
ΘΡ Α Κ Ι Κ Α
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

“Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ , ,

Β ρ ά β ε υ α ν  ϋ η ό  τής έν Π αρ ια ίο ις  “Ε τα ιρε ίας  
ηρό ς  έ ν ία χ υ α ιν  τω ν ελ λη ν ικώ ν  ϋπ ο νδώ ν

ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ;  ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 20 

1 9  3  4



ΠΕΝΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΚ ΛΕΡΟΥ 
Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Ι Σ  ΤΙ Ι Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Α Σ

Δίς άναλαβών ’να γράψω περί των από του 1714 μέχρι του 1830 μη
τροπολιτών τής θρακικής Ήρακλείας άπέτυχον καί τής διατριβής μου 
εκείνης τό δέκατον μόλις μέρος έξεδόθη διά τής «Εκκλησιαστικής ’Αλή
θειας» εν τόμοις Γ' καί Η' καί Θ', δήλά γε δή ή αρχή· διότι από καιρών 
εις καιρούς υπό φιλιστόρων ομογενών εγνωρίζοντο εις εμέ νεώτεραί τινες 
ειδήσεις ή τοι εις αυτούς τούς 'Ηρακλείας, εΐ τε εις συγγενείς αυτών ή συμ- 
πολίτας άναφερόμεναι: ώστε ’να επαναλαμβάνω τό παλαίφατον «ούπω και
ρός». Σήμερον οφείλω ’να είπω, μετά τού εκ Μιλήτου φιλοσόφου (κατ 
αντίστροφον εκδοχήν)' «Ούκέτι καιρός» αναβολής' ευτυχώς δέ τά «Θρα- 
κικά» άποδεικνΰονται τό διά την διατριβήν ταύτην καταλληλότερον μέσον, 
διαδίδοντα αυτήν εις τούς έκ Θράκης καί τούς έκ Λέρου τών νοτίων Σπο- 
ράδων τήν καταγωγήν έλκοντας ελληνας.

ΟΙ πέντε μ η τρ ο π ο λ ΐτα ι ιη ς  cΗ ρακλείας, ο ΐ γεννηΦ έντες έν xfj νή - 
αφ Λέρφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος, Μεθόδιος, Μελέτιος, ’Ιγνάτιος, άπετέ- 
λεσαν ένα συγγενικόν δεσμόν ισχυρόν, αλλά καί σχολήν, ούτως είπεΐν, άνα- 
δείξασαν καί μορφώσασαν, χωρίς διδασκαλίας ποιμαντικής θεολογίας, διευ- 
θυντάς τής θρησκευτικής καί κοινωνικής τού έθνους ημών ζωής άξιους 
μνείας, διότι καί τού καθήκοντος συνείδησιν είχον, καί τήν εμπειρίαν τού 
χρήσθαι τοις καιροΐς καί τοις προσώποις. Εις τήν άφήγησιν τού βίου τών 
άνδρών τούτων περιλαμβάνεται καί μνεία λογίμων έλλήνων κληρικών καί 
λαϊκών, οϊτινες έτυχον αδελφικής στοργής καί προστασίας τών πέντε τού
των λερίων αρχιερέων.

Άρχαιότερον γινώσκομεν τον ΓΕΝΝΑΔΙΟΝ.Πότε εγεννήθη, άγνωστον, 
πιθανώς δ'χι προ τού 1660.Γράμματα έγίνωσκεν αρκετά βεβαίως, ώστε ’να 
θεωρήται «λογιώτατος». Τοιούτον χαρακτηρίζει τό κανονικόν υπόμνημα 
τών ψήφων, εϊτ’ οΰν τό πρακτικόν τής εν τφ ναώ γενομένης εκλογής’ ήτο 
δέ πρύ τής χειροτονίας, καί κατά τάς ψήφους, όχι διάκονος, αλλά πρεσβύ- 
τερος’ έψηώίσθη δέ τό πρώιον μητροπολίτης Χίου, τή 31 μαίου 1696,



4 Μ ανουήλ  Ί ω  Γ εδεώ ν

παραιτησαμένου την Χίον του προ αύτοΰ Γρηγορίου. Μετά δεκαοκτώ 
ετών ίερατείαν εν τή νήσω ταύτη, προεβιβάσθη, καθώς μέχρι σήμερον λέ- 
γομεν, είς την έπιζήτητον αείποτε μητρόπολιν Ήρακλείας, άλλ’ επί βραχύν 
χρόνον διώκησε την επαρχίαν αυτήν ψηφισθείς Ήρακλείας τή 25 φε- 
βρουαρίου 1714, άπεβίωσεν εν Τυρολλύη, τής ύπ’ αυτόν επισκοπής (εν 
Τζορουλφ κατά βυζαντινούς) τή 19 Οκτωβρίου 1718 Είς επιστολήν τινα 
από 1 νοεμβρίου τοΰ έτους τούτου 6 πατριάρχης 'Ιερεμίας Γ' προς τον 
'Ιεροσολύμων ΧρύσανθΌν γράφων, έν τή ώα προσθέτει’ «Έπλήρωσεν και 
ό 'Ηρακλείας Γεννάδιος τό κοινόν χρέος, καί άντ’ αύτοΰ έγινεν ό Φιλιπ- 
πουπόλεως, καί τον αρχιδιάκονόν μας έκάμαμεν Φιλιππουπόλεως’ καί ευχή
σου τον».*

Τής παιδείας τοΰ Γενναδίου σύγχρονον έχομεν μαρτυρίαν τον Δημή- 
τριον Προκοπίου (παρά Φσβρικίφ εν «Ελληνική Βιβλιοθήκη») γράφοντα, 
ότι ήν ό Γεννάδιος άνήρ θεοσεβής, χρηστός, διακριθείς διά χριστιανικήν 
πολιτείαν, γνώστης των θείων Γ ραφών, δήλα δή τής ερμηνείας αυτών, αυτά 
δέ γράφει καί Βεντότης καί οιος δή ποτέ Λεκυήνος. Άνήρ δ’ εύπαίδευτος 
ών εμερίμνησε πιθανώς καί συστάσεως εν τή πατρίδι Λέρφ σχολής καί τών 
κοινών γραμμάτων καί τών ελληνικών. Έ ν άγιορειτικφ χειρογράφορ 186 
τής ρωσσικής μονής σημειοΰταΓ «1714, νοεμβρίου 11 Άρεζίνα ανεψιά τοΰ 
Γενναδίου (Ήρακλε ας δήλα δή) έγέννησεν υιόν Μανώλην έγραφε δέ Δη- 
μήτριός τις «έκ νήσου Αέρνης»- αυτός είχεν αδελφόν Ίωάννην, δστις τή 25 
άπριλίου 1715 «ήρξατο νά διδάσκεται τά τών έλλήνων».

Έν τή πατριαρχική τών 'Ιεροσολύμων αλληλογραφία σώζονται δύο 
έπιστολαί τοΰ Γενναδίου προς τον τής Αγίας Πόλεως πατριάρχην Χρύσαν
θον, ή μεν εξ Ήρακλείας, ως φρονώ, ή δέ δευτέρα έκ Κωνσταντινοπό- 
λεως, ταύτας δέ καθό μνημεία τής παιδείας, ή μάλλον τοΰ χαρακτήρος 
αύτοΰ, κρίνω καλόν ’να παραδώμεν εις τήν γνώσιν τών περιέργων.

Ά

-J- Μακαριώτατε, άγιώτατε, καί σοφώτατε πατριάρχα τής αγίας κλπ. . , 
δεξιάν άσπαζόμεθα.

-j- δεόμενοι τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ νά τήν διαφυλάττη έν ύγιείςι διη- 
νεκει καί άδιασείστφ ευημερία έπί τον άγιώτατον καί πατριαρχικόν αυτής 
θρόνον, εύδαιμονοΰσάν τε καί μακροημερεύονσαν καί άνωτέραν πάσης

*) Τά πανομοιότυπα τών υπογραφών Ίερεμίου πατριάρχου Νεοφύτου ’Άρτης, 
Καλλινίκου Φιλιπποπόλεως (είτα στιγμιαίου πατριάρχου), Παϊσίου Νικρμηδείας, Ι 
γνατίου, Μελετίου, Μεθοδίου καί Γενναδίου τών Ή ρακλείας, καί Γαβριήλ διδα
σκάλου βλ. έν ίδαις σελίσιν.
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προσβολής εναντίας. Σεβάσμιον γράμμα τής ύμετέρας μακαριότητος προση- 
κόντως έδεξάμεθα, και δι’ αΰτοΰ γνόντες την έφετήν ήμιΐν ύγιείαν της λίαν 
εχάρημεν. Τό αίτιον, όπου προ πολλοϋ δεν έγράτ^αμεν, οΰτε άπεδώκαμεν 
την όφειλομένην αυτή προσκΰνησιν, πρότερον μεν ήτον ή εις την επαρχίαν 
αποδημία, εις την οποίαν διατρίβοντες άγνοοΰσαμεν τά κατά την ΰμετέραν 
μακαριότητα, τάχα ποΰ νά εύρίσκεται' μετά δε ταΰτα, έλθόντες εις την βα
σιλεύουσαν, ήκοΰομεν ποτέ μέν ΰτι ήτον διά νά έλθη ενταύθα, ποτέ δέ ότι 
έμελλε νά άποδημήση εις Βλαχίαν, καί διά τοϋτο άμφιβάλλονπες άνεβάλ- 
λομεν τήν γραφήν. Τώρα δέ, επειδή καί τήν βεβαίαν διατριβήν της έπλη- 
ροφορήθημεν, μάλιστα δέ καί καιρού επιτηδείου λαβόμενοι, μέ τον εις τά 
αυτόθι ήδη ερχομόν τοΰ έντιμοτάτου άρχοντος κυρίτζη Ζαχαρίου, του κοι
νού φίλου, δέν έλείψαμεν από τό νά προσφέρα>μεν τή ύμετέρα μακαριότητι 
τήν όφειλομένην έκ μέρους ημών μετ’ εύλαβείας προσκΰνησιν, παρακαλοΰν 
τες νά μάς έχη καί ή ΰμετέρα μακαριότης εις τήν πατρικήν της αγάπην 
καί περίθαλ·ψιν, καθώς ελπίζομεν νά γνωριζη βεβαίως καί τήν εδικήν μας 
ευλαβητικήν διάθεσιν καί θερμήν αγάπην, όπου πρός αυτήν σώζομεν. 5,Ας 
μάς προστάζει δέ καί μέ πατρικόν θάρρος εις όσα μάς γνωρίζει δυναμένους 
ΰπηρετήσαι αυτή, διά νά μάς χαροποιή περισσότερον διά των τιμίων της 
προσταγμάτων" ής τά έτη εϊησαν θεόθεν πλεϊστα καί πανευδαιμο-νέστατα, 
αλλά καί αί θεοπειθεΐς εΰχαί τής ΰμετέρας μακαριότητος εϊησαν μεθ’ ημών 
έν βίφ παντί.

αψιε', Ιανουάριου ν!
f  ό κατά πάντα εις τούς ορισμούς τής ύμετέρας μακαριότητος

Ήρακλείας καί 'Ραιδεστοΰ 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

έν τή ωα προσθέτει εις 3 στίχους
Παρακαλώ νά δεχθήτε χάριν προσκυνήσεως έν κουτίον μέ αΰγοτάραχον 

νά τό μεταχειριστήτε μέ υγιείαν ταϊς έρχομέναις άγίαις ήμέραις- διά νά μή 
δώσωμεν βάρος τοϋ κυρίτζη Ζαχαρίου, τό στέλλομεν μέ τό χέρι τοΰ ηγου
μένου.

Β'

-|-Μακαριώτατε, άγιώτατε, σοφώτατε, θεοπρόβλητε πατριάρχα τής αγί
ας πόλεως κλπ..........δεξιάν φιλοφρόνως άσπαζόμεθα.

■['δεόμενοι τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ νά τήν περιφρουρή ύγιαίνουσαν 
διηνεκώς καί εύημεροΰσαν μετά μακροβιότητος, επί τοΰ άγιωτάτου καί 
άποστολικοΰ αυτής θρόνου, χαριζόμενος αυτή πάντα τά εφετά καταθΰμια.
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Έπροτρές, τιμίαν επιστολήν τής σής μακαριότητος έλάβομεν, καί δι’ αυτής 
την αγαθήν ύγιείαν της μαθόντες εχάρημεν’ μάς έγραψε δέ είς τό γράμμα 
της δτι στέλνει τον αρχιδιάκονόν της εις 'Ραιδεστόν και δτι νά γράψωμεν 
καί ημείς εκεί τούς ιερείς καί χριστιανούς νά τον περιποιηθοϋν καί νά ιόν 
συντρέξουν είς τά χρειώδη, καί επομένως δτι καί ή μακαριότητά της μέλλει 
νά άποδημήση είς τά έκεΐσε' δθεν καί, κατά την προσταγήν της, έγράψα- 
μεν είς ’Ραιδεστόν τά είκότα. Ά λλ ’ επειδή καί ημείς μέν έπροσμέναμεν νά 
την άπολαΰσωμεν εδώ σωματικώς, καί νά συνευφρανθώμεν περισσότερον, 
έλυπήθημεν δτι κατά τό παρόν την ύστερήθημεν' εχάρημεν δέ πάλιν δτι 
ήξιώθη τό ποίμνιόν μας νά τήν απόλαυση, καί νά μεθέξη των άγιων της 
ευχών καί ευλογιών καί μάλιστα είς τάς έλευσομένας πανσέπτους ήμέρας. 
"Οθεν, παρακαλοΰμεν, εάν είναι ορισμός της, νά λάβη τον κόπον καί νά 
εύλογήση καί νά άγιάση τούς χριστιανούς τής επαρχίας ημών ταΰτης, ένερ- 
γήσασα πάντα τά πατριαρχικά καί αρχιερατικά μέ τήν ιερουργίαν τής λο
γικής καί άναιμάκτου θυσίας, καί θέλει όμολογούμεν τή ύμετέρα μακαριότη- 
τι μεγάλας τάς χάριτας περί τούτου μένοντες ΐκέται * είς Θεόν διά τήν μα
κροχρόνιον καί ευδαιμονικήν της ύγιείαν καί στερέωσιν. "Οστις καί νά μάς 
άξιώση νά τήν άπολαΰσωμεν αύθις ύγιαίνουσαν σωτηριωδώς. Τά δέ έτη τής 
ύμετέρας μακαριότητος εΐησαν θεόθεν πλεΐστα καί πανευδαιμονέστατά' ής 
καί αί άγιαι καί θεοπειθεϊς εύχαί καί εύλογίαι εΐησαν μεθ’ ημών.

ςιψιέ, δεκεμβρίου ιε'
f  ό κατά πάντα είς τούς ορισμούς τής ύμετέρας μακαριότητος

Ή ρακλείας κα ι 'Ραιδεστοΰ 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

είς τό τέλος τής επιστολής 
υπό τήν υπογραφήν, ιδία χειρί

Δέν ήθελα κάμει αλλέως, μακαριώτατε δέσποτα, αλλά ήθελα έλθει 
βέβαια νά πληρώσω τό διπλό Ον χρέος μου, ήγουν νά προσκυνήσω τήν μα
καριότητά σας, τό όποιον τό είχα μεγαλωτάτην χαράν, καί νά ίδώ καί τούς 
χριστιανούς μου, καί μήτε είς τήν δριμύτητα τού χειμώνος άπέβλεπα, αλλά 
δι’ άλλας αιτίας εμποδίστηκα, αί όποΐαι δέν λανθάνουν τήν ύμετέραν μα
καριότητα καί διά ταύτα παρακαλώ νά είναι συγγνώμη.

* έν τφ κειμένιρ Οίκέται' άλλα μόνον τρία ορθογραφικά παρατηρούνται εΙς τάς 
έπιστολάς σφάλματα.
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’JSv τή 4 σελίδι τής επιστολής εύρηται ή "Εκδοσις

Ή  ταπεινότης ημών διά τής παρούσης αυτής έκδόσεως παραχωρεί τφ 
μακαριωτάτψ, άγιωτάτφ, καί σοφωτάτφ πατριάρχη τής 'Αγίας Πόλεως 'Ιε
ρουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης κυρίφ κυρίφ Χρυσάνθφ, τφ κατά πάντα 
αυτή σεβασμιωτάτο.) καί ικετικώς προτρέπεται δπως έλθούσαή αΰτοϋ μακα
ριστής εν τή μητροπόλει αυτής'Ραιδεστού, έ'χη άδειαν άνεμποδίστως εύ- 
λογήσαι καί άγιάσαι τούς έκεϊσε χριστιανούς πατριαρχικώς, καί έκτελέση 
πάντα τά αρχιερατικά, την τε ΐεράν άναίμακτον θυσίαν, κατά τάς έλευσο- 
μένας ήδη πάνσεπτους έορτάς τού Σωτήρος Χριστού, μετά πάσης τής κα
νονικής παρατηρήσεως, μηδενός άντειπεΐν εχοντος τή αυτού μακαριότητι. 
'Όθεν εις ένδειξιν έδόθη τή αυτού μακαριότητι καί ή παρούσα τής έμής τα- 
πεινότητος εκδοσις, εν έ'τει φψιέ, δεκεμβρίου ια'.

f  ό Ήρακλείας καί ‘Ραιδεστοΰ Γεννάδιος

Εις τάς ούτω λεγομένας «εκδόσεις» ταΰτας προστίθεται ή φράσις «δί- 
χα τής τού ιερού σύνθρονού έγκαθιδρύσεως»’ διότι τό σΰνθρονον ανήκει 
εις τον κανονικόν τής επαρχίας μητροπολίτην. Εις την προς τον Χρύσαν
θον εκδοσιν ό Γεννάδιος, εκ σεβασμού βεβαίως, άπέψυγε τήν εγγραφήν τής 
τοιαύτης διατάξεως, αλλά καί ό Χρύσανθος έγίνωσκεν, δτι ούδέν είχε δικαί
ωμα ’να σταθή εις τό σύνθρονον. Ούτως εσέβοντο άλλήλους, τουλάχιστον 
προς το φαινόμενον, οί τότε κληρικοί *.

§

’Ανεψιός τού Γενναδίου Ήρακλείας ήν ό ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, οστις έγεν- 
νήθη μεταξύ τού 1675-80, διότι γινώσκομεν, δτι άπέθανε μετά τήν παραίτη- 
σιν από τής Ήρακλείας, δτε ήν υπέρ τό ογδοηκοστόν επειδή δε συνώδευε 
τφ θείφ αυτού εν Χίφ, καί πρότερον ίσως εν Κωνστ/πόλει, μετέσχε παι- 
δεύσεώς τίνος εις ταύτην ή εις έκείνην. Έν Χίφ, παρά τφ μητροπολίτη καί 
θείφ υπηρετών, ήγαπάτο υπό τών χριστιανών’ τούτο βέβαιοί Ζαχαρίας τις, 
ίσως αυτός, ον εΐδομεν ανωτέρω κατοικούντα εν 'Ραιδεστφ. Γράφει αυτός 
τή 2 μαρτίου 1714 προς ηγεμόνα τινά, Βλαχίας, ή Μολδαυΐ'ας, ή δε επι
στολή τού έ'λληνος τούτου προκρίτου μαρτυρεί περί τής εύσεβείας καί συ-

* βλ. Δ ημητρίον Π ροκοη ίον  τήν γνωστήν άπαρίθμησιν τών λογίμων έλλήνων έν 
«Έλλην.Βιβλιοθήκη» Φαβρικίου, ΐόμω ΙΑ παλαιάς έκδόσεως-καί Lequien έν «’Ανα
τολή Χριστιανική», καί Β εντό ΐη ν , έν Προσθήκη "Εκκλησιαστικής "Ιστορίας Μελετίου 
"Αθηνών (τ. Δ' σ, 68). Κ , Ν. Σάϋ'α, Βιβλιοθήκης Μεσαιωνικής τ.Γ' σ, 490,
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νέσεως τοΰ Γενναδίου, καί περί τής τιμής, ής άπήλαυε παρά τοΐς' προκρί* 
τοις τοΰ έθνους ημών ό Γεννάδιος αυτός, μαρτυρεί δέ καί την τότε στυγνό- 
τητα των καιρών, ή τις έστενοχώρει τούς ανώτερους κυβερνήτας τής Ε κ
κλησίας ημών. Τάδε λοιπόν έγραφεν ό Ζαχαρίας, άξια μελέτης

« ’Ά ς είναι εις εϊδησιν τής έκλαμπρότητός σου, ότι τά σκάτδαλακαί 
άνακατώματα, όπου έως τοΰ νΰν έσυνέβησαν εις την Εκκλησίαν, ήτον 
από δύο καλούς ανθρώπους, καί έρμηνεΐς τής Πόρτας, οί όποιοι μέ τό να 
θέλουν να κάμουν άλλαξοπατριαρχείαν, διά νά κάμουν τά θελήματά τους, 
έσκάλιζαν, καί έταξαν καί τούς μαλικιανέδες, άγκαλά ό κυρ Κυπριανός 
επολέμησε κάμποσον καιρόν νά τό αποφυγή, δμως δεν ήμπόρεσεν, επειδή 
καί δεν έπαυαν εκείνοι οί καλοί άνθρωποι από τό νά σκαλίζουν καί νά τά 
άρτιρτίζουν. Καί ένόσψ εζοΰσεν ό μακαρίτης 'Ηράκλειας, έστέκονταν καλά 
καί αντιπάλευαν, άμή άφόντις άπέθανε καί έγινεν ό Χίου 'ΓΙρακλείας, ό δέ 
ανεψιός του Χίου, τότε πλέον δεν ύπέφεραν, αλλά έκαμαν δ,τι ήμπόρησαν, 
καί έπήραν μέ τό μέσον τοΰ τευτερτάρη τον άγιον Ήρακλείας καί τον 
έβαλαν εις τοΰ μπασμπακικουλή νά σταθή δύο τρεις ημέρας, νά εΰρουν 
αυτοί καιρόν νά κάμουν τά θελήματά τους’ δμως ήτον δύο τζάτες, ή μία 
από τον κύρ Κοσμά, καί ή άλλη από τούς δύο έρμηνεΐς- πλήν από τό μέ
ρος τοΰ κύρ Κοσμά επήγαιναν καθ’ έκάστην εις τον άγιον Ήρακλείας, 
εκεί οποΰ εύρίσκεται εις τοΰ μπασμπακικουλή, καί τον επαρακαλοΰσαν 
έπιπόνως νά στέρξη νά γένη πατριάρχης, διά νά κυβέρνηση καί τον κύρ 
Κοσμά, δμως ό Ήρακλείας δέν ήθελε κατ’ ούδένα τρόπον νά τό δεχθή σέ 
τέτοιον καιρόν, μάλιστα οποΰ έγινε καί αυτός ό μαλικιανές- μόνον τούς έλε- 
γεν δτι προκρίνω την ζωήν μου νά χάσο), παρά σέ τέτοιαν κατάστασιν πα
τριάρχης νά γένω. ’Από τό άλλο μέρος οί έρμηνεΐς μέ μερικούς αρχιερείς 
έψήφιζαν νά κάμουν ή τον Κυρικον *), ή τον Χαλκηδόνος, ή τον ’Άρτης, 
μέ τό μέσον τοΰ τευτερτάρη, μάλιστα έδωκαν καί ένα άρζιχάλι διά τον 
Κύριλλον καί τό έσχισεν ό επίτροπος. 'Όμως από τό μέρος τοΰ κύρ Κοσμά 
έκατασκεύασαν την δουλειά τους μέ τό μέσον τοΰ κεχαγιά πλέον στοχαστι- 
κώτερον, καί τό σάββατον, εις κη' φεβρουαρίου** έπήγεν ό κύρ Κοσμάς μέ 
ένα άρζιχάλι είς τον επίτροπον καί ζητώντας τό Πατριαρχεΐον καί υποσχό
μενος νά δώση καί τό μοιρί, καί ευθύς τό έμπουγιούρτισε καί έλαβε τέλος 
ή ύπόθεσίς του. Την ίδιαν ημέραν δμως επήγαν καί οί έρμηνεΐς μέ μερι
κούς αρχιερείς διά νά κάμουν τον έδικόν τους καί ηύραν άλλον καμωμένου,

*] λάθος πρόδηλον, αντί Κυζίκου, ή Κυρίλλου' ίσως εννοεί τον προ μικρού γε· 
νόμενον πατριάρχην καί παυθέντα Κύριλλον, τον πρότερον μητροπολίτην Κυζίκου.

**] λάθος δεύτερον’ τό σάββατον εκείνο ήτον 27, δχι 28 φεβρουαρίου,



καί έγύρισαν ωσάν χιώτες. 'Όμως, αν ήθελεν ό κυρ Κυπριανός, καθώς 
τον εσυμβούλευαν, νά πάγη προτήτερα μέ ένα άρζιχάλι εις τον επίτροπον 
να ύποσχεθή του μερίου τά άσπρα, καί νά ζητήση τήν σύστασίν του, αυτό 
δεν έγίνονταν' ούτε από τό ΙΙατριαρχεΐον εύγενεν'ομως αυτός αμέλησε, καί 
διά τούτο έπαθεν αυτά οπού έπαθεν. Καί σήμερον δμως, έν ταϊς β' τού 
μαρτίου θέλει νά πάγη ό κυρ Κοσμάς μέ τούς αρχιερείς νά φορέση καβά- 
δι. Τον δε άγιον Ήρακλείας τον είχαν κρατημένον διά νά μην αποφυγή 
τήν μετάθεσιν τού κυρ Κοσμά, επειδή καί μέ τό μέσον του θέλει νά γίνη' 
καί σήμερον λοιπόν, φορένωντας δ πατριάρχης τό καβάδι, θέλει έλθη καί 
δ 'Ηρακλείας μαζί, διά νά κάμουν καί τήν μετάθεσιν τού κυρ Κοσμά."Ομως, 
έκλαμπρότατέ μου αύθέντα, δέν ήμπορώ νά σάς περιγράψω την πολλήν 
προθυμίαν καί αγάπην δλων των χριστιανών, καί μάλιστα των χιωτών διά 
τον άγιον Ήρακλείας καί διά τον ανεψιόν του άγιον Χίου, δπούήσαν δλοι 
έτοιμοι νά πάν νά ρίξουν άρζιχάλι διά λόγου του καί νά τον εύγάλουν από 
τού μπασμπακικουλή. Όμως δ Ήρακλείας τούς έπαρακαλούσε καί τούς 
Ισυμπέραινε νά έχουν υπομονήν, καί κυβερνούνται τά πράγματα μέ τό ειρη
νικόν καλλήτερα* μάλιστα καί διά τον ανεψιόν του τον νύν Χίου έστάθη- 
καν δλοι οι χιώται νταβατζίδες καί τον έζήτησαν επιπόνως διά αρχιερέα 
τους, λέ/οντες πώς ημείς καί τούς δύο τούς ίξεύρομεν τόσους χρόνους εις 
τήν πατρίδα μας καλούς καί τίμιους καί θεοσεβείς, καί καθώς εΐμεσθον 
ευχαριστημένοι από τον θειον του τόσους χρόνους, δπού άρχιεράτευεν εις 
τήν πατρίδα μας, έτζη καί από τον ανεψιόν του, καί αυτόν θέλομεν αρχιε
ρέα μας’ καί μέ τούτον τον τρόπον άπεδίωξαν καί εκείνον, δπού ήθελαν νά 
κάμου οί ερμηνεϊς διά Χίου. Καί ευχαριστία νά έχη δ Θεός, δπού έκυβερ- 
νήθηκαν τά πράγματα μέ τούτον τον τρόπον, καί έγινεν καί δ κύρ Κοσμάς 
πατριάρχης καί ησύχασε καί δ Ήρακλείας, καί κατησχύνθησαν καί οί ενάν
τιοι, δπού έγύρευαν νά κάμουν τά θελήματά τους. Καί έχομεν τώρα καί 
τούς δύο εις τό σπήτι μας, ήγουν τον 'Ηρακλείας καί τον Χίου, φίλους μας 
ακριβούς».

Τό εύμορφον τούτο γράμμα, ιδία χειρί τού Ζαχαρίου γεγραμμένον, 
ούδεμίαν ανορθογραφίαν έχει' μαρτυρεί, δτι οί τότε πρόκριτοι τού έθνους 
προήλθον εις σκέψεις περί τής εκλογής τού Γενναδίου Ήρακλείας, ώς πα- 
τριάρχου Κωνσταντινοπόλεως. Μαρτυρεί περί τής εις τό καθεστώς άφο- 
σιώσεως τού Γενναδίου, καί τού προ αυτού μητροπολίτου Ήρακλείας, δστις 
έλέγετο Αθανάσιος' αλλά μαρτυρεί καί περί τής άτάκτου πολιτείας τών 
δύο διερμηνέων, ε ϊτ ’ ούν τού μεγάλου διερμηνέως τής 'Υψηλής Πύλης, καί 
τού διερμηνέως τοϋ σιόλου. Οί άτακτοι καί ταραχοποιοί λοιπόν ήσαν ό τής 
Ύ . Π. ’Ιωάννης Μαυροκορδάτος, αντάξιος υιός τού έξ απορρήτων, δσον 
αφορά εις τούς έπηρεασμούς τής διοικούσης Εκκλησίας, καί δ τού στόλου
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Κωνσταντίνος ό Βεντουρας, ό εκ Πάρου. Τούτον, παρακινήσει τοϋ Βλα
χίας ήγεμόνος Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου, κατά τον Κομνηνόν Ύ ψη- 
λάντην, εφόνευσεν ό μέγας βεζίρης Καμπακουλάκ Ίμπραήμ πασάς, διοική- 
σας το κράτος από 22 ίανουαρίου μέχρι τής 11 σεπτεμβρίου του 1731, 
δήλα δή μόλις οκτώ μήνας *).

’Αλλά τά γραφόμενα του Ζαχαρίου περί τής αγάπης των Χίων προς 
τον ανεψιόν τοΰ Γενναδίου Γεράσιμον διέψευσαν τά κατόπι λυπηρά γεγο
νότα, κατά τό πλεϊστον όφειλόμενα εις ένα χΐον, έχοντα επιρροήν, ώς φαί
νεται, έν Χίφ μεγαλητέραν των φίλων, ή γνωρίμων, τοΰ Ζαχαρίου. ’Ανα
χρονιστικούς παρατίθεται τό προς Χρύσανθον 'Ιεροσολύμων από 30 αΰγοΰ- 
στου γράμμα τοΰ μεγάλου λογοθέτου Δημητρίου Ίουλιανοΰ (Γουλιανού), 
άφαιρουμένων των εις τήν ιστορίαν ημών άχρηστων «Διά τον Χίου . . . .  
ακούω πώς νά ή τον από επίσκοπος Κυδωνιάς, ένας ευειδής νέος, ό όποιος 
προχθές έκίνησε καί υπάγει εις τό προσδιορισθέν αΰτώ ποίμνιον παρά τοΰ 
τευτερδάρ έφέντη, ωσάν γνήσιος καί νόμιμος άρχιερεΰς». Ενάντιος δέ 
τοΰ Γερασίμου Χίου ήλθεν εις Κωνσταντινόπολιν ό Κωνσταντίνος Μαυ- 
ροκορδάτος, ό τότε διορισθεις επίτροπος τοΰ Παναγίου Τάφου εν Χίφ, καί 
μετά τοΰ Χίου Δανιήλ άπελθών εις τήν γενέτειραν Χίον.

Ή  χειροτονία τοΰ μητροπολίτου Χίου Γερασίμου έτελέσθη τή 27 φε~ 
βρουαρίου 1714, άγνωστων ένεκα λόγων’ ήτο σάβατον τής τρίτης έβδομά- 
δος τών νηστειών, δήλα δή παραμονή τής Σταυροπροσκυνήσεως" άνεχώρη- 
σεν εις τήν επαρχίαν αΰτοΰ κατά μάϊον ή ίοΰνιον’ άλλ’ οϊ μή θέλοντες 
αυτόν άνηνέχθησαν εις τον πατριάρχην Κοσμάν, δστις έγραψεν εις Χίον 
προτρέπουν τους ορθοδόξους, δπως άποδεχθώσι τον ήδη άναδεδειγμένον κα
νονικούς αρχιερέα αυτών’ επιφορτίζουν δέ τήν δλην τής διαστάσεως αιτίαν 
εις τον αόρατον βεελζεβοΰλ, ενφ καί ορατοί ήσαν καί γνωστοί οί αληθινοί 
τοιοΰτοι, πληροφορεί ημάς, δτι εναντίον τής χειροτονίας τοΰ Γερασίμου διέ- 
κειντο «οι δεποτάτοι» κοίτινες τών «αρχόντων» τής Χίου, ζητοΰντες τήν 
χειροτονίαν ετέρου μητροπολίτου «ον άν βουλώμεθα» —γράορει ό Κοσμάς— 
άποστείλας καί γράμμα προγενέστερον δήλα δή συμβουλευτικόν προς τους 
διεστώτας χίους* «καί γάρ έγνωμεν καί έπληροφορήθημεν ικανώς δτι ή 
σταλεϊσα υμών αναφορά ου προήλθε παρά τής κακίας ή άναξιότητος

*] Κ ομνηνοΰ-Ά ϋ·. ‘ Υ ψ η λά ν το υ , Τά μετά τήν άλωσιν* ο. 331, 334. Δ απόνΐε 
κατάλογος επισήμων ρωμαίων παρά. Σ άϋ'α , Μεσαίων. Βιβλ. Γ' σ. 500 Σ τα μ α τ ιά δ ο ν  
Έπαμ. Βιογραφίαι μεγάλων διερμηνέων’ σ. 115.ΤΗτο δέ Κωνσταντίνος ό Βεντούρας 
υιός Ίωάννου, ωσαύτως διερμηνέως τοϋ στόλου, δαπανήσαντος τφ 1703 προς κατα
σκευήν τοΰ άμβωνος τοϋ έν Φαναρίω πατριαρχικού ναοϋ.
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του κυρ Γερασίμου, επειδή μήτεεΐχετέτι δλως παραστήσαι κατ’αύτού,ή προ- 
βαλεΐν καν σμικρότατον έγκλημα μώμον καθαπτόμενον τής άρχιερωσύνης 
αυτού, άλλ’αύτό τοϋτο μόνον έλέγετε καί έγγράφως δτι ου θέλομεν αρχιερέα 
ημών τον κυρ Γεράσιμον' διατί δέ, έρωτώμενοι, άπεκρίνασθε ούδαμώς,άλλ’ 
έμένετε άφωνοι. "Οθεν έγνωμεν καί ημείς προφανώς δτι ή τοιαύτη υμών 
άδικος καί παράλογος αγωγή κατά του κυρ Γερασίμου προήλθεν υπό πει
σμονής καί πάθους του προς άλλήλους». Μόνη ή προς τούς χίους επι
στολή αυτή τοΰ Κοσμά, φέρουσα τίτλον έν τφ κώδηκι τού Νικολάου Κρι- 
τίου «Συστατικόν τού κυρ Γερασίμου, τού ήδη Ηράκλειος, άρχιερατεύ- 
σαντος τό πρώτον εις Χίον καί τών έκεΐσε χριστιανών μή στεργόντων 
άποδέξασθαι αυτόν» έσώθη, ου σημειούσα χρόνον γραφής, άλλ’ άναφέρου- 
σα τό κυριώτερον, δτι έρχομένου εις Χίον τού Γερασίμου, λαβόντος ήδη 
καί τό σουλτανικόν μπεράτι, δέον ’να τιμώσι καίσέβωνται, καθό κανόνι* ώς 
καί νομίμως έκλελεγμένον, καί «προ τής ήμετέρας πατριαρχείας».

Ή  ανιαρά κατάστασις αύτη παρετάθη μέχρις Ιουλίου τοΰ έτους τούτου 
(1714), οτε έξεδόθη τό φερμάνι (μτεράτι;) υπέρ τού νέου μητροπολίτου 
Χίου- καί τούτο μέν φέρει χρόνον γραφής 5 τοΰ μωαμεθανικού μηνός ρε- 
τζέπ, είτ’ οΰν 4 Ιουλίου, διότι τοΰ ρετζέπ ή 1 συνέπεσε τή 30 Ιουνίου. Έ - 
μενεν δμως ό Γεράσιμος έν Χ'φ, έως ού, διάταγμα τού σουλτάνου Άχμέτ 
Τ', από 20 τού μηνός τζεμαζί-ούλ-άχήρ, 21 μαίου, (διότι τού τζεμαζίλ-άχήρ 
ή 1 συνέπεσε τή 2 μαΐου) διέταττε τήν εις Κων]πολιν επάνοδον τού Γερα
σίμου, πρφην Χίου, υπό συνοδίαν κλητήρος τής ‘Υψ. Πύλης.

Κατά τό χειρόγραφον 186 τής έν °Αγίω ’Όρει ρωσσικής μονής, ό επί
σκοπος Κυδωνιάς (Χανίων) Δανιήλ έξελέγη μητροπολίτης Χίου τή Ιίουλίου, 
ό δέ πατριάτρης Κοσμάς ύπέβαλεν αμέσως εις τήν *Υψ. Πύλην τήν πράξιν 
τής εκλογής, ζητών τό νενομισμένον μπεράτι, καί άναγγέλλων τά αίτια 
τής παύσεως τού Γερασίμου, ταύτα δέ έπανέλαβε τό σουλτανικόν γράμμα" 
«ό μητροπολίτης τής επαρχίας ταότης Γεράσιμος, τυγχάνων προηγουμένως 
οικονόμος τού τέως μητροπολίτου Χίου Γενναδίου, ήνώχλει καί ύπέβαλ- 
λεν εις πρόστιμον τούς πτωχούς ραγιάδες, καί έλάμβανεν επί πλέον χρήμα
τα διά τήν τέλεσιν γάμων καί λοιπών ιεροπραξιών, ήδη δέ γενόμενος μη
τροπολίτης αυτών έπανέλαβε τάς προτέρας αδικίας του, έπισύρας ούτω καθ’ 
έαυτοΰ τό μίσος όλων τών ραγιάδων, οίτινες, μή δυνάμενοι νά ύποφέρωσι 
τήν τυραννίαν αυτού, έζήτησαν τήν παύσίν του». Τά δύο περί Γερασίμου 
σουλτανικά γράμματα έξεδόθησαν έν τφβιβλίφ τω φέροντι τίτλον «Τουρ
κικά έ'γγραφα άφορώντα τήν ιστορίαν τής Χίου, κατά μετάφρασιν Χρήστου 
Β. Μαυροπούλου, διερμηνέως παρά τφ πρωτοδικείφ Χίου" έξεδόθησαν δα
πάνη τοΰ δήμου Χίου' 1920, έν Ά θήναις» (εις σελίδας 338). Άκατάλη- 
πτον τό έν 3 σελίδι 3 στίχφ γραφέν, δτι έδόθη τό πρός τον Δανιήλ φερμά-
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νιον η μπεράτιον τή 9 σεπτεμβρίου 1708!! Παράδοξον δε καί ότι xfj 21 
μαΐου 1714 άπεστέλλεται δ τσαοΰσης Άχμέτ είς Χίον όπως συνοδεΰση 
τον Γεράσιμον είς την Κ)πολιν, καί παύεται μετά ένα μήνα.

Σχολάζω ν έν Κπόλει, έδικαιώθη ’να άποδεχιδή «'Υποσχετικόν γράμμα 
του Χίου Δανιήλ είς τον προ αυτοΰ Γεράσιμον, είς άποκατάστασιν των 
πραγμάτων αυτοΰ τε, καί τοΰ θείου αύτοϋ, δπου έμειναν έν τή Χίω». Το 
υποσχετικόν, έν τφ κώδηκι τοΰ Κριτίου σωδέν, έχει ούτως

«Ί' Ή  ταπεινότης ημών διά τοΰ παρόντος αυτής ένυπογράφρυ καί έμ- 
μαρτΰρου γράμματος δηλοποιεϊ ότι, έξισασθεΐσα καί συμβιβασθεΐσα είρη- 
νικώς μετά τοΰ [προ] έμοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου πρώην Χίου κυρ 
Γερασίμου, έν άγίω Πνεΰματι άγαπητοΰ άδελφοΰ καί συλλειτουργοΰ, καί 
μέλλουσα ήδη συν Θεω άπελόεΐν είς την έπαρχίαν αυτής Χίον, υπόσχεται 
τή αυτοΰ πανιερότητι ότι, άμα τφ φθάσαι έκεΐσε, πάντα τά ευρισκόμενα έν 
τή μητροπόλει πράγματα, οσα τε ήσαν τοΰ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου 
μητροπολίτου Ήρακλείας κυρ Γενναδίου, καί οσα τοΰ προ αυτής κυρ Γε
ρασίμου, * ά'τινακαί σώζονται διά καθαροΰ κατάστιχου, ως όντα ίδια κτή
ματα αυτών, καί οΰχί τής μητροπόλεως, είτε βιβλία, είτε ρουχικά, είτε σε- 
πέτια, είτε ά'λλα σκευή οικίας, ταΰτα πάντα παραδοΰναι σώα καί ανελλιπή 
τοΐς άνθρώποις αυτοΰ τοΐς έκεϊσε εύρισκομένοις, είς οΰς άν διορίσηται ή 
πανιερότης αυτοΰ, άνευ τοΰ κρατήσαι, σφετερίσασθαι, καί ίδιοποιηθήναι 
τό παράπαν τι τών πραγμάτων αυτών, προσυποσχεθεϊσα ουδέ τινι τών άν 
θρώπων αυτοΰ ένόχλησιν, ή ζημίαν τινά προξενήσαι διά πάθος ήντιναουν, 
αλλά καί τά πράγματα πάντα καί κτήματα άμφοτέρων τών προχρηματισάν- 
των αρχιερέων έν τή αυτή επαρχία άκολόβωτα καί ακέραια παραδοΰναι τοΐς 
άνθρώποις αυτών, άνεπηρεάστως καί άνενοχλήτως. Όψέποτε δε αθετήσω 
την ΰπόσχεσιν, καί συμφωνίαν μου ταΰτην (γένωμαι ;) υπό παιδείαν έκκλη- 
σιαστικήν άπροκριματίστως. "Οθεν είς ένδειξι.ν καί ασφάλειαν τής ύποσχέ- 
σεώς μου ταΰτης έγένετο καί τό παρόν επί βεβαιοδσει τοΰ παναγιωτάτου 
ημών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οικουμενικοί) πατριάρχου κυρίου κυρ 
Κοσμά, καί μαρτυρικαΐς ύπογραφαΐς τών ύπογραψομένων πανιερωτάτα)ν 
συναδέλφων μοι αγίων αρχιερέων, καί έπεδόθη τφ πανιερωτάτορ πρώην 
Χίου κυρ Γερασίμφ. ,ατίπδ', αΰγοΰστου ιδ'».

Τρίτον έν τφ κώδηκι τοΰ Κριτίου γράμμα, δηλωτικόν τών τότε συνη
θειών, είς τον Γεράσιμον άναφερόμενον, έστι τοΰτο

λάθος τοΰ γραφέο>ς, avu «καί τοΰ μετ' αυτόν». Γίροστεθείσθωοαν καί αί λέ
ξεις «έν Χί(ι>».
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«ΎπόσχεσιςΧίου Δανιήλ προς τον κυρ Γεράσιμον, παραιτη- 
θέντα από τής Χίου

γ Ή  ταπεινότης ημών διά του παρόντος αυτής ενυπόγραφου και έμμαρ- 
τύρου γράμιματος δ ήλον ποιεί δτι, του προ εμοΰ πανιερωτάτου μητροπολί
του Χίου κυρ Γερασίμου ίδιοθελή και άβίαστον παραίτησιν ποιησαμένου 
τής επαρχίας αΰτοΰ ταΰτης, εχειροτονήθην (ώ!! ω!) μητροπολίτης τής αυτής 
μητροπόλεως, μετατεθεΐσα εκ της επισκοπής Κυδωνιάς εις την αυτήν μη- 
τρόπολιν Χίου, και επειδή οπερ εμελλον δούναι φιλότιμον τφ Κοινφ τής 
του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, κατά την συνήθειαν τών χειροτονούμε
νων αρχιερέων, εδεδώκει ό προ εμοΰ κυρ Γεράσιμος, δηλονότι επτά μέν χι
λιάδας και πεντακόσια γρόσια τφ Κοινφ τής του Χρ. Μ. ’Εκκλησίας, παρά 
ταυτα δέ τό ψαλτικόν του παναγιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου, καί τά 
λοιπά έξοδα, του τε μπερατίου, και εις τά άλλα χρειώδη των χειροτονιών 
αΰτοΰ, συμ,ποσούμενα τά πάντα εις γρόσια τον αριθμόν δέκα χιλιάδας, τού
του χάριν, εν λόγω φιλοτίμου, δπερ εμελλον δοΰναι ώς νέος άρχιερεΰς τής 
μητροπόλεως Χίου, άνεδεξάμην τά έξοδα ταΰτα τοΰ κυρ Γερασίμου, δηλο
νότι τάς δέκα χιλιάδας των γροσίων ώς αληθές και γνήσιον χρέος τής επαρ
χίας μου, υποσχόμενος πληρώσαι ταΰτα τοΐς χρειωφειλέταις μου ευχαρίστως 
καί άπροφασίστως, μέχρι τής τελείας αυτών εξοφλήσεως. Ό  δέ κυρ Γε
ράσιμος εϊη καί μένοι τοΰ λοιποΰ άκαταζήτητος καί ανενόχλητος, παρά παν
τός προσώπου περί τών προρρηθέντων δέκα χιλιάδο^ν γροσίων, μη ενεχό
μενος εις οΰδέν τούτων, ούτε οφειλών άπολογεισθαι οΰδέν οΰδενίπροσπα- 
ρασχεθεϊσα καί ή εμή ταπεινότης μή ένοχλήσειν αΰτφ πώποτε, ουδέ κινή- 
σαι αγωγήν τινα κατ’ αΰτοΰ περί τών δέκα χιλιάδων τούτων γροσίων καί 
ζητήσαι άναλαβεΐν ταΰτα παρά τής αΰτοΰ πανιερότητος. Ταΰτα γάρ ώς 
χρέος ό'ντα τής επαρχίας μου αληθές καί γνήσιονάπεδεξάμην εν λόγφ τών 
χειροτονικών μου, μείναντος τοΰ λοιπού τοΰ κυρ Γερασίμου άκαταζητήτου 
καί άνενοχλήτου παντελώς παρά τής έμής ταπεινότητος περί τών δέκα χι
λιάδων τούτων γροσίων, καί έξισασθέντων ημών προς άλλήλους διά τελείας 
εξοφλήσεως, καί τουρκικώτερον είπεΐν γενόμενος «ίμπρά ίσχά άμέϊ ντα- 
βαντάν». "Οθεν εις ένδειξιν καί ασφάλειαν τής ΰποσχέσεως καί συμφωνίας 
ημών ταύτης έγένετο καί τό παρόν τοΰ προς άλλήλους συμβιβασμού καί 
τελείας εξοφλήσεως γράμμα, επί βεβαιώσει».

Βεβαίως ελλείπουσιν αΐ συνειθιζόμεναι τότε λέξεις. Μανθάνομεν δέ, 
καί δτι μία χειροτονίαάπήτει τότε 40000 χρυσών φράγκων.

Λοιπόν ό Χίου Δανιήλ, έξισασθείς, άνεχώρησεν έκ Κ)πόλεως εις Χίον, 
άφικόμενος εκεί τή 7 σεπτεμβρίου, ένφ 6 Γεράσιμος τή 29 Ιουνίου μόλις 
ήναγκάσθη ’ν άναχωρήση εκ Χίου, φαίνεται δ’ δτι προηγουμένως έπεμψε
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προς τον πατριάρχην Κοσμάν τήν από τής Χίου παραίτησιν. Έμεινεν όχι 
πολύν χρόνον εν τή Κ)πόλει σχολάζων ό Γεράσιμος, και μετά τρία έτη άπο" 
κατεστάθη εις τήν μητρόπολιν Νίκαιας, όπου άγνοούμεν οποίας άγαθάς 
έπετέλεσε πράξεις* διότι σκοπόν τού ποιμαντικού σταδίου αύτού έταξε τήν 
μητρόπολιν 'Ηράκλειας, ώς θέλομεν ίδεΐ κατωτέρω. Νίκαιας όμως ών μη
τροπολίτης ήδύνατο ’να επισκέπτηται συχνά τό Φανάριον, ώς έπραττεν ό 
'Ηράκλειας, ό Νικομήδειας, καί οί εγγύτερον τού Φαναριού κατοικούντες, 
σχετικώς προς εκείνους, μητροπολΐται Χαλκηδόνος καί Δέρκων' καί λοιπόν 
φαίνεται έν άγιοταφικφ κώδηκι (605) ή υπογραφή του Γερασίμου τού Νί
καιας εις συνοδικά τινα γράμματα τφ 1717' καί τφ 1723 εις τήν «Επιστολήν 
των αγιωτάτων πατριάρχων.,.τοΐς εν τή Μεγάλη Βρεττανία αίδεσιμωτάτοις 
άρχιεπισκόποις καί τω περί αυτούς άγιωτάτφ κλήρφ»- ταύτην άναγινώσκομεν 
ε’ις τό βιβλίον «Τά τού εύσεβεστάτου βασιλέως καί των αγιωτάτων πατριάρ
χων γράμματα περί τής συστάσεως τής ά/ιωιάτης Συνόδου. Έν Πετρουπόλει, 
1840» (σ. 12—48). Τού δε πατριάρχου 'Ιερεμίου Γ' άποφασίσαντος τήν 
άνέγερσιν τού πατριαρχικού ναού, τήν επιστασίαν τής οικοδομής καί τήν 
διαχείρισιν άνεδέξαντο, συνοδική διαγνώμη βεβαίως, οί μητροπολΐται Νι
κομήδειας Πα'ίσιος, Χαλκηδόνος Παρθένιος, Προύσης Κύριλλος, Βάρνης 
Καλλίνικος, καί δ Γεράσιμος, ώς μαρτυρεί καί ή επί τής θύρας τού δεξιού 
κλιτούς τού ναού επιγραφή. Καί οί πέντε αυτοί συνεκρότησαν εΐδός τι 
πεντανδρίας, συγκέλλων τού Τερεμίου, χαρακτηριζόμενοι πολύ αύστηρώς 
υπό τού Καλλινίκου μητροπολίτου 'Ηράκλειας έν επιστολή προς τον μητρο
πολίτην ’Άρτης καί Ναυπάκτου Νεόφυτον τον κατά κόσμον Μαυρομμάτην* 
«Έζητήσαμεν τήν άδειαν ΐνα  ύπάγωμεν εις τήν ΙΙόλιν διά νά θεραπευθώ- 
μεν, αλλά δεν μάς τό έσυγχώρησαν οί πατέρες (ή σύνοδος), όχι τόσον δ 
προεστώς (ο πατριάρχης), αλλά δ Νίκαιας καί ό Νικομήδειας- έχουν καί 
τον Χαλκηδόνος συν τω Βάρνης, καί μόνον αύτοί δεν τον άφίνουν. ’Άρτης 
καί Ήρακλείας καί Μιτυλήνης νά μήν άκούσοοσι- παρρησία συνοδικώς καυ- 
χώνται λέγοντες, ένόσφ ζώσιν αύτοί, τήν Πόλιν ’Άρτης καί Ήρακλείας δέν 
τήν βλέπουν. Εύρήκαν μέσον των κακών τους -θελημάτων τήν κτίσιν τής 
εκκλησίας, καί μέ τήν πρόφασιναύτήν κάμνουν δ,τι θέλουν. Αύτοί πέρνουν, 
αύτοί δίδουν. Τον προεστώτα τον λέγουν κάτζε κάτω, καί κάθεται* σήκω, 
καί σηκώνεται. Άλληλένδετοι άδιασπάστως καί άλλήλοις άσύμφωνοι, πλήν
καθ’ ημών συνεσφιγμένοι.....  διό μαίνονται κατ’ εμού καί σού. 'Ο πτωχός δ
Θεσσαλονίκης έγραψε πολλάκις, καί έπαρακάλεσε, καί εταξεν ικανά..#...άμή 
αύτοί τά άνέτρεψαν καί εμπόδισαν, μέ τό νά ήξεύρωσι πώς δέν είναι μέ 
αύτούς, καί τώ έγραψαν νά μήν έλτθη, ότι παιδεύεται, όμοίως καί διά τήν 
πανιερότητά σου.... έλεγον γάρ πώς σε φέρουν ίγζάρι διά νά σέ κάμουν πα
τριάρχην, καί πώς είναι μέ τήν εϊδησίν μας, διό έλεγεν δ προεστώς- Έγώ
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’Άρτηδες καί ξάρτηδες δεν φοβούμαι, και δεν ξυπάζομαι». Ή  επιστολή 
έξεδόδη εν A ' και μόνφ χεΰχει τής έν Κπόλει εταιρίας των μεσαιωνικών 
ερευνών, (*) τώ 1880, εν διατριβή περί Νεοφύτου Μαυρομμάτη, υπό ’Α
λεξάνδρου π. Γ. Εΰμορφοποΰλου, του μονάχου τής έν τώ 'Αγίω ’Όρει 
Λαύρας.

Περιττόν ’να ε’ιπω, δτι μενών εν Κ)πόλει και κερδίσας την φιλίαν 
καί τήν ύπόλη-ψιν τών λογάδων έλλήνων καί τοΰρκων ισχυρών, έξησφάλιζεν 
εις εαυτόν τήν προαγωγήν, ήν έπόδει’ καί, διά ραδιουργίας του Γρηγορίου 
Γκικα, ήγεμόνος Μολδαυ'ίας, παυθέντος τοΰ πατριάρχου Τερεμίου Γ', 
εκλέγεται πατριάρχης ό μητροπολίτης Ήρακλείας Καλλίνικος, εν συνεδριά
σει νυκτερινή φαναριωτών αρχόντων καί αρχιερέων, τή 20 νοεμβρίου 1726, 
μέρος ένεργότατον εις τήν τοιαΰτην εκλογήν λαβόντος του Γερασίμου μη
τροπολίτου Νίκαιας.Τή πρωία τής έπιοΰσης εύρέδη νεκρός, υπό χαράς, ώςέ- 
λεχθη τότε, γενόμενος άπόπληκτος.’Αρχιερείς καί λαϊκοί πρόκριτοι προέβησαν 
αμέσως εις εκλογήν άλλου πατριάρχου, άναδείξαντες τον Νικομήδειας Πα'ί- 
σιον, δστις τή αυτή ήμέρρι, 21 ή 22 νοεμβρίου, έξελέγη μητροπολίτης Ή 
ρακλείας. Μαρτυρεί ό Κομνηνός Ύψηλάντης τούτο’ «καί κατ’ αυτήν τήν 
ημέραν έκαμαν Ήρακλείας τον ποτέ Χίου καί υτερον Νίκαιας Γεράσιμον, 
ώς δραατηριώτερον κ ινηϋεντα καί δ ιατάξαντα τά πάντα  εις αυτήν τήν πα- 
τριαρχείαν, μετά τήν αποπληξίαν του Καλλινίκου». cO διάδοχος τοΰ Γερα
σίμου, δ Νίκαιας Κάλλιστος, έξελέγη τήν 25 νοεμβρίου 1726.

Οΰτω δ! επέτυχε του ποδουμένου. Περί τών παρ’ σΰτοΰ πραχδέντων 
εν Ηράκλειοι καί "Ραιδεστφ, γράφουσιν οί κάτοικοι τής 'Ηρακλείας έν ανα
φορά υποβληδείση κατά φεβρουάριον τοΰ 1870 προς τον πατριάρχην Γρη- 
γόριον ΣΤλ Έξεδόδη τό χρήσιμον τούτο γράμμα αμέσως εις φυλλάδιον έκ 
16 σελίδων, καί συνετάχδη υπό Θεοδιόρου Λογιωτάτου, περί οΰ γράφω τινά 
ίς προσεχές σύγγραμμά μου «Μνεία τών πρύ έμοΰ». Τό φυλλάδιον τών ηρα
κλειωτών, εκδοδέν εις εκατόν αντίτυπα, σήμερον κατήντησε σπάνιον’ γρά
φει δέ ταΰτα* «ό αοίδιμος Γεράσιμος, §κ Χίου προερχόμενος, άποβάς τοΰ 
πλοίου καί άνελδών εις τό έκκλησίδιον αγίου Νικολάου, προσεκΰνησε καί 
ήσπάσδη τήν εικόνα τοΰ αγίου Γεωργίου είπών’ «"Αγιε Γεώργιε, εάν γενώ 
Ήρακλείας, δέλω ανεγείρει, εδώ, επ’ δνόματί σου, λαμπρόν καί μεγαλο
πρεπή ναόν». Προαχδείς ό αείμνηστος εις τήν Ήράκλειαν δεν έγένετο επι- 
λήσμων (ώς πολλοί άλλοι σήμερον πράττουσι) τής προς τον άγιον Γεώργιον

(*) φοβηθέντες τήν λογοκρισίαν έξηφανίσαμεν τά 500 αντίτυπα τοϋ τεύχους, 
σωθέντων ίσως 5 ή 6.



ύποσχέσεώς του, άλλα, τη συνδρομή καί συμπράξει των του τόπου χριστια
νών, ών επ’ όνόματι έξεδόθη καί ό τότε επί τή άνεγέρσει αύτοϋ υψηλός 
ορισμός, ου ηνος άντίγραφον εύρίσκεται εις χεΐρας ημών, άνήγειρεν επ’ 
όνόματι τοΰ αγίου τον άξιοθαΰμαστον ως πρύς την χαλεπότητα τών χρόνων 
εκείνων, ναόν τούτον, μετά του εν τφ δεξιφ χορφ παρεκκλησίου ως φαίνε
ται, εις μνημόσυνον αιώνιον, ώς καί την παρ’ αυτφ μητρόπολιν, μή ύπάρ- 
χουσαν πρότερον».

«Ά λλα μήπως δ λαμπρός εκείνος άνήρ εις τούτο μόνον ήρκέσθη; 
’Άλλα τε πολλά επραξεν εις την επαρχίαν ταΰτην ωφέλιμα καί λυσιτελή καί 
δή καί την εν 'Ραιδεστφ λαμπράν καί περιφανή εκείνην μητρόπολιν, μονα
δικήν οΰσαν καθ’ δλην την οθωμανικήν επικράτειαν, κατά τε το μεγαλειον 
καί την κομψότητα τής οικοδομής, τής οποίας προ είκοσιπέντε ετών πυρπο- 
ληθείσης μετά τής παρ’ αυτή μητροπολιτικής εκκλησίας, τό γήπεδον δια- 
τελεΐ άνευ τίνος περιφραγμοΰ, προς αποκλεισμόν τουλάχιστον τών εν αυτφ 
νεμομένων άκωλΰτως ζώων καί. . . . τούς τόπους τής αγίας Τραπέζης καί 
τής ιεράς Προθέσεως μιαινόντων!». Έν χειρογράφω τής πατριαρχικής βι
βλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, ύπ ’ αριθμόν 101, σώζεται (δήλα δή έσώζετο τφ 
1888) σημείωσις τοΰ Γερασίμου, βεβαιοΰντος, δτι κατά τινα κυριακήν τοΰ 
σεπτεμβρίου τοΰ 1728 «άνοιξαν τά θεμέλια» τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου 
τής Ήρακλείας. τοΰ Άράπη' ίσως ήρξαντο άνασκάπτοντες οί εργάται' 
ϊσως δ λίθος δ θεμέλιος του ναοΰ κατετέθη. Συνετελέσθη ή οικοδομή τή 6 
δεκεμβρίου, δήλά γε δή έν διαστήματι τριών μηνών, έπιστατοΰντος εις τάς 
εργασίας τής οικοδομής τοΰ εκ Βρυοΰλλων Γαβριήλ, πρωτοσυγκέλλου τοΰ 
Γερασίμου, από δε τοΰ 1735, ή 1734, μητροπολίτου Σερρών.

Ό έκ Βρυοΰλλων Γαβριήλ, διαμένων έν Κιονστανηνοπόλει—δταν λέ- 
γωμεν Κ)πολιν έννοοΰμεν Φανάριον — καί μέλος ών τής ιεράς συνόδου μετά 
τό 1740, ως εικάζομεν από τών τοΰ Κομνηνοΰ, συνεκρότησε ξυνωρίδα δυ
νατήν, διευθΰνουσαν καί έκκλησιαστικάς καί πολιτικάς σπουδαίας υποθέ
σεις. Σέργιος δ Μακραΐος αναφέρει δίς τον έν λόγιο σύνδεσμον, βεβαιών, 
δτι δ Γεράσιμος «διά φιλίαν μεγιστάνων» καί δ Γαβριήλ «διά τόλμην καί 
αγχίνοιαν μάλιστα ΐσχυσε»’ καί άλλαχοΰ τών πατριαρχικών υπομνημάτων 
αύτοΰ γράφει περί τοΰ πατριάρχου Σεραφείμ Β' τοΰ από Φιλιπποπόλεως 
δτι «πειθαρχών ήν τοΐς βαρυτίμοις τών γερόντων, τφ τε Γερασίμφ Ή ρα
κλείας, άνδρί συνετωτάτφ καί γνωριμωτάτιρ καί αύτοΐς τοις μεγιστάσι». 
Καισάριος δ Δαπόντες ισχυρόν κατά τά πολιτικά, ανάμεσα εις τους αρχιε
ρείς, καί «δραστήριον» χαρακτηρίζει τον Γεράσιμον. Εις τήν Προσθήκην 
τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τοΰ Μελετίου Α θηνών Γεώργιος δ Βεντό- 
της, δ μή ίδών ίσως οΰτε τοΰ Καισαρίου τον 'Ιστορικόν Κατάλογον, οΰτε 
τοΰ Μακραίου τά 'Υπομνήματα, μάλλον δ’ έκ Φαναριού πληροφορίας ζη-
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τήσας, μαρτυρεί1 «Γεράσιμος Αέριος 'Ηράκλειας, δ τυπώσας τον άπλοΰν 
Άρμενόπουλον, ισχυρός κατά τά πολιτικά».

Είχε πολλήν ό Γεράσιμος φιλίαν μετά του Χαγιατηζαδέ, ίατροΰ τοΰ 
σουλτάνου Μαχμούτ Α', και ταΰτης μέτοχον κατέστησε και τον Γαβριήλ 
εϊςοδον ελευθέραν παρ’ αυτά) εχοντα1 του Κομνηνοΰ Ύψηλάντου λέξεις 
τινές άποβαίνουσι χρήσιμοι εις ημάς διά τ’ αποτελέσματα τής φιλίας ταύ- 
της Χτγιατηζαδέ, Γερασίμου, Γαβριήλ1 «εκίνει υποδέσεις (ό Γαβριήλ) ου 
μόνον τοΰ τάγματός του, αλλά και βλαγομπογδανικάς, καί άλλας πολιτικός, 
δι’ ών έγγίζετο συν ά'λλοις καί ό αύθέντης Κωνσταντίνος δ Μαυροκορδά- 
τος». Ό  ήγεμών ούτος, κληρονομήσας τήν κακοΰργον διάθεσιν τοΰ πατρός 
αύτοΰ Νικολάου, κατώρθωσε ’να παυθή καί έξορισδή εις Καραποΰζαν, 
ακριβώς ενεκα τής ύποστηρίξεως τής φανερά χορηγηθείσης υπό Γερασίμου 
καί Γαβριήλ εις τον ηγεμόνα Βλαχίας Μιχαήλ 'Ρακοβίτζαν, τοΰτο δε κατά 
δεκέμβριον τοΰ 1745. Ά λλ ’ οΰτε εν έτος παρήλδε, καί συνεχωρήδη ό Γα
βριήλ, προβιβασδείς μάλιστα εις τήν μητρόπολιν Χαλκηδόνος, διότι μέγα 
ισχυε τό τρίτον μέλος τοΰ τριουμβιράτου, δ Χαγίατηζαδές1 Ταΰτα κατά 
Κομνηνόν Ύψηλάντην, άφηγοΰμενον καί δευτέραν εξορίαν, αλλά καί δεύ
τερον προβιβασμόν εις τήν μητρόπολιν Νικομήδειας. Καί αυτός μέν άπέ- 
δανε κατά μάρτιον τοΰ 1759, δ Χαγιατηζαδές άπεσΰρδη τής οκηνής, άλλ 
ετερον κατεσκευάσδη τριουμβιράτον, εκ τοΰ Γερασίμου, τοΰ περιβοήτου 
Γεωργίου Σταυράκογλου, καί τοΰ διερμηνέως τοΰ στόλου Νικολάου Μαυρο- 
γένους.

Τήν εις τά εθνικά ημών εκκλησιαστικά πράγματα διηνεκή άνάμιξιν 
καί τήν επιρροήν τών πέντε πρώτων τή τάξει μητροπολιτών, 'Ηράκλειας, 
Κυζίκου, Νικομήδειας, Νίκαιας, καί Χαλκηδόνος καδιέρωσεν ένέργειά τις 
τοΰ Γερασίμου, πρότασιν ύποβαλόντος εις τον Χαγίατηζαδέν «νά μήν γί
νεται τις πατριάρχης, άν δεν ερωτηθή ή κατάστασίς του, καί δεν δώσουν 
μαρτυρίαν διά τον βίον καί διαγωγήν του οΐ πέντε αρχιερείς» ούτοι" «δθεν 
τούς έδωκε τό φερμάνι». Ταΰτα κατά Κομνηνόν Ύψηλάντην, εν έτει 1741·

Έξηκολοΰδηοεν όμως δ Γεράσιμος τήν παλαιάν αΰτοΰ συνήθειαν τής 
εις τά πολιτικά άναμίξεως. Τώ 1741 διέμενεν «εις ενα σπήτιον τοΰ Γρηγο- 
ρίου βόδα» (δήλα δή τοΰ Γκίκα), καδό κατοικίας ιδίας στερούμενος. Εις τό 
«σπήτιον» τοΰτο, κατά σεπτέμβριον, ή ίσως Οκτώβριον τοΰ έτους τούτου, 
έπετεύχθη φιλική συνάντησις, καί συνεπώς συνεννόησις τών δύο συμπενδέ- 
ρων, τοΰ Γκίκα τούτου καί τοΰ Μιχαήλ βοδα 'Ρακοβίτζα, δν ήγάπα τιμών 
ό Γεράσιμος. *Ητο δέ δ υιός τοΰ Γρηγορίου Γκίκα γαμβρός τοΰ 'Ρακοβίτζα 
τούτου επί τή δυγατρί Αναστασία, ήτις άπέδανε κατά σεπτέμβριον, ή 
Οκτώβριον τοΰ 1741, συνεπεία αιμορραγίας μετά τοκετόν, άτυχώς ζώσης 
τής μητρός αυτής ’Ά ννης. ΙΙροςθετέον ενταΰδα δτι ή κηδεία τής ’Ανα
στασίας έγένετο εις τον ναόν τοΰ Μεγάλου 'Ρεύματος, προεξαρχόντων τών 
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πατριαρχίαν Παϊσίου Κπόλεως καί Παρθενίου 'Ιεροσολύμων καί πάντωΑ 
των αρχιερέων. Ταΰτα κατά χρονογραφίαν τινα τής Μολδαυίας χειρόγρα
φον. Τον εις την Βλαχίαν διορισμόν του ήγεμόνος Μιχαήλ 'Ρακοβίτζα 
ένήργησεν ό Γεράσιμος ως «ισχυρός κατά τά πολιτικά», διαθετών όμως 
καί χρήμα πολύ χορηγοΰμενον υπό των διοριζόμενων ηγεμόνων.

Είργάσθη δμως καί διά την οικονομικήν ευεξίαν — εάν έπιτρέπηται ή 
καί σήμερον ποθητή λέξις αυτή —τού Πατριαρχείου Κπόλεως ό Γεράσιμος.

Κατά τινα κώδηκα ληψοδοσιών τοΰ πατριαρχειακοΰ ταμείου καί δοσο
ληψιών τού καταστήματος Σεβαστοποΰλου, τήν οικονομικήν, ούτως είπεΐν, 
επιτροπείαν τού Πατριαρχείου άπετέλουν αρχιερείς τινές εκ τών τής συνό
δου’ Γεράσιμος ό 'Ηράκλειας προήδρευεν αυτής τφ 1740 — 42, τφ 1747 — 
48, καί 1749—1750, ενώ κατά τά έτη 1742—47 διετέλει μέλος τής ίεράς 
συνόδου- αλλά, κατά τά έτη 1749—50 ήτο πάλιν πρόεδρος τής επιτροπείας 
ταυτης ό Γεράσιμος μετά τού ταραξίου Γαβριήλ Νικομήδειας καί τού Γε
ρασίμου τής Κρήτης, άποστείλαντες έξάρχους προς συλλογήν ελεημοσυ
νών υπέρ τής Μ. Εκκλησίας- άλλ’ ό Γεράσιμος συνήθροισεν αυτός, άνευ 
έξάρχου, 938 1/2 γρόσια από τών επισκοπών Καλλιουπόλεως, Μυριοφΰτου, 
καί Τυρολλόης, καί τής μητροπόλεως Σηλυβρίας, από δέ τής Αίνου 809— 
γροσια 1747, καί κατά τήν τότε τιμήν τοΰ γροσίου περί τάς 6000 φράγκων 
χρυσών. Μνείαν τελευταίαν τοΰ Γερασίμου 'Ηράκλειας ως προέδρου τής 
διαρκούς επιτροπείας επί τών οικονομικών τού Πατριαρχείου ειδον κατά 
τά έτη 1754—55.

Εις τον Γεράσιμον Ήρακλείας δφείλομεν τήν εις τό άπλούν ελληνι
κόν ιδίωμα παράφρασιν τής Έξαβίβλου τοΰ Κωνσταντίνου ,Αρμενοποΰλου} 
καθ’ ήν διεξήγοντο παρά τοΐς εκκλησιαστικούς δικαστηρίοις αί μεταξύ τών 
ορθοδοξων δίκαι επί πεντακόσια σχεδόν έτη. Τήν παράφρασιν, γενομένην 
ύ,το τοΰ ή τειρώτου διδασκάλου ’Αλεξίου Σπανού, δαπάναις εξέδωκεν Ιδίαις 
ό Γεράσιμος έν Βενετία, τφ 1741, παρά Νικολάφ τφ Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαν- 
νίνων, εις σελίδας 665 τό δλον, έξ ών κατέχουσι τάς 103 οΐ πίνακες τών 
περιεχομένων καί αί άηδίαι τού ’Αλεξίου, προςαρτήσαντος τό περί συνοι- 
κερσίων έξ 66 σελίδων καί περί τών τού γάμου κωλυμάτων έγχειρίδιον, Ή  
παράφρασις, έπανεκδοθεΐσα πεντάκις, ή έξάκις, εγένετο χρήσιμος, καίτοι 
’Άνθιμος αρχιμανδρίτης ό Γαζής, εις τήν «Ε λληνικήν Βιβλιοθήκην» (τ. 
Β' σ. 298 προς τό τέλος) κακίζει τήν μετάφρασιν «Σπανός δέ τις έν 
Άδριανουπόλει διδάσκαλος παραφράσας τό βιβλίον τούτο έσπάνισεν αυτό 
τής αρχαίας αυτού ωραιότητος, ως μή ώφειλεν. Ή  τοιαύτη έσπανισμένη 
παράφρασις, έξεδόθη εν Βενετία πολλάκις *».

*) αγνοώ διατί ό Βρετός έν «Νεοελληνική Φιλολογία» δίς έπανέλαβεν εις τόν 
Β' τόμον τό λεξιπαίγνιον τοΰ ’Ανθίμου Γαζή σ. 50 καί 337 (Β').



γραφή καί υπογραφή 'Ιερεμίου Γ' (σελ. 4, στιχ. 8).

πανομοιότυπον γραφής τοϋ διδασκάλου Λερού Γαβριήλ Καρνίτου (σελ. 27, στιχ. 24).

ΪΙέντε συγγενείς εκ Λ
ερού αρχιερείς τής cΗ

ράκλειας
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Έκ τής παραφράσεως ταΰτης αποσπώ δυο τεμάχια' τό μεν ύπογραφό- 
μενον ύπό του Γερασίμου, ώς κατακλείς εν τινι προσρήσει «Τοΐς έντευξο- 
μένοις»—τό δε προςφώνησις τοΰ Σπανού προς τον Γεράσιμον, γράφοντα' 
«Δέξασθε τοίνυν την παρούσαν βίβλον φιλοφρόνως, καί μετά πάσης επι
μέλειας συνεργοΰντες εις τήν προθυμίαν μου, ούδαμώς δαπάνης καί χρη
μάτων φειδομένου, εις εν μόνον άποβλέποντος, τήν προκοπήν δηλαδή καί 
ωφέλειαν τοΰ ήμετέρου γένους». Τα δέ τοΰ Σπανού προς τον Γεράσιμον
πολλήν άπαιτοΰσιν έξέτασιν προς διακρίβωσιν' «λάμπεις.....μέ τάς καλάς
σου άρετάς, άς Θεός ενέσταξε καί έχαρίσατο τή ίρρά σου ψυχή' τής τοΰ 
Χριστοΰ δηλονότι Εκκλησίας τήν διοίκησιν, προς τους δεομένους τήν βοή
θειαν, καί μάλιστα τήν προς τούς πτωχούς σπουδαίους ήν έχεις φέρων 
φροντίδα καί επιμέλειαν». Εύηργέτησε σχολεία; διδασκάλους; μαθητάς; Θά 
πεισθώμεν εις τήν μαρτυρίαν τοΰ Σπανού, γράφοντος προς ομογενείς έχον
τας γνώσιν των έργων τοΰ Γερασίμου' ημείς μόνον γινώσκομεν οτι διετέ- 
λεσεν έφορος τής πατριαρχικής ακαδημίας τφ 1759 — 60, πρότερον δέ, από 
τοΰ 1724 διαρκής έφορος τής ύπό Νεοφύτου Μαυρομμάτη μητροπολίτου 
Ναυπάκτου καί ’Άρτης συσταθείσης εν τή νήσφ Σκοπέλφ σχολής. Τί δ’ 
έπραξεν υπέρ τοΰ σχολείου τής πατρίδος αύτοΰ Λερού άγνωστον' ήτο προ
στάτης αυτού' άλλ’ αυτό προϋπήρχεν, ώς εΐδομεν, προ τής χειροτονίας τοΰ 
Γερασίμου. Τφ 1726 είργάζετο σχολή μαθημάτων ελληνικών - όχι γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐον—ύπό διδάσκαλον Δαμασκηνόν μοναχόν λέριον, διδά
σκοντα μαθητάς εν Λέρα) περί τούς εί'κοσιν' ήτο δ’ ό Δαμασκηνός μαθητής 
τής περίφημου σχολής τής Πάτμου, ύπό τον διάσημον επ’ αρετή καί παι
δεία Μακάριον.

Φθάσας εις τό ογδοηκοστόν τής ηλικίας ύπέβαλε παραίτησιν, παρα- 
σκευάσας ό Γεράσιμος τήν ώς μητροπολίτου 'Ηράκλειας εκλογήν τοΰ ανε
ψιού αύτοΰ Μεθοδίου επισκόπου Μετρών, καί διευθετήσας καί τήν εν τή 
νήσφ Λέρφ’κτηματικήν αύτοΰ περιουσίαν' τό περί ταΰτης έγγραφον, μετα- 
γραφέν εκ πατριαρχικού κώδηκος, έχει φδε, άξιον άναγνώσεως ον

«Διά τοΰ παρόντος ενδεικτικού καί έμμαρτΰρου γράμματος γίνεται 
δήλον δτι ό πανιερώτατος δεσπότης άγιος 'Ηράκλειας κυρ Γεράσιμος, 
έχων εν τή νήσφ Λέρφ τή καί πατρίδι αύτοΰ πατρικά χωράφια, έναπομεί- 
ναντα λόγφ κληρονομιάς τή αύτοΰ πανιερότητι, άτινα δΓ εξόδων ιδίων 
άποκαταστήσας περιβόλιον, ώς ήδη φαίνεται, κείμενον εν τώ τόπο) ’Ά λιντα  
καί κάραβοστάσιον λεγόμενον, πλησίον εξ ενός μέρους τοΰ χωραφιού τοΰ 
Γεωργίου παπά Κωνσταντή, καί εκ τοΰ ετέρου μέρους πλησίον τοΰ χωρα
φιού τοΰ Κωνσταντή Ντροΰτζου, εκ δέ τοΰ άνωθεν μέρους πλησίον τής εκ
κλησίας τοΰ αγίου Ίωάννου, καί εκ τοΰ κάτω μέρους πλησίον τοΰ αϊγια- 
λοΰ, ήδη τό ρηθέν περιβόλιον μετά τής περιοχής άπάσης αύτοΰ καθώς 
είναι τοιχογυρισμένον δηλονότι, έτι δέ καί μέ τύν έν αύτφ όντα πύργον,



και μετά τών έξω του πύργου άχουρίων και λοιπών άλλων ευρισκομένων 
έν αύτώ οικοδομημάτων, οικεία βουλή και γνώμη, και ως γνήσιος και κα
θολικός δεσπότη;, και έξουσιαστής αύτοΰ του περιβολιού και των εν αΰτφ 
οικοδομημάτων και περιοχής άπάσης, ως προείρηται, πωλεΐ κατά τελείαν 
πώλησιν προς τον αύτάδελφον αύτοΰ κυρίτζη Ίωάννην Κακλικάν διά γρό- 
σια εξ χιλιάδας καί τετρακόσια, καί επί συμφωνία τοιαΰτη, δτι τό ρηθέν 
περιβόλιον νά πηγαίνη διαδοχικώς καί κατά κληρονομιάν εις τά άρσενικά 
παιδία καί απογόνους aiicou, τούς όντας έκ τού γένους τού Κακλικά. Προς 
τούτοις δέ νά μή δίδηται εις πολλούς παΐδας, ώστε εκ τής διαφόρου δια
νομής εχειν κατατέμνεσθαι καί εις πολλά μερίδια, αλλά μόνον εις έ'να των 
παίδων, τον πρωτότοκον δηλαδή υιόν, καί εί μέν ακολουθήσει θάνατος 
τού πρωτοτόκου, ή θελήσει μονάσαι, ή μεΐναι άγαμος, ό δεύτερος κληρο- 
νομεΐν τούτο *, καί μένειν τούτφ τώ τρόπφ αναπόσπαστου καί αναφαίρε
του έκ τού γένους των Κακλικάδων' άπερ πάντα ενόρκως ΰποσχεθείς ό κυ
ρίτζη ’Ιωάννης κατέβαλε τάς έξ χιλιάδας καί τετρακόσια γρόσια, ήντινα 
ποσότητα άσπρων λαβούσα ή πανιερότης αυτού σώαν καί ανελλιπή εκ τού 
είρημένου αύταδέλφου αυτού κυρίτζη Ίωάννου, μένει τού λοιπού ή τιμιό- 
της αυτού ίδιος καί καθολικός κύριος καί έςουσιαστής τού περιβολιού τού
του, όντος υπό τήν εξουσίαν καί δεσποτείαν αυτού εις τό διηνεκές, μή δυ- 
νάμενος εις τό εξής ούδείς των συγγενών καί οικείων τής αύτοΰ πανιερότη- 
τος διασεΐσαι, ή ένοχλήσαι τον ρηθέντα κυρίτζη Ίωάννην Κακλικάν, ή λό
γον άπαιτήσαι περί τού περιβολιού τούτου, αλλά μένει ανενόχλητος καί 
άκαταζήτητος εις αιώνα τον άπαντα, αυτός τε ό ήδη άγοράσας τούτο κυ
ρίτζη ’Ιωάννης Κακλικάς καί οί αυτόν διαδεξόμενοι παΐδες καί κληρονόμοι 
τής αύτοΰ τιμιότητος. "Οθεν κατά τήν προλεχθεΐσαν ύπόσχεσιν καί συμ
φωνίαν, εις ένδειξιν καί διηνεκή άςφάλειαν εγεγόνει τό παρόν, επί μαρ
τυρία χρησίμων άνδρών, καί κεκυρωμένον τή υπογραφή καί σφραγιδι τής 
αύτοΰ πανιερότητος, καί έδόθη εις χειρας τού αύταδέλφου αύτοΰ κύρ’ 
Ίωάννου Κακλκιά.

αψνδή φευρουαρίου κδ'

-ή δ 'Ηράκλειας Γεράσιμος βέβαιοί, -j- ό Διδυμοτείχου Αύξέντιος μάρ- 
τυς. ό ρεφερενδάριος Μανουήλ μάρτυς. -j- δ Μυριοφύτου Νικόδημος μάρ- 
τυς. δ ίεροδιάκονος Γεννάδιος μάρτυς. δ Μιχαήλ παπά Γεωργίου Γΐανιά 
μάρτυς. δΓιμάρης Ταφραλής μάρτυς».
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*) παρελείψθη έν τούτοις ή ύπόθεσις'άν ό πρωτότοκος εύτυχήαη 5να ΐδη θήλεα 
τά τέκνα- ή άν πρ<:οτότοκός τις, απο'άανών μετά συζυγίαν μακράν, μή τεκνογονήση, 
τί έδει γενέσθαι.
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Τοΰ Γερασίμου Ήρακλείας εύρον μίαν μόνον επιστολήν προς τον 
'Ιεροσολύμων Χρύσανθον άποσταλεϊσαν, αξίαν άναγνώσεως

«γ-Μακαριούτατε, αγιότατε, καί σοφότατε πατριάρχα.....κλπ.
-J- Δεόμενος τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ νά την διαφυλάττη εν ύγιεία 

διηνεκεϊ καί άδιασείστοο ευημερία μετά μακροβιότητος. Ή  εντεύθεν απο
δημία καί στέρησις τής ύμετέρας σεβασμίου μακαριότητος, γλυκύτατης τε 
καί πανσόφου παρουσίας καί ομιλίας, δχι μόνον εις έσχάιην άθνμίαν ναι 
λύπην μάς έρριψεν, άλλα καί από ταξείδιον τής ήμετερας επαρχίας, οπού 
έμελετήσαμεν καί έτοιμάσθημεν μέ τελείαν παρασκευήν νά κινήσωμεν, 
καθώς δεν τήν λανθάνει, δυστυχώς μάς εμπόδισε' καί έμείναμεν πάλιν έν 
τή Κωνσταντίνου, μέ το νά μάς έγραψαν από τής επαρχίας δτι αύξησε τό 
θανατικόν καί ή ασθένεια τής λοιμικής νόσου, τήν οποίαν άμποτε νά πα- 
ταπαύση ό ά'γιος Θεός, γενόμενος ΐλεως δΓ ευχών της αγίων. Η μείς κατά 
τό παρόν δντες περίλυποι καί διά τήν στέρησιν τής ύμετέρας σεβασμιότητος 
καί πατρικής της φιλοστοργίασ, καί διά τήν αποτυχίαν τής εις τήν επαρ
χίαν οδοιπορίας καί τής έπισκέψεως τών εκεΐσε χριστιανών, μίαν καί μό
νην παραμυθίαν έχομεν, τό νά άκούωμεν καί νά μανθάνωμεν συνεχώς τήν 
έφετωτάτην ήμϊν ύγιείαν της, διά τήν οποίαν παρακαλοΰμεν καί δεόμεθα 
άδιαλείπτως τού αγίου Θεού, νά τήν τής χαρίζη άνέκλειπτον, όμού μέ τήν 
διηνεκή ύγιείαν καί ευτυχίαν καί ειρηνικήν κατάστασιν καί στερέωσιν 
τού ύψηλοτάτου, σοφωτάτου, καί θεοσεβεστάτου αύθέντου καί ήγεμόνος 
κυρίου κυρίου Νικολάου βοεβόδα, τού κατά Πνεύμα υιού αγαπητού καί 
περιπόθητου τής ύμετέρας μακαριότητος, τον όποιον ή εξ "Υψους χάρις 
νά περισκέπη, διά τών θεοπειθών αυτής ευχών, από πάσης άντικειμένης 
καί λυπηράς περιστάσεως.

Έδέχθημεν μετά πολλής εύλαβείας τάς πατρικός προςρήσεις καί ευ
λογίας τής ύμετέρας μακαριότητος, οπού έν τοΐς προς διαφόρους φίλους 
καί πνευματικούς υιούς αυτής γράμμασιν έσημείωσεν ιδίως περί ημών, καί 
εύχαριστούμεν τά μέγιστα τή πατρική αυτής καλοκάγαθία καί φιλοστορ
γία. Τά ετη τής ύμετέρας μακαριότητος πλεΐστα καί ευτυχή, καί αί άγιαι 
καί θεοπειθεΐς αυτής εύχαί καί εύλογίαι εΐησαν Γμεθ’ ημών

αψκζλ Οκτωβρίου ιη'
-J- ό παραμικρός αυτής δούλος καί εις τούς ορισμούς της

προθυμότατος 
Ήρακλείας Γεράσιμος».

§
Μετά τήν παραίτησιν από τής “Ήρακλείας έζησεν ό Γεράσιμος ολίγον
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χρόνον, άπαθανών τη 10 σεπτεμβρίου 1761, εις ήλικίαν 82, η 83 ετών, 
επί δε roij τάφου αύτοΰ, έν τφ ναφ του αγίου Γεωργίου έν 'Ραιδεστφ, 
έγράφη τό έπιτύμβιον

Νεκρόν καλύπτει λίθος οΰτος δεσπότου 
του Ήρακλείας κυρίου Γερασίμου.

Ήρωελεγεϊον δ! επίγραμμα συνέθεσε Κωνς-αντΐνος ό Γουλιανός πο- 
στέλνικος τής ϊ,γεμονίας Μολδαυίας, άλλα τοϋτο περιπεσόν εις αγράμματον 
άντιγραφέα και εκδότην ημιμαθή χρήζει έπανορθώσεως.

Του Γερασίμου την ίσχύν και σύνεσιν εις τά πολιτικά, την εμπειρίαν 
έν τή διεξαγωγή γενικότερων υποθέσεων, τήν προς την πίστιν καί την 
πατρίδα στοργήν καί εύλάβειαν έπήνεσαν, ή έθαύμασαν ό Δαπόντες, ό Μα- 
κρσϊος, ό Βεντότης, ό Γουλιανός, καί οί γνωρίσαντες αυτόν εκ του σύνεγ
γυς ’Αλέξιος Σπανός ό διδάσκαλος Άδριανοπόλεως, καί ό ακριτόμυθος των 
μετά τήν ά'λωσιν χρονογράφος Κομνηνός Ύψηλάντης. Ά λλ ’ οι γέροντες 
φαναριώται, μαθόντες από στόματος του Μελετίου Ήρακλείας μοί διηγή- 
θησαν δ τι, ή φήμη των ιδιωτικών καί κοινωνικών άρετώνίτοΰ Γερασίμου, 
διαδοθεΐσα έν Κπόλει καί εις τάς επαρχίας, Ινέβαλεν εις τον σουλτάνον 
Μουσταφάν Β' τήν περιέργειαν ’ν ’ άκούση τον Γεράσιμον δμιλοΰντα. Ή  
συνάντησις του 'Ηρακλείας, συνδιαλεγομένου μετά τοΰ βεζίρη, (τοΰ σουλτά 
νου καθημένου, κατά τό έθος, ό'πισθεν δικτυωτοϋ (καφάσι), έοχεν άπο 
τέλεσμα ’να σχηματίση τήν δικαίαν ιδέαν περί τοΰ θαυμαζομένου Γερασί
μου δ σουλτάνος Μουσταφάς, οςτις ελέγετο άνθρωπος ζητών ’να μανθάνη 
περί πάντων.

Έτίμησαν δμως καί ζώντα καί θανόντα τον Γεράσιμον οί ύπ ’ αύτοΰ 
σχεδόν διδαχθέντες τήν τέχνην τοΰ «χρήσθαι τοις καιροΐς καί τοΐς προςώ- 
ποις» καί τής μερίμνης των εκκλησιών (κατά τήν αποστολήν φράσιν,) Με
θόδιος επίσκοπος Μετρών, ανεψιός αύτοΰ, καί Νεόφυτος μητροπόλεως 
Σμύρνης, έκ Λερού καί αύτός.

§
Ν εόφυτος ό Σ μύρνης  έγεννήθη ϊσως έν τέλει τής ΙΖ' έκατονταετη- 

ρίδος, ίσως έν άρχαΐς τής ΙΉ . Έχειροτονήθη μητροπολίτης Σμύρνης τή 
24 ίανουαρίου 1731, προτελευταία κυριακή τοΰ μηνός τούτου. Φαίνεται δτι 
καί τίνος παιδεύσεως μετεΐχεν δ Νεόφυτος, διότι δ διδάσκαλος Ίώσηπος 
δ Μοισιόδαξ έκτος τής πείρας, τής συνέσεως, τής αγαθοεργίας, αναγνω
ρίζει εις αύτόν καί τήν πολυμάθειαν εις τον πρόλογον τον προταχθέντα 
τής ’Ηθικής αύτοΰ' ταύτης δ’ δ τίτλος, ατελής παρά Ζαβίρα καί παρά Πα
παδοπούλα) Βρετφ καί παρά Σάθα μείνας, έχει ούτως' « ’Ηθική | Φιλοσο
φία J μεταφρασθεισα | έκ τοΰ ίταλικοΰ ιδιώματος, | παρά J Ίωσήπου ιερό-
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διακόνου [ τοΰ Μοισιόδακος, | καί άφιερωθεΐσα [ τώ Πανιερωτάτφ, Σοφο- 
λογιωτάτφ, καί Θεο|προβλήτφ μητροπολίτη τής Σμΰρνης | κυρίφ κυρίφ | 
Νεοφΰτφ τώ έκ Λερού, j Τόμος πρώτος. | Ένετίησι, 1761. | παρά Ά ντω νίφ  
τφ Βόρτολι». *0 δεύτερος τόμος έξεδόθη αΰτόσε τώ 1762.

Τον Νεόφυτον άποκαλεΐ προστάτην τών Μουσών, παρηγοριάν τών 
ξένων, δόξαν τής ’Ιωνίας, χαράν τών Κυκλάδων καί Σποράδων νήσων, δπου 
δλαι άεννάως απολαμβάνουν τάς έπιρροάς τής ευεργετικής εύμενείας του 
Νεοφύτου’ συμφώνως ό Καισάριος Δαπόντες χαρακτηρίζει αυτόν «ευεργε
τικόν καί δραστικόν»’ πολΰκλυτον δ’ ονομάζει Σέργιος ό Μακραϊος. ’Αλλά 
από του Νεοφΰτου καί υπό τον Νεόφυτον εδιδάχθη τά μαθήματα συνέσεως 
καί εμπειρίας διοικητικής, καί κοσμιότητος καί αύστηράς χριστιανικής πο
λιτείας όσΰγκελλος καί υπάλληλος αύτοϋΓαβριήλ, ό έκ Σμύρνης, υπό Νεο
φύτου χειροτονηθείς επίσκοπος Μοσχοννησίων, προβιβασθείς εις την μη- 
τρόπολιν Παλαιών Πατρών, καί τώ 1780 εις τον πατριαρχικόν θρόνον 
Κπόλεως. ΓΙολλά περί τοΰ Νεοφύτου έγραψα εν Η' καί Θ' τόμφ «Έκ- 
κλησ. ’Αλήθειας», αυτά δ’ εκβαίνουσι τών ορίων τής παρουσης διατριβής, 
εις τι τμήμα τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Θράκης άναφερομένης.

§

*Α νεψ ιός το ν  Γ ερασ ίμ ου  "Ηράκλειας ητο  ΜεΌ'όδίος, επίσκοπος 
Μετρών ό τώ 1760, τή 6 νοεμβρίου, εκλεγείς μητροπολίτης Ηράκλειας. 
'Υποθέτω δτι ό τή 11 νοεμβρίου 1714 γεννηθείς υιός τής Άρεζίνας, ανε
ψιάς τοΰ Γενναδίου Μανώλης έγένετο κληρικός, ο Μεθόδιος' αυτός άπε- 
σΰρθη τής ενεργού ίερατείας τώ 1794, καί άπέθανεν ύπερογδοηκοντοΰτης. 
Ή  αναφορά τών ήρακλεωτάίν πρός το Πατριαρχειον (1870) γράφει ταΰτα' 
«Μεθόδιος..... τοΐς ΐχνεσι βαδίσας απαρέγκλιτους τοΰ περιδόξου θείου του 
καθ’ δλην την αρχιερατικήν εις την επαρχίαν κυριαρχίαν του, καί εϊ τι 
έμεινεν ελλιπές τυχόν από τον προκάτοχόν του άναπληράισας* (σώζεται 
άκόμι μία βρυσις εις 'Ραιδεστόν, φέρουσα τά αρχικά γράμματα τοΰ ονόμα
τος του ΗΡ.ΜΘ.) καί πολλά εις την επαρχίαν καλά διαπραξάμενος ά'πασαν, 
έξαιρέτως δέ εις την πατρίδα μας. "Οτε δέ διά τό γήρας κατήντησε πλέον 
ανίκανος εις την εκπλήρωσιν τών αρχιερατικών αΰτοΰ ιερών χρεών καί κα
θηκόντων, τότε παρητήθη ως άνήρ ευσυνείδητος καί τον Θεόν φοβούμε
νος, καί μη προχωρών υπέρ τά έσκαμμένα».

Έκ δυο άποσημειωμάτων εις παλαιά βιβλία δυνατόν ’να συμπληρω- 
θώσιν δσα γινώσκομεν περί Μεθοδίου καί τοΰ θείου αΰτοΰ Γερασίμου' Εις 
την ύπ ’ αριθμόν 2 (κατά την έμήν άρίθμησιν τφ 1878) Γραμματικήν (χει
ρόγραφον) έν τή βιβλιοθήκη Λερού, άνέγνων' «αψξά, σεπτεμβρίου 10. έτε- 
λεΰτησεν ό θειος μοι άγιος Ήρακλείας κύριος Γεράσιμος μέ θάνατον λίαν
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εύδόκιμον, ώ ; τοΐς πάσι δήλον, καλώς και ευκόλως άπέπνευσε την σεβα- 
σμίαν αυτοΰ ψυχήν». Τι σημαίνουσιν αυτά, θά ϊδη ό αναγνώστης μου έν 
Ιστορικω συντύμω άθΰρματί μου, τίτλον έχοντι «Αινιγμάτων ίςτορικών Λΰ- 
σις ή Δέσις;». Τον χρόνον δε του θανάτου του Γερασίμου έγραψα κατά τό 
χειρόγραφον 2 τής έν Κάστρω Λερού βιβλιοθήκης' τοΰτο δ’ έκλάπη μετά 
την ΰπ ’ έμοΰ διά τής « ’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας» έκδοσιν αναγραφής 
των χειρογράφων, άτινα τότε (1878) ήσαν 50, ύστερον δέ 36, άρπαγέντων 
δεκατεσσάρων, ως έμάθομεν από των «Λεριακών» Οίκονομοποΰλου, ια
τρού, σελ. 190—194.

Την ως επισκόπου Μέτρων εκλογήν του Μεθοδίου γινώσκομεν γενο- 
μένην κατά τον Ιανουάριον (τη 16) του 1746, αντί του τή 14 νοεμβρίου 
1745 ύποβαλόντος παραίτησιν Δωροθέου, μόλις ήμιόλιον έτους διοικήσαν- 
τος την επισκοπήν Μέτρων καί Άδυρα, επί διαδοχή του Σιλβέστρου Μέ
τρων, άποβιώσαντος τον μάϊον τοΰ 1744.

Κατά νοέμβριον (’ίσως) τοΰ 1794 έδωκε προς τήν διοικούσαν ’Εκκλη
σίαν ό Μεθόδιος τό παρόν γράμμα

f  Εμμένειν διά βίου τή κλήσει, εις ήν έκαστος έκλήθη, αγα
θόν. Ένεργεΐν δέ εις τέλος κατ’ αυτήν, καί πράττειν τά δέοντα 
εύκταιότατον. Ά λλ ’ έστιν ότε νίκα ή τής φΰσεως ασθένεια, καί ή 
γνώμη, ούκ έξικνεΐται έφ* οις όρμο, προαίρεσις, καί απαιτεί ή 
κοινή των πραγμάτων χρεία. ’Ένθεν τοι κάγώ, δΓ ασθένειαν 
γήρους, μηκέτι οιός τε ών σύντονος ΰπαγρυπνειν, καί πολυειδώς 
μέριμναν πάντα πάσι γινόμενος, υπέρ τής τοΰ έμπιστευθέντος 
μοί λογικού ποιμνίου σωτηρίας, καί άπαυδήσας ήδη των πολλών 
πόνων, ύφορώμένος δέ μή τι τή κατ’ εμέ ταύτη άσθενεία των 
προς οδηγίαν καί φυλακήν συντεινόντων παρέλθη επί τής ποίμνης 
παροραθέν, δέον έκρινα, γνάηιη αΰθαιρέτφ, παραίτησιν ποιή- 
σασθαι τής επαρχίας έμαυτοΰ, καί τοΰ θρόνου, οΰ μην δέ καί τής 
άρχιερωσύνης. Καί δή παραιτοΰμαι έκών ύπ’ ασθένειας γήρους 
τήν έμαυτοΰ επαρχίαν τή κοινή μητρί τή μεγάλη Εκκλησία. Καί 
δέομαι πρώτον, ϊνα μου τής άσθενείας συγγνοίη μιμησκομένη τής 
άκρας μου υποταγής καί έν πάσιν εΰπειθείας καί προθυμίας' καί 
τής διηνεκούς αγάπης καί μητρωας στοργής μηδέποτ’ έμέ άποστε- 
ρήση. ’Ιδίως δέ τοΰ παναγιωτάτου μου δεσπότου καί οίκουμενικοΰ 
πατριάρχου, καί τών αγαπητών μοι συναδελφών αγίων αρχιε
ρέων, ϊνα μηδέποτε τής αδελφικής διαθέσεως καί ζώντα καί θα-
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νόντα χωρίσωσι' δεύτερον δε παρακαλώ αυτούς θερμώς, άναλα- 
βόντες έν Χριστώ τώ Θεω την δικαίαν φροντίδα καί μέριμναν 
της επαρχίας ταύτης, νομίμως καί κανονικώς έκλέξωσι καί ψηφί- 
σωσι τον μάλλον άξιον καί ικανόν εις έπίσκεψιν καί προστασίαν, 
καί διεξαγωγήν τής παμαντορίας ταύτης [εις τε τήν]διαδοχήν πιστού 
λόγου, καί πάντα πάσιν έσόμενον, υπέρ τής σωτηρίας των πάν
των' δν δ’ άν νομίμους καί κανονικώς έκλέξωνται καί έπι/ψηφί- 
σωσι ποιμενάρχην καί αρχιερέα ταύτης τής επαρχίας, τούτον καγώ 
συμφώνως τή τού Χριστού Εκκλησία, ως έν ένί καί τώ αύτώ 
πνεύματι, συμψηφίζομαι καί αποδέχομαι' γνωρίζω διάδοχον νό
μιμον. Υπέρ ταύτης ούντής οικειοθελούς παραιτήσεως τής επαρ
χίας έμαυτού καί τού θρόνου, δέδωκα καί τό παρόν έγγραφον εις 
ένδειξιν.

,αψΥδή
+ ό πρώην Ήρακλείας Με0οδι«ς βέβαιοί :»

Τό λεκτικόν του γράμματος άποδεικνύει τύν Μεθόδιον δντα κληρικόν 
πεπαιδευμένον' άλλα και τό πρακτικόν τής εκλογής (υπόμνημα ψήφων κα
νονικών) χαρακτηρίζει αυτόν «λογιώτατον». Ό  λογιώτάτος 'Ηράκλειας καί 
'Ραιδεστού εδείχθη καί των γραμμάτων προστάτης, τουλάχιστον οσον εις 
την επαρχίαν 'Ηράκλειας αφορά, καθώς πιστόν ποιούσι δύο γράμματα 
ραιδεστηνών ελλήνων από 8 Οκτωβρίου 1790 προς τον Μεθόδιον, επειδή 
προς μελέτην των μαθητών τής ελληνικής έκεΐςε σχολής άπέστειλε δώρον 
33 τόμους συγγραφέων ελλήνων, ών μεταξύ καί τά συγγράμματα τού αγίου 
Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. Έκ τού γράμματος τών προκρίτων καί εκ τής 
αναφορά; τών μαθητών έλπιζόντων ’ν ’ άποστείλη καί άλλα βιβλία, μανθά- 
νομεν δτι «ως πνευματικός πατήρ καί άρχιερεύς χριστομίμητος, ου μόνον 
λόγφ άποπτάσας τάς Μούσας εις τήν δυστυχή ημών πατρίδα διά φιλομού- 
σων αύθις καί φιλόπονων καθηγητών άνεκαλέσατο, . . . .  δόξαν άιαιηέμπο- 
μεν Θεψ, δς ήξίωσεν ημάς επί τών τής ύμετέρας πανιερότητος χρόνων γε- 
νέσθαι, καί άκούσαι μαθημάτων ελληνικών, ών οί προ ημών έπεθύμησαν 
ίδεΐν κόσμον τής πατρίδος καί στολισμόν, δν ούδ’ δναρ οί πρόγονοι ήμών 
εφαντάσθησαν». Τά δύο γράμματα έξεδόθησαν υπό τού Ματθαίου Παρα- 
νίκα εν τώ «Νεολόγφ» Κπόλεως τής 21 Οκτωβρίου (2 νοεμβρίου 1874), 
δηλούσι δ’ οτι διδασκάλους τών ελληνικών έκάλεσεν εις ‘Ραιδεστόνό Με
θόδιος, έπανάγων εις τό είναι τήν ληθαργήσασαν μάθησιν τών ελληνικών 
διότι κοινά μεν σχολεία καί γραμματοδιδασκάλους είχεν ή 'Ραιδεστός, ως 
είχε παν «ευ ναιόμενον πτολίεθρον» ελληνικόν' ό Μεθόδιος δμως καθί-
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δρυσε σχολεϊον ελληνικόν μετά δυο, ώς φαίνεται, διδασκάλων, καίτοι, κα
θώς εικάζω, είχεν ή ελληνική κοινότης τής 'Ραιδεστοΰ κατ’ άρχάς τής ΙΗ ' 
έκατονταετηρίδος σχολήν ελληνικών μαθημάτων, διότι Δοσίθεος ό 'Ιερο
σολύμων άποκηρΰττει τους «διαβόλους» διδασκάλους τους έν μέσω τήςκοι- 
νότητος ένσφηνωθέντας' διδάσκαλοι δε των κοινών γραμμάτων ήσαν βε
βαίως ανίκανοι ’να συλλάβωσιν εις τήν φτωχήν αυτών διάνοιαν ιδέας δια
βόλων, τάς θεωρίας δήλα δή των άκολουθοΰντων τά συστήματα Λεϊβνητίου 
και Μαλεβραχίου.

Εις τον ΚΖ' τόμον (τοϋ 1907) τής «Έκκλησ. ’Αλήθειας» έξέδωκά τι- 
νας ειδήσεις περί τής ελληνικής έν 'Ραιδεστφ κοινότητος, εκεί δέ παρα
πέμπω τον περίεργον αναγνώστην, οςτις θά ΐδη καί σημείωσιν των έν τή 
βιβλιοθήκη τής ραιδεστηνής σχολής χειρογράφων μετά τό μέσον τής III' 
έκατονταετηρίδος- άλλ’ ό Μεθόδιος άνεσυνέστησε τήν ελληιικήν τής *Ραι- 
δεστοΰ σχολήν, ατυχίας ΰποστάσαν εις τον μακράν βίον αυτής. Ηύνόησε 
τον διδάσκαλον (μέχρι τοΰ 1780) τής ελληνικής έν Λέρω σχολής Δανιήλ 
τον πάτμιον, τον από μα'ί'ου 1784 Σεβαστείας έπίσκοπον (έπ1 όνόματιψιλφ), 
μητροπολίτην δέ Βιζυης τφ 1793 γενόμενον, και θανόντα τφ 1813η 1812, 
Έ ν χειρογράφφ τής έν Πάτμφ βιβλιοθήκης ΥΖ' ευρηταί τις έπιστολή των 
λερίων, εΰχαριστοΰντων τφ Μεθοδίφ επί τή συστάσει τής ελληνικής έν 
Λέρφ σχολής' επειδή δ’ αυτή ήν ήδη συνεστημένη τφ 1726, ό Μεθόδιος 
έβοήθησεν αυτή χρηματικώς, ως ύποθέτο)' προ τοΰ Δανιήλ δ5 έδίδαξαν ό 
έκ Λέρου Νικήτας Πέτρου, καί tlc Σπαντωνής, κληροδοτήσαντες έντυπά 
τινα καί χειρόγραφα τή βιβλιοθήκη τή έν Κάστρφ (Λέρου). Μετά τον Δα
νιήλ έδίδαξε τά κοινά γράμματα Γαβριήλ μοναχός ό Καρνίτης, έβδομήκον- 
τα σχεδόν έιη, μέχρι μέσων τοΰ ΙΘ' αίώνος' άπέθανεν ό Γαβριήλ ΰπερε- 
κατοντοΰτης.

Τό παράδειγμα τής φιλομουσίας τοΰ Μεθοδίου, καθόσον ήμΐν γνω
στόν, έμιμήθησαν ό υπό τήν Ήράκλειαν τελών επίσκοπος Τυρολλόης 
ΙΙορφυριος, ίδρΰσας έν τή πατρίδι αΰτοΰ Σάμφ τήν ΙΙορφυριάδα σχολήν, 
καί ό άνεψιόσ αύτοΰ Μελέτιος επίσκοπος Μυριοφΰτου καί ΓΙεριστάσεως, 
έξασφαλίσας τήν ΰπαρξιν τής έν Μυριοφΰτφ ελληνικής σχολής, διότι «πρώ
τον φυτουργόν» αυτής έκάλει τον διδάσκαλον Ματθαίον τον έκ Γανοχώρων 
δ παλαιός τής έπισκοπής ταΰτης κώδηξ.

'Υπό προστάτην τον Μεθόδιον άνεδείχθησαν άξιοι μνείας κληρικοί, 
γεννηθέντες έν Λέρφ

1) Γ εράσ ιμος επ ίσ κ οη ος  Μ έτρων κ α ί Ά κυρω ν, ή Άθΰρα, φαινό- 
μένος ώς τοιοΰτος τφ 1763 μέχρις Ιουνίου 1783, δτε υπό τής ιεράς ημών 
(έν Κπόλει) συνόδου έξελέγη πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς' άπεβίωσεν έν ΑΙ- 
γΰπτψ τή 1, ή 2 αιιγοΰστου 1788. Άνήκεν εις τήν οικογένειαν Κακλικά, 
καί ουχί Κανελικοΰ, ώς έγραψεν Οίκονομόπουλος είς τά «Λεριακά» αΰτοΰ’
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ήν λόγιος άνήρ. ’Έργα τινά αΰτου εξέδωκα εν «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 
και έν «Άρχείω Εκκλησιαστικής Ιστορίας» αξία άναγνώσεως’

2) Μ ελέτιος επ ίσ κ οπ ος  Μ υρ ιοφ ύτου , κατόπι μητροπολίτης Η ρά
κλειας'

3) *Ιγνά τ ιο ς  μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  ’Ί μ β ρου , από του 1783 εως ίανουαρίου 
1793, ότε άπέθανεν. 'Η ν άνήρ σεβαστός χριστιανοίς καί τοΰρκοις' εις την 
επισκοπικήν οικίαν εν ’Ίμβρφ προσέθηκε μίαν αίθουσαν, ήτις εως του 
1846 διεφύλαξε τό όνομα, αυτής «όντας τοϋ ’Ιγνατίου» καλούμενος, ώς 
μαρτυρεί Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός ό ’ίμβριος εις τό 'Ιστορικόν 
υπόμνημα περί τής ’Ίμβρου.

Είχον ό Μεθόδιος αδελφόν Γιμάρη Ταφραλήν, έχοντα τό όφφίκτον 
παχαρνίκου (άρχοντος), άποθανόντα και ταφέντα εν 'Ραιδεστώ. "Εγραψε ν 
επ’ αύτώ επιγράμματα επιτάφια λόγως τις, ϊσως δ Γουλιανός Κωνσταντί
νος δ ποστέλνικος τής ηγεμονίας Μολδαυίας, άποδεικνΰμενος ολίγης παιδευ- 
σεως μέτοχος. Έκ των επιγραμμάτων δυνατόν ’ν ’ άναγνωσθώσιν άνευ 
δυςφορίας τά δυο ταΰτα, ώντό πρώτον δήθεν ιαμβικόν, τό δεύτερον οιονεί 
ήρωελεγεΐον, ημιμαθούς τυχόντα ποτέ εκδότου

Ένθάδ* άφήκε χοΰν Γιμάρης Ταφραλής 
εΰβουλος, έμφρων, ευσεβέστατος αρχών" 
αυτός άπεισι φαιδρός εις Θέον μέγον 
είπών λυπεΐσθαι μηδαμώς τοΐς φυλτάτοις, 
μάλιστ5 άδελφφ τφ σεπτφ 'Ηράκλειας.
Ά λλ5 οΰν τίς αύτόν καί θανόντα ού ποθεί ;
Ε νθάδε γη τον χοΰν, τό δέ πνεΰμα Θεφ άπέδιοκε 
πάντα βίον θέμενος εΰσεβείης μελέτην.
Γιμάρις Ταφραλής, * παχάρνικος εϊποτε (;) αρχών 
πάσι λιπών μνήμην καί πόθον έξ αγάπης.

Περί του θείου αύτοΰ Μεθοδίου έλεγεν δ μετ’ αυτόν Μελέτιος Η ρά
κλειας ότι, τρία ή τέσσαρα έτη μετά τον θάνατον εκείνου, συμβάντα χρό
νον βραχυν μετά τήν παραίτησιν, ήλθον εις τον τάφον, ή προς ανακομιδήν 
των οστών, ή δι’ άλλον τινά λόγον. Άνασκάψαντες δέ και συλλέξαντες τά 
οστά, ευρον εντός του κρανίου σφαίραν μικράν, ά λ λ ’ ουδείς εξηγεί τήν προ- 
έλευσιν αυτής’ έθραυσαν τήν σφαίραν, καί είδον ότι ήτο ταμβάκος (κόνις 
νικοτιανής ) σωρευθείς εν τφ έγκεφάλω καί σχηματίσας είδος αυγου, Έβε- 
βαίουν δ’ οί μαθόντες τούτο (1798 ή 99) ότι εις κατάχρησιν φοβεράν τοϋ 
ταμβάκου κατήντησεν, ένεκα κεφαλαλγίας.

* τό μέτρον απαιτεί μάλλον Ταφραλΰς Γιμάρης



Π έντε συ γγ εν ε ίς  εκ  Λ ερού α ρ χ ιε ρ ε ίς  τή ς  ‘Η ράκ λε ια ς 29

Μ ελέτιος Ή οα ιλ ε ία ς  άνέλαβε την διακυβέρνησιν τής επαρχίας ταύ- 
της κατά σεπτέμβριον 1794, καθώς έσημείωσεν εις πινακίδιον βιβλίου τί
νος παλαιού ’Ιγνάτιος ανεψιός του Μεθοδίου* «αι|ιγδ', σεπτεμβρίου τόσαις, 
έκαμεν παραίτησιν ό θείος μοι άγιος Ήρακλείας κυρ Μεθόδιος (δν ό 
Θεός πολυετή αυτόν) εις τον έξάδελφόν μοι κυρ Μελέτιον τον θρόνον τής 
'Ηρακλείας, και ό άγιος θεός νά τον έχη υγιή, μακρόβιον, πολυχρόνιον, εις 
έτη πολλά εις τον θρόνον αυτόν, και νά φανή ευάρεστος, άξιος, τίμιος, με
γαλοπρεπής, καθώς τον φανερώνει ό χαρακτήρ του.—Ό  γράψας έξάδελ- 
φός του ’Ιγνάτιος αρχιδιάκονος του αγίου 'Ρόδου, και ύποτ[τήφιος τής Λε
ρού—και λέριος».

’Άγνωστοι αί θυσίαι, εις άς υπεβλήθη ό Μελέτιος χάριν προβιβασμού 
αυτού, ουδέ ήρκει ή τιμή, ής ό παραιτούμενος άπήλαυε παρά λαϊκοΐς προ- 
κοίτοις. Σέργιος ό Μακραίος περί τής παραιτήσεως του Γερασίμου καί τή? 
διαδοχής του Ήρακλείας Μεθοδίου γράφων, βέβαιοι δτι ΐσχυσεν ή γνώμη 
του βαρυτίμου γέροντος, δήλα δή του Γερασίμου, καί μετετέθη δ Μεθόδιος, 
διότι πολλαί ύπήρχον αξιώσεις' άλλ’ ό αμετροεπής Κομνηνός άφηγείται τά 
έν τοις παρασκηνίοις παρασκευασθέντα, γνωστά λεπτομερώς εις αυτόν' 
«Ταΰτα μαθόντες οί συγγενείς τού Ήρακλείας Γιμάρηδες διορθώνουσι την 
γνώμην του πατριάρχου, δίδοντές τον 2000 φλωρία, καί πληρώνουν καί 
τφ Άλή τάς 6000 φλωρία, καί γίνεται Ήρακλείας κατά μήνα αΰγουστον 
(1760) δ Μέτρων Μεθόδιος, δ καί ανεψιός του Γερασίμου».

Ό περίεργος αναγνώστης μανθάνει μετ’ έκπλήξεως δτι εμετρήθησαν 
4000 αγγλικών χρυσών λιρών υπέρ τής του Μεθοδίου μεταθέσεως, εκτός 
τών ποικίλων δώρων καί χορηγημάτων εις τούς αρχιερείς τής συνόδου, εις 
τούς τοϋ Πατριαρχείου υπαλλήλους, καί λαϊκούς τινας προκρίτους. Εις τό
σον ποσόν άνήλθον βεβαίως καί τά δαπανήματα, εις όσα, κατά τό τότε ίε- 
ροκοσμικόν καθεστώς, υπεβλήθη καί ό Μελέτιος.

Τά κυριώτερα τών ύπ’ αυτού διαπραχθέντων έκτίθησιν ή αναφορά 
τών ήρακλεωτών τώ 1870' «'Ο αείμνηστος εκείνος ούχί μόνον τούς αυτούς 
εξηκολούθησε εις τήν επαρχίαν τρόπους τών αοιδίμων συγγενικών προκα- 
τόχων, αλώβητα διατηρήσας δσα εκείνοι εδημιούργησαν καί εσύστησαν, 
αλλά καί πολλφ τφ μέτρφ έπεξέτεινε τον ζήλον καί τήν φιλοτιμίαν του 
προς έπαύξησιν τών προς .τούς χριστιανούς του ευεργετημάτων καί 
κατ’ έξαίρεσιν εις τήν ταπεινήν πατρίδα μας, άπαλλάξας τούς έν 
αυτή χριστιανούς από τών διαφόροις άδικήμασι καταπιεζόντων αυτούς 
τυραννίσκων, διά τής άπελευθερώσεως τοϋ χριστιανικού τής Ήρακλείας
μερά..........καί τής εξαγοράς τής εντός τού ΐσθμσϋ τσιφλικιού καντάρ-έμινί
έπωνυμουμένου παρά τού τοΐς χριστιανοΐς έπιβλαβεστάτου Χαμαμδξή
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Μεχμέτη διά τοΰ τής ημέρας ισχυρού ομοεθνούς μας Φώτη κάλφα, ού είς 
δνομα έξεδόθησαν καί τά επί τούτιο χοδζέτια (σώζονται και ταύτα), και 
καταδιώςας αυτόν μέχοις υπερορίας, και λυτρώσας ούτω τούς χριστιανούς 
εκ τής καταδυναστείας αυτού τε και των λοιπών, οΐτινες τότε μόνον έγνώ- 
ρισαν δτι είναι ραγιάδες προςκυνημένοι τής βασιλείας, ούχί δέ είλωτες, 
θήτες και δούλοι τού τυχόντος όθωμανοΰ, ώς τούς μετήρχοντο πρότερον, 
και εύρον ά^εσίν τινα και άνάπαυσιν άνθρωπίνην, τής οποίας εν άγνοίμ 
διετέλουν τότε.

Την εν Η ράκλε ιά  παρά τού αειμνήστου Γερασίμου άνεγερθείσαν 
μητρόπολιν έπισκευάσας έπεξέτεινε, καί έπρόςθεσεν είς αυτήν τάς προς 
άνατολάς άνωγείους οικοδομάς καί λοιπά. Την έν 'Ρ α ιδ εο τφ  μητρόπολιν 
παλαιωθεΐσαν εκ τής πολυκαιρίας καί οίονεί ετοιμόρροπον καταστάσαν, 
έπεσκεΰασεν εις βαθμόν σχεδόν άνακαινίσεως, ώστε οί κατά πρώτον βλέ- 
ποντες αυτήν (έπιζώσι πολλοί σήμερον τοιούτοι, έν οις καί ό πολυτάλαντος 
ημών μητροπολίτης κύριος Πανάρετος) ώς νεόδμητον ύπελάμβανον.

Είς δέ Κ εβσάνην , τοιαύτην μή ύπάρχουσαν πρότερον, νεόδμητον έκτι
σε μητρόπολιν * εντός τού τής εκκλησίας περιβόλου, νεοδμήτου καί ιαΰτης 
διά τής φροντίδος, επιμελείας καί προστασίας του. “Οσας δέ επί τών ημε
ρών τής άρχιερατείας αυτού είς τήν τής Ήρακλείας επαρχίαν νέας έκ 
βάθρων εκκλησίας, έ'ως αυτά τολμώμεν είπεΐν τζιφτλίκια, τή μεσιτεία 
καί προστασία του άνήγειρεν (ό θέλων δύναται νά πληροφορηθή ίδίοις 
όφθαλμοίς) καί παλαιάς έπεσκεΰασεν ούδ’ έπαριθμήσαι δυνάμεθα.

Είς Μ υριόφ υνον , τήν πρώτην αυτού έπαρχίαν, σχολήν έσΰσιησεν ελ
ληνικήν, προικίσας αυτήν καί μέ γρόσια τού τότε καιρού 25000, με καθη
γητήν τον λαμπρόν έκείνον Ματθαίον τον έκ Γανοχώρων τον παλαιόν. 
Ωσαύτως καί είς τήν ελληνικήν έν Ρ α ιδ εα τφ  σχολήν αφιέρωσε 17500 
γρόσια. Καί πού νά ένθυμηθώμεν καί νά έπαριθμήσωμεν τά οσα έπραζεν 
6 αείμνηστος εκείνος ό'ντως διάδοχος τών αποστόλων Άνδρέου καί Ά πελ- 
λούς (από τότε έμειναν καί οί λοκμάδες ώς έθιμον τής πατρίδος του Λέ- 
ρου) κατά τήν διάρκειαν τής άρχιερωσύνης του είς τήν άπέραντον ταύτην 
επαρχίαν πολλά καί καλά;».

Καί ταύτα μέν υπό τών τής Ήρακλείας έλλήνων μαρτυρούμενά είσιν 
αρκετά. Λαμπρόν δ’ υπέρ τού Μελετίου λόγον αλλά βραχύν ποιείται ό 
θαυμάσιος επί φιλογενεία πρώην Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος εν τή είς Πί
ζαν έκδοθείση (τφ 1815) ’Απολογία 'Ιστορική καί Κριτική υπέρ τού ιερού 
κλήρου τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας υπό Κυρίλλου Κ. (ψευδώνυμον). «'Ο 
άγιος Ήρακλείας κύριος Μελέτιος, μ’ ολον δτι τά εισοδήματα τής επαρχίας

) ή λέξις μητρόπολις δηλοΐ τήν μητροπολιτικήν οικίαν,



του είναι μικρά*, άφοΰ εκείνη ή περιοχή έδοκίμασεν άπειρα κακά από 
τού; αποστάτης, τρέψει μέ έξοδά του εις τό σχολεΐον τής Κωνσταντινουπό
λεως πέντε μαθητάς, έξ ών εις, έλθών ήδη εις Βιένναν προςκαλεσμένος 
ίεροδιάκονος εις τήν εκκλησίαν των γραικών, κτ^ρυττει την αρετήν ταΰτην 
του σεβασμίου ίεσάρχου, αρετήν, ήτις ήθελε βέβαια άγνοείσθαι άν ή περί* 
στάσις δεν έφερεν εις Βιένναν τον νέον τούτον εκκλησιαστικόν» (σελ. 74). 
Ό  νέος εκκλησιαστικός δίκαιον πλέκει εις τον Μελέτιον έπαινον έν τψ 
τριτόμψ αυτοΰ βιβλίψ «'Ιστορία τής Παλαιάς Γραφής, εις χρήσιν τής ελ
ληνικής νεολαίας, μεταφρπσθεΐσα έκ του γερμανικού εις τήν ήμετέραν κα
θομιλουμένην γλώσσαν παρά Γρηγορίου Καλαγάνη, ΐεροδιακόνου, του εκ 
τής 'Αγιάσου τής Μιτυλήνης. Έ ν Βιέννη, έκ τής τυπογραφίας Δ. Λαβιδο- 
βίκη 1819—1821». Έν αρχή τής εις τον Μελέτιον άφιερώσεως του βιβλίου 
γράφει δ Καλαγάνης’ «καί γένους λαμπρότης, καί δυνατών φιλίαι, και 
αξιώματος ύψος, και νοός εΰστοχον, και φρονήσεως περιουσία, καί εύσε- 
βείας άκρότης κατακοσμοΰσι τήν σεβαστήν τώ ό'ντι καί δεσποτικήν αυτής 
κορυφήν’ βραβεία τής αρετή; αυτής ού μόνον ουκ ευκαταφρόνητα, αλλά 
καί πολλοΰ καί έγκωμίων άξια».

Καί ταΰτα μέν δσια καί δίκαια' δυςκόλως δ’ ίσως ήδΰνατο ’ν ’ άποδε- 
χθή τις τάς εις τά σχολεία 'Ραιδεστοΰ καί Μυριοφΰτου δωρεάς, άνερχομέ- 
νας εις 75000 σχεδόν χρυσών φράγκων τής σήμερον κατά τήν τότε του 
τουρκικοί γροσίου προς τό χρυσοΰν φράγκον αναλογίαν. Μυθολόγημα δέ 
φρονώ καί τό παρά Στεφάνφ Καραθεοδωρή σωθέν έν τψ ήμιερολογίω 
αυτοΰ περί Μεθοδίου 'Ηράκλειας’ «Έμαθον από τύν ’Ιγνάτιον *) δτι γρά
φω ν Αθανάσιος 6 Πάριος ώς κολυβάς απολογίαν εις τήν Εκκλησίαν, ήτις 
εΐχεν έξωκκλησιάσει δλους τοΰ κόμματος, συλλογιζόμενος λογικώς, έπέ- 
φερνε συχνάκις τό άλλά  μ ην  άρα., ό τότε 'ΙΙρακλείας Μεθόδιος μή σκαμπά
ζουν καθόλου από γράμματα κοινά, πολλώ μάλλον από λογικήν, εκλαμβά
νουν δέ τό άλλά  μήν , άρα, ώς μίαν λέξιν ύπερκοριστικήν (αυξητικήν), ώς 
τό χουλιάρα κτλ. Τ ί άλλαμηνάρες  φ λυ α ρ ε ί α υ τό ς ; ειπεν εις τήν σύνο
δον». Έκ παραδόσεως έχομεν δτι, καί Μεθόδιος καί Μελέτιος ήσαν λόγι- 
μοι κληρικοί' μή ανεχόμενοι δέ τάς έπαναλήψεις συνδέσμων καί συλλογι
στικών έπιφωνημάτων κατεσκεΰασαν τήν άλλαμηνάραν, έμπαίζουσαν τήν 
ύπερκορή έπανάληψιν.

Μιμηθείς τον αείμνηστον αυτοΰ θειον ό Μελέτιος, μετά τούς θλιβε
ρούς διά τούς προκρίτους τοΰ έθΎους μήνας, κυρίως άπρίλιον, μάϊον καί 
Ιούνιον, έκρινε καλόν καί έπωφελές εις τήν έπαρχίαν 'Ηράκλειας, ήν πνευ-
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*) άστειζεσθε;
(* ιόν πρώην Ούγγροβλαχίας
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ματικώς έκυβέρνησεν έτη είκοσι καί επτά, ’να ΰποβάλη παραίτησιν, δια- 
σωθεΐσαν εν τοΐς πατριαρχικοϊς κώδηξι, ταΰτην

«ήΉ  ταπεινότης ή έμή διά τής παρούσης οίκειο'Ο'δλοΰς αυ
τής παραιτήσεως, δηλοποιεί ότι, γήρατι λιπαρω έληλακυΐα καί 
ασΌ'ενείαις σωματικαΐς προςπαλαίουσα, έγνω ποιήσασθαι την πα
ρούσαν αυτής αύτοτίέλητον παραίτησιν προς την κοινήν μητέρα, 
τροφόν, και εύεργέτιδα αυτής αγίαν του Χρίστου μεγάλην Ε κ 
κλησίαν. Αυτή δε ή προνοητική των απάντων φιλόστοργος μή- 
τηρ άποκαταστησάτω εις τον θρόνον τής επαρχίας ταύτης όν άν 
έγκρίντ) άξιον, καί ικανόν εις τύ ποιμάναι τό εν αυτή λογικόν του 
Χρίστου ποίμνιον. "Οΰεν εις τήν περ'ι τοιίτων ασφάλειαν και πα- 
ράστασιν διηνεκή έγένετο και ή παρούσα αυτής οίκειοθελής ενυ
πόγραφος καί ενσφράγιστος παραίτησις, καί έδόΟη εις χεΐρας τοΰ 
παναγιωτάτου δεσπότου καί των λοιπών γερόντων καί άγιων 
αρχιερέων.

φωκά λ Σεπτεμβρίου ιδ' 

f o  'Η ράκλειας Μ ελέτιος β έ β α ιο ί»

’Ακριβέστατα γινώσκομεν οτι προστάτης ό Μελέτιος έγένετο πολλών 
κληρικών, προαχθέντων εις τον αρχιερατικόν βαθμόν, ών έγεννήθησαν έν 
Λέρω μέν

1) ’Ιγνάτιος δ έξάδελφος αύτοΰ, ό από του 1794 έλλοχών τήν επισκο
πήν Λέρου, χειροτονιθείς επίσκοπος τής πατρίδος αΰτοΰ κατά Ιανουάριον 
ίσως ή φεβρουάριον τοΰ 1800, καί άποθανών κατά δεκέμβριον τοΰ 1820'

2) Μ ελέτιος έ η ίο κ ο π ο ς  Μ έτρων, δ καί συγγενής αΰτοΰ, άφείς τήν 
διακυβέρνησιν τής επισκοπής καί δούς παραίτησιν τή 4 Ιουνίου 1822, δτε 
άπήλθεν εις τήν άγωνιζομένην Ελλάδα.’Εκεί μένων άπέθανεν ώς επίσκο
πος Άχαΐας, δήλα δή Πατρών, τφ 1842'

3) Ι γ ν ά τ ιο ς  δ πρωτοσΰγκελλος αΰτοΰ καί από τοΰ 1821 μητροπολί
της 'ΓΙρακλείας'

4) Μ ακάρ ιος  πρωτοσΰγκελλος αΰτοΰ, χειροτονιθείς τώ 1806 μητρο
πολίτης Τορνόβου, τώ 1817 μετατεθείς εις τήν μητρόπολιν Νίκαιας, καί 
τφ 1821 εις τήν τής ’Εφέσου, διάδοχος τοΰ άπαγχονισθέντος Διονυσίου 
Καλλιάρχου. Κατ’ οΰδέν όμοιος προς τον προστάτην έγένετο ό Μακάριος,
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ό κοινότερον μέν Φοίβος έπικληθείς, άλλα άνήπων εις την εκ Λερού τήν 
αρχήν έ'λκουσαν οικογένειαν Σκαλιέρη Άπεβίωσε τφ 1830.

5) Μ ητροφάνης  Ά ρ ισ  ιε ία ς  έ η ία κ οηο ς  (δνόματι ψ ιλφ ) χειροτονηθείς 
διά τον ναόν αγίου Νικολάου, έν τή συνοικία Τζιβαλίου, κατά δεκέμβριον του 
1817, άποθανών τφ 1836, ή 1837, κληροδότησα; δέ τή σχολή τής πατρί- 
δος αύτοΰ Λερού σπουδαΐον χρηματικόν ποσόν. 'Άμια τε έχειροτονήθη 6 
Μητροφάνης καί εχειροτόνησεν ευθύς διάκονον τον έκ Τζιβαλίου Σωφρό
νιον, εικοσαετή σχεδόν, ύ τερον ύπηρετήσαντα παρά Κοσμά μητροπολίτη 
Προικοννήσου, κατόπι Βιζΰης, ειτα Χίου, θανόντι τφ 1839. Γνωστός δέ δ 
Σωφρόνιος ώς μητροπολίτης Χίου (1839), Άμασείας (τφ 1855), οικουμε
νικός πατριάρχης (1863—66), καί τελευταΐον πατριάρχης ’Αλεξανδρείας 
από τοΰ 1870 μέχρις αύγούστου 1899, δτε άπέθανε, συμπλήρωσα; τό εκα
τοστόν τής ή/ακίας*

6) Διονύσιος Βερρο ίας ,  περί ού ήκουσα δτι έγεννήθη έν Λέρορ, άλλ5 
αδυνατώ ’να βεβαιώσω τήν ε’ίδησιν. Προσβληθείς εξ αποπληξίας ό Διονύ
σιος τφ 1848, υπέβαλε τήν από τής ενεργού ιερατεία; παραίτησιν

προσθέτομεν εις αυτούς καί δύο έκ Δωδεκάνησου, γεννηθέντας εν 
Καλύμνω, γείτονι τή Λέρα)’

7) 'Ι ερεμ ία ν  τον από τοΰ 1819 επίσκοπον Λέρνης (δηλ. Λέρου) μέχρις 
Ιουνίου τοΰ 1844, δτε άπέθανε’

8) *Ιερεμ ία ν  μ η ιρ ο η ο λ ί τ η ν  Β ιζύης , δν εΐχεν επί μακρόν παρ’ έαυτφ 
ό Μελέτιος. Έχειροτονήθη Βιζύης καί Μήδειας τφ 1817, καί τφ 1821 προ- 
ήχθη εις τήν μητρόπολιν Δέρκων, παυθείς τφ 1824 καί καταδιωχθεις 
άπανθρώπως υπό τοΰ πατριάρχου Χρύσανθού μέχρις 'Ιεροσολύμων, δπου 
άπέθανε τφ 1822. Θεραπεύων ανάγκην των κατοίκων Μήδειας δ φιλότι
μος 'Ιερεμίας είργάσθη προς διοχέτευσιν ύδατος εις τήν κωμόπολιν τού
την’ τούτο δ’ έμαρτύρει τό έπί τής κεντρικής εν Μηδεία κρήνης επίγραμμα 
τούτο

'Ιερεμίας ό κλεινός νήσου Καλΰμνοτ γόνος, 
γενόμενος άρχιερεύς Βιζύης εύδαιμόνως, 
νά τρέξιο μέ έβίασε διά δύσβατων τόπων 
καί νά ποτίζω δαψιλώς τό γένος των άνθρωπο)ν.
Πίνετε λοιπόν κάτοικοι τής πόλεως Μήδειας 
κ ’ευχεσθε τφ δεσπότη σας τάς άμοιβάς αξίας.

Καί τούτους μέν, λερίους καί καλυμνίους όντας, ηΰνόησεν, ήγάπησε, 
καί προήγαγεν δ Μελέτιος’ άλλ’ εις τον κατάλογον των ύπ’ αυτόν ύπηρετη- 
σάντων καί διά τής προστασίας αύτοΰ προαχθέντων προςθετέοι τρεις

9) Κ οσμάς  ό Π ρο ικοννήβον , κωνσταντινοπολιτης, περί ού ιδε έν 
λόγιο περί Μητροφάνους Άριστείας’Έ ν έπιστολαΐς έκδοθείσαις ύπ ’έμοΰ εις 
τον Α τόμων των «Θρακικών» διηγείται τάς δυςχερείας καί τούς κινδύ-
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νους, οΰς συνάντησε κατά την επταετή έν Βιζύη ίερατείαν αυτόν. Έ ν Αυ
λών ία δέ (Άλώνη), διά μερίμνης και προτροπών του αειμνήστου Κοσμά, 
κοινή δέ δαπάνη, έγένετο ή όχεταγώγησις ύδαιος άφθονου «εκ των ύδάτων 
τής μονής τής Παναγίας» εις τό χωρίον Ά λώνη, συμπληρωθείσης τής ερ
γασίας τον Οκτώβριον του 1824’

10) Ζαχαρίας Βερρο ίας  μητροπολίτης χειροτονηθείς τή 18 ’Ιουλίου 
1811, καί Βερροίας μεν μέχρι του 1823, από δέ του 1826 Χαλκηδόνος μέχρι
μαΐου του 1834, δτε άπεβίωσε’ ·

11) Μ ατθα ίο ς  ό Α ίνου, μητροπολίτης τής πατρίδος αυτού, πρότε- 
ρον δέ διδάξας έν τή πατριαρχική άκαόημίρ, καί πριν έν τή σχολή Ε πι
βατών Θράκης· Έχειροτονήθη μητροπολίτης Αίνου τώ 1807 κατά φε- 
βρουάριον' έξελέγη τώ 1821 μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τώ 1823 Κυζίκου. 
Ά πέθανε τφ 1831. Βραχύν περί του αλησμόνητου κληρικού λόγον θά 
γράψω ά'λλοτε.

Εις τό μετά τινα χρόνον έκδιδόμενον βιβλίον μου «Μνείαν τών προ 
εμού» γίνεται λόγος περί μητροπολιτών καί έπισκόπων, ών ήτο τώ 1820 
έφορος ό Μελέτιος Ήρακλείας. δήλα δή προστάτης τών υλικών και ηθι
κών έκάστου συμφερόντων,

’Ι γ νά τ ιο ς  Ή οακλε ΐα ς , ό τελευταίος τών έκ Λέρου πέντε τής επαρ
χίας ταΰτης αρχιερέων ανεψιός τοΰ Μ3λετίου καί πρωτοσΰγκελλος αυτοϋ μέ
χρι σεπτεμβρίου 1821, ΰτε έξελέγη Ήρακλείας. Έν Λέρω γετνηθείς 
μεταξύ τών ετών 1765—70,Σταραβέρος έπωνυμοΰμενος, έδιδάχθη τά «κοι
νά γράμματα» έν Λέρω, τά δέ ελληνικά καί θρησκευτικά έν Μυριοφΰτφ, 
υπό τον δοκιμώτατον τότε διδάσκαλον Ίωάννην τον Λεοντόπουλον. Ε π ι
καλούμαι τελευταίαν φοράν την μαρτυρίαν τής κοινής αναφοράς τών ήρα- 
κλεωτών' «Καί τον αοίδιμον Μελέτιον διά γήρας παραιτηθέντα (περίεργον! 
Τρεις κατά συνέχειαν ένδοξοι μητροπολίται Ήρακλείας, εις απραξίαν διά 
γήρας καταντήσαντες τών κανονικών αυτών χρεών καί καθηκόντων, καί μή 
δυνάμενοι νά έκπληρώσωσι τά τής ίεράς αυτών αποστολής, παρητήθησαν) 
διεδέξατο ό ανεψιός αυτού ’Ιγνάτιος, έπί τής έλλητικής ϊπαταστάοεως,
...................................................καί μ’ δλην την τού καιρού χαλεπότητα, δέν
έφάνη κατώτερος τών ενδόξων αυτού συγγενικών προκατόχων κατά τον 
ζήλον καί την πρόθεσιν εις τήν έξάσκησιν τών προς τούς χριστιανούς του 
ποιμεναρχικών καί αρχιερατικών ευεργετημάτων, προστατεύων κατά τών 
προτιθεμένων άδικήσαι καί κακώσαι, καί προασπίζωντά δίκαιά των παντοιο- 
τρόπως' καί πόσον δύσκολος ήν τότε ή τοιαύτη ύπεράσπισις. Καί μ’ όλα 
ταΰτα, δέν μάς παρημέλει, μήτε μάς έδιδε καιρόν καί αιτίαν παραπόνου. 
Ά λλ ’ ούτε καί εις τήν οίκοδομικήν ευπρέπειαν έμεινεν δπίσω τών προ αύ-
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τοΰ* .................................................. καί εις τον κήπον τής εν Ταιδεστφ Μη-
τροπόλεως τό του αειμνήστου Γερασίμου τερπνόν περίπτερον (κιόσκι) με 
τό υπό τά παράθυρα αυτοΰ έςαίρετον χαβοΰζι (δεξαμετήν) άνακαινισθέντα 
καί καλλωπισθέντα διά τής έπιμελείας αυτοΰ' ουδέ τά εκκλησιαστικά καί 
εκπαιδευτικά διέφυγον την προσοχήν αυτοΰ. Την ελληνικήν σχολήν 'Ραι- 
δεστοϋ εις παραλυσίαν ευρών, διά τήν δεινότητα του καιροΰ, παρημελημένα 
δέ τά παρά τοΰ αοιδίμου θείου του άφιερωθέττα αυτή χρήματα, άνεδέξατο 
τήν έκκαθάρισιν αυτών, διόρθωσιν καί έτακτοποίησιν' μετέφερεν εις αυτήν 
καθηγητήν εκ Μυριοφΰτου τον εν τή νεανική αυτοΰ ηλικία χρηματίσαντα 
διδάσκαλόν του μακαρίτην Ίωάννην Λεοντόπουλον, διάσημον επί παιδεία 
ώς μαθητήν τελειοδίδακτον τοΰ Ματθαίου καί επί πολλά έτη πάνυ εΰδοκί- 
μως μετελθόντα τό διδασκαλικόν επάγγελμα».

Ά πέθανεν ό ’Ιγνάτιος τώ 1830 κατά Ιούλιον, έτη δυο μετά τον θάνα
τον τοΰ Λεοντοποΰλου, ού τήν «Νέαν Όδηγόν» ή Γραμματικήν έξέδωκεν 
ιδία δαπάνη τφ 1828, έν Κπόλει’ ταΰτης προτάττονται αϊ προσωπογραφίαι 
’Ιγνατίου καί Λεοντοποΰλου' υπό ταΰτην έτέθη τό τετράστιχον

Χάρις Θεοΰ νΰν τω Γένει φερωνύμως 
γίνη, Ιω άννη , σύ τηδε τη βιβλίο· 
ήν άρχιθύτη προσφέρες σεβασμίω 
τω Ήρακλείας έκ Λερού Ίγνατίφ .

Ύπό δέ τήν τοΰ ’Ιγνατίου τετράστιχον ήρωελεγείον, ου τον τρίτον 
στίχον παρατίθημι κολοβόν, λησμονήσας, καθό πρύ 60 ετών άναγνοΰς, ένα 
τών έν αΰτφ ποδών, δάκτυλον, ή σπονδείον

”Η ρα κλέος πατριής τυ τεης γε πέλεις, ίεράρχα,
'ΙΙρακλέους πτόλιος θώκον έχων Ιερόν 

"Ή ρα κλύεις φά,ος . . , αΐτεΰτων σέο τεόχους 
Ήρακλείης νΰν πάμμεγα ευχος έών.

Τήν αλληλογραφίαν τοΰ ’Ιγνατίου, προ πενήντα πέντε ετών άγορά- 
σας, έδωρησάμην τή βιβλιοθήκη τής Βουλής τών ελλήνων. Τήν έρευναν 
καί μελέτην αυτής συνέστησα τφ φιλοπονωτάτω διδάκτορι κ. Εΰαγγέλφ 
Σαβράμη, μή επαρκών εγώ πλέον εις τοιαΰτας έρευνας.

Προστασίρ τοΰ ’Ιγνατίου προήχθησαν εις τον έπισκοπικόν βαθμόν λέ- 
ριοι κληρικοί

1) Ί ω ανν ίκ ιο ς  ε π ίσ κ οπ ο ς  Η λ ιο υπ ό λ εω ς ,  εκλεγείς τφ 1821, κατά 
Οκτώβριον, ένφ προ ολίγων ημερών ήν έψηφισμένος επίσκοπος, έπ’ δνό- 
μάτι ψιλφ, Άρκαδιοπόλεως* άλλ’ αμέσως, έπελθόντος τοΰ θανάτου τοΰ



'Ηλιουπόλεως Θεοδοσίου, κατεστάθη εις Ήλιόπολιν, άποθανών κατά 
Οκτώβριον του 1841*

2) ’Ιγνάτ ιός  Σ ταραβέρο ;  καί αυτός, οΰ το έπώνυμον μετέτρεψαν εις 
Βερόπουλον ot συγγενείς αύτοΰ' διετέλει αρχιδιάκονος τοΰ πατριάρχου 
Αγαθάγγελου επί δυο έτη, καί xfj 17 ίουνίου 18*29 έξελέγη μητροπολίτης 
Σαμακοβίου, αντί τοΰ τέως τοιούτου, καλουμένου κ ’ εκείνου ’Ιγνατίου. Τφ 
1836 μετετέθη εις ’Άρταν, άλλ’ ευθύς άνέλαβε το Σαμακύβι, έμπλεχθείς 
δε εις τινα συνωμοσίαν κατά τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ', έξωρίσθη 
ύπ ’ αύτοΰ είς "Αγιον ’Όρος τφ 1837 καθαιρεθείς τη 15 νοεμβρίου. Έπα- 
νήλθεν εις Κπολιν τφ 1840, καί κατά σεπτέμβριον τοΰ 1841 έξελέγη μη
τροπολίτης Βόσνας, αντί τοΰ βασιλικφ διατάγματι παυθέντος ’Αμβροσίου. 
Διαμένων έν Φαναρίφ, άπεβίωσε τη 10 μαρτίου 1852. Συνέστησεν έν Σε- 
ραγέβφ σχολήν ελληνικήν, ως έμαθον από τοΰ Βόσνης Διονυσίου, τοΰ κα
τόπι Σβορνικίου, δπου καί πρότερον ήν άρχιερεΰς.

Ά λ λ ’ ό ’ Ιγνάτιος έχορήγησε τήν αδελφικήν αύτοΰ συνδρομήν καί 
προστασίαν είς τούς μετ’ αύτοΰ συνεργασθέντας έν τή αυλή τοΰ Μελετίου 
Ήρακλείας 1) Ζαχαρίαν μητροπολίτην Χαλκηδόνος (1826), πρότερον Βερ- 
ροίας καί μετά τήν Βέρροιαν Κυζίκου, βραχύβιον, καθαιρεθέντα τον αύγου- 
στον τοΰ 1823—2) Ιερεμίαν τον Δέρκων, ον ούδαμώς ήδυνήθη ’να σώση 
από τής μιαιψόνου οργής τοΰ βουλγάρου τήν καταγωγήν πατριάρχου Χρυ- 
σάνθου—3) Ματθαίον τον Κυζίκου (1823), περί οΰ άλλοτε—4) Διανΰσιον 
τον διάκονον έν Καλλιουπόλει, γενόμενον επίσκοπον Τυρολλόης (1821), 
τον τφ 1848 διαδεξάμενον τό ποιμαντικόν έργον τοΰ Ήρακλείας ’Ιγνατίου, 
καί θανόντα τφ 1848. Τίνων αρχιερέων προστάτης έγένετο ό ’Ιγνάτιος δει
κνύει ό κώδηξ ό περιέχων τάς έπιστολάς αύτοΰ.

Μελέτιος καί ’Ιγνάτιος έγένοντο προστάται καί τινων λαϊκών, έν Λέ- 
ρφ γεννηθέντων καί σπουδασάντων έν Κπόλει' τούτων εις έδίδαξεν έν 
Κπόλει είς τήν ελληνικήν έν Μουχλίφ σχολήν, ώς μοι ειπον, Εμμανουήλ 
Ίωαννίδης, ανεψιός Ίωαντικίου τοΰ τής Ήλιοπόλεως επισκόπου' τφ 
1870 διέμενεν έν Άθήναις.

Γεώργιος ό Νικηταΐδης, μοναχός, αδελφός τοΰ σουλτανικοΰ άρχιτέκτα- 
νος χατζή Νικολή, άποθανών μόλις εξηκοντούτης τφ 1856, μετά τήν υπο
γραφήν τής συνθγηκης των Παρισίων. Έδίδασκε τά τέκνα καί τούς συγγε
νείς τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ, παρ’ <η διέμενε, χρηματίσας καί διδάσκαλος τής 
μητρός μου από τοΰ 1835—38. Ή το συγγενής καί τοΰ πατρός μου καί τοΰ 
Ήρακλείας Μελετίου. Στιχούργημά τι «σάτυραν» κατά των πτώσεων (γραμ
ματικής) έξέδωκα τφ 1878 έν τφ Α' τόμφ τοΰ περιοδικοΰ «Παρνασσοΰ>'

’Ιωάννης ΙΙάπαρης, περί ού λέγει ό Οίκονομόπουλος έν «Λεριακοΐς» 
(σ. 181) δτι ύπηρέτησεν ώς μέγας πριμοκύριοςέν τφ Πατριαρχείο,). Σημειω-
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’Ιγνάτιος Ήρακλείας (σ, 86) ’Icoriiv. Λεοντόπουλος (ο. 37)

υπογραφή 'Ιγνατίου Ήρακλείας (σ. 36)
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τέον δτι δ Οίκονυμυπουλος έν αναγραφή λερίων κληρικών γράφει άπειρα 
•ψεΰματα.

Μανουήλ Νομικός εν τινι βιβλίφ συνδρομητής εγγραφείς, έσημείωσεν 
εαυτόν τώ 1808 διδάσκαλον εν Κπόλει, Ά λλα διδάσκαλος ήν έν οίκογε- 
νείαις φαναριωτικαϊς συγχρόνως Σταμάτιός τις, προσελδών εις τον ιερόν 
κλήρον καί μετονομασθείς Σωωρόνιος’ ταϋτα μόνον έμαθον περί των δυο. 
τούτων διδασκάλων, ών δ Σωφρόνιος άπέθανε μικρφ προ τοΰ 1828, δτε 
άπέσανε καί δ έκ Μυριοφΰτου διδάσκαλος δ διδάξας καί τον Ήρακλείας 
’Ιγνάτιον, ώς είπον, ’Ιωάννης δ Λεοντόπουλος.

§
Τοσαΰτα μόνον ήδυνήθην ’νά μάθω περί των έκ Λερού πέντε συγγε

νών μητροπολιτών Ήρακλείας καί τών ΰπ ’ αυτών προστατευδέντων κλη
ρικών καί λαϊκών. Προστατευόμενοι καί προστατευοντες έπετελεσαν τό 
προς τήν ορθόδοξον πίστιν, προς τήν ορθόδοξον κοινωνίαν, καί πρύς τήν 
ευσεβή πσΐδευσιν καθήκον.

Ά θήνα ι, κατά φεβρουάριον τοΰ 1934
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§ 1) Ή  των θρακών θρησκεία ή to ή πολυθεία. Οί μάλλον υπό των 
θρακών λατρευόμενοί τών Θεών ήσαν οί τών Ελλήνων κατά του; κλασ
σικούς χρόνους προσαυξηθέντες κατά την ρωμαιοκρατίαν ώς και εν ταΐς 
Έλληνικαΐς χώραις δι’ Αιγυπτίων και ’Ασιατικών τινων \)εών. Οί θεοί 
τών θρακών φέροντες αυτά τά ελληνικά ονόματα άπεικονίζοντο μετά τών 
συνήθων παρά τοις 'Έλλησι χαρακτηριστικών, αλλά τό πλεΐστον εν τοΐς βα- 
ναυσοτεχνέσιν αναθηματικοί; άναγλΰφοις υπό τύπον βάρβαρον και άκα- 
λαίσιθητον. Ό τού εν Σοφία πανεπιστημίου καθηγητής Kazarow υποθέτει 
δ π οί θράκες συναπεκόμισαν μεθ’ εαυτών εκ τής πρώτης των κοιτίδος 
θεούς τινας, ούς βραδΰτερον συν τή εισαγωγή εις την χώραν των του ελ
ληνικού πολιτισμού ύποκατέστησαν οί ελληνικοί ώς συγγενείς αυτών. T ol- 
ούτός τις λ. χ. ήτο θεός τις τού ουρανού, συγγενής τώ Διι και τφ τών Λα
τίνων J u p i t e r ,  ού τό παλαιόν ό'νομα διεφυλάχθη ου μόνον εις τό 
τού θεού Διονύσου, αλλά καί εις τά κύρια ονόματα Διόξενις, Διόσηορις, 
ΔιοσκύΦης καί εις τά εθνικά προσέτι 2ΐΓοςκαί D i ο b e s s i. Ή  ταύτό- 
τη; δμως τού ονόματος καί τής ίδιότητος τού Διός παρά τε τοΐς "Ελλησι 
καί τοΐς θραξί δεν είναι σαφής μαρτυρία τής στενωτέρας συγγένειας τών 
λατρευόντων τον θεόν δύο εθνών, όρμηθέντων πάλαι ποτέ εκ τής αυτής 
κοιτίδος, εν ή άναμφιβόλως επί αιώνας συνέζησαν;

Ούδεμία βεβαίως αμφιβολία χωρεΐ ότι οί θράκες είχον καί ΐδίους 
θεούς, εξ ών κατά τάς τών αρχαίων μαρτυρίας είσήχθησαν εις τήν Ελλάδα 
αρχαιότατα μέν δ Δ ιόνυσός , κατά τον πέμπτον δέ πιθανώς π. X. αιώνα ή 
Βένδ ις  ή Βενδίς, ανάλογος τής Εκάτης ή Άρτέμιδος, και ότι τινές τού
των συν τφ χρόνιο άφωμοιώθησαν προς τούς συγγενείς αυτών ελληνι
κούς θεούς, ώς ή Βένδις  προς τήν Άρτέμιδα, ή Κ οτνττώ  προς τήν Ρέαν 
καί τήν Φρυγοπελασγικήν Κυβέλην, ό Δάροος ή Δάρρων προς τον ’Ασκλη
πιόν. Ή  γνώμη δμως δτι ό Κ ενδρ ισός  (Κενδρισεύς καθ’ ημάς), ή Γερμη· 
Φις καί ό ΖβελσΦοϋρδο; ήσαν θρατικοί θεοί, άφομοιωθέντες προς ελλη
νικούς καί δα τά ονόματα αυτών μη εξαλειφθέντα παντελώς εκ τής θρη
σκευτικής τών θρα τών συνειδήσεως παρατίθενται έν τισιν έπιγραφαΐς τών 
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Ρωμαϊκών χρόνων τοΐς Έλληνικοΐς των θεών όνόμασι ως έπιθΰτα, οιον 
'Α πόλλων Κ ενδρ ίοός ,  D i a n a  G e r m e t i t h a ,  Ζευς ΖβελαΰΌϋρδοςJ)
δεν φαίνεται ήμΐν πιθανή' διότι τά παρατιθέμενα ως θρακικά θεών 
ονόματα δυνατόν νά έκληφθώσι μάλλον ώς επίθετα τών ελληνικών θεών 
τοπωνυμικά και ιδιότητος σημαντικά.

Οΰτω το μεν Κενδρισός, δπερ σχηματίζεται γραμματικώς όμαλώς εκ 
τριών επιγραφών, έν αις άπαντφ τό όνομα κατά δοτικήν πτώσιν «Άπόλ- 
λωνι Κενδρισφ» υπό βαρβαρόφωνον τύπον κατ’ έξομαλισμόν αντί του «Ά - 
πόλλωνι Κενδρσει», μεταγραπτέον εις Κενδρ ιοεύς, όπερ είναι τοπική 
προσηγορία του ’Απόλλωνος εκ του συνοικισμού Κενδρίσός, ένθα ό θεός 
έλατρεΰετο, ώς μαρτυρεΐται και εκ τοΰ τοπωνυμικού αΰτοΰ επιθέτου Κεν- 
δρ ισηνός, άπαντώντος εν δυσίν επιγραφαϊς,* 2). Τό δέ ΓερμηΰΊς ( G e r m e 
titha) εκληπτέων ωσαύτως ώς τοπική τής Θεάς Άρτέμιδος προσηγορία εκ 
τοΰ ονόματος Γέρμη, ήτις ήτο πόλις εν τή έλάσσονι Μυσία τής ’Ασίας 
ιερά κατά τον Πτολεμαίον ή εις τοΰ Κέλτικου G e r ιό a, ονόματος πό- 
λεως εν Γαλατία, πρβλ. και τό G e r ill i z e r a—Ζερμιζέργα  παρά Πτο
λεμαίον 3)· άρα εκ τοΰ Γ έρμη—G e r m a έσχηματίσθη Γερμ ίτης  ή Γερ- 
μήτης, ου θηλυκόν Γερμηζις  γεν. Γερμήτιδος, όθεν G e r m e t i d  a — 
G e r m e t i t  ha-G e r m e t h i t  a -Γερμηϋ'ίς. To δέ Ζβελσ&οϋρδος, 
όπερ άπαντα κατά μεταγραμματισμόν και Ζβεσοϋρδος, ΖβελΰΊοϋρδος, 
Ζβελ 'οϋρδος  και ΖΙεσϋΌυοδος, είναι πάντως έπίθετον τοΰ Διός, ιδιό- 
τητος σημαντικόν, αναλογούν τώ έλληνικφ κεραύν ιος  ή άετοφόρος, εάν 
κρίνη τις έξ εύρεθώντος έν τή περιφερεία Σελΰμνου ανάγλυφου, παρι- 
στώντος τον Δία κρατοΰντα διά μέν τής αριστερός τύν αετόν, διά δέ τής δε
ξιάς τον κεραυνόν καιειοιμον όντα ,δπως έξακοντίση αυτόν μετά τής επι
γραφής «Διΐ Ζβελθιοΰρδον» 4), ου ώς πρότυπον έχρησίμευσεν ό άετοφό
ρος Ίθωμάτα Ζευς τοΰ ’Αγελάδα, οιος διασορζεται εν τετραδράχμοις τής 
Μεσσήνης του 4ου ή 3 ου π.Χ. αίώνος κατά την γνώμην τοΰ D iakovitckδ).

ι) K a z a r o w G. Klio, VI, σελ. 169 καί Bull, dc la societe archeol. Bulg 
τόμ. IV, σελ. 80 κ. έξ.

2) Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. I, έτος 1928, σελ. 346 
καί ή «’Αρχαία Φιλιππουπολις» (antitscliniat Plovdiv) έτ. 192S, Plovdiv, σελ. 3 κ.έξ. 
καί «Πάλιν διά τήν άρχαίαν Φιλιππούπολιν» (pak za antitscliniat Plovdiv), έτ. 1928, 
Plovdiv, σελ. 4 κ. έξ.

s) K r e t s c l i m e r ,  Einleitung in die geschichte der gricli. Sprach, σ. 231.
η K a n i t z, Donau Bnlgarien, II, σελ. 286.
3) D i a k o w i t c h B .  Monuments figures de Zeus Zbeltiurdc, έν τφ Annuaire

de la bibliotlieque nat de Plovtiv,e έτ. 1926, σελ. 14.
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’Ά λλως τε το χωρίον του Κικέρωνος «a te Jovis Velsuri fanum antiquis 
simum Barbarorum sanctissimumque direptum» i), δπερ άναγινώσκε- 
ται υπό τε του Dumont 2) και υπό τοΰ Tomaschek 3 4 *) «Jovis (S)vel- 
sur(d)i» δηλοΐ ότι ή λέξις είναι επίθετον. Φαίνεται δ’ ήμΐν ή λέξις μάλ
λον ξενική, πιθανώς Σκυθική, δπερ κυροΰται και διά τής διορθώσεως τοΰ 
προμνημονευθέντος τοΰ Κικέρωνος χωρίου, εάν αΰτη γείνη αποδεκτή υπό 
πάντων των εκδοτών.

Διέκειντο δέ οί θράκες ούχί όλιγώρως προς τά τών θεών : «δεξιώτερον 
γάρ τά τε άλλα έδόκει τοΰ Μακεδονικού τό έθνος είναι πάλαι τό Θράκιον 
καί οΰχ ομοίως εις τά θεία όλίγωρον» *), ιδίως δέ αί γυναίκες αυτών, αϊτι- 
νες προεκαλοΰντο καί τούς άνδρας «προς τάς επί πλέον θεραπείας τών θεών 
τάς έορτάς καί τούς ποτνιασμοΰς» s), (ώς συνήθως ανέκαθεν πανταχοΰ συμ
βαίνει. Τινά δέ τών θρακικών φύλων διεκρίνοντο επί άκροι θεοσεβεία, 
οιον οι Μοισοί, περί ών λέγει ό Ποσειδώνιος παρά Στράβωνι 6) «καί εμ
ψύχων άπέχεσθαι κατ’ ευσέβειαν, διά δέ τοΰτο καί θρεμμάτων, μέλιτι δέ 
χρήσθαι καί γάλσκτι καί τυρφ ζώντας καθ’ ησυχίαν, διά δέ τοΰτο καλεΐ- 
σθαι θεοσεβείς τε καί καπνοβάτας», καί οί δικαιότατοι ανθρώπων κατά τον 
"Ομηρον 7) Άβιοι, οΐτινες έζων χωρίς γυναικών αφιερωμένοι το ΐςθεο ΐς8 *). 
’Αλλά καί παρά τοΐς Γέταις ι'σχυεν ή περί τών θεών σπουδή s) διότι επί- 
στευον εις την αθανασίαν τής ψυχής κατά τά διδάγματα τοΰ θεοΰ των Ζα- 
μόλξεως 10).

Ή  τών θεών παρά τοΐς θραξί λατρεία δέν διέφερε τής τών έλλήνων 
(εύχαί, σπονδαί, θυσίαι, αναθήματα, μαντεΐαι, τελεταί, αγώνες,), ήτο δμως 
μάλλον οργιαστική διαφυλάξασα τον παλαιόν της χαρακτήρα' διότι συνω- 
δεύετο συνήθως ύπ’ δργιασμών, οίοι ήσαν οί υπό τών αρχαίων μνημονευό
μενοι παρά τοΐς Ήδωνοΐς καί τοΐς περί τον Αίμον οίκοΰσι τών Κλυδώνων 
τε καί Μιμαλλόνων καλουμένων γυναικών ") καί υπό μυστηρίων, άτινα αρ
χαιότατα ήδη μετεδόθησαν καί εις τήν Ελλάδα (Έλευσίνια). Αί όργια- 
στικαί δέ αυτών τελεταί, ιδίως αί τοΰ Διονύσου, διετηρήθησαν παρ’ αύ-

‘ j G i c e f o n i s ,  in Pisonem, XXXV, 85.
*) D n m o n t-H o in m o 11 e, Melanges d’archeologie κλπ- σελ. 381.
3) T o m a s c h e k ,  Die alten Tkraker, II, 1, 60.
4) Π α υ σ α ν ί ο υ ,  IX,  29, 3.
8) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  VII, 3, 4.
ο) Αυτόθι, VII, 3, 3.
7) 'Ο μ ή ρ ο υ, Ίλ . Ν. 6.
8) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  VII, 3, 3.
°) Αύτόθι, VII, 3, 4.
Ι0) Η ρ ο δ ό τ ο υ ,  IV,94.
Ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο  υ ,’Αλεξάνδρου βίος II,
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τοΐς καί μετά τον έκχριστιανισμόν των, έξηλλαγμένοι πως φυσικώ τφ λόγφ 
και ύφίσταντο μέχρις εσχάτων (μέχρι δηλ. τής έκριζώσεως τού έν τή ανα
τολική θράκη ελληνισμού) έν τή περί την Βιζύην χώρα, τή παλαιά ’Αστική, 
οπού οί έξηλληνισμένοι θράκες παρέμειναν άμειγεΐς *).

Φαίνεται δε δτι επί των χρόνων τής ρωμαιοκρατίας, οπότε οί θράκες 
είρήνευσαν καί έτράπησαν πάντες επί τον ήυσχον βίον προαγόμενοι εν τφ 
έλληνικφ πολιτισμφ * 2), κατήντησαν λίαν θρησκόληπτοι, εάν κρίνωμεν έκ 
των άποκαλυψθέντων μέχρι τού νυν πολυαρίθμων των θεών έν τή υπαίθριο 
χώρςι ιερών καί έκ τών έν αύτοΐς αναθημάτων. "Οθεν λίαν όρθώς ό Ρώσ 
σος Rostowzew σημειοι! «Έ ν τοΐς Ρωμαϊκοΐς χρόνοις θρησκευτική τις άνα- 
γέννησις συνετελέσθη εν τή θράκη' εκατοντάδες ιερών ελληνικού τύπου- 
άνηγέρθησαν έν τε ταϊς πόλεσι καί ταις κώμαις, άπερ έπληρούντο αναθη
μάτων κατά τά ελληνικά πρότυπα πεποιημένων ό δέ θράξ προσήρχετο προς 
τους θεούς του πανταχού κατά τό ίδιάζον αύτφ έθος καί έπανηγΰριζε τάς 
εορτάς τών θεών μετά τών παραδεδομένων παλαιόθεν αύτφ οργίων» 3).

§ 2) Έκ τών μάλλον λατρευομένων παρά τοις θραξί θεών ήτο ό 'Απόλ
λων, ως εικάζεται έκ τών πολλών εις αυτόν αναθημάτων καί τών πολλών 
τοπωνυμικών έπιθέτων αυτού, άρα καί τών πολλών προς τιμήν αυτού άνε- 
γηγερμένων ιερών. Τό όνομα τού Απόλλωνος μνημονεύεται έν ταΐς άρ- 
χαιοτέραις μέχρι τού νύν άνευρεθείσαις έπιγραφαϊς. ’Από τού τρίτου ήδη 
π. X. αίώνος ή £καί πρότερον είχεν ό θεός ιερόν καί έν τή τών Βησσών 
χώρα, δπου έτελοΰντο προς τιμήν αυτού αγώνες κατά τό Ελληνικόν έθος 
ίσταμένων αναμνηστικών υπέρ τών νικητών στηλών καί στεφανουμένων αυ
τών καθ’ έκάστην πανήγυριν: «...δεδόχθαι τοΐς πολίταις στήσαι αύτφ καί 
τοις άδελφοΐς αύτού ΙΣΤλ τελαμώνας έν τφ  ίερφ  του ’Απόλλωνος, στε- 
φανούσθαι δε αύτούς καθ’ ε άστην πανήγυριν»4 5 6). 'Ωσαύτως κατά τούς χρό
νους τής ρωμαιοκρατίας αγώνας έτέλει έν Φιλιππουπόλει προς τιμήν τού 
θεού τό Κ ο ιν ό ν  τών ϋ'ρακών  καλουμένους Κ ενδρ ίο ε ια  Πύ'θ'ΐα δ) ή απλώς 
Κενδρ ίοε ια  ή Κ εντρ ίο ε ια  έν Φ ιλ ιπ π οπ ό λ ε ι1'), τ. έ. έν Κ ενδρ ισφ  (πρβλ. 
τά έν Έλλάδι ’Ολύμπια, ’Ίσθμια, Νέμεα, Λήλια αντί τών έν ’Ολυμπία, 
Ίσθμια, Νεμέα, Δήλω), δθεν καί τό τοπωνυμικόν τού θεού έπίθετον Κεν-

!) Γ. Β ι ζ υ η ν ο ΰ, οί Καλόγεροι καί ή λατρεία τοΰ Λιονυσου έν Θράκη. Θρα- 
κική έπετηρίς, έτ. 1897, σελ. 102 — 127.

2) Μ ο m tn s e n Th. Romische Griesehiclite, τόμ. V, 235.
3) R o s t o w z e  w, Journal des Ministr. der Volsks. Aufl. ΚΙ. έτ. 1911, Ab- 

teil. 1Y, 12, ροοσσιστί.
/J) D u m o n t-H o m ο 1 1 e, Melanges κτλ. σελ. 322 καί 504. H t r s c b f e l d  

Aemos, έτ. 1877, σελ. 63 καί J i r  e c e k  αυτόθι, έτ. 1886, σελ. 92—Bessapara.
5) Β c k h e 1, doctrina tnimontm veterum, I, σελ. 44 καί χγ, σελ. 437.
6) CIA, III, χ29 καί Archeol-epigr, Mitteil. XIX, σελ. 231. -
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δρειϋηνός  J). Έν ταΰτη τη πόλει καί πολύστυλος ναός υπήρχε του θεοΰ, ως 
βέβαιου rat εκ τής επί των νομισμάτων τής πόλεως παραστάσεως αΰτοΰ 
μετά του αγάλματος τοϋ θεοΰ. Έ κτω ν επί νομισμάτων δε τής αυτής πό
λεως είκονιζομένων αγαλμάτων του θεοΰ τεκμηριοΰται δτι τινά τούτων 
ήσαν αντίτυπα των καλλίστων του Πραξιτέλους έργων, οίον το του Λυ- 
κίου καί Σαυροκτόνου.

CH παρά τοίς θραξί λατρεία του ’Απόλλωνος ως θεοΰ του φωτός ή 
του ήλιου ήτο άρχαιοτάτη συναποκομισθεΐσα πιθανώς εκ τής πρώτης αυ
τών κοιτίδος μετά τής του Διός. Ό 'Όμηρος ήδη έγίνωσκεν αυτήν καί μνη
μονεύει τον Φοίβον ’Απόλλωνα ως προστάτην τής πόλεως Ίσμάρου καί 
άλσος δενδρήεν άφιερωμένον αΰτφ, έν ω φκει δ ίερεύς τοϋ τδεοΰ Μάρων 
μετά τής οικογένειας του. * 2) Έκ των υπό τοϋ ποιητο~’ δέ είρημένων περί 
τοϋ θρακός βασιλέως Λυκοΰργου, δστις κατεδίωξε τον Διότυσον καί την 
συνοδείαν του καί έτυφλώδη διά τούτο υπό των θεών 3 * 5) καί έκ τών μυθο
λογουμένων βραδΰτερον περί του θανάτου του άοιδοΰ Όρφέως, πιστοΰ του 
Απόλλωνος λάτρεως, «τον δέ 'Ήλιον μέγιστον τών θεών ένόμισεν, όν 
καί ’Απόλλωνα προσηγόρευσεν» 4), κατασπαραχθέντος υπό τών Μαινά
δων, ως περιφρονητοΰ τής λατρείας του Διονύσου, εικάζεται ή άρχαιόθεν 
γενομένη έν θράκη διαμάχη προς έπικράτησιν τής λατρείας εκατέρου τών 
θεών. δ)

CH ευρεϊα όμως άνά την θρακην διάδοσις τής λατρείας του θεού του 
φωτός πιθανώς οφείλεται καί εις τάς Ελληνικός αποικίας, οπού κατ’ εξο
χήν έλατρεΰετο ό θεός καί ουχί δλίγον ιδίως εις τήν παρά τφ Πόντω ’Α
πολλωνίαν, η τις είχε λαμπρόν του θεοΰ ναόν μετά του κολοσσιαίου αΰτοΰ 
αγάλματος, έ'ργον του περιώνυμου Καλάμιδος, δπερ ό Ρωμαίος στρατηγός 
Μ. Λοΰκουλλος ελών τήν πόλιν μετεκόμισεν εις τήν Ρώμην κατά τον Στρά
βωνα 6) καί άνέστησεν επί του Καπιτωλίου. Ναοί ωσαύτως του θεοΰ υπήρ- 
χον, ως έίάγεται έκ τών επί τών νομισμάτων εικόνων καί τών συμβόλων 
του θεοΰ καί έξ επιγραφών έν ταίς πόλεσι Μαρωνεία, Περίνθφ, Αΐνω, Με
σημβρία καί άλλαχοΰ. Προς τοΐς προμνημονευθεΐσι δέ προς τιμήν του 
’Απόλλωνος τελουμένοις άγώσιν έτελοΰντο τοιοΰτοι ώσαΰτοος καί έν Πε
ρίνθφ τά IIv&La, ό>ί τεκμαίρεται έκ τοϋ έντφ  Θεάτρφ τής πόλεως άνευ
ρε θέντος καταλόγου τών κερδηθεισών υπό τών αθλητών νικών εις τά

ι) Bull, de la sosiete archeol. Bulg. τόμ, VII, έτ. 1919—20, Sophia, σελ. 152,
2) cO μ ή ρ ο υ Όδυσ. I, 197 κ.έζ.
3) Αύεόθι.  ̂ Ίλ,  Ζ, 130 κ.έξ.
u) Έ ρ α τ ο σ θ ε ν ο υ ς ,  Κατατσερισμοί, 24.
5) G i s e k e, Thi'akisch—Pelasgiscke Starame, σελ. 27,
6) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  yil> 6> 1*
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Πύθια και ’Άκτια τής Περίνθου ’). Ό  ’Απόλλων ελατρεύετο και ώς 
θεός ιατρός, ώς τε-ιμαίρεται εκ τινος κεκομμένης και δυσπληρώτου επι
γραφής εύρεθείσης εν ταΐς θερμαίς ίαματικαίς πηγαΐς τοΰ Λίτζα-Χισάρ, 40 
χιλιόμετρα βορείως τής Φιλιππουπόλεως παρά τώ Μέσω δρει, εν ή σαφώς 
άναγινώσκεται «Φοίβος είητήρ κακών είλ(ε)ιθύείων». * 2)

Τοπωνυμικά τοΰ θεοϋ επίθετα φέρονται εν επιγραφαίς τά: Άλσηνός, 
Αΰταρκηνός, Γεικεθηινός, Έστρακεηνός, Ζελαν(δη)νός, Καδρηνός, Κεν- 
δρεισηνός, Κερμιλληνός ή Κυρμιληνός, Λατομηνός, Ότενδατός και Έ- 
τενδάνισκος, Ρανισκεληνός, Σκοδρηνός, Σταρασκηνός, Σικερηνός, Ταδη- 
νός ή Γαδηνός, Vergulesis (=Βεργουληνός), Ζηρίνθιος 3 4) καί Δορταζη- 
νός *). Έκ τοΰτου έπεται δτι εν τοΐς τόποις, έξ ών προσωνομάσθη, ΰπήρχον 
ναοί ή ιερά τοΰ θεοΰ. Ενίοτε δέ προσαγορεύεται σωτήρ η αώζων. 5) 
"Ωσαύτως θεός πρόγωνος  6) και πατρφ ος  7 8),

Άξιοσημείωτον είναι δτι πολλα'ι τής Ροδόπης κορυφαί μετά ή άνευ 
παρεκκλησίων φέρουσι και νΰν ακόμη τό όνομα άγιος ΉΜας, δπερ δη- 
λοΐ δτι οί επί τούτων ποτέ κείμενοι ναοί καί βωμοί τοΰ ’Απόλλωνος, οΐ- 
τινες ίδρύοντο συνήθως επί τών βουνών καί υψηλών μερών, μετετράπησαν 
εις παρεκκλήσια τοΰ προφήτου Ήλιου (ά'ις Ήλίας). Διότι, ώς γνωστόν, οί 
πρώτοι χριστιανοί παραλαβόντες πολλά εκ τής λατρείας τών αρχαίων έλ- 
λήνων μετέτρεψαν καί τον θεόν "Ήλιον, τύν Φοίβον ’Απόλλωνα δηλαδή, 
εις τον προφήτην Ήλίαν, δφθαλμοφανώς τό μέν ένεκα τής συμπτώσεως 
τών ονομάτων "Ήλιος— Ήλίας  καί ιδίως έν τή γενική πτώσει Ή λιο ν— 
Ή λιου ,  τό δέ έ'νεκα τής εις τον ουρανόν άναλήψεως τοΰ προφήτου κατά 
την παλαιάν διαθήκην. "Όθεν καί οί άγιογράφοι παριστώσι τον προφήτην 
έποχούμενον τεθρίππου άρματος άνά τον αιθέρα, ώς ό Φοίβος ’Απόλλων 
κατά την μυθολογίαν 9).

ι) Bull, cle la Corresp. Hellenique, XXII, σελ. 597.
") Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Incriptions inedites ou non commentees de Thrace, 

Annuaire de la bibliotheque nat et musee a Plodiv, έτ. 19B0, σελ. 2?>9, άρ. X.
3) “Ιδε K a z a r o w G. Bull, de la societe arched. Bulg. Sophia, τόμ. VII, 

έτ. 1919—20, σελ. G.
4) Μ. ’Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Έπιγραφαι έκ Φιλιππουπόλεως, Θρακικά’Αθηνών 

τόμ. II, έ'τ. 1929, σελ. 11, άρ. 1.
5) Έ ν αναθηματική επιγραφή κείμενη έν Τφ Μουσεία) Στάρα-Ζαγόρας (Τραϊα- 

νής Αύγοΰστης-Βερόης) φέρεται : «Φοίβω αώζοντι, Λούκιος Κορνήλιος 1 οϋφος κατ’ 
ευχήν».

0) «Άπόλλωνι Άλσηνώ, Θεώ προγόνω», Θρακική έπετηρίς, 1897.
7) Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. II, έτ. 1929, άρ. 1, σελ. 12.
8) “Ιδε Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Autischniat Plovdiv (—ή άρχαία Φίλιπ

που,τολις, σελ. 8, έτος 1928, Plovdiv καί ό Στενήμαχος, Άθήναι, έτ. 1929, σελ. 47.
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Μαντεΐον του ’Απόλλωνος ύπήρχεν εν τοις Άβδήροις ’), αποικία 
των Τηίων.

§ 3) 'Ωσαύτως ή του Διός καί τής 'Ήρας λατρεία ήτο λίαν διαδεδο
μένη παρά τοις θραξίν, ως τεκμαίρεται έκ τε των άνενρεθέντων πολλών 
αναθηματικών εις αυτούς όμοΰ ή εις έκαστον αναγλύφων και έκ τών έν 
επιγραψαΐς τοπωνυμικών επιθέτων τών θεών. Ταύτα είναι Ζευς Διμερα- 
νός, Όκκοληνός ή Όκουηνός, Tamitenus (Ταμιτηνός), Ζινδρουμηνός, 
Ήρα Άρτακηνή, Άρμουληνή, Ρησκυνθί, Σονκητηνή, Σκαρσηνή, Καρ- 
σιμηνή, Ζευς καί "Ηρα Άλααιβριηνοί, Καριστορηνοί * 2), Κνησαιοπηνοι 
ή Κνησαισπηνοί 3), πιθανόν δέ και Ζευς Σδαλείτης και Καρζηνός 4).

'Η λατρεία άμφοτέρων τών μεγάλων θεών έπ'ι τής ρωμαιοκρατίας ήκ- 
μαζεν έν τη τού άνω Στρυμόνος κοιλάδι έχουσα κέντρον την αποικίαν Παυ- 
ταλίαν (σημ. Κιουστεντίλ), οπού άνευρέθησαν και ποικίλα ανάγλυφα καί 
άγαλμάτια ανατεθειμένα αύτοΐς κα'ι οπού πρός τιμήν αυτών έτελοΰντο γυ- 
μνικοί και ιππικοί αγώνες, ώς δηλοΰται έκ τής επιγραφής : 5) « ’Αγαθή 
Τύχη. . . . Οί έπιμεληταί θύσαντες Διί καί "Ηρα έκ τών τής πόλεως καί 
έπιτελέσαντες αγώνας γυμνικούς καί ιππικούς, Ίούκουνδος, Σωτηράς, Με- 
νεσθεύς, ΆγαΟίας, Μάρκος, Χρήστος. Λυσίμαχος, Άρισταή έτος, Κέλσος, 
Άρείβαλος, Κόκκαρος, Μουκάτραλις, Μερκούρις, επί συναρχίας Τά(ρ)σου, 
Ταρσά, Κέλσου καί Διογένους Απολλώνιου καί Άπολλιναρίου Αύλουτρά- 
λεος». Έν τή Παυταλία άνεσκάφη καί ιερόν τοϋ Ζβελσούρδου Διός 6), πα- 
ρισταμένου έν τοις άναγλύφοις, ώσπερ ό κεραύνιος Ζευς έν τή ελληνική 
τέχνη 7).

Παρά τοις φύλοις τών Κεβρηνίων καί Σκαιοβόων ό τής "Ηρας ίε- 
ρεύς ήτο καί ήγεμών αυτών κατά τον Πολύαινον 8). 'Υπό την προστασίαν 
τού Διός ως έν τή κυρίως Έλλάδι διετέλουν καί τά δρια καί όρόσημα (δρος

ι) Τ ζ έ τ  ζ η, εις Κασσανδρ. Λυκόφρονος, 442.
2) "Ιδε, Κ a z a z ο w G. Bull, de la soc. archeolBulg. τόμ. II, σελ. 183. — S e u r e,

Revue archeol. τόμ. II, έχ. 1913, σελ. 229 κ έξ,—Δελτίον εθνικού μουσείου Σοφίας, 
τόμ. I, σελ. 151 κ.έξ.— Κ a l  i n k a, Denkmaler in Bulgarien, σελ. 128 κ.έξ.

3) Μ υ ρ t. Ά  « ο  σ to  λ ( 8 ο τ, ένθα ανωτέρω, σελ. 233, άρ. 4.
ή K a z a r o w ,  ένθα ανωτέρω σελ. 6 καί τόμ. IV, έτ. 1914, σελ. 81.
δ) Bull, de la soc. archeol. Bulg. τόμ. VII, ετ. 1919, σελ. 81. Κατ’ αντιγραφήν 

καί άνάχνωσιν τοϋ Ίορδ, Ίβανοόφ, ενταύθα δέ καθ’ ήαετέραν διόρθωσιν.
6) ’Ίδε ανωτέρω παρ. 1.
7) “Ιδε, S e u r  e, Revue des etudes Cr. τόμ. XXVI, έτ. 1913, σελ. 225 κ.έξ.—

R e in  a ch, Revue d’epigraphie, τόμ. I, έε. 1913, σελ. 405. —K a za r o w, Revue
archeol., έτ. 1913, σελ. 341 κ.έξ.

8)  Π ο λ υ α ί ν ο υ ,  VIL· 22,
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— τέρμων term inus—), δθεν ό θεός εκαλείτο 'Όριος *) βωμός δέ του 
Όρίου Λιός περικαλλής μετά τετραστίχου επιγράμματος, διαφυλαχθέντος 
παρά Δημοσθένει, ύπήρχεν έν τφ στενφ λαιμφ τής Χερρονήσου μεταξύ 
Πτελεοϋ και Λευκής ακτής * 2). Έν δέ τή Α ΐνω ό Ζευς έλατρευετο και ώς 
’Αγοραίος κα'ι έπ'ι του βωμοΰ αυτοΰ κατά τον θεόφραστον θΰοντες ώμνυον 
περί του άδολου τής πωλήσεως 3). Του δέ ' Ιπ η ε ίο υ  Διός βωμός ύπήρχεν 
έν τφ Βυζάντιο), έν τφ μέρει τφ όνομαζομένα) Ζ εύξ ιπ η ο ς  κατά τύν Ή συ-, 
χιον.

§4) cJf ”Αο(εμις έλατρευετο ώς θεά τής θήρας, ή δέ λατρεία αυτής 
ήτο λίαν διαδεδομένη έν τε τή θράκη και τή Μοισίφ. Νομίσματα των πό
λεων Δεβελτοΰ, Τραϊανής Αύγούστης, Φιλιππουπόλεως και Άδριανουπό- 
λεως και πλειστα αναθηματικά ανάγλυφα μσρτυροΰσι περ'ι τής θηρατικής 
τής θεάς ίδιότητος· διότι έν αύτοΐς είκονίζεται ή θεά πεζή ή τοξότις ή 
έπ'ι έλάφου καθημένη κατά τον γυναικειον τρόπον 4). Αι θρασσαι έί)υον τή 
θεά ώς βασιλίσση στάχεις : «τάς θρηίσσας και τάς Παιονίδας γυναίκας 
έπεάν θΰωσι τή Άρτέμιδι τή βασιλείη, ούκ άνευ πυρών καλάμης έρδοΰσας 
τά ιρά» 5).

Τή Άρτέμιδι συνεταυτίσθη ή θρρκική θεότης Βενδ ϊς  ή Β ένδ ις , λα- 
τρευομένη έν τοϊς βάθεσι των σπηλαίων, ό)ς τεκμαίρεται έκ του ότι έν τή 
Σαμοθράκη ήτο αυτή άφιερωμένον σπήλοιον, κολοΰμενον Ζήριν&ος, έν 
ο) έθυον αυτή κΰνας 6). Ή  τής Βενδιδος λατρεία είσήχθη και εις τήν Α τ 
τικήν υπό των έν αυτή θρακών 7) και ιερόν αυτής υπήρχε τό Βενδ ίδ ε ιο ν  
καλοΰμενον έν Μουνυχία τον Πειραιώς, έν ω έτελοΰντο προς τιμήν της 
μετ’ έφιππων λαμπαδηφοριών τά Β ενδ ίδ ε ια  8). Φαίνεται δμως δτι οι ’Αθη
ναίοι δέν συνεταυτιζον τήν Βενδΐδα τή Άρτέμιδι, άλλ’ απλώς έθεώρουν 
άνάλογον, διότι τό Βενδίδειον ήτο ΐδρυμένον παρά τφ ναφ τής Άρτέμιδος*

^ Π λ ά τ ω ν ο ς ,  Νόμοι VIIL
! ) Δ η μ ο σ θ έ ν ο υ ς ,  περί Αλοννήσου, 40.
3) Σ τ ο β α ί ο υ, Άν&ολογ. II, 44, 22.
Δ D o b r o u s k y ,  Sbornilc za napodno oumotvorenie, τόμ. XXVI—VII, ex. 

1900, σελ. 28, Sophia.
δ) Η ρ ο δ ό τ ο υ ,  Iy ,  33.
6)  Λ υ κ ό φ ρ ο ν  ο c, 77.—Σχόλια 3 A ρ ισ  τ ο φ ά ν ο υ ς  Είρην. 277.
7) ’Ίδε, Μ υ ρ τ . 3Α π ο σ τ ο λ ί 6 ο υ, περί τής γλώσσης χών Θρακών, Θρα- 

κικά ’Αθηνών, τόμ. III, έ'τ. 1932, σελ. 225-Βενδίς.
8) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  X, 3, 16.·—Π λ ά τ ω ν ο ς, πολιτ. A ,
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«πρόζ τε τό ιερόν τής Μουνυχίας Άρτέμιδος καί το Βενδίδειον» *). Έκ 
Πειραιώς τά Βενδίδεια μετηνέχθησαν εις Σαλαμίνα, όπου καί ιερόν τή θεα 
έκιίσθη, ?) ώσπερ και εν Λαυρείω 3).

Τοπωνυμικόν τής Άρτέμιδος εν θράκη έπίθετον φέρεται εν επιγραφή 
Σ αλδοβ υσοη νή  4). Πιθανώς δέ και Γανία  (έκΓάνου)5).

§ 5) Ό  Διόνυσος έλατρεύετο υπό τών θρακών δργιαστικώς. Πατρις 
αυτού κατά τε την μυθολογικήν παράδοσιν κα'ι τάς μαρτυρίας τών ελλήνων 
συγγραφέων ήτο ή Θράκη, έξ ής τά διαμείναντα εν τή Περία και τή Θεσ
σαλία θρακικά φύλα έκόμισαν την λατρείαν αυτού εις την Βοιωτίαν και 
την Φωκίδα, δπόθεν αυτή ειτα από τών υπωρειών του Παρνασσού καί 
τών κοιλάδων τοϋ Έλικώνος διεσπάρη διά τών Αιολέων μεταξύ πάντων 
τών ελλήνων ΰ). Ή  άρχαιοτάτη μαρτυρία, ήν περί του Διονύσου έχομεν, 
είναι ή τοϋ Όμηρου 7), δστις μυθολογεί τον Διόνυσον καταδιωκόμενον 
υπό τοϋ Λυκούργου, θεού πάντως θρφκικοϋ, μεταποιηθέντος αρχαιότατα 
υπό τών Ελλήνων εις βασιλέα τών Ήδωνών. Έκ τοϋ όμηρικοϋ χωρίου 
καταφαίνεται δτι κατά τους χρόνους εκείνους 6 Διόνυσος δεν κατηριθμεΐτο 
μεταξύ τών ’Ολυμπίων θεών. Έάν άποβλέποντες εις την ετυμολογίαν τοϋ 
ονόματος Λυκούργος  (έκ τής ρίζης λ υ κ —λατινιστί lux—1ιισΐ5=φώς καί 
τής ρίζης Ρερ)/ —, έ'ργον — εργάζομαι, λυκοεργός — λυκοΰργος, πρβλ. 
κακοεργός—κακούργος,=ό φώς εργαζόμενος, φωτοδότης) ύπολάβωμεν 
δτι οΰτος είναι ύλοπνευματική προσωποποίησις τού φωτός -  ή λ ιο υ  (Απόλ
λων), αγόμεθα εις τό συμπέρασμα δτι ή λατρεία τοϋ Διονύσου, ώς θεού τής 
αμπέλου καί τοϋ οίνου εϋρεν άντίστασιν έν Θράκη μέχρι τής έπικρατή- 
σεώς της 8).

Κατά τον Ηρόδοτον ό Διόνυσος μετά τοϋ ’Άρεως καί τής Άρτέμιδος 
έτιμάτο μόνον υπό τών Θρακών ώς κύριος θεός : «Θεούς δέ σέβονται μό
νους τούς δε, Ά ρεα καί Διόνυσον καί Άρτεμιν» 9). Περιώνυμον δ’ ήτο 
καί τό επί τών κυρυφών τής Ροδόπης μαντεΐον τού Διονύσου, δπερ έπε-

ι ) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς  έλλην. II, 4, 11.
2) Φ ο υ ρ ί κη Π Περί τοϋ έν Σαλαμϊνι Ιεροϋ της Βενδΐδος, "Αθήνας, τόμ 

XXX, σελ. 378 κ.,έξ.
3) Gr u p p e. Griech. Mythol. Miinclien, έτ. 1906, σελ. 1556, σημ. 2.
) D ο b r ο u s k χ ,’Αρχαιολ. δελτ· έθν. μουσείου Σοφίας, τόμ. I, σελ. 90,άρ. 130* 
3) Κατ’ έτιγραφήν : « ‘Αγαθή Τύχη. "Απολλώνιος Σεύθου θεα Γανήα εύχήν». 

Mitteil des Deutschen archeol. Institut in Althen, τόμ. IX, έτ. 1884, σελ. 74.
6) Ot h .  M u l l e r ,  Orchomenos und die Minyer, σελ. 379—381.
7) 'Ο μ ή ρ  ου, Ίλ. Z, 130—140.
®) “Ιδε ανωτέρω, § 2, "Απόλλων.
9) "Η ρ ο δ ό τ ο υ, V, 7.

Θ ρ α κ ι κ ά  Ε' 5
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σκέψατο δ τε μέγας ’Αλέξανδρος καί 6 του Όκταβιανοΰ Αΰγοΰστου πατήρ *) 
καί δπερ έλειτοΰργει καθ’ Ελληνικόν τρόπον χρησμοδοτούν ώς τό εν 
Δελφοΐς τοΰ’Απόλλωνος ■), «πρόμαντις δέ ή χρέουσα κατάπερ εν Δελφοΐσι 
και ούδέν ποικιλώιερόν». Έκ τοΰτου φαίνεται δτι ό Διόνυσος έλατρεΰετο 
ου μόνον ώς θεός τής αμπέλου καί του οίνου, άλλα καί ώς προφήτης, 
ώσπερ ό Άτόλλων καί ό Ζευς. “Έκ τινων δ’ αναθηματικών αναγλύφων 
αύτοϋ εικάζεται δτι οί περί τής γεννήσεως καί των πορειών αυτοΰ Ε λλη
νικοί μύθοι ή σαν διαδεδομένοι παρά τοΐς θραξί κατά τήν ρωμαιοκρατίαν. 
"Οθεν εν επιγραφαΐς άπαντώσι καί τά ονόματα αυτοΰ Β άκχο ς , Ληναϊος  
Ληνείζης  1 2 3). Σηιιειωτέον δέ δτι πλείστων πόλεων τά νομίσματα φέρουσι 
τήν εικόνα αυτοΰ, δπερ μαρτυρεί τήν δαψιλή τής αμπέλου άνά τήν χώραν 
καλλιέργειαν, ώς καί νυν, γνωστού άλλως τε δντος δτι οί Θράκες έφημί- 
ζοντο ώς οίνοπόται καί πολυπόται.4) Έν Άβδήροις δέ προς τιμήν του ετε- 
λοΰντο καί αγώνες τά Διονύοζα κατ’ έπιγραφάς καί εις τό ιερόν του θεοΰ 
άνεγράφοντο τά ψηφίσματα τής βουλής καί του δήμου τής πόλεως 5).

Έκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων έξ επιγραφών δέν είναι δυνατόν νά 
καθορισθή, άν δ Φρυγοπελασγικός -θεός Σαβάξζος, δστις εκ τής ’Ασίας εί- 
σήχθη εις τήν Θράκην καί τήν Ελλάδα, συνεταυτίζετο ώς έν Έλλάδι τφ 
Διονΰσφ : «φαίνεται γάρ έξ ών εΰρίσκομεν συλλογιζύμενοι πολλαχόθεν δτι 
Διόνυσος καί Σαβάζιος εις έστι θεός, τυχεΐν δέ τής προσηγορίας ταυτης 
παρά τον γινόμενον περί αυτόν θειασμόν τό γάρ εύάζειν οί βάρβαροι σα- 
βάζειν φασίν δθεν καί τών Ελλήνων τινές άκολουθοΰντες τον εΰασμόν 
σεβασμόν λέγουσιν» 6), ή έλατρεΰετο ώς ίδιος μόνον θεός, συνέπιπτε δέη 
λατρεία άμφοτέρων ώς θεών τής φΰσεως έ'νεκα τοϋ οργιαστικού τρόπου 
της. Κατά τον Usenet*7) τό αρχικόν τοϋ θεοΰ δνομα ήτο Σάΐ^ος, διό οί 
μϋσται αυτοΰ έκαλοΰντο Σ άβο ι  καί Σ άβα ι ,  δθεν έν μέν τή Θράκη τό φΰ- 
λον Σ ά ϊο ι  (ΣάΡιοι), έν δέ τή Φρυγία οί Σ άβο ι  καί έν ’Ιταλία; ό θεός Sa- 
bus, έξ οΰ τό φΰλον Σαβ ΐνος .  Τό δέ δνομα σάβος έτυμολογεΐται έκ τής

1)  S u e t o n i i ,  Augustus, 14. Πρβλ. καί Δ. Κ α σ σ ί ο υ, IV, 53 καί 
Ρ. M e l a  e, II, 17.

2) Ή  q ο § ό τ ο n, VII 111.
3) D o b r o u s l c y ,  αυτόθι σελ. 80.
Λ) Θ ε ο φ ρ ά σ τ ο υ ,  I, 304. Α ί λ ι α ν ο ϋ κερί φ. ζ. III, 15. Π λ α τ  ιό

ν ο ς, Νόμ. I, 637. Ά  θ η ν α ί ο υ, X, 447.
3) A v e z o u  καί  P i c a r d ,  έπιγραφαί Άβδήρων, bull, dc la corresp. Hclle- 

nique, τόμ. XXXVI, έτος 1913, σελ. 123 κ.έζ.
6) 'PI ρ α κ λ ε ώ τ ο υ, fr. Histor. Graec, τόμ. I l l ,  σελ. 11.
7) U s e n e r, Gotteruameu, σελ, 43 κ.έξ. To Σ α β ά ζ ι ο ς άπαντα πρώτον 

παρ' Ά  ρ ι σ τ ο φ ά ν ε ι, Σφ. 9, ’Όρνιθ, 873.
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ρίζης aaF —,su (=δινοΰμαι ίσχυρώς ‘), κατά δέ τον Lassen * 2) εκ του 
Σανσκριτικού S a b h a j και του Ελληνικού σέβας , δ δ εν λέγεται και 
Σ εβάζ ιος  εν έπιγραφαις 3).

'Ο Σεβάζ ιος  κατά τινας επιγραφάς4) εταυτίζετο τφ Διί. Τούτο δέ 
φαίνεται δτι διεδόθη εις την Θράκην εκ Ρώμης κατά τα τέλη του δευτέρου 
μ. X, αίώνος, δπου ή λατρεία του Σεβαζίου ήτο ήδη γνωστή από τοΰ δευ
τέρου π. X. αίώνος (sacra Savadia) καί οί Ρωμαίοι συνεταΰτισαν αυτόν 
τφ Διί (Jup ite r)5 *). Πρβλ. καί την επιγραφήν : «Jovi Sabadio et Mer- 
curio Μ. E. Celerius pro se et suis v. s.» G). Πιθανώς δέ δ Σεβάζιος 
έθεωρεΐτο ώς ο ϋψ ιο το ς  ^εός, εάν ληθφή ύπ’ όψιν ή επί βωμού εύρε- 
θέντος παρά τφ ΙΙιρότ επιγραφή : «θεφ ύπηκόω ΰψίστο) ευχήν... θίασος 
Σεβαζιανός» 7).

Ό Διόνυσος κατά τον Μακρόβιον έταυτίζετο παρά τοίς Θραξί καί τφ 
Ή λ ίφ  : «item in T liracia eumdem habere Solem atque Liberum, 
quern illiSabad ium  nunoupantes magnifica religione celebran t»8). 
Τοπωνυμικά επίθετα έν έπιγραφαΐς φέρονται τοΰ μέν Διονύσου : Τ a s i-  
b a s t  e n  u s  (Τασιβαστηνός), Ο νερζελ (ηνός )  (;), Βαταλδε(ι)ουηνός>
Κεβρήν ιος , ’ Ααδούλης, τοΰ δέ Σαβαζίου : Ά ραεληνός , ’Αρ ναμηνός ,
Ά Φ υπαρηνός  9). Πλεΐστα δέ αναθηματικά ανάγλυφα άνεκαλΰφθησαν 
τοΰ Διονύσου μέχρι τοΰδε πολλαχοΰ τής Θράκης καί τής Μοισίας ι0).

*) Η ο f e γ , έν τφ Lexikon R ο s c h e r, VI, σελ. 270.
2) L a s s c n, Uber die Lykichen Inschriften, σελ. 370. Περί τοΰ Σ α β α ζ ί ο υ  

ώς ίδιου έν Θράκη θεού ϊδε Κ a z a r ο w, Συμβουλαί εις την άρχαίαν τής Σοψίας 
ιστορίαν, σελ. 49 — 58, βουλγαριστί.

3) Bull, de la societe arclieol. Bulg., τόμ. VII, έτ. 1919—20, σελ. 83. άρ. 3 : 
«’Αγαθή Τύχη. Διί ΙΣεβαζίω Χρηστός Ζωίλου».Ή έπιγραφή προέρχεται έκ Παυτα- 
λίας. 'Ω ιαύτω ; καί έτέρα προερχόμενη έκ τής περιφερείας'Σοφίας (Σερδικής) έν τή 
έπετηρίδι (δελτίφ) τοΰ έθνικοΰ Σοφίας μουσείου, I, σελ. 160, άρ. 289.

Κατά τάς ανωτέρω έν σημ. 4 έπιγραφάς.
Η) Πρβλ. W i s s ο w a, Religion und Kultus der Romer, σελ. 314 κ. έξ.
6) Έν τή έπετηρ. έθνικοϋ Σοφίας μου,οείου, I, σελ. 173. Καί έτέρα έν τω CIL, 

III, 12429.
Τ) D u in ο n t-H ο in ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 316, άρ. 62ΰ.—Περί τοΰ Σε β α -  

ζ ί ο υ έν γένει έ π ιθ ι : Cumont Τ. Μ. έν τφ Dictionnaire des antiquites έν τή λ. 
S a b a s i o s  καί τοΰ α ύ τ ο ϋ  Religions orientales dans l ’empire Romain, Paris, 
έτ.—1929, σελ. 60.—R o c h e r ,  Lexikon der Mythologie έν τή λ. υπό B i s e l e  
Perdrizet, Cultes et Mythes du Pangee, Nansy, έ'τ. 1910.

*) M a c r o  bi i ,  Satur. I, 18, 11.
9) K a z a r o w G. Bull, de la soc. arclieol. Bulg. τόμ. VII, έ'τ. 1919—20. σελ.

7 καί Bull, de 1’ institut archcol. Bulg. τόμ. IV, έτ. 1926—27, σελ. 104.—To Ά  ο
δ ο ύ  λ η ς  φαίνεται μοι ίδιότητος σημαντικόν έπίθετον έκ τοΰ "Α σ δ ο ς (=στήλη 
λίθινη). Άρκαδίου γραμμαίικοϋ, σελ. 48, άρα πιθανώς=στηλίτης.

ι0) "Ιδε D o b r o u s k y ,  αυτόθι, σελ. 78—92,
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§ 6) Ή  Κ υβ έ λ η , ή μεγάλη  μήχηρ  καί μήτηρ  ΰ'εών καλούμενη, ή 
περιώνυμος των Φρυγών θεά, έλατρεΰετο ωσαύτως εν τη Θράκη ως θεά 
τής γονιμότητος τής γης. Ή  διάδοσις τής λατρείας τής θεάς άνά τήν χώ
ραν μαρτυρεΐται έκ νομισμάτων των πόλεων Άγχιάλου, Άδριανουπόλεως, 
Καλάτιδος, Μαρκιανουπόλεως, Παυταλίας και Σερδικής, άπερ φέρουσι 
τήν εικόνα τής θεάς καί εκ τινων αναθηματικών εις αυτήν αναγλύφων. 
Τοπωνυμικόν έπίθετον αυτής έν επιγραφή άπαντα τό Σκελεντηνή  1). Φαί
νεται δε δτι ή λατρεία τής Κυβέλης ηύδοκίμησε προ τής ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως, άτε λατρευομένης αυτόθι άρχαιόθεν όμοιας θεάς, ως δηλοΰσι τα 
άνευρεθέντα μαρμάρινα ειδώλια ενιαχού τής Θράκης, όμοιάζοντα προς τα 
του Αιγαίου πολιτισμού- διότι καί εν τοΰτοις ή θεά παρίσταται ολόγυμνος, 
ορθή, μετ’ άτεχνου καί συνήθως πεπλατυσμένης κεφαλής, άφ’ ής προβάλ
λει μόνον ρίς, μετά μακροΰ κυλινδροειδούς λαιμού, σαφώς διαγεγραμμέ- 
νου στήθους, μετά προσκεκολλημένων ποδών καί μετά χειρών επί τής 
γαστρός συνηνωμένων * 2).

Τή Κυβέλη συνεταυτίσθη ή Θρακική θεότης Κοχυττώ  ή Κόζυς, ής 
ή λατρεία εκ Θράκης μετηνέχθη εις τήν Ελλάδα τελουμένη μετ’ άγριας 
ακολασίας ιδίως έν Κορίνθφ. Αΐ θορυβώδεις τής θεάς έορταί ώνομάζοντο 
Κ οτντχ ια  3) καί οί τούτων συμιμετέχοντες Βάτχια ι έ'νεκα τών έν αύταϊς τε
λουμένων καθάρσεων 4), οΰδαμώς δέ διέφερον τών εορτών τών Κ άβε ιρω ν  
τής Φρυγίας Κυβέλης.

§ 7) Ό  Α σκληπ ιό ς  μετά τών συμβοηθών αυτού Ύ γ ιε ία ς  καί Τελε
σφόρου  έλατρεΰετο ώς θεός τής ιατρικής. Ή  λατρεία αυτού είσήχθη εις 
τήν Θρςίκην έκ τής Ελλάδος διά τών ελληνικών αποικιών, ών, οιον τής 
Άγχιάλου καί τής Αίνου, νομίσματα φέρουσι τήν εικόνα τοϋ θεοϋ από του 
τετάρτου ήδη π. X. αίώνος, άνεπτυχθη δέ καί διεδόθη πολύ έπί τής ρω
μαιοκρατίας. Έπί ταΰτης έκ τών είκοσι καί πέντε αυτονόμων πόλεων, αι'τι- 
τινες είχον κύψει ίδια νομίσματα, αί δέκα καί επτά έ'χουσι κεχαραγμένην 
έφ’ εαυτών τήν εικόνα τού θεού τής ιατρικής. Έκ τών μετά ναού δέ καί 
αγάλματος τού θεοϋ νομισμάτοον τεκμαίρεται δτι ύπήρχον Ασκληπιεία έν 
ταίς πόλεσι Παυταλία, Σερδική, Τραϊανή Αύγοΰστη, Βιζΰη, Λεβέλτω καί 
Φιλιπποπόλει.

Τού θεού ’Ασκληπιού μετά τής 'Υγιείας καί τοϋ Τελεσφόρου πλείστα 
ανάγλυφα μέχρι τοΰδε άνεκαλΰφθησαν, τό εύμεγεθέστερον δέ καί καλλιτεχ- 
νικώτερον τούτων προέρχεται έκ τού Ασκληπιείου τής Φιλιππουπόλεως

ι) Κ a z a r ο w, Bull, de la soc. archeol. Bulg. ιόμ. VII, σελ. 7.
2) H o e r n e s ,  Urgeschichte der bild. Kunst, σελ. 183.
3) 23 t ρ σ. β ω ν ο ς, X, 3, 16.
ή Ίδε L ο b e c k ,  Aglaophanus, 1004.



εΰρεθέν τφ 1921. Τοϋτο αποτελεί σύμπλεγμα έξ οκτώ μορφών μήκους 2.70 
καί υψους 0.80 του μέτρου περιοριζόμενον εκατέρωθεν υπό παραστάδος, 
συγκείμένης εκ βωμού ως βάθρου καί προτομής ή .'Ο  μετά του ’Ασκληπιού 
έν τοϊς άναγλϋφοις άπεικονιζόμενος υπό τής ελληνικής τέχνης μικρός τό δέ
μας Τελεσφόρος υπολαμβάνεται υπό τοϋ Reinach ένεκα τής επί τής κεφα
λής του καυσίας καί τής άχειριδώτου του χλαίνης ως δρακικός θεός. 'Όθεν 
καί τό έλληνικώτατον αϋτοϋ όνομα (τελεσ-φόρος—ό τέλος φέρων, λυσιτε- 
λής =  ωφέλιμος,) νομίζεται ώς δρακικόν κατά μεταπλασμόν, οΰ τό δεύτε
ρον συνδετικόν ζητητέον εν τή δρακική λέξει πόρ ις  * 2J. ’Αλλά τό πρώτον 
συνδετικόν τέλος (πρβλ. Τελέσαρχος, Τελεσήγορος);

Τοπωνυμικά τοϋ δεοϋ επίθετα εν έπιγραφαις άπαντώσι τά .· Κ ουλ -  
Ηουσσηνός, Σ αλδηνός , Σ α λ δ ο β υ ο σ η ό ς ,  Σαλδοχεληνός , Σ καλπηνός ,  
Σνραμ ιν  ηνός, Z i m i d r e n u  s, (Ζημιδρηνός) καί ΡαοίΛηρε,.,νός  3 *) Πι
θανώς δέ καί Μ νρτηνός ί ).

$ 8) 'Ο Ά ρης ,  δστις κατά τον 'Ηρόδοτον 5) μετά τοϋ Διονύσου καί 
τής ’Αρτέμιδος ήτο ό κύριος τών Θρακών δεός, «θεός δέ τής δρακικής ό 
’Άρης, ότι πολεμικόν τό παλαιόν οί Θράκες»6,καί οΰτινος ή λατρεία εκτής 
Θράκης μετεδόδη εις τάς άλλας χώρας, έλατρεϋετο άναμφιβόλως ώς δεός 
τοϋ πολέμου, τό δ5 όνομα αϋτοϋ παραδόξως έν δυσί μόνον μέχρι τοϋδε 
άνακαλυφθείσαις έπιγραφαις μνημονεύεται 7). Ή  είκών όμως αϋτοϋ άπαν
τά συχνάκις κατά διαφόρους τρόπους επί νομισμάτων τής τε Θράκης καί 
τής Μοισίας. Πιθανώς δέ κατά τινας καί δ Θράξ ϊππεύς ήτο προσωποποίη
σή τοϋ Άρεως. Κατά τύν Μαρκελλΐνον εθυσιάζοντο τφ δεφ υπό τών Θρα
κών οΐ έν πολέμφ αίχμαλωτιζόμενοι 8).

§ 9) Ό  Η ρακλής, οΰ ή λατρεία μαρτυρεΐται έξ άνευρεθέντων άνά 
την Θράκην αναθηματικών αναγλύφων, έκ κοσμημάτων φερόντων την ει
κόνα αϋτοϋ, έξ αγαλμάτων ελληνικής τέχνης 9) καί έκ τών έπί νομισμάτων

ι) *Ίδε D i a k o w i t c h ,  La frise des divinites salulaires de la Thracke et le 
culte d’Esculape a Plovdiv, έν τφ annuaire de la bibliotk, nat. de Plovdiv, et. 
1921, σελ. 127 κ. έξ.

2) R e i n a c h ,  Mytkes et Religions, II, σελ. 255 κ. έξ.
3) K a z a r o  \v, αυτόθι, σελ. 6.
3) Ko,c’ επιγραφήν έκ Χώρας τήςΓάνου: «Α γαθή Τύχη. Βρουτία Βάσσου υπέρ 

Κολερίνης τής θρεπτής τφ Μυρτηνφ ευχήν». Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  Κ ε ρ α μ έ ω ς  
αρχαιότητες καί έπιγραφαί Θράκης καί Μακεδονίας, σελ. 102.

8) Ηροδότου, V, 7.
6) Τ ξε  t ζ η, εις Κασσάνδ. Λυκόφρονος, 397.
7) Κ a z a r ο w, Antike Denkamler aits Bulgarien, έν τφ bull, de l ’inst. ar- 

ckeol. Bulg. τόμ. IV, et. 1926—27, σελ. «88, «εύξάμενος άνέστησε tcv ’Άρια» 
καί σελ. 81, «Κυρίφ [Άρει];», δπερ αμφίβολον κατ’ έμέ.

8) Marcellini, XXVII, 4.
9) Filow, bull, de la soc. archeol. Bulg. VI, σελ. 2 κ.έξ.
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ένίων πόλεων εικόνων αυτού, έλατρεύετο ώς θεός τής ύγιείας και τής σω
ματική; ρώμη;. Κατά την είσοδον του παλαιού τής Φιλιππουπόλεως στα
δίου, άνακαινισθέντος πιθανώς υπό του αυτοκράτορος Φιλίππου του ’Άρα- 
βος, άνευρεθησαν τετράπλευροι μαρμάρινοι κίονες επί τής μιας των πλευ
ρών ών είκονίζονται τά σύμβολα τοϋ θεού, τ. ε. ή λεοντή καί τό ρόπαλον, 
έφ ’ ών φαρέτρα καί τόξον, ') κατακείμεναι νυν έν τφ μουσείω τής πό- 
λεως. Έ ν τή αυτή πόλει επί τής ΰψηλοτάτης κορυφής του Λόφου Κρη- 
νιδος (Μπουναρτζίκ) κατ’ επιγραφήν επί του αυτοφυούς βράχου καί κατ’ 
εικόνα νομίσματος τής πόλεως επί του αυτοκράτορος Γέτα (211 μ,Χ.) ΐστατο 
κολοσσιαίος άνδριάς του Θεοϋ *), γυμνοΰ καί ορθού, διά μέν τής δεξιάς 
κρατούντος τό ρόπαλον ώς συνήθως, διά δέ τής άριστεράς την Λεοντήν * * 3).

Ή  λατρεία τοϋ Ήρακλέους είσήχθη εις την Θράκην έκ τών ελ
ληνικών αποικιών, ώς μαρτυρείται εκ τών νομισμάτων τών πόλεων Δικαίας 
Περίνθου καί Βυζαντίου, άπερ φέρουσι την εικόνα αυτού καί έκαλλιεργήθη 
εν τφ έσωτερικφ τής χώρας επί τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας υπό τών 
Ρωμαίων στρατιωτών ιδίως. "Οθεν καί ό σύγχρονος Λουκιανός εμβάλλει 
εις τούς λόγους τού Θεού καί τό : «καί ήγήσομαί γε ύμΐν τής οδού* οίδα 
γάρ τά Θρακών άπαντα συχνάκις επελθών» 4). Τών άνευρεθέντων μέχρι 
νΰν άναθυματικών αναγλύφων τά μέν έχουσι συμπαραστάτην αύτφ τον 
Διόνυσον μετά τών συμβόλων του, τά δέ τήν θεάν Κυβέλην καί έ'νια 
την Ύ γίειαν ή τήν ’Άρτεμιν. Έ ν  τινι τών αναγλύφων παρίστανται υπό 
τον Θεόν κατακεκλιμένον καί οί δώδεκα αυτού άθλοι 5). Ενίοτε φέρει τό 
έπίθετον μέγιστος.

§ 10) 'Ο Ερμής) δσης κατά τον 'Ηρόδοτον ήτο ό κατ’ εξοχήν 
λατρευόμενος υπό τών βασιλέων τών Θρακών Θεός, εις 8ν καί μόνον ώμνυον 
ώς πρόγονον εαυτών : «οί δέ βασιλείς αυτών πάρεξ τών άλλων πολιητέων 
σέβονται Έρμέην μάλιστα θεών καί ομνύουσι μούνον τούτον καί λέγουσι 
γεγονέναι από Έρμέω έωυτούς» G), έλατρεύετο υπό τάς κυρίας ιδιότητάς 
του ώς έν Έλλάδι, τ. έ., ώς δ ιάκτορος, ψ υ χ ο π ο μ π ό ς  καί κερδφος  Έ ν 
Φιλιππουπόλει, έντφ σταδίφ ής επί ρα>μαιοκρατίας έτελούντο υπό τού Κοι-

0 Τδε. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  πάλιν περί τής αρχαίας Φιλιπ.τουπό- 
λεως, βουλγαριστί, έτ. 1928, σελ. 8 κ.έί.

s) Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ ,  έπιγραφαί έκ Φιλιππουπόλεως, Θρ^κικά Α θηνών, τόμ. II 
εν. 1929, σελ. 17 κ. έξ.

3) Μ o n  s c 1ι m ο w, Les monnaies de Pliilippopolis. Έ ν τφ annuaire de, 
bibl. κτλ. έτ. 1924 κ.έξ.

·'*) Λ ο υ κ ι α ν ο ύ ,  Δραπέται, 24.
3) "15ε, Diakovitch, Bas reliefs votives d’Hercule en Bulgarie, et. 1924.
0) Η ρ ο δ ό τ ο υ ,  V, 7.
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νοΰ Θρακών αγώνες, έλατρεΰετο, ώς φαίνεται., καί ως Αγώνιος ’)> διότι 
επί τής έτέρας πλευράς τών άνευρε9εισών τετράπλευρων κιόνων 2), παρί- 
σταται ή κεφαλή αΰτοΰ μετά πέτασου επί στήλης καί επί τής κεφαλής του 
άμφορεύς καί κλώνος φοίνικος. "Οτι δέ ό Ερμής έλατρεΰετο καί εν Θρά
κη ώς εναγώνιος δεύς δίδων την νίκην έν τοΐς έφηβικοΐς άγώσιν, ών τήν 
ΐδρυσιν άπέδιδον αύτώ καί οΐτινες έ'φερον τό δνομά του 3) μετά του 9εοΰ 
τής φυσικής εΰρωστείας του Ήρακλέους, μαρτυρεΐται καί εξ επιγραφής 
άνευρεδείσης ου μακράν τοϋ Βυζαντίου πλησίον του χοορίου Έρμαιου 
(Μπαλτά-Λιμάν) επί του Βοσπόρου, δπου υπήρχε ναός αΰτοΰ. Κατ’ αυτήν 
«Όλυμπιόδωρος Βενδώρου στεφανωδείς τή Λαμπάδι τών άνήβων τά Βο- 
σπόρια το άδλονΈρμα καί Ήρακλεΐ» 4), τ. έ. νικήσας έν τοΐς Βοοπορ ίο ις  
καί στεφανωδείς διά τής λαμπάδος τών άνήβων άνέδηκε τό άδλον εις τον 
Έρμήν καί τον Ήρακλέα, ώς εν Άδήναις, δπου ό κατά τάς λαμπαδηφο
ρίας νικών προσέφερε τήν λαμπάδα του ώς άνάδημα. Έκ τοΰτου τεκμαί- 
ρεται δτι τά Β οαπόρ ια  έτελοΰνςο προς τιμήν άμφοτέρων τών εναγώνιων 
δεών, τοϋ Έρμου τε καί 'Ηρακλέους.

$ 11) Αί Ν ύμφα ι,  ών ή λατρεία μαρτυρεΐται έξ άναδηματικών ανα
γλύφων ενεπίγραφων μετά του «Κυρίαις Νΰμφαις» Ί) καί έκ νομισμάτων 
άπεικονιζόντων τρεις Νΰμφας κατά τό 'Ελληνικόν κλασσικόν τών τριών 
χαρίτων πρότυπον, έλατρεΰοντο άναμφιβόλως ώς δευτερεΰουσαι δεότητες, 
ώσπερ παρά τοΐς Έλλησι, παρ’ ών είσήχδη εις τήν Θράκην ή λατρεία αυ
τών. Έκ τών μέχρι νυν άνευρεδέντων άδρόων επί τοΰ αΰτοΰ τόπου ανα
γλύφων αΰτών άναδημάτων καδωρίσδησαν ιερά τών Νυμφών, Ν υμφα ία ,  
εν ταΐς παρά τφ "Εβρφ κώμαις Σαλαδίνοβον, τφ άρχαίφ Θρακικώ Β ούρ - 
δ α π α  καί Άϊβάτοβον G), πιδανώς δμως υπήρχε Νυμφαΐον καί παρά τή Φι- 
λιππουπΰλει, ού άμυδρά άνάμνησις διετηρήδη έν τφ τουρκωνΰμω λόφφ 
Ταιντέν τεπέ, τ. έ. λ όφ φ  π ν ε υμ ά τω ν  ή Ν υμφ ώ ν , ώς καλείται ό δυτικώς 
τής πόλεως κείμενος κωνοειδής υτμηλός λόφος 7). Τοπωνυμικόν έπίδετον 
τών Ν υμφών  άπαντά έν έπιγραοραΐς τό : Β ουρδαηη να ί .

! ) ’Ίδε Μ υρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, πάλιν διά τήν άρχαίον Φιλιπποΰπολιν 
σελ. 1δ.

2) "Ιδε ανωτέρω § 9, Ηρακλής.
3) Π ιν  δ ά ρ ο υ, Όλυμπ. VI, 79. Πυ&, II, 10.
/,) C. I. G. άρ. 2034.
8) Έ πί ενός μόνον έκ τών πολλών αναγλύφων τών τριών Νυμφών εΰρεθέντος 

έν Φίλιππου πόλει φέρεται «Κυρία Νύμφη». Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Inscript, 
inedides κτλ. έν τώ Annuaire de la biblioth. κτλ. ετ. 1930, σελ. 235 άρ. 7.

6) "Ιδε Do b r o u s k y ,  Sbornik za narodno oumotvorenie. έτος 1900, τόμ. 
XVI, σελ. 64.

7) K. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππου- 
πόλεως, Βιέννη, έτ, 1819. σελ. 19, § ια ',
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§ 12) 'Ωσαύτως έλατρεΰοντο εν τη Θράκη, ώσπερ έν τη Έλλάδι, ή 
",Α φροδ ίτη , ήτίς καί Μ ορφώ  καλούμενη ’) είχε ναόν έν τη Ζηρίνθο.) παρά 
τη Αινώ, δθεν κατά τό μέγα Ετυμολογικόν «Ζηρινΰία ’Αφροδίτη έν Θρά
κη1 Ζήρινθον γάρ άντρον έν Θράκη» προσεκαλεΐτο ί ναόν ωσαύτως είχε 
καί έν Βυζαντίφ, δν ό αύτοκράτωρ Θεοδόσιος «έποίησε καρουχαρείον 
(=άμαςοστάσιον) του έπαρχου των πραιτωςίων» * 2) ή Άϋ'ηνά, ή Δήμητρα, 
ό Παν (Σιλβάνος), οί Διόσκουροι, ό "Ηλιος, ή Σελήνη ,  ή Νέμεοις (Άδρά- 
στεια), ή 'Εκάτη (’Άρτεμις—Βενδίς), ό Π λούτων  υπό τάς αυτάς ίδιότη- 
τητας, άλλ’ έλάχιστα μνημονεύονται, απεικονίζονται όμως αυταί τε καί τά 
σύμβολα αυτών έπί των νομισμάτων διαφόρων πόλεων, Έ ν Έλαιοΰντι τής 
Χερρονήσου Θείων τιμών άπέλαυε καί ό ήρως Πρωτεσίλαος, ου τάφος καί 
περί αυτόν τέμενος ύπήρχεν, «ένθα ήν χρήματα πολλά καί φιάλαι χρΰσεαι 
καί άργΰρεαι καί χαλκός καί έσθής καί άλλα αντικείμενα» 3).

Έν γένειδέ έπωνομάζοντο οί μεν θεοί διά του Κ ύρ ιο ς , αί δέ θεαί διά 
του Κ υρ ία ,  σπανιώτατα δέ αντί του Κύρ ιος  άπαντα τό Δεσπότης 4 * *). Ου- 
δαμώς δ’ άπίθανον κατά τον Σ. Σακελλαριάδην «έντεΰθεν καί μετά την 
έπικράτησιν του χριστιανισμού έν τοΐς ΰμνοις καί προσευχαΐς νά έπικαλή- 
ται δ τών όλων αληθής θεός Κ ύρ ιο ς» δ). ΙΙρός τοΰτφ έπικαλοΰνται $εοί, 
πα τρφ ο ι  καί έπήκοο ι ,  τ. έ. παρά τών προγόνων παρειλημμένοι υπό τών 
απογόνων καί έπακοΰοντες τάς παρακλήσεις τών δεόμενων, έν τινι δ’ επι
γραφή πιθανώς περί τοΰ Σεβαζίου φέρεται εις ϋ'εός άγιος, ϋψ ισ το ς  b). 
'Ωσαύτως έλατρεΰετο γενικώς ή Τύχη, δθεν καί τό έν έπιγραφαΐς έπίκείμε- 
νον άγαύ'ή Τύχη.

§ 13) Θρακικοί θεοί, καίπερ σπανίως έν έπιγραφαΐς άπαντώντες, ύπο- 
γαμβάνονται υπό του Kazarow 7) δ Μ ηδνξεύς ,  δ Τιλ'&άξης, ό Δαρζάλας, 
δ Δερξελάτης, δ Τοτόης , ό Ί αμβοδούλη ς , ό ’ Ασδούλης, δ Σουριγέ&ής 
δ Δηλόπτης  καί δ Δ αβατόπειος.Ά λλά  περί μεν τοΰ Μ ηδυζεύς  δ τε Du
mont καί δ Desjardin ύποθέτουσιν δτι είναι ουτος ’Ασιατικός τις θεός, 
καίτοι φέρων κατά τό φαινόμενον θρακικόν δνομα, διότι ή έπί τοΰ προς αυ
τόν αναθήματος έπιγραφή δηλοΐ πολίτην τής έν ’Ασία πόλεως Έντιοχείας,

ι) Λ υ κ ό φ ρ ο ν  ος,  ‘Αλεξανδ. 110.
Μα λ ά λ α, χρον. XI, σελ. 280, έκ5. Βόννης Dindorf.

3) Η ρ ο δ ό τ ο υ ,  IX, 116.
ι) K a z a r o w ,  αυτόθι, αελ. 9.
Β) Σ. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ .  Πόλεις καί θέσμια Θράκης έν τή άρχαιότητι, 

Ά θήναι, 1929, ,τόμ. I, οελ. 183.
°) Dumont-Homolle, αυτόθι, άρ. 62 ε.
7) K a z a r o w ,  αυτόθι, σελ. 7.
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»Άντιοχεύς της προς Δάφνην τόδε δώρον» *], τό δε Δηλόπτης  καθ’ ημάς 
είναι επίθετον μάλλον σημαίνον ό όρων  (ρίζ. οπ)- τά δήλα, τ. έ. ό βλέπων 
τά δηλητήρια καί φάρμακα καί προσιδιάζον τφ θεφ τής ίατρικής’Ασκληπιφ, 
και τό Δαβατόπειος  είναι τοπωνυμικόν επίθετον θεού έκ τοΰ Δο βάτοπος  
εν ω προφανώς ή λέξις τόπος  εν τφ δευτέρω συνθετικά) ερμηνεύει την άκα- 
τάληπτσν καταστάσαν λέξιν δάβα  )=δέβα=τοπος, συι οικισμιός J  χωρίον 2 ). 
'Ωσαύτως τά: ’ Αοδούλης  (έκ τοΰ άσδος=στηλίτης). Δερζελάτης-ΔερξεΑά- 
της-Δερξέλα (έκ τοΰ δέρκομαι=έατίσκοπος))/7ι;ρμ?7ρούΛας(έκ τοΰ η %ρ καί 
μτ7 ρός=πυρίκαυστος τούς μηρούς) φαίνονται μοι έπιθετικαί προσωνυμίαι 
θεών ή ηρώων και τό Δαρζάλα  έκτεταμένος τύπος τοΰ Δάρζος-Δάρσυς 
(=  Ασκληπιός), δθεν και όί έν Όδησσφ τελούμενοι αγώνες Δαρζάλειa 
κατά νομίσματα τής πόλεως, άτινα φέρουσι' καί την εικόνα τοΰ θεοΰ. Τά 
δέ υπόλοιπα έκληπτέον μάλλον ώς ονόματα επισήμων κατά τόπους Θρακών, 
άφηρωισθέντων μετά θάνατον καί τυγχανόντων θείων τιμών, δπερ διαπι- 
στοΐ καί ή σπανιότης αυτών. Διότι, εάν όντως είναι ονόματα θρακικών, 
θεών, διατηρηθέντα έν τή συνειδήσει τοΰ λαοΰ, έπρεπεν ώς εθνικά νά είναι 
έν ίση τουλάχιστον προς τά 'Ελληνικά χρήσει.

Έπί τών χρόνων τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ώς άλλαχοΰ, οΰτω καί 
είς την Θράκην είσήχθη έκ τής ’Ασίας διά τών παντοδαπών Ρωμαίων 
στρατιωτών καί έμπορων καί ή λατρεία τοΰ Μή'ΰ'ρα * 3) τοΰ Σ αράπ ιδος  
καί τής Σ νρ ία ς  ϋ'εάς (Άστάρτης), ών καί αναθηματικά ανάγλυφα λίαν 
κακοτεχνή άνευρέθησαν 4), ώσαύτως καί ή τοΰ ‘Α ρποκράτους  τοΰ Όαί-  
ριδος, τής Ια ιδος  κ α ί  ‘Αννούβιος, ών αί εικόνες φέρονται έπί νομισμά
των διαφόρων πόλεων.'Ωσαύτως τότε κατ’ έπιγραφάς καί νομίσματα έθεο- 
ποιήθησαν ώς παρά τοΐς "Ελλησι καί ποταμοί ("Εβρος, Τόνσος, Νέστος).

§ 14) Προς τή λατρείρ τών προμνημονευθέντων θεών δέον νά προσ- 
σημειωθή ενταύθα καί ή παρά τοΐς Θραξί λατρεία τών ψυχών, ώς τεκμαί- 
ρεται έκ τών γενομένων άνασκαφών έπί τά>ν πολυπληθών έν τή Θράκη 
χωμάτων (tumuli). Οΰτω λ. χ. έν τφ χώματι παρά τή κώμη Έζέροβον, 
έν ώ εύρέθη καί δ ένεπίγραφσς χρυσούς δακτύλιος ft), ή τεφροδόχος κερά- 
μειος κάλπης ήτο ανεστραμμένη καί τετρυπημένη έν τφ μέσω τοΰ πυθμέ-

5) D ιι m ο n t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 508 καί 832, άρ. 28.
4) Ίδ ε , Μ υ ρ t. ‘Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, περί τής γλώσσης τών Θρακών, Θρα- 

κικά ’Αθηνών, τόμ. III, έτ. 1932, σελ. 227.
3) Ίδε, Cu m ο n t F. Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de 

Mithras, II, σελ. 526.
Λ) K a z a r  o w, Bull, de la soc. arched. Bulg. τόμ. II, έτ. 1911, σελ. 46 κ .ές. 
Β) "Ιδε, Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ένθα ανωτέρω σελ. 197 κ.έξ.
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νος ακριβώς, έφ 7 ου έπέκειτο κυκλοτερής έξ αργίλου πλάξ ομοίως τετρυπη- 
μένη εν τφ κέντριρ. Τούτο υποτίθεται δτι έγένετο εκ σκοπού' διότι οί •θρά
κες, ώσπερ και οί "Ελληνες των προϊστορικών χρόνων, πιστεύοντες εις τήν 
αθανασίαν τής ψυχής σφήκαν τήν οπήν επί τής κάλπης, δπως ή ψυχή του 
νεκρού, ήν έφαντάζοντο υπό μορφήν όφεως, έζέρχηται του τάφου καί άπο- 
λαΰη τών προσκομιζομένο)ν αυτή θυσιών. Αυτή δέ ή περί μεταμορφώσεως 
τής ψυχής του νεκρού εις δφιν δοξασία ήτο λίαν διαδεδομένη παρά τοΐς 
Θραξίν, ώς καί παρά τοΐςΈλλησι. Τοϋτο μαρτυροΰσιν ιδίως τά άνευρεθέντα 
πολυάριθμα πανταχοΰ τής Θράκης αναθηματικά του ΰρακός  Ιηηέω ς  ανά
γλυφα, εν οις δ δφις είκονίζεται περιειλιγμένος εις δένδρον προ τού ίπ- 
πέως ύψούμενον 1).

Περί τής μετά θάνατον σχέσεως τής ψυχής καί του δφεως .πολλά μέ
χρι σήμερον έλέχθησαν. Οί μεν φρονούσιν' δτιεπιστεύθη υπό τών αρχαίων 
δτι ή ψυχή μεταμορφούται εις δφιν, διότι τοΰτο τό ερπετόν διαιτάται εντός 
τών τάφων καί εφελκύει τήν προσοχήν εις εαυτό τών έν τοΐς νεκροταφείοις 
περιπλανωμένων διά τής αιφνίδιας έμφανίσεως καί άποκρΰψεώς του1 οί δέ 
δτι ένεκα τής αναλογίας του νωτιαίου μυελοΰ προς τον δφιν ΰπελήφθη 
υπό τών πρωτογενών ανθρώπων δτι σηπομένου του σάγματος του νεκρού 
ή ψυχή, ή έν τφ μυελφ αυτού ευρισκόμενη, μεταβάλλεται εις δφ ιν οί δέ, 
διότι οί δφεις ένδιαιτώνται εντός τής γής, δπου άναπαΰονται οί άποθνή- 
σκοντες. Πιθανοότερον είνα ι δτι αυτή ή δοξασία προήλτθεν έ% του δτι οί 
πρωτογενείς άνθρωποι έ'θαπτον τους νεκρούς εντός σπηλαίων, δπου συνή
θως ζώσιν οΐ δφεις ή εκ τού δτι τούτο τό ερπετόν εμφανίζεται επί τών 
τάφων.

Ένεκα λοιπόν ταΰτης της δοξασίας έ'πρεπεν ό τάφος νά κατασκευά- 
ζηται ούτως, ώστε ή τού νεκρού ψυχή, ή εις δφιν μεταμεμορφωμένη, νά 
δΰναται νά συγκοινωνή άδιαλείπτως μετά τού άνω κόσμου καί νά δέχηται 
τάς προσφερομένας αυτή υπό τών λάτρεών της θυσίας. Έκ τούτου ερμη
νεύεται καί ό ευρεθεΐς έν Μυκηναϊκοΐς τάφοις κοίλος καί τετρυπημένος 
βωμός, διότι κατεσκευάσθη ούτως, δπως έκρέη τό αίμα τών θυσιαζομένων 
επί τού τάφου σφαγίων εις τήν γήν καί έξικνήται μέχρι τού νεκρού, ωσαύ
τως αί μεγάλαι επί τών τάφων τού εν Άθήναις Κεραμεικού κάλπιδες καί 
ύδρίαι, ών αί πλεΐσται είναι άνευ πυθμένος καί ή προμνημονευθεΐσα κάλπη 
τού χώματος τού Έζέροβο, ή άνευρεθεΐσα ανεστραμμένη εντός τού τάφου 
κατά τάς άνασκαφάς καί μετ’ οπής έν τφ κέντρω τού πυθμένος της * 2).

Τήν εις τήν αθανασίαν δέ τής ψυχής μετά θάνατον πίστιν τών Θρα

J) Riister, Die Schlange in rler Griechiclie Kunst und Religion, σελ. 6β.
2) K a z a r o w ,  Bull, de la soc. arched. Bulg. τόμ. V, ετ. 1915, σελ. 16 κ.έξ.
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κών διαπιστούσι και τά περ'ι τούς νεκρούς νόμιμα, άπερ άφεώρων κυρίως 
εις την λατρείαν της ψυχής, ήτοι ή κατά τήν ταφήν ή καύσιν των νεκρών 
θυσία σφαγίων ! ), ή σφαγή τής πεφιλημένης συζύγου επί τού τάφου ή επί 
της πυράς τοΰ άνδρός της * 2), ή σφαγή τών ίππων καί κυνών τού νεκρού, 
ή σύγκαυσις, ή συγκατόρυξις τών πολυτίμων και προσφιλών κατά τήν ζωήν 
τφ άποθνήσκοντι αντικειμένων, ώς δηλούται εκ τών άνασκαφών χωμάτων, 
ή τέλεσις ιππικών καί αθλητικών αγώνων παρά τφ τάφο) κατά τήν ημέ
ραν τής κηδείας 3) καί αί ύστερον εν τακταΐς ήμέραις καί δή έν τή έπε- 
τείφ τού θανάτου γινόμεναι επί τού τάφου θυσίαι καί εστιάσεις υπό τών 
συγγενών καί φίλων 4). Διότι επιστεύετο δτι ή ψυχή τού νεκρού μετέχουσα 
άοράτως τούτων έτέρπετο ή έξιλεούτο εν τώ "-,Α,δη 5 6). Αύτη δμως ή περί 
ψυχής δοξασία τών Θρφκών είναι αυτή ή τών προϊστορικών Ελλήνων, τών 
Προελλήνων β).
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ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
διδάκτωρ τής φιλολογίας

J) Ή  ρ ο δ ό c ο υ, V, 8.
2) Τ ο ϋ α ύ t ο ΰ, V, 5. P o m  p. Me t a  e, II, 2.—Κ a f. a r o W, Bull, de la 

soc. archeol. Bulg. τόμ. y ,  έε. 1915, σελ. 16 κ.έξ.
3) Ξενοφώνεος, έλλ. I l l ,  2, 5.
'ή "Ιδε H e n z e y ,  Sur la culte Tasibastenus καί T o m a s c h e k ,  Brumalia 

und Rosalia.
") ’Ίδε καί E. Pernise έν τή Einleitnng in die Altertunrvv issenschaft, τόμ. 

Ι ΐ,εκδ . 3, έτ. 1932 σελ. 61 — 62.
6) ’Ίδε καί Κ α β β α δ ί α, πραιτορική αρχαιολογία, σελ. 220.



ΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΧΙ ΛΑΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΔΡΟ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ 
ΑΝΧΡΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΣΧΟΛΗΣ

Άναδιφώντες προ τριακονταπενταετίας περίπου τό άρχείον τής έν 
’Άνδρφ μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου εις τα Σόρα εΰρομεν έν αΰτφ τό 
εξής έγγραψον, άναφερόμενον εις μετόχιον τής μονής ταΰτης, ευρισκό
μενον έν Άγχιάλφ.

« Διά τοΰ παρόντος αΰλικοΰ γράμματος γίνεται δήλον, δτι έλθών 
έν τή αυλή τής καθ’ ημάς Μητροπόλεως Άγχιάλου ό έκ τής Ιεράς 
καί σταυροπηγιακής Μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τής έν "Ανδρφ όρ- 
μώμενος πανοσιώτατος κύριος Μακάριος ήτήσατο παρ’ ημών την άδειαν 
-θ’είφ ζήλφ κινούμενος τής αΰτοΰ Μονής> τοΰ νά οίκοδομήση έκ νέου 
έν τφ Σταχάοχωρίφ, τής καθ’ ημάς επαρχίας χωρίφ, τή γνώμη και βουλή 
των Σταχθοχωριτών, μετόχιον τής αΰτοΰ Μονής.

«Η μείς τοίνυν βλέποντες αΰτοΰ τον ζήλον καί προθυμίαν εις την 
έκδοΰλευσιν και βοήθειαν τήν εις την αΰτοΰ Μονήν, δεδώκαμεν αΰτφ 
την άδειαν, άρχιερατικώς προϊστάμενοι. Και έλθών ό ρηθεις Μακάριος εις 
Σταχθοχώριον, ήγόρασε τόπον, καί έν αΰτφ οόκοδόμησεν οικον, ώστε Με
τόχιον είναι, έξοδεΰσας έπ’ αΰτφ ,ίδίοις άναλώμασι γρόσια πέντε χιλιάδας 
5.000: ατινα καί λογισθήσονται εις τήν αΰτοΰ Μονήν, ως δοΰλευσίς καί 
παράόοσις αΰτοΰ. Οΰδείς δε των Σταχθοχωριτών, ή άλλος τις μισόκαλος 
άνθρωπος, φθόνφ κινούμενος, δΰναται ένοχλήσαι αΰτφ, ή άποσπάσαι από 
τής αΰτοΰ Μονής τό τοιοΰτον Μετόχιον, ως προσηλωΰέν τοΰ λοιπού εις 
τον "Αγιον Νικόλαον υπό τοΰ αΰτοΰ Μακαρίου, καί ως λογιζύμενον 
τέλειον κτήμα τοΰ αγίου' οΰτινος χάριν οΰτε αυτός ό Μακάριος μεταβλη
θείς δΰναται έτέρφ πωλήσαι' ϊνα δέ τοΰτο καί οί μεθ’ ημάς γινώσκωσι, 
και ή τοΰ Μακαρίου έκδοΰλευσις έν τή αΰτοΰ Μονή φανερωθή, καί μηδείς 
αΰτόν διασείση, έγένετο τό παρόν αΰλικόν γράμμα έπιβεβαιοΰμενον τή ήμε- 
τέρα βεβαιώσει καί ταΐς ύπογραφαϊς των εντιμότατων κληρικών τε καί 
προεστώτων.
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Έν Άγχιάλφ, 1820, Φεβρουάριου 1η:
Ό του αγίου Άγχιάλου πρωτοσΰγκελλος Καλλίνικος 

και επίτροπος ΰποβεβαιοΐ :
Ό λογοθέτης άλέξανδρος παναγιωτάκης μαρτυρώ :
Ό ρεφέρ : κονσταντΐνος μουλί μάρτις,
Τρανοΰλης δράκου μαρτυρώ, 
παλάσης X" : αναγνώστη μάρτυς,
Χρουμοΰσης μάρτυς : 
μηχαλάκης γεωργίου μάρτης.
X" : άσλάνη σεβαστού : μάρτης.

"Οπισθεν του εγγράφου φέρεται τό έξης σημείωμα :

Μ ετόχ ιον  εις Ά γχ ία λον  
χω ρ ίο ν  Σταχ&οχώριον, άγορά  

Μ ακαρ ίου  Μ αλαξοϋ.

"Αλλην περί του Μετοχιού τουτου πληροφορίαν δεν ήδυνήθημεν 
ν ’ άνευρωμενέν τφ από πολλοΰ σεσυλημένφ Άρχείω τής, ως εΐρηται, έν 
"Ανδρω Μονής του 'Αγίου Νικολάου εις τά Σόρσ. Ά λ λ ’ έκ τής έν τφ 
εγγράφω φράσεως «να οΙκοδομήοΎ] i n  νέου»  δυνάμεθα νά συναγάγω- 
μεν το συμπέρασμα δτι ή έν "Ανδρφ Μονή αΰτη έκέκτητο καί εις προ
γενέστερον χρόνον έν Άγχιάλφ Μετόχιον, όπερ τίς οΐδε έκ τίτων αντί
ξοων περιστάσεων έγκαταλείφθη καί έπαυσεν υφιστάμενον. Εις άντικα- 
τάστασιν δ’ αΰτοΰ άνηγέρθη τό περί ου πρόκειται Μετόχιον υπό του 
Μακαρίου Μαλαξου. Είνε δ1 ό άνεγείρας τό έν Άγχιάλφ Μετόχιον τοϋτο 
Μακάριος Μαλαξός καί έξ άλλων πηγών γνωστός εις ήμάς. "Ετσι έχομεν 
ειδήσεις περί αύτοΰ δτι υπήρξε δραστήριον μέλος τής Φιλικής Εταιρείας 
καί άλλως δ’ ένεργώς έδρασε κατά τον υπέρ έθνικής ανεξαρτησίας αγώνα 
τοΰ 1821, θυσιάσας υπέρ αυτοΰ ολόκληρον τήν περιουσίαν του, κατά 
τό από 3 αυγουστου 1828 πιστοποιητικόν τών μοναχών καί τών προκρί
των τήςνήσου "Ανδρου. 1).

Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν διετέλει διδάσκαλος τής έν Ά γ 
χιάλφ Σχολής δ έπίσης έξ’ "Ανδρου τήν καταγωγήν έ'λκων Γρηγόριος 
Ροίδης, ίεροδιάκονος, άνήκων εις τον αρχοντικόν έν Άνδρορ οίκον τών 
Ροΐδη, οΐτινες είλκον άρχικώς τήν καταγωγήν έξ ’Αθηνών. Έ πί Μορο-

ι) Τό πιστοποιητικόν τοΰτο άπόκειται ύπ’ άριθ. 1316 εις τό Άρχεΐον τής έν 
Ά θήνα ις Ιστορικής και ’Εθνολογικής ‘Εταιρείας, δωρηθέν υπό τοΰ γνωστού δια
πρεπούς λογίου Ίω . Ίσιδωρίδου Σκυλίτση. Βλ. Δ . Π. Π α σ χ ά λ η ,  'Ιστορ. Ά ν 
δρου, τ. β', έν Ά θήνα ις 1927, σ. 101,
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ζίνη κατά τον ΙΖ' αιώνα οι Ροΐδαι των ’Αθηνών άποσχισθέντες κα'ι φυ- 
γαδευθέντες έγκατεστάίίησαν εν Γαστοΰνη τής Πελοπονήσου και έκεΐθεν 
εν Ζακΰνθφ, ένθα εξόχως διεκρίθησαν, άπονεμηθέντων εις αυτούς υπό τήν 
Βενετικής Πολιτείας πολλών προνομίων και τού τίτλου τού κόμητος. Εις 
τήν ιδίαν οικογένειαν τών Ροΐδη τών ’Αθηνών άνήκουσι και οί κλάδοι τής 
Χίου και ’Άνδρου.

Ό πατήρ τού διδασκάλου τής ’Αγχιάλου Βασίλειος ήτο κτηματίας έν 
’Άνδρφ καί συγχρόνως εμπορεΰετο έν Κάτω Κάστρφ τής νήσου. Ά λλ ’ 
ήστόχησεν εις τάς έμπορικάς του επιχειρήσεις. Ή  δέ μήτηρ του Μοσχού 
ήτο αδελφή τού έξ Άπατουρίων διαπρεπούς κληρικού Σωφροτίου Καμπα- 
νάκη, καθώς καί τής μητρός τού Θεοφίλού Καΐρη ’Ασημίνας. ’Άρα ό Γρη- 
γόριος 'Ροιδης ήτο πρώτος έξάδελφος τού Θεοφίλου Καΐρη.

Έξεπαιδεύθη δ’ ό Γρηγόριος 'Ροιδης έν τή διαλαμψάτη Σχολή τών 
Κυδωνιών παρατώ Γρηγορίφ Σαράφη, πρός ον εύγνώμοτα αείποτε > αί 
αυτό τούτο υίικήν έτρεφε στοργήν διό καί γράφων μετά πολλά έτη έν τή 
«Ευαγγελική Σάλπιγγι» περί τής έκδόσεως ιού Θ εηγόρσν , συγγράμματος 
θεολογικού, έκπονηθέντος υπό τού Γρηγορίου Σαράφη, διά μακρών σκια
γραφεί τόνένάρετον καί σοφόν διδάσκαλόν του καί πλέκει τό δίκαιον έγ- 
κώμιον τού αοιδίμου άνδρός 1).

Βραδΰτερον ό Γρηγόριος 'Ροιδης έδίδαξε καί ό ίδιος εύδοκίμως έν τή 
Σχολή τών Κυδωνιών, έπειτα δ’ έν Άγχιάλφ μέχρι τής Έπαναστάσεως 2).

Διατελών διδάσκαλος έν Άγχιάλφ ό 'Ροιδης άπηΰθυνε κατά Νοέμ
βριον τού 1819 τήν εξής επιστολήν πρός τόνέν Κυδωνιάς παρεπιδημούντο 
θείόν του Σωφρόνιον Καμπανάκην.

4) «Ευαγγελική Σάλπιξ» σύγγραμμα περιοδικόν, θεολογικόν καί Ιστορικόν, έτ. 
Α', άριθ. 20, σελ. 156 κ. έ.

5) Θ. Κ α ΐ ρ η ,  Στοιχεία Φιλοσοφίας, σ. 38.—Ζ α χ α ρ ί ο υ  Ν. Μα τ Ι ά ,  
Κατάλογος ιστορικός τών πρώτων επισκόπων καί τών εφεξής πατριορχών τής Κων
σταντινουπόλεως, έκδ. Β', έν Ά θήναις 1884, σ. η '.—X α ρ ι κ λ ε ί α ς  Σ τ α υ 
ρ ό  κ η. Αί Κυδωνίαι πρό τοΰ 1821 κατά τον Μ. Δ. 'Ραφφενέλ, έν Σμύρνη 1861, σ. 
44 Ή  Χαρίκλεια Σταυράκη γράφει ότι ό Γρηγόριος Ροιδης ώνομάζετο υπό τών Κυ- 
δωνιέων «Μικρός ’Ανδριώτης», ίσως κατ° άντίθεσιν πρός τον Θεόφιλον Καΐρην. βλ. 
και Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ν. Τ ζ ι τ ζ ί τ η ,  Περί Κυδωνιών, έν περιοδ. «Ξενοφάνει», τ. 
Α' (1896), σ. 242.



Έ να ε ίς  τ η ν  'Α γχ ίαλον  Μ ετόχ ιο ν 6Β

"Επιστολή α ύ ιό γ ρ αφ ος  του έν Ά γχ ιά λφ  δ ιδα σκάλου  
Γ ρηγορ ίου  Β. 'Ρ ο ΐδ ο υ  προς τον έν Κ υδω ν ία ις  

Σ ω φ ρόν ιο ν  Κ αμπ α νά κη ν .

Προσφιλέστατέ μοι θειε !
Άμέτρως εχάρην παρ’ ελπίδα αξιωθείς μετά τοσοίτον χρόνον σεβα- 

σμιοποθήτου και ευχετικοί μοι γράμματος της ΰμετέρας φιλοστόργου μοι 
πανοσιότητος, διά τό όποιον έχυσα πολλά δάκρυα χαράς και άγαλλιά- 
σεως' καί τον άγιον θεόν μεγάλως έδόξασα, διότι είδε την άμετρον θλίψιν 
καί πόνον τής καρδίας μου, καί παρηγόρησε με τή παραλαβή του εφετου 
μοι ύμετέρου γράμματος του είδοποιήσαντός με την ΰμετέραν εύκταίαν μοι 
ύγιείαν, καί άπαντα τά περί υμάς. "Οθεν ήδη χαίρων πάλιν προς υμάς 
γράφω, δουλικώς προσκυνών, καί πανευλαβώς κατασπαζόμενος την αγίαν 
σας δεξιάν, ομοίως καί τους σεβασμιοποθήτους μοι σοφωτάτους διδασκά
λους Θεόφιλον, Γρηγόριον, Ευστράτιον, Γρηγόριον, καί ειδοποιών δτι θεία 
χάριτι καί διά των αγίων ευχών σας υγιαίνω πάνυ καλώς, εν ησυχία καί 
επιμελεία, έχόμενος του εν έμοί έργου, καί παρακαλών τον άγιον θεόν νά 
μέ άξιώση τον ανάξιον πάλιν νά σάς ίδώ εν ύγιεία, καί διά την τοιαΰτην 
μοι εκ θεοί ευεργεσίαν καί άνάπαυσιν, νά λέγοο μετά του προφήτου «Έ- 
πίστρεψον, ψυχή μου, εις την άνάπαυσιν σου, δτι Κύριος ευηργέτησέ σε». 
Διότι αληθώς τότε θέλω άναπαυθή, όταν αξιωθώ νά σάς ίδώ. Νά ήξεύ- 
ρετε, θειε μου, τον πολύν πόνον τής καρδίας μου, διότι σάς υστερούμαι 
ολους* τοίτο παρακαλώ τον άγιον θεόν, εως δτου ευδοκίση νά σάς απο
λαύσω, νά μοί δώση ενα ύπνον ώς τούς επτά παιδας, διά τά μην αίσθά- 
νωμαι καθ’ έκάστην τοσαΰτην λύπην, καί κατατήκομαι. Μή παραξενεύεσθε 
διά τά τοιαίτα διότι σάς εξομολογούμαι τά βάθη τής καρδίας μου’ ναι 
πρέπει νά υπομένω καί νά μή γίνωμαι μικρόψυχος, καί προς τον θεόν αχά
ριστος’ καί πάλιν υπομένω, καί ευχαριστώ διά παντός τον άγιον θεόν, 
δμως σάς λέγω την καρδίαν μου. Καί έκ τούτου κρίνατε πόσην παρηγο
ριάν καί θάρρος λαμβάνω, άξιούμενος μυριοποθήτων μοι ύμετέρων 
γραμμάτων.

Προ ήιιερών τινων έγραψα καί προς τον αδελφόν μου Ευγένιον εις 
Κωνσταντινούπολιν καί ακόμη δεν ήξιώθην γράμματος τής αυτοί σοφολο- 
γιότητος’ τον θεΐόν μου σιορ Νικολάκην καί θείαν μου κυράν Άσιμτάκην, 
καί τούς αδελφούς Ίωάσαφ, Δημήτριον, Ευανθίαν, Ευστράτιον, Σοφίαν, 
καί την κυρίαν Άνεζάκην του Σμυρνιου προσκυνώ, ώς ήδιστα κατασπαζό
μενος' ομοίως καί τον εύγενέστατον κύριον Δημήτριον X" Διαμαντή, καί 
φίλτατόν μοι αδελφόν Νικόλαον, καί Κομνηνόν, καί ’Αθανάσιον σύν τή
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αυτών μητρί ’Αναστασία, και άπασαν την αυτών οικογένειαν' την ώς μη- 
τέρα μου X" Τριανταφυλλιάν Γληγορούδαν, Νικόλαον, Γρηγόριον, Σάβ
βαν καί Τήγαιναν ομοίως προσκυνώ ώς ήδιστα κατασπαζόμει ος. Έγροψα 
προς την X" Τριανταφυλλιάν, καί δεν ήξιώθην άποκρίσεοος ούτής, καί 
τούτο μεγάλην λύπην καί απορίαν μοί γέννα' διότι ώς ευεργετηθείς μεγά- 
λως καί ώς εύγνωμονών, έχω χρέος νά ερωτώ μετ’ επιθυμίας περί αυτής, 
έχω χρέος νά ερωτώ μετ’ επιθυμίας περί αυτής, πώς διάγει, καί ελπίζω 
δ'τι θέλω άξιωδή τούτου δΓ υμών. Ά ν  δυνηθήτε, παρακαλώ καί την παν- 
οσιότητάσας καί τον κύριον Ίωάσαφ νά φροντίσητε έν ή δυο παιδία εις 
τον Γεώργιον Άδαμαντιάδην, Άγχιαλίτην, προς κουφίσμόν τώτ εξόδων 
του, επειδή, ώς σάς προέγραφον, είναι πτωχός νέος πολλά φιλομαθής, καί 
νά τον συμβουλεΰσητε νά διάγη σεμνώς καί τιμίως' πολύ επόθουν νά 
μάθω καί περί τού μαθητου μου Νικολάου τής X" Τριανταφυλλιάς, πώς 
διάγει καί αυτός’ καί παρακινήσατε αυτόν νά μοί γράψη ό ίδιος, καί νά 
μην αμελή, καθώς τού έγραψα είς τό γράμμα τής μητρός του. ’Επειδή ή 
Άγχίαλος απέχει πολύ από ιών Κυδωνιών, διά τούτο δεν έρχεται ούτε 
καΐκι από αυτού, ούτε άνθρωπος διά νά μάθω τι διά ζώσης φωνής, είμή 
διά γράμματος.

Τον μουσικολογιώτατον διδάσκαλον κύριον Ζαφείριον, καί τον παν- 
οσιώτατον άγιον Γέροντα κύριον Ιγνάτιον, καί παπά κύριον Μεθόδιον, 
καί τον πανοσιολογιότατον διδάσκαλον κύριον Παΐσιον, προεστώτα τού 
αγίου Δημητρίου, ταπεινώς προσκυνώ. Πολύ παράπονον έχω προς τον δι
δάσκαλον Γρηγόριον διότι τρις εγγρα-ψα, καί ούδενός ήξιώθην γράμματός 
του' σημεΐον τού δτι μέ ελησμόνησεν, άν καί με ήγάπα πρότερον ώς 
υιόν του.

■ ΤΈστειλα προς τον κύριον Θωμάν 'Γεωργίου Χαδούλην υιόν είς Κων- 
σταντινούπολινμέ σουρέ γρόσια χίλια οκτακόσια : Ν : 1800: είς μονέδα εί- 
κοσιπεντάρια (μαχμουδιέδες) εβδομήκοντα δύο : 72. Άπό τά όποια 
γράφω τά μέν διακόσια γρόσια ; ήτοι οκτώ είκοσιπεντάρια, νά στείλη είς 
’Άνδρον προς την μητέρα μου Μοσχάκην διά έξοδά της, τά δέ λοιπά γρό
σια χίλια εξακόσια : 1,600 : ήτοι τά εξήκοντα τέσσαρα : 64 είκοσιπεντάρια 
γράφω νά τά στείλη είς Κυδωνιάς πρύς τήν πανοσιότητά σας' καί λοιπόν 
ή πανοσιότης σας παρακαλώ, άν δεν τά ελάβατε ακόμη, νά κάμητε τον τρό
πον μέ καμμίαν πόλιτζαν νά τά λάβητε τά ρηθέντα χίλια εξακόσια γρόσια' 
τά όποια θέλετε τοκίσει μετά τών άλλων ώς οΐδατε' καί παρακαλώ προς 
ησυχίαν μου μέ πρώτον νά έχω άπόκρισίν σας. "Οταν λάβω άπό τούς Ά γ- 
χιαλίτας καί τά λοιπά, θέλω φροντίσει νά πέμψω διά τού αυτού κυρίου 
Θωμά, ώς προέγραφον.

Ό άγιος Τζείας κύριος Νικόδημος, Άνδριος, περιερχόμενος έξαρχι-



κώς, ήλθεν εις την Άγχίαλον διά βοήθειαν του σχολείου τής Τζείας, οπού 
έκαμεν ικανήν βοήθειαν” καί μετ’ ολίγον έρχεται καί εις Κυδωνιάς ').

Μέχρι τοΰδε έλαβσν έκ τοΰ έφετεινοϋ μισθού μου γρόσια χίλια” τα δέ 
ά'λλα χίλια μοί ύπεσχέθησαν” οΐ Άγχιαλΐται δτι εις δλίγας ημέρας θέλου-

Έπειδή έβιαζόμην, δεν είχον καιρόν νά γράψω έκτεταμένως καί τφ 
διδασκάλφ Θεόφιλό)” δθεν έστω τοΰτο κοινόν και προς τούς δύο την εύλο- 
γημένην δυάδα.

'Υπεχρεώθην νά εκφωνήσω λόγον κατά την εορτήν τού αγίου Νικο
λάου, καί τώρα έχω φροντίδας καί κόπους πολλούς" μόνον νά μέ εύχησθε 
διά νά ένδυναμοΰμαι διά των ευχών σας,

Ύγιαίνοιτε άπαντες θεόθεν καί εύδαιμονίοιτε.
Έξ Άγχιάλου I 1819 : νοεμβρίου I 3 : 

τής ύμετέρας φιλοστόργου μοι πανοσιότητος 
τέκνον εν χριστφ εύπειθέστατον καί δούλος ελάχιστος 

ό σός ήγαπημένος ανεψιός 
Γρηγόριος *Ιεροδιάκονος Ρ ο ΐδ η ς

Έκραγείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως, ό Γρηγόριος 'Ροΐδης μό
λις ήδυνήθη νά διασωθή κατόπιν πολλών περιπετειών καί κινδύνων εις 
’Οδησσόν. Έκεΐθεν δέ κατήλθε διά Τεργέστης εις ’Άνδρον τελευτώντος 
τού 1821, προσληφθείς αμέσως διδάσκαλος εις τήν εν Κάτω Κάστρφ τής 
’Άνδρου σχολήν, τήν οποίαν ό 'Ροΐδης ώνόμασεν Έλληνομουσεΐον * 2).

Καί έν Άγχιάλφ μιέν ό 'Ροΐδης ελάμβανεν ετήσιον μισθόν, ως συνά
γεται εκ τής πρόσθεν επιστολής του, γρόσια δισχίλια. Ά λλ ’ έν ’Άνδρφ 
λόγφ τών έξαιρετικώς δλως ανωμάλων έκ τής επαναστάσεως περιστάσεων, 
καί διότι διέμενεν έν τή ιδιαιτέρα πατρίδι του καί παρά τή οίκογενείφ του, 
έστερξε τό κατ’ άρχάς νά λαμβάνη κατ’ έτος 1,000 γρόσια, άτινα κατόπιν οΐ 
επίτροποι τής σχολής Αυγουστίνος Δαπόντες, ^Αντώνιος X" Λεονάρδου 
Μπιρίκος καί Νικόλαος Γούναρης ηύξησαν εις 1,500. Καί είχε μεν προϊ
όντος τού ΙΘ' αΐώνος έκπέσει ίκανώς ή αξία τού γροσίου, άλλ’ αΐ άμοιβαί 
αύται πρέπει νά θεωρηθώσι διά τήν έποχήν εκείνην σημαντικοί, λαμβανο-

0 βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Τζιας καί Θερμίων Νικόδημος 'Ροΰσσος [1797— 
1812], έν περιοδ. «Θεολογία», τ. Γ' καί έν ίδιαιτέρω τεΰχει, έν Άθήναις, 1925. 
σιν ετοιμάσει, επειδή παρήλθεν από τήν διορίαν μας ένας μήν.

2) Δ η μ η τ ρ ί ο υ Π. Π α ο χ ά λ η, Ή  έν Κάτω Κάστρφ τής “Άνδρου 
Σχολή 'Ελληνικών Γραμμάτων. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής παιδείας έν Έλλάδι 
έπί Τουρκοκρατίας, «Δελτίον τής έν Ά θήναις 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Ε τα ι
ρείας τής Ελλάδος», τ. Θ' (1926), σ. 222—268 καί έν ίδιαιτέρω τεύχει, σ. 1—50.
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μενού ύπ5 όψιν ότι ολίγα έτη πρότερον δ περίπυστος Ευγένιος 6 Βούλγα- 
ρις, διευθύνων την Άθωνιάδα Ακαδημίαν και διδάσκων εν αυτή φιλοσο
φίαν, μαθηματικά, θεολογίαν και άλλα μαθήματα, έλάμβανε κατ’ έτος 
1,000 γρόσια, δ δ’ ετήσιος μισθός τοΰ έν τη περιωνύμφ σχολή του Τυρνά- 
βου επιφανούς διδασκάλου Ίωάννου Δημητριάδου Πεζάρου, διδάξαντος από 
τοΰ 1782 μέχρι τοΰ 1806, ήτο γρόσια 250 1). Βραδΰτερον, έκπεσοΰσης επί 
μάλλον τής άξίας τοΰ γροσίου, δ μισθός τοΰ 'Ροΐδου ηΰξήθη εις γρόσια 
3,000. Άλλα διά τής από 28 φεβρουαρίου 1832 αναφοράς του, άπευθυνο- 
μένης προς τούς Εφόρους των Δημοσίων Σχολείων τής ’Άνδρου, παραπο- 
νεΐται δτι δ ενιαύσιος μισθός των 3,000 γροσίων δεν τον εξαρκεΐ διά νά ζή 
καί ένεκα τούτου ήναγκάζετο νά ύποβάλληται εις στερήσεις. ΙΙροβάλλων δέ 
την ένδειάν του παρεκάλει νά αύξηθή δ μισθός του εις 4,000 «διά Λ’ά δύνα- 
ται νά ζή δπωσοΰν μέ μετρίαν άνεσιν εις το ιο ϋ το ν  δυσ τυχή  κα ιρόν , κ α ΰ '’ 
δν  τά έξοδα  ε ϊνα ι  ύπ έρογκα»  !

Ό  Ματθαίος Παρανίκας γράφων περί τοΰ Γρηγορίου Ροΐδη άνακρι- 
βώς σημειοι τό δνομα αύτοΰ, πάντως εξ άνεπιστασίας, λέγων δτι ούτος 
ωνομάζετο Γρηγόριος Καμπανάκης αντί τοΰ όρθοΰ Γρηγόριος Ροίδης 2).

Ώς εν αρχή ελέχθη, οικογένειας Καμπανάκη ήτο ή μήτηρ του.
Σημειωτέον δτι δ Γρηγόριος Ροίδης δεν ήτο σχο?ιαστικός τις καί 

ξηρός εις τήν διδασκαλίαν του, περιοριζόμενος εις τά παροιμιώδη κατα- 
στάντα καλά γραμματικά. Ακολουθών τό παράδειγμα τοΰ Θεοφίλου Κα- 
ίρη έπεχείρει όχι σπανίως εκδρομάς μετά των μαθητών του εις τήν 
Παλαιόπολιν τής ’Άνδρου. Έκεϊ δέ επί τόπου δ αοίδιμος εκείνος διδά
σκαλος διεξήρχετο ζωντανήν τήν άρχαίαν ιστορίαν τής νήσου καί ήρ- 
μήνευε τάς εκεί σωζομένας επί μαρμάρινων βάθρων καί πλακών αρχαίας 
επιγραφάς καί τά άλλα μνημεία. Καί μέ άνέκφραστον χαράν έλεγε κατά 
τήν επιστροφήν του, δτι τήν ημέραν εκείνην, ή οποία ήτο διά τά χα
ρωπά παιδία μία διαρκής πανήγυρις τών οφθαλμών καί τής ψυχής, καί 
συνάμα λουτρόν υγείας καί τονώσεως, δέν άπωλέσθη ουδέ έν λεπτόν τής 
ώρας διά τήν μόρφωσιν τοΰ πνεύματος καί τών καρδιών των.

Έδίδασκε δ’ ανελλιπώς μέχρι τοΰ θανάτου του έπελθόντος τύν άπρί- 
λιον τοΰ 1841. Ή το δ’ δ Γρηγόριος Ροίδης εκ τών αρίστων ελληνιστών * *)

ι) Περί τοΰ Ίωάννου Πεζάρου Βλ. «Δελτίον Φιλάρχαιου Έταιρείας’Όθρυος» 
τεϋχ. Δ' (1911), σ. 26 κ. έ. καί άρθρον τοΰ γράφοντος έν τη «Μεγάλη Ελληνική, 
’Εγκυκλοπαίδεια», τ. ΙΘ' ο. 835.

*) Μ α τ θ α ί ο υ  Π α ρ α ν ί κ α ,  Σχεδίασμα περί τής έν τφ έλληνικω, 
εθνει καταστάσεως τών γραμμμάτιον άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
[1453 μ.Χ.) μέχρι τών αρχών τής ένεστώσης [ΙΘ') έκατονταετηρίδος, έν Κωνσταν· 
τινουπόλει, 18G7.
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ενάρετος δέ και αρχαϊκός το ήθος, άνήκων εις τον σεμνόν και γαλήνιον 
εκείνον τύπον των παλαιών διδασκάλων, οΐ όποιοι δεν ήσαν μέν νεομεθο’ 
δισταί, και μάλιστα πολλοί εκ τούτων δεν ήσαν άπηλλαγμένοι καί τής πα- 
ροιμιώδους σχολαστικότητος, άλλ’ άντεστάθμιζον τάς ελλείψεις ταύτας δι- 
άρετών, τάς οποίας δεν γνωρίζομεν εάν δυνάμεΟα νά άνεύρωμεν εις πολ
λούς εκ των σημερινών διαδόχων τιον. Ή  ευσέβεια, ή έν τώ βίφ σωφρο
σύνη, ή επιμέλεια καί ή φίλοπονία, ή θερμή καί ακατάβλητος φιλοπατρία 
τό προς έπιτέλεσιν τοΰ υψηλού προορισμού των καταφλέγον ιερόν πυρ, 
διέκρινον καί έκόσμουν τους άνδρας εκείνους. Ήγνόουν βεβαίως ούτοι 
τάς έν χρήσει σήμερον διδακτικός μεθόδους, ή την ακριβή τούτων διατΰ- 
πωσιν, αλλά καί δεν έφαντάζοντο οτι ταΰτα καί μόνα δΰνανται νά άνα- 
πληρώσωσι πάσαν διδασκαλικήν καί άνθρωπίνην αρετήν. ’Ίσως πολλοί 
εκ τούτων νά έστεροΰντο καί τής τοσοΰτον χρησίμου είς τον βίον πρα- 
κτικότητος, άλλ’ ήσαν γνώσται βαθεϊς τής γλώσσης καί τής αρχαίας 
φιλολογίας καί, οσάκις δεν εκωλύοντο υπό φυσικής στειρώσεως τοΰ πνεύ
ματος ή τής καρδίας, ενεκολποΰντο τά ιδανικά τής άρχαιότητος, ένεθου- 
σίων καί μετέδιδον τον ίδιον ενθουσιασμόν, καί ένσαρκοΰντες έν έαυτοΐς 
την παλαιόν εύκλειαν καί τάς νέας ελπίδας τοΰ ήμετέρου έθνους, έσφυ- 
ρηλάτουν χαρακτήρας, άπέβαινον αληθείς απόστολοι τής αρετής, διδάσκα
λοι του Γένους, θεμελιωταί τής ελευθερίας καί τής δόξης τής μεγάλης 
πατρίδος. ’Όχι δέ μόνον καθήκον ευγνωμοσύνης επιβάλλει νά μνημονεύω- 
μεν τών άρχαιοτέρων τούτων διδασκάλων, αλλά καί ωφέλιμον εινε νά 
προβάλληται ή αρετή εκείνων καί ό προς φωτισμόν ζήλος των ως πα
ράδειγμα μιμήσεως είς τούς νεωτέρους καί αρμόζει ν ’ άπονέμηται είς αυ
τούς δημοσία ό προσήκων έπαινος.

Είς τήν σχολήν τής Άγχιάλου έδίδαξε καί έτερος ’Άνδριος, ό Γρη- 
γόρ ιος Σαράφης,  διάφορος τοΰ έν Κυδωνίαις ομωνύμου του. Ούτος έδί- 
δαξεν έν Άγχιάλφ μετά τό 1821, διαδεχθείς τον Άγχιαλίτην Χρυσοβέρ- 
γην Κουροπαλάτην," τον γνωστόν μεταφραστήν τής Περιηγήσεως τοΰ 
Νέου Άναχάρσιδος τοΰ Γάλλου Βαρθελεμή. Τήν πληροφορίαν οφεί
λομε ν είς περιελθόν είς χεΐρας ημών κατ’ αγαθήν συγκυρίαν σημείωμα 
τοΰ Άγχιαλίτου λογίου Δ. Δεσποτοπούλου, πρώην καθηγητοΰ έν τή στρα
τιωτική σχολή τών Εύελπίδων,

’Έγραφον έν ’Άνδρορ.
ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΡΙΣ
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ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Ο ΠΟΛΥΕΙΔΗΣ .

ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

(ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ)

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

21. CH π ολ ιτ ικ ή  του Μεγ. Φριδερίκου.- -Ή  στάσ ις  τής *Ρω σα ία ς ,  
’Ελισάβετ κ α ί  Α ικατερ ίνη Β ' .— Αί έ ν θ ο ν σ ιώ δ ε ις  ένέργε ια ι τον  Βολ-  
τα ίρ ο ν .— ‘Η άπομόνω σ ις  τής 'Ρω σο ία ς .  —Πώς ε ΐρ γ ά οθ η  ό Π ολυείδης  
έν Γ ερ μ α ν ία ;  -Τ ο  ε π ίδ ο ξ ο ν  τρόπα ιον , ο ί Χρησμοί. — ‘ Ο ύμνος  τής 
Σ οφ ία ζ  των Γερμανών κα ί τδ εργον α ύ τώ ν  έν τή  ’Α νατολή .— Ό δρ ι-  
μύς  θ ρησκευτ ικ ό ς  ελεγχος .— Οί Ελληνες κα ί  ό ’Α γαθάγγελος έν το ΐς  
έσχάτοις κα ιρ ο ϊς .—Γ0  φ ιλογερμανος  χρησμολόγος Μ αρτίνος  Ζαδέκ .— 
Σ οφ ία  Ί μπ ερά τρ ιτ ξ α  σ. 1 5 5 —168.

Μετά τήν έκ "Ρωσσίας επάνοδον ό Θεόκλητος εξηκολοΰθει εν Γερ
μανία τάς ένεργείας μέχρι του 1740, δτε ή άνοδος του Μεγ. Φριδερίκου 
εις τον θρόνον, ήτις συνέπεσε μετά του θανάτου Καρόλου ς-', του αΰτο- 
κράτορος τής Γερμανίας, ώς εΐδομεν ανωτέρω, καί τής ένάρξεως του -περί 
διαδοχής ή κάλλιον του Σιλεσιακοΰ πολέμου. Οΰτος κατά τρεις πολεμηθείς 
φάσεις έπεξετάθη μέχρι τοΰ 1763 καί έσχεν ώς αποτέλεσμα τήν κατάκτησιν 
τής Σιλεσίας υπό τή; ΙΙρωσσίας, ύπήρξεν όμως τρομερός καί λίαν εξαν
τλητικός διά τήν Γερμανίαν. Εις αΰιόν μάλιστα μετέσχον υπέρ τοΰ Φρι- 
δερίχου καί οί δοΰκες τή; Βρουνσβίκης καί Γόθας καί ό κόμης τής Έσ- 
σης (2). ΤοΟτο συνετέλεσεν εις τό ναυάγιον δλων των σχεδίων τοΰ 77ο- 
λυείδους. Ό μέγας εκείνος βασιλεύς ελθών εις ρήξιν προς πάντα σχεδόν

J) Ι3λ. Θρακ. τόμ. Δ' σ. 199.
Ο Κ ο ο ν σ τ α ν τ ΐ ν ο ς  ό Τ ζ ε χ ά ν η ς  Μοσχοπολίτης (περί οΰ βλ. Ε ύ- 

λ ο γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ α ,  Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης κιλ. (Ά θήναι 1924) ο. 
12(5-131 καί έκυενέσιερόν) εξύμνησε τούς θριάμβους τοΰ Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο υ  εις 
«"Επ ο ς  σ α π φ ι κ ό ν . . . .  δ π ε ρ  σ υ ν ί σ τ α τ α ι έ κ  σ τ ί χ ω ν  2 0  
σ α π ι κ ώ ν  κ α ί  2 0  ά δ α> ν ί ω ν», έκδοθέν τφ 1774.
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τά ευρωπαϊκά κράτη και προς πολλούς των εντός της Γερμανίας ηγεμό
νων, έπέτυχεν έν τελεί νά κατατροπώαη πάντας καί νά έπιβάλη εκτοτε την 
Ιδέαν τής εθνικής ενώσεως εις τούς Γερμανούς, οΐτινες τέως διηρημένοι 
εις μικρά κρατίδια άντιδιαφερόμενα. ως μόνον πορισμόντού βίου εύρισκον 
τό μισθοφορεΐν έκτος τής εαυτών πατρίδος. ’Ιδού διατί εφεξής δεν εύρισκον 
εύήκοον ούς εν Γερμανία οι ενθουσιώδεις τού ήμετέρου εθναποστό
λου λόγοι. Ούτος ήλπιζεν εις την ενωσιν της ζΡωασίας και Γερμανίας 
πρδς πραγματικήν κατά των Τούρκων σταυροφορίαν , άλλα δυστυχώς τά 
πράγματα κατέληξαν εις τουναντίον. Ό Φριδερΐκος ηλ&εν εις συνεν
νοήσεις μετά τον Σουλτάνου  καί προΰτρεπεν αυτόν νά είσβάλη προς αν
τιπερισπασμόν εις τάς ρωσσικάς επαρχίας. Έ πί τού θρόνου ήν ήδη ή 
ΰυγάτηρ του Μεγ. Πέτρου Ελισάβετ  (1741 —1762). Αύτη συνδεθεΐσα 
μετά τής Μαρίας Θηρεσίας έλαβεν ενεργόν μέρος κατά τον επταετή πό
λεμον, «και άναδεχθέντες, λέγει ό Δαπόντες, οι Μοσκόβοι τον κατά τού 
Φριδερίκου πόλεμον τον ένίκησαν, τον εμπόδισαν, καί τον έβίασαν νά 
άγαπήση μετά τού Καίσαρος».—εν τοΰτοις ό ΦριδερΧκος ώμίλει περί 
αυτής αείποτε ααρκαστ ικώς.—Αύτη μνημών τών παραδόσεων τού πα- 
τρός αυτής, διετήρησεν ασθενείς μετά τής Ελλάδος σχέσεις. Ύπεδέχετο 
προθύμως τούς "Ελληνας ψυγάδας καί έφιλοδώρει βασιλικώς τά κέντρα 
τής ’Ορθοδοξίας έν τή ’Ανατολή, έξεχρέωσε τό Πατριαρχεΐον ’Αλεξάν
δρειάς, και ό Πατριάρχης αυτής Ματθαίος  δαπάναις τής αύτοκρατείρας 
άνεκαίνισε την έν "Αθωνι μονήν τού Κουτλουμουσίου- ή δε τού αγίου 
Παύλου προς τοΤς άλλοις έπροικίσθη, ινα διά χρυσοβούλλου λαμβάνη 100 
ρούβλια έτησίως (*). Δεν ήμέλησε δε νά στείλη νέους αποστόλους έν ’Αλβα
νία καί Έλλάδι (καί δή εις Μάνην). Τώσσός τις ίερεύς περιεφέρετο μυστί- 
κώς λαμβάνων περί τού τόπου πληροφορίας καί βολιδοσκοπών τά πνεύ
ματα, ώσεί έπρόκειτο περί ενάρξεως τού κατά τής Τουρκίας πολέμου. Έξ 
άλλου όμως κατεδίωκεν άμειλίκτως τύν στρατηγόν Munich, δστις ύπήρξεν 
ό ένθουσιωδέστερος συνήγορος τής άπελευθερώσεως τών Ελλήνων.

Ό τφ 1762 διαδεξάμενος αυτήν Πέτρος Γ', ήν ϋαυααοτής του 
Φριδερίκου, καί πρώτον καθήκον έθεώρησεν ου μόνον νά καταπαύση 
πάσαν έχτθραν τής 'Ρωσσίας κατά τού ήγεμόνος εκείνου, αλλά καί νά διά
ταξη 20.000 έκ τού στρατού νά ενωθώσι μετ’ αυτού. Τούτον έμιμήθη καί ή 
Σουηδία καί συνωμολόγησε μετά τού Φριδερίκου ειρήνην. HI Αικατε
ρίνη Β\ καίτοι έχθρικώς κατ’αύτού διακειμένη, δεν άνενέωσε πλέον τον πό
λεμον, εί μή ήρκέσθη εις τήν άνάκλησιν τού 'Ρωσσικού στρατού. Διά τής

(ι) Cronicani Greci carii an soils despre Romani in epoCa Fanonotica.. de 
C o n s t .  E r b i c e a n u  (Butaresti 1890) σ, 155—156.
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άναρρήσεως τής πνευματώδους ταΰτης γυναικός, ήτις δικαίως έπωνομά- 
σθη Σεμίραμ ις  της ”Αρκτον, τα πράγματα εν 'Ρωσσία ελάμβανον ευνοϊ
κήν τροπήν διά τήν Ελληνικήν ύπόθεσιν. Αυτή έφιλοδόξησε νά συνέχιση 
τά σχέδια τοΰ Μεγ. Πέτρον, άπερ άνακινηθέντα παροδικώς επί των προ- 
κατόχων αυτής δυο εστεμμένων γυναικών διά τοΰ άδαμάστου στρατηγού 
Munich, ως εΐδομεν, δεν έλαβον έ'κτασιν. Ή  χειρονομία τής αύτοκρατεί- 
ρας ήν ήδη τόσφ μεγάλη, δσφ τό αποτέλεσμα οίκτρδν καί έκατόμβας νε
κρών καί μυρίας συμφοράς τοΐς'Έλλησι στοίχισαν^).Οί φιλέλληνες τής Ευ
ρώπης ενωτισθέντες τούς σκοπούς αυτής άνεσκίρτων έξ ενθουσιασμού’ ενό- 
μισαν δτι επέστη ή ώρα, ήλθεν ή άπολΰτρωσις. Ό  ΒολταΤρος εν ταΐς προς 
τήν Αικατερίνην έπιστολαΐς προλαμβάνων τή φαντασία καί προηγούμενος 
δι’αΰτής τών ρωσσικών λεγεώνων, καλπάζων ώς ανιχνευτής επί τής προς 
το κλεινόν τής Παλλάδος άστυ άγούσης, καλεΐ τούς Σπαρτιάτας εις τά δπλα 
καί ανεγείρει το ’Ίλ ιον’ μεμφόμενο: δέ τοΐς εθελοτυφλοΰσι τών Ευρωπαίων 
τοιαΰτα φθέγγεται !

«Οί τοιοΰτοι είναι πιθανώς άνθρωποι, οΐτινες δεν θέλουσι νά όμιλή- 
ται ή ελληνική γλώσσα, διότι άν κυριάρχηση ή Ύμετέρα Μεγαλειότης τής 
Κωνσταντινουπόλεως, θά ίδρυση τάχιστα έν αυτή *Ακαδημίαν ελληνι
κήν, Αίκατερινιάς πο ίημα εν ελληνική γλώσση θά  εξύμνηση  τάς 
πράξεις 'Υμών. Καλλιτέχναι, οίοι ό Ζεΰξις καί ό Φειδίας θά πληρώσωσι 
τήν γην εκ τών εικόνων 'Υμών. Ή  πτώσις του ’Οθωμανικού κράτους 
θά έξυμνηθή ελληνιστί. Αί Ά θήνα ι θά είναι μία τών πρωτευουσών 
τοΰ κράτους 'Υμών. ' Η ελληνική γλώσσα θά  άποβή παγκόσμιος.  "Ολοι 
οί έμποροι τοΰ Αιγαίου θά φέρωσι διαβατήρια τής 'Υμετέρας Μεγαλει- 
ότητος ». (* 2) Ένώ δέ C h o i s e u l ,  ό σφοδρότατος τών αντιπάλων τής 
Αικατερίνης, προΰτρεπε τούς Τούρκους εις πόλεμον, εκείνος ηΰχετο ϊνα  
ή Γαλλία εξοπλίση τριάκοντα πλοία τής γραμμής καί άπολύση αυ
τά κατά τής Κωνσταντινουπόλεως (3). ΓΤροσκαλεΙ εις βοήθειαν τής Α ι
κατερίνης τον αύτοκράτορα τής Γερμανίας καί τήν Γαληνοτάτην Δημο
κρατίαν. Προτρέπει τήν Μεγαλειοτάτην νά συμμαχήση μετά τής Μα
ρίας Θηρεσίας και τοΰ Φριδεοίκου, ϊνα καί οί τρεις άπάρουσιν εις 
Κωνσταντινούπολιν. Προς τον τελευταΐον μάλιστα άρξαμένου τοΰ πολέ
μου τώ 1769 έγραφεν : « ’Ανέκαθεν προσεπάθησα, καθ’ όσον ήδυνάμην, 
νά καταστήσω τούς ανθρώπους όλιγώτερον άνοήτους καί περισσότε

(ι) "Ειτιθι τήν άξιόλογον του μακ. Π. Κ ο Υ ΐ Ο γ ί ά ν ν η  ανωτέρω ούχί «παξ 
μνημον,ω&εϊσαν μονογραφίαν «Οί "Ελληνες κατά τήν έπανάστασιν επί Αικατερίνης 
β' κ.τ.λ».»

2) Κ ο ν τ ο γ . σ. 449,
3) Ό καί γέγονεν. Οί ύ π ο υ ρ γ ο ι τ ο ΰ  Α ο υ δ ο β ί κ ου ΙΕ; ε π ε μ π ο ν 

Γ ά λ λ ο υ  ς “Όστις γέγονεν ε ι ς  τόν_. Μ ο υ ο τ α φ α ν  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς !  αι
ωνίως αυτοί οί φράγκοι*
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ρον τίμιους. Λιά τούτο καί νυν εύχομαι μόνον έξ όλης ψυχής μή λσμβά- 
νων ΰπ’ όψιν τά συμφέροντα τινων ηγεμόνων, άτινα τέλεον αγνοώ, ίυα 
οί βάρβαροι Τούρκοι διωχθώσιν, όσον ιό δυνατόν ταχέως εκ τής χώρας 
του Ξενοφώντος, του Σωκράτους, του Πλάτωνος, του Σοφοκλέους, τού Εύ- 
ριπίδου. ’Εάν υπήρχε θέλησις, το πράγμα θά έγίνετο πάραυτα' άλλ’ ένφ 
άλλοτε επεχειρήσθησαν εκ δεισιδαιμονίας επτά σταυροφορίαι, ουδέποτε οί 
άνθρωποι θά άναλάβωσι μίαν, ήν επιβάλλει ή τιμή; 'Όλον το φορτίον 
#ά άφησωαιν είς την Αικατερίνην] Ο  ’Εκ της προς τον Βολναϊρον 
άπαντησεοος τον Φριδερίκου δννάμεϋ·οι νά διαφωτισ'&ώμεν καί ώς 
προς την ΰπό'&εσιν του Πολυείδους, η τις από τής άναρρήσεως αυτού 
είς τον θρόνον σχεδόν άπωλέσθη. Καί ή μεν Αικατερίνη, ήτις δεν ήτο 
ποσώς ενθουσιασμένη έκ τής προς τούς στρατηγούς αυτής διαγωγής τών 
Ελλήνων, άπήντα είς τούς λυρισμούς τού Βολταίρον  μετά τίνος 
άπογοητεΰσεως : «Οί "Ελληνες, οί Σπαρτιάται διεφθάρησαν, γράφει, άπο- 
βαλόντες τάς άρετάς τής φυλής των' προτιμώσι δέ τής ελευθερίας την 
αρπαγήν»' δεν άρνεϊται όμως την ευφυΐαν αυτών, καί ότι νυν είναι ευφυέ
στεροι ή άλλοτε, καί προ τής επιμονής τού φιλέλληνος Γαλάτου αναγκά
ζεται νά όμολογήση, ότι παρ’ όλα αυτών τά ελαττώματα αγαπά τούς 
"Ελληνας 2). Ό  γερμανός μονάρχης τουναντίον άπεραρράστως καταδ ι
κάζει τους άγωνιζομένους  "Ελληνας καί προσπαθεί ν ’ άποθαρρΰνη καί 
πάντα φιλέλληνα, ούτωσί άπαντήσας είς τάς εκκλήσεις τοϋ Βολταίρον'. 
«Ή  κυρία μου ασχολία, γράφει, είναι ν ’ άποδιώξω την αμάθειαν 
καί τάς προλήψεις εν ταΐς χώραις, άς κυβερνώ, αφού ή τύχη ήθέλησε νά 
γεννηθώ επίδοξος ήγεμών, νά φωτίσω τά πνεύματα, νά ημερώσω τά ήθη 
καί νά καταστήσω τούς ανθρώπους τόσον ευτυχείς, όσον επιδέχεται ή 
ανθρώπινη φΰσις καί τά μέσα, ών ποιούμαι χρήσιν, 3Αγνοώ δε πότε εις 
τάς χώρας ταντας, α ϊτινες δονλωϋ-εΐσαι άπέβαλον την άρχαίαν λαμ 
πρότητα, είναι είμαρμένον νά επέλϋ'ωσιν επαναστάσεις, αϊτινες ϋ·ά 
άναστησωσι τάς έπιστήμας τάς άπο μακρον χρόνου τεϋαμμενας...  ’Άλ
λως δέ οί αρχαίο ι  *Έλληνες άνέζησαν εν Γαλλία. Τά άν&ρώπινα 
είμαρμένα είναι νά μεταβάλλωνται.  ή Ελλάς καί ή Αίγυπτος έβσρβα- 
ρώθησαν. ή Γαλλία, ή ’Αγγλία καί ή Γερμανία, ήτις αρχίζει νά πο- 
λιτίζηται, μάς άποζημιοΰσι καλώς διά τήν βαρβάρωσιν τής Πελοπον- * 3

*) Κονιογ.σ.450'Η Α ί κ α X ε ρ ί νη έξ αφορμής τής διαδοχής τοΰ θρόνου τής Πολω
νίας είχε συνάψει αμυντικήν συνθήκην μετά τής Πρωσσίας τφ 1764, καθ ήν ή Ρωσσία 
ώφειλε νά συνδράμω αυτήν, εάν έπολέμει έν Ρήνφ, καί τάνάπαλιν, εάν έπολέμει ή 
Ρωσσία έν Κριμαίφ ή έν Τουρκία' ταΰτα ήνάγκασαντήν Γαλλίαν νά κηρυχθή έναν· 
ιία  είς πάσαν κατά τής Τουρκίας έπιχείρησιν.

3) Κ ο ν τ ο γ. σ. 449-450.
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νήσου» *)Δέν άφήκε αναπάντητους τούς ψυχρούς τούτους υπολογισμούς τού 
βασιλέως ό φιλόσοφος. Ιν πλήρει απογοητεύσει και παρρησία ούτος επιλέ
γει. «ού'τε υμείς, οίκε ό αύτοκράτωρ θέλετε νά δράμητε προς τον Βόσπο
ρον. εγκαταλείπω όλα μου τά βουλεύματα. Προτιμάτε τον Πειραιώς 
τον λιμένα του Ααντσίγου. Ά λλα δεν αδικώ την Ύμετέραν Μεγαλει
ότητα. όπως εχουσι τά πράγματα σήμερον, ό λιμήν τού Δαντσίγου είναι 
σπουδαιότερος ή ότού Πειραιώς». * 2) Ταΰτα κατά γράμμα όντως έπηλήθευ- 
σαν, ότε κηρυχθέντος τού κατά τής Τουρκίας πολέμου ή Αικατερίνη στη- 
ριζομένη εις τάς συμφωνίας έγραφε προς τον Φριδερϊκον κατά Νοέμ
βριον τού 1768: «όφείλουσα νά παρασκευαστώ, ινα πολεμήσω κατά τών 
Τούρκων είμαι βεβαία, ότι ή Ύμετέρα Μεγαλειότης διατελεΐ πιστή εις 
την ήμετέραν συμμαχίαν». Ούτος έχων ανάγκην είρηνιαίας περιόδου, όπως 
επούλωση τάς πληγάς τάς εκ τών μακρών πολέμων, όπως μεταρρύθμιση 
τούς νόμους, ανόρθωση την διοίκησιν και προ πάντων βελτίωση τον στρα
τόν, ούχί ευχαρίστως ήκουσε ταΰτα καί αμέσως ενετείλατο τφ έν Κ)πόλει 
πρέσβει Zegelin, ΐνα προλάβη τον πόλεμον διά παντός μέσου’ συνεφίό- 
νησε δε καί μετά τής Αυστρίας, καί αντί νά σπεύσωσί κατά τής Τουρκίας, 
προς αντιπερισπασμόν άπέστειλαν εις τά σύνορα Πολωιίας και Τουρκίας 
στρατεύματα, καί ένφ άπεφάσιζον τον διαμελισμον τής πρώτης είς την 
Αικατερίνην άπήντησεν ό κερδαλεόφρων βασιλεύς, ότι ή Πρωοοία ΰέλει 
μείνει ονδετέρα , έφ' δοον δεν διακννδννενωσι τά έαντής ονμφέροντα. 
Δυστυχώς ό Φριδερΐκος παρ' ύλην την έπιχειρηματολ.ογίαν του Βολ-

*) Αύτ. σ. 451 452. Την τοιαύτην τών εύρωπ. κρατών στάσιν ιδού πώς ερμη
νεύει ό Λαρισαΐος Π α ν t α ζ ή ς είς τό ΙΖ' κεφ. τής Άποκ. «Αυτοί λοιπόν ιϊνοη 
εχθροί καί φθονεροί τής ορθοδόξου πίστεως, ώς ετερόδοξοι, καί δέν αγαπούν τήν 
αΰξησιν τής τών ’Ορθοδόξων ξανθών βασιλείας, καί διαιρούνται απ’ άλλήλων ώς 
τά κέρατα ειρήνης οΰσης μειαξύ τής ό Ρωμανικής καί ρωσσικής βασιλείας' καί πά
λιν ένοϋνται άλλήλοις μάχης εν αύταΐς ταϊς δυσί βασιλείαις γενομένης καί ένα μέ 
τον Μωαμεθανόν καί βλάσφημον θηρίον γίνονται».(Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ,  Συλλογή δια
φόρων προρρήσεων κτλ. σ. 38-39 καί 40, 41, 42).

2) Κ ο ν τ, σ. 452 Περί τοϋ φΟΔεληνισμοϋ τού Β ο λ τ α ί ρ ο υ  βλ. Oeuvres 
completes de Voltaire (correspondance) Τομ XIV, Paris 1882, σ. 170 534 (ένθα είναι 
εγκατεσπαρμένοι αί περί τών 'Ελλήνων έπισιολαί. καί σ. 39 437. Περί Φριδιρίκου 
βλ. Oeuvres de Frederic le Grand τομ.XXIII, (Berlin 1853) σ.142 290. καί Γουσταύου 
Εϊχθάλ. °0 Βολταΐρος καί τό Έλλ. ζήτημα επί τού 1770 (εκ τοϋ Tempe, έν μετα
φράσει έν τή έν Τεργέστη «Κλειοϊ» άρ. 404). "Ως γνωστόν έν τελεί ό φιλόσοφος 
ήλθεν είς ρήξιν προς τον βασιλέα μεθ’ όλα τά περιούσια έκείνα δείπνα τοϋ Πότ- 
σδαμ, ένθ’ ό βασιλεύς ούτος ήθέλησε νά φιλοσοφή έν πλήρει προς τούς δειπνο- 
σοφιστάςέκείνους ίσότηα. άλλ’ώς φαίνεται τήν έπιτήδευσιν ταύτην, δέν έτήρει πάν
τοτε καί έπεδείκνυε διά τών ύπερηφάνων αυτού σαρκασμών, ότι ήτο κύριος.
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ταίρον και της Αικατερίνης έπέπρωτο νά μείνη ασυγκίνητος εις τον 
άπολευΰ ερωτικόν των 'Ελλήνων αγώνα' καίτοι δέ εφαίνετο, δτι έστράφη 
εις τά πράγματα τής πατρίδος αυτού, εν τούτοις διεμόρφου εν ταΐς ψυχαΐς 
τών νέων Γερμανών τον μεγαλείτερον ιμπεριαλισμόν, δν εν ταίς έσχάταις 
ταυταις ήμέραις τοσούτον ακριβά έπλήρωσαν/Ο Πολνείδης , ό ακατάβλητος 
ίεροφάντωρ τής εθνικής ιδέας, άηδιάσας έκ τής πσλιμβοΰλου καί νοσηράς 
πολιτικής τών αυλών τής Ευρώπης έστράψη προς τον λαόν αυτής.

’Ασφαλώς τοιοϋτόν τινα σκοπόν ένέκρυπτεν ή συγγραφή τών Χ ρη 
σμών του *Αγαθάγγελου. Ό  Θεόκλητος ήν άνήρ ευφυέστατος άμα καί 
έπηβολώτατος. ούδενός έφείδετο μέσου προς επιτυχίαν του σκοπού, προ 
ούδενός κωλύματος ύπεχώρει. Περιοδεΰων άνά την Γερμανίαν μέχρι του 
νυν επεκοινώνησε τοΐς έπισήμοις καί άνέπτυξεν αύτοΐς έν έκτάσει τον έπι- 
διωκόμενον σκοπόν μετρώ, τά πάντα διά τής σκληράς πράγματικότητος. 
Τοΐς πολιτικοΐς καί διπλωμάταις διαλεγόμενος άπέδειξεν, δτι ου πάντη 
αμύητος ήν καί τής παραβολωτάτης κοσμικής ταύτης επιστήμης. Προς 
τούς ηγεμόνας καί κυβερνήτας ύπεδείκνυε τάς διανοιγομένας λεωφόρους 
τής δόξης καί τών θριάμβων, προσπαθών νά έξεγείρη αυτούς εΙς αληθή 
κατά τών απίστων σταυροφορίαν, ΐν ’ άποπλύνωσι τό άγος τών προγόνων, 
προς δ’ αΰ τούς εκκλησιαστικούς ποιμένας καί θεολόγους διά ζωηρωτάτων 
χρωμάτων έξεικόνιζε τό ακραιφνές ιής άμωμήτου πίστεως τών ’Ορθοδό
ξων, έξελέγξας έξ άλλου καί καταστηλιτεύσας τάς πλάνας τής Δυτ. εκκλη
σίας καί προσπαθών νά συγκράτηση τό επιρρεπές τών ’Αναμορφωτών εις 
άθέτησιν τών καλώς δεδογμένων καί εις καινοτομίας. Προς σωτηρίαν τής 
’Ορθοδοξίας καί απολύτρωσή τών δουλευόντων Ελλήνων προυτρέπετο 
αυτούς νάμιμηθώσι τύν εξ Άμιένης ερημίτην  εκείνον καί ιεραπόστολον τής 
πρώτης σταυροφορίας, καί έν γένει προς πάσαν τάξιν κοινωνικήν έλάλησε 
καί έγραψε τά είκότα. Προς τον πολύν μόνον ό'χλον δεν ειχεν έλθει εις με- 
γάλην επαφήν δεν ειχεν εξαγγείλει εις τον λαόν γυμνήν τον αλήθειαν ώς 
προς τήν καλλιεργουμένην ιδέαν. Ήθέλησε κατ’ άρχάς, ενώ προσεπάθει 
νά έξεγείρη καί ν ’ άναζωπυρώση τά εύγενέστερα τών αισθημάτων, διά τι- 
νων προσχημάτων νά συγκάλυψη τον κύριον σκοπόν. Φαίνεται τό σχέδιον 
δεν έπέτυχεν, όπως αυτός διενοεΐτο. Έπενόησεν ήδη νέον είδος κηρύγμα
τος, γενόμενος το ΐς πάαι τά πάντα, ΐνα Χριστόν κερδίση. Ά φείς τον 
Παύλον ένεκολπώθη τον ύψιπέτην τού Ευαγγελίου αετόν, τον υιόν τής 
βροντής. Παρουσιάζεται αίφνης ώς θεοπρόπος καί μυστογράφος, τά θέσ
φατα έξαγγέλλων τοΐς άνθροόποις δι’ εναργών αποδείξεων προφοιβάζων 
τάς ανεξιχνίαστους καί άνεξηρευνήτους τού θεού βουλάς^.Είς τά παραδο- 
ξοότερα τής ανατολικής θρησκειολογίας ανάγονται καί οΐ χρησμοί. Οί *Έλ-

ι) Βλ. V a s s i 1 ί e ν, Anecdota graeco-byzantitia, Petropole 1893 a. 43-47, 
εκ Βιεν. κώδ. τοΰ XV αΐώνος.
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ληνες χριστιανοί, όπως εν πολλοΐς ά'λλοις και εν τοΰτω δεν ήθέλησαν νά 
διακόψωσι πάντα μίτον μετά τής πρώην θρησκείας. 'Ο Φο7βος ’Απόλλων 
έλάλει ηδη προς αντους διά των Σιβυλλών. Έδημιοΰργησαν μάλιστα 
εναντίον τής ευαγγελικής επιταγής : «οΰχ’ υμών έστι γνώναι χρόνους ή 
καιρούς, οΰ; ό πατήρ έθετο έν τή Ιδία εξουσία» τό περί των εσχάτων πο- 
λυθρΰλητον ζήτημα καί ώσεί μή ήρκει προς λυσιν ιό γριφώδες τής Άπο- 
καλΰψεως βιβλίον, είσήγαγον νέα κεφάλαια εις τον προφήτην Δανιήλ (2). 
Έπί των Βυζαντινών ή χρησμολογία ενωθεΐσα μετά τής αστρολογίας καί 
τής λοιπής άγυρτώδους θεοσοφίας τών Αιγυπτίων καί Χαλδαίων προήχθη 
εις επιστήμην. Με'&όδιος ό Πατάρων, είναι έκ τών πρώτων, ου φέ
ρονται χρησμοί εν χειρογράφοις υπό διάφορα ονόματα' π. χ. «Θεο
δοσίου Πατάρων προφητεία περί τών μελλόντων γενέσθαι έν τφ 
τελεί του ς\ αίώνος δι’ αίτήσεως του εΰσεβοΰς βασιλέως κυρ Δέοντος». 
(Κώδ. Ίβηρ. 747 έν τέλει, και κώδιξ 751 τοΰ XVII αί. «Του έν ά. π. ή. 
[Μεθοδίου] άρχιεπ. Πατάρων, καί μαρτυρεί τής τον Σαρακινών κατά τών 
'Ρωμαίων έπανάστασιν καί τής τοΰ θεοΰ βοήθειας καί άντιλήφεως καί 
της παντελούς έκδιώξεως καί άφανισμοΰ τών Σαρακηνών καί περί τής τοΰ 
κόσμου σωτηρίας, άρχ. «Έξελθόντες δ τε Άδάμ καί γυνή., τέλος τότε λάμ- 
ψουσιν οί δίκαιοι ως ό ήλιος οΐ δέ ασεβείς άποστραφήσονται είς 
τον "^δην εξ ου ημείς ρυσθείημεν (φ. 349). 'Έτερον τοΰ XIV
άκεφ. φ . 1—20 Ταράαιος δ Πατριάρχης Στέφανος δ Άλεξανδρεύς, Λέων 
δ σοφός καί αυτός ό διαπρεπής πατριάρχης Γεννάδιος, μνημονεύονται 
ώς οί κορυφαίοι τών χρησμολόγων. (3) Τοσοΰτον δέ ή δεισιδαιμονία αυ
τή είχε ριζοβολήσει, ώστε λέγεται, δτι οι αυ ιοκρά ιορες  τον Βυζαντίου ουδέ
ποτε άπεφάσιζον περί πολέμου, εάν άέν συνεβουλενοντο τά έν τω ΰη -  
σανροφυλακίφ άστρολογικά και μαγικά βιβλία ώς και τους έρμηνεντάς 
τών χοησαών. 'Η πτώσις τοΰ Βυζαντίου καί αί ζωηραί ελπίδες περί άνα- 
στάσεως αύτοΰ επηΰξησαν καταπληκτικώς τήν φιλολογίανταΰτην, ήτις άπο- 
κορυφοΰται είς τους περιαδομένους Χ ρηομονς τοϋ  ’Αγα&αγγέλου. «Μετά 
τών θεόπνευστων, λέγει σοφός άνήρ, ό A. Κ α ρ α γ ι ά ν ν η ς, πρέπει νά συγ- 
καταριθμήσωμεν καί τον ήμέτερον ’Αγαθάγγελον, δστις καθ’ ΰπαγόρευσιν 
δήθεν τοΰ θεοΰ έκληροδότησεν ήμΐν προφητείας, δι’ ών θά γείνωμέν ποτέ 
κοσμοκράτορες·... δ,τι ό θεός άπεκάλυψεν, δπως διαμείνη εις μνήμην τοΐς 
μετάγενεστέροις τών μελλόντων αιώνων ή εϊδησις τοΰ μεγάλου έργου * *)

Θ εόκλη τος ό 1Η ολνείδης

0 “Ολους σχεδόν τούτους ευρίσκει τις είς τήν έκδοσιν τοΰ Π. Α. Σ τ ε φ α
ν ί τ σ η : Συλλογή διαφόρων προρρήσεων κτλ. (ΆΘήναι 1838) 16ον σ. κ, 216. 
Βλ. καί Η. U s e n e r  Kleine Schriften Τομ. I l l  σ. 266-289 De Stefano Alexan 
drino. F. Macler, Les apocalypes apocryphes de Daniel (Paris I885).

*) Βλ. ’Εθνικοί χρησμοί, υπό Γ ε ρ μ α ν ο ύ  προηγουμένου Βατοπεδινοΰ (Κα- 
βάλλα 191)6 σ 25 έ.



76 Ε ύλογ ίου  Κ ο ν ρ ίλ α  Α ανρ ιώ το ν

τού παντοδυνάμου θεού και έπ* αύχφ τήν ελπίδα τεθώσιν... εκπληττόμενοι 
τίνι τρόπφ ό μέγας θεός αποκαλύπτει καί φανεροί τοίς άνθρώποις τά 
πλέον απόκρυφα των μελλόντων... καί μεταδίδει ταΰτην όποίοις αυτός βοΰ- 
λεται καί τοίς ζώσιν έν τη αγάπη αυτού καί τοίς εξ αυτού εύλογημένοις» 
(Δεισιδαιμονίας Δοκίμιον Α', Σμύρνη 1872 σ. 110). Περί των χρησμών 
τούτων έν τφ μεθεπομένφ κεφαλαίφ θά άποδείξωμεν, θεού άρήγοντος, δτι 
ούχί εις ’Αγαθάγγελον, άλλ’είς τον ήμέτερον άνήκουσι Πολυείδη. Ούτος, 
αφού άφθόνως έςέχεε τον σπόρον του κηρύγματος έν Γερμανία, άποχω- 
ρών έ'νεκα τής δυσμενούς τροπής των πολιτικών πραγμάτων, σοφώτατα 
διασκεψάμενος ήβουλήθη νά άφήση αυτόθι ως ιεράν υποθήκην καί οαλ- 
πιστήριον άσμα τους Χρησμούς. Τό Δ' κεφάλαιον είναι ό #εαπέσιος 
ύμνος προς την σοφήν Γερμαν ίαν1), είναι τά προμνηνΰματα του έθνικού 
μεγαλείου, ου τά θεμέλια τοσοΰτον βαθέως έ'ρριπτεν ό Μεγ. Φρειδερίκος, 
είναι τό επίδοξον τρόπαιον , ό πτερνιστήρ, ϊνα μήποτε έπιλάδωνται οι Γερ
μανοί τής Ελλάδος τής πνευματικής αυτών τροφού. Ιδού τούτο:

1. ΤΩ γνώσις βαθεΐα καί άπειρος, ώ άβυσσος αδιάβατος, ώ μυστήρια 
ακατανόητα ! (2)

2. ΙΤρος σε λαλώ Γερμαν ία* διότι αν εοη το κέντρον, έν δφΰησον- 
ια ι  τά ϋαυμάοια .

10. cII  kδόξα της άληϋείας διά σον φανερωϋηαεται. * 2 3Αμήν.
11. ’Άκουσον τί φησιν ό άγγελος τών επτά λαμπάδων καί ό περιπα

τούν έν μέσφ τών έπτι λυχνιών τών χρυσών, καί ό κρατών έν τη δεξιά αυ
τού χειρί τούς επτά αστέρας.

12. Ναί, ήκουσα τής φωνής τών αναστεναγμών σου, ό κλαυθμός σου 
έφθασεν έ'μπροσθέν μου.

13. Βούλομαι σε παιδεύσαι, ϊνα  σε υψώσω, άλλ1 ού μή άπολέσω σε 
υπέρ τής δόξης μου' διότι έχω συμπάθειαν υπέρ σού.

14. Έλκύσω σε καί δώσω έν τοίς άγγείοις σου έλαιον’ ή λαμπάς οον 
εσται ενώπιον μον φέγγγοσα καί νπερ τον ήλιον διαλάμπουσα.

Ιό. Διότι σύ προσέμεινας μεθ’ υπομονής τήν έλευσίν μου, καί ούκ 
εκοιμήθη; επ’ αγαθή κλίνη καί επί αγαθής γής, άλλ’ επί πέδφ.

17. Καί έγώ είμι δ νυμφίος σου καί έσομαι δ εραστής, καί ού έση ή 
αγαπητή μου τρύγων καί ου μέλιρεις έν τώ πρωί το κάλλος μον' *Αμήν.

17. Καί ιδού είδον τέσσαρας κίονας, θαυμάσιον έχοντας μέγεθος,έξερ- 
χομένους έκ τής θαλάσσης, καί ϊσταντο έπί γής έστηριγμένοι άνευ υπο
στηρίγματος.

(*) Ή  εκδοοις δυστυχώς γέμει ανορθογραφιών, ας καί άποφεύγομεν νά δηλώ- 
σωμεν ενταύθα.

2) 'Υπαινιγμός περί χρησμών, γίνεται έν ταίς άναγραφαις 5, 58 καί δή τη 40 :
q u o  p ia  f a t a  v o l u n t ,  καί τη 123 τού Φ α β ρ ι κ ί ο υ. Πλήν χωρίων σχετι
κών τής Άποκαλύψεως, έν 68, 166 προτάσσεται έκείθεν τό Α—Ω.
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18. Και ιδού ήσαν ό μέν έξ αλαβάστρου, δ δε έκ τοπαζίου, 6 δέ άλλος 
έξ υακίνθου και δ έσχατος έκ σαπφείρου.

19. Καί ιδού τέσσαρα σχήματα έμψυχα εν μορφαΐ,ς άνθρωπίναις 
ϊσταντο επάνω των τεσσάρων κιόνων (*).

20. Καί ιδού εν ώραιότατον βρέφος ένδεδυμένον λευκήν περιβολήν, 
ρόδοις έστεφανωμένον, έβόα μεγαλοφώνως λέγον :

21. Γερμανία , ναΐ ναι, έτοιαάαάητι σννηγορήσαι μετά τούτων των 
όμοιαζόντφν τοϊς τέσσαρσι κίοσιν, οϋς το Πνεύμα το άγιον καϋηγΐασε και 
εξ έμοϋ έχειροτόνησε διά την δόξαν μου.

22. Έγώ είμι δ 5Ών, εγώ είμι τό Α καί τό Ω' ’Αμήν, ’Αμήν.
23. "Εξεις, έξεις έξ αυτών την σωτηρίαν, καί δ έπαινός σου έσται 

αθάνατος.
21 Σνντεχ&ήαεταί οοι εις ύμνος καινός, δΓ οϋ δυνη&είης άννψώσαι 

την τον άεοϋ αλήθειαν καί ύποτάξαι υπό τους πόδας σου την αδικίαν, ην 
μισείς τοσαύτη  όρχή και ώδΐνι.

25. Ή  καρδία σου έσται άγαλλομένη. Ο ήλιος οοι άναλάμψει καί ή 
σελήνη αοι ονκ έκλείψει, καί οι αστέρες δώσουσιν επί τφ όρίζοντί σου τό 
φώς. Η ννξ εσται φωτεινή καί γαλανή.

26. Διότι ώ άπολέσεις την Λατιν ικήν νπερηφάνιαν καί βλέψεις τήν 
αλαζονείαν αυτής τεταπεινωμένην καί συν οδύνη πίπτόυααν.

27. "Ινα μετά σου ψάλλη τον ύμνον εν χή 3Ανατολή, ή η ς  έστίν ή ένοί- 
κησίς μου' ’Αμήν (?).

Ό εύγενής άμα καί πατριώτης "Ελλην κληρικός εξυπηρέτησε θαυμα- 
σίως τήν άναληφθεΐσαν υψηλήν ύπόθεσιν. δεν ήτο δυνατόν νά εύρη ποτέ 
άξιολογώτερον αντάλλαγμα, άνθ’ ών εύ παρά των Γερμανών έπαθεν, αλλά 
καί δεν υπήρχε προσφυέστερος τρόπος νά δέσμευση άρρήκτως καί αιωνίως 
νά κράτη προς τήν ’Ανατολήν αυτούς προσηλωμένους, καί ακριβώς διά 
τούτο, ώς δψόμεθα, έξεδόθησαν οί χρησμοί. Ον σμιχρόν ήν διά τους δια- 
μαρτυρομένους Γερμανούς, δτι ή έκπλήρωσις των προρρήσεων, των τε προ
φητών καί τής Άποκαλύτμεως, άρχεται (από τού Α7 κεφ. μάλιστα) έκ τοϋ 
ύριάμβ^ν τής Διαμαρτνρήσεως κα ί από τής καταδίκης τον Παπισμού :

46. Καί ιδού ειδον, δτι εν τώ περγαμηνή) προετίθετό τι. καί ειδον τό 
γεγραμμένον ούτω :

47. Τεχθήσεται εν Γ ανδάνφ ..... εις υιός ανθρώπου, καί ιδού έσται
βασιλεύς καί γενήσεται μέγας Σεβαστός, ήτοι αύτοκράτωρ (3).

(*) *0 λόγος περί των τεσσάρων τής Ανατολής Πατριαρχείων, έλήφθη ή είκών 
έκ τής Άποκ. 4, 6—8.

(2) "Ενθ5 άνωτ. κεφ. Α' σ. 36—41.
(3) Κ ά ρ ο λ ο ς ό Ε' αύτοκράτωρ τής Γερμανίας γεννηθείς εν Γάνδη τής 

Ισπανίας τφ 1500.
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48. Καί ιδού μοναχός tic μετά καινής βίβλου καί καλάμου συνοδεύων 
παρεγένετο (*) καί ό Σσξωνικός ήγεμών υπερασπίζεται τών επιχειρημάτων 
εκείνου (2).

49. Καί ιδού ό Σεβαστός ούκ έτόλμα αυτόν καταβαλεΐν.
δΟ. Καί ιδού ό νουνεχής μοναχός συνδραμειται μετ’ απείρου λαού 

καί καταρράσσει την ρωμαϊκήν πόλιν. Συντίθησι δεσμούς καί δόγματα (3),
Καί μή νομίση τις, δτι ό Θεόκλητος ήν αύλοκόλαξ τιςλιβανίζων μόνον 

τούς Γερμανούς προς επιτυχίαν τού σκοπού καί άπεμπολών ούτωσί τά τής 
Εκκλησίας αυτού πρωτοτόκια. Βεβαίως δεν ϊλησμό ι ησεν ώς ’ Ορϋόδοζο : , 
οτι οί Γερμανοί ήσαν αιρετικοί, καί διά τούτο εν προοιμίοις (κεφ. β') ψάλ
λει αυτοΐς τον άναβαλλόμενον ούτως είπεΐν, ώς εξής :

1. Γερμανία, Γερμανία, ψεύ Γερμανία! διότι σέ βλέπω διαφωνούσαν 
καί πολλά διηρημένην καί έμπλεων έχθ-ρας.

2. Τό επί σοί στοιχεΐον S καταστρέψει τήν ρωμαϊκήν μεγαλοφροσΰ- 
νην ('«), καί έγκολπίσει σε (5) ό Αντίχριστος.

3. Αυτός δώσει σοι δύναμιν καί ικανοποιήσει σε καί νομίσεις σεαυτήν 
ζηλήμονα είναι καί ορθόδοξον (6).

4. Ά λλ ’ εγώ βλέπω σε έξηπατηαένην  καί μηνύω σοι τούτο άνευ υπερ
βολής, τούτέστιν απλώς δτι μεν εις αν εν ίερωσύνης, καθάπερ οί Ιουδαίοι 
οί θανατώσαντες τον υιόν τού θεού έν πόλει Δαβίδ.

6. ’Έση μέν δεδαμασμένη υπό τών νεοφανών αιρέσεων,άλλ’έση μάλλον 
βλασφημουμένη διά τήν αποστασίαν.

7. Ό  δέ μεταγενέστερός σου λαός, έσται ευτυχέστερος καί τών προγε
νεστέρων σου μάλλον εύφορώτερος.

8. *Επαινώ καί επαινέσω την άπλωιητά σου' διότι αγαπάς τον οίνον, 
(7) καί η πίατις σου καί ή τοϋ Ευαγγελίου φανέρωαις άναπληροΐ την τών 
τελετών διάταξιν  (8).

[·] *0 Λ ο ύ θ η ρ ο ς  μετά τής μεταφράσεως τής Κ. Διαθήκης.
[2] Φ ρ ι δ ε ρ ΐ  κ ο ς Γ', ό καλούμενος σ ο φ ό ς ,  έκλέκτωρ καί δούξ τής Σα- 

ξωνίας, ό Ιδρυτής τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιττεμβέργης, ένθα έδίδασκεν ό Λ ο ύ 
θ η ρ ο ς .  τούτον έφιλοξένει, ώς εΐδομεν, έν τφ Wartburg, προγραψέντα υπό τοΰ Κ α- 
ρ ό λ ο υ  (βλ. Historia genealogica principum Saxoniae superioris υπό E c a r d u s  
['Ιωάννης Γεώργιος d’ Eckard] 1722).

[3] Κεφ. A' σ. 15—16.
[*] "Ισως εννοεί τον είρημένον Σ α ξ ω ν ι κ ό ν  η γ ε μ ό ν α .
Π ’Αντί έγκολπίσει σε οί κώδ. έχουσιν : έγκολπώσεταί σε.
[6] Οί Διαμαρτυρόμενοι έν ταϊς προς τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν συζητήσεσι διϊ- 

σχυρίζοντο, ότι αυτοί έπανήγαγον τον Χριστιανισμόν τών άποστολικών χρόνων, καί 
επομένως αυτοί είσιν οί ορθόδοξοι.

[7] Οίνος μεταφορικώς έν τή Ά γ. Γραφή λέγεται ή σοφία...
[8] Δεν ήτο δυνατόν ό συ^γραφεύς ό τοσαϋτα τής πίστεως έργα ,ίδών έν Γερμα

νίά νά μή άνομολογήση τήν μεγάλην τοιαύτην αλήθειαν καί ένταϋθα.
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13. Βλέπω άποτεθαμμένας τάς εορτής σου, χωλαίνουσαν την πίστιν, 
έξονθενημένας τάς ‘θυσίας καί τα ύπερ έννοιαν ιερά (*)·

14. Τούς μεταγενεστέρους σου διεστραμμένους καί ϊππους άπολελυμέ- 
νους καί αχαλίνωτους, πλοιάριον άνευ πηδαλίου καί άνευ κυβερνήτου.

15. CH εκκλησία σου χωρίς οδηγού καί ή π ίστις σου αν ευ θεμελ ίου ,
16. Δεινόν τό πτώμα, λυπηρά ή τύχη, ώ θεέ! (2).
’Ιδού ή πραγματική εν δλίγοις εΐκών της Διαμαρτυρήσεων,ώς  άντελή- 

φθηταύτην ό Πολυείδης.λόγοι εμπνευσμένοι όντως καί έπιγραμματικοί,παρι- 
στάντεςπιστήν τήν έν τη ’Αναμορφώσει άλήθ-ειανάπο ορθοδόξου άπόψεως. 
Ό  καί ένταύθα έν τοίς χρησμ οΐς καί έν τή Sacra Τubafideiortliodoxae κατε- 
νεγκών καίριον κατά τοϋΠαπισμού τραύμα ουδόλως έφείσατο καί τής ετέρας 
των άλλοδοξούντων παρατάξεων. Καί ταύτα, διότι δ όντως θεόκλητος άνήρ 
ακλόνητος εν τή των πατέρων πίστει ήγνόει τούς έν ταϊς ήμέραις ταύταις 
περιαδομένους δι’ αμοιβαίων υποχωρήσεων έν τοΐς δογματικοις συμβιβα
σμούς. Τουναντίον ώς τον τελικόν τής Γερμανίας θρίαμβον άπεκδέχεται 
τήν επιστροφήν αυτών εις τήν 'Ορθοδοξίαν :

17. Θαΰμασον όμως, υιέ ανθρώπου ! Ό  γάρ θεός υπερασπίζεται των 
αιρετικών, καί ταΐς καρτερίαις αυτών συνηγορεί.

18. Επειδή καί εξ αυτής μεν τής αιρετικής Γερμανίας, καί δ ι’ αυτής 
δε άνυψωθήσεται ή αλήθεια μετά  ταύτα καί ή άψευδής λατρεία τής ορ
θοδόξου πίστεως.

19. Αύτη μάλλον τών άλλων φυλών έκδικήσει σταθερώτατα τήν άπο- 
στολικήν αλήθειαν οΰτωσίν έστι, καί ούτωσίν έσται1 ’Αμήν.

20. Έν τή Ανατολή εσται ή ευτυχία σου. Τό ανατολικόν δόγμα εν αν 
τοΐς άναλάμψει' ’Αμήν, ’Αμήν, Ά μήν(3).

(9 Τά υπέρ έννοιαν ιερά, είσϊ τά ακατάληπτα ώς είσί τά δόγματα καί τά μυ
στήρια, άτερ οί Διαμαρτυρόμενοι, ιδίως δέ οί όρθολογισταί, σπέρριπτον. 

β] Κεφ. Β' σ. 24-27 .
(3) Κεφ. Β' σ. 27—28. Φαίνεται δτι κατά τήν περίοδον ταύτην κοί αύθις άνε- 

ζωπυρώθησαν αί ελπίδες περί ένώσεως. Αί προσπάθειαι τοΰ Κ ρ ο υ σ ί ο υ, όπως 
«ή π ε ρ ί  τ ή ν  ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ν  γ ε σ υ ν ά φ ε ι α  ε γ γ ύ ς  ε ί ν Ή» (Tur- 
cogr σ. 424), μετά τήν άτυχή έκβασιν τών επισήμων συνεντεύξεων άνασυνεδέθησαν 
διά τών φίλων καί μαθητών αύτοϋ (παρά τή έν Κ]ηόλει Γερμ. πρεσβεία εφημερίων) 
τοϋ τε γγωστοϋ Σ τ . Γ ε ρ λ α χ ί ο υ  καί τοΰ Σ. Σ ι ω π ι κ ο ΰ κ. ά. καί ήρξαντο 
συνεχής αλληλογραφία προς Μ ά ξ ι μ ο ν  τ ο ν  Μ α ρ γ ο ύ ν ι ο ν ,  Γ α β ρ ι ή λ  
τ ό ν Σ ε β ή ρ ο ν  καί  Μ ε λ έ τ ι ο ν  τ ο ν  Π ή γ α ν  (αύτ. σ. 531). Έπανελή- 
φθησαν έπειτα επί Κ υ ρ ί λ λ ο υ  τ ο ΰ  Λ ο υ κ ά ρ ε ω ς  (βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό 
μ ο υ  άρχιεπ. ’Αθηνών, Σχέσεις ’Ορθοδόξων καί Διαμαρτυρομένων άπό Ί  ε ρ ε- 
μ ί ο υ Β' μέχρι Κ υ ρ ί λ λ ο υ  Λ ο υ κ ά ρ ε ω ς  (Νέα Σιών 1927). Τοιαύ- 
την αιτίαν εί,χε καί ή υπό τοΰ λογίου κληρικοΰ Γ ε δ ε ώ ν  τ ο ΰ  Κ υ π ρ ί ο υ
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Ούτω ό ΠοΙυείδη; άποδείκνυΐαι ό μεγαλείτερος Ιεραπόστολος προς 
τούς Γερμανούς ου μόνον υπέρ τής πραγματώσεως τής Μεγάλης ιδέας, 
αλλά και της ένώσεως αυτών προς την ’Ορθόδοξον *Ανατολικήν Εκκλη
σίαν.π7\0ζΒν  ό πρώτος έμπνεύσας αύτοΐς την ιδέαν τού ιμπεριαλισμόν, δθεν 
καίτόσύνθημα Drang nach. Osten. Πάντες ενθυμούνται κατά την έναρξιν 
ίτοΰ ευρωπαϊκού πολέμου τού 1914 τά; έν τώ ήμερησίφ ελληνικά» τύπτρ και 
διαιτέρως αναδημοσιεύσεις τών κεφαλαίων τούτων των Χρησμών. Πριν τής 
εξόδου έκτης ούδετερότητος τής Τουρκίας, ταχ θείσης δυστυχώς προς τό μέρος 
τής Γερμανίας, πολλοί εν έξαλλα) ένθουσιασμφ Ιφυλλομέτρουν τον Α γα
θάγγελον καί έπίστευον, δτι επέστη ή ώρα τής έκβάσεως τών προρρήσεων 
αυτού. Ούχ'ι ευάριθμα φυλλάδια προς τούτο έξετυπώθησαν, έρμηνεύοντα 
και άναπτύσσοντα εις τον λαόν την αλήθειαν τών Χρησμών, και άποδει- 
κνΰοντα, δτι τό διαλαλοΰμε νον «ξανθόν γένος» δεν είναι οι'Ρώσσοι, άλλ’ 
οι Γερμανοί (*). Χυνετέλεσε καί τούτο εν μέρει εις την υπό τής Ελλάδος 
χαραχθεΐσαν πολιτικήν τής ούδετερότητος, τού λαού έν Έλλάδι ζωογονου- 
μένου διά τοιούτων παραδόσεων καί θρύλων καί θεωρούντο; τον Α γα
θάγγελον ώς εθνικόν Εναγγέλιον (*). "Οτε ό βαναρδς ’Όϋων  άνήλθεν εις

(προσκεκολλημένου εις τό έν Λειψία τυπογρσφεϊον του Βρέϊτκοπφ ώς διορθωτοΰ 
τών έλλ. βιβλίων) τφ 1748 τό β' έ'κδοσις τών επισήμων κειμέχων τής τε Ά νατ. 
καί Διαμαρτ. ’Εκκλησίας υπό τόν τίτλον « Κ ρ ι τ ή ς  τ ή ς  ’Α λ ή θ ε ι α ς »  Τόμ. 
Α'. Τά τής ορθοδόξου ημών άγιας ’Εκκλησίας δώγματα (sic) καί μυστήρια, άτινα 
συντεθέντα παρά τοϋ Παναγιωτάτου κ. Ί  ε ρ ε μ ί ο υ . . . έν έχει αφοστ' έ σ τ ά λ- 
θ η σ α ν  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  έ ν Τ  υ β ί γ γ  η, π ό λ ε ι τ ή ς Γ ε ρ μ α ν ί  ας ,  ό ν 
τ α ς  τ ή ς  Λ ο υ θ έ ρ ο υ θ ρ η σ κ ε ~ ί α ς  θ ε ο λ ό γ ο υ ς .  ΑΓτε τρεις αΰτοϋ 
προς αυτούς αποκρίσεις...’Εν Λειψία τής Σαξωνίας. Τόμος Β'. Ή  Α ύ γ ο υ σ τ α ί α  
' Ο μ ο λ ο γ ί α ,  ήτοι τά τής ιών Λουθέρων θρησκείας δόγματα καί άρθρα, αϊ τε 
τρεις ανταποκρίσεις προς τάς τοϋ πατριάρχου Κ]πόλεως κ. “I ε ρ ε μ ί ο υ τρεις 
αποκρίσεις... έ π ι μ ε λ ε ί α  κ α ί  δ α π ά ν η  Γ ε δ ε ώ ν  Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ  
τ ο ϋ  Κ υ π ρ ί ο υ .

(*) °0 συνάδελφος Σ π υ ρ ί δ ω ν  Κ α μ π α ν ά ο ς  ιατρός έδημοσίευσεν έκ 
Κώδ. Λαύρας <\ 107 φ. 6) χρυσόβουλον έν Γρηγ. Παλαμα τομ. Ε' σ. B8G, έν ω καί 
τό εξής : Οί έν αυτή (τή μονή] μοναχοί έχοντες έκτενέστερον τή βασιλεία μου ύπερ- 
εύχονται, ΐνα  ύποτάξη αύθωρόν πάντα εχθρόν καί πάντα πολέμιον καί Σκυθών καί 
βαρβάρων, έτι δ ο ύ ν α ι  π ρ ό ο δ ο ν  ε ι ς  τ ό ν  Ξ α ν θ ι κ ό ν  Γ έ ρ μ α -  
ν ι κ ό ν έ θ ν ο ς » .  Εις χρησμόν άξιοσημείωτον δημοσιευθέντα υπό τού μακ. Λ ά μ 
π ρ ο  υ (Ν. Έλλην. Τομ. ΙΑ, 1914 σ. 187) έκ κώδ. XXII—I τής έν Νεαπόλει βι
βλιοθήκης τών Τερωνυμιτών [Gerolatnini] τής καλούμενης Oratoriana, τοϋ XV αίώ- 
νος, γράφεται : « έ ξ ε ι ς  δ’ α ί χ μ η τ ά ς  β α σ ι λ ε ί α ς  ε θ ν ώ ν  έ π ί  δ ύ 
ο μ α ι  ς». Περί Βυξαντίδοςό λόγος, ής διεκτραγωδούνται τά ανεκδιήγητα δεινά καί 
αϊ συμφορά ί.

Π  *0 χρησμός τοϋ άγιου Ά  ν δ ρ έ ο υ (δν έχω ένώπιόν μου) άρχεται: «Έ  ν 
τ α ΐ ς  έ σ χ ά τ α ι ς ή μ ε ρ α ι ς  τ ό  ξ α ν θ ό ν  γ έ ν ο ς  ε ί σ ε λ ε ύ σ ε -



Θ όκλητος δ Π ολυείδης 81

ιόν θρόνον w iv e s ;  έπίστευσαν, δα, έπηλήθευσε κατά γράμμα τό του 
κέφ. Ζ' 15 των χρησμοδότου Άγαθαγγέλου: «θελήσει τής Γερμανικής 
Αυτοκρατορίας τφ  δυστυχεί ΙΤαυαρώ εγχειρίζει τό δ ιάδημα», και άνέ- 
μενον την μετάβασήν αύτοΰ εις Κωνσταντιν)ύπολιν. ’Ίσως υπό τα; εμπνεύ
σεις του ’Αγαθάγγελου συνετάχθησαν καί άλλοι διάφοροι χρησμοί τούς Γερ
μανούς άναφέροντες ώς καταλυτάς τής οθωμανικής αυτοκρατορίας , ών πα- 
ρενείρω οδδε : «άξιομνημόνευτον παράστασιν προαγορευφεΰσαν (sic) καρά  
τοϋ ενδόξου γέροντος κυρίου Μ α ρ τ ί ν , ο υ , του επονομαζόμενου Ζ α δ έ κ , 
δ; δρμητο μέν εκΞ)λοτουρνε τής Σβεητζάριας (τό κείμ. Άλυπίας) μετώ- 
κησε δε εις τά τής ’Ολυμπίας δρη, εν ετει αχλθ', ζήσας έτη τριάκοντα 
ερημίτης καί δρεσίτροφος' τά δέ πάντα ετη εκατόν εξ... εγγίζων δέ προς 
την θαυμαστήν άποβίωσιν κατά τό αχξθ' διηγήσατο τά εφεξής τοΐς παρα- 
τυχοΰσιν αυτόν ψίλοις χάριν παραμυθίας. ’Ακούσατε, ου φίλοι ! τι έν τοΐς 
έπομένοις καιροΐς έλεΰσονται, δι’ ά ό σόμπας κόσμος θαμβιτικώς έπαπο- 
ρήσει εν πάση Γερμανία  (αναφέρει τά δεινά, κα'ι είτα τά καλά). Ή  άμωμος  
πίοτις τής ορθοδοξίας ημέραν έξ ημέρας πλατυνθήσεται και δ τοϋ θεόν 
λόγος κατισχύσει οφόδρα εις πάσαν την γήν. . . . οί ’Οθωμανοί έν ολίγο) 
έ% τε τής ’Ασίας και ’Αφρικής άπελαθήσονται, ή Κωνσταντινοόπολις  . . .  
άναιμοτή άλωθήσεται. . .. Κατά τό αψοθ' έτος άπολέσωσιν αυτοί πολλήν 
τής εαυτών γής, έκόντες άέκοντες εις Τουνες Φέτζ μακρυνθήσονται. Οί 
Σκϋθαι ά'ρδην οίχήσονται και άπολοΰνται (περί Ενετών και Λέχων). Τό 
Πριντζεπεΐον αυτών άναμορφωθήσεται' εν γάρ τή πενταετία ταΰτη πολλοί 
των Γερμανών οίκήσωσιν έναυτφ .  Συ δέ, πόλις τής δγδανίας (1), πιστή 
καί αξιομνημόνευτος, τοσοΰτον ΰτ]>ωθήση εν δύξη, ώστε πάσαν τήν Ευρώ
πην εξίστασθαι επί σοί :Ύ μεΐς δέ άθλιοι ’Οθωμανοί εκουσίους καταλιμπά- 
νοντες έσεσθαι τών 'Ρωμαίων. ..Γ αλλία  ! τό πνευματικόν σου κράτος έξα- 
σθενήσει καί αΐ εκκλησιαστικοί σου τάξεις... άπολεσθήσονται (προλέγονται 
αί τΰχαι τών άλλων κρατών). Συ δέ, ώ ισχύς Γερμανών ! χα ϊρε’ δ γάρ Κ ό

τα , ι έν Κ ω ν ) π ό λ ε ι κ α ί  τ ά  κ ώ λ α  τ ώ ν  α μ α ρ τ ω λ ώ ν  (Άγαρι* 
νών) έ τε* ε δ ά φ ο υ ς  κ α τ α σ τ ρ ώ σ ο υ σ ι ν » .  δα δεν πρόκειται περί τών 
'Ρώσσων έκ τούτου δήλον, δα ό μέλλων βασιλεύς «θήσει τήν χεΐρα αύτοΰ τήν δεξιάν 
εις τά κύκλω έθνη καί ήμ ε ρ ώ σ ε ι τ ά ξ α ν θ ά  γ έ ν η »  (δπερ βεβαιότατα 
σημαίνει τούς Γερμανούς, άφοΰ οί 'Ρώσσοι άπό 1000 ήδη ετών ήσαν χριστιανοί). 
Γ ε ρ μ α ν ο ύ  Β α τ ο π ε δ ι ν ο ΰ ,  ’Εθνικοί Χρησμοί σ. 87—88]. Ό  δέ Ν. 
Πολίτη; εις τάς Παραδόσεις μέρος Β\ σελ. 669 Σηιι. 1 αναφέρει τά κατωτέρω : 
«Ρ ο γ ή ρ ο ς δ Ό β η δ α ν ό ς έ ν  τή ιστορία αύτοΰ αναφέρει, δτι έφερε ταύτην 
τήν επιγραφήν λατινιστί δτι θά έλθη ξ α ν θ ό ς  β α σ ι λ ε ύ ς  έκ τής δύσέως, 
θ ’ άνοιξη αυτομάτως, καί τότε δΓ έμοΰ θά είσέλθωσιν οί Λατίνοι ε.ς τήν Κων
σταντινούπολή» (σ. 650 παρα Ducancius Glossar Latinit. έν λ. Flavi 2. I l l  σ’ 
819], Πρώτος έκ τών Δυτικών ό Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς  D o m i n i c i  έξέδοτο έν 

Φλωρεντία τω 1548 «Προφητείας τών Μωαμεθανών».
i] Πριντζεπεΐον λέγεται ή Μολδαυία, δθεν καί τό δγδανία διορθωτέον εις 

Μπογδανία.
Θ ρ α κ ι κ ά Ε '  6 α
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ριος επί σοι ευδοκεί ! .  .. ό δέ μέγας βασιλεύς της Ευρώπης κατάρξει πά- 
σης τής ’Ασίας, και οΰκ έστιν δστις αΰτώ άντιστήσεται (ακολουθεί ή έξο- 
λόθρευσίς των απίστων ’Οθωμανών). Μετά δέ την του Βυζαντίου αιχμαλω
σίαν εν τινι υποχθόνια) βαθεΐ εύρήσουσι λίθον τετράγωνον, έφ ’δν σταυρός 
λελατομημένος εν επιγραφή τοιαυτη : Σοφία ’ Ιμπερατρίτζα...» χ)

Άρχομένου τοϋ ΙΗ' αίώνος μετά το ναυάγιον των προς τους Γάλ
λους συνεννοήσεων και τήν τελείαν των ελπίδων διάψευσιν οΐ πατριώται 
"Ελληνες εστράφησαν προς τήν Γερμανίαν. Άπο χειρογράφου τοΰ οίκου 
των Μαυροκορδάτων Σ ο φ ο κ λ ή ς  ό τοΰ εξ Οικονόμων Κωνσταντίνου αχ- 
τάξιος ύιός έδημοσίευσεν εν δημώδει ποιήσει τήν «Νεκρώσιμον ακολουθίαν 
ποδς τους Φραντσέζους», και θεωρεί τδ ποίημα τούτο «ως δείγμα τρανόν 
τής προς τούς Γερμανούς συμπάθε ιας  των ήμετέρων», οΐτινες από των 
αρχών τής ΙΙΓ έκατονταετηρίδος έστρεψαν τα βλέμματα προς τήν εν τέ- 
χναις και λόγοις ευδοκιμούσαν Γερμανίαν-άλλως τε και δτι παρ’ αυτής ού- 
δαμιώς ήνωχλοΰντο, έν ω οι τής Γαλλίας πολιτικοί προστατεΰοντες τους 
ψυχοφθόρους Ίησουΐτας καί τούς άλλους προσηλυτιστάς φράτορας έτά- 
ραττον τήν εκκλησίαν καί τάς συνειδήσεις τοΰ γένους ημών καί παρ’ αΰτοΐς 
τοΐς δυναστεΰουσι ραδιουργοΰντες καί δισβάλλοντες έπεβάρυνον τον τής 
δουλείας κλοιόν. Ή  γεραρά Λειψία καί ή φιλόμουσος Βρατισλαβία καί ή 
καλή Βιέννη έγένοντο τότε αί προσφιλέστατοι τοΐς Έ λλησι πόλεις, καί εις 
αύτάς μάλιστα συνέτρεχον πολλοί τών ήμετέρων ου μόνον χάριν εμπορίας, 
αλλά καί προςκτήσιν τοΰ τής παιδείαςτιμιαττάτου καί θειοτάτου χρήματος (2.

ή Ε υ α γ γ ε λ ι κ ή  α σ φ ά λ ε ι α  τ ή ς  ε π ι γ ε ί ο υ  κ α ί  ο υ ρ α 
ν ί ο υ  ε ύ δ α ι μ ο ν ί α ς τ ώ ν  ε υ σ ε β ώ ν  κ α ί  ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν  χ ρ ι 
σ τ ι α ν ώ ν  (Ά θήναι 1878) σ. 40-44. Είναι περίεργος ή προσθήκη τοΰ ονόματος 
τούτου έν τφ χρησμφ τούτφ (δστις δέν φαίνεται πολύ νέος). Καί ό μιν Κ ω ν σ τ. 
Παλαιολόγος άπέθανεν έν χηρεία (βλ. Π ο λ ί τ ο υ ,  Μέλετσι, περί τοΰ βίου καί 
τής γλώσσης τοΰ Έλλην. λαοΰ, Παραδόσεις Β' (Ά θήναι, 1904) σ. 690). Πρόκειται 
αρά γε περί τής Σ ο φ ί α ς  Π α λ α ι ο λ ο γ ί ν η ς  (Ουγατρός τοΰ Θω μ ά  Πα λ α ι ό -  
λ όγ ου ,  άδελφοΰ τοΰ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ )  ήτις ένυμφεύΰη τόν Ί  ω ά ν ν η ν Γ' 
τής 'Ρωσσίας ; (έντεΰθεν καί ό δικέφαλος αετός εις τό “Ρωσσικόν έθνόσημον). Αΰτη 
ώνο-μάξετο τέα)ς Έ  λ έ ν η, καί είναι ε υ ν ό η τ ο ς  ή μ ε τ ο ν ο μ α σ ί α  
υ π ό  τ ω ν  ' Ρ ώ σ σ ω ν .  "Εκτατέ δέ καί ή συρροή Ελλήνων επισήμων είς τήν 
ρωσσικήν αυλήν (‘Ιστορ. Π α π α ρ ρ. Ελ II σ. 55—57); *Αλλ’ ό χρησμός δέν δύ- 
ναται να είναι τοσοΰτον αρχαίος. Θαυμαστόν είναι, έαν άναφέρηται είς τήν άρτι 
(18 *Ιαν. 1932) θανοΰσαν έν ^Φλωρεντία βασίλισσαν τής Ελλάδος Σ ο φ ί α ν ,  
άδεφήν τοϋ Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Κ ά ϊ ξ ε ρ  τής Γερμανίας, νυμφευθεϊσαν τόν 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  τφ 1889.

2) Βλέπ. περί φιλελληνισμού Λόγος Στεφάνου Α. Κουμανούδη έν τ ω ’Α θη
ναία) τή 27 Φεβρ. 1866 (Πανδώρα τομ. 12' 1866 σ. 1.— ) Περί τής λέξεως καί κα 
ταγωγής τοΰ Φιλεληνισμοΰ.
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Οΐ δέ χάριν τοϋ τε κερδώου και τοΰ εμπολαίου Έρμου «δολιχήν οδόν 
άργαλέην τε» στελλόμενοι καί πλανώμενοί ήμέτεροι ομογενείς, ένθα

»Λευκά τε φύλλα νέμονται άρειμανέων Γερμανών
»Έρκυνίου δρυμοΐο παραθρώσκοντες όρόγκους»1)

άπολαύοντες τής θρησκευτικής ανοχής των εκεί αρχών συνίστων ναούς προς 
ψυχικήν αυτών θεραπείαν καίτήρησιν τών πατρώων δογμάτων καί διδαγμά
των. Έν Λειψία κατά πρόσκλησιν τών εκεί ομογενών έμπορων μετέβη έκ 
Δρέσδης 6 αρχιμανδρίτης Θεόκλητος ΐίολνείόης, δ πολλάς πόλεις τής εύσε- 
βεστάτης'Ρωσσίας καί τής πολυσόφου Γερμανίας περιηγησάμενος...». 2)Τοι- 
αΰτα λίαν επικουρικά προς το θέμα ημών προοιμιαζόμενος γράφει ό Σ ο 
φ ο κ λ ή ς .  ΙΙολλοϋ δέ λόγου άξιον τό ποίημα καί διά την έξιστόρησιν 
τής τού Λουδοβίκον ΙΑ' τής Γαλλίας δεινής πτώσεως καί τών περί τον 
'Ισπανικόν θρόνον διαδραματουργηθέντων τώ τότε χρόντρ. Κάρολος Β '* 
ό τή; 'Ισπανίας βασιλεύς, ως άτεκνος άνεβίβασεν έπί τοΰ θρόνου τον 
τής Βαυαρίας πρίγκηπα Φερδινάνδον. Οΰτος έτελεΰτησε τώ 1699, καί έπέ- 
τυχεν ό τής Γαλλίας μονάρχης, ώστε νά διαδέξηται αυτόν Φίλιππος δ έ'γγο- 
νος αύτοΰ (16 Νοεμβρ. 1700). ’Αλλά τό τοιοϋτον έξήγειρε την άγανάκτησιν 
τής Αυστρίας, ώ ; κινδυνευοΰσης νά άπολέση τά έπί τοΰ ισπανικού θρόνου 
δικαιώματα. "Οθεν ό Λεοπόλδος, δ τής Γερμανίας αύτοκράτωρ) συνήψε 
συμμαχίαν καί έπιμαχίαν μετά τής 'Αγγλίας καί ’Ολλανδίας. Οΰτω εξερ- 
ράγη δ περί τής διαδοχής τοΰ ισπανικού θρόνου μάκρος πόλεμος. Ό 
αγέρωχος Λουδοβίκος ύπέστη πολλάς ταπεινώσεις τών συμμαχικών στρα
τευμάτων προελασάντων σχεδόν μέχρι Παρισίων. Τφ 1713 κατά ’Ιανουάρι
ον συνεκροτήθη έν Τραϊέκτω σύνοδος, καίΓ ήν άνεγνωρίσθη μέν ό Φίλιπ
πος , άπεκήρυξεν όμως τά έπί τοΰ γαλλ. θρόνου δικαιώματα. Περί τά 
γεγονότα ταΰτα λοιπόν στρέφεται τό ποίημα. Τις δ’ δ ποιητής, δ σύγχρο
νος καί δμόβουλος καί όμοϊδεάτης τοΰ Πολυείδους, δ την πτέρναν κατά 
τής Γαλλίας τόσα) έμφανώς κινήσας καί προς άλλο άστρον, ού αί ακτίνες 
από πολλοΰ διεσελάγιζον τήν ’Ανατολήν, στρέψας τά βλέμματα, οΐονεί 
κατά παραγγελίαν τοΰ ήμετέρου εθναποστόλου έντείνας τούς στίχους; Τις 
άλλος ή φαναριώτης τις ήγεμονίδης, άρεσκόμενος, ώς άλλοι πολλοί, ίνα 
διά γλαφυρών στίχων πολιτικολογή; άρχεται δέ ούτω I

*) Δ ι ο ν ΰ σ. Οίκουμ. Περιήγ. στ. 285.
*) Ν ι κ. Ά  λ ε ξ. Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ  ψόγος νικονιανής κτλ. (Βενετία 

1876) σ. 20-21. έν σ. 63 67 τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ ναοϋ τών ’Ορθοδόξων 
‘Ελλήνων έν Λειψία έκ τοΰ Κωδικός τούτου γεγραμμένον διά χειρύς τών έφημε- 
ρευσάντων τοΰ ναοΰ Κ α λ λ ί ν ι κ ο υ  καί  ’Ι γ ν α τ ί ο υ  Σ κ α λ ι ώ ρ α.

3) Τοΰτο εικάζει καί ό Σοφοκλής, ένθ’ άνωτ. σ. 16. Βλ, αυτόθι «περί τοϋ ε ί
δους τής στιχουργίας, καθ’ ήν ό στιχουργός χάριν τής όμοκαταληξίας χρήται καί 
ψυχρολογίαις καί τύποις λέξεων «παρασήμοις».
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Θυμού ήμερα, δχι γαλήνη
εις τούς Φραντσέζους μέλλει νά

* [γίνχι
καί εις τον 'Ρήγα χωρίς ειρήνη. 
Όπότον όλη ή Γερμανία 
μέ τά φουσάτα και έν ανδρεία 
Θέλει όρμήσει εις την Γαλλία. - 
"Ολους ό τρόμος θέλει πιάσει, 
δταν σταΐςχώραις ίδοΰν νά φθάση 
ό εχθρός διά νά τούς χαλάση.
Καί κάθε σάλπιγξ νά λέγη τόνον 1 
ταχέως δότε δλον τον θρόνον 
τής 'Ισπανίας μη φέρη φόνον.
Ώ, καί πώς θέλει αναστενάξει 
ό Λουδοβίκος, δταν κυττάξη 
μέσα στην Φράντσαν ευθύς ν ’ ά-

[ράξη
στρατός ό μέγας τής Γερμανίας, 
τής Ίγγλητέρας καί ’Ολλανδίας, 
νά πολεμοΰσι μετά άδειας.
Νά τού δουλώση καί τον λαόν του 
καί νά τον έχη ως ποίμνιόν του, 
εις κάθε πράγμα υπήκοόν του.
Μέ έκπληξίν του Όέλει νά λέγη :
Τώρα ή Φράντσα πικρά άς κλαίγη 
διά την δόξαν, όπου μέ φεύγει.
Ό  εχθρός στέκει καί δεν μ’ ά=

[φίνει
νά ζήσω πλέα μέ τήν γαλήνη, 
ουδέ νά έχω ποσώς ειρήνη.
Καί θέλει άρα νά αποδώσω, 
δσα έπήρα νά τά πληρώσω 
μέ αδικίαν καί κόπον τόσο.
Θρόνον καί σκήπτρον νά μή με-

[τέχω
καί δσα θέλει νά τά προσέχω, 
καί εις τήν σκέπην του νά προστρέ

χω;
ι ) Τό έντυπον έχει νά.
2) Καί τά δύο χειρόγραφα, άπερ ειχεν
3) "Ενθ’ άνωτ. σ. 26—30.

Ώ Λουδοβίκε, αυτό θυμήσου, 
πώς ή αιτία είναι δική σου 
νά χάσης τώρα καί τήν τιμήν σου. 
Καί μάθε δλα τά δσα πράσσεις 
με πιστοσύνην νά τά φυλάσσης. 
βάστα τούς δρκους μή τούς χα-

[λάσης.
Φίλιππον φέρε τον έγγονά σου, 
έχε τον πάντα αυτού σιμά σου. 
τά δσα πάσχει είναι κακά σου. 
’Από τούς τόπους τής ’Ισπανίας 
τον κατατρέχουν μετά ανδρείας 
οι πολεμάρχοι τής Γερμανίας.
Δόσε, ώ Καΐσαρ, ταύτην τήν ό5ρα 
εκδικήσεως ά'δειαν τώρα, 
τό συμπάθειο μή *) λάβη ή χώρα. 
Φθάνει ή τόση αυτού κακία, 
οπού έγίνη μόνη αιτία, 
γιά τής Ευρώπης τήν άπωλεία. 
"Ολη ή Φράντσα ας έρημάξη ?) 
καί ό εχθρός σου καν ύποτάξη 
τήν κεφαλήν του καί άν τρομάξη, 
φωναίς καί λόγοι καί ίκεσίαις 
μήν άκουσθούσιν, ούτε πρεσβείαις, 
μηδέ οί δρκοι μέ πονηρίαις.
Τών στρατευμάτων ή πολλή βία, 
άς τού χαλάση τήν μοναρχία 
μέ πάσαν τόλμη καί μέ ανδρεία. 
Καί τότε, Καΐσαρ, σάν νικηθή, 
ώ πόσον δλοι θέλουν χαρή, 
δσοι ευρίσκονται θλιβεροί!
Λοιπόν άς παύση ή πανουργία, 
τών κακογάλλων ή δυναστεία 
άς λάβη τέλος μέ θρηνωδία.
Νά άνατείλη ημέρα κείνη, 
εις τήν οποίαν μέλλει νά κλίνη 
τού Λουδοβίκον ή βασιλεία, 
πού τήν παιδεύει δίκη ή θεία 3).

ύπ’ οψιν ό Σοφοκλής έχουσι : ρημάξη.
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2 2 .*Η Ρ ω σα ία  έν το ΐς  χ ρησμο ΐς .—Οί ' Ελληνες ρω σσόφ ιλ ο ι .— CH άνά -  
στασ ις  εον  π τω χόν  βαα ιλέως. — Οί χρησμο ί τον  σοφού  Δέοντος 
'<■0,1 τά ξ α ν θ ά  γένη, π α ρ ερμ η νε ία  τον Π ανταζη .— Μ ατθα ίο ς  ό 
Μ νρέων σχετλ ιάζω ν  επ ί τη α ν τ α π ά ι η .— ’Αλέξιος ό Μ ιχαή -  

λοβ ιτα  κα ί ο ΐ  Λ ειχοϋδα ι. — Οι χρησμολόγο ι Π αΐσ ιος  ό Αι- 
γαρ ίδης  κ α ι Νικ. δ Σ παθάρ ιο ς ,  ο ί ν π ο β ο λ ε ΐς  της Μ εγάλης  
ιδέας. —’Ιω άννη ς  ό Κομνηνάς, ’Αναστάσιος ό Γόρδιος, 

ή βασ ιλ ε ία  τον  Μ ω άμεθ  κ α ί ο ί Ρ ώ σσ ο ι .—Τά π ρο γνω 
στ ικά  των κα ιρών,γένεα ις  των χρησμώ ν τον ’Αγα
θ ά γ γ ε λ ο ν .— Ό Δαπόντες , ό C h a n d l e r  κ α ί  a t  

δ ιο σ η μ ε ΐα ι .— ‘Ο Πολνείδης κα ί  ο ί  φ ιλορωσ-  
σ ικ ο ί  χρησμο ί, όραματ ισμος  των  'Ελλήνων  

τρ ιώ ν  α ιώ νω ν .—Οί Ορλώφ έ νεπ νεύοθη -  
οαν  έκ τώ ν  Χ ρησμών .—'Ο Πολνείδης  
έν Μ ινόρκα .—Τά αποτελ έσμα τα  των 
Χρησμών. — « Η ά λ ή θ ε ία  κρ ιτής»  
τοϋ  Β εντζόνη  κ α ί ή Μ οσχόπο-  
λ ις .— 'Ο μ να τηρ ιώ δης  μ ο να 
χός Σ τέφανος .—' Α γιορε ϊτα ι 

εις τον άγώνα .—Τό χρυ- 
σ οϋ ν  δνε ιρον  τον Θεο- 

κλήτον ,

CH διηνεκής του Πολνείδονς μέριμνα και 6 μύχιος πόθος ήν, η εναν
τίον των Τούρκων ενωσίς Γερμανών καί 'Ρώσσων. Τοΰτο αληθώς θά άπε- 
τέλει τον θρίαμβον τής κυοφορούμενης ιδέας. 'Ρωσσία και Γερμανία κατά 
την δε την περίοδον ήσαν τά ισχυρότερα κράτη τής Ευρώπης καί είχον 
υπό την εξουσίαν αυτών τάς δυο θαλάσσας τον Ευξρινον καί την Βαλτικήν. 
Προς τούτοις ό μέγας Φριδερΐκος ευκόλως θά κατώρθου νά προσεταιρισθή 
καί μίαν τών δυο Δυνάμεων, την Γαλλίαν ή ’Αγγλίαν, έτι δέ ευκολώτερον 
ή αύτοκράτειρα τής 'Ρωσσίας την Μαρίαν Θηρεσίαν είς άρίστας διατελοΰσα 
προς αυτήν σχέσεις. Πόσον αΰτη περιεποιείτο ήδη τούς'Έλληνας μαρτυρει ό 
*Όμηρος Δαμασκηνός εφημέριος τής εν Τεργέστη Κοινότητος, περί ου τόσω 
ευφήμωςεκφράζεται Ενγ. 6 Βονλγαρις (έν τφ Περί άνεξηθρ. Δοκιμίφ).Ού- 
τος τφ 1748 περιηγήθη κατά τον C r a t e y  διαφόρους χώρας τής Ευρώπης
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σχετισθείς μετά διαφόρων {ψηλών προσώπων, ή δέ γηραιά ζΐονκισσα τής 
Βρουνοβίκης  έμπλήσασα αυτόν παντοίων δώρων έφωδίασε διά καταλλήλου 
συστατικής προς την έγγονήν αυτής αύτοκράτειραν τής Αυστρίας Μαρίαν 
Θηρεσίαν (οτε οΰτος ένήργησε και επέτυχε την μετοικεσίαν των εν Βενε
τία Ελλήνων εις Τεργέστην καί την ϊδρυσιν Ναού.

Κατά θάλασσαν ή γαληνό τάχη Δημοκρατία, μεθ’ ής μάλιστα ανέκα
θεν συνεδέετο ό Πολνείδης ήτο πρόθυμος νά συνδράμη *). Την 'Ρωσσίαν 
εΐχον αείποτε πρωτοστατούσαν υπέρ εαυτών οί "Ελληνες καί εύρίσκοντο εις 
διηνεκή προς αυτήν συνεννόησιν. «ουδόλως, γράφει ό ΚαραμζΊνος , κοινω- 
νοΰντες προς Μωάμεΰ· τον Γ' ουδέ προς τον διάδοχον αύτοΰ Άχμετ τον Λ' 
(περί τοΐ604) έμανθάνομεν τά συμβαίνοντα έν Κωνσταντινουπόλει παρά τών 
Ελλήνων ιεραρχών, ερχομένων άκαταπαΰστως εις Μόσχαν'πρός συλλογήν 
ελεών καί φερόντων προς ημάς εικόνας καί τήν ευλογίαν τών πατριαρ- 
χών» * 2). Ή  τοιαύτη σχέσις ούδοπωστιοϋν ήλαττώθη διά τών αιώνων καί 
μέχρις εσχάτων ή 'Ρωσσία, ή άγια cΡωασία, έθεωρείτο ό πρόμαχος τής πί- 
στεως καί ή προστάτις τής ’Ανατολής. Οί δυστυχείς "Ελληνες καί δή οί κλη
ρικοί θαμβοΰμενοι εκ τών Ιτησίων συνδρομών, ελεών καί δώρων προς τά 
ιερά σκηνώματα, άπερ προήρχοντο έκ τής όμοδόξου αυτοκρατορίας, καί εκ 
τής επιδεικτικής προστασίας, καί βαυκαλιζόμενοι υπό επιτηδείων πρακτό
ρων έ'τρεφον μεγάλας προς αυτήν ελπίδας καί τάς ευμενεστέρας διαθέ
σεις, χωρίς ποτέ νά διεισδυσωσι εις τούς απώτερους ίδιοτελείς αυτής σκο
πούς,ούς καί αυτός ό θερμός θιασώτης τής ελευθερίας τών Ελλήνων Βολ- 
ταΐρος δεν αποκρύπτει, ώς εΐδομεν, εις τάς προς Αικατερίνην Β' έπιστολάς 
αυτού.

Ό Γάλλος G u i l l e t i e r e  περί τά τέλη τού ΙΖ' αίώνος γράφει 3) 
«Οί "Ελληνες....διατρέφουσι τήν άπόκρυφον ελπίδα,δτι άταφανήσεταί ποτέ 
"Ελλην αρχηγός επάξιος τών αρχαίων μιμητής, καί απελευθερώσει αυτούς 
εκ τής τυραννίας τών Τούρκων... Έλπίζουσι δ ’ ΰτι ή τοιαύτη άναγέννησις' 
εύοδοθήσεται τη αρωγή τοΰ ομοθρήσκου τσάρον τής Μοσχοβίας, ον άγα-

ι ) Ν. Σιών Η’ (1911) σ. 634).
2) Τοιοΰτον, φρονώ, σχέδιον είχε καταστρώσει ό Θεόκλητος, δπερ, Ιάν κατά 

γράμμα επρανματοποιεΐτο, θά έπέφερεν έν τάχει τήν έκπλήρωσιν τών εθνικών αύτοΰ 
πόθων. Τήν αξίαν τοΰ σχεδίου τούτου κατανοεί τις πλήρως, παραβάλλων προς τό 
κατά 1704 υπό τοΰ τυχοδιώκτου Σ ε ρ α φ ε ί μ  προτεινύμε\ον (βλ. Κο ν τ ο γ .  σ· 18)

3) ‘Ιστορία τής αύτοκρ. τής ‘Ρωσσίας έξελληνισθεΐσα έκ τοΰ Γολλικοΰ υπό Κ. 
Κροκιδά τόμ. ΙΑ/ (Ά θήναι, 1859) σ. 72 βλ. καί σημ. έν σ. 290. Τά τής διαρκοΰς 
έπικοινωνίας καί περί πλείσταιν Ελλήνων ένδημούντων έν ‘Ρωσσία καί δή έν αυτή 
τή αύτοκρ. αυλή βλ. Κοντογ, σ. δ-—23, 35.
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πούσι μετ ’ άνηκούοτον τρνφερύτητος  (avec une tendresse qui li’est ima- 
ginaqle x).

Ό  F e  r r i o l ,  Γάλλος πρεσβευτής εν Κ/πόλει ιφ  1699 εγραςρε περί 
τού Άλεξ. Μανροκορδάτον'..., ΐΐ regarde le Gzar conime le protecteur 
de sa religion et conime le seule prince, qui peut deli\rer les Grecs 
de la tirannie de Turcs et restablir l ’ancien empere grec (από 
Κ/πόλεως 12 Μαΐου 1700 * 2).

Εις τούς παλαιοτέρους ό'μοος χρησμούς ουδόλως άναφέρονται οί Ρώσ- 
σοι, ώς π, χ. έν τοίς τού Μεδοθ-ίου ΙΙατάρων, ούς πληρέστερους ευρίσκει 
τις εν χειρογράφοις.

Οι "Ελληνες είτε έν γνώσει τοΰτα)ν είτε έν άγνοία ήθελον νά ρωσσί- 
ξωσι μάλλον η νά ελληνίζωσιν 3). Εντεύθεν καί πάντες οί χρησμοί οί τήν 
άπολΰτρωσιν τού γένους έκ τού «ξανϋον γένους» έξαρτώντες. Τούτο απο
τελεί τό σημεΐον της καταπτώσεως τού ελληνικού λαού. Έν τω άρχαιοτά- 
τω χρησμφ τφ σωζομένφ έν Β ιενναίφ κοοδικι τού XIII αίώνος καί γρα- 
φέντι κατά τούς τελευταίους χρόνους των είκονομάχων ι) άναφερεται άπο- 
κατάστααις της βαοιλείας τον δικαίου, τον άφωμοιωμένον τω Θζώ και δίω-

0 Lacedemone et nouvelle, Paris 1676, τόμ. II, σ. 580).
2) Correspondance du marquis de Ferriol, Anvers 1870, σ. 116).
3) «Οί κατά της Τουρκίας πόλεμοι τής Α ί κ α  τ ε ρ ί ν η ς  ένέπλησαν 

τούς πολυπληθείς "Ελληνας φαιδρών ελπίδων. Τό πολυθρύλητον « ε λ λ η 
ν ι κ ό ν  σ χ έ δ ι ο  ν» τής μεγάλης αύεοκρατείρας, τά άθλα τοΰ Ποτέμκιν 
καί τού Σουβάρωφ έξήψαν τήν φαντασίαν των ύποδούλιον χριστιανών επί τοσοϋτον, 
ώστε καί πεπαιδευμένοι καί ίδιώται έρρέμβοντο έν είδώλοις καί σκιαϊς παραδεχόμε
νοι πάντες έκ Κρεμλίνου τής πολυπόθητου έλευθερίας τό σύνθημα »γράφει ό Θ ε ρ ι α* 
ν ό ς (έν 3Αδαμ. Κοραή τομ. Α'. σ. 14). Ιδού δέ <■ διδάσκαλος τοΰ Γένους Ά  θ α ν. 
Ψ α λ ί δ α ς έ ν  «Τ ή ά λ η θ ε ί ε ύ δ α ι μ ο ν ί α» ήν τφ 1791 έξέδοτο έν Β ιέν
νη τί διακηρύττει έν τή πρός τήν Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ν  άφιεριΰσει: «Σ έ, φ η μ ί, 
κ ρ α τ α ι ο τ ά τ η ί π ρ ο σ δ ο κ ά ,  έ π ί σ έ  έ λ π ι ζ ε  ι κ α ί έ λ π ί ζ ο υ σ α  
ο ύ κ  έ π α ι σ χ υ ν θ ή σ ε τ α ι ,  ώ ς  σέ  τ ή ν έ ξ ΰ ψ ο υ ς τ φ ό ν τ ι π ρ ό -  
ν ο ι α ν  τ α  ύ τ η ς  λ υ τ ρ ω τ ή ν κ α ί  δ έ σ π ο ι ν α ν  ά φ ο ρ ί σ α ι π ι σ τ ε ύ -  
ο υ σ α  κ α ί μ ί α ν ά λ η θ ώ ς  β α σ ί λ ι σ σ α ν  ε ύ σ ε β ε σ τ  ά τ η ν  π ά ν -  
τ ω ν  τ ώ ν ε ύ σ ε β ώ ν ά ν α δ ε ΐ ξ α ι  τ ε κ α ί  σ τ ε φ α ν ώ σ α ι ' ή  γ ά ρ  
π ο λ υ κ ο ι ρ α ν ί η  τ ή ν  κ ο ι ν ή ν  ω φ έ λ ε ι α ν  δ ι α σ τ ρ έ φ ε ι » .

Βλ. καί τήν πρτσφώνησιν, ήν Νι κ .  δ Γ λ υ κ ύ ς  προύταξε της «Έ ρ μ η- 
ν ε ί α ς  τ ή ς  Κ ρ α τ α ι ο τ ά τ η ς  κ α ί  Σ ε  β. Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς  Β'... 
π ρ ό ς  τ ό  σ ώ μ α  τ ώ ν  έ π ι σ τ α τ ώ ν . . .  μεταφρασθείσης έκ τοΰ ’Ιτα
λικού... Ένετίησιν 1770», έ'νθα μεταξύ άλλων εύχεται ό φιλογενής τυπογράφος, ϊνα 
«αί θερμαί δεήσεις τοΰ ταλαιπιόρου σου γένους, όπου μετά δακρύων ημέραν καί νύ
κτα πρόα τον υψιστον άναπέμπουσι έξακουσθώσι δ ι ά ν ά κ υ β ε ρ ν η θ ή κ α ί  
α υ τ ό  μέ τ ο ύ ς  ί δ ι ο υ ς  ν ό μ ο υ ς  α υ τ ή ς  τ ή ς φ ι λ ο σ ό φ ο υ α ύ -  
τ ο κ ρ α τ ο ρ ί σ σ η ς ,  κ α ί  ν ά  ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι  υ π ό  τ ή ν  σ κ έ π η ν  
κ α ί π ρ ο σ τ α σ ί α ν  τ η ς » .

ή) Παρά Vassiliev, ένθ3 άνωτ.
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ξι,ς τών ’Ισμαηλ ιτώ ν . Εντεύθεν και ό «Λόγος περί τον θρνλλουμένου πτω
χόν και εκλεκτόν βαοιλέως τον κατοικονντος εν τω πρώτον άκρω τής Βν- 
ζαντ ίδος> συν ταχθείς μετά τάς άρχάς του XIII αΐώνος. *) Ούτος είναι ό 
εκλεκτός τοΰ θεοΰ ό μέλλων νά έλευθερώση την Κωνσταντινοΰπολιν, «δνΐ 
έδόκουν οΐ άνθρωποι ούδέν ό'ντες ούδέν όντα καί οΰδέν χρησιμενοντα, καί 
Ιπιθήσει επί την κορυφήν αύτοΰ καί χρίσει αυτόν τό έ'λαιον τά τέλη των 
ημερών, δς γραφήσεται ήλειμένος* καί έξελεΰσεται κατά των ’Ισμαηλιτών 
καί κρατήσει αυτούς». Άλλα τά στοιχεία πάντων τούτων των χρησμών 
εύρίσκομεν έν τοΐς τοΰ Σοφον Αέοντος π.χ. εν τφ Γ γράφεται:

«Ίώ , Ίώ .  Ευχαριστία— Κώ και Κώ, ή τοΰ πτωχοΰ επικράτησις... 
*/ώ,καί άποκαλυφθήσεται ό ειλημμένος — Επώνυμος Μεναχείμ  * 2).

'Ο νεκρός ήδη καί θέα λελησμένος —Οϊδασι πολλοί καν μηδεις τοΰτον
[βλέπη 3 *).

*Ως έκ μέθης δέ φανερωθείς άθρόως —Σκήπτρα κρατήσει τής δε τής βα
σιλίδας ").

Εμφανέστατα διατυποΰται τό τοιοΰτον εν τή υπό Legrand δημοσι- 
ευθείση διασκευή υπό την επιγραφήν : «Αίνιγμα γίέοντος τον σοφον 5)» 

cO πτωχός ό πτωχολέων, 
τό όνομα Ίώ.
Τών πάντων είμαι δραγάτης.
Έγώ είμι δ βασιλεύς ό πένης, 
ο ελεών πτωχούς καί πένητας G).

J) Παρά Σ τ ε φ α ν ί τ σ η  σ. 133—138.
2) Αυτόθι 134.
3) Αυτόθι 110.
ή Αΰτ. 133" αντί φ αν ερω θ ε ίς  ο Στεφ. έχει φανε ίς .  Καί ή λαϊκή μοΰσα πε- 

ριπαθώς διά τοΰ Γ. Β ι ξ υ η ν ο ΰ έψαλλε την ανάστασιν τοΰ προσδοκωμένου 
έλευθερωίοΰ βασιλέιυς έν τφ θαυμασίω ποιήματι. «Ό  τελευταίος τών Παλαιολό- 
γων», έν φ  άποτυποϋνται οι θρΰλοι, οί πόθοι καί τα όνειρα τών Θρακών, άπερ κα- 
τεστάθησαν πανελλήνια (βλ. την τελευταίαν έκδοσιν εις τήν Νεοελληνικήν ’Ανθο
λογίαν τοΰ Σ κ ό κ ο υ Α. 2 (Άθήν.;ι, 1922), σ. 122—128.

G) Annuaire de Γ association pour enconr. des etud. grecques. Τόμ. XIII 
(Paris, 1874) a. 173—192. Σ υ ν ε τ ά χ θ η  α σ φ α λ ώ ς  ύ π ό Λ ε ο ν τ ί ο υ  μ ο 
ν ά χ ο υ ,  ού τό όνομα ευρίσκω έπί περιλήψειος τοΰ χρησμού τοιάου. δημοσιευθεί- 
σης υπό Σ τ ε φ α ν ί τ σ η  (ένθ ’ άν. σ.130). « Τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ β α σ ι λ έ ω ς  Λ έ- 
ο ν τ ο ς π α ρ α β ο λ ή ώ ς μ υ θ ι κ ό ν κ α τ ά  τ ι  ν α μ ο ν α χ ό ν  Λ ε ό ν τ  ι
ό ν  έ κ  τ ώ ν  σ υ μ β ο λ ι κ ώ ν  ά ν  δ ρ ι ά ν τ ω ν  (ϊσ. εκφράσεων) τ ή ς  Κ ω ν- 
σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ  ε w ς».

°) Παρά V a s s i l i  ev, έ νθ ’ άνωτ. σ. 47 — 50 έν τελεί ή φράσις; «’Έσται δέ ό 
θυμός τοΰ βασιλέως έκείνου (τοΰ Ί  σ α ΰ ρ ο υ) έπί πάντας τούς άρνησαμένους έν 
είκόνι τον Κύριον», (βλ. Π ο λ ί τ ο υ ,  Παραδόσεις Β' σ. 6G5).
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Το δέ ονομά μου, 
ιώτα και ω συν xfj μακρά, 
ο λέγεται Ιω άννη ς  1).

Ή  παράδοσις αΰτη περί του μέλλοντος ν ’ άνασταθή έλευθερωτοΰ 
βασιλέως τυγχάνει ακραιφνής ελληνική ευρισκομένη καί εν τοΐς περί τής 
έλεύσεως τοΰ αντίχριστου χρησμοις. π.χ. «Έ ν ταϊςέσχάταις ήμέραις άναστήσει 
κύριος ό θεός βασιλέαν από πενίας καί πορεΰσεται εν δικαιοσύνη πολλή 
καί πάντα πόλεμον παυσει», 2). κατάγεται δέ από των μακεδονικών έ'τι χρό
νων, ότε συιηθέστατα τά περί βασιλέων πλάσματα, οιτηες αφανείς έξ αν
θρώπων γινόμενοι μεθίσταντο εις τούς θεούς 3). Τάς τοιαύτας δοξασίας 
επρέσβευον ού μόνον κοινοί άνθρωποι δεισιδαίμονες παρά τοΐς Βυζαντι
νούς, άλλα καί διαπρεπείς λόγιοι καί ιστορικοί, ώς άλλοτε λεχθήσεται. Ά - 
ναφέρομεν ενταύθα τον Μιχαήλ 'Λ κομινάτον, οστις γράφει Λ) : «Πόλις μι
κρά καί άνδρες εν αυτή ολίγοι καί έλθη επ’ αυτήν βασιλεύς μέγας  καί 
κυκλώσει αυτήν καί οικοδομήσχ) επ’ αυτήν χάρακας μεγάλους, καί εύρη έν 
αυτή άνδρα πένητα σοφόν, καί διασώση αυτός τήν πόλιν έν xfj σοφία αύ- 
τοΰ, καί άνθρωπος ουκ έμνήσθη συν του άνδρός εκείνου» δ).

Έν τοΐς χρησμοΐς τοΰτοις άναφέρονται ενιαχού τά ξανΰά γένη, άλλ’

J) To κείμενον έλαβον έκ κώδ. Ίβηριτικοΰ (181 τοΰ XVI αίώνος) φ. 29α ώς 
πληρέστερον τοΰ έν σ. 187 τοΰ Annuaire. Περί τούτων βλ. έκτενέστερον έν τη εις to 
έν Ά θήναις Λ' Διεθνές Βυζ. Συνέδριον (1931) ανακοινώσει μου : Τ ά χ ρ υ σ ό- 
β ο υ λ λ α  τ ω ν  η γ ε μ ό ν ω ν  τ ή ς  Μ ο λ δ ο β λ α χ ί α ς  κ α ί  τ ό α έ μ 
β ο λ ο  ν IQ η Ι ω ά ν ν η ς  (έδημοσιεύθη έν τφ Άναμνηστικφ τοΰ μακ. Σ. Λάμ. 
πρου  τεύχει σ. 235 έ. (ΆΟήναι 1933).

®) Βίος Ά  ν δ ρ έ ο υ τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ, έν Bolland. Act. Sanct, Μάιος 
τόμ. VI, σ. 89 (παρά Πολίτη σ. 665). Βελτίων ή έκδοσις τοΰ Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο υ  
μοναχού ('Ιεροσόλυμα 1912 σ. ιζ ', 215, 8α) « Β ί ο ς  κ α ί  π ο λ ι τ ε ί α  τ ο ΰ  ο σ ί ο υ  
π α τ ρ ό ς  η μ ώ ν  Ά  ν δ ρ έ ο υ τ ο ΰ δ ι ά  Χ ρ ι σ τ ό ν  σ α λ ο ΰ  σ υ γ γ ρ α 
φ ε ί ς  π α ρ ά  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  ί ε ρ έ ω ς  τ ή ς  ά γ ι ω τ ά τ η ς  Μ ε γ ά 
λ η ς  ’Ε κ κ λ η σ ί α ς »  (έκ Σιναϊτικοΰ κωδικός τι,ϋ XVII αίώνος). Είναι περί
εργος ό α π ό κ ρ υ φ ο ς  ούιος βίος. Βλέπ. Π ε ρ ί  σ υ ν τ έ λ ε ι α ς  τ ο ΰ  α ί ώ 
ν ο ς  έν κεφ. ΛΘ' σ. 127 — 14δ έν αύιφ  παρενείρει περί των δημιουργημάτων τοΰ 
ύεοϋ, καί προς τούτοις ■ «πόθεν ή αστραπή»; (σ. 134). «ή χιών έκ τοΰ ουρανού κά
τωθεν φερομένη, πόΟεν λευκαίνεται. ή ποιώ τρόπφ ύδωρ ών (sic) εις χιόνα μεταβάλ
λεται» (137). ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  π ε ρ ί  σ υ ν τ έ λ ε ι α ς  ο ύ δ έ ν  α ν α φ έ 
ρ ε ι .  Περί αυτής ώς καί άλλων προρρήσεων γράφει έν τφ ΜΗ' κεφ. «Περί τοΰ 
τέλους τοΰ κόσμου» (σ. 162—188) μετά σπουδαίων σχολίων.

3) Κατά τον R ο 1ι d e (παρά Πολίτη σ. 664).
ή Τό χωρίον έλήφθη αύιολεξιιέκ  τοΰ Έ κ κ  λ η σ ι α  σ τ οΰ  9,14—15, καί δπερ 

ώς φαίνεται είναι ό πυρήν τοΰ π ε ρ ί  π τ ω χ ο ύ  β α σ ι λ έ ω ς  χρησμού.
&) "Εκδ. Λ άμπρον  τόμ. Α'. σ. 222.
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εν μέν τοις του υπό to δνομα τού Λέοντος έμφερομένοις, ώς εχθρικά 
π. χ. έν τφ περί άναστάσεως τής Κωνσταντινουπόλεως :

'Ως χούν άθροίσεις των εθνών τό χρυσίον, 
και πάσας άρξεις τάς πέριξ φυλαρχίας.
'Αλλά σε πνρίστατον και ξανθόν γένος 
πάσαν τεφρώσει καί τό σόν λύσει κράτΟς *)

Ξανθόν γένος ενταύθα εννοεί τά λατινικά γένη, τούς Νόρμανδούς 
και Γερμανούς. Εις συμπλήρωσιν των ανωτέρω προστιθέμεθα, ότι 
Ξανθόν γένος οί Γερμανοί ελέγοντο από των χρόνων έ'τιτού Γαληνόν, 
όστις έν τφ τρίτφ ύπομνήματι «εις τό περί φΰσιος ανθρώπου βι- 
βλίον του cΙπποκράτου ;  τάδε φθέγγεται: «χρώμενοι δέ ενίοτε τοΐς όνό- 
μασιν ούκ ακριβώς έ'νιοι τών βιβλία γραψάντων την των πραγμάτων διδα
σκαλίαν ταράττουσι (άλλ. πράττουσΟ’ ούτω γάρ τινες όνομάζονσι τους 
Γερμανούς ξανθούς, καί τοι γε ούκ όντας ξανθούς, εάν τις ακριβώς έθέλη 
καλεΐν, άλλα πυρρούς * 2) Έ ν τούτοις ό φιλορροοσσότατος Πανχοζης 
Λαρισαΐος, ό κατά τό 1789 έρμηνεύσας διαφόρους χρησμούς, άιαφέ- 
ρει τον χρησμόν εις τά σύγχρονα γεγονότα και υπολαμβάνει ώς ξαν
θόν γένος τούς Έώσσους ! «Τότε τό τών ξανθών γένος θέλει τεφρώση καί 
κατακαύση την είρημένην πόλιν όμού μέ τό οθωμανικόν κράτος της, όταν 
ό Γιουρτζής, άφ’ ού κηρυχθή βασιλεύς, ήθελε φανή μέ ρωσσικός δυνάμεις 
κινούμενος κατά τών ’Αγαρηνών διά ξηράς καί θαλάσσης, καί ώς δάκτυ
λος θεού εναντίον εις τον νέον Φαραώ, τον βασιλέα τών ’Αγαρηνών». 
(Δεινοτέρα παρερμηνεία δεν ήτο δυνατή ! παρά «σοφωτάτου διδασκάλου» 
μάλιστα, ώς άποκαλεΐ αυτόν ό εκδότης) 3). Τέλεον την συνείδησιν άπεμπο- 
λημένος καί άφθονον τον λιβανωτόν προς τούς 'Ρώσσους καίθ)ν φωςάται 
δ εξηγητής ούτος καί είς τού Στεφάνου ’Αλέξανδρέως τον χρησμόν :

ΙΙύρος βοός δ’είσδέξεται τέκνα τά τών Δαιδάλων.

’ Ιδού ή φαιδρά ερμηνεία : «ήγουν δ Βόσπορος, δ θρακικός πορθ
μός.... θέλει δεχθή τούς Ξανθούς νά εμβαίνουν καί νά έβγαίνουν είς την 
Κ/πολιν μέ τά καραβιά τους ελεύθερα, διά τά όποια καράβια καί τέκνα 
τού Δαιδάλου ονομάζει αυτούς, ώσάν δποϋ αυτός δ Δαίδαλος είναι δ πρώ

J) Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ς  ο. 122.
2) Corpus medicorum graecorum V, 9, 1 ο, 94, 10 ed II Mawalde. Lipsiae et 

Berolini 1614).
3) Αύτ. σ. 127 πβλ. καί σ. 128. Μήπως δεν είδομεν άνωτ. (σ. Περιοδ. 147) 

ότι καί αύτός ό Εύ/ένιος γράορει, δει «οί άπλοϊκώτεροι άναλογίζονται τό προπεφοι* 
βασμένονέκεϊνο περί τοΰ ξανθοΰ γένους» J
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τος έφευρετής των καραβιών ’) και διά την επιτήδειον καί τεχνικήν χρή- 
σιν, όπου έχουσιν οί Ξανθοί εις αυτά τά καράβια καί διά την ΰπό- 
π ιερόν καί Δαιδάλειον μηχανήν, δ του μεταχειρίζονται μέ ταίς σκά- 
λαις εις άνάβασιν τειχών υψηλών καί δυσαλώτων καί διά την ά- 
λωσιν τών πολεμουμένων παρ’ αυτών πόλεων, τέκνα τοΰ Δαιδάλου ονο
μάζονται» * 2). Ή  υπέρ τών 'Ρώσσων μανία τών Ελλήνων ήν τοσοΰτον 
απεριόριστος, ώστε καί αυτά τά γράμματα τά εΰρεδέντα, ως γράφουσιν, 
επί τοΰ τάφου τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου κεχαραγμένα, ήρμήνευοαν υπέρ αυ
τών :

Τ. δ. ξ. γ. ν. α. μ. τ. τ. π. ο. λ. I. μ. τ. π. σ. τ. ε. π, λ. χ. φ. 
έ. π. ρ. μ. τ. τ. π. ρ. ν. μ. «το δέ ξανθόν γένος άμα μετά τών πρακτόρων, 
υλον’Ισμαήλ τροπώσουν, τήν έπτάλοφον έπάρουν μετά τών προνομίων»3).

Τοιαυτη έξήγησις, καθ’ ήν εποχήν οί χρησμοί ούτοι έγένοντο, δά ήτο 
ατοπωτάτη, διότι τότε τά ξανϋά γένη ήσαν πολέμια αΰτοΐς τοΐς Βυζαντι- 
νοϊς, μήπω αναφανέντων τών Τούρκων. εν δέ τοΐς μεταγενεσιέροις χρη- 
σμοΐς έξημερωδέντα τά γένη ταΰτα έγένοντο σνμμαχα  αΰτοΐς. Οΰτω επί 
πρδγ. έν τή είρημένη διασκευή τοΰ χρησμού τοΰ Δέοντος υπάρχει ήδε ή 
περικοπή :

Ό  φιλόσοφος γάρ λέγει : οΐον Οΰ'γγρους τε καί Ζήχους,’ Αλανοΰς, 
(γραφ. Αλβανούς), Βλάχους Κουμάνους. Οΰτοι κράζουν καί βοώσι, καί 
σαλπίζουν, παπαρίζουν, συντρομάσουν καί φοβούνται *).

Εις τοιοΰτους χρησμούς άναφερόμενος ό ένδους πατριώτης καί τών 
πατρίδων δογμάτων ζηλωτής Μνραίων Μ ατΰαΐος  άρχομένου τοΰ XVII 
αίώνος γράφει σχετλιάζων :

Έλπίζομεν εις τά ξανΌά γένη νά μάς γλυτώσουν, 
νάλθοΰν από τον Μόσχοβον νά μάς ελευθερώσουν.

η *0 Λαρισαΐος διδάσκαλος έποίησε ν α υ π η γ ό ν  τ ο ν  Δ α ί δ α λ ο ν ,  
κ α ί  τ ο ύ ς  α π ο γ ό ν ο υ ς  α ύ τ ο ΰ ' Ρ ώ σ σ ο υ ς !  ή δυνατό όμως νά γράψη, 
ότι είνα ι οί "Ελληνες, καί νά μετριάση μικρόν τήν άλληγορικήν αυτού δεινότητα.

2] Σ τ ε φ α ν. σ. 07. Ταΰτα γραφών ό Π α ν τ α ζ ή ς  βεβαί ι ς ειχεν ύπ’ όψιν 
τά’Ορλωφικά, άλλα δεν ήραντο καιά τάς ναυμαχίας έκείνας λαμπρά τρόπαια "Ελ
ληνες ; (βλ. Κοντογ, σ. 194, 201 κ. ά.). Καί τόν χρησμόν ούιος τοΰ Τ α ρ α σ ί ο υ 
[Σεεφ. σ. 74—-75, 76, 79, 81] εις όνομα τών “Ρώσσων εξηγείται.

3) . Αότ. σ. 53—5θ. τήν δέ έξήγησιν άναφέρουσιν εις τόν Σ χ ο  λ ά ρ ι ο ν  
(αύτ. σ. 52).

'·] Annuaire σ. 173, εφεξής αναφέρει καί Ήπειρώτας, Σέρβους κ. ά. συνα· 
σπιζομένους κατά των Τούρκων μετά τών Βυζαντινών.
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Έλπίζομεν εις τους χρησμούς, ’ς ταΐς τβευδοπροφητείαις, 
καί τον καιρόν μας χάνομεν ’ς ταΐς ματαιολογίαις 1).

Πόσον δίκαιον ειχεν ό στιχουργός ταυτα γραφών, άποδεικνΰει το γε
γονός, δτι ενφ οί "Ελληνες ρωσσόφιλοι επλαττον χρησμούς καί έτρεφον 
ελπίδας επί την ρωσσικην παντοδυναμίαν ό αύτοκράτωρ τφ 1584 πέμπων 
προς τον Ά μουράτ  τον πρεσβευτήν ΒλαχώΒ έγραφε προς αυτόν : «οί 
πρόγονοι ημών ( 'Ιωάννης και Βαγιαζητ) οι πάππο ι  (Βασίλειος και Σον- 
λεϊμάν) καί οι γονείς /*Ιωάννης καί Σελίμ] εκαλούντο αδελφοί (sic), καί 
άντεπέατελλον προς άλλήλονς εν αγάπη. Αϋτη έστω καί ημΐν. " II 'Ρωσαία  
ανοικτή τοΤς έμπόροις σου , δεχόμενη άτελώς καί ανεξαιρέτως πάντα τα. 
εμπόρευματά σον. ’Απαιτονμεν αμοιβαιότητα καί ούδεν πλέον». Προς 
έπιβεβαίωσιν δε τής άμοιβαιότητος ταΰτης ό Σουλτάνος ένέδνσε τον Βλα- 
χώβ χρνσουφαντον καφτάνην, καί άντεπέστελλε τφ Τσάρορ διά του 
’Ιβραημ Πασά. Ή σαν δε έτοιμοι οΐ 'Ρώσσοι καί σνμμαχίαν νά σν- 
νάψωσι, άλλ’ οί Τούρκοι άπεποίήθησαν * 2). Ταύτα συνέβαινον καθ’ ον 
χρόνον οί Χριστιανοί τής ’Ανατολής ύφίσταντο τά πάνδεινα !

« ’Επέστη φοβερός τή χριστιανωσυνη καιρός, έγραφε προς τον Θεό
δωρον ό βασιλεύς τής Γεωργίας ’Αλέξανδρος, όν προεΐδον πολλοί θεόπνευ
στοι άνδρες. "Ημείς οί όμόϋρησκοι αδελφοί των ιΡώσσων στενάζομεν νπό 
τους ασεβείς. ’Ορθόδοξε κυριάρχα, συ μόνον δυνασαι, σώσαι την ζωήν καί 
τάς ψυχάς ημών. 3)»

Τά προοίμια του υπέρ των Χριστιανών τής ’Ανατολής ενδιαφέροντος

4) Ουτος ήν έκ Πωγωνιανής. έζησεν εις τάς Παραδουνάβιους χώρας έν Λεχία 
έν 'Ρωσσία κ. ά· τελευταΐον έλθών εις "Αθω έδωρήσατο εις πολλάς μονάς πολυτελέ
στατα γεγραμμένας φυλλάδας της θείας Λειτουργίας) έκ τούτου, φαίνεται δτι ήν καί 
άριστος καλλιγράφος, καί ποιητής κανόνων, (βλ. Σ ά θ α Ν. Φιλολ. σ. 404 καί Γ ε- 
δ ε ώ ν έν Παρνασσφ τόμ. Α'. (Ά θήναι 1877) σ. 753—756. σημειοϋταιδέ τά ανωτέρω 
εις τήν ' Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ω ν  κ α τ ά  τ η ν  Ο ύ γ κ ρ ο β λ α χ ί α ν έκδοθεϊ- 
σαν υπό L e g r a n d έν Bibliotheque grecque vulgaire τόμ. II σ. 314. καί δμως 
ό ευθαρσής Δ ω δ ω ν α ΐ ο ς διέτριβεν πάντως τότε παρά τή ρωσ.ι. αυλή, ώς βλέ
πω έν κώδ. 71 τής μονής Σταυρονικήτα : «Έ  τ ε λ ε ί  ώ θ η  τ ό  π α ρ ό  ν..- 
Ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν . .  δ ι ά  χ ε ι ρ ό ς  Μ α τ θ α ί ο  υ... ε π ί  τ ο ΰ  ε υ σ ε 
β έ σ τ α τ ο  υ... α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  π ά σ η ς “Ρ ω σ σ ί α ς  κ. Ί  ω αν - 
ν ο υ  Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  έ ν  π ό λ ε ι Μ ο σ χ ο β ί α ,  έ ν έ τ ε ι ,  ζπζ'» (Γρηγ. 
Παλαμάς Θ* σ. 407—408).

2) Κ α ρ α μ ζ ΐ ν ο ς τομ. Γ σ. 56.
3) Αύτ. 56. Έπίτω ό αναγνώστης διά τίνων θυσιιΰν έπέτυχον οι δυστυχείς 

Γεωργιανοί μικράν συνδρομήν. Τόιε καί ό πατρ. Ι ε ρ ε μ ί α ς  αντί γλίσχρων 
πινών βοηθημάτων καί συστάσεων πρός τον Σουλτάνον άνεγνώρισε π έ μ π τ ο ν 
Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν  τ ό ν Ί  ώ β (αυτ. σ. 103—111).
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τής μεγάλης αυτοκρατορίας χρονολογούνται από 3Αλεξίου τον Μιχαι^λοβιτς. 
Οίκος πρώτος φαίνεται έγκαινιάσας ευρωπαϊκήν έν τφ κρατεί αύτοΰ πολι
τικήν, καί διά των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων καταστήσας προσιτωτέραν 
την ΠΡ ωσσίαν εις τον εύρωπ. πολιτισμόν. 'II προσχώρησις αύτοΰ εις την 
συνθήκην τής Βεστφαλίας κατέταξε την Τωσσίαν εις τήν μεγάλην οίκογέ. 
νειαν τών εύρ. κρατών. Κατά ταΰτα ούτος ύπήρξεν ό ϋεμελιωτης τον με
γαλείου τής 'Ριυσοίας  καί πρόδρομος τοΰ μεγάλου υίοΰ αύτοΰ Πέτρου. Έπί 
τοΰ διαδόχου αύτοΰ Θεοδώρου 3 Αλεξίεβιτς Τιμό&εος, δ ρώσσος ίερομόνα- 
ναχος, εν 'Ιεροσολΰμοις καί ’Ά θω  μορφωθείς συνεστήσατο έν Μόσχςι το 
πρώτον ελληνικόν Σχολεΐον, ου διδάσκαλος τής ελληνικής γλώσσης τών επι
στημών ύπήρξεν ό "Ελλ,ην Μανουήλ.'Ο  αύτός αύτοκράτωρ μετεκαλέσατο είς 
Μόσχαν τούς αύταδέλφους Κεφαλλήνας Πειχονδας) οϊτινες μετά τοΰ "Ελ
λη νος Μελετίου ίεροδιακόνου Δομεστίκου άνήγειραν τήν αύτόθι περίπυ- 
στον Άκαδήμειαν *). Ή  Ελληνική αυτή Άκαδήμεια ύπήρξε το κέντρον 
Ελλήνων καθηγητών καί σπουδαστών, ών τινων έμνημονεΰσαμεν ανωτέρω. 
Οίκοι καί άλλοι πολλοί συρρέοντες εκεί 'Έλληνες κληρικοί τε καί εμπορευό
μενοι καθίστων ένήμερον τον Άλεξ. Μιχαήλοβιτς  περί τών έν τή Ανατολή 
πραγμάτων καί κατώρθωσαν νά κινήσωσι το ενδιαφέρον αύτοΰ ύπέρ τών 
δεινοπαθοΰντων Χριστιανών. Ό πάσαις χάρισι παρά Μουσών έστεμμένος 
Κρής, Γεράσιμος  ό Βλάχος , έγραφε προς αύτόν : «ού παραινοΰμαι τήν κα
τά τών Χριστιανών τυράννου μάχην, τοΰ τήν Ελλάδα βαρβαρώσαντος, καί 
τήν χριστιανωσΰνην πατάξαντος, έπειδή ό θεός οίκείοις θαΰμασι καί προρ- 
ρήσεσι τήν σήν εύμένειαν πρότερον έπί τύδε παρώτρυνεν, αλλά λόγοισιν 
άκραιφνέσι παραθαρρΰνων τό βέβαιον τής νίκης, τό ράδιον τής τών ’Αγα
ρηνών καταλΰσεως, καί το χρήσιμον τής τών έλληνορρωμαίων ελευθερίας 
σαφώς εκτιθέμενος, δι’ ών αθάνατον κλέος καί όνομά σοι μέγα δοθήσε- 
ται» * 2). Έξ όσων οϊδαμεν πρώτος ούτος συνέλαβε τό σχέδιον νά διατηρή ή 
'Ρωσσία στόλον έν τώ Εύξείνφ καί τή Κασπία θαλάσση, ών τούς λιμένας 
προσήρτησεν έπειτα Αικατερίνη ή Β'. Ούτως ήνοίγετο ή οδός προς τήν 
Κωνσταντινοΰπολιν, ήτις έκτοτε απετέλεσε τό ίνδαλμα τής 'Ρωσσικής πολι

93

*) Ούτος έδαπάνησε πολλά καί έξ ιδίων. Σπουδαίαν συμβολήν διά τήν έν 'Ρα>σ- 
σία εισαγωγήν τών έλλ. γραμμάτων έγραψεν ό μητρ. Σ ι σ α  ν ί ο υ  Ά λ ε ξ .  Λ ά- 
σ κ α ρ  ι ς, Περί τής έν Μόσχα έλλ. Ακαδημίας κατά τον ΙΖ' καί ΙΗ' αιώνα, ή:οι 
περί τών αδελφών Λειχουδών Ί ω α ν ν ι κ ί ο υ  κ α ί  Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  (Έ λλ. Φιλολ. 
Σολλ. Κ/πόλεως τόμ. Β' σ. 24—44) πρβλ. καί Η. Τ σ ι τ σ έ λ η ς, Σύμμικτα Κεφαλλη 
νιακά τόμ. Α' (Ά θήναι, 1904) 356 — 362.

2) Λ ό γ ο ς  π α ρ α μ υ θ η τ ι κ ό ς  π ρ ό ς τ ό ν ε ύ σ ε β έ σ τ α τ ο ν κ α 1 
ά ή τ τ η τ ο ν  β α σ ι λ έ α  τ ή ς  Μ ο σ κ ο β ί α ς  κ. Α λ έ ξ ι ο ν  Μ ι χ α η  
λ ο β ί τ ζ η ν κτλ. Έκ τοΰ προοιμίου παρά E r b i c e a n u  Cronicarei Greci 
σ. 147.
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τικής. Τό υπέρ τής ’Ανατολής μέγα ενδιαφέρον του Μιχαήλοβιτς  διατρα- 
νοΐ ή προς τά ιερά τοΰ ’Ά θω  σκηιώματα εύλάβεια αύτοΰ ώς δεικνΰουσΐ< 
τά διάφορα άφιερωτήρια αυτοί} ^.Τώ 1654 παρεχώρησεν εις την ευαγή μονήν 
τών Ίβήρων την εν τή κεντρικότερα δέσει τής Μόσχας την μονήν τοΰ ά- 
γ,ου Νικολάου, και προσήρτηαεν αυτή άλλα τε καί 70 δοΰλους διά τάς υπη
ρεσίας αυτής έκ τοΰ αύτοκρ. ταμείου συντηρούμενους * 2).

Έκ τοΰ σπουδαιοτάτου τοΰτου μετοχιού, κυβερνωμένου υπό άποστελ- 
λομένων εκ περιτροπής αδελφών τής μονής, αΰιη είχε μέχρις εσχάτων 
ήαερών άδροτάτας προσόδους. Δι’ αύτοΰ πεπροικισμένου καί διά πιστο- 
τάτου αντιγράφου τής θαυματουργοΰ εΐκόνος τής Πορταϊτίσσης 3), ή υπέρ 
τοΰ ’Ά θω  εΰλάβεια τοΰ ρ οσσικοΰ λαοΰ έκορυφώθη έκδηλουμένη έκάστοτε 
εις πλούσιας συνδρομάς καί αφιερώματα προς τάς μονάς, καί δή τήν προ- 
νομιοΰχΟν τών Ίβήρων,ήτις από τοιαΰτη; άπόψεως είναι πλουσιωτάτη. Τοΰ 
γεγονότοςτ ώτου έμνημονεΰσαμεν, καί ΐ ν ’ άποδείξωμεν δτι δ Ίβηριτης 
Θεόκλητος δεν ήτο άγνωστοςόσάκις επορεύετο εις Μόσχαν. ’Ανωτέρω δ 
Βλάχος γράφει δτι «δ θεός ϋανμααιν  οικείοις καί προρρήοεοιν»επεισε τον 
Μιχαήλοβιτς ν ’ άναλάβη τον υπέρ τών Χριστιανών αγώνα. Καί τό μένθαΰμα 
εΐναι πιθανώς τό ε’ιρημένον, αι δε προρρήσεις ύπεβλήθησαν αύτφ τ'πο 
τών τό θαΰμα ούτως έρμηνευσάντων. Έν τή αυλή μάλιστα αύτοΰ άναφε- 
ρονται οι πρώτοι “Ελληνες χηηομολόχοι, ών γνωρίζομεν τά ονόματα.

Ό Χίος Παίοιος Λιγορίδης  παραιτησάμενος τήν εν Ίασίφ καθηγε
σίαν παρεγένετο εις Μόσχαν κατά τήν ταραχώδη τοΰ πατριάρχου Νίκωνος 
εποχήν.Τοΰτον καταβιβάσας δ Μιχαηλοβιτς τοΰ θρόνου διωρίσατο τον Ποΐ- 
οιον πρόεδρον τής ίερας Σννόδον  4).Έ ν Ινώδικι Ίεροσολυμιτικής βιβλιοθή
κης 160 γραφέντι υπό τοΰ Παϊσίου πιθανώς τφ 1656 εκ φύλλων 296 υ
πάρχει «Χρησμολόγιον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης παριρχημένον 
ένεστώς καί μέλλον, εκ διαφόρων συγγραφέαν συλλεχθέν καί συναρμιοσθέν 
παρά τοΰ πανιερωτάτου καί σοφωτάτου μητροπολίτου Γάζης κυρίου Παϊ-

0 Βλ. Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου. Τά άγιορειτικά αρχεία καί ό κατάλογος 
τοΰ Πορφυρίου Ούσπένσκη έν Έπετηρίδι Βυζ. Σπουδών, τομ. IT (1931) σ, 100 έ.

2) Βλ. Χρυσόβουλλον έκδοθέν τώ 16G9 (Χρονογραφία τής έν Άθφ> μοτής τών 
Ίβήρων υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν. Κ/πολις 190G, σ. 81—84). Δύο έλαιογραφίαι άρχαϊαι 
τοΰ Μ ι χ α  ή λ ο β ι  τ ς ύπάρχουσιν έν τή μονή, ή μεν έν τφ Συνοδικω ή δέ έν τω
Λρχονταρικίω, ένθα καί ή τοΰ Μ ε γ. Π έ τ ρ ο υ .

3) Ό  αύτοκράτωρ κινδυνεύσας τω 1648 έζήτησε νά μεταφερθή ή είκών, άλλ’ 
οί πατέρες Ίβηρΐται άντ’ αυτή: έστειλαν αγιασμόν τελεσθέντα προ τής είκόνος καί 
τιναάμα λείψτνα καί ίάθη παντελώς. "Ετερον άντίγραφον τής Πορταϊτίσσης έτο- 
ποθετήάη έν ναφ Ιδρυθέντι μεταξύ τών πυλών τ ο ΰ  φ ρ ο υ ρ ί ο υ .  Βλ. Σ μ υ ρ ’  
ν ά κ η Τό άγιον “Ορος (Ά θήν. 1908) σ. 479—480.

4) Β α λ λ ι ά ν ο ς  ένά ’ άνωτ. 244—46.
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οίου κτλ. αχνς'». Προτάσσεται αφιερωτική του συγγραφέως επιστολή τφ 
αύτοκράτορι τής 'Ρωσσίας Ά λεξίψ  Μιχαηλοβιτς. Το σύγγραμμα κατά τον 
Κεραμέα πολυμαθέστατον και πλήρες βιβλιογραφικών πληροφοριών και 
αναλύσεων διαφόρων χρησμών (Τεροσολυμ. Βιβλιοθήκης Τόμ. Α. σ. 
255 ') Μετά τούτον Νικόλαος ό Σπαϋάρ ιος ,  'Έλλην εκ Λακωνίας, έκπαι- 
δευθείς έν Κωνσταντινουπόλει καί ’Ιταλία εις τά φυσικομαθηματικά.* 2) Ευ
μενέστατα δεχθείς εις Μόσχαν υπό τού ρώσσου μονάρχου, «ήξιώθη ούτος 
πολλής τιμής καί αποδοχής παρά τών Τώσσων καί ετιμήθη μέ την αξίαν 
τού έρμηνέως». 3) Ούτος έγραψε προς τοΐς άλλοις τό Βαοιλιολογικόν , ήτοι 
Χρονολογικόν τών έπιφανεστέρων αύτυκρατόρων τού κόσμου, τήν Μίτά<χρα- 
σιν τών Σιβυλλών και τά Ιερογλνφ,κά.Ή εξαιρετική προς αυτόν τού αύτοκρά- 
τορος έκτίμησις καταφαίνεται έκ τούτου, δτι άιέθηκεν αύτφ τήν εις τήν 
Σινικήν αυτοκρατορίαν πρεσβείαν τφ 1675. 4) Τφ 1676 επιστρέψας συνέ- 
γραψε τό ’Οδοιπορικόν: «Βίβλος έν ή γέγραπται ή οδοιπορία τής Βασιλείας 
τού Σημπηρίου (sic) από τής πόλεως Τομπόλσκης μέχρι τών ορίων τού

6 Βλέπ. Σ ά θ α . Ν. Φιλ. σ. 316. Έ ν κώδικι τής έν Βουκουρεστίιρ Άχαδημείας 
σώζεται καί έτερον άντίγραφον. (Βλ D. R u s s o  Studi si critice Bucuresti 1910) σ. 92-

2) Αύτ. σ. 399. Ό  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς  Π ρ ο κ ο π ί ο υ  μετ' εγκωμίων μνημονεύει 
τοϋ Μ ο λ δ α β ο γ ε ν ο ϋ ς τούτου Λάκωνος, δν ό Ρουμάνος ίστοριχος Ξ ε ν ό π ο υ' 
λ ο ς θεωρεί γ ν ή σ ι ο ν  Μο λ δ α β ό ν ,  (<ί>ς καί ό πολύς J ο r g a Σέρβον τον 
Πελοποννήσιον πατριάρχην άγιον Ν ή φ ω ν α). Ά λλ’ έχομεν τήν επίσημον μαρτυρίαν 
τοΰ κλεινού πατρ. Ιεροσολύμων Δ ο σ ι θ έ ο υ, οστις γράφων προς αυτόν λέγει: «Έ γνω- 
σάνσε γάρ τοσαΰθα (sic) βάρβαρα έθνη πρεσβεύοντα... καί επέκεινα τών τοϋ Μακεδό- 
νος ορίων άποδεδεμηκότα (είς Κίναν), ΐ  ν α ή Λ α κ ε δ α ί μ ω ν  μ ε ί ζ ο ν α  
φ ρ ο ν ή Μ α κ ε δ ό ν ω  ν ...... ( E r b i c e a n u ,  ένθ ’ άνωτ. σ. 104). 'Ως Έλ"
λην π ά ν τ α  τ ά  έ ρ γ α  έ γ ρ α ψ ε ν  ε ί ς  ε λ λ η ν ι κ ή ν  ά ρ
χ α ί α ν τ ε κ α ί  ν έ α ν. ήν δέ κατά Ζ α β ί ρ α ν  « σ ο φ ό ς  κ α ί  π ο 
λ υ μ α θ ή ς  έ ν  φ ι λ ο σ ο φ ί α  κ α ί  μ α θ η μ α τ ι κ ο ί  ς, κ α ί  
α σ τ ρ ο ν ό μ ο ς  ε π ί σ η μ ο ς ,  ε ί δ ή μ ω ν  τ ή ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς ,  
Λ α τ ι ν ι κ ή ς  κ α ί  Ι λ λ υ ρ ι κ ή ς »  (=Σλαβικής)· διό καί πρώτος ούτος 
μετέφρασεν είς 'Ρουμανικήν τήν Ά γ. Γραφήν έκ τοϋ πρωτοτύπου, ιίσαχθεΐσαν έπ’ 
εκκλησίας (Σ ά θ. σ. 399). ’Αλλά δεν θά άπορήοη τις πώς ό Σ π α θ ά ρ ι ο ς  μετε- 
βαπτίσθη είς 'Ρουμάνον υπό τοΰ Ξ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, όταν μάθη δτι ούτος και 
τον Ρ ή γ α ν  Φ ε ρ α ΐ ο ν  ά π ο κ α λ ε ϊ  ' Ρ ο υ μ ά ν ο ν  (Histoire des 
Ronmaines τόμ. Β', Paris 1896 σ. 286).

a) Κατά Ζ α β ί ρ α ν  σ. 503. Έν Μολδαβίμ έπίφοβος ώς πρωτοσπαθάριος 
γενόμενος τώ τότε ήγεμόνι συνελήφθη καί έρινοτμήθη, 'ίνα καταστή ανάξιος τοϋ 
θρόνου, δθεν καί έπωνομάσθη Carnul ( Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  ’Α θ α ν α σ ί ο υ ,  Περί 
τών ελληνικών σχολείων έν 'Ρουμανίμ 1614—1821 (Ά θήναι 1898) σ. 99.

ή Π ρ ώ τ ο ι ο ί " Ε λ λ η ν ε ς  (ούτος, ειτα ό Α η μ. Γ α λ α ν ό ς  καί 
τελευταίος ό Π ο τ α γ ό ς )  έξηοεύνησαν τά τών Σινών καί Ινδών. Έκ τούτοον 
δέ έφωτίσθησαν ο'ι Ευρωπαίοι καί έπεχείρησαν περιηγήσεις.
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βασιλείον τής Χήνας' εν έτει Άδαμιαίφ 7183. Έγράφη δέ αϋιη, δταν κα 
τά προσταγήν τον μεγάλου αυθέντος βασιλέων και μεγάλου Κνέζον 'Αλε
ξίου Μιχαηλοβίτσου πάισης . . . ' Ρωσσίας αυτοκράτορΟς έπέμφη από τής 
Μόσκοβας μετά πρεσβείας εις τό βασίλειον τής Χήνας Νικόλαος ο Σ πα 
θάριος.»  *) ΤοιοΟτος επιστήμων, σοψός και άνήρ των επιφανέστατων, ήν 
ό άναδεξάμενος νά συντάξη χάριν του αύτοκράτορος τον Χρησμολόγον , 
η coi ερμηνείαν εις τάς οράσεις τοΰ προφήτου Δανιήλ. 2) Οί χρηπμολ.όγοι 
οΰτοι παρεσκεόασαν την εποχήν τοϋ Μεγ. Πέτρου και ενέβαλον αντω, την 
μεγάλην ιδέαν της κατακτήσεως της 'Ανατολής, ώστε εν είκόνι αύτοϋ χα- 
ραχάείση εν Άμστελοδάμφ ύπεγράφετο P e t r u s  p r i m u s R u s s o g r a e -  
co rum Mo n a r c l i a .  Ταυτην 'Ρωσσοι απεσταλμένοι περιφέροντες 
άνά τάς ελληνικά: χώρα: μετά πλουσίων δώρων πεμπομένων ύπ ’ αυ
τού εις εκκλησίας καί μονάς άνεπτέρουν τους τλήμονας "Ελληνας και 
εξήγειρον ε’ις έπανάστασιν. Διάφορα συγγράμματα υπό Ελλήνων έκτυποΰ- 
μενα πομπωδώς άφιερονντο εις αυτόν ώ ; λυτρωτήν. Αυτό: ό 'Ελλάδιος 
προσφωνών αυτώ τό γνωστόν πολυχοηστον έργον άποκαλεΐ υπερασπι
στήν των 'Ελλήνων και της Ανατολικής  ’Ορθοδόξου Εκκλησίας», καί 
άλλοι άλλως, ’Ιωάννης  ο Κομνηνύς , ό Βυζάντιος, διά προσταγής τοϋ ήγε- 
μόνος Οϋγγροβλαχίας Κων. Βασσαράβα  μετέφρασε τω 1698 βιβλίον, ου τό 
περιεχόμενον προμαντεύει τις έκ τοϋ τίτλου: * Προγνωστικόν των Μο- 
σχόβων, ή δεδοξασμένος αϋτοκράτωρ Πέτρος °Αλεξιοβίτζης, περί τής εϋ- 
εύτυχίας καί αϋξήσεως των Μοσκόβων, με τίνα τρόπον εγειναν από τον 
καιρόν του τυράννου Ίβάνον Βασιλειοβίτζον  εως εις τον νϋν ορθόδοξον 
βασιλέα Πέτρον Άλεξιοβίτζην τον κραταιότατον, εις τον όποιον 6 των βα
σιλευόντων βασιλεύς Κύριος επηγγείλατο την ανατολικήν βασιλείαν διά της 
νυν παρασκευαζομένης πολεμικής ετοιμασίας, και την πατριαρχικήν κα- 
θέδραν της, Κωνσταντινουπόλεως συν αύτη, συγγραφεν παρα Στανισλάον  
Ρεϊντέρου τοΰ Άξτελμέΐερ  καί τυπωθέν εν Αϋγοΰστη τών Οϋϊνδελικών έν 
ετει 1698... μεταψρασθέν εις την κοινήν τών 'Ρωμαίων διάλεκτον. Έν 
Τριγοβϋστφ.

Ό ’Αναστάσιος Γόρδιος έγραψεν άρχομένου τοϋ XVII αίώνος «Βι-

9 2 ά θ. Ν. Φιλ. σ. 399. Έ'/ράφη 'Ρωασιστί καί μετεφράαθη υπό τού ίδιου 
τω 1693. ταϋτα λ,έγει ό Σάθας, δστις εύρε τό χειρόγραφον παρά τφ Σ σ φ. Ο ί κ ο
ν ό μ ο υ ,  δπερ γέγραπται έν χυδαία. Φρονώ δα ό Σ π α θ ά ρ ι ο ς  μ ε τ έ 
φ ρ α  σ ε ν ε ί ς  ά ρ χ α ί α ν  καί είς τούτο πείθει με ή λ. X ή ν α. δηλ. ου· 
τος άπαντών είς Δ ο σ ί θ ε ο ν λέγει, έκτιθίμενος τά της οδοιπορίας. «Σ ΐ  ν α ι 
γ ά ρ  τ ο ϋ ν ο μ α  π α ρ ’ “Ε λ λ η α ι...· οί Λατίνοι είς Κίναν μετεβαλον, οι 
δέ... 'Ρώσσοι είς Κιτάϊν...» ( E r b i c e a n u  σ. 104).

2) Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Ά  θ  α ν. σ. 99.
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βλίον κατά Μωάμεθ καί κατά Λατίνων» *), δπερ ζών έτήρησεν απόρρητον, 
«περιέχει δέ θαυμαστά τινα καί αξιομνημόνευτα φρυκώδη τε και δέος ον το 
τυχόν εμποιοΰντα τοΐς έσκεμμένως έντυγ/άνουσιν, άτε τά τής καθ’ ημάς 
ελεεινής γενεάς θρηνώδη τορώς διηγοΰμενον, τά τής αποστασίας ημέρας».

Εις το Α' μέρος ό συγγραφεύς πραγματεύεται περ'ι τής έμφανίσεως και 
των έργων του Μωάμεθ· καί ποιείται έπ’ αυτών ερμηνείαν των σχετικών κε
φαλαίων τής Άποκαλυψεως, άπερ πάντοτε σχεδόν παρερμηνεύει προσπαθών  
ν’άποδείξη,δτι αυτός είναι όΆντίχριστος καί δτι μετά την διάλυαιν τοϋδθωμ. 
κράτους ακολουθηθεί η ουνιέλεια τον κόαμου .Μαρτυρίας προσάγει έκτοΰχρο- 
νογράφου καί τής ερμηνείας τής ’ Αποκαλΰψεως του Άρέθα. Εις τό Β'μέρος 
λάβρως ε πιτίθεται κατά τών Παπιστών,άνευ καί ενταύθα μαρτυριών εκ των πα
τέρων τής Εκκλησίας (τινάς τίθησιν έν τέλει,άλλά και ταΰτας μετά φοβερού 
πάθους καί φανατισμού). Τό συμπέρασμα υπάρχει έν τφ λη\ κεφ. (φ. 27α): 
«Είναι λοιπόν από τον καιρόν όπου έγεννήθη ό Μ ωάμεθ έως την σήμερον 
περαομένοι χρόνοι χίλιοι εκατόν τριάντα καθώς γράφει τό ταρίχι τους, 
ηγουν τό από Μωάμεθ έτος, και τόοους χρόνους, έχουν, όπου βασιλεύουν καί 
τυρανονν την εκκλησίαν, τους λείπεται ακόμη εκατόν τριάντα, και τότε εχη 
νά πάρ 2](ίσ.πάθχ\)ή βασιλεία τους με δλον τον κόσμον». 'Ο φιλορρωσισμός τον 
συγγραφέως φαίνεται έντ φ μα/κεφ.(φ.306)«Περί του ποια είναι ή διωχθεισα 
εκκλησία καί ποια ή έρημος όπου έδιώχθη» : καί άπαντα I «τό γένος τοον 
ενδοτάτων σκνθών, ηγουν τών ρώσων η μόσχων». . . καί (φ. 33α) «και 
εγινεν ώσάν ένας μετατοπισμός της ανατολικής εκκλησίας τών τριών 77α- 
τριαρχείων από την &νατολην εις τά βόρια μέρη της μεγάλης ρωσίας καί 
μένει εκεί καί θέλει μένει όρθοδοξονσα... εως της συντέλειας του αίώνος». 
Έν φ. 38α πλέκει τό εγκώμιον τών 'Ριόσσων ώς άγωνιζομένων προς έκ- 
δίωξιν τών Τούρκων (’Έ πιθι ολόκληρον τό περί του ’Αρχαγγέλου κεφά- 
λαιον). Μετά τήν αποτυχίαν τής εκστρατείας του Μεγ. Πέτρου γράφει ταϋτα, 
άφοΰ άνέφερε περί τών συμφορών τών Εβραίων επιφέρει φ. 396 : « κα
θώς τό παθα ίνομεν καί ημείς την σήμερον, άνκαλά καί τό έδικόν μας  
είναι άπαράμιλλον" διατί έχει χρόνους χιλίονς, όπου κινδυνεύει ή ανατολική 
υπό τον άντιχρίστον μω άμεθ  καί ώς φαίνεται τό πράγμα δεν είναι καμία, 
ελπίς ελευθερίας εις ημάς έν τω παρόντι' αλλά γένοιτο, κύριε, καν έν τφ  
μέλλοντι καί μην άστοχήσωμεν καί τών δύο καί τήςννν καί τής μελλονσης». 
καί φ. 48α «...αλλά μόνον δ καιρός τής συντέλειας έχει νά τά διορθώση».

Τοιαΰτα προγνωστικά  καί τοιοΰτοι χρησμοί διεσκορπίζοντο τότε, 
ουτω δέ «αντίτυπα τών έν 'Ρωσσία πλαστουργηθεισών Προρρήσεων, τον

9 Βλ· πλήρη τήν έπιγραφήν παρά Δημητρ. Προκοπίφ, ένΟ·. άνώτ. σ. 73. τό βι 
βλίον τούτο κεΐται α ν έ κ δ ο τ ο ν  έν πολλοις χειρογράφοις. Τά ένταϋθα άντε- 
γράφησαν έκ κώδ. Μετεώρων (Βαρλαάμ, άρ. 201 έτ. 1760).

Q ρ α κ ι κ  ά Ε' 7
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’Αγαθάγγελον», ως εσφαλμένως γραφεί ό Σάϋας,  «αϊτηες έδίδασκον τούς 
χριστιανούς, δη από μό ιο υ  τον ξανθόν γένονς επρεπε  ιά  προοδο- 
κώοι την εκ τον μουοονλμανικον ζνγον άπολντρωαιν» *). Ταύτα έγέννησαν 
τον έξαλλον εκείνον ενθουσιασμόν κα'ι έπεισαν τούς άποκαραδοκούντας την 
ελευθερίαν "Ελληνας νά εκφωνώσιν έπισήμως τδ δνομα τον Μεγ. Πέτρου 
εν ταΐς έκκλ.ησίαις, και νά διατυμπανίζωσι την έλευσιν του νέου τούτου 
Μεσσίου.s) Ά λλ’ ελπίδες αύται άπεδείχδησαν φρούδοι καί έτάφησαν μετά 
των πεσύντων παρά τον Προύθον. 'Απητεΐτο ιοχνρότερον άντιφάρμακον  
και τονοτικωτέρα ενεσίς, ήτις έμελλε νά θαυματουργήση εις την δευτέραν 
γενεάν τού Μεγ. Πέτρον καί νά δοξάση δι’ άνίκητον νίκην την Μεγάλην 
Αικατερίνην, οί Χρησμοί τον ’Αγαθαγγέλ.ον. Κατά την της ενδόξου αύτοκρα- 
τείρας λοιπόν περίοδον εχονοι την γένεοιν οί παοίγνωοτοι χρηομοι. Ευκαιρία 
προς τούτο πάντοτε παρουσιάζετο. 'II ατμόσφαιρα ήν τόσιρ κεκορεσμένη 
ελπίδων, προσδοκιών, προφητειών και διοσημειών, προϊόντων τής δεισιδαι
μονίας καί παχυλής άμαύείας τού λαού, αλλά καί αντιδότων κατά της δνο- 
πραγίας αυτοί). Πάσα διάδοσις πάσα εϊδησις περί κινήσεως στρατευμάτων 
έν τή όμοδόξφ αυτοκρατορία αμέσως έτίθει εις κίνησιν τούς χρησμολόγους 
και τούς περιεργαζομένους τάς τών αστέρων καί τών «πετομένων» διευ
θύνσεις. Δυστυχώς τού νοσήματος τούτου δεν ήσαν άπηλλαγμένοι καί αυτοί 
οί έλλογιμάιτατοι τού τότε καιρού.

‘ ) Τοί'ρκ. Έλλ. 449, καί Πολίτης έν Παρθενώνα έτ. Γ' σ. 1. Έν τοΐς Χρησμοΐς 
τοΰ Άγαθαγγέλου ξανθόν γένος ούδαμοΰ εΰρηται.

2) Κόρον καί αηδίαν προξενεί παρ’ ανωνύμου διδασκάλου ουντεθείς ό «Θ ρ ί α μ- 
β ο ς  ή τ ο ι  λ ό γ ο ς  ε γ κ ω μ ι α σ τ ι κ ό ς  π ρ ο ς  τ ο ν  ε ύ σ ε β έ -  
σ τ α τ ο ν ,  θ ε ό σ τ ε π τ ο ν  κ α ί  κ ρ α τ α ι ό τ α τ ο ν  μ έ γ ι σ τ ο ν  
β α σ ι λ έ α  κ α ί  α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α  τ ή ς  Μ ο σ κ ο β ί α ς  Κ ύ ρ ι ο ν  
Κ ύ ρ ι ο ν  Π έ τ ρ ο ν  ’Α λ ε ξ ι ο β ί τ ζ η ν  δ ι ά  τ ή ν  τ ή ς  Ά  ζ ω 
β ί α ς  d λ ω α ι ν, π ρ ο σ έ τ ι  δ έ κ α ί  π ρ ο τ ρ ο π ή  π ρ ο ς  τ ο ν  
α υ τ ό ν  κ α ί  π ρ ο ς  π ά ν τ α ς  τ ο ύ ς  ά ρ χ ο ν τ α ς  κ α ί  σ τ ρ α 
τ η γ ο ύ ς  α ύ τ ο ϋ ,  ό π ω ς  έ γ ε ί ρ ω σ ι  π ό λ ε μ ο ν  κ α τ ά  τ ώ ν  
ά γ α ρ η ν ώ ν».  Έδημοσιεΰθη έν τω Cronic. greci υπό τοΰ E r b i c e a n u ( d ·  
143—14) διασωθείς παρά τοΰ Δ α π ό ν τ ε εις μνημεΐον αιώνιον τής άηδοϋς αύλο- 
κολακείας τοΰ Έλληνος διανοουμένου, δστις άφοϋ κατεβίβασεν έκ τοΰ Όλύμπου 
όλους τούς αρχαίους θεούς, ϊνα δι’ έξαιρέτων χαρίτων περικοσμήσωσι τον ήρωα χα- 
αύτοΰ κατελθόντα έκ τοΰ ούρανοΰ (sic), επιφέρει, ότι δέν ήρκεσαν ταΰτα, ούτε τά 
ρίσματα τοΰ αγίου Πνεύματος, έπρεπε καί πάσαι αί ουράνιοι Δυνάμεις, τά Χερουβείμ 
καί τά Σεραφείμ, νά δώσωσιν δ,τι εΐχον καί δέν εΐχον, ϊνα καταστήσωσιν αυτόν «τε- 
λ ε ι ό τ α τ ο ν  δ ώ ρ ο ν  έ κ  Θ ε ο ΰ  κ α τ α π ε μ φ θ έ ν » .  ΕΙτα στρέφεται 
προς τήν 'Ρωσσίαν καί ύ,τερεξαίρει ταύτην υπέρ πάσας τάς χώρας καί βασιλείας τοΰ 
κόσμου1 καί τελευτών μακαρίζει τήν εποχήν, καθ’ ήν οί μεν γέροντες αποθνησκουσιν 
ευχαριστημένοι, οί δέ νέοι ευτυχισμένοι... μοΰ εΰρηνται.
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Κατά την εμφάνισιν του Munich εις χήν Βλαχίαν ό Κων. Ααπόν- 
τες καταφυγών έπεισε, ΐν ’ άναπνεΰση την ζείδωρον τής ελευθερίας αύραν, 
όρ*ματίζεται την ανάσταση' της ελληνικής αυτοκρατορίας ώς εξής·

Είδα κι’ εγώ (έν. δ'νειρον) χρόνους είς τούς χιλίους 
τριάκοντα δέ και οκτώ επί επτακοσίους. . . 
την κατοικίαν έχοντας στην κοΰρτην τής Βλαχίας 
και δεΰεερος γραμματικός ώντας τής αυθεντίας, 
εν’ αετόν δικέφαλον οτόν ουρανόν απάνω, 
έλαμπεν ώς ό ήλιος νά μή είπώ παραπάνω ... 
με στέφανον βασιλικόν έπϊ την κεφαλήν τον, 
με ενΛν σταυρόν ώς συνη&ες επί την κορυφήν τον.
’Αετός, στέφανος, σταυρός δλος σχηματισμένος 
δι’ άστρων άμετρα λαμπρών κεχαρακτηρισμένος.
Πλησίον δε του αετόν δ μέγας Κωνσταντίνος 
μαζή με την μητέρα τον με τον σταυρόν εκείνος...
Θεωρώ δέ τον αετόν, τύν πρώην υψωμένοι', 
απάνω είς τον ουρανόν, τόσον χαμηλωμένον. 
όπου μ3 έφαίνονταν τό πώς μπορώ νά τον πιάσιο ,

ι) Καθρέπτης των Γυναικών Τόμ. Β' σ. 400. Διά τοιούτου που άστέρος θά 
προμηνυθή καί ή τ ο ΰ  π τ ω χ ο ύ  β α σ ι λ έ ω ς  έλευσις ( Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ς  
σ. 136). ' Ο Θ ε ρ ε ι α ν ό ς  τούς στίχους παρενείρων είς τον «Ά  δ α μ ά ν  u  ον  
Κ ο ρ α ή ν» (τομ. Λ' σ. 30) παρατηρεί: «"Αν ήτο δυνατόν ν’ άναστηθή ή Βυζ. 
αυτοκρ. διά μόνης τής βοήθειας των ’Ονειροκριτικών Ά ρ τ ε μ ι δ ώ ρ ο υ  τ ο ϋ  
Δ α λ δ ι α ν ο ΰ  ό Κ α ι σ, Δ α π ό ν τ ε ς  θά καθίστατο χωρίς αμφιβολίας 
στερρώτατος αυτής στύλος. Τά πεπτωκότα δμως κράτη δεν άνίστανται δυστυχώς ουδέ 
οίκονομοΰνται μετά τοσαύτης εύχερείας, μεθ’ δσης ό... ό ν ε ι ρ ό φ ρ ω ν  σ τ ί 
χο υ ρ γ ό ς έγνω νά οίκονομή ση δΓ ονομαστικών απολύτων την άζήλωτον τοΰ 
αθλίου ποιήματος του ομοιοκαταληξίαν». Έ ν τούτοις εναντίον τοϋ όρθολογιστοΰ 
τούτου, ό "Αγγλος C h a n d 1 e r  περί τής εύπιστίας τών Ελλήνων κατά την εποχήν 
ταύτην όμιλών [1764] γράφει: « ϊ ό  π ρ ώ τ ο ν  έ τ ο ς  τ ή ς  έ ν  τ ή ’Α ν α 
τ ο λ ή  δ ι α μ ο ν ή ς  η μ ώ ν  δ ι ε δ ό θ η ,  δ τ ι  έ θ ε ά θ η  σ τ α υ ρ ό ς  λάμ-  
ψ ε ω ς  θ α μ β ω τ ι κ ή ς ,  α ί ω ρ ο ύ μ ε ν ο ς  υ π έ ρ  τ ό  μ έ γ α  τ ξ α -  
μ ί ο ν  τ ή ς  α γ ί α ς  Σ ο φ ί α ς  κ α ί  δ τ ι  τ ό  σ η μ ε ϊ ο ν  τ ο ΰ τ ο  
ε ί χ ε  κ α τ ά π λ η ξ η  τ ο ύ ς  Τ ο ύ ρ κ ο υ ς ,  ο ΐ τ ι ν ε ς  μ ά τ η ν  
π ρ ο σ ε π ά θ η σ α ν  ν ά  έ ξ α φ α ν ί σ ω σ ι  τ ή ν  θ α υ μ α σ τ ή ν  
τ α ύ τ η ν  ε μ φ ά ν ι σ ι ν .  Τ ο  σ η μ ε ϊ ο ν  τ ο ΰ τ ο  κ α τ ά  τ ή ν  έ- 
ξ ή γ η σ ι ν ,  ή τ ι ς  έ δ ί δ ε τ ο  ε ί ς  α υ τ ό ,  π ρ ο ε δ ή λ ο υ  δ τ ι  οΐ  
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί  έ μ ε λ λ ο ν  δ σ ο ν  ο ύ π ω  ν ά  ύ π ε ρ ι σ χ ύ σ ω σ ι  
τ ώ ν  Μ ω α μ ε θ α ν ώ ν ,  π ά μ π λ ε ι σ τ ο ι  δ έ  π α ρ ε δ έ χ ο ν τ ο ,  
δ τ ι  ή μ ε τ α β ο λ ή  α ύ τ η  έ μ ε λ λ ε  ν ά  έ π έ λ θ η  τ α χ έ ω ς ,  
β λ έ π ο ν τ ε ς  τ ό  ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν  μ ί σ ο ς  μ ε τ α ξ ύ  ' Ρ ώ σ σ ω ν
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Τφ 1786 έξεδόθη εν Πετρουπόλει εν εΐδει 'Ημερολογίου, περιγραφή 
τού Αιγαίου πέλαγους υπό τού ίλαρχου τής εις Πελοπόννησον εκστρατευ- 
σάσης ρωσσικής στρατιάς Κοκοβτζόβ. Ή  εν αρχή άφιέροοσις έχει οΰτω: «Τή 
Αύτοϋ Αΰτοκρατορική μεγαλειότητι, τώ Μεγάλφ Δουκί Κωνσταντίνφ Παύ- 
λοβιτζ, Κωνσταντίνος 'ίδρυσε τήν πρωτεύουσαν αυτού έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί εφώτισε τήν ’Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν, Κωνσταντίνος άπώ- 
λεσεν αυτήν καί τήν επ’ αυτής κυριαρχίαν. Κωνσταντίνος θ ’ άνακτήση 
αυτήν κατά τάς προρρήσεις» (βλ. τήν αρχήν των Χρησμών). Περί του Κων
σταντίνου τοΰτου 1) καί ό Π. Σούτσος εν τφ ποιήματι Γέννησις του Διαδό
χου τής Ελλάδος Κωνσταντίνου λέγει:

Κωνσταντίνος ΐδρυσεν 
εις τήν βασιλείαν.
’Άλλος τήν άπώλεσεν 
εις ημέραν μίαν.
Κωνσταντίνος έτερος 
ταΰτην ανακτήσει 
Καί τό ίσοζυγιον 
τής Ευρώπης στήσει.

Τοσαΰτη δ’ ήν ή τής αΐποκρατείρας περί άνακτήσεως του Βυζαντίου 
πεποίθησις, ώστε απέλυε τήν εξής διαταγήν: «Έκδώσατε επ’ όνόμαιί μου 
διάταγμα προς τήν Σύνοδον, όπως έπιβάλη εις άπαντας τούς αρχιερείς νά 
προσπαθώσιν, δ'πως εν ταΐς ίερατικαΐς σχολαΐς ένισχύηται ή έκμάθησις τής 
ελλ. γλώσσης καθότι μετά τρία έτη, λίαν δέ πιθανόν και ενωρίτερον, ή Σύ
νοδος οφείλει νά παρέχη ήμίν κληρικούς εντελώς έπισταμένυυς τήν Ε λ 
ληνικήν. Αίκατερίνα Β', 1792.

*0 Πολνείδης, ίεροφάντωρ τής εθνικής ιδέας, άδιαπτώτως παρα
κολουθούν πάσαν αυτής κίνησιν καί προωΟών αυτήν αεί προς τά 
πρόσω, δεν ήτο δυνατόν νά μή ρίψη τήν σαγήνην τής θεοσοφίας καί 
καί προς τον εύ'πιστον ρωσσικόν λαόν, τον όνειροπολούντα τήν Έπτά- 
λοφον καί τήν δεσποτείαν τής ’Ανατολής. Τούτο άλλως ήν τό απαύγα
σμα μ ιας διηνεκούς άποχαραδοκίας τού ελληνικού λαού προς την δμόδο- 
ξον προστάτ ιδα , όραματισμός τριών αιώνων, προς ον ούτος μετεωριζόμε-

κ α ί Π ό λ η ς ,  κ α ί  τ ά ς  ν ί κ α ς  τ ω ν  Γ ε ω ρ γ ι α ν ώ ν  κ α τ ά  
τ ώ ν». (Voyage τόμ. III α. 6δ παρά Κ ο ν τ ο γ. σ. 91—92) καί επιλέγει: «διά 
τοιούτων τεχνασμάτων οί δυστυχείς "Ελληνες έσώίοντο άπο της άπογνώσεως καί 
παρορμώνιο εις έγκαρτέρησιν παραμυθοΰμενοι νπο  τον ζυγόν τής δουλείας». Περί 
τούτου τοΰ φανέντος άστέρος υπάρχει καί λαϊκή παράδοσις (βλ. Π ο λ ί τ ο υ ,  Παρα
δόσεις τομ. Α' σ. 26).

9  Βλ. έν Παρνασσφ Τομ. Α'. 1877 σελ. 920.
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νος ήρέσκετο νά κενεμβατή. εν δε τώ προσώπορ του Πολνείδονς ευρε τον 
άριστον εκφάντορα καί τον διαπρεπέστερον ύποφήτην. Ούτος μετά τάς πο- 
λυελίκτους συζητήσεις και συνεννοήσεις προς τούς πολιτικούς καί κυ- 
βερνήτας τού ρωσσικού κράτους, ερριψε προς τον ευσεβή λαόν το Ιοχυ- 
ρότερον δελεαρ άποκαλύπτο3ν αύτω την άρχέβουλον τού Ύψίστου προς 
αυτόν προτίμησιν, καί παρορμών αυτόν προς τά προβεβουλευμένα άφιεροΧ 
δλον τό Η7 κεφάλαιον. 1)

1. 'Ρωσσία, εξύπνησον γοΰν εκ του ύπνον, προς σε δ λόγος του άγγε
λον τον Κυρίου.

2. Καί έν τφ πρωΐ τού ήλιου εμπλησθήσεται ελαίου καθαρού ή λαμ- 
πάς σου.

5. \Γ<5ον τά άριστα πολεμικά σου όργανα γεμίζουσι τον αί&έρα με
λωδίας.,

6. ΟΙ πολεμισταί καί ήοωές σου τράλλονσι σχεδόν τά νικητήρια.
7. Προσκαλούντες σε άναμορφώσαι τον πλακούντα εξ αλφίτου άμιάν- 

του σύν τή τού Χριστού είλικρινεΧ σφραγίδι.
9. Δράξαι των οπλών ταχέως, ω αδελφή μου. ύπαγε συνηγόρησον 

τή εξ αυτού αίωνίφ αλήθεια.
10. Επειδή εις σε ετηοεΐτο τό σημεϊον τής τοσαύτης φωταυγονς δόξης.
11. Ά λλ’ άκουσον, αδελφή μου πεφιλημένη. Γίνωσκε δτι έκ των 

’Αγαρηνών εις την εβδόμην εκατοντάδα εση ενοχλούμενη’ καί έπαρίθμει 
σχεδόν περί τον τεσσαρακοστόν * 2).

12. Καί δ'ψει δτι εση τροπαιούχος καί καταβάλεις αυτούς.
Είτα, ώ; άνεφέρομεν άνωτέρο3, άναμιμνήσκεται ό συγγραψεύς των 

νικών τής Ίβανόβνας Ιν τή Ταυρική καί Κριμαία καί εις «τά Μαιωτικά 
μέρη των Τατάρων» 3 * * *).

ι)  Είναι περίεργον οτι δ μακ. Πολίτης δεν άνέγνω τδ κεφ. τοϋτο, διό γράψει; 
«δ Πολυείδης αγνοεί τελείως τούς παλαιούς χρησμούς... ο ύ δ α μ ο ΰ π ο ι ε ί 
τ α ι  μ ν ε ί α ν  τ ω ν  ' Ρ ο δ σ σ ω ν  ώ ς  ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ώ ν  τ ή ς  Α 
ν α τ ο λ ή ς ’ διότι τό έν κεψ. Ε' περί τούτου χωρίον είναι προφανώς παρεμβε- 
βλημένον». (Λεξ. έγκυκλ. Α' 1890 σ. 39) καί εννοεί τό. «Ό  δέ πέμπτος (Πέτρος) 
μετά τοϋ νικητικοΰ σημείου τοΰ Χριστού έ ν  Β w ζ α ν τ ί φ ά ν α λ ά μ ψ ε ι  
κ α ί  τ ο ΰ  ’Ι σ μ α ή λ  α φ α ν ί σ ε ι  τ η ν  δ ύ ν α μ ι ν» (σ. 46, 31), 
δπερ άλλως είναι λ ί α ν  π ρ ο φ η τ ι κ ό ν  καί έκτος τής Ιστορίας.

2) ’Εννοεί τό έτος 1740. σύνηθες σφάλμα έκ τοΰ αριθμού νά ύπολογίζηται 
ή έκατονταετηρίς. ενώ κατ’ αλήθειαν είναι ή όγδοη έκατοντάς.

3) Διά τοϋτο ό μακ. Π ο λ ί τ η ς  λέγει περί τών Χρησμών δτι «δ ι ε σ π ά-
ρ η σ α ν  ά ν ά  π ά σ α ν  τ η ν  Ε λ λ ά δ α »  υ π ό  τ ή ς  ‘Ρ ω σ σ ί α ς .
"Ενθ’ άνωτ. σ. 69—72. [Παρθένων Γ', 1873. σ. 1], ΤαΟτα πάντα συνέβησαν έπί
’Ά  ν ν η ς Ί β α ν ό β ν α ς ,  ώς εΐδομεν, διό τού γενναίου Μ τι n i c h. Ό  Πο·
λ υ ε ί δ η ς φυσικώς δ ε ν  ή τ ο  ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς  έκ τών μονομε
ρών τούτων επιτυχιών, άνέμενε την «έν Βυζαντίφ κατατρόπωσιν τοΰ Ισμαήλ».
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Οί ως προφητόφθεγκτοι ένηχηθέντες ούτοι λόγοι δεν έβράδυναν νά 
φέρωσι τό προσδοκώμενον αποτέλεσμα, μέγας οργασμός και θαλεραί ελπί
δες και πάλιν είς τά στήθη των Ελλήνων, οΐτινες εις πραγματικήν έξηγεί- 
ροντο ήδη έπανάστασιν υπό των απεσταλμένων ναυάρχωντών εύγενών ά<3ελ- 
φών Όρλώφ. ’Ήρξατο ήδη συστηματική ή προπαρασκευή του επί Αικατερί
νης Β '  μεγάλου όσον καί άτυχους δράματος. Δεν εΐμεθα βέβαιοι, αν συ^ε- 
δέετο προς τάς ενεργείας ταύτας ή ώς εφημερίου μετάβασις τον Θεόκλη
τόν εις την ελληνικήν παροικ ίαν της Μινόρκας, ή τι ς έχρησίμευσεν ο.)ς 
πρώτος σταθμός του υπό τον Όρλώφ  στόλου 1. 'Η παρουσία αυτού εν 
Ά θ φ  παρά τήν κλίνην του Β^υλγάρεως (1758) είναι άπόδειξις, δτι δεν 
συνεβιβάζετο προς τούς προσφάτους κυριάρχους τής νήσου Γάλλους. Άλλα 
κατά τάς συνθήκας τού 1765, μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας, ή νήσος περι- 
ήρχετο είς τήν κατοχήν τής τελευταίας. Λεν είναι δέ καθόλου αληθές τό 
γραψόμενον υπό τού κ. Γεδεών, δτι «επί τής πατριαρχείας Σεραφείμ Β\ 
(1757—L758) τέλεον άπεαυνετέθη  ή εν Μινόρκα... ορθόδοξος ελληνική 
αποικία» * 2 3 διότι είς τον κατάλογον των εκκλησιών είς άς ή Αικατερίνη 
έφιλοδώρησεν ιερά άμφια καί σκεύη περιλαμβάνεται καί αυτή: «ή αυτο
κρατόρισσα έστειλεν είς την εκκλησίαν των Γραικών (της Μαώνος) 3 ενα 
δώρον είς δύο κασέλαις ή σεντούκια, είς τό ενα ήτον τό Εύαγγέλιον, τό 
ύψος του δύο ποδών καί τό πλάτος του 15 δακτύλων, δεμένον μέ χρυσά 
σκεπάσματα, ενα ποτήριον ενα ήμισυ ποδάρι τό ύψος, ενα δισκάρι μέ τον 
αστερίσκον, δύο άλλους μικρούς δίσκους, ενα θυμιατόν καί ενα μεγάλον 
σταυρόν, δλα χρυσά. Τό άλλο σεντούκι είχε πλουσιότατα ιερά άμφια καί 
ενα σκέπασμα διά τήν αγίαν Τράπεζαν ύφασμένον μέ ασήμι καί τριγυρι- 
σμένον μέ γαλόνια χρυσά πλατεία» 4. Ταΰτα πάντα μαρτυρούσιν ακμήν  ού 
τήν τυχούσαν τής κοινότητος. Έκ τών Χρησμών τον ’Αγαθάγγελον 
άπορρέουσι διάφορα κατά τήν κεκινημένην ταύτην περίοδον χρησμολογικά 
δημοσιεύματα, ων πολλά φέρονται επ’ δνόματι τού Ίσαποστόλου Κοσμά  
τού Ήπειρώτον  5. Τό εν Έλλάδι χαλκευτήριον, εν φ εσφυρηλατείτο ή 
εθνική ιδέα κατά τήν περίοδον ταύτην, ήν η Ν άα’Ακαδήμεια τής Μοσχοπό- 
λεως 6). Νεκτάριος ό Τέρπος έκ τών δορυφόρων αυτής μετά πρωτοφανούς

*) Σ ά θ, Τουρκ. Έλλ. σ. 478.
s) Πατρ. Πίνακες σ. 653.
3) Μαών (Mahon) δ σπουδαίος τής Μινόρκας λιμήν, άπό Μ ά γ ω ν ο ς  του εν

δόξου Καρχηδονίου [702 π.Χ.].
4) 'ΙοΕορία τοΰ παρόντος πολέμου αναμεταξύ τής 'Ρουσίας καί τής Όθωμ. 

Πόρτας (Ένετίησιν 1770) Δ' σ. 123.
Β) Οΰεος ώς ‘Αγιορείτης καί μ α θ η τ ή ς  τ ο ΰ  Ε υ γ ε ν ί ο υ  καί έγνώριζε 

βεβαίως τον Θ ε ό κ λ η τ ο ν .
6) Τοΰτο άπεδείξαμεν είς μονογραφίαν ημών δημοσιευθεΐσαν έν τφ Περιοδικφ
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τ5λμη: ρίπτει κατά πρόσωπον του τυράννου τάς επαγγελίας τής Άποκα- 
λύψεως καί των χρησμών περί τής καταλΰσεως αυτού *). Έκ του τυπογρα
φείου τής Μοσχοπόλεως έξήλθε περί τό 1769 τό μυστηριώδες βιβλίον « ' I I  
αλήθεια κρ ιτή ;» ,  δπερ ούδέν έτερον έστιν, είμή άνάπτυξις άπο δογματικής 
άπόψεως των σχετικών κεφαλαίων των Χρησμών. «Εις τάς μεγάλας δια
φοράς τών τεσσάρων χριστιανικών λατρειών τών Γραικών, Παπιστών, 
Καλβινιστών καί Λουθηρανών, πράξις δικαστική, ηθική του πατρός Βεν- 
τζόνη  άπο την συντροφιάν τών Ίησουϊπών, του ύστερον έπιστρέψαντος εις 
αληθινήν ’Εκκλησίαν τήν ’Ανατολικήν, μεταφρασθεΐσα από τήν ’Ιταλικήν 
εις τήν κοινήν διάλεκτον τών Γραικών, διηθημένη εις δυο τόμους» 2).

Τό αληθές του συγγραφέως όνομα κρύπτεται έν τφ ΒΟΝΔΙΙΛΑΡ (έν 
τελεί τοϋ Α' Μέροας), δπερ κατ’ αναγραμματισμόν είναι Λομβαρδη. 3) Οΰ- 
τος, ώς έκτίθησιν εν προοιμίοις, άνήκεν εις τήν κακόδοξον αιρεσιν τών 
Λουθηρανών» (ενώ ανωτέρω γράφει «από τήν συντροφιάν τών ’Ιησουι
τών»), είς ήν γεννηθείς έ'ζησεν έως τού 40 έτους, δτε προσήλθεν εις τήν 
’Ορθοδοξίαν, «όχι τόσον από δΰναμιν επιχειρημάτων καί λόγων ανθρωπί
νων... δσον από τό παράδειγμα τών ενάρετων ηθών, καί από τήν εσκληρα- 
γωγημένην ζωήν τών σεβασμιωτάτων καί θαυμασιωτάτων μητροπολιτών 
καί επισκόπων τής Πελοποννήσου, καθώς ακόμη καί τών φρονίμων προε- 
στώτων, χριστιανικωτάτωνεπαρχιωτών τους. Μεταξύ τούτων συναριθμούνται 
πρώτον»4) Καί απαριθμεί πάντα; τους διαοημοτέρους αρχιερείς και αρχηγούς, 
οΐτινες έπρωτοστάτησαν κατά την μετ ’ ολίγον γενομένην επανάατασιν. Περί 
τού Λακεδαίμονος Παρθενίου, λέγει, δτι «έδειξε τον διακαή ζήλον είς τό 
νά μέ χρίση με τό άγιον καί θαυματουργόν εκείνο μύρον, τό όποιον έκα- 
θάρισε καί εφώτισέ μου τον νούν είς τό νά συγγράφω μέ έμφασιν μεγαλη- 
τέραν τούτο μου τό βιβλίον, έργον έμμεσον τών παρακινημάτων τού αγίου 
τούτου άνδρός». Περί πάντων δέ τών λοιπών γράφει ούτως, ώοει επρό- 
κειτο νά εξάρη τά προοόντα ΗσΙ την ικανότητα αυτών εις την συμμετοχήν 
τού παρασκευαζόμενου άγώνος 5). Περί τού συγγραφέως όμιλεΐ εκ εκτάσει

«Θεολογία» ταμ. Η' σ. 255 έ., Θ' 63 I, υπό τον τίτλον «Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς <5 Ά ρ 
γ υ ρ ο  κ α σ τ ρ ί r η ς». καί Ιδιαιτέρως σ. 55, 75 έ.

J) Βλέπ. Θεολ. Τομ. Θ'. σ. 60 καί 1Β'. Ιδιαιτ. σ. 88, 215.
9  Τό σπανιώτατον τοϋτο βιβλίον εύρίακεται έν τη βιβλιοθήκη τής ελλ. Βου

λής. περιεγράφη το πρώτον υπό τοϋ Π. Λ ά μ π ρ ο υ  έν Χρυσαλίδι Τομ. Γ' [ΆΘή- 
ναι 1865] σ· 401—102, έκτενέσιερον υπό τοΰ L e g r a n d  [ενθ1 άνωτ. σ. 387—399]. 
Ό  Λ ά μ π ρ ο ς  φρονεί υτι έτυπώθη τω 1765, ό δέ Legr. αύΟαιρέτως τω 1750. 
Ν ο μ ί ζ ω  ό ρ θ ώ τ ε ρ ο ν  τ ό  1769 καί είναι τό τελευιαΐον βιβλίον τοϋ τυ
πογραφείου.

3) L e g r ,  σ. 390.
ή L e g - r a n d  σ. 390—393. Ε ντεύθεν όρμώμενος ό Σ «  θ α ς άποδίδωσι τήν
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ο τότε τάς ’Αθήνας έπισκεψάμενος ’Άγγλος περιηγητής C h a n d l e r ,  
δστις εγνώρισεν αυτόν κάλλιστα, και λέγει, ότι ήν Ιταλός πανίσχυρος 
παρά ταΐς τουρκ. άρχαΐς εν Άθήναις και αλλαχού, και άνήρ παραβολώtc- 
χος Χ). Περί δε τοΰ βιβλίου λέγει, οτι έτυπώθη έν Ίωαννίνοις, άλλ’ ή τε 
προστασσομένη είκών τοΰ οποίου Ναούμ (ως εις πάσαν έκδοσιν Μοσχοπο- 
λιτικήν) καί το εν αρχή επίγραμμα μαρτυροΰσιν άριδηλόταια την προέλευ- 
σιν 2 3 * * * *). Ά λλ ’ ημάς ενδιαφέρει ενταύθα πλέον ή εις το Ελληνικόν τοΰ έρ
γου μετάφρασις. αυτή έκυκλοφόρει έν Τουρκία κατά τον C l i a n p l e r  
μετά γελοιογραφιών λίαν επιτυχών, υπό τοΰ μεταφραστοΰ προστεθεισών 8). 
ίδιάζων χαρακτήρ καί τοΰτο τοΰ τυπογραφείου τής Μοσχοπόλεοος.—Αι 
εικόνες αΰται, αιτινες περιγράφονται λεπτομερώς υπό τοΰ L e g  r a n d, 
είναι πράγματι λίαν περίεργοι καί προϊόν εΰφυοΰς χρωστήρος, καί έχονσι 
πολλην την ομοιότητα προς έκεινας, ας έχει χαράξει ό ΓΓολνείδης έν τη S a
cra tuba fidei orthodoxae καί δή ή πρώτη είκών έχει την αυτήν καί ό 
Πολυείδης παράστασιν κτλ. Τό τοιοΰτον δΰναται διττώς νά έξηγηθή, ή δτι 
ή μετάφρασις έγένετο ύπ’ αΰτοΰ τοΰ Θεοκλήτου, ή δτι ό χαράκτης ειχεν 
εντόπιον τάς χαλκοτύπους εικόνας τοΰ βιβλίου αΰτοΰ. Πάντως το ούγγραμμα  
τούτο τον Αομπαρδη έχει στενήν σχέσιν προς τά έργα τον ημετέρου Πολν- 
είδους, καί δέον έπισταμένως νά μελετηθή <).

Έ νφ  ό έκ Σιατίστης 'Κμμ. ΙΤαπάζωλης, ώς εθνικός απόστολος 
εμύει εις τό κίνημα πρός άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ τους Πελοποννησί- 
ους, έν Μαυροβουνίω καί ’Αλβανία ένεφανίσΟη μυστηριώδης τις μονα 
χός υπό τό όνομα Στέφανος, ολίγος μέν τά γράμματα, πολύς δέ τήν 
πρακτικήν σοφίαν καί δεινός εις τήν τοΰ συναρπάζειν τάς ψυχάς τέχνην. 
Ευκόλως είσέδυεν εις τά πνεύματα καί τά οικογενειακά απόρρητα τών 
ορεσιβίων εκείνων, έχων πρακτικάς τής ιατρικής γνώσεις, αλλά προ 
παντός τόλμην καί Ετοιμότητα, ΐνα άναλόγως τών περιστάσεων παριστα

συγγραφήν εις τον Π α π ά ξ ω λ η ν ,  τον μυστικόν άπεσταλμένον του Γ ρ η γ. Ό ρ- 
λ ώ φ  εις Π/νησον, καί οργανωτήν τοΰ κινήματος, ή είς άλλον τινά τών έν Μακε
δονία Ρώσσων αποστόλων (Γουρκ. σ. 46ό σηα. I). μήτως είνα ι ό ΙΙσλυείδης;

ι) R i c h a r d  C h a n d l e r ,  Voyages dans l ’Asie Mineure et en Gi'ece, 
dans l ’annees 1761, 1765 et 1766, traduits par J. P. S e r v o i s  e t B a r b i e  
d u B o c o g e  τόμ. II [Paris 1806] σ. 337—338, 111 a. 67 -70, 73 καί 189 [παρά 
Legr.].

*) Βλ. «Θεολογία» Τομ. Θ' (1931] σ. 63, τ ο  π ε ρ ί ε ρ γ ο ν  β ι β λ ί ο ν  
τ ο ΰ  ’Ι η σ ο υ ί τ ο υ  Β ε ν τ ζ ό ν η. καί ιδιαιτέρως σ. 55 έ.

3) L e g  r. σ. 39G αΰται εϊσί τον αριθμόν 9.
ι) Καί έν αύτοις τοϊς Χρησμοΐς ό Π ο λ υ ε ί δ η ς  είχε σχεδιάσει, ώς φαίνε

ται (σ. 21, 83, 22, 19) ^εικόνας. Τό βιβλίον τοΰ άββά Β ε ν τ ζ ό ν η  στρέ
φεται κυρίως κατά τών Παπιστών. ‘Ο Λ ο ύ θ η ρ ο ς  ού μόνον αναλαμβάνει τήν 
ύπεράσπισιν τών ’Ορθοδόξων (σ. 125. 148), άλλ’ έν τελεί προσέρχεται είς αύτούς
(σ. 48 έ. τοΰ Β' μερ.) Είναι δηλ. τό περιεχόμενον δμοιον ι*ρός τό sacra tuba, ’ίσως
μάλιστα είνα ι καί μετάφρασις εκείνου.
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καί τό άρμόζον πρόσω.τον. πεπροικισμένος διά ζωηράς φαντασίας, ώς έκ 
του ασκητικού βίου, διεθέρμαινε τον ενθουσιασμόν του όχλοι1, θερα
πεύουν τους πάσχοντας, παρηγορούν τούς τεθλιμμένους καί συμφιλιών 
τούς ατό μακροΰ έχθρευομένους. Όμίλει συγκεκαλυμμένος διά μεγάλης 
κορδύλης, ϊνα μή γνωρίζητε, μάλλον δ’ ι'να έμπνέη σέβας καί φόβον. Τό 
μυστηριώδες τούτο διήγειρε την γενικήν προσοχήν, διεθρυλεΐτο παρά τφ 
εύπίστω εκείνα) λαφ ότι ήτο ό άτυχης σύζυγος Αικατερίνης της Β ' Πέ
τρος Γ', καί επιστεύθη ότι έκληφθείς νεκρός υπό των δολοφόνων, κα- 
τώρθωσεν, ϊνα  δραπέτευση καί έλθών ζητήση παρ’ αυτούς άσυλον, ίδρύ- 
ων ά'μα καί διά τής αρωγής αυτών νέον Χριστιανικόν κράτος. Πολλοί 
Μ χυροβουνιώται ΰπηρετήσαντες αύτφ έβεβαιοΰντο, ότι άνεγνώρισαν τούς 
χαρακτήρας αυτού καί αυτό ετι τό βάδισμα. Ούτω κατώρθο^εν ό επιτή
δειος εκείνος ασκητής νά κατακτήση πάντας, οϊτινες προ τής έμφανίσεως 
αυτού εκυπτον καί προσεκύνουν. Πολυάριθμος φρουρά παρεχωρήθη, ινα 
συνοδεΰη αυτόν περιερχόμενον τήν ύπαιθρον χώραν. *) Δαπανήσας τά 
υπό τού Παπάζωλη  δοθέντα αύτφ χρήματα, ήρχισε νά φορολογή τούς 
απλοϊκούς χωρικούς, οϊτινες προθυμότατα συνεισέφερον. 'Υπέοχετο δτι 
ώς τάχιστα da δδηγηση αυτούς εις τά τείχη της Κωνσταντινουπόλεως. 
«Ε κε ί  βέλετε μάϋει, ελεγε, τις είμαι, έγραφε δέ εις τά γράμματα: «Στέ
φανος μικρός μετά μικρών, καλός μετά καλών, κακός μετά κακών... απε
σταλμένος έκ Θεοϋ, ινα συντρίψη τον ζυγόν της μουσουλμανικής τυραν
νίας». 2) «Πάντες επίστευσαν, επιφέρει ό Σ άϋας , δτι ήτο ό υπό τών από
κρυφων τού Άγαβαγγέλου χρησμών  άναφερόμενος θεόπεμπτος βασιλεύς 
τών Ελλήνων. Δύο αρχιεπίσκοποι τών ομόρων επαρχιών, ό Ίπεκίου καί ό 
Βοσνίας, έδραμον, ϊνα  πρώτοι άναγνωρίσωσι τον θρυλοΰμενον τού Βυ
ζαντίου αυτοκράτορα»». Ούτε οΐ Ά θωνΐται έμειναν ασυγκίνητοι. 'Ο τής

ή Οί Χιμαριώται μαγνητισθέντες έπέδραμον τας επαρχίας Δελβίνου, Αύλώνος 
μέχρι Μουζακιάς. (Άραβαντινοΰ Χρον. Ήπειρ. Β' 2G2).

-) Σάθ. Τουρκ. "Ελλ. α. 455—456 έ. Έν τη Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τής Ε λ
λάδος σιόζεται ό κώδ. 3: « Ί ο  t  ο Q ί α Σ τ ε φ ά ν ο υ  τ ο ϋ  Μ ι κ ρ ο ί }  τ ο ϋ  
Γ ' Ψ ε υ δ ο π έ τ ρ ο υ  (βλ. 'Ιστορ. Καραμζ. τομ. ΙΒ' 42) α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  
τ η ς  ' Ρ ω σ σ ί α ς  τ ο ϋ  φ α ν έ ν τ ο ς  έ ν  τ η  Μ ε γ ά λ η  ή γ ε μ ο
ν ί μ τ ο ΰ  Μ ε λ α ν ό ς  " Ο ρ ο υ ς  τ ο ϋ  κ ε ι μ έ ν ο υ  μ ε τ α ξ ύ  τ ο ϋ  
Α ι γ α ί ο υ  Π ε λ ά γ ο υ ς  τ η ς  Τ ο υ ρ κ .  ’Α λ β α ν ί α ς  κ α ί  τ ο ϋ  
Ά δ ρ ι α τ ι κ ο ΰ  κ ό λ π ο υ  t φ  έ τ ε ι 1767, 1768 κ α ί 1769, μ ε τ α- 
φ ε ρ θ ε ΐ σ α  έ κ  τ ή ς  Γ α λ λ ι κ ή ς  ε ι ς  τ ή ν  ή μ ε τ έ ρ α ν  α
π λ ή ν  δ ι ά λ ε κ τ ο ν  π α ρ ά  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ζ α β ί ρ α  τ ο ϋ  Σ ι α -  
τ ι σ τ έ ω ς» 8ον σ. 130 (Νέος Έλληνομν. Λ ά μ π ρ ο υ  τομ. Η' (1911) σ. 74). 
Ουτος κχτά τον Δ α π ό ν τ ε θειορηθείς ιος άνατροπεύς της ’Ορθοδοξίας καί τών 
καθεστώ :ων ά.τέθανεν έν ταΐς φυλακαϊς (Ε r b i c. Cron, greci σ. 163).
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’Αθωνιάδος Άκαδημείας την Σχολαρχίαν τότε λίαν επαξίως ως διάδοχος 
Ευγενίου τοΰ πάνυ περιέπων, Νικόλαος Ζερτ'ζοΰλης ό έκ Μετσόβου κατα 
τον Δαπόνχε: «εξήγησε καί τον του σοφού βασιλέως Λίοντος  χρησμόν 
περί τής άναστάσεως Κωνσταντινουπόλεως τόν: Βνζαντος αΰλη, εστία 
Κωνσταντίνου, καί τούς λοιπούς στίχους. Εξήγησε καί τόν τού Στεφάνου 
*Αλεξανδρείας, τού καί οίκομενικού διδασκάλου, χρησμόν τόν*. φνλον το 
Βαβυλώνιον τρις εκατόν κατάρξει της cΕπταλόφου και τι πρός, καί τους 
εφεξής στίχους, ό χρησμός τούτος έγινε έν έτει επτακοσιοστή), επί τής βα
σιλείας *Ηρακλείου , βασιλέως 'Ρωμαίων, δταν άρχισε νά ακούεται τό όνομα 
τού Μωάμεθ, έχω καί την εξήγησιν... διά τόν φόβον των Τούρκων, λέ- 
λει, επέγραψεν άνωνύμωςΐ « 'Ερμηνεία παρά Ποσειδώνος τοΰ σοφωτάτου 
και έπιστημονικωτάτου». εις αυτήν άποδεικνύει δτι τφ 1774 ό ρώσσος αυ- 
τοκράτωρ είσελεύσεται εις την Βασιλεύουσαν. *) Ή  έμφάνισις τού 'Ρωσ- 
σικού στόλου εις τό Αίγαιον ενεθουσίασε τούς 'Αγιορείτας καί εκινήϋησαν 
εις πράξεις άλλοτρίας τής αύστηράς μοναδικής επαγγελίας. * 2) ’Ασυγκράτη
τος έστάθη ό εφησυχάζων εν Καρεαΐς πρώην Πατριάρχης Σεραφείμ δ Β\ 
Χαονεύς,ό ’Αρβανίτης 3) δστις άφείς τό κελλίον ήκολούθησε τφ Όρλώφ  καί 
είργάσθη πατριωτικώτατα. ειτα καταδιωχτείς υπό τής τουρκικής κυβερ- 
νήσεως μετέβη εις Πετρούπολιν καί έτυχε λαμπράς υποδοχής παρά τής 
Αικατερίνης, ένθα καί άπέθανε τφ 1776. Έτερος ασκητής Καυσο- 
καλυβίτης, πρφην διερμηνεύς τού ήγεμόνος τής Βλαχίας, πολύγλωττος

*) Έχει τό σύστημα τής χρονολογίας, δπερ καί ό Π ο λ υ ε ί δ η ς  έν τοΐς Χρη· 
σμοΐς, ήτοι λέγει 314 μετά την άλωσιν. Cronicarii Greci... in epoca Fanariota .. de 
Const. E r b i c e a n u ,  (Bucuresti 1888) σ. 227. Οδτος λέγει on έγράφη έν Ίασίω 
τφ 1763. Πλήρης δέ απογοητεύσεων μετά την αποτυχίαν τοΰ Ό  ρ λ ώ φ γράφει ό δυ
στυχής Δ α π ό ν τ ε ς  «Έ  ψ ε ύ σ θ η κ α ί  α ό τ ό ς... κ α ί ά λ λ ο ι  ώ ς δ έ· 
κ α . . . δ ι ά  τ η ν  ά ν α ξ ι ό τ η τ α  η μ ώ ν  τ ε  κ α ί  τ ω ν  °Ρ ώ σ σ ω ν 
κ α ί  α χ ρ ε ι ό τ η τ α ,  ή ο π ο ί α  τ ώ ρ α  ε ι ς  τ ο ύ ς  έ ξ  τ ο ύ τ ο υ ς  
χ ρ ό ν ο υ ς  τ ω ν  π ο λ έ μ ω ν  έ φ ά ν η  ή λ ι ο υ  φ α ν ώ τ ε ρ ο  ν....» 
(αύτ.).

2) Τοΰεο μαρτυρεί έκτενής τής Συνάξεως νουθετική έγκύκλιος (παρά Σ μ υ ρ- 
ν ά κ η), Τό άγιον "Ορος (Ά θήναι 1903) σ. 152—155).

3) Βλ. X ρ ι σ τ ό φ. Κ τ έ ν α ,  Σεραφείμ ό Β' καί τό ένταΰ&α κελλίον αύτοΰ 
τό έπικληθέν Σεράγιον (έν Γρηγ. Παλαμά έ'τ. Ε' σ. 134—140 καί 238—248. Νϋν έν 
τή Σκήτη ταύιη στεγάζεται καί ή Άθωνιάς 'Ιερατική Σχολή).

*) ° Ο Ζ. Μ α ά ά ς, (Κατάλογος πατριάρχων) Άθήναι 1884 (σ. 153) έσφαλ,μένως 
γράφει παρά τής ’Ελισάβετ. Οί νεώτεροι άκολουθοΰντες τω Σ ε ρ γ. Μ α κ ρ α ί φ 
(Σ ά θ·. Μεσ Βιβλ. Γ '233) κακίζουσι τόν άνδρα. Ά λλ ’ ό Ε υ γ έ ν ι ο ς  έγραψε 
ωδήν έξαίρων τάς άρετάς καί τήν φιλομουσίαν (Κώδ. έθν. βιβλ. 484. Έκκλ. Άλ. 
Γ' σ. 54—62).
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μετά βίας σχεδόν άπεσπάσθη έκ τού ησυχαστηρίου, ό Θεόκλητος Καρατζας, 
Βυζ ίντιος και έχρησιμοποιήθη υπό τού Όρλώφ, (Σάθ. Ν. Φιλ. 497).

Αυτό; τελευταίος δ ψύχραιμος Ενγένιος επί Τφ κατάπλφ του ρωσσ. 
στόλου άναπτεροΰται ταΐς γλυκείαις έλπίσιν κα'ι εντείνει θαυμασίαν προς 
τήν αύτοκράτειραν ’Ωδήν καί κηρύττει :

Ούτε κομπέω παρά καιρόν ούτως,
ουδέ Πυθώ μ’ άπύει, αλλά μ’ έ'λπει
ώδε Δίκη, τάδε ώς έσειται ουκ άτέλεστα. !)

«"Οσοι δυστυχείς καί αδύνατοι "Ελληνες μείναντες δπίσω εις τον ζυ
γόν, γράψει Διονύσιος ό ΙΊΰρρος, ΐκέτευον τον "Υψιστον νά του; έλευθε- 
ρώση από τό κακόν καί πάντοτε περιμένοντες τούς Φράγκους, έλεγον πότε 
νά νά έλθουν οί ομόθρησκοί μας οί 'Ρώσσοι νά τούς ελευθερώσωσιν, επειδή 
καί οί πατέρες μας άναγινώσκοντες συνεχώς τον ’Αγαθάγγελον καί άλλας 
προρρήσεις εύρον, ο τι ό Κωνσταντίνος έκτισεν καί ό Κωνσταντίνος παρα- 
δίδει κτλ.2)

’Ιδού λοιπόν οποίαν δύναμιν καί γοητείαν άπερίγραπτον έξήσκουν 
κατά τάς δυσέλπιδας εκείνα; ημέρας οί Χρησμοί, οΰς ένεπνεΰσθη έκ θείας 
όντως έλλάμψεως νά συγγράψη δ Θεόκλητος Πολυείδης! καί άπέβη αλη
θώς ως ιερά Έστιάς τό πΰρ τής εθνικής ιδέας άσβεστος διατηρήσας, δπερ 
εν οίαδήποτε εθνική δράσει παρείχε τάς εκλάμψεις καί τήν άναζωπύ- 
ρωσιν τών τιμαλφών ιδεωδών. Διά τήν έξαγγελθεισών τούτων προρρήσεων 
δ ίεροφάντωρ ούτος ήθέλησε νά ηλέκτριση δύο τά μεγαλήτερα γεν η τής 
Ευρώπης, τούς Σλάβους καί Γερμανούς, καί νά σύνδεση αύτοός δΓ ίεςάς 
συμμαχίας εις τον κραταιόν αγώνα προς έκδίωξιν τών βαρβάρων έκ τών 
ελλ. χωρών. ’ Ιδού τό χρυσοΰν όνειρον, δπερ ουκ έα καθεύδειν τον ευμενή 
ιδεολόγον! Οί δύο ούτοι λαοί από πολλοϋ ήδη εύρίσκοντο εις καλάς σχέσεις, 
καί δ πολιτισμός προ 2 εκατονταετηρίδων ήρζατο έκ τ ις  Γερματίας τά 
είσχωρή εις 'Ρωσσίαν. Οί δργανωταί καί είσηγηταί τών επιστημών καί 
τεχνών πάντες σχεδόν μετεπέμποντο έκ τής σοφής τών Τευτόνων χώρας. 
Τοσοΰτον έκραταιώθησαν έπ’ έσχάτατν αί σχέσεις καί ή αμοιβαία πίστις, 
ώστε έγένοντο άπόπειραι προς άνάρρησιν επί τού θρόνου καί δυναστείας 
γερμανικής. Ή  ’Άννα άποθνήσκουσα ώρισε διάδοχον τον άδελφιδοΰν αυ
τής Ίβάν Άντωνό/?ίτς(1740-1741), υιόν τού δουκός τής Βρουσβίκης ’Α ι
ωνίου Ούλερίχον, καί ή Έλιοάβετ Πέτρον τον Τ', γεννηθέντα έν Κιέλω έκ 
τού δουκός τού Holstein-Gottorp. ΣΔράγε δεν συνετέλεσαν καί οί μέγα 
ίσχυοντες έν τή ρωσσική αυλή "Ελληνες εις τήν πολιτικήν ταύ.ην ζύμω-

9 Σ ά θ  α, Τουρκ. Ε λλάς σ. 617.
’ ) Γεωγραφία μεθοδική (έκδ. β' Ναύπλιον 1831) σ. 168-169.
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σιν ; Δεν διακρίνει τις τον δάκτυλον του ήμειέρου Πολυείδους, δστις 
εύρίσκετο εις άεικινησίαν προς τον σκοπόν τοϋτον; Ή  απερίγραπτος αυ
τοί χαρά, ήν εκδηλοΐ εν τοΐς Χρησμοΐς επί τη άνόδφ του Πέτρου εις 
τον -θρόνον, επικυροΐ την υπόνοιαν ταυτην. Καί δ (3ραχΰβιος ουτος αΰ- 
τοκράτωρ, ενθουσιώδης του Μεγ. Φριδερίκου θαυμαστής, εσπευσε μετά 
την συνδιαλλαγήν νά στείλη αυτω στρατιωτικήν επικουρίαν.

23. eO φ ιλ ελλην ισμ ός  εν Γερμαν ία  κατά την έπανάστασ ιν .  Η σ ιω π ή  
των ‘Ε λλήνων Ιστορ ικών  — ‘Η σ η μ α σ ία  του  φ ιλ ελλην ισμού , ό 

Πολυείδης κ α ί  ή γένεσις  α ύ ν οϋ— Ιω. W i i l f e r—*Ο έξαλλος ύπ ερ  
των 'Ελλήνων έν&Όυσιααμός—S c h i l l e r  κ α ι  H o ld e r l i n —Το 

κέντρον, ή Σ του τγ άρ δη , <5 S c h o t t  U h land , N o ra ia n n  
κα ϊ έ&ελονταί—Φ ιλελλην ικα ϊ έν Σ τουτγάρδη  δηαόσ ιεύ -  

σε ις—‘Η Δαρμάστη, ή ύπ ερ  τοϋ έλλην. άγώνος φ ω νή  
έν τφ  κ ο ιν ο β ο υ λ ίφ  τής Εσσης—Ό  L eh n e  Φερμός 
συνήγορο ς—‘Ο Γ κα ΐτε  κα ι έλλ. π ο ιή σ ε ις—ΟΙ 
ύπ ερ  τοϋ άγώνος ί ρ α ν ο ι—Λ ουδοβ ίκος Α' τής 

Β αυαρ ίας .

Ohne die Freiheit was warest du, Hellas ?
Ohne dicli, Hellas, was ware die W e lt?

(Γουλιέλμος Muller)
Φρονώ, on Ικπληρώ ιερόν καθήκον πραγματευόμενος εν ίδίω έν- 

ταΰάα κεφαλαίεο περί του φιλελληνισμού των Γερμανών εκείνων, παρ’ οΐς 
τά κηρύγματα τοϋ Θεοκλήτου Πολυείδους δεν ήχησαν εις ώτα μή άκουόν- 
των. Έπεβάλλετο τό τοιοϋτον καί δι’ άλλον λόγον, καθ’ δσον Ιν ταις 
ελλ.ΐστορίαις τής Έπαναστάσεως ή οΰδείς λόγος ή ελάχιστα εγράφησαν 
περί άνδρών, οΐτινες επεκΰρωσαν τά αυτών φλογερά αισθήματα διά τοϋ 
προ τής Πέτας χυθέντος τίμιου αύιών αίματος '). Ποϋ άρα άποδοτέα ή

1C 8

ι) Έντύπωσιν έποιήσατό μοι, ότι ούδείς των ήμΐν μεγάλων ιστορικών (Παπαρ· 
ρηγόπουλος, Τρικούπης κτλ.) αναφέρει τι περί αυτών, είμή πορέργως. Ευτυχώς έκ 
τών διασωθέντων καταλόγων δυο συγχρόνων φιλελλήνων τι.ϋ Έλβετοΰ Ε ρ ρ ί κ ο υ  
Φ ο ρ ν έ ζ η, δα εις έδημοσιεύθη έν τη Έβδομάδι (ετ. Α' 1884 τεϋχ. α') καί τοΰ Γάλ
λου συνταγματάρχου Τ ο υ ρ έ, εις τριπλοϋν πίνακα (έιος θανάτου, τόπος ένθα έπεσε, 
δνομα καί έθνικότης) μανθάνομεν τά ένδοξα αυτών ονόματα. Την έλλειψιν ταυτην, 
ή ας, επιτραπήτω μοι νά εΐπω, δεν τιμά τό όνομα τών ‘Ελλήνων, οΐτινες μάλιστα πολ- 
λάκις έπιδεικνύουσιν άκαίρως καί άτόπως τήν εαυτών ευγνωμοσύνην, άνέλαβον 
ν ’ άναπληρώσωσι δυο φιλότιμοι κύριοι, ό γνωστός λογογράφος Μ π ά μ π η ς "Αν-  
ν ι ν ο ς συντάξας άξιόλογον (γενικώς περί τών φιλελλήνων τοΰ 1821) πραγματείαν
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τοιαύτη σιγή ; Πολλοί λόγοι δυστυχώς συνετέλεσαν εις τούτο. Καί κατά 
πρώτον αί αίώνιαι αντιθέσεις Γάλλων καί Γερμανών. Εις περίοδόν τινα, 
ήν άφήκε να διαφΰγχ) του έ'ρκους τών όδυντων ό Γάλλος Πούκεβιλ γράψει: 
«μεγαλόψυχοι ξένοι ήρχοντο εις τό στρατόπεδον, ΐνα προσφέρωσι τάς υπη
ρεσίας αυτών προς τούς "Ελληνας, έκτος εκείνων, οΐτινες άπεκλήδησαν 
Γερμανοί. Φευ ! όσψ εύνοϊκώς έκριναν τούς "Ελληνας πριν ή γνωρίσωσιν 
αυτούς, τόσψ δυσμενώς έξεφράσδησαν περί αυτών, δτ’ επ’ ελάχιστου τούς 
ειδον....» *) Ά λλ’ οί μεγαλόφρονες εκείνοι άνδρες απέδειξαν, δτι ούτε δΓ 
αξιώματα ούτε πρός χρηματισμόν, ως αδίκως διαβάλλει ό εμπαδής Γαλά
της, έδραμον εις τον αγώνα, καί ό ηρωισμός αυτών ήν ούτω καταπληκτι
κός, ώστε ήναγκάσθη αυτός ούτος ν ’ άνακςάξη : «Δόξα, καί τ ιμή εις τους 
ένδοξους Γερμανούς ! έζήτουν τον θάνατον * 2). Πέριξ τού γενναίου τών 
γενναίων βαδίζουν ό Σάντερμαν  εξ ’Αμβούργου προ μικρού φονεύσας 2 
έκ τών λυσσωδώς καταδιωκόντεον αυτόν Τούρκους, ό άνδυπολοχαγός Σάν- 
δερ, οί Πρώσσοι Σμ ίΰ ,  Κλους Μάρ%, Φελντάου, οί διασκορπίσαντες στΐ- 
ψος βαρβάρων, ό Σέγερ τής Στουτγάρδης, ό λοχίας ’Όβερ, ό Φελτοτ Χέλ- 
μαν  έκ Λειψίας, Βόλψ, Τίτερ Λεην.... Βαδίζουσι μέ τό μέτωπον υψηλά κα- 
λύπτοντες τάς οδούς τού Πέτα έκ νεκρών, κατορδώσαντες δε νά καταλά- 
βωσι μεμονωμένον τι παρεκκλησίου, άποτελειονσι την ένδοξον δυσίαν των 
θαπτόμενοι μετά τήςίεράς σημαίας τού σταυρού, ήν ώμοσαν πάντοτε νά 
υπερασπίζονται υπό τά πυρποληδέντα ερείπια τού ναού τού Ύψίστου» 3). 
Τό ώραιότερον μνημόσυνον, όπερ έψάλη ποτέ εις ήρωας 4) ! Έλέχδη κατα- 
κόρως οτι ό από μηχανής θεός σώζει πάντοτε την Ελλάδα. Εις την τελείαν

('Ιστορικά σημειώματα, Ά θήναι 1925, σ. 133—250, ένθα καί ό τριπλούς πίναξ) καί 
ό διαληφθείς (Σ. Λ ά σ κ α ρ ι ς γράψας μόνον περί τών Γερμανών). Έ κ τών δύο 
τούτων πηγών άντλοϋμεν τά πλεΐστα τών ολίγων τούτων γραμμών.

ι) Ιστορία τής "Ελληνικής Έπαναστάσεως κτλ. επιμελείτο 3Α ρ. Ν. Κ υ ρ ι ά 
κ ο ύ  σ. 337-8. (Ά θήναι. άνευ χρον.). Περί άντιδράσεώς τίνος φιλοτουρκικής έν 
Γερμανία καί τινων συγγραφών δυσηρεστημένων αξιωματικών βλ. Λ ά σ κ α ρ ι ν 
σ. 39-44.*

2) Τον άρμόζοντα ύμνον πρός τόν γερμανικόν φιλελληνισμόν τού 1821 συνέ
γραψε καί ό αείμνηστος Π. Κ α ρ ο λ ί δ η ς  «Ό  γερμανικός φιλελληνισμός», Ά θή- 
ναι 1917, 8ον σ. 52.

3)  Η ο ύ κ ε β ι λ  Αύτ. σ. 720 περιγραφή τής μάχης τού Πέτα.
*0 μακ. Καρολίδης άποφαίνεται δτι ό «γερμ. φιλελληνισμός ήτο ό πρώτος 

καί ακραιφνέστερος φιλελληνισμός», (ένθ ’ Avon. σ. 3. καί σ. 8) Ό γερμ. φιλελληνι
σμός διαφέρει καί υπερέχει ηθικώς καί πνευματικούς τού έν πάσαις ταΐς άλλαις εύρωπ. 
χώραις διαρκούντος τού άγώνος παραχθέντος φιλελληνισμού κατά τούτο, δτι είναι 
ό άρχαιότ-ρος, διαρκέστερος, ακραιφνέστερος, έγκαρδιώτερος από φρονημάτων βαθυ- 
τέρων καί αισθημάτων ύψηλο.'έρων καί μάλλον πεφωτισμένων προελθών, ό εις μεί- 
ζονας θυσίας καί χρημάτων καί αίματος υποβάλουν εαυτόν καί πλέον καρποφόρος,
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άπογοήτευ σιν, εις τ']ν εΰησκετο αΰτη κατόπιν των καταχθονίων αποφά
σεων τη; ίεράς Συμμαχίας καί της κατάπτυστου στάσεως των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων προς τον απελευθερωτικόν αγώνα, ένεφανίσθη εις μέσον 
νέα τις δΰναμις διαρκώς έρρωμενεστέρα καθιστάμενη, ό φιλελληνισμός, «δεν 
είναι φώς αυτόματον, άλλ’ ανταύγεια τοΰ μεγάλου πλανήτου του αθανάτου 
ελληνικού πνεύματος, δστις εκλάμψας καί καταγλαΐσας την οικουμένην εις 
παρωχημένην εποχήν, παραμένει έκτοτε τηλαυγής εις τό στερέωμα τής άν- 
θρωπότητος, φωτίζων καί καθοδηγών την άκοίμητον αυτής πρόοδον άνα- 
μέσον τών αιώνων. Έλκυόμενοι εκ τής λάμψεως καί του κάλλους τής έλλ. 
ευφυΐας οί ξένοι από πάσης χώρας καί κατά πάσαν εποχήν διετράνωσαν 
παντοιοτρόπως τήν εαυτών αγάπην καί τον θαυμασμόν προς τήν γενέτει
ραν αυτής γην* κληροδοσία δέ τών αισθημάτων τοΰτων ΰπήρξεν ή συμπά
θεια καί ή συνδρομή ή παρασχεθεΐσα εν κρισίμοις ώραις παρ’ άλλοφί'λων 
προς τον επίγονον λαόν τον κατοικοΰντα τήν ΐεράν του ελληνισμού κοι
τίδα» *). Καθαρώς λαϊκή εκδήλωσις, κατ’ άρχάς ύπ’ ολίγων ευνοούμενη, 
υπό τών πολλών δέ χλευαζομένη, κατέστη τφ χρόνφ δΰνσμις κρατερά, 
έξουδετερώσασα εν πολλοις τήν επίμονον δυσμένειαν τών μεγάλων κυ
βερνήσεων. Ό πεπολιτισμένος κόσμος τρεφόμενος υπό τής έκπάγλου δυ- 
νάμεως καί δόξης τών τής άρχαιότητος φιλοσόφων καί ηρώων, εις ών τά 
αγλαίσματα έν τε τή φιλολογία καί τέχνη περιπαθώς είχεν εγκυψει, διέβλε- 
πεν έν τή νέφ Έλλάδι τήν άνάδυσιν έκ τών τάφων, του Μιλπιάδου 
καί Λεωνίδου, του Θεμιστοκλέους καί ’Αλεξάνδρου. 'II μυροβόλος αΰρα 
πνέουσα εκ τής μεμακρυσμένης ελληνικής γής, άμα τή τών μεγάλων τοΰ
των ονομάτων γοητεία, ειχον φέρει εις ένθεαστικήν έκστασιν τήν τάξιν τών 
εύγενών εκείνων καρδιών, ήτίς έμεγαλοποίει καί έκάλλυνε τον έναρξάμενον 
αγώνα διά τών επινοημάτων τής φαντασίας * 2). Τά υπό του Θεοκλήτου 
Πολνείδους καταβληθέντα σπέρματα εις τάς ψυχάς τών σοφών Γερμανών 
εΰρον γήν αγαθήν καί εΰεπίφορον, ήτις άρδευθεΐσα καί έπιδεξίως θεραπευ- 
θεΐσα άπέδωκε μετά γενεάν μίαν κομώντα τον στάχυν του άγνοϋ φιλελληνι
σμού. Καί ενώ ήδολοπλύκος διπλοτματία τής συμμορίας του Μέττερηχ ώς 
εφιάλτης επίεζε τά στήθη του λαού, οΰτος υπό τήν θεοκίνητον πνοήν τών

ως ηθική καί πνευμ. δύναμις άποβάς... προϋπήρχε τής έπαναστάσεως καί συνετέλε» 
σεν ηθικώς είς τήν έκρηξιν αυτής... δεν προήλθεν απλώς από φιλάνθρωπου συμπα- 
θείας... ούτε απλώς από θαυμασμοϋ προς τά ηρωικά έργα τών γενναίων μαχητών 
τής ελευθερίας... προήλθε από βαθείας αγάπης, θαυμασμοϋ καί λατρείας προς τά 
ονόματα "Ελληνες καί Ελλάς, προς τήν Χριστιαν. Ελλάδα...». 

ι) "Αννινος ένθ' ανωτ. σ. 135.
2) Πρβλ. Χ έ ρ τ ο β ε ρ γ ,  ’Ιστορία τής 'Ελλ. έπαναστάσεως μεταφρ, Π. Κ α- 

ρ ο λ ί δ ο υ τόμ. Β' (Ά θήναι 1917). σ. 131-136.
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φιλελευθέρου αρχών ελαυνόμενος, ευρισκε διέξοδον και άνακουφισιν προς 
την μητέρα τη; ελευθερίας. Προάγγελος της φιλελληνικής εν Γερμανία περι
όδου, ητις έκεΐθεν έπειτα, διεδόθη καθ’ άπασαν την Ευρώπην και ’Αμερι
κήν, είναι ό εκ Νυρεμβέργης Ιω ά ννη ς  AVtilfer (1G51 —1724). Ούτος δε- 
κοκταετής εν μέσω τής γενικής εκείνης άδιαερορίας ήγειρε πρώτος φωτήν 
διά συγγραμματίου έπιγραφομένου «'JY ιν ν  cΕλλάς ελεεινολογούσα διά την 
ερήμωσιν, καί παρά των αλλοδαπών, μάλιστα δε Τευιόνων βοήθειαν αΐτον- 
μένη» ‘), ένθα δημοσιεύει «λόγον "Ελλάδος», ον αυτή ώς τις καταδε- 
διωγμένη δέσποινα άποτείνουσα -θρηνεί διά τά άπολεσθέντα ή δουλωθέντα 
τέκνα αυτής καί έξαιτείται δλων τών τής Ευρώπης ηγεμόνων καί ιδία Αε- 
οπόλδου του Α' την βοήθειαν :

Κλΰθι, ώ αύιοκράτορ, ίκέτις τεΐν ά'ντα ίκάνω.
"Υπενθυμίζει τοίς Εύρωπαίοις τήν κοινότητα τής θρησκείας, ήτις διά 

τής έλλ, γλώσσης εδιδάχθη, καί το ένδοξον παρελθόν, οθεν τέχνας καί 
έπιστήμας έκμανθάνουσιν. δέεται, ίνα εκδιώξωσιν εκ τής Ευρώπης τους 
Τούρκους, καί ανακράζει;

Νυνί, ορίλοι, αυτών ‘Ά ϊδ ι προϊάπτετε πβυχας· 
έστι γάρ ανθρώπων έχθιστος Τούρκος απάντων.

Πλέκει δέ ώδε τον ύμνον τής ελευθερίας:
Ούδέν ελευθερίης άνθρώποις βέλτερόν εστιν, 
δστις ελευθερίης απολαύει, δλβιος έστίν, 
δστις κείνης στέρεται κρυεραΐς άταισι παλαίει.2)

Οί επικοινωνήσαντες τφ Πολνείδει ίδεολόγοι εκείνοι τής Γερμανίας 
άνδρες καί τά κεδνά αυτών βουλεύματα εν τώ Λευκοίματι άποτυπώσαν- 
τες, έμπεφορημένα άκρατήτου ενθουσιασμού εκ τής αρχαίας προς τήν 
νέαν Ελλάδα, μετέδωκαν τούτον προς τήν γερμανικήν νεότητα. Αυτή 
έκκαυθεΐσα τφ έρωτι προς έξεγειραμένους κατά τών βαρβάρων, "Ελληνας 
καί δή καί χριστιανούς — διότι ώς εΐδομεν τά δυο ταύτα ήσαν άλληλένδετα 
παρά τοίς Γερμανοΐς — ύψωσεν ΰπερηφάνως τήν σημαίαν τού φιλελληνι

ι) Helas an die Teutscheu. Ein Jammersclirei um Hiilfe, in Griecbischen 
Hexametern κ.τ.λ. έκδ. μετά συντόμου βιογραφίας ύπό J . A. G ο z (Nuremberg 
1822). Ούτος είχε σχετισθή προς τούς εν Βενετία "Ελληνας καί «ονειροπολεί τήν της 
'Ελλάδος ελευθερίαν, έγραψε δέ τήν έμμετρον ταΰτην έκκλησιν τφ 1G69 τροιτητής 
ών του έν Altdorf Πανεπιστημίου έν αρχαία  ελληνική. Την ί,ύτήν ιδέαν άνέπτυξεν 
έπειτα διεξοδικώς ό G. Μ u 1 1 e r έν τφ τρίτω τεύχει τών «Νέων φυμάτων τών 
'Ελλήνων» επιτιθέμενος δριμέθ)ς κατά της άνοικτίρμονος έναντι τών Ελλήνων καί 
φιλοτούρκου εύρ. πολιτικής καί έμφανίζων τον σταυροφορικόν χαρακτήρα τοΰ έλλ. 
άγώνος κατά τών Τούρκων.

2) Παρά Κ ο ν τ ο γ  ι ά ν ν η, ένθ5 άνωτ, σ. 445-116.
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σμού. Ουτω κατά tovMendelssohn-Bartholdy δ φιλελληνισμός κατήντη- 
σεν «ή θρησκεία της νεότητος και του γήρατος 1). Κατά τήν περίοδον ταύ- 
την ή αγάπη προς παν ελληνικόν καί ή επιδεικτική έκδήλωσις αυτής 
άπέβη άνάσυμπασαν την Γερμανίαν συρμός.Ή έκρηξις τής έλλην. Έπανα- 
στάσεως συνεκίνησε καί συνεκλόνισεν ολόκληρον τον γερμανικόν λαόν" ήν 
πανταχού καί τοΐς πάσι το θέμα τής ημέρας, έθεωρήθη ώς το άξιοσημεί- 
ωτον γεγονός, δπερ έμελλε νά σχή σπουδαίαν ροπήν ώς προς τάς τΰχας 
καί τα δικαιώματα των λαών. Έ ν τη άναγεννήσει των απογόνων διέβλε- 
πον οί Ιεροφάνται εκείνοι τής κλασσικής άρχαιότητος νέους Πλάτωνας 
κα'ι Άριστοτέλεις, οϊτινες θά άνεδημιουργουν τήν κοινωνίαν καί ν)ά ένε- 
καινίαζον τον χρυσόΰν αιώνα. Πρωτοφανής συναγερμός καθ’ ολην τήν χώ
ραν. διοργάνωσις διαλέξεων καί κηρυγμάτων φιλελληνικών προς έξαρσιν 
Τού ίεροϋ άγώνος. Σύλλογοι καί εταιρεΐαι προς έ'κδοσιν περιοδικών, εφη
μερίδων καί διαφόρων έντυπων προς προσηλυτισμόν υπέρ τής ιδέας. Κομι
τάτα προς συλλογήν εράτ'ων καί αποστολήν εθελοντικών σωμάτων. Νέοι 
μετά γερόντων, άνδρες καί δεσποινίδες αξιωματικοί καί πολιτικοί αντι
θέτων φρονημάτων, βαρώνοι κ η επιστήμονες διεσταυροΰντο εν τή 
πυρετώδει ] ταΰτη δράσει προς λήψιν μεγάλων αποφάσεων. Οί διδά
σκαλοι ένεθουσίαζον τούς νέους, καί ούτοι έγκατέλιπον τά φοιτητικά 
εδώλια καί έσπευδον ώς εις πανήγυριν, ίνα  χύσωσι το αίμα εις τήν 
άγωνιζομένην Ελλάδα. 'Άλλοι μόλις το γέρας τών σπουδών άπο- 
κομίσαντες, χρησταί τών τεκόντων καί τής πολιτείας ελπίδες, ετρέ- 
ποντο προς τον αγώνα, ΐνα  διδάξωσι το πρώτον μάθημα επί τού πεδίου 
τής μάχης καί άποδαίσι τά τροφεία εις τήν γενέτειραν τών σοφών. καί έν 
γένει άνθρωποι πάσης ηλικίας καί τάξεως τά πάντα αφέντες ήμιλλώντο νά 
ταχθώσι υπό το λάβαρον τού σταυρού καί τής ελευθερίας. 'Ο φιλέλλην

) Geschichte Griechenlauds Τόμ. A' (1870) σ. 318. «Τάς ήμέρας εκείνος ήκμα- 
ζεν έν Γερμανία ό Neuhumanismus, ό νεώιερος ανθρωπισμός. Έζήτει ούτας πηγήν 
Τινα εις to παρελθόν καί ένόμισεν, ότι εύρε τούτην έν τή άρχαιότητι καί δή τή 
ελληνική. Ή  πνευματική αΰτη κατεΰθυνσις... εΰρε μεγάλην άπήχησιν, ήτις έρριζώάη 
έν τοΐς σχολείοις, εξ ών εΐτα βαθμιαίως μετεδόθη είς τήν μεταμορφουμένην μέσην 
τάξιν. Πάς τις, τον όποιον ή έλλ. άρχαιότης εΐχε τέρι[)ει καί ένθουσιάσει, έθεώρει 
νυν καθήκον του νά ύψώση φωνήν κα: υπέρ τών άγωνιξομένων νέων 'Ελλήνων είς 
τούς οποίους προς στιγμήν δ ι έ β λ ε  , ο ν  μ ό ν ο ν  κ α  τ’ ε υ θ ε ί α ν  α π ο γ ό 
ν ο υ ς  τ ώ ν  π α λ α  Γώ ν [ π ε ρ ι κ λ ε ώ ν  κ α τ ο ί κ ω ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς »  
(Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι ς σ. 14 βλ. κατ.). καί δύο ετέρους παράγοντας ευρίσκει ούτος 
είς τήν άνάπτυξιν τοΰ φιλελληνισμού έν Γερμανία τόν ρ ο μ α ν τ ι σ μ ό ν ,  δθεν 
έκινήθησαν καί αί Σταυροφορίαι, καί τήν φ ι λ ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  (Liberalismus). 
καθ ’ ήν τά χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά κράτη, ή πνευματική ακμή, έπειδή δεν άνταποκρίνε- 
ται προς τήν πολιτικήν ακμήν, κράτος καί λαός δεν συμβαδίζουσιν (αύτ. σ. 15)
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είχεν άποβή ποιητική φυσιογνωμία συμβολίζουσα τόν νεανίαν τον έγκατα- 
λείποντα άνεσιν καί ευμάρειαν ϊνα άγωνισθή κατά βαρβάρων εξ έρωτος 
προς τήν ελευθερίαν και εξ ενθουσιασμού διά την χώραν των άναλλοιώτων 
ιδανικών (Λάακαρις  εν θ ’ ανωτ. σ. 48 και δ μέλλων ιστορικός τής Έλλ. 
Έπαναστάσεως Γερβΐνος  δεκαεξαεχής συγκατελέγετο μεταξύ των νεα
ρών Γερμανών έτοιμος προς άναχώρησιν άλλ’ δ φιλότουρκος πα
τήρ ήμπόδισεν αυτόν, (αύτ.). Ά λλα δεν πρόκειται ένταύθα να γράψωμεν 
τήν ιστορίαν τού φιλελληνισμού έν Γερμανίρ. Αύτη άπόκειται ώς έπιβε- 
βλημένον καθ-ήκον εις τούς φιλότιμους των Ελλήνων οΐτινες μέλλουσι 
να εϊσαγάγωσιν εις τό πάνθεον τών ελευθερωτών αυτών, τούς γενναίους 
άνδρας, οΐτινες πρώτοι πάντων τών εύρωπαίων κατήλθον ε’ις τον αγώνα 
και υπήρξαν τά άκροθίηα τής ελευθερίας1).

'Ημείς ώδε διανύσαντες τήν άνά τάς Γερμανικάς πόλεις οδόν, βήμα 
προς βήμα τφ Πολυείδει άκολουθ-ούντες, εχομεν τήν περιέργειαν, καί 
μεθ3 * 5 * 7 ήαών καί οι άναγνώσται, νά γνωρίσωμεν τί πότ’ άρα συνέβη έν ταΐς 
πόλεσιν έκείναις, εν αΐς υπό τού εθναποστόλου τούτου είχε διασπαρή δ 
λόγος, καί αΐτινες τοσούτον ένθουσιωδώς τότε αυτόν ήνωτίσθησαν. Καί 
έκπλαγήσεται τή αλήθεια πας τις μανθάνουν, δτι το κέντρον τών ενεργειών 
ύπερ τον ιερού άγώνος υπήρξαν αι πόλεις α ται : « ’Από τού Αύγουστου 
τού 1821, γράφει δ H e r t z b e r g ,  εσχηματίσθησαν Γερνανικοί φιλελ- 
ληνικοί Σύλλογοι έν Στουτγάρδη, Δαρμστάτη, Άμβοΰργψ, Φραγκφούρτη 
(τή παρά τόν Μοΐνον) Έϊδελβέργη καί έν άλλοις τόποις, εργαζόμενοι

ή Τά σπουδαιότερα έργα περί τοΰ έν Γερμανία φιλελληνισμού πραγματευό* 
μένα είναι τά εξής :

-) Briefe eines Augenzeugen der griechischeu Revolution von Jalire 1821.
3) R. Arnold, Der Deutsche Philhellenismus (έν τώ Euphorion 1896).
’*) K. Dietrich, Deutsche Philhellcuen in Griechenland (Hamburg 1929).
5) » Alts Briefen und Tagebuchern zum Deutschen Philhellenismus,

(Hamburg 1928).
°) Heisenberg, Der Philhellenismus einst und jetzt (Munich 1913).
7) H. A. Bnk, Kleine Beitrage zur Kenntnisse des Deutschen Philhellenismus 

(Byzant-Neugriechische Jahrbticher (Athen 1920 ο. 395ε).
Τά λοιπά άναφέρονται έκασταχοΰ έν ταΐς ύποσημειώσεσιν. 'Ο δε βουλόμενος 

πλείω έπίτω τοΰ R. Arnold, Zur Bibliographie des Deutschen Philhellenismus έντώ  
Euphorion (περιοδικά) έκδιδομένω έν Βαμβέργη) 1904 σ. 736. καί Καρολίδου ό Γερ
μανικός φιλελληνισμός σ. 44-49. Περί τών προϊόντων τοΰ Γερμανικού καλάμου, 
ούιος παρατηρεί; «άναυίθμηιά είσι τά προϊόντα τής υπό τής Έλλ. έπαναστάσεως 
εμπνευσθείσης κυΰ τοιαύτην ύπόθεσιν έχούσης γερμ. φιλολογίας, καί ώς λέγει ό 
Άριόλδο: «ό φιλελληνισμός ένεφιλοχώρησεν εις ολον τό έθνος από τών άνωτάτων 
αρχόντων μέχρι τών εσχάτων υπηρετών, επί πολύν δέ χρόνον έδέσποξε τής φίλο· 
λόγιας».

Θ ρ α Η ι  κ ά Ε 8
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διαφοροτρόπως προς συλλογήν χρημάτων υπέρ του Ελληνικού άγώνος» *). 
Καί αί 4 πρώται πόλεις είναι εκεΐναι εν αΐς ένθουσιωδέστατα έγένετο δε
κτός ό Πολυείδης y).

Έ ν Στουτγάρδη ό δαφνοστεφής ποιητής του Γουλιέλμου Τέλλου, 
ένθα συν τώ έρωτι εξύμνησε κα'ι τήν ελευθερίαν, ό S c h i l l e r  (1759— 
1808), έποιήσατο τήν πρώτην έκδήλωσιν των φιλελληνικών αισθημάτων 
μεταφράσας τήν 'Ιφιγένειαν έν Αύλίδι' διδάσκων δέ έν Ίένη τήν ιστορίαν 
διά πατριωτικών λόγων παρώτρυνε τούς 'Έλληνας άκροατάς διά τήν απε
λευθέρωσήν τής Πατρίδος αυτών' αλλά πλέον γνωστός έγένεχο τοΐς ελλη- 
σιν διά τού ποιήματος «Οι &εοι της cΕλλάδος» ένθα διά ζωηρών εικόνων 
καί εξάρσεων άναπαρίστησε τήν δόξαν καί τά εράσμια κάλλη τής αρχαίας 
Ελλάδος.

Ζωηροτέραν έντύπωσιν έγέννησεν ό H y p e r i o n  του Φριδερί- 
κου Holclerlin (έτυπ. 1797—1799), δστις δι’ επιστολών έν εϊδει μυθιστο
ρίας περιγράφει διάφορα ηρωικά έν Έλλάδι είδύλεια τοΰ ήρωος αυτού * 2 3 *). 
Είναι το πρώτον της Γέρα, φιλολογίας εργον, δπερ εκτυλίσσεται εν τη 
νεωτέρψ c Ελλάδι, καί έν φ γίνεται λόγος περί τής πολιτικής άναγενχήσεαις 
τής Ελλάδος, καί ούτινος ό ηρως είναι νεώτερος 'Έλλην ι). 'Ο συγγρα- 
φεύς γέννημα και θρέμμα της Βυρτεμβέργης, ή τις τοσούτον διεκρίθη επί 
φιλελληνισμοί καί κατά τούς Ένετοτουρκικούς πολέμους, διεκρίθη μαθη- 
τεύων έτι επί έλληνομαθεία.Τώ χρόνφ δέ προϊόντι τοσούτον ένεθουσιάζετο 
υπέρ τής αρχαίας Ελλάδος, ώστε εύλόγως δασχυρίοθησάν τινες, δτι ελά- 
τρευε καί τούς θεούς τής έλλ. μυθολογίας. Ό ζΥπερίων  είναι τύπος έπα-
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ή Έ ν θ ’ άνοοτ. Β' σ. 138.
2) Βλ. άνωτ. 20 Α' β' γ', Β' ’Άλλας πόλεις των έν τω Λευκώματι άναγεγραμ- 

μένων εύρίσκομεν διακρινομένας διά τήν φίλελληνικήν κίνησιν τάς έξης. Erlangen, 
Eisenach, Altenburg, Halberstadt, Brunsvic, Stettin, Naspau κλπ. αϊτινες ού μόνον 
εράνους συνέλεξαν, άλλα κο.ί άνδρας εις τον αγώνα άπέστειλαν καί δημοσιεύσεις 
ποικίλας υπέρ αύτοϋ έποιήσαντο.

3) Ιδού πώς χαρακτηρίζει ό Φ ί λ μ α ρ τον II δ 1 d e r 1 i n : «τ ό 1 δ ι ά- 
ζ ο ν  δ έ  α ύ τ ο ϋ  έ σ τ ί ν  δ τ ι  α ν α τ ρ έ χ ε ι  ο ύ χ ί  ώ ς  ο ΐ  λ ο ι π ο ί  
ο ύ τ ω σ ί κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι  ρ ο μ α ν τ ι κ ο ί  ε ι ς  τ ο ν  ά ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ν
ε θ ν ι κ ό ν  β ί ο ν  τ ω ν  Γ ε ρ μ α ν ώ ν  ά λ λ ’ έ ν  ί δ ε ώ δ ε ι  έ ν τ ά σ ε ι
ε ι ς  τ ο ν  ά ρ χ α ΐ ο ν  ε λ λ η ν ι σ μ ό ν  κ α ί  τ ό  έ λ λ .  π ν ε ΰ μ α ,  δ π ω ς
δ ι5 * * * 9 α ύ τ ο ϋ  σ υ ν τ έ λ ε σ η  τ ή ν  ρ η θ ε ΐ σ α ν  σ υ ν δ ι α λ λ α γ ή ν »  (Ιστο
ρία τής Γερμανικής Λογοτεχνίας, έκ τής ΚΕ' έκδόσεως έξελληνισθεΐσα ύπό Κ λ.
'Ρ  α γ κ α β ή τόμ. Α'. ('Αθήναν, 1906) σ. 838.

9  Ούοος κατά των Τούρκων κυτά τήν έπανάστασιν τοΰ Ό ρ λ ώ φ άγωνιζό- 
μενος έν Έλλάδι, διαμαρτύρεται διότι ο ί ' Ρ ώ σ σ ο ι  ή θ ε λ ο ν  ν ά  μ ε τ ά -  
χ ε ι ρ ι σ θ ώ σ ι  τ ο ύ ς  " Ε λ λ η ν α ς  ώς  τ ο υ φ έ κ ι α  (II σ. 132).
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ναστάτου, κατεχόμενος υπό μελαγχολίας επί τη τυραννία διαμείβεται τό
πον εκ τόπου άναπολών καί επαναπαυόμενος εις τάς μυθικάς αναμνήσεις. 
ΙΙαρά τοϋ φίλου Άλαβάνδα  μανθάνει αίφνης εν Καλαυρία.. ένθα ειχεν 
ερασθή τής Διοτιμάς, δτι ό κώδων τής έξεγέρσεως δσον οΰπω ηχεί, καί 
επίκειται ή ελευθερία τής Πατρίδος. Ουδόλως διστάζει, άποσπάται εκ των 
θέλγητρων τής Καλαυρίας καί των συνεντεύξεων τής ερωμένης, καί με- 
ταβάς εις Πελοπόννησον μάχεται κατά των Τούρκων. Κατά την άλωσιν 
του Μιστρα καταλαμβάνεται υπό άπαγοητευσεως διά τάς υπό των Μανια
τών διαπραχθείσας σφαγάς. έθεώρησε τον Ιερόν αγώνα μιανθέντα, διό 
καί αποφασίζει εν' προσέχει μάχη νά φονευθή, αλλά σώζεται μόνον τραυ- 
ματισθείς υπό του Άλαβάνδα, καί μεταβάς εις Γερμανίαν έζη εν άπελ- 
πισμω.

Ή  επιτυχία του έργου υπήρξε καταπληκτική καί μέχρι σήμερον θεω
ρείται τών δημοφιλεστέρων διηγημάτων τής Γερμ. λογοτεχνίας. ’Ιδίως δια
κρίνει τον συγγραφέα βαθεΐα πολιτική άντίληψις 1). Οί δυο οΰτοι ποιηταί 
οί τάς άπαρχάς τών φιλελληνικών κηρυγμάτων προσενεγκόντες έν Στουτ
γάρδη συνετέλεσαν, ώστε αυτή έν αρχή τοϋ άγώνος νά καταοττ} το κέντρον 
πάοης εν Γεραανία φιλελληνικης κίνήοεως. Δημιουργός ταΰτης έγένετο ό 
διαπρεπής νομικός καί πολιτευτής Αλβέρτος S c h o t t  (1782—1861). Ή  
δράσις τοϋ σπουδαίου τοΰτου. φιλέλληνος ήν πολυμερής καί διήρκεσε καθ’ 
δλον τον αγώνα καί μετά ταϋτα συνεχισθεΐσα διά διαφόρων έργων καί δημο
σιεύσεων * 2).Ή  Ελλάς ευγνωμονούσα τώ άνδρίτώ 1823 άνεκήρυξεν επίτιμον 
"Ελληνα πολίτην 3 *). ’Αλλά καί δ βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης Γονλιέλμος 
Α', δστις τφ 1816 συνεζεύχθη τήν Μεγ. Αούκισσαν ’Ά νναν Παυλόβναν» 
έξεδήλωσεν άείποπε φιλελληνικά αισθήματα. Ψυχή τοϋ σωματείου τοΰτου

*) Τάς όλίγας ταύτας γραμμάς έλάβομεν έκ τοϋ Λασκάρεως (σ. 8-9) καί δή 
τοΰ Κοντογιάννη (σ. 457-458 βλ. τάς έκεΐ παρσπομπάς.

2) Καί ό τελείως έκ τοϋ φιλογαλλισμοΰ άπερροφημένος Κ ο ρ α ή ς περί τοΰ
του γράφει: «"Αλλος Γερμανός θερμός φίλος καί ευχέτης τής ελευθερίας τών Γραι
κών έμβήκεν αυτόκλητος εις αλληλογραφίαν μ5 έι είναι από τήν Stuttgart καί 
ονομάζεται Schott. Λυτός προεδρεύει τό εξεπίτηδες συσταθέν συνέδριον υπέρ τής 
'Ελλάδος. "Εστειλαν μέ τά συναχθέντα αργύρια καί πολλούς καλούς ταγματάρχας 
καί όπλα (παρά Θ ε ρ ι α ν φ τόμ. Γ' σ. 12). Ό  Schott εξιστόρησε καί τήν δράσιν 
τοϋ γερμ. φιλελληνισμού έν ιώ  Erlauernclen Nachtrag zu Pouquevill’s Geschichte der 
Wiedergeburt Griechenlands, άρ. ΠΙ-VI, σ. 7-38. καί έν τφ Taschenbuch fur Freu“ 
nde der Geschichte des griechischen Volkes 1824.

3) Ή  επιστολή τής υπό τοΰ Μ α ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ  άνακηρύξεως έδημοσιεύθη
έν τφ Journal des Hellenes τής 28 Όκτ. 1828.
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ίιπήρξεν ό ποιητής Λουδοβίκος  U h 1 a n d, όστις συνέταττε και τάς προ
κηρύξεις, ας έξαπέλυον οί εν Στουτγάρδη φιλέλληνες '). Ά π ’ αρχής του 
άγώνος οΐ έν Γερμανία κατενόησαν, δτι ό φιλελληνισμός εδει νά μή περι- 
ορίζηται εις λόγους μόνον, άλλ’ δα ήν ανάγκη και αποστολής εθελοντικών 
ομάδων. Τό έν Στουτγάρδη λοιπόν κομιτάτον έν τή πρώτη αύτοΰ γενική 
συνελεΰσει μετά τής άποφάσεως ταΰτης ήρξατο και τής συλλογής εράνων. 
Προς τούτο άπελΰθησαν πανταχοΰ εκκλήσεις. Συνελέγησαν από του Μαρ
τίου του 1821 μέχρι του Φεβρουάριου 1823 περί τάς 30.000 φιορινίων 
χάριν των Ελλήνων, και 14.000 φράγκων, άπερ άπέστειλαν προς τον έν 
ΖυρίχηςΈϋνάρδον. Άπεστάλησαν έν δλφ έπισήμως υπό του φιλελληνικοΰ 
τούτου σωματείου (οργανωμένοι εις σώματα έθελονταί έν δλφ 327,οις προσ
θετέοι καί περί τοιός 50 ά'τακτοι καί άλλοι έμποροι, βιομήχανοι, λόγιοι καί 
φοιτηταί. Τοϋτο ύπεχρέου πάντα έθελοντήν νά λαμβάνη πριν ή άναχωρήση 
τον εξής όρκον :

Εγώ δ κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώ δτι εξ ιδίας βουλήσεως αποφα
σίζω ν' αναχωρήσω προς βοήβειαν των έν °Ελλάδι χρ ιστ ιανών , καί δτι το 
κομιχάτον μου έπέστησε την προσοχήν, δτι διακινδυνεύω οϋτω την ζωήν 
μου, δτι ενδέχεται ή ·&υοία μου ν' άποβή ματαία, δτι &ά εκτελώ π ιΰανώς  
εις παντοίας στερήσεις και κακουχίας, δτι $ά  συναντήσω ίσως αχαριστίαν 
παρά τοϊς °Έλλησιν και τέλος έπϊ ούδενος επιγείου πλεονεκτήματος δεν 
πρέπει νά υπολογίζω. ’Εγώ δμως, άναλογισ&εϊς πάντα τά ανωτέρω, εμμένω 
εις την άπόφασίν μου, όπως διακινδυνεύσω το παν εις αυτόν τον αγώνα, 
αί δε αυνέπειαι τής άποφάσεως μου εμέ καί μόνον  αφορώσιν» 2). Έ πί 
κεφαλής ενός των εθελοντικών τούτων (46 τον αριθμόν) σωμάτων ήν ό 
Βυρτεμβέργιος κόμης καί στρατηγός °Αλβέρτος N o r m a n n  d’ Ε 1ι- 
r e n f e 1 s, άνήρ γενναίος καί μεγάθυμος φερωνΰμως τή κλήσει τά αί- 
σθήμα-α καί τό φρόνημα 3). Ουτος υπό τον Ναπολέοντα πολεμήσας έλα-

ι)  Βλ. S t e r n, Uhlaud als Pliilliellene έν Euphorion, 1904 σ. 464 έ. F. N o t- 
t er, Ludwig Uhland 1863 a. 332-333 καί Uhlands Leben, aus dessem Nachlass und 
eigener Eriuerung zusammengestellt von seiner Witwe 1874 σ. 186-187.

-) Bi i n  g e I. Der Phil hell enismus in Deutschland, (Marburg 1917 σ. 57-58). 
’Έστω καί ό ορκος οΰτος προς άπάντησιν τοϋ κακοβούλου Π ο ύ κ ε β ι λ, ώςκαί αί 
είσφοραί των γερμ. πόλεων: Άμβοϋργον 33.000 φρ,, Φραγκφούρτη 7000 κτλ. Κέν- 
τρον πάντων ήν ή Στουτγάρδη, δπου έξεδίδετο τό σπουδαιότερον ψύλλον από έλλην. 
άπόψεως τό Stuttgarter Morgcnblatt fur gebildete Stande, φιλολογική έψημερίς των 
άνωτέροον αστικών τάξεων, ής διευθυντής ήν ό γνωστός ποιητής φιλόλογος καί Ιστο
ρικός G u s t a v  S c h w a c h ,  έκδούς έμπνευσθέντα ποιήματα περί ‘Ελλάδος ώς 
καί τό πρώτον χρονολογικούς έλλην. ΰτοθέσεως δράμα: Ein Morgen auf Chios,

3) Ehrenfels=^phxog τής τιμής, ενδεικτικόν τό δνομα. Βιογραφίαν αύτοΰ έξέ·
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βεν ώς γέρα; τής ανδρείας τό παράσημον τής Λεγεώνος τής τιμής επί του 
πεδίου τής μάχης, ού σμικρόν διεκρίθη και κατά βραχύ τής έν Έλλάδι 
δράσεως διάστημα καί εΐμαρτο νά πέση ένΜεσολογγίφ την 22 Νοεμβ. 1822, 
κληροδότησα; ενί των προμαχώνων τής πόλεως ταΰτης τό ό'νομα Τ). Ή  
Στουτγάρδη προς τον σκοπόν τούτον ειχεν ώς όργανα δύο έφημερίδας 
την Morgenblatt, γνωστήν διάτας φιλελευθέρας άρχάς, και ήν διηύθυνενό 
F r. S e y b o l d  την Neckar Zeitung * 2).Αί απροσδόκητοι τού άγώνος έπι- 
τυχίαι μεσούντος τού 1822 κατετάραξαν τούς εύρ. διπλωματικούς κύκλους. 
*Αλέξανδρος ό Α' τής 'Ρωσσίας συνεννοήσεις μετά τού Μεττερνίχον πει- 
θουσι καί την ’Αγγλίαν καί συγκροτούσι τό άνελεύθερον έν Βερώνη συ- 
νέδριον ηγεμόνων καί υπουργών (Σεπτ. 1822), δπερ άποδοκιμάζει έπισή- 
μως τον ελληνικόν αγώνα. 'Η έλλ. πρεσβεία — ό άρχιεπ. Πατρών Γερ
μανός  καί ό Γεώργιος ΙΙετρόμπεης—προσελθούσα δεν έγένετο δεκτή, όπως 
καί άλλη άποτελουμένη υπό τού Άν<3. Μεταξά  καί τού γάλλου φιλέλλη- 
νος Jourclain 3 *). Κατά την περίστασιν ταύτην ή Στουτγάρδη δεν ήδράνη- 
σεν. Ό  Gorres κατεκεραΰνωσε τάς σκληράς καί απάνθρωπους τών ισχυ
ρών τής γής αποφάσεις *). Ή  Morgenjblatt είχε καταντήσει τό ελεύθερον 
βήμα τών φιλελλήνων, ό Δανιήλ Elster έδημοσίευσε τά απομνημονεύματα 
τού έν Πέτα σώματος, ωπερ ώς ιατρός παρηκολούθει 5). Ό ’Ιωάννης 
P a u l  R i c h t e r  τό ώραιον διήγημα Gescliichte einer griechi- 
schen Mutter in Traum in den letzten Tagen des Ju li—Monds, έν <f> 
ό ευφάνταστος συγγραφεύς παρίστησι μάγισσαν προλέγουσαν κατά τούς 
χρόνους τού Μ. *Αλεξάνδρου τό μέλλον τής Ελλάδος καί την νίκην κατά 
τών βαρβάρων τή συνδρομή νέου ’Αλεξάνδρου °), ό Sondershausen δύο 
ποιήματα Die Arche Griechenlands καί Das Sclilachtross der Hel-

δοτο ό S c h o t t  έν τφ Tasckenbnek. Εις to σώμα toOto άνήκεν καί ό εκ 
Βυρτεμβέργης ιατρός Β ο y ο η άποθανών έν Ναυπλίω τφ 182G.

J) Έ « του έξ 100 άνδρών σώματος τών φιλελλήνων, οπερ έπυλέμησε έν 
Πετφ ήρωϊκώς, έπεσον 60 διαφόρων έΟνικοτήτων, έξ ών ο ί ή μ ί σ ε ι ς Γ ε ρ 
μ α ν ο ί  (Γάλλοι μόνον 2).

2) Οδτος έξέδοτο τφ 1827 την Europa und Turkei.
3) Βλ. Χ έ ρ τ σ β ε ρ γ ,  ένθ’ άνωτ. σ. 123—127.
λ) Βλ. τό βιβλίον, οπερ έξέδοτο τφ 1822: Die heilige Allianz und die Volker 

auf dem Congress zu Verona. Ό  ίδιος τφ 1821 έν τή αΰιή πόλει έξετΰπωσε καί 
τήν Europa und die Revolution. Ή  Στουτγάρδη είχε καταστή καί κέντρον διαφό
ρων φιλελληνικών δημοσιεύσεων.

s) "Ετος 1825, άρ. 298 καί ιδιαιτέρως Das Bataillon der Fhillicllenen, desseu 
Errichtung, Feldzug und Untergang (έν Βάδη τής 'Ελβετίας 1828).

°) "Ετος 1821 άρ. 194, Τφ 1822 άρ. 176 έδημοσιεύθη υπό ανωνύμου τό 
ποίημα άρ. 52. An die Griechen.
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lenen *), ό Reinhold,Die Seescheacht von Nav-arin* 2), καί τέλος ό R a u- 
b a c h, to δράμα Die Kircheweihe odcr die R iickkehr aus Griechen- 
land 3).Έκτος των ενθουσιωδών τούτων ποιημάτων, άπερ ή σπουδαία έφη- 
μερίς έφερεν εις φώ :, καί έτεροι ποιηταί προυτίμων νά δημοσιεύωσι τά 
έργα έν Στουττγάρδη' π. χ. ό Γουλ. W aiblinger τφ 1823' έξέδοτο συλ- 
λογήν ποιημάτων (ών αί επικεφαλίδες άναπολοΰσι την Ελλάδα εις 
την μνήμην του αναγνώστου' π. χ. Das Madchen auf dem Eurotas, 
Die Jungfrau unter den Propylaen) υπό τον τίτλον Lieder der 
Griechen. Έν τοϊς Περιοδικούς «”Ωραι» καί τφ «Ήμερολογίφ ιών 
Μουσών» βλέπομεν τον έστεμμένον ποιητήν τής Φραγκφοΰρτης συν- 
εργαζόμενον προς τον τής Στουτγάρδης, καί άμιλλωμένους εν άρθροις 
ελληνικών υποθέσεων καί άπομιμήσεσι τοΰ Ενριπίδον .'Ο σύνδεσμος ούτος 
έγένετο αφετηρία νέων εμπνεύσεων εις τήν κορυφαίαν ξυνωρίδα τής Γερ
μανικής ποιήσεως υπέρ τής αρχαίας κοιτίδος τής ποιήσεως, τής καλλιτε
χνίας, καί των φώτων.

Μετά τήν Στουτγάρδην εις τήν ζωηράν των φιλελλήνων κίνησιν δευ- 
τέρα έρχεται τής ήρωϊκής Έσσης ή πρωτεύουσα, ή Λαρμστάδη 4), ήτις πε- 
ριτράνως άπέδειξεν, υτι οι υπέρ τοΰ Πολυείδους εκείνοι ενθουσιασμοί καί 
αί των ηγεμόνων εκδηλώσεις τιμής καί αγάπης προς τον αντιπρόσωπον 
τοΰ έθνους δεν ήσαν στιγμιαίοι καί εφήμεροι. cO ελληνικός άπελευδερω- 
τικός αγών έπέπρωτο νά αντιμετώπιση τάς από ολίγου χρόνου κυκλοφο- 
ρούσας στυγνάς καί άνελευθέρους αποφάσεις τής 'Ιεράς Συμμαχίας. At 
αύλαί καί κυβερνήσεις τής Ευρώπης δηλητηριασθεΐσαι ύπ ’ αυτών αντετά
ξαντο μετ’ εμπαθείας καί δυσπιστίας κατά των κινημάτων τών Ελλήνων, 
άποκηρύξασαι αυτούς ως άντάρτας τής οικείας αυτών άρχής καί κακοποιά 
στοιχεία 5). Έχαρακτήρισαν αυτά ως τά μεμονωμένα έν Ισπανία , Πορτο

ι ) "Et. 1823 άρ. I l l  καί 115. καί ό C, S c h w a b εδημοσίευσε to Die 
Engelskirche auf Anatolikon 1824.

2) Λαμπρόν ποίημα, Morgenblatt άρ. 21 τοΰ 1828.
3) Stuttgardt 1826.
u) Βλ. άνωτ. 20, A', Β'.
8) Ή  Μεττερνίχειος άντίληψις, γράφει ό κ.Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η ς ,  πιέζει βα

ρύτατα τό γερμ. έθνος. Τό «ρμα τής πολιτικής τοΰ Μεΐτ. ακολουθεί άπαρεγκλί- 
τως ή επίσημος γερμ. πολιτική. Τ ά  φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ α  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο ΰ  
γ ε ρ μ .  έ θ ν ο υ ς  σ υ σ σ ω μ α τ ο ϋ ν τ α ι  β α θ μ η θ ό ν  π ρ ο ς  ά ν τ ί -  
δ ρ α σ ι ν  κ α ί  ή έ κ κ ρ η ξ ι ς  τ ο ΰ  έ λ λ .  ά γ ώ ν ο ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε 
τ α ι  ε ί ς  α υ τ ά  ώ ς  ε ύ π ρ ό σ δ ε κ τ ο ς  ε υ κ α ι ρ ί α  δ ι ά  ν ά  κ α 
τ α δ ε ί ξ ο υ ν  τ ή ν  ι δ ί α ν  δ υ σ φ ο ρ ί α ν  κ α ί  ά γ α ν ά κ τ η σ ι ν .  
°0 αγών τών ‘Ελλήνων, των τολμηροτάτων, ώς έκλήθησαν, επαναστατών τής Ευ
ρώπης, παρακολουθεϊται μετά μεγάλης προσοχής. Έ κ  τ ή ς  ε ύ τ υ χ ο ΰ ς  έκ·
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γάλλιο; και Ιταλία φιλελεύθερα κινήματα. Οί ισχυροί τής γης σκοπίμιος 
και έν γνώσει ή θέλησαν νά κλείσωσι τούς οφθαλμούς δια νά μή ϊδωσι 
την αλήθειαν, οτι οΐ αγώνες των Ε λλήνων καθηγιάσθησαν διά τού αίμα
τος των εθνομαρτύρων τριών δλων αιώνων. Ώρρώδουν ήτε απολυταρχία 
καί ή βία προ τής έπικρατήσεως τών φιλελευθέρων Ιδεών. ’Ιδού τό αίτιον 
τής συνωμοσίας τής Ευρώπης κατά τής έλλ. έπαναστάσεως ! *Εκ της σο
φής Γερμανίας εδει νά άκουσθή η διάτορος φωνή ύπερ της ελευθερίας 
λαού καταδυναστευοιχενου επί 400 ετη καί άξιου καλλίτερος τύχης. Έξ 
δλων τών εύρωπ. μεγάλων Δυνάμεων μία μόνη κυβέρνησις ήγειρε φοονήν 
έπισήμως υπέρ τού έλλην. άγώνος, ή πρωσσική. Λύτη ού μόνον δι’ εγ
κυκλίου προς τήν ρωσσικήν κυβέρνησιν έπεδοκίμαζε την δι’ εύρωπ. συ
νεδρίου λύσιν τού έλλ. ζητήματος ως ευρωπαϊκού, αλλά καί δι’ υπομνήμα
τος συνταχθέντος κατά ’Ιούλιον 1.821 διεκήρυττεν : «ή έλλην. έπανάστα- 
σις είναι αποτέλεσμα τών καταπιέσεων τής Πύλης... ή αρχή καί ή δύναμις 
αυτής έ'γκεινται έν αύτώ τφ έθνει τών Ελλήνων τών καταστάντων Ικανών 
νά εξεγερθώσιν ένεκα τής παρακμής καί αδυναμίας τών Τούρκων καί τής 
ώμότητος αυτών, ής ένεκα τό ζήτημα τό ελληνικόν μετετράπη εις ζήτημα 
φιλανθρωπίας..., ήν άσπάζονται πάντες οί φίλοι τής εντόμου τάξεως, τού 
χριστιανισμού καί τής δικαιοσύνης. Ή  έλλ. έπανάστασις ούδέν κοινόν έχει 
προς τά τής Νεαπόλεως, Σαρδηνίας, Ισπανίας καί Πορτογαλλίας... ΟΙ 
cΕλληνες είναι άντάρται εναντίον νομίμου εξουσίας. . . εκείνο, δπερ 
ώπλισεν αυτούς, είσίν α ισθήματα  εύγενεστατα καί εύγενέατατοι σκοποί, ή 
δέ τού Σουλτάνου αρχή δεν είναι κυβέρνησις, αλλά παραφθορά πάσης κυ- 
βερνήσεως. ούδεμία υπάρχει ύποχρέανσις υποταγής εις τήν τοιαύτην δεσπο
τείαν.,.eO αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος δεν θά δυνηθή ν ’άντιστή μέχρι τέλους 
προς τάς υπαγορεύσεις τής εύσεβείας καί φιλανθρωπίας αυτού. Κατ’ ακο
λουθίαν ό πόθος τής διατηρήαεως τής ειρήνης καί τής όμονοίας εναντίον 
τών επαναστάσεων άγει εξ ανάγκης εις τήν μόνην οδόν τού νά κατασταθή  
δ ελλην. αχών ζήτημα ευρωπαϊκόν... εν άλλαις λέξεσι νά τεθώαιν οι 'Ελ-

β ά σ ε ω ς  α ύ τ ο ϋ π ρ ο σ δ ο κ δ τ α ι  κ α ί  ή β ο ή θ ε ι α  ε ι ς  τ ή ν  
Ι δ ί α ν  π ο λ ι τ ι κ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  π ρ ο ς  ά π ύ κ τ η σ ι ν  τ ή ς  
έ σ ω τ. ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .  ‘II πρωσσική αύλή δεν ήδσνήθη ν ’«ντιστή τόσον εις 
τήν φίλελληνικήν αΐιυήν Schwarmerei... διότι σχεδόν δ λ α ι α ί κ ο t ν ω ν ι- 
κ α ί  τ ά ξ ε ι ς  έ ν  Γ ε ρ μ α ν ί α ,  α π ό  τ ο ΰ  ά π λ ο ΰ α σ τ ο ΰ  μ έ χ ρ ι  
τ ο ΐ  β α ρ ό ν ο υ  v o n  S t e i n  κ α ί  τ ή ς  Β ε σ τ φ α λ ι κ ή ς  κ λ η- 
ρ ι κ ό φ ρ ο ν ο ς  α ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α ς ,  έ κ η ρ ύ χ θ η σ α ν  υ π έ ρ  τ ή ς  
έ λ λ .  έ ξ ε γ έ ρ σ ε ω ς * .  ('Ο Γουλιέλμος Μύλλερ καί ό φιλελληνισμός έν τή 
Δυτ. Ευρώπη (έπί τή έκατονταετηρίδι τοΰ ποιητοϋ 1827-1927) ΆΟήναι 1928 σ. 
15 16) Βλ. καί τήν έν έτει 1S27 έκδοσιν τών φιλελληνικών ποιημάτων αΰτοϋ ; 
Gesaage der Hellenen mid Pliilhellenen.
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ληνες υπό τήν προστασ ίαν της Ευρώπης !  !  »Ούδέν έγγραφον, δικαίως 
γράφει 6 μακαρ. ΚαρΌλίδης, εξ ΰλων των διπλωματικών τής Ιστορίας του 
έλλην. άγώνος δύναται νά παραβλητή προς το ανωτέρω πρωσσικόν υπό
μνημα κατά την ορθήν άντίληψιν και κρίσιν των πραγμάτων, κατά την 
άνυπόκριτον ειλικρίνειαν καί παρρησίαν, κατά την θερμότητα των αι
σθημάτων καί τον σεβασμόν προς την αλήθειαν καί την δικαιοσύ
νην *) καί επιφέρει δτι ή πρωσσική διπλωματία άπ’ αρχής μέχρι τέ
λους του άγώνος έφάνη πρόθυμος εις πάσας τάς υπέρ τής Ελλάδος 
προτασσομένας ένεργείας έργαζομένη υπό τό πνεύμα τούτο καί έν Πε- 
τρουπόλει καί έν Λονδίνφ κτλ. * 2 3 *) Έν Δαρμστάδη, ένθα έχαράχθη έν τφ 
Λευκώματι του Πολυείδουςδτι ό καλός φίλος έσιίν επίγειος ϋεός,εν  τώ κοι- 
νοβουλίφ τής Έσσης την i9  ’Ιουνίου 1821 άγορεϋων ό βαρώνος G a- 
g' e r η 5) άνέκραξεν : «Οντας ήν οί 'Έλληνες δεν είναι υπήκοοι ένδς νομ ί
μου κυριάρχου έν τή έννοια του δημοσίου δικαίου και τού ευρ. πολιτισμού, 
αλλά σκλάβοι ζητούντεςτήν άπελενϋέριοσίν των. το δέ γερμανικόν ε&νος ϋά  
ήτο ένοχον α ίμ α τος , εάν δεν ύψωνε φωνήν βοηϋείας δ ι ’ αυτούς», την 
συμμετοχήν δέ του Ύ ψηλάντον  εις τους κατά του Μεγ. Ναπολέοντος απε
λευθερωτικούς πολέμους ΰπομιμνήσκων κατέληγε διά τών εξής ωραίων λό
γων : «υπήκοος ήγεμόνος, συμμετασχόντος τής Μέρας Συμμαχίας καί αν
τιπρόσωπος τών δικαιωμάτων καί πόθων ενός τών λαών τής Γερμανίας,εκ
φράζω εντόνους τήν ευχήν καί τήν ελπίδα, δτι οι ’Έλληνες ϋ ά  έξέλϋωσι ν ι 
κηφόροι του άγώνος, ή δτι θά έξευρεθή τουλάχιστον τρόπος εϊρηνεύσεως, 
θέτων αυτούς υπό τήν αιγίδα τοΰ εύρ. δημοσίου δικαίου, άναμιμνησκό- 
μενος επί τού προκειμένου αυτών τούτων τών λόγων. . . τής Μέρας Συμ· 
μαχίας : Le resu ltat meme sera encore, sous les auspices cle la Pro
vidence, la raffermisseinent de la paix et de la consolidation d’ un 
ordre de clioses, qui assurera aux nations leur repos et leur pro- 
sperite»H) Ό μέγας ούτος φιλέλλην εΐργάσθη ωσαύτως καί διά τού τύ
που δημοσιεύουν φιλελλ. άρθρα έν τή Allgemeine Zeitung 5). Έν έιέρα. 
πόλει τής "Εσσης — Δαρμστάδης, τή Mailiz (=Μαγεντία), ό εκδότης τής 
Mainzer Zeitung L e 1ι ιι e, έφορος τού Μουσείου καί τής βιβλιοθήκης, 
έγραφεν ; «θά ηύχόμιεθα νά μή ύποστή ή χριστ. Ευρώπη τό αίσχος 
νά ίδή τούς "Ελληνας άνευ βοήθειας τίνος γινομένους θύματα τού τουρκ.

*) (*Ένθ. άν(θτ. σ. 12—13).
2) (Αύτ. σ. 14).
3) Hans Chistoph. Ernst Freiherr von Gagern^ (1766—1852). διπλωμάτης καί 

πολιτευόμενος, ιδία γνωστός έκ τοΰ έργου, Mein Anteil an der Politik.
λ) Παρά Λ α σ κ ά ρ ε ι  σ. 36—37.
s) Βλ. 28- 29 Φεβρ. 1922.
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δεσποτισμού» Ι). καί πάλιν : «πώς είναι δυνατόν νά χαρακτηρίση τις στα- 
σιαστάς τους κατά βαρβάρων άνθισταμένους, εάν δέν τον έχη άποτυφλώσει 
μεροληπτικόν μίσος» * 2)."Οταν δέ ή εκ 'Ρωσσίας δύναμις, εις ήν ηλπιζον οι 
"Ελληνες, ου μονον δέν παρεσχέθη, άλλ’ άπεκηρύχθη κοί ό ' Υψηλάντης 
καί παν μέτρον έλήφθη προς παρεμπόδισιν των έθελοντών ό Leline έν 
απελπισία έγραφεν: «ό Ναπολέων, δστις έξεμεταλλεύθη απλώς την καλήν 
τύχην τών οπλών, χωρίς δμως καί νά καταχρασθή αυτής κατά τοιοΰτον 
άπάνθρωπον τρόπον, άπέθανε μακράν τής οικογένειας του, επί έρημου 
νήσου, δ δέ Σουλτάνος καθήμενος ήσΰχως έν μέσφ γυναικών καί ευνούχων 
διατάσσειτήν σφαγήν ολοκλήρου έθνους! 3)» Καί δ καθηγητής C ϊ  ο ni e 
έδημοσίευσεν έν τή Mainzer Zeitung φλογερά άρθρα καί έκκλησιν προς 
συλλογήν εράνων 4).'Ένεκα τής εύγενούς ταΰτης δράσεως υπέρ τών Ε λλή
νων ή έφημερίς έπαΰάη υπό τής λογοκρισίας. Μετά τας δυο ταύτας σπου- 
δαιοτέρας εις δράσιν φιλελληνικήν πόλεις έ'πονται καί αί εξής τών υπό του 
Π )λυείδου; έπισκεψαμένων, καί αιτινες έπρωτοστάτησαν τών λοιπών γερμ. 
πόλεων. Τό 'Αμβούργον, δθεν έστάλησαν 33000 φρ. προς τό έν Ιίαρισίοις 
κομιτάτον, καί εξ ής τρεις φιλέλληνες έπεσον έν Πέτα δ Μ a n n i k e, 
S a n cl m a n η καί B o h  n. Ή  Φραγκφουρτη αντιπροσωπεύεται πλήν 
άλλων υπό τού αθανάτου αυτής ποιητού, τού Γ κ α ΐ  τ ε, δστις συνδεόμενος 
προς τον δούκα τήςΒρουνσβίκης,καί συνοδεύων αύτφ έκστρατεύοντι είςΚαμ-

0 Άρ. 51 ιοϋ 1821 μικρόν μετά την εκρηξιν τής έπαναστάσεως. Τφ 1822 έξέ* 
δοτο έν Δαρμαστάδη ό Κ a r 1 v o n  T o u s s a i n t  τό δράμα ; Leonidas bej 
Thermopylae.

2) Αύτ. άρ. 73.
3) Άρ. 87. Ε ί ν α ι  έ κ τ ω ν  π α ρ α δ ο ξ ο τ έ ρ ω ν  τ ή ς  ι σ τ ο ρ ί α ς  

φ α ι ν ο μ έ ν ω ν  ή σ τ ά σ ι ς  τ ο ΰ  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  τ ή §  ' Ρ ω σ σ ί α ς .  
μετά φρίκης έπληοοφορήθη την 'Ελλην. έπανάστασιν, δεωρήσας οώτήν ώς ένέρ- 
γειαν τών μυστικών εταιρειών τής 'Ρωσσίας καί τών Καρβονάρων τής Δΰσεως, 
καί μ ε τ ή λ θ ε  π ά ν τ α  τ ά  μ έ σ α  π ρ ο ς  κ α τ ά π ν ι ξ ι ν  α υ τ ή ς ,  
ά π ε μ ά κ ρ υ ν ε  τ ο ν  Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ν  τ ή ς  ε ν ε ρ γ ο ί  υ π η ρ ε 
σ ί α ς  κ α ί  ά π η γ ό ρ ε υ σ ε  τ ο ύ ς  ε ρ ά ν ο υ ς  υ π έ ρ  τ ώ ν  μ α χ ο -  
μ έ ν ω ν  ' Ε λ λ ή ν ω ν .  ά ν τ ε τ ά χ θ η  κ α τ ά  τ ο ΰ  κ λ ή ρ ο υ  κ α ί  
τ ή ς  κ υ ρ ί α ς  Κ ρ ο ΰ δ ν ε ρ ,  μεθ’ ής συνέδεον αυτόν δεσμοί, καί άπεστράφη, 
αυτήνέτειδη ένεφ ιν ίιθ  ι έν Πετρ )υπό \.ει έργαξομένη υπέρ τοΰ έλλην. άγώνος καί 
ήνάγκαοε αυτήν νά καταφυγή εις την Κριμαίαν, όπου καί άπέθανεν.Ούδείς έφαντά* 
ξετο δ τι ή'Ρωισία, χώρα ύποκινήσασα τοσάκις την'Ελλάδα εις έπανάστασιν υπέρ ής 
ή Μ ε γ. Λ ί κ α τ ε ρ ί ν α άλλοτε ήτοίμαζεν ώς μέλλοντα αύτοκράτορα τοΰ Βυζαν
τίου τον μέγαν δοΰκα Κ ο ο ν σ τ α ν τ ϊ  ν ο ν, ήθελεν έπιδείξει τοσοΰτον κατ’ αυτής 
μίσος έξεγερθείσης ύτέρ τής έαυτής ελευθερίας.

θ  Άρ. 103 τοΰ 1821.
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π ανίαν, άνεμνήσθη και των ήρωϊκώς μαχομένων Ελλήνων,ών τούς προγό
νους ειχεν άποθαυμάσει εις την ’Ιφ ιγένειαν έν Τανροις, ήν εις πεζόν μετε- 
π3ίησεν.Τό δράμα παρέστησεν έν Βαϊμάρη ύποδυθείς αυτός τον Πνλάδην. 
έχειροκροτήθη δέ τούτο ώς αριστούργημα λεπτής τέχνης, καί ώς έμπνευσις 
τής έλλ. μεγαλοφυΐας 1). Πρώτος λοιπόν ονζος έγνώριοε τοϊς σνμπατριώταις  
αυτού διά μεταφράοεως, τά ώρα ΐα  της *Ελλάδος δημοτικά Ιίομαχα. Ταύτα 
παρέδωκεν αύτφ δ γλωσσομαθέστατος (16 γλώσσας έγνώριζεν) Βεστφαλός 
στρατιωτικός καί διπλωμάτης W e r n e r v o n H a x t  h a u s e n  εκ τοΰ 
εν τή ’Ανατολή ταξειδίου κομισάμενος ένΒισβάδη τφ 1815. Άναμένων την 
παρά τούτου δ Γ*αΊτε έκδοσιν ήναγκάσθη τφ 1822 - 1823 να δημοσιεύση 
εξ υπό τον τίτλον Neugriechishe Epirotische Heldenlieder * 2) εΐτα τό 
Charon 3). ’Αλλά δεν περιωρίσθη εις τούτο. Ή  έλλ. δημώδης ποίησις 
ηύφρανε τον Γ'καίτε, και ή θέλησε να μεταφέρη άνθη τινά έξ αυτής ευώδη 
εις τον γερμανικόν Παρνασσόν. Έχων υπ ’ δ'-ψιν καί τάς συλλογάς τού 
Fauriel καί Buchon προέβη εις απομιμήσεις έλλ. ερωτικών ποιημάτων 
έκδούς τά Nengriechische Liebeskolien 4).Τά άσματα ταύταίδόντα τό φως 
έν αρχή τής έλλ.επαναστάσεως έσχολιάσθησαν μετ’ επαίνων ύφ ’ δλοκλήρου 
τού τύπου. « Έάν άναλογισθή τις, λέγει δ κ. Λάσκαρις, τό παγκόσμιον 
κύρος τού μεγαλυτέρου ποιητοΰ των νεωτέρο>ν χρόνων, δεν είναι δύσκολον 
ν ’ άντιληφθή δποίαν υπηρεσίαν παρέσχεν ήμΐν διά των έν λόγφ μεταφρά
σεων στρέψας την προσοχήν των διανοουμένων προς την άναγεννωμένην 
“Ελλάδα»5).Τά φιλελληνικά ιαύτα έργα ήναψαν φλόγας ενθουσιασμού καθ’ 
δλην την Γερμανίαν, ώστε δ των Ελλήνων ιερός άγων έθεωρήθη ώς ίδιος 
αυτής καί διενηργούντο έρανοι πανταχού προς ένίσχυσιν αυτού. Οί υπέρ

*) 'Ο φίλος κ. Σ ω κ. Κ ο υ γ έ α ς καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου κατ’ αύτάς 
περί τής μεταφράσεως ταυ Γης έποιήσατο ανακοίνωσήν έν τη ’Ακαδημείσ. “Αθηνών.

2) Βλ. Goetlie, iiber Kunst und Altertura 7, 4, a' (Stuttgardt 1823) a. 51έ,
3) Am. τόμ. 5 γ' σ. 1. (1824).

ή Βλ. Κ. Dietrich, Goethe und die negriechische Volksdichtung έν Ilelas 
Jahrbuch (Hamburg 1929).

5) *fiv&. άνώτ. σ. 13—14. Τήν δόξαν τοΰ Γ κ α ί τ ε  έζήλωσε μετ’ ολίγον ό έ'ν* 
δοξος τοΰ De^au ποιητής, ό Γ ο υ λ. Μ ύ λ λ ε ρ,όσπς τά μέγιστα συνετέλεσε εις τήν 
έξάπλωσιν τής φιλελληνικής κινήσεως έν Γερμανίμ διά των έλλ. ποιημάτων : Οί 
"Ελληνες πρός τούς φίλους τής άρχαιότητος—Ό Φαναριώτης—Ή  παρθένος των 
’Αθηνών—'Η Μανιάτισσα—'Ο γέρων τής 'Ύδρας—'Ο ιερός λόχος—Οί "Ελληνες 
πρός τον «Αυστριακόν Παρατηρητήν» (έφημ. τοΰ Μέττερνιχ) —Τά πνεύματα των 
αρχαίων ηρώων κατά τήν ημέραν τής Άναστάσεως—Τά έρείπια των ’Αθηνών πρός 
τήν ’Αγγλίαν—'Η έλπίς τής Ελλάδος (Gedichte aus der hinterlassenen Papieren 
eines Waldhorniten 1821) παρά Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η  σ. 16— 17 κλπ.



των Ελλήνων δίσκοι — G rieclienkasten—περιεφέροντο μετά του λευκοΰ 
επ’ αυτών σταυροΰ από θύρας εις θύραν και ό Riickert έψαλλε χάριν των 
συνδρομών τούτων. cO έν Δαρμστάδη τραπεζίτης Έρχέοτος ^ . H o f 
m a n n  προσέφερε σεβαστά ποσά, ών χάριν άπηύθυνεν, ώς λέγεται, 
50000 έπιστολάς, προτιθέμενος νά έκδώ και έλλ. δάνειον, δπερ δμως δεν 
έπραγματοποιήθη. ό δέ περιώνυμος τοΰ 'Ομήρου μεταφραστής γηραιός 
Voss προσέφερεν έξ ιδίων 1000 φιορίνια. Εντεύθεν εκ τής Βυρτεμβέρ
γης Έσσης καί Βρουνσβίκης τύ ρεύμα τοΰ φιλελληνισμού έμελλεν ώς 
ηλεκτρικός σπινθήρ νά μεταδοθή εις την Βαυαρίαν, ένθα από τής άναρ- 
ρήσεως εις τον θρόνον (1825) τοΰ εξάλλου φιλέλληνος Λουδοβίκον, πατρός 
τοΰ ’Όθωνος, έλαβε τεραστίαν εντασιν διά τής άνεξαντλήτου δράσεως τοΰ 
σοφοΰ έλληνιστοΰ Θειρσίον. Τό κομιτάτον τοΰ Μονάχου άπέστειλεν εντός 
διετίας (1825—1827) έν Έλλάδι φράγκα 150.000! *) Ου μόνον δέ δ 
Θείρσιος έξέδοτο άξιολόγους υπέρ τής Ελλάδος άγωνιζομένης δημοσιεύ
σεις εις περιοδικά διάφορα καί κατ’ ιδίαν, αλλά καί αυτός ό βασιλεύς συνέ- 
ταττε διαρκώς ενθουσιώδη ποιήματα φιλελληνικά, λαμβάνων τά θέματα έκ 
τών εν Έλλάδι γεγονότων, καί διαπνεόμενα υπό χριστ. αισθημάτων καί 
κλασσικών αναμνήσεων. ’Ιδού τούτων έν:

"Ελληνες από τον κόσμον δλον έγκαταλελειμμένοι, 
πολεμεΐτ’ έφ’ δσον αίμα εις τάς φλέβας υμών μένει.
Τών χειρών σας άς φωτίζη τούς δαυλούς εις τάς θαλάσσας, 
κι’ εις τά δρη τάς μαχαίρας—τό λυκόφως τής εσπέρας.
Τύ φωτίζον καί τά τόσα ένδοξα ερείπιά σας . . !

Την γήν, όπου ώραίον εγεννήθη καί μεγάλαι 
ή σοφία καί αί τέχναι άνεβλάστησαν τό πάλαι, 
την φωτίσασαν τον κόσμον, πρέπει τώρα τής δουλείας 
νά καλύπτη ή νεφέλη;—κ’ εκεΐθεν ν’ άνατέλλη 
αίματόφυρτον τό άστρον τών αγρίων τής Κασπίας;

Εις τήν γήν, όποΰ ή πρώτη άνυψώδη εκκλησία, 9

Θ εόκλητος ό  Ι ίο λ ν ε ίδ η ς  12$

9) Καταπληκτικά αισθήματα απέδειξαν καί αί Γερμανίδες, αΐτινες προσέφερον 
τά κοτμήματα αυτών υπέρ τών 'Ελλήνων. 'Υπάρχει ανέκδοτον, καΰ’ δ γραία έν 
Βερολίνο) κομίξουσα επί τοΰ ώμου αυιών τήν υδρίαν, ήκουσε διαλαλοΰντας τούς 
έφημεριδοπώλας τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου σταθεϊσα ήρώτησεν, εάν οί πολιορκού· 
μενοι "Ελληνες π ιρεδόθησαν μαθοΰσα δέ δτι έξήλΟον διά μέσου τών πολιορκητών 
ξιφήρεις, εις ένδειξιν ένθουσι.ασμοϋ έθρουσε τήν υδρίαν άνακρόξασα: Ζήτω ή 'Ελλάς! 
'Ο Θείρσιος ίδρυσε τό Panliellenion Λύκειον ένθ’ έξεπαιδεύθησαν τά τε'κνα τών 

αγωνιστών.
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καί έδίδαξε του Παΰλου ή φωνή ή θεσπεσία, 
πρέπει σήμερον ή πίστις των χριστιανών να κΰπιη 
εις την σπάθην των απίστων;—εις την λύσσαν τής οργής των; 
πρέπ’ ή κεφαλή καί τώρα του χριστιανού νά πίπτη ; ι )

Προς τήν τετιμημένην των Γερμανών φιλελλήνων φάλλαγα, ους έκά- 
λυψεν ώς ήρωας ή ελληνική γή, δρέποντες έν άπλοΰν άνθος έκ του Ε λ
ληνικού Παρνασσού, προσφέρομεν ευλαβώς :

Στεφανώσατε με δάφνης δακρυπότιστα κλωνάρια
καί τά ξένα παλληκάρια, 

που πολέμησαν μέ πόθο’ σάβανό των νά γεν ή 
τής ιδέας τής γαλάζιας, τό γαλάζιο τό πανί.
Κλάψετε μέ λίγο πόνο καί για τοΰτα τά καημένα, 
πόσα στήθη στή θανή των δεν θά βόγγησαν βαριά; 
μέσ’ στής γής αυτής τό χώμα δεν έπάτησαν σάν ξένα, 
καί τ’άδέλφωσε μαζί μας τών λαών ή λευτεριά. * 2)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ

ή 'Ο εστεμμένος Τυρταίος, ήτοι ποιήματα περί ‘Ελλάδος τοΰ βασιλέως τής 
Β ιυ ϊρίας Ααυδουβίκου τοΰ Α". μετάφρασις υπό Σ ο cp. Κ. Κ α ρ ύ δ ο υ (Άθή- 
νησι 1868) σ. 6. Ταΰτα έν αρχαία έλλ. μεταφράσει έξέδοτο έν Stuttgardt τψ 
1830 ό J. F r a n z : Λοδυΐχου τοΰ κλεινοτάζου Βανάρων βασιλέως ελεγεία τε καί μέλη 
εί·; "Ελληνας.

2) Περιγραφήν τοΰ έν τφ Έθνολογικφ Μουσείφ Α θηνών κενοταφίου τών 
φιλελλήνων βλέπ. παρ’ Ά  ν ν ί ν φ, ένθ’ άνώτ. σ. 244· ως καί τά άναχεγραμμένα 
ονόματα αύτών σ. 245—250.
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24. Οί Χ ρησμο ί τον  1 Α γαθάγγελον . — ‘Η έξ αυ τώ ν  είς το γένος ώφέ- 
λε ια .—Τις ή δ ιήχουσα  έ ν ν ο ια ;  — Ό χαρακτήρ τής έλλ. έ&νότητος.— 

Το τηλαυγές  π ρ ό σω π ο ν  κ α ί  ό χαρακτήρ των Χρησμών. — “Ετος 
άπολυτρώ σεω ς .—'Ο θρ ία μ β ο ς  τής ά λ η θ ε ια : .  —Σ υμβολ ικ όν  ϋφύς, 

τό ουσ ιώδες  π ερ ιεχόμ ενον .—Ά νάλυσ ις  των κ εφ αλα ίω ν .—
Κεφ. Α'. Κάρολος Ε','Ο κατά  τον  Π άπα λ ίβελλος .—Κ εφ . Ε'
Τά κατά  την  *Ρ ω σ σ ία ν , τ ο ϋ  Β α ν α ρ ο ν  ή αυτοκρατορ ία .—
Κεφ. ΣΤ'. Α ύστρία κ α ί  Φριδερΐκος ό μέγας, ο ί  Γ άλ 

λο ι .—Τά δ ιάφ ορα  ενρ. κ ρά τη .—Θ αύμα τον ά γ ιο ν  
Στινρζδωνος έν Κ ερ κ ύ ια ,  ό Schunlebtirg, ό α ύ ιό -  

π τ η ;  Θεόκλητος πατήρ  τω ν Χρησμών. — Κ α ί  
α ϋ θ ις  ή ‘Ρ ω σο ία ,  ’Ελισάβετ κ α ί  Πέτρος Γ', 
ε π ι τ υ χ ία  τον  Θ εόκλητόν .—Κ εφ .Θ ’. Τελεν- 
τα ΐα  ο νμβ εβηκό τϋ  έν Ε υρώ πη , Πολω
ν ία , π αρ εμβόλ ιμ ος  ϋμνος υπέρ  τών  
Γ άλλω ν , ό χρόνος τον  θ ρ ιάμβου .  —
Κεφ. Γ . Ή  καταταρτάρωσ ις  του 

εχθρού  κα ί τά ε π ι ν ίκ ια .

Περί τής αναμφισβήτητου ώφελείας, ής προς τό έλλην.Γένος εγένοντο 
παραίτιοι οί Χρησμοί τον ’Αγαθάγγελον, άνακηρΰττουσι πάντες οι ιστορι
κοί. Ό  μακ. Πολίτης, δ πρώτος κριτικώς έςετάσας τό κείμενον τούτων 
καίκορυφαίος τών λαογράψων τής νεωτέρας Ελλάδος ουτωσίν, άποφαίνε- 
ται : «ή ούχί άναξία λόγου ροπή, ήν εσχεν ό ’Αγαθάγγελος πρύς άναρρί- 
πισιν τουάρρονήματος κατά τους τελευταίους τής δουλείας χρόνους,άναγκά- 
ζει ημάς νά μή καταφρονήσωμεν τό ά'τεχνον τούτο κατασκεύασμα του Πο- 
λυείδους, ότι έπέρρωσε τάς ελπίδας τον έθνους περί άπελευθερώσεως καί 
άνακτήσειος τής πατρίου χώρας ειναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως  άνομο- 
λογοΰσι δέ τούτο καί οί πλεΐστοι τών ιστορικών τής ήμετέρας εθνεγερσίας 
«τό πλήθος, λέγει ό Φιλήμων,... εχειραγωγεΐτο ώφελίμως καί άπδ τάς 
οπτασίας του ’Αγαθάγγελου πιστεΰον δογματικώς την ιιέλλονσαν μεταβολήν 
τής τύχης τον.')

*) Λεξ. Έγκυκλ. έν λ. ’Αγαθάγγελος σ. 37—39. Διά τον Φ ι λ ή μ ο ν α πα
ραπέμπει είς τό Δσκίμιον τής περί τής Φιλικής ‘Εταιρίας σ. 217 όστις καί επιφέρει : 
«“Οχι μόνον αί προφητεΐαι τοϋ ’Αγαθάγγελου άλλα }:αί οί χρησμοί Λ έ ο ν τ ο ς 
τ ο ΰ σ ο φ ο ΰ,τοΰ επισκόπου Π α τ ά ρ ω ν  Μ ε θ ο δ ί ο υ  καί τοϋ Τ α ρ α σ ί ο υ 
πατρ. ΙΟπόλεως, αί άσιρολογικαί παρατηρήσεις τοϋ σοφοϋ ‘Ρ η γ ί ν ο υ καί ή 
ιερά Άποκάλυψις εξηγούμενα άπό πολλούς έβεβαίωσαν είς τον όχλον την άφευκτογ 
έλευ&ερίαν είς μίαν ημέραν»,
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καί αναφωνεί ό εμβριθής ιστορικός τής ελληνικής έπαναστάσεως 
«πόσον εκ προσθήκη; ό "Ελλην έφρονιματίζετο από τάς οπτασίας 
τοϋ 'Ιερωνύμου 'Αγαθάγγελου ! πόσον ένηβρΰνετο εις τάς αναμνήσεις 
των διαφόρων κινημάτων!» *) καί έπιπροστίθησιν την σπουδαίαν πληρο
φορίαν, δτι «μεταπεφρασμένα διεφυλάττοντο από πολλούς χειρόγραφοι, 
α); κώδηξ τις θείος αναγγέλλουν βεβαίαν την από τους Τούρκους σωτη
ρίαν της Ελλάδος» * 2)

Ουδόλως παραδεχόμενα, δπερ λέγει ό Πολίτης, δτι «πιθανώτερον φαί
νεται ήμΐνδτι οΰχί φιλοπατρία ή φιλορρωσισμόςπαρώρμησαν τον Πολυείδη\ά 
γράψητήν δπτασίαν,δι’ ής άουνειδητως ιηλικαύτης ώφελείας έγένετο πρόξε
νος είς το έθνος του, άλλα μάλλον τό προς τού; ΓΙαπιστάς μίσος... «Έ ξ ων 
άνεπτύξαμεν εν τοΐς προηγούμενοι; καταδείκνυται δτι 6 Πολυείδης έν ττλή- 
ρει συνειδηοει και συ) αισθηαει των προς την πατρίδα και την εκκλησίαν 
υποχρεώσεων συνέγραψε το εργον. περί Παπισμού παρεμπιπτόντως μέν 
γράφει, οσάκις άναφέρη τούς Γερμανούς, κυρίως δέ εν τώ Γ' κεφαλαία). 
δίήκουαα  δμως έννοια καθ’δλην την συγγραφήν,διαφαίνεται η άπολύτρωσις 
του γένους και δ θρίαμβος τη ; αλήθειας ήτοι της ’Ορθοδοξίας."Ο ήμέτερος 
χρησμολόγος ού'τε ωςφιλογερμανός ούτε ώ ; φιλόρρωσος πρέπει νά έκληφθή, 
είναι μόνον "Ελλην *Ορθόδοξος . Εκείνο δπερ καταβιβάζη μικρόν αυτόν έκ 
r ύψουςτής καλώς εννοούμενης φιλοπατρίας, είναι ή ελλειψις τελείας αύ- 

,πε τοιθησεως ήτις δμως έστί κοινόν φαινόμενου των μετά την άλωσιν χρό
νων. Οί "Ελληνες, ποιησαμένου την αρχήν τοϋ στιχοπλόκου τού Θρήνου τής 
Κωνσιιαντινουπόλεως, άνέμενον την σωτηρίαν έκ των χριστιανών τής Δΰ- 
σευς. Εντεύθεν στρέοοεται ό Θεόκλητος άμφστεροπρόσωπος^ δτέ μέν προς 
την Γερμανίαν, ότέ δέ προς την ομόδοξου Τωσσίαν, καί προσπαθεί δι5 υ
περφιάλων επαγγελιών νά διαθρύψη την φιλοτιμίαν αυτών3 *).Ούτος αποτε
λε ί τον γνησιώτερον τύπον τοϋ συγχρόνου 'Έλληνός, τοϋ τά πάντα μηχανω- 
μένου προς σωτηρίαν της πατρίδος. διαφέρει έν τούτοις πολλών άλλων όμοι
ων.διό α θέλει νά φυλάξη ως κόρην οφθαλμού την ΌρθοδοξίανΖ,).Κατά τά λοι- 
πάειναι τό έκμαγεΐοντής ψυχοσυνθέσεως τού διανοουμένου'Έλληνοςτής έπο- 
χή; εκείνης. Οί χρησμοί, ών ιεροφάντης δείκνυται ό Πολυείδης, έγένοντο τάχι
στα δημοτικώτατοι καί άναγινώσκονται υπό τών απλοϊκών άπλήστως εωςσή-

0  Αύτ. σ. 67.
2) Αύτ. σ. 68 σημ- α'.
3) Περί τών ‘Ρώσσων λέγει τούτο ό Πσλίιης δ.τερ δμως έν μέρει συμβαίνει 

[Αεξ. σ. 39ή
<») Τον κλασσικόν τοΰεον τύπον παρέχει ήμϊν ό πολύς Β η σ σ α ρ ί ω ν ,  δστις 

απεμπολήσεις τήν ’Ορθοδοξίαν δεν εσωσεν δμως την πατρίδα, υπέρ ής ήγωνίξετο 
μέχρι τελευταίας αναπνοής.
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μερον, ακριβώς διότι είσι πιστόν άπεικόνισμα, των πόϋ·ων και ελπίδων, τ η ς  
δεισιδαιμονίας και νοοτροπίας , της προς τον ΰεδν πίστεως καί τής ανέ
φικτου προς την πατρ ίδα αγάπης τον ελληνικού λαόν, τούτων πάντων αγ
λαός καρπός ή Μεγάλη Ι δ έα ,  ής ούτος παρ’ δλας τάς αντίξοους περιπέ
τεια; και τάς φοβεράς απογοητεύσεις,ούδ’έπί στιγμήν έπελάθετο,καί θεωρώ 
επίκαιρον εις την παρούσαν τού ελλην. έθνους δυσποτμίαν, εις τήν περίο
δον τής λιποψυχίας καί άθετήσεως «των παλαιών ιδανικών» νά υπενθυ
μίσω τοΐς άγαθοϊς τούτες πατριώταις, δσα προ 30ετίας έγραφεν ό αεί
μνηστος καθηγητής τής Λαογραφίας εν τώ έθνικώ Πανεπιστήμια) : «ευθύς 
δμωςμετά τήν άλωσιν έγεννήθησαν λέγει αϊσιαι περί τοΐςμελλούσης τύχηςτού 
έθνους ελπίδες 1), καί ερριζώθη ή πεποίθησις παρά τφ έλληνικφ λαφ, δτι 
άφεύκτως διά τής σπάθης θ ’ άνακτήση τήν διά τής σπάθης άρπαγεΐσαν υπό 
τών εχθρών πατρικήν κληρονομιάν. Καί ή πεποίθησις αύτη διεσείετο μέν 
καί άπημβλΰνετο εν ήμέραις λιποψυχίας καί εθνικών συμφορών, άλλ’ Ουδέ
ποτε έξέλιπε, ύποτρεφομένη μέν υπό τής έλπίδος εις τήν έπικράτησιν τού 
δικαίου, καί υπό τής συναισθήσεως τής δυνάμεως τού ελληνισμού, έκδηλου- 
μένη δ’ εις χρησμούς καί προρρήσεις, παραδόσεις καί δημοτικά άσματα και 
εις ενόπλους εξεγέρσεις κατά τού ισχυρότατου δεσπότου. Ή  μεγάλη λεγο- 
μένη ιδέα, ή αποτελούσα το έΰνικον ιδεώδες τών eΕλλήνων από τής κα- 
ταλΰσεως τής ελληνικής αυτοκρατορίας μέχρι τού νύν, είναι ή σνγκεφα- 
λαίωσίς τών έϋνικών πόϋων καί ελπίδων, απαυγασμάτων τής πεποιθή- 
σεως εκείνης, ών κορωνίς θεωρείται ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί ή άπόδοσις τής άγιας Σοφίας είς τήν ορθόδοξον χριστιανικήν λα
τρείαν. Εις το ιδεώδες τούτο δΰναταί τις νά εϊπη, δτι κατ’ εξο
χήν άποχυπονται ό χαρακτήρ τής ελληνικής έ'&νότητος' διότι είς 
τούς πόθους τού λαού περί τού μέλλοντος συγκεντρούνται αί ανα
μνήσεις τού παρελθόντος άναπλασσομένου τελειοτέρου διά διορθώσεως 
τών πλημμελημάτων καί παραμυθίας τών συμφορών. Οί εθνικοί πόθοι εμ- 
φαίνουσιν, δτι δ λαός έχει συνείδησιν εαυτού, δτι γινώσκει τό παρελθόν 
του, καί τά έπιβαλλό. ενα είς αυτόν καθήκοντα έν τφ παρόντι πρός παρα- 5

5) Πρίν, ώς εϊπομεν, τά πάντα ποοεμήνυον τήν καταστροφήν και τό μοιραΐον 
τέλος τοϋ Βυζαντίου « ο ΐ τ ε  μ ά ν τ ε ι ς  α π α ί σ ι α  π ο λ λ ά  έ π ε θ  ε ί α- 
ζ ο ν, λ ό γ ι ά  τ ε  π ο λ λ ά  ή δ ε τ ό  κ α ί  χ ρ η σ μ ο ί  ά ν η ρ ε υ ν ώ ν τ ο  
κ α ί  ό σ α  ά λ λ α  έ ν  τ ο ΐ ς  τ ο ι ο ΰ τ ο ι ς  κ α ι ρ ο ΐ ς  ξ υ μ β α ί ν ε ι ν  
φ ι λ ε ΐ ,  π ά ν τ α  έ ν ί ν ε τ ο, ά π ά ν τ α  ε ί ς  ο υ δ έ ν  χ ρ η σ τ ό ν  φ έ ·  
ρ ο ν ι ά ,  φ ό β ο ν  τ ε  π α ρ ε ί χ ε  π ο λ ύ ν  κ α ί  α γ ω ν ί α ν  α ύ τ ο ΐ ς ,  
κ α ί  ε α υ τ ώ ν  δ λ ω ς  έ ξ ί σ τ α ,  κ α ί  π ε ρ ί  τ ο ϋ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  
ο ύ κ  έ δ ί δ ο υ  θ α ρ ρ ε ί  ν» Κ ρ ι τ ο β ο ΰ λ ο υ  ‘Ι σ τ ορ .  Α', ιη', 7 παρά 
Muller, Frag. hist. Graec. Τομ. V, σ. 69,
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σκευήν αισίου μέλλοντος..........°Όπου έλλείπουσιν οί εθνικοί πόϋ-οι, ελλεί
πει και ή Ιστορική σννείδησις’ 6 δέ λαός εις τό παρόν μόνον αποβλέπουν 
όΰ'ευ συναφείας προς τό παρελθόν και προς τό μέλλον διατελεΐ εν νάρκη 
πολιτική καί ηθική, προδρόμου έξουδενοόσεους καί εξαφανίσεως. . . . *) Ά λλ5 
έλθωμεν εις τό ούσ.ώδες θέμα των Χρησμών. Κεφ. Α' 24. « Κωνσταντ ί
νος ήρξατο και Κωνσταντίνος άπολέαει το Βυζαντινόν τ ης 3Ανατολής βασι
λέων*. Ούτως έπιδεξίως μετά την εισαγωγήν άρχεται ό συγγραφεύς τής 
προφητείας, καί άκριβέστερον όρίζων τά πράγματα επιφέρει: 25. Υιέ 
ανθρώπου, άρίθμησον από τον πρώτον Κωνσταντίνον εως τον δωδεκάτου 
αριθμού καί συναντήσεις τώ άριθμφ, έφ’ ω ιιέλλει συμβήναι εκείνο, δπερ 
ό θεός άπεφήνατο. καί ή όρισΰεΐσα ϋεία  βουλή, ήτις έστίν εζηκριβωμενη , 
άμετάϋετος εσται» 2). Τοιοΰτον τηλαυγές πρόσωπον  έθετο δ ΤΤολυείδης. 
καί τό σπουδαιότεροι', δτι πάσαι αί αποκαλύψεις αύτοΰ παρουσιάζονται ώς 
ϋέαφατα προαγγελϋέντα ν.τό των προφητών και τής ΐεράς ’Αποκαλντμεως. 
«συζευξον τήν δρασιν εκείναις των προφητών, λέγει ό φανείς λευκο- 
γένειος άγιος, άνάνηψον τό πνεΰμά σου καί σκόπησον τό δραμα του 
eΙεζεκιήλ καί 'Ηαα'ίον . . . .  έπειτα συνάομοσον εκείνο τή οπτασία του 
υΐοΰ Ζεβεδαίου. καί παράβαλε τήν άποκάλυψίν σου, μεθ’ (ον εκείνοι εΐδον

η Ν. Π ο λ ί τ ο υ  Παραδόσεις Β' σ. 659 - 660. Ό πολύς ‘Ρουμάνος J ο r g a  
πρόσφατον εις δημοσίευμα: « Ε ι κ ό ν ε ς  α π ό  τ ή ν  σ η μ ε ρ ι ν ή ν  Ε λ 
λ ά δ α »  (κατά μεταφρ. ελληνικήν Ά θήναι 1932) συμβουλεύει τούς “Ελληνας 
ν ά  μή  μ α ν θ ά ν ω σ ι  τ ή ν  ά ρ χ α ί α ν  Ι σ τ ο ρ ί α ν  κ α ί  ν ά  α φ ή -  
σ ω σ ι  τ ή ν  « ε π ί  π λ α σ τ ό ν »  Ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  ε ν ό τ η τ α  κτλ. *0 Φ ω τ ό ς  
Π ο λ ί τ η ς ,  δστις νομίζω on τυγχάνει υιός τοϋ άριστα τ’ ανωτέρω φιλοσόφησαν* 
τος, σχολιάζων τόν J ο r g  a αναφωνεί : «λόγια βαθυστόχαστα, ποΰ αρμόζουν μόνον 
στό στόμα εκείνων, όσοι είνα ι άξιοι τής ζωής. Ά λλ ’ εμείς καί τή γλωσσά μας 
ακόμη μασκαρέψαμε (ίσως όρθώτ. υμείς εσείς δηλ ) για τό χατήρι τοϋ βλαστοΟ 
τοΰ Δ ε υ κ α λ ί ω ν ο ς  κ α ί  τ ή ς  Π ύ ρ ρ α  ς.... (δηλ. οί “Ελληνες κατά τούς 
μαλλιαρούς πρέπει νά λέγωνται 'Ρωμηοί διά νά μή είναι μασκαράδες!). Ξέ
ρουμε καλύτερα τό κυλώνειον άγος από τά όρλωψικά (καί τί χρειάζονται καί τά 
όρλωφικά !....) Ό κ. Jo  r g a  δέν άντελήφθη πόσον ακριβά πληρώνουμε τό θάμ
πωμά μας μπρος στις νεκρές «λαμπρότητες» (Έπιφυλλίς Πρωίας Άθη\ών 29 Ίαν. 
1932;. Αλλά διερωτώμαι, σκέπτονται ουεω καί οί πέριξ ήμών όμοροι λαοί; Περί 
τούτου ό βουλόμενος διεξίτω Ε ύ λ ο γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ ,  Ή  
Β α λ κ α ν ι κ ή  σ υ ν ε ν ν ό η σ ι ς κ α ί  ή Β ο υ λ γ α ρ ι κ ή  μ ε γ α λ ο 
μ α ν ί α  (έν Ήμερολογίω ’Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης 1932 έκδιδόμενον 
υπό τοΰ λαμπρού πατριώτου Θ ε ο φ ί λ ο υ  Ά θ α ν α σ ι ά δ ο υ ,  σ. 59 65).

2) “Ενθ’ άνωτ. σ. 8. έν δέ σ, 9,26 ό αγαθός Θ ε ό κ λ η τ ο ς  προσδιορίζει ώς 
ακριβώς καί τό έτος: «Ά  π ο π λ η ρ ω θ ή σ ε τ α ι  μ έ ν  μ ε τ ά  τ ή ν  τ ε τ ά ρ -  
τ η ν  ε κ α τ ο ν τ ά δ α  ά π ό  τ ο ΰ  π ε ν τ η κ ο σ τ ο ύ  δ ε υ τ έ ρ ο υ  έ ω ς  
τ ο ΰ  τ ρ ί τ ο υ ,  έ ν  ω έ κ π ε σ ε ΐ τ α ι  τ ό  ύ π έ ρ ο γ κ ο ν τ ή ς  ’Α ν α 
τ ο λ ή ς  β α σ ί λ ε ι ο ν  υ π ό  χ ε ΐ ρ α ς  τ ώ ν  Σ α ρ α κ η ν ώ ν * .
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και είπον και έγραψαν προς τον εβραϊκόν λαόν» ,). ’Ιδού λοιπόν τό άξιο- 
σεβαστόν και κατά to φαινόμενον απρόσβλητον κύρος των Χρησμών. 
Τό λίαν κοπιώδες έργον τούτο, όσον και ανωφελές τής παραβολής και αυγ- 
κρίσεως τούτων προς τάς ρήσεις τάς Παλ. και Καιν. Διαθήκης άνέλαβεν 
ό τής προκειμένης ήμϊν έκδόσεως «Ζηλοπροφήτης» * 2). "Ετερον σπουδαΐον 
προτέρημα τών χρησμών έστιν δ ακριβής καθορισμός τον χρόνον της έκ- 
πληρώσεως τών προαγγελθέντων. καί έν τούτφύπήρξεν αμίμητος δ Πολν- 
είδης’ διότι ενώ οί πρυρήται μετά’πολλής τής αγωνίας καί δυστοκίας έν αλ
ληγορίας, καί πάμταν άκαταλήπτοις συμβόλοις καί δυσξυμβλήτοις άριθμοΐς 
μ ίλ 'ς ήψαντο τού δυσεπίλυτου τούτου έν ταϊς προψητείαις ζητήματος 3), 
ούτος τάς μεν προ αυτού έκ τής ιστορίας πάνυ εύχερώς συμφορήσας χρο- 
νολογίαις, τό δε «της άπολυτρώοεως έτος» ορίζει καί τούτο ακριβώς μεν κατά 
την ΙΗ ' εκατονταετηρίδα , ώς προς τάς δεκάδας δμως άφέθη ή θύρα ανοι
κτή, καί άλληλοσυγκρούονται τά σχετικά χωρία, εις ά προφανώς έγένετο έ
κ ίστοτε πολλή παραχάραξις υπό τών ενδιαφερομένων, ώς μαρτυρεΐται αΰιη 
υπό τής διαφοράς τών χειρογράφων. Τον συγγραφέα ενδιαφέρει τούτο 
τα μαλιστα, ϊνα κέκτηται τά προφητευόμενα αείποτε δμόλογα ταΐς περί- 
στάσεσι καί προάγοντα τάς ενεργείας αυτού ώς πρύς τούς πολιτικούς συν
δυασμούς καί τά καταστρωννυόμενα σχέδια, καί μετά κύρους νά στήριξή 
ταύτα επ’ εκείνων. Καί ότέ μέν προσδιορίζει τά έτη τής αιχμαλωσίας : 
«καί διαμένει α ιχμάλωτος υπό τον ζυγόν, εως τετάρτης ολοκλήρου 
σχεδόν έκατοντάδος» 4), ήτοι ή αιχμαλωσία τών χριστιανών διαρ
κέσει ετη 400, ότέ δε τον τής άπελευθερώσεως χρόνον : «έσονται 
δέ αΐ οίκίαι διεφθαρμένοι, οι ιεροί ναοί μεμιασμένοι καί οι πιστοί 
καταδεδιωγμένοι εως της όγδοης έκατοντάδος άποφαντικώς»  5), ήτοι 
κατά τον ΙΗ' αιώνα, ού εφεξής ορίζονται καί αί δεκάδες. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ώρίσθη ώς έτος άποπληρώσεως τών προρρήσεων τό 1765 : 14.

ι) Αϋτ. σ. 11—12.
2) Τό πλεΐστον ταύτης μέρος κατέχουσιν οί παραπεμπτικοί αριθμοί, α τ ε 

λ ε ί ω τ ο ι  εις έκαστον στίχον! καί ώς επί τό πλεΐστον άνευ πραγματικής σχέ- 
σεως, ινα μή εϊπω πάντοτε, τοΰτο δέ μαρτυρεί την σημασία.ν, ή ΐις άπεδόθη εις τό 
κείμενον τών χρησμών, παρεμφερής προς τάς αγίας Γραφάς!

3) Ποβλ. τό G66 τής Άποκ. 13, 10 βλέπ. καί C 1ι. Β r u s t o n, Le chiffre Λ. 
pocal. 666 et l’kypotliese du retour de N e r o n (έν Revue Theol. VI, 2 1880 σ. 
158—173 καί ’Αποκαλυπτικά, Σ co φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ  π ρ .  Λ ε ο ν τ ο  
π ό λ ε ω ς έν Θεολογία τόμ. Α' σελ. 320 έ.

u) A' 10, 30.
5) A' 9, 2,7 άξιοσημείωτον τό « ά π ο φ α ν τ ι κ ώ ς » - διότι ή πρόρρυσις 

αυτή όντως έπηλήθευσε κατά γράμμα. Τά έν σ. 19, 71, 22, 91, 23, 94 καί 24 97 άνα- 
φέροντ^ι εις τά γεγονότα τής Διαμαρτυρήσεως,

Θ ρ α κ ι  κ  ά Ε' 9
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’Εν πέντε καί έξηκοντά έστιν έπηγγελμένον το τέλος των 'θλίψεων, [ήτοι 
όγδοήκονηα] ,). 15. Ούκέτι εξόριστοι οΰκέτι ταλαίπωροι έπαναστρεφόμενοι 
εις τον του Γένους κόλπον, έλευσεσθε άγαλλόμενοι» * 2). Ταΰτα εγράφοντο 
φαίνεται κατά την άνοδον του φερέλπιδος Ι ΐέτρον Γ' εις τον θρόνον. Ά λ λ 5 
ή ιδέα αΰτη καί μετά την οίκτράν αποτυχίαν τής έπαναστάσεως του 1770  
δεν έγκατελείφθη. Ούκ επαΰσατο ή Αικατερίνη Β' ενεργούσα διά την κα- 
τάκτησιν τής ’Α νατολής «καί την άνίδρυσιν τής αρχαίας Γραικικής μοναρ
χίας υπό τον δρον, ινα  καταλάβη τον άνεγερθησόμενον θρόνον ό νεώτα- 
τος των έγγόνων αυτής μέγας δούξ Κωνσταντίνος'»' διό κατά τό 1782 διε- 
ξήγε συνεννοήσεις προς τον αύτοκράτορα τής Α υστρία? *Τωοηφ Β' περί 
διαμελισμοΰ τής Τουρκίας, καί διά τοϋ περίφημου Λάμπρον Κατοώνη  
εξήγειρε καί αύθ ις τους "Ελληνας εις επανάστασιν 3 *). Κατά τήν περίοδον 
ταΰτην, ως φαίνεται, είσήχθη εν τοίς χρησμοΐς ή χρονολογία 1 785. πρβλ. 
Η', σ. 83, 19. «Υιέ ανθρώπου, έ'νωσον τον πεντηκοστόν πρώτον τω τρια- 
κοστφ τετάρτφ καί βλέψεις τον λογισμόν τέλειον» Περί τά τέλη λοιπόν 
του ΙΗ' αίώνος προαγγέλλονται μεγάλα καί έξάκουστα γεγονότα, ώς δια
λαμβάνει τό Ζ' κεφάλαιον :

60 . . . έπειτα ρεύσει μέλι κα ί γάλα κατά πάντα, κοπάζουσιν αί ζά- 
λαι καί όλοπληρή πεντήκοντα έτη βασιλευσει ή γαλήνη.

61. rI I  αλήθεια 'θριαμβεύσει.
62. ”0  ουρανός χαρησεται τη άληθεΐ δόξη.
63. Ά ννψωθήσετα ι  ή ’Ορθόδοξος π ίστ ις  καί ακιρτησει αντη έξ 5Ανα

τολής τιρός Δνσμάς , ίνα  μακαρίζηται.

ι) Κατωτ. δέ σελ.82, 17. «ΤΙ τριετής δυσιυχία προσφέρει γαλήνην καί έφ* ύμας 
τών προπαρεληλυθυιών θλίψεων τήν κατάπαυσιν»· διότι ό Θ ε ό κ λ η τ ο ς  έπί- 
στευεν ότι τω 1762 θά έγινε το ή κατά τής Τουρκίας έπίθεσις.

*) Αύε- σ. 80-82. Τό «όγδοήκοντα» έξωβελίσαμεν διότι τυγχάνει άτοπος προ
σθήκη τοϋ εκδότου καί ακατανόητος άμα (καί όμως όΖ η λ ο π ρ ο φ ή τ η ς  θεωρεί
ται ό καλλίτερος εκδότης των Χρησμών!). Λί άλλαι εκδόσεις έ'χουσιν: εν (ή εν) πέντε 
καί πεντήκοντα έστίν έπηγγελμένον τό τέλος των θλίψεων, τη δ’ έβδομη ούκέτι Τα
λαίπωροι κτλ. (Σ τ ε φ. σ. 191). Τό «εν πέντε καί εξήκοντα», λέγει ό Ζ η λ ο π ρ ο -  
φ ή τ η ς ,  δτι εύρε καί έν χρησμα) τής Λίθινης πλακός (δν έκδίδιοσι, λέγει, εις τό 
Β' Μέρος), ούδεμίαν δμοος δικαιολογίαν προσάγει διά τό «όγδοήκοντα». Έ ν σ. 95’ 
φαίνεται δα 31 (κεφ. I') μετατίθησιν ό χρησμολόγος τήν έκπλήρωσιν μέχρι τέλους 
τοϋ ΙΗ' αίώνος.

3) Σ α θ.Τουρκ. "Ε\,λάς. σ. 533—542.“Οα ή "Ρωσσία ουδέποτε έγκατέλιπεξτήν ι 
δέαν ταύτην βλ.τήν αποκαλυπτικήν άρθρογοαφίαν τοΰ πολιτευτοϋ κ.Λ ε β ί δ ο υ έν 
Πρωία ’Αθηνών άπό 13 Δεκμ. καί έξ τοϋ 1931-1Ίαν.1932, καί συνέχειαν εις «Ε λλη
νικήν» 17 Ία ν . 1932, υπό τον τίτλον: ..«Ή CP ω σ σ ί α κ α ί ο ί έ λ λ. α π ε 
λ ε υ θ ε ρ ω τ ι κ ο ί  α γ ώ ν ε ς » .

,) Αύτ. σ. 83 πρβλ. καί σ. 86, 31.
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64. Φρίξουσιν οί βάρβαροι καί όλως τρέμοντες, κατά κεφαλής ταχέως 
άποφεύξονται, έγκαταλιπόντες την μητρόπολιν τοΰ κόσμου.

65. Τότε ό Θεός έσται δοξαζόμενος.
6 6 . Κ αί όψονται οί άνθρω ποι τα έργα τής παντοδυναμίας αΰτοΰ. 

Ουτω γένοιτο καί ούτως έσται' ’Αμήν, β
Π ανηγυρικώτερον εξαγγέλλει ταΰτα ο Θεόκλητος εν τέλει τοΰ βιβλίου 

έν θαυμασία έξάρσε ι:
39. ΙΙένητες, νψιόσατε το όνομα Κυρίου τοΰ Θεοΰ ημών, ψάλατε 

τφ μεγάλφ βασιλεΐ των αιώνων δόξαν.
40. Λεντε, δεύτε, ώ γενεά ευσεβής, άγαλλιάσϋε έν ψαλτηρίφ και κι- 

ΰάρα έν τυμπάνοις και αάλπιγξιν έλαταΐς.
41. Όξύνατε τά κύμβαλα ναών, ογκώσατε τά όργανα, έμφυσήσατε 

τάς σύριγγας και αυλούς υμών .
42. Κροτήσατε έν ήχφ τάς χεΐρας υμών, ττροφϋάοατε σκιρτώντες, 

έν χορίο νομίμορ χορεύσατε ενοχή μονές ενώπιον τον ϋρόνον τοΰ μεγάλου 
βασιλέοος ’Ισραήλ . * 2)

Ε ίναι εΰνόητον οποίαν ζωηράν έντύπωσιν ένεποίουν εις τον λαόν οί 
προφητικοί ούτοι λόγοι, καί διά τοΰτο οί Χρησμοί τοΰ Α γα θάγγελου  
ύπήρχον κοινότατα διαδεδομένοι καί άνεγινώσκοντο άπλήστως. 3) Συντε
ταγμένοι εις ΰφος προφητικόν, έν φ  παρενείρονται συχνότατα εικόνες καί 
ζωηραί παρομοιώσεις καί περιβεβλημένοι την σκοτεινήν καί άλληγορικήν 
των χρηστηρίων ομίχλην, είσίν έρριζωμένοι βαθύτατα έν τή συνειδήσει 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τοΰ άνεξετάστως καί προθύμως αποδεχόμενου παν 
τό διαθρΰπτον τά ονειροπολήματα αύτοΰ. ’Ή κουσε, διηγείται, δ συγγρα- 
φεύς έν μια Κυριακή φ ω νήν από ανατολώ ν «έξερχομένην ως από λυπη
ρά; καί φρικτής σάλπιγγος θαλασσινής» β  έ.ν μέσ<φ κεραυνών καί πύρινων  
βελών σταζόντων α ίμα ανθρώπινον β  καί έκ τοΰ φόβου καί τρόμου πα- 
ρελΰθησαν αί δυνάμεις αΰτοΰ καί αναζωογονηθείς υπό τής θείας εκείνης

Χ) Λύτ. σ. 67—68 πρβλ. καί 80, 12.
2) Αύτ. σ. 96—97. γλώσσα Ιεροπρεπής καί ά'ξία τοΰ θέματος.καί όμως ό Ε 1 s - 

si i  e r  έγραψεν, δτι δεν έγνώριζε τήν ελληνικήν ό Π ο λ υ ε ί δ η ς !
3) Καί μέχρι σήμερον εις παραμονάς μεγάλων γεγονότων αμέσως ό λαός ώς εις 

ι ε ρ ό ν  κ ώ δ ι κ α  τρέχει καί συμβουλεύεται τούς χρησμούς, καί συχνώς ακούει τις 
επαναλαμβανόμενον «τό λένε τά χαρτιά μας καί ό ’Αγαθάγγελος» Ό  συνάδελιρος 
καθηγητής των μαθηματικών κ. Μ. Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς Χ ί ο ς  ήκουσε γυναίκα νά 
λέγη: «ό παπά Π υ λ ι α ρ ό ς έπήρε από τή 'Ροοσσία, σαν ήτανε, ’Αγαθάγγελο 
χρυσό, πού έχει δλα οσα θά γίνουν».

ή Αύτ. σ. 4.
s) Αύτ. σ. 5,
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ψωνης ήγέρθη και βλέπει μορφήν λέοντος -θυμοειδούς, δστις κρατών «δε- 
διπλωμένον περγαμηνόν» λέγει αύτφ  : «άνάγνωθι, υιέ ανθρώπου την κατά 
τής αμαρτίας του λαού τοϋ Χ ριστού...θείαν δίκην». J  ’Έ μεινεν ανα ίσθη
τος, λέγει, αναγνούς την μεγάλην ταύτην άπόφασιν, καί εκ τής συνεχοΰσης 
οδύνης έπεσε κατά γης καί μετά ζωηρού δλολυγμοΰ κα ί απείρων δακρύων 
έκλαιε τον όλεθρόν τοΰ Βυζαντίου. Ε ιτα βλέπει «αίδεσιμώτατον γέροντα, 
μακρολευκογένειον, ήλιοπρόσωπον», δστις ήψατο αΰτοΰ καί λέγει : «έγει-
ραι, υιέ ανθρώπου, καί βλέτ[>ον προς Δυσμάς, καί δ,τι άν ίδης γράψον 
τούτο εις άνάμνησιν των μετά ταΰτα πιστών του Ίησοΰ Χ ρίστου»* 2 * *), καί 
περαίνει τό προοίμιον ώδε : «'ή μεμβράνα εμπεριείχε τά λόγια, άπερ ό 
Θεός έφανέρωσε τφ  δοΰλφ αΰτοΰ Άγάθαγγέλορ, δστις εσημείωσε ταΰτα  
εις την ακόλουθον Διήγησιν» :J).

'Ως προς τό περιεχόμενον τοΰ κυρίου μέρους παρατηροΰμεν, δτι ό 
λόγος ε ίνα ι περί τής άναστηλώσεως της βνζ. αυτοκρατορίας και της άνα- 
λάμιρεω; της ‘Ορθοδοξίας άνά την νφηλιον. τά ιστορικά σημεία παρενε- 
βλήθησαν, ΐνα  έξάρωσι τον τόνον καί προσδώσωσι τό κΰρος εις τάς προρ
ρήσεις. ’Επί πλέον άποδείκνυται δ Πολνείδης καί εγκρατέστατος γνώστης 
της ενρωττ. ιστορίας, πολιτικής τε καί εκκλησιαστικής. ’Δ ιαφ έρ ει τά σπου
δαιότερα γεγονότα από τοΰ ιζ “ αίώνος, δσα δηλ. ουτάδουσι τω σκοπφ 
αΰτοΰ. καί φέρουσι ταΰτα αεί τό τής προφητείας περίβλημα, διανθίζονται 
έπιτηδείως διά γραφικών τύπουν, μυστηριωδών καί μεταφορικών εκφρά
σεων εν πολλοίς ακατάληπτων. Ουτω κατώρθωσε νά πείση επί δυο σχε
δόν αιώνας τους άναγνώστας, δτι όντως οΐ χρησμοί συνετάχθηοαν έν Σ ι
κελία υπό τοΰ 'Ιερώνυμου Ά γαθαγγέλου τφ  1276. Ιδού σημεία τινα  καί 
γεγονότα έκ τής ιστορίας ληφθέντα  καί λείαν έπιτηδείως ως προφητεΐαι 
παριστάμενα.

Κεφ. Α'. Ε ΐπομεν ανωτέρω, ή δτι άρχεται από τής γεννήσεως τοΰ 
Καρόλου  Ε'. καί προστίθησιν,οτι δέν ήδυνήθη ούτος ν ’άντιστή εις την Δια- 
μαρτΰρησιν, 5) καί «άπέθετο την πορφύραν διαμοιράζουν τάς δύο βασι

>) Αύτ. σ. 6—7.
2) Αύτ. σ. 10—12 .
:J) Αύτ. σ. 15, καί περί τό τέλος τοϋ βιβλίου: Υ ί έ  α ν θ ρ ώ π ο υ ,  ι δ ο ύ  

τ ό  τ έ λ ο ς  τ ή ς  δ ρ ά σ ε  ώ ς  σ ο υ ,  ή τ ι ς  έ σ τ ί ν  ’ Α γ γ ε λ ι κ ή  
ε π ι φ ά ν ε ι α  τ ε τ η ρ η μ έ ν η  μ ό ν ο ι ς  τ ο ϊ ς  π ι σ τ ο ΐ ς . . .  " Υ
π α γ ε  δ ο ύ λ ε  τ ο ϋ  Θ ε ο ύ  ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ε ,  κ α ί  γ ρ ά ψ ο ν ε π ι  
π ί ν α  κ ι  ά π α ν τ α  π ι σ τ ώ ς  κ α ί  ψ α ν έ ρ ω σ ο ν  τ ο ϊ ς  μ ε τ α -  
γ ε ν ε σ τ έ ρ ο ι ς'  Α μ ή ν  (σ. 98, 45—46).

θ  Τοϋ A', Β' καί Δ' κεφ. τό σπουδαιότερον περιεχόμενον άπηντλήσαμεν έν τω 
περίΓερμανών 21 κεφ. διό καί ενταύθα τά έλλείποντα εκεί μόνον θά παρενείρτομεν ■

5) σ. 16. Πράγματι ήναγκάσθη ν ’ αναγνώριση αυτήν ου μόνον έν τή Διαίτη τής 
Σπίρας (1529), αλλά καί έν Αύγούστη.
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λείας Μοναρχίας» εις τε τον υιόν καί τον αδελφόν αυτού, τφ  μέν δούς 
το διάδημα του ισπανικού θρόνου, τφ  δέ την αυτοκρατορίαν τής Γερμα
νίας. 1) ’Επί δυο Καρόλων, λέγει, «τελειωθήσεται ή γενεά τοΰ κρα- 
ταιοτάτου τοΰτου οϊκου» δηλ. τής Α υστρίας (Κάρολος ς' καί ό Ζλ) καί 
μετά τήν βασιλείαν δΰο γυναικώ ν «σχεδόν μετ’ ολίγον ύστερον διάστημα τε- 
λευταΐον τελειουται» καταλήψοντα ι ξένοι τον θρόνον 1 2). Ε φ εξής στρέφεται 
κατάτώνΠ απιστών προβάλλων αΰτοΐς ως θεόν έκδικηχάς τους Διαμαρτυρο- 
μένους. Ψάλλει αύτοΐς τον άναβαλλόμενον, καί ούχί μετά πολλής εύπρεπείας 
εξαντλεί κα τ’ αυτών πάσαν την πικροχόλον αυτού ευφράδειαν, χρήται όρ- 
μ αθφ  λέξεων καί ύβρεων κατ’ αυτών (παλλακίς άσελγήσ, τέρας καταχθό
νιον, "Υδρα επτακέφαλος, πύργος Βαβυλώνιος κττ), α ΐτ ινες ήσαν συνήθεις 
εις τό στόμια παντός παπομάχου. Έ ν τέλει έξαγγέλλει την κατάπτωση ’ καί 
τον όλεθρον της δυτ. Εκκλησίας, ώς καί τον θρίαμβον της ανατολικής  3). 
’Ιδού πώς ό συγγραφεύς διαγράφει τό τέλος τού Παπισμού :

25. Ό λολύξεις ώς λιμώμιης λύκος, καί ό χαλινός δεσμεύσει τούς δύον
τας σου, καί εν κημφ καί χαλινφ συντριβήσονται αί σιαγόνες σου.

26. Κρίκος σκληρού σιδήρου διαβήσεται τον ισθμόν τών μυκτήρων 
σου, καί τό χείλος τό άνόσιον σου στάξει ιόν δλέθριον.

27. ’Έ χιδνα έν τή γεννήσει σου, τελευτήσει ή δόξα σου' ’Αμήν 4).
Κεφ. Ε' Μετά τούς πρύς τήν Γερμανίαν διθυράμβους στρέφεται ό σ.

πρός τήν όμόδοξον ‘Ρω σσίαν. καί εκείνην μεν προετοιμάζει, ί'να κατα- 
βάλη τον αλαζόνα Πάπαν, ταντην δετόν έν τη ’Ανατολή βάρβαρον επιδρο
μέα. Οΐ σοφοί Γερμανοί έδει νά συντελέσωσιν εις τον θρίαμβον τής ’Ορ
θοδοξίας, καί οί Τ ώ σσοι εις τήνάνάκτησ ιν  τής τών Χ ριστιανώ ν ελευθερίας 
πολεμούντες τούς Τούρκους, μ εθ ’ ών είχον ανοικτούς λογαριασμούς, άμφό- 
τεροι δέ εις τήν «δόξαν τού Α ιωνίου», ού «ή ένοίκησις έν τή ’Α νατολή». 
Ό ραματίζεται ιπτάμενον αετόν σπεύδοντα «καταφθειρα ι τον βανδαλικόν

1) Αύτ. σ. 16—17. *0 Κ ά ρ ο λ ο ς  άπαυδήσας έκ τών συνεχών πολέμων ιφ  
1556 άποσυρθείς τοΰ θρόνου διεμοίρασε τήν αρχήν εις τούς δύο εΐρημένονς τον Φ ί- 
λ ι π π ο ν τής 'Ισπανίας καί τον Φ ρ ι δ ε ρ ϊ κ ο ν .  Πρβλ. Ζ' 61, 26.

2) Αύτ. σ. 17 Ή  μέν είναι ή γνωστή Μ α ρ ί α  ή Θ η ρ ε σ ί α, ή έτέρα τίς 
(ίσως διαφθορά τοΰ κειμένου).

ή Αύτ. Α' κεφ. σ. 17, 58 σ. 23, 93 καί καταλήγει εις τον έκθειασμόν τής Δια- 
μαρτυρήσεως, άλλ’ ΐνα  μή παραπονηθώσιν οί Παπισταί, στρέφεται έν Β' κ ε φ. ώς 
,ε’ίπομεν άνωτ. κατά τών Γερμανών, είδ. ούτω έν τφ Γ' κ ε φ. συμπληροϊ τήν ε ύ* 
ε ρ γ ε τ ι κ ή ν  τών Δυτικών. Φρονώ ότι τό Β' κ ε φ. παρενεβλήθη έπειτα, κο.ί 
δή όταν δ συγγραφεύς ήθέλησε νά κυκλοφορήση τό έ'ργον έν τή ’Ανατολή, ΐνα  μή 
παρεξηγηθή ώς προτεσταντίξων (βλέπ. αύτ. σ. 29 έ.).

4) Αύτ. σ. 31-35. Τό Δ' κ ε φ. άνεφέρομιεν άνωτ. είναι ό ύ μ ν ο ς  τ ώ ν  
Γ ε ρ μ α ν ώ ν.
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μανιώδη λέοντα, τον τύραννον τής Γερμανίας, τον τρόμον των ηγεμόνων, 
την άσπλαγχνον τίγρ ιν, τον υπερόπτην Ε ωσφόρον, τον εχθρόν τοΰ αν
θρωπίνου γένους» *). πλέκει τοΰ Πέτρον ώδε : τον έπαινον.

Ιο. νΑλλος Κύρος, άλλος Μακεδών φαίνεται δ των "Ρώσσων μονάρχης.
16. Νίκα, καταβάλλει, ανξει, καί ώς άλλος άατηρ εν κοσμώ λάμπει.
17. Των απάντων τόπων νικητής και επίμαχος γίνεται, ύποτάττει βαρ

βάρους, πλατύνει τα δρια.
18 . . .  . νέαν φρικτήν αυτοκρατορίαν δ κόσμος βλέψει . . .  * 2).
Ε ίτα τον υπό τής «τρίτης γυναικός» υ ΐοθετηθέντα  τρ ίτ ιν  77tTgor(sic) 

αναφέρει3).καί 32.«’Έ πειτα άνεξακοΰστφ άλαλαγμφ τής Δΰσεως εις τον Ι ία -  
ναρδν έκρεΐ ή Αϋτοκραχορία».Πολλοί φιλέλληνα(ύπό περιωρισμένηνέννοιαν) 
νομίσαντες τον Θεόκλητον, άνέφερον την πρόρρησιν ταυτην εις τον βασι
λέα τής Ε λλάδος ’'Odeova, Βαυαρόν ώς γνωστόν την προέλευαν 4 5). Ά λ λ α  
ώς γνωστόν πρόκειται περί Καρόλου Ζ' αύτοκράτορος τής Γερμανίας, όστις 
ήνυίόςτοϋ Μαξιμιλιανοϋ  ’Εμμανουήλ , έκλέκτορος της Βαυαρίας, οστις αρ- 
νοΰμενος ν ’ αναγνώριση την Μαρίαν Θηρεσίαν διεξεδίκησε τό στέμμα κα 
ύποστηριζόμενος υπό των Γάλλων εχρίσθη αΰτοκράτωρ εν Φραγχφοΰρτη, 
ά λλ ’ ύπερίσχυσε διά των οπλών ή Θηρεσία τφ  174Τ δθεν καί έπιφέρεται:ί 
«Γαλλία τεταπεινωμένη, άλώπηξ ή πανούργος άπολέσει την κέρκον» δ). καί 
εξακολουθεί 6 κατά τής Γαλλίας έλεγχος, καί δή κατά τοΰ «ταπεινού και 
εύτελοοϋς υποκειμένου» δστις π ιθανώ ς είνα ι Λουδοβίκος  ό ΙΕ', καί τοΰ 
υίοΰ αΰτοΰ.

Κεφ. ς \  ’Ε νταύθα ό λόγος περί τής Αυστρίας προοριζομένης εις 
διάλυσιν καί έρήμωσιν. Ά ρ χ ε τα ι από τοΰ «τρίτου Μεΰοριάρχου»  βασιλέως,

J) Αύτ. α. 42. Ό  μέν αετός είνα ι ό Μ έ γ α ς Π έ τ ρ ο ς καί ό λέων Κ ά · 
ρ ο λ ο ς ό ΙΒ' τής Σουηδίας, ού έκτίθησι τάς περιπέτειας καί συμφοράς. ιόν δέ 
Π έ τ ρ ο ν στιγματίζει διά τόν μετά τής Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς  αθέμιτον γάμον 
(βλ. κεφ. 14).

2) Αύτ σ. 44.
3) “Ητοι υπό τής ’Ε λ ι σ ά β ε τ  τφ 1762. (δ Β' Π έ τ ρ ο ς  1727-1730). προς 

ταυτην (έν σ.78) λέγει :~Ω ι ε ρ ά  ν ε ά ν ι ς ,  τ ό  ά π ο θ ε μ ε ν ο ν  β ρ ε  
φ υ ς  σ τ ρ α φ ή σ ε τ α ι  ε ι ς  τ ό ν  θ ρ ό ν ο ν » .  Τό χωρίον τοΰτο, έν ώ, ώς 
φαίνεται, περατοϋνται αί προρρήσεις τοΰ Π ο λ υ ε ί δ ο υ ς ,  διορθοΰιαι πολυειδώς, 
ΐνα συμβιβασθή τή ιστορική αλήθεια, καί δή το ά π ο θ έ μ ε ν ο ν τρέπεται ιίς  
άποτεχθέν ή άποβ αλλόμενον, γνωστού δντος, δτι ούτος ό Π έ τ ρο ς έτος πριν ή συμ
πλήρωσή αγρίως έφονεύθη, ΐν ’ άναλόβη τόν θρόνον Α ί κ α τ ε ρ ί ν η ή Β'. Ό εν
ταύθα Δ' καί Ε' Πέτρος είναι έκτος τής ιστορίας, ώς καί ή πρόρρησις, ότι έπί τοΰ 
τελευταίου έλευθερωθήσεται τό Βυζάντιον!

ή  Αύτ. σ. 46 βλ. Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ν σ. 170 σημ.
5) Αύτ, σ. 47, 36. Περί των έφεξής τοΰ κεφ. έλέχθησαν άνωτ. τά δέοντα.
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όστις «ανάγεται εις τον πρώτον βαθμόν τής τύχης», καί ε ίνα ι οΰτος βε
βαίως Φριδερΐκος ό μέγας (όντως τρίτος βασιλεύς τής Γερμανίας υπό χό 
ό'νομα τούτο), δστις κατ’ άρχάς καταδαμάζει την Αυστρίαν, είχα παραβιά
ζει νόμους καί συνθήκας καί εν τοΐς των άλλων κρατών όρίοις κατεπεμ- 
βαίνει ,). Ό  Θ ε ό κ λ η τ ο ς  δεν φα ίνετα ι άρεσκόμενος επί τή μετά τών 
Γάλλων συμμαχία τών Γερμανών -) καί α να φ ω νε ί: « Ά λ λ ’ώ Γάλλοι, ποΰ 
υπάγετε; cO νέος βασιλεύς άγει υμάς εις τό μάκελλον (sic).... επί τά ψ υ 
χρότερα δρη καταλείψετε την ζωήν, καί φ α νή ιο ντα ι έγκαταλελειμμένα  
τά επιχειρήματα υμών » * 2 3 * 5). εις άπόδειξιν δέ τής πλάνης αυτών επά- 
γεται : « ό ΙΙαυαρος Καΐσαρ γίνεται . . . .  Ά λ λ ’ άμα . . . .  εις τό τρί
τον έτος τελευτά συν τή ζωή καί ή βασιλεία αυτού» ,*). Ε π ισείω ν τό «φάσ- 
γανον» τού τρομερού Φριδερίκον ό Πολνείδης  απαριθμεί τάς συμφοράς 
τής Μεγαλειότητος τής Αυστρίας : «η λαμπάς σου άποσβεσϋησεται και
μενεΐς εν τφ  σκότει. . . . συντρίβει σε καϋάπερ πίνακα και πηλινον 
σκεύος. . . έν τή τρίτη εκατοντάδι τής ΰψώσεώς σου εις γυναίκα νπέρο- 
πτον και διεστραμμένων. . . πεσή, ώ Ά ουστρ ία»  °), καί άποκαλεί την Θη
ρεσίαν «τέρας παρά φ ΰσ ιν  καί βλαστόν άπερριμμένον, άλλην Εύ'αν, Σεμί- 
ραμιν, Ίεζάβελ» 6 7).

Κεφ. Ζ'. Τούτο έστι τών πολυπλοκωτέρων. Έ ν αρχή ή κατά τής Θη
ρεσ ία ;  μήνις τού συγγ. μεταβάλλεται εις ήμερότητα ούτος δέεται υπέρ της 
μακροζωίας αντης, ήν παραβάλλει προς τερατώδη ταώ πεποικιλμένον υπό 
διαφανιϋν νεφικών χρωμάτων1), καί ακούει φωνήν ότι «άποβήσεται νπέρ- 
οπτος η Άουστρία εως τον πεντηκοστού αρ ιθμού» 8). Τά εφεξής φα ίνετα ι
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4) Αύτ. σ. 51. ένεκα τούτου καί Μ ε θ ο ρ ι ά ρ χ η ς  λέγεται υπό του* 
Θε ο κ λ ή τ ο υ ,  πρβλ. καί Ζ', 58,14.

2) Αύτ. σ. 51,6. πρβλ.Ζ', 58,13.
3) Αύτ. 51. Παρέσυρε τούς Γάλλους κατά των Βοεμών τφ 1742 καί 1744 ως 

γνωστόν ό Φ ρ ι  δ ε ρ ΐ κ ο ς .
ίι) Αύτ. σ. 51 — 52. πρβλ Ζ'. σ. 58, 15. Βεβαίως ή Γαλλία δεν έπεθύμει νά βαν 

σιλεύση αντί τοϋ Έ  μ μ. Μ α ξ ι μ ι λ ι α ν ο  ϋ βασιλέως τής Βαυαρίας Κ ά ρ ο 
λ ο ς  Ά  λ β έ ρ τ ο ς έν Αύστρία ό Ζ' (περί ού πλειστάκις ό λόγος), δστις έν τού- 
τοις στεφθείς τφ 1742 τφ 1745 άπέθανεν απόβλητος τοΰ θρόνου.

5) Αύτ. σ. 53 54
°) Αύτ. σ .54. Καί έν τφ έπομ. κεφ. έξακολουθεΐ κατ' αύτής καί γράφει: Καί 

ιδού φωνή άγνωστος έλεγεν: υ ι έ  α ν θ ρ ώ π ο υ ,  α γ ε, λ α β έ π έ λ ε κ υ ν
κ α ί  ά π ο κ ε φ ά λ ι σ ο ν  τ η ν  έ ξ ά γ ι σ τ ο ν  μ α ί α ν  τ ή ς  Ά ο υ 
σ τ ρ ί α  ς, ή τ ι ς η ύ ξ η σ ε τ ό γ έ ν ε ι ο ν  τ ο;ΰ κ α λ ύ τ|> α ι τ η ν  
α δ ι κ ί α ν  α υ τ ή  ς»; (σ. 56-57).

7) Αύτ.

8) Αύτ. άνωτ. λέγει : «ε ί ς τ ό  τ ε σ σ α ρ α κ ο σ τ ό ν  π α ύ ο υ σ ι
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άφορώσιν είς τά γεγονότα τής ενετ, ’Αριστοκρατίας, «τής εσπερινής θυ- 
γατρό;», ήτις τον ΙΡΓ ήρςαντο παρακμάζειν. ει,τα «έσκεψάμην, λέγει, 
τον τριακοστόν αριθμόν και είδον επί τή έκατοντάδι τή έβδομη τήν παρά
νομον εναλλαγήν της ’ Αονστρίας καί ’Βτρουρίας»  J). Έτρουρία είνα ι ή 
Τοσκάνη, ή ; τό στέμμα μετά την εκλειψ ιν  τής οικογένειας των Μεδίκων 
μετεβιβάσθη τώ δουκί Φραγκίσκω τής Λωρραίνης, συζύγφ τής Θηρεσίας 
και έ'κτοτε τοϊς δευτεροτόκοις τοΰ οίκου τής Α υστρίας. ’Αναφέρει την άνα- 
κήρυξιν του μεγ. Φριδερίκου «υπέρτατου δεσπότου» υπό των εκλεκτόρων, 
ως εΐπομεν, καί την εισβολήν των Γάλλων είς την Γερμανίαν. * 2) Ουτοι δεν 
είνα ι πλέον σύμμαχοι τής ΓΙρωσσίας, άλλα τή: Αυστρίας, Σαξωνίας καί
'Ρωσσίας. καί συμβαίνουσι ταΰτα κατά τον επταετή πόλεμον  (1756— 1763), 
δτε οίΓερμανοί καί έπαθον μεγάλην συμφοράν (την μνημονευθεΐσαν άνωτ.) 
«ν RossbacliA0v λησμονεί δ Θεόκλητος έν τέλει καί την Ισπ ανίαν,ήν ονο
μάζει πόρνην Σ αβαώθειαν, έξουθενημένην καί κατησχυμένην, καί λέγει : 
«καί ύ φ ’ έ'να έ'κτον Φ?ίλιππον αλαζόνα θεωρώ εμαυτήν ύποκειμένην καί αιχ
μάλωτον, δτι αυτός με φ ιλεΐ»  3). Φίλιππος δ Ε' ε ίνα ι ό γνωστός δουξ τής 
Ά νδ εγα υ ία ς .Ή  Γαλλία χάριν τούτου άνέλαβεν πόλεμον, καί διά τής εν Οΰ- 
τρέχτη συνθήκης (1713) άνεγνωρίσθη οΰτος καί έβασίλευσε μέχρι τοϋ 1746, 
είσαγαγών σοφάς μεταρρυθμίσεις κοή άνεγείρας την Ά καδήμειαν 4).

Α λ λ ά  δέν ήδΰνατο ό Θεόκλητος νά  μή κρύψη καί εαυτόν ένταΰθά που' 
δπως καί ό Φειδίας εν τή χρυσοτεύκτφ άσπΐδι τής ’Α θήνας. Λεν ήτο δυ
νατόν, τοσαΰτ’ άλλα είπών, vex μή δω τόπον έλάχιστον έαυτω τε καί τοϊς 
φίλοις Γερμανοΐς, το ϊς ά μ ’ αύτω μετά των Ε νετώ ν  υπέρ ελευθερίας Ε λ 
λήνω ν άγωνισαμένοις, καί νά μή εξάρη τήν θαυματουργίαν τοΰ άγ. Σ πυ
ρίδωνος. ’Ιδού πώς εξφκονόμησε τούτο :

α ι δ ό | α ι σ ο υ »  σ. 51, 12. Δέν γνωρίξομεν ακριβώς τί συνέβη διά τήν μετα
βολήν τούτην’ άλλ’ είνα ι γνωστόν δτι ή Θ η ρ ε σ ί α  δ ι έ κ ε ι τ ο  ε ύ ν ο υ ς  
ε φ ε ξ ή ς  π ρ ο ς  τ ά  ζ η τ  ή μ α τ α τ ή ς  ’Α ν α τ ο λ ή ς ,  δπως καί ό 
υιός αυτής Ί  ω σ ή φ ό Β', δσον δυσμενής ήνπρός τον Παπισμόν άπαγορεύσας τον 
μοναχ. βίον καί τάς περιοδείας των μοναχών τοΰ Πάπα, καί έν γένει πάσαν μετ’ 
αύτοΰ σχέσιν των υπηκόων αυτής, 

ι) Αύτ. 58, 11.
2) Αύτ. σ. 62, 32-33.
3) Τό κείμενον νοσεί, ό έκδ. παρατηρεί : εν άλλ. κ α ί  ά μ φ ’ έ τ ο ς  ΣΤ'

(εκτον ά μέλει, ή έκτω) Φ ι λ ί π π ω ά λ α ξ ό ν ι. Ό  δέ Σ τ ε φ α ν. λέγει, δτι 
παρ’ άλλ. τό  έ κ τ ο ν  λ ε ί π ε ι ,  τ ό  ο ρ θ ό ν  ε ί ν α ι  Ε'. καί όντως ού δ υ 
σχερές τοϋτο νά έκληφθή ώς ΣΤ'.

θ  Εϊτα προστίθησιν : «ή Λ ο μ β α ρ δ ι κ ή ε ξ ο υ σ ί α  α ύ τ ω  σ υ μ φ έ- 
ρ ε ι», καί εννοεί τούς αγώνας αύτοΰ πρός άπόκτησιν δικαιωμάτων έν ’Ιταλία υπέρ 
τοΰ ετέρου υίοΰ αύτοΰ Φ ι λ ί π π ο υ .
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37. "Άλλος σύλλογος, λέγει, μετ' εμού αποβάλλει τον φόβον. . .
39. Ό  άγιος Μάρκος έκτρέμει. άλλ’ έστιν άνηφάρμακον υπέρ αυτόν.
40. Έκ Κέρκυρας/) ΰαυμασ ιδς  συνήγορος τ ίθησιν εκπληξιν '). και 

ή ταυ ετέρου') «υπερβάλλουσα αλαζονεία νενικημένη καταπίπτει καί λαμ- 
πράς τελεί συνθήκας ειρήνης.

41. Δοξολογούσα ανυμνεί τον τροπαιονχον και υπερασπιστήν άγιον.
42. Ά κοΰσας ταΰχης τής διηγήσεως διελογιζόμην μικρόν, άλλ’ έν τώ 

διαλογίζεσθαί με είδον ένα  κατάφρακτον πολεμιστήν.
43. "Οστις παριστάμενος έλεγέ μοι : ολεϋρον ποιονσιν c l  ’ Οθωμανοί. 

Το 'Ιλλυρικόν και ή Ώαννο ία υπ'αυτών φεύγουσιν. 3)
Πας τις βλέπει δτι πρόκειται ενταύθα πεοι της ναυμαχίας της Κέρ

κυρας , περί ής έν κεφ. 5 ικανά ελέχθησαν. Ό  άποχινάξας μετά τοϋ 
Θεοκλήτου τον φόβον σύλλογος, βεβαίως είσ ίν οί Κερκυραΐοι, οϊτινες μετά 
των άλλων Ίονίω ν διά τής συνθήκης τοΰ Πασσάροβιτς (Ίουλ. 1718) 
έλυτρώθησαν εκ των Τούρκων υπό την ένετικήν τεθέντες κυριαρχίαν. Ό  
"Αγιος Μάρκος^ τό έμβλημα των Ε νετώ ν, τρομοκρατείται, ά λ λ ’ ό θαυμα
στός σύμμαχος, ό εκ Κέρκυρας άγιος Σπυρ ίδων  ποιεί έκπληξιν, και οί αλα
ζόνες Τούρκοι κατασυντετριμμένοι αναγκάζονται εις συνθήκας. Έν δέ τφ  
μεταξύ βλέπει 6 Θεόκλητος τον «κατάφρακτον πολεμιστήν»,οστις προτρέπει 
αυτόν νά βαδίσωσι κατά των Τούρκων καταστρεφόντων τό ’Ιλλυρικόν καί 
την Π αννονίαν, φευγουσι δέ ούτοι έκειθεν αυτών έμφανιζομένων. Ό  πολε
μιστής ούτος ασφαλώς είνα ι ό Sclmlenburg'. ’<) ' I I  ναυμαχία εκείνη δεν 
ήτο τυχοΰσα' διότι οί μέν Τούρκοι είχον επιβιβάσει εις 150 πλοία υπό τον 
Τσανουμ Χότζαν  65.000 στρατού, ένφ  οί Ε νετο ί δεν ειχον είμή 28 
πλοία, αλλά στρατηγόν τον Schulenburg, οστις άντίκρυσεν ατρόμητος τούς 
άποβιβασθέντας εις την νήσον ’Οθωμανούς. Α ί αποβάσεις καί επιδέσεις 
συνεχίζοντο μετά μανίας επί 50 ημέρας. «’Έ νθα  τέως τών Κερκυραίων 
παντελή απώλειαν εκ τών βαρβάρων προσκαρτερούντων, εν μια τών ημε
ρών άρθρου βαθέως δπτάνεται τοΐς ύπεναντίοις ό μέγας πατήρ ημών 
Σπυρίδων μετά πλήθους στρατιάς ούραιίου, καί άστραπόμορφον ξίφος * 2

0 ’Άλλοι κώδ.: άλλ* εστιν άντι^άρμακον υπέρ αίιτοϋ έκ Κέρκυρας ό θαυμα
στός συνήγορος, τίθησιν έκπληξιν.

2) "Ητοι τής Τουρκίας.
:)) Έ ν τφ έν τή πλατεία τής Κέρκυρας άνδριάντι όντως σ ι δ η ρ ό φ ρ α 

κ τ ο ς  παρίσταται ο ήριος (βλ. τήν εικόνα έν Ίστορ. Π α π α ρ ρ. Τόμ. Ec (Άθή· 
ναι 1925) Μερ. Β' σ. 189 

ζ,) Αύτ. σ. 63,
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έπέχων τούτους τιτηυδαίως και μετά θυμού άπεδίωκεν». ι) Ά λ λ 5 ό γεν
ναίος στρατηγός, ως έξεθέμεθα, δεν ήρκέσθη εις την άπελευθέρωσιν τής 
Κέρκυρας, εξηκολονϋει τον αγώνα κατά  τών Τούρκων εις τά παράλια της 
3Ιλλυρίας». εντεύθεν δε μανθάνομεν, δτι και την Π αννονίαν, ήτοι την 
Ουγγαρίαν, έσκόπει νά ελευθερώση. ’Ιδού και άλλη των κρατίαχων μάλ ι
στα αποδείξεων περ[ τοϋ συγγραφέως των Χρησμών. Τίς άλλος ένδια- 
φέρετο νά παρενείρη μ ίαν τοιαΰτην λεπτομέρειαν, άσήμαντον άλλως διά 
τήν μακραίωνα ελλ. ιστορίαν, μετά τοσαΰτης μάλιστα ακρίβειας, είμή ήν 
αυτός 6 αμέσως ενδιαφερόμενος καί αύτόπτης του γεγονότος ;

Ε φεξής άναφέρονται λεπτομέρειαι τινές των βασιλικών οίκων Το
σκάνης, Τ ω σσίας, Αυστρίας καί Πρωσσίας έν τή αυτή αεί αλληγορία 
μεθερμηνευόμενοι ευκόλως. * 2) Έ πακολουθήσουσι, λέγει, μεγάλα καί φο
βερά έν τώ κ ίσ μ φ  δεινά, ε ιθ ’ ούτω βασιλεΰσει ή γαλήνη καί θριάμβευσε 
ή αλήθεια. 3).

Κεφ. Π'. Προς τήν Τ ωσσίαν καί αυθις στρέφεται ό συγγ. «Προσκα
λείται ά ιαμορφώσα ι τον πλακούντα εξ αλφίτου αμ ιάντου» ήτοι τήν Μεγά- 
λην του Χρίστου Ε κκλησίαν' «επειδή εις σέ, λέγει,έτηρεΐτο τό σημεΐον τής 
τοσαυιης φωταυγούς δόξης' καί προαγγέλλει τά κατά των Τούρκων τρό
παια. 4) ’Εφεξής παρενείρει διάφορα συμβεβηκότα έν ταις υπό τήν Α υ
στρίαν χώραις καί τήν εις αύτάς έπέμβασιν τής Τ ω σσ ίας καί επ ιλέγει! 
«ό υπέρτατος ήγεμών (ό Φριδερΐκος;) των συνενουμένων επαρχιών όφθή-

ι ) Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ  Χρονογραφία τής ‘Ηπείρου Α' (Ά θήναι 1856) σ. 237 
(βλ. άνωτ. κεφ. 5). Καί ό μέν λαός των Κερπυραίων είς άνάμνησιν τοϋ γεγονότος 
συνέθετο.Ά κ ο λ ο υ θ ί α ν  τ ο ΰ  έ ν  Κ έ ρ κ υ ρ α  κ α τ ά  Ά γ α ρ ι ν ώ ν  
υ π ε ρ φ υ ο ύ ς  θ α ύ μ α τ ο ς  τ ο ϋ  έ ν  α γ ί ο υ . . .  Σ π υ ρ ί δ ω 
ν ο ς  τ ο ϋ  θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ο ύ ,  σ υ ν τ ε θ ε ΐ σ α ν  ε ί ς  έ π α ι ν ο ν  
τ ο ϋ  α γ ί ο υ . . .  ε ί ς  δ έ  τ ω ν  π ι σ τ ώ ν  ω φ έ λ ε ι α ν ,  τ ύ π ω  δ ο 
θ ε ί  σ α. Έ  ν ε τ ί η σ ι ν έ τ ε ι σ ω τ η ρ ί ω ,α τ|> ι η' (1718). ή δέ των 
‘Ενετών αριστοκρατία, είς άντίδοσιν π ο λ υ τ ε λ ε σ τ ά τ η ν  ά ρ γ υ ρ ά ν  
κ α ν δ ή λ α ν α ν έ θ ε τ ο.

2) Αύτ. σ. 63 — 67 π. χ. ό θάνατος τής αύτοκρ. Έ λ ι σ σ ά β  ε τ  καί ή μα· 
ταία αύιής προσπάθεια νά στερεώοη είς τον θρόνον Π έ τ ρ ο ν  τ ο ν  Γ'. Περί 
τών τέκνων τής Θ η ρ ε σ ί α ς  « υ π έ ρ  τ ώ ν τ ρ ι ώ ν ,  λέγει, π α ρ ε γ γ υ- 
α τ α ι ό ό ρ ί ζ ω ν» καί φαίνεται έκ τών 6 διά τών τριών εννοεί τον διάδοχον, 
αύιής Ί  ω σ ή φ Β', τον μέγ. δοϋκα τής Τοσκάνης Λ ε ο π ό λ δ ο ν  καί τον τής 
Μοδένης Φ ε ρ δ ι ν ά ν δ ο ν. Περί τοΰ μ ε γ. Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο υ : γράφει «ό β α- 
σ ι λ ε ύ ς ο ύ χ  έ ξ ε ι τ έ κ ν ο ν έ κ  τ ο ΰ  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  κ α ί ο ύ χ ί  
αλλ’ έκ τ ο ΰ  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ » ’ διότι ώς γνωστόν ούτος άφήκε διάδοχον ανεψιόν 
(γρ. έκ) τοΰ πρίγκηπος Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  Γ ο υ λ ι έ μ ο υ.

3) Αύτ σ. 67 (βλ. άνωτ.)
ι) Αύτ. σ. 70-72.
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σεται εν καταστροφή και οΰδεμίαν τελείαν εξουσίαν επ’ εκείνων έ'χειν δυ- 
νήσετα ι»1) καταλήγει δέ εις έπαινον τής *Ελισάβετ ΙΙετρόβνας : «δοξά
ζεται ή βασίλειος νεάνις καί έπιφανεστάταις σννϋηκαις τοΐς Γάλλοις qn- 
λιονται και των ενοχλούμενων διοικήσεων άληϋης μητηρ γίνετα ι» 2). Προ
τρέπει ειτα αυτήν νά επιτρέψε «τδ νπερμέγεθος βασίλειον» εις τό βρέφος 
(τον ανεψιόν αυτής δηλ. Πέτρον Γ') «μέγα και ειρηνικόν και ένδοξον, 
λέγει, τούτο είναι βλέπω» 3). 3Αλλά δυστυχώς δεν έζησεν ό Πολνείδης, 
ϊνα  ΐδχι την έξέλιξιν' διότι ναι μέν το βρέφος εκείνο ηΰξήθη και έγένετο 
δυσειδής άνήρ,άλλά μόλις έλαβε τό σκήπτρον ύπέστη λίαν τραγικόν τέλος4 5 *).

Κεφ. Θ'. Τό κεφάλαιον τοΰτο άναφέρεται εις τα τελευτα ία  (μέ
χρι τοΰ 1762) γεγονότα τής Ευρώπης, ήτοι διά τήν Πολωνίαν λέγει, δτι
«έμφρων τις πατρίκιος... καταπαΰσει τάς δυστυχίας.....», ως ενομίσθη ή
άνοδος εις τον θρόνον τοΰ Ιθαγενούς Στανισλάον Λεκζίνσκη  (-J-1762) «καί 
καταλλάξεταί σε τω τε Γάλλφ καί Β  αν δ άλω κα ίτω  Βορονσεφ υπόσπονδος 
εση» δ.Λιά τήν διαδοχήν τοΰ του γαλλικού θρόνου (i).φα ίνετα ι φιλόγαλλός τις 
είσήγαγε τον στίχον : «ή θάλασα και ή γή συνενω θήσοντα ι υπέρ των Γάλλων. 
Μοΰσαι τήννίκην ψάλλουσ ιν»7).Ε ΐθ’οΰτω δ ΐ ίολυ ι ίδη ς  εξαγγέλλει τον θρ ίαμ 
βον καί ορίζει τδ 1765, ως εΐπομεν, έπαγόμενος τήν τριετή δυστυχίαν τοΰ 
πολέμου, δ'σας κατά ταΰτα άρξεται τό 1762 8), "Οτι τό μέγα τοΰτο γεγονός 
σννέδεεν ό Πολνείδης προς την άι οδονίΐέτρου τονΓ', ύποδηλοΐ καί ο εξής 
στίχος ώς νομίζω : 23. όφθήσεται εις τον κολοφώνα των αΰταρκειών, τό 
άπολόμενον ενρεϋησεται καί τδ άποξενωϋέν άναληφ&ησεται 9).Έ λέχθη ανώ 

ι) Αύτ. σ. 76.
3) Αύτ.
3) Αύτ. 77-78.
j ) fO Θ ε ό κ λ η τ ο ς  άποδεικνύεται θαυμαστής τής Ε λ ι σ ά β ε τ  καί 

διαρκώς εξυμνεί ταυτήν όνομάζων έ ν δ ο ξ ο ν ,  α δ ε λ φ ή ν  π ρ ο σ φ ι λ ή ,  
ι ε ρ ό ν  ν ε ά ν ι δ α, α λ η θ ή  μ η τ έ ρ α  τ ω ν  υ π η κ ό ω ν  κ τ λ. 
στηρίζει δέ μεγάλας ελπίδας εις τό βρέφος, δπερ αυτή υιοθέτησε τω 1742, καί δπερ 
ώς Π έ τ ρ ο ς  Γ ' Θ ε ο δ ω ρ ό β ι τ ς  άνήλθε τον θρόνον τφ 1762. Τοΰτο 
έθεώρει ώ ς θ - ρ ί α μ β ο ν  τ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  α υ τ ο ΰ ,  ήτοι τ ή ς σ υ ν -  
ε ν ν ο ή σ ε ω ς Τ  ώ β σ ο ν κ α ι  Γ ε ρ μ α ν ώ ν ,  διότι ο υιός ήν, ώς ιΐπο- 
μεν, δούξ τοΰ Holstein Gottorp.

5) Αύτ. σ. 78-79. Β ά ν δ α λ ο ς  ό Τούρκος, καί Β ο ρ ο ΰ σ σ ο ς ο  ΙΙρώσ- 
σος καί Βορουσσία ή Πρωσσία (βλ. Ζαβίρ. σ. 247). Ή  Γαλλία είχε δυσαρεσιηθή 
διά τήν άνοδον Α ύ γ ο υ σ τ ο  υ τοΰ Γ' .

Θ) Αύτ. σ. 79-80.
7) Αύτ. σ.79,8. Ποιαν νίκην; ή εν τισι χειρογράφοις προσθήκη οκτώ Λατ. γραμ

μάτων. auyclauy, δηλοΐ τήν νοθείαν τοΰ κειμένου.
8) Αύτ. 80-82.
ϋ) Αύτ. σ. 81.
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τέρω, δη  ή δολοφονία τοϋ Πέτρον ουδόλως έπιστεϋθη κατ’ άρχάς υπό του 
λαοϋ. διεδόθη oci ζή καί υπό μυστικόν όνομα περιεφέρετο έν τη ’Ανατολή, 
ώς ό αναμενόμενος Μεσαίας τής άναστάσεως του Β υζαντίου εμφανιζόμε
νος,ώ ; εΠομεν. ’Ίσω ς ό θρύλος ουιος έγκρϋπτεται καί ενταύθα.Τά εφεξής 
είσιν ύπεράγαν δυσξϋμβλητα.

Κεφ. Τ . Καί τοΰτου τά έν αρχή ακατανόητα. φαίνετα ι δτι ποιείται 
άνακεφαλαίωσιν ό συγγ. των προλεχθέντων καί έφίστησι σπουδαίως την 
προσοχήν επ’ αυτώ ν, ώς ε ΐθ ιστα ι, έν τω έπιλόγφ. «πρόσεχε, υιέ ανθρώ 
που, πρόσεχε' διότι ώδε ϋήσομα ι τέλος των έπ ιϋυμ ιών σον» ι). Έ πάγεται 
έπειτα την «συναγωγήν τοϋ πανούργου εσπερινόν οδηγού» καί πολυώνυμα  
τιμωρητικά όργανα κ α τ ’ αυτοΰ «τον άνοσίου σατανικόν τοϋ . ‘Άδον συλλό
γου», δστίς συν τω τετάρτφ αίώνι, ήτοι τω ΙΗ' από της αρχής όλοκληρως 
λήξει» ”). Εύνόητόν έστιν δτι περί τής Δυτικής εκκλησίας ό λόγος, «το ασε
βές σχολεΐον τοϋ διαβόλου».«Κ αί τότε, επιφέρει, τό νπέρλαμπρον σύνταγμα 
της ι'λείας Προνοίας διαυγάσει εις τον κόσμον» 3). Μ εθ’ δ ψάλλει τά επ ιν ί
κια, ά'περ περιεγράψαμεν.αί έλαβον, λέγει, αι στρατιαϊ των ουρανίων πνευ
μάτων τον μέγαν δράκοντα καί δησαντες «δειναϊς σειραΊς» ερριψαν έν τω 
Ταρτάρω τον πυράς, ηιάλλονσαι τό ’Άγιος ό Θεός τω τρισαγίω Θεω κτλ.» 4)·

Τοιούτον έν πάση δυνατή περιλήψει τό περιεχόμενον των Χρησμών 
τοϋ Πολυείδονς έν τοΐς κεφαλαιωδεστέροις. Ά νεπ τΰξαμ εν καί έξήραμεν τά 
ουσιώδη μέρη καί δή τά άφορώντα την ’Ανατολήν, τήν 'Ρωσσίαν καί την 
Γερμανίαν ώς καί τά τής Δυτ. Ε κκλησίας. ΓΙερί των καθέκαστα, πολλοί 
έματαιοπόνησαν καί αρκεί ή προσκορής αυτών αδολεσχία. * 2 3

1) Αντ. σ. 93-29.
2) Αύτ. 94-95.
3) Αύτ. σ. 96, 3G-37. 
u) Αύτ. σ. 99-103.
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25. Χειρόγραφα κ α ί  εκδόσε ις  τών Χρησμών. 'Η σπ ά ν ις  των χ ε ι 
ρ ο γ ρ ά φ ω ν— Κώδικες  Ζ α γ ο ρ ά α ΐ  σ π ο υ δ α ϊα ι  σημε ιώσε ις  — 

"Αλλοι κώ δ ικ ες—Κ ώδικες  μονής Ί β ή οω ν , ή προς Γ κ ίκαν  
άφ ιερω τ ική  — 'Η εκδοα ις  τοϋ  'Ρ ήγα  κα ϊ ή τον κ ε ί 

μενον παραχάραξ ις— Εκδοαις Μ εσολογγ ίου  κα ϊ  
’Α θηνώ ν—4Η τον  Ζ ηλοπ ροφ ή -ο υ  κα ϊ ή τοϋ  
Σ τεφ αν ίταη  —"Αλλα χρησμολογ ικά  β ιβ λ ία .

'Η παρά τώ λαφ  διάδοσις των Χρησμών του Α γαθάγγελου ήν με
γάλη. τοΰτο δέ ε ίνα ι ακριβώς τό αίτιον, ώστε εν τα ΐς βιβλιοθήκαις an α- 
νίως νά συναντώμεν αΰτοΰς, δπως και πάντα τά λαοφιλή βιβλία L). Κ αί 
παρατηρεΐται τό τοιοΰτον προ παντός έν τα ϊς  μοναΐς. Έ ν ταίς βιβλιοθή
κ ε ς  αναπαύονται μακαρίως υπό παχύ στρώμα κονιορτου οί μεγάλοι πατέ
ρες, καί δη α ί άρχαΐαι εκδόσεις τών κλασσικών συγγραφέων, άλλα που 
νά εΰρης 'Αμαρτωλών σωτηρίαν, Γεωπονικόν του ’Αγαπίου, ΓΙροσκυνη- 
τάρια τών ιερών μονών, πολλφ μάλλον ’Αγαθάγγελον. Μάτην θά  άναφυλ- 
λίσητε τον ογκώδη κατάλογον τών κωδίκων τής γεραράς Λαύρας καί τών 
πλείστων άθω ίτιδω ν μονών. ’Αγαθάγγελος ουχ εϋρηται ! Εις την τών Ίβή- 
ρων, τήνΜ ετάννοιαν τοΰ ΙΙολυείδους , υπάρχει εις κώδιξ, οΰ έν τέλει υπάρ
χει ή σημείωσις ;

« Εστω εις ε ΐδησιν τών άναγιν ο σκόντων δτι εις το σκευοφυλάκων μας 
"Ιβήοων είναι ή τελειωτέρα Ά ποκάλυψ ις * 2) εις κεφάλαια δέκα με καλήν 
καλληγραφίαν όπου υστέρα ενρεθεΐ».

Καί ουδόλως άπίθανον, δτι τοΰτο ήν τό πρωτότυπον άφιερωθέν συν 
τώ Λευκώματι υπό τοϋ εύγνώμονος Πολυείδους. Ό  ευφυής μονάχος τοϋ 
σημειώματος οίονεί προεφήτευσε την σΰλησιν, καί εγραψεν «όπου νοτερά 
εύρεθεΐ». δυστυχώς εν τή είρημένη μονή ουχ εύρέθη ! Διά τοΰτο οί σπου
δαιότεροι τών κωδίκων τοϋ ’Αγαθάγγελου σώζονται έκτος τοϋ ’Ά θ ω . Γ νω 
στοί μοι κώδικές εισιν οί εξής; νέα.

Ζαγοράς 85, σ. 57 τοϋ X V III  αίώνος.

‘) Δεν θά λησμονήσω, δα μεταβάς εϊς την παρά τάς ‘Αθήνας μονήν τών Κ λ ε ι 
σ τ ώ ν  τφ 1919 έζήτησα παρά τίνος μοναχού προς άιάγνωσιν βιβλίον τι. τό παρα- 
δοθέν μοι, ήν ή Συλλογή τών χρησμών τοϋ Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ,  ά ν ή κ ο ν  ά λ 
λ ο τ ε  ε ι ς  τ ή ν  ’Ε θ ν ι κ ή ν  τ ώ ν  ’Α θ η ν ώ ν  β ι β λ ι ο θ ή κ η ν ,  διε- 
κοίνοντο δέ αρκούντως φαεινά τά σύμβολα τής πρώην ιδιοκτησίας, μεθ’ ολην τήν 
τολμηράν άπόσβεσιν.

2) Διάφιρα ονόματα φέρουσιν οί Χρησμοί οϋτοι ήτοι Χρησμός Άποκάλυψις 
"Οπτασία, "Ορασις, Διή'/ησις, Προφητεία, Προρρήσεις κτλ.
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«Προφητεία του μακαρ ίτου ίερομονάχου ° Αγαθάγγελου της μοναδ ι
κή ; πολιτείας τον μεγάλου Βασιλείου  ι) εν Μεσοίνη τής Σικελίας έν τφ  
τή ; άπολυτρώοεως ημών χιλιοστω δ ιακοσ ιοστφ εβδομηκοστόν έννάτφ ειει, 
καϋώ ; εκ θεοΰ άπεκαλύφθη, ή τις μετά ταντα εν Μεδιολάνφ εν τφ χιλιο
στό) πεντακοσιοστφ πέμπτη) ετει εδόίλη εις φως παρά τον α ίδεσ ιμωτάιον  
πατρδς και Ιερομονάχου τής του αγίου Βένεδίκτον τάξεως Ια κώ βου  τον 
Παλαιώτον. Νυν δε εκ τής ‘Ι ταλ ική ; διαλέκτου εις πεζήν φράσιν παρά  
του πανοσιωτάτου Θεοκλήτου του και Πολυειδους ταπεινού αρχ ιμανδρ ί
του, ήτοι χωρεπισκόπου Πολυανής και Βαρδάρων, ναι μην και τής εν 
Λειψίμ ορθοδόξου εκκλησίας επόπτου τε και οννηγόρου».

Έν αρχή έντυπος ή είκών τον Θεοκλήτου Πολνείδονς καί κάτωθεν ή 
σημ. «Έτυπώθη εις τού: 1783 * 2). Ουτος έλθών εις Κωναταντινονηολιν  
έχειρονήθη Σννάδων και επέστρεψε». Έν σ. 4 «επιστολή τοΰ μεταφραστοΰ 
προς τον ηγεμόνα Ούγγροβλαχίας Ίωάννην Γρηγόριον Γκίκαν  Βοεβόδαν».

Έν σ. 5 Σημείωμα τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου  «έκ των ψευδοπρο- 
φη:ειών των έμπροσθεν τοΰ "Ιερωνύμου πολλαι τνχαίως ήλήθευσαν και 
έπληρώθησαν, at πλεΐσται δε απλήρωτοι, άγνιοστοι κα'ι σκοτειναί, και ού 
προφητεΐαι, άλλ’ αθύρματα και λόγοι κενοί. Οι μεθ’ ημάς δέ ίδέτωσαν καί 
κρινέτωσαν περί τούτων, δτι ήμΐν ού δέδοται είδέναι τά τής δέλτου, ως ό 
μεταφράσας Θεόκλητος ό ΙΓυλυείδης ίδιοχείρως σημειοΐ» 3).

Ζαγοοάς  28 τοΰ XVIII αιώνος. Χρησμοί ’ Αγαθάγγελου σ. 255— 291.
Έν σ. 115 ή σημείωσις ήδε :
«ΙΙροφητεία τοΰ Σικελιώτου’Η/ήό’α ΊωάννΟυ τής μονής τοΰ αγίου Βε- 

νεδίκτου έκδοθείσα τφ ,ατ' ή ,αυλ περιέχει εις πλάτος, δοα (ραίνονται εις 
όνομα τον 'Ιωρωνύμου 'Αγαθάγγελον, δθεν αγνοείται τις τούτων α' καί 
ό κλέπτης. "Ωστε ή προφητεία εστίν αληθής, ή μόνη διαφορά είναι εις τά 
ονόματα. Τις άρα ό κλέψας ό Αγαθάγγελος ή ό ’ Ιωάννης; Τό τοΰ Ίωάν- 
νου σώζεται Λατινιστί καί Ίταλιστ ί» .  4)

Κώδιξ μονής Προνσοϋ έν ’Ακαρνανία 21 φ. 57 α' έ. τοΰ αιώνος.

! ) Τον Δ α ν ι ή λ  Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν  ό Κ ρ ο ύ σ ι ο ς  άνωτ. ώνόμασεν: 
οίκονόμον ordino S. Basilii. Συνήθως οί Δυακοί οΰυως όνομάζουαι τούς κοινοβιάιας 
της Ά νατ. Εκκλησίας (βλ. E l s s n e r  ενθ ’ άνωτ. σ. 117-118).

ή Έν τη Sacra tuba fidci ortkodoxae υπάρχει εις τό κάτω μέρος τής είκόνος 
J. G. S c h m i d t  sculpsit. Brunsvigae 1733. (L· c g r. ένθ’ άνωτ, σ. 253). ώστε έκ 
τοΰ βιβλίου τούτου ή είκών προσετέθη εις τούς Χρησμούς.

3) Ταΰτα κατά περιγραφήν τοΰ φίλου καθηγητοϋ τής Θεολογίας τοΰ έθν. Πα
νεπιστημίου κ. Κω ν .  Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ έν Ν. Έλληνομνήμονι Λ ά μ π ρ ο υ  
τομ. ΙΓ' σ. 448.

4) Περιγραφή τοΰ ούτοϋ, ένθ. άνωτ. σ. 119.
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« ’Οπτασία. Π ροφητεία ΐερομονάχου Αγαθάγγελου... έρμηνευθεΐσα  
έ ί τη; ’Ιταλ ική ; διαλέκτου εις πεζήν φράσιν παρά του πανοσιωτάτου Θεο
κλήτου Πολυειδοΰς ταπεινού αρχιμανδρίτου ήτοι χωρεπισκύπου Πολυανής 
και Βαρδάρων, να ι μην καί τής έν Λ ειψ ία  ορθοδόξου εκκλησίας επόπτου 
τε καί συνηγόρου, α ψ η '1)».

Κώδιξ  της 'Ιστορ . καί 'Εθνολογ.'Εταιρίας τής Ε λλάδος 176.
«Χρησμός ήτοι προφητεία του Μακαρίτου ΐερομονάχου Α γ α θ ά γ γ ε 

λου τής Μοναδικής πολιτείας τοϋ Μεγάλου βασιλείου γεννηθέντος έν 
Μεσσήνη τής Σικελίας έν έτει 1279 ασοθ', άνατυπω θεΐσα  επί τής πρώτης 
έτδόσεω; τής έπιγραφομένης είκονικώς έν ’ Α γαθουπόλει»φ. 2 2 β έ. * 2).

Κώδίξ της έν Ά θήνα ις  βιβλιοθήκης τοϋ Ά. Κολνβα 56 έκ σ. 32. 3) 
Κώδικες έν τα ΐς βιβλιοθήκαις τοϋ ’Άθω.

Κώδ. 'Αγίου Παντελεήμονος 204 τοΰ XIX αί. σ. 447-450 καί 687- 
689 : «Π ροφητεία τοϋ 'Ιερώνυμου ’Αγαθάγγελου μέ παράφρασιν».'Ο μοίως 
καί έν κώδ. 639 (τοϋ Σεριφίου) φ. 90α—104 νέα·

Κ ώδιξ  μονής Βατοπεδίου  717 σ. 424-447, XIX  αίώνος.
Κώδιξ μονής Ίβήρων.  Έ νταϋθα  έξαιρετικώς σιοζονται τρεις κώδικες 

6 808 καί 898 τοϋ XIX αίώνος καί ό 343 τοϋ X V III ό καί σπουδαιότερος» 
ος άρχεται ούτω ς: «Π ροφητεία ' ιερώνυμου Ά γαθαγγέλον συγγραφεΐσα έν 
Μεσσίνη τής Σικελίας έν τω ,ασοθ' έτει τής θεογονίας, ω ςέκθεοϋ αϋτω άπε- 
καλΰφθη , ή τ ις  ύστερον έν Μεδιολάνσ) έν τώ ,α φ νφ ' έτει έδόθη εις φως 
παρά τοϋ αίδεσιμωτάτου πατρός καί ΐερομονάχου τής τοϋ αγίου Βενεδίκτου 
τάξεΟ); ’Ιακώβου τον Παλαεώτον , έρμηνευθεΐσα έκ τής Ιταλ ικής διαλέ
κτου εις πεζήν φράσιν παρά τοϋ πανοσιωτάτου Θεοκλήτου τον Πολνει- 
δοΰς ταπεινοϋ αρχιμανδρίτου, ήτοι χωρεπισκόπου ΙΙολυανής καί Βαρδά
ρων, ναι μήν καί τή ; έν Λ ειψ ία  δρθςδόξου έκκλησίας έπόπτου τε καί συνη* 
γόρου κατά το α̂α̂ η'» . φ.78«-94. 4 * 6). εIθ ’ οϋτω προτάσσεται ή άφιερω ιική  
επιστολή προς τον ηγεμόνα τής Ούγγροβλαχίας Γρήγορων Γκίκαν. δ) 

Ε πιστολή Θεοκλήτου έρμηνευτοϋ τής παροϋσης Ό ράσεως.
"Ωσπερ ϋδωρ ποτέ χφ ’Αλεξάνδρα) °) προσενεχθέν ου τοσοϋτον εις τό

ι) Ν. Έλληνομν. Λ ά μ π ρ ο υ  τόμ. 1' σ. 302.
2) Αύι. τόμ, Η' σ. 88, είναι ή έκδοσις τοϋ ' Ρ ή γ α  Φ ε ρ α ί ο υ.
5) Αύτ. τόμ. ΙΒ' σ. 269.
·,) Ό  κώδιξ περιέχει εν φ. 43α—33α χρησμού; τοϋ Ίωάνναυ Λινδίου επισκό

που Μύρων καί έν φ. 58—78 ανωνύμου.
s) Ταύτην άνωνύμως καί έν tiolv έσφαλμένω; καί έλλιπώς έδημοσίευσεν εν 

άρχη ό Σ τ ε φ α ν ί τ σ η ς ( σ .  144). 6 Γ ρ. Γ κ ί κ α ς Α' ήγεμόνευσεν εν Βλα
χία μέχρι τοϋ 1752.

6) Άρταξέρξης Στεφ.
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τοΰ δώρου ευτελές, δσον είς το τής γνώμης πρόθυμον άποβλέψας εΰμενώς 
τούτο έδέξατο, ούτως καυτός οΐονεί ψεκάδας δρόσου πνευματικής τοΰτ’ 
αυτό προσανατίθημι. Μή ούν είς την ποσότητα αποβλέψας μάλλον δέ
εις την ποιότητα- θε ιον  γαρ τφ  δντι έστί τό κειμήλιον καί θαυματουργού 
αγίου τό προσφερόμενον ι). Δέξαι τοίνυν εύμενώς και ζώης συν παντί τφ  
ευλογημένος ο ΐκφ  ζωήν Νέστορος.

Τής ύμετέρας υψηλότητος * 2) διάπυρος προς Χριστόν ευχέτης

Ό  του παρόντος ερμηνευτής.
Ου πασι δέδοται τό τά της δέλτου ταΰτης είδέναι, είμή φ  άπ εκαλΰφθη3 *).
Κώδ. μονής  ’Ιβηρων 898 τοΰ 1808 φ. 21. CH γραφή λίαν έπίμεμελη- 

μένη. « ’Οπτασία Ιερώνυμου». άρχ.Ό όφθείς μοι τόπος (γρ.τόπος)ήν κατά  
τό αψλγ' (έξ ου φα ίνενα ι ότι λείπει 1 φΰλλον).

‘II επ ιστολή: "Ωσπερ ύδωρ ποτέ ’Αλέξανδρος.
Τό κείμενον διήρηται εις κεφ. α' — Τ. Μετά τύν πρόλογον : Προφη

τεία 'Ιερομόναχου Ά γαθαγγέλου κτλ. Τό α κεφ. επ ιγράφεται εισαγωγή, 
επί τής ωχς ύπάρχουσιν υποδείξεις του περιεχομένου έκαστου κεφαλαίου.

Έ ν τέλει : «Έ γράφθη  ή παρούσα δρασις παρ’ έμοΰ τοΰ Δημητρίου 
Αουκ^ονς». άλλη χ ε ιρ ί: «‘II παρούσα φυλλάδα  είνα ι έκ τοΰ σκευοφυλακίου 
καί συναχθηκοΰ των Ίβήρων. λοιπόν οποίος τήν πάρει προς άνάγνωσιν 
πάλιν νά τήν έπιστρέφη καί νά μή τήν οίκιοποιηθεΐ, διά νά μήν εξει τό 
έπιτίμιον των ιερόσυλων, αωθΦ Ίανουαρ. κς-'

ό Νεόφυτος».

Κώδ. μονής ‘Ιβήρων 808. Τετράδιον εκ σελ 51 εις 4ον άποστελλό- 
μενον υπό τοΰ Γεωργίου 5Εμμανουηλίδου Κεφανηδάκη  τοΰ εκ Κρήτης είς 
τον Ζώτον Δημηχριυώην Μητσηκονριν  μετ’ επιστολής καί πατριωτικοΰ 
ποιήματος.

Έ ν αρχή. Ή  παροΰσα 'Ιερά ό[πτασία] άφιερώ θη τφ  εντιμωτάτφ  
Ζώτο Δημητριάδη Μη[τζηκοΰρι] 1825 Νοεμβρίου 80. Έ ν 'Ρώ τταις (sic).

Έ ν αρχή καί τφ τέλει μυόβρωτον.
Έ ν τή επιστολή γράφει προς τοις άλλο ις: «ελπίζω δτι θέλει προξε

νήσει εύχα[ρίστησιν καί τέρ]ψιν είς εκείνους, όποΰ φέρουν πατρ ιω τισμόν], 
άναγινώσκοντες τό παρόν θελετα ι κα[ταλάβει πώς] ε ίνα ι δυνατός δ Θεός 
καί μέγας. μήν [απορείτε] διά τά πολλά περίεργα καί ακατανόητα [τά

0 Προφερόμενον Στεφ.
2) Υψηλότητος λείπ, Στεφ.
3) Κώδ. είμί. είμή φ άπεκαλυφθη λείπ. Στεφ. Πλήν των είρημένων χειρογρά

φων ό Ζα β ί ρ α ς (ο. 321) γράφει δα έκέκτητο καί αυτός.
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όποια] ε ίνα ι εδώ γεγραμμένα, επειδή τά αδύνατα [παρ’ άνθρώποις] δυνατά  
εσ ιιν  παρά τφ  Θεφ».

(Έ ν κώδικι 181 φ. 29α ’Αγγελιοφόρου Χρησμοί περί Κ ω νσταντινου
πόλεως. πρβλ. καί A thous 578, 26. 2 5 8 1 ,2γ').

Κώδ. 'Εθνικής βιβλιοθήκης  1256 γεγραμμένος έν Βουκουρεστίφ τω 
1790 σ. 3 5 —72. Ά π οκά λυψ ις τοϋ Μακαρίτου "Ιερώνυμου ’Α γαθάγγελου  
(εις την καθωμιλημμένην).

Κώδ. Έθν. βώλιοθ. 1350 χου X IX  αίώνος μετά τούς Χρησμούς του 
Λέοντος καί του Μεθοδίου Πατάρων έπ ετα ι: ’Οπτασία "Ιερώνυμου ’Α γα
θάγγελου.

Κώδ. 'Ιεροσολ. βιβλιοθήκης 153 του 1790 έτους, εν αρχή : Χρησμο- 
λόγιον ’Αγαθάγγελου (μετά πλήρους επιγραφής ιυς καί έν κώδ. 551. τοϋ 
XIX αί. (Τεροσ. Βιβλ. Τόμ. Α' σ. 252 καί 463).

Ε κδόσε ις  των Χρησμών.
Την σημασίαν καί σπουδαιότητα, ήτις άπεδόθη υπό των ηγετών καί 

οργανωτών τής άπελευθερώσεως του έθνους εις τούς Χρησμούς, άποδει- 
κνύει τό γεγονός, δτι ή πρώτη εις φως διά τον τύπον εκδοσις αυτών εγέ- 
νετο υπό τοϋ πρωτομάρτυρος της ελευθερίας *Ρήγα τοϋ Φεραίον. Οϋτος 
μετά τών επαναστατικών θούριων διεσκόρπισε καί τά φυλλάδια τών Χρη
σμών, ως εναίσιμα καί όμφήν θείαν διά τά πεπρωμένα τοϋ Γένους. Δεν 
πιστεύω νάευρίσκηταί που άντίτυπον τής έκδόσεως έκείνης,ήτις ένεφανίσθη  
λήγοντος τοΰΙΗ ' αίώνος ι),ΑυΕη φέρει την συνήθη επιγραφήν,καί αντί τού: 
«έρμηνευθεΐσα έκ τής Ιταλ ικής», έχει:έρμ. εκ της Γαλλικής, τά δε εφεξής 
«παρά τού πανοσιωτάτου κτλ», παραλείπονταύ 2). Νϋν πρώτον θεία  χάριτι 
τύποις εκδοθεϊαα εν Ά γαθονπόλε ι,ε ιε ι οωτηριώδει ατοθ'», εις ό ό επικρι
τής παρατηρεί : «όντως δ άνηρ λαμπρώς ιμεύδεται καί την έαντοϋ εκδο- 
οιν παλαιοτέραν της τοϋ *Ιακώβου ΙΙαλαιώτου μάτην ϋποδε ϊξα ι επιχει
ρεί, την έν τελεί τοϋ δκτωκαιδεκάτον άπδ Χριοτοϋ αιώνα, ήκιστα y εν ετει 
ατοθ' γενομένην εν Βιέννη της ’ Αονστρίας ούδαμώς εν Άγαθουπόλει,της εν 
ετει α,φνε πρώτης έκδόσεως.'Έιν γάρ έκείνφ τφ  έτει ή Προφητεία έν Μεδιολά- 
νοις Ί τα λ ιστ ί εις φώς έξεδόθη παρ ’ Ιακώ βου,κατά δε τό ,αψη' έτος ήρμη-

ι) Τάς βιβλιογρ. σημειώσεις λαμβάνω έκ τών προλεγομένων τοϋ Ζηλοπροφήτου 
ήτοι τής μετά χεΐρας έκδόσεως σ. κα', καί εξής.

ζ) «'Εαυτήν ούτως άξιόπιστον συνιστώσα (ή έκδοσις, λέγει ό Ζηλ.) τ ο ν  δ έ 
μ ε τ α φ ρ α σ τ ή ν  Θ ε ό κ λ η τ ο ν  ά ρ ν ο υ μ έ ν η  καί ώς μή ές δεϋρο 
διαβιοΰντα έξουθενοΰσα, καί τά έξ έκείνου άχρι τών καθ’ ημάς ήμερών σωζόμενα 
χειρόγραφα καί αντίγραφα άκυροϋσα καί εις τό παντελές, καίπερ δντα καί μετά 
χεΐρας φερόμενα καί ήμΐν άναγινωσκόμενα άσυνειδήτως καταργούσα».

Θ ρ α η ι κ ά Ε' 10
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νβύθη παρά Θεόκλητόν έκ τής Ίεαλ ικής διαλέκτου, ονκονν εκ της Γαλλι
κ ή ; διαλέκτου, ή φησ ιν  ό 'Ρήγας , εις πεζήν ημών φράσιν. Ού μόνον άρα 
εαυτόν ερμηνευτήν τής προφητείας άδηλον τοις μή ειδόσιν ύποδείκιυσιν' 
οΰ γάρ ουδέ του ερμηνευτοΰ ουδέ του εκδότου τό όνομα φέρει ή έ'μοιγε 
γνωστή του 'Ρήγα  έ'κδοσις, άλλα κα ί εκδότην αυτής τον παλαιότερον του 
Παλαιώτον  καίτοι μηδαμή μηδαμώς ών ερμηνευτής, στρεβλός δε εκδότης 
τής παρά Θεοκλήτου έρμην ευθεία η ; Προφητείας γενόμενος, ώς γε καθ’’ 
ημάς εν τφ  τέλει του ιη' αΐ,ώνος Ι)». Τό μάλλον περίεργον τής εκδόσεως 
του Φεραίον σημεΐον  είνα ι ό ακρωτηριασμός του κειμένου, έφ ω και κατε- 
ξανίσταται ό Ζηλοπροφήτης «οΰτω φθορευς τής ακαταλήπτου προ
φητείας ό κλεινός 'Ρήγας έκ τών έργων άπεφάνθη» γραφών 2). Τό σπου- 
δαιοτερον ε ίνα ι ή ενωσις του καί Η' κεφαλαίου. Καί έκ μέν του 77 
άφσιροΰνται περί τούς 50 στίχοι, ήτοι από 17 — 60 (τέλους), δηλ. τά περί 
ελεεινολογίας τών Γάλλων, περί Π αννονίας, 'Ισπανίας κτλ. καί δή τό ϋαν-  
μα τοϋ αγίου Σπυρίδωνος καί δ ύμνος τών Γερμανών καί ό θρίαμβος  εν 
τή ’Ανατολή . έκ τού Η' άφηρέθη ωσαύτως ό ύμνος προς τους *Ρώσσους, 
ήτοι από 1 — 12 3). Ούτε ή Γερμανία ούτε ή 'Ρωσσία ήδΰνατο μετά τοσαύ- 
τας διαψεύσεις ταίν ελπίδω ν νά ένδιαφέρη τον 'Ρήγαν, αυτός είχε στραφή 
πλέον καί ένητένιζεν ατενώς πρύς νέον έν τφ  στερεώματι τής Ευρώπης 
αστέρα, τον Βοναπάρτην. Ό  ένθουσιασμός αυτού υπέρ τών Γ άλλω ν είναι 
γνωστός, α ί νέαι δημοκρατικαί καί φ ιλελεύθερο ι ίδέαι ειχον κατακτήσει 
τελείως τήν καρδίαν τού τήν μυσαράν τυραννίαν άποστρεφομένου νεαρού 
Θετταλού καί τφ  Μαυρογένει εις Μολδαβίαν άκολουθήσαντος ως γραμμα- 
τεύς τής ήγεμονίαςχ). 'Η  παραχάραξις τών Χρησμών υπό τον 'Ρήγα, ε ίναι 
διδακτικωτάτη  διά τήν ιστορίαν καί τάς τΰχας τού κειμένου αυτών. Βε * 2 3 4

ι) Αύτ. 72.σημ.
2) Βλ. Αύτ. σ. 9,5!) καί 68 έν ταΐς ύποσηη.

3) Ό 9εν όΖ ηλοπρ.γράφει έν σ. 71-72.«τά γάρ πάσι κείμενα χειρογράφοις ό 'Ρ ή- 
γ α ς αφελών., τό τε ζ' καί τό η' εις έν συνάψας τά δύο εις τό έβδομον κεφάλαιον, 
καί ούττο τύποις έκδούς καί έξειπών τοις φίλοις αύτοϋ, τοϋτο μή ειδόσιν, άπό τών 
έν τώ Ζ' κεφ. 17 προρρηθέντων, Ά λλ’ ώ δυστυχείς, τί μέλλει γενέσθαι ; αϊτό τού
των έκείνων μηδέν τι άλλο παρενθείς, μηδέ μην τά ύπ’ δψιν κείμενα έν χειρογρά- 
φοις, εύάύς μετέβη ώσπερ τις γίγας μεταπηδήσας έπί τά έν τωδε τω η' κεφαλαία) 
κείμενα ακόλουθα ταΰτα: καί καταβάλεις αυτόν...»·

4) Μετά ταΰτα υπηρέτησε καί υπό τον Σο ϋ τ σ ο ν ,  μεθ δ κατα τήν βεβαίωσιν 
τοϋ Γάλλου προξένου έγένετο διερμηνεύς τοϋ γαλλ. Προξενείου. Ό  κ. "Α μ α ν
τ ο  ς έδημοσίευσεν τό αντίθετον. Ό  τελευταίον γράψας κ. Φ. Μ ι χ α λ ό π ο υ- 
λ ο ς προσπαθεί νό αυμβιβάση τό πράγμα (Θεσσαλ. Χρονικά Α' 1930 σ. 12) "Ο 
Κ ο ρ α ή ς εις τό «°Υ π ό μ ν η μ α π ε ρ ί  τ ή ς  π α ρ ο ΰ σ η ς κ α τ α
σ τ ό  σ ε ω ς τ ο ΰ  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  έ ν  Έ λ. λ ά δ ι »  ομρλογών οτι η γαλ·
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βαίω ; υπήρξαν πολλοί 'Ρήγαι κατά διαφόρους έποχάς, ο ΐτινες επειρώντο 
νά παρουσιάζωσι τούς Χρησμούς συνάδοντας προς τάς εαυτών βλέψεις. 
Ε ντεύθεν  αί διαφοραί καί διαστροφαί έν τοΐς χειρογράφοις. (Ταϋτα 
εγραψχ καθώς παρέδωκαν ημΐν σχεδόν πάντες οί γράψαντες περί Τ ή γα  
δα  εσχεα'ζετο προς τον Να.τολέοντα. ’Εσχάτως εκλονίσθην, ώς αλλαχού 
αποδείξω. Βλέπ. eΡήγας ό Φεραϊος καί τά ανέκδοτα αυτού ποιήματα έξ 
αθωνικού χειρογράφου άποσπ.Θεσσαλιχών Χρονικών τό μ .Γ 'Ά θ ή ν α ι 1933).

Δεύτερα εκδοοις εγένετο εν Μεοολογγίω τφ 1824 μ ικρφ προ 
της τού φρουρίου άλώσεως «υπό επιτηδείων τινών, ώς γράφει ό ιστορικός 
Φιλήμων, την τοιαύτην ύπόληψιν τού λαού περί τών ευαγγελισμών τού 
Ά γα θα γγέλο υ  γνωριζόντων» *). Ή  έ'κδοσις αύτη συγκατεστράφη εκεί, ου- 
δενός αντιτύπου επειτα ά να φ α νέντο ς2).

Τρίτη εκδοοις εΐδε ζδ φως έν’ Α&ήναις τφ 1837 τύποις Κορόμηλά, ήν  
ώς παλαιοτέραν έγνώρισεν ημΐν ό Πολίζης.ΚαΧ αυτή, όπως καί ή προηγού
μενη, έξβδόθη άνω νύμω ς (καί ή χοΰ'Ρήγα  βεβαίωςδέν έφερε τό αληθές δ'νομα 
τού εκδότου).Παρατηρεί δε ό Ζηλοπροφήτης: «κατ’ εκείνα (τά χειρόγραφα 
τών αμαθών μεταγραφέων) καί άλλη τις τοιαΰτη γέγονεν έκδοσις τής αυτής 
προφητείας έν Ά θ ή ν α ις  υπό τίνος εμοι γε αδήλου, έν τφδε τφ  ,αωλζ' από 
Χριστού έτος έκδοθείσης, δς εκδούναι ταύτην έλόμενες, ΐνα  μη εις τέλος 
έκλιποΰσα άπώλοιτο, ή φησιν ό αυτός εν τή αύτου προκηρύξει, τύποις ε ιτα  
αυτήν ταύτην ούτως έξέδοτο, ώσπερ εύρεν έχουσαν εν έκείνοις τών χειρο
γράφων, ήμαρτημένοις κατά τό γράμμα άμα καί κατά τό πνεύμα, καί διε
φθαρμένοι^ υπό τής τών μεταγραφέων άμαθείας, ώς δειχθήσεται.....» 3) 'Ως

λική έπανάστασις «απέδειξε τούς "Ελληνας θιασώτας τών Γάλλων καί έως την σή
μερον καδιστα ζηλοοτάς αυτών», παρέχει ημΐν τήν έξης σπουδαιοτάτην διά την ση
μασίαν άμα καί παραχάραξιν τών Χρησμών πληροφορίαν: «Ουδέποτε οί "Ελληνες 
έξήλαυνον τάς στρατιάς αυτών άνευ μάντεως, τών δέ Σουλιωτών Κάλχας άνομολο- 
γεΐται νϋν ό πατήρ Σ ά μ ο υ  ή λ. τούτω μόνον διαφέρει τών πάλαι θεοπρόπων, δτι 
οί μέν άνεζήτουν τάς προρρήσεις έν τοΐς σπλάγχνοις τών ιερείων, ό δέ άρύεται τούς 
χρησμούς έκ τών 'Ιερών Γραφών, έρμην ύων τοΐς ίδίοις συμπολίταις Ή  σ α ΐ α ν 
κ α ί  Ι ε ζ ε κ ι ή λ ,  Δ α ν ι ή λ  κ α ί  Ι ε ρ ε μ ί α ν .  Τά ασαφή τών προ
φητών χωρία διασαφηνίζει ό πατήρ καί ύποφήτης Σ α μ ο υ ή λ  μετ’ εύχερείας 
πολλής, προσαρμόττων αυτά εις τά συμβάντα, άτινα από τινων ενιαυτών έπιβλέ- 
πομεν, α π α ν τ α χ ο ύ  δ έ  ά ν ε υ ρ ί υ κ ω ν  τ ο ύ ς  Γ ά λ λ ο υ ς .  Επειδή 
δέ αύττός μέν τυγχάνει έξοχου τιμής έν τή πατρίδι, αί δέ προφητεΐαι αύτοΰ έκ τής 
νέας Δωδώνης άντηχοΰσιν απανταχού τής Ελλάδος ο ί Γ ά λ λ ο ι  υ π ο λ α μ β ά 
ν ο ν τ α ι  ν ϋ ν  ό Μ ε σ σ ί α ς  τ ή ς  μ ε γ ί σ τ η ς  μ ε ρ ί δ ο ς  τ ο ΰ έ λ λ ,  
λ α ο ΰ» (Άδ* Κοραής ύ.τό Δ, Θ ε ρ ε ι α ν ο ΰ Παράρτ. οδ'),

ι) Έ νθ ’ άνωτ. 68.
2) Ζηλοπροφήτης σ. κγ'.
3) Αύτ. σ. κδ'.
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δεινήν παραχάραξιν  ταΰτης τής έκδόσεως κρίνων όΖηλοπροφήτης αναφέρει 
την του Α' κεφ.διαίρεσιν είς δυο, εις εισαγωγήν καί κείμενον, δπερ άρχεται 
από του σ. 44. ειδον υπό τούς πόδας τοϋ Κύκνου τρία χρυσά διαδήματα...ϊ) 
καί άποφαίνεται, δτι «αυτή έστίν οίκε αμαθούς μεταγραφέως διαίρεσις, 
άλλ5 εχθρού κακόφρονος, καί θεοκαπήλου καινοτομία, παραχαράττοντος τά 
θε ία  καί παραμορψοΰντος; καί αυτήν φεΰ τήν αληθώς θεόπνευστον Προ
φ ητε ίαν διαφθείροντος καί συγχέοννος τα ΐς ίδίαις έαυτοϋ προσθαφαιρέ- 
σεσιν» ').

Τετάρτη εκδοαίς εστιν , ήν μετά χεΐρας εχομεν. Α υτή  φέρει τήν δε τήν 
περίεργον επιγραφήν «·

ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΤΙΝΟΣ ΣΥΝ ΤΑΚΤΟΥ

Κατά χάριν μεν του Ίησου  τον δόντος ζοΐς δυσι μάρτνσ ιν  αυτόν τό 
Πνεύμα τής Προφητείας, κ α τ ’ άποοτολικόν δε του Παύλον ί,ήλον, τον δε 
τον τρόπον ελάχιστου Ζήλο προφήτου .

ΣΥΝ ΤΑΓΜ Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

Διχή διηρηιιενον είς θεωρητικόν τε και πρακτικόν
Έ ν Έ ρμουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Γ. Μελισταγοϋς. 1838, σχήμ. 

16ον σ. κζ', 1 1 2 .
Ό  έκδοτης ειχεν ετοιμάσει πλήρες τό Σύνταγμα διηρημένον είς δυο 

μέρη τό θεωρητικόν καί τό πρακτικόν. Κ αί έν μεν τώ Α' περιλαμβάνει 
ου μόνον τό κείμενον του '/Ιγαθαγγέλου, άλλα καί των ά'λλων δια
φόρων Χρησμών, είς τρία τμήματα διαιρουμένιο, έν δε τφ  Β' με- 
ρει παρεσκευάζετο ή ερμηνεία καί ώς ό ίδιος άποφαίνεται «διά τής α υ
τής πνευματικής συγκρισεως ή θεωρητική διαλευκαίνεται έξήγησις καί ώς 
οιόν τ ’άκριβώς διασαφηνίζεται τή πλατυκωτέρα τών πνευματικώς συγκρι- 
νομένων πρακτική εξηγήσει »3) Περί τών τμημάτων τοΰτου του Α' μέρους

,) "Ωστε εισαγωγή θεωρείται τό 1-43.καί ΰντως ούτως έπ’άληθείας έχει ιό ορθόν. 
(Είς τό μέρος τοϋτο είναι έκτεθειμένον τό ιστορικόν τής ύποθέσεως). εντεύθεν και 
είς ουκ ευαρίθμους κώδικας συναντάται ή διαίρεσις, ήν ό Ζηλοπρ. καταδικάζει ώς 
« τ ή ν  τ ε τ ρ α μ ε ρ ή  τ ο ΰ  π ρ ο  rp ή τ ο υ  δ ρ α σ ι ν  τ ρ ι μ ε ρ ή  τ ε  
κ α ί  δ ι μ ε ρ ή  ά ν υ π ο ψ  α ι ν ο ύ σ α ν  κ α ί  τ α κ τ ή ν  κ α τ α σ μ ι  
κ ρ ΰ ν ο υ σ α ι ,  κ α ί  ο υ τ ω  ά ν τ ι β  α ι ν ο ύ σ α ν . . .  τοΐς πλεΐστοις τών 
χειρογράφων... άκριβεστέροις τών έτερως έχόντων» σ. κε . Τοιαύτην διαιρεσιν πα' 
ρεμφερή προς τήν ουτω κστακρινομενην εχει και η τοΰ Σ τ ε φ α ν ι τ σ η  εκδοσις'

2) Αύτ. σ. κη'
3) Αύτ. σ. η'.
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ούδέν ώρισμένον λέγει δ εκδότης, είμή ότι ήσαν πλείονα του θεωρητικού, 
ού μόνον το α τμήμα ήξιώθη νά έκδώ διά τοΰ τόπου, καί όπερ έπιγέγρα- 
π τα ι:

Τον -θεωρητικού πρώτον μέρους τοϋδε τον π ν ε υ μ α τ ι κ ό Συντάγμα
τος Τμήμα πρώτον. 5 Η τής δε τής Άποκαλύψεως και Προφητείας.

ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Πνευματική πολλαπλή ώς οΐόν τε σύγκρισις έν μόναις παραπομπα ΐς  
θεωρητικώς άποπληρονμένη : ')

Ό  Ζηλοπροφήτης φρονών «ότι δ νέος τής Προφητείας εκδότης (του 
1837) ουκ ένέτυχε τοΐς χειρογράφοις τοΐς συνάδουσι τω πνεΰματι τής 
Προφητείας, ή ότι τουτοις έντυχών, ονχ οΊός τ ’ ήν ουνιδεϊν και δ ιαχρΐνα ι 
κΤι έκλέξαοθαι τά κρείττω , ταυ ιη  τοι κρείττω ε ίνα ι ήγησάμενος τα χείρω, 
κατά ταϋτα τυποιςέξέδοτο την Προφητείαν έν Ά θ ή ν α ις» . * 2), προέβη είς 
την παρούσαν εκδοσιν βάσει «παλαιοτέρων χειρογράφων» διορθωσάμενος 
«ένια χειρογραφικά καί τυπογραφικά αμαρτήματα» 3), καί προς τουτοις «καί 
πνευματικώς άνέκρινε καί συνέκρινεν ήδη ώς οίόν τ ’ ακριβώς καί ευσε- 
βώς, καθόλου μεν ταΐς θεσφάτοις τοΰ Κυρίου προρρήσεσι, ταΐς εν Ευαγγε- 
λίοις καί τα ΐς προ Χρίστου θεοπνεύστοις Γραφαΐς τε καί ΙΙροφητείαις' ιδία  
δέ κυρίως προ πάντων (sic) αυτή τή θεσδότφ άποκαλυψει Ίησοΰ Χρίστου, 
ά'λλοις τε θεόπνευστων άνδρών Χρησμοΐς τε καί Προφητείαις... καί εαυτή 
κ α θ ’ έκάστην, καί μάλ ισθ’ εαυτή έκατέραν την τε θειοτάτην Ά π ο κ ά λυ ψ ιν  
καί τήν Προφητείαν Αγαθάγγελου» 4)· Κ αί πλέον προ διετίας, λέγει, πα_ 
ρηγγελμένας είχε καί εικόνας, άς όμως δεν βλέπομεν τετυπωμένας 5).

Δεν θεωροΰμιεν ζημίαν μεγάλην τήν μή εκτΰπωσιν του Β' μέρους, του 
πρακτικού, καθόσον εκ των περικοπών, άς εν τοΐς προλεγομένοιςδ εκδότης 
προσάγει,συνάγομεν ότι κυριολεξίαν μέν ουδεμίαν επιδιώκει δΖηλοπροφήτης 
έν τή ερμηνεία, πελαγοδρομεί δέ είς τό αχανές των μεταφορών καί αλληγο
ριών, καί διά παρερμηνειών καί διαστρεβλώσεων τής πραγματικής έννοιας 
προσπαθεί νά έξαγάγη τά δοκοΰντα αυτφ  καί όλως αυθαίρετα συμπεράσματα.

!) Ά λλ3 4 5 αΐ προτκορεΐς αύται καί ατελεύτητοι, ώς εΐπομεν, παραπομπαί ούδέν 
άνύττουαι προς κατανόησιν τοΰ κειμένου, άποδεικνύουσι δέ μόνον τήν σχολαστικό» 
τητα καί τήν πλάνην τοΰ εκδότου, θεωρήσαντος τοϋτ3 αυτό θεόπνευστον καί προφη
τικόν τό βιβλίον.

2) Αύτ. σ. κζ\ τά αλλα,  λέγει, πλημμελήματα κατά τε τό γράμμα καί τό 
πνεύμα έξήλεγξεν έν ταΐς ύποσημειώσεσιν.

3) Λύτ. ιβ'. δυστυχώς ούδέν των χειρογράορων τούτων ονομάζει.
4) Αύτ. ιβ '—ιγ'.
5) ’Ίσως έπεφυλάσσετο είς τό Β' μερ. νά έκδώ αύτάς βλ. σ. ιε'.
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Έ νίμ όνφό φε ίλετα ι α υ ιώ  χάρις,δη παρέδωκεν ήμ ΐν  άκραιφνέοτερον τό κεί
μενον παραθέμενος καί πολλάς διαφοράς εκ τε των χειρογράφων καί των 
εκδόσεων ι). προς δέ καί ή κα ΐά  στίχους διαίρεσις των κεφαλαίων, καί ή 
περί την έκτΰπω σιν επιμέλεια καθιστάσ ι τήν έκδοσιν ταΰτην χρησι- 
μωτάτην,-

Πέμπτη εκδοσις τυγχάνει ή τοΐς πάσι γνωστή : «Συλλογή διαφόρων 
προρρήσεων. 1. Των εξηγήσεων τον διδασκάλου Π. Λαρισσαίον είς τά κεφ. 
ΙΓ '  και ΙΖ ' τής Άποκαλύ'ψεως Ίωάννον  του θεολόγον— 2. Τής θεωρίας 
του Μεϋοδίον επισκόπου Πατάρων— 3. Των χρησμών τών επί τον τάφον 
του Μεγ.Κωνσταντίνου—4. Τής προρρήσεως τον &γ. Κ α ισαρ ίον  επισκόπου 
Άρελάτης— 5. Του χρησμόν Στεφάνου Ά λεξανδρέως—6. Τον χρησμού 
τον πατριάρχον άγιου Ταρασίου— 7. Τών χρησμών Λέοντος του Σοφού 
— 8. Τής οπτασίας τον

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ.

ολοκληρωϋ'είσης έκ 12 παλαιών χειρογράφων μέ σημειώσεις. Προηγονιται 
δε a . Ό  χαρακτήρ τον Ίησοϋ Χρίστου, β'. cΗ άπόφασις  τοΰ Πιλάτον

Έ κδοθεΐσαδέ παρά τοΰίατροΰ Δ.Σ τεφανίτζη  Λ ευκαδ ίου ,Ά θή να ι1838 , 
εκ τής τυπογραφίας Α. Άγγελίδου  κατά τήν οδόν Έ ρμου παρά τή Καπνι- 
καρέμ» σχήμ. 16ον μικρ. σ. ηή 216.

Πας τις θά  όίνέμενεν «έκ 1 2  χειρογράφων» πολυειδεις καί ενδια
φέρουσας γραφάς κα ί διαφοράς τοΰ κειμένου, έν τοΰτοις αΐ μέν 
υποσελίδιοι σημειώσεις καί γραφαί εϊσιν έλάχισται, χειρόγραφον δέ 
άναφέρεται έν τή «Δ ιακοινώσει» έν καί μόνον, δπερ έλαβεν ό εκ
δότης έκ τής έν ’Α καρνανία  μονής τής Σαβέρδας. Παρ’ δλα ταΰτα 
τό βιβλίον περιέχει τήν μεγαλητέραν τών χρησμών συλλογήν, καί ενεκα 
τοΰτου άπέβη κοινότατον. πάντες δέ παραπέμπουσιν είς ταΰτην τήν έκδο- 
σιν, τών λοιπών λίαν σπανίων καί δυσευρήτων καταστασών. Οΐ ΧρησμΓι 
τον Άγαΰαγγέλου  περιέχονται έν τέλει (σ. 14 3 — 199). προτάσσεται ή εί- 
κών κοιμισμένου βασιλέως, έφ ’ ού άγγελος κρατεί μετέωρον τό στέμμα * 2 3). 
'Υπάρχει ενταύθα καί ή τον Πολυείδυυς προς τον Γκίκαν επιστολή , ώς 
εΐπομεν 3) ής έν τέλει : «ό δ φ 6 είς μοι τόπος ήν κατά τό ρίψη' 1708 έτος 
είς Πρασουΐκ» 4). Παρά τάς σφοδράς διαμαρτυρίας του Ζηλοπροφήτον  καί

ι ) Δύο εκδόσεις φαίνεται εχων ύπ5 όψιν, τήν τοΰ 'Ρ ή γ α καί τήν τών Α θη 
νών τοΰ 1837.

2) Δηλ. αυτή κεϊται έν τέλει τών τοΰ Λ έ ο ν τ ο ς  χρησμών.
3) Ταύτην παρέλιπεν ό Ζ η λ ο π ρ ο φ ή τ η ς .
4) Ή  πόλις έν ού3ενί τών προειρημένων χειρογράφου' καί έκτυπων άναφέρε-

ΐαι. περί ταύτης έλέχθησαν τά δέοντα έν κεφ. 20, Α', δλ
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ό Στεφανίτ,αης κατέταμε τό Α 'κ ε φ . είς εισαγωγήν, αρχεται τό κείμενον 
μετά δυο κα'ι πλέον φύλλα έκ του Κωνσταντίνος ήρξατο... ή Κ α θ ’ δλα τά 
φαινόμενα ή εκδοσις αυτή ήκολοΰθησε τή του Ζηλοπροφήτου. Φαίνεται, έ 
λαβε ταύτην οΣτεφανίτσης  παρά τού συριανοί) τυπογράφονΓ.Μελισταγοΰς, 
δ/ τάσσει έν τοϊς συνδρομηταίς, καί έσπευσεν έ'χων τά κείμενα έτοιμα νά 
προλάβω τον Ζηλοπροφήτην , δστις σχεδόν τούς αυτούς χρησμούς φαίνεται 
είχε συγκεντρώσει εις τό β' τμήμα τοϋ Α'μέρους. οΰτω δε εξηγείται καί ή μή 
έκτύπωσις τής προαγγελύείσης συνεχείας υπό τονΖηλοπροφήτου.Ανχαί είσιν 
αΐ σπουδαιότεραι γνωσταί μοι των χρησμών τον Α γαθάγγελου εκδόσεις 2).

ΓΙερί χρησμών καθόλου είπεΐν, ολίγοι ανέκδοτοι έκτος τής πλούσιας τού 
Στεφανίτση  Συλλογής ύπάρχουσιν έν χειρογράφοις. Μετά τούς αποδιδόμε
νους τφ  άγ ίφ  Ά νδρέα , μετά τό «Α ίνιγμα Λεοντος τοΰ σοφού» καί άλλους 
μνημονευθέντας ανωτέρω, ύπολείπετο καί είς αξιόλογος χρησμός βυζ.εποχής 
εν τισι κώδιξιν ευρισκόμενος,οστις έπιγέγραπται: «Προφητεΐαι άνδρος αγίου 
λεχ&εΐσαι τφ  ενσεβεστάτοο βασιλεΐ Μανουήλ τφ ΙΙαλαιολόγοο τφ  Κομνη-  
νω (sic) εν ετει 1143, περί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως κα'ι 
τής μελλοναης γενέσ&αι ελευθερίας· αυτής , και περί συντέλειας τοΰ κόσμου», 
αλλά καί ούτος εξεδόθη υπό τοΰ μακ. προηγουμένου Γερμανόν  Βατοπεδι- 
νού ε).’Αλλαχού «προφητεΐαι αγίου γέροντος πρός τον βασιλέα Μανουήλ τον 
Παλαιολόγον, ας Zygatysv’Ιωάννης'Αγιορείτης  (Κώδ. αγίου ΙΙαντελεήμονος 
επιγραφόμενος’Α θω νιάς άρ.282, σ. 107 εν τφ  κειμένφ λέγεται διδάσκαλος). 
Διά την λΰσιν τού ανατολικού ζητήματος βασιζόμενα είς τούς χρησμούς τού 
’Αγαθάγγελου άνεφάνησαν έκάστοτε διάφορα δημοσιεύματα ώς την άνωτ. 
δ ιαληφθεΐσαν «Ευαγγελικήν ασφάλειαν», οις καί άλλοι νεοφανείς άναμί- 
γνυνται χρησμοί *). * 2

ι) σ 149. Φυσικωτέρα είνα ι ή διαίρεσις αυτή’ διότι μόνον τοιοΐτον τηλαυγές 
πρόστύπον έπρεπε νά προταχθή.

2) Περί των πολυαρίθμων λαϊκών εκδόσεων ούδείς λόγος ενταύθα.
3) Έ ν θ ’ avoir, σ. 2δ—37 εκ κά)δ.92 τής Βατοπεδινής βιβλιοθήκης σ. 444 έ. Βλ. 

έν σ. 60—67 μετά πόσης εϋχερείας ό φιλόπατρις αγιορείτης έλυσε τό άνατ. ζήτημα, 
καί (οδήγησε τον εθνομάρτυρα Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  είς την Κωνσταντινούπο
λ ή ...! άλλ’ ώς φαίνεται τά μέν των χρησμών κατά την εύφυά ερμηνείαν τοϋ εκδό
του έτελείωσαν, ούχί όμως καί αί άμαρτίαι ημών !

/ΐ) Παρενείρομεν έντοϋθα όσα έτυχε νά συναντήσωμεν τοιαϋτα χρησμολο
γι κά βιβλία, ιδία περί τής λύσεως τοΰ πολυθρύλητου άνατ. ζητήματος πραγματευό
μενα: ’Έξοδος ουγγραφέν (sic) καί έκδοθέν παρά Ί ω ά ν ν ο υ Π α π α δ ο π ό λ ο υ
2  ε ρ ι φ ί ο u (περιέχει ερμηνείας τοϋ Ά  γ α θ α γ γ έ λ ο υ  καί τής Αποκάλυ
ψ έ ς  (’Αθήναι 1851) δον σ. 125.—'Ο Μοσλήμ καί τό τέλος αύτοϋ, ή ή πτώσις τής 
Τουρκίας. Έκ τοϋ Άγγλικοϋ υπό Ά γ α θ ο κ λ ε ο υ ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ό  ϋ, έκδ. 
β' μετ’έπιδιορθώσεων καί προσθηκών (’Αθήναι 1855.16ον μικρόν σ. 160, Λίαν πε-
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25. Σ υγγράμματα  του Π ολυε ίδους . 01 χρησμο ί του 'Α γαθάγγελου  
— Οί 4  άποδε ίξε ις , δτ ι ε ίο ϊν  υ π ο β ο λ ιμ α ίο ι—Συγγραφεύς  αυτών  
ό Π ολυε ίδης—Κ έντρον  χρηομολογ ικόν  ό "Αθως—Οί έρμη-  
ν ευ τα ί  τής Ά π ο κ α λ ύ ψ εω ς  Ά θ ω ν ΐ τ α ι— ’Ι δ ιό ρ ρ υθμ ο ς  χρη- 

ομολόγος ό Θεόκλητος  — Τδ λ ο γ οπ α ίγ ν ιο ν  τοϋ ονόματος  
— 'Ο χρόνος τής συντάξεως τώ νΧ ρησμώ ν—'Jff γλώσσα  
τών Χ ρησμών—S a c r a  t u b a  f i d e i  o r t h o -  

do  χ a e— Τ ελευ τα ίο ι  β ιογραφ , ε ι 
δήσε ις  π ερ ϊ Θεοκλήτου.

cO Θεόκλητος πλήν τής λοιπής πολυπραγμοσΰνης ήσχολήθη ευδοκί- 
μως και περί τήν συγγραφήν πέντε γνωστών Ιμοί συγγραμμάτων, ών 
σπουδαιότεροι καί δι’ ου παγκοίνως έγένετο γνωστός εισίν :

ρίεργον βιβλιάριον. έκτος τών ανατολικών πρτοτοτύπων έν πολλοΐς χρησμών ύπάρ- 
χουσι καί ανέκδοτοι έκ τών εύρωπ. βιβλιοθηκών, δι’ ών πάνυ ένισχύεται ή γνώμη 
τής υπό τοϋ «ξανθού γένους», τών Γερμανών δηλ. καταλΰσεως τής Τουρκίας).—'Η 
λύσις τοϋ άνατολικοϋ ζητήματος καί ή έγερσις τοϋ αγίου βασιλέως έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, δαπάνη Γ. Α. (Ά θήναι 1877), 16ον σ. 72. Περιέχεται ή περίεργος διή- 
γησις περί άνακαλύψεως έντος υπογείου ναοϋ έν Κ]πόλει τοϋ κοιμωμένου βασι- 
λέοος υπό δύο μοναχών—Τά απόκρυφα τής ’Ανατολής καί ή λύσις τοϋ Ελληνοτουρ
κικού ζητήματος υπό Ι.Δ.Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ.Άφιεροΰται εις τό πανελλήνιον καί εις 
τούς μέλλοντας νά διέλθωσιν έν θριάμβω διά τής Χρυσής Πύλης έν Έπταλόφφ. 
(Έν Ά θήνα ις 1879), 8ον σ. 77.—Ελληνισμού άναγέννησις προσεγγίζουσσ,έκ θεσφά- 
των έκδηλουμένη προφητικών ρήσεων υπό Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Κ η π ι ά δ ο υ  (’Αλε
ξάνδρεια 1906) 8ον, σ. 59.—Ή  αποκάλυψες τοϋ Άγαθαγγέλου περί τοϋ μέλλοντος 
καί τής τύχης τών εθνών μετά φωτογραφημένων αποσπασμάτων έκ τοϋ αρχαίου 
χειρογράφου, καί σημειώσεων τών μέχρι σήμερον έπαληθευσασών προφητειών. 
"Εκδοσις έπιμεμελημένη (Νέα 'Υόρκη), έκ τοϋ Τυπογρ. Χέλμη 1914), 8ον, σ. 32.— 
Κ ω ν σ τ. Γ ι α ν ο ύ κ ο υ ,  ΑΙ προφητεΐαι περί τοϋ πανευρωπαϊκού πολέμου. 
Ερμηνεία τής Άποκαλύψεως ή τό τέλος τοϋ Εύρ. πολέμου, ήτοι προφητικοί απο
καλύψεις κτλ. συλλεγεΐσαι έκ τής Άποκαλύψεως τοϋ Ίωάννου, έκ τού Άγαθαγγέλου 
κτλ. (Ά θήναι 1915) 12ον, σ. 32. (Τούτο ειχεν έκδοθή επί τό συντομώτερον τφ 
1912 καί έπανελήφθη καί κατά τό 1920 ). Τελευταΐον χρησμολογικόν έργον γιωρί- 
ζω τό Ποΰ εύρισκόμεθα υπό Σ. Λ. έκδοθέν έν Ά θήνοις τώ 1927. 'Ο μακ. Θ. Β ε λ -  
λ ι α ν ί τ η ς έγραψε τφ 1915 έν τή ’Ελευθερία τής Λευκωσίας (Κύπρου) αρ. 485 
άρθρον «Ό αληθής ’Αγαθάγγελος» δ.τερ ούκ εΐδον. Τά δέ γραφέντα υπό τοϋ κ. 
Τ ρ ύ φ ω ν ο ς  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  ότι ό ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς  είνα ι ιστορικόν 
πρόσωπον καί μοναχός 'Ρόδιος είναι άρρητολογία, ώς καί ό ίδιος έρωτηθεΐς δεν 
άπέκρυψέ μοι. 'Ο υπό τό ψευδ. Διαβάτης (=1. Χονδυλάκης) έν τφ ’Εμπρός τής 10 
Σεπτ. 1912 γράφει : «μεταξύ άλλων άνεσύρθη άπό τήν λήθην καί ό Ά  γ α θ ά γ 
γ ε λ ο  ς, ό όποιος είναι γνωστόν ότι άνεφέρετο εις τον πόλεμον τής Μ ε γ ά λ η ς
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Περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος αιώνος κατά τά εν Ά θ ή ν α ις  ’Οθω
νικά ο πολυθρύλητος Παπονλάχης  έκυκλοφόρησεν ως συνήθως διαφό
ρους χρησμούς (Βλ. Μ πάμπη Άντίνον. "Ιστορικά Σημειώματα. Έ ν Ά -  
θήνα ις 1925 σ. 405). Ο υιός αναφέρει ένταϋθ-α, ότι οί 'Ρωσσόφρονες τότε 
έκινουντο ζωηρώς λίαν κατά τό άξιομνημόνευτον έτος 1852. "Η συγκίιη- 
σίς των, λέγει, επήγαζεν εκ χρησμού παλαιοτάτον, ούτινος έναγωνίως 
προσεδοκάτο ή προσεχής πλήρωσις. Τό έτος εκείνο έθεωρεΐτο παραμονή 
μεγάλων γεγονότων, επειδή έπέκειτο ή συμπλήρωσις των τετρακοσίων ετών 
από τής άπλώσεως τής Κ/πόλεως, ότε κατά τάς προφητείας τον Άγαϋαγ- 
γέλον, των οποίων το θεόπνευστον ονδε'ις ετόλμα τότε νά αμφισβήτηση, το 
«ξανθόν γένος» Εμελλε νά άπελενθερώση την βασιλεύουσαν πόλιν και νά 
δίωξη τό άπιστον σπέρμα της ’Άγαρ μέχρι τής Κόκκινης Μηλιάς.

Ά λ λ ’ επί του έλλ. θρόνου ήν βασιλεύς καθολικός καί βασίλισσα δια- 
μαρτυρομένη, οπερ έθεωρεΐτο σοβαρόν κώλυμα εις την τών χρησμών έκ- 
πλήρωσιν, cO μύχιος άρα πόθος τών Ά γαθ αγγελία των καί Ρωσσοφρόνων 
ήν νά ΐδουν άποπεμπόμενον τύν αλλόθρησκον ηγεμόνα καί άνακαθιστά- 
μενον διά 'Ρώσσου πρίγκηπος, καί ε? δυνατόν μάλιστα έκ τής αυτοκρατ, 
οικογένειας τής Ρωσσίας (σελ. 4 4 4 —445).

1. Οι χρτ\αμοι τον 3Αγαθάγγελον. Έ π ίπ ολΰ  πάντες οί "Ελληνες, ασυ
ναίσθητους ίσως, έβαυκαλίζοντο θεωροΰντες αυτούς ώς γνησίους καί αυτό
χρημα προφητικόν τό βιβλίον, ουδείς δ’ ετόλμα νά προσβάλη τό κύρος 
αύτοΰ. Πρώτος ο αείμνηστος Νικ. Πολίτης εφήρμοσεν έπ’ αύτοΰ τήν α υ 
στηρόν κριτικήν, άποφηνάμενος ότι «τό κείμενον τής οπτασίας τοΰ Ά γα
θαγγέλου ... ελέγχει σνγγραφζα αν ιόν  τον ώς μεταφραστήν παρονσιαζόμε- 
νον Πολνεΐδη, όστις ήν άνήρ πολυμαθής, γράψας εκκλησιαστικά τη α 
συγγράμματα, ών έν εις λατιν ικήν καί γερμανικήν γλώσσαν, καί επί πο- 
λύν χρόνον διατρίψας έν Γερμανίμ καί έν άλλαΐς χώραις τής δυτικής καί 
βορείου Ευρώπης» '). Προς έπιβεβαίωσιν τής θέσεως ταΰτης ημείς προ- 
σάγομεν τάς εξής αποδείξεις :

Α'.) 'Ο ° Αγαθάγγελος εγράφη τότε ακριβώς, ότε έγένετο γνωστό:,

Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς  εναντίον τής Τουρκίας.,. "Ο,τι δεν έγινε τότε, άνεμένειο 
εις πάσαν κατόπιν άνακίνησιν τοΰ ανατολικοί) ζητήματος καί έκάστοτε εύρίοκετο 
τρόπος νά προσαρμοσθοΰν αί προηητεΐαι τοΰ ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο υ  εις τά πράγ
ματα» (Βλ. Λαογραφία Δ' 1914 σ. 741) καί ταΰτα παραλαμβάνων ό έν τή αυτή έφη· 
μερίδι υπό τό στοιχ. W γραφών αναφέρει άξιοσημείωτον γεγονός έκτυλιχθέν τφ 
1836 καί προσεπιβεβαιοΰν τήν άκράδαντον πίστιν τοΰ ελληνικού λαοΰ εις τον ’Α
γ α θ ά γ γ ε λ ο ν  (αΰτ. 741—742).

ι) Λεξικόν έγκυκλοπ. τόμ, (Λ' έκδ. Α') σ. 38.
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ήτοι ό ώς χρόνος τής μεταφράσεως (1751) ,) έμφερόμενος υπό του 77ο- 
λνείδονς, ε ίνα ι τούτ’ αυτό και ό τής συγγραφής χρόνος. Ούδείς προ τού
του γνωρίζει τούς Χρησμούς. Πώς ε ίνα ι δυνατόν, εάν ύπήρχον από τού 
1555 * *) έκτετυπωμένοι, νά μή εύρεθή ουδέ έν άντίτυπον ; Ό  Πολίτης 
γράφει I «πάσαι αΐ έρευναι ημών εν ταΐς βιβλιοθήκαις προς εύρεσιν τής 
έν Μ εδιολάνοις έκδόσεως άπέβησαν μάταιαι» 3). Ό  υποφαινόμενος ού μό
νον συνέχισε τάς έρευνας ώς προς τό έντυπον, άλλα καί διεςήλθε πάντας 
σχεδόν τούς καταλόγους τών απανταχού τής ύφηλίου ελληνικών χειρογρά
φω ν, έπέστησε δέ τον νούν ιδιαιτέρως εις τό περιεχόμενον τών χρησμολο- 
γικών κω δίκω ν ούδαμού δμως ού<5’ υπαινιγμόν ενρε περί χρηομών ’Αγα
θάγγελον προ τον β' ήμίσεως τον Ι ΙΓ  αιώνος.

Β') Οι χρησμοί οντοι πράγματ ι σννετάχθησαν μετά τά γεγονότα, (όπως 
οΐ μύθοι τών αρχαίων Ε λλήνω ν). Καίτοι ή έξιστόρησις συσκοτίζεται 
υπό τού προφητικού ύφους καί τών μεταφορών καί εικόνων, έν τοις πλεί- 
στοις δ ιαφαίνονται εναργέστατα τά πράγματα, παρεμβαλλομένων πολλά- 
κις καί ονομάτων καί τής ακριβούς τών γεγονότων χρον ολογίας, ώστε νά  
νομίζη τις, δτι άναγίνώσκει καθαρόν ιστορίαν, οσάκις δέ ό συγγ. έδοκί- 
μασε την προφητικήν αυτού δύναμ ιν νά προδηλώση τά μέλλοντα σχεδόν 
πανταχού άπέτυχεν οίκτρώς ί).

Γ') Τό περιεχόμενον άναφέρεται κυρίως εις τά δύο κράτη , την 'Ρωα-

*) Ταύτην ΐήν χρονολογίαν εχουσιν οί άριστοι τών κωδίκων. άλλ' ό Ζ η λ ο 
π ρ ο φ ή τ η ς  έχει 1708 (σ. κγ\), όπερ έτος έκδόσεως έν Πρασουΐκ καί παρά 
2  τ ε φ α ν. (σ. 141).

*) *0 χρόνος ούτος παραλλάσσει εις τινα τών χειρογράφων' π.χ. εις τον Ίβη- 
ριτικόν κώδικα, ώς εϊδομεν είναι 1550.

3) "Ενθ’ άνωτ. σ. 38.
4) Π. χ. προλέγει έν Ε' 30—31 τ ή ν  ε ι ς  τ ο ν  ρ ω σ σ ι κ ό ν θ ρ ό ν ο ν  

ά ν ο δ ο ν  καί Δ' κ α ί Ε' Π έ τ ρ ο υ, όστις «μετά τοΰ νικητικοΰ Σημείου τοϋ 
Χρίστου έ ν Β υ ζ α ν τ ί το ά ν α λ ά μ ψ ε ι  κ α ί  τ ο ΰ  ’Ι σ μ α ή λ  α φ α 
ν ί ο ε ι τ ή ν  δ ύ ν α μ ι ν» (σ. 46). Έν τοότοις ό φ ε ί λ ο μ ε ν κ α ί  η μ ε ί ς  
ν ά  ό μ ο λ ο γ ή σ ω μ ε ν ,  δ τ ι  έ ν  τ ι σ ι  φ α ί ν ε τ α ι ε π α λ η θ ε ύ ω ν  
πρβλ. «έσσνται δέ αί οίκίαι διεφθαρμένοι κτλ. έ ω ς  τ ή ς  δ γ δ ό η ς έ κ α· 
τ ο ν τ ά δ ο ς  α π ο φ α ν τ ι κ ά )  ς» ”ήτοι τής δεκάτης όγδοης έκατ.(Α' σ. 9, 27). 
καί όντως μετά τόνΙΗ’αίώνα ή Ελλάς έγένετο ελεύθερα.Περί τοΰ παπισμοΰ λέγει ; 
« α ρ π ά ζ ο ν τ α ι  σ ο υ  τ ά  τ ρ ί α  μ ε γ α λ ο σ έ β α σ τ α  δ ι α δ ή μ α τ α ,  
έτι καί τά λοιπά, ά.τερ ό κύκνος καταπατεί» (σ. 2 1 , 84). Ύπομιμνήσκομεν 
δτι ώς προς τούς αρχαίους "Ελληνας χοησμωδούς έγράφησαν πολλά’ τινές δέ 
ώς ό Κ 1 a u s e n δέχονται δτι ένυπήρχεν αυτοϊς θεία τις δύναμις (Κ α ρ α γ ι ά- 
ν ν η ς, ένθ’ άνωτ. σ. 100). Περί δέ τής π ρ ο φ η τ ι κ ή ς  χ ά ρ ι τ ο ς εις 
αγίους άνδρας έν τή ’Εκκλησία βλ. Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ώ· 
τ ο υ  Ίστορ. ’Ασκητισμού Α' σ. 100—102.
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αίαν καί Γερμανίαν , δι’ ου; λόγου: άνεπτΰξαμεν ανωτέρω *). επομένως ή 
συγγραφή έγένετο εν φ  χρόνο) τα κράτη ταύτα ήσαν (.οργανωμένα καλώς, 
καί η πολιτική κατάστασις πρόσφορος δι’ έπέμβασιν εις τά τής ’Ανατολής 
προς έκδίωξιν των Τούρκων.

Δ\) Π ρ ό σ ω π ο ν  ' Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς  *Αγαϋ·άγγελος ο υ δ έ π ο τ ε  ύ π ή ρ ξ ε ν  ο ν ι ε  εν 
'Ρόδιο ο ν ι ε  εν Σ ικ ε λ ία .  'Ο υποτιθέμενος ώς συγγραφευς αύτοβιογρα- 
ςρεΐ εαυτόν ουτω : « . . .  εγώ ό ' Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς  Ά γ α ϋ ά γ γ ε λ ο ς ,  ομολογη
τή;, ιερομόναχος τής τού Μεγάλου Βασιλείου τάξεως γεγεννημένος εν 
'Ρόδφ (άλλ. έν 'Ρόδφ τής 'Ροδονήσου) τφ οΌ' έτει τής ηλικίας 
μου, καί να' τής έν Κοινοβίφ τής ΐεράς καί Όείας τάξεως τοΰ Μ εγάλου  Β α 
σ ιλ ε ίο υ  μοναδικής πολιτείας μου. . . έν έτει ,ασοθ' έν Μεσσήνη τής Σικε
λίας ευρισκόμενος πολλάκις παρηνωχλημένος υπό πολλών καί διαφόρων 
νυκτερινών οπτασιών, τελευταίου εις αυτήν την Κυριακήν ημέραν προς 
τήν αυγήν ήκουσα μίαν τρομερωτάτην φωνήν κτλ.» * 2). ’Αλλά τό το ιο νχον  
π ρ ό α ω π ο ν  ε ί ν α ι  π λ α σ τ ό ν  3). ’Εξεπίτηδες έτοποΟετήδη έν 'Ρόδφ καί Σι
κελία (καί έν κώδ. 'Ιστ. ΈΟνολ. Έταιρ. έν Μεσσήνη), 'ίνα καταστή δυ- 
σχερής ή έξακρίβωσις. Έπλάσδη δε τοΰνομα κατ’ αναλογίαν προς τύν 
ά γγελον  τή ς  Ά π ο κ α λ ώ ψ ε ω ς  καί τον άγαϋ· ο δ α ί μ ο ν α  τών αρχαίων. Έν άλ- 
λοις χρησμοΐς συνήντησα διάφορα τοιαϋτα ονόματα ως τό Ά γ γ ε λ ό μ μ α τ ο ς ,  
Α γγελόφ ορο ς  κττ. Κατ’ άρχάς μάλιστα δ Ι Ι ο λ ν ε ίδ η ς  άπεδίδου τούς Χρη
σμούς εις όνομα τοΰ άββά Ί ω ά ν ν ο υ  Σ ικ ε λ ιώ τ ο υ  τής μονής τού ά γ ιο υ  
Β ε ν ε δ ίκ τ ο υ ,  fa); αναφέρει δ κώδ. Ζαγοράς 28), άλλ’ ειτα έν τη έλλ. 
μεταφράσει μεταγνούς ήλλαξεν αυτό’ διότι όνομα έτεροεΟνούς καί άλλο- 
δόξου δεν ήδΰνατο νά έμπνευση έμπιστοσύνην εις τούς "Ελληνας, ήδΰ-

155

ι) Κεφ. 21—22.
2) Έ ν αρχή σ. 4—5. Ταϋτα λαβών ώς Ιστορικά δ ελλόγιμος κ. Τ ρ . Ε ύ α γ ·  

γ ε λ ί δ η ς (βλ. 'Ροδιακά. 'Ρόδος, Ά θήνα ι 1917 σ. 52—53) χωρίς νά έχη άλλην 
μαρτυρίαν έγραψε : « κ α τ ’ α ΰ τ ό ν  τ ό ν Ι Γ ' α ι ώ ν α  ή κ μ α σ ε  κ α ί ό  
π α ν ε λ λ η ν ί ο υ  φ ή μ η ς  ' Ρ ό δ ι ο ς  δ ρ α μ α τ ι κ ό ς  σ υ γ γ ρ α 
φ ε ί ς  ' Ι ε ρ ώ ν υ μ ο ς  ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς . . . » .  ’Όθεν καί έν τή Μεγ. 
Εγκυκλοπαίδεια άρθρον ’Αγαθάγγελος έχαρακιηρίσθη ώ ς λ ε λ υ μ έ ν ο ν 
ό τ  ζ ή τ η μ α  ύτό τοΰ άρθριγράφου, δστις άντιγράψαο, όσα γράφει ό Π ο 
λ ί τ η  ς έν τφ Έγκυκλ. Λεξ καί μόνον ταύτην τήν προσθήκην ποιησάμενος, έέν 
διέκρινεν δτι αυτή έ ρ χ ε τ α ι  ε ι ς  π λ ή ρ η  π ρ ό ς  ε κ ε ί ν α  α ν τ ί "  
φ α σ ι ν.

ο )  Κατά το Almanach. profetiqne τοΰ Gotha τοΰ έτους 1855 ο δ τ ο ς ή ν 
’Α ρ μ έ ν ι ο ς !  άλλα προφανώς γίνεται σόγχυσις πρός τον 'Αρμένιον Ιστοριο
γράφον τοΰ Δ' αίώνος. ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς  υπάρχει καί άγιος 'Ρωμαίος μαρ- 
τυρήσας μετά τού 'Ρώμης Κ λ ή μ ε ν τ ο ς έν Άγκύρρ (23 Ίανουαρ. εορ
ταζόμενος).
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ναντο μάλιστα οΐ Παπισταί νά άποκαλύψωσι τήν πλαστότητα. Σημ. Έ ν 
τοΐς υπό έκτύπωσιν Βίοις τών αγιορειτών αγίων άποδεικνύομεν δτι κατά 
τον ΙΓ' αιώνα αΐ εκκλησίαι της Σικελίας καί κάτω Ιταλίας ύπήγοντο εις 
τό Οίκου μ. Πατριαρχείου.

Ο viol είσϊν οΐ κνρκότεροι λόγοι,οΐτινες άναγκάζοναιν ημάς ν ’άναγνω- 
ρίουομεν ώς συγγραφέααντόν τούτον τύνΘεόκλητονΐΙολνείδη,κατά τοσοΰτον 
μάλλον καθόσον ούτος ήν καί αγιορείτης.Τό κέντρον τών τοιούτων ϋεοοο- 
φικών και απόκρυφων συνονθυλευμάτων υπήρχε καΰ·’ όλους τους αιώνας ό 
’Άΰως. Ενταύθα ή εθνική ιδέα περιπαθώςκ αλλιεργηθεισα καί πολιτογρα- 
φηθεΐσα ένταΐςμοναΐς περιεβλήθη τήν ιεροπρεπή άμφίεσιν καί τήν θεόσδο 
τον χάοιν.Πίοτις %αί πατρίς ένοννται άδ ιασπάστως εις εν,τούθ’δπερ έπισή- 
μως έπικυροϋται διά διαφόρων προφητικών καί θεουργικών ανεκδότων. Ή  
δίδυμος αυτή λαμπάς έφώτιζεν εντεύθεν τάς έθνικάς λεωφόρους κατά τους 
σκοτεινούς αιώνας τής δουλείας, παραμυθουμένη, έμπνέουσα -θάρρος καί 
άσβεστους διατηρούσα τάς ελπίδας. Καί επί τών ημερών ημών αρρήκτως 
καί μοιρολατρικούς έχονται τών τοιούτων παραδόσεων οί άγιορειται, πι- 
στεύοντες εις θέσφατα καί διαφόρους αδέσποτους χρησμούς περί τής τύ
χης τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής συντέλειας τού αίώνος.Έγώ έγνώρισα 
δύο τοιούτους εμπνευσμένους έρμηνευτάς τής Άποκαλύψεως έν τή Σκήτη 
τών Καυσοκαλυβίων, Σμυρναΐόν τινα μοναχόν Λανιήλ[καί Εύΰνμιον τον 
Κατοάνον,  ξυλογλύπτην. Εις τό ερημικώτατον τούτο τού ’Ά θω  καί μυστι
κοπαθές σημεϊον συνετελέσθη καί τό πολνϋρύλητον Προφητικόν τού αγίου 
Νείλου λεγόμενον, οπερ διαδομένου έν πολλοϊς χειρογράφοις πολλοί τών 
ασκητών θεωρούσι ώς δευτέραν τής Άποκαλύψεως έκδοσιν. ι)

Ή  έποχή τού Πολνείδους δύναται νά θεωρηθή ώς περίοδος τής γε- 
νέσεως τής νέας χρησμολογίας. Ή  έμφάνισις τής μεγάλης καί κραταιάς 
ορθοδόξου ρωσσικής αυτοκρατορίας ώς προστάτιδος τών Χριστιανών 
άνερρίπισε καί ύπεδαύλισε διαφόρους ΐεροφάντορας καί θεοσοφιστάς, οΐτι- 
νες έπανέφερον έν ίσχύι τήν άπηρχαιωμένην πως ταύτην φιλολογίαν. Προ 
τών μνημονευθέντων Λιγαρίδον καί Σπαθαρίου, Ζαχαρίας ό Γερμανός, 
μητροπολίτης έπειτα 5Άρτης, πρώτος ών ΐσμεν, μετά τήν ά'λωσιν συνέτα- 
ξεν «έξήγηαιν εις τήν τον Ίωάννου, τον υφηλοτάτον ϋεολόγον , αποκάλν- 
ψιν». (* 2) Περί τά μέσα τού ΙΗ' αίώνος Κύριλλος ό Λανριοοτης άπήρτισε

ίΖ6

,) Τοΰτο έξεδό&η τύποις μόνον έν ρωοσ. μεταφράσει τώ 1913. ώς νομίζω, υπό 
ΐινος Μ ι χ α ή λ  μονάχου έκ της Ίβηρ. σκήτης παρασκευασθείση πρωτοβουλία 
τών ρώσσων μοναχών τής έν "Αθω ρωσσ. Σκήτης του αγίου Άνδρέου.

2) Σώζεται έν κώδ. Laudanns grace. 77 τής έν Ό ξωνία Βοδλεϊανής βιβλ. έγρα- 
ψεν αυτήν ώς ιερομόναχος τφ 1626. Σπουδάζων έν Βιττεμβέργη έξέδοτο τψ 1622
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οκτάτομον  εις αυτήν ερμηνείαν (*). Έκ ταΰτης έπωφεληθείς, ως φαίνεται, 
"Ετερος Λαυριώτης,δπροηγούμενος Θεοδώρητος συνέταξεν έ ν ιφ  παρά 

την μονήν Μεγίστης Λαύρα καθίσματι τοϋ προφήτου Ήλιου, την εκτενε- 
στάτην Ερμηνείαν εις τήνΐερχν Άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου ιύποις εκδοθεΐ- 
σαν εν Λειψία τω 1800. Έν τοΐςσχοινοτενέσιν αυτού προλεγομένοις διηγείται 
δσυγγραφευς τρομακτιχάςόράσεις καί οπτασίας,υφ’ ών έξηναγκάσθη, ως κατά 
θείαν επιταγήν, νά προβήέπίτό δυσπαρακολουθητον τοΰτο έ'ργον.Συγχρόνως 
τφ’Θεοδωρήτω, Ιω ά ννη ς  δ Λίνδιος, επίσκοπος Μύρων, εξόριστοςεπί τριετίαν 
δληνεξεπόνει εις τήν μονήν των ΊβήρωνΈρμηνείανεΐς τήνΆποκάλυψιν, δστις 
συνωδάεκείνφ εξηγούμενος to ιδ'καίιζ'κεφ.αύτήςύπελάμβανε δηρίον καίάντί- 
χριστοντούς Μωαμεθανούς, ως ό Ίβηρ. κώδιξ 343 φ. 43α— 58αδιαλαμβάνει 
(^.Έτερος άρχιερεύς ταύτοχρόνως (ίσως ό Βοδενών Τιμόΰεος) αποστέλλει 
εξ Ά θ ω  προς τον Καμπανίας Θεόφιλον τό προοίμιον τής εις τήν Άποκά
λυψιν ερμηνείας, ζητών τήν κρίσιν αυτού, δστις άντεπιστέλλει ταΰτα: «περί 
δέ τής ερμηνείας εις τήν Άποκάλυψιν τοϋ Ίωάννου, ήκουσα πολλάκις Ευ
γενίου του πάνυ παρ’ αύτφ μαθητευόμενος, δτι ή Άποκάλυψις, τό τε Άσμα 
και δ ’Ιεζεκιήλ μυοτικότευ^τα  δντα, πολλαχώς έκλαμβάνεσθαι δύνανται και 
ύψηλοτέρας χρήζουσι θεωρίας. Ή  πανιερότης της λοιπόν κατά τήν ένοϋ- 
σαν αυτή χάριν τοϋ πνεύματος άναλαβοϋσα τουτονί τον αγώνα, τό υπέρ τά 
έσκαμμένα μή άλλεσθαι έπισταμένη και παραφυλάττουσα... εις τήν τών μυ
στηριωδών άνακάλυψιν» (2). Τοιαύτη ή περί τήν Άποκάλυψιν κίνησις καί

τήν Κ α ι ν ή ν  Δ ι α θ ή κ η ν  δαπάναις τοϋ επισκόπου Ίερισσοΰ καί αγίου 
"Ορους Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  τ ο ΰ  Θ ε σ σ α λ ο ν ι κ έ ω ς .  Έκ τούτου εικάζο
με ν, ότι ο ύ τ ο ς ή ν ‘‘Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς  (τά άβάσιμα τοϋ Σ ά θ α περί αύ- 
τοΰ ανατρέπει ό Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς, ένθ’ άνωτ. σ. 48—49).

Περί ταύτη: έποιήσατο πέρυσι άνακοίνωσιν ό φίλος κ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς  
ε ’ις τήν Άκαδήμειαν ’Αθηνών, δημοσιευθεϊσαν είς τά πρακτικά αύιής. Παρ’ όλα όσα 
έγράφησανπ ε ρ ί δ ΰ ο Κ υ ρ ί  λ λ ω ν  Λ α υ ρ ι ω τ ώ ν  (τοϋ "Αθω καί τών Καλα
βρύτων) φρονώ, ότι ε ι ς  μ ό ν ο ς  ε ΐ ν α  ι, ό ’Αθωνίτης, άνήρ σπουδαίος χρημα- 
τίσας καί καθηγητής «έν τή Δακίας περιωνύμφ νέα τε καί αύθ. ’Ακαδημία» τω 
1769 (Κώδ. Λαύρας II 34πρ. 82) ό καί Κ ο ρ ω ν ε ύ ς  επικαλούμενος (φ. 24), πολύ- 
γραφώτατος (βλ. ’Α λ ε ξ .  Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ  βιογραφίαν τοΰ Κ υ ρ ί λ λ ο υ  
έν Έκκλ. ’Αληθ. Τόμ. Δ. Περ, Β' (1886) σ. 114—121. διαφωνώ προς τον βιογρά
φον άποφαινόμενον, ότι ήν αετρίας μαθήσεως καί συγγραφέας ούχί έξοχων έργων 
(αύτ. σ. 115). Οΐ τόμοι τής Ερμηνείας εύρέθησαν παρά Λ υ κ ο ύ ρ γ φ  Λ ο γ ο 
θ έ τ η ,  άλλ’ οϊίτος διετέλεσεν εξόριστος είς τήν ’Αθων. Λαύραν, όθεν έκομίσατο. 
αυτούς,

ι) Έν τω κώδ. τούτω ύπάρχουσι καί άλλοι διάφοροι χρησμοί φ. 58—78, μεθ’ 
ου ς ό ’Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς .  Ό  Ί  ω ά ν ν η ς ψέγει δριμύτατα τό filioque.

a) Θ ε ό φ ι λ ο ς  ό Καμπανίας υπό Σ co φ ρ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ  πρ. 
Αεοντοπόλεοος έν Ήπειρ. Χρον. τόμ. Β' (1927) σ. 69—70.
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σύντονος εργασία εν *Αγίφ ’Όρει κtccoc τον ΙΙΓ αιώνα. Οί αοίδιμοι εκείνοι 
τον πατρίων ζηλωταί καί τών του Γένους ιδανικών θεραπευταί πατέρες 
άπεπειράθησαν νά διαρρήξωσι «το επτά σφραγΐσιν έσφραγισμένον βι- 
βλίον» (2 3), δ ούδείς τών μεγάλων της Εκκλησίας πατέρων έτόλμησε, πλήν 
τής τών Καισαρέων ’Εκκλησίας ξυνουρίδος (2). ’Εντός τοιαντης ατμόσφαι
ρας εμορφώϋη καί εμνή&η τά απόρρητα τής άποκρνφον γνώσεως 6 ή μ  έ
τερος θεόκλητος. Ά λ λ ’ ύψηλότερον πάντων ίστάμενος ένεπνεύσθη δ,τι 
ίεραότερον ήδυνήθη υπέρ τής πατρίδος και κατά τών ασπόνδων αυτής εχ
θρών καί τής ’Ορθοδόξου άμα  πίστεως. και εκ τών διαφόρων τής Άποκα- 
λΰψεως καθοδηγηθείς ερμηνευτών δεξιώς τε καί έπιτυχώς συνηρμολύγησε τά 
πάντα προς τον αυτόν θειον σκοπόν, «επειτα σννάρμοσον εκείνο τη 
οπτασία τον νΐον τον Ζεβεδαίον, λέγει ό επιφανής αυτφ ήλιοπρόσωπος 
γέρων, καϊ παράβαλε την Ά ποκάλνψ ΐν οον , μεϋ·’ ών εκείνοι είδον 
καί ε ίπον και έγραψαν προς τον εβραϊκόν λαόν» 3) καί επάγεται ό συγ- 
γραφεΰς : *καϊ οι χρησμοί λοιπόν οντοι ον δεν ετερον ή ερμηνεία δ ιαφό
ρων τής*Λποκαλύψεως μερών εϊσίν»' δθεν καί αί λέξεις δέλτος καί περγα- 
μηνόν (αντί τοϋ εκεί βιβλίου), γέρων λευκοποδγων (δστις είναι αυτός ό ’Ιω 
άννης, αντί του αγγέλου), δράκων, λέων, θηρίον, άρνίον, Βαβυλών, πόρνη 
γυνή, άγγελλοι και κλείδες τής αβύσσου, "Αδης καί λίμνη πυρός, κτλ. τά 
πάντα δηλ. ελήφθησαν εκ τής Άποκαλυψεωςκαί προσηρμόσΟησαν πρύς τά 
σύγχρονα πρόσωπα καί πράγματα.

'Ο Πολύ είδη;, φύσις ενθουσιώδης καί ποιητική, εμπνευσμένος έτι εκ 
τής γενετείρας αυτού, τά ιδανικά καί είμαρμένα τής φυλής 4), έξίκετο εις τό 
άκρον ά'ωτον τής έξάρσεως παραγενόμενος εις την μυστηριώδη καί από- 
τοκον υψηλών θεωριών καί εμπνεύσεων ψύσιν τού "Αθωνος, καί συνομι- 
λήσας θεοπρόποις άνδράσι συνέλαβεν, έξ αυτών τών προοιμίων τής μονα
δικής πολιτείας τό μέγα σχέδιον τής χρησμολογίας. Εις τό έν αρχή (κεφ. 2) 
παρατεθέν εις την Θεοτόκον επίγραμμα διακρίνομεν αμέσως την τάσιν αυτού 
προς τό είδος τούτο τής θεοσοφίας.Δεν είναι βεβαίως δρθογραφικόνπαράπτω 
μα τυχαΐον ή εν τή άκροστιχίδιτούδνόματος Θεόκλντος δΓυ συνεκφορά* διότι 
δσον καί πρωτόπειρος καί άν ή τις, γνωρίζει τήν δρθογραφίαν τού ονόμα
τος αυτού (άν δύναται νά θεωρηθή τοιοΰτος ό στιχοπλόκο;!), άλλ’ ενταύθα

>) Άποκ. 5, 1.
~) Μόνοι ό ’Α ν δ ρ έ σ ς  κ α ί ό ’Α ρ έ θ α ς  επίσκοποι Καισαρείας ήρμή- 

νευσαν τήν Άποκάλυψιν, καί έν τοϊς καθ’ ήμας χρόνοις ό Μ α κ ρ ά κ η ς καί ό 
απλοϊκό; μοναχός τής ΙΙάτμου’Α ν τ ύ π α ς (Ά θήναι 191G).

3) Αύτ. σ. 12.
4) Έ ν Άνδριανουπόλει μεθορ'φ τής Βασιλευούσης ανέκαθεν έπεφόλαζον διά

φοροι εθνικοί χρησμοί καί παραδόσεις (βλ. Παραδόσεις Πολίτου Β' σ. 683),
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έχει βαθΰτερον λόγον ή μεταβολή της ορθογραφίας τοΰ ονόματος καί ή 
τοΰ τόπου νλααας (αντί ήλασας) δι’ υ γραφόμενου, ΐνα  άποτελεσθή πλή
ρης ή ά ιροσαχίς. Θεόκλητός έσα πας χριστιανός' κλητοί γάρ Θεοΰ έσμέν 
εις σωτηρίαν. πρός τό κυοφορούμενο ν δμως ήδη παρά τφ άνδρί τής προ
φητεία; θεόσδοτον χάρισμα εδει να μεταβληθή καί τό όνομα Θεόκλητος 
εις Θεόκλντος δι’ υ έκφερόμενον, δπερ μεταφράζεται ή ό εισακουστείς 
υπό του θεοΰ ι), ή ο άκουων την φωνήν τοΰ θεοΰ, επομένως θεόπνεν- 
στος )' δθεν καί ό Πλούταρχος περί των μάντεοον λέγε« : «τό μ α ν 
τικόν και θεοκλντούμενον γένος 3)». Ταΰτα πάντα πείθουσιν ημάς, 
ΐ ν ’ άδιοτάκτυος παραδεξώμεθα ώς συντάκτην των Χρησμών τοΰ ’Α
γαθάγγελον τον Θεόκλητον, άπερ πρός ταις άλλαις αναρίθμητοι? 
καί άκαταμαχήτοίς έσιωτερικαΐς τε καί έξωτερικαΐς άποδείξεσιν έπιρ- 
ρώννυνται και υπό της μνημονευόμενη; ναυμαχίας της Κέρκυρας, ήτις ώς 
έλάχιστον έπεισόδιον τοΰ εθνικού βίου οΰδεμίαν σπουδαιότητα θά ειχεν 
έν τοίς Χρησμοΐς περιλαμβάνομενον, εί μή ήν ενδιαφερόμενος αυτός οΰτος 
ό συγγραφεΰς 4).

Χρόνος της συντάξεως.'Ο χρόνος δεν δΰναταινά καθορισθή επακριβώς 
διότι οίΧρησμοί συνετελέσθησαν βαθμηδόν καί έν διαοτηματι 50 ετών. Ή  
ιδέα έκυοφορήθη ασφαλώς έν ’Άθαη αλλά τό σχέδιον κατηρτίζετο έν Γερμα
νία καί Τωσσίοι. τότοιοΰτον μαρτυρεί καί ή παντελή; σιωπή περί άλλων ε
θνικών χρησμών, ών έπλοΰτουν αί βιβλιοθήκαι των μονών τοΰ ’Άθω.Καί ή 
λεπτομερεσιέρα δε γνώσις τής τε πολιτικής ιστορίας καί τών τής ημέρας 
γεγονότων προσεπικυροΐ τήν άποψιν ταΰτην. έν τή έρημία τοΰ ’Ά θω καί 
νυν έτι έλλείπου ιν εντελώς τοιαΰται πηγαί. Ώς έν τφ 21 κεφ. (έν τελεί) 
έλέχθη, καί έν ταΐς άναγραφαίς μνεία τις γίνεται περί χρησμών, έκ τών 
άποδιδομένων δ’ υπό τών Γερμανών εις τον Θεόκλητον επιθέτων, οίτινες 
άποθαυμάζουσιν αυτόν ώς προφήτην και υπερφυή άνδρα φαίνεται, δτι 
οΰτος είχε γνωρίσει αΰτοΐς έν στενφ πάντως κΰκλφ τό περιεχόμενον τών 
Χρησμών, κατά ταΰτα μόνον τό τέλος τής συγγραφής δυνάμεθα ν ’ άνακα- 
λΰτ^ωμεν. Ουδόλως είναι ορθή ή γνώμη τοΰ Πολίτου, δτι τά έν αΰτοΐς έκτι- 
θέμενα γεγονότα έξικνοΰνται μέχρι τοΰ 1745 )̂. Εις τήν σύνταξιν ό ΊΙο- 
λυείδης ήχΟη, ώς άπεδείξαμεν έν τώ 22 κεφ., μετά τύν θάνατον τοΰ Μεγ. 
Πέτρου (1725), καί συνεπλήρου τό έ'ργον έκάστοτε κατά τήν χρείαν, δταν 
δέ έγραφε τό «έν πέντε και έξηκονιά  έοτιν έπηγγελμένον τό τέλος τών * 3 4

ά Παρ’ Ί  ω σ ή π φ 1, 83.
θεοκλύμενος παρ’ Εύριπ. Έλεν. 9.

3) Περί τοΰ δαιμόνιου τοΰ Σ ω κ ρ. § 22.
4) Βλ. άνωτ. κεφ. 24.
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ϋ'λίψεων» ,), βεβαίως έγνώριζε την εις τον θρόνον οίνοδον Πέτρου τον Γ t 
(ώς έλέχθη εν κεφ. 23), ήτις συνέβη to 17G2 και ύπελόγιζε, καθώς ειχον 
κανονισθή τά πράγματα, δτι εντός τριών ετών ήτοι τφ 1765 ό αγών προς 
έκδίωξιν τών Τούρκων θά είχε τερματισθή" όθεν έπιφέρει«ήτρ<ετ//ς Δυστυ
χία προσφέρει γαλήνην ......» d). Πέραν τοϋ 1762 δεν είναι δυνατόν νά
επεξετάθη ή συγγραφή' διότι ό Πολνείδης αγνοεί την ανάρρησιν Αικατερί
νης της ϋ ’ (8 Ίουλ. 1762). τούτο άλλως άποδείκνυται καί εκ τούτου, ότι 
μετά τον Πέτρον Γ' αναφέρει Πέτρον Δ' και Ε' * 3).

Γλώσσα. Οί Χρησμοΐκατά μέν την εσωτερικήν μαρτυρίαν έγράφησαν 
εις δύο γλώσσας ΔωρικήνκαΙ Λατινικήν, «και έκράτει έν τή χειρίδεδιπλωμέ- 
νονπεργαμηνόν..Δωρική διαλέκτω καί χαρακτήρι γεγραμμένον»4). και εν τφ 
αυτώ κεφ.κατωτέρω «και ήν γεγραμμένος Λατινικφ χαρακτήρι»5). αλλά κατά 
τά ένάρχή ό Θεόκλητος, λέγεται, δτι μετέφρασεν έκτης ’Ιταλικής. Και ή μέν 
πραηηάντίφασις αίρεται ευκόλως λαμβανομένου ύπ’ ό'-ψιν,δτι ό συγ.εΐχεν εν νφ 
γραφών νά διαδώ τους Χρησμούς καί εις Λατινικήν καί εις Ελληνικήν, είς 
δε τήν ’Ιταλικήν μετεφράσύ-η έ'π;ειτα προς διάδοσιν παρά τοϊς ούνίται^ 
καί Φραγκολεβαντίνος. Φαίνεται δτι ή πρώτη γλώσσα, είς ήν έγρα-ψεν ό 
Θεόκλητος, ήν ή Λατινική  καί διά τούτο άπέδωκε τό έργον εις τον Βενε
δικτίνον άββάν ’Ιωάννην  τον Σικελιώτην g) ·  Τούτ’ άλλως συνάδει καί προς 
τον αρχικόν τού Θεοκλήτου σκοπόν νά κυκλοφορήση τούς Χρησμούς 
εν Γερμανία, έ'νθ-α τότε ή Λατινική, δπως καί έν πάση τή Δύσει, ήν ή επί
σημος γλώσσα, ειτα μεταφράσας κατ’ επιτομήν είς τήν Ελληνικήν χάριν 
τών ’Ορθοδόξων τής ’Λνατολής μετεβάπτισε τούς Χρησμούς είς όνομα τού 
"Ελληνος ’Ορθοδόξου κληρικού 5ΛγαΰαγγέΑου.

2. SACRA TUBA FIDEI 
Apostolicac, Sanctae, Oecumenicae ac Orthodoxae 

GRAECANAE O RIE N T A LS ECCLESIAE CHRISTI 
In usimi multorum eruditissimorum varii ordinis ac dignitatis 

in Europa degentium Virorum, qui penitiorem de nostra religione

! ) Λεξ. Έγκ. σ. 38 καί όμως ό αύτός έν τελεί δέχεται παρεμβολήν γενομένην 
τφ 1760 (σ. 10).

~) Ζ η λ ο π ρ ο cp. έκδ. σ. 80, 11.
3) Αύτ. σ. 82, 17.
4) Αύτ. σ. 16, 30—31.
5) Αύτ. σ. 6 , 16.
ό) Αύτ. σ. 14, 42. Πυβλ. καί κεφ. 1' σ. 89, 3 «ή κ ο υ σ α τ ά α κ ό λ ο υ θ α  

λ ό γ ι α  ε ί ς  Λ α τ ι ν ι κ ό ν  ί δ ί ω μ  α». Είναι ματαία ή προσπάθεια 
τοΰ Σ τ ε φ α ν ί τ σ η  νά απόδειξη ότι ή Δωρική ε ίνυ ι ή Λίολοδιορική, ήτοι 
ή δημώδης ελληνική (!) σ. 117—119.
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5. 'Ιστορία τής Ελληνικής Εκκλησίας ,).
Ή  τελευταία τοϋ Πολνείδους έπίσκεψις εις Γερμανίαν συνέπιπτε χή 

μετά τον Β' Σιλεσικόν πόλεμον (1744 —1745) υπογραφή τής ειρήνης έν 
Δρέσδη, δι’ ής ή Σιλεσία περιήρχετο πλέον όριστικώς εις τήν Γερμανίαν, 
καί οΰτω προσετίθετο λαμπρός άδαμας είς τό στέμμα Φριδερίκον Β' του 
μεγάλου. Τώ 1746, τή 24 Ιανουάριου, ελθών ό Θεόκλητος είς τήν Χάλλην 
συμμετέσχε τής εορτής επί τφ σπουδαίω τούτω συμβάντι γενομένης είς 
τήν Άκαδήμειαν * 2). Είχε συντελέσει ήδη το πρόγραμμα τής αποστολής 
αύτοΰ εν Γερμανία, καί εν τέλει εγένετο ό ιδρυτής, ώς εϊπομεν, τής ελλη
νικής Εκκλησίας έν Λειψία, έσκόπει δέ, ώς εξάγεται έξ επιστολής αυτού 
προς τον Πολυανής Καλλίνικον, νά συστήση καί ελληνικήν σχολήν 3), δτε 
έκλήθη υπό τής Εκκλησίας, καί είς αμοιβήν των κόπων καί των πολυτίμων 
προς αυτήν υπηρεσιών άνυιρώ&η εις τον ϋρόνον των Σνχαδων. Ό πατρι
άρχης Καλλίν ικος , ώ : εΐδομεν, του γεγονότος μνημονετίων τούτου λέγει, 
οτι ό Πολυάδης  χειροτονηθείς είς Κωνσταντινοΰπολιν «έπέστρεψεν» ϊσως 
είς Γ ερμανίαν.

Ταύτα οΰκ άταλαιπώρως εκ των ένόντων ήμΐν ώδε πάνυ γλίσχρων 
καί βοηθημάτων πηγών κατωρθάισαμεν περί τής προσωπικότητος τοϋ 
Θεκλήτου Πολνείδους νά παρενείρωμεν, καί ήδη παραχωροϋμεν τον λόγον 
είς τούς εν τφ Λευκώματι επισήμους καί σοφούς άνδρας τής Γερμανίας, οί'- 
τινες καλώς έγνώρισαν καί τοσοϋτον τον άνδρα έξετίμησαν.

ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΛΑΥΡ1ΩΤΗΣ

d) Κατά τον Ζ α β ί ρ α ν έσώζετο αυτή παρά «τω Γεωργίω Χριστιάνω 
Βούτ. είς τό Όττβεϊλερ...» (βλ. τάς εκεί παραπομπάς έν σ. 321 είς τούς Ιστορικούς) 
Γερμανούς μνημονεύοντας τοϋ Πολυείδους).

2) Ζαβίραςαύτ. σ. 320.
3) Δημητρ. ενθ" άνωτ. σ. 82. Ή  επιστολή αϋτη άγνωστον πού νυν κεΐται. Είς 

τούς Χρησμούς (έν αρχή) λέγεται ό Θ ε ρ κ λ η τ ο ς  «επόπτης καί συνήγορος τής έν 
Λειψία ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας», δπερ δηλοΐδτι έχρημάτισεν έφημέριος,



ΚΩΔΙΚΕΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΑ

Εις άπόστασιν πεντήκοντα περίπου χιλ. μέτρων Δυτικώς τής Κων)- 
πόλεως καί δεκαοκτώ Β. Α. της Σηλυβρίας εύρίσκεται ή μικρά πόλις των 
Μέτρων.

Ή  πόλις αυτή έγένετο γνωστότερα κατ ί τούς Βαλκανικούς πολέμους 
(1912—1913) υπό το Τουρκικόν της ονομα, το τής Τσατάλτζας έκ τής παρ’ 
αυτήν γενομένης κατά τάς άρχάς τού Νοεμβρίου 1912 αίματηράς μάχης. 
*Η ιστορία της, ώς καί ή ιστορία τόσων άλλων πλέον δνομαστών Θρακι- 
κών πόλεων, αϊτινες ούχί μόνον διέπρεψαν κατά τούς αρχαίους χρόνους, 
άλλα καί διέσωσαν καί διετήρησαν τον ακραιφνή ελληνικόν των χαρα
κτήρα κατά τούς μάκρους σκοτεινούς αιώνας, διά νά τον παραδώσωσι μέ- 
χρις ημών, μέχρι τής αποφράδος ημέρας καθ’ ήν έφηρμόσθη ή υποχρεω
τική ανταλλαγή τών ελληνοτουρκικών πληθυσμών καί τής πέραν τοΰ Έ 
βρου, τής ανατολικής Θράκης, ολίγον μάς είναι γνωστή.

Αι Μέτραι ή κοινώς οι Μέτρες μέχρι τού 1909, δτε προήχθησαν εις 
μητρόπολιν ι), κατά τήν σωζομένην εκκλησιαστικήν τάξιν άναφέρονται 
πάντοτε ως μία τών πολλών επισκοπών τού μητροπολίτου Ήρακλείας * 2) 
κεχωρισμέναι τής επισκοπής Άθΰρα. 'Ως πρώτος δ’ Επίσκοπος Μετρών ή 
άκριβέστερον Μέτρων άναοοέρεται από τού 783 ως συμμετασχών εις τήν 
Ζ' οικουμενικήν σύνοδον 3).

ι) "Εκκλ. "Αλήθεια τόμ. ΚΘ'. (1909) σ. 300.
2) Ράλλη καί Ποιλη Συντ. τόμ. Ε'. σελ. 476. 'Ο Μέτρων φέρεται Ιδος εις τήν 

τάξιν δ δέ "Αθύρων 17ος.
3) Ά νθ . "Αλεξούδη χρονολ. κατάλογοι. «Νεολόγος» έφ.Κων)πόλεως 1892 Ά πρι. 

λίου 30,
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Είνε δμως άγνωστος 6 χρόνος τής συγχωνεύσεως αυτής μετά τής επι
σκοπής Άθΰρα. Αί περί των επισκοπών τούτων υπό τού κ. Μ. Γεδεών 
διατυποΰμεναι σκέψεις ως και τά περί τής καταστάσεώς των κατά τά τε
λευταία προ τής άλώσεως καί τά μετ’ αυτήν έτη μοί φαίνονται |ώρθαί ι).

Οί κώδικες τής Επισκοπής Μ. καί Άθΰρα ανάγονται εις τά από τού 
1577 κ ι’ εντεύθεν έτη. Τούτο συνάγεται έκ τού έν τή σελίδι 5 τού κιόδικος 
αντιγράφου ενός πατριαρχικού γράμματος" τού ίσου καί όμοιου τού πα
τριαρχικού γράμματος τού οικουμενικού Ίερεμίου. Τό έγγραφον φέρει ώς 
ημερομηνίαν έν μηνί Ά πριλίφ  Ίνδικτιώνος δ'. Ά λλ ’ είναι κατάδηλον έκ 
τού γραφικού χαρακτήρος δτι άντεγράφη παρά τού τότε ’Επισκόπου Μέ
τρων καί Άθΰρα Διονυσίου, δστις έν σελίδι 8 υπογράφει ιδίαν του πράξιν 
μέ ημερομηνίαν Ίνδικτιώνος θ ' Δεκεμβρία λα'. Καί τον επίσκοπον τού
τον θεωρούμεν ημείς προκάτοχον τού Γερμανού, παρά την γνώμην τού 
από τού 1761 μέχρι τού 1783 έπισκοπεΰσαντος έν Μέτραις Γερασίμου, 
δστις εις τον χρονολογικόν τών επισκόπων τής Επισκοπής Μετρών κατά
λογόν του, ώς θά ίδωμεν κατώτερα), κατατάσσει πρώτον. Την γνώμην 
αυτήν στηρίζομεν επί τού έν ταΐς σελίσι 2 καί 3 πρακτικού καταγρα
φής τών σκευών τής εκκλησίας Μέτρων καί Άθΰρα. Τό πρακτικόν έκεΐνο 
φέρει τον γραφικόν χαρακτήρα τού έπισκόπου Γερμανού καί ημερομηνίαν 
/ζΗ δηλαδή 7090 από κτίσεως, συμπίπτουσαν μέ τό 1582 από γεννήσεως 
τού Χριστού. ’Αναφέρει δέ τούτο δτι ή καταγραφή έγένετο κατέμπροσθεν 
τού έπισκόπου κυρού Διονυσίου καί δτι ώρισμένα έκ τών άπαριθμουμένων 
έν τφ πρακτικφ αντικειμένων έν οις καί τήν πατερίτζαν τ’ άφιέρωσεν ό 
κΰριν Διονύσιος.

Ούτω γνωρίζοντες έξ άλλων πρακτικών τού κώδικος δτι ό μέν Γερμα
νός έξηκολοΰθησε νά είναι έπίσκοπος καί μέχρι τού 1587 * 2), τού δέ Διονυ
σίου δτι τό μόνον ενυπόγραφων πρακτικόν, φέρει ημερομηνίαν 31 Δεκεμ
βρίου, ίνδικτιώνος θ 'κα ί συνδυάζοντες ταύτα προς τό γεγονός δτι εις τά 
1573—χρόνον καθ’ δν συνέπεσε νά πατριαρχεΰη τό πρώτον ό ’Ιερεμίας ό 
Β' 3) —δτι έχομεν αρχήν ίνδικτιώνος, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα δτι ό 
μέν Δεκέμβριος τού θ' έτους τής ίνδικτιώνος έκείνης συμπίπτει προς τον 
Δεκέμβριον τού 1581, ό δέ ’Απρίλιος τού έτους δ' τής ίνδικτιώνος μέ τον 
’Απρίλιον τού 1577. ’Ήτοι προς τό χρονικόν σημεΐον τής πρώτης έγγρα
φης εις τον κώδικα.

,) Έκκλ. Άλ. τ. (Λ' 1910) σελ. 20 -22  καί τ. ΛΖ' (1917) σελ. 100.
2) Κώδ. σελ. 55.
3) Οΰτος έπατριάρχευσεν τρις, τό πρώτον από τοϋ 1572—1579.
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Τούς κώδικας τής ’Επισκοπής ταΰτη;, φαίνεται δτι πρώτος κατά τούς 
τελευταίους χρόνους παρετήρησεν ό Ά λ. Πασπάτης. Εΐνε γνωστή εξ άλ
λου ή δράσις τοϋ αειμνήστου Πασπάτη δστις διά τοϋ παραδείγματος του 
εκαλλιέργησεν την ιδέαν τής δι’ έπιτοπίου έρεύνης μελέτης των ιστορικών 
προαστείων τοϋ Βυζαντίου *) χωρίς άτυχώς νά εύρη πολλούς μιμητάς 2). 
Βραδΰτερον, κατά τό 1884, ό δτρηρός ερευνητής τών καθ’ ημάς εκκλησια
στικών, μέγας τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου χαρτοφΰλαξ καί νΰν πρόσε- 
δρον μέλος τής Ακαδημίας ’Αθηνών, κ. Μ. Γεδεών δεν ώκνησε ν ’ αναδί
φηση καί τούς κώδικας τής καταφρονημένης επισκοπής. 3)

’Αλλά, εξ όσων δημοσιεύσεών του εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, φαίνε
ται δτι περιωρίσθη εις τό νά σταχυολογήση καί δημοσίευση 4) τινά μό

1) Ά λ . Πασπάτη. Τά θρακικά προάστεια τοΰ Βοσπόρου. Έλ. Φιλ. Σύλλ. τόμ, 
ΙΒ. σ. 33 κ. έπ, Τά ανατολικά προάστεια τοϋ Βοσπόρου αυτόθι σελ. 43 καί έπ.

2) Μ. Γεδεών. Λίθοι καί κεράμια καί Ξ. Σιδεριδης.
3) Έκκλ. Α λήθεια τ. Α'. (1910) σ. 20 — 22 Μ. Γεδεών. "Ο,τι τούς ορθοδόξους 

τής ελεεινής τών Μέτρων επισκοπής έποίμαινεν ό άρχιεσπίκοπος Νέας Ροόμης.
4) Οΰτω έδημοσίευσε τά, περί τών μεγά?πον διερμηνέων τής κραταιάς πόρτας. 

Τά περί τής καταστάσεως τών προγεγονόιων αρχιερέων καί κληρικών, Έκκλ. Άλ. 
Τ. ΚΘ'. σ. 395, Άποσημειώματα Γερ. Μ. Γεδεών. Τά το’ϋ Ροοσσοτουρκικού πολέμου 
γεγονότα (1768—1774) Έκκλ. Άλ. τόμ. λδ'. (1913), ύπό τόν τίτλον : Θρακών πσλαιά 
πάθη. σελ. 366 κ. έ. Τά τής υποδοχής τοϋ πρώτου μετά την επακολούθησα jav .ει
ρήνην πρέσβεως τής Ρωσσίας Νικ. Ρεπνήν.—αυτόθι συνέχεια.

Έκ τών δημοσιευμάτων τούτων δέν έχω ύπ’ δψιν μου τά περί διερμηνέιον. Κατά 
συνέπειαν δέν γνιορίζω κατά πόσον αί έν τφ κώδικι σημειώσεις άπεδόθησαν πιστώς. 
Κρίνων δμως έκ τών περί Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου δημοσιευθέντων βλέπω δτι ό 
τότε διευθυντής τοΰ Πατριαρχικού δημοσιογραφικού οργάνου, φρονίμως ποιών, άπέ- 
φυγεν έπιμελώς καί έντέχνως ν ’ άναγράψη παν δ,τι ήδύνατο την εποχήν εκείνην νά 
θίξη τήν σωβενιστικήν φιλοτιμίαν τής Τουρκικής Κυβερνήσεως. Ευχής δθεν έργον 
θά ήτο νά έδημοσίευον τά «Θρακικά» δλας τάς ιστορικάς σημειοί>σεις τοϋ επισκόπου 
Γερασίμου αυτολεξεί.

Δυνάμεθα έν τούτοις άπό τοϋδε ν’ άναιρέσωμεν τά συνοδεύοντα τό δημοσίευμα 
έκεΐνο σχόλια τής Έκκλ. Ά ληθείας περί τής δήθεν τουρκοφιλίας τοΰ ’Επισκόπου 
τοΰ άποκαλοΰντος ασεβείς τούς Ρώσους. Ή  κατά τών Ρώσσων άγανάκτησις τοϋ Γε
ρασίμου, παρακολουθήσαντος τήν αγωνίαν τοϋ έν Τουρκίρ, χριστιανικού κόσμου κατά 
τά έξ εκείνα έ'τη καί γνωρίσαντος έκ τοΰ πλησίον τος κολοσσιαίας εις χρήμα καί 
αίμα θυσίας τών ύπό τούς Τούρκους χριστιανών ιδία τών Ελλήνων, άφοΰ, ως γρά
φει, τά κακά δπου έ'παθαν οί Χριστιανοί δέν περιγράφονται, καί δτι έχάθησαν χρι
στιανοί ραγιάδες εις αυτό τό διάστημα έως τ ε τ ρ α κ ό σ ι ε ς  χ ι λ ι ά δ ε ς ,  
είναι πλέον ή δεδικαιολογημένη. Ή  ψυχή τοΰ σεβασμίου εκείνου κληρικού ήτο αδύ
νατον ν ’ άνεχθή τήν έκ νέου—διά πράξεως έθνους χριστιανικού — παράδοσιν εις τούς 
αλλοθρήσκους πόλεων καί χωρών, αΐτινες είχον άπελευθερωθή διά τών όπλων, γε- 
νομένην διά τά κέρδη, δπως γράφει, τών πραγματειώνΐ

'Ο διαπρεπής κατά τούς χρόνους έκείνους Έ λλην Ιεράρχης εϊχεν απολύτως 
δίκαιον περεμβάλλων εις τήν έξιστόρησίν του. «Αυτά έκέρδισαν εις αυτόν τόν πό
λεμον ο ι  α σ ε β ε ί ς  Ρώσσοι».
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νον εκ των σημειώσεων του επισκόπου Γερασίμου, του από Μέτρων κλη- 
θέντος τον Ιούνιον του 1783 εις τον Πατριαρχικόν θρόνον τής ’Αλεξάν
δρειάς. *) Κατά τά άλλα ήρκέσάη νά συστήση εις τον τότε μητροπολί
της Ήρα κλείας Γρηγόριον νά διατάξη τήν διά του διδασκάλου Γ. Χορισιά- 
δου αντιγραφήν των ουσιωδέστερων. ’Άδηλον δμως κατά πόσον εκτός των 
ευανάγνωστων σημειοόσεων τοϋ Γερασίμου έκίνησαν τό ενδιαφέρον τοΰ δι
δασκάλου εκείνου και τά χειρόγραφα χών προγεγονότων επισκόπων και 
κληρικών τά έλαχίστην ομοιότητα εχοντα προς τά γνωστά ελληνικά γράμ
ματα και οΰδεμίαν συγγένειαν προς τήν ορθογραφίαν τής γλώσσης τής ελ
ληνικής * 2).

Ή  πλήρης λοιπόν διευκρίνισις των ανεκδότων κωδίκων τής επισκοπής 
Μέτρων καί Άθυρα οφείλεται εις τον π. ’Αναστάσιον Σταμούλην' διότι 
κατώρθωσε ν ’ άνακαλύψη τους ως άπολεσθέντας θεωρουμένους κώδικας 3) 
Τό δέ Ταμεΐον Κ.Κ.Π. ανταλλαξίμων, έντεταλμένον τήν περισυλλογήν των 
εις τάς λόγφ τής ανταλλαγής διαλυθείσας Κοινότητας άνηκόντων κειμη
λίων, συνέλεξε καί κατέστησεν τούτους προσιτούς εις πάντα μελετητήν. Οΰ- 
τω ό κ. Σταμούλη διά προσεκτικής άναγνώσεως αυτών παρουσίασεν 
εις τον σύλλογον Μεσαιωνικών Γραμμάτων κατά τήν ΡΜΒλτής 26 Μαρτίου 
1933 συνεδρίαν εκείνου Ενδιαφέρουσας σελίδας εξ αυτού.

Έκ τών περισυλλεγέντων τριών κωδίκων άξιο λογιότερος είναι ό 
πρώτος. Ό  αρχαιότερος. Διότι έν αύτώ ευρίσκομεν τάς πράξεις δεκαοκτώ 
επισκόπων τής επισκοπής, ών τινες έχρημάτισαν κατ’ έπανάληψιν, βιογρα
φίας τινών έξ αυτών καί ώς είδομεν, αρκετάς ίστορικάς σημειοόσεις τού Γε
ρασίμου. Ό δεύτερος τών κωδίκων περιέχει σχεδόν άποκλειστικώς πρά
ξεις καί σημειώσεις τού Γερασίμου. Τρεις πράξεις τού διαδόχου τού Σω
φρονίου, εν αίς καί τά τής εκλογής αυτού έν Μέτραις παρά τού Μακαριω- 
τάτου κ. Γερασίμου καί τών μητροπολιτών αγίου Λιβύης κυρ ’Αθανασίου 
καί τοΰ πανιερ. αγίου Πελαγωνίας κυρ Συμεών προς ανταμοιβήν τών προς 
τον μακαριώτατον υπηρεσιών του καί ολίγα τινα μεταγενεστέρων επισκόπων.

Ό  τρίτος είναι νεώτερον βιβλίον έκ τών κοινών κωδίκων τών 
κοινοτήτων.

Έκ τών πληροφοριών τού πρώτου κώδικος πλουτίζεται καί δ χρονολο

ι) Έκκλ. *Αλ. Τ. ΙνΘ' (1909) σ. 395. Άποσημειώματα Γερασίμου Πατριάρχου 
’Αλεξάνδρειάς Μ. Γεδεών, Έπετ. Βυζ. Σπ. τοϋ 1930 σ. 163—170. Χρυσοστ. 'Αθηνών.

2) Έκκλ. Ά λ. 1909 αυτόθι. Μ. Γ.
3) Μ. Γεδεών Έκκλ. Άλ. τ.Λ. (1910) σ. 20—22 καί τοϋ αύεοΰ Μνήμη Γανοχώ

ρων έν Θρ. ίστορ. σ. 109.



Κ ώ δ ηκ ε ς  Μ έτρων κ α ι  Ά&νρα 167

γικός κατάλογος των έπισκόπων τής ’Επισκοπής Μέτρων δ γνωστός εξ 
άλλων πηγών *).

Ό  κώδιξ ούτος περιέχει ένενήκοντα τέσσαρας σχεδόν σελίδας άριθμη- 
θείσας έσχάτως. Λέγομεν περίπου, διότι σελίδες τινες είναι άποκεκομμέναι 
κατά τό ήμισυ. Έκτος δμως αυτών φαίνεται δτι καί πολλά άλλλα φΰλλα 
άπεσπάσθησαν κατά καιρούς. Διότι διακρίνονται τά ίχνη είκοσι καί δυο 
άπεσπασμένων τοιοΰτων.

’Έχει σχήμα έπίμηκες' μήκος 0.30 καί πλάτος 0.20 του μέτρου. Φέρει 
δ’ έξωτερικώς δέρμα καστανόχρουν με άκομψα ποικίλματα. Τό δέρμα πάν
τως προσετέθη βραδύτερον καί άφοΰ είχε γίνη ήδη χρήσις του βιβλίου. Ου
δόλως δ’ απίθανον κατά την νέαν αυτού βιβλοδέτησιν νά εγένετο καί σύγ- 
χυσις καί μετάθεσις τών γεγραμμένων φύλλων του, εφ ’ δσον μάλιστα τό 
βιβλίον έστερεϊτο παντάπασι σελίδων. Οΰτω θά εξηγείτο εν μέρει ή ατα
ξία καί μεγάλη έν αύτφ διασπορά τών εγγραφών τών κατά καιρούς 
επισκόπων.

Την αταξίαν έπέτεινεν όμολογονμένως ή αδυναμία ή ίσως καί ποιά 
τις πρόνοια τοϋ επισκόπου Γερασίμου, δστις δεν ήρκέσθη εις τάς έν τψ 
ίδίψ αυτού κώδικι έγγραφάς, αλλά τάς σκέ\|)εις, παρατηρήσεις καί κρίσεις 
αυτού επί τών γεγονότων τής εγγύς καί συγχρόνου εποχής του τάς διεσκόρ- 
πισε καί τάς διετΰπωσεν εις τά κενά τού κωδικός τών προκατόχοον του. 
Την συνεπλήρωσε δέ ή κακόζηλος επιμέλεια τών αμαθών έκείτων οϊτινες 
ως άβάκιον τών γραφικών γυμνασμάτων των έχρησιμοποίησαν τά φύλλα 
τού Κώδικός μας.

Έκ τών νεωτέρων εγγραμμάτων επισκόπων εις μόνον, αντί παντός 
άλλου ίχνους τής διαβάσεώς του έκ τής επισκοπής, έφιλοδόξησε νά μάς 
άφίση εις την σελίδα 34 εις μ ν η μ ό σ υ ν ο ν  α ίώ ν ιο ν  την μεγαλόπρεπη 
δεσποτικήν υπογραφήν του.

Αί έν τω κώδικι περιεχόμεναι έγγραφαί συμποσούνται εις δγδοήκοντα 
έννέα. Εϊνε δέ πράξεις καί σημειώματα προερχόμενα τά πλεΐστα έξ αυτών 
τών επισκόπων, έστω καί αγραμμάτων. Καί άλλα μέν φέρουσι σαφή χρο
νολογίαν καί υπογραφήν επισκόπου' άλλα μόνον υπογραφήν καί άλλα πά
λιν φέρουν μέν τον γραφικόν χαρακτήρα τών κατά καιρούς έπισκόπων ούχί 
δμως καί την υπογραφήν. Έξ δλων δέκα μόνον έγγραφα προέρχονται έξ 
αγνώστων.

Έκ τών έπισκόπων τινές μέν υπογράφονται ώς Μέτρων καί Άθΰρων, 
άλλοι ως Μέτρων ή Μετρών καί Άθΰρα καί έλάχιστοι ως Μετρών μεταξύ 
τών οποίων καί ό Γεράσιμος. Πολλοί δέ δέν απολείπουν προ τού τίτλου

Τ) Ά νθ . Άλεξούδη Χρον. κατάλ. έν Νεολόγφ έφ. Κ]πόλεως 1892 "Απριλ. 30 
Χριστ. Κνήτης Έ κκλ. Ά λ . 1909 σ. 4Ό8.
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των νά προτάξουν: ταπεινός επίσκοπος.
Αί ύπογραφαι των επισκόπων είναι ολόγραφοι, σχεδόν ευανάγνωστοι. 

Δύο μόνον υπογράφουν διά μεγάλου μονογράμματος, έξ ών υπό τό εν άνε- 
καλύψαμεν τον Μαθουσάλαν. 'Υπό τό άλλο ϊσως νά κρύπτεται δ Μεθόδιος 
τον όποιον δ Γεράσιμος τάσσει μετά τύν Διονύσιον τον Α'.

Τά έγγραφα τοϋ κώδικος προκειμένου νά έκθέσωμεν εν συντομία τήν 
έννοιαν τού περιεχομένου αυτών, εκρίναμεν σκόπιμόν νά τά διακρίνωμεν.

Α\ Εις έγγραφα φέροντα χρονολογίαν καί υπογραφήν ’Επισκόπου ή 
κα'ι Μητροπολίτου ι). Τοιαϋτα είναι τριάκοντα δύο καί κατανέμονται ώς 
εξής! * 2 3

1) εγκαίνια ναού καί θεώρησις εξόδων οικοδομής αυτού 1
2) άπογραφαί σκευών Επισκοπής ή εκκλησίας 3
3) κατάλογοι εισφορών υπέρ τής Επισκοπής 2
4) διακανονισμός προσόδου ακινήτου 1
5) πωλήσεις ακινήτων 4
6) δάνεια 2
7) διάλυσις μνηστείας 1
8) προικοσύμφωνα 1
9) άδειαι γάμου 7

10) διαζύγια 9
11) λύσις άφορισμοϋ 1
12) άθώωσις ιερέων 1

Βλ Εις έγγραφα υπογεγραμμένα μέν παρ’ Επισκόπου άλλ’ άχρονολό-
γητα. Τοιαύτσ εΐνε τέσσαρα.

1) μία εγκύκλιος πρός βοήθειαν αποπληρωμής χρέους έξαγορασθέντος
αιχμαλώτου εκ Μετρών.

2) μιά δωρεά.
3) δύο χρεωστικά δΓ ών βεβαιοΰνται αΐ όφειλαί.
Γ\ Εις έγγραφα γεγραμμένα μέν παρ’ επισκόπων 2), μή φέροντα

δμως τήν υπογραφήν αυτών, άλλ’ ύπογραφάς άλλων κληρικών ή λαϊκών.
Τοιαϋτα είναι δεκαεννέα τά εξής.

1) αντίγραφα πατριαρχικών Γραμμάτων 3 3)

*) Τοιαϋτα συναντώμεν δύο μόνον. Τοΰ 'Ηράκλειας Διονυσίου (1104) οελ, Κώδ. 
52 καί τοϋ Ήρακλείας Καλλινίκου τοϋ έκ Νάξου (1722) σ. Κ.88.

2) ‘Η έκτης χειρδς τιον επισκόπων προέλευσις ούτών μσρτυρεϊται έκ τής πα
ραβολής πρδς τον γραφικόν χαρακτήρα άλλων βεβαιωμένων έγγραφων εκείνων έν 
τφ κώδικι·

3) Τά δύο είνα ι τοΰ Πατρ. Ίερεμίου Β' καί τό έτερον τοϋ Πατριάρχου 
Θεολήπτου Β'.
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2) άπογραφή σκευών τής εκκλησίας τής Επισκοπής
3) πώλησις ακινήτων
4) δάνεια
5) δωρεά
6) άδειαι γάμου
1) διαζύγια
8) διορισμοί ιερέων
9) συμβιβασμοί

Δ'. Εις έγγραφα συντεταγμένα παρ’ άλλων.
Καί τοιαϋτα ώς είπομεν είναι δέκα άφορώντα τά εξής :

1) αφιερώσεις προς τήν ’Επισκοπήν ή την Εκκλησίαν 3
2) άπογραφή εκκειμένης κληρονομιάς 1
3) διάλυσις άρραβώνος 1
4) διαζύγια 2
5) καταγγελία κατά κληρικού 1
6) δήλωσις εγκαταλείψεως συζΰγου 1
7) δήλωσις μετανοίας ίερέως 1

Ε' Εις ιδιόχειρα Σημειώματα Επισκόπων.
'Γοιαΰτα εινε είκοσι τέσσαρα έξ ών τά δεκαέξ του επισκόπου Γερα

σίμου.
Προέρχονται δέ ταϋτα.
α) Έκ του ’Ιωσήφ έν (1600) καί είναι κατάλογος προσηλώσεων προς 

τήν επισκοπήν. 1)
β) Έκτου Γεδεών δυο (1691). Καί τό μέν έν άναφέρεται εις τά τής 

χειροτονίας του καί εις τά έπακολουθήσαντα εκείνην έξοδά του’ τό δέ άλλο 
είναι πίνακες των εσόδων καί εξόδων τής επισκοπής. 2)

γ) Έκ τοϋ Μακαρίου (1695) έν άναφερύμενον εις τά τής χειροτονίας 
του 3).

δ) Έκ του επισκόπου Νείλου (1697) δυο. Διά του ενός εκθέτει τά τής 
χειροτονίας του καί τά τής καταστάσεως εις ήν εΰρεν τήν επισκοπήν * 2 3 4) 
διά δέ τοϋ ετέρου ερμηνεύει τάς λέξεις τού ’Ιησού τού Ναυή Γαριζάν καί 
Γ εβάλ.

ε) Έκ τού Μητροφάνους (1712) έν. δι’ ού άφηγεΐται τά τής χειροτο- 
νίας καί γεννεολογίας του 5).

,) Κώδ. σελ. 35.
2) Κώδ. σελ. 19.
3) Κώδ. σελ. 27.
4J Κώδ. σελ. 30 καί 09.
3) Κώδ. σελ. 87 καί 14.
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αχ) Έκ τοΰ Σιλβέστρου (1732J εν* άναφερόμενον καί αυτό εις τά τής 
χειροτονίας του. *)

Καί τέλος δεκαέξ έκ των σημειώσεων είναι τοΰ διακεκριμένου ιεράρ
χου Γερασίμου. Έκτος των δημοσιευθεισών ήδη ως εϊδομεν έν τή Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια, άξια προσοχής είναι καί τά εξής. «Τί συν άν εΐποι τις 
περί τής καταστάσεως των εκκλησιαστικών» * 2). Τό ιστορικόν τής κατά τό 
1775 επί Σουλτάν Χαμήτ κατεδαφίσεως των άνευ άδειας τής αρχής άνε- 
γερθεισών καί άνακαινισθεισών εκκλησιών, οπού την αιτίαν τής εθνικής 
εκείνης συμφοράς τήν αποδίδει εΰσχήμως εις τους ιθύνοντας τά τής εκκλη
σίας καί εκφράζεται μετά πικρίας διά τήν κρατούσαν στενήν άντίληψιν 
περί τών καθηκόντων τής εκκλησίας λέγων μεταξύ άλλων :

«Επειδή είναι μία κατάχρησις ή σημερινή τών εκκλησιών κατάστασις. 
Καί άν λαλήση τινάς πώς ή τών δίσκων άπαίτησις καί ό πολύς τών χρι
στιανών ζήλος εις τά τοιαϋτα καί τά ασημένια πολυκάνδηλα καί ή άλλη 
πολυτέλεια δπου έξιστώσι τούς χριστιανούς. Είναι μία φανερά δυσειδαιμο- 
νία. Εκείνος δπου τό είπή γίνεται άθεος καί ασεβής. Καί νά δώσουν άπό- 
φασιν νά θανατωθή ό τοιοΰτος είναι δλοι τουςέ'τοιμοι. Οι ιερείς δχι νά τρέ- 
φωνται από τήν εκκλησίαν, αλλά νά δίδη ένα τόσον.

Καί άν λαλήση τινάς. Έ γινε μία αιχμαλωσία τοΰ γένους καί καμμία 
εκκλησία δεν ήλευθέρωσε κανένα. Προτιμώσι τά ασημικά παρά τάς κινδυ- 
νευοΰσας ανηλίκους ψυχάς. Κοντά εις τον αθεϊσμόν εύρίσκεται εκείνος 
δπου λέγει τοιαΰτα.

”Αν τύχη νά κάμη τοιαύτην οικονομίαν τινάς καί πώληση κανδήλας ή 
δώση άσπρα καί άγοράση κανένα σκλάβον κατηγορημένος καί διωγμένος. 
Καί έξω από τήν όμήγυριν τών χρησίμων. Τέτοιοι είναι οί σημερινοί Χρι
στιανοί 3). Τά περί Δυτικής εκκλησίας 4) καί άλλα τινά. '

'Ημείς έκ τών σημειώσεων τοΰ Γερασίμου θά παραθέσωμεν ένταΰθα 
τον χρονολογικόν κατάλογον τών έν Μέτραις αρχιερέων. ’Αλλά πριν ή 
κλείσωμεν τήν παρένθεσιν ημών τής έπεμβάσεως εις ξένον προς ημάς θέμα, 
άς παραθέσωμεν χάριν ποικιλίας καί ολίγα τινά έκ τών τοΰ κώδικος. Εις 
μερικά αυτών ώς σημειοΰται έτηρήθη ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου.

Σελ. 8 κώδ. κατά πιστήν αντιγραφήν, 
ηνδικτιόνος θλ

]- κατά τήν σήμερ" ημέρα ή της εζ"" λα του δϊκβρίου 
μινός καί ήμέρασσαβάτο έλθόν ό Π π κύρ άνδρέας τή έμή τάπει-

ι) Κώδ. σελ. 8S.
2) Κώδ. 46—47.
a) Κώδ. σ. 18, 19 καί 27.
Λ) Κώδ. σελ. 51.
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νότηΐα και ελάλησεν ήμήν' ήνά άπέλίίω σωματικός προς τον δημίτριον 
τοΰ μακρήνηκώλα τον υιόν καί έξαγορεύσω αυτό ός ή νόμη διακελέβου- 
σΓ καγώ ός ουκήπάρχημη πρικος πρΐ ! έντηήμώπολητήα' υπήγα άτός μου 
σώματηκός εις τ' ήκήαν αυτοΰ καί έξαγόρευσα αυτόν σώαν έχουσα τάς 
φρένας αυτοΰ. άπαφήκαι εις τ’ αγιότατη ημών επισκοπήν, άμπέλη ον χη- 
ληάδω δϊο κλήματα' όπουάνβοΰλη— μετά γνόμην τής μρΐ αυτοΰ. καί τής 
γυναίκός αυτοΰ—ένόπιον τον τημιώτάτον κληρικόν—τον έκήσαι εύρησκο- 
μέν' π π κυρ μηχήλ' καί οικονόμου' π π άνδρέου' καί νομοψΰλακος’ καί 
τοΰ δείου αυτοΰ γεώρΓου καί στεφάνουτζουνή' καί δ'ς τϊς εΐη εκείνος 
ήσκάνδαλήσε ήξελεώσας αυτώ' έκ τοΰ νάοΰ αυτόν έστω αφορ’μιένος' καί 
άσυγχώρετος' καί μετά δάνατον άλλητος' καί ήμερής αυτοΰ μετά τοΰ προ- 
δότουοιονδα.

-J- ό μέτρων κα αδυρα Διονύσιος 

Σε λ. 50 κώδ. κατά π. αντιγραφήν

■γ προκαδημεου τής υμών ταπεινότητος έλδών ό κιρίτζη γωργιλάς καί 
έγραψεν τό σπίτι δποΰ αγόρασε από τοΰ κυριακ τοΰ δαέλου ταπεδία λεγό- 
μ’ενα τοένα άργηρό τονάλον μηχαήλο καί τ ’ αδελφή τους τ3,ροδηνή καίαπο 
έμρά τους τ’ παλασηστοϋ καί τό έδοσε πρίκατ’ κόρι τουτ’ μητόρια— 
να το εχη με τ” υγία τους άνώγεα δίο καί τωαχοΰρη δποΰείνε στοΰκολυβά 
σιμά' καί τον ληνό καί τό περιβόλη όλο νά το εχη με τρυγία τος δια- 
πρΐ τοις—καί νά μην έχουν νά κάμουτα άλα πεδία άποκήνοτοσπίτι τήπο- 
τση καί τό μαγαζή να εΐνε δικόμου καί εις τοΰτο έγράφη καί στον παρόν 
κόνδα-=ενετι άχμη απριλήοου ιδ.

ίνδεικτΐονσι 1
Είνε τοσπίτι σιμά στ’ έπισκόπ γ μετρ νεόφυτον 

Κώδ. Σελ. 30
αχψζλ Φεβρουάριου πρώτη τή άγια καί μεγάλη τεσσαρακοστή τήν 

ημέραν τών αγίων δεοδώραιν εγινεν ή χειροτονία καί ήλδαμεν εις ταίς 
Μέτραις Φεβρουάριου δκτώ καί ηΰραμεν τήν Επισκοπήν βουλιασμένην 
ωσάν δεν ήδελεν όμως μέ τήν δείαν πρόνοιαν καί δεύτερον με 
τήν βοήδειαν τής Παναγίας εκαλοπίσαμέν την όσον ήτο τό δυνατόν μας. 
ή- ό Μέτρων καί Άδΰρας Ν είλος—τόσον άφησαν καί εχάλασεν ώστε ό 
κυρ Γεδεών καί κυρ Μχκάριος έκάδησαν έξω εις τό μαχαλά καί άφησαν τήν 
’Επισκοπή καί έμπαιναν οΐ σκύλοι από τό ένα μέρος καί έβγαιναν από τό 
άλλο. Μέ ολον τοΰτο δόξα τφ άγίφ δεψ ημών ημών όπου μάς έδωσε νόη- 
σιν καλήν.

J
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Κώδ. σελ. 75.
-[- Προκαθήμενη; ημών ταπεινότητος συνεδριαζόντων των τιμιωτάτων 

κληρικών ελθών ό Παναγιώτης από χώραν ώςέκλησι επαρχίας Φιλιππου- 
πόλεως, ζητών λαβεΐν δεΰτερην γυναίκα εκ τής επαρχίας μας. ’Εμείς μη 
θέλοντε; δούναι θέληιια ήφερεν μάρτυρας καί έμαριΰρησαν πώς την επήρε 
Τούρκος τοΰ Σοΰμπαση 6 γραμματικός διά γυναίκα του. Καί ετζι έβάλαμεν 
ώμοφόριον καί πετραχήλιον καί άφωρίσαμεν αύτοΰς καί ευαγγελικόν δρκον.

Καί έμαρτΰρησαν ότι ετζι εινε ή αλήθεια. Καί εις τούτο έδώσαμεν 
άδειαν λαβεΐν δεΰτερην γυνή Μαρίαν εκ τής Επαρχίας μας. Καί εις τοΰτο 
έγράφη εν τφ παρόντι κώνδικι έν έτει αχμη! έν μηνί Δεκεβρίου ε ' Ινδ. α' 

f  Μέτρων Νεόφυτος
Δημήτρης μάρτυρας από τη χώρα εκείνη υιός Βλάκολάσκαρις δπου 

έ'χει τό τζεφθηλίκι εκεί.
7  Γεώργιος ίερεΰς σακελλάριος 
*{· ’Ιωάννης ίερεΰς χαρτοφΰλας 

κ. α.

Σελ. 79 κατά πιστήν αντιγραφήν.
Έ ν έτοι έτος 1664

f  πρωκαθοιμένομου της εμϊς ταποιτδτης σουν δοίαζόντον καί τον 
εβλαβες-άτον κλοίροκόν 2 ΰεραίον έλθών ο ΰωδορής με τα τη σηβοίων του 
την ζοιπουλία ΰκία θέλοιση καί βοΰλισοι κατέπροεστε τόνε βλαβεστάτον- 
κλιρικόν καί τον τοίμιωτάτων ’νερεον καί έ'στρεςαν καί ωχίεοδορίς καί ΰ ζοι- 
πουλίακαί έχωροίσχικαν αναμεταςοι καί εις τοΰτο εδόσαμ' καί μη αδια μέχον 
ταίς σοιναλοίλοΰς τοΰστοι καί εις τοΰτο κατεςρόθη εις τύν χοιμιοτάτον κλι- 
ροικόν καί εις τους εβλαβεςάτους ύερς εις το κοτοικα.

7  Τιμόίΐεος.
Κώδ. Σελ. 93.

■|· Τήν σήμερον ημών προκαθημένου τής ημών ταπεινότητος καί τών 
τιμιωτάτων κληρικών έλθών ό Θεόδωρος από Μωρηά τής Κάλαβρυτας από 
χωρίον λεγόμενον τοΰ Μηνά, καί εζήτησεν λαβεΐν γυναίκα είς την επαρ
χίαν μας. Καί έξητήσαμέν τον ΐνα μη έχη έτέραν γυναίκα καί ώμολόγησε 
μέ βάρος άφορισμοΰ. Πας έπάντρεψάν τον οί γονέοι του. άμή αυτός ήταν 
ανήλικος καί δέν έγνώοιζεν. καί έδωσαν τον γυναίκα έπτάπαιδι γρηά. καί 
διά τό θέλημα τοΰ αγά τοΰ ’Οστά καί τήν βίαν εκείνου. Δίδομέν τον άδειαν 
λαβεΐν έτέραν γυναίκα νόμιμον.

Καί είς τοΰτο έστρώθη έν τή παρόντι κόνδικι έν έτει ςμχλβλ 
ή- Μέτρων καί Άθΰρων 'Ιερόθεος, 
ή- ’Αναστάσιος ίερεΰς καί οικονόμος μέτρων.
-[ Θεοδωρής τοΰ Θωμά -[ Λιμίτρης τοΰ Ίωάννου.
-J- Άντόνης τοΰ Παπά.
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Κώδ. Σελ. 14.
■γ αψια'. Μαϊου κ' έχηροτονίθηκα επίσκοπος Μέτρων καί Άθύρα 

Μητροφάνης. εύρηκα στην Επισκοπή ένα γκοΰμη πέρνει ένα μέτρο, έτερον 
γκιουμη καί έτερον ένα τέντζερεν πέρνει νερό τρεις οκάδες έτερον 
μικρούτσικον πέρνει νερό τρεις οκάδες έτερον μικροΰτσικον πέρνει 
νερόν μια οκά. ένα καζανόπλο οκάδες τρεις καί μισή. ένα παλαιό 
αγγείο δπου αναλύουν κεριά .μια οκά καί εκατό δράμια και μια κε- 
•ψΐ καί εν στρώμα καί ένα χαλί παλαιό πολύ καί ένα χαλί τουρκικό δπου 
προσκυνούν απάνω καί ένα χουλιάρι τζιμισιρένιον καί ένα ποτήρι. Καί στο 
μαγαζί δυο βοΰτζια παλαιά πολλά πέρνουνε από μέτρα 2. καί μια βουτζέλα 
παλαιά διά κριθάρι είνε καί ό'χι καλό.

Σελ. 19 κατά πιστήν αντιγραφήν.
7  1691 —σεπτεβρίω—6 ημέρα κυριακή εις τό μετόχι, των σειναπών— 

έχεροτονίθικα , άρχιερε, δντ' πρωστός ό άγιος ήρακλ' καί έτεροι δυο άρ-̂  
χιερεϊς καί ηΰραμεν χρέος, γρ. 900 εΐγουν ένακώσια, τά οποία εΐνα 
δλλα χρέ τού πρωεμού, έπισηπου διονυσίου, άνποτε νά μάς αξίωση ό κυρ 
νά κάμωμε τη διόρθωσιν καθώς άγαποΰμεν ημείς καί δλλοι οί χριστιανοί 
τής έπαρχί.

-{- ταπεινός επίσκοπος μέτρων Γεδεών 
Σελ. 33.

γ  Προκαθημένης τής ημών ταπεινότητος μετά τών τιμιωτάτων κληρι
κών καί ιερέων ήλθεν ό Γεώργιος τοΰ Ίωάννου ό ποτέ παράνομος. Καί ε- 
ζήτει μετάνοιαν ώραίαν. Καί έμετανόησεν έξ όλης καρδίας δτι εχωρίσθη 
τής γυναικός δπου είχεν παρανόμως. Βλέποντας καί ημείς τήν καλήν του 
προαίρεσιν καί τήν καθαρήν μετάνοιαν καί έξομολόγησιν. έδέχθη καμέν τον 
καί εβάλαμέν τον εις άφωρισμόν καί αυτόν καί τήν γυναίκα εις άφορι- 
σμόν καί ευαγγελικόν δρκον. δπου λές νά μήν εύρεθή μεταΰτην εις αμαρ
τίαν. Καί εις τούτο τόν έσυγχωρήσαμεν νά είνε μέ τούς χριστιανούς καί νά 
σβένει εις τήν εκκλησίαν κατά τήν χριστιανικήν τάξιν. Καί εις τούτο έγρά- 
φη έν τώ παρόντι κόνδικι τής άγιωτάτης επισκοπής Μέτρων καί Άθύρα 
Έν έτει αχλζ' Ίνδικτ. Ε.

j  Μέτρων καί Άθύρων "Ιερόθεος
-[- Κωνσταντίνος σκυεοψύλακας καί οικονόμος
- J - .......................πρωτόπαπας καί σκευοφύλαξ

κ. άλ.
Κώδ. Σελ. 88.

-j- ’Αρχιερατέυσα εις τά ,αψκγ' Μαΐφ διά χειρός τού ήμετέρου γέρον- 
τος αγίου 'Ηράκλειας κυρίου κυρίου Καλλινίκου. Παραίτησιν έ
δωσα τοΰ προ εμού κύρ Μητροψάνους γρόσια πεντακόσια. Άναδεξάμην 
καί παρ’ αυτού χρέος γρόσια 500 ήτοι πεντακόσια. Τών μποσταντζίδων
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γρόσια 200 καί τοϋ άρχοντος κυρίτσι, Άθανασάκι κιουρτζήμπασι γρόσια 
300 ήιοι τριακόσια. "Εδωσα εις την νέαν οικοδομήν τής επισκοπής τής 
εκκλησίας καί των κελλίων γρόσια 500 ήτοι πεντακόσια. Καί δυο πουγγιά 
παρά εβδομήντα πέντε γρόσια ήγουν ένεακόσια είκοσι πέντε γρόσια εις 
την χειροτονίαν μου καί εις έξοδα ήτοι πεσκέσια καί ετέρων εξόδων. Με 
έγιναν τά πάντα πουγγιά τέσσαρα καί γρόσια 425 ήγουν τετρακόσια είκο
σι πέντε. ’Ηλθα εις την επιτροπήν ’Ιουνίου β' καί την εύρήκα γεγυμνω- 
μένη παντελώς μέχρι καί των καρφιών από ταις θέσεις' τά έπήρεν ό προ 
έμοΰ κυρ Μητροφάνης. Καί άφισε μόνον ένα χαλί μικρόν ζιντζιαντέ κατα- 
ξεσκιμένον παμπάλαιον καί ενα μεντεράκι μικρόν καί ενα καζανάκι τρίπιον. 
Καί έστω εις φανέρωσιν.

Έπί έτος ,αψκγ' Mateo 
f  δ Μέτρων καί Άθΰρα Σίλβεστρος

Κώδ. Σελ. 88.
Σίλβεστρος ό Στανιμαχιώτης του χωρίου τής Φιλιππουπόλεως επαρ

χίας, δούλος τοϋ κυρ Καλλινίκου. Οΰτος είχε τό τής κεφαλής δέρμα μετά 
των τριχών ξεκολλημένον από τό κόκκαλον του κρανίου διότι δ κυρ Καλ
λίνικος καθημέραν από τάς τρίχας τόν εσήκωνε καί τόν έρριπτε κατά 
γής. Διά τοϋτο έλεγεν δ ’ίδιος Σίλβεστρος ως είναι τοϋτο οϋχί φΰσεως αλ
λά τής βίας καί τοϋ θυμοϋ καί τών φιλέκδικων χειρών τοϋ Καλλινίκου. Ά - 
ποθανών έν τή επισκοπή ,αψμδ' Μαρτίου θ' μετά δέ τρίτον έγινεν ή αϋτοϋ 
ανακομιδή παρά τοϋ μετά τρίτον έτος χρηματίσαντος επισκόπου κυροϋ Με
θοδίου τοϋ νϋν 'Ηράκλειας τοϋ καί εξαδέλφου μου. Καί έπρόσταξε νά τε- 
θώσι τά οστά αύτοϋ εξω εις τό μπατζέν δπου είναι ή δάφναις ’).

Σελ. 87
’Έτος ,αψιβ' ήλθα από την Κωνσταντινοϋπολιν ’Ιουνίου 15 καινούρ

γιος επίσκοπος Μητροφάνης Μέτρων καί Άθΰρα καί ηΰρα εις την επ ι
σκοπήν δυο βαρέλια πέρνουν από είκοσι πέντε μέτρα κρασί. Μιά βουτζέλα 
παλαιά καί μιά βουτζέλα μισή οπού πατοϋν τά σταφύλια, έναν τεντζερέ 
μεγάλο καί ένα μικροΰτζικο 1)2 οκά καί δράμια ρ' δυο κιοΰμια τοϋ νεροϋ 
ένα καζανάκι καί ένα χάλκωμα δπου χΰνουν κεριά μέ τή χουλιάρα καί 
ένα στρώμα καί ένα πολά παλαιό χαλί μικρό καί ενα ταλιοΰρη άσπρο καί 
ένα χουλιάρι καί άλλο όχι' καί ένα ποτήρι καί τρία παλαιά σεντούκια τό 
ένα είχε μέσα δέκα οκάδες κάρβουνα. Άφότης έκαμεν παραίτησι ό κυρ

ι) Έκ τών σημειώσεοον τοϋ επισκόπου Γερασίμου.
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Νείλος από νήσο ’Άντρο ,αψια' Μαϊου πρώτη. ’Έκαμε παραίτησι ίνδι- 
κηώνος δ' καί έπήρεν μέ τέχνη πονηρά το μπατικι τήςΜέτραις τής επισκο
πή; γρόσια 120 δτε έφημέρευεν 6 παπά λάμπος καί ό παπά Γιαννάκης τής 
Ε' ίνδικτιώνος και σαν χειροτονήθηκα ύστερον τό έμαθα καί δεν μπόρεσα 
νά κάμω τίποτες,

-j- Μέτρων καί Ά θυρα Μητροφάνης

Σελ. 83.
’Έτος ,αψιβ' έχειροτονήθηκα Μέτρων καί Άθυρα Μητροφάνης 

Μαίου 21. Ή  πατρίδα μου από χωρίον Πρώτες, του Μανώλη γυιός. Ή  
μητέρα μου Ρόδα μια του Γιώργη Τζορμπατζή κόρη. *11 μετάνοια μου εις 
τό Ά γιον όρος από την αγίαν μονήν του Παντοκράτορος Χρίστου.

Σελ. 37.
Κατά τό ,ζρκα' έν μηνί Δεκεμβρίου γ' 

τή έμή ταπεινότητι έλθοΰσα γυνή όνόματι Κυριάκω ζητών στεφανω- 
θήναι εις δεύτερον λαβειν άνδρα δνόματι Ίωνάνης τοΰ Νομικού εκτός δέ 
τών χωρίων τής επαρχίας Μέτρες. Ή  δέ αυτή Κυριακώ έκ τής Τριπολί- 
τζάς έλθοΰσα έκ νόμου ηλικίαν έλαβεν άνδρα νόμιμον τόν Κυριαζή τοΰ 
Στάθη ολίγον δέ χρόνον έποίησε καί έ'τεκε παιδίον άνερ καί έτελευ- 
τησε ό άνήρ ομοίως δέ καί γεννηθέν παιδίον καί δή τό λοιπόν έκ 
τής πολλής πείρας είπε δτι θέλω γιά νάστε μοναχοί, καί οΰκ έγένετο άλλα 
ουδέ ευχήν ούδόλος έλαβεν. μόνον μέ μελωνωμένη. "Υστερον ώς εϊδομεν 
έζήτησε τοΰ λαβειν άνδρα. Διό έξετάσαμεν ακριβώς τό πράγμα καί έμαρτΰ- 
ρησαν πρώτον δέ έν ίερομονάχοις πρωτοσυγγελος κυρ Νεκτάριος καί 
Πιευτινός (Έπιβατινός;). δ εις τόν άγιον Ίωάννην τόν βουλωμένο έφημέ- 
ριος. καί άλλοι δέ μετά βαρέως άλυτου άφορισμοΰ καί όρκου έμαρτΰρησαν 
τό αληθές δι* ο έδώσαμεν άδειαν καί έλαβε νόμιμον άνδρα ως εΐπωμεν 
ίνδικ. α'.

Ταπεινός έπίσκοπος Μέτρων καί Ά θΰρων μονόγραμμα τ) 
Ένταΰθα τόρα μήτε όνομα τής έκκλησίας τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ 

βουλωμένου φαίνεται, τής άθλιότητος μεταξύ τών εκατόν εξήκοντα χρό
νων νά μή φαίνεται καν ίχνη άρχαιότητος. λέγεται δέ όνομα έκκλησίας 
τοΰ ά/ίου Ίω ίννου από πάνω από τόν τσεσμέν ώς φαίνονται καί μερικαΐς 
πέτραις 2).

ι) Ό  υπό τό μονόγραμμα εΐνε δ Μαθουσάλας, 
ή Ή  σημείωσις είναι τοΰ Γερασίμου.
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Σελ. 58.
7  Κατά 1ι5/ χ) έτος έν μηνί Μα'ίφ ίνδικτιώνος α ήμερα Κυριακή 

έλθών ό Σιμός μετά του Εβραίου καί τοϋ Σωλόμου καί τής γυνάικός Μάλ- 
κους εις την αυλήν τής εκκλησίας καί έπούλησεν τό δσπήτιόν του τόν Σι
μόν δι’ άσπρα χιλιάδες θ ' και έπήρεν τις δ' και άπόμειναν οί ε' νά τις 
έδόση του χρόνου την πρωτομαγιά νά καθίση μέσα ό Εβραίος έως την 
πρωτομαγιάν, καί τότε νά πάρη τις ε' χιλιάδες καί νά έβγη καί τό σπήτι 
νά ένε του Σιμού. καί άν μετανοήση ό ΣΙμος νά χάν καί τις δ' χιλιάδες 
τά άσπρα καί άν μετανοήση ό Εβραίος νά ενε τό σπήτϊ του Σίμου χαμένο' 
καί εις τούτο έγράφη διά τό βέβαιον έν τω παρών κώνδικι ένέπροσθεν των 
αξιόπιστων μαρτύρων, εις πίστωσιν μαρτυρούν.

7 ό Μέτρων καί Ά θΰρων Γερμανός 
7 ό παπά Οικονόμος 7  παπά Μορφίνης 
Σταμάτης διάκος. Μανωλήτζης. Θωμάς κανοτζής 
Θωμάς Χυτήρης. Άλέξης. Χαιρέτιος. Γρηγόρης κ. άλ.

Ί’ Κατά τό 1ιβ' ίνδικτιώνος ιβ' έν μηνί Γεναρίου ιβ' ήμερα Σάββατο 
έδωκε ό Γεώργιος δ Μυλωνάς άσπρα ,α τόν Ίω ίννη ν τοϋ παπά θεολό
γου τόν υιόν δι’ άνάγκας τοϋ αγίου Δημητρίου δίχως κάματο καί ένα 
μάρτυρες.

7 Μέτρων καί Άθύρα Γερμανός. Μητροφάνης 
Δημήτριος Ζάμπογλου. ’Ιωάννης Ταχύς 

Δούκας. Γρηγόριος

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ *)

Περιέχονται δέ έναύθα  πράξεις καί λόγοι των έν Μέτραις χρηματι- 
σάντων άρχιερέο^ν άξιολογώτατοι ώς έστιν ίδεΐν τω έπιμελώς άναγνώνα 
θέλοντι, άρχεται δέ από Γερμανού πρό εκατόν εννενήκοντα χρόνων χρη- 
ματίσαντες,

Με θ ’ όν 
είτα
επομένως
εφεξής
ακολούθως

Διονύσιος 
Μεθόδιος 
Γ εδεών 
'Ιερόθεος 
Μακάριος

ι) ’Έχει πακχλειφ&ή τό ,ζ. *Η παράλειψης αυτή παρατηρεϊται καί εις άλλα 
τινα έγγραφα τοϋ Γερμανού.

9') Κωδ. σελ. 83.
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μετά τούτον Ιωσήφ
έπειτα Ραφαήλ
αμέσως δέ τοΰτου Μανασής
άλλος τις 'Ιερόθεος
ό δέ μετά τούτον Νεόφυτος
παρά πόδας δέ Τιμόθεος
κατόπιν Παρθένος
ύστερον δέ Διονύσιος
αλλά καί ό έκ τής ’Άνδρου Νείλος
καί ό Άπρωτήτης ό καί κασάπης Μητροφάνης
εΐτα καί ό Στανιμαχιώτης Σίλβεστρος
ύστερον δέ διεδέξατο Δωρόθεος
μετά τούτον δέ ό κΰρ Μεθόδιος
εΐτα έγώ Γ εράσιμος

Καί κλείει ό κατάλογός του μέ την απέναντι ιδιόχειρον σημείωσίν του.
Κατά τό αψξα' (1761) Φεβρουάριου α χειροτονηθείς παρά του κυρ 

Μεθοδίου Ήρακλείας του καί εξαδέλφου μου.
Εις τόν ανωτέρω κατάλογον προσετέθησαν δι3 άλλης χειρός τά 

έξης:
παρά πόδας ό αΰτάδελφος αύτου Σωφρόνιος 
μεθ’ δν ό ανεψιός αυτών Μελέτιος ·
ύστερον δ’ εγώ Γαβριήλ

καί εξακολουθούν νέαι προσθήκαι εις τόν κατάλογον ώς ακολούθως!
Ό δέ κυρ Γαβριήλ προβιβασθείς εις την αρχιεπισκοπήν Σκοπιών, 

άφήκε την επισκοπήν ήν καί άνεδέχθη τφ αωλβ' (1832) ό κΰρ Θεόκλητος, 
κατόπιν ό έκ ΙΙανίδου Ζαχαρίας 1845—1861 
καί πάλιν ό Σάμιος Θεόκλητος 1861—1865
τοΰτου θανόντος ό εξ Αυδημίου 'Άνθιμος

Έν τοΰτοις παρά ταυτα έκ τής μελέτης των εγγράφων του κώδικος 
προκύπτει δτι έκ τής επισκοπής Μέτρων διήλθον από του 1577 καί έφ’ 
έξής κατά χρονολογικήν σειράν, έκτος του άχρονολογήτου καί υπό μονό
γραμμα κεκαλλυμμένου επισκόπου, οί κάτωθι δεκαεπτά Επίσκοποι εξ ών 
εις δις καί έ'τερος τρις.

Π ρ ά ξ ε ι ς
Ύπογεγραμ. άνυπόγραφ. Παρατηρ. 

Διονύσιος 1577-1581 1 3
Γερμανός 1582-1587 6 8
Θ ρ α κ  ι  η ά  Ε' 1 2
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Μαθουσάλας :01593 1 τό α '
Μανασής 1598 1 2
'Ιερόθεος 1600 1 τό a
’Ιωσήφ 1604—1610 3
Μαθουσάλας 1613 1 τό β'
Παρθένιος 1614 1
Μαθουσάλας 1616-1618 2 τό γ'
'Ιερόθεος 1632—1646 3 2 τό β'
Νεόφυτος 1648 2
Τιμόθεος 1649-1664 4
Ραφαήλ 1676 1
’Άνθιμος 2) 1683 1
Διονύσιος 1685 1
Γεδεών 1691 1 2
Μακάριος 1965 1
Νείλος 1697 -1711 3
Μητροφάνης 1712-1722 1

καί Σίλβεστρος 1728 —1744 1
Εις την σειράν όμως των Επισκόπων, δέον απαραιτήτους νά συγκατα- 

ριθμήσωμεν επί τή βάσει των κειμένων του κώδικος τον Γεράσιμον (1761 
—1788) μετά των δυο προκατόχων του Δωροθέου και κυρ Μεθοδίου 
καθώς καί τον Γαβριήλ μετά των δυο παρομοίων του του Σωφρονίου καί 
Μελετίου. Θά ήτο λίαν τολμηρόν νά άμφισβητήσωμεν την ακρίβειαν των 
των πληροφοριών των δυο εκείνων κληρικών διά τούς αμέσους προκατο- 
χους των.

ΜΙΛΤ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

5) Τό όνομα τοϋ Μαθουσάλα, δστις υπογράφει διά μονογράμματος, μάς τό 
αποκαλύπτει τό πρακτικόν τοΰ Παρθενίου. Κώδ. σ. 87 β'.

2) Περί ’Ανθίμου γίνεται μνεία καί εις την, σελ. 41 τοϋ Κιόδ.



Η ΔΓΤΙΚΗ ΘΡΑ ΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΠΗΝ, ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΝ 

TOY XVII ΑΙΩΝΟΣ

Κατά μετάφρασιν I. ΣΠΑΘΑΡΗ 

(Συνέχεια από σ. 128 Δ' τόμου)

Π εριγραφή τον Μ ελανός Π εριστερεώνος ( Κ αρακ ουβ α ρ τζ ιν λ ϊκ )

Εις τάς δχθας του Δουνάβεως υπάρχει εν έτερον ομώνυμον φροΰ- 
ριον Καρακουβαρτζινλίκ, δπερ ανωτέρω εχομεν περιγράφει. Τό ενταύθα 
φροΰριον τοΰτο επί του Όρχάν Γαζή κατά τό έτος . . . κατέκτησεν δ συγ
γενής μας, τοΰνομα Όδζά ’) Τακούπ 1 2) καί έν μέρει δε κατεδάφισεν αυτό 
Καί τώρα τό φροΰριον άποτελειται εξ ενός λίθινου στερεού οικοδομήματος, 
σχήματος πενταγώνου άνεγερθέντος επί αποτόμου βράχου, ήδη δε κατε
στραμμένου. ’Εντός αΰτοΰ συναγελάζονται αιγες. Τό ύπ ’ αυτό προάστειον 
είναι έν βουλγαρικόν χωρίον απίστων 3) μετά 500 οικιών, εκτισμένον υπό 
τον άπόκρημνον βράχον, εντός εΰρείας κοιλάδος.

Μωαμεθανοί δεν ΰπάρχουσι καθόλου ενταύθα, δλαι δ’ αΐ οίκίαι έχου- 
σιν από ένα ξενώνα, δπου καταλΰουσιν οί εκειθεν διερχόμενοι καί ταξει- 
δεΰοντες έμποροι καί υπουργοί, τρώγουσι καί πίνουσιν επί πληρωμή καί 
απέρχονται. Εις τάς οικίας ταΰτας καταλΰουσιν ενίοτε καί τινες άκρα- 
τεΐς 4) άνθρωποι διότι ύπάρχουσιν εις αΰτάς πολΰ αξιέραστοι νεάνιδες 
αί όποΐαι ίστάμεναι εις την αγοράν παρά την δδόν άμα ΐδωσιν ταξειδιώτην 
τινά (προκαλοΰν αυτόν) διά φράσεων ως: «Καταλΰσατε κΰριε εις την οικίαν

1) Τετριμμένος τόπος τοΰ Χοτζά, ή Aca
2) "Αλλη γραφή Γιακούμπ.
3) Μή Μουσουλμάνων.
4) Ανήθικοι, φιλήδονοι.
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μου διά νά πεισθήτε δτι to ψωμί μου είναι άσπρο καί καδαρό καθώς καί 
τά επάνω καί τά κάτω μέρη του σπιτιού μου είναι καθαρώτστα, καθόλου 
δεν εποφθαλμιώ τά άσπρα χρήματά σου καί τίποτε δεν κρύβω απ’ εσένα, 
θά σέ περιποιηθώ με τό παραπάνω».

Τόσον δέ χαϊδευτικά τω δντι περιποιούνται τους ξένους με γλώσσαν 
γλυκυτάτην, ώστε καί τάς πλέον προκατειλημμένος *) καρδίας Ϋ) ύποκλέ- 
πτουσι σκανδαλιστικώς καί ουτω σάς άναγκάζουσι νά συμμορφώνεσθε 
εκόντες άκοντες, δταν ταξειδεΰετε, μέ τάς προσκλήσεις, σάς περιποιούνται 
τόσον, ώστε, καταλύετε εις αυτάς, δεν σάς χαρίζουν όμως οΰτε εν οβολόν 
Κρήτης 3) εάν τυχόν, δεν καταβάλητε εις αυτάς τά όφειλόμενα διά τάς πε
ριποιήσεις, διότι εις τοιαυτας περιστάσεις υλαι αί γυναίκες καί Κορασίδες 
του χωρίου σέ περικυκλώνουν 4) καί άφοΰ λάβουν δσα χρήματα δικαιούν
ται, φεύγουν. Όσάκις δέ είναι ευχαριστημένοι από τον ξένον φέρουσι τύ 
πρωί διά πρόγευμα εκλεκτά φαγητά καί άφοΰ ό ξένος φάγη καί πίη τον 
προπέμπουν κατά την άναχώρησίν του.

Καί τό φροΰριον τούτο είναι από τά βακούφια του Βαγιαζίτ βελί. 
Έπισκεφθέντες μετά το χωρίον τούτο καί τό άπηρχαιομένον φροΰριον, 
δπερ κεϊται εις άπόστασιν ήμισείας έυρας προς νότον καί προχωρήσαντες 
προς τά δεξιά διά μέσου τών όρέων... επί τέσσαρας ώρας εφθάσαμεν εις 
τον ταχυδρομικόν σταθμόν του χωρίου Καρακαγιαλή, τοΰ οποίου δλοι οί 
κάτοικοι είναι μωαμεθανοί. Καί τούτο είναι βακοΰφιον τοΰ Βαγιαζίτ Βελί 
Χάν. ’Ενταύθα εφιλοξενήθημεν έν χή οικία τοΰ Μουσαλλά Πασά °), προ
χωρήσαντες δέ επί... ώρας εντεύθεν καί καταλΰσαντες εις τινα μέρη 
εφθάσαμεν εις την κωμόπολιν Σαπτζιλάρ. 1 2 3 4 5

1 ) Προφυλασσομένας, στερεός, απαθείς.
2) Τό κείμενον έχει τήν λέξιν : yiikler: μέρη ή βάρη. 'Ο εκδότης προτείνει 

γραφήν gonulleri. Κατά τήν γνώμην μου εδώ παρέπεσεν άπλώς ήτοι έλησμονήΟη 
κατά τήν γραφήν τό γράμμα ρ ή δέ λέξις εΐναι yiirekleri (=kalpleri) καρδίαι.

3) Girit (Κρήτη). Κατά τήν γνώμην εδώ είναι όχι Girit άλλ* ή λέξις Girik 
τεθραυσμένον mangir :1 ) έλάχιστον νόμισμα, ίσον μέ τό ι/Λ τοΰ al«;e άποτελοϋντος 
τό 1 /8 τοΰ γνωστού para ('/so Έ°ό γροσίου) καί 2) παιδικόν άθυρμα άνευ άξίας.

4) Μαζεύονται εις τό κεφάλι σου (κατά λέξιν).
5) Έ< τοΰ σάλα προσεύχεσθαι, [μουσαλλά τάσή ή πέτρα τής προσ.] δηλοϊ τόν 

τόπον εις πλατείας τών τουρκικών πόλεων, ένθα επί υψηλού συμπλέγματος λίθων, 
συνήθως σχήματος Π, τίθεται τό φέρετρον τού νεκρού μωαμεθανού καί άναγινώ- 
σκεται καθ’ οδόν προς τό νεκροταφεϊαν κατά τήν κηδείαν, ή νεκρώσιμος προσευχή.
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Έ γχώ μ ιον τής κω μοπόλεω ς Σ αη τα ιλ ά ρ

(προμηθευταί η πωληταί στυπτηρίας)

Έκτισμένη εις τούς πρόποδας ορούς αύτη έχει εν τζαμίον, εν χάνιον 
καί 200 κεραμοσκεπεΐς οικίας. "Ολοι οί κάτοικοι τής κωμοπόλεως, μωα
μεθανοί τε καί μή, είναι ασύδοτοι από φόρους στρατιωτικής καταστάσεως, 
υποχρεωμένοι νά μετέχουν μόνον εις πολέμους. Οί μή μουσουλμάνοι κά
τοικοι δλοι ασχολούνται με τήν εκσκαφήν στυπτηρίας *) τού δημοσίου καί 
παράδοσιν ταύτης εις τον εμίνην (διευθυντήν των φόρων) 2).

Τό ποσόν τής εργολαβικής άναλήψεως (τής εκσκαφής τής στυπτη
ρίας) είναι πολύ μέγα 3) άνερχόμενον εις τό ποσόν των 800 χιλάδων 
γροσίων 4).

Κρίμασιν οίς οιδε Κύριος κατά τήν διαμονήν ημών εις τήν κωμόπολιν 
ταύτην εφυγεν ένας δούλος μου καί έγινεν άφαντος 5). Άγανακτήσας 
λίαν επί τούτφ 1 2 3 * 5 6), άνέβην, τέλος εις τον 'ίππον μου, έπέστρεψα εις τάς 
Φερράς έλαβον έγγραφον επισήμου κλήσεως από τον δικαστήν καί δικα
στικούς κλητήρας, μεθ’ ών επί ολόκληρον εβδομάδα μετέβαινον εις τά διά
φορα χωρία τής διοιήσεως Φερρών πρύς δλας τάς κατευθύνσεις, 7 8) έπεσκέ- 
φθην δλας τάς τοποθεσίας καί αυτών των όρέωνΣητσανλή s), κατωφερείας αυ
τών, δλας τάς οδούς καί επί τέλους τω θεψ δόξα, κατώρθωσα νά περιέλθη εις 
χεΐράς μου ό τρισκατάρατος δούλος, τον όποιον, δεδεμένον τούς πόδας καί 
βαρυαλγοΰντα τήν καρδίαν έφερον πάλιν εις τον σταθμόν Φερεδζίκ, δπου 
αφού άπαξ 9 10) ή δίς έμαστίγωσα ιόν νέον καί τφ έδειξα τήν θαυματουργόν 
δύναμή τού βουνεύρου τού Έβλιγίά *°) καί αφού επέστρεψα εκεί είς τό

1 ) Σάπ ή κοινώς· σέπ στυπτηρία.
2) Emin, κατά λέξιν, έμπιστος, διευθυντής διαφόρων κυβερν. υπηρεσιών (etna- 

net) μεγάλης ευθύνης, ώς ό νομάρχης τής πρωτευούσης (άλλοτε) Κων]πόλεως, δστις 
λέγεται sehir emini.

3) bovuk, ή γρ. bilulc δεν δίδει ένοιαν.
4:) Φορτίον, βάρος καί ποσόν 100 χιλ. γροσίω ν.
5) Κατά λέξιν έσχίσθη ή γη καί έχώσθη είς αυτήν.
6) Κατά λέξιν Kan basirna si^radi ή ψυχή έπήδησεν είς τήν κεφαλήν μου.
7) Κατά λέξιν : προς Β. Ν. Α. καί Δ.
8) Ποντικοβοΰνι.
9) "Αλλη γραφή : bir eyi (καλά καλά).

10) 'Ως γνωστόν ή λέξις evliya (πλ. τοΰ veil) καί ώς ενικός άρ. σημαίνει όσιον, 
άγιον. ’Ενταύθα υπαινίσσεται τό θαύμα τής ύπό α γ ί ο υ  εύρέσεως καί τιμωρίας 
τοϋ άποδράσαντος.
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ίπποστάσιον τούς ίππους καί τά χρειώδη αυτών, εσυνέχισα τό ταξείδιόν μου 
προς νότον, μετά δίωρον δέ]πορείαν διελθών τό χωρίον Σαχινλή ,) έφθασα 
εις τό κατάλυμα τής Μονής Asitaney Nefes 1 2) Sultan.

cO σταθμός Τεκιέϊ Νεφάς Σουλτάν.
Αύτη ή μονή είναι μία υψηλή έδρα 3 4 5 6) τού δερβισικού τάγματος ιώ ν 

Μπεκτασίδων ") εκτισμένη επί υψηλού ούρανοϋψούς όρους. Έκ τού ανα
κτόρου αυτής φαίνονται ή νήσος τής Μεσογείου 'Ίμβρος καί ή νήσος... τό 
φροΰριον Αίνος °) καί αί πεδιάδες τού φρουρίου "Υψαλα. Τόσον υψηλά 
εγείρει τήν κορυφήν αγέρωχα προς τον ουρανόν τό όρος τούτο. "Ολα τά 
διαμερίσματα τής μονής ήτοι ή θερινή καί ή χειμερινή πλατεία, δλοι οί 
ξενώνες, τό βασιλικόν °) μαγειρεΐον καί πολυτελείς 7) σταύλοι 8), τό δψο- 
φυλάκιον, τό τέμενος καί ό φωτεινός θόλος τού Μαυσωλείου έν αυτή ε ί
ναι εσκεπασμένα εξ ολοκλήρου με κυανόχρωμον μόλυβδον' όλων των με
γάλων τούτων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων τής μονής ό αγαθοεργός κτή- 
τωρ είναι ό Έκμεκδζί—-Ζαδέ Άχμέτ Πασάς. Έν αυτή ένδιαιτώνται 40 
—50 περίπου γυμνόποδες καί ασκεπείς τάς κεφαλάς, σεμνοί καί σώφρονες 
έρωτόληπτοι μυστικισταί, ενδεείς καί πένητες, τεθλιμμένοι 9) τήν καρδίαν 
δερδίσαι. "Εκαστος εξ αυτών διάγει τον βίον εν τινι γωνία άπομονώσεως 
ως ερημίτης μακράν τού λαού. Μεταξύ αυτών υπάρχουν άτομα όντοος αγνά 
καί κάτοχα παιδείας, πλεϊστοι“δέ τούτων ύπηρετούντες τούς έπισκεπτομένους 
τό μοναστήριον ξένους διατρέφονται με δλιγίστην τροφήν, επαρκή μόνον 
διά νά μή άποθάνωσιν εκ τής πείνης. Εις δλους δέ τούς φιλοξενουμένους 
υπό τού φιλοστόργου τούτου βασιλικού μαγειρείου καί τούς γειτονεύοντας 
παρέχονται επί μήνας καί ετη δαψιλώς τά αγαθά τής μονής έκάστην πρωί
αν καί εσπέραν άδιακόπτως καί αδιακρίτως εις πλουσίους καί πτωχούς γέ
ροντας καί νέους καί εις μάγους 10). ’Επί τής πλατείας τής σουλτανικής

1 ) Ίερακοχώρι.
2) ’Ή  Nefsi.
Β) Asitan καί asitane αυλή, ουδός, άνάκτορον, πρωτεύουσα.
4) 'Ιδρυτής αύτοΰ ύπήρςεν ό Μπεκτάς, (—ίσος δμοιος) διάσημος δερβίσης 

σύγχρονος τοϋ αρχηγού τής οθωμανικής δυναστείας Όσμάν.
5) Ένόξ.
6) Τοΰ Κεϊκαβούς (βασ. τής Περσίας έκ τής δυναστείας των Κε'ίανιδών).
7) Τοΰ "Ανταρα (ή Άντάρ) πολεμιστοΰ καί ποιητοΰ άραβας (VI αΐώνος), ενός 

έκ των συγγραφέων των 7 προϊσλάα. ποιημάτων (Moallakat),
8) Istabil έκ τής έλλ. (παραληφθεΐσα διά τής αραβικής).
9) Τετραυματισμένοι.

10) Πυρολάτρας.
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ταυτης μονής υπάρχει δεξαμενή ΰδατος διαυγούς *)> τό ύδωρ τής όποιας 
κατά τον μήνα Σεπτέμβριον, αρχήν νέου έτους 1 2) γίνεται ψυχρότατον ώς 
τεμάχιον πάγου.

Ή  μονή έχει είσέτι ένα άξιοπερίεργον καί μυστηριώδη μύλον 3 4 5) εις 
τον όποιον προσέρχονται όλοι από τήν πεδιάδα τοΰ Αίνου καί τό φρου- 
ριον τής Μακρής, ω ; καί έκ τοΰ Διδυμοτείχου οί κάτοικοι διά νά άλέθω- 
σιν (σίτον εις) άλευρον εις τον ανεμόμυλον τούτον. Τό μυστήριον έγκειται 
εν τουτφ, ότι εις από τόσων εκατονταετηρίδων ΰπαρξιν τοΰ μόλου τουτου, εις 
ουδέν μέρος'1) αύτοΰ δεν έπήλθε φθορά ·Γ') καί ή πέτρα αύτοΰ δεν έτρίβη6) 
ποσώς.

Θέαμα θαυμάσιον αποτελεί ενταύθα ή εκβολή εις τήν ελληνικήν 7) 
θάλασσαν παρά τό φρουριον του Αίνου τριών μεγάλων ποταμών, οί όποιοι 
επί τοΰ ύψηλοΰ τουτου ορούς προχωροϋντες εκ τής πόλεως τής Άνδρια- 
νουπόλεως ρέουσιν ως ωκεανοί. eH τοποθεσία είναι λίαν αξιοθέατος.

Ό Νεφές Σουλτάν 8) είναι ενταφιασμένος εντός ύψηλοΰ θολωτού μαυ
σωλείου τετραγώνου σχήματος, μολυβδοσκεποΰς.

Στίχος 9 10 11) εις τον γράψαντα 1ο) άνήκων. Ό έλαιογράφος ) τοΰ Σουλ
τάνου είναι ένας άνδρας (παλλικάρι), τό νά είναι τις έλαιογράφος είναι

1) “Υδωρ ζωής (abn kayat)
2) Nevruz, ή νέα (πρώτη) ήμερα τοΰ νέου έτους κατά tous άρχ. Πέασας.
8) Deyirraen μϋλος (είς τήν "Αγκυραν ή λέξις προφέρεται depmen) ώς επί τό 

πλεΐστον δηλοϊ υδρόμυλον (=su deyirmeni) κατ’ αντιδιαστολήν προς τον άν3μόμυλον 
yel deyirmeni. "Αλλη γραφή yel de3rirmeni (πρβλ. τουρκ. καθαρογλώσσημα*· dep- 
mene girdi kopek κτλ.).

4) yerine “Αλλη γραφή perine (πτερόν αύτοΰ).
5) Ή  λέξις zakme τοΰ κειμένου δηλοϊ πλήκτρον (περσ.) καί ιμάντα άνοβολέως 

(τουρκ.). Καλλιτέραν έννοιαν δίδει ή λέξις zahm τραύμα πληγή. "Ετι φυσικωτέρα ή 
άλλη γρ. ΓπΗηιε=ρήγμα, ραγας.

6) Δεν έφαγώθη.
7) Bahri Rum (Βιζ. θάλ.).
8) Nefes Sultan, ή Nefs Sultan ό ’ίδιος Σουλτάνος=ή πνοή τοΰ Σ. “Ο Έβλιγιά 

διά τοΰ κατωτέρω στίχου του δίδει καί τρίτην γραφήν Naksi Sultan (ζωγραφιά, βα- 
φη, κέντημα, ποίκιλμα) ή Nakkasi S .=  έλαιογράφος. Νεφές είναι τό δερβισικόν 
όνομα Τοΰ πάτρωνος τής μονής άξιωθέντος τοΰ άνωτάτου βαθμού τής όσιότητος 
(Σ ιυλτάν) «Νεφές» ονομάζεται καί είδος Μπεκτασικής ποιήσεως.

9) Κυρίως δίστιχον, στίχος είς 2 ήμιστ.
10) Είς τον συγγραφέα τού παρόντος συγγρ,
11) ’Ή  2) ή έλαιαγραφή τοΰ Σουλτάνου είναι (δεικνύει) ένα άνδρα, τό λαμβά- 

νειν ζωγραφιάν (=έλαιογραφεΐν) είναι έργον ανδρικόν (4 έκδοχαί ορθογραφίας καί 
γραφής κειμένου: Naks Nakkas, nefs καί nefes δίδουν διάφορον έννοιαν). Τά περισ
σότερα τών αντιγράφων άστικτα δυσχεραίνουν λίαν τήν κριτικήν τοΰ κειμένου. "Η 3)
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ίδιον άνδρός J). Διά την πτωχβίαν (σου) νά καυχάσαι, (διότι) τοΰτο εϊνβα 
υπεροχή * 1 2) εν τφ κόσμφ).

Τον αυτόν στίχον τον άκομψον 3 4) άφοΰ εγράψαμεν επί τής επιφά
νειας του τοίχου τοϋ εσωτερικοί) μέρους του παμφαοΰς τουτου θόλου (του 
μαυσωλείου) καί άνεγνώσαμεν εν κεφάλαιον «περίαγγέλων» Α) τοΰ ίεροΰ 
Κορανίου υπέρ άναπαΰσεως τής άγαλλομένης ψυχής αυτοΰ, διενείμαμεν 
δώρα ελεημοσύνης χάριν άςιομισΟίας τής αγίας αυτοΰ ψυχής. Εις τά 4 
μέρη του φωτοβολοΰντος τάφου αυτοΰ εντός τοΰ ΰψηλοΰ κοί φωτεινοΰ 
τουτου κήπου τόσαι τιμητικαί φράσεις, (έπιγεγραμμέιαι) καί λυχνίαι, κσν- 
δήλαι καί κηροπήγια πολύφωτα καί πολυέλαια υπάρχουν, ώστε (ή άξια αυ
τών) δΰναται νά άποτελέση περιουσίαν ενός ολοκλήρου αίγυπτιακοΰ θη- 
σαυροΰ. Οί πτωχοί (δερβίσαι) ραντίζουν ροδόνερον έπί τών επισκεπτών 
καί συγχρόνως καίουν διάφορα θυμιάματα καί εύοσμα αρώματα άλόης καί 
μόσχου. Χάριτι θεία άξιωθέντες νά επισκεφθώμεν καί τό μοναστήριον 
τοΰτο, κατέβημεν έκειθεν, μιετά πορείαν μιας ώρας εις τάς θερμάς πηγάς.

Π εριγραφή τών π η γώ ν  τώ ν ϋ·ερμών γ η ΐνω ν  νδάτω ν.
Κάτωθι τής Σουλτανικής ταΰτης μονής 5) υπάρχει μία τοιαΰτη θερμή 

πηγή οποίαν δεν είδον έγά> τόσον ωφέλιμον ούδαμοΰ,οΰτεεϊ.ςτύ Βυζάντιον, 
εις τήν ’Αραβίαν, Περσίαν, Μπάλχην, Βουχάραν καί Ευρώπην 6) ούτε 
εις τήν Προΰσαν, έν ένί λύγφ εις οΰδέν μέρος τοΰ κοομου 7) μολοτότι καί 
επτακόσια έβδομήκοντα λουτρά 8 9) είδον, είς ολα είσήλθον αλλά δεν εύρον 
κανέν θερμόλουτρον τόσον ωφέλιμον εκτός τοΰ λουτροΰ τοΰ φρουρίου Βου

1U

τά άτομον τοΰ Σουλτάνου είναι άνήρ κ.τ.λ. ή 4) η αναπνοή τοΰ Σ. δηλοΐ άνδρα (ζών- 
τα), τό γάρ άναπνέειν είναι ίδιον ζώντος.

1) Γενναιότης.
2) "Ιδιον άρχηγοΰ (serverlik).
3) Ούχί έντυπον (ανάξιον δημοσιεΰσεως). "Ένδειξις μετριοφροσύνης τοΰ Έβλι- 

γιά άλλα καί λίαν εύστοχος έν τη πραγματικότητι.
4) Σουρέτου Έλμελεϊκετοΰ (καί Φατήρ) Κεφάλαιον οί άγγελοι ή ό δημιουρ

γός, XXXV τοΰ Κορανίου).
δ) ‘Η λέξις cenginin (χολέμου) καί ή άλλη γρ. seginin (?) καί denginin δεν δί

δουν έννοιαν. "Ο έκδ. προτείνει γρ. zemininin (γης αυτού) άνευ άποχρώντος λόγου.Κατά 
τήν γνώμην μου πρόκειται απλώς περί τοΰ ύποκορ. ■ ciyinin ήτις συνδεδεμένη μέ 
τήν προ αυτής λέξιν asitane (αυλή, μονή, έδρα) δηλοΐ τό μονίδιον, περί ου ό λόγος. 
Ούχ ήττον πιθανή καί ή γρ. ήν προτείνω caginin (τοΰ τόπου).

6) Κατά λέξιν Γαλλία.
7) Είς τά 7 κλίματα τής οικουμένης.
8) Ή  λέξις fcatalar μοναχοί δερβίσαι καί ή λέξις τής Σοφίας b a b a s i δη- 

λοΰν τά θερμά λουτρά Kaplica clica Kavza (kamam) άτινα εύρίσκονται υπό τήν 
προστασίαν αυτών ώς τών πατροίν'ων προσκυνημάτων.

9) Ίδιον (gorup) καί παρακάτω : είσελθών (girip) είς τό κείμενον έχουν τήν 
αυτήν ορθογραφίαν.
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δινίου με πρασίνους J) θόλους, καί του 1 2) τής Σόφιας καί του λουτρού 3 4 5 6) 
τούτου τοΰ Νεφές Σουλτάν.

Καί αυτός ό Σουλτάνος Μεχμέτ ό Δ' ") είσελθών εις τά θερμά ταΰτα 
λουτρά, καί δι’ ιδίας αυτοψίας καί πείρας διαπιστώσας τήν ωφέλειαν των 
είπε : Μά τον θεόν είναι πολύ καλλίτερα από τά θερμά λουτρά τής 
Προΰσσης.

Ό Σουλτάνος Μεχμέτ άφοΰ έλοΰσθη εις την θερμοπηγήν ταΰτην 
άνέβη εις τήν Μονήν «Νεφές Σουλτάν» καί άφοΰ τήν έπεσκέφύη ηύδό- 
κησε νά δώση τάς εξής πληροφορίας επεξηγηματικός τοΰ ονόματος (τοΰ 
κτήτορος ή πατρώνος) τής Μονής :

Νέφσι Σουλτάν είναι ό Δουζμεδζέ Μουσταφά Τσελεπής, υιός τοΰ Βα- 
γιαζίτ Χάν τοΰ Κεραυνού—εκ τοΰ άγνοΰ γένους τής ήμετέρας δυνα
στείας δ) τοΰ Όσμάν, — δστις έγκαταλείψας τον κόσμον έκρυψε τον εαυτόν 
του ενταύθα καί κατατρυχήσας τύ σώμα του εις τήν μονήν ταΰτην, ένετρΰ- 
φησεν ενταύθα έν πλήρει άγνοια τοΰ λοιπού εχθρικού κόσμου. Κατόπιν 
ενεφανίσθη κάποιος (ψευδο-)Δουζμεδζέ Μουσταφά. Τούτον άπαγχονίσαν- 
τες εις τό Ούζοΰν Τσαρσή G) τής Θεσσαλονίκης, έλεγον, ότι «ό βαοιλόπαις 
Μουσταφά άπηγχονίσθη καί άπηλλάγημεν από τά βάσανά του». ’Αλλά καί 
τότε ό βασιλόπαις Μουσταφά έζη εν τή υπηρεσία τοΰ πάτρωνος (τοΰ δερ- 
βισικοΰ τάγματος 7 8 9 10) υπό τό όνομα s) Νεφές Δεδέ η) εις τήν δερβισικήν 
μονήν ταΰτην, ως βασιλεύς είσέτι τοΰ κόσμου ι0)».

Ουτω διηγούμενος ό ίδιος Σουλτάνος Μεχμέτ Χάν ό Δ' ταΰτα, ηύδό- 
κησε νά χηρηγήση μεγάλας δωρεάς εις τούς πτωχούς τής Μονής Νεφές 
Σουλτάν καί έδωσεν εντολήν μέ τάς λέξεις .* «Είνε από τό γένος μας (ό 
κτήτωρ, ιδρυτής τής μονής), υπηρετήσατε καλώς εις τό φωταυγές μαυσω-

1) "Ορα σημ. 2. σελ. 181. Κατά τήν γραφήν yesit (ή έν τώ κειμένφ λέξις nesil 
καί αΐ γραφαί: nil,til, nik δεν δίδουν έννοιαν).

2) baba - si (δρα σημ. 2 σελ. 181) ίσως ό συγγρ. τήν λέξιν baba εκλαμβάνει καί 
μετα,φορικώς υπό τήν έννοιαν πηγή (θερμόλουτρου).

3) Δέον νά διορθωθή είς hamami.— Ή  λέξις hame=kalamos lruma= 
τύφος πυρετός καί ή kamame περιστερά δεν δίδουν έννοιαν. Ό  εκδότης ούδεμίαν 
σχετικήν σημείωσιν έχει.

4) Υιός τοϋ Σουλτ. 'Ιμπραχίμ τοΰ Α' πρβλ. Kammer Τ. X. 179.
5) Κυρ. : οικογένειας.
6) Μακρά αγορά.
7) Kitmeti pirerle άλλη γρ. kitmet idnp, ό εκδότης προτείνει αντί pirede, 

yerinde (είς τον τόπον).
8) Ψευδώνυμον.
9) 'Ο γέρα>ν Νεφές, κατωτέρω Naus-1-Σουλτάν,

10) *Ητο είσέτι. μεταξύ τών ζώντων έν τω κόσμω.
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λεΐόν του», καί άνεχώρησε. Ούδεμία τωόντι ύπάρχει αμφιβολία, ότι ούτος 
ό Nau.s-1-Σουλτάν *) είναι ό Μουσταφά Τσελεπή, υιός τού Σουλτάνου 
Κεραυνοϋ. Περί αυτού μάλιστα διηγούντο είσέτι καί τούτο, ότι ότε ό κό
σμος εύρίσκετο εν πενία καί μεγάλη ένδεία καί έζων μετά ολιγάρκειάς, 
οΰτος 1 2) έξήγαγεν εκ τοϋ θυλακίου του έ'να πολύτιμον λίθον από τον 
ώκεανόν τής γενναιοδωρίας του, τον έπώλησεν, άνεκαίτισε δέ (διά τοϋ 
είσπραχθέντος έκ τής πωλησεως τοϋ πολυτίμου λίθου χρήματος) τους θο
λούς, τά τζαμλίκια 3 4) τό αναπαυτήριον, τήν δεξαμενήν καί τά άναψυκτή
ρια τοϋ λουτρού τοΰτου, εξ δνόματοςάλλου ανθρώπου' άπεβίωσε δ’ ίδιος 
47 ετών καί έτάφη εις μονήν ταΰτην υπό τό όνομα Naus I Σουλτάν “) 
Έλεήσαι Κύριος αυτόν.

Μετά τήν επίσκεψιν καί τού προσκυνήματος τοΰτου, κατηυθΰνθημεν 
προς νότον καί έφθάσαμεν εις τό Βασιλικόν άλσος.

Τό Βασιλικόν άλσος1 τό μέγα τούτο δάσος άποτειλεΐ δρεοειράν των 
Βαλκανίων. Άγέλαι εκ 40 χιλιάδων 5 6) ίππων καί φορβάδων καί άτιθάσ- 
σων πώλων διαχειμάζουν ενταύθα καί βόσκουν G).

Ειδικοί δασονόμοι καταβαλόντες τό δάσος τούτο εξ δνόματος τού 
Σουλτάνικοϋ σταυλάρχου τιμωρούν αύστηρώς καί εκείνους, οί οποίοι τυχόν 
θά εκοπτον καί εν μόνον δένδρον έκ τού άλσους τοΰτου.

Αφού άνεπαΰθημεν άνέτως ενταύθα παρά τοΐς δασονόμοις καί έπρο- 
γευματίσαμεν, έξεκινήσαμεν καί μετά πορείαν 6 ωρών έφθάσαμεν εις τό 
άρχαϊον φροΰριον.

Μ αριλέ.

Τούτο άνεγερθέν υπό τών βυζαντινών αύτοκρατόρων, κατά τό έτος 
0 „ „ ήλώθη υπό τού Βερχάτ Βέη, ενός έκ τών στρατηγών τοϋ Βαγίαζίτ 
τού Κεραυνοϋ. Μέρη τινα τού φρουρίου αυτού έκ τού χρόνου κατέρρευ- 
σαν. Ο'ί άπιστοι κάτοικοι τοϋ φρουρίου τοΰτου ύπηρετοϋσιν εις τό Σουλ- 
τανικόν ’Άλσος καί είναι άσΰδοτοι από έπίπονα δημόσια καθήκοντα ως 
φόροι, ποιναί εις ισόβια δεσμά κ.τ.λ.), άνεγνωρισμένοι ως τοιοϋτοι καί 
δεν είναι μουσουλμάνοι.

1) Τά κείμενα όεέ μέν άναγινιοσκονται ως Νεφές καί Νέφς, ότέ δέ ώς Naus 
I (πρβλ. σελ* 183 σημ. 1).

2) ‘Ο Νεφές Δεδέ
3) Ύελώματα, θέσεις έν τω λουτρφ όπρυ έκδύονται.
4) "Ορο. σημ. 1. σελ. 186.
δ) Κεφαλάς ίππων κλπ.
6) Κατά λ. περιπατούν
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"Εν φρούριον είσέτι, φέρον το αυτό δνομα Μάκρη, υπάρχει εις την 
Άνατολίαν 1 2), ανατολικήν άκραν τής αντιστοιχίας τής νήσευ 'Ρόδου, εις 
τήν διυκησιν 3 4) Ά λαϊγιέ, εις το τέλος ενός κόλπου τής παραλίας. Άλλ’ ή 
Μάκρη αυτή τής 'Ρούμελης είναι ακμαιότερα καί ετι περισσότερον κεκο- 
σμημένη. Κατά τό έτος... ήλώθη διά χειρός του Γαζή '') Έβρενού 5 6). Τό 
φροΰριον κείμενον επί τής παράλιας τής Μεσογείου παριστα οικοδόμημα 
λίθινον, σχήματος τετραγώνου, παλαιόν ώραΐον τείχος. Ή  περιφέρεια αυ
τού είναι χιλίων βημάτων. Τής πύλης και των τείχων αυτού μέρη τινα 
είναι έφθαρμένα καί δεν είναι τόσον στερεά. Τό φρούριον είναι άρχαΐον, 
έκτισμένον επί γής ανωμάλου καί βραχώδους μέ κοιλάδας καί λόφους, 
άλλ’ ή εσωτερική αυτού άκρόπολις παρά τήν παραλίαν είναι έκτισμένη 
πολύ στερεώς.

Τώρα τό φρούριον Μάκρη είναι έδρα μικράς διοικήσεως τής Ρούμελης 
άπεσπασμένη τής διοικήσεως των Φερρών, καί έχει βαθμόν 150 (βαλαντίων) 
ά'σπρων °). Ό  διοικητής του είναι μουτεβελλής των Βακουφίων τού Σουλ
τάνου Βαγίαζίτ, έπιβάλλων τάξιν καί πειθαρχίαν.

Ή  εκ δέκα χωρίων άποτελουμένη ΰποδιοίκησις τής Μάκρης ε ί
ναι επίσης βακούφίον τού Βαγίαζίτ Χαν. Κατά τήν άπογραφήν 
της οί άπογραφεΐς εσημείωσαν, οτι ή πόλις Μάκρη καί τά χωρία τής ύπο- 
διοικήσεως αυτής έχουσιν εν συνόλφ τετρακοσίας οικίας. Ά λ λ ’ ή πόλις 
έχει έν δλφ διακοσίας κεραμοσκεπεϊς μονώροφους καί διωρόφους οικίας 
ρωμηών 7) κτίρια λίθινα. Οΐ μουσουλμάνοι είναι όλιγώτεροι των Χριστια
νών, μόλις πεντήκοντα οίκογένειαι, αί δε λοιπαί 150 οίκίαι ανήκουν εις 
απαίσιους 8) απίστους. Αί Ούραι καί τά παράθυρα δλων των μή μουσουλ
μανικών οικιών είναι πολύ μικρά. Αί θύραι δέ έκτος τούτου είναι τοπο-
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1) Ακμαίας άκροπόλεως «Μάκρη».
2) Κατά λέξιν Χώραν (ή) χοΰν τής ’Ανατολής (Μικράς Ασίας).
3) “Αλλη γραφή επί του έδάφους.
4) Τροπαιοφόρος νικητής, τίτλος Σουλτάνων, πολεμησάντων καί στροτηγών 

αυιών.
5) Ό Έβρενός ύπήρξεν είς έκ των Ελλήνων, οϊτινες συνεταύτισαν τήν τύχην 

των μέ τούς πρώτους βασιλείς ’Οθωμανούς, γηραιός συνοδός τοϋ Όρχάν καί στρα
τηγός τοϋ Μουράτ τοΰ Α'. Περί τής δράσεώς του ορα Ίσ τ . ammer τ. I 219 καί έ. 
καί II 358 κ. έ.

6) Ak^e ά σ π ρ ο ν^ /s τοΰ para. "Εν βαλάντιον άσπρα=500 γρόσια.
7) Urum κατά λαϊκήν προφοράν αντί Rum
8) menhrus (άθλιος) κ. ugursuz.
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θετημέναι πολύ υψηλά διά νά μή έ'ρχωνται μουσαφιρέοι μέ ά'λογα και 
καταλύουν εις τάς οικίας των. Διά τον λόγον τούτον έκτισαν τάς θύρας των 
μικράς καί ύψηλάς μέ εναντίας ι) κλίμακας. Ή  πόλις Μάκρη έχει εν δλω 
πέντε μιχράπια έν άλλους τό τέμενος τού Βαγίαζίτ τού Κεραυνού εντός 
τού φρουρίου, τέμενος αρχαίου ρυθμού.

Ό φρούραρχος καί οΐ στρατιώται τού φρουρίου διαμένουσιν εντός αυ
τού, ό δέ στρατιωτικός διοικητής, ό στρατηγός των Γιανιτσάρων καί οΐ εύ- 
γενείς καί πρόκριτοι κατοικούσι τό εξωτερικόν προάστειον, εις τό όποιον 
υπάρχει έν τζαμίον, έν συνοικιακόν καί έν μοναστηριακόν τέμενος, εις με- 
δρεσές, έν σχολεΐον, πέντε χάνια, εμπορικά, παρά δέ την όχθην τού ρύακος 
έν λουτρόν καθαριότητος 1 2) καί περί τά 20 έν ολω καταστήματα μικρών 
διαστάσεων.

"Εκ τώ ν π α ρα δόξω ν  φ α ινομένω ν π ηγώ ν  ϋδατος 3 * 5 6)

Έν τή πόλει ταύτη εις τό μέσον ακριβώς αυτής άναβλύζει έκ ττνος 
λείου βράχου πηγή ύδατος, διαυγούς ώς κρύσταλλον, λευκού, δπερ κατά τον 
μήνα ’Ιούλιον δέν δύναταί τις νά πίη μέ γαλήνην καί ησυχίαν ούτε τρεις 
βούλιες ένεκα τής εις άπερίγραπτον βαθμόν παγεράς ψυχρότητος αυτού. 
’Αλλά τό αυτό ύδωρ είναι συγχρόνως καί τόσον πολύ ταχυχώνευτον νάμα 
ώστε εάν τις φάγη ολόκληρον άρνίον καί πίη τον έξαγνίζοντα τούτον οίνον 
πεινά αμέσως καί επιθυμεί έκ νέου νά φάγη. Τούς 12 μύλους, οί όποιοι εύ- 
ρίσκονται εις την πόλιν ταύτην κινεί τό ύδωρ τούτο καί κατόπιν διανέμιε- 
ται εις τάς οικίας.

Τό αρχικόν σημεΐον, δθεν έκπηγάζει ή τρέχουσα αύτη πηγή εύρίσκε- 
ται εντός τού φρουρίου, καί ακριβώς εκεί δπου υπάρχει εις ύψικόρυφος πλά
τανος, τόσον μέγας, ώστε παρόμοιον δένδρον εις τήν ήπειρόν μας ή ίσως 
θά συνήντα τις μόνον εις τον κολοσσιαΐον πλάτανον τής νήσου Κώ εις τήν 
Μεσόγειον. Μεταξύ λοιπόν τών ριζών τού πλατάνου τούτου έκ τών βράχων 
άναβλύζει καί αναπηδά, δίκην οφθαλμού γερανού. Ή πόλις Μάκρη ακμαία 
ούσα φημίζεται διά τό ύδωρ τούτο καί τον κολοσσόν πλάτανον.

Τό κλίμα αυι:ής είναι εύκραές καί ευχάριστου καί ώς έκ τούτου ή Μά
κρη παράγει κυράτσες—κορασίδας δ) καί αγόρια ωσάν νεογνά ι>) ήλιου. Εις

1) mvtkalif (στραβάς) κ. ters.
2) Gasilan κατά λέξιν : (διά τούς λουομένους).
3) Κατά λέξιν : ύδατος ζωής.
1 ) κατά λ. εις τό κατωκημένον τέταρτον της γης.
5) Kiraga (έλλ. λ.).
6) “Η γραφή pen^e παλάμη, ονυξ μοί φαίνεται άστοχος. Πιθανωτέραν θεωρώ
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τάς αμπέλους και τούς κήπους της ύπάρχουσι πολλά ριμδια, σύκα και συκά
μινα (τούτια).

Επειδή δέ τό κλίμα της είναι θαλάσσιον ι) τά βουνά και οι βράχοι της 
κατεκλΰσθησαν από δάση ολόκληρα ελαιώνων οί όποιοι παράγουσιν ελαίας 
κοκκώδεις καί κρητικοειδεΐς καί άλλων ειδών * 1 2 3 4).

Ά πό τής Κων)πόλεως μέχρι τοΰ τόπου τούτου πολύ σπανίως υπάρχουν 
δένδρα ελαίας, διότι εις τά μέρη εκείνα (δεσπόζει) ή δριμύτης τοΰ χειμώνος. 
Ά λ λ ’ ή Μάκρη εύρισκομένη έν τω μέσα) τού τρίτου κλίματος, έχει εύκραές 
κλίμα καί ώς εκ τούτου δλα τά όρη τά βορειόθεν τής πόλεως ταΰτης κεί
μενα είναι κατάφυτα άπό αμπέλους.

Οί κάτοικοί της είναι υγιείς καί ζωηροί, εις άπόστασιν δέ 20 μιλλίων 
άπό τής πόλεως ταΰτης προς νότον προς την Μεσόγειον φαίνεται ή νήσος 
Σαμοθράκη »)’ έχει περιοχήν 35 μιλίων φροΰριον άκμαΐον καί κεκοσμημέ- 
νον καί ένα εύρΰχωρον λιμένα υπό τήν δικαιοδοσίαν τής διοικήσεως των 
νήσων τού 'Υπουργείου των Ναυτικών.

'Όλοι οί μή Μουσουλμάνοι υπήκοοι u) τής διοικήσεως τής Μάκρης ώς 
καί οί τής τών Φερρών, καθόλου δεν όμιλούσιν ελληνιστί άλλ’ έχουοι μίαν 
περίπλοκον 5) γλώσσαν περεμφερή πρός τήν τουρκικήν.

"Ολοι οί μή Μουσουλμάνοι κάτοικοι ένδνονται λευκούς έριοΰχους 
έπενδύτας καί κάππαν χονδρήν μέ σχήματα (κόψιμον) κομψής ενδυμασίας. 
’Ιδού λεξικά τινα παραδείγματα τής διαλέκτου, τής οποίας οΰτοι κάμνουν 
χρήσιν :

Π εριγραφή τον Ιδ ιώ ματος τώ ν τελευτα ίω ν  Τ αιτάκω ν

Έ ν πρώτοις : όταν θέλωσι νά εΐπωσι: «μή βιάζεσαι δι’ αυτήν τήν
εργασίαν» λέγουν «holalama». Λέγουσι Kiillimizde bilemisik ήτοι άν 
(τό) ήξεύρομεν όλοι μας. Λέγουσι : Sarife ideliim acalur ήτοι άς συσκε-

τήν λ. uipe πόσοι. Ώ ς έτι εύστοχωτέραν προτείνων τήν γρ. bece καί pege (περσ. λ.) 
νεογνόν, ιδία, έν έξαρτήσει έκ τής έπομ. λ. abifap (ήλιος, Απόλλων). Οΰιω ό όσιος 
’ Κβλιγιάς παρομοιάζει τά τέκνα τής έλλ, Μάκρης μέ Άπολλανιδεΐς.

1) Παραλιακόν.
2) Ή  λέξις Metun (κείμενα) ώς καί ή Kurun (αιώνες), αραβικαί δεν αποδίδουν 

έννοιαν έν τφ κειμένφ. Μοί φαίνεται, ότι πρόκειται περί έλλ. γεωγρ. ονομάτων Με
θώνης καί Κορώνης καί ειδών τοπικών έλαιών τών μερών τούτων.

3) Samadrak.
4) Ραγιάδες
5) Κατά λέξιν κάποιαν γλώσσαν Τσιτάκων (Τούρκων τοΰ Αίμου), ήτοι κα

κώς όμιλουμένην.
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φθώμεν πώς θά γίνη. Λέγουν «Salubaym iz *) necek buyurinus oylece 
idesik» ήτοι ο, τι διατάξη ό βοϊβόδας μας ούτω άς ποάξωμεν.

Εις έκάστην δέ φράσιν των μεταχειρίζονται συχνότατα τάς λέξεις : 
anden kolayina 1 2 3 4 5). ’Έχουν δέ καί πλείστας άλλας φοράς χιλιάδας ασήμαν
των 3) φράσεων, άλλ’ εγράφησαν μόνον τόσα.

Έκκινήσαντες εντεύθεν προς βορράν καί μετά πορείαν 3 ωρών διελ- 
θόντες τό μέρος, δπερ καλείται φρενκλικ—Δερέ ") έφθάσαμεν εις τό 
κατάλυμα ;

Μούσα Τσελεπή

"Οτε ό Σουλτάνος Βαγιαζίτ ό Κεραυνός ύποστάς ήτταν εις την μετά 
του Ταμερλμνου μάχην δ) κατετροπώθη καί άπεβίωσεν από πυρετόν, ό 
υιός αύτοΰ Μούσα Τσελεπη 6) δστις μέχρι τότε ήτο ήγεμών της Ρούμελης, 
έγινεν ανεξάρτητος κυρίαρχος αυτής, καί κατέκτησε πλείστας ά'λλας χώρας. 
"Οτε δέ μετά ταύτα ό αδελφός αύτοΰ Τσελεπη Σουλτάν Μεχμέτ γνώμη 
καί κελεΰσματι παλλαϊκώ άνεκηρΰχθη ανεξάρτητος βασιλεύς μέ ύψος (σουλ- 
τανικής) αξιοπρέπειας, ούτος έστειλεν ανθρώπους εις τον αδελφόν του 
Μούσα Τσελεπήν (μέ την εντολήν: «έλα αδελφέ ταπεινωμένε νά τελέσης 
τά έθιμα τής δι* δρκου άναγνωρίσεως τοΰ άιωτέρου 7) αδελφού σου (ως 
κυριάρχου)». Ό  Μούσα Τσελεπή άπαντα (ως εξής): «Εκείνος είναι βασι
λεύς τής ’Ανατολής, εγώ δέ είμαι βασιλεύς τής Ρούμελης. Έάν ό αδελφός· 
μου δέν γίνη βασιλεύς (δλων των χωρών) μέχρι τής Μέκκας καί Μεδίνης, 
Αίγυπτου, Δαμασκού, 'Ιεροσολύμων καί ‘Ιράκ, δέν είναι δυιατόν νά τον 
αναγνωρίσω ως βασιλέα». Τοιαύτα άπαντήσας έσχισεν εις μικρά τεμάχια 
την ληφθεϊσαν επιστολήν (τοΰ αδελφού του) συντεταγμένην μέ ύφος (πλή
ρες) αγάπης καί άπέπεμψε τον άφιχθέντα εις αυτόν πρεσβευτήν.

"Οτε δέ ό τελευταίος (έπιστρέψας) εξέθεσεν εις τύν τσελεπή Σουλτά- 
νον Μαχμέτ Χάν λεπτομερώς τήν έν Ρούμελη 8) άπογοητευτικήν κατά-

1) “Αλλη γg. : subayimiz. (πρβλ. άρχ. λ. : 3ηόα3Ϊ=στρατηγός. άρχιαστυνόμος).
2) Κατά λ . : διά (νά γίνη τα) εύκολώτερον από τούτου- άλλη γρ. άν.
3) Πλεοναστικών.
4) Κοιλάς Φραγκιάς.
5) Κατά λ. : γεγονός (θλιβερόν).
6) Ό  Hammer (τ. 2 σελ. 155, 466) εκθέτει τάς λεπτομέρειας τοΰ τραγικού τέ

λους τοΰ Μούσα κατά τούς Ιστορικούς , Χαλκοκονδΰλην, Σααδεδδίν, ’Ίδρις, Νέσρι, 
Φραντσήν καί Ά σίκ πασά ζαδέ).

7) Πρεσβυτέρου.
8) Τό κείμενον, φαίνεται, κατά λάθος έχει τήν λέξιν : A n a d o l u  αντί 

Ρούμελη.
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στάσιν των αραγμάτων ό Μαχμέτ Χάν συνέλεξε στρατόν και χάριν τής 
κοσμική; εξουσίας δυο προσφιλέστατοι αδελφοί με άπειρα ι) στρατεύματα 
συμπλέκονται εν ... τόπω εις τοιαΰτην αίματυράν 1 2) μάχην οποίαν είνε 
αδύνατον να περιγράψη τις. Κελεύσει τού ζώντος παντοδυνάμου (θεού) ό 
Μουσά Τσελεπής κατετροπώθη έ'φυγεν εις τά δρη καί έλθών κατέφυγεν 
εις το έλεος καί τήν άμνηστείαν τού χωρίου τούτου (οπερ φέρον τό δνομά 
του, νύν καλείται Μουσά Τσελεπή). Οί κάτοικοι όμως αυτού ουδόλως 
στέρξαντες νά χορηγήσωσιν εις αυτόν ασφάλειαν, τον άπεκεφάλισαν καί 
ούτω κατέστησαν αυτόν μάρτυρα. 3 4) Άποκομίσαντες δε τήν κεφαλήν αυ
τού εις τον τσελεπή Μαχμέτ ήλπιζον νά άξιωθώσι παρ’ αυτού δαψιλούς 
άιιοιβής. Ά λλ ’ ό δίκαιος Μαχμέτ Χάν είπε : ώ τούς αχρείους.
Η μείς ένεκα κοσμικής αρχής συνήψαμεν μάχην, δτε δέ ό αδελφός 
μου κατέφυγεν εις υμάς, διατί δέν έφέρετε εις εμέ αυτόν ζωντανόν καί 
αφού δέν ελάβετε (σχετικόν) διάταγμά μου πώς τολμήσατε νά θανατώσετε 
τον αδελφόν μου ; Είπών ταϋτα διέταξεν αμέσως γενικήν σφαγήν όλων 
των κατοίκων τού χωρίου.

Μετακόμισα; δέ κατόπιν τον νεκρόν τού Μουσά εις τήν Προύσαν 
έ'θαψεν αυτόν πλησίον τού πατρύς των ’Ιδού διατί τύ χωρίον τούτο δνο- 
μάζεται χωρίον τού ύποστάντος τον μαρτυρικόν θάνατον Μουσά Τσελεπή.

Διελθόντες εντεύθεν, κάτω από τό χωρίον Kopekler ') εις τήν πε
διάδα τής Κουμουλτζίνας καί προχωρήσαντες προς δυσμάς, τον ποταμόν 
’Έρ-τσάϊ 5 6 7) καί μετά μίαν ώραν τον Καρατζά Ό γλάν0) — άμφότεροι οΐ πο- 
ταμίσκοι ούτοι πηγάζοντες από των θερινών λεμώνων Κάρηλ Ί) ένούνται 
άρδεύουσι τήν πεδιάδα τής Κομοτινής καί μετά ρούν μιάς ώρας έκβάλλουν 
εις τήν Μεσόγειον—εφθάσαμεν, μετά πορείαν έξ ωρών εις τήν Κομοτινήν.

Περιγραφή τού νομού Ρωμιτζίνης ήτοι τού φρουρίου Γκουμουλτζίνης 1
Γράφεται (ή λέξις) Κουμουλδζίνα καί Κουμουρδζίνα αλλά τό αρχικόν δνομα 
τής πόλεως είναι Κουμλού Δζίν. Κατά βαρβαρισμόν καθιερωθέντα 8) λέ

1) °Ως ωκεανός.
2) *0 Χαλκοκονδύλης (I.Iy) άποκαλεϊ τήν πεδιάδα Τσαμουρλή, δπουσυνήφθη 

ή μάχη «ή των Έρυσών χώρα» (προβλ. Χάμμερ Τ. 2. 154).
3) Κατά τήν αυθεντικήν πληροφορίαν τοϋ τούρκου Ιστορικού Άσικ-πασαζαδέ 

ό Μουσά πεσών εις βάλτον παρεδόθη υπό ενός δούλου του είς τον Μεχμέτ, δστις 
τον έδολοφόνησεν είς τήν σκηνήν του. (δρα Hammer τ. 2, σελ. 466)

4) Κϋνες, άλλη γραφή Gobekler όμφαλαί.
5) Παλλικαρορίακον.
6) Μαυριδερό αγόρι.
7) “Αλλη γραφή Karik.
S) Galamitneshar παραδεδεγμένον (δεδοξασμένον) λάθος.
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γεται Κουμουλδζίνα αντί Κουμλού Δζίν. ,) Ό  λόγος 1 2 3) τής (τοιαΰτης) 
ονομασίας της είναι ό έξης I

"Οτε κατά τό έτος 774 3) επί του Σουλτάνου...το φροΰριον έκυριεΰετο 
από τούς Εβραίους διά τού απίστου Έλληνος Έβρενού, εντός τού φρου
ρίου εύρίσκετο εις έβραίος υπό την κατοχήν τού οποίου ήτο όΛη ή χώρα 
αύτη. Όαύθέντης 4) τής Καβάλλας Κανλικός 5) είχε διορίσει τον Εβραίον 
τούτον διευθυντήν των οικονομικών.

Ό  Εβραίο; ώνομάζετο Κουμλού Δζίν 6) καΐκατήγετο από τούς Έβραί- 
ουςτής Σινικής. Ό  πρόγονός του είχεν έλθει έκ μέρους τού Αύτοκράτορος 
τής Κίνας επί πρεσβεία, είς τον Μέγαν 7) ’Αλέξανδρον, τόσον πολύ ηύχαρι- 
στήθη από τό κλίμα των Ελληνικών 8) χωρών, ιοστε έμεινεν εις τήν πόλιν 
ταΰτην, έκτισε φροΰριον ο.τερ ώς έκ τού ονόματος αυτού έκλήθη φροΰριον 
τού Κουμλού-Τσίν.

Βραδΰτερον οΐ απόγονοι 9 10) αυτού άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν νά παρα- 
δώσωσιν τό φροΰριον εις τον Γαζήν Έβρενόν εθελουσίως άλλ5 υπό τον 
δρον, όπως δλοι οι έβραΐοι μένωσιν εντός τού φρουρίου. Με τοιαΰτην 
συμφωνίαν καί δρον παραδίδουσι τό φροΰριον εις τύν Γαζήν Έβρενόν.

Μετά τήν άλωσιν δμως τού φρουρίου οί Εβραίοι και τό έθνος τών 
Κοπτών ήτοι οί αθίγγανοι περιεπλάκησαν εις έριδας. ι0) Οί τελευταίοι δια- 
τεινόμενοι, δτι τό φροΰριον τούτο ήτο ιδικόν των από τών χρόνων τού 
’Αλεξάνδρου καί δτι οί έβραΐοι δικαίορ τού ίσχυροτέρου καί δυνάμει οικο
νομικής υπεροχής κατεκράτησαν τούτο, προέβησαν εις μακράς συζητήσεις 
καί φιλονεικίας καί ενώπιον τού Έβρενού. Ε πιτέλους όμως συνεβιβά- 
σθησαν μετά τών έβραίων, συνεφωνήθη δέ μεταξύ αυτών, όπως διαμένουν 
έν τφ φρουρίφ καί εφεξής οί έβραΐοι άλλ’ οί στρατιώται—φρουροί ν ’ απο
τελούνται από ’Αθιγγάνους. Καί μέχρι τής σήμερον οΐ έβραΐοι διαμένουν 
έν αύτώ, ό δέ φρούραρχος καί ή φρουρά άποτελεΐται από αυτούς. Καί τήν 
σήμερον είσέτι οΐ έβραΐοι καί οΐ αθίγγανοι είναι αμοιβαίοι άσπονδοι εχθροί.

1 ) Στοιχείο (δαιμόνιον μέ άμμον).
2) Βέτσχ (δ τρόπος).
3) Έγείρης, άλλη γραφή 764.
4) Κυρίαρχος ιδιοκτήτης.
5) "Αλλαι γραφαί Κατλικδς (καίΟλικός ; καί φιλ(ι)γος (καί φιλικός).
9) "Αλλη γρ. Τ σίν— (Κίνα).
7) Κερατάν έχοντα κέρατα. Ή  λέξις Zul Karnayn (αραβική) σημ. Κάτοχος 

δύι κεράτων. Ούτως άποκαλεϊται δ Μ. Αλέξανδρος ώς φέρτον δύο κέρατα, ή ώς 
κάτοχος του βουκεφάλου ή ώς κυρίαρχος δύο ήτείρων (Εύρώτης καί ’Ασίας).

8) Ρούμ.
9) τά τέκνα τών τέκνων.

10) έφιλονίκησαν.
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’Ιδού λοιπόν 6 τρόπος τής ονομασίας τής πόλεως Κουμιουλδζίνης. 
Έξ ονόματος ‘) του θεμελιακού αυτής Εβραίου Κουμλού-Τσίν, κατά πα
ραφθοράν, καλείται Κιουμουλδζίνα. Ά λλ’ εις την Ελληνικήν γλώσσαν 
ή πόλις αΰτη καλείται Ρουμτσίνα. Ό ήγεμών Φιλικός είχε μίαν θυγατέρα, 
(ωραιότατην), ώς οίστρον, παρθένον. Την ώνόμαζον Ρουμτσίναν. Επειδή 
αύτη κατετρύχετο από την νόσον τής λέπρας 6 πατήρ της Φιλικός έτοπο- 
θέτησε την κόρην του επί τού εδάφους τής πόλεως ταύτης. Χάρις εις τό 
έξαίσιον κλίμα αυτής ή Ρουμτσίνα άπηλλάγη από τάς δδΰνας τής λέπρας 
και πρώτη έ'κτισε την πόλιν ταύτην. Βραδΰτερον ό Εβραίος Κουμλού-Τσίν 
διά τον φόβον (επιδρομών) των αθιγγάνων εκτισε φρούριον. Δόξα τφ θεφ 
κατά τύ έτος.,, διά χέιρός τού Γαζή Έβρενού τό φρούριον περίήλθεν εις 
την εξουσίαν των μουσουλμάνων. ‘Η πόλις είναι ωραία και μεγαλοπρεπής 
και έδρα διοικήσεως τής νομαρχίας τής Ρούμελης μέ βαθμόν 150 ά'σπρων1 2) 
ή δέ ύποδιοίκησίς της άποτελεΐται από 200 ακμαία χωρία. ’Έχει σεϊ- 
χουλισλάμην, αντιπρόσωπον των έκ τής οικογένειας τού προφήτου Μωάμεθ 
καταγομένων 3) προκρίτους καί προύχοντας, αντιπρόσωπον τού στρατιω
τικού διοικητού, στρατηγόν Γιενιτσάρων, άγορανόμον καί δήμαρχον, διευ
θυντήν των δημοσίων φόρων καί αθίγγανον Βέην.

Π εριγραφή τω ν (Ιστορ ικώ ν) γεγονότω ν τω ν άνοίφερομένω ν 
εις τούς Κ όσ τα ς  (τό ν  α ιγ υ π τ ια κ ό ν  λα ό ν )

Εις έκ των αθιγγάνων τής Ρούμελης, έκ τής οικογένειας 4 5) των Φα
ραώ, αρχικήν πατρίδα είχε τήν πόλιν Κουμιουλδζίναν, ούτως ώστε δταν 
όρκίζωνται μεταξύ των οί αντιπρόσωποι τής δυναστείας των Φαραώ, ορκί
ζονται μέ τάς λέξεις : Μά τήν Αίγυπτον, μά τήν Κουμουλδζίναν μας.

Των εν ’Ανατολή δμως Α θιγγάνων ή αρχαία πατρίς είναι ή πόλις 
Μπαλάτ εν τή διοικήσει Μεντεσέ 3). Ό  Σουλτάνος Μωάμεθ ό Πορθητής 
έξώρισε τούς αθιγγάνους έκ τής πόλεως Μπαλάτ εις Κων|πολιν, ό δέ τό
πος δπου ούτοι μετώκησαν εν Κων)πόλει είναι τό προάστειον αυτής Μπα
λάτ, οπού καί νΰν ούτοι διαμένουσιν. Ό Σουλτάνος Μεχμέτ καί από τήν 
Κιουμιουλτζΐναν έξώρισεν τούς αθιγγάνους εις τήν Κων)πολιν.

1) "Ορα σημ. σελ. 33.
2) 'Υπονοείται ή λέξις «Kise» (u. kese) βαλάντιον.
3) Σεϊγίτιδων.
4) Δυναστείας.
5) Μικράς ’Ασίας.

Θ ρ α κ  ι  κ ά Κ 13
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Οι Αθίγγανοι της Ρούμελης καί χής ’Ανατολής εν Κων)πόλει δεν 
διαβιούσιν εν ειρηνική αρμονία μεταξύ των.

Οί έν Ρούμελη αθίγγανοι Κόπται εορτάζουν (συγχρόνως) μέ τούς 
κιαφίριδες !) τάς δυσωνύμους ημέρας των ερυθρών ωών, μετά των μου
σουλμάνων το Κουρπάν μπαϊράμιον 1 2 3 4 5) καί μέ τούς έβραίους τό Πάσχα, 
Καμίς μπαϊράμιον '*). ’Επειδή δεν πρεσβεύουν μίαν θρησκείαν, οΐ ίμάμι- 
δες δεν τελούν την νεκρώσιμον ακολουθίαν των αθιγγάνων. Έδόθη μάλι
στα εις αυτούς δλως ιδιαίτερον νεκροταφείου, έξωθεν τού Έγρί Καπού -').

’Επειδή δέ οι αθίγγανοι είναι, ούτω, μουρτάδηδες s) έπεβλήθη εις αυ
τούς Σουλτανικω διατάγματι καί ιδιαίτερος φόρος, δι’ ο καί μέχρι σήμερον 
εισπράττεται από τούς αθιγγάνους διπλούς φόρους. Έκτος τούτου συνωδά 
έτέρω διατάγματι τού Σουλτάνου Μεχμέτ τού Πορθητού 6) εισπράττεται 
συνάμα καί από τούς τεθνεώτας αθιγγάνους φόρος έως ότου εύρωσι καί 
παρουσιάσωσιν έτερον ζώντα αθίγγανον (προς φορολογίαν αντί τού άπο- 
θανόντος).

Μετά παρέλευσιν χρόνου οί έκ Ρούμελης ’Αθίγγανοι μετηνάστευσαν 
εκ νέου εις τήν άρχαίαν πόλιν των Κιουμουλδζίναν, οί δέ τής έν Ανατολή 
πόλεως Μπαλάτ έμεινενεν τή συνοικία Μπαλάττής Κων)λεωςύπό τήν ιδιό
τητα 7) μουσουλμάνων ασχολούμενοι ώς μουσικοί, άοιδοί 8 9) (καί χορευταί). 
Διά τούτο καί σήμερον ό Βέης !ί) των ’Αθιγγάνων ενίοτε εδρεύει εις· τήν 
Κιουμπουλδζίναν, διότι είςτά περίχωρα αυτής είναι πολλοί αθίγγανοι, εκλε
κτοί μουσικοί καί κιβδηλοποιοί ήτοι παραχαράκται νομισμάτων, οίτι- 
νες ασχολούνται καί μέ κλοπάς.

Βεβαίως έκαστος λαός καί έκαστον έθνος χριστιανικόν έχει τούς άθιγ 
γάνους του, άλλ' οί αθίγγανοι των περιχώρων τής Κιουμουλδζίνας είναι 
πολλοί καί διεσπαρμένοι κατά συμπαγείς ομάδας, διακρίνονται δέ καί ως 
κλέπται.

Περί τού εξωτερικού σχήματος τού φρουρίου τής Κιουμαυλδζίνας. 

Είναι ώραΐον φρούριον σχήματος τετραγώνου όχι επικλινούς, κείμενον επί

1) Χριστιανούς.
2) Μουσουλμ. εορτή (Πάσχα) των θυσιών.
3) Τό Πάσχα των Καλάμων.
4) Συνοικία έν Κων/πόλει.
5) ’Αρνησίθρησκοι. Εις τήν τουρκικήν υπάρχει καί λαϊκή παροιμία ; «iki din- 

den a vara murtat». (περί διακρινομένων διά τήν άστασίαν των).
6) Φατίχ υίοΰ τοϋ Μουράτ τοΰ Β ' (πρβλ. Hammer τ. 2 σελ. 285 καί εξής.
7) Τύπον, μορφήν.
8) Cengilik, άλλη γρ· Qilingirlik ή τέχνη τοΰ σιδηρουργού, κλειθροποιού.
9) Πρόεδρος κοινότητος
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πεδιάδος καί έκτισμένον έξ οπτόπλινθων J). Έ ν τφ συνόλφ του είναι μία 
στερεά λιθίνη καί πλινθίνη καί ωραία άκρόπολις. Κύκλφ έχει μέγεθος χι- 
λίων βημάτων. Είναι μέν μικρόν φρούριον, άλλ’ εντός αυτού ούδείς υπάρ
χει εκτός των έβραίων. Τό ήμισυ τού φρουρίου τοΰτου άποτελεΐται από 
χάνια (χρησιμοποιούμενα ώς) ξενοδοχεία διά τούς άφικνουμένους καί άνα- 
χωρούντας, έν δέ μέρος αυτού αποτελεί πλατείαν. Έ ν τούτοις τό φρου
ρών τούτο δεν έχει τάφρους. ΙΤύλας έχει εν δλφ δύο' ή μία τούτων βλέπει 
προς νότον s) εις τήν πλατείαν τής αγοράς, ή δέ άλλη προς άνατολάς. Εις 
τινα σημεία οΐ πύργοι καί αί επάλξεις είναι κατεστραμμένοι. Όπλοστάσιον 
καί τηλεβόλα δεν έχει. Επειδή εύρίσκεται εις τό εσωτερικόν τής χώρας δέν 
έχει πυριτιδαποθήκην φρούραρχον καί φρουράν, άλλ5 έχει πολλούς έβραίονς

Περιγραφή τοϋ προαατείου της Κουμιουλδζίνας

eH ακμαία αυτή πόλις έχει έν δλφ 3) δεκαέξ συνοικίας 1 Πρώτον Γιενι 
Μαχαλέ, συνοικία τού Τσουλχά Τζαμιού καί... καί 4 χιλ. έν δλφ κεραμο
σκεπή, λίθινα πλούσια οικοδομήματα, ωραίας καί μετά διακοσμήσεων οι
κίας, μονώροφους καί διωρόφους μετά αμπέλων καί κήπων, Έκ τούτων 
είναι ή οικία τού... τό άνάκτορον τού... Αί άμπελοι καί οί κήποι των κείν- 
ται ως έπί τό πλεΐστον επί μιας εκτεταμένης πεδιάδος, πέριξ δ’ αυτών εί
ναι φυτευμένοι άποκλειστικώς υψηλοί, υπέρ τό ύψος τής κεφαλής τού αν
θρώπου, κάλαμοι. Εντός τής πόλεως ταύτης ρέει δ Σικιαρλή—Τσά'ΐ ή 
ρύαξ έχων πηγήν ύδατος καλού καί άφθονου. Έπί δέ τού μικρού τούτου 
ποταμίσκου υπάρχουν εις πέντε μέρη ξύλιναι γέφυραι, δι’ ών γίνεται ή διά- 
βασις, άμφοτέροθεν δέ τούτων έκτείνεται ή πόλις. Παρ’ αυτήν ρέει καί ό 
Καλφά — Τσάι 5), δστις ένούται μετά τού άλλου καί άμφότεροι 
εκβάλλουν εις τήν Μεσόγειον εις τό σημεΐον καλούμενον.....

Άμφότεροι οί ρύακες ούτοι εις τό βόρειον μέρος τής πόλεως πρώτον 
ρέοντες έκ των θερέτρων... ποτίζουν τήν πόλιν, αρδεύουν χιλιάδας κήπων, 
επιγείων παραδείσων, πολλούς συνδένδρους δροσερούς λειμώνας καί δι 
κτυοειδεΐς λαχανοκήπους, μεθ’ δ εκβάλλουν εις τήν Μεσόγειον. 1 2 3 4 5

1) Tuvla, tugla καί Tiila.
2) Kible (-ye) μέρος προς δ ατενίζουν (προς τήν κατεύθυνσιν τής Μέκκας) οί 

προσευχόμενοι μουσουλμάνοι. "Αλλη γραφή : simal (-e) προς βορράν, εις τον 
βορράν.

3) Εις τό κείμενον ή λέξις Giimle δέν έξετυπώθη ευανάγνωστα, λείπει καί ή 
στίξις τοϋ γρ.

4) έχων (άφθονον) θήραν.
5) άλλη γρ, Kalga <;.ay.
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Περιγραφή τών τεμενών τής Κουμιουλδξίνας, 
άνεγερϋ'έηων into ευσεβών καί ευλαβών Σουλτάνων.

Ή  πόλις έχει έν όλ(ρ δεκαέξ τεμένη ι). Μεταξύ αυτών είναι ό έν τη αγο
ρά κείμενος στερεός, κομψός καί καλώς διακεκοσμημένος αρχαίος ευκτή
ριος οίκος Έσκί Τσαμί εχων μεγάλην, πολυπληθή ενορίαν, όστις είναι πα
λαιού ρυθμού δεν είναι δμως μολυβδοσκεπής» ’Επί τής νοτίας θύρας αυ
τού εΰρίσκεται γεγραμμένον τό εξής χρονόγραμμα:

'Υπό τού χρόνου 1 2) είχε καταστραφεί τό κτίριον τού τεμένους όλως 
σεσαθρωμενού *) είπεν ό Σιπαχή *) τό χρονόγραμμα τής άνακαινίσεως 
αυτού ·* ”Ω πόσον τηλαυγής τόπος είναι ό πύργος 3 4 5 6) τού Δζαμίου. ’Έτος...

Κατόπιν είναι τό Γτενί Δζαμί, ίδρυμα με δλους τούς θόλους εξ ολοκλή
ρου μολυβδοσκεπείς, ώς καί τά παραρτήματα αυτού. Είναι τέμενος ώραίον, 
έξαιρετικώς φωτεινόν, θαυμασίως εύάερον καί τερπνόν μετά μεγάλης τέ
χνης κατασκευασμένου καί διακεκοσμημένον. Τά ποικιλόχρωμα παράθυρά 
του, τό μιχράπιόν του, ή έδρα τού ά'μβωνός του, τόμαχφίλ °) τών μουεζζί- 
νων 7) καί ό θρόνος του είναι μοναδικά διά την άριστοτεχνίαν των, δχι μόνον 
έν τή πόλει ταύτη αλλά καί εις δλην την νομαρχίαν τής Ρούμελης. Δεινός καλ
λιγράφος τόσον έπιτυχώς έφιλοτέχνησεν εντός τού δζαμίου, δι’ εξαίσιας καλ
λιγραφίας, όμοιας προς γραφήν σαπφείρου επί κυανής πορσελάνης 8) τό 
πρώτον Κεφάλαιον τού Κορανίου 9) διηρημένον εις επτά ιερά τεμάχια, ώστε 
(όντως βλέπει τις) τό πρώτον (τό κάλλος) τών θείων εδαφίων. Επίσης δ ι’ 
άλλων πολυποίκιλων χαρακτήρων είναι γεγραμμένα επί τών θυρών καί τά 
εξής (δύο εδάφια .*

1) Κυρ. milirap, ιερά, βωμούς. (Τό κείμενον εχει, φαίνεται κατά τυπογρ. λάθος 
mrap αντί milirap).

2) Ruzgar δηλοΐ καί άνεμον συγχρόνως ενταύθα.
8) Πεπαλαιωμένου^
4) Κυρ. δν. (δ άνήκων εις τό Ιππικόν) τοϋ συγγραφέως τοϋ μονογράμματος.
5) Kiile-si. "Αλλη γραφή. Kalbi ή καρδία του. Ό εκδότης προτείνει γραφήν 

cski (παλαιού) διά νά έλαττωθή ή χρονολογία άπό 1088 (έγείρης παράλογος) εις 1018.
6) raahfil τό άνώτερον πάτωμα τού τεμένους, δπερ πεφραγμένον διά ξυλ. δικτυ- 

ωτοϋ τοίχου, προορίζεται διά τον Σουλτάνον ή τούς μουεζζίνας.
7) Οί μεγαλοφώνως καλοϋντες τούς μουσουλμάνους εις την προσευχήν. (Διά» 

κονον).
8) Kasi πλίνθος στιλπνή και κεχρωματισμένη, ιδία έν Kasan τής Περσίας κα- 

τασκευαζομένη.
9) fatiha (=άνοίγουσα) ή πρώτη σελίς τοϋ Κορανίου.



ι) Selamu Kavlan min rabbi raliim i (ειρήνη λόγω από κυρίου του 
έλεήμονος).

2) Selamu aleykiim  tabatum fadlialuha halidina. (Ειρήνη ύμΐν, 
ένηργήσατε μέ αγαθότητα λοιπόν είσέλθετετάς αιωνίους πΰλας.

Έκτος τούτων είναι και τό τέμενος Γιεν! Μαχαλέ Δζαμί, ευκτήριος 
οίκος τερπνός και ευρύχωρος. Κατόπιν είναι τό Τσουλχά Δζαμί, τέμενος 
λίαν κομψόν, έπειτα τό εύρύχοορον τέμενος Χατζή Μπουΐν. Αυτά είναι τά 
διάσημα και κομψώς διακεκοσμημένα τεμένη της.

Περί τοΰ άριϋ'μοϋ τών εύκζηρίων οίκων *) 
των πιστών (μουσουλμάνων)

Έν όλω υπάρχουν ένδεκα τοιαύτα τεμένη, συντηρούμενα υπό τών ενο
ριών, καταβαλλουσών διατροφήν καί ζεκιάτ 1 * 3 4 * 6).

Μεταξύ αυτών αναφέρω τό τέμενος τοΰ Τζεπεχάνε *) Μεσδζίτ, Γαζή 
Έβρένος Μεσδζίτ καί τό τοΰ Τεκίέ-Μεσδζίτ... διάσημα τεμένη.

Έγκώμιον τοΰ Μεδρεσε ") τών θεολόγων ερμηνευτών

Έ ν όλω υπάρχουν πέντε εκπαιδευτήρια διά τούς ερευνώντας τάς 
παραδόσεις. °) Έκ τούτων είναι ό μεδρεσές τού Γΐενί-Τζαμί, σχολή προς 
σπουδήν επιστημών, μέ θόλους μολυβδοσκεπείς, όστις έχει πολλούς σπου- 
δαστάς καί όλα τά γενικά μαθήματα αλλά δεν έχει ειδικόν τμήμα διά τούς 
μελετώντας 7) τό Κοράνιον ούτε διά τάς παραδόσεις τοΰ προφήτου.

Περί τών Νηπιαγωγείων 8)

Έ ν όλα) έχει επτά νηπιαγωγεία : τό τού Γιενί-Τζαμί, είναι τό τελειό- 
τερον όλων, τά δέ νήπια έν αύτώ είναι ζωηρά καί εύθυμα. Τό σχολεΐον 
μολυβδοσκεπές, συγκεντρώνει όλα τά νήπια, τά όποια διδάσκονται τό 
άλφάβητον.
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1 ) άνοικτόκαρδος.
' 2) meseit (άνευ μιναρέδων).
3) ’Ελεημοσύνη, κατά την μωαμεθανικήν θρησκείαν, καταβαλλόμενη ώς ίσό- 

ποσον τοΰ 1)40 τοΰ εισοδήματος έκαστου μουσουλμάνου.
4) Cebehatie καί Cephane (κοινώς Cepane) όπλοστάσιον.
Γ») 'Ιερατική ή θεολογική σχολ,ή.
6) Χαδίς πλ. Έχαδίς (παραδόσεις, ρήσεις τοΰ Μωάμεθ καί ή περί αυτών επι

στήμη, οί ασχολούμενοι μέ την οποίαν ονομάζονται μουχαδισάν.
7) Άναγινώσκοντας.
8) Σχολείων τών παίδων, άποτελούντων το χάρμα (την γωνίαν) τών καρδιών.



Περί των Δερβισικών μονών

Πρώτον είναι ό τεκκές του στρατηγού Έβρενού και του.....
Περιγραφή Κρηνών χαρμόσυνων ' )  διά τήν καςδίαν και τήν ψυχήν

Έν δλφ... πηγαί νέκταρος 1 2) ύπάρχουσιν ενταύθα. Ιδού το μονό
γραμμα τού Σεπίλ Χανέ 3 4 5) κειμένου δεξιόθεν τού Γενί-Δζαμί :

»Δόξα τώ Θεφ τφ Ύ ψ ίστφ  χάριτι τοϋ οποίου ή Γίεμενή ') άνήγειρε 
τον οίκον του Κεσίλ δ).Χρονόγραμμα εις αυτόν γίνεται ό Σεμτή 6). Είναι7) 
προσευχή αν οί ίδόντες αυτόν 8) εΐπωσι : γένοιτο εύπρύσδεκτος παρά 
τω Θεφ ή αγαθοεργία του. Έτος..

Περί φιλανθρωπικών ξενώνων 
διά τούς πτωχούς και ξενητευομένους

’Εν συνόλω δυο ιδρύματα πτωχοτροψείων ύπάρχουσιν. "Εν εκ τού
των είναι τό τού στρατηγού Έβρενού, δπου έκάστην πρωίαν καί εσπέραν9,) 
πολυποίκιλα καί απολαυστικά εδέσματα εις εύγενεΐς καί κοινούς επί έτη 
καί μήνας ενδελεχώς χορηγούνται άνά ενα (ολόκληρον) δίσκον10) δι’ έκά
στην ομάδα έκ 3 —5 ατόμων. Εις δέ τον ίππον έκάστου φιλοξενούμενου 
ό μουτεβελλής παρέχει εκ των βακουφικών εισοδημάτων από ενα σάκκον 
χόρτου. Τό Βακούφιον είναι πολύ πλούσιον, κολοσσιαίου.

5Εγκώμιον λουτρών %ερψικάρδων1*)

Δύο λουτρά υπάρχουν έν δλφ διά τούς ένασμενιζομένους να λούων-

l9b  Ε βλ ιγ ιά  Τ ΰελεμτνη

1 ) άποτελουσών χάρμα, άπόλαυσιν. Ή  λέξις sar (περσ.) είναι μόριον σχημα- 
τίζον τοπικά ονόματα (<;esmesar κρηνότοποι), ή αυτή άραβιστί δηλοι πρόξενος χαράς.

2) Κατά λ. ύδωρ ζωής
3) Sebil (ή κοινώς Zebil) bane αγαθοεργόν ίδρυμα με κρήνας, δπου κύπελλα 

πλήρη ΰδατος εύρίσκονται πάντοτε, Ιδία κατά τον θερινόν καύσωνα, είς τήν διά- 
θεσιν των διαβατών.

4) Έξ Ίεμένης.
5) Ό  έκδ. προτείνει αντί τοΰ Kesil (μή δίδόντος έννοιαν) τήν λ. Sebil,— Ή  

λέξις Dalra είνα ι τυπογρ. λάθος αντί Dar—nl (kesil) ό οίκος τοΰ Κεσϊλ ή Σεπιλ.
6) Σεμπτή κ. δ. τοϋ έξ Ίεμένης ιδρυτοΰ τοϋ Σεπιλχανέ άλλ. γρ. Γίεμενή.
7) Λογίζεται, κατέχει τόπον.
8) Τό Σεπίλ—Χανέ.
9) Τάς αύτάς λέξεις (πρωίαν καί εσπέραν) ύ συγγραφεύς επαναλαμβάνει εν

ταύθα ρητορική) σχήματι πλεοναστικώς καί μέ άραβο-περσικάς φράσεις.
10) Sini μέγας έκ χαλκού ή ορειχάλκου δίσκος χρησιμεύων ώς τράπεζα. 'Επί 

τοΰ δίσκου τίθεται τό άγγεϊον (σαχάνι κ. ζάν) περιέχον τό φαγητόν.
Π) ΙΙαρέχοντος άπόλαυσιν καί άνάπαυσιν είς τήν ψυχήν.



ται. Τό παλαιόν είναι to του στρατηγού Έβρενοϋ τό δέ νέον λουτρόν 
ανήκει εις τον κτήτορα του Γΐενί Δζαμί, Άχμέτ Έφένδην. Είναι δέ πολύ 
φωτεινόν και ώραΐον λουτρόν.

Περί μεταλλείου καϊ εμπορευμάτων
των άγοραζόντων καί ηωλούντων καϊ κέρδη επιδιώκονταν

Ύπάρχουσιν έν δλω 17 εμπορικά! στοά! 10 εκ των οποίων χρησι
μοποιούνται ώς κατοικίαι *) των αγάμων (εμπόρων).

Περί του άρΐ'&μοΰ των αγορών και ΜπεζεΟτενίων

Ή  πόλις έχει έν δλω περί τά 400 πλούσια καταστήματα, δπου υπάρ
χουν δλοι οι τεχνΐται. Τό μπεζεστένίον δεν έχει μέν λίθινα οικοδομήματα, 
άλλα τά (πολύτιμα) εμπορεύματα δλων των χωρών τού κόσμου 1 2) είναι 
εναποθηκευμένα ενταύθα (καί πωλούνται) εύθηνά 3 4 5) και άφθονα εις τοιού- 
τον βσθμόν ώστε άπαξ τής εβδομάδος δλοι οί κάτοικοι εκ των χωρίων 
κατά πολλάς χιλιάδας συνέρχονται καί τοποθετούμενοι υπό τά υψηλά καί 
σκιερά δένδρα τής προς νότον τής πόλεως ταύτης πεδιάδος, έκθέτουσι 
τά έμπορεύματά των εις την πλατείαν τής αγάπης καί ούτω λαμβάνει χώ
ραν μεγάλη άγοραπανήγυρις *),τόσον δέ πολύ πλήθος συναθροίζεται ώστε 
τό έν άκρον τού παζαριού έξικνεΐται μέχρι τού νεκροταφείου καί παριστα 
ζώσαν εικόνα άπεράντου ωκεανού ανθρωπίνου γένους.

Περιγραφή παραδειγματικών μνημείων

Εντός κήπων, δίκην παραδείσιων συνδένδρων λειμώνων επεκτεινο- 
μένων προς την νοτίαν πλευράν τού προμνημονευθέντος τόπου τής εμπο
ρικής πανηγύρεως υπάρχει πηγαΐον ύδωρ, διαχέον υγείαν καί ζωήν καί καλού- 
μενον Παπάζ Κουγτουσού b).xo ύδωρ τού φρέατος τούτου κατά μήνα ’Ιούλιον 
έχει διάμετρον6 7) ήλουΤ).Εις τό στόμιον τού Φρέατος τού διαυγεστάτου τούτου 
ύδατος είναι τοποθετημένον μέγα μαρμάρινον μονοκόμματον έπιστόμιον.

*Η  Δ ντ ικ ή  Θ ράκη  κ α τά  το ν  X VII αιώνα. 199

1) Δωμάτια
2) Κατά λέξιν : των επτά κλιμάτων.
3) "Ανευ αξίας, σχεδόν δωρεάν.
4 ) 'Ή τις  καί τουρκιστί λέγεται κοινώς panayir (καί panir).
5) Τό πηγάδι τοΰ Παπά (ίερέως).
6) "Υψος (κατά λ. : δμοιον).
7) Ή  λέξις τοΰ κειμένου είναι έβλαμμένη, δέν έτυπώθη σαφώς, άναγινώσκε- 

ται μόνον — ill, εικάζω, δτι περί mill καρφί.



m “Ε βλ ιγ ιά  Τ ςίελεμπη

Παλαιοί μαρμαρστεχνΐται άνέγλυψαν ,) πέριξ τοΰ εϊρημένου μαρμά
ρινου επιστομίου τοΰ φρέατος διαφόρους εικόνας μέ τοιοΰτον βαθμόν θαυ
μάσιας μαγικής τέχνης, ώστε έκάστην τούτων εκλαμβάνει τις ώς έμψυχον 
άντικείμενον. Οι σύγχρονοί μας καλλιτέχναι δεν έχουσι την ικανότητα τά 
παράγωσι διά τής γλυφίδος των τοιαΰτα αριστουργήματα. Λόγφ τοΰ τερ
πνού καί εΰκραοΰς κλίματος τής πόλεως ταυτης καί οΐ αξιέραστοι άνδρες 
καί γυναίκες αυτής φημίζονται (επί καλλονή) πανταχοΰ τοΰ κόσμου. Ο 
λαός είναι πολύ φιλόξενος, αί δέ έξοχαί καί πεδιάδες αυτής παράγουσιν έν 
μεγάλη αφθονία διάφορα προϊόντα καί σιτηρά.

Περϊ των vtQoaxvvημάτων της Κονμιουλδζίνας

Έ ν πρώτοις εντός τής πόλεως υπάρχει τό εις τό τέμενος Ίμαρέτ προ
σκύνημα τοΰ Γαζή... Βέη, δπερ είναι φωταυγής τάφος μαρτυρικός κεκο- 
σμημένος επί τής κεφαλής 1 2) μέ τό νυκτικόν κάλυμμα καί τον εκ πτερών 
λόφον επ’ αύτοΰ καί τά λοιπά προσαρτήματα τής πανοπλίας τοΰ θανόντος 
πέριξ δέ τοΰ προσκυνήματος ύπάρχουσιν έπιγραωαί μέ φράσεις σχετικάς 
μέ ΐάς τιμητικός πράξεις αύτοΰ, κηροπήγια καί λυχνίαι. "Αγιάζοι (Κύριος) 
τό μυστήριον αύτοΰ.

’Έπειτα είναι τό προσκύνημα τοΰ Σαϊδ Σεχίδ 3 4 5). Τό επί τοΰ επιτα
φίου λίθου τοΰ τάφου τοΰ Τσελεπή Μουσταφά αγά u) διατελέσαντος αντι
προσώπου διοικητοΰ τοΰ τάγματος δ) των Γΐενιτσάρων χρονόγραμμα έχει 
ώς εξής :

«Πάντες οί όρώντες 6) άς προσεύχωνται άναφέροντες τό (ακόλουθον) 
ί>χρονόγραμμα : Γωνία παραδείσου γένοιτο ό τόπος (τής άναπαύσεως) τής 
»ψυχής 7) τοΰ Μουσταφά. ’Έτος 1061 8).

1) Εις τό κείμενον υπάρχει ή λέξις olmuslar ή olmusler (έγιναν ή άπέθανον) 
ήτις δεν δίδει έννοιαν. Ή  άλλη γραφή oymuslar (έτρύπησαν, άνέγλυψαν) προσορ- 
μόζεται κάλλιστα, ώς φαίνεται έν τή μεταφράσει.

2) 'Εννοεί την μαρμαρίνην στήλην, τοΰ τάφου, προς την κεφαλήν τοΰ τεθαμ, 
μενού (Όρα τό περί Μουσείου Όδησσοΰ έργον μου τ. XXXV τής έπετηρ. τής Άρχ- 
έτ. Όδησσοΰ).

3) Τοΰ μαρτυρικόν θάνατον ύποστάντος Σαΐδ.
4) Aga στρατιωτικός βαθμός εις τό τάγμα Γΐενιτσάρων (Πρβλ. Hammer τ. 3 

σελ. 314, 31G καί 433). Εις τόν συγχρ. τουρκ. στρατόν ταγματάρχης (ταμπούρ άγασή) 
καί ύποταγματάρχης (κολ άγασή). Τίτλος τιμητικός εις μή λογίους (κατ’ άντίθεσιν 
εις τήν λέξιν efendi).

5) Σώματος.
6) Οί προς τό θεασ-θαι προσελθύντες.
7) Τοΰ πνεύματος. · ·
8) Έγείρης,



Άπό της εποχής του αγίου Χαδζή Μπεκχάς t) είς τό τάγμα των Γΐε- 
νιτσάρων δεν ήλθε τοιουτος άγιος (πλήρης) χαρίτων, τοιουτος φιλόθεος 
άνήρ ένθεου ζήλου καί μεγαθυμίας 1 2 3 4 * *) ένδοξος καί γενναίος αρχηγός. Τό
πος γεννήσεως αυτοί 3 ) ήτο τό φρούριον, δπερ καλείται Πεκίν καί (κείται) 
είς τήν νομαρχίαν τής Ρούμελης, διοίκησιν Έλπασάν τής ’Αλβανίας.

Άνδρωθείς καί ευδοκιμήσας έν Κων)πόλει ή έγένετο τοποτηρητής 
του αρχηγοί είς τδ σώμα των Γενιτσάρων καί διέπρεψεν (ως) εγκαλλώ
πισμα τοί κόσμου.

Έ ν τελεί τφ 1061 ό κύριός μας Μελέκ Άχμέτ Πασάς ή  άπελύθη τής 
πρωθυπουργίας άντικατασταθείς υπό του Σιγιαβούς Πασά ή) έν τή Μεγάλη 
Βεζυρεία. Οΰτος μέ σκοπόν νά γίνη 7) βασιλεύς έφ ’ όλων εφόνευσε τον 
Μπεκτας άγάν 8 9 10 11) τύν αρχηγόν των Γΐενιτσάρων, τον τοποτηρητήν τοί αρ
χηγοί του τάγματος τούτου, τον Σαρή-Κάς καί πλείστους άλλους 
αθώους ανδρας.

Μη άρκούμενος δ’ είς αυτούς ύπέβαλεν είς τον μαρτυρικόν θάνατον 
καί τήν μητέρα του αύθέντου αυτοί Σουλτάνου Μουράτ τήν Σουλτάναν 
Βαλιδέ Κίοσέμ ι0) 'Ο ίδιος δε μετά 54 ημέρας έπαΰθη δι’ οδυνηροί μαν- 
σουπέ η) τοί έμπιστευτικοί υπουργήματος, δπερ κατεϊ,χε12), γυμνός, καμ- 
μένοςι3) κλαίων καί όλοφυρόμενος, άναχωρών δέ είς τό έν Ρούμελη υπούρ
γημά του, εφόνευσε, φ ε ί, τον τοποτηρητήν του τάγματος Τσελεπή Μου- 
σταφά Άγάν, δλως αδίκως, (μέ τήν πρόφασιν), δτι εκείνος ήναντιώθη είς 
αυτόν14). Φονεύσας δέ μετέβη έπειτα μέ ταραχήν καί κοπετόν είς τήν (νέαν) 
αυτοί θέσιν.

*Η Δ υτική  Θ ράκη  κ α τά  τ ο ν  Χ ν ϊ ΐ  α ιώ να  201

1) ‘Ιδρυτής μοναχ. μουσ. τάγματος. Περί του ρόλου αύτοΰ εις τήν ίδρυσιν του 
τάγματος των Γιενιτσάρων (νέος στρατός) ορα ιστορίαν Hammer τ. 1 σελ. 123 καί έ.

2) ‘Αγαθής θε?α|σί:ωζ·
3) Τοϋ Τσελεπή Μουσταφά αγά.
4) Κατά λ. : έν τή Αυλή τής Ευτυχίας.
δ) Μέγας Βεξύρης Ιπί τοΰ Σουλτ. Μουράτ τοϋ4(πρβλ. Hammer τ,9 σελ. 342καίέ.
(ί) Ό  Καμαλίκ Σιγαβόύς Πασά (πρβλ. Hammer τ. 10 σελ. 18 καί έ.)
7 ) Όρθώτερον δύναται διά μετατροπής τοΰ oltnak είς aimak νά μεταφρασθή 

ν ’ απόκτηση περιουσίαν, κτήματα, νά πλουτίση.
8) Πρβλ. Hammer τ. X. 275.
9) Ξανθόν Κάσην, ά. γρ. Σαρή Κιατίπην ξανθόν γραμματέα.

10) Πρβλ. Hammer t. X. σελ. 280 καί έ.
1 1 ) ’Αξίωμα. Ά .γρ. musibet συμφορά.
12) Τής Σουλτ. (σφραγϊδος) άναγνωρίσεως ή εύνοιας.
13) Έψημένος.
14) Κατά λ, λέγων, δτι ήλθεν αντίκρυ είς τον δρόμον του.
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Προσεύχου ’ ) υπέρ (άναπαΰσεως) τής ψυχής του μακαρίτου τοΰτου, 
τυχόντος αφέσεως (τοΰ Θεού) καί του Τσελεπή Μουσταφά αγά του 
ύπαρχηγοΰ.

Περί τοϋ ιδιαιτέρου Ιδιώματος της Κοπτικής γλώοης ήτοι περϊ 
τής διαλέκτου των Ταιγγάνων 1 2) Φαραώ τοϋ Ρούμ} έχόνιων 
κακόν Ιδίοομα καϊ άπαισιους Φρηοκεντικάς Ιεροτελεστίας

Εις τά επτά κλίματα των πεδιάδων 3 4 5 *) τής γής, έκαστον των διαφόρων 
τάξεων των λαών... και έκάστη των πολυποίκιλων φυλών τής άνθρωπό- 
τητος έχει ώρισμένον είδος γλώσσης.

"Εκαστον δ’ έθνος, θεία διαταγή, έχει καί αθιγγάνους, οϊτινες ομι
λούν την γλώσσαν τοΰ λαού τής χώρας, την οποίαν οΰτοι κατοικοΰσι.

Οί αθίγγανοι εν τούτοις τής εν τή Άνατολία πόλεως Μπαλάτ ομίλου- 
σιν ιδιαιτέραν τινα γλώσσαν καί ot Κόπται τής εν Ρούμελη Κουμιουλδζί- 
νας έχουν ιδιαίτερον γλωσσικόν ιδίωμα.

Εις τάς πόλεις ταΰτας καί εις άλλας περιφρουρήτους πόλεις πειιώσα 
καί τεταλαιπωρουμένη ''} άνευ όβολοΰ ζή νομαδικώς, ύποκΰψασα εις την 
κατάραν τοΰ 'Αγίου Μωϋσέως καί μή δυναμένη νά μένη εις την χώραν τής 
Αίγυπτου, διασκορπισθεϊσα εις διαφόρους χώρας καί εις άθλίαν κατάστασιν 
άνευ πατρίδος διαμένουσα εις όρη καί κοιλάδας καί περιφερόμενη από πό
λεως εις πόλιν ασχολειται μέ λαθραίας μικροκλοπάς δ) εκείνη ή μερίς τοΰ 
λαοΰ τοΰ Φαραώ, ήτις δεν έλαβε μέρος εις τήν μεγάλην μάχην, την οποίαν 
συνήψεν δ "Αγιος Μωϋσής μέ τον Φαραώ τής Αίγυπτου, καθ’ ήν κατεπον- 
τίσθησαν τά εις έξάκις έξακοσίας χιλιάδας συμποσοΰμενα στρατεύματα τοΰ 
Φαραά) μετά τών μάγων καί γοησσών καί μάντεων (ιερέων θυτών) καί μετά 
ιών οργάνων τής μαγείας αυτών, εις τήν δίνην (τών ύδάτων) πλησίον τής 
όχθης τής Έρυθράς θαλάσσης—έστι δέ ’Ερυθρά θάλασσα ρ) ή θάλασσα 
τ:>ΰ Σουέζ 7)—ακριβώς εις τό σημεΐον δπερ φέρει τό όνομα τών στενών

(Μ ϊ

1) Εΰχου. Κατά λ. Εύχή (-ν) et (ποιεί).
2) ’Αθιγγάνων.
ο) Αί λ. bu adim τοϋτο τό βήμα τοϋ κειμένου δέν δίδουν έννοιαν. Μοί φαίνεται, 

δτι πρόκειται περί τής άρ. λ. bevadi πληθ. τοϋ vadi (πεδιάς έρημος).
4) Ή  λέξις τοϋ κειμ. za? (θειϊκός σίδηρος) ούδεμίαν δίδει έννοιαν. Κατά τήν 

γνώμην μου αρμόζει ή περσ. λ. zar ισχνός, αδύνατος, κλαίων, οίμόζων, δτιστυχής.
5) Hirsizlicak (;) ύποκορ. τοϋ hirsizlik ;
(5) Bahr i kulziim. Κατά τινας οΰτω καλείται ή Ερυθρά Θάλασσα έκ τοΰ αυ

τόθι λιμένος καί άρχ. φρουρίου Κλύσμα.
7) Suveys, συνηθεστ. Luveys (Σουέζ),
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Καλουπαδέρ προς τό μέρος τής πεδιάδος Τιχ. τής Άλμυράς Έρυθράς θα
λάσσης ι). Άλλ* δτε ή άθιγγανική αΰτη φυλή εύρίσκετο είσέτι έν Αίγύπτφ 
επί τής βασιλείας του πρώτου Φαραώ Βελίτ μπίν (υίδς) του Δουφά Μελίκ 
καί του Ά βν, οΰτοι ήσαν τόσον σεβαστοί, 1 2) ώστε έκαστος έξ αυτών είχε 
περιουσίαν Καρσίν 3 4). Κατόπιν δτε μετά των Αιγυπτίων τούτων ό βασιλεύς 
Ά β ν  κατέλαβε την Αίγυπτον, οί δέ βασιλείς οί φέροντες τά ονόματα 
Εϊμέν καί Δελίφέ ■<) συνήπτον μάχην παρά τό Σαΐδ-Άλί αναμεταξύ των, 
ό βασιλεύς Ά β ν —ήτο άνήρ γενναίος—απέδανεν εν Αίγύπτφ επειδή τό 
δρνεον δπερ έκάθησεν εις τήν οικίαν αυτού, διέσχισεν αυτόν εις τεμάχια 
καί ούτω έγένετο αίτιος τού θανάτου αυτού.

Μετά ταύτα άντ’ εκείνου έγένετο βασιλεύς ό Ριγιάν μπίν ελ Βελίτ, 
τον όποιον ό λαός των Κοπτών ονομάζει Νεχραούς.

Ούτος είναι ό Φαραώ τού προφήτου ’Ιωσήφ, (γένοιτο επ’ αυτού ειρήνη) 
ο καταστήσας τήν έν Αίγύπτφ πόλιν Άϊν*ουσ-Σέμς 5) πρωτεύουσαν (τού 
Κράτους) του καί άποκτήσας πολυάριθμον στρατόν έξ Αθιγγάνων.

Έν τέλει ό Βασιλεύς των Άμαλικιτών Άμπου Καπούς Γάκιν ιμπν 
Καίχούμ εξεστράτευσε κατά τής Αίγύπτου. Ό  Βεζύρης τού Άζίζη Μισρ 6) 
Μπιρνάς 7) άνήρ συνετός 8 9 10 11) καί γενναίος άντεπεξήλθε κατά των Άμαλι- 
κιτών. Τά δύο αντίπαλα στρατεύματα επί τρία ολόκληρα έτη συνήπτον με- 
γάλας μάχας καί πλειστάκις κατεστράφησαν έν Αίγύπτφ εκατοντάδες χι
λιάδων άθιγγανικής φυλής, οί δ’ άπομείναντες έκ των οπλιτών y) αυτής 
μετφκησαν εις τό Βυζάντιον ,0).

Έτερος λόγος τής πληθύος τών Κοπτικών φυλών είται καί τούτο, δτι 
επειδή ή φυλή τών Άμαλικιτών (ένίκησε καί) έξωλόθρεύσε τούς Κόπτας11) 
ούτοι μετώκησαν εις τήν Βυζ. Ελλάδα (Ρούμ.).

Μετά ταύτα ό Φαραώ τού προφήτου ’Ιωσήφ ένίκησε τούς Άμαλικί-
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1) Bahr i Malih, (όρθωτ.— milh) ποταμός άλατος.
2) Anka φοΐνιξ (πρβλ. huma καί devlet Kusu).
3) Καρσίν, κ. δ. συγγενούς τού Μωϋσέως (διά τής προσευχής αύτοΰ) γενομένου 

πλουσιωτάτου, ώς ό Κροΐσος.
4) ά. γρ. Δελφιγιέ.
δ) ’Αραβ. λέξεις.—Πηγή (’Οφθαλμός Ήλιου).
G) *0 σεβαστός (August) τής Αίγύπτου, τίτλος τών Βασιλέων τής Αίγυπτου.
7) ά. γρ. Περνάς.
8) Asaf, κ. δ. col Β/*ύ j η τού Σ )\ομovco; παροιμιώδης επί συνέσει καί σοφία. 

Συνεκδοχικώς : σοφός (τίτλος τιμής).
9) Τό υπόλοιπον τών ξιφών.

10) Ρούμ.
11) Εις τό κείμενον είναι ή λέξις gunleri τάς ημέρας. Όρθη είναι η α. γρ. bun- 

ari αυτούς τούς Κόπτας.
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τας, οϊτινες έτράπησαν εις φυγήν, διαρκέσασαν μέχρι τής χώρας τής Μοσ- 
σοΰλης. Κατόπιν επειδή ό Φαραώ Μελικ Ριγιάν ουτω κατέστη νικητής και 
έθριάμβευσεν, έπίστευσεν εις τον "Αγιον ’Ιωσήφ, δστις 30 ετών έγινε Βε- 
ζΰρης τοΰ βασιλέως Ριγιάν, έμπιστευθέντος εις αυτόν και συνδιοικητής 
τοΰ Κράτους.

"Οτε δ’ 6  Μελικ Ριγιάν άπεβίωσε μετά 20 —ετή βασιλείαν, έγινε βα
σιλείας ό υιός τοΰ Μελικ Δαρέμ.

Ή  άθιγγανικήφυλή ονομάζει αυτόν Μελικ Διμοΰς Ά λλ ’ ούτος μή 
άκοίουθήσας τήν πίστιν και τάς δοξασίας τοΰ πατρός του Μελικ Ριγιάν, 
έγινεν εις ά'κρον βίαιος και άπιστος. Ό  "Αγιος ’ Ιωσήφ ήτο και αΰτοΰ Βε- 
ζΰρης, προσεπάθει δε και έπεμελεΐτονά τον φέρη εις τήν ίσλαμικήν πίστιν. 
"Οτε δέ και ούτος άπέθανεν εις ηλικίαν 120 ετών έβασίλευσεν άντ· αΰτοΰ ό 
άδελφόςαΰτοΰ Δαρούμ 1 2)Είςτήν κοπτικήν γλώσσαν ό βασιλεύς ούτος ονο
μάζεται Μπελάτης 3 4). Μετά τον θάνατον εκείνου έβασίλευσεν ό υιός του 
Μανδανός, κατ’ άλλους Μεατινούς, οστις άνεγίνωσκε τά ιερά βιβλία ') τοΰ 
Προφήτου ’Αβραάμ, προσκυνών δμως τήν εικόνα τοΰ Κρόνου, έφόνευσεν 
δλους τούς ’Αθιγγάνους. Εκατοντάδες χιλιάδων έξ αυτών έφυγον τότε 
από χώρας εις χώραν. Ό  Μεαντινούς επί ζωής του διώρισεν ως βασιλέα 
(διάδοχόν του) τό ευτραφή υιόν του Κασήμ, αλλά και ούτος λατρεύων τον 
Έρμήν, ως ειδωλολάτρης άπεφάσισε νά κατεδάφιση τά υψώματα τών 
πυραμίδων εις τήν Αίγυπτον, άλλ’ ό λαός τής Αίγυπτου έκώλυσε τούτοι'1 

"Οτε δέ καί ούτος ό βασιλεύς Κασήμ άπεβίωσε διεδέχδη αυτόν εις τον 
θρόνον ό άδελφός αΰτοΰ Άνσάς 5 6). Πλεΐστοι ιστορικοί τον ονομάζουν 
Μελικ Άγσάς. Κατ’ αΰτάς ό ς ’ φαραώ είναι αΰτός. Μετ’ αυτόν έβασίλευ
σεν ό υιός αΰτοΰ Λάτις β). Τέλος ο βασιλεύς τοΰ Σουδάν, ονομαζόμενος 
Μελικ Ταλμάϊ συνέλαβε καί έφόνευσε τον Μελικ Λάτις καί κατέστη βα
σιλεύς τής Αίγυπτου.

Τινές διατείνονται, δτι ό Φαραό) τοΰ προφήτου ’Ιωσήφ, είναι αΰτός 
ό Ταλμά. Τό αληθές δμως είναι τοΰτο: Ό Φαραό) τοΰ προφήτου ’Ιωσήφ 
είναι ό Βαλίτ μπιν Μασάπ, καταγόμενος7) έκ τής πόλεως Μουσσούλης 
τοΰ Κουρδιστάν. Περί αΰτοΰ επίσης ύπάρχουσι πολλαί άντιφατικαί πληρο- 
φορίαι. Τινές τον θεωρούν βασιλέα τής φυλής τών Άμαλικιτών. Τοΰτο

CM

1) Ά . γρ. Λιμούς.
2) "Αλλη γρ. Δαβούμ.
3) "Αλλη γρ. Πλατύς.
4) Κατά λ. σελίδας,
δ) "Αλλη γρ. ’Αφσάς.
6) "Αλλη γρ. Τάτις.
7) Έ μφανισθείς, έξελθών.
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δέον νά θεωρηθώ ορθόν, διότι ή φυλή αυτών ένεφανίτθη από τό Διαρμπε- 
κίρ και τάς πόλεις Ζύρ, Μοσσούλ καί Νισιπίν, Ή  παράδοσις αΰτη πρέπει 
να λογισθή ή πιθανωτέρα ') από δλας τάς εγκρίτους πληροφορίας καί βε
βαίως οΰτω είναι. Τινές όμως διατείνονται ότι ό Φαραώ του Μωϋσέως 
ελκει τό γένος από τούς Κόπτας διότι εις την εποχήν εκείνην ή Κοπτική 
φυλή 2) είχε κατακυριεύσει τον κόσμον. Κατόπιν όμως μετά παρέλευσιν 
χρόνου ή φυλή τών Άμαλικιτών παρήκμασεν, ό δ* Αιγυπτιακός λαός εξέ
λεξε 3) βασιλέα τον Βελίτ μπίν Μασάπ όστις άναμφίβόλως ήτο ό Φαραώ 
του προφήτου Μωϋσέως.

Είρήσθω, μετά συγγνώμης ') εκ μέρους τών αναγνωστών ή, ότι οΰτος 
διεκδικήσας αξιώσεις θεότητος έγινεν άντικείμενον υψηλών τιμών καί 
εξαιρετικών ενδείξεων λατρείας β) έκ μέρους όλων τών αθιγγάνων τοϋ κό
σμου, τούς οποίους συνέλεξε περί εαυτόν καί—ά'παγε τής βλασφημίας — 
τρις άπαγε-είπε: «Έ γώ είμαι ό Θεός σου, ό "Υψιστος» ').

Εις χιλιάδας εγκρίτων συγγραμμάτιον μας καί εις έκατοντάδας ιερών 
ερμηνειών 8) είναι γεγραμμέναι καί καθωρισμέναι εις δλας τάς λεπτομέ
ρειας, αί λαβοϋσαι χώραν μεταξύ αυτού τού Φαραώ καί τού αγίου Μωϋ* 
σέως σχέσεις.

Ά λλ ’ ό Αιγυπτιακός λαός επί τής εποχής τού αγίου Μωϋσέως διηρέθη 
εις δυο κόμματα, τό έν τών όποίων: ως ανωτέρω έμνημονεύθη, κατεπον- 
τίσθη εις τήν Έρυθράν θάλασσαν εις τά στενά τοϋ Καλουνδέρβ.Πολ- 
λαί εκατοντάδες χιλιάδων έκ τών μετά τον καταποντισμόν άπομεινάντων ι0) 
κατέφυγον εις τό Βυζάντιον (Ροι'μ).

Ή  άλλη μερίς όμως, ήτις δεν προσεχώρησεν ούτε προς τό μέρος τού 
Φαραώ ούτε προς τον άγιον Μωϋσήν, αποτελεί τήν φυλήν τών Κοπτών. 
"Ο "Αγιος Μωϋσής μή έχων λόγους νά είναι δυσηρεστημένος από (τήν 
στάσιν) τού λαού τούτου ηύλόγησεν αυτόν καί ώς έκ τούτου καί σήμερον 
έτι εις τήν χώραν τής Αίγύπτου υπάρχει πλήθος μέγα Κοπτών. ΕΙς έκά- 
στην αριστοκρατικήν πλουσίαν οικογένειαν υπάρχει καί εις Κόπτης, γραμ- 
ματεύς αυτής. Οί Κόπται είναι μή μουσουλμάνοι u ) πολύ τίμιοι, ακεραίου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1) ’Ορθοστάτη.
2) ‘Ο Αιγυπτιακός λαός.
3) Κατά λέξιν .· έκαμε.
4) Μέ συμπάθεια.
5) Κατά λέξιν ακροατών.
6) Καεά λέξιν: περιποιήσεων.
7) Κατά λέξιν : 'Ανώτατος, κάλλισιος.
8) Τοϋ Κορανίου.
9) Ά λλ. γραφαί Καλουίδερ καί . . . άνευ στίξεων.

10) Ή  γρ. Nakib ul Ahraf δέν δίδει έννοιαν.
11) "Απισιοι (κατά λέξιν), δέν είνα ι μουσουλμάνοι.
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χαρακτήρος άνθρωποι, ως γραμματείς δέ εις μέγιστον βαθμόν ταχυγράφοι. 
Την γραφήν των δΰνανται νά άναγνώσωσιν οί ίδιοι. Είναι δ’ επίσης καί 
καλοί ιστορικοί. Ασχολούνται μέ χρονογραφίας *) δι* ιδίων χαρακτήρων 
γραφής κατ’ άπομίμησιν τής συγγραφής 1 2) του εξοχωτάτου Ίδρίς. Οΐ Κό- 
πται σήμερον εχουσιν εγκρίτους 3 4) ιστορίας, εν αίς εκτίθενται τά γεγονότα 
από τού εξοχωτάτου Ίδρίς καί εντεύθεν. Έχουσι σύν τοΰτοις θαυμάσια 
εξαιρετικά προσόντα *). Είναι πολύ ανεκτικοί καί φιλόπονοι άλλ’ όχι μου
σουλμάνοι.

Είναι αληθές, ότι είναι χριστιανοί, άναγινώσκουσι την Βίβλον, το 
Εύαγγέλιον, τό Ψαλτήριον καί τό Κοράνιον, άλλα δεν δέχονται τό Πεν
τάτευχον.

Συμπαθοΰσι τούς μουσουλμάνους αλλά δεν εύνοούσι τούς ρωμηούς καί 
τούς Εβραίους. "Οτε μάλιστα επί τής Χαλιφείας τού 'Αγίου Όμάρ,—εΐη 
ο ύψιστος θεός ευχαριστημένος απ’ αυτόν— ό έξοχώτατος Άμρου Μπίν ελ 
Χάς, όστις ήτο μέγας στρατηγός, εξεστράτευσε κατά τό έτος. . . κατά τής 
Αίγυπτου ό εκ των Αιγυπτίων ηγεμόνων Μακούξ Μαλίκ έβοήθησε τον 
Άμρου Μπίν ελ Χάς καί συνετέλεσεν, όπως ό τελευταίος άποσπάση από 
τής εξ)υσίας των Ελλήνων τά φρούρια τής ’Αλεξάνδρειάς, τού Ρεσίτη, 
τού Δεμιατή καί Άσκουλάνη καί τάς πόλεις Δζασάνη 5 6) Ίάφφαν (;) καί τό 
Κάϊρον. Τούτο τό γεγονός μαρτυρεί, ότι τρέφουσιν οί Κόπται συμπάθειαν 
προς τον μουσουλμανικόν λαόν, άλλ’ οί ίδιοι καί τήν σήμερον είναι οπαδοί 
τού ’Ιησού. "Ολοι φορούσι μαύρον ποδήρη επενδυτήν, εις δέ τήν κεφαλήν 
τυλίσσουν κίδαριν, λευκήν, συνδεδυασμένον καί μέ τό κυανούν χρώμα, ως 
καί μέ τό στικτόν. Ένδύονται μετά τής άπαιτουμένης μεγαλοπρεπείας, 
τίμιοι άπιστοι 7) όντες, πιστεύουσιν εις όλους τούς προφήτας. Ούτω, ό 
(Κόπτης) ήγεμών Τουτής πιστεύσας εις τον "Αγιον ’Αβραάμ, προσέφερεν 8) 
εις αυτόν, ώς δώρα, μίαν κορασίδα, άθιγγανίδα, ήτις ώνομάζετο Γιεν 
Χάτς 9). Ό άγιος Ίσμαΐλ έγεννήθη εκ τής άθιγγανίδος εκείνης θεραπαι- 
νίδος Χάτς καί διά τούτο ό προφήτης Μωάμεθ ηύδόκησε νά εΐπη, ότι εκ

1) κατά λ. τήν (συγγραφήν τών καθημερινών γεγονότων.
2) κατά τον τρόπον τής γραφίδας.
3) άξιοπίστους.
4) άλλη γρ. hatlari (χαρακτήρας γραφής).
5) Ά λλη  γρ. Χασάνη.
6) Ίόπων.
7) Πή Μουσουλμάνοι.
8) Κατά λ. getirdi έφερε, άλ. γρ. gonderdi έστειλεν.
9) Ά λ . γρ. Χατζίρ.
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μιας τών θυγατέριον τής Κοπτικής φυλής, από την προμάμμην μας *) 
Χάτς προήλθεν ό πρόγονός μας Ίσμαΐλ, ό αγνός γόνος τής δυνα
στείας 1 2) τών Κυπτών.

‘Ιερά παράδοοις περί τοϋ λαοϋ τών Κοπτών τής Αίγυπτον..

Είπεν ό απεσταλμένος του θεού (γένοιτο επ’ αυτού ή ευλογία καί ή ει
ρήνη του θεού) : Istavsu bil adem ilCa’d i3 4) (έ'δωκανέντολήνή) είς άνδρα 
(εκ τής φυλής, Δζάτ ήτοι τοϋ μελάγχρου λαοϋ τών Κοπτών, φυλής τών 
Δζάδ “). Κατόπιν επί τής εποχής τοϋ προφήτου Μωάμεθ ό ήγεμών τής 
Αίγυπτου Μ ελίκ Μακού; είς ένδειξιν τής προς τον προφήτην αγάπης του 
έστειλεν είς αυτόν διά τοϋ Αιγυπτίου Ζουλνούν 6) ώς δώρα όνων, καλού
μενου Γιαγφούρ, ίππον Δολδόλ, έ'χοντα μορφήν ήμιόνου, ξίφος Ζουλφα- 
κάρ καί δυο άγνάς παρθένους, αίγιπτιακάς κορασίδας ωραίας ώς κάλιξ 
μη ήνεωγμένη 7).

"Οτε τά δώρα ταϋτα τής συμπάθειας έφθασαν είς τον άγιον τών δύο 
κόσμων8) ό άγιος προφήτης 9) τον μέν όνον Γιαγφούρ διέθεσε διά τον 
εαυτόν του, τον ήμίονον Δόλ-Δόλ καί την σπάθην Ζουλφακάρ έδώρησεν είς 
τον "Αγιον Άλήν, τάς δέ άθικτους παρθένους, κάλυκας μήπφ ήνεωγμένας 
ίδών, ήρώτησε τον πρεσβευτήν Ζουλνούν πληροφορίας περί αυτών. Ό 
Ζουλνούν είπε I 5Ώ απόστολε τού Θεού, αί δύο αύται κορασίδες είνε άδελ- 
φαί. Τότε ό προφήτης Μωάμεθ ηύδόκησε νά εϊπη ! «Κατά τήν θρησκείαν 
μας δεν επιτρέπεται νά συζή10) τις μέ δύο άδελφάς» καί τήν μέν μίαν τών 
κορασίδων τούτων έχάρισεν είς τον ποιητήν Χασάν, καί εκ τής κόρης ταύ- 
της έγεννήθη ό Άπδουρραχμάν υιός τού Χασάν. Ό  ίδιος προφήτης εκρά- 
τησε παρ’ έαυτώ τήν κορασίδα, ήτις εκαλείτο Μαρία, έξ ής έγεννήθη ό υιός

1) κατά λ. : μητέρα μας.
2) οικογένειας.
3) Τυπογρ. λ. Ca’ d (r) ί Δζάδ (σημ. έχων κόμην ουλήν) δν. φυλής.
4) "Η έπέδειξαν συμπάθειαν, έπεθύμησαν τό καλόν.
5) Ό  ’Ιμάμης (άεολ.) Σουγίουτή έν τή ιστορία τής Αίγυπτου πληρέστερον ανα

φέρει τήν παράδοσιν ταύτην.
C) Zulnun κ. δ. (=κύριος ιχθύος), έπίθετον τοϋ έν τή κοιλία τοϋ κήτους επί 

τρία ημερονύκτια διαμείναντος προφήτου Ίωνα.
7) Ε ίΐέτι έν κάλυκι.
8) Hazreti Kevne'iu ή Seygid d Kevnein (ό Κύριος) τών 2 κόσμων τοϋ παρόντος 

καί τοϋ μέλλοντος, τοϋ ορατού καί τοϋ αοράτου κόσμου ήτοι ό Μωάμεθ).
9) Ό  Μωάμεθ (κατά λ. τό στήριγμα τής προφητείας).

10) Κατά λ. κρατεΐν, κατέχειν.
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του Ίμπραχίμ. 'Ότε τό στήριγμα τής προφητείας ’) ηύλόγησε την Κοπτικήν 
φυλήν, χάρις εις τήν ιθαυματουργικήν δΰναμιν τού προτήτου, ό πρεσβευτής 
Ζουλνοΰν, αξιωθείς νά ΐδη τήν χάριν τής ωραιότατης 1 2) μορφής αυτόν, 
ήγειρε τον λιχανόν ') δάκτυλόν του και ήσπάσθη τον ίσλάμ '). Τότε ενώ
πιον του αγίου αποστόλου του Θεού ό "Αγιος Ά λής έδεσε τήν ζώνην του 
πρεσβευτοϋ Ζουλνούν κατά τον τύπον τής μουσουλμανικής θρησκείας s) 
εις δέ τήν κεφαλήν αυτού εδεσε τήν κίδαρινό) τοϋ Ίσλάμ. (Ουτω) ο Ζουλ
νούν εγινεν ό πάτρων καί ηγέτης των Αιγυπτίων ιατρών καί φιλοσόφων καί 
κατόπιν έλαβε μέρος, μετά τοϋ ’Άμρου Μπίν έλ 3 4 5 6Άς, εις τήν κατάκτησιν 
τής Αίγυπτου καί ύπέστη τον μαρτυρικόν θάνατον συγχρόνως μετά τοϋ 
πρεσβευτοϋ Άκαμπέϊ Δζεχιδή 7). Άμφότεροι τήν σήμερον είνε ενταφια
σμένοι, ό εις παραπλεύρους τοϋ άλλου πλησίον τοϋ ιμάμη Σαφιί 8 9).

Καί σήμερον, χάρις εις τήν ευχήν τού προφήτου, ό λαός των Κοπτών 
χαίρει, εν τή χώρα τής Αίγυπτου, μεγάλης τιμής καί σεβασμού. Ή  ιερά πα- 
ράδοσις περί τής Κοπτικής φυλής είναι ώς εξής :

«Έ άλω !t) ή Αίγυπτος καί έδείχθησαν (οι κατακτηταί) καλοθεληταί 
προς τούς Κόπτας, καθότι εις αυτούς (οφείλεται) προστασία (ασφάλεια) 
καί οίκτος» 10 11).

Χάρις δμως εις τήν κατάραν τού αγίου Μωϋσέως οί απόγονοι τής φυ
λής ταΰτης οί καταφυγόντες εις τό Βυζάντιον ήτοι οι ’Αθίγγανοι εινε ου
τιδανοί, τεταπεινωμένοι καί περιφρονημένοι των οποίων καί από τούς νε
κρούς είσπράττεται φόρος. Έπί τής εποχής καθ’ ήν ούτοι άπετέλουν τον 
στρατόν τού Φαραώ, ό άγιος θεός ηύδόκησε νά στείλη τό εδάφιον >*) τού 
Κεφαλαίου... 12)

«Τό εδάφιον τούτο αναφέρει δτι καί πάντες οί αλαζόνες καί άποστά- 
ται έξεμηδενίσθησαν».

1) "Ορα σημ. 4.
2) Τυπογρ. λάθο$ hamal αντί cemal (κάλλος).
8) Δείκτης, καλούμενος sehadet parmagi ό δάκτυλος τής μαρτυρίας.
4) Ί ϊξ ιώ θη  τής τιμής τοϋ Ίσλάμ.
5) Σχήμα τής γενναιοδωρίας τοϋ Μωάμεθ Ίσλάμ.
6) seddi Islam ό μουσουμανικός δεσμός.
7) “Α. γρ. Δζεχινή.
8) Ενός των 4 όρθοδοξούντων, διδασκάλων, δογματιστών τής Μωαμεθ.θρησκείας.
9) Τό κείμενον έχει άνά τής λέξεως ufbihat, κατά λάθος λέξιν καί τύπον αγνω· 

στον εις τήν αραβικήν (ubtatahisu), εις δλα τά αντίγραφα.
10) *Η παράδοσις άναφέρεται πλήρης εις τό «Δζεμσύλ Δζεβαμί» (συλλογή παρα

δόσεων υπό τοϋ Σουγιουιή).
1 1 ) 18 εδάφιον.
12) Κεφ. 14 τοϋ Κορανίου «Αβραάμ».
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Καί πραγμαηκώς οί ’Αθίγγανοι είναι άνθρωποι βίαιοι, κλέπται, δυ
σειδείς ,) χωρίς πάτρωνας χωρίς θρησκείαν καί έχουν μέν τήν μορφήν μου
σουλμάνων άλλ 5 ούτε απίστους καί ασεβείς s) δεν ομοιάζουν 3).

Αί ακόλουθοι φράσεις καί λέξεις 4) είναι δείγματα τής γλώσσης των 
αθιγγάνων.

1  yek 2  duy 3 terek 4 istar 5 pan? 6  su 7  efti 8  ohto 9 eneke 1 0  

des (das).
Ferahum Θεός (άπαγε τής βλασφημίας, ό επίγειος θεός, ό Φαραώ. 

Ουτω καλεΐ τον βασιλέα του ό λαός τής Αιγυπτιακής γής. Haman Hun 
Μέγας προφήτης Riban ») Hun Μέγας Βασιλεύς Deleke hun μεγάλη 
γυνή του Βασιλέως. Keluse hun ανώτεροι δσιοι. Misahun ό προφήτης 
Μωϋσής Harun hun ο προφήτης Άαρών Masar hun ό προφήτης Baba 6) 
Menero άρτος, Banki ύδωρ, mas κρέας, dudum κολοκύνθη, sah λάχανον 
mancan 7) Canis ωραία μελιτζάνα, keral τυρός, sika σύκα. Su kerez su 
piy kekan τί κάμνεις, τί έπώλησες : siikr metosu kerez Καλά εσύ πώς 
είσαι ; Aki kay kerer Δεν κάμνομεν δουλειά. Null 8) kerar Τί κάμνεις ? 
IJrtaparda kerez Κάμνομεν μικρές δουλειές. Cepapeken πήγαινε πώλησε 
Su pikenkan °) Τί έπώλησες. Bui peken kum Εις τί i0) . . . . έπώλησα. 
Kana sede deyan εις ποιον έπώλησες . . . . ; Yek kal balime duyum 
εις ένα κιαψίρη (χριστιανόν) έδωσα. . . Daukes n) kere dayapupa νά
..........τήν μάννα του. Damiyede peyapupa καί εγώ νά ............  τήν
αδελφήν σου. Nanayile cabu katnetupa Ι?) δεν έντρέπεσθε νά μαλώνετε 
καί νά ύβρίζεσθε ; Sartnades tus,3) καί πώς νά μή μαλώσω; Saru kis 
akvasla ,’1) καθ’ ημέραν έρχεται καί μέ ύβρίζη. Ca};rcak oles‘5) άν ύπάρχη 
τις φίλερις, πήγαινε των εις τον κύριον. Acab kum mezker kum olsen

1) "Ανευ φωτός (ιδίως πνευματικού κάλλους,
2) Χριστιανοί.
3) Δεν είναι.
4) Επιστημονικοί ορού.
5) riyati (ά. γρ.)
6) Πατήρ
7) ά. γρ. mencan.
8) "Αλλη γρ. nuki.
9) ά. γρ. kenan.

10) Ή  λ. edipte (τί ποιήσας;).
1 1 ) ά. γρ. daules.
12) ά. yg. katinuma, kantuma. kadituma.
13) ά. γρ. tut.
14) ά· γρ. Soukis avia okusla.
15) ά. γρ. Cay acab.

Θ Q α  κ l κ ά Ε' 14



210 ’β λογ ι ά  Τ ο ε λ ε μ π ή

τον έφερα και παρεκάλεσα καί τον έδειραν. Mus acab kum olsen διότι 
τον έπήγες καί έτιμώρησαν. Hapama mencadar νά φας από τό . . . .  μου, 
Surkete hel merum tamah canem ? Διατί νά φάγη ό άνδρας μου από 
τό . . . . σου ψυχή μου; Tenali la mahal mapu yatar Ά ν  δεν φάγη από 
τό . . . .  μου νά φάγη από τ ο ν .......... μου.

CH αίγυπτιακή φυλή έχει σωρείαν εκατοντάδων χιλιάδων ανόητων 
φράσεων (παραληρημάτων) διότι νυχθημερόν φιλονεικοΰσιν οΰτοι καί λο- 
γομαχοΰσιν αναμεταξύ των, άνταλλάσσοντες χονδροειδείς, άσεμνους καί 
απρεπείς ύβρεις. Δι’ ένα ερυθρωπόν οβολόν άλληλοσκοτώνονται ή δι’ εν 
άσπρον καταφεύγουν εις τον προϊστάμενον ή εις τον Πασάν, προστρέχουν 
εις τά ιερά δικαστήρια, όταν δε έξακριβωθή ή πραγματική ουσία τής δί
κης των καταλήγει (δλη ή ύπόθεσις) εις τό αποτέλεσμα ενός οβολού ή 
(άλλης) αιτίας άναξίας καν λόγου. Διά τούτο τάς δίκας των άθιγγανι- 
κών φυλών ούτε καν εξετάζουν τά δικαστήρια. Ά λ λ ’ έκ στόματος των Κο- 
πτών τής Αίγυπτου ουδέποτε ακούεται ΰβρις απρεπής ή φράσις παράνομος. 
Καί οί αθίγγανοι κάτοικοι τής πόλεως Μπαλάτ τής ’Ανατολής εν 
συγκρίσει μέ τούς Κόπτας τής Ρούμελης είναι ύδωρ ρέον ι) ή δέ γλώσσα 
εκείνων περιεγράφη εις τον ανωτέρω 1 2) τόμον. .

’Αλλά καί ή φυλή τών Κοπτών τούτων έχει δυδδεκα ιδιώματα παρημε- 
λημένα καί απεχθή. Ό "Υψιστος Θεός σώσαι τούς λοιπούς (πιστούς) δού
λους του από τάς κακεντρεχείας καί πικρίας έκ μέρους αυτών.

Ά λ λ ’ επειδή διά τον περιηγητήν τού κόσμου είναι έπάναγκες νά γνω- 
ρίζη τουλάχιστον δλίγιστα από τάς γλώσσας αυτών, ώστε νά δύναται νά 
έννοήση τινάς έξ αυτών, δέον νά μή κατακρίνη 3) τις τήν καταγραφήν 
φράσεων τινων τών γλωσσών τούτων, δσον καί άν αύται έκφράζουσι μω
ρολογίαν, καί βαθμολογίαν διότι ή άθιγγανική αύτη φυλή τήν μεν καρδίαν ή 
μου έπλήρωσε μέ αιμα τούς δέ οφθαλμούς μου μέ κόκκινα δάκρυα.

Ά φ ’ ού περιειργάσθην καί είδον τά αξιοθέατα μέρη τής πόλεως Κου- 
μιουλδζίνας έξηκολούθουν τάς διασκεδάσεις καί απολαύσεις αυτής, μίαν 
νύκτα έ'νας δούλος μου πολύ νέος ωραίος καί εις άκρον σκανδαλοποιός 
έγινεν άφαντος μέ τινας αχρείους αθιγγάνους—δ ιδιοκτήτης τής οικίας

1) Πανόμοιοι. Εις τήν ρωσσικήν υπάρχει ή παροιμία. 'Ομοιάζουν σαν δύο 
σταλαγματιές νεροϋ,

2) Προηγούμενον.
3) Μεμφθή.
1) Κατά λ. ήπαρ.
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έν fj έφιλοξενήθημεν είχεν (εις την υπηρεσίαν του) τρεις αθιγγάνους νό
θους καίκλέπτας.

Ήνώχλησα τον ιδιοκτήτην τής οικίας μας (καί τφ είπον, δτι) «μέ τον 
υπηρέτην σου τον αθίγγανον έχάθη ό αργυρώνητος δοΰλός μου». Εκείνος 
δέ μετά τινων οπαδών καί υπηρετών του μετέβη τότε (μετ’ έμοΰ) καί μετά 
4 ίδικών μου θεραπόντων, ελαφρά έξωπλισμένος εις τά ό'ρη, τους λειμώ
νας καί τάς αμπέλους τής πλησίον καί μακράν περιφέρειας. Διήλθομεν 
όμοΰ τούς εξής σταθμούς, κωμοπόλεις καί φρούρια... ).

Π εριγραφή  1 2 3 4 5 6) τών στϋ&μών τιρός την  Γ ΐεν ιτσε  κ α ί  τάς Σέρρας, 
S jiov  μετέβημεν  έκ Κ ονμ ιο ν λ δ ζ ίνα ς

’Αφού διήλθομεν πρώτον τούς σταθμούς τών χωρίων ’Άκ-Μπουνάρs) 
Έσέκ Τσελεπή ') Σανδιλλή,Γκετσικλέρ...Τσεπιλή, Άχηργίανλή καί Μουσλι- 
μανλή, έμπροσθεν τού τελευταίου τούτου χωρίου έφθάσαμεν εις τον σταθ
μόν Μεσινέ Χισάρ.

Π εριγραφή το ν  ύταϋ 'μον Μ εαινε Χισάρ  δ)

Έπί τής εποχής τής βασιλείας τού ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου έκ τής 
νήσου Μεσσήνης, μιας τών νήσων τής Μεσογείου, άφικόμενος ενταύθα με 
πληρεξουσιότητα έκ μέρους τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ένας έκ τών ήγεμό- 
νωνφ αυτής, έκτισεν ενταύθα τό οχυρόν τούτο φρούριον, υπέρ ώςέκ τούτου 
ώνομάσθη φρούριον τής Μεσσήνης.

'Υπό τούς πρόποδας ενός ΰψηκορύφου όρους καί εντός χλοεράς πε- 
διάδος, ομαλής καί εκτεταμένης κείμενον τό ώραΐον τούτο, τετραγώνου σχή
ματος, λίθινον 7) φρούριον έκυριεύθη καί εις τινα σημεία κατεδαφίσθη 
υπό τού Σουλεϊμάν Πασσά, υιού τού Όρχάν Γαζή. Την σήμερον επίσης

1) από τής σελ. 97 μέχρι 111 ό Έ βλιγίά περιγράφει τά χτορία : Όρχάν, μικρόν 
καί Μέγα Μπεσίκια, Γιενί Παξάρ, Σεδρί Καψί, "Αγιον'Όρος, Λαγκαδά, Άβρέτ Χη- 
σάρ, Τοκσάν Μποξ, Δοϊράνην, "Αγ. Βασίλειον.

2) "Επεται ή περιγραφή από τής σελ. 111—115 τών χωρίων τής νϋν δυτ.Θράκης
3) Άσπρόνερο.
4) Γάιδαρος—·Τσελεπής
5) Μεσνέ - Χησάρ άλλ. γρ. Μεσΰνη Χισάρ,
6) Ban λ. (σλαυϊκή προβλ,. καί pan) συν. τοΰ Bey. Ούτως εκαλούντο τό πάλαι 

οί ηγεμόνες τής Δαλματίας, Κροατίας, Βλαχίας Σερβίας κλπ.
7) 'Η λέξις Setk δεν δίδει έννοιαν.Κατά την γνώμην μου δέον νά τεθή ή λ 

Seuk (λίθος).
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είναι, ώς έχει, κατεστραμμένον ,) και έχει εντός αύτοΰ καλΰβας καί μάνδρας 
προς διαχείμανσιν προβάτων.

Εντεύθεν έκκινήσαντες διήθομεν τα χωρία Κερπιτσλή 2 ) Σου-σηγηρ- 
ληγή, Μπάμπα?νη καί Γιασή-Κόϊ, τα οποία, ακμαία καί κατάφυτα μέ αμ
πέλους καί κήπους ώς Ίρέμ 3) εύρίσκονται εις τούς πρόποδας του όρους 
τοϋ φρουρίου Μεσουνή. "Ολα τά χωρία ταϋτα αποτελούν χωρία τής υπο- 
διοικήσεως τής Κουμιουλδζίνας, εις τά οποία τά σπαρτά των πεδιάδων 
παράγουν (άφθονα, ώς) λεία '*) προϊόντα. Προχωρήσαντες εντεύθεν προς 
νότον εφθάσαμεν είς τό φροΰριον Μπουροΰ.

Περιγραφή τον Μπουροϋ

Κατά την μαρτυρίαν των Ελληνικών αξιόπιστων ιστορικών τό φροΰ- 
ρ,,ον Μπουροΰ οϋτω ονομάσθη κατά παραφθοράν έκ τής λέξεως Μουρή, 
ονόματος τής ήγεμονίδος Μουρής, ήτις άνήγειρε τό φροΰριον καί ήτις 
υπήρξε κόρη του θεμελιωτοΰ αύτοΰ Φιλικού. Ά φοΰ περιέπεσεν είς χείρας 
πολλών ηγεμόνων τό φροΰριον έν τελεί ύπετάγη είς την κυριαρχίαν του 
Ίσλάμ. Κατά τό έτος... ό Σουλεϊμάν s) υιός του Σουλτάνου Όρχάν Γαζή6) 
έκυρίευσεν αυτό διά χειρός του στρατηγού του Έβρενοΰ Μπέη. Την σήμε
ρον τό φροΰριον Μπουροΰ χρησιμεΰον ώς αποθήκη 7) τοΰ Βακουφιού (;) 
τής πόλεως Γαζή Μουραδιέ/) είς την διοίκησιν Κουμιουλδζίνας εις την Ροΰ- 
μελη, αποτελεί μεγάλην παρακαταθήκην. "Ολα τά προϊόντα τών εισοδημά
των άποστέλλονται είς τό Βακοΰφιον καί ύπ’ αύτοΰ χορηγούνται ώς μισθός 
είς τούς σιτιζομένους έκ τών προσόδων αύτοΰ.

*Η  εξωτερική μορφή τοϋ φρουρίου του

Τό φροΰριον Μπουροΰ έκτισμένον διά λίθων είς τήν παραλίαν είς 
ύψος 2 0  πήχεων από τήν επιφάνειαν τής γής, ήτο λίαν οχυρόν καί περι- 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Είς ερείπια.
2) "Αλλ.γρ. Κιρσανδζλή, Κεξτεντζλή.Είς τον χάρτην ευρον to δνομα Κιρ Σαρόζα.
3) Ίρέμ, περίφημος κήπος έν ’Αραβία επίγειος παράδεισος.
4) Άπροσδόκηΐον λάφυρον.
5) Σουλεϊμάν Πασά. Περί τών καταχτήσεων αύτοΰ 6ρα Hammer Τ. 1 σελ. 

194 καί έ.
6) Υίοΰ τοΰ ίδρυτοΰ τής Ό θωμ. δυναστείας Όσμάν. 'Ο Χάμμερ (πρβλ. Τ. 1. 

σελ 75 καί έ.) τον ονομάζει Ούρχάν. Τό δνομα αύτοΰ φέρει ή κωμόπολις Όρχάν έν 
τή Νομαρχία Θεσσαλονίκης (πρβλ. Έ βλιγιά Τ.8 σελ. 96).

7) Ambarligi είνα ι ή πειθανωτέρα γραφή’ αί γρ. ayarligi (δασμός μετρήσεως ; 
ibadligi (Δουλικών) asarligi (asarltgi τής δέκατης; ) τών αντιγράφων δεν δίδουν σαφή 
έννοιαν.

8) ‘Επ’ όνόματι τοΰ Σουλτάνου Μουράδ (ορα κατωτέρω).
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καλλές. Την σήμερον είναι εν μέρει κατεστραμμένον. Ή  περιφέρεια αυτού 
έχοντος σχήμα τετράγωνον, είναι έν ολψ εκατόν γεωμετρικών βημάτων, 
πέριξ δμως του φρουρίου τάφρος δεν υπάρχει. Εντός του φρουρίου ύπάρ- 
χουσι 50 οίκίαι απίστων ρωμηών και 5 καταστήματα. νΑλλο ούδέν έχει. 
Δύο πύλας έχει, ή μία εκ των οποίων εις την παραλίαν ') βλέπει πρός νότον, 
ή άλλη πρός δυσμάς πρός τον ποταμόν Καράσου, έν δε τείχος, συνημμέ- 
νον εις τύ φρούριον είναι εκτισμένον πρός βορράν. ’Από του φρουρίου 
μέχρι των δρέων τό μήκος τού ισχυρού και στερεού τούτου τείχους (διήκει) 
εις (άπόστασιν) μιας ώρας.

Ούτε άνθρωποι ούτε σειρά καμήλων ή άλλων ζώων 1 2) δύναται νά 
διέλθη έκεϊθεν. Ή  δίοδος ένεργείται διά τής παραλίας πύλης τού φρου
ρίου, δπου άλλοτε είσεπράττοντο τά δικαιώματα διόδου καί οί τελωνιακοί 
φόροι. Και την σήμερον βλέπει τις σαφή ίχνη τού τελωνείοτ.

Έγκώμιόν τής λιμνοΰ'αλάααης Μπονροϋ

’Έμπροσθεν τού φρουρίου τούτου υπάρχει κόλπος θαλάσσης βλέπων 
πρός νότον. Μέχρι τού στομίου των στενών τής θαλάσσης σχηματίζεται μία 
εύρεία λίμνη ώς ωκεανός μεγάλη, εντός τής οποίας άλιεύονται αναρίθμητα 
είδη ιχθύων. Αύτη αποτελεί ιδιαιτέραν κρατικήν υπηρεσίαν τής οποίας 
ό διευθυντής μετ’ άλλων εκατόν στρατιωτών κατέχει και διαχειρίζεται (τά 
προϊόντα) τής λίμνης ταύτης. Τά δέ προϊόντα ταύτα τής λίμνης ό μουτε- 
βελλής τού Βακουφιού τού Γαζή Μουράτ Χάν 3 4 5) καί τά εκ τής πωλήσεως 
αυτών εισοδήματα καταβάλλει εις τό ταμείον τού Βακουφιού,

Διελθόντες, κατόπιν, τό φρούριον τούτο καί προχωρήσαντες επί ήμί- 
σειαν ώραν πρός νότον έφθάσαμεν εις τό κατάλυμα τού χωρίου Κηζήλδζα *) 
δπου έφιλοξενήθημεν εις την οικίαν τού γενναιοδώρου καί φιλόξενου 
κ. Άχμέτ Τσαούς Γ>).

Τό χωρίον τούτο, λίαν άκμαιον, έχει έν δζαμίον, έν λουτρόν και έν 
χάνιον 6) καί πλείστας αμπέλους καί κήπους, ώς καί άφθονον τρέχον ύδωρ. 
Μετά πορείαν δύο ωρών εντεύθεν πρός δυσμάς διά μέσου καταφύτων πε
διάδων έφθάσαμεν εις Καράσου-Γήενιδζέ.

1) Ή  τοποθεσία τοϋ Μπουροϋ είναι επί τής οχθυς τής όμων. λίμνης (Βρυστω- 
νίδο;) καί ουχί επί τής παραλίας τοΰ Αίγαίου Πέλαγους.

2) Καραβάνια.
3) ή Μουραδιε (ώς ανωτέρω σελ. 212),
4) Ερυθρωπόν.
5) Λοχίας.
4 ’Εμπορική στοά,



214 Έ β λ ιγ ιά  Τ σ ελ εμ η ή

Περιγραφή τής ακμαίας χιόλεως Καρααοϋ-Γίενιδζε

Αυτί] υπήρξε μία από τάς μεγίστας πόλεις τής χώρας των απίστων 
ρωμηών, την οποίαν, κατά τό έτος... έκυρίευσεν ό στρατηγός Έβρένος 
Μπέης. Σήμερον είναι έδρα διοικήσεακ με βαθμόν 150 βαλαντίων άσπρων 
εις την νομαρχίαν τής Θεσ)νίκης εις την Ρούμελη. Έχει έν όλφ ... ακμαία 
χωρία ύπρδιοικήσεως, (Διοικεΐται) διά ')... στρατιωτικού νόμου, έχει δέ βοϊ- 
βόδαν, Σεϊχουλισλάμην, αντιπρόσωπον των σεριφίδων, εύγενεις καί προ
κρίτους, άγορανόμον 1 2) ίεροδικαστήν, υποδιοικητήν, γενικόν διεμθυντήν 
φόρων, έδραν τοποτηρητοΰ διοικητοΰ ιππικού καί στρατηγόν Γΐενιτσάρων.

Είναι πόλις ακμαία, έκτισμένη έπί ομαλής καί εκτεταμένης πεδιάδος 
παρά τον ποταμόν Καράσου3 4 5) εχουσα εκ συνόλφ περί τάς 400 κεραμοσκε- 
πεΐς μονώροφους καί διωρόφους πλούσιας, κομψάς καί ευρυχώρους οικίας 
μετά αμπέλων καί κήπων.

Άποτελεΐται έκ 4 συνοίκων, ή δέ συνοικία... είναι διάσημος ακμαία 
κωμόπολις, ό δέ ποταμός Έσκιδζέ ρέει διά μέσου τής πόλεως, έκπηγά- 
ζων έκ των όρέων του Έσκιδζέ, ένοΰται k) εις τον ποταμόν Καρασοΰ, δστις 
πηγάζων έκ τοΰ Έσκιδζέ Πιλαρόν ") καί των όρέων των κωμοπόλεων Βε- 
τριγιέ 6) καί Ουστροΰμτσα 7) καί ευρυνόμενος 8) παρά την κωμόπολιν 
Σαρή Σαμπάν 9 10) εκβάλλει εις την Μεσόγειον θάλασσαν.

CH πόλις Καρασοΰ —Γΐενιδζέ έχει έν ολω . . .τεμένη, έξ ών έν μέν 
τή αγορά είναι τό του Άχμέτ Πασά Έκμεκδζή Ζαδέ, ενός έκ των Βεζυ- 
ρών του Σουλτάνου Άχμέτ-Χάν, τέμενος άξιοθέατον, κομψόν καί μέ πολ- 
λήν τέχνην έκτισμένον άλλ’ ημιτελές τους κίονας καί έλλιπές ώς προς την 
υπηρεσίαν των προϊσταμένων αύτοΰ ι°).

1) Κατά λ. εκ μέρους.
2) Muhtesib υπαλλήλου δημοσίου έκτελοΰντος to πάλαι χρέη δημάρχου άμα 

καί άρχιαστυνόμου, άλλως καλούμενου ihtisap naizri.
Β) Μαυρονέρι (Μέλας ποταμός), Νέστος βουλγ. Mesta, πηγάζει έκ των όροπε* 

δίων Σόφιας. Ό  Έ βλιγίά δεν είναι ακριβής εις τον καθορισμόν των πηγών τοΰ 
Νέστου.

4) Χύνεται.
5) Pilagindati Πελαγωνείας; Μοΰ φαίνεται ότι την λ.διορθωτέον εις Jaylagin- 

dan (έκ τών θέρετρων λειμώνων θερινής βοσκής).
6) Βετρινέ; κειμ. νοτίως Πετριτσίου (20 περίπου Χλμ.).
7) Στρωμνίτσα, βορείως λίμνης Δοϊράνης (30—35 χλμ.).
8) Συναθριζόμενος, ένούμενος.
9) ’Απέναντι τής ν. Θάσου.

10) ‘Ασαφές καί έλλιπές τό κείμενον (όρα κατωτέρω).
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Τό κάλλος καί ή κομψότης αΰτοΰ δεν υπάρχει εις οΰδέν ετερον τζα- 
μίον καίδένδΰναται ούτε )  διά καλάμου νά περιγραφή οΰτε1 2) διά γλώσσης 
νά εκφρασθή). "Ίσως μόνον τό έν Κων)πόλει δζαμίον του Ζάλ Πασά εις 
τό νεκροταφειον τοΰ Άμπά Έγιοΰπ Άνσαρή δΰναται νά συγκριθή μέ 
αυτό. "Ολοι οί τάόλοι του είναι μιολυβδοσκεπεΐς, πέριξ δέ τοΰ γυναικωνίτου 
είναι έκτισμένοι μαρμάρινοι κίονες. Τό τέμενος ευφραίνει τάς καρδίας, 
πολλά όμως μέρη αΰτοΰ ώς ό αναγνώστης τοΰ Κορανίου 3 4) οί ιμάμηδες καί 
χατηπίδες έχουν ελλείψεις. Επίσης είναι ελλιπής (ή έκτέλεσις) των καθη- 
κόντων των ιμάμηδων, ιεροκηρυκών καί των άλλων έν αΰτφ διακο- 
νοΰντων. Άξιώσαι ό ΰψιστος την συμπλήρωσιν (των ελλείψεων) του. Έχει 
δέ καί άμισθον ίμάμην καί πολυπληθεστάτην ενορίαν. Κατόπιν είναι και
τό δζαμίον.....Έκτος τούτων ύπάρχουσι καί τά μικρά συνοικιακά τεμένη.
"Υπάρχειεπίσης εις μεδρεσές φυτώριον των επιστημών, μολυβδοσκεπής, 
δι’ άνωτέρας (θεολογικάς) σπουδάς, τρία νηπιαγωγεία, δυο μοναστήρια δερ- 
βισικά, έν λίαν αναπαυτικόν μυλυβδοσκεπές λουτρόν, αφιέρωμα τοΰ Κοδζά 
Μουσταφά Πασά. Τά εισοδήματα αΰτοΰ χορηγοΰνται, ως ελεημοσύνη εις 
τους ίεροσπουδαστάς τοΰ Μεδρεσέ τοΰτου. Επίσης έχει έν πτωχοτροφικόν 
ίδρυμα μέ μονίμως παρεχομέγην άφθονρν τροφήν εις δλους τους ξένους 
καί γειτονεύοντας πέριξ. Καί τό φιλανθρωπικόν τοΰτο ίδρυμα, μολυβδοσκε
πές έχει οίκοδομηθή υπό τοΰ Μουσταφά Πασά. Ή  πόλις έχει επίσης 11 
χάνια μικρά καί μεγάλα, άλλ3 έξ όλων τούτων διακρίνεται καί εξέχει τόήιέγα 
δωρεάν ξενοδοχείον *), έξ ολοκλήρου μολυβδοσκές, δπερ ίδρυθέν καί γεν
ναίους προικισθέν υπό τοΰ Άχμέτ Πασά Έκμεκδζί—Ζαδέ, Βεζύρου τοΰ 
Σουλτάνου Άχμέτ Χάν, έχει επί τής θΰρας τό εξής χρονόγραμμα:

Εΰχου 5 6) υπέρ (εμοΰ τοΰ) τηγή δστις είποντό χρονόγραμμα αΰτοΰ. Γέ- 
νοιτο αειθαλής καί ακμαίος Άσάφ ό Άχμέτ Πασά 5).

Έκτος τοΰτου έχει έμπορικάς στοάς καί πεντήκοντα καταστήματα. 
Μπεζεστένιον δεν έχει, άλλ’ δλα τά σπάνια εμπορεύματα ευρίσκει τις (εις 
τά καταστήματα). Έκτος τοΰτου έχει εις τάς δχθας τοΰ Έσκιδζέ είκοσι με

Η  Δ υτική  Θ ράκη  κ α ν ά  το ν  XVII α ιώ να

1) Cuzkaii άνάγνιοσιν των φυλλαδίων, τεύχος (coC Κορανίου) τό κείμενον έχει 
ahiracvtn (τυπαγρ. λάθος : ).

2) Ίμάνηδες (eyimme πληθ.) Ορησκ. αρχηγοί των μωαμεθανών.
3) Οί άναγινώσκοντες χουτπέ ευχήν υπέρ τής μακροημερεύσεως τοΰ Σουλτοώ 

νου έκάστην Παρασκευήν είς τά τεμένη καί ιεροκήρυκες.
4) Καραβανσεράϊον
δ) Εύλογησον
6) “Αλλ. γρ. Χάν άναφερ. είς τον Σουλΐάνον Άχμέτ καί όχι τον Βεζύρην τοΰ 

Άχμέτ Πασά.
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γάλα βυρσοδιψεΐα, εις τινα δέ μέρη καί αμπελοκήπους. Λόγφ δέ του έξαι- 
ρέτως ωραίου κλίματός του έχει αξιέραστους ά'νδρας καί γυναίκας.

* Κγκώμιον τον ορούς Καραοοϋ
Όνομάζεται Έσκιδζέ Δάγ καί κεΐται εις τήν δυτικήν πλευράν τής 

πόλεως. "Ολοι οΐ κάτοικοι αυτής κατ’ ’Ιούλιον μήνα μέ δλατά κτήνη αυτών 
εξέρχονται εις τά θέρετρα, εχοντα εκτεταμένους λειμώνας καλόν κλίμα καί 
άφθονον ΰδωρ.

Έκκινήσαντες εκείθεν προς δυσμάς μετά πορείαν 4 ωρών εφθάσαμεν 
εις τήν κωμόπολιν...

Περιγραφή τής κωμοπόλεως... *) ... κείμενον επί τού έδάφους... ανή
κει εις τήν ύποδιοίκησιν Καρασοϋ... καί είναι έδρα δικαστοΰ, τοποτηρητήν 
ύποδιοικητοϋ καί στρατηγόν Γενιτσάρων δεν εχει. Ή  πόλις, κειμένη παρά 
τους πρόποδας τών ορέων Έσκιδζέ έχει τά παράθυρα δλων τών οικιών 
έστραμμένα προς νότον 1 2), Έν δλω έχει πεντακοσίας κεραμοσκεπεις πλού
σιας καί διακεκοσμημένας οικίας μέ αμπελοκήπους. Οί ήμίσεις τών κατοί
κων είναι μωαμεθανοί, οΐ δέ λοιποί ά'πιστοι. ’Έχει έν^δζαμίον τρία μεσδζή- 
τια, εν λουτρόν, ένα μεδρεσέν, δύο χάνια, δύο μονάς δερβισών, καί αρκετά 
καταστήματα...

’Εντεύθεν έκκινήσαντες καί επί μίαν ώραν προχωρήσαντες εις τήν 
πεδιάδα κατά μήκος τής όχθης τού ποταμού Καρασοΰ ύπεφέρομεν τά 
πάνδεινα έκ φοβέρας θυέλλης καί ραγδαίας βροχής έως δτου έφθάσαμεν 
εις στενόν πέρασμα τού Καρασού. Επανειλημμένος διελθών τον ποταμόν 
τούτον επί βωδαμάξης (εΐχα διαπιστώσει, δτι ό ποταμός ούτος) ρέων όρμη- 
τικώς δεν άφινεν άνενόχλητον (χωρίς νά παρασύρη) τάς γέφυρας.

’Αλλά τήν φοράν ταΰτην (μετ’ ευχάριστου έκπλήξεως είδον δτι) μό" 
λις έχει κτισθή μία γέφυρα ενταύθα ξύλινη υπό τού ενάρετου (Μεγ.) Βεζύ- 
ρου Άχμέτ Πασά τού Κοπρίουλή Ζαδέ3) παρομοία προς τήν μεγάλην γέ
φυραν τής πόλεως Κοδζά 4) τής νομαρχίας ’Ερζεγοβίνης. Τά ά'κρα τών μα
κρών καί παχέων κιόνων ένέπηξαν εις τον πυθμένα τού μεγάλου ποταμού, 
έσχημάτισαν κολοσσούς αψίδων τοσούτον θαυμάσιων, ώστε πραγματικώς 
(τό σΰνολον) έλαβε μορφήν παραδείσου γέφυρας 5).

1) Τό όνομα αυτής μένει κενόν είς όλα τά αντίγραφα.
2) Κυρίως Kible είνα ι τό μέρος προς ο ατενίζουν προσευχόμενοι οί Μουσουλ» 

μάνοι ήτοι ή κατεύθυνσις προς τήν Μέκαν
3) Πρβλ. Hammer Τ. 11 σελ. 107 έ.
4) ’Άλλη γραφή : Κοτσά
5) Ή  γέφυρα τοϋ παραδείσου κατά τό Κοράνιον έκτισμένη επί του αδου, είναι 

λεπεοτέρα τριχός καί όξυτέρα ξίφους. Οί μέν εκλεκτοί Όέλουσι διέλΦει ταύτην 
αστραπηδόν, οί δ’ αμαρτωλοί διερχόμενοι 'θέλουσιν όλισθήσει καί κατακρημνισθΐ; 
είς τήν γέενναν τοϋ πυρός.
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Διελθόντες ταύτην την γέφυραν εις την απέναντι όχθην τοϋ ποταμού 
έφθάσαμεν εις χήν κωμόπολιν Άχμέτ Άμπάδ.

Σταθμός κωμοπόλεως Άχμέτ Άμπάδ

Ιναι αυτή τυγχάνει εκ των αγαθοεργών καθιδρυμάτων του Κοπριουλή 
Ζαδέ, ενάρετου Βεζΰρθυ, χοΰ Μεγάλου Άχμέχ Πασά ούσα, ώνομάσθη 
Άχμέτ Άμπάδ '). Πολλαί χιλιάδες εργατών συναθροισθέντες ενταύθα εξα
κολουθούν νά κτίζουν αυτήν. Την σήμερον ή κωμόπολις έχει εν όλω δια- 
κοσίας κεραμοσκεπεϊς καί αχυροσκεπεϊς νέας οικίας ά'νευ αμπελοκήπων, 
έν μικρόν δζαμίον, έν κελλίον ερημίτου, δυο νέα κεραμοσκεπή χάνια, 25 
μικρά άλλ’ ωφέλιμα καταστηματάκια έκτισμένα από εύθηνόν προσωρινόν 
υλικόν. Ή  οικοδομή αυτών είσέτι συνεχίζεται. Ό  ύψιστος θεός, (εύχομαι) 
νά καταστήση αυτήν άκμαιοτάτην μέχρι τής συντέλειας τών αίώτων.

Βορειότερον τής νεοκτισθείσης ταΰτης κωμοπόλεως επί λόφου a) ύψη* 
λοΰ υπάρχει το μοναστήριον, δπερ φέρει τό όνομα: προσκύνημα τού 
Κουσλούκ ») Μπαμπά. Τούτο δεν έχει αγαθοεργά Ιδρύματα. Μετά πορείαν 
μιάς ώρας εντεύθεν προς δυσμάς καί διελθόντες δασώδη δενδροστοιχίαν μέ 
ύψικόρυφα δένδρα έφθάσαμεν εις τον σταθμόν Σαρή Σαμπάν.

Ή  κωμόπολις Σαρή Σαμπάν
Ή  Σαρή-Σαμπάν έδραβόΐβόδα εν τή διοικήσει τής Καβάλλας, είναι 

μικρά αρκετά ακμαία κωμόπολις μετά διακοσίων οικιών επί επιπέδου αμ
μώδους εδάφους, έκτισμένων. έν τζαμίον, δυο χάνια έν λουτρόν καί πεντή- 
κοντα καταστήματα ένα μεδρησέν, έν μοναστήριον, άλλ’ από τής εποχής 
καθ’ ήν έκτίσθη ή κωμόπολις Άχμέτ-Άμπάδ έμπροσθεν τής γέφυρας Κα- 
ρα-σοΰ ή κωμόπολις αύτη στερηθεΐσα *) από ευθείαν οδόν (διάρκειας) τριών 
ωρών (τήν οποίαν είχε) παρήκμασε καί έμεινεν άνευ ζωηράς κινήσεως. 
Προχωρήσανιες εντεύθεν μεταξύ δυσμών καί νότου επί 3 ώρας επί τής 
παραλίας καί διελθόντες διά μέσου πετρωδών μερών τάς θερμοπηγάς ύδά- 
των, μετά 3 ά'λλας ώρας έφθάσαμεν εις τό οχυρόν φρουρών τής Καβάλλας, 1 2 3 4

1) Άμπάδ τόπος κατωκειμένος ακμαίος καί δολερός, πλήρης μέ τα αγαθοεργά 
ιδρύματα τοΰ Άχμέτ Πασά.

2) Έπιχοίματος.
3) Ά λλ . γρ, Κόμσουλούκ.
4) "Εμεινε μακράν, παράμερα.



ΔΕΡΚΟΙ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ

Διήγησις τοΰ ευλογητού Ίωάννου επισκόπου της έν Αίγύπιω Ήφαιστουπόλεως.

. . . Καί 6 αρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος (τής ’Αλεξάνδρειάς) μετά των λοιπών 
έξεχόντων άνδρών τής δικαιοδοσίας του άπηλάθησαν από τάς επαρχίας των 
καί έκλήθησαν εις τήν βασίλειον πόλιν καί μετέβησαν εκεί τΐ\ μεσολαβή
σει έξεχόντων τινων προσώπων, προσκεκολημέτ ων εις τήν αυλήν, νομίζον- 
τες οί έπεναντίοι δτι δι’ απειλών ή κολακειών -θά κατώρθουν ίσως να τούς 
αναγκάσουν να έλθουν μετ’ αυτών εις κοινωνίαν. Καί όταν ούτοι στερρώς 
ήναντιώθησαν, καί δεν ήδυνήθησαν νά ύπερνικήσωσιν τήν σταθερότητά 
των, ώρισμένος (ή καλώς γνωστός) καί σκληρός τόπος εξορίας έδόθη εις 
αυτόν τον Ιερόν αρχιεπίσκοπον (Θεοδόσιον), καί εις όλην του τήν συνο
δείαν», εις τους επισκόπους μετά τών πλέον έξεχόντων τοΰ «κλήρου», περί 
τούς τριακοσίους έν όλω, εις τό εσωτερικόν τής Θράκης, εις άπόστασιν 
μιας ημέρας («μανσίων»), εις «κάστρα» καλούμενα Δέρκος, εις τά οποία 
καί ημείς συχνά συνηθίζομεν νά μεταβαίνα^μεν εις έπίσκεψιν τών αγίων 
τούτων καθώς καί τοΰ ευλογητού καί μεγάλου γέροντος Z’ura τοΰ πεφη- 
μισμένου Σύρου έκ τής Sophanene,ooT^ ομοίως ήτο εκεί υπό περιορισμόν 
μαζύ των. Καί έφυλάττοντοέκτοτε υπό έπιτήρησιν έκει. Καίτοι ή φιλύχρι- 
στος Θεοδώρα (ή Αύτοκράτειρα), ήτις ίσως έξελέγη βασίλισσα παρά τοΰ 
Θεού όπως ή στήριγμα διά τούς καταδιωκόμενους από τήν σκληρότητα τών 
καιρών, έπεριποιήθη πολύ αυτούς καθώς καί πανταχοΰ τούς καταδιωκομέ- 
νους, έφοδιάζουσα αυτούς με τρόφιμα καί γενναιόδωρα «άναλώματα».

Καθ’ ον χρόνον ύπέφερον ένδειαν έκει, καί έπίοης παντού, οί πιστοί 
ύπέφερον ομοίως, συνήθιζον πανταχόθεν νά μεταβαίνωσιν εις τήν αυτήν 
βασιλεύουσαν πόλιν, πρώτον έ'νεκα τοΰ διωγμού εις όλα τά μέρη, καί δεύ
τερον χάριν χειροτονείας διότι δεν εύρίσκετο κανείς απολύτως άνθρωπος 
νά έκτείνη χεΐρα χειροτονείας εις κανένα πιστόν εις όλην τήν έκτασιν τής 
Ρωμαϊκής χώρας μέχρι τών Περσικών συνόρων. Καί συνεπώς πολλοί συνή
θιζον νά μεταβαίνωσι είς αυτούς τούς αγίους έν Θράκη, δδυρόμενοι καί 
έκθέτοντες τά δεινά των. Άλλα ακόμη καί εκεί δεν είσηκούοντο, καθόσον 
ήτο αληθώς αδύνατον δι’ αυτούς νά ζήσωσι άν «χειροτονεία» θά έλάμβανε 
χώρα, άν οί ενάντιοι ήθελον ακούσει τοΰ τοιούτου.
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Ό ιερός όμως ούτος Ιωάννης, δταν ήκουσετά πράγματαταΰτα έχυνε 
δάκρυα πικρά κάθε ημέραν διά τά δεινά τής εκκλησίας του Χρίστου, το- 
σοΰτον ώστε πολλάκις νά λέγη παρουσία ημών. «Η μείς εκλήθημεν ποι
μένες τής εκκλησίας τοΰ θεοΰ άνωφελώί, άφοΰ άνεχόμεθα τούς αμνούς της 
νά σπαράσσωνται υπό λύκων, καί ήλθομεν καί έκαθέσθημεν χωρίς μό
νοι, καί δεν συγκατετέθημεν χάριν τής θρησκείας νά άποθάνωμεν. 
Ποιον τό δψελος τό όποιον προσφέρομεν εις την εκκλησίαν τοΰ θεοΰ ; κα
θότι δεν θέλομεν νά ίατρεύσωμεν ή θεραπεύσωμεν ούτε αυτούς, οϊτινες 
προσέρχονται εις ημάς κλυδωνιζόμενοι κατόπιν έςηκονταημέρου τα- 
ξειδείου».

Καί ταΰτα έπανελάμβανε κλαίων «Φοβοΰμαι εκείνον, δστις είναι ή κε
φαλή (δηλαδή τόν αρχιεπίσκοπον Θεοδόσιον), άλλως, ώς ζή ό Χριστός ού- 
δέν θά μέ εμπόδιζε νά κάμω «χειροτονείαν» εις τήν μεγάλην εκκλησίαν 
τής πόλεως, άν ήθελον εύρη τήν ευκαιρίαν εις ανοικτόν «χώρον» εις τήν 
πόλιν προ τών οφθαλμών όλων.»Ό ταν πολλοί ήρχοντο καθ ’ έκάστην, καί 
εκείνος διαρκώς ήκΟυε επαναλαμβανόμενα, τά αυτά δεν ήδΰνατο νά συγ
κράτηση εαυτόν, εκινείχο υπό ζήλου καί έξεγείρετο τό πνεΰμα του καί έλε
γε" «Μή γένοιτσ μοι ήν δνόματι τοΰ θεοΰ νά παραμένω ήσυχος επί μα- 
κρότερον καί μή δίδω προσοχήν εις τά δεινοπαθήματα τής ποίμνης τοΰ 
Χρίστου, τήν έξαγορασθεΐσαν διά τοΰ τιμίου του αίματος, καθόσον καί άν 
ακόμη άποθάνω θά είναι καύχημά μου». Καί οΰτα> συνήρμωσε δικαιολογίας 
καί προφασισθείς άσθενείας μετέβη καί παρεκάλεσε τόν πατριάρχην καί 
τούς φύλακας δι’ άδειαν όπως μεταβή εις τήν πόλιν καί ϊδη τούς ιατρούς. 
Κοί επειδή ήκουσαν νά γίνεται μνεία άσθενείας, ώς έκ τούτου δεν τόν 
εμπόδισαν νά μεταβή. Καί ή αιτία αυτή τοΰ ερχομού του έγινε γνωστή εις 
τήν βασίλισσαν, καί έκ θείας βουλής τόν ύπεδέχθη μετά μεγάλης χαράς, 
καί διέταξε «μέτατον» (ευρύχωρα διαμερίσματα) νά τώ παραχωρηθή εις τά 
’Ανθεμίου καί «άνάλωμα» (χρηματική χορηγία) δά αυτόν καί τόν σκλά- 
βον του.

Καί έκτοτε ό ζήλος καί ή θέλησις τού ευλογημένου ανθρώπου έγινε 
καταφανής. Καί από τής στιγμής εκείνης όμιλοι εκείνων όσοι ύπέφερον 
δεινά επί μακρόν καί εμωλοπίζοντο καί ούδέτα ειχον νά τούς βοηθήση, 
μετέβαινον εις συνάντησίν του καί τούς άπέστελλε όλους εις τούς τόπους 
των χαίροντας, ενορ ό ίδιος έχρηζε πολλάς αγίας τραπέζας, αι όποΐαι από 
πολλοΰ άνέμενον νά χρησθώσι, καί ήτο έμπλους μεγάλης «παρρησίας» έπι- 
δεικνύων μέγαν ενθουσιασμόν καίπίστιν, ήτις άντιπαλαίει τότ θάνατον. Οταν 
έλαβε τήν στάσιν αυτήν καί έγένετο τούτο γενικώς γνωστόν, ζηλοφθονια 
ώς ή τοΰ Κάϊν έσπάρη εις πολλών τάς καρδίας, οϊτινες ήσαν έσω καί οχι 
έξω. Καί συνήθιζον νά τώ στέλλωσι διαταγάς, λέγοντες*« Ιστάμεθα εις τό 
στόμα λέοντος, καί σύ γίνεσαι αίτιος, όπαις μάς καταξεσχίση όλους καί θα
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νατώσει άκαρεί». ’Εκείνος δμως είπε. «"Οσον διά τον ερχόμενον λέοντα ου- 
δεις άς μ ή τον αντιμετώπιση, άς τον ατείλη εναντίον μου, εμού μόνον καί 
αφού όπως λέγετε εγώ τον. εξήγειρον, ό θεός θά πράξη δπως βούλεται. 
Τά στόματα των λεόντων γέγραπται νά σφραγισθώσι διά προστάγματος, 
άνωθεν». Καί οΰτω δεν έπαυσε τον ζήλον του.

Κατόπιν δμως έγραψαν ομοίως εις τον πατριάρχην του νά τον απαγό
ρευση. cO άγιος δμως, ό'στις έγνώριζε τον ζήλον του, δσον αφορά εαυτόν, 
δεν δυσηρεστήθη διά τό σωτήριον καί την παραμυθίαν των πιστών, παρεΐ- 
δε τά λεγάμενα εναντίον τοΰ ευλογημένου αυτού ανθρώπου χωρίς νά δώση 
προσοχήν, λέγων' «Οΰτος άνεχώρησε από τής παρουσίας μου, εύρίσκεται εις 
την πόλιν, καί αυτή ή βασίλισσα επίσης τον έδέχθη, προς τοΰτοις γνωρίζει 
εκείνη δτι εγώ δεν τον διέταξα νά πράξη τά τοιαΰτα». Καί οΰτω δεν έδωκε 
προσοχήν ως εις δστις τό έγνώριζε καί έν ταύτώ δεν τό έγνώριζε.

Ό  ιερός δμως ’Ιωάννης προσεδέχετο δλους δσοι προσήρχοντο παντα- 
χόθεν επί μαρτυρία εκείνων, οιτινες τους παρουσίαζεν καί δεν τάς παρέ- 
λειπε, καίτοι υπό τής περιστάσεως ήτο δυσχερές νά λάβη τάς δέουσας μαρ
τυρίας. "Οταν δμο3ς ή ζηλοτυπία τινών τό είδε, καί τοϋτο τούς έκαμε νά 
διάκεινται έχθρικώς προς αυτόν, καί οιτινες ήσαν εκ των πιστών καί μέλη 
τής «συνοδείας» του καί μερικοί έξ αυτών μάλιστα καί επίσκοποι μετέβησαν 
προς τήν βασίλισσαν καί ώμίλησαν αυτήν περί αΰτοΰ καί υπέβαλαν αΐτησιν 
δήθεν προερχομένην έξ εκείνου, δπως τοΰ δόση άδειαν νά αφήοη τήν 
πόλιν δι’ ολίγον χρόνον. Καί εκείνη... έδωκε τήν τοιαΰτην διαταγήν... 
"Οσον αφορά δμως τάς «χειροτονίας» ή βασίλισσα τώ είπε- «Πρόσεξε μεΐτε 
εις τό «παλάτιον» μήτοι πράγματι εύρεθής ΰπόδικος.Μένε ήσυχος μή κινοΰ 
δπως οί συνοδοί σου καί μή κάμνεις ιερείς εις τήν πόλιν αυτήν»... Καί 
άνεχώρησε πρώτον διά Λυδίαν ινα έξακολουθήση τάς χειροτονίας του.

Διήγησις τοΰ θείου καί ευλογητού άνδρός Z’ura («τοΰ μικροσώμου»).
... Καί δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα (δ ’Ιουστινιανός καί ή Θεοδώρα) 

ινα μή γίνη «στάσις» καί βλάβη εις τήν πόλιν, τον παρεκάλεσαν νά άνα- 
χωρήση έξω τών δρίων τής πόλεως, (κατ’ α’ίτησιν τών ορθοδόξων) ενώ ή 
βασίλισσα προετοίμασε μέρος διά τύν εύλογημένον άνθρωπον εϊς τινα 
«κάστρα» εις Θράκην, τό όνομα τών δποίων ήτο Δέρκος εις άπύστασιν 
τριάκοντα μιλλίων, καί ούτεο έξεκίνησε δι’ εκεί, ένώ έπίσης καί ό ευλογη
μένος Θεοδόσιος πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς είχε έγκαταστή εκεί. Καί έκτοτε 
οί ευλογημένοι άνθρωποι έμεινον εκεί όμοΰ, ένφ τά «κάστρα» άντήχουν 
ύμνους.

Καί μετά τινα χρόνον, ένεκα τοΰ ανθυγιεινού τοΰ τόπου μετέβησαν 
αλλαχού.

Καί μετά τινα ετη δ ευλογητός Z’ura έτερμάτισε τό στάδιόν του καί 
έκοιμήθη εν τφ αΰτψ τόπψ.
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Ό μαθητής; του δ Hananya δ πρεσβύτερος δστις ήτο δεύτερος μετ’ 
αυτόν (ή τον διεδέχθη), όμοίως έγκατέλειπε τον τόπον, δστις και αυτός 
έπαιδαγωγήθη μετ’έκεινον κατά την ζωήν του ευλογημένου γέροντος Habib 
κατά την πολιτείαν τής ζωής άμφοτέρων.

Μέχρι του 185ο το ό ιό μα τοΰ Ίωάννου τής Εφέσου, συγγραφέως των 
ανωτέρω δύο περικοπών ήτο γνωστόν μόνον έκ τής μνείας μερικών Σύ- 
ρων συγγραφέων. ’Έκτοτε έν ’Αγγλία, Γερμανία, 'Ολλανδία,'Γαλλίμ έμελέ- 
τησαν καί έξέδωκαν τά σωζόμενα έργα του, Π. π. δ Ρώσος A. Dyakonon 
τό 1908. Οί ανωτέρω παρατεθέμενος βίοι είναι έκ τής μεταφράσεως τού 
κ. Ε. W. Brooks έκ τοΰ έργου «Βίοι 'Αγίων τής ’Ανατολής» τοΰ Ίωάν
νου τής Εφέσου, μητροπόλεως τής ’Ασίας και ως έκ τούτου γνωστού και 
ώς Ίωάννου τής ’Ασίας. Έγεννήθη τό 507. Τό 535, 540 και 541 έπε- 
σκέφθη τήν Κωνταντινούπολιν. Τό 5'_2 δ Αύτοκράτωρ Ιουστινιανός τον 
εξέλεξε προς κατήχτισιν εις τον Χριστιανισμόν εθνικών εις τήν Ασίαν υπό 
τον όρον νά τούς προσηλυτίση εις τά δόγματα ως τά έθέσπισεν ή έν Χαλ“ 
κηδόνι Σύνοδος. Ευρισκόμενος έν Μικρά Άσία τό 558 έχειροτόιήθη Ε π ί
σκοπος ύπό Μονοφυσίτών Επισκόπων, όπως και δ Kashish τής Χίου. 
Ό  Ιωάννης ήτο τιτουλάριος και ούδεμία υπάρχει άπόδειξις ότι διέμενεν 
ποτέ έν Έφέσοσ.—Μετά τον θάνατον τοΰ Πατριάρχου Θεοδοσίου τής ’Αλε
ξάνδρειάς Μονοφυσίτου τό 566, ό Ιωάννης έθεωρεΤ,το ή κεφαλή των Μο- 
νοφυσιτών έν Κωνσταντινουπόλει.

Κατά πάσαν πιθανότητα ή εις Δέρκους εξορία τών Μονοφυσίτών, όπου 
διέμενε δ Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Θεοδόσιος, μέγας αριθμός ’Αρχιε
ρέων καί άνωτέρο^ν κληρικών, καί όπου εχειροτονήθη καί ό Ιάκωβος, από 
τον δ ποιον οί Ίακωβΐται έλαβον τό όνομά των, ήτο άγνωστος εις τον μέ- 
γαν τών Ζ\έρκων ’Αρχιερέα Σαμουήλ τον Χαντζερήν. Διότι οί Βυζαντινοί 
συγγραφείς, αναφέρουν μέν τήν έξορίαν έν Θράκη δεν μνημονεύουν όμως, 
φαίνεται, τό όνομα τής πόλεως.

Τό περίεργον ότι μεταχειρίζεται τό πληθυντικόν κάστρα τοΰ Δέρκου 
Καί έκ τούτου φαίνεται, ότι τό πληθυντικόν Δέρκοι, είναι χάριν συντομίας 
αντί τοΰ κάστρα τοΰ Δέρκου.

Αί έν είσαγωγικοΐς λέξεις είναι τοιαΰται όπως δίδονται ελληνιστί έ ν ΐ φ  
Συριακφ κειμένφ.

Νέα Ύόρκη A, Α. ΣΤΛΜΟΥΛΗΣ
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ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΟΥ

Ό Δημητρίου έγεννήθη έν τή πρωτευοΰση τής Θράκης Άδριανουπό- 
λει φθινοΰσης τής ΙΗ' εκατονταετηρίδος καί έσπουδασεν εν τή αυτόθι 
άκμαζοΰση ελληνική σχολή ,). Ή  Άδριανοΰπολις τότε ήτο ή δεύτερα κα- 
θέδρα των Σουλτάνων, οί όποιοι κατά τό έαρ διεθέριζον αυτόθι μετά τής 
αυλής. Ό  Δημητρίου γνωρί,σας τών αυλικών τινα μέγα δυνάμενον προσε- 
λήφθη ύπ’ αυτου εις Κωνσταντινούπολη'. Ευφυής δέ καί έγγράμιματος τυγ- 
χάνων προσείλκσευ την συμπάθειαν διαφόρων μεγιστάνων, οΐτινες άνέθε- 
τον αυτω κρατικάς επιχειρήσεις εξ ών κατέστη πλοόσως. Δανείζων δέ εις 
διαφόρους σατράπας, ώς ό ίδιος λέγει, ίδρυσε τραπεζιτικόν κατάστημα έχων 
παρ’ αυτω καί τον αδελφόν Χατζή Στεφάνήν. Ή  περιουσία του Δημητρίου 
νυμφευθέντος την Αικατερίνην 1 2) διάπροικος μεγάλης αυξηθεΐσα άνέδει- 
ξεν αυτόν ενα τών σημαινόντων έλλήνων. Ή  φιλογένεια του άνδρός κατε- 
δείχθη μετά τήν σΰσιασιν τής φιλικής Εταιρίας, ής εγένετο μέλος σπου- 
δαΐον (άρχιερευς), κατηχηθείς δεόντοος καί καταβαλών 3000 γροσίωνι 
τφ 1817 ως πρώτην δόσιν ως καί τόσοι άλλοι Θράκες, περί ών είπομεν έν 
τοΐς «Θρακικοΐς» 3).

Είς τό άρχείον χειρογράφων τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης υπ’ άρ. 25102 
—25110 υπάρχει ή κατωτέρω αναφορά τοϋ Χατζηγεωργίου.

’Αναφορά Χατζηγεωργίου Δημητρίου Άδριανουπολίτου, κατοίκου Πει-

1) Ίδέ «Θρακικών» πανηγυρικόν τεύχος (Παράρτημα Γ' τόμου) επί τη έκα- 
τονταετηρίδι τή; Έλλυνική; Έπαναστάσεως, Ά θήναι 1931 σ. 59—66.

2) Τό πατρωνυμικόν αυτής άπαιδος μεινάσης δεν άναφέρεται. ”Εζη μέχρι 
τοϋ 1865 ένφ ό σύζυγος αύτής άπέθανεν ώς λοχαγός όλίγω προ τοΰ έτους τούτου.

3) Αύτόθι σ. 16—55 καί 84—229.
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ραιώς περί των εκδουλεύσεων, δικαιωμάτων και άποζημιώ- 
σεών του.

Προς την Σήν επί των εκδουλεύσεων των αγωνιστών ’Επιτροπήν,

"Ολοι οί "Ελληνες, οί όποιοι άφειδοΰντες τής ιδίας αυτών ζωής έλα
βαν τά δπλα κατά τής τυραννίας, απέκτησαν βεβαίως δικαίωμα εις τήν ευ- 
γνωμοσύνην τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους. Ά λλ1 δσοι όμοϋ με τήν προσφοράν 
τής ζωής των συνεισέφερον συγχρόνως καί τήν κατάστασίν των καί 
άπεβαλον τιμάς καί αναπαύσεις οΐ τοιοϋτοι, νομίζω, δικαίως πρέπει νά θεω
ρηθούν μέ δμμα εύνοϊκώτερον. Πολλά τών μελών τής Σής Επιτροπής γι- 
νώσκουν δτι ό υποφαινόμενος έχων σημαντικήν κατάστασίν προ τής Ελλη
νικής επαναστάσεως καί μετερχόμενος εις Κωνσταντινοΰπολιν τόν τραπε
ζίτην διαφόρων Σατραπών (Πασάδων), προθΰμως εμυήθην τά μυστήρια 
τής εταιρείας τών Φιλικών, κατηχηθείς κατά τό 1817 υπό τών έταιριστών 
Κωνσταντίνου Παπαδάκη καί Γρηγορίου Φλέσσα. Έλαβον δίπλωμα ά ρ- 
χ ι ε ρ έ ω ς καί συνεισέφερον διά τόν εθνικόν σκοπόν γρ. 3000. "Οταν 
όμως εις τήν αρχήν τής Έλλ. Έπαναστάσεως, άφοϋεθυσίασα εΙςΚωνσταν- 
τινοΰπολιν ικανά προς σωτηρίαν μου καί εμελλον νά έλθω εις τήν πατρίδα 
διά νά λάβω ενεργητικόν μέρος εις τόν ένδοξον αυτής αγώνα (τόν όποιον 
είχον άσπασθή όλη ψυχή καί καρδία) καί έφευγον μετά τής συζύγου μου 
έκεϊθεν, νομίσασα αύτη δτι άνεκαλύφθημεν, καθ’ οδόν έρριψεν εις τήν 
θάλασσαν τό τοϋ άρχιερέως δίπλωμά μου τών Φιλικών, καθώς καί τήν 
άπόδειξιν τής συνεισφοράς τών γροσίων 3000 καί διά τοΰτο, κατά δυστυ
χίαν, σήμερον δέν υπάρχουν εις χεΐρας μου, πέπεισμαι όμως, δτι ή Σε
βαστή επιτροπή γνωρίζουσά με, δέν θέλει αμφιβάλλει ποσώς περί τής 
αλήθειας τών λόγων μου.

'Ο Σουλτάνος, άφοϋ άνεχώρησα έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά τής 
οικογένειας μου, έδήμευσεν δλα τά κτήματά μου, τών οποίων ή αξία άνέ- 
βαινον εις 80000 δίστυλα' συγχρόνως δέ άπώλεσα δλα τά σκεύη καί τινα 
είδη πολύτιμα καί έπιπλα τής οικίας μου καθώς καί διάφορα σημαντικά 
δάνεια προς σημαντικούς Τούρκους, τών οποίων τήν αξίαν, εάν θελήση τις 
νά προσδιορίση σήμερον, βεβαίως δέν θέλει τήν εύρη δλιγωτέραν τοϋ ενός 
εκατομμυρίου γροσίων, ως πασίδηλον.

Φεύγων από τάς χεΐρας τών τυράννων μετά τής οικογένειας μου πα· 
ρέλαβον καί ώδήγησα μαζί μου περί τούς εϊκοσιν ανθρώπους, τούς μέν 
όντας πρότερον εις τήν υπηρεσίαν μου, τούς δέ γνωρίζων ώς έπιθυμοϋν- 
τας νά έλθωσι νά άγωνισθώσι καί υστερούμενους τών μέσων.

Ή  κατάστασις τήν οποίαν διέσωσα από τήν δήμευσιν καί διαρπαγήν 
καί έφερον μαζί μου εις Μύκονον, δπου κατά πρώτον άπέβην, συνισταμένη
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εις μετρητά, άδάμαντας, λαχούρια, ωρολόγια και λοιπά πολύτιμα είδη, 
ανέβαινε τουλάχιστον εις 70000 δίστηλα’ ότι δέ είχον τήν κατάστασιν αυτήν 
μετ’ έμού τότε είς Μύκονον γνωρίζει ό κύριος Δ η μ η τ ρ ι ό ς  Κ α μ π ά -  
νης  *) είς του οποίου την οικίαν έκατοίκησα κατά πρώτον, οί αντιστρά
τηγοι Χατζή Χρηστός Νικήτας και Κριεζώτης καί άλλοι πολλοί πατριώ- 
ται. "Ολη δέ ή σημαντική μου αΰτη κατάστασις εδαπανήθη είς τον ύπερ 
ανεξαρτησίας πόλεμον, είς έξοδα στρατευμάτων καί λοιπά καί σήμερον 
έμεινα πτωχός.

’Από τήν Μύκονον μετέβην είς Ναΰπλιον μετά των εΐκοσιν ανθρώπων 
μου, ένδΰσας, όπλίσας καί διαθρέψας αυιους έξ ιδίων μου'έκεΐ συνέλεξα καί 
άλλους είσέτι είκοσι καί οΰτω συνωδευόμενος μετά 40 στρατιωτών μετέβην 
εις ’Άστρος, δ'που τότε τό Ελληνικόν ’Έθνος ήτο συνηγμένον είς εθνι
κήν συνέλευσιν.

Μετά ταυτα ακολούθησα τήν κυβέρνησιν είς Τριπολιτζαν καί έκεΐ- 
θεν διετάχθην νά μεταβώ είς Κόρινθον υπό τήν οδηγίαν του στρατηγού 
Χατζή Χρίστου, έχων καί τον αδελφόν μου Χατζή Στεφάνή καί περί τους 
500 στρατιώτας, προμηθεύων πάντοτε αυτούς εξ ιδίων μου. Ε κεί έμείνα- 
μεν είς τήν πολιορκίαν τής Κορίνθου πολεμοϋντες μεχρισού έπεσε το 
φρούριον είς χεΐρας τών Ελλήνων.

Μετά ταΰτα μετέβην είς Μονεμβασίαν προς διατήρησιν τής ευταξίας, 
οπού έδωκα γρ. 3436 παρ[άδες] 10 είς τον έπαρχον Μονεμβασίας Γεώρ
γιον Πάνον διά τήν χρείαν καί οικονομίαν τού φρουρίου, ως τό έγγραφον 
υπό στοιχ[είον] Α καί κατά τό 1823 μέχρι τού 1824 διορισθείς διετέλεσα 
ως αρχηγός τής φρουράς τής Κυβερνήσεως καί πολιτάρχης Ναυπλίας με 
200 περίπου στρατιώτας διά τούς οποίους έπλήρωσα καί έξ ιδίων μου, μά
λιστα αφού ό στρατηγός Χατζή Χρίστος διά μέσου τού οποίου έλάμβανον 
τούς μισθούς μου έπεσεν αιχμάλωτος είς Ναυαρίνους.

Κατά τό 1824 μέχρι τού 1825 διαταχθείς παρά τής Κυβερνήσεως 
έστρατολόγησα περί τούς 400 στρατιώτας καί έξοδεύσας έξ ιδίων μου, 
άπήλθον είς "Υδραν, όπου ό εχθρικός στόλος έπαπείλει άπόβασιν καί διέ- 
μεινα εκεί φρουρών μέχρισού παρήλθεν ό κίνδυνος.

Κατά τό 1825 ή τότε προσωρινή διοίκησις τής Ελλάδος πληροφορη- 
θεΐσα τάς πιστάς προς τήν πατρίδα εκδουλεύσεις μου, τάς χρηματικός θυ
σίας καί λοιπά, ώς εκφράζεται τό Ύπουργείον τών Πολεμικών, μ’ έπροβί- 
βασεν είς τον βαθμόν τού άντιστρατήγου, ώς τά υπό στοιχ[εΐα] Β. καί Γ. 
έγγραφα. 1

1) Ίδέ Τρύφωνος Ε. Εύαγγελίδου, Μύκονος, Αθήνα ι 1912 σ, 233 καί 256.
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Κατά το αυτό έτος ών, ώς έρρήθη, πολιτάρχη? εις Ναΰπλιον, έλαβον 
παρά τής διοικήσεως την επισυναπτομένην υπό στοιχ[εΐον] Δ. διαταγήν και 
έξεστράτευσα υπό τήν οδηγίαν τοΰ Κωνσταντίνου] Μαυρομίχάλη εις τον 
Μεσσηνιακόν κόλπον, δπου καί άπήλθον επί κεφαλής 412 στρατιωτών, 
εξοδεύων καί δαπανών εκ τής ιδιαιτέρας μου Καταστάσεως καί ελαβον 
μέρος εις τάς μάχας τής Πολιανής, των Μυλών, των Βερβένων καί δια
φόρων άλλων μερών μέχρι τοΰ 1828, δτε ή πατρίς ειχεν ανάγκην πολεμι
στών. Δεν ελειψα οσάκις διετάχθην νά παρευρίσκωμαι εις τά στρατόπεδα, 
έχων ικανούς στρατιώτας καί διατελών υπό τήν οδηγίαν τών αοιδίμων Δ. 
Ύψηλάντου καί Θ. Κολοκοτρώνη κατά τάς άρχάς τοΰ 1823, δτε έφθασεν 
εις τήν Ελλάδα 6 μακαρίτης Κυβερνήτης I. Καποδίστριας, θεωρών διι ό 
τής Ανεξαρτησίας πόλεμος έτελείωσεν, ή δε αυτονομία τοΰ έθνους δτι 
έξησφαλίσθη, άπεσΰρθην είρηνικώς από τό πολεμικόν στάδιον.

Διά μισθούς μου δεν ελαβον είμή δύο αποδείξεις, τάς οποίας επισυ
νάπτω έκ γροσίων 3000 έξ ών τά 1500 είναι έν όνόματί μου, τά δ’ άλλα 
1500 έπλήρωσα διά νά εξοικονομήσω τάς άνάγκας ενδεών πατριωτών. 
Άπό τοΰ 1828 μέχρι τοΰ 1833 έμενον ίδιωτεύων, μόνον κατά τό 1832, 
δτε ή πατρίς κατά δυστυχίαν κατεσπαράττετο υπό εμφυλίων ταραχών 
ελαβον μέρος υπέρ τής υγιούς μερίδος τοΰ έθνους.

Άφοΰ ή Α. Μ. ό Σός Βασιλεύς τής Ελλάδος έπάτησε τό πολύπαθες 
έδαφος τής πατρίδος, διωρίσθην κατά τό 1834 καί διετέλεσα μέχρι τοΰ 
1845, περίπου 11 έτη, εις διαφόρους οίκονομικάς θέσεις καί εις τό μακρόν 
τούτο διάστημα τής υπηρεσίας μου διετέλεσα πάντοτε υπηρετών με πα
τριωτισμόν, τιμιότητα καί ζήλον, ώστε δχι μόνον δεν κατηγορήθην ποτέ 
επ’ ούδεμια αιτία, ούτε έπεπλήχθην, ού'τε λεπτόν έλειψε άπό τήν διαχεί- 
ρισίν μου συνισταμένην εις σημαντικός ποσότητας, άλλ1 έξήλθον έχων 
άγνάς καί καθαράς τάς χεΐρας καί εντίμως πτωχός... Ευχαριστούμαι δμως 
διότι ήξιώ θηννά ϊδω  τέλος πάντων τήν λαμπράν ημέραν τής έκ νεκρών 
άναστάσεως τοΰ ενδόξου Ελληνικού έθνους, ημέραν διά τήν οποίαν τό
σοι άλλοι άγωνισθέντες μεθ’ ημών καί οι προπάτορές μας επεθύμησαν μέ 
πικρόν δάκρυ, αλλά δέν ήξιώθησαν νά ίδωσι,

ΤΡΥΦ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΙΔΗΣ

Q  ρ α κ ι κ ά  Ε' 15
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’Από τοΰ 1714—1831 έτους πέντε έν δλω Αέριοι 'Ιεράρχαι έτίμησαν 
τον κλεινόν θρόνον τής Ήρακλείας, έξ ών ό τελευταίος είναι ό Ιγνάτιος 
Ήρακλείας, δστις ήτο ανεψιός τοΰ 'Ηρακλείας Μελετίου τοΰ από Μυριο- 
φΰτου, διατελέσαντος τοιοΰτου από τοΰ 1794—Σεπτεμβρίου 1821, δτεπαρη- 
τήσατο τύν θρόνον υπέρ τοΰ ανεψιού αύτοΰ, τοΰ και πρωτοσυγκέλλου αΰ- 
τοΰ διατελέσαντος Ιγνατίου, δστις είναι ό πέμπτος και τελευταίος 'Ιεράρ
χης Αέριος τής 'Ηρακλείας ι).

Ό  τον Μελέτιον κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1821 διαδεξάμενος ’Ιγνάτιος 
ό Σταραβέρος τοΰπίκλην, άνήρ την αρχιερατικήν κίδαριν παντοίαις αρε
τών ίδέαις καταγλαίσας, έγεννήθη έν τή Νήσφ Λέρφ περί τά έτη 1765— 
1768 ’Ιωάννης κατά κόσμον καλούμενος, dcp’ ού τά κοινά έδιδάχθη γοάα- 
ματα έν τή Σχολή ή τής έαυτοΰ πατρίδος, ήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν 
και άπεστάλη εις Μυριόφυτον προς τον εκεί επίσκοπον, τον θειον αΰτοΰ 
Μελέτιον τον είτα 'Ηρακλείας. Ε κεί διήκουσεν άπασαν την εγκύκλιον 
παίδευσιν υπό τον διδάσκαλον Ίωάννην Λεοντόπουλον τον έκ Μυριοφΰ- 
του, λόγιον έκ των τά μάλα ευδόκιμον, περί ου έν άλλη μελέτη μου γίνε
ται λόγος. Περατώσας ό Ιγνάτιος παρ’ αΰτψ την των εγκυκλίων σπουδήν 1 2

1) Μ. Γ ε δ ε ώ  ν, Έγγραφοι Λίθοι καί Κεράμια (άνατύπιοσις έκ τής «Εκκλη
σιαστικής ’Αλήθειας») έν Κωνσταντινουπόλει 1892 σελ. ρνα, ρνγλ

2) Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ ,  Σχολή Λερού έν «Φωνή Δωδεκάνησου» Πολιτική καί Κογ 
νωνική Επιθεωρήσει εικονογραφημένη έτος Λ' (1922—1923) Ά θήνα ι άριθ. 11— 12κε'. 
Έ ν τή Σχολή ταύτη υπό τόν Διδάσκαλον Δαμασκηνόν έμσθήτευσαν Μεθόδιος ό 
Μέτρων καί εΐτα Ή ρακλείας καί Γεράσιμος ό Μέτρων ό τφ 1783 έκλεγείς Πάπας 
καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ώς καί ό "Ιμβρου Ιγνάτιος άποθανιον κατά Ιανουά
ριον τοΰ 1793 καί άλλοι. Πρβλ. Μ α τ θ α ί ο υ  Π α ρ α ν ί κ α ,  Σχεδίασμα... Έ ν 
Κωνσταντινουπόλει 1767 ένθα ούδέν περί τής Σχολής ταύτης αναφέρει.
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έχειροτονήθη ΐεροδιάκονος καί είτα ’Αρχιμανδρίτης, διοριστείς και Πρω- 
τοσύγκελλος τής Μητροπόλεως Ήρακλείας. Παραιτησαμένου δε του θείου 
αύτοΰ Μελετίου έχειροτονήθη κατά μήνα Σεπτέμβριον ή Νοέμβριον του 
1821 ύπο τοΰ Οικουμενικού ΓΙατριάρχου Ευγενίου τοΰ από Πισιδείας Μη
τροπολίτης- Ήρακλείας, ούδενός των ενδόξων αύτοΰ συγγενικών προκατό- 
χων ελαττουμενος την ευσέβειαν, την φιλοκαλίαν καί τον προς τά γράμ
ματα ζήλον, προστατεύουν τούς χριστιανούς Γτής επαρχίας αύτοΰ, καί τά 
δίκαια αυτών ύποστηρίζων παντοιοτρόπως. Πλείσταις οίκοδομαΐς έξωραΐ- 
σας τούς μητροπολιτικούς οίκους τούς εν τή επαρχία αύτοΰ, έτι δε καί την 
Ελληνικήν Σχολήν Ραιδεστοΰ ευρών εν παραλυσία καί τά ύπό τοΰ αει
μνήστου θείου αύτοΰ δωρηθέντα χρήματα παρημελημένα, διώρθωσε τά 
πάντα καί διδάσκαλον τών Ελληνικών έν αυτή κατέστησε τον εαυτοΰ διδά
σκαλον τον ρηθέντα Ίωάννην Λεοντόπουλον, εννέα έτη διοικήσας την 
Ήράκλειαν, άπεβίωσε κατά μήνα Ιούλιον τοΰ 1830, κλείσας την ένδοξον 
σειράν τών περικλεών αύτοΰ προκατόχων τώ)ν επ’ εύσεβεία, φιλοκαλία, φι- 
λομουσίμ καί αύταπαρνήσει διακριθέντων Χ).

Τοΰτον διεδέχθη ό Τυρολόης Διονύσιος ό έ* Σμύρνης δ Βαριάμο- 
γλους. * 2).

1) Μ α ν ο υ ή λ Γ ε δ ε ώ ν, περί τών έν Ήρακλεία άρχιερατευσάντων Αε
ρίων (άνεγνώσθη έν τφ Συλλόγω «Πιερία») έν τή έφημερίδι «Τύπφ» τών ’Αδελφών 
Πληθωνιδών έτος β' (1871) Νοεμβρίου 11 Κων)πολις άριθ. φύλ. 249. Τά τεμάχια 
αυτά της έφημερίδος μοΐ παρεχώρησε πρός μελέτην ό σεβαστός "Αρχών καί ’Ακα
δημαϊκός κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ω καί δημοσία ευχαριστώ θερμότατα. Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ ,  
"Εγγραφοι Λίθοι καί Κεράμια ένθ ’ ανωτέρω σελ. ρνγ' ένθα καί ή φωτογραφία 
αύτοΰ ληφθεΐσα έκ Χαλκογραφίας τοΰ 1828. Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Άποσημειώματα χρο
νογράφου μέρ. Α' σελ. 112 έν Ά θήναις 1932. ’ Ενταύθα ύπάρχει καί ή φωτογραφία 
του. Πρβλ. Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας τόμ. Α' τεύχ. Β' 
Κων)πολις 1911, σελ. 274-279 ’Ιγνατίου Μητροπολίτου “Ηρακλείας Έπιστολαί. 
’Ενταύθα αναφέρει ό κ. Μ. Γεδεών, ότι περί τοΰ Ήρακλείας "Ιγνατίου 
γίνεται λόγος έν έτέριρ τεΰχει τοΰ μετά χεϊρας συγγράμματος. Τοΰ ’Αρχείου τούτου 
έξέδωκεν έν δλφ τέσσαρα τεύχη, έν οις ούδείς όμως λόγος, πλήν τοΰ ανωτέρω, γ ί
νεται περί τούτου. Καί κατ’ Ανακοίνωσιν αύτοΰ μάλιστα ούδέν έγρα-ψεν έ'τερον, πλήν 
τών ρηθέντων, περί τοΰ Ήρακλείας ’Ιγνατίου. Τό Άρχεΐον δέν υπάρχει έν ταΐς παρ’ 
ήμΐν Δημοσίαις Βιβλιοθήκαις, τοΰτο δέ μοί παρεχώρησεν ό κ. Γεδεών φιλοφρόνως 
πρός μελέτην.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας τομ. Α. τεΰχ. β' (1911) 
Χων)πολις σελ.282—285 Κληρικοί ζώντες μεσούσης τής ΙΘ'έκατονταετηρίδος*προβλ. 
Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Δ ρ ά κ ο υ ,  ’Αρχιερείς τριών Θρακικών επαρχιών έν 
«’Εκκλησιαστική Ά ληθείιρ  τομ. I. (1890) Κων)πολις σελ. 220—221. 'Ο Διονύσιος ήν 
Τυρολώης από τοΰ 1821—1831, δτε έγένετο Ήρακλείας, καί διεδέχθη αυτόν ό 
Γρηγόριος δ "Ανδρείος ό ειτα Καλλιπόλεως.
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Συνήθως οι Μητροπολΐται Ήρακλείας διέμενον εν Κωνσταντίνου- 
πόλει, διότι άνελάμβανον υψηλά καθήκοντα των Πατριαρχείων, διό καί 
άπέστελλον τούς επισκόπους Μυριοφΰτου εις 'Ραιδεστόν, δπα>ς έπισκεφύώοι 
πνευματικώς τούς ορθοδόξους. Καί ό Ιγνάτιος λοιπόν ολίγον μετά τήν 
εκλογήν αυτού διέμενε πάντοτε εν Κωνσταντινουπόλει, διότι ήτο ’Έφορος.

A l o  καί ούτος άπέστελλεν έκάστοτε τον Μυριοφΰτου Σεραφείμ, δπως 
έπισκεφθή πνευματικώς την επαρχίαν αυτού, ώς δηλούται εκ τίνος επι
στολής τού ’Ιγνατίου πρύς αυτόν εκ τού κατωτέρω κωδικός, περί τύ 1827 
περιήρχετο την επαρχίαν ταΰτην ό Μυριοφΰτου Σεραφείμ, ον καί άπέστειλε 
τη 5η ’Οκτωβρίου 1827 είς Αίνον, δπως έγκαταστήση τον Ματθαίον ηγού
μενον της Μονής Σκαλωτής ι ). 'Ως ό θείος αυτού Μελέτιος αΰτω καί ό 
’Ιγνάτιος ήτο μέλος τής Εφορείας τού Κ ο ι ν ο ύ  τ ή ς  Μ ε γ ά λ η ς  τού 
Χ ρ ι σ τ ο ύ  Ε κ κ λ η σ ί α ς  έ ν  Κω ν ) π ό λ ε ι ,  διαδεχθείς έν αυτή 
τον θειον αυτού, ως γράφει έν επιστολή (φ. 5β-6α) αυτού τής 30 Μαίου 
1825 προς τον Σβορνικίου Γαβριήλ, έν ή προς δε τοίς άλλοις αναφέρει : 
«εΐδομεν δμως ούκ ολίγα παράπονα είς τό γράμμα της, δτι δηλ. μάς έ
στειλε τόσα γρόσια καί ακόμη δεν ήμπορεί νά γλυτώση καί δτι νά τή σαφη- 
νίσωμεν τούς λογαριασμούς της, διά νά πάρη τά μέτρα της, καί δτι «σασά 
καλδί», ως γράφει διά την προγενομένην άπαίτησιν των τεσσάρων χιλιά
δων γροσίων οπού τή εγράφομεν νά στήλη, καί άλλα παρόμοια, καί τά 
όποια συμπεράναντες μίαν ΰποκεκρυμμένην ύπόνοιάν της περί ημών ούκ 
ολίγον έδυσχεράναμεν ημείς άφ’ ής ώρας άρχιερατεΰσαμεν άναδεξάμεθα 
τήν εφορίαν της καθώς καί τάς λοιπάς τού αοιδίμου θείου μας,...».

Ό 'Ηράκλειας Ιγνάτιος cov ’Έφορος, ε.ιχεν αλληλογραφίαν μετά τών 
εφορευομένων αυτού Μητροπολιτών καί Επισκόπων, έτι δε μετά τών 
Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως καί ’Αλεξάνδρειάς, μεθ’ ηγουμένων, 
μετά λαϊκών, διδασκάλων, προκρίτων καί άλλων, είς αύτάς δε αναφέρω καί 
μίαν τού 1826, ήν άπέστειλεν ούτος προς τήν 'Ηγεμόνα τής Σερβίας Μί- 
λον (ή Μιλόσην ή Μιλόσχην) Όβρένοβιτς, έξ ής φαίνεται, δτι διετήρει’καί 
μετ’ αυτού αλληλογραφίαν 1 2). Ή  αλληλογραφία αυτή υπάρχει έν τώ σωζο- 
μένφ Κώδικι αυτού, δωρηθέντι προ πολλών ετών υπό τού ’Άρχοντος τής 
Μ. τού Χριστού Εκκλησίας κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν  είς τήν έν Ά θήναις Βιβλιο
θήκην τής Βουλής τών Ε λλήνων, ένθα καί άπόκειται σήμερον ύπ’ άριθ. 
145. ’Αρχίζει δε αΰτη από τής 2 8  η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  1 8 2 4 μ έ- 
χ ρ ι τής 16 Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ  1829, διότι είτα μετέβη εις τήν επαρχίαν 
του κατ’ άπόφασιν τήν υψηλής πύλης, ώς δήλον καθίσταται έκ τής κα
τωτέρω επιστολής προς άπαντας τούς . έφορευομένους του, καί διεδέξατο

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ά ρχεΐον.. ένθ. ανώτερα) (σελ. )118.
2) Την επιστολήν αύιήν δημοσιεύω προσεχώς.
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αυτόν εν τή Εφορεία δ αΰτάδελφός του Κωσταντΐνος Σταραβέρος,*) ώς 
δηλοΰταικαί έκ των κατωτέρω,

φ. 94α "Απασι τοίς εφορευομένοις μας.

"Οτι επειδή καί άπεφάνδη ΐνα άπαντες οί έν Βασιλευούση διατρίβον- 
τες αρχιερείς άπέλδωσιν εις τάς επαρχίας των συν αΰιοΐς δέ απερχόμενα 
και ημείς, διά τοΰτο ιδού όπου διορίζομεν εις τάς υποδέσεις μας τον αΰ- 
τάδεφόν μας Κωνσταντίνον, εις δν καί νάδιηυδύνησδε και νά γράφητε του 
λοιπού περί πάσης καί παντοίας ύποδέσεώς σας* ήτις καί δέλει λαμβάνη 
εύδυς τό προσήκον πέρας κ.τ.λ.

Τή 6η Φεβρουάριου.

Επίσης περί του αΰταδέλφου αυτοΰ Κωνσταντίνου γίνεται μνεία καί 
έν επιστολή αυτοΰ προς τον Μυριοφΰτου Σεραφείμ (φ. 44β) τής 19 Δεκεμ
βρίου 1827 έν ή γράφει, ΰτι «λόγω άσδενείας δεν άπήλδεν εις τά Πατριαρ
χεία καί ό Παναγιώτατος μετεκαλέσατο τον αΰτάδελφον Κωνταντΐνον......
Προς αυτόν γράφει έξ 'Ηράκλειος τρεις έπιστολας τής 14ης και 16ης Φε
βρουάριου του 1829.

Άτυχώς όμως ό μακαρίτης Σπυρίδων Λάμπρος 1 2) δ καταλογραφή- 
σας τούς Κώδικας τής είρημένης Βιβλιοδήκης άτελώς περιέγραψεν αυτόν 
διό καί περιγράφω αυτόν από παλαιογραφικής άπόψεως λεπτομερώς»

1) Και’ άνακοίνωσιν τοΰ ‘Άρχοντος Μ. Γεδεών.
2) Σ π υ ρ. Λ ά μ π  ρ ο υ, έν Νέω ‘ Ελληνομνήμονι τόμ. Ε' σελ. 324—32δ.«Κώδ< 

14ό. χαρτ. 0,413X0, 254. Αίώνος (φ. 96). ’Ι γ ν α τ ί ο υ  Ή  ρ α κ λ ε ί α ς  Έπι- 
στολαί πρός τον Παχριάρχην "Ανθιμον προς Μητροπολίτας, ’Επισκόπους, 'Ηγουμέ
νους και άλλους από 28 Σεπτεμβρίου 1824 μέχρι 15 Φεβρουάριου 1832. Τινές μέν 
ολόγραφοι, τινές δέ έν περιλήψει. είναι δέ «Κόπια» (φ. 2α) αυτοΰ τοΰ γράψαντος.

«Στάχωσις Βυραίνη απλή,» Ταΰτα μόνον σημειοί ό μακαρίτης Σπ. Λάμπρος, έν 
τούτοις έκ τής κατωτέρω παλαιογραφικής λεπτομερούς έκθέσεως καταφαίνεται, ότι 
καί πρός άλλους Πατριαρχας έπιστέλλει ό ’Ιγνάτιος, ώς τον Χρύσανθον τον ευρι
σκόμενον έν Καισαρεία έξόριατον, τον ’Αγαθάγγελον, τόν ’Αλεξάνδρειάς 'Ιερόθεον 
Α' κλπ. ’Επίσης δέν είναι αληθές, οτι ή αλληλογραφία έξικνεϊται μέχρι τής 15 «Φε
βρουάριου 1832, άλλα μόνον μέχρι τής 16 Φεβρουάριου 1829, ώς δήλον τοΰτο καθί
σταται έκ των κατωτέρω. Τέλος δέν σημειοί, οτι ό Κώδιξ ούτος έδωρήθη υπό τοΰ 
"Αρχοντος Μ. Γεδεών, ώς ανωτέρω έλέχθη. Σημειωτέον έτι, ότι τόν Κώδικα τοϋτον 
μοί υπέδειξαν πρός μελέτην ό ’Ακαδημαϊκός κ.Μ. Γ ε δ ε ώ ν,ώ  έκφράζω καί δημοσίρ. 
πάλιν τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας.



Ε ναγ. Σ α β ρ ά μ η230

Ό Κώδιξ οΰτος περιέχει «πάσας τάς έπιστολάς του ’Ιγνατίου 'Ηρά
κλειας, και είναι αντίγραφα αύτοΰ, ώς δηλοΰται έκ του (φ. 2α), ένθα εΰρί- 
σκομεν τήν επιγραφήν του δλου Κώδικος « Κό π ι α » ,  πλήν ελάχιστων, ών 
ή αντιγραφή έγένετο ύπ’ άλλου λόγφ άσθενείας αυτοΰ, ώς καταφαίνεται 
έκ τής παλαιογραφικής έξετάσεως του Κώδικος, ένθα οημειώ τάς δι’α'λλης 
χειρός «ντιγεγραμμένας επιστολάς, αΐτιτες έχουσι και πολλάς ανορθο
γραφίας λόγφ τής άπαιδευσίας του άντιγραφέως.

Έκ των επιστολών αυτών δέκα και τέσσαρες απευθύνονται πρός τον 
πρώην Πατριάρχην Κωνοταντινουοιόλεως Χρύσανθον τον από Σερρών 
(9 Σεπτεμβρίου 1824—25 Σεπτεμβρίου 1826) Τ), έξ ών αι πλεΐσται μεν 
είναι αυτοτελείς, τινές δέ περιληπτικαί, και δυνάμεθα εξ αυτών τά άρυ- 
σθώμεν πλείστας ειδήσεις άναφερομένας εις αυτόν, δντα έν Καισαρεία εξό
ριστου, καί διαφωτιζοΰσας τά του βίου αυτοΰ καθόλου έν τή εξορία.

Έξ αυτών τρεις είναι του 1826, επτά του 1827 καί τέσσαρες του 1828, 
έκ τών οποίων μίαν Ιξέδωκεν ό Γεδεών 1 2) (φ. 9β—10α) τής κστ' Νοεμ
βρίου 1926. Αι έπιστολαί αύται είναι άξιαι μελέτης περισσοτέρας, καθότι 
παρέχουσι πλείστας ειδήσεις περί του έξορίστου ΙΙατριάρχου Χρυσάνθου, 
καί άναφέρουσιν άμα τάς προσπάθειας του ’Ιγνατίου Ήρακλείας πρός άνά- 
κλησιν αυτοΰ εκ τής εξορίας. Επίσης άξιαι σπουδής είναι καί αί τρεις 
επιστολαί πρός τον Καισαρείας Χρύσανθον, περί ών κατωτέρω έσται λό
γος, αΐτινες άναφέρουσιν οΰκ δλίγας τοιαΰτας ειδήσεις περί τοΰτου. έξ ών 
πάλιν μίαν έξέδωκεν δ Γεδεών (φ. 9β) τής αυτής χρονολογίας πρός τήν 
ανωτέρω. ’Ίσως περί αυτών νά ασχοληθώ άλλοτε. Οΰχ’ ήττον σχετικάς 
πληροφορίας περί αυτοΰ άπαντώμεν εις τάς έπιστολάς τάς άπευθυνομένας 
πρός τήν Κοκώναν Εΰφημίτζαν 3 4) έξ ών μέρος έκ τής (φ. 12β) τής 6 Δε
κεμβρίου 1826 έξέδωκεν δ καθηγητής κ. Δυοβουνιώτης '<), ώς καί έκ τής 
(φ. 28β) 12 ’Οκτωβρίου 1827 πρός τον Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου άπευ- 
θυνομένης.

Επίσης πρός τύν πρφην Πατριάρχην 'Άνθιμον Γ' τον άπό Σμύρ

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν ,  Πατριαρχικοί Πίνακες οελ. 687,
Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Πατριαρχικής ‘Ιστορίας Μνημεία Α! Γρηγορίου Ε' 9 Διάδο

χοι (χειρόγραφον έκδιδόμενον) έπιμελεία Μανουήλ Ίω . Γεδεών. Άύήνησι 1922 
αελ. 11—15.

2) Μ α ν ο υ ή λ Γ ε δ ε ώ ν, ’Ιγνατίου Μητροπολίτου Ήρακλείας επιστολαί
έν Άρχείω ’Εκκλησιαστ. ‘Ιστορίας ένθ ’ ανωτέρω τόμ. Α' τεΰχ, Β' σελ. 271 279.

3) Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ ,  Πατριαρχικής ‘Ιστορίας Μνημεία ένθ ’ ανωτέρω σελ. 12-13.
4) Κ. I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ. έν «Θεολογίφ» τόμ. Β' (1924) έν Ά θήνσις 

σελ. 194έ'νθα κρίνει τό ανωτέρω έργον τοΰ Μ. Γεδεών, Μνημεία κλπ.
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νης  *) (28 ’Ιουλίου 1822—9 ’Ιουλίου 1824) οκτώ επιστολάς γράψει, εξ 
ών μία είναι τοΰ 1826, δυο τοΰ 1827, τέσσαρες τοΰ 1828, και μίατοΰ 1829, 
αϊτινες άναφέρονται εις την εν Καισαρεία και Σμύρνη εξορίαν αΰτοΰ, καί 
καί είναι καί αΰται άξιαι ιδιαιτέρας προσοχής, διότι παρέχουσιν εις ημάς 
ποικίλους πληροφορίας.

Επίσης τφ 1829 γράφει μίαν επιστολήν έξ Ήρακλείας προς τον Οί- 
μενικόν Πατριάρχην’Αγαθάγγελον τον από Χαλκηδόνος, 1 2)ήτ.ις είναι ανε
πίγραφος, έκ τοΰ περιεχομένου όμως καταφαίνεται, δτι αΰτη άπευθΰ)εται 
προς τον Πατριάρχην ’Αγαθάγγελον εν ή γίνεται λόγος περί τίνος Χριστο
δούλου Κΰρου Καλλιουπολίτου. Τέλος γράφει καί μίαν επιστολήν προς 
τον Πατριάρχην ’Αλεξανδρείας Ιερόθεον τον Α' τον άπό Νίκαιας τφ 1827 
ΐή ν οποίαν έδημοσίευσα. 3).

Έκ τής παλαιογραφικής περιγραφής τοΰ Κώδικος δήλον καθί
σταται, δτι ό Ήρακλείας ’Ιγνάτιος διετήρει αλληλογραφίαν μετά έβδο- 
μήκοντα καί ενός Αρχιερέων, ήτις ως επί τό πλεΐστον, άναφέρεται εις τά 
αΰλικά αυτών χρέη τά οφειλόμενα τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείο). Έκ τοΰ- 
χθ)ν ό Καισαρείας Χρύσανθος, δ Εφέσου Μακάριος, ό Νίκαιας ’Ιωσήφ 
καί ό Κυζίκου Ματθαίος, περί ών κατωτέρω γίνεται λόγος, δεν ήσαν βε
βαίως έφορευόμενοι, άλλ’ έφοροι καί οΰτοι τοΰ Κοιιοΰ τής Μεγάλης τοΰ 
Χρίστου Εκκλησίας, αί δε προς αΰτοΰς απευθύνομε) αι έπιστολαί δεν άνα- 
φέρουσιν αΰλικά χρέη, αλλά διαφόρους πληροφορίας. ’Επίσης έφορευόμε- 
νοι τοΰ 'Ήρακλείας δεν ήσαν ό Σιτείας, δ Πέτρας, δ Λιτίτζης, δ Κίτρους, 
δ Πλαταμώνος, δ Θηβών Παΐσιος, δ Εΰρίπου ’Ιάκωβος, ώς καί δ Φανα
ριού καί Φερσάλων (Φαναριοφερσάλων) Διονύσιος διότι έν ταΐς έπιστολαις 
ταϊς άπευθυνομέναις προς αυτούς γίνεται λόγος περί άποκαταστάσεως εις 
τήν επαρχίαν ή περί άφίξεως εις τήν επαρχίαν των, ώς π. χ. περί των δυο 
τελευταίων, ώς αναφέρω κατωτέρω.

Λεν είναι όμως γνωστόν ποιους καί πόσους ’Αρχιερείς είχεν έκα
στος των Εφόρων ’Αρχιερέων, “Ο Χρονογράφος τής Μεγάλης 
τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας Μ. Γεδεών μοί άνεκοίνωσεν, δτι έκαστος των 
Εφόρων είχεν εις τήν ’Εφορείαν αΰτοΰ περί τούς δεκαπέντε μόνον Άρχιε-
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1) Μ. Γ ε δ ε to ν, Πατρίαρχ. πίνακες οελ. 686. Τ ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  Μνημεία Π α
τριαρχικής 'Ιστορίας έ νθ ’ ανωτέρω σελ. 7—11 έν&α καί τό πανομοιότυπο)1 τής υπο
γραφής αύτοϋ.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 688. Τ ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  Μνημεία 
ένθ’ ανωτέρω σελ. 15—20.

3) Ε ύ α γ γ. "Ico. Σ α β ρ ά μ η, Συμπληρωματικά τοΰ "Αλεξάνδρειάς "Ιερό* 
θέου τοϋ Α' έν «Έκκλησιαστικφ Φάριμ» τομ. Λ.Β. (1933) "Αλεξάνδρεια σελ,
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ρεΐς, πλήν τοΰ ’Ιγνατίου Ήρακλείας, οστις είχε τούς περισσοτέρους Ιφοτ 
ρευομένους ’Αρχιερείς, είναι μάλιστα γνωστόν, ότι ό Εφέσου Μακάριος 
ειχεν εις την Ιφορείαν αύτοΰ δεκαπέντε ’Αρχιερείς, έν οίς καί τον Αίνου 
Γρηγόριον, ') έν φ ό'Ηρακλείας ’Ιγνάτιος ειχεν υπέρ τούς τριάκοντα έφο- 
ρευομένους ’Αρχιερείς. Επίσης ό Χαλκηδόνος Ζαχαρίας ειχεν εις την 
εφορείαν αυτού τον Κορυτσάς Μελέτιον τον είτα Βοδενών ,ώς τούτο πληςο· 
φορούμεθα εξ επιστολής τού ’Ιγνατίου Ήρακλείας προς τον ’Ιωάννη ων 
Βεν^δικτον, ομοίως καί ό Σοφίας’Ιωακείμ, ως φαίνεται έκ τίνος επιστολής 
(φ. 79α—79β) τού 1828, ήτο κατ’ άρχάς εφορειόμενος άλλου Άρχιερέως.

’Αλλά καί ό Αίνου Γρηγόριος καί ό Βοδενών Μελέτιος ως καί ό 
Σοφίας ’Ιωακείμ μετά τό 1826 ύπήχθησαν εις την Εφορείαν τού Ή ρα
κλείας ’Ιγνατίου, διότι αί πρός αυτούς σταλεΐσαί έπιστολαί, ως κατωτέρω 
γίνεται λόγος, άναφέρουσι χρέη αυτών φαίνεται λοιπόν, ότι οί έφο- 
ρευόμενοι ’Αρχιερείς τού Ήρακλείας Ιγνατίου κατά τό 1827 καί 1828 
έτος ηύξήθησαν, προστεθέντων εις την εφορείαν αυτού καί ετέρων ’Αρχιε
ρέων, οϊτινες κατ’ άρχάς ήσαν έφορευόμενοι άλλων Εφόρων ’Αρχιερέων, 
τούτο δέ επί πλέον καταδείκνυται έκ τού ότι κατά τά έτη αυτά έπυκνώθη 
καταπληκτικώς ή αλληλογραφία τοΰ 'Ηρακλείας ’Ιγνατίου, ά)ς φαίτεται έκ 
τής παλαιογραφικής περιγραφής τού Κώδικος.

"Οτι δέ ό Ήρακλείας ’Ιγνάτιος είχε κατ’ άρχάς υπέρ τούς τριάκοντα 
έφορευομένους ’Αρχιερείς καταδείκνυται καί έκ τίνος αντιγράφου Κατά
στιχου τών λογαριασμών τού θείου αυτού Μελετίου Ήρακλείας 1 2), ώς εφό
ρου, καί άποκειμένου σήμερον παρά τφ Μανουήλ Γεδεών. Έν αύτφ (Α 
έφορευόμενοι Αρχιερείς είναι επίσης υπέρ τούς τριάκοντα, έξ ών οί πλεΐ- 
στοι μετά τον θάνατον τού Μελετίου Ήρακλείας ύπήχθησαν εις τήν Ε φο
ρείαν τοΰ ανεψιού αυτού Ιγνατίου, ώς βεβαιούται τούτο έκ παραβολής 
τών έφορευομένων τών έν τφ Κώδικι ’Αρχιερέων τού ’Ιγνατίου πρός τούς 
έν τφ Καταστίχψ τού Μελετίου σημειουμένους. Ό 'Ηρακλείας Μελέτιος 
ειχεν εις τήν ’Εφορείαν αυτού καί τη'ας ’Αρχιερείς τής Ελλάδος, ώς τον 
Π. Πατρών Γερμανόν, τον Κερνίκης Προκόπιον, τον Ρέοντος καί ΓΙρα- 
στού Διονύσιον, τον Κορώνης, τύν Σάμου Κύριλλον, τον Τζιας καί Θερ- 
μίων Νικόδημον, τον Αίγίνης καί "Υδρας Γεράσιμον, τον Τήνου καί άλ
λους, οϊτινες όμως μετά τό 1821 δέν έφορεύοντο λόγω τών περιστάσεων.

Έν τή μακροτάτη ταύτη αλληλογραφία τού 'Ηρακλείας Ίγτατίου μετά 
τών έφορευομένων ’Αρχιερέων γίνεται πρωτίστως λόγος περί τών χρεών

1) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ ,  Πατριαρχική αλληλογραφία έν «Θρακικοΐς» τομ. 
Α'. (1928) Ά θήνα ι σελ. 351 κ. έ.

2) Τό Κατάστιχον τοϋτο μοι παρεχώρησε πρός μελέτην ό "Αρχών Μ. Γεδεών.
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τών αύλικών των επαρχιών των υποκειμένων τώ Οικουμενικά) Πατριαρ
χεία) Κων)πόλεως. Έκ τής μελέτης αυτής μανθάνομεν περί τής οικονομι
κής καταστάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τάς άρχάς τού 
παρελθόντος αίώνος.

Δυστυχώς περί τής 'Ιστορίας τών οικονομικών τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου από τού ΙΕ' αίώνος και εφεξής δεν γνωρίζομεν σχεδόν τίποτε, 
διότι οΐ κώδικες τού Εθνικού Ταμείου άπωλέσθησαν. Περί τού ζητήματος 
τούτου πολλάς ειδήσεις παρέχει ό ακαταπόνητος και σοφώτατος Μ. Γε- 
δεών *), έκδούς κώδικα τού Ε θνικού Ταμείου, άρχόμενον από τής Πα- 
τριαρχείας Παϊσίου Β' τού από Νικομήδειας, έξ ού μανθάνομεν την οικο
νομικήν δυσπραγίαν τού Πατριαρχείου κατά τον ΙΗ' αιώνα. Επίσης μαν
θάνομεν, δτι κατ’ άρχάς από τού 1740—1744 τριμελής Επιτροπή έξ Α ρ 
χιερέων διιήκει τά οικονομικά τού Πατριαρχείου, ειτα όμως ό αριθμός ηύ- 
ξήθη μέχρι πέντε έως τό 1750, από δέ τού 1755 ή επιτροπή συνέκειτο έκ 
δώδεκα λαϊκών καϊ έκ τριών έ'ως πέντε Αρχιερέων έκλεγομένων κατ’ έτος.

Καί έν τώ Κώδικι τού Ήρακλείας ’Ιγνατίου γίνεται μνεία λαϊκών ώς 
μελών τού Κοινού, ώστε καί επί τών χρόνων αυτών τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεα)ς ή Επιτροπή ή μάλλον ή Εφορεία τού Κοινού ή διοικούσα τά 
οικονομικά τού Πατριαρχείου ήτο μικτή. Έξ εγγράφου τού Πατριάρχου 
Χρύσανθού τού από Σερρών, περιέχοντος κατάλογον χρεών προς τό Πα- 
τριαρχεΐον, καί συνταχθέντος τή 8η ’Απριλίου 1825, πληροφορούμεθα, δτι 
τά χρέη κατά τήν έποχήν αυτήν ήσαν ανυπόφορα, διό καί ή οικονομική 
κατάστασις του Πατριαρχείου ήτο άθλια. Κατά τήν έποχήν δέ αυτήν αΐ 
έπαρχίαι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ήσαν διηρημέναι εις τρεις τάξεις, 
έξ ών ή μέν Α' περιελάμβανε τάς σωζομένας  κ α ϊ ά νεπηρεάατους  ε π α ρ 
χίας, ή δέ Β' περιελάμβανε τάς φ θορά ν  π επονΰ 'υ ΐα ς  κ α ϊ  δυστυχησάσας  
επαρχ ίας  δ ιά  τάς άνωμάλους  περ ισ τάσε ις ,  καί ή Γ τά; κ α ταπ επα τη -  
μένας Επχρχίας. Άντίγραφον τούτου εύρέθ η έν τοϊς καταλοίπους χειρο- 
γράφοίς τού Πατριάρχου ’Αγαθάγγελου τού άπό Χαλκηδόνος τού Άτδρια- 
νουπολίτου, ~) διότι οΰτος άνέλαβε τήν εΐσπραξιν τών υπό τών άποτελεσα- 1 2

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ό  αρχαιότερος Ινώδιξ του Ε θνικο ί Ταμείου έν «’Εκκλη
σιαστική Αλήθεια» τόμ. I' (1890) Κων)πολις σελ, 146 κ.έ. 148 κ ε'. 154—157κε. 
ΙΙ^βλ. Τ ο ϋ  α υ τ ο ί ,  Τά οικονομικά της Μεγάλης ’Εκκλησίας άπό της Άλώσεως 
μέχρι τοϋ ΙΗ ' αίώνος έν τη «Οικονομική ’Επιθεωρήσει» έκδιδομένη υπό Άριστεί- 
δου Οικονόμου τόμ. ΣΤ' (1877—1878) έν Ά θήνα ις σελ. 549—563.

2) Γ. I. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο υ ,  Αί Ά θήναι ώς καταπεπαιημένη ’Εκκλησια
στική "Επαρχία έν Δ. Γ ρ. Κ ά μ π ο  ύ ρ ο γ λ ο υ ,  Μνημεία 'Ιστορίας τών ’Αθη
νών τόμ. Γ' σελ, 132 —136.
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σών τό Ελληνικόν Κράτος Επαρχείων όφειλομέι ων, άτηα έηείρχοντο εις 
γρόσια 1,007,500.

Τό έγγραφον τούτο αναδημοσιεύω ενταύΰα, διότι είναι λίαν σχετικόν 
προς την παρούσαν μελέτην, είναι δέ επαρχίαι χωρισμένοι εις τρεις τάξεις, 
ώ : έλέχθη καί σημειοΰται εν αύτφ και τό ποσόν των γροσίων των όφειλο- 
μένων παρ’ έκάστης ’Επαρχίαι:.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
192ό ’Απριλίου 8η

Καταγραφή ακριβής των αύλικών χρεών των υποκειμένων τφ πατριαρ- 
χικω Οίκουμενικφ Θρόνω Επαρχιών, διαιρουμένων κατά τήν νΰν κατά- 
στασιν αυτών εις τρεις τάξεις.

Α' Τάξις Β' Τάξις Γ' Τάξις
Αί σωξόμεναι άνεπηρέα- Αί ψθοραί πεπονθυϊαι καί Αί καταπεπατημέιαι έπαρ-

στοιέπαρχίαι ώς εξής. δυστυχήσασαι επαρχίαι διά 
τάς ανωμάλους περιστά

σεις ως ακολούθως.

χίαι. ώς εξής.

Καισαρείας Γρ. 59.000 
’Εφέσου 150.500
‘Ηλιουπόλεως 94.500
Κρήνης 38.500
Ήρακλείας 48.000
Καλλιουπόλεως 30.028
Μυριοφύτου 20.000
Μειρών 28.000
Τυρουλλώης 12.500
Κυζίκου 87.900
Νικομήδειας 51.000
Νίκαιας 50.000
Χαλκηδόνος 82.720
Δέρκων 56.490
Θεσσαλονίκης 94.050
Κύτρους 26.040
Κομπανίας 25.500
Πλαταμώνος 15.280
Σερβίων 20.880
Άρδαμερίου 11.367
Πέτρας 9.650
ΓΙολυανής 21.095
Ίερισ.-°Αγ. “Ορους 10.500 
Τορνόβου 245.000
Τζερβενοΰ 38.592
Πρεσλάβας 32.700
Λοφιξοΰ 32.000
Βράτζας 31.509
Άδριανουπόλεως 193.000 
Άμασείας 27.500
Προΰσης 118.000
Νεοκαισαρείας 38.500

Γρ.Λαρίασης 
Τρίκης 
Σ ταγών 
Γαρδικίου 
“Αρτης 
Βερροίας 
Χίου
Έλασσώνος 
Κασσανδρίας 
Κορυτσάς 
Σισανίου 
Γρεβενών 
Μοσχονησίων 
Κρήτης 
Κνωσσοΰ 
’Αρκαδίας 
Χερονήσου 
Αύλοποτάμου 
Ραιθύμνης 
Κυδωνιάς 
Λάμπης 
Πέτρας 
Σιτείας 
Ίεράς 
Κισσάμου
"Ολη όμοΰ ή 

σοΰμα Γρ. 1.116.299 
των παθουσών επαρχιών.

234.470
19.749
12.000
24.900

180.000
37.970
97.500
46.500
23.000
36.000 
35 950
70.000
5.000

14.000
30.000
16.350
32.400
14.400 
11.700
43.000
30.350 
34.540 
15.720
16.000
35.000

’Αθηνών Γρ. 67.500
Ταλαντίου 7.500
Σόλωνος 36,000
Σκίρδου ^1.300
Θηβών 45.000
Κορίνθου 80.000
Δαμαλών 5.400
Μονεμβασίας 27.826
Αϊλους 9.450
Άνδροέσης 5.500
Παλ. Πατρών 54.400
Κιρνίκης 10.000
Κορώνης 6.100
Μοθώνης 16.000
Λακεδαιμονίας 31.000
Βρωσϋένης 12.500
Καρυουπόλεο)ς 12.500
Μαλτζίνης 1.000
Χριστιανουπόλεως 36.250 
Ναυπλοίου 40.000
’Ωλένης 29.400
Τριπ>λιτζας καί

Άμυκλών 60.000
Ζαρνάτας 3.500
Ρέοντος .22.500
Δημητζάνης 18.250
Άκήβων 3.500
Παροναξίας 34.000
Εύρίπου 39.950
Καρίστου 18.100
Σαντορίνης 28.000
Σάμου 50.000
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Α' Τάξις Β' Τάξις Γ' Τάξις
Αί σωζόμεναι άνεπηρέα- Αί φθοραί πεπονθυΐαι καί Αί καταπεπατημέναι έπαρ-σεοι έπαρχίαι ιος εξής. δυστυχήσασαιέπαρχίαι διά 

τάς ανωμάλους περιστά
σεις ώς ακολούθως.

χίαι, ώς εξής.

Νικουπόλεως 8.000
Ίκονίου 44.550
Πισσιδείας 49.75ο
Τραπεξοΰντος 9.000
Φιλιππουπόλεως 180.000 
Ρόδου 24.300
Δαίρνης ελλείπει
Σερρών 162.000
Δράμας 174.500
Έλευθερουπόλεως 30.200 
Σμύρνης 76.706
Ίωαννίνων 128.163
Δρυϊνουπόλεως 9.100
Βελλδς 1.000
Χειμάρρας 1.000
Μυτιλήνης 138.500
Διδυμοτείχου 57.000
Άγκυρας 18.500
Φιλαδέλφειας 64.500
Μελενίκου 75.000
Αίνου 36.900
Μηθύμνης 145.250
Μεσημβρίας 56.000
Βιδίνης 72.500
Δρύστας-Προϊλάβου73.500 
Σοφίας 40.300
Βιζύης 42.500
Άγχιάλου 71.500
Βάρνης 45.0ο0
Μαρωνείας 38.500
Σηλλυβρίας 36.000
Ξάνθης 27.000
Γόνου καί Χώρας 40.750 
Δεβρών 7.500
Μογλενών 3.500
Πρεοιπών 20 250
Βελισσοϋ 13.600

4.936.607
"Ολη ή σοΰμα τών σωξο- 
μένων επαρχιών.

Γρ.
Σίφνου και 

Μύλου 
"Ανδρου 
Τζιας 
ΑΙγίνης 
Τ ήνου 
Καρπάθου 
Νέων Πατρών 
Λητζάς 
Σκοπέλου 
Ραδοβιζίου 
Λοιδορικίου 
Ζητουνίου 
Θαυμακοϋ

1.124.706 
ήτοι έν μιλιόνιον καί εκα
τόν είκοσι τέσσαρες χιλιά
δες καί επτακόσια εξ όλη 
ή σοΰμα τών καταπεπαιη- 
μένων επαρχιών.

22.800
32.600
7.800

30.000
20.000
17.100 
25.000 
24.851 
12.898
6.988

39,543
48.200
26.100

Ή  συνέχεια μετά παλαιογραφικής περιγραφής του κώδικος εις τον προσεχή
τομον.

ΕΥΑΓΓ. I. ΣΑΒΡΑΜΗΣ



Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΗ

Αυτή ή μονή, ήτιςειναι έκ των επί τής Ροδόπης μονών ή πλησιεστέρα 
εις την Φιλιππούπολιν περί τα 10—11 χιλιόμετρα προς νότον άπέχουσα 
ταΰτης, φέρει καί το όνομα τής παρακείμενης αυτή κώμης Μπελαστίτσης. ι) 
Είναι μία έκ των πολλών επί τής Ροδόπης μονών τών άνηκουσών εις την 
μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως καί ύπήγετο εις την Ελληνικήν μητρόπολιν 
Φιλιππουπόλεως μέχρι τής καταλΰσεώς της (1906), έπιδικασθεΐσα αυτή 1

1) Ό  ίερεύς Κ. Οικονόμο: (έγχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, 
Βιέννη, 1819, σελ.49)γράφει περί αυτής: «Πλησίον δέ τοϋ χωρίου αύτοΰ επί τοϋ αύ-. 
τοΰ ορούς κεΐται μοναστήριόν τι τοΰ αγίου Γεωργίου έπονομαζόμενον Μπελαστί· 
τσας έκ τοΰ παρακειμένου αύτφ χωρίου» καλουμένου Μ π έ λ α Σ τ ί τ σ α, «δπερ 
μεθερμηνεύεται α γ α θ ή  ν ί κ η ,  καί ίσως αΰτη έατίν ή επισκοπή Ά  γ α θ  ο ν ί- 
κ ε ι α» (αύτόθι σελ. 15), μία τών δέκα επισκοπών τών ύπαγομένων εις τήν μητρό- 
πολιν Φιλιππουπόλεως πρό τής τουρκοκρατίας. Ή  θέσις δμιος τής επισκοπής Ά  γ α- 
θ ο ν ι κ ε ί α ς, ήτις μετά τών τοΰ Σ κ ο υ τ ή  ρ ί ο υ  καί Λ ε ύ κ η ς  μνημο
νεύονται έν τφ Notiliae episcopatum (σελ. 122, 218, έκδ. Partkey) προσδιορί
ζεται υπό τοΰ Jirecek ('Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, μτφρ. Βουλγ. Άργύρωφ, σελ, 695) 
βορειοδυτικώς τής Άνδριανουπόλεως έν τή περκρερεία Καβακλή. Φαίνεται μ οι δέ 
δα καί ή διδόμενη υπό τόΰ πρώτου ιστοριογράφου τής Φιλιππουπόλεως ερμηνεία 
τοϋ ονόματος δεν άνταποκρίνεται πλήρως εις τήν Σλαυϊκήν σημασίαν αύτοΰ γε\ο* 
μένη κατ’ έπίδρασιν τής μ ε γ ά λ η ς  ν ί κ η ς ,  ήν ήρατο ό αύτοκράτωρ Βασίλειος 
Βουλγαροκτόνος κατατροπώσας τούς υπό τον Τσάρον Σαμουήλ Βουλγάρους παρά 
τφ όμονύμφ τής Μακεδονίας δρει Μ π ε λ ά σ τ ι τ σ α .  Προσημειωτέον δτι διδά
σκαλός τη; τής κώμης διεβεβαίωσέ με δτι ύφίσταται παράδοσις παρά τοϊς ίθαγενέ* 
νέσιν δτι ή κώμη των έκτίσΰη ΰπό τίνος Βυζαντινού στρατηγού τοΰ αύτοκράτορος 
Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου καί έφερεν ανέκαθεν άμφότερα τά ονόματα Άγαθο- 
νίκεια καί Μπε λάστιτσα προς άνάμνησιν τή: λαμπρής νίκης, ήν ήρατο ό αύτοκρά
τωρ παρά τφ δρει τής Μακεδονίας Μπελάστιτσα. Πολύ ύποπτεύω όμως μή τό τοιοΰ" 
τον είναι επινόημα διανοουμένου τινύς Βουλγάρου κατά τούς τελευιαίους χρόνους.
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μετά των της Πετριτσονιτίσσης (Βατσκόβου), της άγιας Παρασκευής Βοδε* 
νών καί των αγίων ’Ανάργυρων Κουκλένης διά τόϋ δέκατου άρθρου του 
σουλτανικοΰ φιρμανίου περί τής ίδρΰσεως τής Βουλγαρικής Εξαρχίας από 
8 Ζελχιτζέ 1286 (1870).

Αί γνωσταί ήμΐν περί τής μονής ειδήσεις άι έρχονται εις τά τέλη του 
δέκατου ογδόου αίώνος. Ουτω έν τώ κώδικι τής ιεράς μητροπόλεως Φι- 
λιππουπόλεως των ετών 1781 —1845 (σελ. 3 νέας άριθμήσεως) καταριθ
μείται αυτή μεταξύ των οκτώ τής μητροπόλεως μονών, αϊτινες ήσαν αΐ 
του Μπατσκόβου, (Μολδάβας, Βοδενών, Κουκλένης, Μπελαστίτσης, Πε- 
ροστίτσης καί Κρυτσίμων (αγίων ’Ανάργυρων καί Παναγίας), ών αΐ γαΐαι 
άπογραφεΐσαι τφ 1781 άνήρχοντο εις στρέμματα 522, αξίας εν συνόλφ 
2444 γροσσίων καί 18 παράδων, τής αξίας έκαστου στρέμματος υπολογι- 
ζομένης 4 γρ. καί 12 παράδ. Έν πρακτικωδέ άλλου κωδικός τής αυτής μη
τροπόλεως τών ετών 1794 —1856 (σελ. 319 νέας άριθμ.) φέρεται εν έτει 
1823 κεχωρισμένως ή άπογραφή τών γαιών τής μονής έπαυξηθεισών έν 
τώ μεταξύ. ι) 'Ωσαύτως μνημονεύεται τφ 1784 έν πρακτικφ τών αρχείων 
του ρουφετίου τών έν Φιλιππουπόλει άμπατζήδων, 1 2) ώς μία τών πέντε μο
νών τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (Βατσκόβου, Βοδενών, Κουκλένης, 
Μολδάβας καί αγίου Γεωργίου), άς άπεφάσισε τό ρουφέτιον κατ' έτος δια- 
δοχικώς να έπισκέπτηται συσσοηιον.

Ή  τής μονής όμως καί Ιδιος τής πρώτης εκκλησίας αυτής άνέγερσις 
δέον ν ’ άναζητηθή εις πολλώ παλαιοτέρους χρόνους.

Έ ν τοΐς Monumenta germanica seriptorun 3) καταχωρίζεται πα
λαιόν Λατινικόν χρονικόν εν ω άναφέρεται ότι ό καθοδικός επίσκοπος 
Alvisus Artebatensis άπέθανεν έν Φιλιππουπόλει ακολουθών την Δευ
τέραν σταυροφορίαν (1147) καί ετάφη τιμής έάεκα προ του αγίου βήματος 
έν τή εκκλησία του αγίου Γεωργίου έκτος τής πόλεως «corpus autem ex
tra  urbem inecclesio Sancti Georgii ante altare venerandum habuit 
sepulcrum». Κατά πάσαν πιθανότητα τό μνημονευόμενου έκκλησίδιον του

1) Ουτοι οΐ παλαιοί της ιερας ελληνικής Μητροπόλεως Φιλιππουπόλιως κώδι
κες. ώς καί άλλα έγγραφα αυτής εύρίσκονται σήμερον έν τοΐς άρχείοις τής Βουλγα 
ρικής μητροπόλεως τής Πλόβδιψ ύπεξαιρεθένιες υπό τών Βουλγάρων έν έιει 1861 
κατά την εις τό άγιον όρος εξορίαν τοΰ βουλγα ρίζοντος μητροπολίτου ΙΙοϊσίου υπό 
τοΰ Πατριαρχείου, οπότε οί Βούλγαροι Φίλιππουπολΐται άποσπασθέντες τής ελλη
νικής κοινότητος συνέπηξαν Ιδίαν υπό τό όνομα Μ ε τ ό χ ι ο ν (έκ τοΰ μετοχιού τής 
μονής Ρήξας, έν φ συνεδρίαζον καί άπέστησαν τοΰ πατριαρχείου.

2) "Ιδε, A p o s t o l i d i s  Μ. Archiv des abadjis a Plovdiv, Ed. de la bi- 
bliotheque nationale a Plovdiv, έτ. 1931, κώδ. B', σελ. 1 (66).

3) Perz έκδ. τομ. XXVI, σελ. 64 κατά τον Γ. Τσάνωφ.,
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αγίου Γεωργίου είναι to τής μονής. Ή  ύπόθεσις του δρος Ά λες. Πέεψ, 
δτι ή μνημονευόμενη εκκλησία είνε ή νυν φερώνυμος Άρμενικήι, ήτις 
μέχρι τοΰ έτους 1707 ή το ελληνική καί παρεχωρήθη τοις Άρμενίοις υπό 
τής ορθοδόξου μητροπόλεως ώς βεβηλωθεΐσα έκ φόνου γενομένου έν αυτή 
αποκλείεται έκ τοΰ παρατεθέντος χωρίου. Διότι ή νυν Αρμένική εκκλησία, 
ήτις μνημονεύεται καί υπό τοΰ Γερλαχίου 1 2) ως ελληνική έν έ'τει 1578, 
εάν ύποτεθή οτι ύφίστατο τότε, δεν είναι δυνατόν νά είναι ή έν ή έτάφη 
ό αρχιεπίσκοπος. Διότι αυτή κείμενη επί τοΰ Μουσαίου λόφου ΰπ’ αυτό τό 
τείχος τής άκροπόλεως ήτο extra arcem (έκτος τής άκροπόλεως) in urbe 
(εντός τής πόλεως), οΰχί extra urbem (έκτος τής πόλεως), ήτις τότε καί 
βραδΰτερον περιέβαλλε τήν τρίλοφον άκρόπολιν οΰσα ικανώς εκτεταμένη, 
άρα περιελάμβανε καί τήν εκκλησίαν τοΰ αγίου Γεωργίου.

Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Νικήτα Χωνιάτου οΐ Άλλαμανοί υπό τήν 
αρχηγίαν τοΰ ύψηλόφρονος Κονράδου παρηκολουθοΰντο κατά πόδας κατά 
τήν δευτέραν σταυροφορίαν από τής εισόδου των εις τήν Βυζαντιακήν 
αυτοκρατορίαν υπό ίσχυροΰ έλληνικοΰ στρατού προς άποσόβησιν εμπρη
σμών καί διαρπαγών* διότι κατά τήν γενομέεην συνθήκην επετράπη αΰτοίς 
ή διά τής αυτοκρατορίας δίοδος επί τώ δρφ πορευόμενοι τήν διαγε- 
γραμμένην αΰτοίς οδόν είρηνικώς ν ’ άγοράζωσι τά τρόφιμά των πλήν τής 
φορβής των υποζυγίων παρεχόμενης δωρεάν 3 4). Οΰτοι φθάσαντες προ 
τής όχυράς Φιλιππουπόλεως έστρατοπέδευσαν νοτίως αυτής έν τή πεδιάδι 
λεηλατήσαντες μάλιστα παρά τά I συμπεφωηημένα τό έκτος τής πόλεως 
εκεί κείμενον προάστειον των Λατίνων εμπόρων '). ’Άρα τό μέγα αυτών 
στρατόπεδον έξετείνετο μέχρι τής Ροδόπης, δπου κείται νυν ή μονή. Κατά 
τό μέρος δε τοΰτο οΰχί προ πολλών ετών (1113) έστρατοπέδευσε καί ό 
αΰτοκράτωρ Αλέξιος ό Κομνηνός διά τό εΰκραές τοΰ κλίματος από τοΰ 
έαρος μέχρι τοΰ φθινοπώρου πειρώμενος διά τής διδασκαλίας καί πειθοΰς 
νά προσηλυτίση είς τήν ορθοδοξίαν τους έν τή πόλει και τοΐς περιχώροις 
αΰτής Μανιχαίους (Παυλικιανοΰς) δ).

Είς τήν πόλιν οΰδείς τών σταυροφόρων είσήλθε πλήν τοΰ άρχηγοΰ 
των Κονράδου, όστις κατέπνιξεν έν τή γενέσει των τάς πρόςτοΰς Φιλιππου- 
πολίτας έχθρικάς διαθέσεις τών στρατιωτών του τιμωρών αΰστηρώς πάσαν

1) Μ ο ρ α β έ ν ω φ, Δ. Κ. 'Υπόμνημα διά τον Χριστ. πληθυσμόν τής Φιλιπ- 
πουπόλεως, έκθ. Ά λ. Πέεφ. σελ. 130 σημ.109„

2) . Μετάφρασις Βουλγ. υπό Jirecek έν τφ π ε ρ ι ο δ ι κ φ, τομ. VI, έτ. 1883 
σελ. 108 καί έξης.

3) Χ ω ν ι ά τ ο υ  Ν ι κ ή τ α ,  Μανουήλ Κομνηνός I. § 4, σελ. 83 κ. εξής.
4) Ο d ο d e D i ο g i 1 ο, έκδ. Schiffert, σελ. 27, 
δ) "Αν. Κομνηνής. Άλεξ. Xly,^·
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παρεκτροπήν αυτών. Ουτος φιλοξενηθείς υπό τοΰ ίότε άρχιερέακ τής Φι* 
λιππουπολεως ’Ιταλικού Μιχαήλ, δστις «καί λόγω πολύς καί σοφίας οποίας 
εΐποι τις μέλημα καν ταΐς όμιλίαις το ήθος έπαγωγότατος καί λίθος «ντικρυς 
μιάγισσα», τοσοϋτον κατεθέλχθη εκ τής μελιρρύτου τοΰ αρχιεπισκόπου 
γλώσσης, ώστε καθ’ όλην την παραμονήν των σταυροφόρων έν τή πεδιάδι 
τής Φιλιππουπόλεως παρέμεινεν εν τή πόλει σύσσιτος ών τοΰ ’Ιταλικού καί 
πειθήνιον άμα οργανον αυτού. Ό έν τω στρατοπέδφ των σταυροφόρων 
άποθανώ/ αρχιεπίσκοπός των έκηδεύθη φυσική» τω λόγω μετά μεγάλης 
πομπής καί έτάφη τιμής έ'νεκα έν τινι εκκλησία κείμενη εν τω κατειλημμένφ 
υπό των σταυροφόρων χώρφ; Εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου ά'λλη πλήν 
τής φερώνυμου νΰν μονής έν τή περιοχή τής Φιλιππουπόλεως ούδεμία 
παλαιά υπάρχει ουδέ έκ παραδόσεως μνημονεύεται υπάρξασα. Επειδή δε 
αί έκκλησίαι καταστρεφόμεναι καί άνακτιζόμεναι διατηρούσι τά ονόματα, 
των αγίων προς τιμήν ών άρχήθεν άνηγέρθησαν, εικάζεται ότι ή μνημο
νευόμενη έν τή» χρονική) εκκλησία είναι ή τής νύν φερωνύμου μονής. 
"Ωστε κατά ταυτα ή ιδρυσις τής πρώτης εκκλησίας τής μοτής, ήτις βραδύ- 
τερον ήγέρθη περί αυτήν, ανάγεται εις πολλή» παλαιοτέρους[χρόνους, π ιθα
νώς εις τούς τών Κομνηνών, XII αιώνας οπότε τά τής Ροδόπης μέρη από 
Στενιμάχου μέχρις Τσεπένης ήρξαντο ν ’ άσφαλίζωνται δι’ οχυρωμάτων 
άτινα έπολλαπλασίάσθηαν επί τών Παλαιολόγων, καί νά κοσμώνται δι’έκ- 
κλησιών καί μονών, σΐτινες ολίγο) βραδύτερου κατά τήν τρίτην σταυροφο
ρίαν (1189) διηρπάγησαν υπό τών σταυροφόρων *), Περί τής έν τω προα- 
στείφ τής Φιλιππουπόλεως Μαρασίφ βουλγαρικής εκκλησίας τού αγίου 
Γεωργίου ουδέ λόγος είναι δυνατόν νά γείιη ότι είναι ή έν τή» χρονική) 
μνημονευόμενη, διότι αύτη είναι νέα έγερθεΐσα τό πρώτον εκ βάθρων τή 
τέταρτη δεκαετηρίδι τού παρελθόντος αίώνος καί άνακτισθεΐσα τή» 1883.

’Επί τουρκοκρατίας ή μονή μετά τής έκκλησίας τού αγίου Γεωργίου 
ήκολούθησε τήν τύχην τών λοιπών έπί τής Ροδόπης μονών πολλάκις κατα- 
στραφεϊσα καί άνακτισθεΐσα. "Ενεκα δέ τής μικράς από τής πόλεως άπο- 
στάσεώς της, τής καλής τοποθεσίας καί τού εύκραούς κλίματός της οί Φι- 
λιππουπολΐται παρεθέριζον έν αυτή. Καί ό μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως 
ΙΙαΐσιος (1858—1861) πολλάκις παρεθέρισεν έν αυτή 1 2). Ή  τελευταία τής 
μονής πυρπόλησίς έγένετο κατά τήν έπισυμβάσαν διήμερον μάχην μεταξύ 
Τούρκων καί Ρώσσων τή 4—5 ’Ιανουάριου 1878 μεταξύ τών κωμών Δερ-

1) A n s b e r t i, Historia rle expeditione Friderici imperatoris, έκδ. Do- 
browsk}’, έτ. 1827.

2) Τ σ ο υ κ ά λ α  Γ. 'Η Βουλγαροσλαβική συμμορία, Κων)πολις,έτ.1859. σελ. 95,

1
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μένδερε και Καραγάτς, ι) άτε τυχούσης εντός του τομέως των πολεμικών 
επιχειρήσεων, οπότε και ή εκκλησία της έσυλήθη υπό των Τούρκων καί 
κατηρειπώθη. Τφ 1880 ή Φιλιππουπολΐτις γραία, θεία προς πατρός τοΰ 
γράοροντος ταϋτα, Μελάχρω Γκόρτζογλου μετά του μόνου άπολειφθέντος 
αυτή έν τή ζωή εκ των πέντε άλκίμων υιών της δευτεροτόκου Κώστα 
έκτισε δυο δωμάτια εις τό ύψηλότερον τοΰ περιβόλου τής μονής μέρος, 
νοτιοανατολικόν, όπως έφησυχάση, (άπέθανε τφ 1892 καί έτάφη έξω τοΰ 
περιβόλου προς νότον), 6 δέ υιός της άδεια τής Ελληνικής μητροπόλεως 
διά συνδρομών τών φιλόθρησκων Φιλιππουπολιτών καί των περί την μο
νήν κωμών επεσκεΰασε την εκκλησίαν καί ήρξατο καλλιεργών τάς τής μο
νής γαίας. Τότε ή Έλλην. μητρόπολις άτέλαβε πάλιν την κυριαρχίαν τής 
μονής καί διώρισεν ηγούμενον τον ιερομόναχον Νικόδημον, οστις διφκηοε 
τήν μονήν μέχρι τοΰ 1906, οπότε καταληφθεισα υπό τών Βουλγάρων 
περιήλθεν εις τήν Βουλγαρικήν τής Πλόβδηφ μητρόπολιν. Ό Νικόδημος 
έκτισε τά λοιπά τής μονής κτίρια, άτινα κατά τό θέρος ως πρότερον έχρη- 
σίμευον ως καταλύματα επί ένοικίω εις παραθεριζούσας έκ Φιλιππουπό- 
λεως ελληνικός οικογένειας, καί προήγαγε τά έκ τών κτημάτων τής μονής 
έσοδα δίδων κατ’ έτος λογαριασμόν τών εξόδων καί εσόδων εις τήν ελλη
νικήν μητρόπολιν 1 2).

Ή  νυν τής μονής εκκλησία, λιθόκτιστος μετά ξύλινης οροφής, ΐκα- 
νώς μεγάλη βασιλική μεθ’ ενός κύτους καί άψϊδος μετά νάρθηκος καί προ
στάτου, κειμένη έν τφ νοτίφ καί ύψηλοτέρφ τοΰ περιβόλου τής μονής μέρει, 
άνεκτίσθη έκ βάθρων τή 1 8βρίου 1838 επί τόπου παλαιοτέρας καταρρι- 
φθείσης, επί τοΰ μητροπολίτου Νικηφόρου τοΰ Αεσβίου, οστις έφρόντι- 
σεν, εϊπέρ τις καί άλλος, περί τής άνακτίσεως τών έν τή έπαρχία του πα- 
λαιοτέρων καί άπειλουσών πτώσιν εκκλησιών. 3) Τετράστιχος κτητορική 
επιγραφή,κεχαραγμένη κεφαλαίοις καλλιτεχνικοί; καί συμπεπλεγμένοις πολ-
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1) Η e s s a p t s c k i e w ,  'Η ενέργεια τοΰ Ρωσσικοΰ στρατού κατά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής Φιλιππουπόλεως, έν τή έφημερ. τοΰ δήμου Φιλ)πόλεως, έτ. 1929, 
άρ. 28-29, σελ. 6 19.

2) Ό δραστήριος ούτος ηγούμενος καταφυγών εις τήν Ελλάδα μέ τήν κατά- 
ληψιν τής μονής του έτοποθετήθη έν τινι μονή παρά τά Ιωάννινα, δπου έσχάτως 
έν βαθεϊ γήρατι έδολοφονήθη αγρίως ύπ’ αγνώστων.

3) Ό Νικηφόρος έποίμαινε τήν έπαρχίαν Φιλιππουπόλεως από 1824—1850. 
Άπέθανε καί έτάφη έν Φιλιππουπόλει. Ε π ’ αύτοΰ άνεκτίσθησαν έν Φιλιππουπόλει 
έκ βάθρων αί παλαιοί έκκλησίαι τής άγ. Κυριακής, τοΰ άγ. Κωνσταντίνου, τής άγ. 
Παρασκευή;, τοΰ άγ. Δημητρίου καί τής Παναγίας, έκτίσθησαν δέ νέαι έν τοΐς 
προαστείοις τής πόλεως ή τοΰ γ. άΓεωργίου καί άγ. Ίωάννου τής Ρήλας ήτο άμοι
ρος μέν παιδίας, άλλ’ ευφυής καί δραστήριος.
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λαχού γράμμασιν επί λευκότατης μαρμάρινης πλακύς έντετοιχισμένης 
άνωθι τού υπέρθυρου τής εις τον νάρθηκα εκ τοϋ προστφου εισόδου μαρ
τυρεί την άνάκτισιν αυτής. Ή  επιγραφή είναι έμμετρος καί ούγκεπαι εξ 
επτά τρίμετρων ιαμβικών στίχων, έκαστου στίχου αυτής περιλαμβάνοντος 
άνά δύο τρίμετρους- πλήν τού τελευταίου. Κατά πάσαν πιθανότητα αύτη 
συνετάχθη ύπ’ αυτού τού μητροπολίτου, οΰ παρόμοιας δύο εμμέτρους κτη- 
τορικάς εις τον άνοικοδομηθέντα τής άγ. Κυριακής έν Φιλιππουπόλει ναόν 
εύρίσκομεν καταγεγραμμένας ίδιοχείρως ύπ ’ αυτού έν τφ κώδικι τήςίεράς 
μητροπόλεως ι).

'Η επιγραφή καθ’ ήμετέραν πιστήν αντιγραφήν έχει φδε :
«Όράς, θεατά, τού ναού τό ώραΐον:
Τή ευδοκία τού πανιερωτάτου 
καί άρχιθύτου Λεσβίου Νικηφόρου 
καί Χριστιανών φιλοτιμώ δαπάνη 
των έν Φιλιππουπόλει ήγέρθ’ εκ βάθρων 
ό Γεώργιος, πρέσβυς ών έν γή μέγας 
καί γής άποστάς εις τό πρεσβεΰειν ζέει.

1838 ’Οκτωβρίου 1. »
Αί τής εκκλησίας τοιχογραφίαι είναι άπασαι ζωηραί καί χρονολογούν 

ται από τής τετάρτης δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αίώνος. Είναι έργον 
σχολής άγιογράφων, οίτινες κατά τά αυτά έτη ιστόρησαν καί τάς τοιχογρα
φίας τών άνακτισθεισών έκκλησιών τών μονών Μολδάβας, Βοδενών, Ρήλας, 
αγίου Νικολάου Βατσκόβου. ’Αξιοσημείωτος είναι ή τού νάρθηκος τοιχο
γραφία είκονίζουσα τήν ημέραν τής κρίσεως' οί διά τό πύρ τό εξώτερον 
προωρισμένοι αμαρτωλοί, άνδρες καί γυναίκες, φέρουσιν άμφιεσμόν τών 
χρόνων των καί τινες αυτών κατά τούς λόγους τών πατέρων μας ύποκρύ- 
πτουσιν χαρακτηριστικά γνωστών έπί άμαρτίαις προσώπων άνδρών καί 
γυναικών Φιλιππουπόλεως (τοκογλύφων, κλεπτών, μοιχών καί μοιχαλίδων). 
Αί έπί τών τοιχογραφιών έπιγραφαί είναιέλληνικαί, τινές δέ τούτων έχου- 
σιν αντιστοίχους Σλαυοβουλγαρικάς. Αί τών αγίων μεθ’ ελληνικών 
ωσαύτως επιγραφών έπί τού απλού ξυλίνου τέμπλου εικόνες προέρχονται 
από τού παρελθόντος αίώνος, πλήν μιας τής Θεοτόκου χρονολογούμενης 
από τού 1772.

Τά μετάλλινα τής έκκλησίας σκεύη (δίσκοι, κολυμβήθρα, αγγεία, θυ
μιατήρια, δισκοπότηρον κτλ.) αφιερώματα ευλαβών χριστιανών, ών τά 
πλεΐστα φέρουσι καί τά ονόματα τών άφιερωτών μετά χρονολογίας προέρ
χονται εκ τών μετά τό 1880 χρόνων. Μόνον δίσκος τις έχων έν τφ μέσφ 1

1) Κώδιξ ετών 1781-1845, σελ,, μ' (νέας άριθμ. 48). 
Θ ρ α κ ι  κ ά Ε' 16
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κεχαραγμένην τήν εικόνα τού αγίου Γεωργίου άτέχνως, αφιέρωμα Βουλ
γάρου προσκυνητοϋ μετά Βουλγαρικής επιγραφής, προέρχεται από τής 
όγδοης δεκαετηρίδος τοΰ 18ου αίώνος. Πολύτιμον είναι μικρόν είκονοστά- 
σιον έκ ξύλου κυπαρίσσου μετά ξυλογλυφημάτων καί προσκεκολλημένων 
έπ’ αυτού λιθαδίων εξ όνύχου, άφιερωθέν εις τον άγιον ως δέησις τφ 1777 
υπό τοΰ έκ Στενιμάχου Χατζή Γιοβαννή καί τίνος άλλου, ου τό όνομα 
δυσανάγνωστον έν τή έπ ’ αυτού επιγραφή.

’Αξιομνημόνευτος είναι αρχαία τις στήλη έκ γρανίτου έν εϊδει βωμού 
ύψους 0,85, πλάτους 0,42 καί πάχους 0,38 τού μ., ήτις υποβαστάζει τήνέν τώ 
ίερφάγίαν τράπεζαν. Αύτη ή στήλη εΐχεν άναγλύφους μετ’ επιγραφής άπότοΰ 
β' ή γ' μ. X. αίώνος παραστάσεις, αιτινες δυστυχώς, έσχάτωςάπεξέσθησαν ολο
σχερούς’ ό Τσουκαλάς1) όμως καί δ Dumont1 2) περιγράφουσι ταύταςίδύντες. 
Αί παραστάσεις ήσαν κεχαραγμέναι έν τή εμπρόσθια τής στήλης πλευρά 
κατά δύο ζώνας. Έ νμέντή άνω ζώνη εντός δύο ίσομεγέθων τετραπλεύρων 
παρίσταντο^ύο ιππείς, ών άνωθι ή κεφαλαίοιςγράμμασιν επιγραφή « ’Αλέ
ξανδρος Φιλίππου ’Αγοραίος», εν δέ τή κάτω ζώνη, έχούση τό μήκος τών 
δύο τετραπλεύρων,παρίσταντο τρεις παΐδες έν τηβέννω καί γυνή έν ιματίω 
περιεζωσμένω περί τήν όσφύν, υφ ’ ούς ή έπιγραφή «τοΐς τέκνοις εαυτού». 
Ή  στήλη προφανώς ήτο επιτύμβια στηθεΐσα υπό τού έκ τής έν τή Θρα~ 
κική χερσονήσφ πόλεως ’Αγοράς ’Αλεξάνδρου υιού τού Φιλίππου προς 
μνήμην τών άποθανόντων τεσσάρων τέκνων του. Ή  στήλη εύρέθη πλη
σίον τής μονής, όπου θά προϋπήρχε Θρακικός συνοικισμός ή έπαυλις,

Ή  διαφύλαξις τής αναγλύφου ταύτης στήλης, πάντως ένεκα τής τού 
ίππέως παραστάσεως, έν εκκλησία τού αγίου Γεοοργίου καί δή έν αύτφ τώ 
ίερφ υπό τήν άγίαντράπεζαν φαίνεται μοι ουχίτυχαία. Διότι αύτη συνδυαζο- 
μένη προς τήν προσκύνησιν ετέρων αναγλύφων τού καλουμένου κατ’ έθος #ρα- 
κόςίτιπέως, τ.έ. τον  Κ υ ρ ίο υ  ηρω°ζ  κ,ατά τάς έπί τών αναγλύφων έπιγραφά:;, 
ως εικόνων τού αγίου Γεωργίουδέν είναι άσχετος πιθανώς προς τήν παρα- 
μείνασαν παρά τοίς έκχριστιανισθεΐσι θραξί λατρείαν τού ήροως-θεού 
τούτου έν τώ προσώπφ τού αγίου Γεωργίου. Οΰτω λ. χ. ανάγλυφον τού 
ήρωος τούτου ζέντετοιχισμένον έπί τουρκοκρατίας έν τφ νάρθηκι τής 
προμνημονευθείσης έν Φιλιππουπόλει ’Αρμενικής εκκλησίας, πρψην έλ" 
ληνικής τού αγίου Γεωργίου, προσεκυνεΐτο ώς είκών αυτού τού αγίου καί 
λαμπάδες έκαίοντο προ αυτού. 3) σήμερον ακόμη έτερον τοιούτον κείμενον

1) Γ. Τσουκαλάς, "Ιστοριογεωγραφίκή περιγραφή Φιλιππουπόλεως, Βιέννη, 1851, 
σελ. 63.

2 )  D u m o n t  —Η o m o l l e ,  Mellanges d’ archeologie et d’ epipraphie, 
σελ. 289

3) Αυτόθι, σελ. 218 καί 513.
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εν τη εκκλησία τής κώμης Έλί-δερέ τής περιφερείας Τατάρ-Παζαρτζικίου, 
ΰπου έ'κειτο ή αρχαία Βησσαπάρα, τιματαί υπό των χωρικών ως είκών 
ωσαύτως τοϋ αγίου Γεωργίου.1) 'Ωσαύτως παρ’ ελληνική οικογένειαΦιλιπ- 
πουπολίτιδι έν τφ εικονοστασίφ της μεταξύ των άλλων έν αύτφ ιερών εικό
νων υπήρχε μέχρις εσχάτων μικρόν άνάγλυφον τοΰ ίππέως λατρευόμενον 
κατά οικογενειακήν παράδοσιν ώς τό τοΰ αγίου Γεωργίου, ενώπιον ούτινος 
έκαίετο ανέσπερος κανδήλα υπό τής οικογένειας, εξ ού καί λίαν ήμαυρίσθη.
Η γραία οικοδέσποινα μετά δακρύων παρέδωκεν αυτό εις τον διευθυντήν 

του μουσείου άπαιτήσαντα, άφοΰ τρις έσταυροκοπήθη καί μετ’ εύλαβείας 
ήσπάσθη αυτό. *)

Περί τού Θρακός τούτου ήρωος — θεού πολλά κατά τούς τελευταίους 
χρόνους έγράφησαν 3) έξ αφορμής τών άνευρεθέντων εν Θράκη καί Μοι- 
σία αναθηματικών εις αυτόν αναγλύφων, άνερχομένων εις εκατοντάδας καί 
όλονέν έκάστοτε άνευρισκομένων. Ή  πιθανωτέρα περί αυτού γνώμη είναι 
ή τούσοφιστού Φιλοστράτου’δτι ό κατ’ εξοχήν ούτος, κατά τούς’χρόνους του 
(γ' —δ' μ.Χ. αιώνα) παρά τοΐς Θραξίν, ιδίως τοίς παρά τή Ροδόπη οικούσι, 
λατρευόμενος Θεός ώςίππεύς, κυνηγός, οπλίτης καί άλεξίκακος, είναι ό πα
λαιός των βασιλεύς Ρήσος, ο υπό τού Διομήδους έν Τροία φονευθείς, οστις 
άφηρωισθείς έ'τυχε τιμών τοσοΰτων, καίπερ ούδέν άξιοσημείωτον έν τφ 
βίο.) του διαπραξάμενος '). Συνεταυτίσθη δέ ούτος, ως φαίνεται, μετά τού 
αγίου Γεωργίου κατά τούς πρώτους αιώνας τού έκχριστιανισμού τών Θρα
κών, ως πρότερον κατά τούς έσχάτους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας χρόνους 
συνεταυτίσθη ύπ’ αυτών μετ’ άλλα)ν έπιτοπίων ηρώων καί θεών (’Απόλλω
νος, Διονύσου, Έρμού, Διοσκούρων), ώς διαπιστούται έκ τών έπί τών άνα- 
θσματικών εις αυτόν αναγλύφων επιγραφών καί ούτω διηωνίσθη ή ζωηρά 
άνάμνησις τής λατρείας του ώς καί άλλων ελληνικών ηρώων καί ημιθέων s) 
έν τή όρθοδόξφ ημών θρησκείμ. "Ενεκα δέ τού συνταυτισμοΰ τού ήρωος 1 2 3 4 5

1) Β a t a c 1 i e w, Ή  πόλις Τατάρ-Παζαρτζίκ, έτ. 1923, σελ.40.
2) D i a c o v i t s c h ,  Bas-reliefs du cavalier Thrace. Antmaire de labiblio- 

theque nat. a Plovdiv, έτ. 1924, σελ. 163, άρ. 34, ένθα περιγράφεται τό άνάγλυφον.
3) ’Ίδε: K a z a r o w  G.Heros (Thx-akischer Reiter) έν τή Real-Encycl.Pauly- 

Vissowa, Suppl.III, έτ.1918,σελ.1131 καί έξης—Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, Homage intern, a 
1’ Uuiversite d* Athenes, Ξενία, έτ. 1912, I, σελ. 108.—S e n r e ,  Revue des etudes 
qr. XXV, έτ. 1912, σελ. κέξ. D e t s c h e w  Ο. Σχεδιάγραμμα περί τής θρησκείας 
τών αρχαίων Θρακών, βουλγαριστί, έν τή Ιστορική βιβλιοθήκη τόμ. III, έτ. 1, 1928, 
Σοφία καί άλλοι.

4) Φ ι λ ο σ τ ρ ά τ ο υ ,  έρωτ. λόγ. 3.16.
5) ’Ίδε, B e r n h a r d  S c h m i d t ,  Das Volksleben der Neugriechen und 

das Hellenische Altertum, κεφ. I, καί II; die Hellige Leipzig, έτ. 1871.
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μετά τοΰ άγιου Γεωργίου ούχί μόνον τά ανάγλυφα τοΰτου έξηκολούθησαν 
μέχρις έσχάστων προσκυνούμενα ενιαχού ως εικόνες του αγίου, α λ λ ’ ώς 
φαίνεται έχρησίμευσαν καί ως πρότυπα των εΙκόνων του αγίου, ών ή όμοιό- 
της είναι μεγάλη καί αναμφισβήτητος ή, εί καί ή παράστασις τοϋ αγίου 
εφίππου άκοντίζοντος δράκοντα μέλλοντα νά καταβροχθίση την κόρην βα- 
σιλέως άναμιμνήσκει ημάς τον μύθον τοϋ Περσέως σώζοντος την Ανδρο
μέδαν. Λείψανον ωσαύτως τής λατρείας του Θρακός ήρωος έν τφ προσώπω 
τοΰ αγίου Γεωργίου είναι καί αί μέχρι σήμερον πολλαχοΰ τής Θράκης τε 
λοΰμεναι ώς θυσίαι κατά την Ιορτήν τοΰ αγίου σφαγαί άμινών. ών τά έψη- 
μένα κρέατα λειτουργοϋνται έν τή εκκλησία καί ειια διανέμωνται είς τούς 
οικείους καί φίλους υπό των θυτών.

Μνημονευτέαι ωσαύτως δύο κτιτορικαί είς κρήνας τής μονής έπιγραφαί, 
κεχαραγμέναι επί εύμεγέθων λευκών μαρμάρινων πλακών  ̂διά τοΰ αύτοΰ 
ώς ό τής προμνημονευ θείσης επιγραφής τύπου γραμμάτων. Άμφότεραι αί 
έπιγραφαί είναι προγενέστεραι τής άνακτίσεως τής εκκλησίας.Ή μία άφαι- 
ρεθεΐσα έκ τής θέσεώς της κατάκειται νΰν έν τφ ύπογείω τής μονής' είναι 
δεκάστιχος καί αποτελεί τρίμετρον ίαμβεΐον ένδεκάστοιχον, συντεθέν πιθα
νώς υπό τοΰ αύτοΰ μητροπολίτου.Αΰτη κατά πιστήν ήμετέραν αντιγραφήν 
καί κατά ιαμβικά τρίμετρα έχει :

«'Ιεραρχοΰντος Λεσβίου Νικηφόρου, 
έφηγουμένου δ’ ’Ανθίμου Μολδαβηνοΰ, 
ή βρύσις αΰτη τοΰ θείου Γεωργίου 
νΰν πρώτον έκτίσθ’ είς τον παρόντα τόπον 
διά δαπάνης ευλαβούς ίσναφίου 
τών μπογιατζήδων τής Φιλιππουπόλεως 
Στενιμάχου τε καί Κουσίκιογι, 2 ) δντων 
πρωτομαϊστόρων τε καί μαϊστόρων 
αυτών τε πάντων, καλφάδων καί μαθητών.
Σφσον δέ τούτους, θαυμαστέ Γεώργιε,
ταις προς θεόν σαΐς παεσβείαις εύπροσδέκτοις
1833 Σεπτεμβρίου 15.»

Ή  δευτέρα έπιγραφή είνε έντετοιχισμένη άνωθι τής έν ιή αυλή τής 
μονής κρήνης, έξ ής καί μόνης υδρεύεται νΰν ή μονή. Αΰτη είναι έν πεζφ 1 2

1) 3Ίδε καί Σ ω τ η ρ ί ο υ  Γ. Άνάγλυφον άγ. Γεωργίου έξ Ήρακλείας τής 
Προποντίδος. Θρακικά, τομ. Λ' έτ. 1928, σελ. 33—37.

2) Κώμη μικρά νΰν κείμενη βορειοδυτικές τοΰ Στενιμάχου υπό τό δνομα 
Κοτσάτσοβον.
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συντεταγμένη καί καταλαμβάνει επί τής πλακός δέκα στίχους.Κατά πιστήν, 
ήμετέραν αντιγραφήν έχει :

«Ήγουμενεΰοντος τής ίερας μονής του αγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τροπαιοφόρου καί -θαυματουργού του πανοσιωτάτου 
κ5 ελάχιστου έν ίερομονάχοις ’Ανθίμου τοϋ Μολδαβηνοΰ 
άνηγέρθη αυτή ή πηγή δΓ έπιμελείας εξόδων τε καί επιστασίας 
τής αύτοϋ πανοσιότητος καί δια συνδρομής 
καί φιλοτίμου δαπάνης των τιμιωτάτων καί ευλαβεστάτων 
χριστιανών τοϋ έν Στενιμάχω ευλογημένου ρουφετίου 
των σαπουντζήδων μαϊστόρων τε, καλφάδων καί μαθητών.
Δωη αυτοΐς ό Κύριος διά πρεσβειών τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τον μισθόν εν τοις ούρανοϊς 1831 

Σεπτεμβρίου 25.»
Δυστυχώς τό σϋσκιονκαί αίωνόβιον τής μονής έκ δρυών, πλατάνων 

π τελειών, οξυών καί ελατών δάσος, τό έκτεινόμενον κάτωθι αυτής βορειο- 
δοτικώς κατά τον χείμαρρον, κατεκύπη δλον μετά τό 1906 ουδ’ ίχνους νυν 
καταλειφδέντος. Ό  δήμος τής Φιλιππουπόλεως προτίθεται νά μεταβάλη 
προσεχώς τήν μονήν έπισκευάζων καί διαρρυθμίζουν εις θερινήν αποικίαν 
τών απόρων μαθητών τών δημοτικών του σχολείων.

Έν Φιλιππουπόλει τή 15 Τβρίου 1933

Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΟίχίΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ

Φίλε γερουοιαατη κ. Μιλτιάδη Σταμ,ούλη,

Τά χειρόγραφα* ποϋ μ’ έστειλες νά εξελέγξω άνεγνώρισα δη είναι 
γνήσια τοΰ ποιητοϋ Βιζυηνοΰ. "Οσο τά φυλλομετρώ μέ θυμίζουν χίλια 
περιστατικά τής συντροφιάς τοΰ ποιητοϋ, τής χρυσής μου νεότητας, των 
φοιτητικών μου χρόνων. Καί τά χαδεΰω σάν μάνα ποΰ χαδεΰει τά παιδιά 
της έπειτα από τρίανταπέντε χρόνια. Τά χαδεΰω γιατί μου μιλάνε περα

(*) Τά χειρόγραφα έδωρήθησαν εις τό Θρακικόν Κέντρον παρά τοΰ συγγενούς 
τοΰ ποιητοϋ π. Στεφ. Βλαχόπουλου' ή δέ είκών εϊνε άπό φωτογραφίαν έκχωρηθεΐ- 
σαν παρά τοΰ βιβλιοπώλου κ. "Αλ. Κολολοΰ (Σ. Θ.)
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σμένα λόγια του ποιητοϋ, μοΰ -θυμίζουν όλες τις ιδέες που είχε για ιό κα
θένα ποίημά του, όλη την λογοτεχνική δΰναμι που ζητούσε νά δώση στην 
έςέλιξιτής εποχής του είτε όταν ζητούσε νά πειράςη, όχι νά πειράξη νά τσοΰςη.

Τί νά σέ πώ, φίλε μου ! Είχα τύχη ποϋ γνώρισα τον άνθρωπον αυτόν 
από τήν πρώτη ήμερα ποϋ έφθασα στάς ’Αθήνας. Ή  συστατική ποϋ είχα 
νάναι ευλογημένη ! Δεν είχε ακόμη τό Πανεπιστήμιο ανοίξει και κάθε 
πρωί χτυπούσα τήν πόρτα τής γκαρσονιέρας τής όδοΰ Φιλελλήνων. Μ’ 
άνοιγε ό Βιζυηνός.

Τά δυο τετράδια των ποιημάτων ποϋ μ’ έστειλες τά γνωρίζω από τότε. 
Τό ένα μάλιστα ποϋ έχει σέ γερμανική γλώσσα τήν έκθεσι μηχανικού γιά 
τό μεταλλείο στο Σαμακόβιτήν μετέφραζε εκείνος καί τήν αντέγραφα εγώ. 
’Ανάμεσα στις σελίδες είναι ποιήματα δικά του ποτισμένα από χίλιες ελ
πίδες πώς θά γινότανε πλούσιος μιά μέρα! Τό άλλο τετράδιο έχει μόνο 
ποιήματα. ’Άρχισε νά γράφεται στά 1890 καλογραμμένα παστρικά. Πρώτο 
ποίημα φέρει τον τίτλο «Πάαχα» ποϋ γράφηκε γιά ν ’ άπαγγελθή στο σχο
λείο τής πατρίδας του καί γι’ αυτό τελειώνει σέ κολακεία καί ύμνο τοϋ 
σουλτάν Χαμίτ. Τό δεύτερο ποίημα αφιερώνεται στήν αγάπη του, στή μι
κρή Μπετίνα καί φέρει τον τίτλο «Νύχτα». Είναι γραμμένο τον Μάϊο τοϋ 
1890 ποϋ δέν ξεϋρω πιο προαίσθημα τοϋ ποιητοϋ γεμίζει νύχτα τήν καρ
διά του, τή γεμίζει θλΐψ ι. Καί θρήσκος τρουβαδοϋρος λογυρνά τραγου
δώντας μέσ’ στήν ερημιά άστέρινα τραγούδια. Τό παραθέτω γιατί νομίζω 
πώς δέν τυπώθηκε ά>λη φορά.

Ν Υ Χ Τ Α

"Ε δυσεν  δ ή λ ιο ς  *π ί σ ω  ά π  τά β ο υ νά  
π ί σ ω  α π ’ τά  β οννόκορφ ο .  ν έ φ η  σ κ ο τ ε ιν ά  

τον  κ α τ ε υ ο δ ώ νο υ ν .
Φ τερ ω τά  κ ο π ε λ ιά ,  π ά λ ι  ο ι  βραδε ινο ' ι  
ο ι δ ρ ο σ ά τ ο ι  Ζ έφ υ ρ ο ι  τ η ν  π λ α τ ε ία  σ κ η ν ή  

τ ’ ο υ ρ α ν ο ύ  σ α ρ ώ ν ο υ ν .

Γ ιά  ν ’ ά π λ ώ σ  ή Ν ύ χ τα  μ ε σ ’ σ τ η ν  κ α ΰ σ ρ ή  
μ έ σ ’ σ τ ή ν  ά π ε ι ρ η  ε κ τ α σ ι  ν ά  κ ρ ν φ ο χ α ρ ή  

τά δ ι α μ α ν τ ι κ ά  της .
Δέν τό ύλέλει— ξ έ ρ ω — δεν έπ ιέ λυμ ε t 
νά ϋ ω ρ ο ύ ν  τά  κ ά λ λ η  τ η ς  β έβηλο ι  δηι&αλμοϊ 

κ α ι  τά μ υ σ τ ι κ ά  τη ς .

ΛΓ αυτό μ έ  β ή μ α  ά ρ γδ  κ α ι  σ ιγ α ν ό  
σάν π ρ σ β ά λ η  ή  Μ ά γ ι σ σ α  από τόν ουρανό



Ν ικ ο λ ά ο υ  Β α σ ι λ ε ι ά δ ο ν

κ α ι  χυϋ 'η  σ τ η ν  Κ τ ί σ ι  
α τώ ν  θ ν η τ ώ ν  τά μ ά τ ι α  ύ π ν ο ν  α γ α π ά  
ν π ν ο  μ ε  δ ν ε ίρ α τ α  νά κ ρ υ φ ο σ κ ο ρ π ά  

γ ια  νά τους κ ο ίμ η σ η .

Μ α υ ρ ο μ ά τ α  ν ύ μ φ η  κ α ι  μ ε λ α γ χ ρ ο ιν η  
δ ίε ς  π ώ ς  μ ε  τ ά  μ ά γ ι α  τη ς  τ η ν  κ α τ α π ο ν ε ί  

τη  β ο η  σ τ η  χώ ρα ! . . .
Κ ο ύ ρ ν ι α σ α ν  στα δ έ ν δ ρ α  τά  φ α ι δ ρ ά  π ο υ λ ιά  
τά π α ι δ ι ά  λ ι κ ν ί ζ ο ν τ α ι  μεο* σ τ η ν  α γ κ α λ ιά  

τη ς  μ α μ μ ά ς  τω ν  τώ ρα .

Μ ό ν ο ν  η κ α ρ δ ι ά  μ ο υ  — ά χ α ρ η  κ α ρ δ ι ά  !  
α π '  τ η ς  Μ ά ν ν α ς —φ ύ σ ε ω ς  φ εύγ ε ι  τ η ν  π ο δ ιά  

ν π ν ο  δεν  γυρεύε ι .
αΗ  μ ο ρ φ ή  τ η ς  Ν ύ χ τα ς  τ η ν  π α ρ α π λ α ν ά  

'θλ ιβερή συυ,πά&εια μ έ σ  στά σκοτείνά 
μ ο υ  τη ν ε  μ α γ ε ύ ε ι .

’Ά λ λ ο τ ε  γεμάττ) μ ε  η λ ίο υ  φ ω ς  
ε μ ο ια ξ ε  Π α ρ ά δ ε ισ ο ,  π ο υ  ά γγ ελος  κ ρ υ φ ό ς  

1ν ο ιά ζ ο ν τ α ν  3δώ  χ ά μ ο υ .
Τ ώ ρα ,  η  παρθ -ένα  μ ε  ξ α ν θ ά  μ α λ λ ιά  
μ έ σ ’ *ς τον τ ά φ ο ν  εσβ υσ ε  !  — Π ά γ 3 ή α ν τ η λ ιά  

μ έ σ 5 άπ°  τ η ν  κ α ρ δ ιά  μ ο υ .

Τ ώ ρ α  σάν τ η ν  Ν ύ χ τ α  μ α ύ ρ η  ά π  τ ο ν  κ α ϋ μ δ  
ν α ν ο υ ρ ί ζ ε ι  ά 'θ όρ νβα  κά·θε τ η ς  π α λ μ ό  

κ α θ  ’ έ π υ θ ν μ ία .
Ε ίν α ι  *μέρα  ;  — Μ ο ιά ζ ε ι  ά δ ε ια ν  ο υ ρ α ν ό  
π ο ύ  σ φ α λ ε ί  σ τά  σ τ η θ ι α  του  ά ιρ νχ ο  κ ε νό  

ά π ε ι ρ η  έ ρ η μ ία

”Α ρ χ ισ ε ν  η  ν ύ χ τ α  ;  —  *Ως π ο ύ  νά  το δ ιώ  
α π '  τά  φ υ λ λ ο κ ά ρ δ ια  τη ς  β γ α ίν ο υ ν  χ ί λ ια  δυο  

φ ω τε ιν ά  λ ο υ λ ο ύ δ ια  :
Τ ης  Ξ αν ’θ η ς  μ ο υ  ε ικ ό νε ς  β γ α ίν ο υ ν  μ ι ά  κ α ι  μ ιά ,  
ωσάν κ ό σ μ ο ι  ά σ τ έ ρ ι ν ο ι  μ ε σ ’ *ςτήν ε ρ η μ ι ά — 

κ ό σ μ ο ι  α π ό  τ ρ α γ ο ύ δ ια .



Ν ύχτα ,  μ η ν κ α κ ιώ ν ε ι ς ! —  Π άνΟν ατά βοννά  

π ο ύ  β α ρ ι έ σ α ι  μ ό ν η  οον ,  κ ά π ο ι ο ς  λ ο γ υ ρ ν ά  
μ ε  'θερμό κ εφ ά λ ι .

Μ ' ε ρ α ο τ ο ϋ  λ α χ τ ά ρ α  κ ά π ο ι ο ς  μ ε λ ε τ ά  
μ ε α * α υ τ ό ν  ς ’ τά  π λ ο ύ τ η  ο ο ν  τ ’ ά χ τ ι ν ω τ ά , 

α τά  κ ρ υ φ ά  σ ο υ  κ ά λλη . . . .
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Ε ίμ α ι  ψ ά λ τ η ς  θ ρ ή σ κ ο ς .  Λεν κ α τ α α χ ο π ώ  
τ' ά γ ια  σου  μ υ σ τ ή ρ ι α .  Κ α ι  σ τ ο  σ κ υ θ ρ ω π ό  

σ κ ό τ ο ς  —  μ ή  σε μ έ λ λ ε ι—
"Αν σ υ χ ν ά  μ ο υ  φ ε ύ γ η  μ ι α  χ ρ υ σ ή  σ τ ρ ο φ ή  
α π ό  τ ή ς  *Α γ ά π η ς  α ο υ  τη ν  γ λ υ κ ε ία  μ ο ρ φ ή  

μ έ σ α  μ ο υ  α να τ έ λ λ ε ι .

Τάποιήματααΰτοΰ τοΰ τετραδίου, τά περισσότερα, είναι αντιγραμμένα 
από τις πρώτες σημειώσεις του, τις πρώτες εμπνεύσεις του. Θυμονμε μά
λιστα που δεν ήθελε νά τά καλοκοιτάξω. ’Ίσως γιατί στο τέλος είχε κακο
γραμμένα μερικά σόκιν. ’Ίσως γιατί σκοπούσε νά τά διόρθωση, νά ρύθμι
ση καλύτερα τον στίχο, ν ’ άλλάξη λέξεις καί καμμιά φορά ν ’ άναποδογυ- 
ρίση τις στροφές. Παράδειγμα «'Η  ’Αφροδίτη τ ’ ά'στρο τής ’Αγάπης που 
είναι ένα από τά τελευταία καί από τά καλυτερά του. Σ’ αυτό ή ’Αγάπη 
χύνεται διάπλατη στον πανθεϊστικό ορίζοντα, πέρα από τη θνητή ζωή, 
πάνω από τον τάφο, γιατί

πάντ’ απ ’ τη ν  α γ ά π η  κ ά θ ε  μ ι ά  ζ ω ή  
κ ά θ ε  α σ τ έ ρ ι  σ τ ή  ζ ω ή  ώ δ η γ ή θ η

καί ο ποιητής είχε αδυναμία σ’ αυτό τό ποίημα, που τόσες φορές μου διά
βαζε τήν επωδό .*

Π ρώ το  α π ’ δλα  τ ’ ά σ τ ρ α  μ έ σ '  σ τ ο ν  ο υ ρ α ν ό  
π ρ ώ τ ο ς  α π '  τ ο ν  λ ό φ ο  σ’ ά γ ν α ν τ ε ύ ω  !
Σ α ν  τ ο ύ ς  μ ά γ ο υ ς  σ κ ύ β ω  κ α ι  σε προσκυνώ )  
σ α ν  ε ρ ω τ ε υ μ έ ν ο ς  σε λ α τ ρ ε ύ ω !

Λέτε, νά ήιανε πανθεϊστής; ’Ίσως. ’Ίσως καί γιά παρηγοριά στά χτυπή
ματα τής τύχης του. Καί ήλπιζε πώς έτσι μιά μέρα θά ένωθή στά υψηλά 
μέ τήν κόρη π ’ αγαπούσε.

Δίχως άλλο  μέσ*  σ τ ά  σ τ ή θ ι α  τ ά  Ιερά  
τ ο ν  Θ εού , α π '  α γ ά π η  γ ε ν ν η μ έ ν ε ς



Ν ικ ο λ ά ο ν  £ α σ ι λ ε ι ά δ ο ν

δέν  π ε ϋ α ί ν ο υ ν  η ψ ν χ ε ς  κ α μ μ ι ά  φ ο ρ ά  
κ ι ’ ας ε ί ν α ι  ο ϊ  σ ά ρ κ ε ς  μ α ς  ΰ α μ μ ε ν ε ς .

Μ 5 α γ ά π η  ά π * ά σ τ ρ ο  σ’ ά σ τ ρ ο  τ ι ς  π ε ρ ν ά  
νά  χ α ρ ο ν ν  τω ν  έ ρ γω ν  τ ο ν  τά  
ώς πού νά ε ν ω ϋ ο ν μ ε  δλό ι  μ α ς  ξ α ν ά  
σ τ ο ν  κ ο ιν ο ύ  π α τ ρ ό ς  μ α ς  τ η ν  α γ κ ά λ η  !

Το ποίημα αυτό έχει αλλαγμένες τις στροφές του πολλές φορές. Τε
λικά δημοσιεύθηκε στην «Εστία» μετά τον θάνατο τοΰ ποιητοΰ. Αλλά 
κανένα από τά ποιήματα αυτού τοΰ τετραδίου δέν δημοσιεύθηκε αυτούσιο. 
Ό  ποιητής διάλεγε τή στιγμή ποΰ είχε διάθεσι, το διάβαζε, τό χτένιζε, τύ 
ξαναδιάβαζε, τοΰ λάξευε τή φόρμα καί τόστελνε νά τυπωθή. Μά τί έγινε 
τό τρίτο τετράδιο μέ ποιήματα τά σχολικά;

"Ήταν κι’ αυτό σάν τά'λλα δύο μέ χονδρά καπάκια, μέ πολύ καλό χαρτί 
καίμε φύλλα περισσότερα,πάρα πολλά.Τά ποιήματα εκείνα δέν ήσαν εμπνεύ
σεις τής στιγμής. Ή σαν μιά ψυχολογική καί παιδαγωγική έξέλιξις. Οΐεπι
κεφαλίδες ήσαν σπάνιες. Συνηθέστερα τις αντικαθιστούσαν ζωγραφιές άπο 
ανάλογα αγγλικά, γερμανικά καί γαλλικά περιοδικά, εϊτε καί χαλκομανίες. 
Καί κάτω από κάθε μιά ήτον καί τό ποίημα, άντιγραμένο, διωρθωμένο, 
τέλειο. Πρώτα, πρώτα ήσαν ποιήματα γιά τά πολύ μικρά παιδιά, έπειτα 
γιά τά παιδιά δημοτικού σχολείου καί τέλος γιά γυμνασιόπαιδα. Σ ’ αύτο 
τό τετράδιο είχε ο ποιητής ιδιαίτερη αγάπη. 'Απλές έννοιες ηθικοπλαστι
κές, πραγματογνωσία, παραμυθάκια πού στήν καρδιά τών παιδιών συμβό
λιζαν μιάν αλήθεια, φτερουγίσματα τής φαντασίας στις ωμορφές τής φύ- 
σεως καί ιδανικές εικόνες πού ευρύνουν τό μυαλό, πού δυναμώνουν τήν 
φαντασία και πού μορφώνουν ένα γενναίο καί σταθερό χαραχτήρα τού 
κάθε πολίτη. Σέ τέτοιο υλικό ό ποιητής ήταν στο στοιχείο του. "Οπως πο- 
τίσθηκε βαθειά τις πλατωνικές φιλοσοφίες στο φροντιστήριο τού Τσέλερ 
καί μπήκε στά νοήματα τής πειραματικής ψυχολογίας στο φροντιστήριο 
τού Βούντ ό Βυζυηνός ήταν ό μόνος ποιητής πού μπορούσε ουνειδητώς 
νά καταπιασθή ένα τέτοιο έργο πλαστικό τής νέας γενεάς. Καί τό τετρά
διο αυτό μέ δσα ποιήματα είχε άποτελεκόση δέν μού τόστειλες. Τί έγινε; 
Χάθηκε: Τί κρίμα!

Τό^δΘθό ποιητήςκλείσθηκε στο φρενοκομείο. ’Από βραδύς στήν προσ
βολή τής τρέλας τον κρατούσαμε σέ σπαραχτική συντροφιά, στο ζυθοπωλείο 
τής Βουλής, εγώ καί ό νευρολόγος συγγραφεύς τών «ψυχοόσεων» Σιμός 
Άποστολίδης. Ό  ποιητής βρισκότανε σέ ποιητικό οίστρο. Στή θαμπάδα 
εκείνη τού μυαλού του καί στον παροξυστικό χείμαρρο μιας στιχουργίας 
ακατάστατης, μά εκπληκτικής, άπήγγελλε ποιήματα τής στιγμής, μά καί πα-
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ληά, που αναδεύονταν πυκνά μέσ’ στο μυαλό του καί πολλές στροφές που 
βλέπω τόρα στο δεύτερο τετράδιο πού μ’ έστειλες. Τις θυμούμαι καί ανα
τριχιάζω. Καί σέ μια στιγμή αγρίευε. Έγοΰρλωνε τά μάτια, έσφιγγε τά 
χέρια, ή ρινόφωνη απαγγελία του έσπανε σέ λιγμούς ποΰ του πήραν την 
καλή του, άρπαξαν την χαρά τής ζωής του.

.Σ αν μ ’ α ρ π ά χ τ η κ ε  η χ α ρ ά  
π ο υ  έ χ α ιρ ό μ ο υ ν  μ ι α  φ ο ρ ά  
έ τσ ι  σε μ ι ά ν  ώρα . . .  
μ ε α ’ σ’ α υ τ ή ν  τ η ν  χώρα 
δλα  ά λ λ ά ξ α ν  τ ώ ρ α  !

Τον παρηγορούσαμε, τού λέγαμε γλυκά λόγια, άλλ’ ό ποιητής ήταν 
αμετάπειστος. "Ενας στεναγμός βαθύς, πολύ βαθύς μας απαντούσε μ’ ένα 
τετράστιχο :

Μ εσ ’ στά στη&ια ή συμφορά 
σάν τό κΰμα πλημαυρρ. 
σέρνω τό βαρύ μου βήμα 
σ ’ ενα μνήμα. . .

Λίγους μήνας ύστερα τά βιβλία, τά έπιπλα τού ποιητού βγήκαν στη 
δημοπρασία.

Τελείωνα τά χρόνια τότε των σπουδών μου και θάδιδα εξετάσεις 
γιά τό δίπλωμα. Ή ταν Κυριακή. Μέ τί καρδιά έβλεπα τήν ημέρα εκείνη 
νά πωλιούνται τού ποιητού τά βιβλία. νΩ τήν θυμούμαι ακόμη. Θυμού
μαι καί τις στίβες τά βιβλία. "Οπως ήσαν καλοδεμένα, χρυσογραμμένα, 
από χρήματα τής υποτροφίας τού Γιωργάκη Ζαρίφη αγορασμένα.Ήταν ολό
κληρη ή διεθνής φιλοσοφία, ή φιλολογία καί δλη ή διεθνής Κριτική τής 
νεωτέρας τέχνης καί φιλολογίας. Τά βιβλία βγήκαν στή δημοπρασία γιά 
χρέη τού ποιητού καί γιά νά συντηρηθή ό ίδιος στο φρενοκομείο. Έγώ 
έπρεπε νά φύγω γιά τήν Πάλι. Μάζεψα τά χειρόγραφά του καί τάπαρέδωκα 
στον κ. Νάζο τον διευθυντή τού ’Ωδείου, δπου έδίδασκε[ό ποιητής χή νιώ- 
τερη λογοτεχνία. Μιάν φωτογραφία του κράτησα γιά τον εαυτό μου, πού 
έδωκα στον μακαρίτη Σκόκο μέ τήν πρώτη βιογραφική μελέτη γιά τον Βι- 
ζυηνό, πού δημοσιεύθήκε στο Ημερολόγιό του τον ερχόμενο χρόνο.Καί τήν 
ημέρα εκείνη κρατήθηκαν από τή δημοπρασία τά τρία τετράδια,άλλες σελί
δες λογοτεχνικές των παραδόσεών του περί Ρυθμικής καί Δραματολογίας, 
σειρά γραπτών μαθημάτων φιλοσοφικών καί λογοτεχνικών από γερμανούς 
καθηγητάς καί γερμανικά φροντιστήρια, μερικά διηγήματαπρωτότυπα ό«Μο- 
σχοβ Σελιμή» καί τό «θλιβερό Πανηγύρι» τελειωμένα είτε μισοτελειωμένα,
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δπως καί μια θαυμάσια μελέτη του για τά βαλλίσματα των ευρωπαϊκών ε
θνών ballades υπό τον τίτλον «άνά τον Έλικώνα» μέ ωραίες μεταφράσεις 
από γερμανικές, αγγλικές, γαλλικές καί σουηδικές ballades δπως καί δικές 
μας λαϊκές. ’Αργότερα ή μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στην « Ε σ τ ί α » .  "Ενα 
μικρότερο τετράδιο από ποιήματα μέ τίτλο«Είκόνες καί Σκέψεις»έπρόκειτο 
νά σταλή σέ διαγωνισμό καίδέν έπρόφθασε.’Ακολουθούσαν τά ποιήματατών 
σχολείων. "Ολα αυτά παραδόθησαν εις τον κ. Νάζον. Θά μέ ρωτήσετε τί 
έγιναν αργότερα ;

’Ήμουν πλέον στην Πόλι όταν έμαθα, δτι κάποιος στενός συγγενής 
του ποιητοΰ έζήτησε την πνευματική αυτή κληρονομιά καί τήν παρέλαβε 
έπιστρέφοντας στή Βιζώ. Πέρασαν πολλά χρόνια ακόμη καί σκέφθηκα μιά 
μέρα νά γράψω —αυτά προ του ευρωπαϊκού πολέμου — στον δεσπότη τον 
άγιον Βιζΰης, που είναι τώρα Μαρωνείας, τον κ. ’Άνθιμο Σαρίδη καί νά 
μάθω τήν τΰχη των χειρογράφων. Του επρότεινα μάλιστα νά συνεννοηθή 
ή οικογένεια μ’ ένα εκδότη των ’Αθηνών διά τό οικονομικό μέρος καί 
δτι είς περίπτωσι έκδόσεως θά ήμουν πρόθυμος δωρεάν νά κατατάξω τήν 
υλη, νά σχολιάσω, άνθά ήτο ανάγκη καί νά κατατοπίσω αυτήν. 'Ο δεσπό
της άνταποκρίθηκε μ’ ευγένεια στήν επιστολή μου, έστειλε τον κατάλογο 
τών σωζομένων έργων, αλλά μου διετυπωσε τήν άξίωσι τής οικογένειας νά 
τ’άγοράσω ό ίδιος. ’Έτσι εσταμάτησε καί πάλιν ή έκδοσις γιατί εγώ,σάν για
τρός,δέν είχα καιρό νά είμαι καί εκδότης.Προπέρυσι έδωκα τον κατάλογον 
αυτόν είς τον καλό ποιητή τής Πόλης ’Απόστολο Μελαχρινό, δπως και 
άλλας πληροφορίας, γιά μιά μελέτη που γράφει γιά τον ποιητή Βιζυηνό.

Καί κάτι άλλο δμως χάθηκε τήν ’ίδια ήμερα εκείνη τής δημοπρασίας. 
Θυμούμαι τήν εποχή εκείνη δτι έψαξα καλά καί δέν τό ηυρα.Μιά καρφίτσα. 
Ή ταν δώρο τής Κυπριώτισσας κυρίας, που δταν ήταν μικρό κορίτσι αγα
πήθηκε από τύν μικρό μαθητή Βιζυηνό καί γένηκε αιτία νά φυγή εκείνος 
μέ τον συγγενή του μητροπολίτη καί νά σπουδάση στήν Πόλι."Οταν αργό
τερα πολύ ό ποιητής βραβεΰθηκε στους ποιητικούς διαγωνισμούς καί γύρισε 
διδάκτωρ τής φιλοσοφίας από τή Γερμανία μέ τις ωραίες μελέτες του εκεί- 
νη«περί Καλού» καί «περί τής Φιλοσοφίας παρά Πλωτίνφ» πέρνει ένα 
γράμμα μιας κυρίας πού τον ερωιά αν ήταν εκείνος τό Γιωργί πού έμενε 
στή Μητρόπολι μέ τό επίθετο Βιζυηνός, HI δημοσιογραφία πού διαλαλούσε 
τυνοιια τού ποιητού ειδοποίησε καί τήν Κυπριώτισσα κυρία πού είχε παν- 
δρευθή στο αναμεταξύ εκείνο.Στο δεύτερο τότε γράμμα του δ Βιζυηνός 
πέρνειγιά ενθύμιο μιά καρφίτσα καί τήν τηρά σάν φυλαχτό, σάν κάτι πού 
τού ξανανειώνει όνειρα παλιά, γλυκά κι’ αξέχαστα. Καί τραγουδάει.
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Μ ιά καρφ ίτσα

Μιά καρφίτσα σαν αστέρι 
3ς την γραβάτα μου φαντάζει 
ε ΐν 3 από μιας φίλης χέρι 
μη ρωτάτε πώς την μοιάζει.

Τ' άδολο της τδ χρυσάφι 
φλογερές αχτίνες χύνει 
σαν τη νέα καρδιά που έβάφη 
στής 3Αγάπης τδ καμίνι.

Τά ώραΐα της λουλούδια 
μαύρα γύρω σμαλτωμένα 
’μοιάζουν χαρωπά τραγούδια 
μέσ' άπδ καημούς βγαλμένα.

Δυδ ρουμπίν ια πού τραντάζουν 
κάύλε πού Ό3 άνοιγοκλείση 
δάκρυα ματωμένα μοιάζουν  
της καρδιάς πού εχει ραγίση...

Τί καρφίτσα !... 'Ωσάν κάτι 
μυστικό μαγοφτιασμένο  
άλλο φαίνεται στα μάτι 
άλλο ιιέσα εχει κρυμμένο

Δίπτυχο εικονοστάσι 
εχει δυδ φτερά κ ι3 ανοίγουν , 
μ ιά  μπαρ ίτσα  πού σάν πιάση  
τά σφαλεί ξανά και σμίγουν.

Κ α ί γΓ αυτό οσοι διονν στα στηϋ'εια 
νά τηνε φορώ με χάρι 
την ϋ'αρροΰν — ας ήτο άλή$εια !  — 
έρωτος προσκυνητάρι...

Μά πώς πάλε την εικόνα 
μ έσ3 αυτόν νά περικλείω, 
της καρδιάς μου την εικόνα 
μ έ σ 3 στδ μέταλλο τό κρύο ;
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Κόσμε, αγροίκε, ζηλιάρη, 
λάθος κάνεις, διόρθωσε το :
Νά τον τέμπλου τ * άνοιχτάρι 
άνοιξε, προσκύνησε το...

Τί θαμβώνεται η ματ ιά  σου 
3μπρος στην λάμιρι που προβάλλει;
ΕΙνε τρίχα αυτό, στοχάσου, 
από μ ιας ξανθής κεφάλι !

Μά δεν ε ιν 3 αχνό μετάξι 
που τδ βάφουνε στην Κίνα.
ΕΙνε φώς που τώχει στάξει 
μια χρυσή τον ήλιου αχτίνα.

Φως που τώχει β άψ 3 ή Δύσι 
και τδ στέλλεΐ θωριασαένο  
μέσ' άπφνα  κυπαρίσσι, 
ςτήν 'Ελλάδα φουντωμένο

Φώς απ' τ 3 όμορφο κεφάλι 
μιας ξανθής π ο υ — νά μου ζ ή σ η —■ 
σαν αυτή δεν εγιν3 άλλη 
τόσο φρόνιμη 3ςτήν κτίσι.

Μά, αν ζητήστε, βρε κανμένοι, 
πουν3 αυτή ή θεά δωχάμου — 
θά τήν βρήτ* εδώ κρυμμένη 
μέσα στή ζεστή καρδιά μου.

Τό ποίημα αυτό γράφηκε τον Μάιο του 1801. cO ποιητής δεν ξέχασε 
τις παλιές του αγάπες. Τις λαχταρεΐ. Μά στο θρονί τής καρδιάς του κάποια 
άλλη τόρα βασιλεύει. Καί ή παλιά αγάπη διαλύεται, περνά. Στο ίδιο τετρά
διο του πριητοΰ βλέπω τήν αγάπη του άτάμνησι πλέον. Γράφει τον επόμε
νο χρόνο, τον Μάρτι του 1892.

*Λνάμνησις

* Ηταν βράδυ. Στολισμένος με πορφύρα 
ό θεός με τά χρυσόξανθα μαλλιά  
σάν έφώτισε τδν κόσμο, πά, στή γύρα,
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με την Δύσι έρωτεμένος την πανώρια κοπελιά 
χάρμα τον είχε στήσει τώρα ’μπρος στη θύρα  
νά τ ’ άνοιξη, νά ήσυχάση ’ς την καλή τηζ αγκαλιά.

Δροσερή, μοαχιές γεμάτη ή ατμόσφαιρα  
είχε άγκαλιααθή τη χώρα τρυφερά.
Που και που ζευγαρωμένα ’ς τον αιθέρα
έλαμναν σιγά πουλάκια με γοργά φτερά
κ ι ’ ακούονταν τον βοσκού ή γλνκειά φλογέρα
που εβοσκοϋσε το κοπάδι πά ’ς του λόφου τά πλευρά.

Στο πλευρό μου άκουμβημένη τδ ξανθό σου τδ κεφάλι 
πρδς τδν ώμο μον γυρτό,
έθωρούσες μακρά, κάτω, τδ χρυσδ τδ περιγιάλι 
και έπρόσθετε ή ώρα ’ςτά περίσσια σου τά κάλλη 
μύριες γλύκες, μύριες χάρες, εάν ήτο δυνατό.

Σαν παλιού ναού ερείπια π ’ άπδ πράσινα χορτάρια 
ανεβαίνανε ώραΐα και λευκά ,

Έκαθήσαμ', απ' τους μόσχους που σκορπούσαν τά θυμάρ ια  
κ ι ’ ά π ’ την ίδ ια μας αγάπη μεθυσμένη, μύρια μαγικά !
Δεν τά είδε άλλος κανένας ά π ’ τή φύσι την καθάρια  
τά θερμά άγκαλιάσματά μας, τά φιλιά μας  τά γλυκά.

Σαν έστ ρέψαμε τά μάτ ια  στ ου Θεού ξανά την πλάσι 
γιά νά ϊδούμε ζαφειρένια τά βουνά 

δλ’ ή ενμορφιά τριγύρω καί ή λάμιμι είχε περάση, 
νέφη μόνο πρδς την Δ ναι λογυρνούσαν μελανά.
Κ ’ ενθυμούμαι πώς με είπες λυπημένη αυτή τή φρασι :
Η χαρά κ ’ ή ευτυχία, αχ ! τί γρήγορα περνά !

Τώρα κάθουμαι μονάχος ' ς τά ερείπια αυτά τά ίδ ια  
κόκκαλα άπδ μ ια  εποχή νεκρά 

και ακούω τούς άνέμους νά σφυρίζουν σάν τά φείδια 
καί ακούω κουκουβάϊα  νά θρηνολογή πικρά, 
και στο λογισμό μον μέσα μ ία  φρασι μ ’ ανεβαίνει :
3Άχ ! τί γρήγορα διαβαίνει ή ευτυχία καί περνά !

Κα ί βουρκώνεται ή καρδιά μου μοναγμ) κι ώρφανεμένη 
πού τά πάντα βλέπει μαύρα καί ψυχρά καί σκοτεινά 
καί τδ δάκρνο σάν κύμα σ τ ’ ματάκ ια  μον άναβαίνει 
καί τ ’ άχνά τά μάγουλά μου νά τά βρέχχι άρχινά
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κ α ί  στο  λ ο γ ισ μ ό  μ ο υ  π ά λ ι  μ ί α  φ ρ ά σ ι  μ ’ ά ν α β α ίν ε ι  
νΑ χ !  τ ί  γ ρ ή γ ο ρ α  δ ια λ ύ ε τ α ι  ή α γ ά π η  κ α ι  π ε ρ ν ά  !

Ή  αγάπη εκείνη είχε πέραση, είχε διαλυθή. Τώρα ό ποιητής είναι 
άλλου βαθίΐά έρωτεμένος. Με μια μιικρούλα, πολύ μικρούλα για την ηλι
κία του, πού την προστατεύει, πού τήν διδάσκει καί ζητεί νά τής φυσήξη 
μια ποιητική πνοή.

Στήν ορμή τοΰ πάθους του χάνει τήν ισορροπία. Ό  καθηγητής τοϋ 
’Ωδείου ’Αθηνών διδάσκει τήν ποιητική, μά είνε μέ κάποιο από τις μαθή- 
τρες του. τή Μπετίνα, αληθινά έρωτεμένος. Καί πλάθει κόσμους από 
όνειρα, πετά σέ σφαίρες υψηλές στοϋ νού τούς λογισμούς νά δώση 

μέτρο στις γραμμές, ρυθμούς στήν κίνησι καί μέσ’ στις αποχρώσεις τοΰ 
φακός τήν αρμονία, παντού τήν αρμονία. Καί ή δύστυχη κόρη τον θωρει 
σάν άποσβολωμένη. Τί νά λέγή ό ποιητής; Λαλεΐ βραχνά νοήματα σάνάπό 
σήμαντρο πού ράγισε καί χτυπάει, θλιβερά χτυπάει, χτυπάει... γιά θεία λει
τουργία. ’Αλλοίμονο! Ό  ποιητής δμαις νοιώθει μέσα του άδειο τον ναό, 
βουβή τή λειτουργιά, Καί ίσκιους πού τον λειτουργούνε. Ή  κόρη ξάφνω 
χάνεται. Καί βλέπει μνήματα, τάφους πού παντού τον τριγυρνούν. ’Ακόμη 
καί τά μνήματα δ'νομα δεν φέρνουν. "Ενα του ποίημα πού βρίσκω στό 
τετράδιο έχει τίτλο

Τ' άνεπίγ ραφο  μνήμα

Χ ίλ ια  σ τ η  σ ε ιρ ά  μ ν η μ ό ρ ι α  
π ί ν ο υ ν  δάκρυα, γ ιά  δ ρ ο σ ιά ,  
ενα  το υ ς  μ ο ν ά χ α  χ ώ ρ ια  
ε ξω  α π ό  τη ν  ε κ κ λ η σ ιά .

’Άν&η κ α ι  β ο τ ά ν ω ν  φ ύ λ λα  
τ ο ν  σ τ ο λ ίζ ο υ ν ε  τ ή  γή  
στό  σ τ α υ ρ ό  ή  χ ρ υ σ ή  κ α ν δ ή λ α  
λ α λ α δ ί ζ ε ι  σ τ η  σ ιγ ή .

Θ υ μ ια τ ό  μ ε  το  ϋ υ μ ι ά μ α  
τ ο ν  μ ο σ χ ο β ο λ ά  σ υ χ νά  
κ α ι  ν ο μ ί ζ ε ι ς  μ ό ρ ιο  κ λ ά μ α  
γ ύ ρω  γ ύ ρω  τ ρ ιγ υ ρ ν ά

"Οσοι τό &ωροΰν μ ι ν ή σ κ ο υ ν  
κ α ί  α π ο ρ ο ύ ν ε  σ ι γ α ν ο ί  — 
νΕ\α ό ν ο μ α  δεν β ρ ίσ κ ο υ ν  
δ ν ε κ ρ ό ς  γ ιά  ν ά  φ α ν fj !
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Κ α ί  μ ε  σ ιγ α ν έ ς  φ ω ν έ ς  των  
κ α ι  μ έ  σ τ ή ϋ ι α  n o b  π ο ν ο ύ ν  
ψ ιΰ υ ρ ο ϋ ν  Θεός σ χ ω ρ έ σ  τον  
κ α ί  δ ι α β α ί ν ο υ ν  κ α ί  π ε ρ ν ο ύ ν

'Έ νας π ώ ρ / ε τα ι  ε κ ε ί  π έ ρ α  
μ ε  άν&ούς κάΌε π ο υ ρ ν ό  
δ ά κ ρ υ α  χ ύ ν ε ι  ν ύ χ τ α  μ έ ρ α  
κ α ί  τ η ρ ά ε ι  τ ο ν  ο υ ρα νό .

Σ χ ώ ρ ε σ ι ,  Θεέ μ~>ν, δ ό ς  τ ο υ  
α ν  σε φ τ α ί ξ η ,  ε π ε ιδ ή  
ή τ α ν  δ μ ο ν ά χ ο ς  ν ΐ ό ς  τ ο υ — 
θ έν  εχε ι ά λλο  π ι α  π α ι δ ί .

Τά βραχνά λαλήματα του ποιητού γίνονται ολοένα πιο συχνά.Στο θο
λωμένο μυαλό του μόνη λογυρνα ή αγάπη του, ή Μπετίνα.Τό δεύτερο τε
τράδιο εινε γεμάτο από ποιηματάκια άφιερωμέναστήν Μπετίνα.«Ή ζήλια» 
ή «Μοδίστρα» ό «ΙΙοδόγυρος»«Άνυπόμονος»«Έχεμύθ·ια» ή «Σπουδή της» 
τό «Ξελάγιασμα» και τόσα άλλα. Άλλα τά γράμματα διαβάζονται δύσκολα, 
οι στίχοι σκοντάφτουν, 6 ρυθμός κλονίζεται κι1 αυτός. Και ακολουθούνε 
μερικά σόκιν πιο κακογραμμένα, πιο άταχτα και πιο πρόχειρα. Μέσα του 
δεν κλωνίζεται μόνον ό ρυθμός, κλωνίζεται και ό ηθικός κόσμος πού καταρ
ρέει μέ τον σωματικό. Καί αύτό τό νοιώθει ό ποιητής. ’Έρχεται ώρα πού 
κλαίει, πού θρηνεί βλέποντας τ ’ αστέρι του νά δύη στον άφωτο βυθό, τον 
σκοτεινό καί κατάκοπος, γονατιστός, λουσμένος μέσα στον ϊδρω, βλέπει 
τήν αγάπη του νεκρή μ’ ένα σταυρό σε  μνήμα. Στο κλάμα πού ξεσπά βρί
σκει την πιο γλυκειά παρηγοριά του. Ακούει τή φωνή της καί θά κοιμηθή 
στο πλάγι της τον αιώνιο ύπνο :

Τον σ τ α υ ρ ό  τον  ά ιρηλό  
α γ κ α λ ιά  γ λ υ κ ο φ ιλ ώ  
τό μ υ ρ ιά κ ρ ιβ ο  ο ν ο μ ά  της .
Κ Τ  α π ’ τά  χ ώ μ α τ ά  της  
ή φ ω ν ή  τη ς  ή  χ ρ υ σ ή  
μ έ  κ αλ ε ΐ ' .  « ε λ α  κ α ί  σύ  
δ ί π λ α  σ το  ξαν&ό π α ι δ ί  σου  
κ α ί  κ ο ι μ ή σ ο υ  !

Φίλε κ. Σταμούλη. Ό  Θρακικός Σύλλογος εξόριστος από τήν πατρίδα 
του συμμαζεύει μέ αξιέπαινη προσπάθεια κάθε Ιστορική άνάμνησι, κάθε 

Θ ρ α κ ί κ ά Ε ' . 17
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αρχαιολογικό μνημείο, και κάθε παραμύθι και τραγούδι που νανούρισε από 
χιλιάδες χρόνια τή γενιά των πατέρων του. Τά τετράδια του Βιζυηνοΰ 
ξαναθυμίζουν τον δυστυχισμένο ψάλτη καί τον φιλόσοφο ποιητή που σέ 
μια εποχή έ'συρε τον χορό των τραγουδούν στήν Ελλάδα καί πρώτος μέ 
τά Διηγήματά του άνοιξε τον γνήσιο εθνικό δρόμο τοΰ Ελληνικού Διη
γήματος. Τά χειρόγραφά του εΐνε στολίδια κάθε ελληνικής βιβλιοθήκης. 
Γιά τον Θρακικό Σύλλογο είνε κειμήλια. Τραγουδούν τά ό'νειρα των 
Θρακών, τις χαρές καί τις πίκρες των.Τραγουδούν καί τά ό'νειρα όλης τής 
Ελλάδος. Συγχαίρω καί Σένα καί τον Σύλλογο γιά ένα τέτοιο άνεχτίμητο 
απόχτημα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ
’Ιατρός



Μ- ΦΙΛΗΝΤΑ

Γ Λ Ω Σ Σ Ι Κ Α

ΕΤΥΜΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΣ

Μακαρ ιά '  απ’ τό ! μακαρ ία τράπεζα  παραλείφτηκε το ούσ. τράπεζα 
χι έμεινε στή θέση του τό επίθ. μακαρ ία ζ> μακαρ ιά  (ΓΓΈ. γ', 48—-52. 
πβ. καί λ.·’ ά^αμνά στα Θρακικά γ', 359). Μά ας πούμε εδώ δλα, πού δεν 
είναι σημειωμένα στο σχετικό άρθρο της ΓΓΕ.: αϊ&ονσα (=φλέγουσα) 
στόά> αΐ&ονσα, άδάμας  (=μή δαμαζόμενος) λίΰοςζ> αδάμας, πρωία  
(=άβγινή) δείληζ> προοΐκ, δικλείδες {λνραι > δικλείδες, ελεγεΐον μέτρον~ζ> 
ελεγεΐον, ελεγεία φδηζ> ελεγεία,ευϋ'εϊα πτώσιςζ> ευθεία  (=ή ονομαστική), 
πιννικόν εριον > πην ικόν ,  πιννοτηρης καρκίνος  > πιννοτηρης άβυσσος 
(=άπέραντος) θάλασσα> άβυσσος,σαρδόνιος  γέλως > σαρδόνιος  (αργότε
ρα σαρδόνιος), άάάπανον  ΰδωρ> άδόπανον  (’Ιεζεκιήλ Θρήνοι, ε', 4. μέ 
τη σημασία τού ύδωρ), πετεινός δρνις > πετεινός, οστρακόδερμα ζώαζ> 
οστρακόδερμα, εμπνον άπόστημαζ> ομπυο, δημοσ ία δδόςζ> δημοσιά, μ α 
κεδονησιού σελινονζ> μακεδονήσι,  (αλλιώς: μαϊντανός,  τούρκικη παραφθο
ρά τοΰ μακεδονήσι,καί κουδούμεντο=&οηΧ.\η\£η\:6) (2),εμβατη {λύρα^ εμπα 
τή (=ή είσοδο), συγκεραστός χόντρος)> ουγκεραστός ( =  τό πλιγούρι στην 
Κρήτη), αγοραστικόν σωματε ίου> αγοραστικό, χλωρό τυρί)> χλωρό (=τό 
φρέσκο τυρί στή Θήρα), απόλυτη βδομάόαζ> απόλυτη  (=τό άρτσιβούρ- 
τσι), μάβρη πληγηζ> μάβρη (=6  βούζουνας), νυχτικη αλοιφή > νυχτικη, 
άπανωταρ ιά μυλόπετρα άπανωτάρ ια  ( =  ή απάνω πέτρα τού μύλου) 
denarius nurnas > δηνάριο(ν),  lapis lazuli > λαζούρι  κτλ. * 1

* Συνέχεια άπό τον Δ' τόμο των Θρακικών σελ. 277—294,
1) “Η φράση είναι καθαφτό λατιν.: tnacerlonence petroselinum, απ’ τούς λατ. 

όμως τό πήραν οί μεταγενεστ. Διοσκοριδ. (μ. X. GO—100;) σελ. 77 εκδ. Kulra Λιψ, 
1829 καί οί βυζ. "Αχμετ (μ. X. 650) σέ σύγγρ. πού φέρνει ψέφτικα τονομά του σελ. 
206 έκδ. ’Ονειροκριτικών υπό Ρεγάλδου Παρίσ. 1813,

2) Τό κ ο> κ ο υ απ’ τή γειτονιά τοΰ κ (ΓΓΕ. γ'. 159—160) καί di >δ ο υ 
από φ ω ν ο σ υ ρ μ ή  δλδ, αφομοίωση φωνηέντων (Γρ,Φιλήντα, σελ. 98).
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Μάκενα,  τή λ. τήν πήραμε από τά ίταλ. macckina (λατ. macliina) ή 
κατάλ. - ina έγινε ελληνικά-ετα κατά τήν έλληνικ. δηλ. καταλ. - a n a '  
άρχ. μ έ λ α ι ν α ,  τ ά λ α ι ν α  κλπ. βυζαντ, σ χ ο τ ό μ α ι ν α ,  α μ ν ρ α ι ν α  κτλ. νεολλ. λ ύ 
καινα·, Γ ι ώ γ α ι ν α  κλπ. (Φίλην. Γρ. ρωμ. γλ. §$ 1510, 1511).

Μαμαλ ίγκα,  ή. Κατά τον κ. ΙΙρίφτη ή λέξη είναι βλάχικη καί ση
μαίνει τον πολτό από άλέβρι αραποσιτιού, τήν μπομπότα , τήν μπαζίνα,  
τήν μπακιρντάρα'  ωστόσο μέσα στο Κουτσοβλάχικο λεξικό τοϋ Κ. Νικο- 
λαΐ'δη δεν τή βρίσκω. Είναι όμως γνωστή σέ όλους τους λαούς τής Βαλκα
νικής καί γιά πρώτο μέρος φαίνεται έχει τό μαμά=\\)ωμί.

Μ αμουλ ί γ κα, ή' συνεπαρμός (βλ. Θρακ. δ', 282 λ. κατλαβάκια)  από 
τις λέξες μαμονκιΛ-μαγονλίκα.  Γιά τό κ πού γίνεται γκ σύγκρινε : σφερ- 
δονκλιζ> σφερδούγκλι, (Κφλν.), σφήκαζ> σφήγκα, νδροπικιάζω  > δρο- 
πιγκιάζω, σφάκελα απάγκελα (Ιΐόντος), εκκλησία εγκλησιά, σακκονλι 
β>σαγκονλι, λάκνροςζ> λάγκερος (Άρτάκη), άκίδαζ> αγκίδα, κολπχν$ι^> 
κολογκύ'&ι, άκάϋα ζ> άγκάϋι,  άφονκράζυμαι  > άφονγκράζομαι ,  κόζαβ>κόγ- 
ξα , λάκκος >̂λάγκος (Λξκγρ. άρ. εή 36) λακκϊ  (=η σφαγή τοϋ λαιμού’ 
Σύμη) λαγκι  (Κρήτη), άνακλαδίζομαιβ> άναγκλαδ ίζομα ι(=σκορδηώμαί’ 
Πάτρα), νεοκαμαρωμένος β> νεογκαμαροομένυς (Μακεδ.), μνρ ίκη μερίγ- 
κα, κοκκοσιτάρι κογκοστάρι  (Θράκη), σμιλάκι ^>σμιλάγκι, πριοτασηκρί- 
της πρωτ,οσηγκοίτης (Σάρρος), (ελιξ I έλίκιον >̂) λίκι β>λίγκ\ (=·ψαλιδα 
τοϋ σταφυλοκλημάτου), ή λονκρον >̂ή λουγκρον (Μενάρδος), (μήκων — μά- 
κων —μάκος)! μακώνω  (—ναρκώνω)^> μαγκώνω.  Καί ή κατάληξη - κας! 
ξέραγκας ξεραγκας— ξεραγκάδα— ξ^ραγκάδι  (Παξοί), χάρακας^>χάραγ-
κας  (Κύπρο), μέρμηκας μέρμηγκας  κτλ. έτσι λοιπόν καί ; μαμονλίκαβ> 
μα. μ ο υ λ ί γ κ α .

ΜαμούκΙ ,  τό- λ. τουρ. : mamuk.
Μ ά ν η , ή. Δεν είναι ή άρχ. λέξη μ ά ν η = μ , α \ ί α  (Άριστοφ, άποσπ. 047)’ 

είναι νεοελληνική μεταρρηματική λέξη άπ ’ τό : μ α ν ί ζ ω  η ~  όργ ή, 
σκάση, κάκία κτλ. πρβλ. κ α π ν ί ζ ω ^  κ ά π ν η , ,  π λ η μ ό ρ ω  > π λ ή υ η ,  *), μ ν τ τ ω  

μ ΰ τ τ η ,  π α π π α λ ώ ί>  π ά ο π α λ η  κτλ. καί τ : άρχ. I π λ ά ι  ώζ> π λ ά ν η ,  ά ο ω μ α ι  
( ίση  κτλ. Έδώ βάζω όσα έχουνε κ α τ α λ .  -η, υπάρχουνε όμο-ς πολύ 

περισσότερα μέ α (Θρακικά δ', σελ. 277 λ. γε ν ι ά  καί σελ. 21)0 λ. λ ί μ α ).

*) Τό π λ η μ ύ ρ ω γίνεται π λ η μ ά ρ α κατά τά : σ τ α ν ι ά ρ ω, % ε- 
λ ι μ π ά ρ ω, μ π α ρ  κ ά ρ ω κτλ. "Ολα τούτα θέλουνε μέ ένα μ, γιατί ή πριότη
συλλαβή τους είναι : π λ η - (αακραιμένο τό π λ ε- τοΰ ρημ. π λ έ ω), δπως λεν
οί γλωσσολόγοι, κι δχι τό π λ ή ν, πού θαροϋσαν οΐ αρχαιότεροι καί τά γράφανε
μέ δύο μ μ, πρβλ. π \ η ν - μ ε λ ή ς+π λ η μ μ ε λ ή ς.
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Κατά το σχήμα λοιπόν : χάρη καί χάριτα είπαν τά αντίθετα μάνη  καί 
μάνητα, κάκια καί κάκητα, εχύ'ρα καί εχ&ρηζα, οργή καί δργητα , νβρη 
καί ύβριζα (Psichari quelques travaux τ. 1, σ. 953).

Μάνε,  ή' συνεπαρμός ή συμφυρμός (κοίτα παραπάνω τή λ. μα μον-  
λίγκα) από τις λέςες μάννα-\-νενε μάνε. ’Ίδια όλότελα είναι καί ή αμέ
σως παρακάτου λέξη, καί μόνο επειδή σημαίνει θαμασμό, προφέρουνε τά 
φωνήεντα της μακραιμένα : μάνέεε, γιατί ό τόνος μακραίνει τή συλλαβή 
(κοίτα Pernot: Plionet. des Pari, de Chio πρόλογο καί Φιλήντα: Γ Γ Ε. 
βλ 103).

Μ ά ν ι— μ ά ν ι ’ ή φράση είναι παρμένη απ’ τους Κουτσοβλάχους, πού 
τή λένε κι άφτοί σχεδόν όλότελα ίδια καί με τύ ίδιο νόημα. Εμείς στα 
μέρη μας τή λέγαμε 1 μάνε—μάνε (μέ ε) πβ. ; πάλύβ>ηάλε, εζσί^> [εζσε 
(Σύμη), έδε-[-άρτΡ>ε<5άρτε (Σύμη), (civ μή̂ >) άμμη άμε κτλ. ’Έχεύ βέ
βαια βάση τύ λατιν. 1 mantis, μά καμιά από τις νεολατινικές γλώσσες δέ 
λέει *. m ani—mani μέ τή σημασία πού τό λέμε εμείς, εξόν ή Κουισο- 
βλάχικη.

Μ.ανιώνονμ{α\)' είναι συνεπαρμός! μανίζω+ κακιώνονμαι'ζ>μανκό- 
νουααι  Το μανίζω άπ’ τό άρχ. μαίνομαι, έτσι δά : άορ. β' εμάνην —ης -η , 
—μεν — re, γ' πληθ. πρωσ. έμάνηοαν  απ’ τό : εμάνηοαν  γίνεται άορ. α' 
εμάνηαα κι άπ’ άφτό νέος ένεστ. μαν ίζω  κατά τό : εδάκρνοα— δακρύζω 
κτλ. (Χατζηδ. ΜΝΕ, α' 55). πρβλ. σήπομα ι—έσάπην—εσάπηααν 'ζμεαά- 
πισούβμσαπίζω κτλ.

Μ αν ί τ σ α , ή’=μαμή. Ή  λ. είναι βουργάρικη, δλδ. ή κατάληξη -ίτσα 
καθαφτύ σλάβικη μέ α ' μέρος τό έλλ. μάννα  καί σημαίνει : γιαγιάάτέ τόνο 
χαϊδεφτικό. CH μετάπτωση στό νόημα των Σαραντακλησιών πολύ έφκολη 
(πρβλ. Sage-femme).

Μαξούλι ,  τό* λ. τουρ. mahsul=: προϊόν τα τής γης. "Όταν λέμε γιά μιά 
λέξη πώς είναι τούρκικη, εννοούμε πώς εμείς απ’ τούς Τούρκους τήν πή
ραμε, μά ή λ. καθαφτύ μπορεί νά είναι καί αραβικής καί περσικής αρχής. 
Άφτή λ. χ. είναι αραβική : mahasal (τό σ χοντρό) καί σημαή ει το κάθε τι 
πού παράγεται, πού προκύπτει, πού βγαίνει κτλ.

Μαντραγόνα,  ή* είναι ό μανδραγόρας,  τό γνωστό ναρκωτικό φυτό, 
πού νεοελληνικά τό λένε : μαντραγόρα  καί : -ούρα, ή μαντρακονκα, η μαν 
τραγόνα (γιά τούτο θέλει μέ ο) κτλ. Άπανέκαάε ό λαός αποδίνει στό 
φυιό άφτό μαγική δύναμη απόκρυφη* πρβλ. τά ονόματα .* άρχ. : κιρκαία 
Διοσκ. γ', 121(*)* Άπολλοδ. γ', 15, 1(**) καί γαλλικά : lierbe aux magi-

(*)Ot δέ κ ι ρ κ α ί α v καλσΰσιν, επειδή δοκεΐ ή ρίζα φίλτρων είναι ποιητική
(**)Κ ι ρ κ α ί α ρίζα.
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ciensj, γιά τούτο μεταφορικά σήμανε στή Θράκη καί τον απόκρυφο θη- 
σαβρό (πού τον βρίσκει δηλ. κανείς μέ την επίδραση τής μαντραγόνας=  
μαγικού φίλτρου).

Μαραγκ ιά ζω  (γκ όχι γγ)' μαραίνομαι ,  ζαρώνω , ζονριάζω, ν.ατσιάζω- 
*Ως την ώρα, μοΰ φαίνεται, κανένας δεν έκανε την ετυμολογία της, συνή. 
θως την παίρνανε για μακραιμένο τύπο τού μαραίνω.  'Ωστόσο μού φαίνε
ται πώς έχει βέβαια καί τήν επίδραση τού μαραίνω,  γιατί τό ν του βέβαια 
είναι παρμένο από τον αόριστο τού μάρανα,  άλλα καθαφτό είναι ή λέξη 
μαραζ ιάζω,  πού δεν είναι τόσο κοινή. Ά φτή γίνεται από τό μαράζ ι  (ma- 
raz) λέξη αραβική, πού σημαίνει γενικά άρρίόστια καί πού πέρασε στή 
λαϊκή τούρκικη γλώσσα κι εμείς από τά τούρκικα τήν πήραμε φαρδαίνον
τας ακόμα καί τό νόημά της, γιατί εξόν πού τή λέμε μέ τήν πρώτη σημα
σία τής αρρώστιας, τή λέμε ακόμα καί μέ τό νόημα τού καημός  λ. χ. μα 
ράζι  (-=καημό) τό πήρες ; λοιπόν τό μαραζ ιά ζω . μέ τήν επίδραση τού 
μάρανα  (άόρ. τού μαραίνω ) γίνεται μαραν-ζ ιάζω , κι έτσι συμπέφτουνε 
τά δυο συνεχικά δοντικά νζ, κοντά τό ένα μέ τ’ άλλο καί τότε γίνεται τό 
φραγμικό ξέμοιασμα άνάμεσά τους, τό δέφτερο δηλ. τό συνεχικό ζ άλλοζει 
φραγμό καί γίνεται στιγμικόίτζ (= ζ ίταλ. στή λ-zaffare δλδ.άζ) γιά νά μην 
είναι συνεχικό σάν τό πρωτυτερινό του ν, δεν αλλάζει δμωςστοματήσια κα- 
τατόπια δηλ. τό μαρανζ ιάζω  γίνεται μαρανχζιάζω.  Ά φτή ή φραγμική αλ
λαγή γιά τό ξέμοιασμα στά συνεχικά σύμφωνα δεν είναι κοινή, γιά τούτο 
καί τό μαραντζιάζω  είναι μάλλον ιδιωματικό καί τό λένε στά μέρη μας' 
πρβλ. καί ζγζζ>ζ§ ζγονρδςζβ> ζ^ονρός, ζγαρλίζω >  ζ§αρλίζ ω, ζγουράφοςζβ> 
ζξουρά φος (Πόντος), κτλ. β6^> βά". Βδέλλοιβ> βάέλλα (Δωδεκάνησα) κτλ.

νΕτσι λοιπόν ξηγιέτοα καί γιατί έμεινε ή αρχαία προφορά του /?=b, 
y = g ,  3=d  στή νέα γλώσσα, όταν έτυχε νάχουνε οί φθόγγοι ετούτοι πριν 
§να μυτόπνοο λ. χ. έμβαίνω=εμ\ΐαίνω (βαίνω), ενδεκα—ένάεκα (δέκα), 
συγγενής—avygsvi\q (γένος) κτλ., γιατί τά μυτόπνοα : μ, ν, γ, όντας συνε
χικά θέλανε κατόπι τους τά στιγμικά : b, g, d. ’Αλλά στο μαραντζ ιάζω  δέ 
μένει τό ξέμοιασμα μιόνο φραγμικό,συνεχίζεται κατόπι σέ όλύτελα διαφορό- 
φραγμο φθόγγο, γιά νά πάρει τό μαραντζιάζω  τήν πιο κανονική μορφή 
του. ’Έτσι τά δύο πλαϊνά δοντικά ντζ ξεμοιάζουνται σέ δοντικό καί ούρα- 
νικό : νγκ (νάζζ> rg) τό μαραντζιάζω  δηλδ. γίνεται μαραγκ ιάζω  πρβλ. 
προαντά>ζ> προγκώ, άντίκρυβ> άγκίκρυ, αφέντης ^β>άφεγκης, δρακοντιάζβ> 
δρακογκιά (Κύπρο) κτλ.

Τό μαραγκιάζει στύ τρίτο πρόσωπο έχει καί τύπο μαραγκιέται ,  πού 
σώζεται σέ παλαιότερο λαϊκό τραγούδι! « Τον στέλνω μήλο αέπεται , κυ
δώνι μαραγκιέται».  Τό μαραγκιέται  φαίνεται γίνεται από τό όμοιονόημο 
μαραίνεται ,  αλλά γιά νά φυλάξει τον τόνο στήν παραλήγουσα, όπως τό 
μαραγκ ιάζει , περνά στή συζυγία των περισπωμένων.

Μ. Φ ιλήντοί



Θ ραπ ικ ές  ε τ υμ ο λο γ ίε ς 263

Μχράξ,  (to)' είπαμε στο προηγούμενο άρθρο:μαραγκ ιάζω  πώ ςείνα ι 
η τ. λ. maraz — ίρρώστια· δλδ. καθαφτό αραβική, πού πέρασε σχή λαϊκή 
τούρκικη γλώσσα κι εμείς άπ’ άφτήν τό πήραμε (κοίτα: μαξούλι).

Μαργώνω , κατά μετάπτωση τύπου και έννοιας απ’ τό αρχαίο: μαρ-  
yamo,γιατί άμα μια λέξη αλλάξει νόημα, συχνά αλλάζει και μορφή' πρβλ. 
μελαίνω ξ> μολύνω, φιλοκαλίοβ> φρ οκαλώ , ψευδής ^τσεβδός  κτλ, (Φιλ. 
Γραμ. 1207).

Μαρίτσες  (οί)' λ. σλάβικη.
Μαρμαροδίμιτο' δίμιτο παννί άσπρο και στέρεο, πού έχει δλδ. δυο 

ιδιότητες τού μαρμάρου.
Μάσαα  (ή)· τη λ. μέ τον τύπο άφτό τη λεν οί Βλάχοι. Ά π ’ αυτούς 

την πήραμ’ εμείς κι από μάς οί Τούρκοι. Γνώμη τού αδελφού μου τού 
Γιο^ργου, πού ξαίρει καί τά βλάχικα καί τά τούρκικα φαρσί.

Μασάλια (τά)' απ’ τό τούρκικο: μασάΑ=παραμύθι.
Μασούρια (τα)' απ’ τό άραβοτουρ. μαοουρά'  ίδια σημασία.
Μασιά, (ή)* απ’ τό τουρ. masha' ίδιο νόημα.
Μασκαρεύγω  κτλ. απ’ τό μασκαράς,  τό μασκαράς  καί τά παράγωγά 

του, δταν έχουνε νόημα προστυχιάς κτλ. ή νόημα παλιατσοσύνης κτλ., τά- 
χουμε άπ3 τό τουρ. m askara (άραβ. ηιαεοΐιατα^δορυάλωτος, αιχμάλω
τος, δούλος, είλωτας, παρίας, κι από τούτα κατόπι : πρόστυχος κλπ ) όταν 
πάλι σημαίνουν τό προσωπιδοφόρος καί τά παράγωγά του, είναι απ’ τό βε- 
νετσιάνικο: mascara ( — προσωπίδα, μουτσούνα).Κοίτα και άρθρο Στίλ.Κυ- 
ριακίδη* Λεξικογρ. αρχείο Ε, 2 119).

Μασταλαγίδα (ή)' τό β' συνθετικό σταΑαχίι3α=πέμφυξ, τό α συνθε
τικό: μο  - πιστέβω είναι τό: αϊμα.

Ματζοννι (τό)*ή λέξη είναι αραβική καί σημαίνει γενικώς παχιά ζύμη, 
στόκο κτλ. καί κατά συνεκδοχή είδος γλύκισμα ή εκλειγμα πού τό παρα- 
σκεβάζουν από διάφορα μπαχαρικά.Εμείς πήραμε τήλέξη από τούς Τούρ
κους μέ τήν τελεφταία άφτή σημασία. Ό  γερουσιαστής κ. Μ. Σταμούλης 
μέ πληροφορεί πώς ή λέξη αρμένικα, δπως έμαθε θετικά, λέγεται μέ τή 
σημασία τού; γιαγονρτι.

Ματσονλΐζοο' είναι τό κοινό μασσουλίζω,  πού τά δύο σσ γίνουνται 
τα’ πρβλ. πάσσαλος^  πάτσουλας, πιασίτης πιτσίτης  (^κολασμένος, 
γιατί πίσσα  λαϊκά=κόλαση), κασσίδα κατσίδα , βησοα  ζ> Βάτσα  τοπωνυ
μία στήν Κεφαλονιά (τό η >̂α δωρικά), χειλούασα χειλούτσα (τό ψάρι 
λαπίνα στή Νάξο), άμμούασαλβ> άμμούτσα'  καί τά Δωδεκανησιώτικα: τέτσε- 
ρα, γλώτσα, ΰάλατσα, μέλιτσα κτλ., πού δέν αποκλείεται νά προήρθαν 
από τούς αττικούς τύπους: γλώττα, &άλαττα κτλ. δλδ. μέ ττ διττό. Στο μα - 
τσουλίζω έχουμε κα« επίδραση τού ήχου ματς, ματς , πού κάνουμε δταν 
μασσούμε.
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Μαατραττάς (ό)' λέξη τουρκική mashtrapa μέ τό Υδιο νόημα.
Μάτα' ή πρόθεση μετά. Τό ε γίνεται α κατά τή φωνοσυρμή, αφο

μοιώνεται δλδ. τό κλειστόερο ε προς τό ανοιχτότερο του α : $ετά ^>$ανά, 
πεπαρδίλαιβ> παπαρδέλες  κλτ' (ΓΓΕ. γλ 151 —152), ή άναλογικώς κατά 
τό ξανά: ματαλέω=ξαναλέω  κτλ. cO παρατονισμός ματόίβ> μάτα  κατά τό 
ίδιονόημο: πάλε. π.β. χωρίς ^>χώοις κατά τό δίχως , πλενρα^> πλέβρα κα
τά τό δ ίπλα) ταχνβ> τάχν  κατά τό ■’ βράδυ, άλλοτε άλλοτε κατά τό πότε, 
μοναχά μονάχα  κατά τό δίχα.

Ματόκλαδπ (τά)· Είναι γνωστό πά>ς τά ματοτσίνουρα δηλ. τις τρίχες 
τις φυτρωμένες στήν ούγια κάθε βλεφάρου, παναπει τις βλεφαρίδες, νεοελ
ληνικά τις λέμε καί: ματόκλαδα„ Οί τρίχες άφτές βέβαια, κλαδιά καθόλου 
δεν είναι και μόνο από παρετυμολογία θυμήθηκε ό λαός τά κλαδιά ονο
μάζοντας τά τσίνουρα: ματόκλαδα  δηλ. υμματοκύλαδα  άπό τό κνλάδες του 
Ευστάθιου, ποί> σημαίνουνε : κύλα δηλ. τά κάτω των βλεφάρων, καί κατό
πι τά βλέφαρα, καί τέλος τις βλεφαρίδες, τά ματόκ(ύ)λαδα.  ’Ακόμα έχουμε 
τάρχ. κυρία ονόματα, τά ατομικά δλδ.: Κύλωι  =Μάτας, νά ποϋμε (Ξενο
φών), Κύλαβος  αρχαία ονομασία του ’Άργου, επίσης λέγεται: Κύλοος η 
Κνλασος  ή Λάρισα, Κνλαράβης  (—σκαρδαμΰσσων) βασιλιάς τοϋ ’Άργους, 
γυός του Σθενέλαου κτλ. κοίτα καί τά λεξικά.

Μελάζ' συμφυρμός ·’ με (φωνάξει) -f- belare^> μελάζει. Άφτός είναι 
ό λαϊκός τύπος· το βελάζει  είναι τής καθαρέβουσας φτειασμένο έτσι: βλ.η- 
χάται  + μ ε λ ά ζ ε ι ^  βελάζει.

Μελαψός. Ή  κατάληξη -ψος  δλδ. μελαοψός^> αελαψός άπ’τό Οψη, 
δπως τό: κοψός'  (έτσι στον πόντο ό κουτσός λ) άπ’τό κόψη.

Μερτικό. Κατά τύν κ. Χατζηδάκη (Άθηνάς κβ', 253) ό σωστός τύ
πος είναι: μεριτικό  καί κατά τό νόμο τοΰ Κρέτσμερ (ΓΓΕ.α', 38—96) γί- 
νεται μερτικό'  πβ. κορυφή ^>κορφή, άνεμορριπη άνεμορπη  (Κεφαλονιά), 
κορινΰία  (άχράς)^> γκορτσιά, Καρνδίτσαλβ> Καρδίτσα., περίγυρος πέργυ- 
ρος , (αγκύλη): άγκυλίτσα^> άγκλίτσα , είρηνέβω ^>είρνέβω, Τυρινη Τυρνη, 
διμηνιό  >̂<5ιμνιό  (Κφλν.), άρχΐμηνιαβ> άργμμνιά (Παπζφρπλ,), (έμεινα) : 
μεινίσκωβ> μνίσκω  κτλ. παραδείγματα μαζεμένα δλα σχεδόν άπό τή Νό
τια Ελλάδα, που τό άτονο i δεν άποσιωπάται.

Μεοάλα  (ή)* τό μεγεθ. απ’ τό βνζ.μενσάλιον ή μινσάλιον *) λατινικά 
mensalis (τραπεζομάντηλο).

Μεσαριά (ή)' σημαίνει καθολικά τή μέση, δπως βοσκαριά τή βοσκή, 1 2

1) Πρβλ. : κ ό ψ α υ λ ο ς  > κ ο ύ τ σ α β λ ο ς ,  κ ό ψ ο υ ρ ο  ν>κ ο ύ-
ι  σ ο υ ρ ο. (ΓΓΕ. α', 17).

2) Gr. Lex. Sophocles 1914 σ. 744α πρβλ. καί άρθρ. Κουκουλέ : (Έπετ. βυζ. 
σπουδ, ι', 104—10ό).
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κλωσαριά την κλώσα, κρεβαχαριά την κρεβατή, ροδαριά τή ροδή (=τριαν- 
ταφυλλιά), εκατοστάρια τήν εκατοστή κτλ. (Φιλ. Γρ. ρωμ. § 1390). Κατά 
παρετυμολογική συνεκδοχή σημαίνει καί τδ ιταλικό ; massaria=aYQoixia, 
έπαβλη, τσιφτιλίκι. ’Ακόμα καί τό : n iasserizia—οικοσκευή δλδ. μα τσαρί
σια (τά)’ καί πατσαρ ίο ια  (τα)' κατά τό ί2αλβάνο (Μελετ. γλ. ίδιωμ. Άργυ- 
ράδων Κέρκυρας σελ. 34).

Μετάκ% (τό)’ αντί : μετάγγι, όπως : (ά)ποκατάτΙ (Άρτάκη) άντίς I 
άτιοκατάντι, πρβλ. καί: αιντζάτη, κ ιχάηι  τά τουρκ. sintjab, kitab, δλδ. τά 
τελικά g", d;b, τά χορδοηχερά, γίνονται άχορδόηχα : κ, τ, π, έπειδής μένει 
το καθένα τελεφταΐος φθόγγος τής λέξης. Ίσως κι από αναλογική επί
δραση των παραγωγικών καταληξώνε -άκι (παιδάκι), -cm (κομμάτι, δε
μάτι),-άπι (σινάπι).

Μέτρος  (τό)" φαίνεται, αλήθεια, πώς δεν έχει ετυμολογική αντάμωση 
μέ τό άρχ. δεφτερόκλιτο : μέτρο(ν), μόνο είναι μεταρρηματικό' όπως δλδ. 
είπαν οΐ αρχαίοι πένθος ^>7ΐενΰώ, ε·&ος εϋίζω  κτλ. έτσι αντίθετα είπαμε 
σήμερα εμείς από αρχαιότερα ρήματα, νεότερα άφηρημένα οΰδ. με - ος: 
βροντώ ^>τό βρόντος , κοστίζω ζζ> τό κόστος, πρέπω τό πρέπος, μετρωβ> 
τό μέτρος κτλ. (Γρ. ρωμ. γλ. § 1361), Καί όπως μερικά τους μοιάσανε μέ 
αρχαία λ.χ. δροσίζωβ> τό δρόσος (ή δρόσος), κ λ α δ έ β ω τό κλάδος (ό κλά
δος), έτσι έμοιασε καί τό : μετρήΓ> τό μέτρος (τό μέτρον). Μερικά πάλι 
αλλάξανε κλίση κατ’ αναλογία' είπαμε δλδ. τό ονρος αντί τό ονρο(ν), πού 
δεν έγινε βέβαια απ’ τό ουρώ, γιατί άφτό δεν είναι λαϊκό’ είπαμε τό κόστο 
αντί τό κόστος, γιατί απ’ τό κοστίζω γίνεται μόνο : τό κόστος τριτόκλιτο' 
πρβλ. τσαπίζω  ^>τό τσάπος  (όχι! τό τσάπο), γεμίζω τό γέμος (δχιΓ το 
γέμο), είπαμε τή μετοχή : τό πρέπο(ν), πού δεν είναι βέβαια τό νεοελλ. 
πρέπος.

Μηλαδέρφ ι  (τό)’ συνηθίζεται στον πληθυντ : μηλαδέρφια  κατά μετά
θεση φθόγγων άπ’ τό: λημαδέρφια πού γίνεται κατά άνομοίωση απ’ τό ; 
ληλαδέρφια (δλδ. άλληλαδέρφια) λ-{-λ'β>λά- μ., Τό μηλαδέρφια  αφού έπαθε 
τή μετάθεση, παρετυμολογήθηκε προς τό μήλα, σά νά λέμε! μήλινα άόέρ- 
φια (ΓΓΕ. βή 222 κ.π.)

’Ακόμα τά μηλαδέρφια τά λένε καί: μηλαδέρφια παρετ, προς τό: μέλι, 
όλό.μελένια αδέρφια, μά καί ; μονλαδέρφια  παρετ. προς τό μουλος (=νό- 
θος), δλδ. μούλικα αδέρφια.

Ό αρχικός τύπος είναι τό : άλληλαδέρφια, πού κατ’ απλολογία τό 
λένε καί άλλαδέρφια' κι αφού έγινε άλλαδέρφια παρετυμολογήθηκε προς 
τό άλλος, γιατί είναι από άλλο γονιό’ τά λένε καί : λωλαδέρφια από παρε
τυμολογία προς τό : λωλός, γιατί άφτά πραγματικά μαλώνουν μεταξύ τους 
σά λωλά. Τό άκαυανόητο ; άλληλαδέρφια τό καταλαβαίνουμε, άμα δούμε 
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πώς εγινε μέ αναλογία κατά τό άλληλοπρόγονα=προ^0Μΐα προς άλληλα. 
Ό  κ. Κουκούλες τά ξεδιαλύνει ωραία (Λεξκγρ. άρχ. ε' 139).

Μικούτο ( ι )κ ος '  δχι από τό μικρός,  παρά από τό μικός τοΰ Χοιρο
βοσκού (’χ^νεκ., Όξων. 2.240)— δωρικά μικκός. πρβλ. αρκούδα όχι από 
τό άρκτος, αλλά από τό άρκος (ΑΙλ. π. ζ. 1,31). «Μαρτυρεί δέ και ή συνή
θεια οΰκ από τής άρκτον άλλ’ από τής άρκου παραλαβοΰσα την αρκού
δαν» Εύσταθ. έπισκοπ. Θεσσαλονίκης 1156, 16. εκδ. Ρώμης 1540 
-  1550.

Μ ιλ ίνα  (ή)' απ’ τό βουργάρικο I μλίνα=κίτχα.  Μέ χΎ\μιλινόβιτσα δεν 
πλάθουν  βέβαια, παρά ανοίγουν από την πλασμένη ζύμη φύλλα γιά τή 
μιλ ίνα .

Μιμίγχα  (ή)’ τό μ ιμ  - μοϋ φαίνεται πώς είναι άπ’ τό μιμούμαι , τό 
-ιγκ'α παραγωγική καταλ. (μαμαλ- ίγκα  κλτ.).

Μ ιμ ίδ ’ (τό)' σημαίνει πλήθος μεταφορικά, γιατί τά μιμίδια είναι 
πολλά, νά ποΰμε.

Μόακιά ,  (ή)' από τό μόσκος.  Ή  λέξη μόσχος πού αρχικά σήμαινε κω- 
λορίζι, βλαστάρι, ’ίσως είναι νεότερος τύπος τοΰ οσχη ζ> οσχος (πρβλ. 
δν&νλεύυο ζ> μον&νλεύω, δχλος μόχλος, δχ&έω μοχΰέω, άρπω ^>μάρ- 
πω, νδαλέος μυδαλέος). Ά π ’ τό βλαστάρι (Λ 105) σήμανε καί τό παιδί 
δηλαδή τό γυό ή τή θυγατέρα, κατόπι κάθε νεογέννητο ζώο—σήμερα 
ακόμα στήν Κρήτη : μοσκούλα λένε τή γίδα τήν άχρόνιστη—καί τέλος ξεχω- 
ρίστηκε γιά τό νιογέννητο τής αγελάδας, τό δαμαλάκι, τό μοσκάρί. ’Αργό
τερα (τον η' αιώνα μ. X.) κάποιο μικρό ζώο τής Ασίας ('πρβλ. μυς) πού 
βγάζει άπ ’ τ’ άχαμνά του μιά φαρμακεφτική ουσία κι ονομάζεται γιά τούτο 
περσικά inuskk (—άρχίδι* πρβλ. μύσχον τό άνδρεΐον καί γυναικεΐον μό- 
ριον Ήσυχ.) τ ’ ονοματίσανε: μόσκο  από παρετυμολογία, γιατί μοιά
ζει κάπως τό ζώο άφτό μέ μοσκάρι,  κι είναι γνωστό πώς από καμιά φορά 
ή παρετυμολογούμενη λέξη παίρνει φθογγικά όλότελα τή μορφή τής λέξης 
πού χρησίμεψε γιά παρατυμολογικό αίτιο ώς γνωστότερη, μά τό νόημα τής 
καθεμιάς μένει ξεδιαλεγμένο μέσ’ στήν ψυχή τού μιλητή. "Ετσι προκύ- 
φτουνε δυο λέξες ίδιόφθογγες μέ διαφορετικά νοήματα (πρβλ. τό ψάρι 
πέρκα, πού τό είπαμε καί πέρδικα). ’Έτσι καί τό προϊόντο του ονομά
στηκε μόσκος , κι έπειδής άφτή ή ουσία άναδίνει μιάν όμορφη μυρωδιά 
καί τή μεταχειρίζουνται οί Άνατολίτες στήν ντουαλέττα τους, είπανε μόσκο 
καθ’ έβωδιά. Έμεις σήμερα όταν λέμε μόσκος , μοσκιά, μοσκοβολάει, μο- 
ακοβολητάδα κλπ. ούτε τ ’ άχαμνά τού ζώου περνούν άπό τό νού μας, ούτε 
γιά δαμαλάκι μιλούμε, ούτε γιά βλαστάρι ξαίρουμε, παρά μόνο γιά έβωδιές 
καί μΰρα.



0f> ακικές ετυμολογίες

Μουλώνω'  (δυο λλ)'δ κ. Χατζηδάκης, τδ παράγει από τό άρχ.: μυλλδς 
(Έπετ. Πανεπ. ζ' σελ. 60, κοίτα και Κοραή “Ατακ. δ', 335).

Μ ούλλω μα , τό' είναι to ρηματικό του μουλλώνω, αν καί τό νόημά 
του είναι διαφορετικό.

Μουκ ίζω ' τό ρ.είναι του μτγνστ.Έλληνισμοϋ(Λεόντιος Κΰπριος1721α, 
1724α Migne Πατρολ. έλλ. τόμ ιη'.) ό Σου'ίδάς έχει τον τύπο : μωκίζω.

Μουρμούρα  αντί μ  )υρμ ιύοης. Ά νέκαθε ή γλώσσα μας μεταχειρίζε
ται τά άφηρημένα θηλυκά μέ τή σημασία των συγκεκριμένων ουσιαστικών 
λ. χ. ή λέξη : νεανία (ή), αρχικά σήμαινεΐνεότης' τό άναρθρο: νεανία (9XJ 
τό πήρανε για κλητική (άρσ.) κι απ ’ άφτό είπαν ονομαστική : 6 νεανίας 
συγκρ τό δικό μας : γειά σου, λεβεντ ιά  (\}λ.)=γειά σου, λεβέντη.

Μουρουγλή.  cO τύπος μουρουγλός^>μωρογλός από μετάθεση τού : 
μωρολγυς δλδ. μωρολόγος δυναμώνει κι από τούτη τή μεριά τή θεωρία 
μου, πώ: τό : μουρλός είναι τό : μωρολόγος (ΓΓΕ. α ,  14).

Μουσκάρ  (τό)’ μόσχος. Για τήν ετυμολογία του κοίτα παραπάνω 
(σελ.264) τή λέξη μοσκιά.

Μουαουν ί ζω '  έτσι λέμε σύνηθα αντί μουσουδίζω μούσουδο=πρό-  
σωπο* τό ν άντικατάστησε τό δ από αναλογική επίδραση τού μούτσοννο.

Μούτρα  (τά). Κατά τον κ. Χατζηδάκη τό μο~'-τρο έχει τή ρίζα ίτα 
λική mu καί τήν κατάληξη ελληνική -τρο.

Μ ουτσουφλώ1 τό σωστό ρήμα είναι τό βυζαντινό : μουρτσουφλώ’ 
πρβλ. καί τό κύριο Μούρτζουφλος (τό τσ τότε τό γράφανε τ£)'τό ρ σωπαί- 
νεται γιά άνομοίωση, ένεκα τό ακόλουθο λ.

Μούστος  (6)· από τό λατ. mustum viuum —νέο κρασί, δπου άπο- 
σιωπήθηκε τό ουσιαστικό : vinum κι έμεινε στή θέσι του τό επίθετο : 
mustunT> ό αοΰστος  άρσενικά κατά τό : ό οίνος (ΓΓΕ. γ', 14). πβ. de
narius numas]>377>’a9i(oi-), lapis lazulf>la£ot^t, laterculus besalis^SjJ- 
ααλο (κεραμιδοκόμματο), lanarius ρεοΐ0 ηζ>1 ανάρί lactuca anxar-ula]> 
μαρούλι, corium lanatum^>larar^, via strata^στράτα,  p latica pecu- 
nia' y  τλίτικα,  macedonense petroselinum ^>μακεδονήσι(ον).

Μούσκεμα  (to ) ' μόσχευμα  δηλ. χλωρή βέργα πού τή βρέχουμε 
συχνά γιά νά τήν κάνουμε κατάλληλη γιά φύτεμα (μόσχον)' καί κατόπι 
κάθε πράμα πολύ βρεμένο' «έγινα μούσκεμα» δλδ. βράχηκα τόσο οσο ένα 
μόσχευμα.

Μούχλα  (ή)' απ’ τό: ομίχλη (Χατζηδάκης). Στήν αρχαία Κοινή μαζί 
μετά μέ -η αττικά ύπάρχανε καί οί τύποι μέ -α, λείψανα δαιρικά λ. χ. ή 
κίχλη καί ή κίχλα, ή ζεύγλη καί ή ζεύγλα, ή ομίχλη καί ή όμίχλα, ή τρίγλη 
καί ή τρίγλα, ή στρεβλή καί ή στρεβλά, ή ρίνη καί ή ρίνα, ή , ΰέρμη  καί ή
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-θ έρ μ α  κτλ. Ά π ’ άφτά στη νέα ελληνική επικρατήσανε προπάντων οί τύ
ποι με -α: ή ρ ίνα , ή άμούχλα, ή ζενλα κτλ. ’Επειδή στον πληθυντικό καί 
τά μέ -α καί τά μέ -η έχουνε τις ίδιες κατάληξες, γ ι’ άφτό πολλά αρ
χαιότερα μέ -η δ'ταν ανταμώνονται στους τύπους τοϋ πληθυντικού μέ τά 
-ά, σχηιιατίζουνε κατόπι κι άφτά τον ενικό τους μέ : -α, δηλαδή σύφωνα 
μέ τό σχήαα : οί ρίνες—ή ρίνα, είπανε καί : ή γλήνη — οί γληνεςζ> 
ή γλήνχ, ή κρήνη—οί κρηνεςζ> ή κρήνα, ή μερσίνη—οί μερσίνες ζ> ή μερ
σίνα καί καθεξής : ή άχνα άντίς ή άχνη, ή άμονργα άντϊς ή άμόργη, η 
άρχάνα άντίς η αράχνη, ή δοκάνα, ή δούλα, ή βρακοζώνα, ή κορώνη^> ή 
κουρούνα, ή κάπνα, ή κοίτα , ή κολώνα, ή λεύκα, ή μολόχα , ή πέρκα , ή 
στοίβα, ή σφεντόνα, ή καλύβα, ή άξίνα, ή χελώνα, ή δαμάλα, ή σμίξα, ή 
λαγάνα, ή τολύπη ζ>ή τουλούπα , ή γρώνη ζ> ή χούρνα, ή μαστίχα κτλ.

Μ ποχ τααλ ίκ ΐ  (τό)' λ. τουρ. bohtshalik απ’ τό μποχτσάς  (k^bobtska). 
Καθαφτό μποχτσαλίκι—δέμα από ρούχα (πολύτιμα δπασδήποτε) κι από 
τούτο είδικέφτηκε στή 40κλησιώτικη σημασία.

Μπα,μπράκς (δ)· λ, σλ.
Μπάρεμ’ λ.τ. bare^>barem ίδιο νόηιια άπ’τό περσ. bari.To τελικό μ 

είναι ή τούρκικη χτητική αντωνυμία,πού συχίστηκε μέ τήν έλληνική'πρβλ. 
belki^>belkim' έτσι λοιπόν λένε στα. νότια έλλην. ιδιώματα: μπάρε 
μου,μπέλκι  μου κατά τά; κάμ-μου  (δλδ. καν μου), τάχα μου,τό μου  ! ) κτλ.

ΜπαρντάκΙ (τό)' λ. τ. bardak ίδια σημασία.
Μπατάκα  (ή)' απ’ τό τουρ. batak=λάσπη, βόρβορος, βόδρος καί γε

νικά κάθε έδαφος πού βυθίζεται. Μτφρκ. φτώχεψη, χρεωκοπία.
Μπεζερντίζω (<^bezerdim) απ’ τό 1:>θΖΓΠ^=βαριούμαι τουρ. απα

ρέμφατο.
Μπατσής  (δ)' λ. σλ.
Μπλάατρο (το)’ δ τόνος τής παραλήγουσας μάς δείχνει πώς δέν είναι 

to αρχαίο εμπλαστρον , αλλά είναι νεοσυμφυρμός τού (μπλαστρών ω>): 
μπλάστρΐ-f εμπλαστρον ζ>μπλάστρο' δλδ. τό εμπλαστρον τονίστηκε στήν 
παραλήγ. κατά τό μπλάστρι , γιατί άν είχανε τό ίδιο τό εμπλαστρον, δέν 
ύπαρχε λόγος νά μή μείνει τό άρχτικό ε- μέ τον τόνο του' πβ. μπλέκω 
αλλά : εμπελεμα, ντύνω αλλά I εντυμα, παινώ  αλλά .' έπαινος, ρημάζω  
αλλά ‘ έρημο.

Μπλούγκα  (ή)' είναι ή λέξη σλαβική.
Μπράξγκα  (ή)' λέξη σλαβική. (I)
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(I) 2οή Γρ. μου σελ. Β62 ΰποσημ. (3) τσ ξηγοΰσα αλλιώς, ό Ξΐανθουδίδηζ 
‘Έρωτ. σελ. 437) δίνει τή σωσιή εξήγηση.
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Μ πόγ ιαμάς  (δ)" λ. τ., που σημαίνει βαμμένος, άπ5 τό : μπογιά—χρώμα. 
Λοιπόν λεγότανε έτσι τό μάβρο κρασ'ι τής Θράκης, γιατ'ι έκαιε την εντύπω
ση πώς εΐτανε τεχνητά βαμμένο, τόσο δλδ. μάβρο εΐτανε.

Μ π ο μ π ή  (ή)' πομπή, τό άρχτικό άχορδόηχο : π> b ή από τό τελικό 
ν τοϋ άρθρου τής ενικής αίτιατ., πού προφέρνεται μαζί μέ τό άρχτικό τής 
άκόλουθης λέξης την πομπή  τημπομπη  καί κατόπι παίρνεται καί στις 
άλλες πτώσεςΐ ή μ πομπή,  της μπομπης  κτλ., πρβλ. τόν παστό > ό μπα-  
στός, τον πια τό ί> δ μπιστός, τον πεΐρο^> ό μηε ΐρος  κτλ., ή από παράμοια- 
σμα τοΰ σύμφωνου τής πρώτης συλλαβής μέ τό σύμφωνο τής δέφτερηςί 
π +b b-(-b.

ΜποντιΤσ’προφέρνεται bodits (τό) ('). Τό βυζαντ. υποκοριστικό τού 
μπότης  > εμπότης είναι μποτόπονλον  (Πτωχοπρ. έκδ. Κοραή σελ. 7 βιβλ. 
Α', στ. 165) ·'

«Ά λλα καί τό μποτόπουλο  νά γέμιζα κρασίτζιν»* 
καί εμποτόπονλον (σελ. 8 στ. 1.90)·'

«Τό άσπρον εμποτόπονλον  γεμάτον κρασοβόλιν».
Ή  κατάληξη - ιτσι  πρβ. κορίτσι, παιδίτσι  κτλ. (Φίλην. Γρ. Ρωμ Γλώσ. 

§ 1479) είναι επίσης βυζαντινό άπομεινάρι' τό μποντίτοι  λοιπόν είναι τύ
πος επίσης υποκοριστικός τοϋ μπό ιη ς  δλδ. εμπότης : «Τή μέντοι εύγενεία 
σου άπεστάλησαν δεξιωμάτων έ'νεκεν έγκόλπιον χρυσοΰν..., καυκίον οορ- 
δονύχιον καί εμπότης κρύος» Annae Comnenae Porphyrogenitae, Ale
x ias ex recensione■ Augusti Reifferscheidii 1, 3 10 (σελ. 123,2).

Ό εμπότης κατά τόν Έρρ. Στέφανον εΐτανε : crystallinum  po- 
culum, κι από τή λ. κρύος φαίνεται πώς εΐτανε δοχείο πού κρύωνε τό 
κρασί : κρνοντηρι, πού μέ την αποσιώπηση τού I (εδώ υ) κοντά στο ρ γί
νεται κανονικά κροντήρι  καί πού την παρετυμολογήσανε οί απλοϊκοί μέ 
μέ τό άρχ. κρατηρ (ΓΓΕ. αή 167).

’Άλλος νεότερος τύπος τής λ. είναι νεμπότης (Simon Fortius Λεξι- 
κόπουλο Ρωμαϊκό κτλ. ΙΊαρίσ. 1635)· Στον τύπο νεμπότης τό άρχτικό ν 
είναι άπομεινάρι τού άρθρου τής αιτιατικής: τόν εμπότη >̂ τό νεμπότη > 
ό νεμπότης (κυιτ. λέξη ναγός σελ. 269) στά Εφτάνησα, πού έχουνε πολλά 
ιταλ. -βαρούνε μερικοί πό)ς είναι άπό τό botte, πού σημαίνει άπάνω-κάτω 
τό ίδιο. Φ χίνεται λοιπόν πώς εδώ γίνεται παρετυμολογική σύγχιση,

Μπόσκερο (χο)'=μπόσ( ι)κο  (απ’ τό τ, bosh) + -ερο παραγωγική κα
τάληξη. 1
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1) τ > d κατά αφομοίωση ήχική προς τό άρχτικό β.<
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Μ π ο υ μ π ο ύ κ ι  (τό)' από τό αρχαίο έλλ. βόμβυξ, Ή  αρχαία προφορά 
τής 2ης συλλαβής : μ β υ = bu ένεκα τό μυτόπνοο μ  έ'μεινε στη γλώσσα μας 
ώστα σήμερα' ή πρώτη συλλαβή βο γίνεται μπον  έτσιδα : τό άρχτικό β)> b 
κατά άφομοίωσι πρύς τό b τής 2ης συλλαβής, καί τό ομ> ονμ (ΓΓΕ. γ'. 
σελ. 158) ή καί μποζ> μπον  (ίδ. βιβλ. σελ, 159) από γειτονική συνεργία.

Μύτ\χ]).'ΓΙ δική μας ή μύτη,  πιο σωστό μύττη (μέ δυο ττ Χ) δεν είναι 
βέβαια ή αρχαία μύτις, μά άφοΰ έγινε τό μύττη  καί συμφώνησε μέ τό μύ
τις φθογγικά σχεδόν όλότελα, καί λίγο απόμακρα καί νοηματικά, συχίσανε 
τά δυο οί ελληνίζοντας, νά ποϋμε, μάλιστα δταν δεν προφερνούντανε πι ά 
στην κοινή ομιλία τά διττά σύμφωνα κι έτσι γράφανε μύτις τή μύττη  
( ’Ανώνυμου ιατρού 265 έ'κδ. Emerin Anecd. Medica gi\), ένω ό Πτω- 
χοπρ. τήν έγραψε μύτη  (Βζ 52). 5Ά ν τό δικό μας τό μύττη  εϊτανε απ ’ τό 
αρχαίο μύτις, θά τό λέγαμε ή μύτ ιδα ’ πρβλ. κόνιδα, βώτριδα (δηλ. βρώ- 
τιδα1 2) ορνι&α κτλ.’Αφτό είναι μια σοβαρή αντίρρηση πώς άπ’τό αρχαίο μν- 
τις δεν μπορούσε νά βγει μύττη.'ΙΙ αρχαία αίτ. βέβαια κάμνει καί δρνιν, 
εμείς δμως φαίνεται δτι ακολουθώντας τ ’ άλλα τριτόκλιτα δεν είπαμε ή 
δρνη, είπαμε! ή δρν ιϋα (μόνο ή χάρη λέμε όνομ., κατά τήν παντάκουστη 
αίτ. : τήν χάριν, ωστόσο είπαμε καί : ή χάριτα), δεν μπορούσαμε δμως 
φαίνεται, νά ποϋμε ή κόνη=γ\ κόνιδα, ή βώτρη=τ\ βώτρ ιδα , γιατί ή κα
τάληξη - ίδα απ’ τά οξύτονα (άρχ. πττρ ίς  ξ> πατρίδα  κτλ.) είναι πολύ μέσ’ 
στήν ψυχή μας (Γρ. Φιλ. § 1394) γιά τούτο είπαμε ακόμα καί I ή βω- 
τρίόα, η τηντηλίδα (απ’ τό : την τήλιδα, ή τηλις— είδος τριφύλλι), ή κό
νιδα απ’ τήν αρχαία ακόμη τονισμένο I ή κονις, ίσως καί κανένα άλλο. 
Μπορούσαμε λοιπόν απ’ τό : μύτις νά ποϋμε ακόμα : ή μντ ίδα  (μ’ ένα τ), 
δχι δμως : ή μύττη (μέ δυο ττ). ’Από ποϋ βγαίνει λοιπόν ή δική μας : ή 
μύττη ; Ά φτό έρχομαι νά πω τώρα. Υπάρχει άρχ. έλλην. λέξη σύνθετη : 
άπομύττω (=βγάζω τή μύξα από τή μύτη), άφτή ή λ.υποθέτει τό απλό: 
μύττω. ’Ετούτο λοιπόν έτσι απλό δηλ. χωρίς πρόθεση, τδ'χει εφτυχώς ό 
Ησύχιος. Ι\ά νά τδχει λοιπόν ό Ή σ., θά πει πώς λεγότανε, ή πώς κά
που τοβρε γραμμένο. Μά γιά νά τδβρει άφτός γραμμένο, σίγουρα θά λεγό
τανε. Καί νά λοιπόν έτσι μεταρρηματικά άπ’ τό μύττω βγαίνει ή μύττη, 
δπως άπ’ τύ πλανάω> ή πλάνη, δπως άπ’ τό άσάομαι  ή αση, δπως άπ’ 
τό πλημύρωζ> ή πλήμΊ], όπως άπ’ τό καπν ίζω  ή κάπνη. Πώς τό : μύττω

Μ, Φ ίληντα

1) Ή  προφορά της μέ δυο τ τ σώζεται σιά Δωδεκάνησα κλπ., στις χώρες δηλ. 
πού προφέρνουν ακόμα τά διττά σύμφωνα καί μόνο άφτό είναι αρκετό νά μάς 
δείξει τή σωστή παραγωγή.

2) Ά π ’ τό συμφυρμό τού Ευαγγελικού β ρ ώ σ ι ς (Ματά. 6. 19) μέ τό 
ε ύ ρ ώ τ ο ς  —■ ε ΰ ρ ώ ς έγινε τό |3 ρ ώ τ ι ς)>β ρ ώ τ ι δαξ>β ώ τ ρ ι δ α.
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καί ή μύττη  τονίζονται στο ίδιο φωνηεντο, άφτύ δεν έχει νά κάνει, έχουμε 
κι αλλα τέτοια : σκίζαΓγ> σκ ίζα , σκούζωζ> σκούδα, παρασύρωζ> παρασύρα  
(—Π σκούπα, δηλ, ή φροκαλιά στη /\υτ. Κρήτη) κτλ. ’Απ’ τό μύττη  γρά
ψ τ ε  (ή και είπανε) την ελληνικούρα: μ ύ τ η ς  (μέ δυο tr, παρακαλώ) και 
τοϋτο είναι, πού θησαβρίζει στο λεξικό του ό Ησύχιος.

Ναγός  (ό)' αγωγό;, κατά απλολογία (ΓΓΕ. βή 143) : άγος καί από τό 
ν της εν. αίτ. τοϋ άρθου τον -άγό ζ> τό-ναγδ ζ> ό ναγός' πρβλ. τον οι- 
κοκύρηβ>ό νοικοκύρης, τον ώμο 6 νώμος, την ” [δα ζ> ή Νίδα, ή Ν-ίμ- 
προ, ή Ν-ιό, ή Ν-ικαριά, ό Ν-αίμονας, ό Ν-ϊορδάνης, ή ν-αίρα, ή 
Ν-αϊνο, ό ν-άμμος, ό ν-ήλιος, ή ν-ουρά, ή ν-άκρα, ο ν-ιπιτάφιος, 
ο ν-ιχτουρας (<ϊκτερος) κτλ. Τά πιότερα απ ’ άφτά είναι ιδιωματικά, μά 
στην επιστήμη άφτά βέβαια δεν τά ξεχωρίζουνε από τά κοινά. Πρβλ. τ’ 
αρχαίο νήδυμος , πού δεν είναι άλλο άπ’τό ηδνμος μέ προθεματικό ν ανά
λογο μέ τά παραπάνου νεοελληνικά κατά τον Buttnmnn.

Ναζλαντ ίζω  απ’ τό τ. nazlandim <ζ riazlanirinr πρβλ. naz=va£i.
Νάτογκες  (ό)- τό : νάτον-καλε^>νάτον-κα ζ> νάτονκε όνομαστ, ό να- 

τγκες, πρβλ. να ίς—καλεβ>ναίοκε (ΓΓΕ. β\ 12).
Ν έ !  άποσπασμένη ή πληθ. καταλ. των ρημάτων : ϋά πάμενε; ά- 

πάμ'νε\ θά φάμενε ;ζ> ά 'φάμ'  νε; Γ) κτλ., πού θεωρήθηκε ερωτηματικό μιό- 
ριο καί πέρασε και στά ενικά :ά νάρτ'ς νε ; ά πας νε ;

Νεγκάζω’ επειδή ή πρθσ. άνά γίνεται ιδιωματικά νε ως α' συνθετικό 
(πρβλ.: άναβαίνω > νεβαίνω κτλ.), θεωρήθηκε καίτό: αναγκάζω πώς έχει 
α 'συνθ. την: άνά καί λέχτηκε ίδιωμ. : νεγκάζω.

Ν εν ιά ζω=νανουρίζω δλδ. τραγουδώ : νένι νένι' άφτό είναι άλλος τύ
πος τοΰ νάνι νάνι, δπου τό α γίνεται ε από τη γειτονιά τού ν πρβλ.ΖΤανα- 
γιά)ζ> Πανεγιά, πινάκι'βμ πινέκι (Βινασό), (Νέαν κώμη) : ΝάγκωμηζμΝεγ- 
κωμηζύ>,,Εγκα)μη (λάθος ό Μενάρδος στην Άθηνά τομ. ιη' σελ. 384).

Λοιπόν δέ γίνεται από τό ; έννοια έγνοια καί θέλει r  άλλο είναι τό 
νεννοιάζωζ> ανεγνοιάζω είμαι άνέννοιαατος άνέγνοιαστος — ξένοιαστος' 
πρβ. ξεννοιάζονμαι.

Νεδτάζω’ γίνεται από τή ορράση : νά διε (ηνι ίδε) : ναδιάζω καί κα
τόπι νεδι άζω κατ’ αναλογία άλλων ρημ. (ά>άή> νε- πρβ. άνακατυώ ω > 
νεκατώνω, άνα(σ)κονμπώνω ζ> νε(σ)κονμπώνω, άνακωλώνω νεκωλώνω, 
άνακαΰαρίζειζ> νεκαύλαρίζ’, α ν α γ ο υ λ ι ά ζω ^  νεγονλιάζω, ανασπώ  ζ> νεσπώ 
και νεσπίζω ~), άναπτερακίζω ζ> νεφτερακίζω κτλ. βλ. Θρακικά τομ. Δ',
303-305 . 1 2

1) Τό πρώτο ε άποσιωπάται: θ  ά φ ά μ (ε) ν ε κτλ.κατά τό νόμο τοϋ Κρέτσμερ, 
ένεκα τή γειτονιά τοΰ ν (ΓΓΕ. ά, 88 καί πέρα).

2) Εμείς λέμε : κ ο υ σ π ί ζ ’ (=τινάζει) τ ό γ α I μ α' δλδ- έ κ σ π ά ζ ε ι >  
κ σ π ί ζ ε ι >  κ ο υ σ π ί ζ ε ι .
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Νεφτερακεΐ '  άφοΰ to β' συνδετικό είναι τό φτερό (<̂  πτερόν), ή γρα- 
φή μέ ν', νευτερακεΐ  μοΰ φαίνεται τυπογρ. λάθος. 5Αναφτερουγίζει άνε- 
φτερονγεΐ νεφτερακεΐ, ή καταλ.- ονγεΐ έγινε ’ - ακεΐ απ ’ τό όμοιονόη- 
μο: λακίζει  > λακει=λαχταρα, πετά, δταν ό λόγος μάλιστα είναι για την 
καρδιά.

Νεκονλκοντο ; ’ (=χωρις κουκούλα) συμφυρμός ; νεκούκονλος-f- νε- 
κούτρουλος (=μέ ασκέπαστη την κούτρα).

Νερενγονμ ’ είνε τό: άνερεΰγομαι.
Νιάτα  (τά)'ό πρώτος τύπος είναι : r« νιάτα πληιΐ-. του .' ή νιότη, δηλ. 

άλλαξόγενο’ πρβλ. ή άχνότη^> τά. (ά)χνότα , ό πηλός τά πηλά κτλ.. Κα
τόπι έγινε : ν ιάτα  κατά τά αποδέλοιπα μέ -άτα λ.χ. γεμάτα, πρεπάτα κτλ. 
Ή  νιότη πήρε στον πληθυντ. τύπο ουδέτερο, γιατί συνεπάρθηκε μέ άλλους 
όμοιονόημους πληθυντικούς : τά κάλλη, τά χόντρητα, τά πάχητα κτλ. Κατά 
τό I τά νιάτα είπαν άπ ’ τό ενικό I ή μικρό τη (--ή  μικρή ηλικία) τον πλη
θυντ.: τά μικράτα.

Ν ο ιά ζουμ ’ (όχι ν ιάζουμ* μέ ι) θέλει μέ οι, γιατί είναι άπ’ τό έννοια 
—φροντίδα, άλλο  τό ; νιώνω=νοώ, ενόησα ένοησα^> ένιωσα—νιώνω 
—μετανιώνω, κι άλλο πάλι τό νιώνω ( ^>νεώνω==νεάζω)—ξανανιώνω=ξανά 
γίνουμαι νέος.

Νιταίτα ια  (τά)" άπ’ τό νινί νινίτοι καί κατόπι κατ’ άνομοίωση τής 
τής β' συλλαβής άπό την α' καί άφομοίωσή της προς την τρίτη; νιταίτοι— 
νιτοίτσια.

Νομάτο ι  (οί)· άπ’ τό άποστολικό ; «όχλος... ονομάτων... εκατόν εί
κοσι» Πραξ. α', 15. πρβλ. οι Άσωμάτό ι  άπ’ τη γεν. των ’ισωμάτων. Ό 
άλλος ό τύπος : νοματοϊ  μέ τον τόνο στη λήγουσα, γίνεται άπό τον πλθντ. 
τύπο : νοματα ί ο ι> νοματχοί > νοματοί' πρβλ. καπετανα ΐο ι> καπετανίοϊ  
> καπετανοϊ  κτλ. (Χατζηδάκη Λξγρφκ. άρχ. y ,  112, όπου μάς φιλέβει 
καί μιά ασυνταξία κατά τά ειωθότα : «έν τινι συλλογή. . . έκ Λέσβου στα- 
λεΐσΑΝ»).

Νομή (η)' εδώ γίνεται ή λ. άπό τό νόμος καί δεν έχει σημασιολογική 
σχέση μέ τό: νομή=βοσκή, μοιρασιά.

Νομπέτ ’ λ. τ. nobet ίδιο νόημα.
Νουρά  (ή)' τό άρχικύ ν είναι τού ένικ. άρθρ. τής αίτ. την—ούρα > ή 

νουρά (κοίτα λ. ναγός).
Ν ιά γκα  (η)' δάγκειος πυρετός, πού προέρχεται δλδ. άπό τον ποταμό 

Ντάγκη.
Ντάλια  (τα)* λ. τ. dal ΐδ. νόημα.
Νταντουλ ίζω  απ’ τό τανταλίζω δλδ. τανταλόιο,
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Νταλώ ο υμα ι  συνεπαρμόςΐ (έντρανίζομαι >) αντραλίζομαι  -f tavxa- 
λώνομα ι^  νταλώνομαι—νταλωμίδα  και σ’ εμάς νταλωμάρα.

Ντε λ. r. de ίδια σημασία.
Νΐεντώνω'  κατ’ αφομοίωση τής α συλ. προς τή (3' άπ’ το τεντώνω, 

πού γίνεται άπ ’ τό τέντα, από to τελικό ν τής άντων. τον—τεντώνω.
Νττρλικώνω'  άλλοΰ: ντρολυκώνω και πιο σωστά δρολυκώνω άπ ’ τό 

βυζαν. ύδρόλυκος (Χατζηδ. Ά θ. λζ"', 188 κ.π.) ,που ωστόσο συχίστηκε μέ τό 
περσοτοΰρκικο derlik κι από δώ τό άρχτικό d αντί 
Νττρλζχι (το) λ. τ. derlik ίδιο νόημα (κ. πιο απάνω).

Ντιβτηλώνοτ  όχι διστηλώνω άλλα άντιστνλώνωβ> {α)ντιατνλι, ώστε 
to στν μέ ν.

ΝτΙ-ννϊρ (το)’ λ. τ.
Ντονρβανίζτο'  ό Πτωχρ. έχει τό στίχο 190: «έπάρετε δουρβανιστόν 

όξύγαλον κυράδες». Ό Κοραής (”Ατακ. α\ σελ. 184) δεν μπορεί νά τό 
εξηγήσει. Επίσης άναφέρει από τό Δουκάγγ. (σελ. 1007) «ύδρόγαλα τό άπό 
τοΰ δρουβάνου».—Δρονβανον είναι ένα δοχείο ξύλινο σά βαρέλι, πού στε- 
νέβει άπ’ τή βάση προς τό στόμιο κι έχει σά γουδόχερο,νά πούμε, ένο ξύλο 
μακρύ, πού στη βάση του είναι καρφωμένο ένα κυκλικό ξύλο άρκετά 
βαρύ. Μέσα στο δοχείο χύνουν τό γάλα, τό προωρισμένο νά βγάλει βούτυρο, 
καί μέ τό ραβδί, πού είπαμε, τό χτυπούν. Το όργανο άφτό στην Πάναρμο 
τό λέγανε : ή ντονρβάνα. Τό άπόλειμμα τοΰ γαλάτου μετά την άφαίρεση 
τοΰ βουτύρου είναι τό δουρβανιστόν όξύγαλον τοΰ Πτωχοπρ. ή τό ύδρό- 
γαλα τοΰ Δουκάγγ.. Άφτό οί Παναρμιώτες τό λένε: ή τσορβάτκα, λ. σλ.

Ντουγονατ ίζω  άπ τό τ. dogustum <άθ£ΐΧ5ΐΐΐ'πηΐ:=άλληλοδέρνουμαι.
Ν τουργ ι ου ν ί  * (τό)' τούρκικα άντί durbiin κατά παρετυμολογία προς 

άλλη λέξη όμοιόφθογγη, άλλά διαφορονόημη durgnn, πιο γνωστή όμως.
Ν ιον ι λ ί κ ΐ '  λ. τ. dutluk ίδιο νόημα.
Ντνμάρκα  άντί δνμάρ ικα ' τό <T>d κατά πρετυμ. άπ’ τό ντνμα<  ̂

ντννονμαι.
Νυχτερενγω ’ άπ1 τή λ. νυχτέρι , πού γίνεται κατά τό (ό)λημέρι} κι όχι 

κατεφτείας άπ’ τό: ημερέβω.
Νώμος  (ό)' βλ. λ. ναγός (σελ. 269) καί νουρά (σελ. 270).

Θ ρ α κ ι κ ά Ε ' 18
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

ΑΠΟ ΛΕΞΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 

TCY κ. ΠΟΛΥΔ. ΠΛΠΛΧΡΙΣΤΟΔΟΥλ ΟΥ 
ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΟΜ. Δ',ΣΕΛ. 324—333.

Αϋοι.' ιδιωματικός τύπος του αύριο’ γίνεται κατά άλλα επιρρήματα, μά
λιστα χρονικά, πού λήγουνε σε ι, λ.χ. πέρσι, (κατά τούτο ει'πανε στην Κρήτη: 
φέτι—άντ'ι φέτο), προπέρσι, πάλ ι , κατόπι,  άκόμη  κτλ. 5Άλλα  έπιρρήμ. με 
τελικό ι έχουμε’ τοπικό: αντίκρυ ’ τροπικά: έτσι, αγάλι* έφχέτικο: μακάρι '  
αρνητικό: οχι, άν θέλετε άς είναι και τό ποσοτικό: κονκκούτσι (=καθύλου) 
δλδ. μήτε κονκκούτσι.

'ΑρνίΦια (τά)’ τό άρχτικό άάντί ό είναι αφομοίωση προς τό ατού πλη
θυντικού άρθρου : τά δρνί'&ια^τά άρν ίΰ ια  καί κατά αποσιώπηση τού προ>· 
του α: τ* άρνίϋια.

*Αρκ ινεύγω ’ αντί.· άρχιν&ύγω' τό ρχ γίνεται ρκ από φραγμική άνο- 
μοίωση, γίνεται δλδ. τό συνεχικό χ στιγμικό κ γιά να μην είναι κι άφτό 
συνεχικό σάν τό ρ : ρχζ> ρκ.

"Αχούρ ’ (τό)' λέξη πού τήν πήραμε εμείς από τούς Τούρκους, μά πού οί 
Τούρκοι δεν τήν πήραν από τούς βυζαντινούς, αλλά από τό περσικό : ahur 
(—στάβλος). Ή  περσική καί ή ελληνική είναι γλ. αδερφές’ πρβλ, dushmen— 
δυσμενής , abileh—φλύκταινα, liesti (=ύπρξη)—έστί, heft= h^xd, hem— 
Ιιαμα, Ιιομού, nam—όνομα, liemnam—Ιιομώνυμος, abenos—εβενος* άπ’ 
τό περσικό abenos είπαν οί Τούρκοι abanoz κι εμείς άπ’ τά τούρκικα: 
άμπανόζ ι , καί όμως λέμε πώς οί Τούρκοι τό πήραν τάχα απ’ τ ’ αρχαία 
έλλην., μά όταν οί Τ. είπαν abanoz άρχ. "Ελληνες πού εΐτανε; κι αλ
λιώς δά ή λέξη άφτή δεν είναι ίαπετική. Οί Ιίέρσες τήν πήραν από τούς 
Αιγύπτιους πού τήν είχανε με τον τύπο : libnj (Spiegelberg ΚΖ. 41. 131), 
κι απ’ τούς Πέρσες, υποθέτω, τήν πήραν οί αρχαίοι "Ελληνες μαζί μέ 
πολλές άλλες λέξες λ. χ. άγγαρος, άσπάραγος, μάγος , παράδεισος κτλ., 
zuluf -  ΐονλος, τό παράξενο είναι πού άφτό νεοελληνικά τό λένε κάπου 
ζουλούφι (Θρακικά, β',214). γιά τό άρχτικό ζ πρβλ.£«φτω< {ίάπτω) καί γιά 
τήν κατάληξη ούφι πρβλ. ματούφι , ζονζούφι' ωστόσο τό κοινό είναι : τσου
λούφι' οί Θράκες λοιπόν πού άκούανε άπ’ τούς Τούρκους μέ τό ίδιο νόημα 
ζουλούφι δέν αποκλείεται ν’ άντικαταστήσανετό άρχτικό τσ μέ τό συγγενικό 
του ζ.

Άμά '  πιο σωστά θά γραφότανε μέ δύο μμ, γιατί είναι τό άν μή — 
κατ’ αφομοίωση·’ άμμή  > άμμά  κατ’ άναλογία των πολκών νεοελληνικών
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επιρρημάτων με α: καλά, άσχημα  κτλ. πρβλ. ήνίζ> νά (τό δειχτικό μέ οξεία 
όχι βαρεία) 0ίββ> δά, ετσιζ> έτσά, α ν τ ί κ ρ υ ά ν τ ί κ ρ α ,  αλί ζ> άλιά, έκεϊζζ> 
έκιά, πή επά, αγάλι, ζ> άγαλια, ταχύ ταχιά, ακόμη ζ> ακόμα, κια- 
πεκε«> κιαπέκια κτλ. Τό ηνϊ είναι συγκοπή ακόμη απ’ τήν αρχαία, από τό 
πιο πλέριο : ήνίόε. Οί Τούρκοι πήραν από μάς τό να ετούτο, πού δέ θέλει 
βέβαια και πλύ λεμόνι για νά τό καταλάβει κανείς.

Άγκανός  (ο)* είναι τό μτγν. δ άκαν, τοΰ άκανος : «ό άκαν δ εν τφ Λι
βάνια» (Βασιλ. Δ. ιδ', 9) «και συνεπάτησαν τήν άκανα», (άφτοΰ). Τό κ γί
νεται γκ από επίδραση τού : αγκάθι.

Β γ ήκα  προσταχτική αντί έβγα' ομοίως λένε : μπήκα,  αντί έμπα  καί 
φαίνεται πόας ή κατάληξη -κα πέρασε από τό κοινότερο: στέκα (άρχ.: 
εστηκε —εστηκέτω) πρβλ. νά βγήκω=  νά εβγω.

Γαργαλεύγω'  κοιν. γαργαλέβω' είναι τό αρχαίο γαργαλίζω πού έγινε 
γαργαλέβω κατά τό παιδέβω. Πολλά ελληνικά ρήματα καί .τής νέας καί 
τής αρχαίας έλλ. αλλάζουνε κατά τό πρότυπο άλλων όμοιονόημων ρημά
των. λ. χ. τό άντιώ γίνεται άγναντιάζω κατά  τό κοιτάζω καί αγναντέβω 
κατά τό παραμυνέβω, τό χορτ,άζω ζ> χορταίνω κατά τό ευφραίνω, άνακα- 
τώνωβ>άνακατέβω σάν τό άναδέβω, διακονωβ> διακονέβω όπως τό ζητια-  
νέβω, λιγώνωζ> λιγέβω κατά τό λιγοστέβω, άβγατίζω ζ> άβγαταίνω 
κατά τό πληθαίνω, σπαράζω ζ> σπαρταρώ κατά τό λαχταρώ, άγγαρέβωζ> 
άγγαριάζω (’Αρκαδία) σάν τό αναγκάζω άγιουτάρω (=βοηθώ)> άγιου- 
τέβω (’Ιθάκη) όπως τό διαφεντέβω, άγγριφίζω (Χιό)ζ> άγγριφώνω (Ά - 
δριανούπολη) όπως τό καρφώνω, άγκαθίζω  (Παξοί)> άγκαθώνω κατά 
τά κεντριόνω, άγκελώνω' καί πάλι τό άγκελώνωζ> άγκελίζω κατά τό κεν
τρίζω, νυχτώνωζ; νυχτιάζω άπ’ τά : βραδιάζω, μεσημεριάζω,  τό βούλο
μα ιζ> βουλιονμαι  κατά τό σνλλογιοΰμαι, τό εφκομαιβ> φκιοϋμαι  κατά τό 
καταριονμαι,  τό χλοάζωήζ>χλοιζω κατά τό πρασινίζω  (χλόη^πρασινάδα), 
τό ζητωζμ ζητενω κατά τό γυρεύω, τό τσαλιστίζω (τουρκ. tslialisdim) 
τό είπαν καί τσαλί στενώ ( = καταγίνομαι) κατά τό δουλεύω, τό φωνώ γίνε
ται φωνάζω κατά τό κράζω, τό καταχώνω λέει δ κ. Χατζηδάκης γίνεται 
καταχωνιάζω κατά τό ενταφιάζω ! ), τό σείω τό είπανε στύ Μπογατσικύ 
σεινάζω κατά τό τινάζω, τό αρπάζω γίνεται άρπάχνω κατά τό άδράχνω, τό 
γενωμένος σάν τό καμωμένος,  τό φωνάζω τό λεν ιδιωματικά φουγιάζω 
(Πέραμο τής Κύζικος) κατά χονγιάζω,τό στρώνομαιβ> στρωνιάζομαι  κατά 
το θρονιάζομαι , μαργαίνωβ> μαργώνω σάν τό ναρκιόνω, μολύνωζ> μολέ- 
βω κατά τό λοιμεύω, θαρραήβ>θαρρέβω κατά τό πιστέβω κτλ., έτσι λοιπήν 
καί τό : γαργαλίζωβ> γαργαλέβω κατά τό παιδέβω. 1

1) Τό λαϊκό εΐνα,ι τ σ. φ ι ά ζ ω ;
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'Όμοια και οΐ αρχαίοι είπαν τό \ αιτωζλ>σιτίζω κατά τό : ποτίζω καί 
σιτεύω κατά τό υδρεύω χό οτέ»'«Γ> στενάζω κατά τό : κραυγάζω, σκαλώ 

σκαλεύω κατά τό αναδεύω καί σκαλίζω κατά τό συνδαυλίζω, τό βα- 
ρύνωζ> βαρύϋω  κατά τό πλή&ω, τυραννώζ> χυραννεύω κατά τό βασιλεύω, 
ριγέωζ> ριγόω κατά τό αντίθετο ιδρόω, άγκιστρού άγκιστρεύω κατά το 
άλιενω. Τό ΰ·αρρώ τό είπανε ·&αρρύνω κατά τό ότρύνω, τό ύπίσχομαι  ή> 
ΰπισχνοϋμαι  κατά τό αντίθετο άρνονμαι, τό πέτομαι ίπταμαι  κατά τό 
1ί σταμαι  καί πετάομαι  κατά τό κρεμάομαι  τό πάσχωζ> πασγμζω κατά τό 
φροντίζω, τό λάζομαιζ> λάζυ μα ι  κατά τό άνυμαι , τό στέγω{^> στεγάζω 
κατά τό σκεπάζω, τό έ ρ η μώ ^  ερημάζω  (=^είμαι μιόνος) κατά τό ησυχάζω 
τό δζωζ> δζαίνομαι,  κατά τό οσφραίνομαι κτλ.

Γήνεψε ’ του ρημ. γητέβω πού γίνεται άπ’ τό γοητεύω^>γογητέβω πού 
τό θαρέψανε (ε)γά> γητέβω (ΓΓΕ. α ,  σελ. 28, β' σελ. 43).

Γιά ταντο  από τον πληθ. ταντα γίνεται ενικό ιδιωματικό ! ταίτο αντί 
τό κοινό : τούτο.

Γ ιώς* είναι τό άρ. έλλ. έπίρρ. ώς, μέ τό συνηθ. πρόθεμα γι διαφορε
τικό απ’ τό £ΐος^>άφομοίωση: δως, απλοποίηση : ώς). Ό  κ. Τριανταφυλλί- 
δης πού θέλει καί τά δύο τά ώς μέ δασεία μόνο, γιά νά μή συγχίζουνται τά 
δύο από τούς ανίδεους, θαρώ, δεν έχει δίκιο; πρβλ. άμα=δμως, αλλά κτλ. 
δλδ. έναντιωματικό καίαμα=μαζ ί ,  όμοϋ κτλ. δλδ. τροπικό, δρος (τό)=βου- 
νό καί δρος (o)=terme κτλ.

Γίούχσανα'  δλδ. ούκσανα (=άκούσανε) μέ τό συνηθισμένο πρόθεμα 
γΐ αντί: κούσανα κατά την πολύ συνηθισμένη στους βορειοανατολικούς 
Θράκες μετάθεση φθόγγων πρβλ. πυκνοζ>κνυπό, (καψάτι): κατσάτΓ>:σα- 
κάτι κτλ.

Γ ου λ ν ο ν ; αντί γουλοννονς δλδ. δλουνούς* τό άρχτικό γ είναι προθε
ματικό, τό ο κοντά στύ γ γίνεται ου (ΓΓΕ. γ', σελ. 160), τό γουλουνονς γί
νεται γουλνους γιατί τό ου κοντά στο λ τό υγρό άποσιωπάται ένεκα τό άλ
λο ου πού είναι στην παρακατινή συλλαβή (νόμος Κρέτσμερ 1 ΓΕ. α' σελ. 
88 κ. π.). Τέλος ή συλλαβή νους είναι δ άντωνυμική άπ’ τό εκείνους (=  ε
κείνους) πρβλ. άφτοννούς, άλλουνούς κτλ.. Επίσης τό ίδιο γίνεται καί στις 
άλλες πτώσες όλουνον—ολονών, άφτοννοΰ—άφτονών, άλλουνού—άλλονών 
κτλ. κατά τά εκείνου -  εκείνων.

Λά = δή' (κοίτα λ. άμά σελ. 272.)
Όρεχω αντί τρέχω' καί τό λένε μέ τή σημασία τού κυνηγώ συνήθως' 

τό άρχτικό τ γίνεται χορδοηχερό d άπό τό ντής αίτιατ. τής αντωνυμίας τον 
(=άφτόν) λ.χ. τον τρέχαδζ>τδν άρέχω.

Έτοινά κ α ϊ έ δ ε π ώ ;  τό: να είναι προσχηματισμός (προσκόλλημα), πού 
μπορεί νά είναι εδώ τό δειχτικό έπιρρ. νά' τό έδεπώς πάλε είναι to άρχ.;
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ωδεπως , πού γίνεται εδεπως αλλάζοντας τό άρχτικό ω=ο  στο νεοελληνικό 
δειχτικό ε πρβλ. άφτόςήβ>έφτός) όχρεβ>έψε κτλ. (Φίλην. Γρ. Ρωμ. γλωσσ. 
§ 1130).

Έχτέ ' αντί χϋ ' ες  τό άρχτικό ε είναι πρόθεμα από την αρχαία ακόμα 
(Άριστοφ. Νεψ. 1.75, καί Θεσμ. 616, Σοφοκλ. Ά ντ. 456). πρβλ. καί τά 
δικά μας τοΰτος^>έιοϋτος κατά τό εκείνος ον^>έσν κατά τό εγώ κτλ. Τό τε
λικό c άποσιωπάται κατ’ αναλογία τοΰ εψε (<ζδνρέ) και πάλι τό εψε τό λέ
με συνηθέστερα εψες κατά τό: έχτές.

Ήλά-  ή σωστή φράση είναι ήθελε νά, κι επειδή έγινε τυπικό στοιχείο 
ξεχιοριστης έγκλισίς, ή λέξη κολοβώθηκε καί μίκρυνε δσο μπορούσε' πρβλ. 
ΰ·έλα> νάβ>ί)ά). ΙΙώς έγινε τώρα τό κολόβωμα; απ’ τό ηΰελε σιωπήθηκε τό 
πρώτο ε ένεκα τή γειτονιά τού λ (νόμος Ινρέτσμερ) κι έμεινε ήΰλε, τά ΰλ  
επειδή είναι καί τά δυο δοντικά δεν μπορούνε νά σταθούνε κοντά κοντά, 
άποσιωπάται λοιπόν τό $ κοντά στύ λ καί μένει ήλενά,  τόλ+ν είναι άκρο- 
γλωσσικά, άποσιωπάται λοιπόν καί τό ν καί μένει ήλεά, τό εα κατ’ άφο- 
μοίωση γίνεται αα άπ ’ τά δυο λοιπόν ίδια φωνήεντα άποσιωπάται τό ένα 
κι έτσι μένει ή λέξη ήλά (<ήήϋ·ελε νά).

Κ ά τ α ι ' δλδ. κάθεται  απ’ τά δυο δοντικά #+τ τό πρώτο δλδ. τό ΰ· άπο- 
σιωπάται γιά άνομοίωση καί μένει κάεται, τό αε άφομοιώνεται σέ αα δλδ. 
τό ε γίνεται ίδιο με τό πλαϊνό του ανοιχτότερο a ! κάατα ικα ι  τότε απ’ τά 
δυο όμοια φωνήεντα αα σωπαίνεταί τό ένα κι έτσι προκύπτει ό τύπος! κά- 
ται (ΓΓΕ. α', 75).

Κάβες  (ό)'ό λαϊκός τούρκικος τύπος είναι: κάβε (δλδ. κααβέ άπ’ τό 
καχβέ τό άραβικό), εμείς συνήθως νεοελληνικά τό λέμε; καφέ παίρνοντας 
τον τύπο από τούς Φράγκους, τό καφενείο λαϊκά τούρκικα λέγεται! καβενες 
καί απλά κάβες , τό καβενες είναι τό καχβεχανε—-σπίτι τού καφέ δλδ. πού 
προσφέρεται καφές. Ά π ’ τό: καχβεχανε έγινε τό δικό μας τό καφενείο δλδ. 
καφεχανείο. Τέτοια μιά λέξη άνόητη δέ θά τήν έκαμνε ποτέ ό ελληνικός 
λαός, τήν έκαμαν δμως οι γραμματισμένοι του καί τού τήν επέβαλαν.

Κά'  δέν είναι βέβαια τό·' καΰόλου  κατά συγκοπή, παρά είναι τό κά (ν) 
>καί α ν—βλ. παρακάτω! καν ί  μ  κάχκανε/ςίπροφέρεταιkaganis)—ουδέ εις 
καν. Επίσης ! κά δεν πλογιοννταν, κά δεγρ ικά  (γράφε'γροικά φσβη Γλωσ. 
Έπισκ. σελ.45. Χατζηδ. Έπετηρ. Παν.τομ. Θή 1'ά12—13 σελ.47καί πέρα). 
’Εδώ λοιπόν, άν καί φαίνεται πώς τό κά είναι τάχα συγκομμέτο τό καϋό-  
λου, επιστημονικά άποδείχνεται πώς είναι τό." καν καί μέ τήν άποσιώπηση 
τού τελικού ν\ κά , δπως φαίνεται στο καν—κανείςβ^κάγκανεις, Τέτοιο δμοιο 
είναι τό ιδιωματικό: μω ς , πού δλοι τδχουνε (άπ’ τό μόλις τάχα καί τό γρά
φουνε μέ ο, ωστόσο είναι τό: άμ  ώς β>μώς (ΓΓΕ. σ', 164 βή 11).

Κ ά η α  (ή) άπό το κάτω λατινικό cappa—σκέπασμα.

277
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Κά τσνα ' δλδ. καθησουνα'ζζ>κάϋ σοννα, τά ϋο  επειδή είναι καί τά δυο 
συνεχικά γίνεται το πρώτο δλδ. τδ ϋ· στιγμικό r: κάτσουνάζ>κάτσνα, μά επει
δή τό η τονίζεται, φαίνεται πώς ή αποσιώπησή του έγινε πρώτα σ’ έ'ναν 
άτονο τΰπο κά&(η)σα(να)ζ>κάΰ·σαν(α)^>κάταανα. ωστόσο στη νέα έλλ. άπο- 
σιωποΰνται καί τά τονοΰμενα (ΜΝΕ. β', 142).

Κ ανεμ ' και α ν ήκα ν  καί μέ τον προσσχηματισμό εζ>κάνε τό μ. είνα 
άπομεινάρι τής αντωνυμίας μου  μέ την αποσιώπηση τοΰ άτονου τελικού 
ον, πρβλ. τάχα μοιζζ>τάχαμ, μπέλκι μονζ>μπέλκι.μ κτλ.

Κονιόρτος  (ό)'υποθέτω πώς τό Κονιόρδος  είναι κύριο όνομα γιατί στην 
Καβάλλα υπάρχει τό οικογενειακό όνομα Κονιορδός  καί ή οικογένεια τους 
έχει αρκετά μέλη έγκριτα. Φαίνεται πώς ό Κονιόρτος άφτός εΐτανε πε
ρήφανος καί περπατούσε κορδωμένος κατά τά λεγάμενα τοΰ κ. ΙΙαπαχρι- 
στοδοΰλου.

Λεγέντα (τα)' Τό λεγένι τό πήραμε απ’ τους Τούρκους κι άφτοί 
απ’ τούς Π έ ρ σ ε ς legen, πού είναι τό ίδιο μέ τό αρχαίο λεκάνη (βλ. λ, 
αχούρι σελ. 273), γιατί ή περσική καί ή ελληνική ανήκουνε οτήν Ταπετι- 
κή ομογλωσσία' πβ. peder—πατήρ , mader—αητηρ , birader—φρατηο κτλ.

Μ π ιρμ ί  αντί: προ μου δλδ. ή πρόθεση προ καί ή άντων. μον , όπως 
στή λ. κάνεμ (βλ. παραπάνου). Ό  τόνος στή λήγουσα, γιατί είναι προά- 
τονο' βλ.λ. ποάες σελ.

Μπελ ίδα  (ή)'μετάθεση τής λέξης λεπίδα (βλ.παραπάνου λ. γιονκσανα 
Τό άρχτικό π γίνεται bimo τό τελικό ν τοΰ άρθρου: την πελίδαζζ>τη μπελίδα.

^Ι ι γχρ ιν ιάζουντα ι  τό ρημ. είναι τό ημιγκρινιάζοννται  δλδ. μισομαλά)- 
νουν' μέ τά χέρια.

Μαΐμόπλα  (τά)' αντί μαϊμουδόπονλα  πρβλ. αιμοχυοία αντί αιματοχυ
σία, αασκαρόπαιδο  αντί μασκαραδύπαώο  κτλ. (ΓΓΕ. a ,  11 δ κ. π.).

Μ πάξ  (τό). λ.τ. bax ίδια σημασία.
Μαξίτοα'  τό υποκοριστικό τοΰ μάζα,  πού κατάντησε επίρρημα από 

φράσες! ερχοννται μαζ ίτσα  δλδ. ερχοννται δ μου μ ια μικρή μάζα  (πρβλ. 
Ίμπέριος καί Μαργαρώνα στ. 12, 1). ’Έτσι είναι καί τό μαζί.

Νουνίζα»' νοώ^>νοίζωζ>νονίζω καί κατά επίδραση τοΰ vor·’ νοννίζω .
Ν επλ ίο ϋμ ’ είναι το! (dr) απειλούμαι (τινά, έννοίται).
Neaaivco  εδώ τό νε είναι τό αρχικό δλδ. από τό άνεσις γίνεται το 

νεοελλ. άνεσαίνω καί έπειτα ανασαίνω  κατά τό αναπνέω τοΰ οποίου πήρε 
καί τό νΰημα.

Ντογουατ ίζ  λ. τουρκική.
JN εζονκούρα  είνα ι ή λ. τσεκονρα ή μεγεθυντικήτοΰ τσεκούρι—πελέκι, 

μπαλτάς. Τό αρχικό τσ γίνεται τζ από τό τελικό ν τοΰ άρθρου τής αιτιατι
κής; την—τσεκούς>α^>τη — ντσε...ζ>ή τζεκονρα.
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Νύχτ ιααε ’ to κοινό είναι νυχτώνω γίνεται όμως καί νυχτιάζω κατά το 
βραδυάζω πρβλ. μεοημεριάζω,  (6)λημεριάζω κτλ. (κοίτα λ. γαργαλενγω 
οελ. 273)

Πάλι ούριά,' αγκαθωτός θάμνος, παλιούρι, παλίουρος.
Ποάε;' τό άρχτικό π είναι άπομεινάρι από την πρόθεση άποβς>άπβ>π' 

τό; όάες είναι τό: υτε μέ τό τελικό επιρρηματικό ς’ βάζομε τον τόνο στή 
λήγουσα κατά τό: πότες , γιατί καθαφτό τό ποάές είναι λέξη προάτονη δλδ. 
στη φράση δεν την τονίζουμε καθόλου πρβλ. τόνε γράφω, που καί τόνε νά τό 
τονίσεις καί τόνε, τό ίδιο κάνει, γιατί καθαφτό είναι άτονο πρβλ, ακόμα 
τό αίτιολογικό για δτι^>γιά7τι πού τονίζεται στή λήγουσα κατά τό ερωτη
ματικό γιατί, επειδή καθαφτό στή φράση τό λέμε άτονο,

Σ αμντά ν ια  λ. τ. sliamdan ίδια σημασία.
Σαστ ί ζω  λ. τ. sastim ίδια σημασία,
Πε γάλ ια '  τό γσλια ήβρε ό μακαρίτης ό Ξανθουδίδης (Έςωτοκ. σελ. 

406 κ, π,) πώς γίνεται άπ’ τό γαληνά. Έγώ προσθέτω τά έξης·' Πολλές 
φορές ή τελευταία συλλαβή τής λέξης αποτελεί μιά λεξούλα άφτότελη, χω
ρίζεται λοιπόν άφτή καί μένει τό πρώτο τμιήμα τής λέξης για λέξη ολάκε
ρη. Ό χωρισμός του τελικού — νά πρώτη φορά από μένα διατυπώνεται. 
’Έτσι ξηγιέται αβίαστα καί ό δέφτερος τόνος πού αναπτύσσεται στο—γά— 
μετά τήν αποσιώπηση τού τονισμένου καταληχτικού—νά. ’Άλλα παραδείγ
ματα έχω στήν ανέκδοτη Γραμματική μου, κοίτα καί ΓΓΕ. γή 201 κ. π.

ΊΊρέπος (τό) για τούτα μιλήσαμε φαρδιά στή λέξη: μέτρος σελ. 263.
Πεκμέζια  (τά)' τ.λ. petmez ίδια σημασία.Τό φθογγοζευγάρωμα τμ ώς 

δυσκολοπρόφερτο πρβλ. τμημοώ> τ ίμημα  κτλ. γίνεται κμ.
Σ ι ν ί  (τό) λ. τ. sini ίδια σημασία.
Σ ι σ ϊ  λ.τ. chiche ίδια σημασία.
Σκύψτω  είναι ή σύνθετη λέξη εϊσκύπτω.
Σχαίνουμ*  τό πλέριο σιχαίνουμαι  δέν είναι σύνθετο από τήν πρόθεση 

συν πού τό γράφουνε σήμερα δλοι τό ον μέ υ , παρά είναι ή αρχαία λέξη 
αικχαίνονμαι. Για τό οχ, πού δέ γίνεται κανονικά οκ βλ. Φίλην. Γραμ. 
Ρωμ. γλωσ. § 256 βλ

T a m a  είναι ή φράση: είτα πάέονζ>(εί) τα πλιοβ>ταπιό.
Τσάκ,  λ.τ. tshak μέ τήν ίδια σημασία.
Ταμπλάδες '  λέξη παρμένη από τούς Τούρκους.
Ταίτσα  (ή)" συνηθισμένα στή φθάση: μιά τ σ ί τ οα~λίγο.Είναι ή αρχαία 

λέξη: τίτ&ον. ’Ακόυσα εδώ στήν ’Αθήνα νά λέει ή μάνα στήν ντεκολτέ κόρη 
της λ Ο τσίτοος οον φαίνεται .7 Αφτο τό τοίτοος δέν είναι άλλο βέβαια από τό 
τίτϋ·ος. Κλείνοντας δλδ. τά δόντια για νά προφέρει 6 μιλητής τό r βαριέται 
πια νά τ’ ανοίξει, κι έτσι άντίς θ βγαίνει τό κλειστό τού θ, τό ο. Καί τότες



to το πού προκύπτει δλδ.τ’σ συμφύρεται σέ ζ γερμανικό,λ.χ.τϋ^>το: τιτϋίον 
/>τοιτσί. Τό πρ(7)το τ γίνεται τσ από αφομοίωση προς τό τα τής ακόλουθης 
συλλαβής (τίτθος): τοίτσος'ζ^τοίτσος' ονγκρ. τίττ ιροςζβ>τσίτσιρας. ’Έτσι στή 
Σκιάθο με τσ άχαρδόηχο κι άφτός είναι ό πρώτος τύπος. Ή  χορδοηχεράδα 
ταζζ>τζ προήρθε από τό ν τής αίτιατ. τού άρθρου: τον ίοίτοιραζ>ό τζίταρας.  
και κατ’ αφομοίωση τής δέφτερης συλλαβής προς την πρώτη: δ τζίτζιρας'.

Φούμσες=φήμισις. Πιο; τό χημίζω =  όρμώ είναι τό φημίζω 
δλδ.καβαλλικέβω τό άλογό μου και τόκάμνωνά έφορμήσειμέ επίδειξη, μάς 
τό είπε πρώτος δ Pernot. Τό φημίζω άνομοιώνεται σέ χημίζω, αλλάζει 
δλδ. τό πρώτο χειλικό φ σε χ ένεκα τό δέφτερο χειλικό u ‘ άμα αλλάξει ό 
τύπος τής λέξης μεταβάλλεται κατά συνεκδοχή καί τό νόημά της κατά με* 
ταπεσμό (Φίλην. Γραμ. Ρωμ. γλωσ. § 1202 καί § 1207).

Χωρατεύγω'  τό κοινό είναι χωρατέβω δλδ. χωραϊτέβω=φέρομ«ι ώς 
κάτοικος τής χώρας δλδ. τής πόλης=όμιλά» ωραία, άπταιστα. ’Έπειτα: συ
νομιλώ, συναναστρέφομαι, κατά τή Θρακική σημασία. Κοινά : χωρατέβω 
θά πει άστειέβουμαι (ΓΓΕ. α', 135).

ΠΑΡΑΤΥΠΩΜΑΤΑ

Σάς Θοακικές μου ετυμολογίες τού Δ' τόμου τού περιοδικού άφτουνού 
από σελ. 277 κ. π. έχει κάμποσα παρατυπώματα πού πρέπει χωρίς άλλο νά 
διορθωθούν έτσι, γιά νά βγει σωστό νόημα: Σελ. 277, αράδα 20, αντί αφο
μοίωση  γράψε άνομείωση.  Σελ. 278 αράδα 2 τό ώστα τώρα νά γραφεί 
έτσι πού τό γράφω εδώ, δλδ. χωριστά σέ δυο λέξες. — Σ· 279 άρδ. 20 γρά
φηκε ανάποδα, πρέπει λοιπόν νά διορθωθεί έτσι, ζεματ ίζω  μελ. νεοελ. ϋά  
ζεματ ίσω  (δλδ. άορστ. άρχ, ύποτ.).—άρδ. 21 αντί: ζεματ ίζω  γρ. ζεματώ 
(βλ. λέξη: κονβαλαντίζω κτλ. Θρακ. δζ σελ. 285, άρδ. 26 κ. έξ.),—άρδ. άπό 
κάτω 3 άντί' καϊσαριοδτικα γρ. καισαριώττκα.— Σ. 280 άρδ άπό κάτω 7 
άντιζ>γαληνη γρώζ>γαλήνη.—Σ. 281 άρδ. 18 άντί μακροκονβονδας γρ. μα-  
βροκούβουδας.—Σ. 282 άρδ. άπό κάτω 2 άντί μετά γρ: μετάθεση.— Σ. 
284 άρδ, άπό κάτω 2 άντί: ώστύ γρ. ωστόσο καί άρδ. άπό κάτω 17 άντί 
κουατσάγκαλος γρ. χονρτσάγκαλος.—Σ. 286 άρδ. άπό κάτω 2 άντί χειρό- 
τια γρ· χερόϊτια. — Σ. 288 αράδες άπό κάτω 14, 15, 16 παντού άντί η γρ. 
κ. δλδ. γρκάζζ> ρκά, πλάρκα, χρκδςζ> ρκός.— Σ. 289 άρδ. 10 άντί" γαλουρί- 
ζει γρ. γαλιονρίζει καί άρδ 12 άντί: λιαλιώ γρ. λαλιώ καί ύποσημ. άρδ. 2 
άντί δζέ-ο γρ. δζε-ος. — Σ. 290 άρδ. 20 άπ’ τύτέλος τού άξεβράκωτος σβή- 
σ* την παρένθεση: (ά)ξεβράκωτος κτλ. καί άρδ. 33 άντί: άομοίωση γρ. 
άνομοίωση.—Σ. 291 ύποσημ. άρδ. 2 άνάμεσα κουπί—πωπηλασία άντί πά- 
βλα—βάλε ισο—.—Σ. 292 άρδ. 6 αντί" κά—γρ. μά  — καί άρδ. 7 άντί se 
ill it γράφε: semit. καί άρδ. 17 άντί. καρκάρ'ην' γρ, καρκάφη .—Σ. 294 
άρδ. 3 άντί; ίδια γρ. ίδιο καί άρδ. 15 άντίς; γράφε: καί άράδα άπό κάτω 
3 άντί: άρδ. γράφε άρδ. 10.
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ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

Ό ιξιότιμος τέω: διευθυντής της συντάξεως των «Θρακικών» κ. Πο
λύδωρος Παπαχριστοδοΰλου, είχε την εύγενή καλωσΰνην νά μου αναθέση, 
από μηνών ήδη, την ερευνάν των εις τον Β' καί Γ' τόμον τού άνωτέρω πε
ριοδικού συγγράμματος τού «Θρακικοΰ Κέντρου» δημοσιευθέντων δημω- 
δονατιιάτων τής πατρίδος του, έκ της Συλλογής τού αδελφού του κ. Μό
σχου Παπαχριστοδοΰλου. Τά άσματα αυτά, 23 έν δλφ, έτιμήθησαν διά 
χρηματικού βραβείου, κατά τον διαγωνισμόν των «Θρακικών» τού 1928. 
’Ά ν καί μικρός ό αριθμός τών δημοσιευθέντων ασμάτων, έν τούτοις, χά
ρις εις την επιτυχή έν πολλοΐς επιλογήν, μάς δίδεται έπακριβής πως είκών 
τής μουσικής σκέψεως καί αίσθήσεως τού Θρρκός λαϊκού τραγουδιστού, 
ήτις, ήαπορεΐ νά σημειωθή αμέσως, δεν άφίσταται αυτής τού Νεοέλληνος 
της Π. Ελλάδος ή τής Μακεδονίας, τής ’Ηπείρου, τών νήσων μας κτλ.

Ούτω το πρώτον άσμα ι), μάς δίδει in nuce τά χαρακτηριστικά τής 
Νεοελληνικής γενικώς λαϊκής μουσικής συνθετικής τέχνης. Τό άσμα έχει
c e ς- ~ως έξης : 1

4 =A = ± ----------- S ι. _ r—)— — - r ^ ^ - r V -  ->Λ- τ- \J  ̂ I I iS »  1ir\ ιΆ ydi as»·® τι?—̂ -----—W— —m—“
v ----------

LOV- Χ ζ  -ΧΟΙΙ, UO-Qn S UX- L -  " ΐοω . & L C \ X t  -ταμ

Tt ι n  yfcK · ςια cT - -u m v  oln-d

1) Τόμος Β', σελ. 199,
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Β τσική μελωδική φράσις τοΰ ολου ως άνω άσματος, είναι ή κατωτέρω:

Καί ιδού διατί : Το άσμα μορφοποιείται διά τής επαναλήψεις άλλα 
καί παραλλαγής (επί τού σημείου αυτού επανερχόμενα κατωτέρω) τής 
άνωτέρο> μελφδικής φράσεως, ώς Ιμφαίνεται εκ των άκολουθουσών 
«μεταμορφώσεων» (παραλλαγών) αυτής: Ή μετά την βασικήν φρσσιν Α,

συνέχεια : Κατόπιν (4ον καί 5ον

μέτρον τού άσματος) δίς ! αντί :

άσμα, δεν είναι ή έν ποίκιλμα ή Ornamentale 
έλεγον οί Γερμανοί, τού πρωταρχικού βασικού 
μοτίβου:

Ausschmuckung ώς ί)ά

Έν συνεχεία: Καί
τέλος!

Δηλαδή τό δλον άσμα, ί)ά εΐχεν ώς εξής :

Έν τούτοις ομοτς ό Νεοέλλην Θράξ (καί παρ’ ολίγον νά γράψωμεν 
ό Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής γενικώς) αποφεύγει εις τό άσμα του τήν
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σκελετοποιημένην και μονότονον εν πολλοΐς, αν μ ή αυτονόητον απλώς, 
μελωδίαν, ώ ; αυτή εν τελεί απεκαλυφθη. Διατί άρά γε;

Διά να άπαντήσωμεν εις το ερώτημα, εΐμεθα υποχρεωμένοι νά ίδωμεν 
τι μάς παρέδωσε.

Ιό  άσμα, αρχίζει με μιαν σύντομον προανάκρουσιν - προεισαγωγήν

την οποίαν καί συναντώμεν εις δλα σχεδόν

τά Νεοελληνικά δημώδη άσματα. Π.χ.: ι)

0  0  &  IίΓ -Τ Γλ ~ ' ± ' V ν !ΊΓ
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Ά λλ ’ ή ώς προεισαγωγή -  προανάκρουσις χρησιμοποιούμενη αυτή 
μεγάλη δεύτερα sol-la, είναι άφ’ ενός μέν ή «Unterganztonwirkung» 
(έπενέργεια ολοκλήρου τόνου εκ των κάτω) τοΰ Hugo Ricmann 1 2 *), αφ ’ 
ετέρου δέ, ή δλη «άνάπτυξις», τύ «απήχημα» τής Βυζαντινής Εκκλησια
στικής μουσικής. Δηλαδή : To sol είναι, ώς Όά ελεγεν ό "θεωρητικός τής 
Ευρωπαϊκής μουσικής, Υ ΐΐη , βαθμίς μιας la έλάσσονος κλίμακας μέ «ήλ- 
λοιωμένον» τό sol. ’Αλλά, τό sol αυτό, δεν είναι «ήλλοιωμένοτ »,αότι εις 
τάς καταλήξεις των ασμάτων του, ό Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής, χρη
σιμοποιεί πάντοτε την μεγάλην αυτήν δευτέραν, αφ5 ού εργάζεται άλλως 
τε, επί τή βάσει των αρχαίων Ελληνικών κλιμάκων ή τών τής Βυζαντινής

1) ’Από την εις ώρισμένην μόνον σειράν άρθρων δημοσιευθεΐσαν εις to υπό 
τήν διεύθυνσίν μου περιοδικόν «Μ ο υ ο ι κ ή Ζ ω ή», μελέτην μου «Τό Νοελληνι- 
κόν λαϊκόν άσμα. «Μ ο υ σ ι κ ή Ζ ω ή» 1930—1931, σελ. 149, 202, 203 καί 258.

2) Βλέπε την μελέτην τοΰ μουσικοί αυτοί επιστήμονας «Folkloristische Το-
nalitatsstudien» σελ. 13 καί έξ.
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Εκκλησιαστικής μουσικής τοιοΰτων, εις τάς οποίας καί δεν συναντώμεν 
αλλοιώσεις. Και είναι γνωστόν δτι, την στιγμήν καθ’ ήν ήθελε συνάντησή 
άλλοίωσίς τις φθογγόσημου εις εν άσμα των αρχαίων, τότε, θά πρόκειται 
ασφαλώς διά μετατροπίαν, ώς θά έλέγομεν σήμερον.Επομένως τό sol, εί
ναι φυσικός φθόγγος μια; βασικής κλίμακος καί δή τής τής Φρυγίου τοιαΰ- 

τη; ή μάλλον τοϋ Φρυγίου εδώ τετραχόρδου μέ «Unterganztonwirkung» 
—μέ έπενέργειαν δηλαδή ολοκλήρου τόνου έκ τών κάτω: sol—la, si
do, re.

Ά λλ ’ υπάρχει καί τό fa εις τό τέταρτον καί πέμπτον μέτρον τοΰ 
άσματός μας. Τίνι τρόπφ εξηγείται τό ήλλοιωμένον αυτό φθογγόσημον ; 
Πριν ή όμως προχωρήσωμεν σχετικώς, καλόν είναι νά έπεξηγήσωμεν την 
προανάκρουσιν, διά την οποίαν έλέγομεν ανωτέρω, δτι είναι τό «απήχημα» 
τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Καί πράγματι.- Πλεΐστα Ε κ
κλησιαστικά άσματα τής Βυζαντινής μουσικής, χρησιμοποιούν τό «απή
χημα» αυτό. II. χ. I ι)

V - - V - ·  ■ -.-π
η r f -  .

- y  ^  #  4 1—ι
— φ — φ —

Παρατηρεί πιστεύω ό αναγνώστης δτι, τό

τοΰ μσματός μας δεν είναι τίποτε άλλο ή μεταγραφή σχεδόν τής γνωστής 
ώς άνω τεχνικής τής Εκκλησιαστικής ημών μουσικής."Οτι βεβαίως, συναν- 
τάται αΰτη καί εις άλλα άσματα τής Συλλογής, είναι αυτοίόητον καί άνα- 
φέρομεν σχετικώς μερικά: « Ή  ξενητειά», «'Η καγγελοφρΰί;α»,« Αν θέ
λεις, υΐγέμ, νά ζεΐς», «Δεν λαλεΐς» (εις τό άσμα αυτό, ή μεγάλη δευτέρα 
«απήχημα», αποκτά σημασίαν βασικού μοτίβου) τοΰ Β τόμου. «Ίση Θείας 
τσή Κρυστάλας τό τσιτγιόν’», «Μαριορήμ’ αμάν», «ςιένεμ’ ςενοΰτσικεμ » 
τοΰ Γ' τόμου.

Καί έρχόμεθα εις τό fa δίεσις : Διά τό φθογγόσημον αυτό, έγραφον 
εις τήν προμνησθεΐσαν μελέτην μου (καί τά όποια δΰνανται νά χρήσιμο- 1

1) Τά μουσικά παραδείγματα άπό τό βιβλίον τοΰ κ. Κ. Παπαδημητρίου : «Τό 
μουσικόν ζήτημα έν τή Εκκλησία τής Ελλάδος» , σελ. 52 καί 54·
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ποιηθούν ώς έχουν καί διά τό υπό ερευνάν άσμα : «Ή  κόρη διάζεται») τά 
έξης : ι) «’Άξιον λόγου εις to ώς δίνω άσμα 1 2), είνε κυρίως τό fa δίεσις...· 
τό όποιον δεν είναι τίποτε άλλο η έν σύστημα εργασίας της Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής μουσικής, κατά τό όποιον, εις φθόγγος ευρισκόμενος 
μεταξύ δυο όμοιας ήχητικότητος φθογγόσημων, άλλοιοΰται, διά λογους 
έλξεως καί χρωματισμού. Εις τον τέταρτον π.χ. ήχον τής Βυζαντινής Εκ
κλησιαστικής μουσικής, ύφίστατ ται, συνήθως, τά κατωτέρω τρία φθογγό
σημα, άλλοίωσιν : τό re, τό la καί τό si. ’Αντί δηλαδή re φυσικού, άκούο- 
μεν re δίεσιν, ή la δίεσιν αντί la φυσικού καί ούτω καθ’ εξής. (Ή κλΐμαξ 
τού ήχου αυτού είναι : mi, fa, sol, la si, do, re, mi). Π.χ.: 3)

"Ετερον εκκλησιαστικόν άσμα :

p=q— μ
. _ Λ  .Μ η Ψ . Ψ ' · “ H i1 # ^ - 4 — κ--------Μ —§ L U - * f ix ^ L U

Καί τό τελευταΐον απόσπασμα :

Εις τά ανωτέρω τέσσαρα παραδείγματα έκ τής Εκκλησιαστικής ημών 
μουσικής, λαμβάνεται πάντοτε ήλλοιωμένος, ό μεταξύ δυο όμοίας ηχητικό- 
τητος, τόνος. Ούταη εις τό Ιον παράδειγμα, άκούομεν la δίεσιν αντί la 
φυσικού τής βασικής κλίμακος, μεταξύ δύο si. Εις τό 2ον, μετοξύ διΌ la, 
λαμβάνεται si ύφεσις αντί si φυσικού. Εις τό Bov re δίεσις αντί re φυ
σικού, μεταξύ δύο mi καί εις τό 4ον τέλος, fa δίεσις, μεταξύ δύο sol, αντί

1) ’Έ νθα ανωτέρω, σελ. 253 κ. ές.
2) Πρόκειται διά τό δημώδες άσμα «'Ο σκλαβωμένος αητός» τής Συλλογής 

«Δημώδη άσματα Γορτυνίας» τοΰ κ. Κ. Ψάχου.
.3) Κ. Παπαδημητρίου, ένθα ανωτέρω, σελ, 55—56,
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fa φυσικοΰ τής βασικής κλίμακος, δ πως ακριβώς και εις τό εξεταζόμενον 
δημώδες ρσμα». Επομένως, δ οπλισμός τον οποίον εγοαχβεν ό κ. Μ. Πα- 
παχριστοδοΰλου, είναι άχρηστος : Ό  οπλισμός fa δίεσις συγχέει την τονι
κότητα του άσματός μας και αυτό διότι, έλέχθη ήδη, έ'χομεν εις αυτό ώς 
τονικότητα-κλίμακα τό Φρΰγιον τετράχορδον (la, si, do, re) μέ έπενέρ- 
γειαν απλώς ολοκλήρου τόνου έκ τών κάτω (τό sol!) και υύχΐ sol μείζονα 
τονικότητα, ώς άφίνει νά ύπονοηθή ό οπλισμός fa δίεσις, τον οποίον, 
εσφαλμένος δέ, έγραψε ό κ. Μόσχος Παπαχριστοδοΰλου.

'Ότι βεβαίως την τοιοΰτου είδους άλλοίωσιν, έξ επιρροής τής Βυζαν
τινής Εκκλησιαστικής μουσικής, συναντώ μεν καί εις άλλα δημώδη άσματα 
τής Θράκης, είναι φυσικόν, (υπολογίζουν τις Ιδίως την έπίδρασιν τής Ε κ
κλησίας μας επί. τοΰ Νεοέλλητος γενικώς) καθώς ομοίως καί εις πολλά 
δημώδη μσματα τοΰ απανταχού Ελληνισμού. Π.χ. : Εις τό αμέσως ακο
λουθούν «σμα «Ή  ξενητείά», άκοΰομεν μεταξύ δυο la, si ΰφεσιν, επίσης 
εις τό μέ τον τίτλον «Ή  Παναγιώτα» si ΰφεσιν (σχετικώς μέ την κλίμακα 
τοΰ άσματος σΰτοΰ θά έπανέλθωμεν κατωτέρω) καί εις τό 6ον άσμα τοΰ 
τρίτου τόμου «Ξένεμ’ ξενοΰτσικεμ’» fa δίεσιν μεταξύ δυο sol. Πάντως, καί 
είναι άναγκαίον νά σημειωθή, ή άλλοίωσις αΰτη δεν αποδίδεται, επακρι
βώς διά τής ύφέσεως ή διέσεως τής Ευρωπαϊκής μουσικής. Καί τούτο δι
ότι, δέν πρόκειται εις τάς τοιοΰτου είδους αλλοιώσεις ή δι’ ελξιν καί άπλοΰν 
χρωματισμόν τοΰ περί οΰ ό λόγος φθογγόσημου, δι’ άλλοίωσιν δηλαδή μι- 
κροτέραν τοΰ ημιτονίου τής Ευρωπαϊκής μουσικής. ’Εάν δέν υπήρχε φό
βος παρεξηγήσεως, θά έγραφον : ’Έχομεν άλλοίωσιν—τσάκισμα.

Μορφσλογικώς, τό άσμα «Ή  κόρη διάζεται» παραδίδεται διά τής έπα-

ναλήψεως τής πρωταρχικής βα
σικής φράσεως :

αλλά, παρηλλαγμένης. Καί ερχόμεθα ακριβώς εις εν από τά σπουδαιότερα 
προβλήματα τής μουσικής σκέψεως καί αίσθήσεως τοΰ Νεοέλληνος λαϊκοΰ 
τραγουδιστοΰ έν γένειΐ

Αιατί ό Θράξ τραγουδιστής τής «Κύρης διάζεται», όπως καί ό συνάδελ
φός του τής λοιπής Ελλάδος,μορφοποιοΰν τά άσματά των διά τής έπαναλή- 
ψεως αλλά καί παραλλαγής μιας—συνήθως—μουσικής φράσεως ; — «'Η 
διηνεκής έπανάληψις μιας μελωδικής φράσεως ι), δεικνύει εις ημάς κατ’ αρ
χήν, ανικανότητα τοΰ άδοντος προς περαιτέρω μουσικήν άνάπτυξιν, δρά- 1

1) Σχετικές, μεταφέρω ανωτέρω παράγραφον έκ τοϋ κεφαλαίου «Τά Νεοελλη
νικά δημώδη άσματα» τοΰ υπό έκτύπωσιν έργου μου «Αισθητική τής μουσικής».
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σιν, κίνησιν, παραγωγήν καί νέαν δημιουργίαν, ή δέ παραλλαγή, αδυνα
μίαν καί ανικανότητα ομοίως, συγκρατήσεως άπαραλλάκτου καί αμεταβλή
του τής βασικής Α μουσικής φοάσεως, κατά τήν πιθανήν περαιτέρω χρησι- 
μοποίησιν τής τελευταίας αυτής.'Η παραλλαγή, παρουσιάζει βεβαίως πα
ραγωγικήν μουσικήν ιδιοφυίαν, άλλ* ενέχει αύτη καί στοιχεία μουσικής συν
θετικής αδυναμίας. Καί ιδού διατί: Αδυνατών ό τραγουδιστής νά συγκρά
τηση εις τον νοΰν του ή μάλλον εις τήν « Anschauende Pbantasie» αυτού 
(Hanslick) ι) τήν πρώτην βασικήν φράσιν του ή παρασυρόμενος από τήν 
λαρυγγικήν ή τήν συνθετικήν του δεξιοτεχνίαν ή τέλος από τήν βιρτουοζι- 
κήν απλώς τοιαύτην (δέον νά προστεθούν καί οί ακόλουθοι παράγοντες! Τό 
ποιητικόν κείμενον, τό περιβάλλον, τό μέρος εις τό όποιον άδει ό εκτελε
στής, ή ατομική—ψυχική διάθεσις καί ιδιοσυγκρασία τού τελευταίου καί 
τέλος ή μουσική παραγωγική του συνθετική ίκανότης), επαναλαμβάνει διη- 
νεκώς καί φυσικώ τώ λόγω παραλλάσσει, έφ’όσον, καθώς εΐδομεν προηγου
μένως, αδυνατεί νά συγκρατήση τήν πρώτην βασικήν του φράσιν, ήτις πολ- 
λάκις δεν είναι καί ίδική του ιδιοκτησία,—είναι καί αυτή ίσως εξ άλλου 
άσματος, παρηλλαγμένη 1 2). Καί σχετικώς, εΐμεθα τόσον βέβαιοι ώστε : Έάν 
διά τού φωνογράφου άποτυπώσωμεν εις δίσκον, ολόκληρον τό έκ Ιό,20 
κλπ., στίχων, άσμα τού Νεοέλληνος (καί τού 'Έλληνος έκ Θράκης βεβαίως) 
λαϊκού τραγουδιστού, θά παρατηρήσωμεν κατά τήν εκτέλεσιν τού δίσκου 
αυτού κατόπιν δτι, έν τή έπαναλήψει τού ίδιου άσματος (θά έπρεπε 
ασφαλώς νά είναι τό ίδιον, έφ’ όσον έκαστος στίχος, ή καί δύο, χρησι
μεύουν ως κείμενον τού δλου μέλους τού άσματος) παρειοέφρυοαν μερικαί 
παραλλαγαί τού οριστικού (θά έπρεπε νά είναι οριστικόν μετά τήν πρώτην 
εκτέλεσιν) μέλους. Τό τοιούτον άποδοτέον πλέον εις τούς ανωτέρω έκτε- 
θέντας λόγους» . Αυτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τό «ΤΙ κόρη διάζεται».' 
cO τραγουδιστής (δυστυχώς ό κ. Μ. Παπαχριστοδούλου δεν σημειώνει τό 
όνομα καί τήν ηλικίαν τού εκτελεστού) επαναλαμβάνει τήν Α βασικήν του 
φράσιν, παραλλάσσων έν εκάστη έπαναλήψει τό τελευταΐον φθογγόσημον 
(μετά τά δέκατα έκτα καί τό τρίηχον —quasi Sequenz) εις τήν κατιούσαν 
γενικώς κατεύθυνσιν τού δλου μέλους τού άσματός του.’Όχι δέ μόνον μετα

1) Eduard Hanslick : «Votn Musikalisch — Schonen», έκδοσις 1918, σελ. 7 
καί έξ.

2) Εις τήν δημοσιευθεϊσαν σειράν των άρθρων μου «Τό  Νεοελληνικόν λαϊκόν 
ασμα»(«Μο υ σ ι κ ή  Ζωή·» 1930—31) διεπίστιοσα, εις διάφορα δημώδη ήμών άσματα 
άρκετάς ξένας—δανεικάς μουσικός φράσεις. Πάντως, δεν ήμπορώ νά εΐτιω τά αυτά 
καί διά τό «Τ Ι  κόρη διάζεται» ώς καί δι’ άλλα τής Συλλογής «Θρακιώτικα τρα
γούδια» διότι μέ τά 23 δημοσιευθέντα καί μόνον,είναι αδύνατος μία τοιούτου είδους 
έρευνα.
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βάλλει ΐά διαστήματα aina(re—do εις την δευτέραν διαστολήν,re-si εις την 
τρίτην καί re-la εις τάς δύο τελευταίας) διά την τελειωτικήν πάντως κα’

τάληςιν εις τήν τονικήν— βάσιν la, 
τήν κίνησιν;

τήν μετατρέπει εις τρίηχον ;

διά νά παραλλάξη ουτω τον ρυθμόν καί τό μέτρον τοΰ δλου ςίσματος : Οί 
δάκτυλοι (—υυ) των τριών πρώτων διαστολών, μεταβάλλονται εις προκε' 
λευσματικούς (υυυυ) εις τάς δυο τελευταίας. Καί κάτι άλλο: Τό ολον
άσμα, είναι πλήρες ποικιλμάτων ως καί τά άλλα έν γένει «Θρακιώτικα 
τραγούδια». Τό τοιοϋτον δέον νά άποδοθή εις τήν αγάπην τοΰ Νεοέλληνος 
προς τήν μελισματικήν γραμμήν, χωρίς βεβαίως τό παράπαν νά έπανα- 
λαμβάνη αυτός άναλλοίωτον μίαν Α βασικήν του (διότι πάντοτε επί μιας 
— συνήθως—βασικής, πρωταρχικής φράσεως μορφοποιεΐ τό όλον άσμα 
του) μουσικήν ψράσιν. Καί φαίνεται αυτό ολοκάθαρα καί εις τό υπό έρευ
ναν άσμα! «'Η κόρη διάζεται». Ό τραγουδιστής δίδει!

Έ ν συνεχεία :

f

κατάληξις. Θά έπρεπε μετά τήν τελειωτικήν αυτήν κατάληςιν, ή νά 
έπαναλάβη τό άσμα από τήν αρχήν καί πάλιν, ή νά συνέχιση, αλλά 
παραλλάσσων.Καί φυσικώ τφ λόγφ, προτιμά ό Θράζ τραγουδιστής, ως καί 
ό συνάδελφός του τής λοιπής Ελλάδος, τήν τελευταίαν περίπτωσιν : Συνε
χίζει ανενόχλητος τον μελισματικόν ρουν,παραλλάσσων πάντοτε τήν βασι
κήν του Α φράσιν, μέχρι άποπερατώσεως τών πρώτων δυο στίχων*). 1

1) Kjita πασαν πι&ανόυητα, πρόκειται διά δύο στίχους,άν μή δι’έναν καί ήμισυ 
καί ούχί διά ΐέσσαρας, ώς ιούς έγραψεν ό κ. Μόσχος Παπαχρισιοδούλου.
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Καί έφ ’ δσον την κυκλωτικήν περί τό do δέκατων έκτων κίνήσιν (Pe- 
rihelese), μετέβαλε εις τρίηχα, eo ipso θά μεταβάλη καί την ακολου
θούσαν τό τρίηχον μελορδικήν του γραμμήν. Οΰτω, μετά τό :

Παρατηρεί πιστεύω δ αναγνώστης καί την εμμονήν τού τραγουδιστού εις 
την βάσιν τής τονικότητας του: Τό la, επαναλαμβάνεται συνεχώς ώς Idee 
fixe. Ολα στρέφονται, πλάθονται, μ,ετά την οριστικήν πλέον κατάληςιν 
εις το τρίτον μετρον τού άσματος, γύρω από τό la —βάσιν τού Φρυγίου τε
τραχόρδου la, si, do, re. Καί εϊμεθα τόσον βέβαιοι είς την διαπίστωσιν 
αύτην, ώστε και εάν διέθετε ό τραγουδιστής ένα ή δύο στίχους ακόμη, διά 
το οριστικόν κατ’ αρχήν άσμα του, θά επανελάμβανε συνεχώς τό I

μέ μικράς εδώ καί εκεί παραλλαγάς τής φράσεως αυτής. II. χ. ; ΊΙμπο
ρούσε νά παρέδιδε τήν φράσιν ώς έχει, αλλά καί ώς έξης ;

κλπ., πάντοτε γύρω από τό la καί έφ’ δσον βεβαίως δεν θά έστερεϊτο σχε
τικής μουσικής παραγωγικότητος, δ τραγουδιστής. Διότι δεν πρέπει νά 
διαφεύγη τήν προσοχήν ημών τό γεγονός δτι, δ λαϊκός εκτελεστής, πλάθει 
κάτι επί τή βάσει τών δεδομένων ώς αυτά άνεπτύχθησαν ανωτέρω εις τήν 
παράγραφόν μιου από τήν «Αισθητικήν τής μουσικής». Καί διά νά δειχθή 
ακριβώς ή άνικανότης εν μέρει τού εκτελεστού, δτι δηλαδή, δ μή παρα
γωγικός τραγουδιστής επαναλαμβάνει πολλάκις καί εν συνεχεία επί πολλά 
μέτρα τήν αυτήν μουσικήν φράσιν (ιδίως δταν σταθεροποιηθή πλέον δρι- 
στικώς ή τονικότης τού άσματος καί έχει ηχήσει ήδη έν καταλήξει ή τονι- 
κότης Α κλίμακος), προκειμένου βεβαίως νά συμπληρωθή μέ μουσικήν

Θ β α κ l κ  ά Ε' 19
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και ολόκληρος 6 δεύτερος στίχος, φέρομεν μερικά σχετικά παραδείγματα 
από την αυτήν ώς άνω Συλλογήν κ. Μ. Παπαχριστοδούλου.

Οΰτω, εις τό τρίτον άσμα τοϋ Β' τόμου (σελ. 202), μετά τήν άπό- 
κτησιν τής βάσεως la του Φρυγίου τετραχόρδου εις τό δεύτερον μετράν :

προχωρεί ό τραγουδιστής πλάθων τό άσμα του, πάντοτε γύρω από τό la.

Καί ευθύς αμέσως κατόπιν, διά νά αποφυγή τήν επανάληψιν τοΰ επί τοϋ 
ασθενούς μέρους τού κτυπωμένου χρόνου re, ως εις τό τελευταίου προη
γουμένως παράδειγμα, κρατά τό δεύτερον la, δύο τέταρτα. Δη/αδη, αντί :

θ ~ τ 1 Ί -Γ 9 Μ Jr
·

μορφοποιεΐ :

\Γ Τ   ̂ --------------— 1— f------- h-rt
r ^ Z E L ^ j __  ί ’"Τ' —Γ- 1

•  f  J T 1
4 — ' ; ' 1

δίς έν συνεχεία. 'Ομοίως εις τό μέ τον τίτλον «Ή  καγγελοφρύδα» άαμα 
τοϋ Β'τόμου (σ. 204), μετά τήν διά τής ήχήσεως τοΰ re τής βασικής τονικό-

τητος, οριστικήν κατάληξιν, εις τήν θ έσ ιν :

συνεχίζει ό τραγουδιστής τό άσμα του, διά τής «άναπτύςεως» τού τελειω
τικού αυτού μοτίβου, μελισματικώς φυσικφ τφ λόγφ καί μέ αφθονίαν ποι*

τιλμάτων, ώς έξης:
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to όποιον και δεν είναι τίποτε άλλο ή Ornamentale Ausschmuckung'

Perikelese δηλαδή γΰρω από τότου

sol, την τετάρτην τής πλήρους Φρυγίου κλίμακος, Είς τό 7ον πάλιν άσμα 
του Β ' επίσης τόμου (σελ. 205), ή φράσις :

δις επαναλαμβανόμενη, σταθεροποιεί πλήρωςτήν τονικότητα re ι). 'Ό,τι 
ακολουθεί, δεν είναι ή διηνεκής επανάληψις τοϋ μοτίβου τής τελευταίας 
βασικής μουσικής φράσεως :

κλπ. ’Αλλά, τό πλέον άξιοσημείωτον παράδειγμα μιας διηνεκούς έπαναλή- 
ψεως ενός μοτίβου (και ή οποία μάς δεικνύει πλήρως τήν συνθετικήν μου
σικήν ανικανότητα του εκτελεστού,—ίσως όμως καί διότι δεν τό ενεθυ- 
μεΐτο αυτός και αύτοσχεδίαζεν εν συνεχεία) είναι τό άσμα « ’’Αν θέλεις, 
υίγέμ’, νά ζείς» τής σελίδος 206 τοΰ Β' τόμου. Ό  τραγουδιστής, μετά τήν 
πολλά ύποσχομένην αρχήν του, σταματά άποτόμως είς τό 6ον μέτρον, διά 
νά έςακολουθήση από τοΰ 7ου τάς επαναλήψεις του, μονοτόνως δέ, με μο- 
τίβα κυρίως από τά πρώτα έξ μέτρα τοΰ άσματός του. Τό μοτίβο τοΰ 7ου

μέτρου 1

1)®Πρόκειται καί άνιοτέρω διά Φρύγιον κλίμακα, κ α θ ’ όσον τό μέν si ΰφεσις 
είναι ήλλοιωμένον φβογγόσημον μεταξύ δύο la (λόγφ ελξεως καί χρωματισμού !), τό 
δέ do, quasi Vibrato ενός φθογγόσημου si. Δηλαδή : Τό do τοΰ άσματος αυτού, 
δεν ε ίνα ι do φυσικόν, άλλα, παραγωγόν τι έκ τοΰ Vibrato ενός si. ‘Επομένως, α ντ ί: 
la, si (ύφεσις) la, sol, fa mi, re, εχομεν: la, si τκρεσις, do, si ΰφεσις, la, sol, fai 
mi, re.
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τοΰ μοτίβου του έκτου

Η 10η δέ μετά 
tfjc 11ης διαστολής:

παραλλαγή τοΰ μοτίβου :

ή̂ , βασική,, μουσικής φράσεως Α, εν φ εϋδύς αμέσως μετά τό προτελευ- 
ταιον παράδειγμα, άκοΰομεν :

Α— ττΗή-i- I I , ΓΙψΛ J ύ « L jU_t

όμοιομόρφως δηλαδή τρις επα
ναλαμβανόμενόν το μοτιβο ι

'Ομοίως ιό αίιτό ώ ; άνω σύστημα εργασίας, συναντώμεν, sic μεγαλυτέοαν
δε ΧΛψαχα, εις τό ίπ’ άρι»μ.3 (σελ. 390) τοΰ Β' τόμου. Δίδομεν κατωτέρω 
ολοκλήρον το άσμα:

η  να jranrgw/x:oovt.^)i7n)ivtgo^oytetoUKtvamjLvτρούλο γι σχοΰ γι.



Τά δ η μ ώ δ η  α ο μ α ι α  Θ ρά κη ς 293

Τό άσμα μορφοποιείται διά της μονοτόνου έπαναλήψεως, των μοτίβων

καί ιδίως η

Τό τελευταίον αυτό, επαναλαμβάνεται 
αμετάβλητον τετράκις, εις άσμα έξ 
οκτώ διαστολών !

Και διά νά «πανέλθωμεν εις τό πρώτον καί πάλιν μσμα, μερφολογι- 
κώς τό «Ή  κόρη διάζεται», είναι δ,τι άπλοϋν, άφ ’ού δεν μορφοποιεΐται η 
διά τής συνεχοΰς έπαναλήψεως (παρηλλαγμένης πως) μιας καί τής αυτής 
βασικής Α μουσικής φράσεως.

Τό ποιητικόν κείμενον, τοποθετείται έλευθέρως εις την μουσικήν τοΰ 
άσματος καί ή σχέσις επομένως τών δυο αυτών παραγόντων, είναι ετερο
γενής. Δηλαδή: ’Ή  δεν ανήκει ή μελφδία εις τό ποιητικόν αυτό κείμενον, 
ή πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι, ή ετερογενής αΰτη καί ανώμαλος κατάστα- 
σις είναι τι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικόν τοΰ Νεοελληνικού γενικώς λα'ίκοΰ 
—δημώδους άσματος (διότι συναντάται εις δλα σχεδόν τά δημώδη άσματα 
τής Ελλάδος), εις τό οποίον, ακούει τις γενικήν προσαρμογήν ποιήσεα>ς 
καί μουσικής (αίσθητικώς θά έλέγομεν : ή μουσική αποδίδει τήν δλην
Stimmung ή τό περιεχόμενον τοΰ ποιήματος εν γένει) άλλ’ ούχί καί αΰ- 
στηράν τοιαΰτην, από άπόψεως Deklamation, προσφδίας ως συνήθως λέ
γεται. Καί άκουομεν τονιζομένην συλλαβήν επί βραχέος καί βαρύτερου 
φθόγγου, έν φ έξ αντιθέτου μή τονιζομένην επί μακροΰ καί ΰψηλοτέρου 
τοιοΰτου(συχνάκις μάλιστα, εις τήν τελευταίαν αυτήν περίπτωσιν καίμε μου-
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Ή  τονιζομένη συλλαβή «Δια», έχει βαρΰτερον φθόγγον καί ή «ζε», 
ή μή τονιζόμενη, ύψηλότερον, οπότε βεβαίως διά τοϋ άσματος, άποκτώμεν 
τον... έλλείποντα (!) είς την τελευταίαν αυτήν συλλαβήν τονισμόν!.. Καί 
επί πλέον: ’Όχι μόνον ή «ζε», είς τό ^εΰτερον ανωτέρω παράδειγμα, έχει 
τό ύψηλότερον φθογγόσημον ως καί πρότερον καί επομένως τονίζεται 
άκουσίως έστω, άλλα καί ή «ται» μετά ποικίλματος μάλιστα (Perihelese), 
εύρίσκεται ακόμη ύψηλότερον! Δηλαδή τό «ται», τό όποιον καί άκοτίεται 
ως ήχος «ε» απλώς, τονίζεται όσον οΰδεμία άλλη συλλαβή τής λέςεως 
«Διάζεται», ή οποία καί έχει βεβαίως τον τονισμόν της είς τό «Διά». Ά λ λ ’ 
ελέχθη ήδη ανωτέρω : Ό  Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής δεν πολυσκοτί- 
ζεται διά κανόνας τής άνωτέρας τέχνης καί τής αισθητικής. Προσαρμόζει 
απλώς μίαν κατάλληλον μουσικήν είς έν Α ποιητικόν του κείμενον, αδια
φορών διά τάς λεπτομέρειας καί τάς απόψεις τών ερευνητών καί τών 
αισθητικών. Είναι αυτός φΰσις... Σχετικώς όμως, θα μάς έπιτραπή νά 
παραπέμψωμεν τον αναγνώστην είς τήν έκτυπωμένην ήδη «Αισθητικήν» 
μου, είς τήν οποίαν καί θά εύρη περισσοτέρας επεξηγήσεις τοΰ ώς άνω 
αυτοΰ φαινομένου.

"Εν άλλο άσμα, προκαλεϊ επίσης τό ενδιαφέρον καί δή τό ύπ’άριθμ. 1 
τοΰ Β' τόμου(σελ.389).Τό ασμα«Έσύ στο παραθύρι».Προκαλεϊ δέ τό ένδια ■ 
φέρον, διότι μάς παρουσιάζει μίαν μουσικήν άνωτέραν πως.Κατά τήν γνώ
μην μου μάλιστα,πρόκειται διά μουσικήν Ευρωπαϊκής υφής.Ίδοΰ τό άσμα;

Τ  “Τ

m .
Cff.O £ω χα 2 ο eo οτ£.*- gv gu τό Χο <£0 τρα>Ία
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Ευθύς αμέσως εις την αρχήν, άκούομεν to Portamento τού βιολιστούΓ

3 = Ρ ΪΡΡ
μέ τό do δίεσις—la staccato, quasi Galopp εις τον γνωστόν ρυθμόν

Ακολουθούν κατόπιν σύντομοι τετραμερείς τομαί, έκ τεσσάρων δη
λαδή μέτρων μέρη, ως εις τούς Ευρωπαϊκούς συνήθως 2/4 χορούς, μέ 
συνεχείς επαναλήψεις των μερών αυτών, Τό «τρα λα λα» κτλ., τού τρίτου 
μέρους (όπως, είρήσθω έν παρόδφ, καί εις τό «Δεν λαλεΐς» μέ την Ευρω
παϊκήν Sequenz επί πλέον), είναι καθ’ ολοκληρίαν Ευρωπαϊκόν καί δέν 
συνανταται εις ούδέν απολύτως δημώδες Νεοελληνικόν άσμα,— τουλάχιστον 
εις τάς Σύλλογός, τάς οποίας έχω ύπ ’ όψει μου καί τό πλήθος τών δηματ 
δών ασμάτων τα οποία παρηκολούθησα ει.ς διάφορα τής Ελλάδος μέρη. 
Καί ερωτώ : Μήπως έξετελέσθη ή έκτελεΐται ό χορός αύιός, από τούς 
άνά την ύφήλιον περιπλανωμένους τσιγγάνους καί κάποιος "Ελλην Θραξ 
προσήρμοσε εις τό μέλος τά ερωτικά δίστιχα τού κειμένου ; Πάντοκ, καί 
είνα ι αναγκαίου νά σημειωθή, τό «Έσύ στο παραθύρι» δέν είναι Ε λλη
νικόν η έστω καί 'Ελληνικής απλώς υφής, δημοτικοφανές δηλαδή Νεοελ
ληνικόν λαϊκόν ασμ,α.

Δυστυχώς όμως, εις τήν Συλλογήν αυτήν τού κ. Μ.Παπαχριστοδούλου, 
παρεισέφρυσαν καί άλλα μή Ελληνικά δημώδη άσματα. Οΰτω τό «Βουρ- 
γάρ’ αγάπησα» είναι έν τή μονοτονία του καί έν τή έπαναλήψει ιδίως τού 
αυτού φθογγοσήμου (si), μέ τήν μικράν τρίτην εις τό τέλος fa δίεσιν, 
τήν οποίαν δέν έγραψε μεν ό κ. Μ. II., άλλα τήν ζητεί τό άσμα, καθ’ ολο
κληρίαν Σλαυϊκή μουσική καί δή Ρωσσική. ’Ιδού τό άσμα !

7 321

Μ α  vcuja Ιαν\ ycuga γά,3Τνι douj ρ ρ α  Θ ε νά 3τά$ω ίου) ρ  go. 91 να yra g ω

Εάν τώρα τά όγδοα τού 1ου, 2ου καί 4ου μέτρου, μεταβάλλομεν εις 
παρεστιγμενα, θα εχωμεν αμέσως ε'ν πένθιμου Ευρωπαϊκόν εμβατήριου— 
(Chopin ;). Π. χ. : Λ
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Τό πράττομεν δε αυτό, διά νά δειχθή τό έξης : Ουδέποτε ή μουσική 
τοϋ πραγματικού Νεοελληνικού δημώδους άσματος δΰναται νά μεταβληθή 
τόσον (οστε, νά απόκτηση αυτή ά'κρως αντίθετον περιεχόμετ οτ—Stim- 
rnung. Διότι ό Νεοέλλην λαϊκός τραγουδιστής, παραλλάσσων τι εις τήν 
μουσικήν του, παραλλάσσει απλώς εδώ και εκεί, εις τήν αυτήν επαναλαμ- 
βανομένην βασικήν πάντοτε φράσιν, μερικά φθογγόσημα,—χάριν περισ- 
σοτέρας «γλυκυτητος» ώς λέγει.Επομένως, αί παραλλαγαί του (ή αδυναμία 
τοϋ Νεοέλληνος λαϊκού τραγουδιστού) δεν μεταβάλλουν άρδην τήν βασικήν 
πλέον (κειμένου καί μουσικής) κατάστασιν. Είρήσθω δ’ έν παρόδω δτι, καί 
τήν στιγμήν ακόμη καθ’ ήν χρησιμοποιεί εις τήν αυτήν μουσικήν (πάντως 
μεταβάλλει κάποιο φθογγόσημον) διάφορα ποιητικά κείμενα, εκλέγει τοι- 
αΰτα παρεμφερούς θυμικής διαθέσεως, εις τρόπον ώστε, τό γενικόν περιε- 
χόμενον (από αισθητικής άπό'ψεως) των ποιητικών αυτών κειμένων, νά 
μή έρχεται εις άντίθεσιν μέ τό γενικόν περιεχόμενον (επίσης από αισθη
τικής άπό'ψεως) τής αυτής (;) μουσικής ι). Εις τήν ανωτέρω παραλλαγήν 
μου έξ αντιθέτου, έδωσα δλως αντίθετον περιεχόμενον από τό τού κειμέ
νου τοϋ ατματόςμας.Είναι μέν «μακρόσυρτη», «λυπητερή» ως θά έλεγεν ό 
ποιητής, ή μουσική τοϋ «Βουργάρ’ αγάπησα», μάς ενθυμίζει τάς αχανείς 
στέππας τής Ρωσσίας, μονότονη καί παθητική ώς είναι, αλλά δεν μάς 
παρουσιάζει βεβαίως καί τάς τραγικός πένθιμου εμβατηρίου καταστάσεις, 
μετά τής σχετικής θρηνώδους ατμόσφαιρας, ώς έν τή παραλλαγή μου. Καί 
τήν στιγμήν επομένως καθ’ ήν λέγομεν I «Ό  Νεοέλλην λαϊκός τραγουδι
στής προχωρεί, επαναλαμβάνουν καί παραλλάσσων» σημαίνει δτι, αδυνατεί 
μέν αυτός νά συγκρατήση έν συνεχεία αμετάβλητον Α μουσικήν του φράσιν, 
αλλά πλήρης μουσικής παραγωγικότητας ώς είναι, μεταβάλλει eo ipso A 
κίνησιν εις Α τονούμενον τοιαύτην, χωρίς όμως μέ τήν παραλλαγήν αυ
τήν νά μεταβάλλη καί τήν βασικήν θυμικήν διάθεσιν, εν γένει. .11 χ. :

’Αντί νά έπαναλάβη αμετάβλητον τήν κίνησιν: * 1

• Ιί
1) Είς τήν σελίδα 286 κ.έξ. έδώσαμεν τά ψυχολογικά αίτια του φαινομένου τής 

επαναλήψεως καί παραλλαγής, έν φ ανωτέρω, δίδομεν τήν αισθητικήν πλευράν τοΰ 
προβλήματος. Βλέπε κατωτέρω καί τήν άνάλυσιν τοΰ μοματος «Ίσή Θείας τσή 
Κρυστάλας τό ισιτγιόν9».
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παραδίδει έν συνεχεία :
Ί Γ 7 Ί Γ

Ά λλ’ ή προσθήκη ενός ή δυο κτλ., φθογγοσήμων ή ή μικρά γενικώς πα
ραλλαγή, δεν μεταβάλλουν καθ’ ολοκληρίαν καί τήν δλην ατμόσφαιραν 
του άσματος. Καί τοΰτο διότι, θά πρόκειται πάντοτε διά μελισματικάς 
απλώς προσθήκας, δεδομένου δτι, και ή μουσική οκέψις καί αΐσθησις τοΰ 
Νεοέλληνος λαϊκού τραγουδιστοί', είναι καθαρώς lin ear—γραμμική. Βά- 
σις δηλαδή τής εργασίας του είναι ή γραμμή, ό ρους, ή κίνησις, οί (άς τό 
εϊπωμεν κοινώς) οί πολλές νότες, τό πλήθος καί ουχί ό εις φθόγγος ή τό 
μουμιοποιημένον αρχικόν ή έν συνεχεία μοτίβο (φράσις) του. Καί διά νά 
άποδείξωμεν ακόμη περισσότερον τήν αλήθειαν ιών ανώτερα) (φαίνεται 
άλλως τε καί εκ τής άναλΰσεως τοΰ άσματος «Ή  κόρη διάζεται») δίδομεν 
κατωτέρω τό άσμα «Τσή Θείας τσή Ινρυσταλας τό τσιτγιύν’» τοΰ Γ ' τό
μου (σελ. 237) :

2Ξ

Τοη Θείας τση Kpu-στα - λας το

Ψ
τγ ιο ν ’ ντηΕλέν-κω μ στοά πγάδ’ εν;κρε-μα - σμέ

_ . I
Ντου για-λο, γ ια -λ ό  μπαρ-μπρυ-νιακυ-vn - γω.

Τό άτμα άποτελειται από μίαν Άνάκοουσιν — προεισαγωγήν (τό 
πρώτον μέτρον) καί έκ μιας μελισματικής γραμμής, τής πλουσιωτέρας, 
είρήσθω έν παρόδω, εξ δλων σχεδόν τών Θρρικικών δημωδών ρσμάτων 
τοΰ κ.-Μ. Παπαχριστοδούλου,. μέ 
βάσιν τούς φθόγγους : ttV

h---------
—Μ—,—λ—  ---

διότι τό μοτίβο .*
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Ψ-1 -m± 1 L3 0
Άλλα το τελευταίοι- αυτό

μοτιβο (δεύτερον μέτρον), αποκτάται διά τής ύψώσεως τήί φωνής προς 
τα άνω, ανεξαρτήτως ωρισμενης, ως εν τφ πεντάγραμμο), ήχητικότητος.

Δηλαδή, το μοτιβο —παρεμβολή

καί το εν συνεχεία I

δεν είναι ή παραγωγόν τι ενός παλμού—«τρεμουλιάσματος» τής φωνής 
ή τσάκισμα, ώς συνήθως συμβαίνει εις τους λαϊκούς τραγουδιστός καί τούς 
δργανοπαίκτας καί δή εις τούς βιολιστάς με το γνωστόν Tremolo.Επομένως, 
τό δλον άσμα, έχει ώς βάσιν 
του την πρώτην φράσιν: JJP|igJ3 P̂
ή όποια καί είναι μελισματική ανάπτυξις τού:

Ά λλα καί τι μεγαλειώδες άσμα δεν παραδίδει έν συνεχεία ή μουσική πα- 
ραγωγικότη; τού Νεοέλληνος αυτού Θοακός τραγουδιστού ! Τό παν ρέει 
μέχρι τέλους, έστω καί άν δεν παρουσιάζη τίποτε τό νέον από συνθετι
κής άπόν[) *ως: Γ0  τραγουδιστής μας επαναλαμβάνει καί ,παραλλάσσει.ΠρΟ" 
σθέτει φθογγόσημα, διαβατικά, κυκλα)τικάς κινήσεις (Perihelese), έπαια- 
ληπτικά (βλέπε το 7ον καί τό έξ αυτού παραχθέν 8ον μέτρον), ποικίλματα, 
προσθέτει ή παραλλάσσει άλλα, άλλα παραμένει πιστός εις την Stimmung 
του ποιήματος καί τής μουσικής του. Δεν μεταβάλλει τάς βασικός σχέσεις 
των δύο αυτών παραγόντων. Τό χαρίεν, ή λεπτότης, ή άπαλότης τού δλου

μέλους καί ιδίως αί. διάφοροι παρεμβολαί ω ς :
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και τέλος :

"Ο,τι ακολουθεί είς δλον τδ άσμα (τδ τελευταίου παράδειγμα είναι πε
ραιτέρω άνάπτυςις τοΰ προηγουμένου δι’ οριστικήν σταθεροποίησιν τής 
Φρυγίου τονικότητος επί τοΰ re), αποδίδει πλήρως τδ περιεχόμενον των 
στίχων Τσή Θείας τα η Κρνοτάλας το τ σιτγιόν', ντη Έλενκιομ (ή παρεμ
βολή), στον π γ ά Υ  εν’ κρεμασμένο», ’Ασφαλώς, εις τδ άσμα αυτό, έχο- 
μεν θαυμασίαν (άπδ άπόψεως περιεχομένου -  αίσθητικώς) σΰνδεσιν (γε* 
νικώ;) μουσικής καί ποιήσεως ή, ορθότερου, άρτίαν άπόδοσιν διά τής 
μουσικής, τοΰ βαθύτερου (άκακου καί αστείου εν πολλοϊς) περιεχομένου 
τής ποιήσεα>ς. Τδ αΰτδ δέ άσμα, εινε δ,τι επιτυχές καί χαρακτηριστικόν τής 
Νεοελληνικής λαϊκής μουσικής σκέψεως καί αίσθήσεως, τής λαϊκής μοΰ- 
σης. Μάς παρουσιάζει τον Νεοέλληνα είς τδ... φόρτε του ! 'Ως τον χιου
μορίστα  εν συντομία,.)' χωρίς βεβαίως ό ανωτέρω χαρακτηρισμιός ν ’ άπο- 
κλείη καί τον Νεοέλληνα —μοίρα—κισμέτ... ’Αλλά περισσότερα άλλοτε.

Καί έφ ’ δσον ευρισκόμενα είς τά άσματα τοΰ Γ' τόμου, άναφέ- 
ρομεν καί τδ ΰπ’άριθμ. 6 «Ηένεμι’ ξενοΰτσικεμ’», τδ όποιον δεν είναι τί
ποτε άλλο ή μία μεγάλη Sequenz. Οΰτω, τδ τρίτον μέτρου, είναι έπανά- 
ληψις, κατά τδ σύστημα τής Ευρωπαϊκής Sequenz, τοΰ δευτέρου μέτρου. 
Όμοίως τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ τρίτου μέτρου, Sequenz τοΰ πρώτου ήμί- 
σεως τοΰ αΰτοΰ μιέτρου καί οΰτω καθ’ έξης. Τδ δέ τριημιτόνιον ως καί 
αΰτδ τοΰ ύπ’άριθμ. 4 τοΰ ίδιου τόμιου, επίσης τά είς την σελίδα 201 καί 
395 τοΰ Β' τόμου τριημιτόνια, προέρχονται ή άπδ επιρροήν τής Βυζαντι
νής Εκκλησιαστικής μουσικής (βλέπε τον πλάγιον τοΰ Β ' ήχου) ή άπδ 
χρωματικήν άλλοίωσιν μιας αρχαίας Ελληνικής βασικής, συνήθως Φρυ
γίου ή καί Ύποδορείου κλίμακος, όπως εις τά μέ τδν τίτλον «ΤΙ ξενητεια» 
καί «Νάτος μάνε μ’ νάτος» τοΰ Β ' τόμου.

Τδ ύπ’ άριθμ. 5 «Μαριορήμ’ αμάν» τοΰ αΰτοΰ τόμου, είναι ημιτελές 
η μάλλον «αδούλευτο» ώς συνήθως λέγεται, άσμα, καθώς καί τά ΰπ’άριθμ. 
ί  καί 2 τοΰ Γ' ομοίως τόμου. Τδ δεύτερον μάλιστα, θά ήδΰνατό τις νά 
είπη οτι είναι εν παιδικόν Ευρωπαϊκόν άσμα (ιδίως εάν γρσςή τδ si τοΰ 
δευτέρου μέτρου μέ ΰφεσιν) ή ώς έχει, εν ημιτελές δημώδες τραγουδάκι ή 
τέλος, αργά εκτελοΰμενον, άπόσπασμια Εκκλησιαστικού μας τροπαρίου.

5 =
ΪΛ\ Λ. _λ - 4 - - f l
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Το δέ Ιον, απόσπασμα, έξ ασμάτων τής Καθολικής μάλλον Εκκλησίας. 
Υποθέτω μάλιστα δτι και τό « ’Έχασα τή γυναίκα μου» είναι παραφθορά 
(διά τής προσθήκης ιδίως τοΰ τριημιτονίου) Ευρωπαϊκού άσματος ή μάλ
λον χορευτικού εις do μείζων μέλους Σλαυϊκής προελεύσεως καί ιδίως την 
στιγμήν καθ’ ήν ήθελεν έκτελεσθή αυτό χωρίς τάς υφέσεις καί τήν fa 
δίεσιν, εις Allegro tempo.

""Ας παρατηρήση π.χ. κατωτέρω ό αναγνώστης, τήν μεταγραφήν τού 
Β' μέρους τού άσματος αυτού, εις do μείζων :

διά νά άκούση ευθύς αμέσως καί τό όθνεΐον πρότυπον, τό made in Eu- 
ropa...

Τό άσμα «Ή  αρπαγή» (Β" τόμος, σελ. 202) δύναται νά θεωρηθή έν 
τή άπλότητί του ώς έχει καί εις tempo Allegro, μάλλον ως Refrain τού 
αμέσως προηγουμένου «Ό  ξένος», υπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι, θά 
έκτελεσθή τό τελευταΐον μέ si ύφεσιν. Δύναται δμως νά χαρακτηρισθή 
καί. ως παραλλαγή τού «Ξένου». Καί ιδού διατί: Ή  κίνησις τού ύπ’ άριθμ.

3 άσματος «Ό  ξένος: ΐ φ- 3 : *
επαναλαμβάνεται σχεδόν αμετάβλητος εις τό Βον μέρος τού 4ου άσματος

«ΤΙ αρπαγή»:
3

Γ- V v  r \

μέ την διαφοράν βεβαίως δτι, τό si είναι ήλλοιωμένον μέ μίαν ύφεσιν. 
(Τό εντός παρενθέσεως sol, la ,s i τού προτελευταίου μέτρου τοΰ τελευταίου 
παραδείγματος, είναι ή γνωστή μας πλέον κυκλωτική, περί τό la εδώ, 
κίνησις—Perilielese).

Τό ύπ’ άριθμ. 5 άσμα τού Β ' τόμου (σελ.203) μορφοποιεΐται διά τής 
συνεχούς (πεντάκις) έπαναλήψεως καί φυσικφ τφ λόγφ παραλλαγής τής 
βασικής Α φράσεως:

Λ—\~ Μ» Λ
&  Ρ==|

& -4 - - + ^ Γ- -
Έ— Ψ

: r r c :
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καθώς κα'ι τό «Ή  ξενητειά» του αύτοΰ τόμου, μέ την μουσικήν φράσιν.’

— Ρ=3 ί Π-------- 1— . n 1
__Λ W - J — J / f v l

Λ 1 W ~ ..Λ _ * ι 11. I

’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας σχετικώς, είναι και τό εξής;Αί εσωτερικά! κα
ταλήξεις των ασμάτων αυτών,λαμβάνουν χώραν επί τής ΙΙας ή ΙΙΙης βαθμί- 
δος, σπανιώτερον ε Jt! τής ΐ ν η ς  ή ν ΐ ΐ η ς  (ή «Unterganztonwirkung» 
του Η. R iem inn) και συνηθέστερον έπι τής πρώτης βαθμίδος τής οριστι
κής βασικής κλίμακος. Τό τοιοΰτον είναι άξιοσημείωτον διότι, την στιγμήν 
καθ’ ήν είς εν άσμα ηχεί, μετά δύο ή τρία μέτρα αμέσως σχεδόν, ή τονική, 
τότε δέν μένει ασφαλώς αρκετόν περιθώριον και δι’ ένδιαφέρουσαν (από 
αίσθηπκή; άπόψεως) περαιτέρω πρόοδον.'Οακροατής, θά ήδύιατο τότε, 
νά εΐπη : «Καί τώρα, αρχίζουν αί επί τής αυτής Stimmung μουσικά! πα- 
ραλλαγαί ή αί επαναλήψεις του αύτοΰ μουσικού υλικού.Τό ασμα έσταθερο- 
ποιηθη ήδη». Π. χ .: «Ή  κόρη διάζεται» (Β'τόμος) μάς δίδει τήν ορι
στικήν τονικότητα είς τό 3ον μέτρον. "Ο,τι ακολουθεί, είναι έπανάληψις 
κα! παραλλαγή, μέ τό βασικόν πάντοτε υλικόν και περιεχόμενον. Εις τήν 
«Ξενητειά» έξ αντιθέτου, άκούομεν συνεχή ροήν τού μέλους, μίαν πλου- 
σίαν και ένδιαφέρουσαν μελοποιητικήν γραμμήν, έστω κα! άν αποκτάται 
αΰτη, έλέχθη ήδη ανωτέρω, διά τής έπαναλήψεως καί παραλλαγής τής 
πρωταρχικής κα! βασικής φράσεως. Αί έσοοτερικαί καταλήξεις (καί αύταί 
είναι έκεϊναι αί όποΐαι δίδουν κίνησιν καί παλμόν είς τό όλον μέλος) δέν 
λαμβάνουν χώραν επί τής τονικής, άλλ’ έξ αντιθέτου επί τής ΙΙας καί 
ΐν η ς  βαθμίδος. Καί είναι αυτό κάτι. εΗ μελωδία αποκτά οΰτω ζωήν, κί- 
νησιν καί διά τού κειμένου, θά έλέγομεν : «Ό τραγουδιστής χάνεται, ξε
χνιέται στο τραγούδι του. Τραγουδά αυτός τό μακρόσυρτο σκοπό του, σέ 
μιά χαμένη χώρα...... >

Τό 3ον, 4ον, δον, 7ον κα! 8ον, δίδουν αμέσως σχεδόν τήν τονικήν 
καί ένεκα τούτου περιστρέφεται τό μέλος των πάντοτε, γύρω από τήν το
νικήν αυτήν. Τό 6ον δμως ασμα «Ή  καγγελοφρύδα», παραδίδει τήν με
λά) δ'ί αν του μέ έσωτερικάς καταλήξεις έπί τής ΙΙΙης κα! ΙλΛης βαθμίδος ’). 
Κα! είναι αρκετά χαρακτηριστικόν τό εξής : Είς τό ποιητικόν κείμενον γί
νεται κα! πάλιν λόγος δι’ «όρφάνια» ως κα! είς τό προμνησθέν«ΤΙ ξενη- 
τειά». Καί έρωτώ: Μήπως ό τ ή ς ’Ανατολικής Θράκης λαϊκός τραγουδι
στής είχε προαίσθησίν τινα, όταν τραγουδούσε διά ξενητειά, δι’ όρφάνεια 1

1) Τό ζήτημα τής προτιμήσεως τής ΐγ η ς  συνήθως βαθμίδος και δή τοΰ δια
στήματος 4ης, τό έξετάζομεν κατωτέρω.
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κτλ., της τραγικής του τύχης ή ας τον ανέμενε καί ξεχνιόνταν εις τό ατε
λείωτο, μακρόσυρτο, όπως καί τά «Κλέφτικα» τής Π. Ελλάδος, τραγούδι 
του ;

Το «Έσυ ατό παραθύρι» είναι Ευρωπαϊκής τονικότητος άσμα. Ά λλ ’ 
ή «Κακοπαντρεμένη», άν καί ημιτελές έν ιή συντομία του τραγούδι, 
quasi Refrain, έν τουτοις ή όλη ροή τού μέλους τού άσματος αυτού, είοαι 
ό,τι Ελληνικόν καί χαρακτηριστικόν τής λαϊκής μουσικής σκέψεως και 
αίσθήσεως τού Νεοέλληνος τραγουδιστού. 'Η κίνησις :

είναι ή ιδιαιτέρως συνήθης μορφική ποιόιης (G estaltqualitat) τού λαϊκού 
μας τρονβαδουρου. Π. χ. : ι)

Ή  κυκλωτική δέ κυρίως κίνησις ; 1

1) Τά τ ρ ί α  π ρ ώ τ α  παραδείγματα είναι από τήν Συλλογήν «Δημώδη μσματα 
Γορτυνίαό» τοΰ κ. Κ. Ψάχου (σελ.(>7, 83, 89) καί to 4ον άπό τήν Συλλογήν τοΰ αυ
τού «50 Δημώδη άσματα ΙΙελοποννήσου καί Κρήτης», σελ. 45.
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elvai ή γνωστή μας αγαπητή του Νεοέλληνος Perihelese, τήν οποίαν καί 
συνηντησαμεν επανειλημμένα)?, καθώς βεβαίως την συναντά τις καί εις σω
ρείαν άλλων όχσμάτων τού απανταχού Ελληνισμού γενικώς. Τήν συναντα

δε ή ως προηγουμένωςέσημειώθη 
ή ώς ακολούθως;

και οΰτω καθ’ έξης. Μετά τήν τονικήν εις τό άσμα μας «'Η κακό- 
παντρειχένη (βλέπε τό παράδειγμα ανωτέρω), ακολουθεί ή τελειωτική, έν 
αναπτύξει, Kadenz επί τού la τού Φρυγίου τετραχόρδου. ’Αντίθετος, τά 
«Τρία παλικαράκια», διά τής χρησιμοποιήσεως τής ΥΙΙης βαθμίδες εν 
καταχρήσει (καί αυτό διότι επαναλαμβάνεται ή αυτή κίνησις συνεχώς’ 
έλέχθη ήδη ανωτέρω) άφίνει τήν έντύπωσιν καμάτου ώς εκ τής μονοτόνου 
ροής (έπανάληψις τοϋ αυτού σχεδόν μοτίβου) τοϋ δλου μέλους. Εις τό 
«Λωλαίνομαι Μανούλα μου» αΐ καταλήξεις λαμβάνουν χώραν έπι τής 
Ιλλης καί τής Ιης βαθμίδος, εις δέ τό δεύτερον μέρος τοϋ άσματος 
αυτού, μέ Ευρωπαϊκόν μάλλον μέλος, άκούομεν ολοκάθαρα τήν sol μεί- 
ζονα τονικότητα. Εις τά ύπ’άριθμ. τέλος δ, 6,7, 8 καί 9 τοϋ Β' τόμου, ώς 
καί εις τά υπόλοιπα τοϋ Γ',δέν μάς παρουσιάζεται τίποτε τό νέον από άπό- 
ψεως εσωτερικών καταλήξεωνίΉ έχομεν μετά 2 — 3μέτρα τήν οριστική ντο- 
νικότητα — βάσιν, ή τήνΙΥην βαθμίδα, τήν ΙΙαν, τήν ΙΙΤην, τήν ΥΙΙην κλ.

Καί έρχύμεθα εις τήν χρήσιν τοϋ αγαπητού τού Νεοέλληνος καί τοϋ 
Θρακός βεβαίως λαϊκού τραγουδιστού, διαστήματος. Εις τό διάστημα τε- 
τάρτης. Τό συναντώμεν εις τά κατωτέρω άσματα τής Συλλογής Μ. Πα- 
χριστοδούλου : «Ή  κόρη διάζετάι», «Ή  ξενητειά», «Ό  ξένος» καί εν συ
νεχεία εις τά ύπ’ άριθμ. 4 (κεκρυμμένη ή τετάρτη, ώς εκ τής χρήσεως δια
βατικών, εις τό δον μέτρον) ο, 6, 7, 8 τοϋ πρώτου μέρους τού Β τόμου.Εις 
τό δεύτερον μέρος τού αυτού τόμου: Εις τά ύπ ’ άριθμ. 2 (κεκρυμμένη 
ομοίως ή 4η ώς έκ τής χρήσεως 
διαβατικών. Δηλαδή, αντί :

Γ Γ ~ · -----------~ 1! V ·. ιΕ- λ  -  m Ρ  It .. r_ f  IΛ λ Γ  γ  Γ Γ I Μ



304 Κ ω νσ τ ,  Δ· Ο ικονόμου

εχομεν:

όπως καί εις τό ύπ ’ άριθμ.4 προηγουμένως), 3, 5 καί 9.Εις δέ τον τρίτον 
τέλος τόμον, εις τα ύπ’ άριθμ. δ και 6. Βλέπομεν δηλαδή δτι, εις 14 έκ 
τώ ' 23 ασμάτων τής Συλλογής, τό διάστημα τετάρτης χρησιμοποιείται αρ
κετά, είτε ως βαθμίς διά περαιτέρω πρόοδον ή ιός τελειωτική κατάληξις 
IV —I) Plig'al ως θά έλεγον οι Ευρωπαίοι. Πόθεν προέρχεται ή προτί- 
μη τις αυτή του Θρακός τραγουδιστού προς τό διάστημα τετάρτης ;

Εις τήν δημοσιευθεΐσαν σειράν ιών άρθρων μου «Τό Νεοελληνικόν 
λαϊκόν μομα» ι), έγραφον σχετικά»; τά εξής! «Τό διάστημα τής καθαρά; 
τετάρτης (re—sol π. χ.)... είναι εν από τά πλέον συνήθη καί αγαπητά δια
στήματα τοΰ Νεοέλληνας λαϊκού τραγουδιστού, ως καί τής Βυζαντινής 
Εκκλησιαστικής μουσικής, από τήν οποίαν άλλως τε καί προέρχεται.

Π.χ. 2).
καί τό 
δεύτε
ρον :

Καί εφ’ δσον ό λόγος διά τά διαστήματα, σημειονμεν επί πλέον : Εις 
τό ύπ’άριθμ. 8 άσμα (σελ. 394 τού Β' τόμου) μέ τον τίτλον «Δεν λαλεΐς» 
ή δευτέρα sol—la (καί ή οποία δεν είναι ή VII—I απλώς) αποκτά σημα
σίαν βασικού μοτίβου, δεδομένου δτι, επαναλαμβάνεται αύτη τετράκις, τό 
δλον δέ άσμα μορφοποιεΐται κυρίως μέ βάσιν τήν δευτέραν αυτήν. Ιναί 
αυτό διότι, τό do-mi (μεγάλη τρίτη) είναι παραγωγόν τι η παραλλαγή τής 
μεγάλης δευτέρας sol-la. ’Αντί δηλαδή do — re, εχομεν τήν παραλλαγήν 
do-mi. Έ ν τούτοις τό ανωτέρω άσμα, είναι μάλλον κράμα Ελληνικής καί 
Ευρωπαϊκής μουσικής σκέψεως καί αίσθήσεως ή καθαρώς Ελληνικής τοι-

αύτης. Κινήσεις π. χ. ώς :

1) «Μ ο υ σ ι κ ή Ζ ω ή »  1930—31, σελ. 150.
2) Τά ανωτέρω δυο, Βυζαντινής μουσικής παραδείγματα, εληφΰησαν από το 

βιβλίοντοΰ κ. Κ. Παπαδημητρίου «Τό μουσικόν ζήτημα εν τή Εκκλησία τής 
Ελλάδος», σελ. 59 καί 67.
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είναι, μέ τάς Sequenz αυτών, καθ’ ολοκληρίαν Εΰριυπαϊκής προελεΰσεως. 
Βλέπε σχετικώς καί τάς μέ τρίηχα κινήσεις (Sequenz!) τοΰ «Ξένεμ’ ξένου- 
τσικεμ’» καί άλλα.

Τό μσμα «Νάτος, μάνε μ’, νάτος» καί ιδίως το πρώτον μέρος (προ 
τής εισόδου τοΰ τριημιτονίου) μάς ενθυμίζει εν «Μοιρολόγι» από την 
Συλλογήν τοΰ κ. Κ. Ψάχου «Δημώδη άσματα Γορτυνίας» (σελ. 153). Τό 
περί υΰ ό λόγος πρώτον μέρος τοΰ «Νάτος, μάνε μ’, νάτος» εχει ως έξης;

|§
Καί τό «Μοιρολόγι» τής Συλλογής «Γορτυνίας» ώς ακολούθως :

z: f r

Έάν εις τό «Μοιρολόγι» μεταβάλωμεν τύν ρυθμόν καί τό μέτρον, θά 
άποκτήσωμεν ευθύς αμέσως τήν ατμόσφαιραν τοΰ «Νάτος, μάνε μ’, νάτος». 
Μήπως πρόκειται εις τό τελευταίου, διά παραλλαγήν τοΰ «Μοιρολογιού» 
τής Γορτυνίας ;

’Αλλά τό άσμα, τό οποίον καί φέρει εις δΰσκολον όμολογουμενως θε- 
σιν τον ερευνητήν, είναι τό «Δύστε τό χορό νά σύρω» ως τιτλοφορείται 
από τον συλλογέα κ. Μ. Παπαχριστοδοΰλου— (σελ. 393 τοΰ Β τόμου). 
Συναντάται καί εις τήν' κωμόπολιν Μαλακοπή τής επαρχίας Ίκονίου, εν 
Μ. ’Ασία, έδημοσιεΰθη δε υπό τοΰ Γεωργίου Παχτίκου up 1905, εις την 
Συλλογήν του «260 Ελληνικά δημοόδη άσματα»—σελ.Ο.Δίδομεν κατωτέρω 
άμφοτερα τά άσματα :

(Γεωργίου Παχτίκου)

Θ g  α η ι η ά W 20
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(Μόσχου  Παπαχςμστοδονλου )
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Και οι στ ίχο ι:
(Γ.  Παχτ ίκον)

«Σάς περικαλώ κορίτσια, 
νά με βάλετε ’ς την μέση„

’Έχω κόρη νά ’ πανδρέψω 
καί γαμβρό νά κανακέψω.

5 Νά τον δώσω καί προικιά 
κ εναν κόσκινο κουκιά.

Νά τον δώσω κ 5 έν αμπέλι  
Καί  'ς την μέση ε να δενδρί.

Νά τον στείλω ’ς τό Μισίρι 
10 ’ς τό μεγάλο μοναστήρι».

(Μ. Π απϋχρ ι σ τ ο δ ο ν λ ο ν )
«Σάς παρακαλώ κορίτσια 
δόστε τό χορό νά σύρω. 
’Έχω κόρη νά παντρέψω 
καί γαμπρό νά κανακέψω 

5 νά τον δώσω καί προικιά 
τράχωμα κατό φλωριά.
Νά τον δώσω καί αμπέλι 
πώχ* σταφύλι σαν τό μέλι»,

Παρατηρεί πιστεύω ό αναγνώστης o t l ,  ευρισκόμενα ανωτέρω προ δυο 
Varianten ενός καί τοϋ αΰτοϋ σχεδόν άσματος καί ότι αί παραλλαγοί (τι 
τό συνηθες άλλως τε εις τον Νεοέλληνα λαϊκόν τραγουδιστήν) είναι (από 
άπόψεως κυρίως Νεοελληνικής μουσικής νοοτροπίας) ασήμαντοι *). Κατά 1

1) Ή  scotch snap ή alia Loaibatvla (Saratov εκτον + δγδοον παρεστιγμένον) 
ρυθμική κίνησις (figur) τοΰ Γ. Παχτίκου (τήν όποιαν καί συναντά τις είρήσΟω έν 
παρόδιο καί είς δημώδη άσματα τής Σουηδίας, ’Ιρλανδίας, Φιν?*.ανδίας, των Σκαν- 
δίλ'αυΐκών χωρών καί αλλαχού) είναι ή διακρίνουσα ιδίως το ή.σμα τοΰ τελευταίου 
από τό τοΰ κ, Μ, Παπαχριστοδούλου,
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τά άλλα ό μέν Παχτΐκος γράφει δγδοα παρεστιγμένα ως επ 1 τό πλεΐστον 
και δίδει την οριστικήν κατάληξιν ευθύς εις την αρχήν τοΰ δου μέτρου, έν 
Φ ό κ. Μ. Παπαχριστοδοΰλου μετά τήν τρίτην(4ον μέτρον), γράφει τήν 
κατάληξιν του εις τό όγδοον καί μόνον μέτρον. ’Επί πλέον : Ό Παχτΐκος 
εις τό 2ον μέρος τοΰ άσματός του ακούει καί σημειώνει βεβαίως scotch 
snap κίνησιν (figur), ή οποία εις τήν πραγματικότητα δεν είναι ή ρυθμική

παραλλαγή τοΰ μέτρου;

εις β : 4  ’

καί εν συνεχεία, διά τήν τελειωτικήν κατάληξιν:

ήτις διά των διαβατικών, «καλύπτει» τήν εις τό αυτό μέρος τετάρτην sol 
—re τοΰ κ. Μ. ΙΙαπαχριστοδοΰλου. Εις τά πρώτα τρία μέτρα τοΰ άσμα
τος τοΰ Παχτίκου, εάν άπαλεί\[;ωμεν τάς στιγμάς τών ογδόων καί μετα- 
τρέψωμεν τά δέκατα έκτα εις όγδοα, θά έχωμεν τό αυτό, ό)ς καί εις τοΰ 
κ. Μ. Π., μέλος. Τά τελευταία δε τέσσαρα μέτρα τοΰ πρώτου, είναι βε
βιασμένη συμπλήρωσις ή εις τοΰ κ. Μ. Π., εις τύν όποιον τό Β'. μέρος 
αποκτάται διά τής συμμετρικής άπανιήσεως εις τά τέσσαρα αΰτα 
πρώτα μέτρα, τήν Α' φράσιν. Πάντως, εις μέν τοΰ ΙΊαχτίκου τό ιίσμα, 
άκοΰομεν εΰκρινώς τήν άσυμπλήρωτον έστω Φρχίγιον κλίμακα, εις 
δέ τοΰ κ. Μ. ΙΊ. μάλλον τό άνεμιτονικόν τετράχορδον re, fa, sol, la, άφ ’ 
οΰ τό mi εις αυτόν δεν είναι ή διαβατικόν καί ηχεί κυρίως(δις μόνον) επί 
τοΰ άσθενοΰς πάντοτε μέρους τοΰ κτυπωμένου χρόνου. Τοΰ κ. Μ. Π. τό 
άσμα, μάς ενθυμίζει οΰτω μερικά παιδικά άσματα,εν φ τοΰ Παχτίκου έν 
Έλληνικοφανές πο.)ς—τουλάχιστον μέχρι τοΰ πρώτου ήμίσεως τοΰ 6ου μέ
τρου. Καίέρωτάται: Τίνι τρύπιο από τήν Μαλακοπήν τοΰ Ίκονίου (διότι 
τοΰ Παχτίκου τό άσμα είναι ασφαλώς παλαιότερον.—Βλέπε καί τήν διη- 
γεκή έπανάληψιν τοΰ αυτοΰ φθογγόσημου είς διάφορα τοΰ ιίσματος μέρη
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και ιδίως τά sol εις τό 6υν και to 7ον μέτρον) ι) ευρέθη χό άσμα, έ'στώ 
καί ολίγον παρηλλαγμένον (άλλως τε τό γεγονός αυτό, δεν είναι καί 
τίποτε τό νέον διά τον Νεοέλληνα) εις την Άδριανοτ'πολιν; Πώς ιό 
«άστεΐον» αυτό χορευτικόν μέλος, ως τό χαρακτηρίζει, λίαν δέ δρί)ως, ό 
Παχτΐκος, εύρέδη καί εις την πρωτεύουσαν τής Ανατολικής Θράκης; 
Μήπως διά τής Κωνσταντινουπόλεα>ς διεδόδη τό άσμα εις την Άδριανου- 
πολιν; Ή  μήπως κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον μετην άστευοαν 
"Ελληνες έκ Θράκης εις Μ. ’Ασίαν καί έκειΟεν, μετά τον πόλεμον, όφ’ 
ου έπανήλΟον καί πάλιν εις τήν γενέτειράν των διέδοσαν, αί "Ελληνες 
αυτοί Θράκες, τό άνωτέρα> άσμα, μετά διαφόρων άλ/ων δημωδών ασμάτων 
των Μικρασιατικών επαρχιών τών άνΟουντων τότε Ελληνικών κοινοτήτων ; 
Δυστυχώς δεν ήμπορώ νά άπαντήοα) μετ’ άκριβείας. Έ ν πάσει περιπτώ- 
σει, καταπληκτική είναι ή όμοιότης καί ή σχέσις των δυο ώς άνω 
οισμάτων 2 ). ; · 's

Σ υμη ε ρ άβμ α  ζα

Τά δημώδη άσματα Θράκης, ώς αυτά έδημοσιευδησαν υπό του κ. 
Μόσχου Παπαχριστοδουλου, μάς δίδουν τά εξής: Τήν επανάληψιν καί
την παραλλαγήν μιας Α βασικής μουσικής φράσεως, τάς αρχαίας Ελληνι
κός ή τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής ημών μουσικής κλίμακας, τά άρχαΐα 
Ελληνικά έν πολλοΐς ρυθμικά σχήματα εις τήν δλην μελισματικήν των 
γραμμήν, τό πλούσιον μέλος, τά επιφωνήματα, τάς παρεμβολάς, τάς επα
ναλήψεις καί τάς άποκοπάς λέξεων εις τό κείμενον, τον στενόν τόπον 
τής φωνής (Ambitus), τά μικρότερα του ημιτονίου διαστήματα, τό Por
tamento εις διάφορα τών ασμάτων μέρη καί άλλα, σχετικά πάντοτε με 
τήν τεχνικήν καί τήν μουσικήν σκέψιν καί αϊσθησιν τών Νεοελλήνων τής 
παλαιάς Ελλάδος.

Μας δίδουν επίσης, ώς έκ τής θέσεως τής Θράκης, καί μερικά Σλαυϊ- 
κής ή καί Ευρωπαϊκής υφής άσματα (τά τελευταία ίσως ώς έκ τής γει- 
τνιάσεως τής χώρας μέ τήν Κωνσταντινουπολιν), ουδέποτε δέ Τουρκικής, 1

1) Σχετικώς δέον νά σημειωάή ότι, πολλάκις δταν λησμονή ό τραγουδιστής 
τήν συνέχειαν, επαναλαμβάνει απλώς τό αυτό ψθογγόσημον ή τήν αύιήν κίνηαιν, 
μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν θά «κλείση» τό μσμα του. Βλέπε π. χ. καί τά άσματα 
τοΰ κ. Μ.Π.: «Τρία παλικαράκια»,«”Αν θέλεις υίγέμ, νά ζεΐς» καί άλλα.

2) Οί στίχοι επίσης, δεν διαφέρουν καί τόσον, είμή μόνον εις τά προικιά; Ζή
τημα νοοτροπίας.. . ,
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Τουλάχιστον εις τά δημοσιευθέντα 23. Τό πρόβλημα, εάν καί κατά πόσον 
θά ήδυνάμεθα νά όμιλήσωμεν καί διά καθαρώς τοπικιστικής,άλλ’ Έλληνι- 
νικης πάντως χροιάς, ασματα(δπως λέγομεν:«Μανιάτικα μοιρολόγια»,«Ινλέ- 
(ρακα»,«Έ ατραπέζια» καί άλλα Πελοπόννησου,«Χορευτικά» Κρήτης κλ.), 
είναι ολίγον δΰσκολον μέ τά 23 καί μόνον «Θρακιώτικα τραγούδια» του κ. 
Μόσχου ΓΙαπαχριστοδοΰλου. Καί ενεκα τοΰτου, συνιστώμεν εις τό Σόν 
Προεδρείου του «Θρακικοί Κέντρου» νά σχηματίση επιτροπήν από ειδή
μονας (ιιουσικούς καί φιλολόγους επιστήμονας), εις τους οποίους νά άνα- 
θέση την συλλογήν των δημωδών ασμάτων τής ’Ανατολικής καί τής Ζωτι
κής ακόμη Θράκης καί νά δημοσίευση κατόπιν εις αυτοτελείς τόμους, τό 
πλήθος των διά τοϋ φωνογράφου πάντοτε συλλεγέντων δημωδών ασμάτων 
επί τή βίσει τών κατώτερο) στοιχείων, δι’ έκαστον άσμα :

Τ I Τ Λ Ο Σ
(όνομα πύλεως, κωμοπόλεως, χωρίου κλ.). 

(όνομα, επάγγελμα, ηλικία).
(εις ανοικτόν ή κλειστόν χώρον ; εν γνώσει 
ή έν άγνοια του τραγουδιστοί εγένετο ή 
φο)νοληψία ; παρόντων άλλων προσώπων 
καί ποιων; ποιαν ώραν ;).
(εγένετο χρήσις παλαιού κειμένου ή μήπως 

αύτοσχεδιασμός στίχων; Τίνος είναι τό 
ποιητικόν κείμενον; Τονισμοί λέξεων, φρά
σεων, στίχων).

Καί τέλος! Reagieren τοϋ λαϊκού τραγουδιστοί κατά την εκτέλεσιν 
ή παρακολουθησιν άσματός του ή τρίτου προσώπου κτλ. ι).
_____________  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1) Μετά την άποπεράτωσιν τής άνά χεΐρας μελέτης μου. έλαβον γνώσιν διά 
τοΰ σεβαστού αντιπροέδρου τού «Θρακικοϋ Κέντρου» κ. Μ. Σταμοΰλη, τής κριτικής 
«τής επιτροπή: επί τοΰ διαγωνισμού συλλογής λαογρσφικής καί γλωσσικής ύλης 
τού προκηρυχθέντος ύ ιό τοΰ έν Ά θήναις «Θ^ακικοΰ Κέντρου» («Θ^ακικά» τόμος 
,Β' σελ. 218), ακριβώς τών έςετασθέντων ανωτέρω ατμάτο^ν. Τήν κριτικήν επιτροπήν 
άπετέλουν οί κ.κ. Στίλπων Κυριακίδης (καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλοιίκης) 
καί Εύστρ. Πελεκίδης. Μετά χαράς μου ειδον, ότι αί απόψεις τής κριτικής επιτρο
πής καί δή εις τά περί «διαλελυμένων Ιόσυλλάβων» συμπίπτουν μέ ιάς ίδικάς μου 
έρευνας καί ακόμη ότι, απέδειξα ώς ορθόν έν πολλοΐς τόν «ένδοιασμόν» απλώς τής 

'.επιτροπής·: «Ή  συλλογή δέν φαίνεται έγγυωμένη τήν άπαιτουμένην ακρίβειαν» [ώς 
πρός τήν ορθότητα τής άποδόσεως υπό τού Συλλογέως τοΰ τε ήχου (προτιμητέον : 
,τονικότητος) καί τοΰ ρυθμού], Σχετικώς δέ μέ τάς παρατηρήσεις τής ’Επιτροπής 
διά τό άσμα ή «Παναγιώτα» παραπέμπτο τόν αναγνώστην εις τήν μελέτην μου ανω
τέρω καί δή εις τάς παραγράφους περί παραλλαγών καί προσθηκών, περί επιφω
νημάτων, επαναλήψεων, παρεμβολών κτλ.

Φ ονογραφική λήψις εις.....
Τραγουδιστής εκτελεστής.... 
Τυπ )θεσία-χώρο:..............

Κείμενον



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΛΟΓΙΑΝ

Τα «Θρακικά* δημοσιεύοντα τήν h τείγονσαν εκκλησιν το~' καΰηγητοϋ  
κ. Άναγναιστοπονλον δράχτονται τής ευκαιρίας, όπως παρακαλέσονν πά 
λιν πάντα δυνάμενον νά βοηΰ'ήση το εργον των « Θρακικών», και ιδ ία τους 
διδασκάλους όπως σπευσουν εις την άποοτολήν λεξιλογίων καί λαογραφι- 
κου υλικόν εις τά γραφεία τον Θρακικον Κέντρου. ’Ελπίζομεν δτι αι επα
νειλημμένοι διά τον τύπον καί δΤ εγκυκλίων εκκλήσεις μας , κατόπιν μ ά 
λιστα τής τόσον εύγλώττον τοιαντης τον κ. καύληγητον ϋά  τνχωσιν ευνοϊ
κής άπαντήσεω; παρά των αρμοδίων Θρακών.

Προ πέντε σχεδόν ετών έγραφα εις τον πρώτον τόμον (σελ. 242) τών 
«Θρακικών» τά έξης * «Ή  άνάμειξις τών έξ ανατολικής Θράκης προσφυ
γών προς τούς κατοίκους άλλων ελληνικών χωρών θά συντέλεση αναπό
φευκτους εις την άνάμειξιν καί τών γλωσσικών ιδιωμάτων των. Διά τούτο 
θά ή το ευχής έργον νά έρευνηθοΰν ταχέως καί εφ’ δσον είναι ακόμη και
ρός καί τά λοιπά γλωσσικά ιδιώματα τής Θράκης. Αί φιλόξενοι στήλαι τών 
«Θρακικών» παρέχουν τήν προς τούτο ευκαιρίαν. Δεν χρειάζεται ήδη παρά 
ή καλή θέλησις καί τό επιστημονικόν ενδιαφέρον τών λογίων Θρακών διά 
τά γλωσσικά ιδιώματα τής ιδιαιτέρας πατρίδος των. ’Ά ς ελπίσωμεν καί άς 
εύχηθώμεν νά μη άργήση νά εκδήλωσή.»

Ή  ένθερμος ευχή καί ή ελπίς μου αύτη ελάχιστα καί ανεπαρκέστατα 
έξεπληρώθη μέχρι τούδε. ’Ολίγα μόνον γλωσσάρια—εκ τών οποίων καλύ
τερον καί άκριβέστερον είναι τό Γλωσσάριον τών Σαράντα Εκκλησιών 
τού κ. Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου — καί δλίγαι λαογραφικαί συλλογαί, 
αμφιβόλου ακρίβειας ώς προς τήν φωνητικήν άπόδοσιν τού τοπικού ιδιώ
ματος έδημοσιεύθησαν εις τούς τέσσαρας τόμους τών «Θρακικών». Καμ- 
μία ακόμη επιστημονική μελέτη περί γλωσσικού τίνος ιδιώματος τής ανα
τολικής Θράκης, καμιμία,—έστω καί απλή, αλλά πιστή — περιγραφή τής 
φωνητικής καί τής κλίσεως τών κυριαυτέρων τουλάχιστον ιδιωμάτων τής 
ανατολικής Θράκης δεν έδημοσιεύθη ακόμη. Τό παράδειγμα τού μακαρί
του Σ τ. Ψ ά λ τ η, δστις διά τών «Θ ρ α κ ι κ ώ ν ή μ ε λ έ τ η ς  
π ε ρ ί  τ ο ύ  γ λ ω σ σ ι κ ο ύ  ι δ ι ώ μ α τ ο ς  τή ς·  π ό λ ε ω ς 40  
Έ  κ κ λ η σ ι ώ ν » ,  έκδοθείσης προ τριάκοντα περίπου ετών, έδωσεν
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εις τούς Θράκας την πρώτηγ ώθησιν καί το πρότυπον τοιοΰτων ερευνών 
και διά τά άλλα ιδιώματα τής ιδιαιτέρας πατρίδος του, αναμένει πάντοτε 
τούς μιμητάς καί συνεχιστάς του.

Ά λ λ ’ εάν τό πράγμα ήτο και πρότερον επείγον—ένεκα τής γοργής 
έξαπλώσεως τής κοινώς όμιλουμένης εις δλας, καί τάς άποκέντρους ακόμη, 
επαρχίας, καί τη; εκ τούτου βαθμιαίας έξαφανίσεως τών νεολληνικών δια
λέκτων καί ιδιωμάτων—ήδη, μετά την έκρίζφσιν τών ομογενών μας έκ τής 
Α. Θράκης καί την διασποράν των εις τάς διαφόρους επαρχίας τού Ελλη
νικού Κράτους, ή άνάμειξις καί έξαφάνισις τών άνατολικοθρακικών γλωσ
σικών ιδιωμάτων είναι πλέον ζήτημα ελάχιστου χρόνου.

Διά τούτο, δσοι λόγιοι — ιδίως φιλόλογοι, δημοδιδάσκαλοι καί άλλοι 
μορφωμένοι — Θράκες δύνανται νά περιγράφουν (έχοντες ώς πρότυπον χό 
ρηθέν έργον τού Σ τ. Ψ ά λ τ η, καθώς καί την εν Λεξικογραφικοΰ 
’Αρχείου τόμ. ΣΤ' σελ. 362 κ.έξ. γενικωτέραν περιγραφήν τών ιδιωμάτων 
τής δυτικής Θράκης υπό τού κ. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ )  τά γλωσσικά 
ίδ.ώματα τής ιδιαιτέρας πατρίδος των ή νά συλλέξουν τουλάχιστον τό λεξι
λογικόν καί λαογραφικόν υλικόν των—καταρτίζοντες γλωσσάρια ακριβή 
καί συλλογάς λαϊκών παραδόσεων, παραμυθιών, ανεκδότων, παροιμιών, 
αινιγμάτων, δημωδών ασμάτων κλπ. κλπ. μέ δσον τό δυνατόν πιστοτέραν 
άπόδοσιν τής εγχωρίου προφοράς, κλίσεως καί συντάξεως—έχουν καθήκον 
επιτακτικόν νά τό κάμουν δσον τό δυνατόν ταχΰτερον καί συντομώτερον. 
Θά ήτο τούτο ούχί μόνον πολύτιμος συμβολή εις τήν επιστημονικήν έρευ
ναν τής νεοελληνικής γλώσσης, αλλά καί κάλλιστος φόρος τιμής καί αγά
πης εις τον ιερόν βωμόν τής αλησμόνητου πατρίδος των.

Τα «Θρακικά»—τό καλόν περιοδικόν των — κάμνει έπείγουσανέκκλη- 
σιν εις τήν προς τήν άτυχή Α. Θράκην στοργήν καί άφοσίωσίν των καί 
θέτουν εις τήν διάθ·εσίν των τάς φιλοξένους στήλας των.

Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΓΛΟΣ



ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

\4πό την συλλογή 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαοαντη

Η ΧΑΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ1)

"Οταν βουληθοϋνε νά γ ίν ’ ή χαρά, ») μπροστά πό είκοσι, είκοσι πέντε 
μέρες ό γαμιπρός μ’ ένα μεγαλείτερο συγγενή θά πάγη νά φιλήσ’ τό χέρι 
τού νουνοϋ και θά τον παρακαλέσ’ νά τον στεφάνωση. Θά τον δόσ’ ριγάλο 
μια οκά ζάχαρι, μισή οκά καφέ κι’ ένα μπουκάλι ρακί. ’Ά ν δέ ζή ό νουνος 
τότε θ·ά γυρέψει νά τον στεφανώσ’ ή νουνά, ό γιος για ή κόρη του 
νουνού τ’.

Φρόντιζαν ή μέρα τής χαράς μή τύχει σε μέρα που δέ γίνουνταν χα
ρές. Δέ γίνουνταν τή Μεγάλη Σαρακοστή, τό Σαραντάμερο απ’ τ ’ άϊ Σπυ
ρίδων ως τά Φώτα πού θέ ν ’ άγιασθούνε τά νερά καί τον Μάη, γιατί ό 
Μάης ςέραιν’ τά χόρτα.

Ό  νουνος άν δέν εχ’ τον καιρό τ’ θά πουλήσ’ τό ζώό τ’ ή καί θά 
χρεωθεί, άν ό γαμπρός γυρέψ’ άλλονα νά τον στεφανώσ’, πού γένεται 
πολύ σπάνια, κακοφαίνεται πολύ ιόν νουνό 3).

1) Χωριό τής ’Ανατολικής Θοά της, ύπάγουνταν διοικητικούς στις Μέτρες κι1 2 3 * 5 
εκκλησιαστικά»; στη Μητρόπολι Λέρκοσν. ΟΙ κάτοικοι περί τούς 1270 καταγίνουνταν 
στό μικροεμπόριο, πολλοί ήταν τεχνίτες καί λίγοι γεωργοί. Τά 1924 σύμφωνα μέ τή 
Συνθήκη τής Λωζάννης αναγκάσθηκαν νά εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, ήλθαν 
στη Μακεδονία κ ι’ έκτισαν καινούργιο χωριό, πάλι μέ τ’ όνομα Καστανιές, εκεί όπου 
ήταν τό κατεστραμμένο τσιφλίκι Κερμπασέλ, κοντά στο Κιλκίς. Τά προξένεια κι’ 
οί αρραβώνες επίσης στις Καστανιές δημοσιεύθηκαν στά Θρακικά, Τομ. Α, σελ 
412—417.

2) Γάμος. “Οπως γίνουνταν μέ παραλλαγές καί στά χωριά τής Σηλυβριάς. Στο 
περιοδικό «Κυριακή» τοΰ 1929, τής 22 καί 29 Μαΐου ή Χαρά δημοσιεύθηκε πολύ 
σύντομα' εδώ δηιιοσιεύεται μ* δσες περισσότερες λεπτομέρειες κατώρθωσα νά 
συνάξω.

3) Στή Σηλυβριά ένας νουνος, ήταν καί γείτονάς μας, όταν έμαθε πώς άλλος
θά στεφάνωνε τον βαπαστικό του πήγε στο δεσπότη, ό δεσπότης έπεμβήκε καί δέν
τόν έγινε ή προσβολή νά μή στεφάνωση.
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Για να μή τον πιάσνε τά μάγια.

Τον γαμπρό δέκα πέντε μέρες πριν παντρευτεί δένε στή μέση τ’ ένα 
κομμάτι πλεμάτι του ψαριού καί λένε !

δταν λυθεί τό πλεμάτι πό την μέση τ’ 
τότε νά τον πιάσνε τά μάγια.

Νάναι από πλεμάτι ποΰ πιάνε τά σαφρίδια, τότε καί σαράντα μάγια 
νά κάμνε δεν τον πιάνε.

Κουβαλεΐ κλειδωμένη κλειδαριά στή τσέπη τ ’ γιά μέσα στο ζουνάρι 
καί μελετάει.

"Οταν άνοίξ’ ή κλειδαριά 
τότε νά πιάσνε τά μάγια

"Ολ5 ή βδομάδα του γαμπρού.

Κ’ ή Κυριακή τήςνύορης.

"Οτι καιρό κάνει τή βδομάδα της χαράς λένε πώς είναι του γαμπρού κι’ 
δτι καιρό την Κυριακή είναι τής νύφης. "Αμα βρέχ’ τήν Κυριακή λένε 
πώς κλαίγ’ ή νύφη.

Την Πέμπτ’ άρχίζ’ ή χαρά’ ό γαμπρός θά στείλει τήν μεγαλείτερη τ’ 
αδελφή, γιά μιά γυναίκα συγγενικιά στήν αρραβωνιαστικιά τ’ με δώρα, 
καθρέφτη ντουβαριαστό ι) μεγάλο κατά τις δυνάμες του, τάσι, χτένι ') 
φιλτισένιο 3), χτένα 0 φιλτισένια, σαπούνι γιά να λουσθή κείν’ κι’ οΐ φ ιλ ι
νά δες της, κουκουβέλια a), καί σιδερόπετρα γιά νά βάλη στά μαλλιά της 
καί γίνε μαύρα, μοσχοσάπουνο, λεβάντα, τρές καί νά τήν πή πώς τήν Κυ
ριακή θά γίν’ ή χαρά καί νάναι έτοιμη, άν καί τάχνε πό μπροστά τά 
λόγια μιλημένα. Μόλις πάνε τά κουκουβέλια στή ννφη τά τσακίζωε, κιυ- 
πανίζνε καί τήν κόκκινη σιδερόπετρα πού έχει χρώμα αγάνωτου μπακιριού 
καί νά μουσκεύνε, μαζυ. Ή  νύφη τό βράδυ \θά βάλει κινά στά μαλλιά 1 2 3 4 5

*Απο τά  ί'& ιμα τή ς  Θ ράκης

1) Λ. Τουρκ. Τοΰ τοίχου.
2) Χτένι πυκνό.
3) Λ. Τ. ’Ελεφαντόδοντο.
4) Χτένι αραιό.
5) Καρτοί δένδρου, οικογένειας κυπαρισσιού»
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για νά πιάσνε τά κουκουβέλια καί βάψτε' πό πάνω βάζει μια πικρολαπα- 
τούσα ι) για νά μή λεράισ’ τό τουλπάνι πού βάζει πό πάνλ Τήν Παρα
σκευή πρωϊ ή νυφ ’ έβαζε cu κουκοτ'βέλια καί τό Σαββάτο λούγουνταν.

Ό γαμπρός τό βράδυ καλεΐ τούς πιύ κοντινούς συγγενείς του καί 
τούς λέγ’ πώς έχ’ χαρά. "Ολοι θά στείλτε πό ένα δώρο, πρόβατο, κρασί, 
λαχανικά κ ι5 άλλα φαγώσιμα, αμάξι ξύλα, κεριά.

Ό  γαμπρός κι’ ή νύφη μπροστά πό μιά βδομάδα νηστέυσαν και τήν 
Κυριακή πρωί κοινώνσε ό καθένας ξέχωρα, ύστερα ως τό χρόνο δε μετα
λάβαινε· δεν τούς τυχαίν’ κοινωνία.

Τό προικοκάλεσμα

Τήν Παρασκευή πό τό μέρος τής νύφη: μιά νέα γυναίκα συγγενικά 
•θά βάλ’ τά γιορτερά ρούχα καί θά πάγει νά φωνάξ’ τά συγγενικά κορί
τσια, τις φιλινάδες καί τις γεινοτοποΰλες νά δγιοϋνε καί σιάξνε τήν 
προίκα.

'Ο γαμπρός έστειλε τά παιχνίδια ") στύ σπίτ’ τής νύφης καί παίζνε. 
Τά κορίτσια άφοϋ δγιοϋνε τήν προίκα θά τή στολίστε καί θά σεντο- 
νιάσνε3) τά παπλώματα.

Φέρτε βελόνι κίτρινο καί μακαρά κινκάτο 4 ) 
νά σεντονιάσμ’ τό πάπλωμα γιατ’ είναι νυφικάτο.

Τό μεταξωτό θά σεντονιάσνε οι πραίτες ξαδέλφες τού γαμπρού καί 
τής νύφης, δλ’δσ’εΐναι κεί θά τό ασημώστε 5).Οΐ φιληνάδες τής νύφης θά 
σεντονιάσνε τό σαλένιο iy)  καί τό μπασμαδένιο ') κι’ αυτά θ ’ ασημω
θούνε. Τ’ άσημώματα μοιράζουνται τά κορίτσια.

Θά γεμίσνε, μέ μαλλιά τά στρώματα, τούς σιλτέδες, τις μαξιλάρες, 
τά μαξιλάρια.

"Οταν κοντεύει τό μεσημέρ’ οί προικοκαλεσμέν’ τού γαμπρού μέ τά 1 2 3 4 5 6 7

’Ε λ π ι ν ί κ η ς  Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ η

1) ’Αγριόχορτο με πλατειά μεγάλα φύλλο!;
2) Τή μουσική, τήν λένε καί λαλήματα καί βιολιά)
3) Τό ράψιμο τοΟ συντονιοΰ στο πάπλωμα.
4) Μέ μάρκα King καί τούς έλεγαν κινκάτους, ήταν εγγλέζικοι κ4 είχαν ΐήν 

καλλίτερη κλωστή.
5) Θά ρ.ξουνε παράδες ασημένιους, γρόσι, διάρι, (νόμισμα δυο γροσιώ), κάρτο 

(πέντε γροσιώ) ή καί μετζίτι, (είκοσι γροσιώ).
6) Μάλλινο μέ σχέδια τοϋ σαλιοϋ.
7) Τσίτινο,



παιχνίδια πάνε στο σύντεκνο, εκεί είναι κ’ οί προικοκαλεσμέν5 του σύν
τεκνου, τον πέρνε μέ δόξα καί ολοι μαζύ παγαϊνε στή νύφη, μπρος τά βιο
λιά καί κατόπ5 οί καλεσμένοι.

Οί πόρτες του σπιτιού της νύφης ε ίν ’ ανοιχτές.
"Ηλθε ή ώρα ή καλή καί ή ευλογημένη 

νά ε ίν ’ οί πόρτες ανοιχτές κ ι’ ή προίκα απλωμένη.

Το στόλισμα τής προίκας.

Ή  νύφη παραπονεμένη κάθετε σέ σκαμνί πάνω στο μιντέρι.
Τά κορίτσια πρώτα θά σιάξουνε τή γιουκιά ι ) θά βάλνε τρεις μιντέρες 

φαντές άσπρο μέ γαλάζιο, το κιλίμι, 2) την βρανιά, τρία στράιματα σαν- 
τρατσωτά, u) τρεις σιλτέδες, δέκα ντουβαριαστές 3) μαξιλάρες. Τά πα
πλώματα, τό μεταξωτό καμωμένο άπ’ τό φουστάνι τής μητέρας, γιά τής 
γιαγιάς της, δυο μαξιλάρες καί τέσσερα μαξιλάρια τοΰ υπνου.

Γΰρω στην κάμαρα τά κορίτσια δένε σχοινιά γιά ν ’ άπλώσνε την προί
κα. Δώδεκα πουκαμίσες μέ βελονίσια νταντέλλα, μέ κορσέ δ) καί μέ 
κεντήματα. Δώδεκα παντελόνια, δώδεκα κορσάζα, δώδεκα ά
σπρες μανταπολένιες 6) κοντές ρόμπες μέ κέντημα άνεβατό άσπρο γιά 
κόκκινο, μέ φερμπαλάδες, μέ κεντήματα. "Εξ μεσόφουστες 7) άσπρες μέ 
φαρδειά κεντήματα καί τρεις κόκκοες σπιτικιές μέ φερμπαλάδες. "Εξ σπι
τικά σεντόνια καί δυο χουμαγένια ολόγυρα κεντημένα, γιά ολόγυρα μέ 
νταντέλλα μέ βελόνι, γιά μέ βελόνες, γιά μέ κορσέ. Δώδεκα μαξιλάρες' οι 
εννιά σπιτικές πό τρεις τσοσμεδένιες 8),καμποτές ϋ) καί μονοπρόσωπες ι0) 
κ’ οί τρεις χουμαγένιες. Δώδεκα μαξιλάρια στο κεφαλάρι μέ κεντήματα 
καί νταντέλλες καί μέ μεγάλες μάρκες άσπρες γιά κόκκινες. Θάχ’ τρία * 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4Αστό τ ά  εΌ -ιμα τ η ς  θρά,κ-ής 1̂ 10

]) Στίβα
2) Λ. Τ. Χαλί φαμένα στο σπίτι, μέ σχέδια, τόχουν σέ περισσότερη υπόληψη 

απ’ τή βρ md, χαλί μονόχρωμο ή λουρωτό.
3) Κατριλωτά.
4) Κροσέ.
5) Τοΰ τοίχου πού βάζουν γύρω στάμινεέρια.
6) Άπό χασέ.
7) Οί φούστες ήταν φαρδιές, μέ τέσσαρα φΰλλα ίσια χωρίς λόξισμα.
8) Σπιτικό άσπρο ριγωτό στο στημόνι.
9) Δίμιτο φαμένο στον αργαλειό.

10) Φαντό πού έχ5 καλή κι’ ανάποδη.
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πλεχτά μαξιλάρια μέ κορσέ για τό μιντέρι, τρία άσπρα κεντημένα 
και τρία φελπεδένια μαύρα για χρωματιστά. Δώδεκα τουλπάνια άσπρα 
μέ νταντέλλα, για σατσάκι μέ χάντρες, για μέ τρέμουσες. "Εξ τραπεζομάν- 
τηλα τά δυο άσπρα, τα δυο κόκκινα και τά δυο γαλάζια. Δώδεκα πετσέτες 
του τραπεζιοΰ άσπρες κώ άλλες δώδεκα πό έξ κόκκινες καί γαλάζιες. Δά)- 
δεκα πατσαβουράκια ') τά εξ άσπρα καί τ’ άλλα κόκκινα καί γαλάζια. Θά 
εχ’ τρεις άπλάδες !) κ ι’ εξ σκαμνοπάνια I) 2 3 4) τά τρία άσπρα μέ σατσάκια ,) 
καί τά τρία θωριακά.

Θά εχ’ τρεις μεγάλες φαρδειές χουμαγένιες πετσέτες μέ φαρδύ άνε- 
βατό κέντημα. Θάχ’ πό δώδεκα πετσέτες τού προσώπου άσπρες μέ κενάρια5) 
κόκκινα, μέ κόκκινες μάρκες στον καναβά καί σατσάκι γιά νταντέλλα cτις 
δυο άκρες. Δώδεκα πετσέτες τού χεριού άσπρο μέ κόκκινο, γιά άσπρο μέ 
γαλάζιο καί δώδεκα μουντές πετσέτες τού μαγεριού. Τρεις μπροστέλες καί 
τρεις τού μαγεριού.'Ένα σκέπασμα τού τραπεζιού νταντελλένιο μέ κορσέ 6) 
γιά μέ τις βελόνες,γιά μέ λαγκέτα7).5Έξ τσεβρέδες8)καί περισσότεροι κεντη
μένοι μέ χρυσάφι καί μέ μετάξι άσπρο καί χρωματιστό, τό κέντημα μετρητό 
πού δέν εχ’ καλή κι’ ανάποδη, μέ χυτά καί μέ τριβόλια9). "Υστερα θ ’ 
άπλώσνε μέ τήν αράδα τά φουστάνια της νύφης, ένα μεταξωτό θωριακό 
κλαδωτό μπό τζαμφέ10 II) 12), έ'να κουτουνί11), δυο, τρία μάλλινα. Σέ κάθε φου
στάνι θά σκαλώστε πό ένα κεντημένο μαντήλι. Θάχει τρία κοντόζα h), 
έ'να κοντογούνι καί βρακοζώνες κεντημένες μέ χρυσάφι καί μετάξι. Θάχει 
γιά τον γαμπρό δώδεκα πουκάμσα, καί δώδεκα σώβρακα. Θάχει τριάντα 
πέντε ζευγάρια κάλτσες άντρίκιες κ ι’ άλλες τόσες γυναίκιες. ’Οχτώ μάλλι

m

I) Πετσετάκια.
2) Τό τετράγωνο πανί πού έβαζαν κάτω πό τό τραπέζι ο.αν έτρωγαν γιά να 

μή πέφτουνε κατά γης ψυχούλα καί τό σκέπασμα πού σκέπαζα’ν στη σκάφη τό ψωμί 
γιά ν ’ άνέβη. Μ’ αύτό σκέπαζαν καί τά ζεστά ψωμιά όταν τάβγαζαν άπό τό 
φοΰρνο.

1 ο) Μι-ίρά σκεπίσματα γιά τετράγωνο σκαμνί πού μεταχειρίζουνταν αντί μι
κρού τραπεζιού.

4) Κρόσσια.
δ) Λ. Τ. "Ακρες. , . .·
G) Κροσέ.
7) Φιλές. , ..
8) Α Τ. Πετσέτες η καί μεγάλα λινοπατιστέ·. ια μαντήλια κεντημένα ολόγυρα 

ή μόνε στις γωνιές.
9) Κρόσσια.

10) Είδος ταφτά πού φαίνονταν σάν δίχρωμος.
II) "Υφασμα μαλλομέταξο ή λινομέταξο μέ μικρά λουλουδάκια ή μικρά σχέδια 

συνήθως χρυσαφιά.
12) Κοντό φόρεμα ώς τή μέοη. Τό γουνωμένο κονιόζω, ήταν τό κοντογούνι.
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να τσεμπέρια ') μέ μπιμπίλα 1 2) για τη πεθερά, την αδελφή τής πεθεράς, 
τις θείες καί συγγενείς τού γαμπρού. Σακκοΰλες λαχουρένιες, κεντημένες 
μέ μετάξι και χρυσό καί μέ κρόσσια για το καπνό, παραδοσακκοΰλες πλε
χτές μέ τον κορσέ θωριακές καί σαράντα μαντήλια μεταξωτά καί λινά 
μ’άντίκα 3) γιά μαντηλώματα. ·

Τελευταία θά ’τοιμάσνε τά μποχτσαλίκια γιά τό γαμπρό, τον πεθερό, 
την πεθερά, τό σύντεκνο, τή συντέκνισα, τ ’ άντραδέλφια. Του γαμπρού τό 
μποχτσαλίκι είναι τό καλλίτερο, μέσα σέ μεταξωτό μπόγο κεντημένο μέ 
κασνάκι καί κρόσσια στις άκρες* θά βάλνε τό μεταξωτό πουκάμσο, τό σώ
βρακο, την κεντημέν βρακοζώνα, τις κάλτσες, τή καπνοσακκοΰλα καί 
παραδοσακκοΰλα, τό μαντήλι. Τής πεθεράς καί τής συντέκνης τό μποχτσα
λίκι θάχει πουκάμσο μεταξωτό, γιά βαμβακερό κασερλίδικο 4), βρακί, βρα
κοζώνα κεντημέν’, κάλτσες, μαντήλι, φακιόλι μέ φαρδειά μπιμπίλα. Μετά, 
'θά βολέψνε τά μαντηλώματα γιά τους θειους, τις θειές, τά ξαδέλφια, γιά 
τά παιδιά του σύντεκνου πό ένα μαντήλι κι’ ένα ζευγάρι κάλτσες, του 
καθένα τ’ όνομα γραμμένο σ’ ένα χαρτόπλο,

’Αφού τά κορίτσια έσιάξανε τή γιούκα, απλώσανε όλ’ τή προίκα 5 6) 
στα σχοινιά κ ’ ετοιμάσανε τά μποχτσαλίκια καί τά μαντηλώματα, χόρεψαν 
καί διασκέδασαν. Οι προικοκαλεσμεν’ τοϋ γαμπρού καί του σύντεκνου κα- 
τεβάζνε τήν νύφη κατ’ στήν πόρτα, τά κορίτσια τήν χορεϋνε δυο τρεις γύ
ρους κ’ ύστερα φεύγνε. Θά πάνε στοΰ γαμ,πρού νά ζυμώσνε τά κουλλίκιαή

ι. ' · . * , V

Τά κουλλίκια στο σπίτι τής νύφης.

Τρεις μοναχοκόρες θά πιάσνε τά προζύμια, τό αλεύρι κοσκινίζνε μέ 
τό δεξί τόχέρι μ5 ανάποδα τό κόσκινο, μέ τό δεξί θά πιάσνε τή μαγιά καί μέ 
τό δεξί θά τό ζυμώσνε. "Οσ’ είναι κει θ’ άσημώσνε τά προζύμια, ρίχνε

1) λ. τ. Φακιόλια.
2) Νταντέλα μέ τό βελόνι μέ πολύ λεπτή δουλειά άπό ψιλή με

ταξωτή κ?αοσι;ή, συνήθως μέ διάφορα χρώματα στενή ή φαρδειά μέ λουλούδια καί 
φύλλα. "Ηθελε ύπομονή καί έπιτηδειύτητα γιά νά γίνη. "Οταν ήθελαν νά πούνε γιά 
ένα τι πού θέλει ψιλή καί υπομονητική δουλειά έλεγαν σά μπιμπίλα.

3) Τρυπογάζι.
ί )  Λ. Τ. Λευκασμένο βαμβάκι.
5) Ή  νύφη έφανε τά πανιά, έρραψε δλη τήν προίκα, έρραψε τ’ ασπρόρουχα 

τοϋ γαμπρού, έτοίτασε τά μποχτσαλίκια, τά μαντηλώματα, γ ι’αύτό άρραβωνιασμένοι 
έμνισκαν έξ καί επτά χρόνια ώς πού νά έοοιμασθή ή νύφη.

6) Τά αναφέρει ό ’Αθηναίος έ'κδοσις Tgubner τόμ. Γ, σελ. 258 καί ό Άρι- 
ττοφάνης εις τούς Άχαρνεϊς,
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κάρτα, για γροσάκια κ’ ή νύφη το δαχτυλίδ’ ') της. Τις παράδες θά μοι
ραστούνε τα κορίτσια καί το δαχτυλίδι δίνε πίσω στη νύφ\

Αφού τά σφικτοζυμώσνε, τά σκεπάζνε ώς το πρωί για ν ’ άνέβνε,

Τά κουλλίκια στο σπίτι του γαμπρού

Γυναίκα μονοστέφανη 2) πού ζεί ό άντρας της θάκοσκινίσ’ τ’ αλεύρι 
και τρία μοναχοκόριτσα καί τρία παλληκα'ρια μέ το δεξί ιό χέρ’ θά ζυ
μώστε τά προζύμια."Ολοι θά τ ’ ασημώστε καί τ’ άσημώματα μοιράζονται 
τά κορίτσια μέ τά παλληκάρια, ύστερα θά τά σκεπάστε.

Τό Σάββατο τό πρωί μαζεύουνται στού γαμπρού. Μιά ήλικιωμέν5 
γυναίκα θά πλάσ’ τά κουλλίκια* ή κουλλίκα τής νύφης γίνεται μεγάλη ώς 
πέντε δκαδώ ζυμάρι, στολισμένη λουλούδια καί πουλιά απ’ άλιπανάβατο 
ζυμάρι. Θά κάνε καί πολλά μικρά ώς μισή οκά πού θά μοιράσνε ατούς συγ
γενείς καί φίλους.

Την ώρα πού θ ’ άρχινίσνε νά πλάθνε στέλνε δυο γυναίκες ν* άνάψνε 
τον φούρνο καί τις παραγκέλνε καλά νά τον άνάψνε* ό φούρνος θά είναι 
αλάργα α π ’ τού γαμπρού τό σπίτι γιά νά διασκεδάστε, ό κόσμος μαζεύεται 
στα παράθυρα καί κυττάνε, τότες έ'καμναν χαρές καί χαίρουνταν δ κόσμος.

"Οταν εινε έτοιμα θά τά πάνε στο φούρνο νά τό φουρνίστε. Μπρος 
τά παιχνίδια, κατόπ’τά παιδιά μέ τά κουλλίκια στο κεφάλι. Πρώτ’ πηγαιν5 
τό παιδί μέ την κουλλίκα τής νύφης κ’ ύστερα τ’ ά'λλα μέ τά κουλλικόπλα, 
πισ’ δλο τό ψΰχι 3) στολισμένο μέ τά καλά τους. 'Ως πού νά ψηθούνε, τά 
κορίτσια καί τά παλληκάρια χορεύνε μπρος στο φούρνο. "Οταν ψηθούνε, 
μέ τά παιχνίδια μπρος, μέ την ίδια παράταξη γυρνούνε στό σπίτ’ τού γαμ
πρού. Ε κεί εχνε τό τραπέζ’ έτοιμο, τρώνε φαγιά άρτημένα, κρέας με ρί- 
ζι, κρέας μέ δαμάσκηνα κι’ αν εινε σαρακοστή νηστίσιμα λαδερά, τό ψωμί 
ζεστό μόλις ξεφουρνιστεί καί δέ τό κόφτουνε μέ τό μαχαίρι.

Στής νύφης, μέ την ίδια τάξη θά πάνε νά κουλλίκια στό φούρνο με 
τά όργανα καί τό ψύχι τής-νύφης. Έδώ θά γίνε τρία μεγάλα, τόνα γιά το 
γαμπρό τ’ άλλο γιά τύν σύντεκνο καί τό τρίτο θά τό φάνε ζεστό στό σπίτ 
τής νύφης καί ξέχωρα πολλά μικρά πού θά μοιράσνε στους συγγενείς καί 
φίλους. 1 2 3

1) Στ’ Όκλαλη, χωριό τής επαρχίας Μέτρων, ένα πρώτο κορίτσι (πρωτογέννητο) 
βαστάει καλαμιά κ” ή καλαμιά θάχει στήν άκρη ένα κλωνί βασιλικό, ένα δαχτυλίδ’, 
μερικές κόκκινες κλωστές, τρές καί μ’ αύτήνα τήν καλαμιά ανακατεύει τό αλεύρι 
κ ’ οΐ βρισκούμενοι ρίχνε παράδες κι* ασήμωνε τ5 αλεύρι. Τό ίδιο γίνεται στην 
"Εδεσσα τής Μακεδονίας.

2) "Οχι δευτεροπαντρεμένη.
3) Οί καγ.εσμέγομ
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Τά κανίσκια.

Τρεις γυναίκες θά πάνε τά κανήσκια, τοΰ γαμπρού στη νύφη και στά 
πεθερικά στολισμένα μέσα σέ σινιά γιά σέ πανέρι '). ΓΙάνω στά σινιά 
άπλωνε μεταξωτοί κεντημένοι μπόγοι κ ι’ απ’ οξω κρέμουνιαι οί κεντημέ
νες άκρες, Στό μεγαλείτερο σινί τά νυφηκάτα, τό νυφικό φουστάνι 2) τζαμ- 
φεδένιο κλαδωτό, γιά πό μουαρέ μεταξωτό ανοιχτό χρώμα, τ’ άσπρα γάν
τια σκαλωμένα στο φουστάνι, άσπρα σκαρπίνια, άσπρες κάλτσες, φακιόλι 
καλεμκερί 3) μέ μπιμπίλα, κοντογούνι, τακούνια κσρυδέιια οκα/.ιοιά, τρες, 
μυρωδιές, πούντρα, μοσχοσάπουνα γιά νά λουστη ή ντ'φη καί τά κορίτσια 
πού την παραστέκουνται.

Στ1 2 3 4 5 6 άλλο είνε τοΰ πεθερού τά ποδήματα, τά μέστια *) της πεθεράς, 
γιά τις αδελφές τής νύφης ωελάρια β) καί γιά τούς αδελφούς κουι τοΰρες δ).

Στο τρίτο σινί γυαλοκοπάει ή κουλλίκα μέτά βαράκια στά βάϊα 7 ) 
καί τις ψαλιδισμένες τρές πού στραφτομαχοΰνε μέ κουφέτα, φουντούκια 
καί σταπίδες γύρο.

Μπρος, σιγά σιγά παγαΐνε οί γυναίκες, τά κανήσκια βαστούνε μέ 
τά δυό τους χέρια πάνω στο κεφάλι, οί κεντημένες άκρες πεταλίζνε κι’ αυ
τές αλλαγμένες πρεπομαχούνε, πό πίσω τά λαλήματα.

'Η  νύφη μέ εις ίδιες γυναίκες θά στείλει τά κανήσκια στο γαμπρό.Δυό 
πουκάμσα, τόναγιά πιο μέσα κ α ίτ ’άλλογιά πόξω.Φανέλλα, σώβρακο, βρα- 
κοζώνα8)κενο'ΐμένη, ζουνάρι κόκκινο μέ κενάρια μεταξωτά,κεντημένες παν
τόφλες σέάσπρη ή μαύρη φέλπα,κάλτσες αν εινε καλοκαίρι καί τσουράπια9)

1) Τά δώρα πού στέλνει ό γαμπρός στή νύφη ή καί ή νύφη στο γαμπρό στο
λισμένα μέσα σέ πανέρι, ή σινί. Σινί είνε ταβάς μέ πολύ στενό γύρο, φάρδος ώς ένα 
δάκτυλο.

2) Ή  φούστα είχε εννιά φύλλα καί χρειάζονταν είκοσι πήχες γιά τό φου
στάνι.

3) Λ. τ. Φακιόλι χρωματιστό ζωγραφισμένο στό χέρι μέ διάφορα σχέδια' που
λιά, δέντρα, άνφριόπους. Τά καλλίτερα γίνουνταν στό Καντήλι τοΰ Βοσπόρου.

4) Λέγουνταν καί λαπτσίνια- ήταν κοντά μποτίνια, έδεναν στό πλάγι, χωρίς 
τακούνι, ίσια άπό κάτω, μέ τό ίδιο πετσί καί ή σιόλα. Τά φορούσαν στό σπίτι κ ι5 
όταν έβγαιναν έξω έβαζαν άπό πάνω τις κοντούρες. Των γυναικών τό μέστια ήταν 
καί άπό καραμάντουλα (πανί μαύρο στερεό).

5) Σκαρπίνια.
6) Παπούτσια αντοχής σάν μισοκομμένες άρβύλες, στη σιόλα έβαζαν χοντρά 

καρφιά μέ κεφάλι καί στό τακούνι πέταλο γιά νά μη φθείρουνται.
7) Δάφνες.
8) Είχε μάκρος δυόμισυ, τρεις ή καί τρεις ήμισυ πήχες καί φάρδος μιά πυ-.· 

θαμή, στενώτερο ή καί λίγο φαρδύτερο.
9) Λ, τ. Μάλλινες κάλτσες,.
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τον χειμώνα,παραδοσακκούλα θωριακή πλεχτή μέ τον κορσέ,για μέ βελόνες 
και καπνοσακκοϋλα λαχουρένια κεντημέν’ μέ κρόσσια. Δνό μαντήλια τό 
έ'να μέ κεντημένα κλαδιά στις άκρες πού θά βάλει στον κόρφο τ ’ νά φαί- 
νουνται τά κεντήματα και τ ’ άλλο για νά σκουπίζεται. Θά στείλ’ τό πιο 
καλό μαξιλάρι γιά νά καθίσνε τό γαμπρό πού θά ξουραφιστεΐ, έ'να μπερμ- 
πέρκο ι) πό τρεις μεριές κεντημένο, δυο πετσέτες μέ κενάρια καί κρόσσια 
νά σκουπισθή ό γαμπρός.

Δυο μαντήλια γιά τον μπερμπέρ 2 ), τόέ\α πό την πεθερά καί τ ’ άλλο 
πό την νύφη τό πιύ βαρύ, κεντημένο μέ τέσσερα κλαδιά στις άκρες* την 
κουλλίκα πού θά κόψνε την ωρα πού άλλάζνε τον γαμπρό καί τρία κλω
νιά βασιλικό, γιά τ’ άϊ Δημήτρηο) τ’ αστράκια.

Οί γυναίκες τά στολισμένα γαμπρίκια κανήσκια βαστούμ ε μέτάδυό 
τους χέρια στο κεφάλι καί πάνε βαρειά βαρειά στοΰ γαμπρού, πίσω τους 
τά όργανα και παιζνε κι’ όλοι τρέχνε στά παναθύρια νά τά δγειοϋνε.

Τό λούσιμο της νύφης.

Φέρτε νερό π ’ τον Δούναβι, σαπούνι από την Κρήτη, 
νά λούσουμε τον νιόγαμπρο μαζύτσα μέ τη νύφη.

Σαββάτο τό πρωϊ τά κορίτσια θά λούσνε 4 ) τή νύφη μέ τό σαπούνι 
πού εστειλ’ ό γαμπρός. Θά την κάμνε εννιά σαπούνια, θά την αλλάξανε 
ασπρόρουχα, θά την χτενίσνε κ ι’ ύστερα θά λουσθούνε όλα μέ τό ίδιο σα
πούνι. Ινατόπ’ καθίζνε τή νύφη σ’ ένα σκαμνί καί εννιά κορίτσια πιάνε τό 
τάσι τού λουτρού, βάζνε μέσα ένα καθρέφτη, τρία χουλιάρια ασημένια άν- 
τικρυστά καί χύνε μέσα την παραδοσακκούλα τού γαμπρού. 1 2 3 4

1) Λ. Τ. Ή  μεγάλη πετσέτα ποϋ βάζνε γύρω στο λαιμό όταν ξουρίζονται.
2) Λ. Τ. Κουρεύς.
3) Μικρά χρυσάνθεμα, στή Σηλυβριά τά έλεγαν άιδημητριάτικα, άνοιγαν τοϋ 

"Αγίου Δημητρίου.
4) Στή Τσόρλου τό πιο περασμένα χρόνια τήν Παρασκευή τό πρωί πήγαιναν 

τή νύφη στο λουτρό μέ τά τούμπανα. Ά φοΰ τήν έ'λουζαν, τή χτένιζαν καί τήν 
έκαμναν σαράντα τσουτσούδια (πλεξούδες) θέ νά βάλνε στο κάθε τσουτσοϋδι ένα 
γαλάζιο χάντρο καί άπ" ένα φλουρί ρουμπιέ (ή άξια του ήταν δέκα γρόσια). "Ως 
τις τριάντα εννιά μέρες, ούτε χιενίζουνταν οΰεε λούζουνταν καί στις τριάντα εννιά 
τήν πήγαιναν στο λουιρό, ξέπλεχαν τά τσουτσούδια καί τήν έλουγαν. Τό βράδυ τήν 
έβαζαν κινά (κύπρος) στά χέρια, πούλια (τρέμουσες) στο μέτωπο κ5 ένα ζγσρδί τέλια 
(τρές) στά μαλλιά καί τή χόρευαν τρεις γύρους,
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Τό κάλεσμα στη χαρά.

Τό πρωί ή καλεστοΰ, μιά νιά αδελφή,για ξαδέλφη τοΰ γαμπρού θά βά
λει τά καλλίτερα τς ρούχα, στο κεφάλι ένα ζγαρδί τρές ως μιά πήχυ νά 
κρέμεται πό πίσ’ κάτω πό την μέση,καί μιά άλλη καλεστοΰ θά βγει πό μέρος 
της νύφης. "Ενα σινί είνε γεμάτο καλέσματα, σέ κόκκινο χαρτί ψαλιδισμένο 
εχνε δυο κόχλους1) καί τρία μοσχοκάρφια δεμένα μέ τρά, λεμόνια καί κουλ- 
λικόπλα.

Ή  καλεστοΰ θά γυρίσ’ δλο το χωριό, θ ’ άφ ίν’ σέ κάθε σπίτ’ πονά 
χαρτί κουφέτα και θά λέγει, ορίστε στοΰ γαμπρού τοΰ . . . τή χαρά 
πού θά γεν’ αύριο.

Τούς συγγενείς, γειτύνους καί πολύ φίλους καλεΐ καί μέ λεμόνι καί 
κουλλικόπλο ή Στη νύφη παγαίνει μιά μεγάλη σακκοΰλα μέ κουφέτα 3) καί 
μοσχοκάρφια είτε πο κόκκινο χαρτί ψαλιδισμένο καί πό τις δυο μεριές εϊτε 
πό κόκκινο τοΰλι δεμένο μέ κορδελόπλο, γιά μέ τρά. Την κερνούνε κάτ’ 
στην αυλή, πάνω δέ πάγαινε. Πό την Πέμπτ’ π ’ άρχίζ’ ή χαρά κα
νείς συγγενής τοΰ γαμπρού δέν ανεβούν’ στύ σπίτ’ τής νύφης, ούτε καί πό 
τής νύφης στοΰ γαμπρού πριν γ ίν ’ τά στεφανώματα.

Ό κουμπάρος θά στείλει μέ μιά γυναίκα στή νύφη τον αέρα 4) καί τή 
κιρλάντα.

Τό ξούρισμα τοΰ γαμπρού

"Αμα βραδυάσ’ θά πάνε μέ τά λαλήματα πό τοΰ γαμπροΰ νά πάρνε τό 
σύντεκνο καί θά περάσνε νά πάρνε πό τό καφενείο τον μπερμπέρ’ γιά νά 
ξουραφίσνε τό γαμπρό. Οί φίλοι τ’ θά βάλνε μέσα σέ σινί τό κεντιμένο μα
ξιλάρι πού τον έστειλε ή νύφη, πάνω σ’ αυτό έ'να σκαμνί καί θά τον βάλνε 
νά καθίσ’, θά ξεδιπλώσνε τό μπερμπέρκο τής νύφης νά τό βάλνε γύρω στο 
λαιμό.

Ό  μπερμπέρς ξουραφίζ’ τό γαμπρό καί τά παλλικάρια τον τραγου
δούνε; 1 2 3 4

1) Κουφέτα μέ σχήμα μικροί) χουνιοΰ πού έχει μέσα τό καθένα ένα χαρτάκ 
μέ δίστιχο.

2) Μικρό κουλλίκι.
3) Μέ τά κουφέτα τής χαράς καί τρές από τή νύφη, ό εχθρός μπορεί νά κάνη 

μάγια.
4) Ό πέπλος- στή Σηλυβριά τον έλεγαν νΰφωμα.

Θ ρ α κ ι κ ά Ε ' 21
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Μπερμπέρη μ’, τά ξουράφια σου καλά νά τ ’ άρμιατώσης 
θά ξουραφίσεις το γαμπρό, νά μ ή τον αιματώσης.
Μπερμπέρη, τά ξουράφια σου νά τά μαλαματώσης 
ξουρίζοντας τον κυρ γαμπρό νά μή τον αιματώσης.

"Υστερα θά ξουραφιστούνε πρώτα όκουμπάρος καί τό κατόπι τά παλ- 
ληκάρια. 'Όσα κορίτσια καί γυναίκες είνε εκεί καί ξουραφίζεται συγγενής 
τους σκάλωνε στη ράχη καί στά μανίκια τοϋ μιπερμιπέρ’ ' πύ ένα μαντήλι 
καί τόνβλέπς μέ δέκα, δώδεκα μαντήλια καρφιτσωμένα πάνω τ’.

Στο μεταξύ δλο τραγουδάνε τό γαμπρό.

Άνεσκομπόθτσε φράγκικα καί κάτσε εύγενάτα, 
κάτσε στ’ άργυρό σινί καί μέτρα τά φλουράκια.
Σέ σένα πρέπει νά πατής σέ ζυγιασμένο χώμα 
νά σειέται νά λυγίζεται τό όμορφο σου σώμα.

51 Αν ό γαμπρός εινε μοναχογιός.

Ζεμπούλί μου βαθυγάλαζο μέσα στά λουλουδάκια 
μοναχογιός ξεχωριστό; μέσ’ στά παλληκαράκια.

Του γαμπρού τά ξουρίδια *) κρατούνε καί μαζύ μέ τά τελιασμένα 
λουλούδια του γαμπρού πού θα φορή στη στεφάνωση τά δένε σέ μαντήλι 
καί τό βράδυ πού θά κοιμηθούνε μιαζύ ό γαμπρός κ’ ή νΰφ ’ τά βάζνε κάτ’ 
από τη μαξιλάρι τους καί δέν τούς πιάνε τά μιάγια. Αυτά τά κρΰβνε στον 
πάτο1 2) τού σεντουκιού τους κι’όταν πεθάνε τά βάζνε μέσα στον τάφο.

Τά ξουραφιστικά γιά όλους πληρών’ ό γαμπρός.
'Όταν τελειώσ’ τό ξουράφισμα τά παλληκάρια μέ τά παιχνίδια θά πάνε 

τό μπερμέρ’ στο καφενείο τ’ κ ι’ ύστερα γυρνούνε καί τρώνε στο σπίτι τού 
γαμπρού τό βραδυνό φαγί.

Ό κινάς στη νΰφη.

Τό Σαββάτο αφού έτρωγαν τό βραδυνό στού γαμπρού έβαζαν σ’ένα 
τάσι αλεύρι καί στη μέσ’έμπηγαν ένα λεμόνι, γύρω σ’ αυτό κεριά σπαρ
ματσέτα έξ ή οκτώ ζευγαρωτά καί τ’ άναφτανε.

1) Οί κομμένες τρίχες απ’ το ξούρισμα,
2) Στο βάθος.
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'Έ να παλληκάρι το γύριζε σ’ όλους τού; καλεσμένους' δλ’ θά μπήξτε 
μέσα στ’ αλεύρι γρόσι, πενηντάρι1), ’κατοστάρι 1 2), τέταρτο, μετζίτι, σουλ- 
τάν Μαχμούτ 3 4 *), την αρχή εκαμνε ’πύ τον πατέρα, την μητέρα τό σύν
τεκνο. Ά φοΰ τελείωσε τον γΰρο σ’ δλους τότε μέ την μουσική μπροστά, 
τό παλληκάρι μέ το τάσι στο κεφάλι πού φεγγολογοΰσε, μέ τό σύντεκνο 
και τούς καλεσμένους ’πό πίσω πάγαινανε στή νύφη, χορεύανε τό τάσι στήν 
αυλή κ’ύστερα τό έ:δίνανε στή νύφη μέ τ ’ άσημώματα. Πολλές φορές μα- 
ζεύουντανε πεντακόσια και εξακόσια γρόσια. Μέ τη μουσική ύστερα θά 
πάνε τό σύντεκνο σπίτι τ’.

Αυτό έλεγανε κινά για κνιάσματα ή.

Κυριακή
Ή  τελευταία μέρα τής νύφης στο πατρικό σπίτι

Ή  νύφη κάθεται παραπονεμένη πού θα χωρισθεΐ πό τις γονιοί της 
και τ’ αδέλφια της. Οι φιληνάδες πλάγι της καί κείνες λυπημένες τή βα
στούνε συντροφιά.

Θά καλέσνε στο τραπέζ’ τούς συγγενείς, τις γειτόνισες καί τις φιλη- 
νάδες τής νύφης' πό βραδύς έχνε σφαγμένο τό πρόβατο. "Ολες προτού 
πάνε θά στεΐλνε ρίξιμο ή μ’ ένα παιδί, μαστραπά 6 7), τέντζερε '), σαχάνι, 
πλακί 8), ταβά, ίμπρίκι, μαγκάλι, λάμπα, γιά άλλο σκεπασμένο μέ χρωματι-

1) Νόμισμα πενήντα παράδων.
2) Νόμισμα εκατό παράδων.
3) Φλουριά πού έκοψε ό σουλτάνος il/άχμούτ, ή αξία του ήταν εβδομήντα- ογ

δόντα γρόσια, τά έλεγαν καί μαχμουντιέδες.
4) Στήν Τξετώ ό γαμπρός μέ τή μουσική θά στείλ’ μέσα σέ κούπα τον κινά στή 

νύφη. "Ενα κορίτσ’ πού νά ζή ό πατέρας κ’ ή μητέρα τή άφοΰ τον δουλέψ’ καλά μέ 
τό χέρι τ’ θά τον βάλει μέσα στο τάσι καί βαστόντας το σέρνει τό χορό καί τρα- 
γουδεΐ :

Βγάλε τό δαχτυλίδι σου πού είναι διαμαντένιο 
καί μάλαξε καί τον κινά σέ τάσι ασημένιο.

Τά κορίτσια μέ τήν αράδα σέρνε τό χορό’ κείνο πού σέρνει, βαστάει τον κινά· 
"Ολοι θά τον άσημώσνε, πρώτος θά τον άσημιόσ’ δ πατέρας κ’ ή μητέρα. Τ’ άση
μώματα εινε τής νύφης.

Βάλε κινά στά χέρια σου, στά πέντε δάχτυλά σου 
νά πάρης καί τον τσελεπή μέσα στ’ αρχοντικά σου.

Ή  νύφη θά βάλει κινά στά νύχια τς, ύστερα θά βάλνε καί τά κορίτσια. ’Απ’ 
τον κινά λίγο θά στεΐλνε στύ γαμπρό, κείνος θά βάλει μόνε στο μικρό δάχτυλο.

δ) Δώρο.
6) Λ.τ. Είδος κουμαριού από χαλκό μ1 ένα μανίκι, έβαζαν τό νερό καί τον με- 

ταχειρίξουνταν αντί γαράφας.
7) Λ.τ.Χύτρα.
8) Χύιρα μέ κοντά χείλια καί μέ δυύ μανίκια.



στο τούλι και γραμμένο σ’ ένα χαρτόπλο τ’ ονομα για νά μάθνε στή νύφη 
πιός τδ'στειλε.

"Αφού φάνε θ ’ άλλάξνε τή νύφη θά την έβάλνε τ ’ ασπρόρουχα πό 
την ανάποδη κι’ από διπλά. Διπλή πουκαμίσα, διπλό παντελόνι, διπλές 
κάλτσες για νά μη την πιάνε τά μάγια.

’Αλλάζουνε τή νιόνυψη τής βάλουν τά χρυσά της, 
τήν καμαρών’ ή μάννα της και τά πεθερικά της.

Έ  μουσική όλο παίζει λυπητερούς σκοπούς.
"Ενα κορίτσ’ θά πάρει τή δεξιά άσπρη κάλτσα τής νύφης θά τή γυρί

σει πό τήν ανάποδη γιά νά μήν τήν πιάσνε τά μάγια και θά τήνε πάγει σ’ 
δλους τού σπιτιού νά τήν άσημώσνε. Ή  νύφη θά τήν βάλει μαζύ μέ τ’ 
άσημώματα, άν είνε πολλά θά τά διαμοιράσει καί στήν άλληνα κάλτσα.

’Αφού τήν άλλάξνε θά βάλνε ενα σκαμνί μέσα σέ σινί καί κεΐ θά %α- 
θίσ’ ή νύφη καί τά πόδια της άκουμπούνε σέ μαξιλάρι. Θά τήν κτενίστε 
καί τήν τραγουδούνε.

’Έχεις μαλλιά τετράξανθα στις πλάτες σου ριχμένα 
σέ τά χτενίζουν άγγελοι μέ διαμαντένια χτένα.

Νύφη μου, καλορίζικη απ’ δλες τις νυφάδες 
πού σέ καλομοιράνανε οί δώδεκα μοιράδες 
Ταμπακιέρα τού βασιλέ είνε τούτ’ ή κόρη, 

μηδ’ άνεμος τή φύσηξε μηδ’ ήλιος τήν έθώρει.

Τό τράνωμα *).

Οί φιληνάδες θά τήν βάλνε τον αέρα καί τήν κιρλάντα, ή συντέκνη 
ετοιμάζ’ τά τέλια. Τά ντυλίζ’ στο μεγάλο γλυτήρι τού λιναριού καί κάμνει 
τρεις θελειές, τις κόφτ’ καί κάμνει τρία μεγάλα ζγαρδιά, θά τά βάλει στή 
φουρκέτα κι’ άν έχει κορίτσ’, αυτό θά τά σκαλώσει στο κεφάλι τής νύφης 
καί τήν τραγουδούνε 2 ).

Σήμερ’ έσυργιάνιζα μέσα στο περιβόλι, 
έμαθα πού παντρεύεται τού βασιλέ ή κόρη, 1 2

824 ’Ε λ π ι ν ί κ η ς  Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ ή

1) Καί τέλιασμα.
2) Στην 'Ηράκλεια στό τράνωμα τραγουδούσαν τό τραγούδι τής Αρετής. (Τού 

νεκρού αδελφού).
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Βασιλέ βασιλοπούλα 
καί μεγάλ’ άρχοντοπούλα.
Τό ταΐρι σ’ αξιώθηκε νά κάνη τή χαρά σου, 
σύρμα καί τέλι σ’έστειλε νά πλέξης τά μαλλιά σου.
Τά μαλλιά σ’ είναι μετάξι 
καί πλέκονται με τάξη.
Φέρτε χτένια συντεφένια, τέλια μαλαματένια 
νά πλέξουμε τήν πέρδικα πού θά διαβεΐ στά ξένα.
Στά ξένα καί στά μακρυά 
καί στού γαμπρού τά χέρια.
Σήμερα πέντε ποταμοί είναι σταματημένοι 
κ ι’ ή νΰφ ’ από τ ’ αδέλφια της ε ίν * αποχωρισμένη.
Νυφοποΰλα νά γεράσης 
καί νά μην άναστενάξης.
"Ήλθε ό τίμιος καιρός καί βλογημένη ώρα 
νά σμίξη τύ γαρύφαλο μέ τή χρυσή τή βιόλα.
Βιόλα μου βαρακωμένη 
καί στά άνθη στολισμένη.

Οΐ τρές κρέμουντ’ ως τά πόδια τής νύφης. "Υστερα θά τελιασθει τό 
συντεκνάκι μέ μιά θελειά καί κατόπ’ δλα τά κορίτσια τό ίδιο.

Τόκόψιμο τής Κουλλίκας.

*0 πατέρας τής νύφης κ ι’αν είναι πεθαμμένος ό μπεμπές1), γιάό θειος 
γιά κ ι’ ό ξάδελφος πέρνει τό κουλλίκι πού έ'στειλ’ ό γαμπρός καί μ’ αυτό 
σταυρών’ τρεις φορές τή νύφη. Τρεις 2 ) γυναίκες βαστούνε πάνω στο κε
φάλι της ένα τραπεζομάντηλο κι’ άλλες τρεις πιάνε μέ τδνα χέρι τό κουλ
λίκι καί τό σπάνε μέσα στο τραπεζομάντηλο γιά νά μή’πέσ’κανένα ψύχουλο 
κατά γής καί τό μοιράζνε σ’ δσους βρεθούνε κεϊ.

Δέν πρέπ’ νά βγή ούτε κομματάκ’ όξω πό τό σπίτι, μή δόσ’ κανείς πό 
έχτρα νά τό φάγει ό σκύλος, γιά ή γάτα καί μελετήσ’.

δ,τι μόνοιο έχ’ ό σκύλος μέ τήν γάτα, 
τέτοιο μόνοιο νά έχ’ καί τ’ αντρόγυνο. 1 2

1) *0 μεγαλείτερος αδελφός,
2) Γιά νάναι τρεις κι’άγία Τριάς
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Τό χειροφίλημα.

Μια θειά λέγει στη νύφη ’.

Κάνε μετάνοια, φίλησε τής μάννας σου το χέρι, 
για νά σέ δόση τήν ευχή νά πά νά κάνης ταίρι.1)

Ή  νΰφη σηκώνεται κάμνει μετάνοια, φιλεΐ τόχέρι τής μητέρας, τοϋ 
πατέρα, του θειου, τής θείας κ ι’ δλοι τις ηλικιωμένοι μέ τήν αράδα, θά 
φιλήσει τ’ αδέλφια και τις φιληνάδες.

Κλαίει ή νύφη, κλαΐνε ή μητέρα κι’ ύ πατέρας της πού θά χωρισθοϋνε 
Τό δέντρο πού ποτίζατε μέσα στήν αυλή σας 
τώρα θά σάς τό πάρουνε καί δύστε τήν ευχή σας.

Θά βάλνε πάνω στή γωνιά τού μιντεριοΰ ένα σκαμνί, εκεί θά καθίσ’ 
ή νύφη μέ μάτια χαμηλωμένα όλο παράπονο καί κλαίγει.

’Ά ν ή νύφ ’ έχει τήν ατυχία νά μήν έ'χη μητέρα.

Νά τόξερε ή μάννα σου πώς γίνετ’ ή χαρά σου 
νά πεταχτή π ’ τά μνήματα φιλήσ’ τά στεφανά σου.
Σήμερις γίνεται χαρά, σηκώνεται σημαία, 
ή νύφη δπου γίνεται είναι δίχως μητέρα.

"Αν δεν έχει καί πατέρα.
Ά χ ’ δρφανοθρεμένη μου, πό μάννα κι’ από κύρη, 
σαν τό καράβι στο γυαλύ χιορίς καραβοκύρη.
Σήμερα έσυργιάνιζα μέσα στο μπεζεστένι 
έμαθα πώς παντρεύεται μιά δρφανοθρεμένη.

"Αν έχει αδελφό στή ξενιτειά.
’Ά ιντε νά πήτε τοϋ παπά ν ’ άργίση νά βλογίση 
γιά νάρθη τ ’ άδελφάκι της στεφάνι νά φιλήση.
Πήγαινε τό γραμματάκι μου εις τήν καλή τήν ώρα 
καί φίλα τ ’ άδελφάκι μου στά χείλη καί στο στόμα.

1) Στό Κεσσάνι: Προσκύνα νύφη, φίλησε τής μάννας σου τό χέρι, 
γιά νά σέ δόση τήν ευχή νά ζήσης μέ τό ταίρι.
Στή πόρτα τς δέ ματάρχεσαι, στή πόρτα τς δέ πατάεις 
κι’ άν έρχεσαι καμιά φορά θά βιάζεσαι νά φύγης.
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Τό άλλαγμα τοΰ γαμπρού.

Τά παλληκάρια μιέ τά παιχνίδια πάνε νά φέρνε to σύντεκνο καί ν ’ 
άλλάξνε τον γαμπρό.

Οί συντεκνοκαλεσμέν’ είνε στού σύντεκνου τό σπίτ’* σ’ ολους εδοσε 
κι έβαλανε τρές, οί γυναίκες καί τά κορίτσια τις σκαλώσανε στο κεφάλι.

Πάνω στο τραπέζ’ )  είνε στολισμένα τά ριγάλα γιά τή νύφη, στεφα- 
νοπάνι ") δέκα πήχες φουστανλίκι μάλλινο γιά μεταξωτό κατά τις δυνά- 
μες πδχει ο σύντεκνος,στάρι, κουφέτα, ρίζι καί μιαύρες σταπίδες πού θά 
ράνει τή νύφη καί τό γαμπρό στην εκκλησιά. Θά έχει τις δυο λαμπάδες καί 
στο πλάγι τά στέφανα καμωμένα πό κληματσίδα 3), άν έχ’ άνθια κι’ αγου
ρίδες μικρές καί μέ κείνα τά κάμνει. Τά στέφανα είνε ντυλιγμένα μέ χρυσό 
χαρτί καί τέλια ενωμένα μέ γαλάζια κορδέλα.

Μπρος παγαίν’ ή μουσική καί τό παιδί μιέ τά ριγάλα στο κεφάλι καί 
πίσ’ ό σύντεκνος μιέ τούς καλεσμιένους μπρος οί άντρες καί πίσ’ οί γυ
ναίκες.

Ό γαμπρός πατεί μέσα στο σιδεροσίνι πού είναι ριχμένα, ρίζι, σταπί
δες καί φουντούκια.

Τά παλληκάρια τραγουδούνε καί τον άλλάζνε.

Ό λ’ οί λιγνοί αλλάξανε κ ι’ δλοι λαμπροφορέσαν, 
μά γώ λιγνός δέν άλλαξα, δέν έλαμιπροφόρεσα.
Μόν’ μιά Λαμπρή μιά Κυριακή, μιά 'πίσημη ημέρα 
πέρνω τά ρουχαλάκια μου καί στο λουτρό πηγαίνω.
Βρίσκω τό λουτρό σβυστό, τις γούρνες στερεμένες 
φυσώ κι’ ανάβω τό λουτρό, κλαίω γεμίζω γούρνες, 
λούγομαι σφουγκίζομαι, χτενίζομιαι κι’ όξω βγαίνω.
Δεξιά καμάρα τού λουτρού κάθετε πανώρια κόρη, 
νά τή μιλήσω ντρέπομαιι νά τής τό πώ φοβούμιαι.
Νά τήν είπώ γαρουφαλιά κ’ έκείν’ κόμπους έχει, 
νά τήν είπώ τριανταφυλιά κ ι’ έκείν’ αγκάθια έχει, 
νά τήν είπώ χρυσό πουλί κ’ έκειν’ πετά καί φεύγει, 
νά τήν είπώ άστρο τ’ ουρανού κι’ εκείνο βασιλεύει. 1 2 3

1) Τό σι ν ί- έτρωγαν πάνω σ’ αυτό, ιό έλεγαν καί τραπέζι.
2) Τό ύφασμα πού χαρίζ’ ό σύντεκνος στη νύφη στην εκκλησία στά στεφανώ

ματα.
3) Τό έκαμναν καί οί αρχαίοι "Ελληνες. Λεξικόν Αρχαιοτήτων Daremberg καί 

Saglio, Τόμ. Λ, μέρος Β, σελ. 1521, 1522, 1528.
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Θά τον βάλνε δυο πουκάμισα, το ένα τ ’ από μέσα, την τραχηλιά1,) πό 
πίσω, θά τον βάλνε και δυο σώβρακα, τό άπ’ έξω της νύφης π5 εμπρός δεν 
θά ν ’ σχισμένο 2) για νά μην τον πιάσνε τά μάγια καί τον άμποδέσνε καί 
δυο ζευγάρια κάλτσες από την ανάποδη. Για τον ίδιο σκοπό θά τον δέσν ε 
στη μέση καί μιά λουρίδα πό καινούργιο άπλυτο χασέ. Δυο παλληκάρια 
πήραν την δεξιά κάλτσα καί την γύρισαν μέσα στο πλήθος καί την ασήμω
σαν, άν τ’ άσημοδματα ήταν πολλά τά διαμοίραζαν καί στην άλληνα κάλτσα 
καί μ’αΰτά θέ νά τις φορέσ\

"Υστερα θά τον φορέσνε τά γαμπρίκια, μούρα τσόχινα ποτούρια 3) μέ 
την χρυσοκεντημέν5 βρακοζώνα, τό κόκκινο ζουνάρι μέ τά μεταξωτά 
κενάρια, θά τον βάλνε τό κεντημένο μαντήλι τής νύφης μέσα στον κόρφο? 
θά τον σκαλώσνε στά στήθια τό τελιασμένο λουλούδι, θά βάλνε μέσα στο 
σινί σκαμνί, πό πάνω τό μαξιλάρι πού έ'στειλ’ ή νύφη καί κει θά καθίσνε 
τον γαμπρό.

*0 πατέρας τού γαμπρού θά πάρει την κουλλίκα πού έ'στειλ5 ή νύφη, 
μ5 αύτήνα θά τον σταυρώσει τρεις φορές. Τρία παλληκάρια άπλώνε παν 
άπ’ τό κεφάλι τ’ μιά μεσάλα 1 2 * 4) κι’ άλλα τρία παλληκάρια την κόφτουνε μέ 
τό δεξί τό χέρι. ΤΙ μητέρα τ’ θά μοιράσ5 από λίγο σ ’ δλους, στά κορίτσια 
καί στά παλληκάρια γιά νά κολήσνε °). "Οσο περισσεύει θά τό κρύψ’ γιά’ 
νά τό φάνε τό πρωί ό γαμπρός, ή νύφη, ή πεθερά, ό πεθερός, τ ’άδέλφια κ. 
οί άνθρώπ5 τού σπιτιού. Δεν πρέπει νά βγή όξω πό τό σπίτι ούτε ψύ'/ουλο

Τρεις φίλοι τ ’ παλληκάρια, τον αξίωνε, τον σκώνε, μέ τό σκαμνί τρεις 
φορές καί λένε άξιος, άξιος, άξιος. Ό γαμπρός τάζ5 δ,τι θέλ5 καί τύν άφίνε 
κάτω. Τότε θά σκωθεΐ, θά κάν’μετάνοια νά φιλήσ’τής μητέρας καί τού πα
τέρα τ ’ τό χέρι, θά φιλήσ’ δλωνων τό χέρι, πού είναι μέσα στο σπίτι ώς καί 
των μικρώνε ακόμα.

ΜΙ στεφάνωση

Υτού γαμπρού είνε έτοιμοι, ό κουμπάρος μέ τούς καλεσμένους θά 
πάνε νά πάρνε τον παπά μέ τή μουσική καί πάνε στοΰ γαμπρού κ ι’ άπ’ 
εκεί ξεκινούνε νά πάρνε τή νύφη.

1) Τό άνοιγμα λαιμού.
2) "Οταν ήταν ανάγκη νά πάγη κάπου τό έσχιζε μέ τό μαχαίρι,
8) Είδος ανδρικοί παντελονιού μέ σγουρή σέλα, εφαρμοστό στά πόδια καί 

κούμπωνε μέ κόπτσες.
4) Τραπεζομάνδηλο.
5) Νά παντρευθοΰν.
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Μπροστά ή μουσική και το σπά του κουμπάρου μέ τις λαμπάδες ι), 
τα στέφανα και το στεφανοπάν’ ανοιγμένο νά κρέμουντ’ οί άκρες.

Ό  σύντεκνος βαστάει τό γαμπρό, στο πλάγ’ ο πατέρας, ή μητέρα, ή 
συντέκνισα άν εινε παντρεμένος, τ’ αδέλφια, οί συγγενείς καί πίσ’ δλο το 
ψύχι, πρώτα τοΰ κουμπάρου κι’ ύστερα τού γαμπρού, μπρος οί άντρες καί 
πίσ5 οί γυναίκες.

"Ολοι στέκουνται στην αυλή τής τύψης κ ι’ οξω πό την πόρτα θά κε- 
ρασθούνε, οί άντρες κρασί, οί γυναίκες καί τά παιδιά γλυκό <>), πάν’ θ ’ ά- 
νέβ’ μόνε ό γαμπρός μέ το σύντεκνο καί τή συττέκτισα. Ή  κάμαρα είνε 
γιομάτη γυναίκες καί κορίτσια, ή νύφη κάθεται στή γωνιά τοΰ μιντεριοΰ 
πάν’ στο σκαμνί λυπημέν’ μέ τά μάτια κάτ’.

Μιά ίίειά της, γιά συγγενής όταν μπαίν’ ό γαμπρός τή λέγει
«Τράβα νύφη, τόπόδι σου καί θά σέ πατήσ’ ό γαμπρός».
Ή  νύφη τό τραβάει κ ι’ ό γαμπρός τή σταυρώνει τρεις φορές μέ δα- 

χιυλίδι καί φλουρί, και τ’άφ ίν* στό γόνα της. Τό δαχτυλιό’ περνάει στο 
χέρ’ της ή νύφη καί τό φλουρί δίν’ στή μητέρα της.

Τά παιγνίδια παίζνε λυπητερά τό σκοπό τής νύφης. Δυο συγγενικά 
κορίτσια Λ) τήν πιάνε κάτ’ πό τις μασχάλες καί τή κατεβάζνε. Τότε τήν 
πιάν’ ό αδελφός της, γιά δυύ συγγενικά παλληκάρια κ ι’ άμα βγούνε πό τήν 
ξώπορτα τήν γυρνούνε ν ’ άποχαιρετίσ’ τό πατρικό σπίτι. Σκύβ’ ή νύφη τό 
κεφάλι καί στέκεται, ό πατέρας πό τό παράθυρο θά τήν λυχνιάσει "), ρίζι 
καί μέ παράόες ί>ά τήν άσημώσ’.

Μαργαριτάρι έσπειρα κόρη μ’ στό ριζικό σου 
καί φύτρωσε καί έγινε στό μπόι τό δικό σου.

Ή  νύφη μέ κλειστά μάτια μόλις προχωρεί, τήν συμβούλευσαν τέσσερς 1 2 3 4

Ά π ό  τά  έ'-&ιμα της  Θ ράκης

1) "Οταν οί λαμπάδες τής χαρά: έχνε μεγάλο φυτίλι to κόφτ' ή μητέρα ή ή α
δελφή τής νύφης, άν δεν έχει, μιά συγγενής της καί τό βάζει κάτ5 από τήν "Αγια 
Τράπεζα. Μ’ αυτό μπορούνε νά κάνε μάγια καί ν ’ άμποδέονε. "Ο,τι θέλνε τούς κά
νουνε οί έχάροί καί μέ τά ξουρίδια πού ςουραφίζνε τον γαμπρό κΓ άν πάρουν χώμα 
άπό τήν πατησιά πού πάισε ό γαμπρός.

2) Γλυκό τής κουταλιάς.
3) Στα πιό περασμένα χρόνια τά κορίτσια δέ πήγαιναν στήν εκκλησία, άφοϋ 

έδιναν τήν προίκα θέ νά πάνε σέ σπίτια κοντά στήν εκκλησία, κ ι5 άπό τά παραθύ
ρια συργιάνιζαν. Μαζύ πήγαιναν μόνε οΐ γυναίκες μέ τις άντροι τους. ’Ακόμα καί 
τοΰ σπιτιού τά κορίτσια τήν νύχτα δέν έμνισκαν στό σπίτι πού θέ νά κοιμηθή ό 
γαμπρός μέ τή νύφη.

4) Ραίνει.
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φορές θα χτυπάει τό νταβούλι και μια νά σηκώνει τύ πόδι, καταντάει νά 
κάμνε τρεις και τέσσερες ώρες για νά πάνε στήν εκκλησία, δρόμο μόλις 
τέταρτου τής ώρας. Κάθε λίγο σταματούνε καί κερνιοΰντ’ από τά σπίτια, 
τούς ραίνουν ρίζι κ ι’ όλο το χωριό είνε στο πόδι.

Νύφη μου, ποιος Ιστόλισε αυτό τό νυφοστόλι ; 
ή Παναγία κι’ ό Χριστός κ’ οι δώδεκ’ άποστόλοι.

"Οταν φθάσνε στήν εκκλησία ι) τά παιγνίδια σωπαΐνε.
Ή  νυφ1 έστειλε στήν εκκλησία σαράντα πηχόπλα * 2) πανί καί τόστρω- 

σαν απ’ τήν πόρτα ώς εκεί πού θά στεφανωθή, έστειλε καί τήν πιο καλή 
μαςίλάρα νά πατήσνετήν ώρα πού θά στεφανωθούνε.Τό βράδυ αύτήνα θά 
βάλνε στο στρώμα πού τθά κοιμηθούνε. Μιά γυναίκα συγγενικιά τού γαμ
πρού πηγαίνει στήν εκκλησιά έ\α κολλικόπλο, λίγα κονφέτα 3 4), ένα μπου
κάλι κρασί, ένα εύκαιρο ποτήρι κ ’ ένα μαντήλι γιά τον παπά και τ’ άφίν’ 
κάτ’ πό τό τρισκέλι.

Ό  παπά: μέ ψχλμουδιές, ψάλνοντας τύ ’ Αξιόν έστί μιακαρίζειν σέ τήν 
Θεοτόκον, θά πάρει τον γαμπρό πό τό χέρι καί θά τον βάλει νά σταθή μέ
σα στο χορό, μετά, θά πάρει τή νύφη νά τήν βάλη πλάγι. στο γαμπρό κ ι’ ό 
κόσμος γεμίζει τήν εκκλησία.

Στά στεφανώματα ή συντέκνη ρίχνει τό στεφανοπάνι στούς ώμους τού 
γαμπρού καί τής νύφης.Όρμίνεψαν 0 τή νύφη στή στεφάνωση νά πατήση 
λίγο τό πόδι τού γαμπρού γιά νά περνάη ό λόγος της, νά τήν τιμάη καί 
νά τήν άκούη.

’Απ’ τό κουλλικόπλο ό παπάς θά βγάλ’ ύψωμα θά τό ρίξει μέσα στο 
ποτήρι τύ κρασί καί θά δόσ’ νά πιή ό γαμπρός, ή τύηη κι’ ό κουμπάρος. 
Ό  σύντεκνος αφού πιει τό ρίχνει πίσω τ’ καί τύ σπάνει' στά τελευταία ιό- 
δινε στον παπά καί κείνος τόσπανε.

Ε λ π ι ν ί κ η ς  Σ τ α μ ο ν λ η  Σ α ρ α ν τ ή

]) "Η στεφάνωση γίνουνταν πάντοτε στήν εκκλησία έκτος τής κλεμμένης, πού 
τήν έκλεψε ό γαμπρός καί τήν πήρε χωρίς τό θέλημα απ’ τις γονιοί της καί τής 
χήρας πού γίνουνταν πάντοτε στο σπίτι καί. νύχτα. "Οταν ή χήρα ξαναπαντρευθεϊ δέ 
βάζει αέρα καί κιρλάντα σιό κεφάλι, τά στέφανα εί\ε πενιχρέ/, καί δέ. διαβάζνε όλα 
τά γράμματα (τις ευχές). "Οιαν ό παπάς πει τό «Ευλογημένη ή Βασιλεία» γυρτάει 
καί τό λέγει στο τρισκέλι κ ι’ όχι όπως τό λέγ’ ανάμεσα στο γαμπρό καί στή νύφη 
όταν γιά πριότη φορά παντρεύεται ή νύφη.

2) Πήχες. Στήν φαντική τό πηχόπλο εϊνε πήχυ καί ή πήχυ μιάμιση πήχυ.
3) ’Από τά κουφέτα τής χαράς τής εκκλησίας τά κορίτσια πέρνε καί βάζνε 

τρία τή νύχτα κάτ’ από τό προσκέφαλο καί θά δγιοΰνε στύν ύπνο τους πιόνα θά 
πόρνε άντρα.

4) ’Ά ν δέ πατήση τό πόδι τ’ τότε πέρν’ άπό πάν’ του μιά κλωστίτσα καί τή 
φορεΐ σά φυλαχτό.
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Στό Ήσαΐα χόρευε, ραίνε τό γαμπρό και τή νύωη μέ δεκάρες καί 
στάρι για νά εύτυχίσνε, ρίζι για νά ριζώσνε, μαύρες σταπίδες για νά κάνει 
παιδιά μ’ έληές καί γίνε έμορφα, κουφέτα για νά ζοΰνε γλυκεία ζωή. 
"Υστερα θά φιλήσνε τά στέφανα πρώτ’ 6 πατέρας, ή μητέρα, τ’ αδέλφια καί 
τό καιόπ’ όλ’ οί συγγενείς, κι’ δλ’ οι δικοί.

Την ώρα πού στεφανοφιλοΰσαν, ό παπάς είχε δίσκο στό τρισκέλι κι’ 
ό καθένας μετάτό στεφανοφίλημα ερριχνε στό δίσκο δεκάρα *) εικοσάρα 1 2), 
γιά γρόσ’.

"Οιαν ό κουμπάρος ήτανε χουβαρδάς 3) έδινε τον παπά εκατό γρόσια 
καί τότε δεν έβγαζε δίσκο.

Μόλις τελείωσ’ ή στεφάνωση τά παλληκάρια ρίχνε όξω πό την εκκλη
σία τουφεκιές, κ ’ ή μουσική άρχινίζ’ καί προχωρεί σιγά σιγά.

Ή  νύφη άκουμπάει στό μπράτσο του γαμπρού 4) καί πό τ’ ά'λλο ή 
συντέκνη καί βγαίνε πό την εκκλησία, ό σύντεκνος, οί συμπεθέρ’ κ ι3 όλ’ 
οί καλεσμένοι. "Οταν δεν έχνε παιχνίδια πού είναι πολύ σπάνιο τότες ό 
παπάς πιάνει τον γαμπρό κι’ ή κουμπάρα τή νύφη, ό ψάλτης μπροστά 
καί μέ ψαλμουδιές πάνε στό σπίτι τοϋ γαμπρού, ό παπάς αφού κερασθεΐ 
φεύγει κι’ όταν έχνε μουσική πηγαίνει ύστερα νά τούς εύχηθή καί νά κε- 
ρασθή.

Τό πάρσιμο τής προίκας

Την ώρα πού γίνουνται τά στεφανώματα τά παλληκάρια περνούνε5) 
τήν μουσική καί πάνε στό σπίτι τής νύφης νά πάρουνε τήν προίκα μέ τό 
βωδάμαξο. Τά κορίτσια μαζεύνε τά φουστάνια, τις αλλαξιές, τά μποχτσα- 
λίκια, τά μαντηλώματα καί τά βάζνε μέσα στο βαμμένο πράσινο κυπαρυσ- 
σένιο 6) σεντούκι. "Οταν τά παλληκάρια έφθασαν στής νύφης δνό κορί
τσια εΐνε καθισμένα πάνω στό σεντούκι, τά παλληκάρια θά δόσνε στά κο
ρίτσια ριγάλο παρά δες, τότε θά σηκωθούνε καί θά δόσνε τό κλειδί καί 
μαζύ πό ένα μαντήλι.

1) Νόμισμα, δέκα παράδες.
2) Νόμισμα είκοσι παράδες.
3) Λ. Τ. ’Ανοιχτοχέρης.
4) Στά πιο περασμένα χρόνια είχαν ντροπή νά πιάο* ή νύφη to μπράτσο τού 

γαμπρού, τόν γαμπρό βαστοΰσε μπράτσο ό κουμπάρος καί τή νύφ’ ή κονμπάρα κ ή 
άνδραδέλφη, όχι κορίτσι, παντρεμένη.

5) "Αν πάγει σώγαμπρος ό γαμπρός τότε ή προίκα μνίσκει στολισμένη στής νύ- 
ιρης τό σπίτ’ τρεις μέρες.

6) Γελευεαία άντί από κυπαρύσσι τό έκαμναν από καρυδιά.
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Την προίκα στολίζνε έμορφα άπάν στο αμάξι, μπρος στον άμαξα βά- 
ζνε τό σεντούκι, πό πίσω τά μιντέρια, τις βρανιές, τΙς μαξιλάρες του τοί
χου, τά στρώματα, τις σιλτέδες, τά παπλώματα, τις μαξιλάρες καί τά μαξιλά
ρια τοΰ κεφαλιού, τά μαξιλάρια τοΰ τοίχου.

Δυο παλληκάρια θά καθίσνε πάνω στο σεντούκι, μιά γυναίκα σπιτι- 
κιά τής νύφης θά κρεμάσ’ άπονα μαντήλι στις ζεΰλες πού έχνε κουδούνια 
και πρεπομαχοΰνε.

Μπρος ή μουσική, κατόπι τό βωδάμαξο παραφορτωμένο, πάτο είναι ή 
μαλάθρα ι) μέ τά παπούτσια πού τήν έστελνε ό γαμπρός πού ήταν άρραβω- 
νιασμένοι καί τά μπακιρικά'), ένα παιδί καθισμένο παν στη προίκα φυλά
γει νά μή πέσνε.

Στά πιο περασμένα χρόνια οί φίλοι τοΰ γαμπρού κουβαλούσαν ;ι) όλη 
τη προίκα μέ τά χέρια ώς καί τό σεντούκι.

"Οταν φθάσνε στο σπίτι τού γαμπρού τά παλληκάρια δεν άφίνε νά 
τήν κατεβάσνε άν δεν τούς δόσνε δώρο. "Υστερα πέρνε τά παιχνίδια καί 
πάνε στην έκλησία. Τήν προίκα θά στολίσνε στο σπίτι τού γαμπρού.

Ή  νύφη κώ ό γαμπρός.

’Άσπρο σταςΎλι ραζακί καί κόκκινο κεράσι 
τ’ αντρόγυνο πού έγινε νά ζήση νά γεράση.
’Ανοιχτέ πόρτα τού γαμπρού, πόρτα τής μαυρομάτας 
νά'μπ’ ό γαμπρός μέ τσόχινα κ’ ή νύφη μέ κνικάτα.

’Απ’ τά παράθυρα τούς έρραναν μέ ρίζι, στάρι καί λεβάντες. "Οταν 
φθάσνε στο σπίτι τού γαμπρού ή νύφη θά σταθή όξω απ’ τή πόρτα μέ 
τό πλήθος, ό γαμπρός θ ’ ανέβει κι’ απ’ τό παράθυρο θά τήν άσημώση μέ 
πσράδες καί μαζύ θά ρίξη ρίζι καί μαύρες σταπίδες.

ΓΗ πεθερά,γιά μιά ηλικιωμένη συγγενής τού γαμπρού θάδόσ’στή νύφη 
μιά τσότρα κρχσί μέ τις τρές κ’ένα ψωμί νά τά βάλη κάτω πύ τις μασχάλες 
της.Στο κατώφλι βάζνε προβιά άσπρη καί πόπάνω μπαλτά, γιά υνί, γιά νά 
γίνε σιδερένιοι,ό γαμπρός κ ’ή νύφη θά τά πατήσνε μέ τό δεξί πόδι καί θά 
μιπούνε στο σπίτι. Βάζνε τήν άσπρη προβιά γιά νά γεράσνε καί γίνε τά 
μαλλιά τους άσπρα σάν τή προβιά, τό ψωμί καί τό κρασί νά έχνε τήν εύ- 1 2 3

'Ε λ π ιν ίκ η ς  Σ τ α μ ο ΰ λ η  Σ α ρ α ν τ ή

1) Πανέρι όχι από τά κοινά τής πλύσης, ήταν καμωμένο άπό ψιλό καλάμι, τά 
έφερναν από τήν Άδριανοΰπολι καί γ ι’ αυτό τά έλεγαν καί έντρενελι'δικα (Έντερνέ 
τουρκ. ή Άδριανούπολη).

2) Λ. τ, Τ ϊ  μαγειρικά σκεύη- άλλοτε ήταν ολα από χαλκό (μπακίρι).
3) Σιήν 'Έδεσσα καί τώρα γίνεται.
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τυχία σπίτ’ του;. "Αλλοτε αντί 'ψωμί καί κρασί μια συγγενικιά γυναίκα βά
ζει πάνω στα στήΟια της νύφης τρία ψωμιά κ ’ ή νύφη τά βαστάει με τά 
δυό της χέρια ως πού νά καθίσ’. eII ϊδια γυναίκα τά πέρνει καί θά τά 
φάνε το βράδυ.

Κάτ5 στη πόρτα ή ϊδια γυναίκα έχ’ εξ κουφέτα, βάζ’ από τρία στο 
στόμα τοΰ γαμπρού καί τής νύφης, τούς ορμηνεύει νά μή τά φάνε, τοΰ γαμ
πρού θά τά πάρει καί Θά τά βάλει στο στόμα τής νύφης καί τής νύφης 
στοΰ γαμπρού γιά νά καλοπερνούνε καί νά μην έχνε γλωσσοφαγιά.

Ό γαμπρός πηγαίνει τη νύφη στη καλή κάμαρα καί Θά καθίσνε στη 
μέσ’ τού μιντεριού, δεξιά ό γαμπρός κι’ αριστερά ή νύφ ’, οι λαμπάδες 
καίνε μπροστά τους σέ καντηλέριαι) ως τη νύχτα καί τά στέφατα άφίνε 
πάνω στη γιουκιά. Οι γυναίκες θά καθίσνε στην ϊδια κάμαρα κ’ οί αντροι 
ξέχωρα. Ό  παπάς θά διαβάσ’ ευχές στις λαμπάδες Θά τούς ευχηθεί νά 
ζήσνε άγαπημέν’ ν ’ άκούνε ό ένας τον άλλονα, θά τον κεράσνε καί θά 
φΰγ’. "Εν αγόρι θά βάλει στην αγκαλιά τής νύφης ένα μωρό, ή νύφη θά 
βγάλ’ απ’ τον κόρφο της ένα μεταξωτό μαντήλι νά τό δόσ’ στ’ αγόρι, ύστερα 
αυτό θά τό βάλει στην αγκαλιά τού γαμπρού κ ι’ ό γαμπρός Θά τό δύσ! 
παράδες. Οί συγγενείς τού γαμπρού ολόχαροι πού πέρνε τη νύφη πειρά- 
ζνε τούς συμπέθερους.

Έπήραμε, επήραμε, νυφίτσα στολισμένη 
"Αιντε καί άφίσαμε κατούδια 1 2 3) τσιμπλιασμένα.

Τό νυφοστόλι ή, τον πατέρα τής νύφης, την μητέρα, τ ’ αδέλφια, τούς 
συγγενείς κι’ όλους τούς καλεσμένους τής νύφης θά τούς κεράσνε. Τά παι
χνίδια θά τούς πάνε στο σπίτ’ τους καί Θά γυρίσνε στού γαμπρού.

Ό χορός στοϋ γαμπρού τό σπίτι

Θά μοιράσνε κουφέτα καί θά κεράσνε τούς καλεσμένους κρασί, τό 
πίνε κ’ εύχιούνται τον γαμπρό καί τή νύφη* νά ζήσνε νά γεράσνε, στερεω
μένοι νάναι, τέλη αγαθά νάχνε, εύτυχισμέν’ νάναι. Στύν πατέρα καί στη 
μητέρα, νά τούς χαίρουνται, άν έχνε κι’ άλλα παιδιά ελεύθερα τούς εύ- 
χιοΰνται καί στά πεδέλοιπα.

1) Στη προίκα πάντοτε θά είχανε καί δυό κσντηλέρια.
2) Μικρές γάτες, λένε τούς συγγενείς τής νύφης περιπαιχτικά,
3) Οί προσκαλεσμένοι πό τό μέρος τής νύφης.
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Οί παιχνιδιάτοροι παίζνε καί τραγουγοΰνε.

Νά ζήσ’ ή νΰφη κΓ ό γαμπρό:, νά ζήση κΓ ό κουμπάρος 
νά ζήσουν οί συμπέθεροι νά κάμουν κ ι’ άλλους γάμους. 
'Έμορφα πού τεριάσατε τά δυό σας έ'να μπόγι 
σαν τά κυπαρυσσόδεντρα πούναι στο περιβόλι.
Γαμπρός μοιάζει αετός κ ’ ή νΰφη περιστερά 
νά ζήσουν και νά χαίρουνται τη νύχτα καί τη μέρα.

*Η συν τέχνη θά σηκώσ’ τήν νΰφη νά χορέψνε τό χορό τής νύφης, ή 
νΰφη σέρνει τό συρτό καί τή συντέκνη πιάνε κοπέλες καί κορίτσια,

"Οσες χαρές κΓ αν έ'τρεξα δεν είδα τέτοια νΰφη 
πό'χει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη.
Σύ είσαι νυφοποΰλά μου, κορώνα τοΰ λεβάντη 
άφρός τοΰ μαργαριταριού κΓ ατίμητο διαμάντι.
Γαλάζια πέτρα τοΰ γιαλού καί διαμαντένια δόξα 
καντήλα τής μητρόπολης είναι ή νΰφ ’ άπόψα.
Νΰφη μου καλορρίζικη, νΰφη μου,νά γεράσης 
Νύφη μου μέ τό νέο σου ωραία νά περάσης 
Ποιος ήταν ό προξενητής που νέβηκε στη σκάλα 
καί διάλεξε καί πήρε την κόρη τήν σουλτάνα.

"Αν ή νΰφη είναι μοναχοκόρη.

Χόρεψε χαϋδεμένη μου, μαλαματένια βοΰλα, 
νά σέ χαρή ή μάννα σου πού σ’ έχει μοναχοΰλα.

Ό κουμπάρος θά δόσ’ πάσο ή στις παιχνιδιάτοροι κ ι5 ό γαμπρός. 
Χορεύουμε τον κυρ γαμπρό μέ δόξα μέ καμάρι 
νά τον χαροΰνε ρί γονιοί κ’ ή νειά πού θά τον πάρει.

Ό  σύντεκνος σηκόνει τον γαμπρό, σηκόνουνται καί τά παλληκάρια, ό 
γαμπρός σέρνει τον χορό.

Λεβέντης είσαι μάτια μου, λεβέντικα χορεύεις, 
λεβέντικα πατεις στη γή καί κορνιαχτό δέν πέρνεις.
Σήκω γαμπρέ, τό χέρι σου καί κάνε τό σταυρό σου 
καί παρακάλιε τό θεό νά ζή τό στέφανό σου. 1

1) Τό φιλοδώρημα πού δίνουν οί χορευτάδες στούς μουσικούς.
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Γαμπρέ, μη λυπηθείς φλουριά κάμ’ ενα κλουβάκι 
καί βάλε τήνε νειόνυφη που ναι κοπελουδάκι.
Σύντεκνε, πού στεφάνωσες κι’ έβαλες στεφάνι 
νά σ’ αξίωσης 6 Θεός νά βάλης καί τό λάδι.
Σύντεκνε, πού στεφάνωσες τά δυο κυπαρΰσσια 
νά σ’ άξιώση δ Θεός νάλθής και στα βαφτίσια ').
Κουμπάρε πού στεφάνωσες καί είσαι δίχως ταίρι, 
νά σ’ άξιώση ό Θεός νά βρης καί σύ τό ταίρι.
Ή  νΰφ ’ είνε γαρΰ.φαλο, γαμπρός γαρυφαλάκι 
μ’ αλήθεια κι’ ή κουμπάρα μας μια ράμνα 2) γιασεμάκι

Ό  χορός καί τά τραγούδια βαστούνε ως τό βράδυ, οί περισσότεροι 
φεύγουνε για νάλθουνε τή νύχτα στό τραπέζ’. Τά παιχνίδια θά πάνε τον 
κουμπάρο την κουμπάρα καί τό δικό τουςψύχι στό σπίτ’τους καί θά γυρίσνε. 
Τό βράδ’ τά τρία τέσσερα παλληκάρια καί τέσσερες πέντε γυναίκες με τ ’ 
όργανα μπρος,θά πάνε νά προσκαλέσνε τό σύντεκνο καί τη συνχέκνισα στό 
φαγί. "Ενα παλληκάρι βαστάει τό μ πουκάλι μέ κρασί καί κερνάει όποιονα 
δγ,,ούνε στό δρόμο, πίνε μέ τό μπουκάλι καί εύκιούνται γιά τούς νιόπαν
τρους νά ζήσνε νά γεράσνε, στερεγα)μέν’ τάναι, στά παλληκάρια καί στα 
δικά τους καί στις χαρές τους.

Ό  κουμπάρος έχ’ τις ετοιμασίες του, μέσα σέ σινί εινε μιά μεγάλη 
κουλλίκα, όρνιθα κοκκινιστή, ρίζι, πιλάφι, ριζόγαλο καί τά πάνε στοΰ γαμ
πρού. Έκει γυναίκες συγγενείς μαγέρεψαν τά φαγιά, όρνιθες κοκκινιστές, 
κρέας μέ τις πατάτες, κρέας μέ τό σέλινο, κρέας μέ τό δαμάσκηνο, πιλάφι, 
ριζόγαλο. 'Η συντέκνισα θά φάει ξέχωρα μιέ τις καλεσμένες της κ ’ ή νύφη 
στέκεται στό μιντέρι. Ό σύντεκνος σ’ άλλ’ κάμαρα τρώγει μέ τούς καλε
σμένους του κ ι’ ό γαμπρός στέκεται στό μιντέρι. "Οταν ό κουμπάρος πιει 
κρασί ό γαμπρός θά σταθεί στό'να πόδι. "Υστερα θά φάνε δ πατέρας, ή 
μητέρα κ’ οί συγγενείς. Τό κατόπ’ δ γαμπρός μοναχός μέ τή νύφη- στό 
τραπέζ’ έχνε όρνιθα παραγεμιστή, δ γαμπρός θά τήν σχίσ’ στη μέσ’ καί 
θά την φάνε δίχως 'ψωμί. Γαμπρός καί νύφη τήν Κυριακή δέ βάζνε βού
κα ψωμί στό στόμα. ’Αφού φάνε ή συντέκνισα θά χορέψ5 τή νύφη.

Κουμπάρα, πού στεφάνωσες μιέ τήν πολλή χαρά 
νά σ’ αξιώσει δ Θεός νάσαι καί στά παιδιά.

1) "Οποιο; στεφανιυσ3 θά βάφτιση τό πρώτο παιδί γιά νά λυθοϋνε τά χέρια τ3
ποΰ ώς τότες εϊνε δεμένα. _ (

2) Γιασεμιά πολλά περασμένα σέ τσακνάκι (ξυλαράκι).
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Σ’ δλες τις χαρές έπήγα 
τέτοΓ αντρόγυνο δεν είδα, 
να ν ’ ή νυψη περιστέρι, 
κ ι’ ό γαμπρός χρυσό ξεφτέρι 
να ν ’ ή κουμπάρα 
σαν ολόχρυση λαμπάδα

ναν’ οί καλεσμένοι όλοι 
ένας, ένας διαλεγμένοι 
νάν’ τά παλληκάρια όλα 
σαν τά λεοντάρια 
α αν’ καί τά κορίτσια όλα 
έμορφα σάν κυπαρΰσσια.

Ύστερα ό κουμπάρος θά χορέψ’ τύ γαμπρό.

Γαμπρέ μου, νά τη χαίρεσαι κ’ ή νυφ ’ είναι δική σου 
γιατί τήν στεφανώθηκες κατά τή θέλησή σου.

Ό  πεθερός θά σηκώσ’ τή νΰφη νά χορέψη, πό το'να μέρος θά τήν 
πιάνει δ σύντεκνος καί πό τ’ άλλο δ γαμπρός.

Οί παιχνιδιάτοροι τραγουδούνε κι’ όλο τούς δίνε πάσα,

Γαμπρός είναι τό κάτεργο κ’ ή νύφη ή φρεγάδα 
κουμπάρος καπετάν πασάς πού σέρνει τήν αρμάδα. 
Χορεύ’ ή νΰφη κι’ ό γαμπρός, χορεΰ’ τό γαμπροστόλι 
νά τις αξίωση δ Θεός νά παντρευτούνε όλοι.
’Άσε  τό μαντηλάκι καί πιάσε τό χέρι της 
κΓ δ κόσμος τό γνωρίζει πού είσαι ταίρι της.

’Αφού χορέψνε μαζύ τό χορό δ γαμπρός κ’ ή νΰφη θά βγάλνε τ’ άση- 
μώματα πό τις κάλτσες. Τις γυναίκες κερνούνε δπτορικά μέσα σέ δίσκο, 
σταπίδες, φουντοΰκια, άμΰγδαλα, καρύδια, μήλα, πορτοκάλια’ στούς άντρες 
κρασί. "Οσο περνάει ή'ώρα τά κεράσματα γίνουνται πιο συχνά, οΐ παιχνιδιά- 
τοροι παίζνε πεταχτούς σκοπούς, δ χορός άνάφτ’, δ συρτός γυριάει στο 
πεταχτό χασάπικο καί τά πάσα πέφτουνε στούς παιχνιδιάτορες βροχή.

’Έχεις δυο μάτια σάν ελιές 
είναι γιομάτο μαργιολιές.
’Έχεις δυο ματάκια μαύρα 
πού νά τάχανες νά τάβρα.
Τά μαλλιά σ’ είναι πλεγμένα 
καί στο σύρμα ντυλιγμένα 
Τό ερωτικόν σου πάσο 
θά μέ κάν’ τον νού μ’ νά χάσω.

Τό ερωτικόν σου βλέμμα 
μ’έκανε νά φτύνω αΐμα. 
Κλαίω καί φωνάζω 
καί γιά σέ αναστενάζω.
Σύ σαι ήλιος τής ημέρας 
τής αυγής κρύος αέρας.
Σύ σαι ήλιος καί πυρώνεις 
κ ι’ δλες τις καρδιές λαβώνεις.
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Τό ξένιασμα.

Ή  νυςρη θά κεράσ γλυκό, τότες όλοι ξενιάζνε, άρχίζ’ τό κέρασμα 
πό τον κουμπάρο καί τη κουμπάρα: Τό ξένιασμα 0 είναι φλουρί μεγάλο 
για μικρό καί τό ά'φινε μέσα στο δίσκο πού κερνάει, οι άλλ’ δίνε δ',τι δυ- 
νιούνται, φλουρί, μετζίτι, τέταρτο.

Δυο παραστεκάμενες βάζτ ε στό σινί τά χαρίσματα τής νύφης,τά μποχ- 
τσαλίκια καί τά μαντηλάμιατα. 'Π μιά τά χωρίζ’ κ ’ ή άλλ’ τά βάζ στοΰ 
καθενός τό γόνα. Άρχίζ’ από τό μποχτσαλίκι τοϋ σύντεκνου, τής συντέκνι- 
σας, τό κατόπι του πεθερού, τής πεθεράς, τ ’ άνδράδελφου, τής άντραδέλ- 
φης, ύστερα τά μαντηλώματα μέ καπνοσακκοΰλες καί κάλτσες στους θειοΰ- 
δες καί στις θείες, τά ξαδέλφια.

"Οσοι θά βρεθούνε κεΐ θά πάρνε άπ’ό'να μαντήλι.

Τό νυορικό στρώμα.

Ή  συντέκνη θά στρώσ’ τό νυφικό στρώμα μέ. τά κεντημένα σεντόνια 
καί τό μεταξωτό πάπλωμα,θά βάλει την μαξιλάρα πού πάτσανε στην εκκλη
σία στά στεφανάμιατα, τά κεντημένα μαξιλάρια τά βαρύτερα, πάνω σ’ αυτά 
τά στέφαναγύρω στό στρώμα θ ’ άπλώσ’ τό στεφανοπάνι κ ’ οι λαμπάδες 
θά καίνε.

"Ήλθε ό τίμιος καιρός κ’ ή βλογημένη ώρα 
νά σμίξη τό γαρύφαλο μέ τή χρυσή τή βιόλα.
Κατέβα Παναγία μου, μέ τύν Μονογενή σου, 
στ’ αντρόγυνο πού έγινε νά δόσης την ευχή σου.

Τήν ώρα πού θέ νά κοιμηθή ό γαμπρός μέ τή νύφη δ γαμπρός έρριχ- 
νε τουφέκι.

Τόχαν σέ καλό.
"Αν τύχαινε ή αυριανή μέρα νά ήταν μεγάλη γιορτή ό γαμπρός δεν 

κοιμάται μέ τή νύφη, ή νύφη θά κοιμηθεί μέ τή θειά γιά μέ μιά ηλικιωμένη 
συγγενή τού γαμπρού.

Τό πρωί ή νύφη θά ρίξ’ νερό νά πλυθή ο γαμπρός, δ πεθερός, ή πε
θερά, ό αφέντης 1 2), τ’ άντραδέλφια.

"Ενας συγγενής τού γαμπρού θά τον πάρ νά πάνε στό σπίτι τού πα

1) Δώρον. Τλιάς, Ζ 218. Βυζαντίου Κωναταντινούπολις, Τόμ. Γ', a .  1G3—164.
2) Καί άφεντάκης, ό μεγαλείχερος άνχράδελφος.

Θ g α κ ι η ά Ε' 22
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τέρα και της μητέρας τής νύφης νά φιλήσ’ χέρι και νά πή πώς ή θυγατέρα 
τους ήτανε παρθένα, θά έ'χει μαζύ του ώς μισή οκά κουφέτα οέ κόκκινη 
χαρτοσακκούλα κ’ έ'να μπουκάλι ρακί νά τούς κεράση κ’ ύστερα θά φΰγνε.

Ό  γαμπρός δταν ντρέπουνταν νά βγή τή Δευτέρα τότε πάγαινε στά 
πεθερικά Τετάρτη, άν δεν πάγαινε τότες ό πεθερός κ*ή πεθερά δεν πάγαι- 
ναν στο σπίτι τής κόρης τους.

Στού γαμπρού τοιμάζνε φαγιά γιά τό μεσημέρ’, οΐ παραστεκάμενοι 
μέ τά λαλήματα πάνε και πέρνε τό σύντεκτ ο, τή συντέκνη καί τούς πιο στε
νούς συγγενείς νά τούς φιλέψνε.

Αφού φάνε κατεβάζνε τή νύφη στολισμένη μέ τό δεύτερο φουστάνι 
καί τρία ζγαρδιά τρές στο κεφάλι, όξω στήν αυλή νά τή χορέψνε ένα γύρο 
καί τό κατόπ’ θά πάνε μετά παιχνίδια τό σύντεκνο και τήν συντέκνη σπί- 
τ ’ τους.

Τήν Τετάρτ’ τό πρωί δ γαμπρός θ ’ αγοράσει μιά κίτρινι σκούπα> 
άδράχτη, κ5 ένα σκαμάκι ι) βαμβάκι καί θά τά δόσ’ στή νύφη, ή νύφη πα
γαίνει στις τρεις κώχες τού σπιτιού καί κάμτει στ’ αδράχτι πό τρεις κλω
στές ίσα μέ τό μπόγι της καί δένει τή κάθε μιά πό σαράντα κόμποι καί τις 
βάζει στο πάτο τού σεντουκιού.|Τόν καιρό πού θά παιθάτει τις βάζνε μαζύ 
τς γιά νά μαρτυράη στον ά'λλο κόσμο πούγινε νύφη.

Στις οχτώ μέρες ή νύφη θά πάγει στο σπίτι τής μητέρας της, τό μεση
μέρι θά γίνει φιλειά 1 2), θά φάγει δ γαμπρός κ’ή νύφη, ό πεθερός κ ’ ή πεθε
ρά δ άφεντάκης, οί άντράδελφοι, οΐ άντραδέλφες καί τό βράδυ θά πάνε 
σπίτ’ τους.

Ή  άντίχαρα ή τά πιστρόοριοχ.

Στις δεκατέσσερις μέρες τό Σάββατο ή συντέκνη θά κάνει τά πιστρό
φια, στή νύφη καί θά πάγει νά τήν πάρη. Τό πρώτο λούσιμο τής νιόνυφης 
δεν κάνει νά γίνη στο δικό της σπίτι, θά λουσθεϊ στής συντέκνισας.

Τό βράδυ δ σύντεκνος θά φέρει τό γαμπρό, θά τούς φιλέψνε καί θά 
τούς κοιμίσνε.

Ή  συντέκνισα μύνησ’ από νωρίς τις γειτότισες, συγγενείς καί φιλη- 
νάδες νά πάνε τό πρωί νά κατεβάσνε τή νύφη στήν εκκλησία. Οί νυφικές 
λαμπάδες 3) στάλθηκαν στήν εκκλησία καί θά βγούνε μαζύ μέ τά "Αγια.

1) Τουλούπα βαμβάκι.
2) Φίλευμα.
3) Μαζύ έστειλαν τον αέρα, τήν κιρλάντα καί τις τρές, τά βάζνε σ’ ένα σεν

τούκι κατ’ άπό τήν σινιά Τράπεζα καί τής Παναγίας τό δεκαπενταύγουστο μ’ αυτά 
στολίζνε τήν εικόνα τής Παναγίας. Τις λαμπάδες θά πάρνε καί Οά τις βάλνε στο
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Την Κυριακή τό πρωί μαζεύτηκαν οί καλεσμένες στής συντέκνης και 
κατεβάζνε τή νύφη στήν εκκλησία. Στην απόλυση θά δισβασθεΐ ή Παρά
κληση τής νύφης. Ό παπάς θά μνημονεύσ* πρώτα τον γαμπρό—πού πή
γε στην εκκλησία μαζύ με τον σύντεκνο — καί τή νύφη,τό κατόπι τον κουμ
πάρο, την κουμπάρα, υστέρα τά πεθερικά κ ι’ όλες τις καλεσμένες. Ί 1 νύ
φη θά δόσει στην Παράκληση μισή λίρα ή τέταρτο λίρας κατά τή σειρά 
της.

Ό  σύντεκνος θά βγή μέ τό γαμπρό, ή συντέκνισα μέ τή νύφη καί 
τις προσκαλεσμένες θά πάνε στύ σπίτι τής κουμπάρας, περνόντας απ’ τή 
βρύση ή νύφη θά τήν ασημώσει, θά ρίξ’ μέσα στή γοΰρνα παράδες καί 
τις πέρνε τά παιδιά πού παραφυλάγνε. Έ κεΐ θά κερασθοϋνε γλυκό καί 
καφέ μέ βούτημα παξιμάδι, πήτα γιά σιμίτι. ΟΙ καλεσμένες φεύγνε, ό 
γαμπρός κ’ ή νύφη θά μείνε νά φάνε τό μεσημέρι.

Ή  νύορη πό τά ξένα.

"Οταν ή νύφη εινε π ’ άλλο χωριό ό γαμπρός τήν Παρασκευή θά 
στείλ’ τά νυφικά κ ’ ή νύφη τά γαμπρίκια. ’Ά ν τό χωριό εινε κοντινό, Κυ
ριακή πρω'ΐ μέ τά λαλήματα παγαΐνε ό .γαμπρός, ό σύντεκνος, οι συγγε
νείς καί φίλοι νά φέρνε τή νύφ ’’ άν είναι μακρυνό τότε πήγαινε πό βραδύς.

Ό γαμπρός πέρνει δλ’ τήν τροφή τ’ μαζύ, δυο φουρνιές ψωμιά μέσα 
σέ σακκιά, ένα πρόβατο, ρίζι, λαχανικά, ένα βαρέλι κρασί, ένα βαρελάκι 
ρακί. ’Αφού γλεντούσαν κ’ έτρωγαν στής νύφης μοιράζουνταν στά συγγε
νικά σπίτια γιά νά κοιμηθούνε.

Οί γυναίκες καί τά κορίτσια θέ νά πάνε μέ τά βωδάααξα καί βου- 
βαλάμαξα, δέκα, δέκα πέντε μέ τή σειρά.Τ’άμάξια ήταν δλα μέ κουρτίνες 
από μελιά, πάνω στή κουρτίνα έρριχναν κιλίμι λουρωτό καί σεντόνι νταντελ- 
λένιο, μέ κεντήματα άσπρα κόκκινα καί μέ μεγάλες μάρκες άνεβατές ή στο 
καναβά. Μέσα στ’ αμάξι έβαζαν ένα μεγάλο σιλτέ, πύ πάνω ένα μεγάλο 
χράμι ι) καί στο γύρο μαξιλλάρες κεντημένες καί νταντελλωμένες μέ τά 
κεντήματα μπροστά νά φαίνουνται. Των βουβαλιών τό κούτελο έβαφαν 
μέ κινά καί τήν ουρά των βωδιών στο κούτελο τάβαζαν χαμαλγιά μέ γαλά- * 1
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πάτο τοϋ σεντουκιού μαζύ μέ τά στέφανα κι’ όταν πέθνισκε ό άντρας γιά ή γυναί
κα έβαζαν μαζύ τό στέφανο, τήν λαμπάδα άναφταν καί θέ νά τήν βάλνε σιό χέρι 
νά τήνε βαχτάει δίαν ξεψυχούσε, κρατούσαν λίγο κερί άπ’ τή λαμπάδα, μιά γυνα ί
κα θέ νά κάνη μ’ αυτό κερένιο σταυρό ο5 ένα κεραμύδι καί στο τάφο ό παπάς θέ 
νά τό βάλ’ στο στόμα τού πεθαμμένου.

1) Μάλλινο χονδρό σπιτικό συνήθως βαμμένο κόκκινο ή πράσινο πού ρίχνουν 
τό χειμώνα πάνω στά μιντέοια καί στούς σιλτέδες.
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ζιες, πράσινε; και κόκκινες χάντρες και γΰρω φουντίτσες από γαλάζιο και 
κόκκινο μαλλί για να μή τά π ιάνΐ’τύ μάτι, τήν ουρά τοϋ βωδιού τή γύριζαν 
απ’ έξω καί τήν έδεναν πάνω στη ζεϋλα τήν μια απ’ εδώ καί τήν άλλ’ απ ’ 
εκεί. Οί ζεΰλες ήταν στολισμένες μέ μεγάλες λιναρένιες ματ ρες φούπες, πό 
πάνω Ινοτνουνταν μέ σχοινί καί στο σχοινί κρέμουνταν κουδουτάκια στρογ
γυλά ή λόπκες ι) καί γαλάζιες χάντρες. Ή  κάθε μια πού θ ’ άνέβι στ’ αμάξι 
θά δέσ’ πδνα μαντήλι στις ζεΰλες. Στο καλλίτερο αμάξι θάκαθίσ’ ή ουν- 
τέκνη μέ τις άντραδέλφες σ’ αυτό ύστερα θά καθίσ’ή νύφη. Οί άντρες καί 
τά παλληκάρια θά καθίσνε σέ διαλεγμέτα άλογα καί δέτε στο χαληάρι τ ’ 
άλογου πό ένα άσπρο μαντήλι. Ό  γαμπρός θά καθίσ’ σ’ άσπρο άλογο πάνω 
σ’ άσπρο μαξιλάρι.

"Οταν ζύγωνε στο χωριό τής νύφης τά παλληκάρια τρέχνε πιο θά 
πάγει άρχίτερα στή νύφη τήν είδηση πώς έρχεται ό γαμπρός. Ή  πεθερά, 
γιά μιά συγγενής θά δέσ’ στ’ αυτί τ’ άλογου πού έφθασε πρώτα ένα μετα
ξωτό πουκάμισο, στο δεύτερο τσεβρέ καί στά κατόπ’ άπονα μαντήλι κεντη
μένο, θά κεράσνε τά παλληκάρια κρασί καί θάγυρίσνε πίσ’ ^άλθουνε μοζύ 
μέ τό γαμπρό.

"Οταν μπούνε στο χωριό τά παιχνίδια παΐζνε πιο ζωηρά, ρίχι ε του- 
φεκιές καί τό χωριό είνε όλο στο πόδι. ’Έρχεται τό γαμπροστύλι.

Τά συιιπεθέρια κάτ’ στή πόρτα ύποδέχουνται τύν γαμπρό, ο γαμπρός 
θάφιλήσ ’ τό χέρι τοΰ πεθερού, της πεθεράς καί όλοι θά τύν καλώς ορίσνε 
καθώς κ ι’ δλους τούς καλεσμένους τού γαμπρού.

Ή  νύφη έτοιμη μέ τά νυφικά κάθεται παραποι εμέν’ μέ τις φιληνάδες
της.

Σήμερις μαύρος ουρανός, σήμερις μαύρη μέρα 
σήμερις αποχωρίζεται ή κόρ’ άπ’ τή μητέρα.

'Η πεθερά θά δέσ’ στοϋ γαμπρού τ’ άλογο καί στού σύντεκνου άπό^α 
πουκάμισο κασερλίδικο κ ι’άπόνα μεγάλο λινοπατιστένιο μαντήλι μ,’ άντίκα 
στο γύρο.

’Αδελφή γιά συγγενής τής νύφης θά δέσ’ στ’ άλόγατα τής καβαλαρίας 
καί στά βωδάμαξα στις ζεΰλες άπύνα άσπρο μαντήλι, στ’ αμάξι τής νύφης 
θά δέση τσοσμεδένιο πουκάμισο καί δέκα πήχες πανί γιά τύν αμαξά.

"Ολους θά κεράσνε κρασί άπ’ τό βαρελάκι τού γαμπρού καί θά πιού
νε στήν υγεία τού γαμπρού καί τής νύφης, καλορίζικοι καί στερεωμένοι 1

1) Κουδούνι μέ σχήμα χουνιοΰ.
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νάναι. Ό γαμπρός θ ’ άνέβι πάνω μέ τον κουμπάρο νά σταυρώσ’ τή νύφη 
μέ φλουρί και δαχτυλίδι καί θά γίνε όλα τά συνήθια μέ μερικές διαφορές 
όπως γίνεται στη χαρά δταν ή νΰφη είναι πό τό ίδιο χωριό.

Άφοΰ γίνι ή στεφάνωση στην έκκλησιά θά γυρίσνε στο σπίτι νά κε- 
ρασθοΰνε καί θά φΰγνε, ό γαμπρός βιάζεται νά μή μεΤνι ξώρας στο δρόμο.

Τ’ αμάξια ε ΐν ’ έτοιμα κ ι’ όλα τ’ άλόγατα. Ή  μουσική παίζει λυπη
τερά.

Το δέντρο που έπότιζες μέσα στήν αυλή σου 
τώρα θά σέ τό πάρουνε καί δόσε την ευχή σου.
Ά φ ίνεις τή μητέρα σου παραπονεμένη
σάν έκκλησιά αλειτούργητη, σά χώρα βουλιασμένη.
’Από ευγενικοί γονιοί καί τιμημένη γέννα 
διαλέξαμε καί πήραμε κοντσέ ζ) από τήν Βιέννα.

Ή  νΰφη κλαίει πού θά ποχωρισΟεΐ απ’ τις γονιοί της, τ’ αδέλφια, τις 
φιληνάδες, τό χωριό της.Ή  μητέρα της τήν όρμηνεΰει νά περάσ’ καλά μέ 
τά πεθερικά, νά τιμήση τον ά'ντρα της, νά ζήσνε μ’ αγάπη κι’ ομόνοια, 
στερεωμένοι νάναι μέ τήν ευχή της καί νά τούς θυμάται κεΐ πού θά πάγει 
στή ξενιτειά.

Καί στο γαμπρό.
Γαμπρέ μου, σέ παρακαλώ, μιά χάρη θά μάς κάνεις 
τό άνθος πού σέ δόσαμε νά μή μάς τό μαράνης.

Ή  νΰφη άφοΰ φιλήσει τής μητέρας καί τού πατέρα της τό χέρι, τής 
θείας, τού θειου καθώς κι’ ό γαμπρός θά τήν βάλνε νά καθίσ’ στο βάθος 
τ’ αμαξιού πάν’ σέ τρία μαξιλάρια γιά νά είναι ψηλότερα άπ’ τις άλλες. 
Στο ίδιο αμάξι θά καθίσνε ή συντέκνισα κ’ οί άντραδέλφες. Μπρος πα- 
γα ίν’ δλ’ ή καβαλαρία, ό γαμπρός καβαλάρης πλάγι στ’ αμάξι τής νύφης 
καί τό κατόπ’ δλα τ’ αμάξια κι’ δλο πίσω ή προίκα σ’ ένα γιά σέ δυο αμά
ξια στολισμένη.

Τό περιστέρι μισεΰι από τήν γειτονιά του
καί πάγει σ’ άλλο μαχαλά νά στήση τή φωλιά του.

"Ολο τό χωριό παραβγάζει τή νΰφη καί τό γαμπρό, ρίχνουνται του- 
φεκιές, τά παιχνίδια παίζουν και σιγά σιγά παγαίν’ τ’ αμάξι τής νύφης. 
’Απ’ τό δρόμο πού θά περάσνε γιά νά βγούνε άπ’ τό χωριό τραβούνε 
τριχιά") καί δέν άφίνε νά περιίση τ’ αμάξι.Ό γαμπρός κατά τή δύναμή τ’ 
θά δόσ’ μιά λίρα, μισή ή μετζίτι καί τότε μαζεύνε τήν τριχιά. Ά ν  τύ- 
χαιναν κΓ άλλο χωριό στο δρόμο νά περάσνε πό μέσα, κ’ έκει τά παλλη- 1 2

1) Λ. τ. Μπουμπούκι.
2) Σχοινί χονδρό,
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κάρια του χωριού τραβούσαν? τριχιά καί δεν αφιναν να πέραση τ ’ αμάξι 
τής νύφης αν δεν έδινε 6 γαμπρός μετζίτι καί δεν τούς κερνούσε. "Οταν 
κόντευαν στο χωριό τους, τα παλλη>ιάρια έτρεχαν νά δόσνε τον μουζδέ *) 
πού ερχουνται καί πάλε γυρνούσανε.

Τουφεκιές ρίχνουνται στο αέρα, τοΰ γαμπρού το σπίτι είναι γεμάτο 
κόσμο, καί το χωριό δλο είναι στο πόδι, περιμένει νά δγή τη νύφη. Ξεπε
ζεύει ή καβαλαρία κι’ ό γαμπρός βοηθεΐ τή νύφη νά κατέβη πό τό αμάξι. 
Ό  πατέρας, ή μητέρα, τούς καλώς όρίζνε κάτ’ στη πόρτα τούς φιλούνε 
καί τούς εύκιούνται νά ζήσνε νά γεράσνε, ευτυχισμένοι γεροί καί στερεω
μένοι νάναι. Ή  νύφη ντροπαλή μέ τά μάτια χαμηλά σκύβει καί φ ιλεί τό 
χέρι τους καθώς κ ι’ ό γαμπρός.

Τούς άνεβάζνε στη καλή τήν κάμαρα. Σέ λίγο έρχεται ό παπάς μέ τό 
τρισκέλι νά διαβάσ’ ευχή στο γαμπρό καί στή νύφη, ό σύντεκνος θ’ άλ- 
λάξη καί πάλι τά στέφανα γιά νά στεφανοφιλήσνε 2) ό πατέρας, ή μητέρα 
κ ι’ δσοι συγγενείς δεν πήγανε στή στεφάνωση.

"Υστερα άρχίζνε τά κεράσματα, τό φαγί, τό κατόπ’ δ χορός, ή διασκέ
δαση καί γίνουνται μέ τήν αράδα καί τάξη δλες οί συνήθειες τής χαράς 
πού είπαμε.

Στα πιο περασμένα.

Τά παληότερα χρόνια, σαράντα μέρες δέν αφιναν τή νύφη νά βγή 
δξω πό τό σπίτι, στις σαράντα τήν κατέβαζαν στήν εκκλησία.

’Έλεγαν πώς ή νειόνυφη είναι σάν τή λεχούσα πού δπου πατήσ’ ασα
ράντιστη χορτάρι δέ φυτρώνει.

"Οταν πρωτοδγιούνε στο δρόμο τή νιόνυφη γιά τό νιόγαμπρο λένε.

Φτού, φτού, φτού 
παρ’ τή τεμπελιά μ*.

£Η νιόνυφη οποίας μαλλιά πιάσει πέφτουνε.
Ή  νιόνυφη νά μή δγή άλλ’ νιόνυφη πριν περάσνε οχτώ μέρες, πατεΐ 

ή μιά τήν άλληνα. °Η πατημέν’ χωρίς νά έχ’ αρρώστια παρακυλιέται στο 
στρώμα, χλωμιάζ’, άδυνατίζ’ καί δέ θέλει νά φάγη. 1 2

m

1) Λ. τ. Τήν καλή είδηση.
2) Τά περασμένα χρόνια ό πατέρας κι’ ή μητέρα του γαμπρού δέν πήγαιναν στή 

στεφάνωση δ:αν ή νύφη ήταν «π ’ άλλο χωριό. Κορίτσι «στεφάνι»υο δέν έδιναν, νά 
στεφανωθή καί υστέρα -θέ νά τό πάρη ό γαμπρός.



Ή  νύφη ντρέπουνταν καί δέν μιλούσε πό σεβασμό μπρος στο πεθερό 
και στη πεθερά.

Μιά που δέ λογάριασε την πεθερά καί μίλησε μπροστά της, ή πεθερά 
την καταρήσθηκε κ5 έγινε κάτσινος ι) ως τά τοδρα βρίσκεται στις Φανασά- 
κρες χωριό κοντά στή Καλλικράτεια.

Μπρος σέ ξένους δεν έ'λεγε τοϋ άντρα της τ ’ όνομα. Γιά νά πή ό 
άντρας μου, έλεγε ό δικός μου, ό πατέρας μας, γιά ό πατέρας τους αν είχαν 
παιδιά."Οταν τον φώναζε, πού είσαι λεγώ, έλα λεγώ.

Μπροστά στον άντρα της δεν άλλαζε ρούχα, τό βράδυ έσβυνε τό καν
τήλι κ ’ ύστερα ξυμνώνουνταν.

’Έζηγαν μ’ αγάπη κ’ ομόνοια καί τίμααν τό στέφανο.
Τό διαζύγιο δέν ήξευραν, μόν’ ό Χάρος τούς χώριζε.

Τό βλέπεις κείνο τό δεντρί πού καίει πού φλογίζει,
Δέν ε ίν ’ καπνός, δέν ε ίν ’ φωτιά, αντρόγυνα χωρίζει. 1
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1) Κλωστής.
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Άνέγνωσα και εγώ τα εν σελίδι 384 του τετάρτου τόμου τού αξιόλο
γου περιοδικού «Θρακικά» αναγραφόμενα υπό ιόν τίτλον «ΙΙαραμΰΰι 
Καλλιπόλεως. Φθογγολογία τοϋ ιδιώματος αυτής και ιών πέριξ».

Και οσα μέν γράφει περί του ζητήματος τοΰτου ο αείμνηστος διδά
σκαλος του Γένους ’Απόστολος Β. Οικονομίδης εχουσι καλώς. Δεν δΰτα- 
μαι όμως νά συμφωνήσω καί μέ δσα περί Ταϊφτ'ρίου γράφει, δτι δήθεν δεν 
ύπάρχουσιν έν τώ χωρίφ τούτφ τα υγρά λ και ρ καί δτι τούτα ήσαν τελείως 
άγνωστα έν τή τών γυναικών διαλέκτφ, άλλ’ ούτε καί το άναγραφόμενον 
παραμύθι «Τό διαμαντένιο γεφυρι» εΐνε είλημμένον εκ τών παραμυθιών 
του χωρίου.

Ό  αείμνηστος *Απ. Οικονομίδης έν Μαδΰτω γεννηθείς καί επί σει
ράν ετών χρηματίσας σχολάρχης έν Μαδΰτφ, Καλλιπόλει, καί Κωνοταντι- 
νουπόλει είμαι βεβαιότατος ότι ουδέποτε έπεσκέφθη τό Ταϊφνριον, καί 
μόνον έκ τής έσφαλμένως περιαδομένης φήμης έπηρεασθείς γράφει δτι τά 
υγρά λ καί ρ ήσαν άγνωστα έν τή τών γυναικών διαλέκτω. "Οσον αφορά 
τό παραμύθι ό αείμνηστος θά ήκουσεν αυτό από την γιαγιά του έν Μαδτί- 
τφ καί τό καταχωρεί ως προερχόμενον έκ Ταϊφυρίου άφαιρέσας μόνον εξ 
αύτού τά στοιχεία λ καί ρ, κατά τά άλλα δέ άφήκεν αυτό όπως τό ήκου- 
σε μετατρέψας συγχρόνως τό άρθρον ό εις ή όλως έσφαλμέτως.

Ό  γράφων γεννηθείς έν Ταϊφυρίφ καί έπί πολλά έτη διαμείτας, διευ- 
θΰνας δέ έπί έτη καί τήν εξατάξιον αύτοϋ δημοτικήν σχολήν είτε εις τ°έ- 
σιν άναμφιβόλως νά διατύπωση τά πράγματα ως ακριβώς εχουσι καί 
ούχί αύθαιρέτως.

Έν Ταϊφυρίφ υί άνδρες ώμίλουν καί ομιλούν είσέτι τήν Έλλητικήγ 
όπαισδήποτε καλώς, ολίγα μόνον φωνήεντα συγκόπτοντες ώς όλοι σχεδόν 
οί Θράκες καί ούδέν πλέον. Μόνον oil γυταΐκες δεν έπρόφερον τό στοι- 
χεΐον λ καί τούτο ούχί παντού καί πάντοτε, αλλά μόνον εις τάς συλλαβάς 
λ α, λ ο καί λ ο υ. Εις τάς συλλαβάς λ ε καί λ η τό έπρόφερον ευκρι 
νέστατα π.χ. ή θ ε λ ε καί ούχί ή θ ε ε, μ ε γ ά λ η  καί ούχί μ ε γ ά η, 
Π ό λ η  καί ούχί Π ό η, λ ί γ ο  καί ούχί ΐ  γ ο, φ έ ρ ε ι ς  καί ούχί
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φ έ ε ι ς, δ ε ύ τ ε ρ η  καί ούχι δ ε ν τ ε η, μ ι κ ρ ή  καί ούχι μ ι κ ή 
αγοράζω καί ούχι ά γ ο ά ζ ω, ως γράφει ό αείμνηστος.

Εις την συλλαβήν λ α μετά τήνάφαίρεσίν του λ ή λέξις πράγματι προσ- 
κτάταιμίαν ίδιάζουσαν προφοράν π.χ. λά  δ ι έπροφέρετο ο ΰ ά δ’, οπότε 
τό ο υ μετά τοϋ α επροφέρετο τόσον συντόμως, ώστε το ου μόλις ήκούετο 
Όμοίως αί λέξεις π α ο υ α τ’ αντί π α λ ά τ ι ,  π ο υ ά τ α ν ο ς  αντί 
π λ ά τ α ν ο ς ,  ά ω ν ’ αντί α λ ώ ν ι ,  χ ά ο υ α σ ε  αντί χ ά λ α 
σε ,  θ έ ω αντί θ' έ λ αη κ α ο υ σ ω ρ ί σ α τ ε αντί κ α λ ώ ς  ώ- 
ρ ί σ α τ ε καί ούτω καθεξής. Παραδόξως δμως έέν παρελείπετο το λ 
εις τά κυρία ονόματα καί εις τα δημοτικά τραγούδια π.χ. Ν ι κ ό λ α ς καί 
ούχι Νικόας, άλλα καί μ α σ τ ρ ο-ν’κ ό α ς.

"Οταν ή Ταϊφυρινή τραγουδούσε έπρόφερε καθαρότατα τό λ. π.χ.

Μέσα στή μέσ’ τή θάλασσα καρέκλα ασημένια 
για ν ’ άκουμπάει ή μέση σου ή μαργαριταρένια.
Πράσινη πέτρα τοΰ γιαλού μέ ασημένια βούλα 
σένα σέ έχει ή μάνα σου μονάχη μοναχούλα.
’Αητέ μου χρυσοπράσινε μέ ασημένιες πλάτες 
όταν περνάς, λεβέντι μου τριζοβολοΰν οί στράτες.

Ουδέποτε όμως καί εις ούδεμίαν περίστασιν παρέλειπον αί γυναίκες 
τό στοιχείο ν ρ π. χ. β ρ ί σ κ ω  καί ούχι β ί σ κ ω, δ έ ν τ ρ ο  καί 
ούχι δ έ ν τ ο ,  γ ι ο φ ύ ρ ι  καί ούχι γ ι ο φ ί ι ,  α δ ε ρ φ ό ς  καί ούχι 
ά δ ε φ ό ς κλπ. ώς αναγράφει ό αείμνηστος Ά π. Οίκονομίδης.

Τό γλωσσικόν αυτό ιδίωμα τών γυναικών Ταϊφυρίου έπεκράτει εν 
όσφ παρά τώ λαώ ύπήρχεν ή πρόληψις ότι αί γυναίκες δεν πρέπει νά 
μανΟάνωσι γράμματα. Διά τούτο μέχρι τού 1880 υύδέποτε πόδι κοριτσιού 
έ πάτησε ν εις τό σχολείο ν.

"Οτε όμως κατά τό 1880 έκρημνίσθησαν τά τείχη τής προλήψεως 
ταύτης, οπότε κατά πρώτον, ώ : ενθυμούμαι, τή επιμύτω ενεργεία καί προ
τροπή τοϋ ιατρού τού χωρίου αειμνήστου Ξενοφώντος Εύδοξιάδου, τού θα
λερού εκείνου πρεσβύτου, όστις έθεωρεΐτο καί δικαίους ό Γεροοτάθης τού 
χωρίου, δύο κοράσια τών έγκριτοτέρων οικογενειών έςοίτησαν etc τό οχο- 
λεΐον, τό δέ παράδειγμά των έμιμήθησαν καί άλλα κοράσια, ή παςάλειψίς 
τού λ ή υχισε νά υποχωρή καί μετ’ ολίγον γενικευθείσης τής έκπαιδεύσεως 
τών θηλέιον τό γλωσσικόν ιδίωμα εξέλιπεν εντελώς καί σήμερον δέ ούδεμία 
σχεδόν Ταϊφυρινή παραλείπει τό λ εις τήν ομιλίαν της.

Προς πλειοτέραν κατανόησιν τού γλωσσικού αύτού ίδιυόματος παρα
θέτω ενταύθα αντί παραμυθιού προφορικήν έ'κθεσιν γυναίκες εκθεοάσης 
εις εμέ τήν ζημίαν της.

Π αρατηρήσε ις  ε ις  τ η ν  φ& ογγολογ ίαν Κ α\ λ ιιτό λεω ς
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.....Είχαμε στ’ άών’ 1) μας τσ’ κότες 2) μας και τά ρνίθια μας μαζί ε ί
χα μ’ κ ’ ένα καό 3) πετνό /') και ο ύ ά ο υ α γε ’) και μας ξύπναγε. Νιά βρα- 
δυά ου καός 6) οΰ πετνός δέ οΰάλ’σε 7). Τί σπουάδα 8), είπα, τί έπαθε ού 
πετνός καί δέ ουαουάγει. Κόσαξα 0) στο ρέμα και γλέπω10) μεσ’ τά πουα- 
τάνια Χ1) πουά *9) ποπουά γεμάτα ποΰπουα 13). Είπα κανένα ζουάπ ι4), κα
νένας τσάκαους 15) θά έφαγε τοϋ καό ι6) μας τό πετνό μαζί μέ τσ’ καλές ΐ7) 
κότες καί πάθαμε, δάσκαλε, τ’ μεγάλ’ αυτή ζημιά.

Αυτά πίστώς μοι ειπεν ή καλή εκείνη γυναίκα από τήν οποίαν έζήτησα 
νά αγοράσω κοτόπουλα και εις τήν σύντομον αυτήν έκθεσιν φαίνεται καθα- 
ρώς ή παράλειψις μόνον του λ εις ώρισμένας συλλαβάς, ουχί όμως καί. τοΰ 
ρ και ή μετατροπή τοΰ άρθρου ό εις οΰ καί οΰχί εις ή όπως συνέβαινεν 
εις άλλα χωρία τής Καλλιπόλεως,

Ταΰτα προς άποκατάστασιν τής αλήθειας ως πρύς τό γλωσσικόν 
ιδίωμα των γυναικών Ταϊφυρίου.

Έν Νέφ Σμύρνη, Νοέμβριος 1933.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΊ ΖΟΣ

1) Σιό αλώνι μα;, 2) ταϊς κοίτες, όρνιθες, 3) καλόν, 4) πετεινό, ό) λάλαγε—λα- 
λοΰοε, 6) ο καλός ο πετεινό;, ί )  όεν έλάληοε, 8) σπιλάδα= Απορίας σημαντικόν. 9) 
£τρεξα τοϋ ρήματος κοσάζω= τρέχω,10) γλέπω (Αντί βλέπω, 11) πλατάνια, 12) πολ
λά» 13) πούπουλα, 14) ζλαπι=αγριμι, Ιό) τσακαλος=τσακάλι, θώς, 16) τον καλόν μας, 
17) ταϊς καλαΐς.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΔΗΜΙΟΥ

Το Αΰδήμιον κατά τό 1920, δτε ή ’Ανατολική Θράκη κατελήφθη 
υπό των Ελλήνων, μετωνομάσθη εις Ε ύδ ή μ ι ον. Τουρκιστί ελέγετο 
Ούτσμάκ-ντερέ, εξηγοιίμενον υπό των τουρκομαθών Ι π τ ά μ ε ν ο ς  
Ρ ΰ α ξ, άν καί ή έξήγησις αΰτη τυγχάνει καταφανέστατον δτι δεν είναι 
ορθή.

Τό Αΰδήμιον κατά τά τελευταία έτη ήυίθμει περί τάς δυο χιλιάδας 
κατοίκων. Τά κυρία προϊόντα του ήσαν αι σταφυλαί, εκ των οποίων πα- 
ρήγετο οίνος και ρακή, αί όπώραι, εκ των οποίων ήφθόνουν τά κεράσια 
και τά κυδώνια, καί τά όνομαστά κουκούλια, τά όποια λόγω τής έκλεκτό- 
τητός των τά εχρησιμοποίων διά τήν παραγωγήν μεταξοσπόρων, διό καί 
υπήρχε εις τό Αΰδήμιον έργοστάσιον σποροποι'ίας.

Διοικητικώς τό Αΰδήμιον ύπήγετο εις τήν ύποδιοίκησιν Μυριοφυ- 
του, ήτις επί Τουρκίας εξηρτάτο εκ τής Διοικήσεως (σαντζακιού) Καλλι- 
πύλεως, αλλά επί Ελληνικής κατοχής ύπήχθη εις τον Νομόν Ραιδεστοΰ. 
’Απέχει δέ εκ μέν τής Ραιδεστοΰ έξ ώρας έκ δέ τής Καλλιπόλεως δώδεκα.

Οί κάτοικοι του Αΰδημίου μή έπαρκοΰμενοι εις τά προϊόντα του 
χωρίου των ήναγκάζοντο νά έκπατρίζωνται είτε εις Βουλγαρίαν—κατά τά 
παλαιότερα ετη —είτε εις Κων)πολιν καί τελευταίως εις ’Αμερικήν. ’Αλλά 
καί οΐ έναπομένοντες εις τό χωρίον επεδίδοντο εις τό μικρεμπόριον ανά 
τήν Θρακικήν πεδιάδα καί προς τοΰτοις διετήρουν κτήνη : ίππους, ήμιό- 
νους—κατά τό πλεϊστον—καί όνους. Τό εμπόριον δέ τοΰτο ελέγετο σαό- 
ξα). Π. χ. «ή μηαμπά ζ  μ 3 λείτι σαό|ω».

Τό Αΰδήμιον έκτίσΟη. εις ήν τοποθεσίαν εύρίσκετο τελευταίως, περί 
τό 1304 μ. X. δτε υπό των Τούρκων καί Καταλάνων κατεστράφη τό εις 
τήν τοποθεσίαν "Αγιος Βασίλειος κείμενον πλουσιώτατον χωρίον Εΰδημο 
πλάτανος ή απλώς μόνον Εΰδημος.

Περί τής καταστροφής αΰτής τοΰ Εΰδημοπλατάνου ώμίλουν δλοι οί 
κάτοικοι καί μολονότι παρήλθον υπέρ τά GOO έτη, τό γεγονός τόσον ζωη- 
ρώς εζωγραφίσθη υπό τών προγόνων των εις τάς ψυχάς των ώστε ανεφέ- 
ρετο ωσάν νά έγινε προ ολίγων μόλις ετών. Διεσώθη δέ καί τό ακόλουθον
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δίστιχον τό οποίον ώσπερ σύνθημα ελέγετο υπό των κατοίκων διά νά με- 
ταδοθή ή εϊδησις του έπερχομένου κίνδυνου και νά δραπετεύσουν.

Τάγκουρ τοΰγκουρ τά νταβούλια 
τά παιδιά μέσ’ στά σακκοΰλια.

Εξηγείται δέ τό δίστιχον τούτο ώς έξης: Οί Εύδημώται είχον το
ποθετήσει εις επίκαιρα σημεία φρουρούς οι όποιοι μέ τύμπανα μετέδιδον 
εις τούς κατοίκους την ανάγκην τής φυγής, θέτοντες τά τέκνα των εντός 
σάκκων είτε δι’ ευκολωτέραν μετακόμισιν είτε διά νά τά κρύψουν από τά 
ό'μματα τού εχθρού ο όποιος αντί άλλης λείας προετοίμα τά ανήλικα τέ
κνα των διά νά κορέση τάς σαδιστικάς καί αίμοβόρους ορέξεις του.

Όσάκις δέ έγίνετο ανάγκη νά φύγουν, κατέφευγον καί έκρύπτοντο 
εις τό φρούριον τού 'Αγίου Ήλιού, τό όποιον έ'κειτο εις την κορυφήν 
παραφυάδος τίνος τού 'Ιερού ’Όρους.

Ή  κορυφή αυτή εις τήν οποίαν έσώζετο μέχρι τού 1922 παρεκκλήσιον 
κοινώς λεγόμενον 'Αι-λιας κεϊται άνατολικώς τού νέου Αύδημίου καί δυ- 
τικώς τού άλλοτε ποτέ Εύδημοπλατάνου οπού μέχρι τού 1922 υπήρχε πα
ρεκκλήσιον εις μνήμην δύο αγίων : τού 'Αγίου Βασιλείου καί τού 'Αγίου 
ΙΙαντελεήμονος. Εις τήν περιοχήν αυτήν ήτις είναι καί παραθαλάσσιος 
ηύδοκίμουν εσχάτως άμπελοι των Αύδημιωτών. 'Ολόκληρος δέ ή παρα
λία ή άρχομένη από τού Μοναστηριού τής 'Αγίας ’Ά ννης μέχρι τού 
ακρωτηρίου τού Βαρδαλάκκου ήτο, μολονότι βραχώδης, καλλιεργημένη από 
τούς Αύδημιώτας καί άναφέρομεν χάριν λαογραφικού ενδιαφέροντος τάς 
διαφόρους τοπωνυμίας αί όποΐαι άπετέλουν τά σέμτια ή σέμια τού Αύδη- 
μίου : Μεσονήσα, Μπαμπανάρα,  'Αϊ-Βασίλης , ‘Αϊ-Μπιάελήμονας, Μπε- 
μπέη Βρύση, Φτελιά, ' Αϊ-λιας, Παναγιά καί Παναγίες , ’Αψιάς, Κοκκι -  
νώ%(ι), Καλαμάκ(ι ) ,  'Αΐ Γεργιον Πλάγια, ’Απέρατος, 'Αϊ-Θόόωρος, Καγ-  
γέλια καί μερικά έξ αυτών τά όποια έκειντο εις τό άνατολικώτερον μέρος 
είχον τήν κοινήν ονομασίαν Σαπ ίσω ,  π. χ. Σαπ ίσω στά Μεσονήσα , ή 
Σαπ ίσω  στη Φτελιά καί απλώς μόνον] « Σαπίσω στ' Ά μπέλ (/) μας».

’Άλλαι τοπωνυμίαι τού Αύδημίου, αί όποιαι δέν κεινται εις τήν πα
ραλιακήν αυτήν περιοχήν είναι αί ακόλουθοι: ' Αϊ-Γιαχνιού το Απκΐάκ(ι), 
cΑϊ-θανάσ(η)ς,  'Αϊ-Κυριακή,  ' Αϊ-Κέρκος ,  'Αϊ-Τριάδα, 'Αλυονάκ(ι), 'Α
λώνια, ’Απόσκιο, Γιαλό, Γιάνι (η)  το* Μνλ(οι), Γναλί, Υδαλαμανος, Αε- 
άράκ(ι), Όερβέν(ι), Όερμπουγάζ, Δεύτερο Χαάάκ(ι), Αιάσκελο, Δρνμώνες 
καί Αρνμώνα, Καβακάκ(ι ),  Καμπάνες,  Καρνόβρυσ(η), Κατσον, Κέάρα,  
Κερασιές καί Κερασιά, Κλαάρ ίμια ,  Κοτρών(ι) ,  Κορδέλλες, Κονρί ,  Κρί-  
νιές καί ,Κρινιά, Κρύο Νερό, Λ(ν)κονβούδια, Λύκος, Μααλάκια, Μέγα 
Ρέμμα, Μισόν , Μπακατσάκ[ι)  Μπαρούμ Τσεσμέ, Μπούρλους, Μνγ-
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3 α λ ι έ ’Όχτος, ΠαΙηκαρος, Παλιάλωνα, ΤΙαπατ οβράχο, Πάτος, Πε- 
τράκια, Π(·η)γαδάκια, Πλατάι(ι), Πόρτες, Πουρί, ΙΤρωτο Χα- 
άάκ{ι), Ράχ(η) καί Ράχες, Σάρα, Σζαγκόρ(η)  τό Μόλο, Συνλ{ι)νάρα, Στα  
Βάτα, Σφεάάμια , Τ' Άτζ£μ()ι) τό·Χωράφ(/), Τζψζιν  τη Βρνο(η), Τραγα- 
σέςγ Τραχούλα, Τρίτο Χαάάκ(ί), Το* Καρνάς  το Ρέμμα,  Τοονκαλέϊχα. 
Φραξανέϊκα , Χαλάσματα, Χωραρέμματα, Χωράφια, Ψτάλια.

Καί όίλλαι βέβαια αί όποΐαι μάς διαφεύγουν'.
Σημειωτέον δέ δη αί ώς άνω τοπωννμίαι άπασαι άναφέρονται rϊς ση

μεία εκτός του χωρίου δπου ή σαν άμπελοι καί συκομωρεώνες των Αύ- 
δημιωτών.

Έκ των εντός δέ του χωρίου τοπωνυμιών άναφέρομεν τάς ακολούθους:
*Αλών(ι), Ανλαη, Σαρρή, Πέρα Μαχαλάς, Κατ ' Μαχαλάς, Κακαδ ιά»

Άγδέϊκα, Σωτηρος, Παναγία, 'Αϊ -Γ ιάπ  (η)ς καί άλλαι,
*¥ *

Τό γλωσσικόν ιδίωμα τοϋ Αΰδημίου διέφερεν πολύ των άλλων γειτο
νικών χωρίων, ήτοι τοϋ Γάνου, τοϋ Νεοχωρίου, τού Σχολαρίου, τού Ίν- 
τσέκιοϊ, τού Σιμιτλή καί τής Καστάμπολης, τάόποια άπαντα ήσαν αμιγή ελ
ληνικά χωρία. Οϋτω εις τό Αύδήμιον ΰπήρχον αί λέξεις : Κιαπέκ ια  ή οποία 
έλέγετο με την σημασίαν τού «έπειτα.» Πισμονμέρα —επίσημος ημέρα· 
Α ///?ό#ε£θ=ύΑλληλοβοήθεια (εχρησι,μοποιεΐτο δέ ή λέξις αυτή δταν έγίνετο 
ή καλλιέργια τών αμπέλων καί ιδίως τό δευιέρι, τό όποιον συνετελεΐτο 
αποκλειστικούς εκ γυναικών. Διάφοροι γυναίκες άπετέλουν όμιλόν καί την 
μίαν ημέραν έδευτέριζον την άμπελον τής μιας έκ τών συμμετεχουσών καί 
την άλλην τής άλλης καί οϋτω καθεξής).

Δεντέρι ή Λευτέρωμα έλεγον εις τό Αύδήμιον τό άβαθές σκάψιμο 
τών αμπέλων, τό όποιον έγίνετο κατ ’Απρίλιον καί Μάϊον μέ τσαπίτσες, 
ειδικά εργαλεία τά οποία εΐχον πλατείαν καί ευθείαν την άκραν την έφα- 
πτομένην εις τό έδαφος, διά την εξαγωγήν τών χόρτων καί έλέγετο οϋτω 
προς διάκρισιν έκ τοϋ πρώτου σκαψίματος δπερ έγίνετο κατά τον χειμώ
να καί έλέγετο εις τό Αύδήμιον Τσάπας. Ό  Τσάπος έγίνετο δι’ αιχμη
ρών άξινών διπλών αί όποΐαι έλέγοντο δ(ι)κέλια καί συνετελεΐτο κατά τό 
πλεΐττον έξ άνδρών δεν ήτο δέ απαραίτητος ό τσάπος διά κάθε έτος εις 
τάς αμπέλους τών Αύδημιωτών.

Τό έδαφος τού Αύδημίου έξαιρετικώς πετρώδες δυσκόλως έκολλιερ- 
γείτο. Διό καί άπετέλει γεγονός εις τό χωρίον δταν ένας νοικοκύρης θά 
άπεφάσιζε «νά άνοιξη κύλισμα», δηλαδή έναν άκαλλιέργητον τόπον νά τον 
σκάψη καταλλήλως καί νά τον έτοιμάση προς φΰτευσιν κλημάτων ή συκο- 
μωρεών. Ή  εργασία αύτή έξαιρετικώς βαρεία έγίνετο μόνον δι’ άνδρών 
νέων καί ρωμαλέων, διά χονδρών καί αιχμηρών άξινών αί όποΐαι έλέγοντο 
τσαπιά. Ήνοίγοντο δέ τά κυλίσματα συνήθως εις βάθος πλέον τοϋ μέτρου,
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at λίθοι δέ at όποιαι εξήγοντο, ετοποθετοΰντο εις μίαν άκραν τον κτήμα
τος, κατεσκευάζετο δέ καί τοίχος ξηρός (άνευ πηλοί*) τροχαλία λεγόμενος, 
καί άπετελεΐτο οΰτω ό άρμακάς  τοΰ άμπελωνος ή τοΰ συκομωρεώνος καί 
οΰτω κάθε κτήμα άπαραιτήτως Οά είχε τον όρμακά του.

Οί συκομωρεώνες είς τό Αύδήμιον ελέγοντο rrοντλίκια, εκ τοΰ τονρ- 
κικοΰ dut, αλλά τά δένδρα αυτών δεν ελέγοντο νχοντιες, δπωςσυτηθί- 
ζουν είς άλλα μέρη, αλλά σκαμνιες καί οί καρποί των οκάμνα καί ούχί 
ντούι ια,  δ.τως ελέγοντο καί είς αυτήν ακόμη την Κων)πολιν.

Τά κυλίσματα μετά την φΰτευσίν των καί μέχρις δτου παρέλθουν 
4 —5 έτη διά νά αποδώσουν κανονικόν καρπόν ελέγοντο η(ΐ')τειες καί 
οί Αύδημιώται κατά τό διάστημα αυτό Ιφΰτευον εις αΰτάς μποστάν ια  ή 
αραβόσιτον καί ήτο καθιερωμένη ή φράσις: « Τδβανε μπο ο τά ν ’». Είς τό 
σημιεΐον τοΰτο είναι ανάγκη τ ά άναφέρωμεν δτι τό τελικόν ν τής λέξεως 
μποσχάν(ι),  όπου γίνεται συγκοπή τοΰ φωνήεντος ι, καθά)ς καί τής λέξεως 
Γιανν (η) χσ Μυλ'(οι) κτλ. τό ν δεν προφέρεται δασΰ δπως ουμβαίνη εις τά 
βόρεια μέρη τής Θράκης καί είς τούς παρά τάς δχθας τοΰ "Εβρου κατοι- 
κοΰντας Θράκας, αλλά ψιλόν, δπως π. χ. προφέρεται εις τάς λέξεις Γιάν
νης, Νίνα, Νικόλας κτλ. Τό αυτό συμβαίνει όταν ή έκλειψις γίτεται καί 
είς τό μέσον τής λέξεως δπως π. χ. είς τάς λέξεις Γιάιν( ι )κος,  Γιάνι(η)ς,  
μπουμάν{ι)κο καί άλλας.

Επίσης ό αυτός κανόνας ισχύει καί διά τό λ των λέξεων Σουλ(ι)νάρα, 
Μιχάλ{η)ς, Μανώλ(η)ς μπονκάλ(ι )  καί άλλας, δηλ. τό λ προφέρεται δπως 
είς τάς λέξεις άλήΰεια, λοιπού καί άλλας  καί δ'χι δασύ δπως είς τάς λέξεις 
αλκοολικός, αλμυρός καί <L

Τά μπουμάν( ι)κα  ήταν ένα είδος χειροκτίων αυτοσχεδίων, τά όποια 
κατεσκεύαζον τά κοράσια τοΰ Αύδημίου διά νά προφυλάττουν την λευκό
τητα των χειρών των από τάς ήλιακάς ακτίνας κατά την ώραν τής εργασίας 
των είς τούς αγρούς.

Ή  καλλιέργεια των αμπέλων ήρχιζε μέ τό κλάδευμα τό όποιον είς τό 
Αύδήμιον έλέγετο κλάδος, π.χ. πάει στον κλάδο. Έγίνετο δέ ύ κλάδος 
μέ ειδικά εργαλεία, είδους τοξοειδούς καί πριονωτού μαχαιριού, τά οποία 
ελέγοντο τσεκμέδες.

Μετά τον κλάδο ήκολούθει ό τοάπος, τό δεντέρι, καί δπου τό έδα
φος ήτο υγρόν ή τό δευτέρι έγίνετο πρωίμως, καί τό βοτάνισμα, τό οποίον 
γινόμενον κατά την εποχήν τοΰ ανθίσματος των αμπέλων, δέν επεδέχετο 
άλλο έργαλεΐον εκτός των χειρών. Μετά ταΰτα έγίνετο τό τάφιασμα,  διά 

θείου, κοινώς λεγομένου τάφης, ή χάφ(η), καί τό οποίον θειάφισμα 
(τάφιασμα) έπροφύλαττε τον καρπόν από τον μπάλσαρα.

Τελευταίως δέ δτε κατά τό 1915 καί 1916 κατεστράφη ολόκληρος ή 
εσοδεία από τον περονόσπορο, είσήχθη καί τό ράντίσμα διά θειϊκοΰ χαλ-
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κοΰ κοινώς γαλαζόπετρας, άλλα εις τό Αύδήμιον εχρησιμοποιήθη κατά τό 
πλεΐστον ή τουρκική του ονομασία : Γκιός τάση.

Εις τά πολύ άγονα μέρη, καί ύπήρχον αρκετά εις τό Αύδήμιον, ή 
καί εις τά γεγηρακότα κτήματα έγίνετο και κόπρισμα. 'Η μεταφορά τής 
ύλης έγίνετο δι’ ειδικών κοφίνων με ξύλινον πάτον ό όποιος ήνοπε καί 
εκλειε, διά την εύκολωτέραν έκφόρτωσιν, αλλά δεν ύκάρχει ιδιωματική 
ονομασία τούτων.

"Ο τρυγητός, λεγόμενος τρύγος, έγίνετο περί τά τέλη Σεπτεμβρίου. Ή  
μεταφορά έγίνετο διά των ζφων έντός βυτίων ή κοφίιων. Τά βυτία έλέ- 
γοντο απλώς β ’τιά αί δέ κοφίναι σταφλόκ3φες. Σημειωτέον ότι τρύγος 
ελεγετο ή συγκομιδή τών σταφυλών τών προωρισμένων δι’ οίνοπαραγω- 
γην. Προηγουμένως όμως έγίνετο καί αγορά σταφυλών εκλεκτών καί με- 
τεφέροντο εις Κων)πολιν όπου έπωλούντο νωπαί. Τό εμπόριο αυτό εις 
το Αΰδήαιον έλέγετο τοαβέλια , ώς έκ τών ειδικών κοφίνων τών οποίων 
έκαμνον χρήσιν οί σταφυλέμποροι, οι κοινώς λεγόμενοι οταφλάδες. Ουιω 
π. χ. « Ή  Λ ’μητηρ'ς τ ’ άμπέλ ’ τ* τδδωκε ατά τοαβέλια».

Διά την οινοπαραγωγήν έχρησιμοποιούντο τά πολύμν ια  μέσα εις τά 
οποία έπατώντο αί σταφυλαί. Τά πολύμνια, ήσαν ξύλινα στρογγυλά δοχεία 
χωρητικότητος από 200 και 300 όκάδωνμέχρις 800 καί 900,περί τήν μέσην 
αυτών έχωρίζοντο διά τρυπητού φράγματος λεγόμενον πατητήρι  καί άπλοϊ- 
κώτερον πατ 'τηρ ' . ’Αφού έπατώντο έκεΐ αί σταφυλαί διά τών γυμνών πο- 
δών ειδικών έργατών οί όποιοι έλέγοντο μαγαζιτζήδες  τό μέν υγρόν έρρεεν 
διά τών οπών εις τό κάτω μέρος τού πολνμνιον,  τό δέ στερεόν έρρίπτετο 
διά πτυαρίου εις τον παρακείμενον κάδον  ό όποιος ήτο συνήθως πεντα
πλάσιος τού πολυμνιού. Μετ’ ολίγον όμως καί τό ύγρόν έρρίπτετο εις τον 
κάδον καί μετά εικοσιτετράωρον, έξήγετο έξ αυτού καί έρρίπτετο έντός 
τού βονταίον τό οποίον άπλοϊκαδτερον έλέγετο φ'τσί. 'Η έργασία αυτή τής 
μεταγγίσεως έλέγετο ξεμάγγισμα ή ξεμάγγ’σμα , έγίνετο δέ συνήθως τάς 
νυκτερινάς ώρας καί είχε εύθυμον χαρακτήρα, διότι έβοήθουν εις αυτό 
έκτος τών έργατών καί τά μέλη τής οικογένειας καί μετέδιδον ό εις εις 
τον άλλον τό δοχεΐον τενεκέ ή κουβά. Τό στόμιον δέ τού κάδον τό οποίον 
έσωτερικώς έφράσσετο διά χόρτων τινών τό όποια έλέγοντο σπάρτα,  καί 
εις τό Αύδήμιον, όπως καί εις πολλά άλλα μέρη έλέγετο πνρος.

Ό μούστος τοποθετούμενος έκ τού κάδον  εις τό β'τσι ή φ ’τσί έγί
νετο οίνος καί όταν κανείς ήθελε νά κατασκευάση δυνατόν οίνον, σέρτικο 
κρασί, αντί είκοσιτεσσάρων ωρών έντός τού κάδον  άφηνε τον μούστον 
48 ώρας. Μούστος ό όποιος έμενεν περισσότερον έντός τού κάδον έγίνετο 
πλέον στρέμμα.  Καί το στρέμμα μαζί μέ τό στερρεόν μέρος τών σταφυλών 
τά κοινώς λεγάμενα τσίπρα, άπετέλουν τήν ύλην εκ τής οποίας κατεσκευά- 
ζετο ή ρακή: τό ρακί.
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’Από to ρακί  χωρίζομεν την λέξιν σονμα ή τό σκέτο, ή οποία έσή~ 
μαινε ιό πρώτο τράβηγμα εκ των τσίπρων.  Προς τον σκοπόν τούτον έχρη- 
σιμοποίουν τά καζάνια,  τά όποια ήσαν είδικαί εγκαταστάσεις χάλκινων 
κτιστών δοχείων δυο κατά τό πλειστον και σπανίως ενός. Μέχρι ?έ των τε
λευταίων χρόνων έχρησιμοποιοΰντο τά πρωτόγονα αυτά μέσα διά την κα- 
τασκευήν τής ρακής και μόνον δΐ’ο ή τρεις προηγμένοι είσήγαγον τελειό
τερα μέσα τά όποια εις τό Αυδήιιιον έλέγοντο φάμπρικες.  ΙΊαραπλευρως 
των κτιστών αυτών χάλκινων δοχείων έκειτο ή τπα ι), πλήρης ΰδατο.ς εκ 
τής οποίας διήρχοντο οΐ λουλάδες, και έξήρχοντο έκ τής αντιστοίχου πλευ
ρά.-. Τό ύδωρ τής τίνας άνενεοϋτο διαρκώς διά πηγαίου, τό όποιον πα- 
λαιότερον διωχετεΰετο απ’ ευθείας έκ τών βουνών, τελευταίως όμως δπου 
οΐ άνθρωποι έγιναν πρακτικώτεροι διωχέτευον τοιοΰτον έκ τών εν χρήσει 
κρηνών του χωρίου, αι όποϊαι έτρεχον διαρκώς, άνευ τινός διακοπής. Τά 
καζάν ια  είχον καί τά καλύμματα των, χάλκινα επίσης, τά όποια έλέγοντο 
καπάκια.  Τά καπάκια  ήσαν θολοειδή καί εΐχον περίπου τό μέγεθος τών 
καζανίων, έφήπτοντο δέ επ’ αυτών έν εφαρμογή καί διά νά μη εξέρχεται 
ό ατμός (αχνός), ό όποιος βεβαίως άποξηραινόμενος, δτε διήρχετο έκ τών 
εντός τοϋ υδατος λουλά 5ων, έγίνετο ρακή, έφράσσοντο εις τό σημειον τής 
επαφής διά λιπαρού τίνος πηλού τον όποιον έκόμιζον έκ μακρυνών ση
μείου ν τοΰ ποταμίσκου του Αυδημίου καί ό όποιος έλέγετο γνλαμμος. Ό  
γύλαμμος δμως διά νά γίνη κατάλληλος δι’ αυτήν την εργασίαν άνεμι- 
γνΰετο με στακτήν. Ή  δέ εργασία αυτή έλέγετο χρ ίσ ’μο (τών καζανιώι) . 
Ή  ρακή έτρεχε έκ τών λουλάδων, οΐ οποίοι εις τό στόμιον αυτών έφράσ
σοντο δι’ ειδικών τινών καλυμμάτων, τά όποια εις τό κάτω άκρον έφερον 
μικράν οπήν έξέχουσαν κατά τι διά νά ρέη έκεΐθεν ή ρακή εις ειδικά δο
χεία, στενά κατά τό έπάνω αυτών μέρος καί πλατέα κατά τό κάτω, χωρη- 
τικότητος 50 — 60 οκάδων καί τά όποια έλέγοντο άγιάρια. Οΐ δέ λουλάδες 
ήσαν στρογγυλοί, κατά τήν αρχήν αυτών πλατείς, μέ ακτίνα περί τά 12 ή 
15 εκατοστόμετρα, έστένευον δέ κατερχόμενοι προς τήν έξοδόν των καί 
έφθανον νά έχουν περί τό τέλος των ακτίνα μόλις πέντε έκατοστομέτρων. 
Τό τοιοΰτον βεβαίως έγίνετο, καθώς καί τά καλύμματα τών στομίων ετί
θεντο διά νά μη διαφεόγη ό ατμός, καί νά έξαναγκάζεται εις άποξήρανσιν. 
Εις τά άγιάρια άφήνετο νά ρεύση μέχρι ώρισμένου τινός βαθμού τον όποιον 
διέγνων δι’ ειδικού εργαλείου λεγόμενον γράδο. ’Αλλά καί οΐ βαθμοί εις 
τήν περίπτωσιν αυτήν έλέγοντο γράδα. Π. χ. «πόσα γράδα τδβγαλες]».

Άπό τά καζάν ια ή ρακή έρρεε κατά πρώτον εις βαθμούς (γράδα) 22.

1) Λιθόκτιστος καί τετράγωνος, είδους στέρνας.
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Κατήρχετο δέ βαθμηδόν και δταν έφθανε εις τούς 14, άπέσυρον τό άγιάρι. 
Τό μετέπειτα ρέον έλέγετο άπορράκ (ι) η άπορράκια , τά όποια έρρίπτοντο 
εκ δευτέρου εις τά καζάνια.

Τά γράδα όμως ή βαθμόμετρα δένείναι πολλά έτη πού είσήχθησαν εις 
τό Αύδήμιον καί πολλοί μάλιστα μέχρι τής έγκαταλείψεως των μερών μας 
δεν τά εγνώριζον. Διά τούτο τά άγιάρια δι’ ημάς, όσους εγνωρίζαμεν την 
χρήσιν τού γράδου ήσαν ανεξήγητα καί περιττά. Εις την θέσιν των ήδΰ- 
νατο νά είναι οιονδήποτε άλλο δοχείο·)'. Λιά τούς παλαιοτέρους δμως αν
θρώπους οί όποιοι μόνον διά τής γεύσεωςήσαν ήναγκασμένοι νά διαγνώ- 
σουν τούς βαθμούς τής ρακής τά άγιάρια ήσαν ή σωτηρία των. Διότι διά 
της καταμετρήσεως τού περιεχομένου των δι5 αυτοσχεδίου τίνος ξυλίνου 
μέτρου άντελαμβάνοντο πόσους βαθμούς εΐχεν ή ρακή,

Επίσης διά νά δοκιμάζουν τήν ρακήν έχρησιμοποίουν ειδικόν απορ
ροφητικόν έργαλεϊον λεγόμενον τζαψάρα,  τό όποιον κατεσκεύαζον έκ κα
λαμιών, μήκους συνήθως ενός μέτρου.CH εργασία αυτή τής παραγωγής τής 
ρακής έλέγετο ψησ(ι)μο. Π, χ. «Τί κάμιν’ ή μ π α μ π ά ς ; —ΨαΙν' σ Θ α ιά σ ’ 
τό μαγαζ ί».

Μαγαζιά έλέγοντο μόνον αί οιναποθήκαι, δπου κατά κανόνα ήσαν καί 
αΐ εγκαταστάσεις τής παραγωγής της ρακής. ‘Όταν δέ έτελείωνε τό ψήσιμο 
καί θά ήνοιγον τά καζάνια διά νά βγάλουν τά τσ ίπρα) ή εργασία αυτή έ
λέγετο ξεχαράνιααμα.  7Ητο δέ έν χρήσει καί τό ρήμα ξεχαρανιάζω. Π. χ· 
«*.Αργείς ακόμα νά ξεχαρανιάοΎ\ς;»

’Αλλά ή εργασία αυτή τής παραγωγής τής ρακής εγίνετο πολύ βρα
δέως. Καθ’ δλον τό εικοσιτετράωρον μόλις τρία ξεχαρανι άσματα έγίνοντο 
καί τούτο διά νά έπιτευχθή, ό χαραντζης , δηλ. ό ειδικός εργάτης, έγείρετο 
δυο καί τρεις ώρας προ τής ανατολής τού ήλιου καί είργάζετο συνήθως 
μέχρι τού μεσονυκτίου.

Ό  χαραντζης  έλέγετο καί νομπετσης,  ή κάθε φορά δέ πού θά έγέμιζεν 
καί θά έκένωνεν τά καζάνια έλέγετο νομπετι. Π. χ. «Πόσα νομπέτ ια ; 
εχ(ει)ς;» Αυτή δέ ή έρώτησις ήτο συνήθης καθόσον πολλοί δέν είχον έγ- 
καταστάσεις καί ήναγκάζοντο νά ψήσουν  εις άλλο μαγαζί .  Καί ή πληρωμή 
εγίνετο κατά νομπετι.

Κατά τό 1914 δτε έγένετο ό πρώτος διωγμός τών Ελλήνων τής Θρά
κης καί τό Αύδήμιον διέτρεξε τον κίνδυνον νά έκδιωχθή, οί κάτοικοι, μέ 
πολλά άλλα αντικείμενα δπου έπώλησαν εις έβραίους εμπόρους, έπώλησαν 
καί τά καζάνια ώς παλαιά μπακιρικά. Έματαιώθη δμως ό διωγμός τού 
Αύδημίου καί δταν ήλθε ή εποχή τού ψησίματος  υπέψερον πολύ έκ τής 
ελλείψεως καζανίων. "Οσοι είχον τήν φρόνησίν ή τήν τύχην νά μή τά που
λήσουν, άπέβησαν ταύτα αξιόλογος πόρος ζωής κατά τάς δύσκολους περι
στάσεις τού πολέμου.

Θ α & κ ι κ ά Ε '  23
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*0 οίνος τοποθετούμενος εις τά φ ’ταά ουδέποτε έθίγετο εκ του 
oivco στομίου. Τά φ ’τσά ήσαν μεγάλα ξύλινα δοχεία, χωρητικότητος 
300, 400 και 500 ακόμη μέτρων. Το μέτρον  χάλκινον δοχεΐον, 
χωρητικότητος δέκα ακριβώς οκάδων έχρησιμοποιεΐτο διά την καταμέτρη- 
σιν του οίνου όταν οΰτος θά έπωλεΐτο. Κατά την πώλησιν του οίνου έχρη- 
σιμοποιεΐτο καί τό μιτάκ(ι ) .

Τούτο ήτο ξυλινον δοχεΐον χωρητικότητες 1(0  έως 2C0 όκάδοη- καί 
έχρησίμευε ως διάμεσος σταθμός από τοϋ μεγάλου δοχείου εις τά τουλούμια 
η τ'λονμια διά των όποίεον εγίνετο rj μεταφορά εις την παραραλίαν. Έκεΐ, 
εις την παραλίαν, ή οποία απείχε έκ του χωρίου περί τά είκοσι λεπτά τής 
ώρας, έφερεν ό έμπορος μπόμπες  ή βαρέλια, χωρητικότητος αυτά 400 έως 
500 οκάδων έκαστον καί διά τοτίτων ό οίνος του Λύδημίου μετεφέρετο εις 
Κωνσταντινοΰπολιν

Τό κάτω στόμιον του βουτσιού έλέγετο πόρτα , διότι ακριβώς ήτο μία 
μικρά θυρίς διά τής οποίας είσήρχετο είς άνθρωπος εντός αύτοϋ διά νά τό 
καθαρίση.’Αλλά διά την ροήν του οίνου δεν ήνοιγε βεβαίως ή θυρίς αυτή 
αλλά μόνον μία οπή επί τής θυρίδος, ή οποία, ώς εΐπτμεν καί εις τήν 
περίπτωσιν του κάδον, έλέγετο πύρος. Έτοποθετεΐτο εις τον πι'ρον ή κα- 
νέλ(η) ήτις εις άλλα μέρη είναι γνωστή ώς κάνουλα.

'Η ώς άνω θυρίς έκτος από πόρτα έλέγετο καί φούτ(ι). ’Αλλά φοντια 
έλέγοντο καί αί κάθετοι πλευραί όλων τών βαρελίων έν άντιθέσει προς τάς 
πλαγίας αί όποΐαι έλέγοντο δονγες καί ενικός ή δονγα.

Έκτος από τον πνρρον εις τά μεγάλα βαρέλια τών πέντε χιλ. οκάδων, 
ήνοίγετο εις τό επάνω μέρος καί άλλη τις οπή διά νά εξάγεται οίνος εις 
μικράν ποσότητα διά τήν χρήσιν τής οικογένειας έλέγετο δέ ή οπή αυτή 
πυργισφ(ι).Τ1.χ.«μήν τραβάς άπδ τον πνρο, από τδ πνργ ιάφ3».

Κατά τήν διάρκειαν τοΐΓτρΰγου εις τό Αύδήμιον παρεσκευάζοντο ειδικά 
γλυκίσματα μέ μούστον,έκ τών οποίων τό συνηθέστερον ήσαν οί κουροντζέ- 
λες ή γρουτζέλες αί όποΐαι έλέγοντο καί σμαρουπαποΰδες. ^Ησαν δέ αύται 
χονδροκομμένα ζυμαρικά εις διάφορα σχήματα τά όποια εβραζον μέ μού
στον καί κατόπιν τά έρραινον μέ κοπανισμένα καρύδια, σπατίως δέ καί μέ 
αμύγδαλα. Τά καρύδια καί τά αμύγδαλα ήφθόνουν καί αυτά εις τό Αυδή
μιον. Εις μεγάλην δέ ποσότητα παρεσκεύαζον κονρουτζέλες αί σΰζυγοι 
τών νοικοκυραίων οι όποιοι έίχον τάς οίναποθήκας, διότι ήσαν υποχρεω
μένοι νά προσφέρουν από αυτάς εις ολόκληρον τό έργατικόν προσωπικόν, 
ήτοι εις τους μαγαζιτζήδες, τούς τρυγητάς οί όποιοι διά τών ζώων μετέ- 
φερον τάς σταφυλάς καί εις τά κοράσια τά όποια συνέλεγον αυτάς καθώς 
καί εις τάς οικογένειας των.

"Ομοιον σχεδόν γλύκισμα μέ τις κουρουτζέλες ήσαν καί τά κλίκια. 
Ά λ λ ’αύτά ειχον ώρισμένον κυκλικόν σχήμα,άπήτουν περισσοτέραν τέχνην
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είς τήν κατασκευήν καί εστέλλοντο ώς δώρα από τάς ήρραβωνισμένας εις 
τους μέλλοντας συζύγους των._ Έκτος όμως άπδ κλίκια at ήρραβωνισμέναι 
έσυνήθιζον νά στέλουν καί άλλων ειδών γλυκίσματα έκ τών οποίων άνα- 
ςρέρομεν τά : μπλα μακαρόν ια,  κορδέλλες, μυγδαλένια καί βουτρίνια. Τά 
τελευταία αυτά είναι εις τήν κατασκευήν των δμοια μέ τους γνωστούς κου
ραμπιέδες, διέερερον δέ μόνον εις τά σχήματά των καθόσον εις τό Αΰδήμιον 
έπροτιμώντο τά σχήματα τών λουλούδιών. Τά μιυγδαλένια εις μεν το σχή
μα ήσαν δμοια μέ τά βουτρ'νια ή καί βουτρέι ιο,  ώς εσυνήθιζον οι άπλοι- 
κώτεροι, διέψερον δμως εις τήν ουσίαν των καθόσον κατεσκευάζοντο έκ 
καθαρισμένων αμυγδάλων καί ζακχάρεως καί έψήνοντο είς τον φούρνον 
μέ πολλήν προσοχήν είς ειδικά δοχεία τά λεγάμενα εις τό Αύδήμιον άα- 
βάδες. Τά μυγδαλένια τά όποια ή νεολαία κατήντησε νά τά λέγη καί αμυγ
δαλωτά, έσυνηθίζοντο περισσότερον εις τον Γάνον έκ του οποίου, λέγεται, 
είσήχθησαν καί είς τό Αΰδήμιον.

'Όλα δέ αυτά τά γλυκίσματα δταν έστέλλοντο ώς δώρα είτε μεταξύ 
τών μελλόντων συζύγων, είτε καί τών κουμπάρων έλέγοντο συνολικώς 
ξτέλα. Π.Χ. «έστ! λε ξτέλα σ'ννφ'».

Έκτος τών ανωτέρω είς τό Αΰδήμιον παρεσκευάζοντο διά τού μού
στου καί πολλά ά'λλα γλυκίσματα τά όποια έχρησίμευον καί ώς τροφή τών 
κατοίκων. "Εκαστος κάτοικος, άναλόγως βέβαια τής οικονομικής του αντο
χής,κατά τον τρυγητόν θά έκράτει ποσότητά τινα μούστου είς τον όποιον 
θά άνεμίγνυε ειδικόν τι χώμα λευκόν ώς καί χαρδάλι (συνάπι) τετριμμένον 
τά όποια συνετέλουν είς τό νά λευκανθή ό μούστος καί νά διατηςήοη τήν 
γλυκύτητά του. Όλίγας ημέρας δέ μετά τον τρυγητόν ήρχιζον τά πακμα-  
ζοβράαματα.  ’Ήτοι μέσα είς τούς προαναφερθέντας άαβάδες, ώς καί είς 
κάπως μεγαλυτέρους τούς οποίους ώνόμαζον καί πακμαζοάαβάδες , έ'βρα- 
ζον τον μούστον καί παρεσκεύαζον τά περίφημα πεκμέζια τού Αΰδημίου, 
τά όποια τά έ'λεγον καί μέλια.

Λόγορ δμως τού κοπιωδεστάτου τής κατασκευής των καί τής κατά 
πολύ διά τού βρασίματος έλαττώσεως τής ποσότητάς των, δέν έσύμφερε νά 
παρασκευασθούν τοιαύτα διά τό έμπόριον, έκτος μόνον είς έξαιρετικάς 
περιστάσεις, όπως π. χ. κατά τον Εΰρωπαϊκόν πόλεμον δτε έσημειώθη 
έ'λλειψις ζακχάρεως εις τήν Τουρκίαν, παρεσκευάσθησαν εις τό Αΰδήμιον 
πεκμέζια διά τό έμπόριον.

Τά διά τήν οικιακήν χρήσιν παρασκευαζόμενα τά έτοποθέτουν είς 
πιθάρια λεγάμενα κιούπια είς τό Αΰδήμιον καί είς μεγαλυτέρους πίθους 
τούς λεγομένους άρμεγάδες. Έκτος δέ τών κοινών πεκμεζιών είς τό Αΰδή
μιον κατεσκευάζοντο καί διά διαφόρων καρπών καί μούστου γλυκίσματα 
τά όποια είς άλλα μέρη λέγονται ριτσέλια. Είς τό Αΰδήμιον δμωςρίτσέλία 
έλέγοντο μόνον τά παρασκευαζόμενα από κολοκύνθια.Τά λοιπά έφερον τό
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δνομα ΐοΰ καρπού εξ οΰ παρεσκευάζοντο. ’Ήτοι : κυδώνια, οϋκα, μήλακ.  ά.
Επειδή δμως, εκτός από κυδώνια, κατά την εποχήν του τρΰγου δέν 

υπήρχαν άλλοι καρποί, οί κάτοικοι τοϋ Αυδημίου έξήραινον τοιούτους και 
τούς έφΰλαττον διά τά πακμαζοβράσματα. Οι ούτως ξηραινόμενοι εις τόν 
ήλιον καρποί ελέγοντο κατά κανόνα και Χιαστά αλλά συνηθεστέρα ονομα
σία ήτο : Τζερτζιλονδες.

Αί οικοκυρά! διά τήν ταχυτέραν κατασκευήντού πεκμεζίου καί τώνπα- 
ρεπομένων αυτό, ήναπτον πολλας πυράς είτε εις τόν δρόμον, είτε εις σκε 
παστόν χώρον καί έτοποθέτουν πολλούς άαβάδες κατά σειράν. Προηγείτο 
πάντοτε ό μεγάλος πακμαζοάαβάς, ήκολούθουν δέ οΐ άλλοι κατά σειράν 
μεγέθους. Σημειωτέον ότι πακμαζοάαβάδες δέν ύπήρχον καί πολλοί είς το 
Αύδήμιον. ‘Ωρισμέναι μόνον οϊκογένειαι εΤχον τοιοίτον τόν όποιον καί 
έδάνειζον εις τάς άλλας.’Έπρεπε δέ μόλις θά ήρχιζεν ή βράσις, τήν οποίαν 
αί οίκοκυραί έ'λεγον κίν(η)αε (π.χ. κίν'σε ή άαβάς;)  νά αναμιγνύουν τό πε- 
ριεχόμενον διά τρυπητής κουτάλας, ή οποία εΐχεν αρκετό προεξέχουσαν 
λαβήν καί ή οποία έλέγετο χλιάρα. Ήμιλλώντο δέ αί οίκοκυραί εις τό νά 
παρασκευάση ή μία λευκότερα τής ά'λλης πεκμέζια. Ά λ λ ’ ή επιτυχία αυτή 
δέν έξηρτάτο από ειδικήν τινα γνώσιν, άλλ’ από τήν ποιότητα των 
σταφυλών.

Κατά τά παλαιότερα έτη οί κάτοικοι τού Αυδημίου δέν θά έγνώριζον 
τήν αμπελοκαλλιέργειαν καί επεδίδοντο εις τήν γεωργίαν ή οποία λο ί̂ο 
τού πετρώδους τού εδάφους δέν ήτο δυνατόν νά ευδοκίμηση. Μόνον εις 
άπομεμακρυσμένα σημεία όπως π. χ. εις τόν Πάτον καί εις τις Κερασιές 
διετήρουν αμπέλους. Επειδή δέ εις τά σημεία αυτά τό κλίμα είναι έςαι- 
ρετικώς υγρόν καί ψυχρόν αί σταφυλαί βραδέως ώρίμαζον. Διά τόν λόγον 
αυτόν έφρόντισαν οί παλαιότεροι Αύδημιώται καί έφύτευσαν αμπέλους εις 
τά μέρη αυτά τοιαύτας ώστε νά έχουν άνιοχήν αί σταφυλαί των εις τήν 
υγρασίαν. Αί σταφυλαί αύταί ελέγοντο κονλόβια άπέδιδον δέ περισσότερον 
εις ρακήν καί δλιγώτερον εις οίνον καί έξ αυτών ήτο δυνατόν νά κατα- 
σκευασθή τό λευκότερον πεκμέζι.

Λέγεται μάλιστα ότι πριν τής Έπαναστάσεως τού 1821 οί κατά και
ρούς Σουλτάνοι έπρομηθεύοντο τοιούτον λευκόν πεκμέζι έξ Αυδημίου διά 
τάς άνάγκας τού χαρεμιού των. Τήν φήμην αυτήν ενισχύει καί Σουλτανι- 
κός ίραδές έκδοθείς πριν τό 1810 επί Σουλτάνου Σελήμ τού Γ' καί ό 
οποίος εσώζετο μέχρι τών ημερών μας εις τό Αύδήμιον. Ό  ίραδές αυτός 
καθώριζε τά χονάουπα  (σύνορα) τού Αυδημίου καί ό Σουλτάνος έχαρίζετο 
σκανδαλωδέστατα εις τούς Αύδημιώτας, διότι παρεχώρει εκτάσεις καί πέραν 
τής 'Αγίας ’Άννης προς τό Κούμβαον, παραλιακώς, καί μεσογειακώςπαρε- 
χώρει καί τάς βορείους πλευράς τού Τεροϋ ’Όρους. Καί έκτος αυτών έχά- 
ριξε καί όλους τούς φόρους, τόσον τών ζώων, οί όποιοι εις τό Αύδήμιον
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έλέγοντο μπεγλίκια,  δσον και τής γης, δηλ. τά ϊμλάκ ια . 'Υπάρχει και άλλη 
τις εκδοχή τής χαριστικής αυτής πράξεως του Σουλτάνου, άλλ’ ούτε ή μία 
ούτε ή άλλη είναι ίστορικώς έξηκριβωμέναι. 'Η εκδοχή αυτή είναι τό γε
γονός δτι ό Σουλτάνος Σελήμ ό Γ' ήτο υποχρεωμένος νά προστατεΰση 
τούς διωκόμενους υπό τοϋ Ά λή πασά των Ίωαννίνων Τούρκους και 
Χριστιανούς και επειδή τήν εποχήν αυτήν παρουσιάζονται εις τό Αύδή- 
μιον πρόσφυγες εξ ’Ηπείρου και δή εξ Άργυροκάστου, ϊσως διJ ενερ
γειών αυτών καί χάριν αυτών παρεχωρήθησαν τόσον ή ασυδοσία δσον καί 
αί εκτάσεις αύταί.Σημειωτέον δτι άναφέρεται τοιούτος τιςπρόσφυξ έξ’Ηπεί- 
ρου δνόματι Γιάννης υποδηματοποιός ό όποιος εξελίσσεται εις τό Αύδήμιον 
εις πλουσιώτατον προύχοντα. Οί Αύδημιώται μή δυνάμενοι νά εξηγήσουν 
τον ταχυπλουτισμόν του αποδίδουν αυτόν εις άνεύρεσιν θησαυρών. Δέον 
δμως νά σημειωθή δτι τήν εποχήν πού αί εκτάσεις αύταί παρεχωρήθησαν 
δεν ήτο κτισμένον τό Νεοχώριον, τό οποίον εκτίσθη, άγνωστον πότε ακρι
βώς έξ Αύδημιωτών άνωθεν τοϋ Μοναστηριού τής Ά γ . "Αννης καί επί τής 
όδοϋ τής άγοΰσης εις Ρεδαιστόν. Εις τάς ημέρας μας εκ Νεοχωριτών ποι
μένων εκτίσθη εξ ολίγων οικιών καί τό Μάρμαρον, χωρίον κείμενον με
ταξύ Σχολαρίου καί Νεοχωρίου επί τής άγούσης εις Ρεδαιστόν.

Κατά τήν εποχήν τών πατέρων μας, δτε κατηργήθη όλοσχερώς πλέον 
εις τό Αύδήμιον ή γεωργία καί άπέβη τούτο τό μοναδικόν χαρμανσίζ-  
κιο ΐ  τής Θράκης καί οί κάτοικοι έπεδόθησαν εις τήν αμπελουργίαν, εκείνο 
τό είδος τών σταφυλών πού έκυριάρχησε ήτο τά Γιαπαλάκία,  τά όποια οί 
Τούρκοι εις Κων]πολιν ώνόμαζον γ ιαπιντζάκ ι.  Έ σαν δέ τά γιαπαλάκία, 
προ παντός τών αμπέλων τών ευρισκομένων εις τά πλάγια τών βουνών, 
τά εκτεθειμένα αφειδώς εις τάς ήλιακάς ακτίνας, μέ λεπτότατον φλοιόν, 
τραγανιστά καί ευωδέστατα, αί καλύτεραι σταφυλαί τών Γανοχώρων.

’Άλλα είδη σταφυλών ήσαν τά ’ Αγονστιάτ’κα—τά πρωϊμότερα—κα
θώς καί τά Σάμ ια  καί τά Τσαούσια τά όποια ώρίμαζον συγχρόνως μέ τά 
άγου ιτιάτ(ι)κα καί τά μεν πρώτα διεκρίνοντο διά τήν επιμήκη ρόγαν των, 
τά δέ δεΰιερα ειχον τήν ρόγαν στρογγυλήν καί μεγάλην ήσαν δέ ευωδέ
στατα. Τά άγουστιάτικα ήσαν κόκκινα. Έκτος αυτών τών πρωίμων εις τά 
υγρά μέρη ευδοκιμούν οί *Αγραδίνες, αί όποίαι όμοίαζον μέ τά Κουλόβια 
καί άντεΐχον επί πολύ καί μετά τήν αποκοπήν. Διότι οί Αύδημιώται μή 
έπαρκούμενοι νά τρώγουν σταφύλια κατά τήν εποχήν των, εκρέμων καί 
πολλάς άρμαθίας εις ξύλα από φιλύρας τάς όποιας ώνόμαζον καπρούλια, 
διά νά τά τρώγουν μετά τον τρυγητόν. Καταλληλότεροι δέ σταφυλαί προς 
τον σκοπόν τούτον ήσαν αί άγραδίνες, τάς οποίας άπέκοπτον συνήθως καί 
μέ τούς κλάδους τού κλήματος, δηλ. τις κληματσίδες καί αί τοιούτως κο- 
πτόμεναι σταφυλαί έλέγοντο τααμπαργιές.

Παραπλήσια μέ τάς άγραδίνας καί τά κουλόβια ήσαν καί τά Παμίκ ια}
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μέ την διαφοράν δτι αυτά ήσαν και κόκκινα. Ά λλα είδη ήσαν τά M c v  
ρομόοκ(ι)να . "Ομοια σχεδόν μέ τά τσαούσια, ώρίμαζον δμως αργότερα και 
ειχον πολύ μικροτέραν την ρόγαν, ήσαν δμως γλυκύτατα. "Ολα τά άνα- 
φερθέντα αυτά είδη περιεϊχον και κόκκους, διότι άνευ κόκκων δεν ύπήρ- 
χον σταφυλα'ι εις τό Αύδήμιον.
"Αλλο άςιόλογον είδος σταφυλών ήσαν οι Καραλαχανάδες,  εκ των οποίων 
κατεσκευάζετο μαύρος οίνος. ’Από αυτό τό είδος δεν εσυνήθιζον τά τρώ
γουν οί Αύδημιώται, διότι ό φλοιός των ήτο πολύ χονδρός καί ώρίμαζον 
τελευταΐαι εξ δλων.

"Αλλα είδη, Ιξ όσων ένθυμούμεθα, εΐνε τά Λιαι όρρογα, τά AYcUr- 
παρμάκ ια , αί Μαυροπαλιές  κ. ά.

Μετά την παρασκευήν των πεκμεζίων, αί οίκοκυραί, μετά τιτσς ημέ
ρας, θά κατεσκεύαζον καί Μονοτοτραχανά, ό όποιος ήτο ύπόξυνος, διότι 
δεν έχωμάτιζον τον μούστον. Άνεμίγνυον δέ εντός αυτού καί κόκκους 
κοπανισμένου σίτου.

Ό μουστοτραχανάς ώς καί τά πεκμέζια έχρησίμευον ώς φαγητόν τά 
όποια οΐ Αύδημιώται έτρωγον μετά τού άρτου των, καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τού έτους. "Οταν δέ, λόγο) τού ψύχους, τό πεκμέζι μετε/?άλλετο 
από ρευστόν εις σκληρόν, οί Αύδημιώται έλεγον δτι τό πεκμέζι φύτρωσε

Επίσης καί ό Μπουλαμάς  ή Μπλαμάς , άν καί κατά τι πολυτελέστε
ρος, εχρησίμευεν ώς φαγητόν.Είσήχθη δέ οΰτος εκ τού Γάνου εις τό Αύδή
μιον καί διέφερε όλοτελώς από τον μπουλαμάν πού έγνωρίσαμεν εις Κων- 
πολιν. Ό μπουλαμάς τού Αύδημίου ήτο δύο ειδών. Κατεσκεύαζον τοιού- 
τον εκ πεκμεζίου ό όποιος δμως, εάν δέν κατηναλίσκετο εντός ολίγων η
μερών μετεβάλλετο καί πάλιν εις πεκμέζι. ^Ητο δέ λευκότατος καί αφρώ
δης. Κατεσκεύαζον δμως τοιούτον καί εκ μούστου, ό όποιος ήτο μέν ερυ
θρωπός, αλλά στερεώτερος καί μεγάλης διαρκείας. Εις άμφοτέρας δέ τάς 
περιπτώσεις έχρησιμαποιείτο διά τήν κατασκευήν τσουένι,τό όποιον εις τό 
Αύδήμιον έλέγετο χ α λ β α τ ζόρ(ι)ζα.
Διά τού πεκμεζίου καί τού μούστου κατεσκευάζοντο καί Μπελτοκόμμα ία, 
ήτοι Μπελτές, ξηραινόμενος. Ό  μπελτές καί τά μπελτοκόμματα κατε
σκευάζοντο μέ μούστον καί μέ νισαστέν, ό όποιος εις τό Αύδήμιον έλέ
γετο Καταστατός.

Αλλά περί αυτών καί άλλιον τ)ά όμιλήσωμεν εις άλλο κεφάλαιον.

ΕΥΣΤΡ. ΖΗΣΗΣ
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ I. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

Χρήστη? ονομαζόμενος κατά κόσμον, ήτο Όράξ εκ καταγωγής, διότι 
οι γονείς του, ’Ιωάννης καί Θωμαΐς, ήσαν εκ τής πλησιόχωρου των Σα
ράντα ’Εκκλησιών παλαιάς καί ιστορικής πόλεως Ευκαρυου, ήτις, ως γνω
στόν, κατεστράφη προ πολλών ετών παρά τών Βουλγάρων. Έγεννήθη 
όμως έν Κωνσταντινουπόλει, κατά μέν τάς ιδίας αυτοΰ βιογροψικάς πληρο
φορίας, το 1850, κατά τινα δέ βιογροφικά σημειώματα του μακαρίτου πα~ 
τρός μου Γεωργίου I. Βαψείδου, ιατρού καί αΰταδέλψου αυτοί), 2 ετη 
πρότερον.

Δεκαπέντε μόλις ετών είσήχθη εις την εν Χάλκη Θεολογικήν Σχο
λήν, καταταχτείς είς την Β' τάξιν αυτής. Περί τής εισαγωγής αυτοί) εις 
την θ. σχολήν διηγείτο ό αείμνηστος συχνάκις τό εξής περίεργον έπεισό- 
διον: Ό  Χρήστος, ώς μικρός τότε την ηλικίαν, ήτο απαράδεκτος είς την 
σχολήν. ’Άλλως δέ υπήρχε καί άλλος λόγος σοβαρός, τό δτι εις μεγαλείτε-
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ρος αδελφός του προευρίσκετο ήδη ώς μαθητής έν τή ιδία σχολή, ό Κων
σταντίνος I. Βαφείδης, δστις κατόπιν άποφοιτήσας, συμπληρώσας ί έ τάς 
σπουδάς του εν Ρωσσία και χρηματίσας καθηγητής, προήχθη εις Μητρο
πολίτην και έποίμανε τάς επαρχίας Μαρωνείας, Σερρών, Πρεβέζης και 
Διδυμοτείχου, ένθα καί άπέθανεν.Έν τούτοις οί λόγο' οΰτοι παρεκάμφθη· 
σαν μετ’ ολίγον, ιδού δέ πώς: Ό τότε διευθυντής τής σχολής αρχιμανδρί
της Γρηγοράς, άντιληφθείς τήν εξαιρετικήν ευφυΐαν καί ικανότητα τού μι
κρού Χρήστου, έκράτησεν αυτόν, κατόπιν συνεννοήσεων μετά τών γονέων 
του καί τών συγγενών, εις τήν σχολήν, ώς ιδιαίτερον αυτού δήθεν ύπάλλη- 
λον.Έ ντή πραγματικότητι δμως, ένδύσας αυτόν ράσα, κατέταξεν άνεπισή- 
μως μεταξύ τών μα θητών."Οτε δέ έληξε τό σχολικόν εκείνο έτος καί έφθα- 
σαν at ημέραι τών ετησίων καί δημοσίων έξετάσεων, ό Χρήστος προεκά- 
λεσε τήν έκπληξιν καί τών θαυμασμόν δλων διά τήν μεγάλην αυτού επιμέ
λειαν καί τήν Ιπίδοσιν υπέρ πάντα άλλον. ’Ιδού, είπε τότε ό Γρηγοράς, ό 
περυσινός μικρός μαθητής, δστις δέν είχε γίνει δεκτός διά τούς γνωστούς 
λόγους. Τό αποτέλεσμα ήτο, δτι ένεκρίθη τότε παμψηφεί ή επίσημος έγ
γραφή του εις τήν σχολήν.

Ό Χρήστος, άριστεΰων διαρκώς, άπεφοίτησε μετά εξαετίαν τό 1871, 
αριστούχος παμψηφεί, χειροτονηθείς δέ ΐεροδιάκονος, έπα>ι ομάσθη Φιλά
ρετος. Καί άπεστάλη αμέσως εις Λειψίαν τής Σαξωνίας έν Γερμανία προς 
συμπλήρωσιν τών φιλοσοφικών καί θεολογικών σπουδών του, γενόμενος 
ακροατής έπί τετραετίαν τών έπισημοτέρων καθηγητών τής έποχής : ιώ ν 
■θεολόγων Κάνας καί Λουθάρδου, τών φιλοσόφων Δρύσις καί Στρούμπελ, 
τού φιλοσόφου Ινουρτίου καί άλλων. Τό 1875, ύποστάς διδακτορικός εξε
τάσεις , άνεκηρύχθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί μάγιστρος τών καλών' 
τεχνών.

Μεταβαίνων τότε εις Παρισίους καί διελθών διά τής Βόννης έλαβε 
μέρος, κατ’ έντολήν τού Πατριαρχείου Κωνήλεως, εις τό εκεί συγκροτηθέν 
τότε β' συνέδριον τών Παλαιοχαθολικών. Εις τό συνέδριον εκείνο έλαβον 
μέρος ώς επίσημοι αντιπρόσωποι τής μέν εκκλησίας Ινων]πόλεως οί τότε 
σπουδαίοι θεολόγοι καί καθηγηταί ’Αρχιμανδρΐται Φιλόθεος Βρυέννιος, 
τό γένος Χλωρός καί θείος τού Φιλαρέτου, καί ’Ιωάννης Άναστασιάδης, 
δ κατόπιν μητροπολίτης Καισαρείας, τής δέ έν Έλλάδι έκκλησίας οί δια
πρεπείς καθηγηταί Ν. Δαμαλάς και Ζήκος Ρώσης καί άλλοι άλλαχόθεν.

Μετά τήν λήξιν τού συνεδρίου ό Φιλάρετος μετέβη μετά τού Φιλο- 
θέου εις Παρισίους με σκοπόν νά άκροασθή καί τών έκεΐ έπισημοτέρων 
καθηγητών. Τότε δμως ό Βρυέννιος, δστις κατείχε τήν θέσιν διευθυιτού 
τής έν Κων)πόλει μεγάλης τού Γένους Σχολής, προήχθη εις μητροπολί
την Σερρών, γενόμενος αργότερου Νικομήδειας, τον διεδέχθη δέ εις τήν 
διεΰθυνσιν τής Μ. σχολής ό προμνημονευθείς Άναστασιάδης, δστις ήτο
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καθηγητής τής θεολογικής Σχολής. Τοιουτοτρόπως, κενωθείσης τής θέ- 
σεως καί αυτοί) διωρίσθη είς αυτήν ό Φιλάρετος, έπανελθών εκ τής Ευ
ρώπης, τον ’Οκτώβριον τοϋ 1875. ’Ανέλαβε δέ, έκτος τής εκκλησιαστικής 
ιστορίας και άλλων μαθημάτων, καί τήν χριστιανικήν ηθικήν, ακολούθως 
δέ και επί τινα έτη καί τα φιλοσοφικά, ύπηρετήσας ώς ιαθηγητής μέχρι 
του 1888.

Τό 1887 άπεστάλη υπό του Πατριάρχου Διονυσίου τοϋ Ε'. ώς αρχιμαν
δρίτης τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας,είς Στοκχόλμην τής Σουη
δίας, ΐνα  στέψη τον εκεί ομογενή πρεσβευτήν τής Τουρκίας Καρατζά 
πασάν, λαβών ώς δώρυν, έκτος άλλο)ν, καί πολύτιμον χρυσοϋν ώρολό- 
γιον.

Προαχθείς τό 1888 είς μητροπολίτην Τραπεζοϋντος, μετετέθη μετά 
15 μήνας είς τήν επαρχίαν Καστοριάς, τήν οποίαν έποίμανεν επί δεκαε
τίαν εν μέσφ ποικίλων αγώνων κατά των Βουλγάρων καί των Ρουμουτι- 
ζόντων. Τον Μάϊον του 1899 μετετέθη είς τό Διδυμότειχου, διαδεχθείς 
τον εκεί άποθανόντα, ώς εΐδομεν, αδελφόν του Κωνσταντίνον, είς τόν 
όποιον καί άνήγειρε μετ’ ολίγον καλλιμάρμαρον μνημειον έμπροσθεν τοϋ 
μητροπολιτικοϋ ναοϋ.

Έ πί τής μακράς αύτοϋ, επί 29 έτη, άρχιερατείας έν Διδυμοτείχω έ- 
κτίσθησαν ή άνεκαινίσθησαν καθ’ δλην τήν επαρχίαν πολλαί έκκλησίαι 
καί σχολεία, καθώς καί τό κεντρικόν κτίριον δυο δημοτικών σχολείων. 
Επίσης ίδρϋθη καί επί πολλά έτη ώφέλησε τήν Κοινότητα Διδυμοτείχου 
τό κηροποιεΐον τής Τ. Μητροπόλεως.

Έπί τοϋ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ' προσεκλήθη τρεις φοράς : 
τό 1902 — 4, τό 1907—9 καί τό 1911 —13, ώς μέλος τής έν Κων)πόλει 
ιερά; συνόδου, διακριθείς καί ώς μέλος τοϋ μικτοϋ συμβουλίου τών Πα
τριαρχείων. Έχρημάτισε δέ ταμίας καί πρόεδρος τής Εφορείας τής Θεολ. 
σΧ,°λής,πρόεδρος τοϋ Ζαππείου παρθεναγωγείου Κ)λιως, τών έθνικών νο
σοκομείων καί τών ορφανοτροφείων τών άρρένων καί τών ΰηλέων, ώς 
καί τοϋ πατριαρχικού περιοδικοϋ «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια».

Ή  έν Διδυμοτείχω ποιμαντορία αϋτοϋ υπήρξε σχετικώς ήσυχος και 
ανέφελος. Διεταράχθη δέ τόν Ιούνιον τοϋ 1917, δτε οί Βούλγαροι, ά φ ’ οΰ 
έπροσωποκράτησαν αυτόν έν τή Τ. Μητροπόλει, έφυλάκισαν κατόπιν έν 
τφ διοικητηρίφ Διδυμοτείχου. Τήν έποχήν εκείνην πολλοί πολλά έπαθον 
καί ιδίως ιερείς καί πρόκριτοι καθ’ δλην τήν επαρχίαν, διδάσκαλοι καί δι- 
δασκάλισσαι, διά δαρμών καί κακώσεων, φυλακίσεων καί εξοριών, είς τάς 
οποίας ύπέκυψαν ικανοί. Ά πό τοϋ διοικητηρίου ήχθη ό μητροπολίτης 
τόν Αύγουστον τοϋ ίδιου έτους είς εξορίαν ώς ύποπτος άνά τά ενδότερα 
τής Βουλγαρίας καί περιωρίσθη είς τινα μονήν τοϋ Καπινόβσκη, πλη
σίον τοϋ Μεγάλου Τυρνόβου,
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Μετά 3 μήνας δμως κατόπιν γενομένων ενεργειών, μετέβη εις Σό
φιαν, ένθα, ανευ τίνος προστασίας από μέρους τών Βουλγάρων, έ'μεινεν 
έν ξενοδοχείο) υπό καλλιτέρας συνθήκας μέχρι Μαρτίου τοΰ 1919. Έκει- 
θεν διά τής Ελληνικής στρατιωτικής αποστολής μετέβη εις Θεσσαλονίκην 
και παρέμεινε μέχρι τής 13ης Νοεμβρίου 1919, δτε, μετά την υπό τών 
γαλλικών στρατευμάτων κατοχήν τής επαρχίας του, έπέστρεψεν εις Διδυμό- 
τειχον, γενόμενος ένθουσιωδώς δεκτός υπό τοΰ ποιμνίου του. Μετά την 
επιστροφήν του, διακονίσας τά τής πολύπαθους αΰτοΰ επαρχίαί ζητήματα, 
άπεστάλη τό 1920 υπό τών Πατριαρχείων εις Λονδίνον ώς πρόεδρος 
πατριαρχικής αποστολής έν τφ έν Λάμπεθ Πάλας συνεδρίω τής Άγγλικα- 
νικής Εκκλησίας.

’Από τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1923 μέχρις ’Οκτωβρίου 1927 προσέλαβεν ώς 
Πρωτοσΰγκελλον και ειχεν ώς δεξιά χεΐραν έν τή διακυβερτήσεάτής επαρ
χίας εμέ, ανεψιόν έξάδελφοΰ καί πνευματικόν αΰτοΰ ανάστημα, διασωθέν- 
τα έκ τής άνά τό Κουρδιστάν τής Μικράς ’Ασίας εξορίας μου υπό τών 
τοΰρκων.

Έν τφ μεταξύ δ Φιλάρετος, διορισθείς υπό τοΰ Υπουργείου τών Ε 
ξωτερικών τής Ελλάδος, εϊργάσθη έν Άθήναις ώς πρόεδρος επιτροπής έκ 
κληρικών και λαϊκών προς μελέτην καί προπαρασκευήν τής ά'γτωστον εί- 
σέ τι πότε ποΰ καί πώς μελλοΰσης τά συτέλθη ’Ορθοδόξου Οικουμενικής 
Συνόδου.

Έπί τής πρωτοσυγκελλίας μου άπεδέχθη δ Φιλάρετος απόφαση·,λη- 
φθεϊσαν έν απουσία αΰτοΰ, καί έπεστάτησεν εις την έκ βάθρων άνοικοδό- 
μησιν τό 1926 τοΰ από πολλών έτών κατηρειπωμένου κα’ι έπίτη·α έτη άκα- 
τοικήτου κτιρίου τής .Τ Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, διά τών παλαιών 
οικονομιών τοΰ κοινοτικοΰ ταμείου τής Μητροπόλεως καί τής συνδρομής 
τή; ΔημαρχίαςΔιδυμοτείχου καί τών χριστιανών τής περιφερείας.

Τό 1927 δ Φιλάρετος ήναγκάσθη νά πραγματοποιήση παλαιάν του 
σκέψιν πρόβας εις την από τής ένεργοΰ άρχιερατείας παραίτησιν, καθ’δσον 
μάλιστα είχε πλέον καταληφΟή υπό τών καμάτων καί τοΰ γήρατος. Συνεν
νοήσεις λοιπόν μετά τών Πατριαρχείων καί τοΰ Υπουργείου τών Ε ξω
τερικών τής Ελλάδος, έτέθη τή αιτήσει του εις τιμητικήν διαθεσιμότητα, 
προαχθείς τό 1923 υπό τών Πατριαρχείων εις Μητροπολίτην τής σχολαζοΰ- 
σης έπαρχίας Ήρακλείας.

Άποσυρθείς δέ εις Θεσσαλονίκην έφησΰχαζεν, έξακολουθών τάς 
προσφιλείς αΰτοΰ μελετάς καί πολυτίμους συγγραφάς καί τήν επωφελή 
διά τήν έκκλησίαν δράσιν.

Τό 1930 προήδρευσε τοΰ Πανορθοδόξου συνεδρίου, τοΰ συνελθόντος 
εις "Αγιον ’Όρος τή πρωτοβουλίφ τοΰ Πατριαρχείου Κ)λεως.

Ό  Φιλάρετος Βαφείδης έτυγχανεν έκ τών άριστέων τής νεωτέρας έλ-
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ληνικής ιεραρχίας. Διεκρίθη ώς δόκιμος εκκλησιαστικός συγγραφεύς. Έπε- 
δόθη κυρίως είς έκκλησιαστικοϊστορικάς μελετάς. Απαύγασμα τούτων ει- 
νε ή μεγάλη αυτού τετράτομος Εκκλησιαστική Ιστορία από Χριστού μέ- 
χρι τού 1908, καθώς και ή επιτομή αυτής. Έξεδόθησαν προς τοΰτοις 'Ιε- 
ραί 'Ιστορίαι Π. κα'ι Κ. Διαθήκης, άλλα καί πλεΐσται δσαι σοβαραί διατρι- 
βαί καί λόγοι και πραγματεΐαι δημοσιευθεΐσαι εν τή «Εκκλησιαστική’Αλή
θεια», τφ «Γρηγορίω Παλαμα» καί αλλαχού ή εκδοθεΐσαι είς ιδιαίτερα βι- 
βλίαή βιβλιάρια, είναι δέ τά έξης: 1) Εισηγητικόν μάθημα είς τήν εκκλη
σιαστικήν 'Ιστορίαν,2) Ή  ανεξαρτησία τής Ρουμανικής Εκκλησίας υπό τής 
ιστορίας κρινομένη, 3) Κώδιξ τής Μητροπόλεως Καστοριάς, 4) Περί των 
εν τή Επαρχία Καστοριάς ιερών Μονών, 5) Περί τής εν Βουλγαρία Βυ
ζαντινής τέχνης, 6) Τό ζήτημα τής παρ’ ήμΐν εισαγωγής τού Γρηγοριανού 
ημερολογίου, 7) Σελίδες εκ τών απομνημονευμάτων τής υπό τών Βουλγά
ρων εξορίας μου, 8) Περί τού γάμου καί τής άγαμίας τών κληρικών, 9) Αί 
"Αγιαι Γραφαί, ή μετάφρασις αυτών είς τήν καθομιλουμέτ ην, 10) Ό  υλι
σμός καί ή ήμετέρα κοινωνία, 11) Περί τής πόλεως Διδυμοτείχου, τών επι
σκόπων καί τών μητροπολιτών αυτής, 12) Ή  γυνή εν τή οικογένεια καί 
τή κοινωνία, 13) ΙΙερί συνόδων, 14) Ή  Δ' οικουμενική Σύνοδος, 15) Ή  
αγάπη καί τά έργα αυτής έν τή αρχαία εκκλησία, 16) Λέων ό μέγας πάπας 
Ρώμης καί τό παπικόν πρωτείου, 17) Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 18) Κύ
ριλλος δ ’Αλεξάνδρειάς. ’Ασυμπλήρωτος δέ καί ανέκδοτος μέτει μελέτη αυ
τού περί τού μεγάλου ’Αθανασίου. Ταύτα πάντα πιστοποιούσι τήν μεγά- 
λην αξίαν καί φήμην τού αειμνήστου καί εν αυτή ακόμη τή Εΰρώκχ) ώς σο
φού καί σοβαρού εν γένει εκκλησιαστικού έπιστήμονος, διότι διακρινόμενος 
διά τήν περί τά θεολογικά καί εκκλησιαστικά ικανότητά του άπετέλει μίαν 
σεβαστήν αυθεντίαν. Πολλοί παλαιότεροι καί σημερινοί θεολόγοι καί μη- 
τροπολίται, καθώς καί μερικοί πατριάρχαι ήσαν μαθηταί του ή μαθητεί 
τών μαθητών του, σεβόμενοι αυτόν καί εκτιμώντες ώς σοφόν διδάσκαλον 
τής εκκλησίας. Είμαι μάρτυς έτος χαρακτηριστικού επεισοδίευ. "Οτε δ υπό 
τών τούρκων είς Ελλάδα απελαθείς Πατριάρχης Κωνσταντίνος Άράπογλου 
διήρχετο σιδηροδρομικούς έκ Διδυμοτείχου, χιλιάδες πληθυσμός Διδυμοτεί
χου καί περιφέρειας,άνδρες,γυναίκες καί παιδιά,χριστιατ οί, άλλα καί άλλοε- 
θνεϊς καί αλλόθρησκοι, κατήλθον είς τον σταθμόν διά νά ϊδουν τον άτυχή 
Πατριάρχην.Μόλις δέ πρώτος όλων έπλησίασε τον έκ τής αμαξοστοιχίας κα- 
τερχόμενον Πατριάρχην ό Φιλάρετος, μητροπολίτης τότε Διδυμοτείχου, καί 
ήθέλησε νά άσπασθή έκ καθήκοντος τήν χεΐρά του ώς Πατριάρχου, ούτος 
προλαβών ή σπχίσθη εκείνου τήν χείρα ώς διδασκάλου αυτού, προκαλέσας 
τοιουτοτρόπως τήν έκπληξιν καί τον θαυμασμόν τού κόσμου.

Ούτος λοιπόν ήτο καί τοιούτος δ γηραιός καί σεβάσμιος ‘Ιεράρχης
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αείμνηστος μητροπολίτης 'Ηράκλειας Φιλάρετος, οστις Ηχε τιμηθή καί 6ι’ 
αρκετών παρασήμων παρά διαφόρων κυβερνήσεων.

Έφησυχάζων, ώς εΐδομεν, εν Θεσσαλονίκη, ύποφέρων δε παλαιόθεν 
εκ διαφόρων νοσημάτων προσεβλήθη εφέτος σφοδρότερου υπό έλκους του 
στομάχου καί κατέλιπε τον βίον τή 11 ’Οκτωβρίου 1933. 'Η κηδεία του 
έγένετο δημοσία δαπάνη καί μεγαλοπρεπεστάτη την έπομέτην εν τφ ιερω 
ναφ τής τοΰ Θεοϋ 'Αγίας Σοφίας, ένθα είχε κομισθή τό σκήνωμά του άπό 
πρωίας. Την κηδείαν καθ’ ήνέχοροστάτησεν όέτεκα τής έν Άθήναις συγ- 
κληθείσης Συνόδου τής 'Ιεραρχίας τής Ελλάδος μόνος εν Θεσσαλονίκη 
παρευρεθείς μητροπολίτης άγιος Τυρολόης μεθ’ ολου τοΰ κλήρου, έτίμη- 
μησαν αί πολιτικαί, δημοτικαί, στρατιωτικαί καί λοιπαί άρχαί, τό Πανε
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, διάφοροι άντιπροσωπεϊαι καί ανάλογοι καί πλή
θος λαοΰ. Άπενεμήθησαν υπό τής κυβερνήσεως τιμαί υποστρατήγου, τον 
δέ επικήδειου έξεφώνησεν δ καθηγητής κ.Χαραλαμπάκης, ίξάρας τήν επι
στημονικήν καί λοιπήν αξίαν του μεταστάντος.

Άποθνήσκτον δ αείμνηστος είχε καταλίπει μυστικήν διαθήκην, δι’ής 
παρέχει τά μέν αρχιερατικά αΰτοϋ άμφια εις τό έν Θεσσαλονίκη Χαρίσειον 
Γηροκημεΐον, τήν δέ βιβλιοθήκην εις τήν θεολογικήν σχολήν Χάλκης με
τά τής σημειώσεως,ότι, έν ή περιπτώσει ή έκει αποστολή αυτής ήθελε κρι- 
θή αδύνατον, νά παραδοθή εις τό Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τέλος 
διαφόρους ομολογίας, παράσημα καί χρήματα, καί τά διάφορα αΰτοΰ 
έπιπλα, σκευή καί ενδύματα εις διαφόρους εκ των στενών καί μακρυνών 
συγγενών του, καδώς καί εις τινας ίδιώτας καί τους πτωχούς.

γ  ’Αρχιμανδρίτης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ

ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΤΟΣ

Εις τάς 6 Ιουλίου 1933 άπέθάνεν έν Χάλκη όπου ασθενών άπό 
οκταμήνου έφησύχαζεν δ Μητροπολίτης Τραχείας ’Αλέξανδρος Ζώτος.

cO αείμνηστος έγεννήθη εν ’Αδριανουπόλει τφ 1871. Άνήκεν εις έγ
κριτον ηπειρωτικήν οικογένειαν. Λαβών τήν πρώτην παίδευοιν εν τή γενε- 
τείρα αΰτοΰ, είσήχθη τφ 1888 εις τήν έν Χάλκη 'Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν, 
εξ ής άπεφοίτησε τφ 189G. Είσήλθεν εις τάς τάξεις τοΰ έγγάμου κλήρου. 
Άφιέρωσεν εαυτόν μάλλον εις τό διδασκαλικόν έργου. Ούτως έδίδαξεν 
έν Κωνσταντινουπόλει έν τφ Λυκείφ Πέραν καί διηΰθυνεν αυτό. Έδίδα
ξεν ωσαύτως καί έν τφ Ζαππείω Παρθεναγωγείφ. Παραλλήλως διετέ- 
λεσε Προϊστάμενος τοΰ ΐεροΰ Ναοΰ τών Χίων έν Γαλατά. 'Ως τοιοΰτος δέ 
έτιμήθη από μέρους τοΰ αοιδίμου Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Ιωακείμ 
τοΰ Γ' διά τοΰ όφφικίου τοΰ Μεγάλου Κατηχητοΰ. ’Αργότερου προς συμ-
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πλήρωσιν των σπουδών αυτοΰ μετέβη εις Βέρο λινόν και Μονάχον όπου 
άνεκηρΰχθη διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας. ’Έ ν τε τω Βερολίνφ και Μονάχψ 
διετέλεσε και Προϊστάμενος των αυτόθι ομογενών κοινοτήτων. Έπιστρέ- 
ψας εις Κωνσταντινοΰπολιν έκ Μονάχου διωρίσθη τφ 1920 Σχολάρχης τής 
Μ. του Γ. Σχολής. Έ ν τή θέσει ταΰτη υπηρετών έστερήθη τής συντρόφου, 
αυτοΰ άποβιωσάσης μετά μακράν νόσον. Μετά πεντειή δόκιμον σχολαρχίαν 
άποχωρήσας τής Μ. του Γ. Σχολής διωρίσθη ’Αρχειοφυλαξ των Πατριαρ
χείων. Τον Δεκέμβριον του 1927 επί Πατριαρχίας του αειμνήστου ΙΙα- 
τριάρχου Βασιλείου του Γ' έξελέγη Βοηθός Επίσκοπος τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Μητροπολίτου Ρόδου ’Αποστόλου υπό τον ψιλόν τίτλον τής πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης 'Αγιωτάτης Επισκοπής Τραχείας. Μη δυνηθείς όμως 
νά μεταβή εις Ρόδον καί νά άναλάβη τά επισκοπικά αυτοΰ καθήκοντα» 
έξηκολοΰθησε καί μετά την χειροτονίαν αυτοΰ, γενομένην έν τφ πανσέπτω 
Πατριαρχικφ Ναω τά Θεοψάνεια τοΰ 1928 υπό τής Α. Θ. Παναγιότητος, 
παραμένουν ως ’Αρχειοφυλαξ τών Πατριαρχείων. Κατά τό αΰτό έτος έξε- 
λέγη Κχθηγητής τής Δογματικής Θεολογίας έν τή Όρθοδόξφ Θεολογική 
Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου Βαρσοβίας, καί διωρίσθη συγχρόνους Άποκρι" 
σάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τή Όρθοδόξφ έν Πολωνία 
Εκκλησία, παραμείνας αυτόθι μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου 1931. Έλθών εις 
Κωνσταντινοΰπολιν τον Δεκέμβριον τοΰ αυτοΰ έτους διοορίσθη Σχολάρχης 
τής έν X χλκη 'I. Θεολογικής Σχολής. Μη δυνηθείς όμως νά παραμείνη έν 
τή θέσει ταυ τη, τον Μάρτιον τοΰ 1932 διοορίσθη Άρχιγραμματεΰς τής 
'Αγίας καί Πέρας Συνόδου.

Κ. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τ x «Θραακά» έστερήθησαν πολυτίμου συνεργάτου. Ό έκ Στενη- 
μάχου διδάσκαλος Κ. ΙΙαπαϊωαννίδης άπέθανεν έν Θεσσαλονίκη κατά τον 
Μάρτιον τοϋ παρελθόντος έτους.Τά «Θρακικά έπίφυλάσσονται εις τον προ
σεχή τόμον νά δώσουν βιογραφικάς πληροφορίας περί τοΰ σπανίου τοΰτου 
διδασκάλου, τό παράδειγμα τοΰ οποίου είναι προς μίμησιν από τους πολυ
πληθείς θράκας διδασκάλους, τών οποίων ελάχιστοι δυστυχώς έφιλοτιμή- 
θησαν δπως συμβάλλουν εις τό έργον τής περισυλλογής λαογραφικής ύλης 
καί περίσωσιν παντός δτι ένδιαφέρει την θρακικήν ζωήν. Κατωτέρω πα- 
ραθέτομεν σημείωσιν τών διαφόρων τοΰ αειμνήστου διατριβών. Ά λ λ ’ 
έκτος αυτών κατ’ αΰτάς έξεδόθη καί ή περιγραφή τής πόλεως Σωζοπόλεως. 
Δεν άμφιβάλλομεν δτι τό παράδειγμα τοΰ αειμνήστου διδασκάλου θέλουσι 
μιμηθεΐ καί άλλοι Θράκες διανοούμενοι.

Μία επιστολή έκ Σωζοπόλεως ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοΰ έξ 
’Απορρήτων. Εις «Ήμερολόγιον Όδησσοΰ». 1894. Γεωγραφία τών κρα-
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τών τής χερσονήσου του Αίμου . Ά θήναι 1896. Παροιμίαι Σωζοπόλεως. 
Εις «Μελετάς περίτοΰ βίου καί τής γλώσσης του Ελληνικοί) λαόν» Ν. Γ. 
Πολ.του, τ. Β., Γ' καί Δ'. Γεωγραφία των κρατών τής χερσονήσου τοΰ 
Αίμου, Σύρος 1901. Γεωγραφία των κρατών τής χερσονήσου τοΰ Αίμου. 
’Αθήναι 1905, Δημοτικά "Ασματα Σωζοπόλεως. Λαογραψικά Σωζοπό- 
λεω·. Εις «Λαογραφ.κον Δελτίον» τ. Αλ Τοπική παράδοσις Σωζοπόλεως. 
Εις ίδιον τ. Δ', Τα αίτια τοΰ Πασά καί ύπάρχουσι σουλτανικοί τάφοι εν 
Άδρίανουπόλει. Εις «Α ττικήν ’Ίριδα» τ. ΙΖ' 1912.Παρατηρήσεις εις τάς 
χρονικάς σημειώσεις τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ Σπ. Λαμπροί’. Εις «Νέον 
Έλληνομνήμονα». τ. Η'. ’Αρχαία εκ Μετρών επιγραφή. Εις «Νεολόγοτ» 
Θεσσαλι νίκης 1926 do. 310. Περί τών αρχαίων τάφων τής εν Πόντιο 
’Απολλωνίας. Αύτόθι 8 Αύγουστου 1926 ’Αλεξάνδρεια τετράδραχμα Με
σημβρίας. Αυτόθι 29 Αύγουστου 1926. Δημώδες ίστορικότ άσμα έξ Ά γ- 
χιάλου τοΰ Εύξείνου. Αύτόθι 1 ’Ιανουάριου 1927. Ή  λαϊκή μούσα διά 
τήν αποφράδα Τρίτην τής 29 Μαΐου τοΰ 1453. Εις «Νέαν ’Αλήθειαν» 
Θεσσαλονίκης 29 Μαΐου 1927. Τά παρά τήν Άγχίαλον θερμά λουτρά 
«Λίτζ ια» αύτόθι από 8 Αύγουστου 1927. Τό έμπόριον τής ’Απολλωνίας 
(Σωζοπόλεως) διά μέσου τών αιώνων. «ΜακεδονικόνΉμερολόγιον» 1928. 
Οί μεγάλοι Ίεράρχαι. Δημοτικά άσματα Σωζοπόλεως.«ΜακεδονικόνΉμε- 
ρολόγιον» 1930. Ή  Έγνατία καί Εξήντα χρόνια στο σκοτάδι καί στή σιω
πή. «Μακεδονικόν ημερολόγιου» 1931. Καί είς τά «Θρακικά» εις διαφό
ρους τόμους, έδημοσίευσε διαφόρους μελετάς. Μ. Α. 2.

ΘΗΣΕΔ^Σ Α. ΠΙΝΔΙΟΣ

Έγεννήθη εν Φιλιππουπόλει τφ 1886 εκ πατρός ’Αγγέλου Πινδίου, 
λογίου έμποροκτηματίου καί εκ μητρός Μαριώρας, θυγατρός τοΰ πρωτο- 
μαΐστορος τοΰ εν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών γουναράδων Χατζή Νικο
λάου Εύθυμ. Κάβρα έξ Άμπελακίων τής Θεσσαλίας. Τήν εγκύκλιόν του 
έκπαίδευσιν ελαβεν εν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις διακριθείς επί σεμτό- 
τητι ήθους καί έπιμελεία. Άποφοιτήσας τώ 1902 ένεγράφη είς τήν νομι
κήν σχολήν τοΰ πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ταχέως όμως κατέλιπε τάς σπου- 
δάς τοΰ δικαίου καί άφωσιώθη είς τήν μουσικήν, είς ήν παιδιόθεν ειχεν 
κλίσιν καί ιδιοφυίαν, όπως καί δ πρεσβύτερός του αδελφός Τηλέμαχος καί 
ή αδελφή του ’Αριάδνη, χήρα τοΰ ήρωϊκώς πεσόντος έν τή μάχη τών 
Καϊλαρίων (1912) λοχαγού Παπαλάμπρου. Τά πρώτα μαθήματα είς τό 
κλειδοκΰμβαλον έλαβε παρά τής αδελφής του μαθήτριας τοΰ μουσικοδι
δάσκαλου έν τοΐς Ζαριφείοις Γερμανού Άδόλφου Gebauer, ήσκήθη δέ 
κατόπιν υπό τον μουσικοδιδάσκαλον τοΰ έν Φιλιππουπόλει Μουσικοφιλο- 
λογικοΰ συλλόγου «Όρφέως» Τσέχον Teiner. Έν Ά θήναις έφοίτησεν είς
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to ’ξίδεΐον ’Αθηνών, εις τό όποιον μετ’ είσιτηρίους εξετάσεις μετά δυσκο
λίας εγένετο δεκτός' εκ των ύστερων όμως άπεδείχΟη ή προς τήν μουσι
κήν ιδιοφυία του, διότι πρώτος αύΐός έλαβε δίπλωμα είς το κλειδοκύμβα
λου από τής ΐδρύσεως του ’Ωδείου και το χρυσοΰν μετάλλιον. Μετά τήν 
από τού ωδείου άποφοίτησίν του διωρίσθη καθηγητής του κλειδοκύμβα
λού εν αύτφ* μετ’ ολίγα δμως έτη μή ικανοποιούμενος [ύλικώς καί ηθικώς 
άπεχώρησεν αύτοΰ καί συνεταιρισθείς μετά τοΰ κ. Καλομοίρη, κυρίας 
Πανά καί Φωκά καί άλλων μουσικών ίδρυσε τό Έλλη νικόν ’Ωδείου. Έ ν 
τφ μεταξύ μετέβη είς Βερολίνου, ένθα ελοβεν ιδιαίτερα είς τό κλειδοκύμ
βαλου μαθήματα παρά τοΰ καθηγητοΰ Petri, διδασκάλου τοΰ Μητροπού- 
λου καί Σκόκου. Μετά τήν από τοΰ Έλληνικοΰ ’Ωδείου άποχώρησιν τοΰ κ. 
Καλομοίρη καί τήν ύπ’ αύτοΰ ΐδρυσιν τοΰ Έθνικοΰ ’φδείου ό Πίτδιος 
διωρίσθηύπό των εταίρων καλλιτεχνικός διευθυντής τοΰ Έλληνικοΰ ’Ωδείου 
καί τοιοΰτος παρέμεινε μέχρι τοΰ αώρου θανάτου του επισυμβάντος τή 
10 ’Ιανουάριου τοΰ 1934. Μείλιχος τον χαρακτήρα ήγαπάτο υπό πάντων τών 
συναδέλφων του καί μαθητών διακριθείς διά τήν μεθοδικότητα έν τή διδα
σκαλία και τό διοργανωτικόν του πνεΰμα ώς διευθυντοΰ τοΰ Έλλ. ’Ωδείου.

M vqx. A.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΙΡΟΣΘΗΚΑΙ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1878 ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εις όσα έδημοσιεύσαμεν περί τού αρχηγού τής Μακεδονικής Έπανασχάοεως 
τού 1878 ’Επισκόπου Κίτρους Νικολάου (ίδε Θρακικά Δ' 1933 σ. 200) προσθέτομεν 
καί τα εξής'

Ό  Κίτρους Νικόλαος υπογράφεται ώς εξής «Ν. Δ. Λούσης αρχιδιάκονος» εις 
έγγραφον διαμαρτυρίας άπό Φιλιππουπόλεως 11 'Απριλίου 1869 όλων τών έν Φιλιπ- 
πουπόλει Κληρικών προς τό Οικουμενικόν ΠατρισρχεΙον διά τάς εκεί αυθαιρεσίας 
τών Βουλγάρων (πρβλ. Έκκλησ. δελτίον ύπό Β. Δ. Καλλίφρονος τόμος Ε' έν Κων- 
σταντινουπόλει 1871 σελ. 106).

Γραμματέας κατά τό διάστημα τής Έπαναστάσεως τού ’Επισκόπου Κίτρους Νι
κολάου έχρημάτισεν ό γνωστός λόγιος ’Αθηναίος αοίδιμος Ίδομενεύς Στρατηγό- 
πουλος δστις καί έδημοσίευσεν αναμνήσεις τινας από γενικής άποψεως έξετάζων την 
έπανάστασιν δστις παραβάλλει τον Νικόλαον μέ Γρηγόριον τον Ε' καί μέ τον Πα
λαιών Πατρών Γερμανόν- «ή πστρίς, γράφει, δεν έ'χει κατά τούς τελευταίους χρόνους 
νά επίδειξη άνδρας τής μεγάλης πατριωτικής αΰταπαρνήσεως τού τετιμημένου 'Ιε 
ράρχου Κίτρους Νικολάου». Ό  αυτός δημοσιεύει καί έγγραφον τού ίδιου άπό 21 
’Ιουλίου 1878 δι" ού δηλοΰται δα ό Ίδομετεύς Στρατηγόπουλος ύπηρέτησεν πισιώς 
τον Μακεδονικόν αγώνα, εις δ υπογράφεται ώς πρώην Κίτρους, (πρβλ. Πατριωτική 
Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη άριθ. 17 1904 σελ. 18).

Ό  Κίτρους Νικόλαος άπέθανεν έν Ά θήνα ις τή 29 Ιουνίου τού 1882 μή άπο- 
λαύων τής δεούσης περιθάλψεως ώς εξάγεται έκ δημοσιεύματος τού αοιδίμου Διο
νυσίου Λάτα τού είτα ’Αρχιεπισκόπου Ζακύνθου έν τφ ύπ’ αυτού έκδιδομένω πε· 
ριοδικφ «Σιών» έν ω άνχγράφεται ώς εξής: «Άναγράφομεν καί ημείς μετά λύπης 
τον θάνατον τού σεβασμίου 'Ιεράρχου Κίτρους Νικολάου προ ολίγου ενταύθα άπο- 
βιώσαντος. Έγένετο θύμα τής έποχής έν ή ξώμεν καί τών περιστάσεων ύπό τός 
οποίας τον βίον διερχόμεθα. Έγινόσκωμεν πάνυ καλώς πάντα τά άφορώνια εις τον 
τεθνηκότα Ιεράρχην άφ’ ής ημέρας έπάτησε τον πόδα εις ’Αθήνας. Δεηθώμενδπως 
ή ψυχή του τουλάχιστον άμειφθή ύτό τού Πλάστου έν τοϊς Ούρανοΐς» (πρβλ, Σιών 
1882 ’Ιουλίου 14 άριθ·. 7 πρβλ. καί ήμέτερον πόνημα Σιών Εύρετήριον ΑΘ 1909 
σελ. δδ). "Οπως όμως συνήθως συμβαίνει έτιμήθη ό άοίδημος μετά θάνατον ώς 
περιγράφουσιν τά ήμερήσια τής έποχής φύλλα, αποσπάσματα τών όποιων άνοδημο· 
σιεύομεν.

«Αιών» 29’Ιουνίου 1882 άριθ. 3891.—Σήμερον έγένετο ή κηδεία τού χθες άποβιώ- 
σαντος Σεβ.’Επισκόπου προίην Κίτρους Νικολάου δστις ώς γνωστόν κατά την τε- 
λευταίαν έν Θεσσαλία έπανάστασιν έγκαταλιπών τον ’Επισκοπικόν Θρόνον άνέλαβε 
την σπάθην τού πολεμιστοϋ καί ύπό τήν Σημαίαν τού Σταυρού έπεδίωξε την άπε-
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λευθέρωσιν των δούλων αδελφών. Εις τον νεκρόν άπεδόθησαν αί υπό τοΰ προ
γράμματος τής Κυβερνήσεως επί τούτο) έκδοθέντος ημαί, παρηχολούθησαν δέ τήν 
κηδείαν ό Πρωθυπουργός κ. Τριχούπης μετά των ’Υπουργών, πάσαι αί άρχαί καί 
άπειρον πλήθος άποδίδοντες φόρον τιμής τφ έναρέτφ 'Ιεράρχη καί γενναίφ πόλε- 
μιστή.

«Έφηιιερίς» (Α. Κορόμηλα) άρ. 181 Ί ιυν ίο υ  30—1882.— ’Επίσημος καί κατανυ- 
κηκή έγένετο χθες τή 10η π.μ. ή κηδεία τοΰ αειμνήστου Επισκόπου Κίτρους Νικο- 
λά ιυ. Ή  Κυβέρνησις άπονείμασα εις τόν νεκρόν τοΰ 'Υποστρατήγου τιμάς έξε?ή- 
λωσεν οΰτω ολοκλήρου τοΰ έθνους τήν έκτίμησιν προς άνδρα λατρεύσανια τήν 
πίστιν καί ελευθερίαν καί άναδειχθέντα έφάμιλλον προς τούς ηρωικούς τοΰ 1821 
πατέρας. Ή  ιστορία παρέλαβε τό όνομά του καί ή δόξα τφ έφιλοτέχνησε στέφανον. 
Πλήθος πολύ πορηκολούθει πενθούν τήν κηδείαν. Λόγους δέ έξεφώνησαν ό Γυ
μνασιάρχης κ. Γ. Κρέμος καί ό φοιτητής κ. I. Σπουτινής.

«Νέα Έφημερίς» 1882 ’Ιουνίου 30 άριθ. 207.— Μεγαλοπρεπής έγένετο χθες ή 
κηδεία τοΰ άποβ·.ώσαντος ’Επισκόπου πρ. Κίτρους Νικολάου άποδοθησών τω νεκρφ 
των δΓ επισήμου προγράμματος όρισθεισών στρατιωτικών τιμών. Ήκοκούθησαν δέ 
τήν κηδείαν ό Πρωθυπουργός κ. Τρικούπης ό Υπουργός τών ’Εκκλησιαστικών κ. 
Λομβαρδός, πολλοί βουλευταί, οί εκ Μακεδονίας καταγόμενοι καί οί έκ τοΰ σύνεγγις 
γνωρίσαντες τόν μεταστάντα 'Ιεράρχην ού τάς άρετάς καί τόν βίον εξιστόρησαν 
μετά δυνάμεως λόγου ό Γυμνασιάρχης κ. Γ. Κρέμος καί ό κ. I. Άρσόνης.

'Ο Σεβ. Μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιος μάς έπληροφόρησεν, 
δΓ ό καί εύχαριστοΰμεν, ότι υπό τοΰ ίδιου 'Ιεράρχου Νικολάου έδημοσιεΰθησαν 
απομνημονεύματα ώς έπιφυλλις έν τή Έφημερίδι «Κάϊρον» τοΰ 1904'άνεδιφήσαμεν 
τόν τόμον τούτον αλλά τοιαύτη έπιφυλλις δεν ν'πάρχει.'Ο Σεβ. μάς έπληροφόρησεν 
ότι κατέχει Λειτουργικήν Αρχιερατικήν φυλλάδα τοΰ αοιδίμου Κίτρους, εύρεθεΐσαν 
έν τή Μονή τών Α γίων Πάντων ένθα έπολιορκήθη υπό τοΰ Τουρκικού στρατού κατά 
τήν έπανάστασιν.

Ό  αοίδιμος επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος διατελών μαθητής τής Ριζαρίου 
Έκκησιαστικής Σχολής έτη 1863 άπήγγηλεν έντολή τής Σχολής κατάλληλον λόγον 
κατά τό μνημόσυνον υπέρ τών ιδρυτών τής Σχολής ’Λδελφών Ριζαρών (πρβλ. Ευαγ
γελικόν Κήρυκα τόμ. Ζ' σελ.225-236)

Έ ν Καρδίτση,

f  Ό  Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων ΙΕΖΕΚΙΗΛ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΑΙΝΟΥ

Εις τόν Β' τόμον τών *Θρακικών» (σ. 297-333) ό αείμνηστος Β. Α. Μυστακίδης 
έδημοσίεισε κατάλογον τών μητροπολιτών Αίνου. Εις τό τελευταΐον τεύχος τής 
Echos d’ Orient (έτος 36 σ. 319) ό V. Laurent εις τήν μελέτην του Melanges de 
geographie ecclesiastique αναφέρει ότι έν τή Μεγάλη Λαύρα τοΰ “Αγίου "Ορους 
υπάρχει χρυσόβουλον ’Ανδρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου όπου μετ’ άλλαιν πέντε αρ
χιερέων υπογράφει τελευταίος ό Μητροπολίτης Πισσιδίας, Αίνου πρόεδρος καί 
ύπέρτιμος Σάββας f ’ Καί εις σ.322 αναφέρει ”6) Σάββας' ό τελευταίος πρέπει νά εΐνε 
μετά τού προηγουμένου (Νικολάου Μονεμβασίας) ό αρχαιότερος τήν χειροτονίαν τών 
άλλων καθότι τόν εύρίσκομεν ήδη έν ένεργεία τφ 1285 (Echos d’ Orient XXVI 1927, 
115).Άλλα εις τήν χρονολογίαν αυτήν ή Μητρόπολις Αίνου εϊχεν ήδη μητροπολίτην 
(Michel ef. Ibid 146—17) καί δεν ήτο υπό τήν δικαιοδοσίαν του. Τήν άνοιξιν τοΰ

Θ ρ & κ ι κ ά Ε '  24
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1321 άλλος μητροπολίτης Γυηγόριος κατέλαβε τήν θέσιν του (Miklosich et Muller op 
cit I. 98,99,102.105), άναμφιβόλως από τίνος χρόνου. Πάντως η υπογραφή αυτή θά έγέ- 
νετο προ τοβ ’Ιουλίου 1315, καθότι ή επισκοπή Αίνου εύρίσκεται προσηρτημένη είς 
άλλην επαρχίαν την τής Περγάμου (Ibid 15). Περιττόν νά προσθέσοομεν δτι ό τίτλος 
Πισσιδίας εινε δι’ ’Αντιόχειας τής Πισσιδίας καί είνε εκ των αρχαιότερων τύπων 
λίαν έν χρήσει είς τήν νεωτέραν έποχήν».

Καί κατωτέρω προσθέτει. »6) Σάβας ’Αντιόχειας τής Πισσιδείας άπό τοΰ 1285 
τουλάχιστον μέχρι τοΰ 1301 καί προ τοΰ τοΰ 1315». Κατά πάσαν πιθανότητα ό Σά- 
βας θά πρέπει νά τεθή προ τοΰ ύπ’ ύπ’ άρ. 4 Δανιήλ τοΰ καταλόγου Μυστακίδου·

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Είς τήν σελίδα 228 Τοΰ παρόντος τόμου είς τήν 2αν σημείωσιν προσθετέον δτι 
ή επιστολή έδημοσιεύθη είς τόν «Εκκλησιαστικόν Φάρον» τομ. ΛΒ (1933) τεύχ. δ' 
είς τήν μελέτην. «Έκ τής αλληλογραφίας τοΰ "Ηράκλειας ’Ιγνατίου» ένθα ό λόγος 
καί περί των εφόρων καί επιτρόπων τοΰ Κοινού.

Σελ.233.Είς τήν Ιην σημείωσιν προσθετέον δτι κατ’άρχάς οί επίτροποι τοΰ Κοι
νού ήσαν δύο ή τρεις έκ των συνοδικών καί δή τών γερόντων ’Αρχιερέων οϊτινες 
μετά δύο ή τριών λαϊκών έπεμελώντο τών Οικονομικών τοΰ Πατριαρχείου έ\ώ οί 
έφοροι ήσαν επτά έκ τών συνοδικών ή έκ τών γερόντων τών διαμενόντων έν 
Κ)πόλει καί άνελάμβανον κυ,,ίως τήν προστασίαν τάν συμφερόντων τών έν ταΐς 
έπαρχίαις ’Αρχιερέων.



ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ (*).

Έ ν τη περί τής Θρησκείας των Θρακών μελέτη.

Διορθωτέα : σελ. 41. στιχ. 14 ’Αντί Διόξενις Διόζενις.
» 41, » 17 μετά τό σηγγενείας προσθετέον άμφοτέρων.
» 41, » 18 άπαλειπτέον to : δύο.
» 42, » 21 αντί Ζβεσοϋρδος Ζβεσθοΰρδος.
» 44, » 6 ήσυχον.
» 44, έν τη υποσημειώσει προσθετέον : καί “Α. Χουρμουζιάδου περί

των ’Αναστεναριών, Κ)πολις έτ. 1873.
» 45, έν τη υποσημειώσει : Καταστερισμοί.
» 46, στιχ. 13 πρόγονος.
» 46, έν τη υποσημειώσει 5 : Κορνήλιος Ροϋφος.
» 47, στιχ. 7 Όκονηνός.

47, » 19 Τα (ρ) σοϋ Ταρσά Κέλσου.
46, » 5 Θεόφραστον.
49, > 8 Πιερία.
51, » 15 nuncnpantes

» 51, έν τη υποσημειώσει : έν σημ. 3. 
» στιχ. 14 Μυρτηνός.

Εις σ. 6δ ή αειρά 5 κάτωθεν άναγνωστέα, 5η άνωθεν.

Εις την «Δυτικήν Θράκην κατά τον Έβλιγιά Τσελεμπήν»,

Σελ. 113 —128 Δ' τόμου καί 179—-217 Ε' τόμου.

Τά κυριώτερα
Σελ. Σειρά άνωθεν κάτωθεν άντί άνάγνωθι
115 12 » Mynard Meynard

» 9 » Zapisti Zapiski

(*) Ώ · έκ τής μακράν παραμονής των συγγραφέων δεν ητο δυνατόν νά γίνουν 
κατά τήν έκτύπωσιν αί τελευταϊαι διορθώσεις,παρ’αϋτών ως έκ τούτου σημειοΰντα» 
τά κυριώτερα παροράματα ενταύθα.
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Σελ. Σειρά άνωθεν κάτωθεν αντί άνάγτωθι
11Γ> 9 Drevnostei Drevnostej
120 20 * μιχράμια μιχράπια
124 12 » Σουμί Σαμι
128 3 > τρόπον τρόμον
179 6 » Κ αρ άκου βαρτζιν λί κ Καρα-Γκουβερτζινλίκ
» 8 » » » >
» 10 Τακοΰπ Τακούτ

180 4 » άσπρα χρήματα άσπρα (χρήματα)
8 Χ> γνώμην γνώμην μου

» » » Girik Girik (άνευ στιξ.)
» » » καρδίαι καρδίαι αυτών

181 7 > ή ψυχή τό αίμα
183 9 » εις από τόσων εκατόν - παρά την επί τόσας

ταετηρίδων έκατονταετηρ ίδας
» 14 εκ όπισθεν

22 » depmen deermen
24-25 » depmene deermene
31 » Bit. Βυζαντιτή

» 40 » (gorup) (goriip)
185 1 » τοΰ λουτρού τό λουτρόν
» 11 Δουζμεδζέ Δουζμεδζέ(πλαστός;)
» 2 » Naus-ι-Σουλτάν Naks-ι-Σουλτάν
» 11 » » kalamos κάλαμος

18G 2 καί 10 » * Naus-ι-Σουλτάν Naks-i-XiaOadv
» 7 » Naus Naks
» 1 » menhrns menhus
» 5 » am trier Hammer
» 10 » άλλη γραφή άλλη γρ : yerinde

189 9 )) Άπολλανιδεΐς Άπολλώνιδεΐς
> 10 ;> abifap afitap

11 pege pe^e
» 13 » kiillimizde killlumuz— de

190 1 buyurinus btiyurutmz
2 > πράξωμεν πράξωμεν

> 1 » galamimesbur galati mesliur
» » * (δεδοξασμένον) (έπικρατήσαι)

193 4 » «kise» κ. «kise» (κοινώς
6 Κίουμιουλτζίναν Γ κίουμίουλδζιναν

191 ο » φών φών (Χριστ. Πάσχα)
12 y> διπλούς φόρους διπλούς φόρος
2 2> Cengilik Cengilik

» 10 Χ> χριστιανούς είδωλολάτρας (χρι
στιανούς)

> 12 Κίουμαυίσζίνας Γ κίουμιουλσζίνας
195 4 » g iimle Cumle
196 3 kasi kasi
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Σελ. Σειρά άνωθεν κάτωθεν αντί άνάγνωθι
3 » mrap micrap

197 1 » Selanrn kavlan Selatn u kavlan
» 3 » Selamu Selam-u

197 4 » ταραδόσεις παραδόσεις
» 9 meseit mescid

198 2 » σαχάνι κ. ζαν σαχάνι κοιν. ζαάν
> 16 yesmesar Qesmesar

199 1 » εικάζω, δτι περί εικάζω, ότι πρόκειται
περί

» 5 » panir paniir
201 12 Αυλή Αυλή (οϊκο,). πόλει)
202 7 έκαστον έκάστη

» 1 Luveys Suveyis

203 14 Άϊν-ουσ-Σέμς ’Άϊν-ουσ Σεμς
» 1 » ari lari
» 2 grmleri gunleri
» 6 » παροιμιώδης παροιμιώδους

206 2 gonclerdi gonderdi
3 » n n Μ ή

» 4 » Ίόπων Ίόππην
207 11 » δνων δνον

4 » Kevne'iu Kevne'in
5 » eile τι είσέτι

208 3 » προτήτου προφήτου
> 4 Δζεμσυλ Δζέμ-ουλ

5 ubtatabisu uftatahisu
» 6 » ufbihat uttihat

9 μουσουμανικός μουσουλμανικός
> 14 1) δρα σημ. 4. "Ορα σημ. 9 σελ. 207

210 5 » παροιμία. παροιμία :
211 1 » Seuk Senk

» 5 » Μεσΰνη Μεσσήνη
212 3 » » asarligi asarligi (άν. στίξ.)

214 12 » naizri naziri
22 II ιλαρόν Πελαγτόν ;

215 14 τηγή Τη γη
216 7 Μέκαν Μέκκαν

10 παραδείσου Παραδείσιου
> 20 βοϊβόδα βοϊβόδα
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Οικονόμου  Κώνοτ .  Λουίζου.  ΙΙαρατηρήσεις εις τήν ςρί)ογγο-
λογίαν Καλλιπόλεως....................................................................  344—346

Ευστρατ ίου  ΖήσηΛ ιάφοοα  Αύδημίου. 347—·;'58

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Ηράκλειας  Φιλάρετος Βαφε ίδης .  Ύπό ’Αρχιμανδρίτου Νικ.
Γ.Βαφείδου............................................................................ .......  359—364

Τραχε ίας  'Αλεξ. Ζώτος .......................................................................  364—365
Κ. Παπα ϊωανν ίδης .  'Υπό Μ. Α. Σ..................................................  365 - 366
Θησεύ ;  Πίνδιος  υπό Κ. Μυρτ. Άποστολίδου...............................  366 -- 367

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΓΙΚΑΙ

Ή  έπανάστασις τοΰ 1878 καί ό επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. 368— £69
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Τυπογραφικά παροράματα . „ . . , · . . . 371 — 373
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Γραφή και υπογραφή ‘Ιερεμίου Γ '...................................
Πανομοιότυπου γραφής διδασκάλου Γαβριήλ Καρνίτον. 
Γραφή και υπογραφή Νεοφύτου ’Άρτης.
'Υπογραφή Γενναδίου Ήρακλείας...............................
‘ Υπογραφή Παϊσίου Νικομήδειας...................................
‘ Υπογραφή Μεθοδίου Ήρακλείας..................................
'Υπογραφή Μελετίου. » ...............................
‘ Υπ)γοτφή Φιλιππουπόλεω; Καλλινίκου. .
Ιωσήφ Λεοντόπουλος.......................................................
’Ιγνάτιος Ήρακλείας..........................................................
‘Υπογραφή ‘ Ιγνατίου Ήρακλείας..................................
Θεόκλητος Πολυείδης........................................................
Γεώργιος Βιζυηνός. .......................................................
Μητροπολίτης Ήρακλείας Φιλάρετος Βαφείδης.



Εις τά «ΘΡΑΚΙΚΑ» δημοσιεύονται έργασίαι πρωτότυποι, άφορώσαι την αρχαιο
λογίαν, ιστορίαν, γεωγραφίαν τής Θράκης, ώς καί γλωσσικά κείμενα, γλωσ
σάρια καί λαογραφικαί συλλογαί άποκαλύπτουσαι την Θρακικήν ψυχήν καί 
τον δημόσιον καί Ιδιωτικόν βίον των Θρακών.

Τό ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ παρακαλεΐ θερμώς τούς έχοντας παντοίαν Θρακι
κήν λαογραφικήν ύλην ή νά επιφέρουν διορθώσεις ή προσθήκας είς τάς δη- 
μοσιευομένας διατριβάς τάς άναγομένας είς τάς τελευταίας περιόδους, όπως 
άποστείλωσι ταύτας είς τά γραφεία αύτοϋ, ΐνα  κατά την κρίσιν οίκείας επι
τροπής δημοσιευθοϋν είς προσεχείς τόμους.

Είς τούς άποστέλλοντας λαογραφικήν ύλην δίδονται, κατόπιν έγκρίσεως τής διευ- 
θύνσεως 500.— δρχ. κατά τ. φ.

ΟΙ προηγούμενοι τόμοι τ ιμώ ντα ι: ‘Ο Β' άδετος Δρχ. 150.— Δεμένος Δρχ. 180.—
Γ' Δ' καί Ε' προς » 100.— » » 130.- -

Τό παράρτημα τοϋ Γ' » 85.— » » 115.—
*0 Α' τόμος σχεδόν έξηντλήθη.
Διά τό εξωτερικόν προστίθενται τά ταχυδρομικά.

Πωλοϋνται είς τά γραφεία τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου καί είς τά βιβλιοπωλεία Έλευ- 
θερουδάκη καί Κολλάρου.

Τό περιοδικόν ανταλλάσσεται μέ παν δμοιόν.
Τό Θρακικόν Κέντρον ειδοποιεί τούς έχοντας διαθέσιμα αντίτυπα τοΰ α' καί 

β' τεύχους τοΰ Α' τόμου τών «Θρακικών» ότι τά αγοράζει αντί 100. δρχ. πρός 
συμπλήρωσιν σειρών.

Διά παν ότι αφορά τά«Θρακικά» παρακαλοΰνται οί ενδιαφερόμενοι ν ’ άπευθύνων- 
ται είς τά γραφεία τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, Βουλής 20.


