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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Λ”) Ο ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Περί του Μητροπολίτου Ήρακλείας Καλλινίκου του Ναξίου έγράφη- 
σαν σύντομα βιογραφικά σημειώματα υπό των ήμετέρων λογίων ι) επί τη 
βίσει των γνωστών πηγών. Συμπληρωματικός θετικός και ασφαλείς περί 
τής αρχιερατικής αυτοί δράσεως παρέχει τό άρχεΐον του "Αρτης Νεοφύ
του 1 2) τό περισωθέν είς τον Λαυριωτικόν Κώδικα Μ 100 έν φ κεΐνται 16 
επισιολαί του Καλλινίκου πολύτιμοι διά την σύγχρονον εκκλησιαστικήν κα- 
τίστασιν τής εποχής εκείνης καί τήνδρασιν του Καλλινίκου ως Μητροπολί
του Ήοάκλείας επί τής πρώτης πατριαρχείας εΙερεμίου του Δ' (1716—26).

Αί εν τφ άρχείφ τουτφ του ’Άρτης υπέρ πεντακόσιοι έπιστολαί από 
του τέλους του ιζ' αίώνος μέχρι τών μέσων του ιη' διήκουσαι καί εκ τών 
χειρών πατριαρχών, αρχιερέων, ηγεμόνων, διδασκάλων καί λογάδων του 
έθνους έ-ελθουσαι άποτελοΰσιν Ιστορικήν πηγήν περισποΰδαστον, 
αντικαθιστώσαι έν μερει τό από του 1702—1739 καταστραφέν πατριαρχι
κόν άρχεΐον υπό τών πυρκαϊών καί συμπληροΰσαι πολλά τής Ιποχής εκεί
νης κενά.

1) "18. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ο υ  τ ο ΰ ά π ό  Σ ι ν α ί ο υ ,  Περί τών μετά τήν 
άλωσιν έκ τοϋ κλήριυ άρετή καί παιδείρ διαπρεψίντων, εν έφημερίδι τών Φιλομα
θών (1830) I σ. 2128 καί έν βιογραφώ τών συγγραφών έλαοσόνων (1866) σ. 152—153. 
Π. Ζ ε ρ λ ε ν τ η ,  Καλλίνικο; ό άπό Φιλιππου.τόλεως Ήρακλείας, έν «Γρηγορίφ 
Παλαμσ» Δ' σ. 732—733. Δ η  μ η τ ρ ι ο ύ  Π ρ ο κ ο π ί ο υ ,  Περί λογίων Γραι
κών, παρά Κ. Σ ά θ α. Μεσαιωνική Β βλιο&ήκη Γ' σ. 497. Σ. Ί  ω σή φ ί δ ο υ, 
Καλλίνικος δ Νάξιος, έν «Γρηγορίφ Παλαμρ» Β'σ.554. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά Πα
τριαρχικής ’Ακαδημίας σ. 136. Ζ α β ί ρ α , Νέα "Ελλάς σ; 410. *Α 0. Κ ο μ ν η« 
ν ο ΰ Ύ ψ  η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν άλωσιν σ. 321.

2) "Ιδ. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ΰ α τ ρ α τ ι ά δ ο υ ,  Νεόφυτος ό Μαυρομάτης 
Μητροπολίτης Ναύπακτού καί "Αρίης καί τό άρχεΐον αύτοΦ, έν «Ρωμανφ τφΜελω- 
δψ» Λ' σ. 161—249.



ο Σωφρονίου Ενστρατιά^οϋ

Ό  ΊΙρακλείας Καλλίνικος έγεννήθη περί τά μέσα τής ιζ' έκατονταε- 
τηρίδος έν Νάξφ. "Αν εν τή πατρίδι αύιού διήχουσε τά πρώτα γράμματα, 
τοϋτο δεν φαίνεται πιθατ 6ν, διότι μόλις περί τάς άρχάς του ιθ ' αίώνος 
γνωρίζεται ή ϋπαρξις σχολής εν χωρίφ τινι τής Νάξου, έν Σαγκρί περί τό 
18 L8 '). Γνωρίζομεν όμως ασφαλώς ΰτι νεαρός έλθιϋν εις Κωνσταντινοΰ- 
πολιν έμαθήτευσε παρά ’Αλεξάνδρου τφ Μαυροκορδάτω5), καί δ τι έγένετο 
ύστερον διδάσκαλος έν τή Πατριαρχική ακαδημία1 2 3) επί τής σχολαρχίας ’Ια
κώβου τοϋ ’Αργείου. Ή  σχολή αυτή ένεκα τής μαστιζοΰσης τότε άπασαν 
την αυτοκρατορίαν πανώλους επί τετράμηνον από τοΰ Σεπτεμβρίιυ μέχρι 
τοΰ Δεκεμβρίου τοϋ 1705 έκλείσθη, ό δέ Καλλίνικος κατέφνγεν τόνε εις 
Θεραπεία δπου προσεβλήθη υπό δφθαλμικής νόσου πάσχων επί δίμηνον. 
Εις τά θλιβερά ταϋτα προσετέθη καί ή απώλεια έκ τής πανώλους δυο αύ- 
τοϋ ανεψιών, αυτός δέ ϊνα μή προσβληθή έκ τής θανατηφόρου νόσου πε- 
ριεφέρετο μετά τών εν Κωνσταντινουπόλει διαμενόντων συγγενών του από 
τόπου εις τόπον καί επανήλθε μετά τό πάσχα τοϋ 1706 έν τώ οΐκφ αϋτοϋ 
συντετριμμένος εκ τής πληξάσης αυτόν οικογενειακής σνμψοςάς. Τά τοι- 
αϋτα πλήγματα καί άλλοι ι'σοος λόγοι έξηνάγκασαν αυτόν τά παραιτηθή 
τής σχολής κατά Απρίλιον τοϋ 1706 ώς γράφει έν τή 2α αϋτοϋ προς τον 
’Άρτης επιστολή. «Τό σχολεΐον από τοϋ αγίου Γεωργίου τό παραιτήσα- 
μεν'τά αίτια πολλά'εύρισκόμεθα πάλιν εις τοϋ άρχοντος».Παρά τφφίλφ καί 
συμπολίτη λοιπόν αϋτοϋάρχοντι Κωνσταντίνω Βεντούρφ διέμεινε παραιτη
θείς έκ τών διδασκαλικών καθηκόντων. Ή  πληροφορία τοϋ Δημητρίου 
Προκοπίου, ότι ό Καλλίνικος «έσχολάρχησεν έν Κωνσταντινουπόλει πρίν 
εις τό αρχιερατικόν προβιβασθήναι αξίωμα»4 5) οϋδσμόθεν άλλοθεν έπιβε- 
βαιοϋται. ’Ίσως έν άλλη τινι σχολή τής πρωτε.υοΰσης" διότι ή σχολσρχία 
τοϋ ’Ιακώβου τοϋ ’Αργείου έν τή πατριαρχική άκαδημίρ παρατείνεται από 
τοϋ 1707 μέχρι τοϋ 1720 ή 1721 κατά τον Παρανίκα55). Επομένως παραι
τηθείς τώ 1706 ό Καλλίνικος από τής θέσεως αϋτοϋ ώς βοηθοϋ διδασκά
λου δεν ήτο δυνατόν νά καταλάβη την σχολαρχίαν την οποίαν κατεΐχεν.ό 
πολύς ’Ιάκωβος. Εικάζω λοιπόν δτι άπαξ παραιτηθείς κατά τό 17C6 δεν 
έπανήλθεν εις την σχολήν διότι άνθρωπος πείσμων οΐος ήτο ό Καλλίνι

1) Μ. Π α g α ν ί κ ο. Σχεδίασμα σ. 173.
2) Κ ω ν σ τ α ν τ ί ο υ  τ ο ΰ  ά π ό Σ ι ν α ί ο υ ,  "Ενθ* άνωτ..
3) Ζ α β ί ρ α. Νέα Ε λλάς σ. 410. Γ ε δ ε ώ ν, Χρον. Πατριαρ. "Ακαδημίας 

σ. 136. Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ,  *Ένθ" άνωτ. ό Ζερλέντης ορίζει χά ετη της σχολαρχίας τοΰ 
Ιακώβου άχο τοΰ 1707—1720' άλλ" ό Καλλίνικος τω 1705 διετέλει διδάσκαλος, πα· 
ρητήθη δέ τό επόμενον έτος 1706 ώς λέγομεν ανωτέρω.

4) Παρά Σ ά Ο ρ ένθ’ ανωτ, σ. 497.
5) Σχεδίασμα σ. 26.
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κος, απολαύων δε και της προστασίας του πανίσχυρου φίλου του Κωνσταν
τίνου Βεντοΰρα, αν ή άποχώρησις αύτοΰ εκ της ’Ακαδημίας προήλθεν έκ 
συγκρούσεως τυχόν μετά τής εκκλησίας, ήτο-άδΰιατον νά καμφθή καί έπα- 
νέλθη εις την θέσιν άφ’ ής οίκειοθελώς άπεχώρησε.Παρέμεινεν όθεν οχο- 
λάζων επί ικανά έτη, δτε επί τής πατρίαρχείας ’Αθανασίου του Ε'(1709— 
1711)εξελέγη μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. 'Ως έτος τής προαγωγής 
αύτοΰ είς την μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως σημειοΰται εις τούς αρχιερατι
κούς καταλόγους τό έτος 1711'). ’Από τής εκλογής δε αύτοΰ μέχρι τοΰ 
1714 παρέμεινεν συνοδικός εν Κωνσταντινουπόλει χωρίς νά έπισκεφθή 
την επαρχίαν αύτοΰ. Τό τοιοΰτον βεβαιοΰται έκ τε τής υπογραφής αύτοΰ 
εις τρία πατριαρχικά καί συνοδικά γράμματα τοΰ 1712 εν οις φέρεται ώς 
Φιλιππουπόλεως, καί εξ όσων αύτός γράφει έν τή 3η αύτοΰ προς τον ’Άρ- 
της επιστολή διενεργοΰντα κατά τό 1716 νά επχναφέρη αύτόν συνοδικόν. 
«’Ά  τί τέχνην όποΰ ήθελες νά μέ κάμης με τέχνην" όμως αδελφέ, σε παρα
καλώ, νά ζής εν Κυρίφ, μή μέ ένοχλής, δτι έχω πολλά βάρη" τό γε νυν 
έχον ά'φισέ με νά φθάση ή τετραετία, ή διά τό χατήοι σου έστω καί τριε
τία καί τότε ορισμός σου «έρχομαι έν Κωνσταντινουπόλει». Οί έν Κων- 
σταντινουπόλει συνοδικοί αύτοΰ φίλοι θεωρούν τες τήν παρουσίαν αύτοΰ 
άναγκαιοτάτην έν τή συνόδφ έπέτυχον τή συγκαταύέσει καί τοΰ πατριάρ- 
χου 'Ιερεμίου νά έπαναφέρωσιν αύτόν είς τήν βασιλεύουσαν ώς μέλος 
τής Τέρας συνόδου ώς τοΰτο έπιβεβαιοΰται έκ τής ύπ’ άριθ. 4 επιστολής 
αύτοΰ προ; τον ’Άρτης έν ή γράφει ταΰτα : «’Από τό έφοβούμην δεν έ- 
γλύτώσα* έθαρροΰσα εντός τής τετραετίας νά ίδώ τήν πόλιν σας, ομώς δεν 
μάς άφίσατε ούτε καν. έν τή διετίφ* πλήν είς τά ούκ έφ’ ήμιν τί εΐπω ή τί 
λαλήσω ; ό Θεός νά κάμη τά τέλη καλά καί καλή άντάμωσις* στακούς 
θέλω νά μοΰ έχης καί σβουρδούκλους καί μέ καλόν κέφι νά σέ εύρω* καί 
άφες τούς νεκρούς θάπτειν τούς εαυτών νεκρούς* έκαμα πολ?ά τά μήν 
έλθω, άμή όταν σύν Θεφ ακούσει τά μεταξύ θέλεις κρίνει δτι ήτο ανάγκη 
νά ακούσω τής πατριαρχικής προσταγής ο'χι εκών, αλλά καί ά'κων». Διά 
πατριαρχικής λοιπόν επιταγής τοΰ 'Ιερεμίου εκαλείτο συνοδικός κατά τό 
έτος τοΰτο (1716).,. άλλ* άνέβαλεν επί μικρόν τήν είς τήν βασιλεύουσαν 
κάθοδόν του, διότι έμαθεν δτι θά διήρχετο ό Σουλτάνος έκ Φιλιππονπό- 
λεως καί δέν έθεώρησε πρέπον νά λείπη έκ τής επαρχίας του είς τοιαύτας 
στιγμάς, ώ; γράφει έν έτέρφ έπιστολή αύτοΰ προς τον ’Άρτης χρονολο- 1

1) Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Τ σ ο υ κ α λ ά ,  'Ιστοριογραφική περιγραφή τής Ιπαρχίας 
Φιλιππουπόλεως (1851) σ. 83. Ό  Ά μασείας "Ανθιμος, Χρονολογικοί κατάλογοι έν 
Νεολόγφ Κ]πόλεως (1890) άριθ. 6209, έσφαλμέι ως ορίζει τό 1712-—1719. Ό Ζ ε ρ *  
λ έ ν τ η ς, ένθ’ άνωτ. αποδέχεται ωσαύτως ώς έτος τής εκλογής αύτοΰ είς τήν μη· 
τρόπολιν Φιλιππουπόλεως τό 1711 καί έπιςρέρει ότι ώς Φιλιππουπόλεως ύπογράφετα» 
βις τρία πατριαρχικά γράμματα Κυρίλλου τοΰ Δ' (1711—1713),



γούμενη από Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους (171C) ’). «Ήτον ό σκοπός μου νά 
κινήσου και εγώ απ’ εδώ κα'ι δέκα ημέρας προτήχερα, άμή ή έξαφνική 
μεταβολή των πραγμάτων μας έκράτησεν, δτι οΰτε ήμϊν ούτε τοΐς χριστια
νοί; έράνη εύλογον, τοΰ υπέρτατου διαβαίνοντος εντεύθεν, ημείς νά λεί- 
πωμεν καί μάλιστα έχοντας τούς δυο μας φίλους εδώ, οι οποίοι πάντα 
λίθον κινούσι καθ’ήμών* όμως ελπίζω είς Θεόν τώρα όπου πέρνα άπ’έδώ 
ό οίκοκΰρης νά, έλευθερωθοΰμεν». Κατά ’Ιούνιον ή .’Ιούλιον τοΰ αυτού 
έτους άπήλθεν ώς συνοδικός είς Κωνσταντινούπολην καί κατά ’Οκτώβριον 
τοΰ 1718, άποθανόντος τοΰ 'Ηράκλειας Γενναδίου 1 2) προεβιβάσθη είς την 
μητρόπολιν Ήρακλείας· τήν χρονολογίαν ταύτην έχομεν ασφαλή έκ σημει
ώματος τοΰ ανεψιού τοΰ άποθανόντος Ήρακλείας Γενναδίου, δστις έν 
τινι κώδικι έσηιιείωσε τό έτος τοΰ θανάτου τοΰ θείου του ούτως : «1718 
ΌκτωβριουΙΟ έδωκε τό κοινόν χρέος ό μακαρίτης Ήρακλείας κυρ Γεννά
διος καί έμός θείος είς τήν επαρχίαν του είς τήν επισκοπήν τής Τσουρλοΰ»3).

Τήν είς ιόν θρόνον Ήρακλείας προαγωγήν αύτοΰ ώφειλε πρωτί
στους ό Καλλίνικος είς τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν μετά τοΰ οποίου άργότε- 
ρον ήλθεν είς λυπηράν διάστασιν, ήτις αποτέλεσμα έσχεν τήν εξορίαν τοΰ 
Καλλινίκου είς τήν επαρχίαν αύτοΰ. Ή  σφοδρότης των παθών μεταξύ των 
της πατριαρχικής μερίδος και τής τοΰ Καλλινίκου επέφερε σφοδρόν κλονι
σμόν είς τήν εκκλησίαν και τό τέλος άμψοτέρων των αρχηγών υπήρξε θλι
βερόν καί δραματικώτατον. 'Ο πατριάρχης 'Ιερεμίας έκτιμών τήν παιδείαν 
καί τήν αρχιερατικήν πείραν τοΰ Καλλινίκου έκράαησεν αυτόν άμα τή εκ
λογή του ώς Ήρακλείας συνοδικόν μέλος μέχρι τοΰ 1720 ’*), άλλ’ αί συ
νοδικά! άντιζηλίαι μεταξύ τοΰ Καλλινίκου καί τών συναδελφών αύτοΰ αρ
χιερέων Χαλκηδόνος καί Νίκαιας Γερασίμου, τψ πατριάρχη προσκειμένων 
καί εχόντων αύτόν υποχείριον, επέφερον ανυπολογίστους ήθικάς καί ύλι- 
κάς ζημίας είς τήν Εκκλησίαν. Ό  πατριάρχης 'Ιερεμίας οΰτε τήν ικανό
τητα, οΰτε τήν παιδείαν τοΰ Καλλινίκου είχεν, δστις δεν ήνείχετο νά κυ* 
βερνάται υπό μετριότητος ό οικουμενικός θρόνος, ήτις τήν δύναμιν αυτής 
εστήριζεν επί τής εύνοιας τών Τούρκων μεγιστάνων καί εις τήν άσήμαντόν

8 Σ ω φ ρόνιόν  Ε ν σ τρ α τιά ίο ν

1) "Ιδ. τήν όπ4 άριθ. 5 επιστολήν. ,
2) Ό  Γεννάδιος μετετέθη τφ 1714 άπό Χίου εις τήν μητρόπολιν Ή ρακλείας 

(ΐδ. Λ ά μ π ρ ο υ ,  Νέος "Ελληνομνήμων Ζ' σ. 210).
3) Λ ά μ π ρ ο υ, “Ενθ'άνωε. πρβλ. καί Γ,Χ α ρ ι t  ά κ η,Κατάλογος χών χρο

νολογημένων κωδίκων χής Πατριαρχικής.Βιβλιοθήκης Καΐρου έν tfj Έπετηρίδι εται
ρείας Βυζαντινών Σπουδών Δ' σ. 170.

4) Ώ ς  συνοδικός υπογράφεται εϊς πατριαρχικά γράμματα κατά τό 1718 καί 
1719 (ΐδ , Ζ ε ρ λ έ ν t  η, “Εν θ’ άνωτ, σ. 733), δύο δέ αύτοΰ έπιστολαΐ προς χόν 
“Αρχής (άριθ. 6 καί 7) έκ Κωνσταντινουπόλεως χρονολογούνται άπό τοΰ 1719..
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πλειοψηφίαν της συνόδου. Έφιλοδόξει δθεν δ Καλλίνικος και εϊργάζετο εν 
κρύπτω και μυστικότητι πώς να ρ·ψη από του θρόνου τον πατριάρχην και 
καταλάβη αυτόν. Τό τοιοϋτον έγνώριζεν δ 'Ιερεμίας και άνέμετεν ευκαι
ρίαν νά καταφέρη καίριον τραύμα κατά του Καλλπίκου, και καταστήση 
αύίόν ακίνδυνο ν' καί ή αφορμή έδόθη ύπ’ αύτοΰ του Καλλινίκου. Έ ν επι
στολή αύτοΰ προς τον “Άρτης (ϊδ. άριθ. 6) άφηγείται τά καθέκαστα τθλι- 
βεροΰ επεισοδίου μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ πατριάρχου (κατά Δεκέμβριον τού 
1719) λαβόντος χώραν ενώπιον τών αρχιερέων, οπότε υπό θυμού καταλη
φθείς δ πατριάρχης μεταξύ άλλων διέταξεν αυτόν νά φύγη εις τήν επαρ
χίαν του. Καί συνεκρατήθη μέν τότε δ Καλλίνικος, άλλ5 άπεχώρησε τών 
πατριαρχείων πλήρης οργής διακόψας πάσαν σχέσιν μετά τοΰ πατριάρχου 
καί προετοιμάζων διά τών συνοδικών αρχιερέων τών προσκειμένων αύτφ 
καί τών έξωθεν ισχυρών αύτοΰ φίλων την πτώσιν τοΰ Ιερεμίου. "Οτε δέ 
οί αρχιερείς τότε διεμήνυσαν τώ πατριάρχη, ότι άνευ συνοδικής διαγνώμης 
δεν δικαιούται νά άποπέμπη τούς αρχιερείς εις τάς επαρχίας των, τότε 
προ τής τοιαΰτης στάσεως τής συνόδου ταραχθείς ό "Ιερεμίας καί μεταμε- 
ληθείς δι’οσα άπρεπή καί πικρά κατά τοΰ Καλλινίκου έλάληοε, επεζήτησε 
διά μεσιτείας πολιτικών αρχόντων νά συμφιλιωθή μετά τού Καλλινί
κου όμολογήσας οτι παρεσύρθη έν τφ θυμφ του καί ήδίκησε τον αδελφόν' 
άλλ’ δ Καλλίνικος πείσμων καί ανένδοτος έκώφευεν εις τήν πρόσκλησιν 
τού 'Ιερεμίου νά καταλάβη τήν έν τή συνόδφ θέσιν του' παρέμεινεν έν τφ 
οΐκορ του.έπί ένδεκα ημέρας κεχολωμένος καί προσχεδιάζουν άνατροπάς. 
Ή  πεισμονή αυτού καί ή άρνησις νά προσέλθη εις τά πατριαρχεία παρα- 
καλούμενος έσκανδάλιζε τον πατριάρχην, δστις έπεζήτηοε ουνάντησιν μετ’ 
αυτού εν φιλικφ oucp εκτός τών πατριαρχείων πρός συμφιλίωσιν. Ή  τα
πεινωτική στάσις τοΰ 'Ιερεμίου καί αι προτρυπαί τών φίλων του έξηνάγ- 
κασαν τον Καλλίνικον νά υποχώρηση καί δεχθή τήν μετά τού πατριάρχου 
συνάντησιν, ως άφηγεΐται αύιός εν άλλη αύτοΰ πρός τον 3,̂ Δρτης επιστολή 
(ίδ. άριθ. 7). «Δΰο τά αίτια δπου έκαμαν καί ειρήνευσα* τό μέν διά τό αί- 
δέσιμον τών ημερών, τό δέ δτι έμπαίνει εις υποψίαν πώς κάτι θέλομεν κά
μει καί πάγει καί μάς ζημιώσει πάλιν. Καί τό τρίτον διότι έπεφτε είς εμένα 
κατάκρισις, πώς ό πατριάρχης ζητά παρακαλεΐ τήν άγάπην καί εγώ τήν 
άποστρέφομαι. Καί λοιπόν ήλθεν ο Κυρίτζής Κωνσταντίνος (ό Βεντόνρας) 
καί μέ έπήρεν εις τοΰ μεγάλου δραγομάνου, τοΰ ουγγάμβρου του, έπειτα 
ήλθεν δ πατριάρχης εκεϊ καί έγινεν ή διαλλαγή και είρηνεύοαμεν».

Ά λλ’ ή επελθοΰσα συμφιλίωσις μεταξύ πατριάρχου καί Καλλινίκου 
ήτο φαινομενική καί πρόσκ ιρος. Έξ έντροπής πρός τον κόσμον έτειτ ον 
τάς χεΐρας πρός άλλήλους καί τά; παρειά:, ή δέ καρδία ήτο πεπληρωμένη 
παθών άκατευνάστων. Δέν παρήλθον μήνες καί δ Καλλίνικος προπα- 
ραστευάτας έσωθεν καί έξωθεν τήν πτώσιν του'Ιερεμίου έδοκίμασε φα

Μ ητροπολΐτα ι τής Θρήπτίς
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νερά νά εφαρμόσω τά προσχεδιασθέντα από πολλοΰ και διά πλειοψηφίας 
συνοδικής νά κηρΰξη έκπτωτον τοΰ θρόνου τον πατριάρχην. Άλλ’ ό πο
λυμήχανος 'Ιερεμίας κατώρθωσε διά πολλών χρημάτων νά πείση τούς 
μεγιστάνας τού κράτους δτι ο'ί άντικείμενοι αύιφ αρχιερείς είται θρασείς 
άνατροπεΐς των καλών καθεστώτων τής εκκλησίας και δη ως τοιούτοι 
έπρεπε νά ύποστώσι τάς έσχατα*, ποινάς. Ούτω δέ διά τώνισχυρών αυτού 
Τούρκων προστατών ό μεν 'Ιερεμίας παρέμεινεν επί τού θρόνου, οι δέ αρ
χιερείς καθαιρεθέντες καί φοβηθέντες μη συλληφθώσιν υπό τής κυβερνή
σεις ■ καί φυλακισθώσιν έκρύβησαν. Κεκρυμμέιος τότε ό Καλλίνικος 
ήσθ-ένησεν έπικινδύνως, ότε έξηναγκάσθη νά ζητήοη συγχώρησιν παρά τού 
πατριάρχου καί άξιωθή τής μεταλήψεα)ς τών άχράντων μυστηρίων. 'Ο πα
τριάρχης μόλις έπέτρεψε νά τελεσθή μόνον εύχέλαιον επ’ αυτού. Την τοι- 
αύτην πληροφορίαν μεταδίδει ό μέγας τών πατριαρχείων αρχιδιάκονος Νε
όφυτος εις τον Ά ρτης Νεόφυτον κατά .Σεπτέμβριον τού 1720 ούτως! «Ό 
άγιος Ήρακλείας εύρίσκεται ασθενής' έζήτηοε τήν ουγχώρησίν του καί 
τοΰ έδωσαν άδειαν δπου μόνον νά τοΰ διαβάσουν εύχέλαιον». Ό  πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος φίλος στενός τού Καλλινίκου παρών τότε έν 
Κωνσταντινουπόλει (1720) ήγωνίσθη νά σώση αυτόν καί κατώρθωσε τούτο 
μόνον νά μή καταδιωχθή δπου καί άν εύρίσκεται. «Έπασχήσαμεν, γρά
φει εις τον ’Άρτης ό Χρύσανθος, άγαηάσθημεν καί εμμέσως καί αμέσως 
καί κοινώς καί κατ’ ιδίαν εις τούς δοκούντας είναι στύλους, πλήν περισ
σότερον δεν ήδυνήθημεν νά κατορθώσωμεν παρά μόνον νά έχη τό ασφα
λές δπου καί άν εύρίσκεται χωρίς υποψίας τίνος καταδρι μής ')».

Τό πρώτον τούτο κατά τού παριάρχου 'Ιερεμίου πείραμα άπέτυχεν 
οίκτρώς, ως αποτέλεσμα δ’έσχεν φοβερόν μέν κλονισμόν τής εκκλησίας καί 
έξευτελισμόν αυτής, τήν εξορίαν δέ τού Καλλινίκου καί τών σύν αύτφ 
εις τάς επαρχίας αυτών διά της εξωτερικής βίας. Ή  ύ.γεία τού Καλλινίκου 
εκ τών τοιούτων συγκινήσεων είχεκλονισθή σοβαρώς'άμα τή άφίξει αυτού 
εις Ραιδεστόν έκινδύνευσε καί πάλιν νά άποθάνη καί έζήτησε κατά Μάρ
τιον τοΰ 1721 παρά τού πατριάρχου τήν άδειαν δι’ έλλειψιν ιατρών νά με- 

,ταβή είς^Κωνσταντινούπολιν προς περίθαλψιν τής υγείας του’ άλλ’ ό πα
τριάρχης ήονήθη έπαπειλών δτι θά. πάθη χειρότερα τών δσων προ μικρού 
έπαθεν άνέπεχείρει νά μεταβή εις βασιλεύουσαν άνευ τής άδειας αυτού."Οτι 
οί εχθροί του καί ιδίως ό Χαλκηδόνος καί ό Νίκαιας δεν θά επέτρεπον 
εις τον πατριάρχην νά παραχωρήση αύτφ τήν ζητηθεΐσαν άδειαν, τοήτο 
τό εγνώριζεν ό Καλλίνικος, ούχ5 ήττον δμως προέβη εις τό τοιούτον διά-

Σω φρόνιόν ΕνατρατιάδοΌ

1) Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο ΐ ι ,  Πατριάρχων Γράμματα, έν 
«ΝέφΣιών» ΚΖ'. (1932) σ. 541, '



Μ ητροσίολΐται της Θράκης

βήμα ινα κατ’ άλλον τρόπον εξασφάλιση τήν εις τήν Πόλιν μετάβασίν του. 
Έν επιστολή του δέ προς τον αυτόν ’Άρτης (ύπ’ άριθ. 8) περιγράφει πώς 
και διά τίνος μέσου επέτυχε νά εξασφάλιση ανενόχλητα»; τήν κάθοδόν του 
εις βασιλεύουσαν. «Μαθών τούτο ό πολύχρονος Χ ά ν η ς , δτι ό πατριάρχης 
μάς εμποδίζει τον παγεμόν μας, έγραψεν εις τήν Πόρταν καί ευθύς έγινεν 
ορισμός διά μεσιτείας του δι’ ημάς ότι νά άπέλθωμεν εις τήν Πόλιν άνεμ- 
ποδίστως και δπου θέλομεν νά καθήσωμεν εκεί καί νά έλθωμεν εδώ όταν 
θέλωμενκαί κοντολογής νά εΐμεσθεν ανεμπόδιστοι από κανένα καί εις τον 
παγεμόν μας καί ερχομόν’ τον όποιον ορισμόν μάς τον έστειλεν ή γαληνό- 
της του εδώ εις Ραιδεστόν καί μάς έγραψε κΐόλα δτι νά ύπάγωμεν άνεμ- 
ποδίστως καί νά περάσωμεν από εκεί νά μάς έφοδιάση μέ τά γράμματά του 
καί μέ άνθρωπόν του νά ύπάγωμεν εις τήν Πόρταν νά προσκυνήσωμεν τον 
Β α τά χο ν  καί απ’ εκεί εις τό κονάκι μου».

Διά τής τοιαυτης εύνοιας τού Νομάρχου "Ηράκλειας ήρετο έκ μέσου 
πάν εμπόδιον ϊνα καταλάβη τήν πρωτεύουσαν ό Καλλίνικος καί εκδικηθή 
τούς εχθρούς του* διεμήνυσε δέ καί εις τον πατριάρχην καί τούς 
φίλους του οτι, καίτοι έχει έπισήμως παρά τής κυβερνήσεως άκώλυ- 
τον τήν είσοδον εις Κωνσταντινούπολιν, ούχ’ήττον δμως διά να. περισώση 
τό γόητρον καί τήν τιμήν τού πατριάρχου δέν επιθυμεί νά κάμη χρήσιν 
τής παραχωρηθείσης αύτφ τόσον ευκόλως υψηλής άδειας’ τούτο ήτο τέ
χνασμα διπλωματικόν, φαινομενικούς εύγετές καί μεγαλόψυχον, άλλ* υπό 
τούτο έκρΰπτετο άλλο καθαρώς καλογηρικόν σκοτεινόν καί άηδέστατον. 
’Επειδή ή σύνοδος μεθ’ δλον τον πάταγον τής έκραγείσης βόμβας δέν ου- 
νεκινήθη νά παραχώρηση οίκειοθελώς τήν άδειαν νά μεταβή έκεΐσε προς 
περίθαλψιν τής ύγείαί του έμηχανεύθη άλλο τι πονηρότερου καί άπρεπέ» 
στερον, δπερ καί μεταδίδει εμπιστευτικώς εις τον άγιον ’Άρτης. «Τώρα 
αλλέως δέν γίνεται τούτο* παρά έστοχάσθηκα νά γίνη ένα φιρμάνι (καί 
γίνεται μέ τό χέρι τού Χ ά ν η  δτι μού τό έταξε νά τό κάμη) μυστικά δα 
ό δείνας καί ό δείνας κατόνομα οϊ μητρο.τολΐται νά έλθουν εις τήν πόλιν 
άνεμποδίστως διά νά ίδούν τον λογαριασμόν τού κεσισχανά μέ τούς βεκή- 
λιδες, οί όποιοι τώρα τρεις χρόνοι περνούν καί δίδουν καί έκαμαν τόσα 
μεστράφια νά ίδοΰμεν τί τά έκαμαν τάδσα εσύναξαν από δλον τον κεσισχα- 
νέ’ καί δταν γίνη αυτός ό ορισμός, τότε τούς πέρνει ή γ,αχάρα σου’ διά δέ 
τον προεστώτα νά μήν είπούμε τίποτε* άλλην ίατρίαν τό πράγμα δέν επιδέ
χεται* διότι έ-τυρίευσαν τό πάν δύο τρία κνόδαλα ’)».

"Αν τό τοιοΰτον εγένετο δέν γνωρίζομεν* αλλά καί μόνον δτι εν τη 
διανοία τοιούτου ιεράρχου εκυοφορήθη τοιούτον σκοτεινόν σχέδιον διά τού 
οποίοι» οί ταχθέντες ώς έπιστάται καί διαχειρισταί επί τού κτιζομένου πα- 1

ί ι

1) "Ιδ. έπισιολήν* ύ.τ* όριά. 8,



τριαρχικοΰ ναού ι) Χαλκηδόνος καί Νίκαιας κατηγγέλλοντο ως κατα- 
χρασταί τού Uqov χρήματος εις τούς αλλοφύλους προς εξευτελισμόν τής 
ιεραρχίας, είναι άσυγχώρητον σφάλμα· διά τού πονηρού τούτου σχεδίου 
διενοήθη νά εξασφάλιση την παρουσίαν των φίλων αυτού αρχιερέων Μα· 
ρωνείας, Πισιδίας, Χίου, Μιτυλήνης και ’Άρτης εν Κωνσταντινουπόλει 
ώς έξελεγκτών δήθεν τού πατριαρχικού ταμείου ενώ κυρίως έπρόκειτο περί 
προμελετηυένης των πραγμάτων ανατροπής καί αρπαγής τού πατριαρχι-r 
κού θρόνου. Είτε ούτως είτε άλλως ό Καλλίνικος επέτυχε τή άδεια τού 
πατριάρχου νά μεταβή εις Κωνσταντινούπολη', άγνωστον διά τίνα σκοπόν, 
όπόθεν κατά ’Οκτώβριον τού 1722 επανήλθεν εις την επαρχίαν του (ΐδ. 
επιστολήν 9)’ καί μετά τινας μήνας τφ 1723 έκλήθη καί πάλιν υπό τού 
πατριάρχου ‘Ιερεμίου ώς συνοδικός καί ώς τοιούτος παραμένει μέχρι τού 
1726, ώς μαρττρούσι τά ύπ’ άριθ, 11,12,’3,14, 15 καί 16 γράμματα αυτού 
εκ Κωνσταντινουπόλεως άπολυθέντα, καθώς καί αί ύπογραφαί αυτού εις 
πατριαρχικά καί συνοδικά γράμματα των ετών 1722, 1723, 1725 καί 
1726 1 2 3). .

Ή  σχετικώς μακρά αυτή συνοδική περίοδος τού Καλλινίκου ΰπεσκα- 
ψ· τά θεμέλια τού πατριαρχικού θρόνου, ό δέ φιλόδοξος Καλλίνικος θεώ
ρησα; κ ιτάλληλ)ν τήν ευκαιρίαν καί προσοικειωθείς ικανούς τών συνοδι
κόν επέτυχε τήν φοράν ταύτην νά άνατρέψη τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν. ‘Ο 
Κ ιμνηνός Υψηλάνπης?) ούτω πως άφηγειται τά τής πτώσεως τού ‘Ιερε- 
μίου. «Άσχάλλων (δ ήγεμοόν τής Μολδοβλαχίας Γρηγοράσκος Γκίκας) 
κατά τού πατριάρχου ‘Ιερεμίου διά τήν παρακοήν τής παρακλήσεώς του 
διά τό δίαζύγιον (τής αδελφής αυτού) εύρε καί τούς αρχιερείς άσχάλλον- 
τας διά τό τού κύ) ‘Ιερεμίου έν τω πατριαρχεύειν δραστήριον* δθεν .άπεφα* 
σίσθη κρυφή μεταξύ τών αρχιερέων ή τού κύρ ‘Ιερεμίου πτώσις καί ζητεί
ται άδεια διά λαϊκής χειρός παρά τού επιτρόπου καί τού Μεχμέτ κεχαγιά νά 
Ικλέξωσιν άλλον ώς πατριάρχην* δοθείσης τής άδειας είς τό σπήτι τού

12 Σωφρόνιόν Ενστρατιάϋυν

1) Έ ν  Κώδ. τής Πατριαρχικής Β βλ. τού Καίρου 59 σ. 384 εύρηται Ιδιόγρα
φον σημείωμα τοϋ Νίκαιας Γερασίμου διαλαμβάνον περί τής κτίοεως τοΰ πατριαρ
χικού ναού οϋτω : «αψ-t' Αΰ,'ούσιου ιγ ' είς τάς εττά ώ_>ας τής νυκτός
.καί ήμέί ΐν Σαββάτου άρχήσαμεν τά θεμέλια τή ; μεγάλη; εκκλησίας πατριαρ· 
χευοντο; τοϋ πανογιωιάτου κυροϋ Ί ι  ριμίου χάριτι δέ Χριστού καί είς δόξαν τοΰ 
μεγαλομάρτυρας έιελειόιθη ό περίβλεπτος πατριαρχικός ταός καί άποοα ή περιο
χή μετά τών ό^πητίων αίιτοϋ κατά τό αψκ' (1720) δεκεμβρίου κβ'· ό [Νίκαιας) Γε
ράσιμος». *1δ. Γ. X α ρ ι τ ά κ η, κατάλογος τών χρονολογημένων κωδίκων τής 
πατριαρχ. βιβλ. Καίρου, έν έπετηρίδι έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών Δ (1927) σ. 
171. Ό  Γ. Χσριτάκης αντί τοΰ Νίκαιας Γεράσιμο; συμπληροΐ ;ό  ‘Η ρ α κ λ ε ί ο υ  
Γεράσιμος, ούχί όρθώς.

2) Ζ ε ρ λ έ ν  τ η ,  ενθ’ άνωτ. σ 731—35.
3) Τά μετά τήνάλωσιν α. 324.
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'Ηρακλείας Καλλινίκου τού έξω τής πύλης του Φαναρίου νυκτωρ καί κρυφή 
συναχθέντες έκλέγουσι τον οικοδεσπότην Ηρακλείας* ήμέρας άρτι διαγε- 
λώσης τον εΰρον νεκρόν* όθεν φοβηθέντες μήπου λαβή εΐδησιν ό 'Ιερε
μίας καί τούς παίδευση, μηνΰουσι τφ Μεχμετ κεχαγιά ότι έξελέξαντο ον 
πεμπουσι τή ύψηλότηά του Ν.κομηδείας Παΐσιον μέ εΐδησιν τάχατες ότι 
ακόμη ή εκλογή του δεν έγινε».

*Αλλ5 αι τοιαΰται πληροφορίαι του Ύψηλάντου τάς οποίας έπανέλα- 
βον πάντες ot περί τού Καλλινίκου καί 'Ιερεμίου γράψαντες ούδαμόθεν 
άλλοθεν επιβέβαιοΰνται* τοΰναντίον εχομεν ειδήσεις αξιόπιστων συγχρό
νων μαρτύρων άλλως τά τοιαΰτα γεγονότα έξιστοροΰντων. *0 πατριάρχης 
'Ιερεμίας εγνώριζε καλώς την άγανάκτησιν κατ’ αυτού των αρχιερέων διά 
τά σφάλματα αυτού, διά τά ότοΐα ούτοι έ τισήμως κατήγγειλαν αυτόν εϊς 
την κυβερνησιν ζητούντες την άπομάκρυνσιν αυτού από τού θρόνου* καί ή 
επίσημος αρχή πεισθεισα περί τού δικαίου των αρχιερέων εκήρυξεν αυτόν 
έκπτωτον τού πατριαρχικού αξιώματος καί εξώοισαν είς τό ΣιΥμ, οι δέ αρ
χιερείς καί κληρικοί ούχί έν κρυπτφ καί παραβΰσιω, άλλ’ έν τοΤς πα ριαρ- 
χείοις διά κανονικής Ικλογής είς ήν μετέσχον πάντες οί κανονικοί παρά
γοντες έξελέξαντο πατριάρχην άκοντα καί μή βουλόμενον τον από Νικο
μήδειας Παΐσιον. Τάς τοιαΰτας αυθεντικός πληροφορίας εχομεν-εξ αυτού 
τού Πατριάρχου Παϊσίου, όστις άναγγέλλων την εκλογήν αυτού εις τον 
μητροπολίτην "Αρτης Νεόφυτον λέγει *)< «Μέ to παρόν γράφοντες δη- 
λοποιούμεν αυτή, ότι τής υπερβολικής καί μεγάλης κακίας τού προπα- 
τριαρχεύσαντος 'Ιερεμίου είς τό έσχατον κορυφωθείσης καί τφ βασιλικφ 
κράτει άνενεχθείσης συνέβη άναγκαίως αυτός μεν νά έςωσδή τού θρόνου 
καί εις τό Σίναιον όρος νά άποπεμφθή ημείς δέ παβ’ ελπίδα καί θέλη- 
σιν καί συναίνεσιν ήντιναούν, ψήφφ τε καί προσκλήσει των συνάδελφων 
άγτων αρχιερέων καί παντός τού ευαγούς κλήρου προεβιβάσθημεν καί α
πόντες επί τον άγιώτατον οικουμενικόν τούτον θρόνον καί άποβαλόντες 
καί στερηθέντες τήν προτέραν ημών έν τή Ιπαρχίφ Νικομήδειας ησυχίαν 
τε καί ά'νεσιν άνεδέχθημεν καί επεψορτίσθημεν όγκον καί βάρος μυρίων 
καί αλλεπαλλήλων φροντίδων καί ενοχλήσεων». ■ · ,

Αί δύο ανωτέρω αφηγήσεις, τού τε 'Ύψηλάντου καί τού πατριάρ
χου Παϊσίου περί των τελευταίων ήμερων τής πρώτης πατριαρχείας τού 
'Ιερεμίου είσίν όλως αντιφατικοί* ό μέν 'Υψηλάντης τφ Τερεμίρ προσ
κείμενος χαρακτηρίζει τήν εκλογήν τού Παϊσίου ώς αντικανονικήν εν 1 * *

SiijtQirtoltvai xrjs @24k 1£

1) Ή  επιστολή αύτη τοΰ Παϊσίου ευρηται άνέκδοτος έν τφ άρχείφ τοΰ "Αρτης
Νβοφύτου* θά δημοσίνωθή προσεχώς μετά καί άλλων επιστολών τοΰ Π αϊσάυ, έν τή
σειρ$ τών Πατριαρχικών Γραμμάτων έν τή «Νέρ Σιών» τών Ιεροσολύμων.
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κρυπτφ γενομένην εν τώ οίκο) του 'Ηράκλειας, ό δέ Παίσιος κανονικήν 
τη συμμετοχή των αρχιερέων και του κλήρου ούχί κρυφή, αλλά δημοσίφ 
καί κατά τους κανόνας τής εκκλησίας."Οτι προ τής πατριαρχικής εκλο
γής έγένετο συνδιάσκεψις μεταξύ των αρχιερέων περί καθορισμού τού 
διαδόχου τού ‘Ιερεμίου έν τφ οΐκψ τού ‘Ηράκλειας ουδόλως τούτο άπί- 
θανον καί δτι οι παρευρεθέντες συνεφώνησαν νά έκλέξωσι τον οικοδε
σπότην ‘Ηράκλειας καί τούτο πιθανόν, άλλ’ δτι έγένετο έν κρυπτφ κανο
νική εκλογή τού Καλλινίκου έν Ιδιωτικφ οΐκω τούτο δεν εΚαι αληθές, 
Οι συνελθόντες αρχιερείς έγίνωσκον δτι τοιαΰτη εκλογή πατριάρχου δεν 
ήτο ούιε νόμιμος ούτε έγκυρος καί δεν ήδύναντο νά διαπράξωσι τόσον 
σοβαρον σφάλμα, τό όποϊον,θά εΐχεν ως άμεσον συνέπειαν τήν κατακραυ
γήν τού κλήρου καί λαού καί τήν άκύρωσιν αυτής υπό τής Κυβερνήσεως.

Εις τήν διάπλασιν τού μύθου τής εκλογής τού Καλλινίκου συνετέλε- 
σεν ο κατά τήν νύκτα εκείνην τής συνοδικής διασκέψεως έπισυμβάς αι
φνίδιος αυτού θάνατος. Αι συγκινήσεις των ήμερων εκείνων καί ή εν τφ 
προσώπω αυτού συγκέντρωσις των συνοδικών ψήφων κατά τήν προσεχή 
επίσημον εκλογήν εις τό πατριαρχικόν αξίωμα καί ή ύπερτάτη αγωνία 
οτι τα ό'νειρα αυτού καί οι πόθοι ήγγιζον εις τήν πραγματοποίησιν άφή- 
καν αυτόν κεραυνοβόλως άπόπληκτον (κατά Νοέμβριον τού 1726), καί 
με τά ο'νειρα έσβέσθη καί περιφανής τής ιεραρχίας μορφή εις στιγμάς καθ’ 
άς οι πόδες αυτού ήγγιζον τήν κλίμακα τής δόξης.

"Οτι ό Καλλίνικος δεν εξελέγη πατριάρχης εν τή συνοδική εκείνη έν 
τιρ οίκφ του παρασυναγωγή εχομεν καί άλλην σύγχρονον πληροφορίαν 
τού ’Αντωνίου Βιδάλη, δστις κατά παράκλησιν τού αγίου "Αρτης περιγρά" 
φει λεπτομερώς τά κατά τον θάνατον τού Καλλινίκου καί τά έπακολου- 
θησαντα μετ’ αυτόν. Τό περιεχόμενον τής επιστολής ταύτης ‘) ίκανάς πα- 
ρέχον ειδήσεις περί τού Καλλινίκου, περί τού ήγεμόνος Μιχαήλ Βόδα, 
καί άλλων αρχιερατικών μεταβολών παραθέτω ως έχει ως πολύτιμον πη
γήν ποικίλων ειδήσεων.

«Δεόμενος Κυρίου του Θεού νά την απόλαυση τό παρόν μου δουλικό* 
γραμμα ύγιαίνουσαν καί εΰτυχονσαν, θε/φ χάριτι και διά των άγιων καί 
σεβάσμιων σας ευχών κάγώ υγιαίνω μέχρι της σήμερον. 3Από τον πανιε~ 
ρωτατον και υμέτερον άγιον £αν·&ης έδέχβηκα τους ακριβούς της χαιρε 
τισμούς, ομοίως καί τάς ευχάς καί ευλογίας μ ε τ '  εύλαβείας καί νπερενχα 
ριστώ και παλιν παρακαλώ να με έν&νμαται εις τάς αγίας της προσευχάς 
επειδή και εγω ήμουν καί είμαι καί ΰ'έλω είσ&ε παντοτινός καϋώς -καί 
ημην υιός πνευματικός καί ετζϊ παρακαλώΚ πάντοτε, πάντοτε νά με εχη 1

1) Και ή έ.χιστολή αυτή εύρέ&η έν τφ άρχείφ τοϋ "Αρτης Νεοφύτου,



Μ ηνροπολΐται ζή$ Θράκης 15

καί νά με προστάζτ], αγκύλά καί εις τους αγίους τόπους όπου εύρίσκεοθε 
αλησμονάτε πολλούς φίλους καί οι φίλοι την πανιερότητα σου' όμως έγώ 
παρακαλώ καί αγαπώ ο ο ον έχωμεν ζωήν νά μη με λησ μονής, επειδή 
καί τώρα θέλω την φιλίαν τής πανιερόιητός σας καλύτερα καί μάλιστα  
όπου δρφάνευσα από πολλούς φ'λον;, καί με ολον όπου έμακρύνετΖ από 
λόγου μου, όταν με γράφζτε τό έχ<ο μία παρηγοριά.

Του μακαρίτου Κυρ Κ α λλ ίν ικ ο ν  τά όσα ακολούθησαν μετά τον θά
νατόν του δεν σας εφανέρωσα επειδή καί ελνπηθηκα’ ouως με τό νά με 
εΐπε 6 άγιος Ξάνθης πώς έρωτά νά μάθη, Ιδού όπου την σημειώνω είς 
πλάτος. Ά π έ θ α ν εν  ό μακαρίτης αδιόρθωτος' επειδή καί τό πάθος του κα
θώς σάς τό προέγραψα ητον νταμπλάς' άφησε την επαρχίαν με τριάντα 
πουγγία άσπρα χρέος καί ολο έδικό του, άν καλά θαρρώ τριανταπέντε 
πουγγίανά  εϊνε'είδα τάς ομολογίας' άρχιερατικά άφησε πολλά καλά,έπειδη 
καί έχεόντας γνώμη νά πατρίαρχέύοη τά είχε προετοιμάση’ είχε που· 
ληαη η μεγάλη εκκλησία μερικά αφιερώματα πατριάρχων, τά όποια όλα 
τά άγόρασαν πάλιν αρχιερείς με τέτοια ύπόαχεσι, δ,τι αγόρασε καθένας, 
άποθανόντας πάλιν νά τά φίση είς την μεγάλην εκκλησίαν δ κάθε άρχιε- 
ρεύς’ είς αυτό έγινε καί γράμμα καί τό έχουν εις τον Κώνδικα' είχε άγο- 
ράση καί δ μακαρίτης την πατερίτζα τον κυρ Δ ιονύσ ιον  διά δύο πουγγία 
καί τό έγκόλπι του κυρ Κ αλλιν ίκου  έξη πουγγία καί άποθαίνοντας τά έπη- 
ρεν πάλιν ή εκκλησία. Τά άλλα τά αρχιερατικά τά έδικά τον καί άλλα του 
πράγματα ενγηκε πλέον συγγενής καί κληρονόμος κάποιος βοντζας Κ ω ν 
σταντίνος' εϊνε είς τον Κουρού τζεσμέ παντρεμένος καί εϊνε πρώτος έξά- 
δελφος' εϊνε καί ό ’Αντώ νιος ανεψιός όμως με την έξωτέρα ανιόν δεν 
τον έτύχενε τίποτα' άμη με τό νά δουλεύχι τόν Ιατρόν τό Σ τ α μ π ο ν ιζ α  
καί αυτός νά έχη ό ιατρός την φιλίαν των αρχιερέων ηθέλησε νά βοηθηοη 
τόν Ά ν τώ ν ι  καί έφοβέρισαν τόν Κωνστανιί πώς ώσάν κληρονόμον θέλουν 
οι χρεοφειλέται νά τόν πιάσοι ά̂ ζητούν τά χρέη από λόγον τον, καί αυ
τός ώσάν πτωχός καί άπρακτος έφοβηθη καί με χοτζέτη έκαμε τόν ’Α ν- 
τώνι κληρονόμον, καί τόν έδωσεν ό ’Αντώνιος τριακόσια γρόαια καί τά 
έπήρε ο,τι καί είχε. ’Από τόν ’ Ανιών η πάλιν έπήρεν ρλα τά αρχιερατικά 
δ νυν *Ηράκλειας' έπειδη καί τάέκαμεν όλα με ομολογίας, ηγουν με άσπρα 
δανεικά, καί τάς ομολογίας καί τό βάρος άπέμειναν απάνω εις την έπαρ- 
χίαν' λέγοντας αυτά τά δίκαια δ νϋν cΗρακλείας έφιλοδώρησε τόν 3Αντώ- 
νη ολίγον τίπτΐιες καί τά έπηρεν. 'Ο Ά ντώ νης  άπό τά βιβλία του καί 
από τά ρούχα του καί με έκεινα όπου έπηρεν άπό την Σμαράγδα, θ έ 
λει έπηρε πέντε πουγγία. "Ασπρα μετρητά όλότελά 'δεν τον ενρέ- 
θηκαν, έπειδη καί λέγει πώς ή Σμαράγδα τά είχε κλέψει άρχίτερα 
καί φαίνεται πώς είχε κλεμένα' έπειδη καί χωρίς στενοχώρια πολύ την 
έφοβέρισεν ο 'Αντώνις πώς θέλει νά την βάλη εις τόν μποσταντζίμπαοη
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vd την κάμουν σκετζέ, καί aver] εύθύς τόν έδωσε χίλια γρόοια, Αγκαλά αύ· 
τός άκόμι την ένοχλοΰσε vd την πάρη καί άλλα, άμή καί αύτή η κατηρα· 
μένη έγνρευαε νά μαρτυρήσω τον νίόν της πώς η τον υιός καθολικός του 
μακαρίτουΝ καί έτζι την άφηοαν μέ  τά χίλια. Κ ακή ζωή έπέρασε δ μακα
ρίτης μ ΐ  εκείνην την τρισκατάρατη έπειδή καί έλεγε καί Αχρεία λόγια καί 
πάντα και εις την ζωήν του τον έφοβέριζεν.

’Ίσω ς αγαπάς να μάθητε καί την αιτίαν δπού έμαν ζήλευα εν δ Μιχαήλ  
Β ό ντα ς '  όντας τά δοσίματα ύπερβολικά τής Βλαχίας καί μη ύποφέρον* 
τάς τα οί άρχοντες καί οί πτωχοί, μίαν νύκτα έφυγαν τριακόσιοι άνθρω
ποι καΙαύτοΙ δλοι ίπήγαν εις την Μπογδαι ίαν. Εις τους τριακοσίους Αν
θρώπους ήτον έως είκοσι προεστοί καί οί μεγαλείτεροι δύο τού Μπαοα-  
ράμπα γαμβροί" έγραψαν είς τόν Επίτροπον Από την Μπογδανίαν καί έκλε* 
γούντανε πολλά Από τόν αύθέντη τόν Ν ικ ο λά η  Βόνζα' έγραψε καί <5 Αφέν
της έναντία αύτονών καί διά νά αναίρεση τάς δαας κατηγορίας τον είπαν  
έξοδίασε εως εξακόσια πονγγία καί ετ£ι με την δνναμιν των φίλων καί των 
άσπρων έδιωρίοθη βασιλικός καπ ,τζήμπασης καί επήγε είς την Μ πουγδα- 
νίαν με προσταγήν καί εις τόν Μ ιχάλ Βόνζα νά τους πάρη καί νά τους 
δώση δ Μιχάλ Βόντα καί να τούς πάγουν είς ιήν Βλαχίαν νά αγαπήσουν 
μ ϊ  τόν αύθέντη του’ αυτοί όμως επήραν εϊδησι Αρχήτερα καί έφυγαν είς 
τήν Ούγκρίαν έτζι έδωσεν εϊδησιν έδιο δ καπιτζήμπασης’ επήγε καί δεύ
τερα προσταγή Ανίσως καί δ Μ ιχαήλ Βόνζας δεν τούς πιάση νά τούς 
ο τείλλη τόν μαι ζιλεύονν’ έτζι ή τον Αθάνατον νά πιασθονν είς τόν τόπον 
όπου ήτον’ με εκείνην τήν αιτίαν ηυραν κάϊ του καπιτζήμπαση πταίοιμον, 
έπειδή καί αυτός φαίνεται έδικαίωνε τούς άρχοντας, εξώριααν καί τόν κα- 
πιτζήμπαση, έγνρεψαν καί τόν αύθέντη τον Μ ιχαήλ Β άντα  νά τόν κάμουν 
μουκαρέρη, έπειδή καί τόν εμέτρησαν διά σφάλμα όπου δεν έστειλλε τούς 
άρχοντας έδόο κατά τήν προσταγήν τής βασιλείας' ή δε ίκλαμπρότης του 
ώς φαίνεται όντας βαρεμένος Από τήν αύθεντείαν, έπειδή καί άφέντενσεν 
ένδεκα χρόνους, ίσως καί ύποπτεύετο καί τούτο, orι αφού δώση το μου- 
καρέρι μήπως καί τόν' μαζιλεύσουν, Απεκρίθη πώς δ τόπος εΐνε πτωχός 
καί δέν δύναται νά δώση καί δτι είνε δρισμός τής βασιλείας, καί με τούτο 
ευθύς δ νύν ανθένιης δρεγόμενος τής ανθεντείας,δ Γρηγοράσκο Βόδας δη
λαδή, νπεσχεθη άσπρα πολλά ίπέκεινα τών επτακοσίων πονγγίων καί 
έλαβε τήν ανθεντείαν, καί δ Θεός δι' ευχών σας νά τόν βοηθήση, Ατι είς 
άλλον ανθέντην Ακόμι δεν έγινε τοσοΰτον υπερβολικόν χρέος είς αυτήν τήν 

.ανθεντείαν, *Επήρε μαζή τον καί τήν μητέρα τον, ή οποία έζήτήσε καί τί
τλον νά γράφεται Δόμνα, καί τήν έδωκαν, έχονσα καί οληγ τήν εξουσίαν 
καί ολα λαμβάνουν τό τέλος μέ τήν προσταγήν της, καί δ θεός νά . βοη- 
θήση κιΧ τόν α,νθέντην καί τόν τόπον, επειδή καί εϊνε πράγμα t Ασυνήθι- 
αίον καί δοα θέλουν Ακολουθήσει, καθώς μετρούν οι φρόνιμοι, μετά
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ταντα θέλετε τά μάβει ή άπό λόγον μας ή άπό άλλον φίλον. 
Τον Μ ιχ α ή λ  Β όδα  φέροντές τον μανζήλι εδώ, διά νά μή  τον βόλουν 
εις χάψιν, κατά την συνήβειαν των μανζήλιδων, το έζήτηααν νά όώση 
εκατόν πεντήντα πονγγία, και τά έδωσε μετά  χαράς καί τον άφησαν εις 
το σπίτι του καί κάβηται. "Ύστερον πάλιν μέ> σαράντα ημέρας τον έζήτησαν 
άλλα χίλια πώς τά ζητά ό βασιλέας, καί είπε πώς δέν έχει πλέον να δώση 
καί τον εσήκωσαν καί τον έβαλαν χάψι εις τον μπασπακικουλη ύστερον 
μέ ένα μήνα βλέποντες πώς δεν υπόσχεται τον έζήτηαμν πεντακόσια, καί 
άπό τά πεντακόσια εκαιέβησαν εις τα διακόσια, καί ούτως έδωκε τά εκα
τόν πεσίνι τά δέ έπ'λοιπα έδωκεν όμολογίαις καί τον άφησαν καί κόβεται 
εις τό σεράγι του μέ χονζούρι’ μάλιστα τον έκαμαν καί ραέτι πολύ, κατά  
την συνήβειαν τους. 01 άρχοντες όπου έφυγαν εις την Ουγκρίαν, όΐ δύο 
τού Μ π α σ α ρ ά μ π α  Β όδα  καί δύο τρεις μεγάλοι άρχοντες ακόμη ήλβαν 
εις την ΙΤόσναν μέ τεπτήλι καί ευρίσκονται κεκρυμμενοι εις την Κωνσταν
τινούπολην’ έχουν φόβον πολύν οι καπηκεχαγιάδες τής Βλαχίας, έπειδή 
καί ήλβαν διά νά κατατρέξουν τον ανβέντην’ τό τέλος Κύριος οΤδε.

Σάς άφηκε χρόνους ό μακαρίτης άγιος ΙΤρούσης’ άπό τό μέρος των 
αρχιερέων ήχον νά γίνη ό διάκο Γρηγόρ ιος,.ό  βαπτιατικός του Ζ α χ α 
ρία, καί κάποιος «5ιαν,ο Κ ω νστα ντ ίνος ,  όποϋ εΐνε κανδηλάπτης εις τον 
Κοντοσκάλ έχοντας φίλον τον Μπεκλή, τον γούναρη τής Πόρτας, ΰπεσχέ- 
βη τρία πονγγία άσπρα καί έκαμε φιρμάνι νά κάμη εκείνον όμως ό πανα- 
γιώτατος καί οί λοιποί άγιοι αρχιερείς εσηαβησαν καί έξόδιασαν οσα έδω~ 
κεν εκείνος καί τό αναίρεσαν καί σήμερον ιβ '  τον Μαρτίου έχειροτόνησαν 
πάλιν τον Γρηγόρ ιον  Π ρο ύ ο ης .

Σάς άφηκε χρόνους καί ό Έ λ τζή ς  τής Φράντζας καί εύρέβη εδώ ο κόν' 
σολος τής Σμύρνης καί μέ τό νά προέγραψε την άσβένειαν του πρώτον 
εις ιήν Φράντζα έστειλαν τον κόνσολον τής Σμύρνης γράμματα βασιλικά 
καί ερχόμενος. εδώ τον έκαμαν καβολικόν .έλτζή τής Φράντζας.

Τους αγίους αρχιερείς, άγιον πρώην Τορνόβον καί πρώην Μελενίκου 
σάς παρακαλώ νά μάς τους προσκυνάτε καί ας μέ εύχονται’ άς λαμβάνη, 
παρακαλώ, την πείραξιν νά μου γράφη την υγείαν της μέ τάς άγιας της εύ- 
χάς, αΐτινες εΐηοαν μ ε τ ’ εμον εν παντί.

αψκζ' Μαρτίου ιβ '  
τής νμετέρας πανιερότητοζ ώς υιός 

Α ντώ νιος  Β ιδάλης».

Έκ των συγχρόνων τούτων πληροφοριών τοϋ ’Αντωνίου Βιδάλη δή- 
λον γίνεται δτι ή εκλογή του Καλλινίκου έν τφ οϊκψ αυτοί διά παρασυνα- 
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γωγής αρχιερέων ήτο απλή διάδοσις εις την οποίαν ό αιφνίδιος αύτοΰ. θά
νατος συνετέλεσε νά διαμορφωτή εις αληθοφανές γεγονός. ‘Ο ανωτέρω 
Βιδάλης γράφει τέ-σσαρας όλους μήνας μετά τον θάνατον του Καλλινίκου, 
χρονικόν διάστημα ικανόν νά διαπιστωθή ή αλήθεια τής εκλογής τον Καλ
λινίκου τήν οποίαν πάντως θά καθίστα γνωστήν εις τον άγιον "Αρτης. Καί 
ενώ παρέχει αύτφ πληροφορίας επουσιώδεις περί των μετά θάνατον του 
Καλλινίκου συμβάντων άποσιωπφ τέλεον οΰσιωδέστατον πράγμα, τήν εκλο
γήν δηλονότι αύτοΰ ως οικουμενικού πατριάρχου' άλλως τε ό ψηθείς Βιδά- 
λη: περί των αρχιερατικών του Καλλινίκου πολυτίμων αμφίων τον λόγον 
ποιούμενος ρητώς λέγει ότι «είχε προετοιμάσει ταΰτα επειδή είχε γνώ
μην νά πατριαρχευση»· τό όποιον σημαίνει ότι δεν έγένετο πατριάρχης' 
διότι άντοιαύτη Ικλογή έλάμβανε χώραν άλλως θά άφηγεΐτο τά κατ’ αυτόν. 
Έκτής όλη: έκθέσεως συνάγεται ότι περί του Ήρακλείας Καλλινίκου ό λό
γος «όστις άφησε τήν επαρχίαν μέ τριάντα πουγγία άσπρα χρέος καί όλο 
έδικό του» καί οΰχί περί εκλεγέντος οικουμενικού πατριάρχου. Διά ταΰτα 
φρονώ ότι ή κατάταξι; τοϋ Καλλινίκου μεταξύ τών πατριαρχών Κωνσταν
τινουπόλεως οφείλεται εις πλάνην άποκρυσταλλωθεΐσαν εις ιστορικόν γε
γονός διά του έπισυμβάντος; απροσδόκητου θανάτου αύτοΰ κατά τήν νύκτα 
εκείνην τής εν τφοϊκφ αύιοΰ συνοδικής διασκέψεως.

Ό  Ήρακλείας Καλλίνικος καίτοι διεκρίνετο μεταξύ τών λογίων τής 
εποχής του καί έδίδαξεν εν τή Πατριαρχική ’Ακαδημία ούδέν έργον συ- 
νέγραψεν '). "Ολοςό βίος αύτοΰ κατηναλώθη εις τήν μικροπολιτικήν τοΰ 
Φαναριού.Ώς αρχηγός δέ,κατά τά τελευταία έτη τής άρχιερατείας του, τής 
αντιθέτου προς τον πατριάρχην ‘Ιερεμίαν μερίδας συνεκέντρωσεν όλην αύ
τοΰ τήν ενέργειαν καί δράσιν εις τό νά συντρίψη τον πατριάρχην καί τούς 
μετ’ αύτοΰ καί γίνη κύριο: τοΰ θρόνου χωρίς νά τό επιτυχή.'Έν ύμνολογι- 
κόν έργον Κανών εις τήν Θεοτόκον, άνωνύμως φερόμενον εις Κώδηκας1 2) 
καί επ’ όνόματι τοΰ πατριάρχου Γενναδίου τό πρώτον δημοσιευθέν υπό 
τοΰ Ούγγροβλαχίας Νεοφύτου,άναδημοσιευθέν έν τφ Θεοτο^αρίφ τοΰ Νι
κοδήμου, άπεδόθη εις τον 'Ηρακλείας Καλλίνικον. ”Αν όντως ό Νικόδη
μός εύρε τον Κανόνα τούτον έπ’ όνόματι τοΰ Ήρακλείας Καλλινίκου φε-

1) Έ ν  Ίεροσολυμιτικώ Κώδ. ευρηται έλεγειον τοϋ Καλλινίκου «εις τον έν μα- 
καρίρ. τή λήξει γεγονότα κυρ Δοσίθεον (fl707) οΰ ή άκροστιχίς Καλλινίκου» καί 
μετ’ αύτό σημείωμα «οϋτός έστιν ό νΰν χρηματίζουν μητροπολίτης 'Ηρακλείας» (Κ ε- 
ρ α μ έ ω ς, 'Ιεροσολ. Βιβλ. Δ, 40. Πρβλ. καί Ζ ε ρ λ έ ν τ η .  ένθ’ άνωτ. σ. 732.

2) Κ ε ρ α μ έ α »  ς, Μαυρογορδάτιος Βιβλιοθήκη A 166— 167 (έν Κώδ. 19 
τής Λέσβου). C o n s t a n t i n  L i t z i c a ,  Catalogul man. Greesti (Bncaresti 
1909) αελ. 26ό (έν Κώδ. 585 σ. 177 τής έν Βουκουρεστίφ ’Ακαδημίας).
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ρόμενον, πάντως ανήκει ούτος είς αρχαιότερου Ήρακλείας συνώνυ
μον ]).

Του Καλλινίκου περιεσώθησαν έπιστολαί τινες προς τον πατριάρχην 
'Ιεροσολύμων Χρύσανθον.άποκείμεναι εν τφ αγιοταφιτικφ Μετοχίορ Κων
σταντινουπόλεως 1 2 3 4), εξ ών μίαν έδημοσίευσεν ό Ε. Leg-rand a) καί άλλην 
έκ τοΰ αρχείου τοϋ ’Άρτης ό ’Αλέξανδρος Λαυριώτης (την ύπ’ άριθ. 8) '). 
Πόσον δέ πολύτιμα διά την σύγχρονον ιστορίαν είναι τά τοιαϋτα μνη
μεία μαρτυρεί ή νυν .δημοσιευόμενη μικρά συλλογή των επιστολών τοϋ 
'Ηράκλειας Καλλινίκου 5), τόσα σκοτεινά σημεία τής εποχής αντοϋ δια
ιρώ τίζουσα.

1.

Τω πανιεριοτάιο) καί λογιωτάτψ μητροτιολίτη της άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως "Αρτης κύριο.) Νεόφυτα) τοΰ μω πατρί και δεσπότη την κλινοκαρη 
μετάνοιαν.

ΐΤρονπεαταλκα μεν αντη διά τον άγιον Βελλάς διεξοδικώτερον παν 
ο,τι τοΰτό τε ξννέβη γενέσβαι, σημειούμενος έκτισε, έξ ών ά μεν ην έν τώ 
γίνεσ&αι, ά άέ έν τφ γιγενήο&αι,ητοι τά μεν γέγονε φ&άοαντα, $ά ό’ ον. 
άλλ’ ίδον και νυν έπισιέλλω, πανιερώτατε·, καί ονκ' αν ποτέ πανοομαι 
ποιων χοΰτ άχρις άν έν τοϊς ζώσι διατελτον υπάρχω' πώς γάρ αν σιωπή- 
σωμαι λή&η βαλών τά ύμέτερα ; ε.Ι γάρ τοΰτο χώραν λάβοι (δ και απεύχο
μαι) και μητρϊ τέκνυν, καί μητηρ νίοΰ της ιδίας οαρκδς έπιληουνται αλλά 
καί σώμα της αυτόν ψυχής άν καταφρονηααιτο καί παν έκαστον της Ιδίας 
άντιστρατενσαιτο φνσεως.

1) Ή ρακλείας Καλλίνικο; φέρεται ώς κτήτωρ τοΰ ύπ’ άριθ. 92 Suppl. Παρι
σινού Κώδ. (ιβ' αίώνος). ’Ίδ . Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ ,  Τυπικόν 
τής έν Κ)πόΐει μονής τοϋ ά/ίου Μάμαντος, έν «Ελληνικοί;» τ.Α' σ.24δ. 'Ο Γ.Παπα- 
δόπουλος έν τφ προλόγφ τοΰ έργου αύτοΰ «Συμβολαί είς την Ιστορίαν τής μουσι
κής σ. ιη' γράφει ότι κατά τά έν τφ Αεξικφ τοϋ Κυριάκού Φιλόξενου σημειούμενα 6 
Ήρακλείας Καλλίνικος ήκμασε πρό τοΰ ιε' αίώνος.

2) "Ιδ. Κ. Σ ά θ  α, Μεσαίων. Βιβλ. Γ, 525. ’Άλλαι έπιστολαί διαφόρων άπΟ- 
σταλεϊσαι είς τον Καλλίνικον κεΐνται έν Κώδ. 143 τής Μονής Ξηροποτόμου. ”Ιδ. 
Λ ά μ π ρ ο  υ, Κατάλογοι άγιορειτ. Κώδ. Α. σ. 208.

3) Kpistolaire grec Bibb greque vulgaire r. IV, Paris 1888 σ. 156—159.
4) Ε ταιρεία  Μεσαιω/ικών ερευνών έτος Α (1880) σ. 84.
5) *Η αντιγραφή τής συλλογής ταΰτης έκ τοΰ αρχείου τοΰ Άρτης τοΰ φυλασσό

μενου έν τή Μεγίστη Λαύρφ (έν Ά γ ίφ  “Ό ρει) έγένετο υπό τοΰ εύπαιδεύτου φίλου μοι 
Γέροντος Σπυρίδωνος Λαυρκότου ϊατροϋ προς ον δημοσία απονέμω ευχαριστίας 
■θερμάς.
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Τά τής εκκλησίας εν ειρήνη διάγει βα&είρ.' τά των ηγεμόνων όντως 
έχει, ώς είχε το πρότερον έκάτερος δηλαδή ής έλαχεν επαρχίας αρχών 
των πρώην ήρεμούντων οΐκοι‘ ό αύτοκράτωρ νπερκρατήσας απάντων των 
άκρατώς ποτέ κρατησάντων κατά κράτος τούτων κεκράκηκε, τούς μεν 
αγχόνης, τούς δε μαχαίρας εργον άποδειξάμενος' εστιν ονς οϊτινες ύπερο- 
ρίμ κατεδικάσ&ησαν.

3Α λ λ 3 ονκ άν ηοτε, οίμαι, την φίλην επόψονται’ ί'δοις αν καί την θά- 
λατταν πασαν σώ ματ3 ανθρώπων αντί ιχθύων πληρούσαν πάμπολλα. Καί 
τανχα μεν όντως’

3Αλλά καί λόγος ώς εκστρατεύσει κατά των βορε!ων πολύς, δπερ δί- 
δωσιν έννοείν τ φ  προνχόνθ’ ή περί τά πολεμικά μεγίστη παρασκευή καί 
πρδς βίον, δπερ ονκ άπίθανον. To υιέν γάρ Σκυθικόν φΰλον ές τέλος τού
τους έ&ρόησε (τού;· περί τον °Ισμαήλ φημί) καί τοσοΰτον αυτών τήν καρ
διάν έξώγκωσεν, ώς δσον ονπω εν αιχμαλώτων μοίρμ γενήαονται πας δ 
τ ή ς 3'Αγαο' άλλ’ ανθις πάλιν ούτοι κατεσιγάσθησαν μικρόν τι ϋαρσήσαν- 
τες πισιώσαντος αυτούς τού των Μοσόχων πρέσβεως, α>; ον κατ’ αυτών
ή μάχη. Ούτος yag υπό τον επιτρόπου μετάπεμπτος γεγονώς καί ερωτή
σεις περί τών τοιούτων,άληθή μεν έφη ταύτα λαμπρά χήφωνή, καί πλείονα 
τούτων τον μου βασιλέως υπάρχει τ 3 άνδραγαθήματά τε καί θαύματα, ναι 
μήν καί τά πρός πόλεμον επιτήδεια, άλλ3 ον κα&3 υμών ταύτα' καί περί 
μέν τού νύν έτους δμηρον έμαυτόν παρέχω, δτι ονδέν εσται πρός μάχην  
περί δέ τον μέλλοντος οϋκ οϊδα φησί. Αόγος δ 3 ώς ταύτα πάντα τών λέ- 
χωχ πέρι ηύτρέπισται π α ρ 3 έκεινουι τού ταπεινού Π έ τρ ο ν , μυριάδες δ'εί- 
σίν υπέρ τάς τριάκοντα πάντες οι καταβάντες. 3Ί σ ϋ ι  καί τούτο, πανιε- 
ρώτατε, δτι πας ό βασίλειος στόλος πρός τόν Εϋξεινον τφ  ι νν πλενσεΐται, 
ιν* όπως το ημιτελές τοίχος διά χειρός Βαρείας ήδη διοικοδομήσωσι, πύρ
γους τε χαί προμαχώνας έν αντω περιβαλούσι' τούτο δε εστιν ΐνα τό τής 
Μαιότιδος έκρεΐν νάμα. Καί περί μέν τούτων αλις».

« Έ χ  ει δέ χαί τής Παροναξίας ή τής Κωνσταντίνον'έλήλνϋε δ ’ού μ ό 
νος,άλλα μετά τον ίδιου γόνου χού οίκονόιχου καί τού γαμβρού αυτού, έχει 
δέ καί γραμμάτων συστατικά υπέρ εαυτού άμφί τα τρία, (άστε είπεΐν καί 
πάλιν ό αυτός, τών κατηγόρων μηδενός εις πρόσω:τον τής ΐεράς άπαιτή- 
Όαντος συνόδου, έχει τούτον ό οίκος Ιω ά νν ο υ  τοϋ έρμηνέως τον  να νά ρ - 
χον. Καί χαντα μέν παρ’ ημών πρός μικράν αυτής γνώσιν ' γραμμάτων  
<5’ αυτής Ιερών χαί σοφών μή υστέρησηθ' ημάς άντιβολονμεν τόν ποθει
νόν ήμϊν καί χρνσονν χρήμα ουνεπαγομένων καί τάς έϋάδας υμών ενχάς 
ιόν ιιεθέξει γενοίμεϋα διά τάχους, αμήν.

αψδ' θαργηλιώνος ιδ'  
όλος εξΐ]ρτημένος τής. ύμετέρας πανιερότητος 

Καλλίνικος
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2

Πανιερώτατε λογιώτατε καί θεοπρόβλητε μητροπολίτα . . . Άρτης .. . ·  
κυρ Ν εόφυτε κλπ.

*Αρα κατά τί επταισα μεγάλως, πανιερώτατε δέσποτα, προς την Ιε- 
ράν αυτής κορυφήν καί διά τούτο κολάζομαι χρόνον τοσοϋτον συχνόν 
ύστεροί) μεν ον των π α ρ 3 αυτής πανίερων γραμμάτων' εγώ μεν εις έμαντόν 
ον δεν οϊδα καί διά τούτο απορώ. τΩ πόσον ΐσχυσε τό μεγάλον μου πταίσμα  
φευ εις πόσον μίσος έπροχώρησεν ώστε μόνοι και μόνως ημείς έμείναμεν έξω 
τής σωστικής κιβωτόν των σοφωτάτων αυτής γραμμάτων' εϊ μέν καί τό εν- 
δόσιμον είναι παρά τον δούλου αυτής,εΐτονν διότι δεν έγραψα προ πολλον, 
εχω νά δικαιολογηθώ περί τούτου' άγκαλά καί έγραψα ίκανώς. Τό μέγα  
καί πολύ θαναηκόν δ πού ταίς άπερααμέναις ήτον εόώ δεν σάς λανθάνει ' 
τότε εγώ καί με ολον όπου ενρίσκομουν φευγάτος εις Θεραπεία πάλιν σάς 
έγραψα, εις τά οποία διέτριψα μήνας τέσσαρας, από Σεπτεμβρίου εως 
Δεκεμβρίου καί εμεινε καί τό σχολεϊον τόσον καιρόν εαφαλισμένον' μετά  
ταύτα έκαμα δύο μήνας ασθενής από πόνους καί ασθένειαν οφθαλμικήν. 
επειτα άκόαη δεν άνέσφαλα ολίγον καί ιδού δ θάνατος τον ανεψιόν μου 
Γ ιά ννο ν  (δν οίδεν ή πανίερο της αυτής) δσιις δσην λύπην καί οδύνην μου 
εδοσεν δεν ήμπορώ νά γράψω. Μετά  ταΰτα εντός ολίγων ήμερων ενα Ιδι- 
κόν μας μικρό κορίιζη επανούκλιασε? καί εφενγατήσαμεν ενθεν κάκείθεν' 
μετά βία; την λαμπράν ύστερον ήλθαμεν εις τό σπήτι. Λοιπόν εσκοτισμέ- 
νον όντα με  από τοιαύτας καί τοσαύτας περιστάσεις, εκλιπαρώ την άκραν 
αυτής τελειότητα νά μέ συγχώρηση καί νά μ  ή συνορισθή την σιωπήν μου, 
αλλά άποβλέπονσα εις πόσα δεινά περιέπεσα νά εξάλειψη από καρδίας 
την άμαρτάδα του δούλου αυτής. Κ αί  ταΰτα μέν όντως.

’Αλλά καί ήςεύρω καλά δνι πολλοί είναι έντεύθει όπου τής σημειώ- 
νον.· εις πλάτος παν άξιον άκοής'διό δή καί εάν δεν έγράψαμεν ήμείς σνγ- 
γνωσιέοι. ’Από τον; αρχιερείς άλλοι δεν ήλθον τώρα νεωστί είμή δ άγιος  
Π ρούοης teal Μ αρω νείας  καί δ άγια; Ίοοαννίνων σήμερον ή αϋριον 
ερχεται από Ραιδεατού μετά τον ά γ ιο ν  *Ηράκλειας* ερχεται καί δ Γοτ-  
θίαςύΟ κράτωρ εγέννησε προχθές υιόν, πλήν άπόθανον ονς είχε πρότερον 
δύο υίονς καί από την υπερβολικήν του λύπην μετοίκησεν εις τό Διπλο- 
κιόνων. Τό γράμμα οπού έστείλετε τού άγιον πρωτοσνγγέλλον νά τό στεί- 
ληκάτω  εις την πατρίδα εις τό σπίτι σας, τό εστειλα εγά) μέ τά ίδικά μας  
τα καΐκια. Τού ά γ ιο ν  Παροναξίας τά φλωρία, τού νύν λέγω, εφάνηκαν 
είς την Ναξίαν' διότι ένας υπηρέτης διάκος τά ελαχε καί έσήκωοε μερικά  
καί πάλιν τού τά έδωσαν καί ήσυχασεν' ύστερον λέγει μετρώντας τά εύρεν 
ετι λείποντα εως 80 καί άρχισε νά τιμωρή τον διάκονον' αυτός δέ απο=
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δράς ήλθεν εδώ, ο στις εινε τού αρχιδιακόνου υπηρέτης. *Ο τ^ελεμπτ/ς' και 
πρωτονοτάριος άρραβωνίζεται την θυγατέρα του ' Α δ α μ ί τ ζ α και τοΰ 
Σ π α ν τω ν ά κ η  υ υιός την δ ευ τέραν θυγατέρα του μακαρίτου κνρί- 
χζη Γεω ργάκη . Έστεη)ανώθη και ό Μ π ε γ ιζ α ν τ ή ς  νιος του Γρηγοράοκου  
Β ό ντα  την θυγατέρα τον Μ π α λ α σ ά κ η . Τό οχολεϊον από τον αγίου Γεωρ
γίου το παοαιτήσμμεν' τά αίτια πολλά , εύριοκόμεϋα πάλιν εις τοϋ άρχον- 
τος’ όταν συν Θεφ ορίσετε μανθάνετε τό διατί. ’Ακούω δη  θέ νά ορίσετε 
και χαίροιιαι’ άμποτες νά αξιωθώ) νά σάς προσκυνήσω εν παρουσία. 'Ο 
άγιός Δσύατρας ακριβώς σάς άσπάζεταί' άς είνε καλά μάς αγαπά' την  
πανιερότητα τον εχω φιλούσαν με' πολλον λόγου άξιος. Τανχα μέν, αι δέ 
άγιαι αυτής εύχαΐ μ ε θ ’ ημών.

αψατ' Ιο υν ίο υ  ιγ '

δούλος ελάχιστος τη; σης παν/ερότητος και έβδελυγμένος αυτί}
Καλλίνικος

3

Την ύμετέραν ερρωμένην σννεσιν καί ανδρείαν εν πεποιθήαει η>υχής 
καί προσκυνώ καί άσπάζομαι. 'Ως από μέρους δλης της αδελφότητος έρχο
μαι νά την νπερευχηϋο/ δώοι σοι Κύριος τού κόπου\την αμοιβήν, τον στέ
φανον της δικαιοσύνης εν εκείνη τη φοβερά ημέρα ενώπιον ιών αγίων αυ
τού αγγέλων καί λειψή τά βραβεία τής άνω κλήαεως μετά τών {λείων Ιεραρ
χών 3 Αθανασίου τού μεγάλου καί Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας* καί γάρ τή 
ημέρα τής μνήμης αυτών νπερήθλησας, ώς εμαθον, μονιυτατος άναλαβών 
τον αγώνα ' ΰπερενχομαι δέ ί'να καί τέλος έπιτεθή καλόν τή υποθέσει, 
τί τέχνην οπού ήθελες νά μέ κόμης με τέχνην' δμως, αδελφέ, σε παρακαλώ, 
νά ζής εν Κυρίω, μή μ ι  ενοχλής, δτι εχω πολλά βάρη' τό γε νυν εχον 
άφισέ με νά φθάση ή τετραετία ή διά χαιήρι σου έστω καί εν τή τριετία 
καί τότε ορισμός σου' εργ^οααι εν Κωνσταντινονπόλει. Εις τό γράμμα τού 
κοινού φίλου' γράφω κοινώς καί τή νμειέρα άδελφότητι δεν έγραψα 
Ιδίως’ ομοίως τά γράμματα τά έδωσα προχθές διά την Άνδριανονπολιν' 
έττε,ιτα σήμερον εφθασεν άνθρωπος τον άγιον Πεκίον ερχόμενος άπό τι/ν 
επαρχίαν τον καί ερχεται εις τον γέροντά τον καί έγραψα τό παρόν  
εστειλα καί εις τό χάνι καί έπήοα τά προγραφέντα γράμματα καί ιδού στέλ- 
λω καί αυτά μέ τούτον καί τά στέλλω καί πάλιν άσπάζομαι τόν άν- 
δραγαθιστήν άρχοντα καί φίλον ήμιόν δι αυτής , καί πάλιν προσ
μένω άπόκρισιν κοινήν ή καί ίδιαν' καί βουλή μου είνε αυτή \ άς 
νπάγη πάλιν ό Κακοκοσμας εις το Σίναιον απάνω νά κλαίη τά
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παρανομήματα και αδίκηματα τον τε Σιναίου *Αλεξανδρείας και Κων
σταντινουπόλεως' ά εινε εις τό χέρι σας. Γράφω διά τά 750 και διά τά 
217’ τά μεν εις ιόν Κοσμάν, τά δε είς τον αρχιδιάκονον αυτού και 4 άπο- 
κοηάς διά να τά πάρετε. Καί ή πρώτη μου ψήφος παρακαλώ νά μι) άκν- 
ρω&ή ή κατά δεύτερον λόγον' ή δεύτερον παρακαλώ τον γέροντα, άν ζή, 
5Α γά π ιο ν , μου εκιυσε τά σπλάγχνα ή κατάστααίς τον’ ή αγία σου ευχή 
νά τον ύγιάνη μά ύέαροώ εως τώρα νά άνεπαύϋ·η έν Κ νρ ίφ , καί αγάπα 
τά παιδία καί βοήάησον αντοΐς δπου εχει λαβεΐν διά την αγάπην μου, 
δτι σάς ήγάπα πολλά δ παττιρ. Είχα γράψει δύο καί τρεις τ φ  άρχιδια- 
κόνω ’Ανανίςι νά τό κάμη, διότι χωρίς άλλο άρτζι δεν γίνεται τον πα- 
τριάρχου καί δλον νά ελεγεν άμή άπέτυχόν καί αυτό είναι πάνυ άναγκαϊον 
ήμΐν καί σχεδόν καταπαυστικόν πολλών σκανδάλων διά νά μή εΐπω δλων’ 
τό όποιον εΐνε καί γιολντά’ τούτο ίσως νά σάς τά έγραψα καί ιδού πάλιν 
τό γράφω’οί δε χρόνοι σου υπέρ πολλοί.'Ήϋελα νά στείλω καί τά έγγραφα 
δλα τών δύο καταράτων ανταδέλφων, όμως δεν εύρηκα πιστόν άνθρωπον 
πλήν άν μου γράψετε ή κάμνουν χρεία τά στέλλω μεσα'ι’ είναι καί πολλά 
είναι καί πολλά αυτών ρωμαϊκά άξια ύέέας’ εχει δ εις καί γράμμα δο- 
σμένον άν πλέον άνακατωϋ·\\ εις τάς υποδέσεις τής μητροπόλεως νά 
χρεω&ΐ}. τή μεγάλη έκκλησίμ 2000 γρόσια’ μάρτυρας δ νΰν εκλαμπρότατος 
Νικόλαος Β λάχμηης καί δ άγιος ’ Ανδριανυνπόλεως.

qynox' Φεβρουάριον κ[ . 
j  'Ο  [Φιλιππουπόλεως[ Καλλίνικος 4

4

Ά σπαζόμενος την φίλην μοι παρειάν προσκυνώ την σήν αδελφότητα. 
*Ηλ&εν δ Κωνσταντίνος είς Φιλιππούπολιν καί γράμμα σοΰ τού αγαπη
τού μου οϋκ ελαβον’ καί πώς ϋπολαμβάνεις νά εγινεν ή ψυχή μου ; την 
δποίαν έλύπησες κατάκραν μά τον έκ νεκρών άναστάντα σωτήρα Χριστόν , 
τον άπαν τό τής εχ&ρας μεσότοιχον διαλνσαντα καί τό παν είςεν τή άφάτψ  
αυτού κενώσει συνάψαντα" όμως δσα καί άν μού κάμης όέν μεταβάλλομαι 
ούτε τά ψηφώ είς σκάνδαλον’ έρχομαι καί άς μάς κρίνει πρόσωπον έτε
ρον καί δέχομαι την ποινήν* τόσον υπερίσχνσε τό κάκιωμά σου όπου καί 
τόν φίλον εμπόδισας νά μή μάς γράψη’ εν λυπούμαι πώς άν ελ&ω, ή καλ- 
λύτερα νά είπώ, άν με φέρετε δεν τόν βλέπω’ όμως άς είναι καλά καί Όέ- 
λομεν τόν Ιδη άλλοτε, άν μάς τόν χαρίσης. Ίά  γράμματά σου καί τά 
γράμματά μας φυλλάττονται καί φανεϊται δ πταίστης’ τά πάντα άνωύλεν 
έξήρτηνται’ ό&εν τοΐς γενομένοις δεϊ πάντας πείΰεσ&αι καί προσκυνεΐν
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χώ πάντα καλώς διεξάγοντι. 3 Α πό  το έφοβούμην δεν τό έγλντωσα' έθαρ- 
ρονσα εντός τής τετραετίας νά Ιδώ την πόλιν οας, όμως <5£ν μάς άφί- 
οατε οϋιε καν εν τή διετίμ' πλήν εις τά ούκ έφ3 ήμϊν τΐ εΐπω ; ή τί λα- 
λήοω ; ό Θεός νά κάμη τά τέλη καλά και καλή άντάμωσις" ατακούς θέλω  
νά μου εχης καί σβονοδούκλονς και με καλόν κέφι νά οέ ευρώ καί αφες 
τους νεκρούς θάπτειν τους εαυτών νεκρούς'έκαμα πολλά νά μήν ελθω,άμή 
δταν συν Θεφ ακούσει τά μεταξύ θέλεις κρίνει οτι ήτον ανάγκη νά ακούσω 
τής πατριαρχικής προσταγής δχι έκών αλλά καί άκων' δθεν πάλιν καλή 
άνχάμωσις καί θέλω καί συ ακαπαχύν (;) καί τότε μόλις νά κάμω αγάπην

αψιστ' *Απριλίου ιοτ [από Φιλιππονπόλεως]  
ο αγαπητός σου καί πταίστης  

Κ αλλ ίν ικ ο ς

Τήν σήν πανίερον κορυφήν εν φιλήματι άγ ίφ  αίδημόνως καί ασμένως 
άοπάξομαι. θα ύμ α  μέγα πόσον εις τόσον νπερίαχνσε τό προς τήν άνεξι- 
κακίαν αυτής μου σφάλμα καί ακούσιον πλημμέλημα, καί δεν ήθέλησε 
πλέον νά μού γράψη' καί με δ λ ον όπου καί τό σφάλμα μου ομολογώ άνα- 
κεκαλυμμένη τή κεφαλή καί άπαν πολλάκις έγραψα, δμως καί πάλιν λέγω 
τό έσφαλα’ καί <ίν εϊνε ορισμός της ας έξεϊάση τις αδέκαστος διαιτητής  
μας μεταξύ καί στέργω αύθις τήν ψηφισθεϊσαν κατ* εμού δίκην' εΐ δε μή  
γε άκριτα τί αδικείς τήν φιλίαν καί δεν μάς γράφεις ; Μόλις δ κυρ 
Διαμαντής τή στ' τού παρόντος ενίρήκε καιρόν νά κίνηση καί διά τούτο 
μετ' αυτόν σάς γράφω' ήτον ό σκοπός μου νά κινήσω καί εγώ ά π 3 εδώ 
καί δέκα ήμέραις προτήτερα, άιιή ή εξαφνική μεταβολή των πραγμάτων  
μάς έκράτ7]σεν, δτι ούτε ήμϊν ούτε τοΐς χριοτιανοΐς έφάνη εύλογον, τού 
ύπερτάτου διαβαίνοντος εντεύθεν ημείς νά λείπωμεν καί μάλιστα έχον
τας τούς δύο μας φίλους εδώ, oi όποιοι πάντα λίθων κινούσι κ α θ 3 ημών' 
όμως ελπίζω εις θεόν τώρα όπου περνά απ’ εδώ ό οίποκύρης νά ελευθε- 
ρωθούμεν' μόνον τήν παρακαλώ διά τό δνομα τού σωτήρος Χριστού  νά 
μάς στείλλετε τά έγγραφα δλα τά τε εξωτερικά, τά τε ρωμαϊκά καί τό 
αφοριστικόν τά όποια (το παλαιόν λέγω, εί δε καί εϊνε καί νέον εχειμεν 
διπλήν τήν χάριν) νά τά βουλλώσητε καί νά τά δώσητε τον Διαμαντή καί 
άς μήν ήξεύρη ούτε αυτός τί εϊνε αυτά, μόνον νά έλθουν εις χεΐράς μας.  
'Ό ταν ήλθεν αυτού ό Κωνσταντίνος έγραψα τ φ  κοινφ φίλψ καί νμϊν περί 
των εγγράφων, δτι δηλαδή νά σάς τά δώση νά μάς τά στείλλετε μ ε τ 3αύτού> 
άλλ3 δχι πώς δεν μάς τά εστείλλατε, άλλ3 ούτε καν μάς εσημειώαατέ τι
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ntQi αύτ&ν. Και τ ί  λέγω τούτο ; ούτε κάν τόν Άφησες νά μάς γράψη’ ώς 
τόσον έκορυφώύη η προς Ιμέ σου άπέχ& ειακαί τά μίσος9 δι ήν μοί κατη
γορείς ακινησίαν."Ομως -πάλιν την παρακαλώ ι ά μου γράψη καί τά έγγρα
φα νά μάς στείλη δτι τα ζητούν πολλά βιαστικώς από λόγον μας οι χρι
στιανόι, οί όποιοι μου τα έδω σαν: εις χεΐράς μον. *Λφ9 ον περάση 6 
ύπέρτατος καί ημείς κινονμεν‘ νά ήξενρης πόσον έπάλαισα μέ τους φίλους 
και δλον παλαίω , ρώτα τον Δ ια μ α ν τή , όμως δι * ευχών σας τά νώτα δε- 
δώκασι καί άκοντες, άλλ* οι> παύουσι ονιε πο,ύσον ταμ Ταραχή μεγάλη κα
τέλαβε το παν' της τοιαύτης αιφνηδίου μεταβολής εγερύλείσης που ήμποριΐ  
νά φανή έξω. Τον κυρ Δ αμασκηνόν  (παρακάλεσα  νά κόμη κόπον  νά σύ
ναξη την επαρχίαν διότι εγώ άπεφάάιοα νά μην απλώσω τό χέρι μον ούτε 
καν παρά νά πιάσω, άλλ* ή πανιερότης του νά μαζώνη καί νά δίδη με 
καδαρόν κατάστιχον έως ον νά έλ&ω αύτον, καί τότε να στείλλη ή σύνο
δος, γνώμη των χρεοφειλετών, δντινα βονληΰώσι νά συνάξουν μαί,Ι μέ  
τον κυρ Δαιιασκηνόν, ή μόνος του, κα&ώς φανή εύλογον, νά Ιδοϋν καί τά 
έσοδα καί τά έξοδα καί ας κάμουν ώς θέλουν καί διά νά φανούν τά φλυα
ρία μα,τα τού καΰενός τόσον τών ά π * εδώ φλυαρούν των, δσον καί των 
α π ’ αυτού, όποιοι άν ώσίν,καϊ διά νά κάμουν καί δτι λογής κανόνα θέ
λουν άλλον νά περιπατούμεν, επειδή καί δεν μάς άφίνουν νά βαδίζωμεν 
εις τον προπερσινόν, καϋώ ; μάς έγραψες* όμως ϋαρρώ πώς θέλουν περ
πατήσει αυτοί εις ψυλώτερον καί άδννατώτερον. Καί ταντα μεν με παρά- 
■πονον πολύ καί άπό λυπηράς καρδίας’ %αί· ας είσαι καλά καί μή μάς
γραψης.

αψιοτ' Μαΐου ζ' 
Κ α λλ ίν ικο ς

6

Την έμήν σου γλυκυιά ιην  παρειάν εναγκαλιζόμενος ήδέως άσπά- 
ζομαι καί ήδέως προσαγορεύω. Δέομαι δε τού αγίου Θεού ημών ΐνα από
λαυση αυτήν το π α ώ ν  μου ύγιαίνουσαν καί ενϋυμοϋσαν μετά μακροβιότη- 
τος καί έπιτεύξεως ών βονλει εν Πνζύματι άγίφ  κατα$νμίιον° αμήν. *Ηλ- 
ϋ'εν ό 1Ιω ά ννης  υγιής' έλαβον τήν ήδίστην μοι αυτής επιστολήν μετά  
τών πλήκων. ’Έ γνω ν τήν υγείαν σου' εχάρην ολως εκτινάξας τό κατέχον 
με νέφος τής ά&υμίας καί άκρας μον λύπης' δόξα τω άγίφ  Θεό), έμοί- 
ρασα ενΰυς τάς έπιστολάς σου δπον έδει' ίδου καί σήμερον μοιράζονται 
τά φοτάραχα κατά τό κατάστιχον σου' καί περί τούτου μή έστω σοΙ φρον- 
τίς. Τά γραφόμενα πάντα έγνων καί ϋ-έλουν γίνη. δλα κατά τήν προστα
γήν σου. Σήμερον κράζω γραμματικόν νά δώσω καί τά σηαειώματα νά

2*
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γίνουν τά γράμματα ώς δει και ελπίζω είς δλίγας ήμέρας νά γίνη κά&ε 
υπόδεσις όπου νά οτείλλωμέντόν Ί ω ά ν ν η ν  ταχντερον νά ελβη προς αύτήν.

Πολλά τεχνικά νπέκλεψες τον πατριάρχην δλον' και γάρ Εξεχρύσωσας 
αυτού την κιβδηλότητα πάνυ' δμως πονηρόν φνσιν, είπε τις των σοφών, 
μεταβαλεΐν Ου ράδιον' τά Εδειχνε είς τά καΐγάνια  καυχοβμενος καί λέγων' 
δον τί με εοτειλεν ό άγιος °'Αρτης' από λόγον μας τά είχες κρυφά και αυ
τός τά Ε&εάτριζεν εσκανδαλίοΰηκα δά κομμάτι καί διατϊ νά τά - οχείλλης 
καί μάλιστα κρυφά μου, άμή τί νά κάμω’ δεν εϊνε δυνατόν νά νικήαη καί 
νά αμαύρωση τον προς αυτήν μου πόύέον τόσον μικρόν σφάλμα, τον Εμού 
γλνκυτάτου καί πράγμα καί όνομα κυρ Νεοφύτου. Την ώραν, αδελφέ, όπου 
Εδωσα την Επιστολήν σου τ φ  μά λχα  [ =  τω πατριάρχη] παρόντες καί οΐ 
αδελφοί, του είπα όρισε,δεσπότη μου,καί εκείνον όπου φέρνουν με ίγζάρι την 
επιστολήν'ελεγον γάρ πώς οε φέρνουν ίγζάρι διά σέ κάνουν πατριάρχην καί 
πώς εϊνε ue την εϊδηοίν μου’ καί εύ&ύς με γεμάτον στόμα μου λέγει,εγώ από 
ταΰτα δενξνπάζομαι,δέν φοβούμαι Εγώ’Ά ρ τη δ ε ς  ή ξάρτι δες’ εν'&ύς άναψα 
καϊε'τυχε°καί άλλη νπόύεσις τότε καί από λόγου εις λόγον τόσον-κανγάν Εκά- 
μαμεν, ώς ουδέποτε' πλήν Εγώ δέν του Εσννορίσΰην' άλλ' αυτός τόσα μου 
είπεν όπου περισσότερα δεν εβολονσε' νά ύπάγω είς την Επαρχίαν μου Εφώ- 
ναζε, καί όντως ήλ&ον είς τό κελλίον μου' Εσυνάχΰημεν όμως είς εν και 
του εμήνυσαν οι αδελφοί νά παύση από τοιαύτα καί όέν στέργονν ν ά κ α τα -  
φρονή τους αδελφούς καί νά τούς προστάζη νά παγένονν είς τάς Επαρ
χίας των άνευ γνώμης τής συνόδου, καί άλλα τοιαντα' όμως ολα ήτον φυ
σήματα τον καλογέρου Χαλκηδόνο;, διότι ευρίσκειαι κατ’ Εμού Εξηγριω- 
μένος’ τό δέ αίτιον όταν ελ&η 6 “Ιω ά ννης  γράφω. Καί άπεκρίδη μεν τόΐς 
άδελφοΐς ότι 6 ϋυμός μέ Επήρε καί ειπα'ο,τι είπα, καί ας ελέλη είς τό στα- 
σίδιόν του απόψε — ήχον τά έοπέρια του αγίου Νικολάου— τ φ  δέ μεγάλφ  
δραγουμένφ Εμήννσε καί τον Επαρακάλει νά είπή χφ Κ ια γ ιά μ π ε ϊ  νά στεί- 
λη νά μέ σηκόση καί άλλα τοιαντα τά όποΤα μου τά Εμήνυσεν ό άρχοντας 
πλήν άς φλυαρεί' Εγώ κάΰημαί είς τό κελλίον μου και ησυχάζω' μη μελαγ- 
χολής περί τούτων, ότι τίποτα δέν εϊνε' ετνχε τό πράγμα σήμερον όπου σου 
γράφω, καί <5τά τούτο σέ τό έγραψα , άμή δέν σου τό έγραφα δ<ά νά μή  
λυπάσαι' άμή τίποτα δέν εϊνε' αυτά παλαιά καί άλλα καινούργια’ ϋαρρώ  
καί νά είναι αυτό τό κρώ&ύστερον. Μέ τούς αδελφούς καλά περνονμεν 
καί μάλιστα ό άγιος ο Μιτνλήνης εγνω καί Επέγνω καί μαρτυρεί τό σφάλ
μα τον, καί εϊνε ολως διόλου κατά το~' μ ά λχα  πικρός εχθρός' όμως δώ 
οϊκείαν ωφέλειαν γνωρίζω δά μόνον σιωπώ' ό Θεός νά κάμη τό καλύτε
ρον. Μέ τον αδελφόν καί φιλτατον κύρ Ί ω ά κ ιμ ο ν  [τον Βιζύης] δύο ημέ
ρας καί νύκτας, από την ημέραν όπου ηλό-εν ό ’Ιωάννης Εγλεντίααμεν 
συνομιλούντες τά κοινά σά τε καίεμά' την πανιερότητά τον εχω παρηγοριάν 
είς τάς θλίψεις μου , καί ας εϊνε καλά. Γράχρατε παρακαλώ τφ  λογιωτάτφ
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κυρ Σ τα ύρω  π ώ ς  τον έγραψΊ. γράμμα νά έλθη είς Θεσσαλονίκην rd πάρητ  
τά άσπρα τον από τον Τ ζάνν ιο ν  διότι το καράβι εκεί π άγει νά πωληθή,  
και ταϊς όμολογίαις του ταΐς στέλλω με τον Γ ιά ν ν η ν , και άς σου στείλλει , 
τεσκερε όπου του έχω δοσμένον πώς του κρατώ την ομολογία των 70 
γροσαχν αύτοϋ τοϋ Τ ζάν ι  Ταντα μεν και νγιαίνοιτε εν Κνρίο)

'Ο αος κατά πάντα. Κ αλλ ίν ικος  [ό cΙΙρακλείας]  
αηηθ'Δεκεμβρίου σι

Χ ρυσέ  μου υστέρα σάς γράφω εις πλάτος ' δεν έβάσταξα είμή νά γρά
ψω με  70 χέρι μου και νά σάς γλυκοφιλήσω γλυκά ' γλυκά και γράφε ότι 
ορίζεις καπονλονμτονρ' ό Β ιζ ύ η ς  όλος έδικός οας. t; .

7 ' ;

Την ' Υμετέραν φίλην αγάπην έν φιλήματι άγίφ  περιπτνσσομαι και 
άσπάζομαι και ήδέως προσαγορεύω. ’/(5ου, φίλτατέ μοι και έν Χ ρ ισ τφ  πο
θεινότατε και λίαν αγαπητέ πάντων αδελφών και φίλων και συγγενών και 
γνωστών, πάντα γέγονε κατά την προσταγήν αυτής, δηλαδή καί τά γράμ
ματα μετά των ώοταράγ^ων έμοιράσθησαν ώ; έδει και οπού έδει' αί καθαι
ρέσεις, ιά τών διαθηκών καί άφορισμών γράμματα καί τά άλλα ετελειώ- 
θησαν ολα και πέμπονται μετά του Ιω ά νν ο υ  τοϋ παιδός, καί αί τοχν φί
λων καί συνήθων έπιστολαί, μ ε θ '  ον στελλομεν καίδλίγον τζ.άΐ είς μετα- 
χείρισιν. ’Ελάβσμεν καί παρά τον άγιου Φιλιππονπόλεως καί την σκάτον- 
λαν εκείνην' έχει ώς λέγει μέσα άμουλαις μικραΐς' το κλειδί τό εϊχεν ό 
na.na Α θ α ν ά σ ιο ς  καί το έχασε λέγει' στέκει είς τοϋ λόγον μου διότι ό 
Ιω ά ν ν η ς  δεν ήμπόρεσε rd τό πάρη. Οί αδελφοί πάντε.ς καί οι φίλοι σέ 
άσπάζονται' έχομεν μεταξύ καί ειρήνην καί φιλίαν, άς είνε καλά όλοι οί 
αδελφοί, πλήν τοϋ τιιιίον καί σεβασμίου γέροντος δστις έξηγριώθη' το δέ 
αίτιον διότι τον έξεσκέπασα' πάλαν αιτία αυτός' όμως μς κουρεύεται. Τά 
μεταξύ ημών καί τον πατριάρχου είρήνευσαν' μέσον οί δύο ερμηνεΐς' μή  
λογαριάζεις, αδελφέ' 11 ήαέρας έκαμα, τον  κακιωμένον' ξέρεις <5α όταν βά?>- 
λω τό πείσμα, καί δεν άψησεν άνθρωπον όπου δεν έβαλε λέγοντας τό 
«έσφαλα, τά σ' . . τον έφαγε» καί άλλα τοιαϋτα' δύο τά αίτια όπου έκα- 
ιιαν καί είρήνευσα' τό μεν διά τό αίδέσιμον τών ημερών, to <5έ δτι έμπαί- 
νει είς υποψίαν πώς κάτι θέλομεν κάμει καί πάγει καί μάς ζημιώσει πά
λιν" καί τό τρίτον διότι έπεφτε  είς εμένα κατάκρισις, πώς ό πατριάρχης 
ζητά, παρακαλεί την άγάπην καί εγώ την άποστρέφομαι. Καί λοιπόν ήλθεν 
ό κυρίτζης Κοσνστανιΐνος καϊ μέ  έπήρεν είς του μεγάλου δραγουμένον.

2Τί:
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του σνγγάμβρου του, επειτα ήλθεν δ πατριάρχης εκεί και εγινεν η διαλ- 
λαγή καί είρηνενομεν' λοιπόν ά; ειρήνευα η καί δ νους τής νμετέρας άδελ- 
φότητος, διότι ήζεύρω, άφ* δτον εμαθε τό ακάνδαλόν μον ολον με την έν
νοιαν τον είσαι. Κ ατηργήθη  καί Φιλόθεος Ό χ ρ ΐδ ο ς  και πάλιν εγινεν δ 
*1&άσαφ' εγινεν και δ πορχάρης Διδυμοτείχου , εκείνου αίφνης του ζην εκ- 
μετρήσαντο,ς. eΟ *Ιεροσολύμων εϊνε εις ’Ανδριανοϋ, κέκειθεν μελετά διά 
την Φίλιππονπολιν' εοτειλα καί τα. ώοτάραχα εκεί και την επιστολήν. *Ιδον 
δποΰ στέλλω καί τάς δμολογίας τόΰ κυρ Μ ύρον ιατρού μουλαϊμι, και πα
ρακαλώ νά τον ταΐς στείλλετε μέ άνθρωπον πιστόν και νά πάρετε 'τον χε- 
σκερέν μου δποΰ κρατεί, ήγουν τον εχω δοσμένον γράμμα πώς του κρατώ  
δμολογίαν τον Τζάνον καί . . . .  700 γροσια>ν καί ανιόν τον τεσκερε νά 
τον πάρετε καί αχίσετέ τον καϊ στείλετε τον εις εμέ’ τον προέγραψα νά 
υπάγη είς Θεσσαλονίκην νά πάρη τά άσπρα του, δ τι εκεί εϊνε τό γελιόνι 
εκεί εϊνε καί δ Τζάνος καί εκεί &ς πάγη νά πάρη τά άσπρα τον, δτι εκεί 
ύπάγησαν ολοι οι χρεοφειλέται.Τόν Άρμενόπονλον τόν εχω κοινον αδελφόν 
καί πάλιν άς είναι τής μητροπόλεως "Αρτης' καί δ έφέντης μας ϊήν  χαι
ρετά' ϊλαβε καί τά δυο αυγοτάραχα' μή μάς λείφη τό γράμμα σας, διά νά 
μή είμαι με την ενι οιάν σας. Ταντα μεν καί οι χρόνοι σου πολλοί. "Ολα 
σου τά γράφει δ ήμέιερος κυρ Ίω άκειμος  {δ Β ζύ η ς ) .  Την άιοιξιν την 
άπαντέχομεν ήν Θεός διδεϊ.

αψιθ' Δεκεμβρίου ιζ'

Ό  ύμέτερος κατά  πάντα κ α ϊ ε ν Χ ρ ι σ τ φ  αγαπητός άδελφός 
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"*Α γαπητέ  μοι καί εν Χ ρ ιστώ  περιπόθητε  άαπάζομαι οντήν εν φιλή- 
ματι άγίω. Μέχρι τής παοούτης δεν ή ιπόρεσα νά ευρώ άνθρωπον ερχό
μενον είς τά αυτόθι πιστόν, δπουνά γράφω προς αυτήν από τά πολλά των 
κακών μου μερικά* μόλις <3έ αίφνης σήμερον ήλθεν ένας μπέϊς  Μ ονατα -  
φάς ονομαζόμενος, γιγΛντιαϊος άνήρ, δτι ήλθε παραβληθείς παρά τον άγιου 
Βελλάς νά με άνταμώση όταν περνά , καί τόν αντάμωσα τώρα όπου κατα- 
βαίνει κάτω' καί δι* αύτοΰ γράφω σοι τώ φ ιλ τά τφ  μοι καί σεβασμίφ γέ- 
ροντί, πρώτον μλν δτι δι ευχών ανιής υγιαίνω τ φ  σώματι κατά τό παρόν, 
επέρασα δέ καί εδώ τόν κανόνα μου’ σχεδόν έκαμα άρρωστος 40  καί 50
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ημέρας" έζητήσαμεν τότε όταν πλέον έκινδννενσαμεν ιΐς θάνατον από 
απουσίαν Ιατρών νά ύπάγωμεν εις την πόλον διά νά κοιταχθούμεν, αλλά 
δεν μας τό έσυγχώρησαν οι πατέρες" ,οχι τόσον ό προεστώς, άλλα Νίκαιας 
και Νικομήδειας' έχουν και τον Χαλκηδόνος ονν τφ  Βαρνί. 'Ο προεσιοσς 
μάς γράφει συνεχώς και μάς δείχνει έν όρκομ φιλίαν, μόνον αυτοί δεν τον 
άφίνονν. "Αρτης κ α ι ' Ηρακλείας κα\ Μιτνλήνης νά μην ακούσουν"παρρηοίμ 
συνοδικώς καυχώνται λέγοντες, εν οσω ζώσιν αυτοί την Πόλον Αρτης καί 
‘Ηράκλειας δεν την βλέπουν' εύρηκαν μέσον τών κακών τους θελημάτων  
την κτίαιν τής εκκλησίας, καί με την πρόφασιν αυτήν κάμνουν ο,τι Φι
λούν' αυτοί περνούν, αυτοί δίδουν' τον προεστώτα τον λέγουν κάτζε κάτω  
καί κάθεται, οίκω καί σιμώνεται’ άλληλένδετοι άδιασπάαπως καί άλλήλοις 
άανμφωνοι, πλήν καθ' ημών σννεσφίγμένοι. Ταίς προάλλαις Ηανονρίου 
κζ' έκαμαν τόνπροεστώτα καί άκοντα καί μάς έγραψεν επιστολήν ιδίαν καί 
μάς έστειλε μέ σαΐν γράφωντάς μας  rd φυλαχθώμεν καί μην ύπάγωμεν 
εις τήν Πόλιν χοορίς ειδήσεΐύς τής παναγιότητός του καί τής συνόδου διότι 
παθαίνομεν τά ανίατα' σχεδόν ώααν τα περνσινά καί μείζοια' άπεκρίθημεν  
τό, όρισβός σας καί ήσυχάσαμεν αχρι του νυν' μας άπεκρίθη μετά χαράς 
καί ευχαριστεί ήμϊν πώς εφυλόξαμεν τήν προσταγήν τον’ ύστερον δε μετά  
μερικάς ημέρας μαθά>ν τούτο ό πολύχροιος Χ ά νης ,  οτι ό πατριάρχης μάς 
εμποδίζει τον παγεμόν μας, έγραψε εις τήν Πόρταν καί ευθύς έγινεν· ορι
σμός διά μεσιτείας tov δι’ήμάς ότι rd άπέλθωμεν εις τήν Πόλιν άνεμπο- 
δίατιος καί όσον θελομεν νά καθήοωμέν εκεί καί . νά έλθώμεν εδώ 
όταν θέλωμεν, καί κοντολογής νά εΐμεσθεν ανεμπόδιστοι από κα
νένα καί εις τον παγεμόν μας καί ερχομόν' τον οποίον ορισμόν μάς 
τόν έστειλεν ή γάληνότης του εδώ εις Ραιδεστόν καί μάς έγραψε 
κΐόλα ότι νά ύπάγωμεν άνεμποδίοτως καί νά περάσωμεν από εκεί νά μάς 
έφοδιάση με γράμματά τον καί μέ άνθρωπόν του rd ύπάγωμεν εις τήν 
Πόρταν νά πρ^σκυνήσωμεν τόν Β α τά χο ν  καί ά π 5 έκεΐ εις τό κονάκι μου' 
εγώ δέ διά νά μην δώσω υποψίαν καί διά rd φυλάξω τό Ι'ρζι τού προεστώ- 
τος καί διά νά ενγάζοσ τόν ψενδολόγον καί κακοί ικαίας ψενοτην, όοτις 
έλεγε συνοδικώς, όταν έμαθε πώς μελετώ νά υπάγω εις τήν Πόλιν, τ\ώ; ό 
*Ηρακλείας ζητά  rd ελδη" τέτοια έφλυάρει' δά  αυτά όλα καί διά τό άσκαν- 
δάλιστον, νά είπώ έτζ>, δεν τό εύρηκα εϋϊογον νά υπάγω εις .τήν πόλιν, 
άλλ3 έκατέβην εις τό μοναστήριον τοϋ Ξερόν καί επροσκννησα, εγλέντισα 
εκεί έως τού Ευαγγελισμού καί τά έσπέρια ήλ-θον εδώ εις τό Ραιδεστόν 
εις τό κονάκι μου καί εώρτασα τό διπλονν τής εορτής.-Εγραψα δέ τφπροε* 
στώτι γράμμα καί τοϊς φίλοις όταν ήθελα νά καταβώ εις τό άγιον μοναστή- 
ριον λέγω 'τ  ας, νά οπού μέ όλον όπου έχω ορισμόν, πλήν δεν έρχομαι ε!ς 
Κωναχαντινονπολιν διά νά μήν θαρρείτε πώς ορέγομαι νά έλθω' καί διά
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νά φράζω τα στόματα εκείνων όπου μάς καττχγοροΰσιν αδίκως, και το έχά- 
ρηκαν οΐ φίλοι μας αυτό όπου έκαμε και δεν επηγα. ’Έγραψε μοι δε και ό 
πατριάρχη; ενχεπκώς πώς έφύλαξα την τιμήν τον καί τον λόγον τον και 
δεν επηγα, και πώς μάς αγαπά, και άλλα τέτοια καί έχει την έινοιάν μας, 
καί εις ολίγον μάς δίδει άδειαν' ό/ιως αυτοί ποτέ δεν τον αφήνουν, άλλα 
μαίνονται κ α τ ’ εμού και σου' ΐλε κ α τ3 εμού τό μίσος τους καί ή μάχη τους 
εινε άσπονδος. Τώρα, αδελφέ, ποιος ήμπορεΐ νά τά ύποφέρη αυτά; νά τον 
όρίζη ένας τρελονικαίας καί νά κάμνη tt τι ύλέλει καί καΰοος ϋέλει καί νά 
φερνή άνω καί κάτω τό παν. CQ π τω χ ό ς  ό Θεσσαλονίκης έγραψε πολλάκις 
καί έπαρακάλεσεν καί έιαξεν καί ικανά τω προεοτώτι διά νά τον δοϋ·ή ή 
άδεια rd  έλύ)η, καί ό προεατώς εστερ£ε διά νά τά πάρη  τα ικανά, άμη 
αυτοί τά άνέτρεψαν όλα καί τά εμπόδισαν, με τό νά ήξεύρουν πώς δεν 
εΐ-ναι μέ αυτούς καί τ ον έγραψαν {ήτοι ό προεσκος αναγκαστείς π α ρ ’ αυ
τών) νά κα&ίση νά μην έλΰη, o n  παιδεύεται’ ομοίως καί την πανίεροτητά  
σου' καί όσους γνωρίζουν πώς δεν είναι από μέρος των δεν τους ϋέλονσι, 
τόν Μαρωνείας, τον ΙΙισσιδίας, τον Μιτυλήνης, τον Χ ίον  καί άλλους. Τώ
ρα αλλέως δεν γίνεται τούτο, παρά έστοχάοόηκα »« γίνη ένα φερμάνι (καί 
γίνεται με τό χέρι του Χ ά ν ι  ότι μου τό ’έταξε νά τό κάμχή) μυστικά οτι ό 
δείνας καί ό δείνας κατυνομα οι μητροπολΐται νά έλ&ουν εις την Πόλιν 
άνεμποδίστως διά νά ίδοϋν τόν λογαριασμόν του κεαισχατ ά με τούς βεύή- 
λιδες, οι όποιοι τώρα τρεις χρόνοι περνούν καί δίδουν καί έκαμαν τόσα 
μεατράφια νά ιδοΰμεν τί τα έκαμαν τά όσα έσύναζαν από όλον τόν κεσισ- 
χανέ' καί όταν γίνη αυτός ό ορισμός, τότε τούς πέρνει ή κ ατάρα  σου. Διά 
δέ τόν προεστώτα νά μην είπονμεν τίποτα’ άλλην Ιατρείαν τό πράγμα δεν 
επιδέχεται, διότι έκυρίευσαν τό παν δυο τρία κνόδαλα. Ό  Ιεροσολύμων 
ήλϋ·εν εις τά τελευταία, πλήν τώρα ϋγίανεν' ήλΰ-ε καί ό ’Αλεξανδρείας εις 
Κωνσταντινούπολή. 'Ο  Καισαρείας πώς ήλ&εν εις την πόλιν καί πώς σάς 
άφησε χρόνους, καί πώς έγινεν ό ύμέτερος Τνρολόης δεν σάς λανϋάνει, όστις 
υπάγει καί εις την Καισάρειαν' εχειροτόνησε δε 1 υρολόης τόν διάκονον 
τού Καισαρείας καί ανεψιόν εκείνου, τόν αδελφόν τοΰ Ιατρού Γ ια ννά κη  
άνεψιοϋ τού μακαρίτου Γαβριήλ. Μετά την ά'&ώωαίν μας πρό του κατα
βώ έδώ εΐχον ανταμώσει τόν *Ιεροσολύμων καί μου άνέφερε διά την πανι- 
ερόιητά σου, πώς τοΰ έγράψατε νά σάς πόρη άδειαν δίά  νά ελϋήτε εις την 
πόλιν, καί μου έλεγε, τούτο λέγει εΐνε αδύνατον. Κ ατά  τό παρόν νά τό στερ- 
ξουν αυτοί καϋώς εϊνε, καί <5εν γίνειαι, άλλ’ ούιε τό άιαφέρω μου έλεγε. 
Μετά την λαμπρόν πρό τής εορτής τοΰ αγίου Γεωργίου τρεις ή τεσσαρας 
ημέρας, Θεού διδόντος, ϋά υπάγω απ' εόά> εις *ΙΙράκλειαν νά κάμω τήν 
Αορτήν τού αγίου’ καί άπ’ εκεί άν μάς δώσουν άδειαν (πλήν δεν τό πιστεύω) 
υπάγω εω; εις τήν Πάλιν όπου έχω χίλιαις δουλιαΐς νά ίδώ’ καί μετά



Μ ητροπολΐτα ι τής Θράκης 31

μήνα τό πολύ γυρίζω, ’!ν ζήσω, δΐ)χι τον Αύγουστον Φέλω νά ενγω εις την 
Επαρχίαν δώ ευχών σου'είδε και δεν μάς άφιοουν γυρίζω άπό "Ηράκλειον 
μετά την εορτήν πάλιν εδώ. Γράμμα σας καρτερώ εις πλάτος και διά 

την υγείαν σας και διά τά γεγραμμένα άπόκρισιν με σίγουρον' ή διά τον 
Βελλάς, ή δ ι ’ άλλον τιιός, ή με  τά μενζήλια μέ άνθρωπον σίγουρον’ η 
εδώ μάς τό δίδει, ή αν λείπομεν τό άφίνει τφ  έντανέλα οικονόμα) π α π ά  
Γι,αιννάχΐ], ή εις την Πόλον με επανωγραφήν εις άλλον πιστόν ή εις κανέ
να από τους δραγονμάνους καί συγγάμβρους καί μάς τό> στέλλουν, ή 8που 
σάς βΛεσει. Ταΰτα μέν εν βίμ διότι φεύγει δ μπ ε ις  καί καλή άντάμωοις 
μετά μακροβιότητος.

qy>xa' Μαρτίου κε 
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Ήλ&ον, ώς οϊδας, καί (5έν σάς ΐδον, διά την περίστασιν του διάκου 
μου’ άγκαλά καί νά είνε ήμέραι πολλαί, καί στοχάσου, φίλτατέ μοι εν Κ υ
ρ ίφ, πόσην λύπην ελαβον, καί τούτο έζ αμαρτιών μου.Σήμερον σάς άφίνω 
υγείαν καί μισεύω διά ϋαλάασης' δ <5ε Θεός των άπάντωι νά μάς κατευο- 
δώσχ\ δι* ευχών σου άγιων’ καί πάλιν νά ελάωμεν νά σάς εϋρωμεν υγιείς 
καί καλώς έχοντας καί κατά πάντα εύϋ·ύμονς’ όταν εις τον μακαρ:ώτατον 
"Ιμροσολώμων δρίσητε π,ροσκννησόν μοι' διά την ύπύΰεοιν τού άγιου Δα
μαλών καί αν&ις παρακαλώ άν εϊνε δρισμός της να τελείωση ώς προέγρα- 
ψα υμιν. Πρώτον μεν λέγω καί παρακαλώ να σάς βλέπω καί νά σάς ακούω 
καί νά σάς ονομάζω άγιον ’Ά ρ^ης  καί δχι πρώην' δεύτερον δέ μετά τον 
πρόορισμένον νπ* αυτής άν είνε δεύτερος' καί πρώτον δ άγιος Δαμαλών  
διά τά πολλΛ περιστατικά τού άνδρός' μετά τα Φώτα ενν Θεφ άγίοο, αν 
ζήσω, έρχομαι. Ταΰτα μεν καί οί χρόνοι πολλοί. Με τήν στραβήν τί άπέ- 
καμα, άς σάς τό είπή δ άγιος Δέρκων' τήν σήν αγάπην εν φιλήματι άγίφ  
άσπάζομαι

'Ο ύμέτερος εν Χριστώ αγαπητός

> Καλλίν ικος
’Οκτωβρίου κ ς '  [1722]
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Την αην αγάπην και ανθις ήδίως προσαγορεύω . 'Ιδού δ ποθού μένος 
συν θ ε φ  έρχεται' και λοιπόν ωραις καλαΊς. Κύριος ό Θεός να κατευθύνη  
τά μελειώμενα παρ ' υμών και νά έλθουν εις καλήν έκβασιν και νά χαίρε
σαι τον διάδοχον να έχης καί μισθόν διά τόν αγαθόν εργάτην όπου εξελέ- 
ξω είς τόν μυστικόν αμπελώνα τόν παρ' αυτής γεωργηθίντα έν πολλφ  
καμάτφ  καί ιδρώτι" περί τούτον δε νά την γράφω καί νά την παρακιι ώ καί 
νά την παρακαλώ καί νά την αναγκάζω περιττόν μοι δοκεϊ, ώς οΐκοθεν 
εχων τό ενδόσιμον καί μόνον τούτο λέγω' Κύριος <5 Θεός νά κατενθύνη  
τόν σκοπόν καί νά έλθουν δλα δεξιά καί καλή άντάμωσις. Τά κ υ- 
φέτα μου νά μου κρύψης' καί ανθις νγιαίνοις μοι' προχθές σας έγραφα 
διπλώς. 't:S·

αψκβ' Δεμεμβρίου κ'

*Ο αός Καλλίνικος

Την νμετέραν σεβάσμιον πατ ιερότητα εν άπλφ καί άγίω φιλήματι 
άσπάζομαι. 'Έλαβον τό όλιγόατιχον αυτής καί πολνέραστον έμοϊ γράμμα  
σου καί πνευματικής έπλήοθην χαράς' εγνων δε καί τά αρετής γέμοντα. 
εν αντφ  γεγραμμένα' καί άλλο δεν λέγω,παρά ό Θεός νά άξιώση κάμε τοι- 
αύτης χάριτος καί μακαριότητας, ήτις έστίν ή δντα>ς καί μακαρία ζωή. 
Τά καθ' ημάς φέρονται ώς φέροντας άλλ’ εϋχου ΐνα τραπώσιν είς τό κρεΊτ- 
τον" καί γορ πολλά Ισχύει δέησις δικαίου ένεργονμέι η καί μάλιττα έν τό- 
π φ  άγίφ' άλλα δεόμεθα αυτής Γι α καί ανθις λύση την σιωπήν καί γρά
ψει ϋμΐν την υγείαν της, συνάμα ενχαΤς έθάσι' δώοι δε αυτή ό Κύριος 
κράτος κατά πάντων τών έναντίω*· καί αυξησιν αρετής καί τελειότητος 
καί έπίτευξιν τών έν Χ ρ ισ τφ  αυτής ποθουμένων' αμήν.

°Όλος ήμέτερος καί έν Χ ριστώ  αυτής αγαπητός αδελφός 

. Ιό  °  Ηράκλειας Καλλίνικος]

φψκγ' Ιουν ίου  α'. - _ -
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12

Την ύμετέραν η ίλην μοι πανίερο τητα ήδέως προσαγορεύω. Τέλειον 
μίσος έμιαησάς με, Γν’ ούτως εΐπω κατά τον μακάριον Δαυίδ, άδελη^έ' ήλ~ 
-&εν δ προηγούμενος κενός των σών γραμμάτων' ηλθεν ό κυρ "Ιερό&εος 
καυτός' τόσον μόνον δεν μάς έχαροποίηοαν άναγγείλαντες την ποΰουμένην  
μοι αυτής υγείαν' όμως εις άλλους φίλους εΐχον έπιατολάς σας' τό όποιον 
εαέ εκαμε νά λέγω, ότι έμισή&ην παρ* αυτής" εχω δε μίαν παρηγοριάν οτι 
ελπίζω νά οάς ΐδω εν σώματι, ώς τεκμαίρομαι, ού μετά πολλάς ημέρας. 
3Ηρίστευσεν ώς λίαν 6 λογιώτατος ‘Ιερόθεος κατά του άμεϋόδως φιλοσο- 
φόϋντός κακομεύέοδίον' άπεδείχϋη ώς γελοΐον πεζό μεν ον έν μέαφ  τής <ε- 
ράς συνόδου' αυτός ίδίαις χερσί παρέδωκε τα εαυτοί) εβδελνγμένα τετρά- 
δια τ φ  cΗφαιστοο’ πέμπονται δε και γράμματα  άνά πάσαν τϊ/ν Ευρώπην} 
ινα παύαωνται του μα&ητεύειν τους εκείνου άκροατάς, πολλφ μάλλον 
αυτόν.

Διά ενα σταυρόν πόλλά έξαίρετον παρακαλώ τον πανοσιώτατον προη- 
γονμενον κυρ Διονύσιον νά παραγγείλη νά μάς φτιάοουν όπου άλλος να 
μην εϊνεδιά νά τον έγκοσμήσω, όχι μεγάλον' άφίνω επιστάτην την νμε- 
τέραν τελειότητα, την τιμήν δε καταβαλώ' κανένα καμηλαύχιον' παρακαλώ  
δε και ίεράν αυτής επιστολήν να ίδοΰμεν. Ταϋτα μεν και οι χρόνοι σας 
πολλοί’ τον προηγονμενον ύμέτερον άσπαζόμεύα' τον σταυρόν νά μή ξεχά- 
ση' άς είναι και ενάρετου άνδρός δούλευοις.

αηικγ' Νοεβρίου κζ'

'Ο νμέτερος κατά πάντα καί εν Χ ρ ια τφ  αγαπητός αδελφός 

cΗρακλείας Κ α λλ ίν ικό ς
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Την ύμετέραν άγάπ.ην εν φιλήματι άγ ίφ  άσπάζομαι καί ήδέως προσ
αγορεύω' δέομαι δέ του άγιου Θεοΰ ΐνα ύγιαίνη ή ύμετέρα πανίερο της 
καϋ-5 έκάτερον τον άν&ρωπον, έπαπολαύσοι δέ καί τό παρόν μου αυτήν 
εύϋυμονσαν καί εύφραινομένην ϋυμηδία , πνευματική. νΕλαβον τήν τιμίαν 
σου επιστολήν καί εχάρην διά τήν υγείαν σου, ήν καί χαρίζοιτο αυτή τό 
&ειον επί μήκιατον, καί άνενόχλητον εκ παντοίων καιρικών πειρατηρίων 
των εναντίων’ υγιαίνω κάγό.) δι * ευχών ΰμετέρων. Τον ιερομόναχον άπαξ 
μόνον είδον όταν μοί εδωσε τήν επιστολήν σας εις τό κονάκι ευρεΰείς τον 
άγιου Χαλκηδόνος' είπε μοι πώς εχει καί είσωκαμήλαυχον, άμή πλέον δεν

Θ Q α η  ι κ ά ΣΤ"  #  3
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ήλΰεν' άν ελϋ·η δε καί γνρενση καί έπιστολήν, όπου γράφετε νά τον δώσω 
διά τον άγιον Γοτ'&ίας, δοβσω' τόν πανοσιώτατον προηγονμενον κυρ Διο
νύσιον άσπαζόμε&α εν Κ νρίφ ' τον τίμιον σταυρόν προσμένω, ου και τον 
κόπου την τιμήν καταβαλώ οπον με γράφετε. Π έμπ ω  τάς κουντονρας και 
εν γαβανόζι γλνκντατον χαβιάρι, στέλλονν και άλλοι, αμή όχι τέτοιον, δμως 
ολίγον. Ταντα καί την παρακαλώ μη έπιλήσοι μου έν ταΐς πρός' Θεόν σου 
έντεύξεσιν, άλλα και επιστολής αίδεσίμον αυτής ενίοτε μη μάς υστέρησης' 
οί δε χρόνοι σου πολλοί και σωτήριοι. Μ ην ξεχάσετε παρακαλώ) πολλά διά 
τόν Μεταφραστήν είς τους 12 μήνας μήπως καί εν ρητέ αυτόν πουϋενά  
νά τά άγοράσωμεν' μεγάλην χάριν τό γνωρίζω. Τόν άγιον πρώην Μελενί- 
κον άσπαζόμεύα δι αυτής έν Κνρίφ .

αψκδ' M a t  ον η'

° Ολος νμέτερος καί έν Χ ρ ιστώ  αυτής αδελφός αγαπητός 

' ΙΙρακλείας Κ αλλίν ικος
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Την νμετέραν αγάπην έν φιλήματι άγ ίφ  άαπάζομαι. ‘Εν βία πολλή 
γράφω, αδελφέ, και σνγχώρησόν μοι' <5C ευχών σου αγίων υγιαίνω’ κατό
πιν γράψω πλατύτερου και άποκρι&ήσομαι έν πάσιν οϊς μοι έγραψας' τό
σον μόνον κατά τό παρόν τή γράφω καί την παρακαλώ νά δώσητε τού 
π ρ ώ η ν  Τ ο ρ ν ό β ο ν  κ ν ρ ί ω ο ή φ  γρόσια πεντήχοντα και 
γράψατε ιχου έδά) να τά δώοω τ φ  άγίφ  Ρογών ή όποίφ άλλφ ορίζετε° 
καί υγιαίνοιτε. Διά τόν Μ εταφραστήν εις τούς 12 μήνας μή ζεχάσητε νά 
μάς ενρητε με την πληρωμήν τωνε.

αψκε ' Μ αϊον  ζ"’’
'Όλος νμέτερος καί έν Χ ρ ισ τφ  αυτής αγαπητός άδελ^φός 

*Ηρακλείας Καλλίν ικος

15

Την νμετέραν αγάπην έν φιλήματι άγίφ  άσπάζομαι καί ήδέως προσα
γορεύω, δεόμενος τον άγιον Θεόν ΐνα διαφνλλάττη αυτήν έν υγεία καί χα
ρά μ ε τ * επιτεύξεως τών έν Χ ρ ισ τφ  αυτή καταΰνμίων. Την τι μίαν αυτής 
επιστολήν έλαβον καί έχάρην διά τήν υγείαν σου* υγιαίνω κάγόο δώ εν-
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χών σου αγίων. Τα καϋ·' ημάς, ijtoi την κατάοτασιν του κοινού &έλει σας 
την διηγη&ή did ζώσης φωνής 6 άγιος Ρογών, επειδή διά γράμματος εί
ναι δύσκολον' άμποτες, αδελφέ, ό Θεός να μάς δώση τέλη άγαύλά δΡ ευ
χών των άγιων .πατέρων, δτι ή παρούσα κατάστασις ημών ητις δεν την 
λανθάνει, αφορά εις τέλος ονκ άγαϋόν’ διά τούτο παρακαλώ τον θεόν νά 
μάς έλεήαη και νά μάς φωτίση νά εκλέξωμεν τό συμφέρον τής ψυχής μας. 
*Αδελφέ, μάρτυς δ Θεός, πολλά βαρεμένος είμαι, άμή τί να κάμω όπου 
ενρίσκομαι εις χρέος πολύ' σέ μακαρίζω, ώς οίδεν δ Κύριος, και σέκαλω- 
τνχίζω, άγκαλά και αυτόν δεν εΐο&ε χωρίς ενοχλήσεις' άλλα κάν εϊνε πρό
ξενοι τού μακαρισμού καί όχι ωσάν ταΐς έδικαΐς μας, αί δποϊαι προξε
νούν ζημίαν καί ψυχικήν καί σωματικήν , Διά τον τυπογράφον δπο~' μάς 
γράφετε νά τού δείξωμεν τά στοιχεία δπον μάς έστείλατε, δει εϊνε έδόσ εις 
Κωνσταντινούπολην' <5έν ήξεύρω εις ποιον τόπον υπάγει. Κ α ί δίαν μάΰω-  
μεν πού εύοίσκεται σάς τύ γράφομεν. Μ  ή μάς ξεχνάς εις τας ίεράς σου 
προσευχάς παρακαλώ' ένϋνμήσον καί διά τον Μεταφραστήν, όπου σάς 
προέγραψα , να μάς ενρήτε αυτού εις τους 12 μήνας' έχω εγώ τον Σ επ τέμ 
βριον εδώ' γράφε μας παρακαλώ τά κα τ’ αυτήν' καί οι χρόνοι σου πολλοί 
καί σωτήριοι. Διά παραμικρόν έν&ύμησιν στέλλομεν ένα βαρέλι γεμάτο μου
ρούνα πολλά νεοπή καί πολλά παχιάν νά -την χαρήτε μετά  rtvtov πατέρων. 
Ή  ξεύρω πώς ό επίσκοπος δεν εϋρήκε νά σάς φέρη, διά τούτο νά την δε~ 
χ&ήτε, καί συμπάΰιον. c0  έφέντης μας σάς άκριβοχαιρετά, φουντούκια 
ζητά τά αντόϋτ.

αψκε * Ιουνίου δ' 

c Ηρακλείας Κ αλλίν ικος

16

Την σήν ευλάβειαν μ ε Ρ  αΐδονς άσπάζομαι.
*Έλαβον την τιμίαν σου καί έπιπληκτικήν επιστολήν καί έχάρην μέν  

διά την υγείαν σου, έλυπήϋην δε δποΰ αδίκως κατηγορούμενα παρ* αυτής 
καί έγκαλούμεϋ·α ώς καταφρονηταί φίλων τοιούτων καί φιλίας τοσαύτης, 
δπερ μή γένοιτο έν έμοί, τοιούτον έγκλημα . Έ γώ ,  αδελφέ, πολλάκις σάς 
έγραψα, άλλ’ δταν λάβωμεν επιστολήν σας εύΰνς άποκρινόμεϋα, μόνον δεν 
είναι παράδοξον νά παγαίνουν τοιαύτα οι ήσυχασταί, διότι διάφορος ή 
πάλη τον δυσμενούς’ όμως έχουν καί άλλω καλόν οϊ φιλέρημοι νά συγχω
ρούν πάντοτε καί ευκόλως τοϊς πταίουσι' διά τούτο &έλει μάς συγχώρηση 
διά τό τοιούτον αμάρτημα, ή έξ άγνοιας γέγονεν ή συμπαγής αυτής καλό- 
καγα'&ία. Τάς βρακοζώνας ιδού δπον ταΐς στ έλλομεν, αί δποϊαι γεγόνασιν
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ούτως’ καί άμποτες νά σάς αρέσουν. Έ λάβομεν  καί τά λεπτοκάρνα, td 
όποια Ιμοιράσαμεν καί τ φ  εφέντη και άλλοις παισί. Τό καμηλαυχιον όπου 
μάς εατειλες με  τον Γ ι α ν ί τ ζ α ρ ι ν  ητον διά μικρόν παιδί, τό 
όποιον ώς άχρηστον ήμΐν έδώσαμεν άλλω. *Ο Μαρμάρινος ηλθεν εδώ , τόν  
οποίον διορθώνουν διά νά ειρήνευσή. Ταντα μεν καί οί χρόνοι σας αγαθοί 
καί σωτήριοι.

αψκε' ’Οκτωβρίου a 

'Ο  σός έν Χ ρ ισ τώ  αδελφός 

' Ηράκλειας Κ α λλ ίν ικο ς
f ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ25
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ΕΠ ΙΣΚ Ο Π ΙΚ Ο Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΘΡΆΚΗΣ

(’Από τή; αλώσεως γενικώς, άλλ’ ιδίως από του ιζ ' αίώνος καί έξης).

Κατά την υπό του Μ, Κωνσταντίνου γενομένην νέαν διαίρεσιν του 
αχανούς Ρωμ. κράτους είς ΰ η α ρ χ ία ς  η ΰ 'έμα τα  καί ταυ τα εις διοικήσεις  
καί ταΰτας πάλιν είς έπαρχίας,  ή Θράκη άπετέλεσε μέρος τοΰάνατολικοϋ  
δέμ ατο ς ,  την τελευταίαν έκτων πέντε διοικήσεων αυτού, περιλαμβάνουσαν 
§ξ εν δλφ επαρχίας : 1) Ε ύ ρ ώ π η ς  ('Ηράκλειας), 2) Ρ ο δό π ης  (Τραϊανου- 
πόλεως), 3) Α ίμ ιμό νζο υ  (Άδριιανουπόλεως), 4) Θράκης  (Φιλιππουπόλεως), 
5) Μ νσία ς  ή Α Ιμ ιμόνζον  Β ’. (Μαρκιανουπόλεως) καί 6) Σκν&Ιας (Το
μής).

Την πολιτικήν ταΰτην διαίρεσιν ήκολούδησε καί εκκλησιαστική τοιαϋ- 
τη, είς τρόπον ώστε νά οργανωτή καί ή Εκκλησία τής Θράκης, ως ’Ε ξαρ
χ ία  τής Θρακικής διοικήσεως, ί’ίχουσα μέν κέντρον αυτής καί έ'δραν την 
πρωτεύουσαν εκείνης, την Ήρά,κλειαν,διατελοϋσα δέ ανεξάρτητος από πά- 
σης άλλης Εξαρχίας. Τό τελευταΐον τούτο ύποδηλοϋται διά του Β' κανό- 
νος τής Β'. Οίκου μ. συνόδου (381).Ά λλ ’ ακριβώς από τής συνόδου ταύτης, 
δρισάσης συγχρόνως «τον Κωνσταντινουπόλεως επίσκοπον έ'χειν τά πρε
σβεία τής τιμής μετά τον τής Ρώμης επίσκοπον διά τό είναι αυτήν νέάν 
Ρώμην», ήρξατο εκδηλουμένη εκκλησιαστική επέμβασις του επισκόπου 
Κ)πολεωςείς τά των διαφόρων εξαρχιών καί δή του ί.Χρυσοστόμου,πράγμα 
δπερ άργότερον ένομιμοποίησεν ή Δ'. Οίκουμ. σύνοδος (451) ύπαγαγοΐσα 
συν άλλαις και τήν εξαρχίαν τής Θρακ.διοικήσεως τή κανονική δικαιοδοσίρ 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. ’Έκτοτε ή εκκλησία τής Θρά
κη; άπετέλεσε μέρος τής εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, περισώσασα μό
νον τό δικαίωμα «τού χειροτονεΐσθχιι σήμερον τον κατά καιρούς άγιώτα» 
τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως παρά τού κατά καιρούς μητροπολί
του Ήρακλείας» ώς παρά τοϋ τελευταίου τούτου χειροθετουμένου καί 
εξαρτωμένου επισκόπου Βυζαντίου, και διατηρήσασα, αντί τοϋ προίερόν
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ανεξαρτήτου αυτής, το αυτόνομον εν ταΐς επί μέρους έξ έπαρχίαις — μητρο- 
πόλεσιν, διοικουμέναις υπό σύνοδον, ών τάς εύθΰνας 3 αί την δικαιοδοσίαν 
άνέγραφον σαφώς οί Ιεροί κανόνες. Σημειωτέον δτι παρά τάς μητροπό-  
λεις  ταΰτας καί τάς έπ ισ κο π ά ς  ενωρίς ήδη έλειτοΰργησε καί εν Θράκη δ 
θεσμός των «.αυτοκέφαλων» α ρ χ ιεπ ισ κ ο π ώ ν ,  των τελουοών αμέσως τφ 
ΙΙατριαρχείφ Κωνσταντινουπόλεως.

Ό  αριθμός των έν λόγψ μητροπόλεών, αρχιεπισκοπών καί επισκοπών 
της καθόλου Θράκης ύπέστη σημαντικός αυξομειώσεις καί μετοβολος διά 
μέσου τών αιώνων μέχρι τής άλώσεως (1453), καί ΐνα περιορισθώμεν εις 
μόνην τήν Α. καί Δ. Θράκην—έφ’ όσον περί αυτής 6 εφεξής λόγος—ό κα
τάλογος τών εν αυτή από τής άλώσεως καί εξής μέχρι τής σήμερον άνα- 
φερομένων καί είτε έν ένεργείρ εϊτε ψιλωνύμως διασωθεισών μητροπό
λεων καί επισκοπών—αρχιεπισκοπών μη ύπαρχουσών — αναγράφει συ- 
νολικώς 34 ονόματα. Είνε δε ταΰτα κατ1 αλφαβητικήν σειράν! α'. Ά δ ρ ια -  
ν ο ύ π ο λ ι ς — βλ Ά ΰ 'ύ ρ α ς —γλ Α ίν ο ς—δ'. Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ ι ς —ε\ Ά ρ γ υ -  
ρ ο ύ π ο λ ίς— c  . ‘ Α ρ κ α δ ιο ύπ ο λ ις  — ζ'. Β ι ζ ύ η — ηλ Β ο ύ κ ελ λο ς—θ'. Γάνος  
—Χ ώ ρ α —ιλ Δ έρκο ι·~ ια ' . Δ ιδυμό τε ιχο ν—ιβλ cΗ ρά κλεια—ιγ', Θεοδω- 
ρ ο ύ π ο λ ις—ιδ'. Κ α λ λ ίπ ο λ ι ς —ιε'. Μ ά δυ το ς—ιςλ Μ αρώ νεια  — ιζ'· Μέ-  
τρα,ι—ιύ{ . Μ ή δε ια —ιθ'. Μ υ ρ ιό φ ννο ν  — κλ Ν έα  Όρεστιάς—καλ Ξάν- 

Π ά μ φ υ λ ο ν —κγ'. Π ά νιο ν—κδλ Π ερ ι& εώ ρ ια ν— κελ Περίοτα-  
οις — ν.ς'. Ρ α ιδεστος—κζλ Σαράντα  Ε κ κ λ η ο ία ι—κηλ Σ ερέντιον—κθλ 
Σ η λύ β ρ ια  —λ . Σ κ ό π ελο ς— λαό Σ ο υ φ λ ίο ν  —λβ'. Τ ρ α ϊν ο ύ π ο λ ις—λγλ Τ υ-  
ρολόη καί λδλ Χαριούπολις .

Τών παροικιών τούτων οί έ τ ιο κ ο π ικ ο ι  κατάλογοι από τής άλοόσεως 
καί ίδίο)ς από τών αρχών του ιζλ αιώνος καί εξής άποτελοϋσι τό θέμα τής 
παρουσης ημών μελέτης. ΕΙνε γνωστόν πόσον ό καταρτισμός τοιοΰτων κα
ταλόγων, άπασχολήσας καί άπασχολών πάντοτε τους αρμοδίους, συμβάλλει 
εις τήν διαφώτισιν ολοκλήρων σελίδων τής εκκλησιαστικής ημών ιστορίας 
διά τής άποκαταστάσεως τής αλήθειας έν τοΐς παρατηρουμένοις χάσμασι. 
Αυπηρόνότιή μετά τήν άλωσινιστορία τής έκκλησίας’Κωνσταντινουπόλεως, 
διά τάς έπισυμβάσας κατά καιρούς διαρπαγός καί πυρκαϊάς καί άλλας 
βιαιότητας καί ταραχάς, έστερήΟη πολυτίμων κωδίκων καί εγγράφων επι
σήμων, άναφερομένων εις άλλα τε καί εις τάς διενεργηθείσας έκάστοτε κα
νονικός ψήφους πρός άνάδειξιν κληρικών εις τό αρχιερατικόν αξίωμα. 
Παρά ταΰτα όμως σήμερον τό Π ι χ y.αρχικόν ’Αρχειοφυλάκειον Κωνσταν
τινουπόλεως κατέχει αρκετούς σχετικούς κώδικας υπο μ νημ άτω ν ,  συμπερι- 
λαμβαγομένης καί τής Νομικής Συναγωγής τοΰ 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, 
από τών αρχών τοΰ ιζλ αιώνος καί εξής καί επί τή βάοα τών υπομνημά
των τούτοσν προβαίνομεν εις τον καταρτισμόν τών επισκοπικών ημών κα
ταλόγων. "Οπου ταΰτα σιωπόόσι—καί σιωπώσιν από τής άλώσεως μέχρι τέ-
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λου; του ιςλ αίώνος και είτα επί 3)4 σχεδόν αίώνος, ήτοι από του τελευ
ταίου τετάρτου του ιζ', μέχρι σχεδόν τών μέσων του ιηλ αίώνος—προσ- 
φευγομεν εις άλλα; άλλοθεν γνωστάς ήμιν πληροφορίας, είτε επισήμους 
είτε καί μή, άλλα κατά τόμάλλον και ή ctov έξηκριβωμένας ως προς την 
έναρξιν και λήξιν μιας έκαστη; επισκοπικής εποχής, ινα ούτως εξασφαλισθή 
κατά τινα τρόπον τό άδιάκοπον τής σειράς τών επισκόπων. "Οπου δέ πά
λιν έλλείπουσι και αι πόίηροφορίαι αΰται, περιοριζόμεθα εν υποσημειώσει 
εις άτλήν άπαρίθμησιν γνωστών ήμΐν επισκοπικών ονομάτων, συνο&ενσ- 
μενών καί διά χρονολογικής τίνος διασαφηνίσεως, και τούτο προς τον 
αυτόν ώς άνω σκοπόν τής αδιάκοπου διαδοχής τών επισκόπων.

Τά ύ/ζομνήματα  δεν δήμο τιεΰονται αυτούσια, καί άλλως καί ώς φέ- 
ροντα συνήθως εν τοίς πλείστοις τον αυτόν τύπον, εκτός ολίγων παρου- 
σιαζόντων τι τό ιδιαίτερον. ΈλήφΘη όμως φροντίς δπως εκ τών υπομνη
μάτων σημειουται έκάστοτε, εντός εισαγωγικών, δ,τι άναφέρεται εις την 
αιτίαν τής χηρείας καί πληρώσεως μιας παροικίας καί δ,τι ούτως ή άλλως 
χαρακτηρίζει τό αποχωρούν καί τό άναδεικνυόμενον πρόσωπον, επίσης δέ 
καί όπως άναγράφηται δ τόπος τής διενεργείας τών κανονικών ψήφων,οσά
κις ουτος δεν εινε δ έν Φαναρίφ πατριαρχικός ναός του αγίου Γεωργίου. 
Άλλα καί τι πλέον* τών υπομνημάτων προτάσσεται σύντομος σημείωσις 
διαφωτίζουσα τον χρόνον τής ίδρύσεως,"προαγωγής, καταργήσέως ή μετ’ 
άλλη; συγχωνεΰσεω; επαρχίας τινός, ενίοτε δέ καί σχετικά εκκλησιαστικά 
έγγραφα ανέκδοτα.

1. ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ

Άρχικώς μία τών μητροπόλεων τής Εξαρχίας τής Θρακικής διοική
σει»; καί είτα (από του 451) του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ώς 
μητρόπολις τής επαρχίας Αιμιμόντου, καταλαβοΰσα διαδοχικώς την λε', 1

iΕοτιακοηικοΙ κατ  άλογοι τη ς  Ά ν α τ ,  και Δ ντ .  Θράκης

1) Hieroclis Synecdeinus et notltiie grieciE episcopatnm Gnstavi P a r t  li e y 
B e r o l i n i .  1SG6. a. 5. 57, 73, 97, 123, 134, 147, 102, 1G0, 1G3, 180, 196, 198, 
220, 226, 236, 301. Ungedruckte u. ungenugend veroffentlichte texte der notitisc 
episcopatnm von H e i n r i c h  G e l z e r .  Mtinchen. 1901, σ. 535, 551,’ 570, 
597, 608, 628, 640. —τ ο ϋ a v t  ο ϋ Georgii Cyfprii descriptio. .qfhis Romani, Li« 
psice Ι890σ.3,,58.—Σύνταγμα,t. κανόνων P ά λ λ η καί Π ο τ λ ή τόμ. Ε', σ.456, 
474, 491, 500, 555.—Ά  ρ χ ι μι X ρ υ σ. Π α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ , αί επαρχίαν toG 
Π. Κωνσταντινουπόλεως κατά τους μέσους χρόνους. "Αθήναι. 1923. Χ ρ υ σ ό ν -  
θ  ο υ "Ιεροσολύμων Συνταγμάτων σ. 72.—Έ  κ κ λ. ’Α λ ή θ ε ί α ,  ΚΔ' 371 έξ. 
Μ. Έ λ λ . Έ γ κ υ κ λ ο π α ι δ  ε ί α ς Α '  636,—Θ ρ α κ  ι κ ά Α' 282, 312. Β' 66'



λα', μ', μα', μ', ιβ', και ια' εν τοΐς Τ α κ τ ικ ο ΐς  και τελευταίως την θέσιν 
έν τώ Σ υ ντα γμ α τ ίω ,χο ν  οικείου αυτής προϊσταμένου φημιζόμενου «ύπερ- 
τίμου και έξάρχου η α ντδ ς  Α ίμ ιμ ό ν το ν » . Διά τής μεταναστεΰσεως των 
χριστιανών αυτής εις Ελλάδα (1923) ή μητρόπολις αντη κατηργήθη, τού 
έναπολειφδέντος έν Έλλάδι τμήματος αυτής συγκροτήσαντος προσωρι- 
νώς μετά καί άλλων την επαρχίαν τής «Ν έα ς  'Ορεατιάδος».

«. . . τής άγιωτάτης μητροπόλεως Άδριανουπόλεως τού προδην αυτή 
εις προστάτην χρηματίσαντος χηρευσάσης *) ή μετριότης-. ημών διά 
πολλής έσχε φροντίδος έτερον έγκαταστήσαι έν αυτή αρχιερέα εις τό ποι- 
μαίνειν καλώς και κατά τον προσήκοντα λόγον τον έν αυτή Χριστιό- 
νυμον τού Κυρίου λαόν ένθεν τοι καί συνδιασκεψαμένης τής ημών με- 
τριότητος τή καθ’ ημάς θεία καί ιερά συνόδφ . . . καί ψήφων γενομένων 
κανονικώς, έπεί έφάνη καί έςελέγη εις την τοιαΰτην τής εκκλησίας χρείαν 
ό πριν τιμιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Μάρκος  επιτήδειος καί αρμόδιος 
εις .την τής τοιαΰτης μητροπόλεως προστασίαν, τούτον γνήσιον μητροπο
λίτην Άδριανουπόλεως κεχειροτόνηκεν ή μετριότης ημών, τή έπικλήσει 
τού παναγίου καί ζωαρχικού Πνεύματος καί προστάτην καί ποιμένα πνευ
ματικόν τού έκεΐσε χριστωνύμου πληρώματος έγκατέστησεν . . . 2). Έ ν 
έτει (Γ^ογ' (1465), Ινδικτ. ΙΓ \  * 1 2
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83. — Ν έ α Σ ι ώ ν, έκκλ. περιοδικόν έν Ίεροσολύμοις τόμ. ΚΣΤ' (1931) ο. 563. 
D i c t i o n n a i v e  d e l a  theologie catholique. P aris ,’L ibraitie Letourey et 
Ane III . 1348, 1370, 1404. Oriens Christianas Mi c h .  L e  Q u i e n. Parisiis 1740. 
t. Γ. 1171. —Π α ν δ ώ ρ a 1862 σ. 68 έξ. — Ήαερολ. Κωνσταντινουπόλεως Χ ρ ό 
ν ο ς ,  1863 σ. 61. Ά  ν α τ  ο λ. Ά  σ  τ ή ρ Κωνσταντινουπόλεως 1883 σ. 47. 
— *Η Εκκλησία τής έν Θράκη Άδριανουπόλεως υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν
Έκκλ. Άλ. ΚΔ' 371 εξ. — Οί κώδικες τής Άδριανουπόλεως υπό Β α σ. 
Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ έ ν  Byzant, Zeitschrift, τοϋ έτους 1907 σ. 256. Μ. Γ ε δ ε ό) ν 
Γράμματα έξ Άδριανουπόλεως καί Νεόφυτος Μητροπολίτης Άδριαιουπόλιως. 
Κωνσταντινούπολις 1912.—Τ ο ϋ α ν  τ  ο  ΰ διάφορα εν Έκκλ. Ά λ. ΛΣΊ σ. 85 
έξ.—Λεξικόν Έ  λ ε υ Ο ε ρ ο υ δ ά κ η Α' 276.

1) "Αγνωστον τις ούτος. Γνωστόν πως μόνον δτι πρώτος μετά τήν άλωσιν μη
τροπολίτης Άδριανουπόλεως ύπήρξεν ό άπό τοΰ 1443—1457 ποιμάνας αυτήν Γ ε ρ ά 
σ ι μ ο ς  (Έ  κ κ λ , Ά λ. ΚΔ', 375).

2) Μ. Γ ε  δ ε ώ V, συμβολαί ε’ις τήν Ιστορίαν τής άποστολικής εκκλησίας των 
’Αθηνών. Άθηναι-, 1891 σ. 113.—Α. Π. Κ έ ρ α μ έ  ω ς  Ίεροσυλ.βιβλιοθ. Δ' 132.— 
Μετά τον Μ ά ρ κ ο ν  άναφέρονται : Μ α κ ά ρ ι p ς, 15 Ία ν . 1467.— Θεοφάνης, 
8)βρ.1174.—Μ α τ θ α ΐ ο  ς, Μ άϊοςΐ 199.—Ί  ω ά σ α φ, 1535—1555.—Ά  ρ σ έ ν ι ο ς 
1561. Ίανουάρ. 1565. Aiiy. 1567.— Ι ε ρ ε μ ί α ς  1572. 1580. — Κ ά λ λ ι σ τ ο ς ,  
Μάϊος 1590, Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς ,  Μάϊος 1593.— Κ ά λ λ ι σ τ ο ς  άποβιώσσς τή 
26 Απριλίου 1594.—καί " Α ν θ ι μ ο ς ,  9 ’Ιουνίου 1600, 1601, 1606, 1608, 1609, 
1618, 1620 (Κ ω δ. Π. Ά ρχ. Α ' 11, 13, 23, 26, 27, 28, 33, 47, 103.—Έ  κ κ λ. Άλ.



Ά ν ΰ Ί μ ο ν  «ψήφω κανονική και εκλογή κοινή εις τον ύψηλότατον 
και πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως άναχΰέντος καί οικου
μενικοί; πατριάρχου γεγονότος» έξελέγη (19 ’Ιουνίου 1623) ό πανιερώτα- 
τος μητροπολίτης Άγχιάλου Παρ&ένιος  '). »>

ϋα ο & εν ίο ν  «εκλογή πάντων καί ψήφφ κοινή προβιβασθέντος εις 
τον ύψηλότατον καί άγιώτατον θρόνον Κωνσταντινουπόλεως» εξελέγη 
(7 Ιουλίου 1639) ο πανιερ. καί «λογιώτατος» μητροπολίτης ’Ιωάννινάν 
ΙΓαρΰ'ένιος2).

Παρΰ'ενίου  «εκλογή κοινή καί συνοδική πάντων καί ψήφω κανονική 
προβιβασθέντος εις τον άγιώτατον καί ύψηλότατον πατριαρχικόν οικουμε
νικόν -θρόνον Κωνσταντινουπόλεως» εξελέγη (Σεπτεμβρ. 1644) «6 πα- 
νοσιώτατος εν ίερομον. καί πνευματικοΤς κυρ Ν εό φ υ το ς  ό χρηματίσας 
καί αρχιδιάκονος του πατριάρχου* 1 2 3).
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ΚΔ'374, 375.—Κ.Σ ά θ α, βιογραφ. σχεδίασμα περί Μερεμίου Β ',Ά θή να ι 1870 o.hy’. 
Ό  ρ θ  ο δ. Η ' . . . Έ  λ λ η ν ι χ  ά Γ ', 46.—Μ. ‘Η λ ι ο ϋ π ό λ ε ' ω ς Γ ε .  ν ν α *  
δ ί ο υ, Φωτίειος βιβλιοθήκη. Κιονσταντινούπολις, 1933. σ. 134. 137. 158. Μαυρο- 
γορδ. βιβλιοθ., A. Κ ε ρ α μ έ ως τόμ. Α ', σ. 173.—Τ ο ΰ α υ τ ο ύ ,  άνάλεκτα 'Ι ε 
ροσολ. σταχυλογίας Δ' 93.915.— Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ ,/Ιεροσ . βιβλιοθ. Δ' 418.—Μ. Γε- 
δ ε ώ ν , Γράμματα έξ Ά δριανουπόλεως, Κωνσταντινούπολις, 1913. σ. 9. 10.11.— 
Τ ο ΰ α υ τ ο ύ ,  Ίωάσαφ Β', ό μεγαλοπρεπής έν Ή  μ ε ρ ο λ ο γ ί ω τ ή ς  ’Α
ν α τ ο λ ή ς  τού 1883 σ. 242 εξ. — W. R e g e 1, Analecta Byzantino—Russica. 
Petropoli. 1891. σ. 77, 88.—Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Μ α ζ α ρ ά κ η  συμβολή εις τήν 
ιστορίαν τής έν Αίγύπτω όρθ. 'Εκκλησίας ’Αλεξάνδρεια 1932, σ. 109, 1Ε6. — Le 
Quien Γ , 1177.—Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ  μνημεία τής Ιστορίας των ’Αθηναίων 
τόμ. Β', Ά θήναι 1891, σ. 229,

1) Κ ώ δ. Α', 128. — Ν ο μ ι κ ή  Σ υ ν α γ ω γ ή  Δοσιθεου ’Ιεροσολύμων 
χειρόγραφος παρά τή Βιβλιοθήκη τού έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τού Πανα
γίου Τάφου φ. 300.—Κ. Σ ά θ  α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Βενετία, 1872. Τόμ. Γ', 
σ. 563. —Τό υ π ό μ ν η μ α  έν Φωτ. Βιβλιοθ. υπό Μ. Ή λ . Γενν. ώς άνωτ. σ. 98.

2) Β' 65. —Τό ύ π ό μ ν η μ α έν τή ώς άνω Φ ω τ. Β ν β λ ι ο θ ή κ η σ. 100.
3) Ν ο μ. Σ υ ν. 129β. Κατά παράνομόν τινα καί όν ως τυρανικήν συμφωνίαν 

Π α ρ θ ε  ν ί ο υ Β ' προς τον διαδεχθέντα ούτόν έν Ά δριαιουπόλει Ν ε ό 
φ υ τ ο ν  «χειροτονηθέντα μέν γνησίως μητροπολίτην, ού μήν δέ καταστάντα 
κύριον αυτής καί δεσπότην καί έξουσιαστήν, άλλ’ ώστε συνάγειν κατ’ 
έπιτροπήν τήν πρόσοδον τής επαρχίας καί έγχειρίζειν προς τον παναγιώτα- 
τον απασαν σώαν καί ολόκληρον καί άρκεϊσθαι μόνον ούτόν τής. ζωσρκείας αυτού 
καί τής μητροπόλεως χρειώδους δαπάνης, έπ’ ονδενί άλλω περισσότερα), δήλα πρό· 
φάσεως καί μεμψιμοιρίας τινός δουλεύειν πιστώς καί ύπηρετεΐν όρθώς καί αγαπάν 
είλικρινώς τήν αυτού παναγιότηια καί πείθεσθαι αυτά) κατά πάντα ώς πατρί καί 
κηδεμόνι καί ευεργέτη αυτού. . ούτοςέπί μέν τής α ' πατριαρχείας· τού Π αρθε
νίου «διέκειτο ουτω πως υποταγήν ένδεικνύμενος καί εύπείθειαν, τά τής επαρχίας
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Ν ε ο φ ύ τ ο υ  παυθέντος και απομαχρυνθέντος τής επαρχίας έξελέγη 
(1688) ό πανιερ. μ. Χαλκηδόνος Κ λ η μ η ς  ι).

Κ λή μ εντο ς  παραιτησαμένου από τής επαρχίας έξελέγη (1092) ό πα- 
νιερώτατος μ. Τορνόβου 5Α ύα νά ο ιο ς .  . ..

Ά & σ ν α ο ίο υ  άναχθέντος είς τον ά'/ιάκατον πατριαρχικόν οίκουμε- 
νικόν θρόνον έξελέγη (1709) ό έξ Άδριανουπόλεως «λογιώτατος» ιερό- 
μονάχος ’ΑΦανάοιος.

ΑΟ'αναοίον «τό κοινόν πεπληοωκότος χρέος καί εις τάς ουρανίους 
μονάς μεταστάντος» έξελέγη (Σεπχεμβρ. 1739) «δ οσιότατος έν ϊερο- 
μονάχοις κυρ Διονύαιος, δ και αρχιδιάκονος χρηματίσας τοΰ οικουμενικοί) 
θρόνου» * 1 2).

Αιονυοίου  «παραίτησιν οίκειοθελή καί άβίαστον πεποιηκότος διά 
τάς σωματικάς ασθένειας καί διά τό επικείμενον αύτω γήρας» έξελέγη 
(2L Φεβρουαρ. 177-4) «δ δσιώτατος έν ίεροδιδασκάλοις κυρ Ν ικ η φ ό ρ ο ς» 3).

Μ ητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού

δίκαια παρέχων εύμαρώς προς τον παναγιώχατον», κατά δέ ιόν χρόνον της εξορίας 
αύτοΰ έλησμόνησε ταΰτα πάντα ' διό καί έπανελθόντος του Παρθενίου είς τον θρό
νον ή σύνοδος (κατά ’Ιανουάριον 1650) «κατεψηφίσατο δικαίως καί άπεφήνατο εύλό*· 
γως ϊνα ή μητρόπολις αΰτη Άδριανουπόλεως διαμένη άναποσπόσεώς καί άνοφαι- 
ρέτω,;, ώς καί πρότερον, ύπ ’ εξουσίαν καί δεσποτείαν καί δεψένδευσιν της πανάγιό* 
τήτος αύτοΰ, άπελαθέντος τοΰ Νεοφύτου ώς παρεισάκτου....» μετά καί γνωμοδοτιίσε* 
ως καί άποφάσεως «ϊνα εί ελθη σωματικώς καί ευθύς δοότι προς τον παναγιώτατον 
ημών δεσπότην έγγραφον παραίτησιν της μητροπόλεως’Αδριανουπόλεως, ήν ουδέποτε 
έκτήσατο κυρίως ούτε έπέσχεν αυτήν δεσποτικώς καί προσπέση τοϊς πατριαρχικοϊς οί- 
κτιρμο'ις επί τφ ευρείν έλεος καί άνάπαυσιν ή έξαναστήναι τοΰ καταλύματος έν ω 
εύρίσκεται,καί άποδημήναι είς τινα τόπον μακράν που τής Κωνσταντινονπόλεως, κα- 
κείσε τάς διατριβεΐν ποιεϊν άμεταβιβάστως,ή παρά ταϋτα διακείμενον καθαιρεϊσβαι 
καί τοΰ αρχιερατικού χαρίσματος άπογυμνοΰσθαι, άκαμπή δε μείναντα μέχρι τού
του άποφαίνεσθαι καί βασιλική χειρί τής μεγαλουπόλεο^ς καί των πέριξ αυτής». 
Ίωαννίκιος Β' άθωώσας άποκατέστησε τον Νεόφυτον είς τήν επαρχίαν αύτοΰ, 
κατά ’Ιούνιον 1651. Ν ο μ. Σ υ ν. 1657-α·’ 240α.—Σ ά θ α σ. 5S4.—Μ. Γ ε δ ε ώ ν 
Νεόφυτος Μ. Άδριανουπόλεως. Κωνσταντινούπολις. 1913. —Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ  Π. 
Πίν. σ. 607.— Π α ρ ά ρ τ η μ α Κ. ΚΒ' τόμ. Ε. Φ. Συλλ. σ. 103.

1 )  Τ ά  υ π ο μ ν ή μ α τ α  των μητροπολιτών : Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Ά  θ  α *
ν α σ ί ο υ Α' καί *Α θ α ν α σ ί ο- υ Β' δεν σώζονται, τά κατά τήν εκλογήν όμως 
αυτών είναι αρκούντως έξηκριβωμένα (Γ ε δ ε ώ ν, Νεόφυτος κλπ. ώς άνο>τ. σ. 17. 
—Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Γράμματα έξ Άδριανουπόλεως. ΚΠ. 1913, σ. 10, 24, 49 — 
51—55. 57,—ϊ  ο C α ύ τ ο ΰ, Π. ΙΙίν. σ. 019.— Θ ρ α κ ι κ ά, έκτακτον τεΰχος σ. 
13. 61, 84). —Κ ε ρ α μ έ ω ς. Ίερολομ. βιβλιοθ. Α' 215, 217, 442. — Σ ά θ α ώς 
άνωτ. 408, 520.

2) Δ' 128. ΓΙαρητήθη τή 1 Φεβρ. 1774 (Ζ’ 66).
3) Ζ' 67.



Νικηφόρου  «τό ζην εκμετρήσαντος καί προς τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (8]βρ. 1780) «6 οσιότατος έν ΐερομον. κυρ Κ α λ 
λίνικοί»  ι).

Κ αλλιν ίκου  «παραιτησαμένου συΐοδικώ; έκουσ'α αυτού βουλή καί 
αύθαιρέτφ γνώμη καί προαιρέσει τη; επαρχίας ταύτης, άτε δή άναφυει- 
σών διενέξεων μεταξύ της αυτού πανιερότητος καί των ύπ’ αυτή χριστια
νών, αιτίων γενομένων δεινών άνηκέστιον, πρόνοιαν ποιούμενη ή ’Εκκλη
σία τού έμφρόνως αύτη; τη; επαρχίας προστησομένου καί μετά συνέσεως 
τάς εκεί καταστορεΰοντος στάσεις καί επί τό ευαγωγότερον τούς χριστια
νούς άνακαλεσομενου, προεξελέξατο καί μετάπεμπτον έποιήσατο τον πα- 
ντερώΐατον καίθεοπρόβλ. μητροπολίτην Νίκαιας συνάδελφον ημών αγαπη
τόν κύρ Γαβριήλ)  άπωσάμενον καί τήν αυτού πανιερότητα την προστασίαν 
τη; άγιωτάτη; αυτού μητρόπόλεως εις τό μεταβηναι επί τήν άγιωτάτην 
μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, ως έμφρονα καί συνετόν καί πράγμασιν εύ 
χρήσθαι είδότα», γενομένων δέ καί τών κανονικών ψήφων εξελέγη (Σε- 
πτεμβρ. 1792J «ό προεκλεγείς πανιερ. μητροπολίτης Νίκαιας κύρ Γ α 
βριήλ»1 2).

Γαβριήλ  «τό ζην εκμετρήσαντος καί εί; τάς ουρανίους μονά; με- 
ταστάντος» εξελέγη (Δεκεμβρ. 1810) 6 παν. μ. Ίκονίου Κύριλλος  3 4).

Κ υρίλλου  «πρόσκλησις διά συνοδικής επιστολής έλθεΐν ενταύθα καί 
άπελθεΐν εις τήν θεόθεν λαχούσαν αύτφ έτροχιάν Άδριανουπόλεως.Άλλ’ 
έν τούτφ άφορμαί τινες έμπερίστατοι μεσ )λαβή τασαι έπέσχον τήν ε!ς τήν 
ρηθεϊσαν επαρχίαν άποκατάστασιν αυτού καί άπέλευσιν' ένθεν τοτ τής 
χρείας ούτω καλεσάσης» εξελέγη (Φεβρ. 1811) «6 οσιότατος έν ΐερομον. 
κύρ Δανιήλ»'1).

Δανιήλ  καθαιρεΟέντος (Μάρτιος 1S L1) επί τω οτι «τά άνω κάτω ποι- 
ήσας καί κατασυγχήσας καί θορυβήσας τά καλώς καθεστώτα κακώς καί 
απονενοημένος μετακινήσας καί τήν αγίαν τού Χριστού εκκλησίαν κατα- 
τυρκννήσας καί παραβιασάμενος παρεισέφρησε καί έδράξατο ληστρικώς 
καί τής άρχιερωσΰνης καί τής. επαρχίας αυτής Άδριανουπόλεως . . .  ή 
θεία ΙΙ)όνοια τήν επαρχίαν ταυτην ήλευθέρωσε» διέμεινε δέ πάλιν εις 
τήν επαρχίαν ύ νόμιμος αυτή; μητροπολίτης Κ ύριλλος  5).
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1) 7J 136.
2) Θ' :>7.
3) Θ' 284.
4) Θ' 287. ( ·
5) ΙΑ..' 222.—Ό  Δ α ν ι ή λ ηΟωώθη κατά Ιανουάριον 1819 (ΙΓ ' 112).



Κ υρ ίλλο υ  «διά κανον. -ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέντος και 
προβιβασθέντος εις to r  άγιώτατον πατριαρχικόν και οικουμενικόν ΰρό- 
νθν» εςελέγη (’Ιούνιο; 1813) ό παν. μ. Φιλαδέλφειας Δωρόθεος, των 
κανον. ψήφων γενομένων εν τφ εν Κουροΰτσεσμε ί. ναφ του αγίου Δη- 
μητρίου ').

Αωρο&έου■ «οίκτρώς τό ζην έκμετρήσαντος» έξελέγη (Άπρίλ. 1S21) 
6 δεοφιλ. αρχιεπίσκοπος Προικονήσου Νικηφόρος  1 2).

Νικηφόρου  «διά κανον. ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέντος 
καί προβιβασδέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Δέρκων» έξελέγη (Ν]βρ. 
1824) ό πανιερ. μ. Προΰσης Γεράσιμος 3).

Γερασίμου  «φυγάδος έκεΐθεν γενομένου, ετι δέ καί την από τής 
επαρχίας αυτοΰ οίκειοθελή αύτοΰ παραίτησιν άποστείλαντος» έξελέγη 
(Μάϊος 1830) ό παν. μ. Στρωμνίτσης Γρηγόριος  4).

Γρηγορίον  «δι’ αυτοκρατορικοΰ έπιτάγματος εκπεσόντος από τής 
επαρχίας, άφ5 ής καί οίκειοθελή έποιήσατο παραίτησιν» έξελέγη (’Ιού
νιος 1840) δ παν. μ. Πελαγωνείας Γεράσιμος 5).

Γερασίμου  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέν- 
τος καί προβιβασδέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μ. Χαλκηδόνος» 
έξελέγη (Μάρτιος 1853) δ παν. μ. Γάνου καί Χώρας Κ ύριλλος  6).

Κ υρίλλου  «δι’ εύλογους καί κανονικούς λόγους παυθέντος από τής 
επαρχίας καί πλέον άπομακρυνθέντος» έξελέγη (1 Μα ίου 1873) δ παν. μ. 
Διδυμοτείχου Διονύσιος  7).

Διονυσίου  «μετατεθέντος προεδρικώς εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. 
Νίκαιας» έξελέγη (14 Νοεμβρίου 1880) δ παν. μ. ΦΠόλεως Ν εόφυτος8).

Ν εοφύτου  «παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τή Εκκλησία άπο- 
κατέστη (23 Ίανοναρ. 1886) δ άλλοτε θεοφιλώς καί ευδοκίμως ποιμάνας

44 Μ ητροπολίτου  Σάρδεων Γερμανόν

1) Θ' 316.
2) Τό ύ π 6 μ ν η μ α δεν σώζεται. ‘Η σχετική σημείωσις στηρίζεται επί του 

διαδεχίΐενεος τον Νικηφόρον έν Προικονήσιρ Κοσμά καί επί άλλων ιστορικών πλη 
ροφοριών.

3) ΙΔ' 63.— Παρητήθη τη 19 ’Απριλίου 1830 (ΙΔ' 161).
4) ΙΔ' 161, — Π αρηιήθη τή 24 ’Ιουνίου 1840 ( α υ τ ό θ ι  365).
5) ΙΔ' 365.
6) ΚΒ' 259.
7) ΞΖ' 128.
8) Α ύ τ ό θ  ι 243.
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to εν αυτή λογικόν του Χρίστου ποίμνιον, διά λόγους δέ εκκλησιαστικής 
διοικήσεως και οικονομίας άναλαβών προεδρικώς την πνευματικήν δια- 
κυβέρνησιν τής άγ. μ. Νίκαιας» παν. μητροπολίτης Δι&νύοιος ή.

Δ ιοννβ ίον  «κοινή ψήφιρ του ιερού κλήρου και των λογάδων του ευ
σεβούς ημών Γένους άνελθόντος εις τον άγιώτ. πατριαρχ. και άποστολ. 
οίκουμ. θρόνον» έξελέγη (28 Φεβρ. 1887) ό παν. μ. ΙΙελαγωνείας Μ α τ 
θ α ίο ς  1 2).

Μ α τ θ α ίο ν  «παυθέντος από τής επαρχίας και τέλεον άπομακρυνθέν- 
τος» έξελέγη (3 Ηανουαρ. 1890) ό παν. μ. Λήμνου Κ ύ ρ ιλλ ο ς3 4).

Κ υ ρ ίλ λ ο υ  «παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τή Εκκλησία» εξε- 
λέγη (26 Αυγοΰστου 1908). «ό όσιολογιώτ. Μ. Πρωτοσυγγελος Κ α λ λ ί 
νικος^).

Κ α λ λ ιν ίκ ο υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτ. μ.Καλλιου- 
πόλεως» εξελέγη (12 Αύγ. 1910) ό παν. μητροπολ. Έλασσώνος Π ο λ ύ 
καρπος  δ). . .

Ι Ιο λν κ ά ρ η ο υ  μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Χίου τή 
12 Φεβρ. 19316) ή επαρχία παρέμεινεν έ'κτοτε άνευ τιτλούχου.

2. ΑΘΥΡΑΣ

Έκ των επισκοπών τής μ. ‘Ηράκλειας ήδη από του ιβ' αϊώνος διε- 
τηρήθη σχεδόν μέχρι τής αλώσεως/Αργό^ερον άναφέρεται ηνωμένη μετά 
των Μ έτρω ν  εις μίαν επισκοπήν Μ έτρ ω ν  και Ά κυρων τελούσαν κα'ι 
αΰθις τή μ. ΗΙρακλείας. Τά κατά τήν τελευταίαν προαγωγήν αυτής εις μη- 
τρόπολιν και ό επισκοπικός αυτής κατάλογος σημειοΰνται έν τοΐς σχετικοΐς 
περί Μ έτρω ν  7).

8. ΑΙΝΟΣ

Επισκοπή πρότερον (Δ' αιών) τής μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως! 
εμφανίζεται έ'πειτα (ΣΤ' αιών) μία τών αρχιεπισκοπών τοΰ Π. Κωνσταν

1) Α υ τ ό θ ι  323.
2) Α ύ χ ό θ ι 337.
ο) Α ύ τ ό θ  ι 398.
4) ’ ^ια' 171.
5) Α ύ χ ό θ  ι 227.
6) Έ  χ κ λ η σ ί α Θ' (1931) σ. 51. Ό  ρ θ ο δ ο ξ ί α.

7) Ρ a r t h e y o.104,245.—Ρ.Π ο t  λ ή Γ ' 437. E'476. 514.— Ό  ρ  θ ο δ. Γ  235 
—G e l  z e r  ungedr. σ. 633. — X ρ υ σ ά ν θ  ο υ  συνναγμάτιον σ. 72. — Μ. Έ· 
Έ  γ .χ  . Β' 326. Έ χ χ λ .  SA λ ή θ. ΚΘ' 407. Λ' 15 έξ. — ΛΑ' 20. -  Θ ρ α χ ι χ ά  
Ε ’, 163 έξ·. —Λεξ. Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η Α '  410. — Π ε ρ ι ο δ, Ε. Φ. Συλ, 
λόγου τόμ. ΙΒ '. 27,
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τινουπόλεως, (επαρχίας Ροδόπης), τιμηθεΐσα άργότερον, πιθανώς έπ'ι 
’Αλεξίου Κομνηνου (L081 —1118), εις μητρόπολιν ,  άποτελέσασαν εν τοις 
Τ α κ η κ ο ΐς  ξγ', καί είτα ξβ' ογ' λτ]" καί έν τω Σ υ ν τ α γ μ α τ ίφ  . . . θρόνον. 
Ό  οικείος αυτής αρχιερευς τασσόμενος άρχικώς μεταξύ των «ύ π ε ρ τ ίμ ω ν , 
έφημίζετο έπειτα καί ώς έπαρχος Ροδόπης. \ιά την εις Ελλάδα μετα- 
νάστευσιν των χοιστιατών αυτής (1923) ή επαρχία δεν ύφίσταται σή
μερον ’). ·

46

&¥ *

«Του έν τή μητροπόλει ταυτη άρχιερατευοντος προς την άμείνω λή- 
ξιν μετα&εμένου» * 2) έξελέγη [28 Φεβρ. 1001] «6 σπουδαιότατος αρχιδιά
κονος τής Μ. Εκκλησίας κυρ Παρ&ένίος» 3 * 5).

«Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Αίνου θανάτφ προ μικρού τον οίκε Ιον 
αποβαλλόμενης προστάτην4) έξελέγη (28 Μαρτ. 1602) «ό ημιώτατος πρω- 
τοσυγκελλος τής Μ. Εκκλησίας ιερομόναχος κυρ Μελέτιος» ι').

l ) P a r t h e y  κλπ. σ. 4, 59, 98, 119, 153, 165, 199, 23L 211, 303.— Ge l -  
z e r  ungedr, ώς άνωτ. σ.536, 551, 571, 585, 586. 599, 608. 610,629.—Τ οϋ α ύ τ ο ΰ 
Cyprii σ. 5. 60. —Ρ. Π ο τ λ ή Ε' 157, 475, 493, 517,—· Ά  ο χ. Χρ. Π α π α δ. αί 
επαρχίαι κλπ. ώ: άνωτ. 23.—Ό  ρ Ό ο δ. Γ' 233.— Χ ρ υ ο ά ν & ο υ  συνταγμάτων 
σ.73.—Dictionnaire d ’liistoire κλπ. ώς άνωτ.Ι' 660. Μ. Έ . Έ  γ κ. Β' 770. Έ  κ κ λ. 
*Α λ. ΚΖ' 760.—Θ ρ α κ ι κ ά Β' σ.47, 279,296 —Γ' 15.— Ν. Σ ι ώ ν ΚΣΤ' (1931) σ. 
564, 568. — D i c t i o n n a i r e  d'histoire et de geograpkie ecclesiastique. 
Paris. Librairie Letourey et Ane, Γ—660.— Θ ρ α κ u  « B’ 47, 277, 296, 315. Γ ' 
45. E' 369.—L e O u i e n 1*. 1200.—Δ ε λ t  ί ο v lot. έθνολ. έταιρ. Β' 622.—Λεξι
κόν Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η Α '  551.

2) Πιθανώς περί τοϋ Π α χ <ο μ ί ο υ  άναφερομένου τφ 1590. (W. R e g e 1. 
Analecta Byz. -Russ. Πετροΰπο?ας. 1891, σ. 90.— Ό  ρ θ ο δ. ΙΓ. — Γνωστοί μετά 
την άλωσιν μητροπολΐται Αίνου άναφέρονται: Δ ω ρ ό θ ε ο ς ,  15 Τανουαρ.1167.— 
Ν ή ψ ω ν, 1184- - Ί  σ ί δ ω ρ ο ς, 1567.—Μ α τ θ  α X ο ς 1575,1578, 1583.—Π α χ ώ- 
μ ι ο ς, 1590 Κ ω δ. Π. Ά ρχ., Α'. 453—Θ ρ α κ ι κ ά Β' 300). — D i c t i o n ,  ως 
άνωτ. σ. 660 Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η  συμβολή κλπ.ώς άνωτ. 108. —Le On i e η Γ  1202. 
— R e g e 1 κλπ. σ. 90.

3) Ν ο μ. Σ υ ν α γ. 179.—Σ ά θ  α Μεσ. βιβλ. Γ' 549. — Τό υ π ό μ ν η μ α  
έν Θ ρ α κ ι κ ο X ς Β' 301 καί Έ  κ κ λ. Ά λ . Β' 780.

' 4) Πρόκειται πιθανώτατα περί τοΰ Π α ρ θ ε ν ί ο υ .
5) N o  μ. Σ υ ν α γ .  181.— Σ ά θ  α ώς άνωτ. σ. 550, Έ  κ κ λ . Άλ. Β. 78Β 

Μετά τον Μ ε λ έ τ ι ο ν ,  1602—1612, ότε πσρητήθη (Κώδ. Π. Ά ρχ. Α' 20, 27, 47· 
48. 57), άναφέρονται : Δ α ν ι ή λ ,  1613 — 1621, ότε παρητήθη (Κ ω δ. Π. Ά ρ  χ.
Α' 67, 70.—Έ  λ λ η ν ι κ ά Γ ' 50, 51. — Θ ρ α κ ι κ ά Β' 301— Echos d ’Orient 
No 158 σ. 182. —Γ ε ν. Ή  λ. Φωτ; βιβλ. σ. 75), Π α ρ θ έ ν ι ο ς  άπύ Ιανουάριου 
1622 συνεχώς μέχρις ’Ιανουάριου 1634 (Κ ώ δ. Π. Ά  ρ χ. Α' 106, 108, 113, 126, 137,
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Π α ρ θ εν ίο υ  «παρού τησιν οίκειοθελή καί άβίαστον ποιησαμένου ι) έξε
λέγη (Μάρτ. 11>δ2) «5 δσιώτατος έν ίερομον. και πνευματικοί; κυρ 
φόρος, δ έκεϊθεν έλΟών, πρός οι' καί την παραίτησιν έποιήσατυ (- ό II.) 
δια τάς συχνάς ασθένειας αυτόν» *).

Ν ικ η φ ό ρ ο υ  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησομένόν» έξελέγη ^Νοεμ
βρίου 1.658) «δ δσιώτατος έν ίερομον. κυρ Μ α κά ρ ιος» 3).

Μ εθοδ ίου  «πρός Κύριον [ώκδημήσαντος» έξελέγη (’Ιανουάριος 1760) 
«6 θεοφιλ. αρχιεπίσκοπος Έλασσώνος κυρ ΤιμόΦεος» '■).

Τ ιμ ο θ έ ο υ  «τό ζην έκμετρήσαντος και πρός τάς ουρανίους μονάς με- 
ταστάντος» έξελέγη (Ιούλιος 1772) «ό δσιώτατος εν ίερομον. κυρ Δ ιονύ
σιος». 5).

Δ ιονυσίου  «το ζην έκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς μετα- 
στάντος» έξελέγη [Φεβρ. 1807] «ό όσιολογιώτατος έν ίεροδιδασκάλοις 
κυρ ΜαζΦαΐος» β).

Μ αι& αίου  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατε» 
θύννος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μ. Θεσσαλονί
κης» έξελέγη [’Ιούνιος 1821) «δ δσιώτατος έν ίερομον, άρχιμανδρ. κυρ 
Γρηγόριος»  7).

Γρηγορίου. «κατά κοινήν δι’ αναφορών πρός τήν Εκκλησίαν επί
μονον αγωγήν δι’ εύλογους καί κανονικούς λόγους καί κατά συνοδικήν 
εύλογον άπόφασιν έξωσθέντος και πλέον άπομακρννθέντος τής Ιπορχίος 
ταύτης»8) έξελέγη (Μάιος 1831) « ό δσιολ. έν ίερομ. κυρ Κ ύριλλος,  δ καί 1 2 3 4 5 6 7 8

158, 163, 183, 256. 260. Β' 33, 35.- Θ  ρ α κ 'ι κ ά Β' 302, 303), Π α ί σ ι ο ς ,  ’Ι α 
νουάριος 1634 (Ή πειρωτ. Χρον. Γ' 30). ’Εάν δέν πρόκαται περί λάθους, ό Π α ί 
σ ι ο ς  φαίνεται. διαδεχθείς τον Π α ρ Ό έ ν ι ο ν, δστις καί αΰθις, ή άλλος τις, 
εμφανίζεται κατά ’Ιούνιον 1638 καί Μάϊον 1639 (Κωδ. Α' 331, 333, 349). ’Εφεξής 
δέν συναντάται. Παρέμεινε άρά γε διαρκώς έν τή επαρχία αύτοΰ ών ήδη προβεβη- 
κώς τήν ηλικίαν ; Πιθανώς.

1) Παρητήθη διά γήρας τή 1 Μαρτίου 1652 (Σ ά θ  α ώς άνωτ. 586).
2) Ν ο μ. Σ υ ν. 248. —2  ά θ  α ώς άνωτ. 586.
3) Ν ο μ. Σ υ ν. 259. — Σ ά & α ώς άνωτ. 590.— Μετά τον Μ α κ ά ρ ι ο ν

άναφέρονται : Γ ε δ ε ώ ν 1672, 1676, 1704. — Ι ε ρ ε μ ί α ς ,  1706. — Ί  ω α -
κ ε ί μ 1708.—Ν ε ό φ υ τ ο ς 1713. —Δ α ν ι ή λ, 1716.—Ί  ε ρ ε μ ί α ς, 1721 καί
Μεθόδιος, 1738. (Θ ρ α κ ι κ ά Β' 304. 305.—Μ α υ ρ  ο γ ο ρ  δ. Βιβλιοθλ Α' 174,
175. —Έ  λ λ η ν ι κ ά Β' 404·.—D i c t i ο η. ώς ά ν ω τ. σ.660 — L e Q u i e π I '.
1202.—Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΛΒ' 270.

4) Κ Ο) δ. II. Ά ρχ . Δ' 239. —Θ ρ α κ ι κ ά ώς άνωτ. 306.
5) Ζ' 46. —Τό ΰ π ό μ ν η μ α έν τοϊς Θ ρ α κ ι κ ο ϊ ς ο>ς άνωτ. 306.
6) Θ' 242. —Θ ρ α κ. ώς άνωτ.308.
7) Θ' 441.
8) ’Ολίγον άργότερον, τή 5η ’Ιουνίου 1831, υπέβαλε καί παραίτηοιν (ΙΔ' 196).
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δευτερεΰων εύδοκίμως χρηματίσας τής αγίας του Χρίστου Μ. Εκκλη
σίας *).

Κ υρ ίλλο υ  «μετατεθέντος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής 
άγιωτατης μητροπ. Άμασείας» εςελέγη (7 Μαρτ. 1847) ο πανιερ. μ. Ά γ- 
χιάλον Σ ω φ ρόν ιος  2).

Σ ω ψ  ονίον  «5ιά κανον. ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέντος 
καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Κρήτης» ίξελέγη [25 
Αυγ. 1,850] «ό όσιολ. εν ίρρομον . κυρ ' Ι γνά τ ιο ς  ό καί Μέγας'αρχιδιάκο
νος χρηματίσας τής 'Αγίας τοϋ Χρίστου Μ. Εκκλησίας3]».

’Ιγ να τ ίο υ  «διά κανον, ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέντος εις 
τον θρόνον τής άγιωτ. μητροπ. Κασσανδρείας» εςελέγη (Φεβρ. 1851) ό 
πανιερ. μητροπολίτης πρ.Κρήτης Σ ω φ ρόνιος '1].

Σ ω φ ρο ν ίο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο- 
νάς μεταστάντος» εςελέγη (11 ’Ιουλίου 1855) ό πανιερ. μητροπολίτης 
Δημητριάδος Γ α βρ ιή λ  ■').

Γ α βρ ιήλ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εςελέγη (24 Αυγ. 1867) ο θεοφιλ. επίσκοπος πρ. Λοφτσοΰ 
Μ ελέτιος  *’).

Μ ελετίου  «διά το γήρας καί τάς σωματικός αυτοΰ ασθένειας πα- 
ραιτηθέντος οίκειοθελώς καί άπαραβιάστως» εςελέγη [3 Άπρ. 1872] ό 
πανιερ. μητροπολίτης ΝεοκαισαρείαςΜεΛεπος 7],

Μ ελετ ίο υ  «παραίτησιν, οικειοθελή καί άπαραβίαστον ΰποβαλόντος» 
εςελέγη (Μάρτιος 1873) ό θεοφιλέστατος επίσκοπος ΚίτρουςΔωρόθεος 8).

ΔωροΌ'έου «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο
νάς μεταστάντος» έξελέγη (11 8]βρ. 1877) ό θεοφιλέστατος επίσκοπος 
Παραμυθίας Α ν θ ιμ ο ς  9).

Ά ν ϋ ' ίμ ο υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτατης μητροπόλ. 
Άγχκχλου» εςελέγη (15 8]βρ. 1888) ό πανιερ. μητροπολίτης Σερρών 
Λ ουκά ς .  10)

Λ ο υ κ ά  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Δρυϊνουπό- 
λεως» εςελέγη (22 Μα ίου 1890) ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Μυρέων 
Γερμανός.  “ )

• 1) ΙΔ' 196.
2) ΚΒ' 148.
3) Α ύ t o  O' ι 214.
4) Α υ τ ό θ ι  224.—Θ ρ α κ . ώς άνωτ. 310.
5) ΚΒ' 299.
6) ΞΖ' 12.
7) Α ύ τ ό θ ι 86. — Παρητήθη τί) 20 Μαρτίου 1872.
8) Α υ τ ό θ ι  123.
9) Α ύ τ ό θ ι 205.

10) Α τ ό θ  ι 366.
11 ^ ια ' 35.
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Γ ερμανού  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μητροπ. Λερού 
καί Κάλυμνον» έςελέγη (9 Αυγ. 1903) ό πανιερ. μητροπολίτης πρ. Κασ- 
σανδρείας Αεόντιος  Τ.).

Αεονχίου  «παυθέντος» έςελέγη (27 Ίανουρ. 1Γ07) ό θεοφίλ. επί" 
σκοπος Χριστουπόλεως· ’Ιωακείμ  *).

5Ιωακείμ  προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Χαλκηδόνος 
τη 20 Δ]βρίου 1923, ή επαρχία παρέμεινε άνευ τιτλοι'χου άρχιερέως.

4) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

eH Εκκλησία λαβοΰσα εν καιρφ ύπ’δψιν δτι ή αρτισύστατος τότε π ό- 
λις Δεδέ Άγάτς,σημαντικήν την έπίδοσιν έμφανίζουσα καί δή και έδρα πο
λίτικης διοικήσεως κατασταθεΐσα,είχε τήνθέσιν αυτής απόάπόψεως εκκλη
σιαστικής ακαθόριστον διακνβερνωμένη προσωρηώς καί άνευ επισήμου κα
νονικής πράξεως υπό τής μητροπόλεως Μαρωνείας άπεφάσισε συνοδικώς, 
κατά ’Οκτώβριον 1885, δπως ή πόλις αυτή μετά καί των περί αυτήν χω
ρίων προσαρτηθή εκκλησιαστικούς τή μητροπόλει Αίνου, έπιτραπέντος τφ 
μ) τη τής τελευταίας ταύτης δπως καταστήση τήν ως άνω νέαν πόλιν έδραν 
τήςέπαρχίας αΰτοΰ. Τελευταίως δ’αύθις ή Εκκλησία καθοδηγούμενη υπό 
των δημιουργηθεισών διά τήν αυτήν περιφέρειαν νέων πολιτικών συνθη
κών άπεφάσισε επί Μελετίου Δ', κατά Ν)βριον1922, τήν εις ιδίαν αυτοτελή 
μητρόπολιν άνακήρυςιν. αυτής, μεθ’έδρας τής Άλεξανδρουπόλεως, ως ώνο- 
μάσθη ή πόλις Λεδέαγατς. Ό  οικείος ποιμήν φημίζεται : ύπ ίρ τ ιμ ο ς . παί
Ζξαρχος Ροδόπης.  Τή μ)λει ταΰτη συνεχωνεΰθη μέρος τής καταργηθεί- 
σης μητροπόλεως Σουφλίου (3 Ιουνίου 1934) 3).

* **

’Ε π ισ κ ο π ικ ο ί κατάλογοι τής A v a r .  καί Δυτ, Θράκης

Πατριαρχική καί Συνοδική άπόφαοις Ιδρυτική τής μητροπόλεως
’ Αλεξανδρονπόλεως

«Προκαθήμενης τής Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου Κου Κου Μελετίου Δ'ή ιερά Σύνοδος,λαβοΰσα ΰπ’δψιν δτι τό εν τή Δυ-

1) Αύ ι  ό θ ι 114.
2) Α ύ τ  ό θ ι 155.
3) Έ  x κ λ η σ ι σ τ ι κ ή ’Α λ ή θ ε ι α  τοϋ έτους 1885, έτος Α' ο. 575. τοΰ έ

τους 1922 σ.*443.—Θ ρ α κ ι κ ά Β' 49. Γ ' 387. Έκτακτον παράρτημα Γ ' τόμ. σ.68 
—Μ. Έ  λ λ. Έ  γ κ. Γ ' 692. Η ' 932. Έ  κ κ λ  η σ ί α ΙΒ ' (1934) σ. 1 8 2 .- ’ Ο ρ θ ό
8 ο ξ ί α Α' ο. 417. Θ' 272. —Λ ε ξ. Έ  λ ε υ . θ ε ρ ο υ δ ά κ η Α '  462.
[ θ  ρ α κ ι κ ά Σ Τ "  4
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τική Θράκη τμήμα τής επαρχίας Αίνου, λόγφ των πολιτικών συνθηκών, 
ύφ’ ας τούτο νυν διατελεί έν σχέσει προς τό εν τή Ανατολική Θρά
κη έτερον τμήμα τής αυτής επαρχίας, τό διατελούν υπό άλλας πολιτικός 
συνθήκας, καί λόγω τής συγκέντρωσε ως καί έγκαταστάσεως εκεί χιλιάδων 
ομογενών προσφύγων, έχει ανάγκην άμεσου καί συνεχούς ποιμαντορικής 
προνοίας καί επιβλέψεως, ενέκρινεν δπως άποσπώμενον έκ του έν τή Α. 
Θράκη τμήματος τής επαρχίας Αίνου καί μετά κατάλληλον των ομόρων 
επαρχιών Μαρωνείας καί Ξάνθης διαρρύθμισιν, άποτελέση νέαν μητρόπο- 
λιν υπό τό όνομα : Μ η χρό π ο λ ις  ‘ Α λεξανδρουπ όλεω ς,  κατέχυυσαν θέσιν 
έν τή Β'. στήλη του Συνταγματίου ευθύς προ τής μητροπόλεως Φιλαδέλ
φειας»,

(Συνοδική συνεδρία 17ης Νοεμβρίου 1922).

★* *

«Του εν τή Δ. Θράκη τμήματος τής επαρχίας Αίνου άποχωρισθέν- 
τος ταΰτης καί Ιδίαν άποτελέσαντος μητρόπολιν μετά έδρας τής πόλεως 
Άλεςανδρουπόλεως, υπό την επωνυμίαν Μ η τρ ό ηο λ ις  Ά λεξ α ν δ ρ ο υ π ό -  
λεω ς , τούτου δ ’ ένεκα αναγκαίου άποβάντος δπως ή πνευματική διοίκησις 
τής νέας ταΰτης μητροπόλεως άνατεθή εις κατάλληλον πρόσωπον» έξελέγη 
μητροπολίτης αυτής (17 Ν)βρίόυ 1922) «ό πανιερώτατος μ)της ’Αγκυρας 
Γερβάσιός». ι) <

Γ ερβασίου  προς Κύριον έκδημήσαντος εςελέγη (5 ’Ιουνίου 1934) ό 
παν, μ, Σουφλίου ’Ιω α κ ε ίμ  **).

5) ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΪΣ

Ό  απόσιολος Άνδοέαςό πρωτόκλητος «διαπλέων τήν τού Πόντου πα- 
ραθαλασσίαν καί τάς κατά τόπου εκκλησίας έπιστηρίζων κατήλθεν εις τό 
Βυζάντιον' εν εκείναις ούν ταΐς ήμέραις ή ΆργΌρόποΑις  ηύχει τε καί 
ήνθει τφ πλήθει τών κατοικοΰντων έναΰτή' έν ή Στάχυν τινά μαθητήν ένα 
τών έβδομήκοντα τοίς πεπιστευκόσι καθίστησιν επίσκοπον». Καί άλλως : 
«Παραπλεΰσας ό Άνδρέας τό Βυζάντιον κατφκησεν επί διετή χρόνον 
πλησίον του Βυζαντίου έν τω &ραχίω μέρει, ώς από σταδίου ενός τής Άρ- 
γυροπόλεως* εκεί επισυναγωγήν τών ένθέσμων καί φιλαλήθων άνδρών 
ποιούμενος, ως ούν περί τούς δισχιλίους έπισυνάξας, θυσιαστήριον τω 
Χριστφ εδράσας έν τή Άργυροπόλει καί τον Στάχυν επίσκοπον καταστή- 2
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2) Κώδ. ^ιά' a. 855.
3| Ε κ κ λ η σ ί α  ένθα ανωτέρω.
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σας εις Σινώπην toil Πόντου μεθίσταται». Έ ν τη Άργυροπόλει ταΰτη 
(νυν Φουντουκλί), θ·ρακική τοποθεσία του Βυζαντίου, ίδρΰθη ό πρώτο? 
επισκοπικός ναός και άναμςριβόλως και οίκος, εν ψ διέμενον οί επίσκοποι 
από τοΰ Στα'χυος (38 54) μέχρι του ’Αθηνογένους ή ’Αθηνοδώρου (144
— 148), δστις μετέθηκε τάς συνάξεις των πιστών εν έτέςφ ναφ, άνεγερ- 
θέντι εν Έλαια ή Έλαιώνι, πλησίον τής Άργυροπόλεως, πιθαχώς ίδρΰ- 
σας εκεί καί νέον επισκοπικόν οίκον. Έπ* δνόματι τής Άργυροπόλεως 
ταΰτης, τιμηθείοης πάντως καί εις επισκοπικήν αξίαν υπό τον άρχ)πον 
Κωνσταντινουπόλεως, φέρονται ψιλωνΰμως επίσκοποι, ι)

** *

« Ό  δσιολογιώτατος εν ιεροδιδασκάλοις άρχιμ. κυρ Γρηγόριθς»  εψή- 
φίσθη κατά Ιούλιον 1807 ώς «άρχ)κός προϊστάμενος έν τή κατά τό 
Πέγιογλου ϊ. εκκλησία των ενδόξων είσοδίων τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου και 
τή συνημμένη αυτή καί περιωρισμένη Ινορία»..2)

Ό  όσιώτατος άρχιμ, κυρ Δαμασκηνός  έψηφίσθη κατά Νοέμβριον 
1823 «επί·πνευματική επιτροπική επισκέψει των εν τή *1. Εκκλησία του 
αγίου Κωνσταντίνου Ύψωμαθείων ευσεβών χριστιανών». 3)

Ό  πανοσιώτ. άρχιμανδρ. καί προεστώς τής χώρας τών Ταταοΰλωνκύρ 
Διονύσιος  έψηφίσθη κατά Φεβρουάριον 1841 «επί τφ είναι τιτουλάριος 
αυτής άρχιερεΰς». Προήχθη εις μητροπολίτην Πρεσλάβας τή 5 Μαρ» 
τίου 1847 *]. „ ' .

Ό  Όσιώτατος' έν ίερομον. κυρ Σ ερ α φ ε ίμ  έψηφίσθη κατά 8]βρΐον 
1848 «προς πνευματικήν Ιπίσκεψιν τών έν τή ένορίρ Ταταοΰλων κατοι-

’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Avar, καί Δνχ, Θράκης

1) Β a n d u r i imper. orient, έκδ. Βενετ.1729 σ.164.171.— L e u n c l a v i j u s  
Grsecor. έ«8. Fischer! A' 296. — Migne 1-17 σ. 419, 452.— C a v e  script, ecclesiast. 
historia litt. 1693, σ. 84. —Μ. Γ ε δ ε ώ v, χρονικά του πατρ. οίκου καί του ναοΰ. 
Κων)πολις. 1884 σ. 7 εξ.—Τ α ϋ α ν τ ο ν, Πατρ. Πίνακες, σ. 86. — Σ  . κ α ρ λ ά - 
τ ο υ Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  ή Κωνσταντινούπολή. Ά θήνα ι. 1882. Β' 83 εξής. — Ή  
άποστολικότης τοΰ πατρ. θρόνου Κ)Πόλεως υπό Κ α ι σ α ρ ε ί α ς  Κ α λ λ ι ν ί - .  
χ ο υ έ ν Ό ρ θ ο  δ ο ξ ί α Η' 129.—Κατάλογος ιστορικός τών επισκόπων καί πα- 
τριαρχών Κων]πόλεως υπό Ζ α χ. Μ α θ  α. Ναύπλιον 1837 σ, 1 έξ.—5.—‘Υπάρχει 
πληροφορία τοΰ ιστορικοί» Σωκράτους, καθ3 ήν ό Κων)πόλε«ος “Αττικός (406—425) 
«κατιδών τόν .· καταντικρύ Χρυσουπόλεως έν άρχη τοΰ Βοσπόρου, κείμενον τό
πον εΰτερπή τυγχάνοντα, πρέπειν, έφη, τούτον *Α ρ γ υ ρ ό π ο λ ι ν όνομάζεσδαι 
καί ρηάείς ό λόγος εύθύς την επωνυμίαν έκράτυνεν». Παρά ταΰτα, μένει άκλόνη- 
τον τό γεγονός της έν τη θρακικη ταΰτη τοποθεσία Ιδρύσεως καί λειτουργίας τοΰ 
πρώτου επισκοπικού ναοΰ καί οίκου.

2) Κ ώ δ. II. Ά ρχ. Θ· 245. — Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΚΑ' 52, ΚΗ' 305.
8) ΙΔ 45. Έ  κ λ. Ά λ. ΚΑ' 52.
4)ΙΔ' 380.—Έ  « κ λ. Α λ. ΚΑ' 67,
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χουντών δρθοδόξων χριστιανών». Προήχθη εις μητροπολίτην Ναύπα
κτού καί Ά ρτης τη 27 ’Ιανουάριου 1864 ι],

Ό  δσιολ. αρχιμανδρίτης κυρ ’Αθανάσιος  έψηφίσδη τη 14 8]βρ. 1867 
«προς οίκοδομήν τής ενορίας τοΰ αγίου Νικολάου κατά τον Γαλατάν». 
Έξελέγη επίσκοπος Μέτρων καί Άθΰρων κατά Νοέμβριον 1879 *].

Όόσιολογ. πρωτοσΰγγελος του μ. Χαλκηδόνος Καλλινίκου κυρ Κ α λ 
λίνικος «προς πνευματικήν έπίσκεψιν των ευλογημένων χριστιανών τής 
αυτοΰ πανιερότητος» έψηφίσθη τή 9 ’Απριλίου 1880, αιτήσει αυτής >].
Ό  όσιολογ. άρχιμ. κυρ Χ α ρ ίτω ν  έψηφίσϋη τή 18 Σ]βρ. 1886 «προς 
πνευματικήν επίσκεψιν των έν τή ενορία αγίου Κωνσταντίνου Χριστια
νών». ΠροήχΦη εις μητροπολίτην Μεσημβρίας τή 29 8)βρίου 1896 *].

'Ο όσιολογ. άρχιμ. κυρ Γερμανός  εψηψίσθη τή 29 Μαρτ. 1907 ώς 
αρχιερατικός προϊστάμενος τής !. Εκκλησίας των Ταξιαρχών Μ. Ρεύ
ματος 8],

6) ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΙΣ

Έ κ τών αρχαίων επισκοπών τής μ. Ήρακλείας εμφανίζεται κατ’άρ- 
χάς συνηνωμένη μετά τής επισκοπής Βιζΰης — εξ οΰ καί ό έν τή Δ' Οικ. 
Συνόδφ παραστάς «Λουκιανός έπίοκοπος Βιζύης και Ά ρκαδιουπό-  
λεα?;»,—από δέ τοΰ στ' αίώνος άρχιεπισκοπή  [επαρχίας Ευρώπης] τε
λούσα τφ Κωνσταντινουπόλεως,καί επί ’Ισαάκ Άγγέλου[1186—96] μητρό- 
Λολις υφιστάμενη μέχρι τών μέσων του ιδ' αίώνος. Μετά την τουρκικήν 
κατοχήν [1360] ή επαρχία αΰτη καταργηϋεΐσα συνεχωνεΰΰη μετά τής 
μητροπόλεως Άδριανουπόλεως. Ό  τίτλος αυτής δίδοται ψιλωτ νμως6).

** *

«’Αξιώσει ένθέρμφ προς τήν Εκκλησίαν τοΰ μ. ’Αδριανουπόλεως 1 * 3 4 5 6

1) ΚΒ' 184. Έ . "Αλ. αύτ. 68.1
2 ΞΖ'] 20. Έ . Ά λ . αία. 211.
3] ΕΖ' 232.
4] ΞΖ' 330.
5] ημα' 159.
6] Ρ a r t h e y κλπ. σ. 4, 58, 99, 147, 152, 164, 200, 233. 242. G e 1 ζ e r un- 

gedr. κλπ, 535, 551, 571, 589, 592, 600, 608. — T o 5 α ΰ τ ο ΰ  Cyprii κλπ. σ. 
4.59.—Ρ. Π ο τ λ ή Ε' 457, 475, 494. — Μ. Ε. Έ  γ κ. Ε ' 537. —Diction, d ’histoire 
et de geogr. κλπ. ώς άνωτ. I l l  1483.—Ί1  αρχιεπισκοπή Άρκαδιουπόλεως υπό Σ ε- 
β α σ τ ε ί α ς  " Α ν θ ί μ ο υ  έ ν * Ε κ κ  λ.’Α λ ΚΒ' (1902) σ.211 καί υπό ’Ε λ α ί α ς  
" Α γ α θ ά γ γ ε λ ο υ  έ ν τ φ  Έ γ κ υ κ λ ο π α ι δ .  ή μ ε ρ ο λ ο γ ί φ  1934 υπό 
Σ. Ζερβοπούλου σ. 122.—Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΤ' (1931) σ. 564.—L e Q n i e n I. 1135·— 
Λεξ. Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η  Β ' 464,
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Γερασίμου» έζελέγη [Αΰγ· 1827], «ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις καί πα- 
τριαρχικο; εφημέριος κυρ 'Ά ν θ ι μ ο ς  επίσκοπος τής πάλαι ποτέ δια- 
λαμψάσης επισκοπής Άρκαδιουπόλεως». ι]

7) ΒΙΖΥΗ

Έκ των επισκοπών άρχικώς τής μ. Ήρακλείας και δή συνη- 
νωμένης μετά τής ’Ά ρ κ α δ ιο υ π ό λεω ς ,  ώς έσημειώδη εν τφ οίκείφ μέρει, 
εμφανίζεται από τοΰ στ' αίώνος ώς μία των «αυτοκέφαλων» αρχιεπισκο
πών τοϋ Π. Κων]πόλεως [επαρχίας Ευρώπης] προαχθεισα μετά την τελευ
τήν Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοϋ Γ' [f 1341] εις μητρόπολιν ,  καταλα- 
βοϋσα 97ην σειράν. Διά τό αδύνατον τής συντηρήσεως τοϋ άρχιερέως 
αυτής έδόθη τφ μητροπ. Βιζυης κατ’ έπίδοσιν τφ 1354 ή αρχιεπισκοπή 
Δέρκου και τφ 1365 ή μητρόπολις Μη&υμης. ΈρημωΌεΐσα τον ιε' 
αιώνα άποκαθτσται και αΰάις, ίσως μετά τά μέσα τοΰ ιστ' αίώ
νος, ταυτη δέ ήδη προ τοΰ 1682 συνηνώάη και ή έρημωάεΐσα 
τόχε μηχρόπολις Μήδειας, άποτελεσ\)είσης οΰτω μιας μητροπόλεως Β ι 
ζό ν  ς κτά Μ ήδειας.  Και άνεστάλη μέν ή ενωσις αΰτη μετά τινα χρόνον, 
άρχάς τοΰ ιη' αίώνος, έφ’ δσον καί τό Συνταγμάτιον τοΰ 'Ιεροσολύμων 
Χρυσάνθου—γραφέν τφ 1715—άναφέρεικεχωρισμένως τάς δυο επαρχίας, 
αλλά καί πάλιν—ίσως επί 'Ιερεμίου Γ'τό α' 1716—26 άποκατέστη έξακο- 
λουθησάσης μέχρις· εσχάτων τών ημερών, τής ηνωμένης ταΰτης επαρ
χίας κατεχοΰσης τελευταίως την μστ' ϋέσιν, εν τφ \Σ υ ν τα γμ α -  
χ ίφ  τών μητροπόλεων, τον δέ μητροπολίτου Βιζΰης καί; Μήδειας φτμιι- 
ζομένου * ύπ ερτ ίμ ο υ  κα ί έξάρχου Μ αύρης Θαλάσσης». Ή  επαρχία διε* 
λΰθη διά τής μεταναστεΰσεως τών χριστιανών αυτής εις Ελλάδα 
[1923] *). * 2

1) Κ ω δ. Π. Ά ρχ. (Δ' 129.—Ποιούμέθα διάκριΟιν Γης επισκοπής τούτης άπό 
τής ομωνύμου τοιαύτης τής ύ π ο κ έ ι μ έ ν η ς τ φ μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ’Ε φ έ -  
ο ο υ, απλώς μόνον στηριζόμενοι επί τοΰ γεγονότος οτι τήν εκλογήν προύκάλεσεν 
ό μητροπολίτης Άδριαναυπόλεως, ποιμαίνων περιφέρειαν άποτελέσασαν άρχικώς 
Ιδραν έπισκόπου κατά τά ανωτέρω σημειωθέντα.

2 P a f t h e y  a. 3, 57, 99, 135, 147, 152, 161, 200, 234, 304, Gelzer un- 
gedr. 535, 551, 570. 592, 601, 608, 610.— Τ ο ί α ύ ι ο ϊ  Cyprii a. 3, .59.— P. Π o“ 
t  λ ή E' 456, 475, 501, 518,—X ρ v  σ. συνταγμάτων σ. 73.— Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. 
Πίν, 430, 603.—Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΓ 563,— Έ κ κ λ. Ά  λ. Γ' 416. — Π α ρ ά ρ 
τ η μ α  Κ'—ΚΒ' τόμ. Ε. Φ. Συλλ. σ. 104. — Κ ω δ. Α. Κριτίου 420. Β' Κριτίου 
22δί—Acta Patr. Α'355, 463.—Μ. Έ λ.Έ γκ Ζ' 264.—L e Q π i e n I. 1145.—Σ ά β- 
β α Θ. Σ τ α κ ί δ ο υ, Ιστορία τής επαρχίας Βιζύης καί Μήδειας. Κωνσταντινούπο
λή 1874. — Αεξ, Έ λ ε υ Φ ε ρ ο υ δ ά κ η Γ '  256.
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Λαυρέντιου «παραίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιησαμένου»ι) 
εξελέγη (1 Ιουνίου 1610) «ό θεοφ. επίσκοπος Τυρουλόης καί Σερεν- 
τζίων κυρ νΑνθιμος» ').

’Ανθίμου  «τό ζην άποβαλόντος» εξελέγη (8 Μαρτ. 1631) «ό όσιώ- 
τατος κα'ι τιμιώτατος κΰρις Δαμασκηνός, αρχιδιάκονος τής Μ. Εκκλη
σίας» 1 2 3 4 5).

Δτμασκηνοϋ μετάθεσις εις τον θρόνον τής άγιωτ. μητροπόλεως Με
σημβρίας κατά Ίοτίλιον 1641'').

Γ αβρ ιήλ  «φυσικφ θανάτφ άποθανόντος» Ιξελέγη (Μάρτ. 1648) «ό 
δσιώτ. έν ίερομον. καί πνευματικοις κύρ Γρηγόριος, ό έκειθεν καί έλθών 
σακελλάριος τής αυτής μητροπόλεως» η).

Δανιήλ «καθαιρέσει τελεία καθυποβληθέντος... ώς μικρόν διατρί- 
ψαντος εις την εμπιστετ'θεΐσαν αΰτω μητρόπολιν και αποδράντος λαθρρ, 
μηδενός γινώσκοντος, καί καταλιπόντος τό ποίμνιον αΰτοΰ έρημον καί 
παρεο)ραμένον καί άπροστάτευτογ »6) εξελέγη (’Ιανουάριος 1671) ό.·.. 
Κοσμ&ς.

Κοσμά «τό ζην άποβαλόντος καί προς την άγήρω ζωήν μεταστάν- 
τος» εξελέγη (14 Μαρτ. 1674) ό παναγιώτατος μητροπολίτης Άγκυρας 
Γεράσιμος 7).

Γερασίμου «τελευτήσαντος π ρ ο  ολίγου» εξελέγη (1682) ό όσιώτα- 
τος ιερομόναχος Ζαχαρίας 8).

Μ η τρ ο π ο λ ιτό ν  Σάρδεω ν Γ ερ μ α νό ν

1) Παρητήθη τφ αύτφ ετει 1616 καί προ του ’Ιουνίου (Α' 86 Ν ο μ. 2 υ ν. 289.
—Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ ' 660).—Άναφέρεται καί κατά ’Ιούνιον 1614 (Α' 70).—Μετά 
την άλωσιν καί προ αΰτοΰ «ναςρέρονται : άνωνύμωτ, 1564, 1572, Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς
1567, 1575.Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  (’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α  Θ '.- L  e Q u i e n l .  1149.—Γ.Μ α - 
ζ  α ρ ά κ η ώ ; άνωτ. σ. 109. — Σ ά θ  α σχεδίασμα κλπ. ώς άνωτ. σ. Ηγ\ — Τ ο ΰ  
α ΰ τ ο ΰ  Νεοελλ. φιλολ.235. T u r c o g r a e c i a o .  506ΙΈ κ κ λ. ’Αλ. Γ' 418.

2) Α' 87.—2  ά Ό α 560,- Έ  κ κ λ. ’Αλ. Β' 668. Γ' 418. — Ν ο μ. 2  υ ν. 289.
3) Α' 222.—Ν. Σ υ ν .  314.—2  ά 0 α 568.—Έ . ’Α λ. Β' 669. Γ' 419.
4) Β' 57. —Α. Κ ε ρ ά  μ έ ω ς  ‘ίεροσολ. βιβλ. Δ' 14. "Αγνωστον εάν διεδέχθη 

αυτόν δ Γαβριήλ ή άλλος τις.
5) Ν. 2  υ λ. 151.—Σ ά  ά α 582. Έ . ’Αλ. Γ' 420.—Μετά τον Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν  

γνωστός τυγχάνει ό Κ ο σ μ ά ς, Φεβρ. 1668 καί Φεβρ. 1670. ( Κ ε ρ ά  μ έ ω ς ώς 
άνωτ. Α' 348. —Π. Ν ε ο κ λ έ ο υ ς τ ό  κανον. δίκ, κλπ. σ.54.—Έ  λ λ η ν ι κ ά Β '  
3S8) "Ισως αυτόν διεδέχθη ό Δ α ν ι ή λ, καθαιρεθιίς κατά Δ]βριον 1671 (Νομ. Συν, 
83), ή μάλλον, διορθωτέον, κατά Δ)βριον 1670, έφ’ δσον ό διαδεχθείς αυτόν Κ ο 
σ μ ά ς  φέρεται κατά ’Ιανουάριον 1671 ύπογράφων έγγραφον (Α'441—’£  κ κ λ.’Α λ. 
Γ' 420). Πιθανώς ό Κ ο σ μ ά ς οΰτος είνε ό αυτός τφ προηγουμένφ.

6) Ή  καθαίρεσις του Δ αν ι ή λ έν Έ .  ’Αλ. Γ ' 420.
7) Α ' 492.—Ν. 2  υ ν. 271.—Σ ά θ α 600. Έ . 'Αλ. Β' 698. Γ ' 120.
8) ‘Υ  π σ μ ν η μ α δέν σώζεται" ή δέ σημείωσις έγένετο έπί τή βάσει τοΰ ενω

τικού ιών επαρχιών Βιζύης κάί Μήδειας συνοδικού γράμματος τοΰ Πατριάρχοΰ ’Ια
κώβου (Π α ρ ά ρ τ. Κ'—ΚΒ' τόμου ώς άνωτ. σ. 104—105). — 'Ο Ζ α χ α ρ ί α ς  
άναφέρεται κατά Μάρτιον 1691 (Κ ε ρ α μ έ  ω ς ένθα άνωτ. Α' 353. — 'Κ. Ά λ.
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Γενναδίου «το κοινήν δεδωκότος χρέος και προς τάς αιωνίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (17 Φεβρουάριου 1751) «δ δσιώτατας μέγας πρω- 
τοσύγγελος τής του Χρ:Μ.Εκκλησίας εν ιερομονάχοις κυρ Γεράσιμος»1).

Γερασίμου «καθαιρέσει παντελεϊ τής άρχιερωσΰνης αΰτοΰ καθυπο- 
βληθέντος διά το βίφ καί' δυναστεία, παρανομίρ τε και παρά κανόνα 
δράξασθαι καί εγκρατή γενέσθαι τής επαρχίας ταΰτης» εξελέγη (’Ιούλιος 
1752) «δ πανοσιώτ. πατριαρχ. εφημέριος έν ιερομον, κυρ ’Αγάπιος» *.

’Α γ α π ίο υ  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου» *) εξελέγη (Φε
βρουάριος 1762) «δ δσιολογιώτατος έν ιερομονάχοις κυρ Γεράσιμος *)

Γερασίμου  «προβιβασθέντος διά κανον. ψήφων καί συνοδ. εκλογής 
είς τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Νικομήδειας» εξελέγη (Φε- 
βρουάρ. 1783) «ό πανιερ. άγιος Σεβαστείας κυρ Πσρ&ένιος* 1 2 3 4 5).

Παρθενίου «καθαιρέσει παντελεϊ τής άρχιερωσΰνης αΰτοΰ ένδίκως 
καθυποβληθέντος, ώς αντάρτου καί απειθούς άναφανέντος προς τάς 
ύψηλάς βτπλικάς προσκυνητάς προσταγάς καί προς τάς γενομένας αΰτφ 
εκκλησιαστικά; προτροπάς καί διακελεΰσεις», εξελέγη (Ιούνιος 1792) δ 
πανιερώτατος μητροπολίτης Σεβαστείας Δ α ν ιή λ 6).

Δανιήλ «το ζήν εκμετρήσαντος καί είς τάς αιωνίους μονάς μεταστάν- 
τος» εξελέγη (Αΰγ. 1813) «δ δσιολογ. πρωτοσΰγγελος τής μ. Εφέσου 
Νεόφνιοζ, των κανονικών ψήφων γενομένωνέν τφ εν Κουροΰτσεσμε 
Ιεροΰ ναοΰ τοΰ αγίου Ίωάννου του Προδρόμου 7).

Νεοφύτου, «τδ ζήγ εκμετρήσαντος καί είς τάς αιωνίους μονάς μετα- 
στάντος» εξελέγη (Ανγ.  1816) «δ όσιώτατος §y ΐερομ. κυρ ' Ιερεμίας 1 
των κανονικών ψήφων γενομένων εν τφ  έν Κουροΰτσεσμε «πατριαρχικφ 
ναφ» τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου. 8)

’Ε π ισ κ ο π ικ ο ί κατάλογοί της 3A var, και Αυτ, Θράκης

Γ-420).—Ύ  ψ η λ. τά μετά την άλφσιν σ.208)· Μεε’αύτόν άνοφέρεται: "I ω α κ ε ί μι 
1708—1717 καί 1718. Σ  ά 0 α 524.—Έ . Ά λ. Γ' 420, ΛΒ' 270, καθαιρε&εις μετά τινα 
ετη, Ή  καθαίρεσις αυτή εΰρηται ημιτελής έν Κώδ. Α. Κριτίαυ ο. 235).—Π α ρ fte- 
ν ι ο ς 1721. —Ά  κ ά % ι ο ς Σ[βρΐος 1723. (Le Q u i e n I. 1150. — F. Μ α ζ a* 
ρ ά κ η ώ ς άνωτ. σ.389) —Μ α κ ά ρ ι ο ς ,  1731 (Κ ε ρ α μ έ ω ς ώς άνωτ. Α' 216, 
Δ' 377). —Ί  ω α κ ε ί μ, ’Απρίλιος 1744 (Κ ώ δ. Γ ' 75, 76) καί Γ ε ν ν ά δ ι ο ς .  
’Ιούλιος 1749 (Δ' 133).

1) Δ' 153.
2) Δ' 161. —Έ . Ά λ . Γ' 420.
3) Παρητή&η τή 28 Φεβρ. 1762 (ΣΤ ' 37).
4) ΣΤ ' 38 Έ . Ά λ. ένθα ανωτέρω.
δ] 71 155, ’.Ε Ά λ. ένθα ά νω τ.— Καβαιρεθείς υπέβαλεν επειτα, 20 Α πριλίου 

1793; κςΐ παραίτησιν [Θ'.]
6} Θ' 32.—” £  Ά  λ. ένθ’ άνωτ.
7] Θ' 322.
8J Θ' 365.



Μ φτροτίολίζον Σόρόεων Γερμανόν

'Ιερεμίου «διά κανον. ψήφων καί συνοδ. εκλογής μετατεθέντσς και 
προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Δέρκων» έξελέγη (’Ιούνιος 
1821) «ό πανοσιολογ. άρχιμ. έν ιερομον, κυρ Ίωάσαφ» *).

Ίωάσαφ  «διά κανον. ψήφων μετατεδεντος εις τον θρόιον τής άγιωτ. 
μ. Νΰσσης» έξελέγη Αύγ. 182G) ό θεοψιλ. έ .άσκοπος Έλευδερουπόλεως 
’Ιωσήφ’).

’Ιωσήφ παραιτηθέντος άποκατέστη εις την προτέραν αυτού επαρχίαν 
(8βριος 1826) ό πανιερ. μ. Νΰσσης Ίωάσαφ 3) .

Ίωάσαφ «παραίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιηόβμένου» ')έξελέ- 
γη (Σβρ. 1830) ό πανιερ. μ. Προικοννήνου Κοσμάς*).

Κοσμά «διά καν. ψήφων και συνοδ. εκλογής άποκατασταθέντος εις 
τον θρόνον τής άγιωτ. μ.Χίου» έξελέγη (Αυγ.1837) ό πανιερ. μ. πρ. Χίου 
Γρηγόρζος 6).

Γρηγορίον «διά συνοδ. εκλογής και κανον. ψήφων μετατεθέντος εις 
τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Χίου» έξελέγη (28 Σ)βρ. 1855) «ό όσιολογ. έν 
ιερομ. κυρ Μαζ&αΐος δ καί αρχιδιάκονος χρηματίσας τής μ.Ήρακλείας». 7)

. Μαχ&αίου «διά λόγους κανονικούς παυθέντος καίτέλεον άπομακρυν- 
θέντος από τής επαρχίας» έξελέγη (27 Φεβρ. 1863) «ό όσιολογιώτ. μ. 
πρωτοσύγκελλος τής άγιας τοΰ Χρ. Μ. Εκκλησίας έν ιερομον, κυρ Πλά. 
χων» 8).

Πλάζωνο; « τρό: Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (I Αυγ. 1877) ό θεοφ. επίσκοπος Έλειουπόλεως 
Κωνστάντιο: °).

Κωναζαντίου «τό ζήν έκμετρήσαντος καί εις τάς αιωνίους μονάς με- 
ταστάντας» έξελέγη (12 Αυγ. 1889) ό όσιολογιώτ. Μ. Πρωτοσΰγκέλλος 
*Ιερόθεος 10). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1) Θ' 445.
2) ΙΔ' 97.
3) ΙΔΊ05.
4) Παρητήθη τη 25 Σβρίου 1830 [1Δ' 174).
5) ΙΔ' 175.
6) ΙΔ' 296.
7) ΚΒ' 313—Θ ρ α χ ι κ ά Α '  261.
8) ΚΒ' 433. .
9) ΞΖ' 198.

10] Α υ τ ό θ ι  388.



rΙεροθέου  «προαχθένος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. 'Ρόδου» έςελέ- 
γη (5 Φεβρ. 1900) ό πανιερ. μ. Βελεγράδων Δωρόθεος  ι).

Δ ω ροθέου  «μετατεθεντος εις τον θρόνον της άγιωτ. μ. Σωζοαγα- 
θουπόλεως» έςελέγη (29 Ιανουάριου 1904) ό πανιερ. μ. Βοδετών Ν ικ ό δ η 
μος. *)

Ν ικ ο δή μ ο υ  «μετατεθεντος εις τον θρόνον τής αγιωτ. μ. Κώου» έςελέ
γη (19 Φεβρ. 1908) ό πανιερ. μ. Μογλενών *'Αν&ιμος 3).

Ά ν ϋ ' ίμ ο υ  «μετατεθεντος εις τον θρόνον τής άγιωτ. μ. Μαρωνείας» 
έςελέγη (4 Φεβρ. 1928) ό πανιερ. μ. Αυστραλίας Χριστοφόρος  *)

8) ΒΟΥΚΕΛΛΟΣ

Έ* των επισκοπών τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, διαλυθεΐσα 
πιθανώς τον ι" αιώνα. Ό  τίτλος αυτής έδίδοτο έκτοτέ ψιλωνυμως5).

** *

'Α ν θ ίμ ο υ ,  επισκόπου Βουκέλλου, προβιβασμ')ς εις τον θρόνον τής 
μητροπόλεως Μελενίκου κατά ’Ιούλιον 1796

9) ΓΑΝΟΣ

Άρχικώς τμήμα πάσης τής επισκοπικής περιφερείας Πανίου και 
μετέπειτα τής επισκοπής ΙΙεριστάσεώς έτίμήθη εις Α ρχ ιεπ ισκοπ ήν  πι
θανώς επί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Γέροντος [1282—1328] καί 
είτα εις μηνρόπολ ιν  επί τοΰ αΰτοΰ βασιλέως. Κατά Δεκέμβριον 1329 ό 
Γάνου υπεγράφετο «κα1 ύπέρτιμος» ,  από δε τοΰ ιστ' αΐώνος ό Γάνου ή 
ό Γάνου καί Χώρας έφημίζετο «ύ π έρ τ ιμ ο ς  καί &ξαρχος Θράκης π α ρ α 
λία;», κατέχων τελευταίως την μδ' σειράν εν τψ Συνταγματίφ. Ή  επαρ
χία από τοΰ 1923 δέν ύφίσταται διά την εί; Ελλάδα μετανάστευσιν τών 
Χριστιανών αυτής 7).

^ Ε π ισ κ ο π ικ ο ί κ α τά λο γο ι τη ς  ’ Α να τ. κ α ί Δ ντ. Θ ράκης

1] ^ια' 50.
2] Α ΰ τ ό θ ι 124.
3] Α ν  τ  ό θ ι 170.
4] £Ό&. 102.
5] Ρ a r t h e y, ώ; άναη. ο. 121, 220. -  G e l  z e r  ungedr. κλπ. β. 558. — 

Τ ο ΰ α ύ ι ο ΰ  Cyprii κλτ. σ. 80.—Ρ. Π ο c λ ή Ε' 483.— Θ ρ α κ ι κ ά Β' 81.
6] Κ ώ δ. Παιρ. Ά ρχ. Θ' 91.
T l P a r t h e y  κλπ. ω; άνωτ. σ. 4 , 231, G e l  z e  r ungedr. ώ; άνωτ.σ. 600> 

609, 610,6^9.—Ρ. Π ο τ λ ή Ε' 495 σημ. 1,518.—Ό  ρ θ ο δ. Γ' 234.— Χ ρ υ σ ό ν -



** ¥

«Άποθανόντος του τής μητροπόλεως ταΰτης προστάτου» ι) έςελέγη 
(1601) «δ δσιώτατος πρωτοσΰγγελος τής Μ. Εκκλησίας, ό ψάλλων εν 
τφ θείω ναω τής άγιας Κυριακής εν τω Κοντοσκαλίφ παπά κυρ Μα
κάριος» 2).

Μ ακαρίου  «διά πολλά και παντοια εγκλήματα καί άτοπήματατα, ά 
έ.'όλμητε, καθαιρέσει τελείμ καθυποβληθέντος» έςελέγη (1610) δ ιερο
μόναχος Ν εό φ υ το ς .

Ν ε ο φ ύ τ ο υ  άναλαβόντος προεδρικώς τον 'θρόνον τής μητροπόλεως 
Κερασοΰντος άποκατέστη εις την επαρχίαν (’Ιανουάριος 1613) δ ώς άνω 
Μακάριος, ήδη άπδ Νίκαιας.

Μακαρίου «ώς παρανόμου έκεΐθεν διωχθέντος καί εις Ουγγαρίαν 
προς τό άρχιερατεΰσαι άπελθόντος» έςελέγη (1616) ό ίερομ. ’Ιγνάτιος.

’Ιγνα τ ίο υ  «διά τε τδ γήρας καί την έπιπεσοΰσαν αυτφ ασθένειαν, 
ιδία γνώμη, βουλή καί προαιρέσει, μηδενός αυτόν επάναγκάσαντος, παραί- * 1 2
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θ  ο υ συνταγμάτιον κλπ. σ. 73. — Ac t a Ρ a t r i a r  c. A ' 128^ 261.— Μ. Γ ε-
δ e ώ v, Πατρ. Πίν. σ. 424.—Τ ο ϋ α u t ο ϋ μνήι η Γανοχό>ρων. Κωνστανταντι-
νουπολις 1913.— Ά ρχ. X ρ. Π α π. άί έπαρχίαι κλπ. σ. .23. — Μ. Έ . Έ  γ κ. Η ' 
137.—L e Q u ΐ e n I. 1151.—Ε. Τ α π ε ι ν ο ύ .  Κατάλογος μητροπολιτών έν Γα- 
νοχώροις έν Ά  ν α τ ο λ. Ά  σ τ έ ρ ι Κωνσταντινουπόλεως 1890 άρ. 30.—Έ  κ κ λ. 
Ά  λ ή θ. 1' (1890) σ. 220. ΚΖ' 453. — Ε. Δ ρ ά κ ο υ, Τα. θρακικά 1892. —Λεξ Έ - 
λ ε υ θ ε ρ  ου  δ ά « η  Γ  754,—Έκκλ. ίστορ. —Φ, Β α φ ε ί 8 ο υ Γ' α' 97,

1) Τό όνομα δέν άναφέρεται έ ν τ φ υ π ο μ ν ή μ α τ ι .  Πιθανώς πρόκειται
περί του Δ & ο ν υ σ ί ο υ ;  άναφερομένου κατά Σεπτέμβριον 1597 (Έ  λ λ η ν ι κ ά 
Γ ' 49).—Γνω3τοί μετά τήν άλωσιν αρχιερείς τής επαρχίας ταύτης. Μ α τ θ α ί ο :  
’Ιανουάριος 1467.—Ν ι κ η φ ό ρ ο ς, Μάιος 1499,—Θ ε ο φ ά ν η ς 1561. — Π α
χ ώ μ ι ο ς 1572, 1576, 1578—Δ ι ο ν ό σ ι ο  ς, Φεβρ. 1585.—Κ υ ρ ι λ λ ο ς, Μάιος
1590.—Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς , Μάιος 1593, Α πρίλιος 1596 (Ό  ρ θ ο δ. Η ' . . . Θ' . , . 
—Έ  λ λ η ν ι κ ά Γ ' 46.—R. e g e 1 Βυζαντ. Ρωσ. άνάλεκτα σ. 77, 89.—Turcogrse= 
cia σ. 330.—Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. σ. 80, 81. Μ α υ ρ ο γ. βιβλ, Α' 121. — L e £> u ie n 
I. 1152.—Γ. Μ α ξ α ρ ά κ  η κλπ. ο. 156.— Ή  λ ι ο υ π. Γ ε ν ν α δ ί ο υ ,  Φωτίειος 
βιβλ. σ. 131. Δ. Κ α  μ π ό ύ ρ ο γ λ ο υ  μνημεία τής Ιστορ. των ’Αθηναίων τόμ. Β 
* Αθήνα ι, 1891. σ. 229.

2) Ν ο μ. Σ υ ν α γ. 180. — Τον κατά τον Μ α κ ά ρ ι ο ν  εφεξής εκκλησια
στικόν βίον καθορίζομεν επί τή βάσει τής εναντίον αυτοί έκφίονηθείσης κατά Μάϊον 
1624 κ α θ α ι ρ έ σ ε ω ς  (Νομ. Συν. 302) συμπληροΰπε; τά πσρουσιαξόμενα κενά 
τοΰ αρχιερατικοί καταλόγου ( Ν ε ό φ υ τ ο ς  καί Ί γ  ν ά τ ι  ο ς )  επί τή βάσει έξη- 
κριβωμένων πηγών (Κ ώ δ. Π. Ά  ρ χ. Α ', 21,23, 24, 39, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 
74,75, 77, 96, 108, 126, 134.137, 165—ορα καί Γ ε 5 ε ό) ν ώς άνωτ.σ.81 καί εξής).— 
Σώζεται τ ό ύ π ό μ ν η μ α  τή: εκλογής αυτοί, εις μητροπολίτην Ουγκροβλσχίας, 
κατά Σεπτέμβριον 1616 (Κωδ. Β', 107 Δ ε  λ ι κ ά ν η  πατρ. έγγρ. Γ ' σ. 282).



τηπιν ποιησαμένου, καθά φαίνεται εν τη αύτοΰ οίκειοχεΐρψ καί έγγράφφ 
παο«ιτόσει»ι) εξελέγη (Απρίλιος 1624) «ό παπά Ίω ανν ίκ ιος»  ζ).

Ίω α ν ν ικ ίο υ  προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Όρακλείας εξελέγη (7 Αυγοΰστου 1637) ό πανΐερ. μητροπολίτης 
Σίδης 'Ιάκωβος  3).

1Ια κ ώ βο υ  «παραίτησιν ποιησαμένου » u] εξελέγη (18 Σεπτεμβρίου 
1639) ό πανιερώτατος μητροπολίτης πρ. Ρόδου Π αΐο ιος  Β.

ΙΙαϊ&ΐον «παραίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιησομένου διά τό 
μή δυνασθαι διακνβερι άν τά ανυπόφορα χρέη αύτου» 6) εξελέγη (Μάρ
τιος 1648) «ό οικονόμος τής επαρχίας ταΰτης πανοσιώτατος έν ίερομονά- 
χοις κυρ Γ α β ρ ιή λ 1).

Γ α βρ ιή λ  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου» 8) εξελέγη (Μάρ
τιος 1652) «ό όσιώτατο: έν ΐερομον. και πνευματικοΐς κι'ρ Κ οσμάς  ό 
πρωτοσΰγκελλος», μεθ’ όν, ούτως ή άλλως άποχωρήσαντα, έπανήλθεν εις 
την επαρχίαν (1654) ό πρ. Γάνου προβιβασθεις (’Απρίλιος 1657)
εις τον πατριαρχιακόν θρόνον Κ[πόλεως 9).

Χ ρ ισ τ ο φ ό ρ ιυ  καθαιρεθέντος ( Ιανουάριος 1672), άτε «φυγάδος γε 
νομένου, καταλαβόντος τε μακροδιάστατα μέρη χωρίς ειδήσεις καί άδειας 
τής Εκκλησίας» εξελέγη (1672) ό ίερομόν. Α εόντιος ι0).

*JSseurKOrtiKoi κα τά λο γο ι τή ς  Α ν α ι. κ α ι Α ντ, Θ ράκης £>$

1) Παρητήθη τη 1 ’Απριλίου 1624 (Ν. Σ υ ν .  301.—Κ ώδ.Α' 146,—Σ ά θ α Μεσ.
βιβλ. Γ  564).

2) Ν. Σ υ ν. 301.—Κ ώ δ.Α' 147.·—Σ ά θ α ώςάτωτ. 564-—Έ  κ κ λ. Ά  λ.Β' 668.
3) Ν. Σ υ· ν. 299, 321. Κ ώ δ. Α' 284, 315. — Σ ά θ α ώς α ν ώ ι .  571, 572. 

Έ  κ κ λ.Άλ.695, 698. Ό  Ίωχννίκιος ήδη κατά ΣΘβρίον 1636 άναφέρεται (Ή  λ ι ο υ π. 
Γ ε ν  ν α δ  ί ο υ ,  Φωτ. βιβλ. σ. 161). "Αρα επί εν περίπου έτος έχήρευε ή μητρ. 
Γάνου.

4) Παρητήθη τή 21 Αόγ. 1639 (Ν. Σ υ ν .  323.—1C ώ δ. A' 368.—Σ ά θ α 574.
5) Ν ο μ. Σ υ ν. 326.—Κ ω δ. A' 378.—Σ ά θ α 574.
6) Παρητήθη τή 18 Μαρτίου 1648 (Ν. Σ υ ν .  151).
7) Ν. Σ υ ν .  151.—Σ ά θ α  582.—Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. ο. 130.
8) Παρητήθη τή 26 Ν β ρ. 1651 (Ν. Σ υ ν .  245.—Σ ά θ α 585).
9) Ν ο μ- Σ υ ν. 215, 266. —Σ ά θ α 593. — *Υ ψ η λ ά ν τ ο υ τά μετά τήν 

άλωσιν σ. 159. — Μετά τόν Γ α β ρ ι ή λ άνα^εροντοι : Ι ε ρ ε μ ί α ς ,  Μάρτιος 
1663, —Κ ο σ μ ά ς, (Σ]βρ. 1664 καί Φεβρ. 1668, 1669. Κ ε ρ ά  μ έ ω ς  Ίεροσ. βιβλ. 
Α' 348.—’Ελληνικά Γ'54.—Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. 89. 102]. Πιθαιώς τόν Κ ο σ μ α ν 
διεδέχθη ό Χ ρ ι  σ τ ο φ ό ρ ο ς .

10) Ν ο μ. Σ υ ν. 85. —Κωδ. Κριτίου Α' 426. —Μετά τόν X ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο ν 
άναφέρονεαι : Λ ε ο ν τ ι ο ς ,  8ίβρ. 1672. Ιουν.ος 1614. Μ α ΐ Φ αί ο ς από Φι
λίππων, 1682.—Γ ε ο μ α ν  ό ς Απρίλιος 1684, 1688, 1690, Ιο ύ λ ιο ς—Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  
—Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο ς ,  Μάιος 1692, Αυ {. 1699, 1707. — " Α ν θ ι μ ο ς  γενόμενος 
Μελενίκου 3 Σ]βρ. 1716.—Ί  ω ά σ α φ —Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς, 20 Μαρτ. 1719, Σ)βρ· 
1722. Τφ 1728 εξελέγη μ. Μονεμβασίας. - Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς ,  8]βρ- 1728.— 
*1 ε ρ ό θ ε ο ς 1733 —καί αύθις Β α ρ Ο ο λ ο μ α ϊ  ος  Ιούλιος 1743. Άπέθανε τη 6  
Μαρτίου 1744, [Κ ώ δ. Α' 488, Γ' 38, 76 A' 18, 71.—Έ  « κ λ .Ά  λ. Γ 220. ΙΒ' 64. ΚΖ' 
638*—Γ ε δ εώ ν ώ; άνωτ. 90 £ξ. 102, U7, 127, 131. -  Τ ο 5 α ύ τ ο ΰ, Γράμματα
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Β α ρθολομα ίου  «τό κοινόν πεπληρωκότος χρέος» εξελέγη (Μά<>τ.1744) 
«6 δσιώτατος εν ίερομον. κΰρ Π εόφ υτος  δ και χρηματίσας αρχιδιάκονος 
της άγιωτ. μ. Νικαίας»ι].

Ν ε ό φ υ τ ό ν  «προς Κύριον εκδημήσαντος» εξελέγη (8]βρ. 1759) «ο
δσιώτατος έν ίερομον. κυρ Π ροκ όπ ιος  δ και αρχιδιάκονος χρηματίσας της 
αυτή; μ)λεως». *).

Π ροκ οπ ίου  «μετατεθέντος εις την άγιωτ. μ]λιν Σμύρνης διά κοινής 
εκλογής καί κανονικών ψήφων» εξελέγη (Ίανουάρ. 1770) ό πανιερ μ]της 
πρ. Εύρίπου Π α ΐσ ιος  3].

Π αϊο ίου  «προεδρικώς κατασταθέντος έν τή επαρχία Μπόσνας» έξελέ- 
γη (Μάρτ. 1780) δ «ίερώτατος» μ. πρ. Μπόσνας Κύριλλος*].

Κ υρ ίλλο υ  «παραίχησιν οίκειοθελή καί άβίαστον ποιησαμένου, ενυπό
γραφο ν τε καί ενσφράγιστον προς την ’Εκκλησίαν»5] εξελέγη (7]βρ. 1798) 
«δ δσιώτατος πρωτοσύγκελλος τής άγιωτ. μ]λεως Θεσσαλονίκης κύρ Γ ερ ά 
σιμος «]».■

Γ ερα σ ίμου  «οίκτρώ; τον βίοντερματίσαντος» εξελέγη (1821)δ....4ε<ίν- 
τιος. 7).

Λ ζ ο ν ά ο υ  «5ιά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεδέν- 
τος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μ]εως Σισανίου» 
εξελέγη (Μάϊος 1835) δ θεοφιλ. επίσκοπος Κρήνης Μ ακάριος  8).

Μ ακαρίου  «προς Κύριον εκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο- 
νάς μεταστάντος «εξελέγη (27 Απριλίου 1837) ό θεοφιλ. επίσκοπος 
Ελαίας Μ ελέτιο;.  9).

Μ ελετ ίο υ  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μεταιεθέν- 1

έξ Άδριανουπόλεως σ. 26. — Κ ε ρ α μ έ ω ς ' Ι ε ρ ο σ .  βιβλ. Α' 315, 348). — L e 
Q u i e n I. 1154.

1) K ώ δ. Δ' 73.
2) Δ 236. — Τον Ν ε ό φ υ τ ο ν θανόντα τή 27 7]βρίου έν βασιλευούση 

διεδέχΟη ό Π ρ ο  κ ό π ι ο ? ,  αδελφές toD Νεοφύτου, χειροτονηθείς τή 3 8)βρίου 
(Γ ε δ ε ώ ν ώ; άνωτ. 92—93).

3) Ζ' 15.
4) Α ΰ τ ό ft ι 121.
5) Παρητήθη τή 1 Αύγ. 1798 υπέρ τοΰ Γεραπίμου (Θ' 124).
6) Θ' 127.
7) Ό  Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς  έφονεύ&η μετ’ άλλων έν Κωνσταντινουπόλει τή 28 Μαΐου 

1821, ο δ ε Λ ε ό ν τ  ι ο ς  άναφέρεται μετά τά μέσα τοΰ έτους τούτου. Τ ό ύ π ό - 
μ ν η μ α τή; εκλογής αυτού δεν σώζεται (Μ. Έ . Έ  γ κ. Η' 119.— Γ ε δ ε ώ ν ώς 
άνωτ. σ. 96. 102. —Π α ν δ ώ ρ α τόμ. ΙΔ' 204).

8) ΙΔ' 250.
9) Α ΰ τ ό θ ι 292.
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to ;  εις τον θρόνον τή: ά γ . μητροπόλεως Δημητριάδος» έξελέγη (Μάιος 
1841) ό πανιερ. μ. πρ. Δημητριάδος Μ α τθ α ίο ς  χ).

Μ ατΰ'α ίου  «άρχιερατευοντος προεδρικώς», «διά τάς δοθείσας προς 
ττιν ’Εκκλησίαν εναντίον τή; ΐερότητος αυτού αναφοράς των επαρχιωτών 
πολλάς καταχρήσεις και δυσαρεσκείας παρεχοΰσας, άμα δέ και υψηλής 
επιταγής γενομένης, εκπτώτου από τής έπαρχίας γενομένου» *) έξελέγη 
(Δεκέμβριος 1845) ό πανιερώτατος μητροπολίτης Κορυτσάς Κ ύριλλο ς3).

Κ υρίλλο υ  «προς Κύριον έκδηιιήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (20 Αύγουστου 1848) ό πανιερώτατος μητροπολί
της Σβορνικίου Κ ύρ 'λλο ς  u).

Κ υρ ίλλο υ  «διά κανονικών ψήφων και συνοδικής εκλογής μετατεδέν- 
τος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Άδοιανουπόλεως» έςελέγη 15 Μτρτίου 1853) «δ δσιολογιώτατος πρωτο- 
σΰγκελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Ήρακλείας έν ίερομονάχοις κυρ 
Χ ρύσανθος»  »).

Χρυσάν& ον  «παραίτησιν από τής έπαρχίας οϊκειοθελή καί άβία* 
στον ύποβαλόντος τή Έκκλησίρ» έξελέγη (17 ’Απριλίου 1873) δ πανιε- 
ρώτατος μητροπολίτης Κασσανδρείας Γρηγόριος  6).

Γρηγορ ίου  «τό ζήν έκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (14 ’Ιουλίου 1873) δ πανιερ. μητροπολίτης Χαλε- 
πίου Τ ιμ ό θεο ς  Τ).

Τ ιμ ο θ έο υ  «πρός Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (19 Μαίου 1875) «ό δσιολογ. Μ. ’Αρχιδιάκονος 
κυρ Παρΰ'ένιος» 8).

Π χρΰεν ίο υ  «μετατεθέντος καί προβιβασθέντος εις τόνάγιώτ. θρόνον 
τής άγιωτάτης μητροπόλεως Σωζοαγαθουπόλεως» έξελέγη (.11 Φεβρουά
ριου 1881) δ πανιερ. μητροπολίτης ’ Αγχιάλου Βενέδικτος  9).

Β ενεδ ίκ ιου  «προβιβασθέ τος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο
πόλεως Πισσιδείας» έξελέγη (Μαρτ. 1886) δ δσιολογιώτατος αρχιμανδρί
της Π ολύκα ρπος1**) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) ΚΒ' ο.
2) Mec” οΰ πολύ, tjj 3 ’Ιανουάριου 1816, παρητήθη (ΚΒ' 101).
3) ΚΒ' 101.
4) Α ύ τ ό Ο ι 177. *
5) Α ύ t  ό θ ι 260.
6) ΞΖ' 126.
7) Α ΰ ι ό  δ ι 133.*
8) Α ύ t ό θ ι 164.
9) Α ύ t ό & ι 246.

10) A ν t ό θ ι 326,
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Π ο λυκ ά ρ π ο υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Βάρνης» Ιξελέγη (1 Αύγουστου 1891) ό πάνιερώτατος μητροπολί
της Ξάνθης Διονύσιος 1).

Διονυσίου  «προς Κύριον έκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» Ιξελέγη (27 Σεπτεμβρίου 1897) ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης Παραμυθίας Κω νσταντίνος.  2).

Κ ω νια ν τ ίνο υ  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως ΣωζοαγαΟουπόλεως» έξελέγη (3 ’Ιουνίου 19C0) ό' θεοφιλ. επί
σκοπος ·πρ. Μυριοφύτου Κω% στοΊ τίνος. 3)·

Κ ω νσταντίνου  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Πισσιδείας» ένεκρίθη συνοδικώς (3 ’Ιουνίου 1906,/ «ϊνα άναλάβη 
προεδρικώς την αρχικήν προστασίαν τής επαρχίας ταύτης»ό πανιερώτατος 

μητροπολίτης Βερροίας καίΝαοτ'σης Κωτ οτάττιος. u).
Κ ω νστα ντ ίο υ  «παραίτησιν οικειοθελή ύποβαλόντος τή Έκκλησίρ.» 

Ιξελέγη (22 Αύγουστου 1906) ό πανιερώτατος μητροπολίτης πρ. Μελε- 
νίκου Κω νσταντίνος.  ").

Κ ω νσταντίνου  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Άγχιάλου» Ιξελέγη (14 Μαΐου 1909) ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης Σισανίου Σ εραφ είμ ,  οστις εκλεγείς Μ. Σερβίων καί Κοζάνης 
(1 ’Ιουλίου 1910) καί μή άποδεξάμενος την εκλογήν άποκατέστη και αΰ- 
θις (Αύγουστος 1910) εν τή επαρχία αύτοΰ. ϋ)'

Σ ερ α φ ε ίμ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» Ιξελέγη (10 Σεπτεμβρίου 1913) ό πανιερώτατος μητροπολί
της Φιλιππουπόλεως Τιμόθεος . Ί)

Τιμοΰ'έον  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό» 
λεως Μετσόβου (3 ’Οκτωβρίου 1924,8) ή επαρχία αύτη παρέμεινε εκτοτε 
άνευ τιτλούχου. 1 2 3 4 * 6 7

1) Α υ τ ό  & ι 412.
2) 3)ια' 15.
3) Α ύ τ ό θ ι 58.
4) Α ύ κ ό ϋ  ι 141.
δ) Α ύ τ ό θ 1 146.
6) Α ϋ ι  ό θ 1 189, 221.
7) Αύτ. 294
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10) ΔΕΡΚΟΙ

Άρχικώς υποκείμενη ή περιφέρεια αΰτη τη μητροπόλει 'Ηράκλειά?, 
πιθανώς δέ και μεταξύ των επισκοπών αυτής, εμφανίζεται ήδη από τοΰ 
στ' αίώνος, μεταξύ τών «αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών τού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως (επαρχίας Ευρώπης και συνηθέστερον Θράκης) δο" 
θεΐσα άργότερον προεδρικώς τφ άρχιεπισκόπφ Νυμφαίου (’Απρίλιος 1316) 
καί κατ’ έπίδοσιν τφ μητροπολίτη Βιζΰης (1355).Τιμηθείσα εις μητρέπο~  
λιν  περί τό 1380, επί “Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γέροντας, δεν φαί* 
νεται ύπάρχουσα από τών μέσων τοΰ ιε' αίώνος, ίσως ευθύς μετά την 
άλωιιν, έκ γράμματος δέ πατριαρχικού (πιθανώς Μάρκου Β'), άπολυθέν- 
τος κατά ’Ιούνιον 1466 προς τούς «εντιμότατους κληρικούς» τής μητρο" 
πόλεως Δέρκων καί τής επισκοπής Μετρών καταφαίνεται δτι άμφότεραι 
αι έπαρχίαι αυται έτέλουν υπό τήν πνευματικήν τοΰ πατριάρχου διοίκη- 
σιν. ’Αλλά καί ή μέχρι τών μέσων τοΰ ιζ' αίώνος διήκουσα τάξις  τών μη* 
τρνπόλεων δεν άναγρίφει τήν μητρόπολιν Δέρκων, «έλαττωθεΐσαν τη τε 
τοΰ καιρού ανωμαλία καί ταΐς τών εξωτέρων έπιδρομαΐς, ώστε μή δύνα- 
σθαι καθέδραν είναι αρχιερατικήν», διό καί «έμεινεν υπό τήν πατριαρχι
κήν εξουσίαν καί διοίκησιν». Ίωαννίκιος Β'.Τά υπό τό όνομα «Χ ά σ ια » 
γνωιτά πατριαρχικά χωρία τής ώς άνω υπό τήν πατριαρχικήν διοίκησιν 
περιφερείας, διά προσθήκης καί δυο χωρίων τοΰ Καταστένου: τών Θερα
π ε ιώ ν  καί τον Μ χ ο γ ι ο υ κ δ ε ^  άποκατέστησε —κατά ’Ιούνιον 1655— καί 
αΰθις εις μ η τρ ό π ο λ ιν  γνωριζομένην υπό τό όνομα Δέρκων καί Νεοχω-  
βίου (τοΰ έν τή Μαύρη θαλάσση). Τήν μητρόπολιν ταύτην προήγαγεν εις 
θρόνον δγδον Παίσιος Β'κατά ’Οκτώβριον 1746, τά όρια δέ αυτής διέ
γραψε Νεόφυτος Ζ' κατά Φεβρουάριον 1801. Ό  άρχιερεύς αυτής φημίζε
ται «ύπέρτιμος και εξαρχος Β οσπόρον  Θρακικοϋ καί Κ νανέω ν».Εξαιρέ
σει πέντε μόνον κοινοτήτων (Θεραπειών, Βαθυρρύακος, Γενή Μαχαλέ, 
Μακροχωρίου καί Αγίου Στεφάνου) αί λοιπαί μετηνάστευσαν τφ 1923 εις 
'Ελλάδα ι). 1

1) Ρ a r t h e y σ. 59. 99. 136. 149. 165. 201. 234. 394.—G e l  g e r ungedr' 
551. 571. 592. 610. 628.—T ο ϋ α ύ τ o v  Cyprii σ. 60.—Ρ. Π q t λ ή Β'. 147" 
Γ .  487, Ε' 475, 495, 501.— N o  μ, Σ υ ν .  φ. 262.— A c t a P a t r. A'. 51—  
Ό  ρ θ ο δ. Γ' 231, Z' b20, Θ ’ 88. —X ρ υ σ ά ν Ό ο υ, σ,υνιαγμάτιον 73.— Μ. 
Γ ε , δ ε ώ ν ,  Π. Πίν. σ. 430, 584, 697, 603, 612, 640, 678.— Ν έ α Σ ι ώ ν, ΚΣΤ' 
σ. 564.— L e Q  u i e n I. 1163.— Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  ’Ανατολής 1886. α. 83. 
έξ.— Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  Έ θν. Φ. Καταστημάτων 1906. σ. 145.— Περιοδικόν 
&  Φ. Συλλ. τρμ· ΪΑ' σ. 100—Κ ώ 8. Π, Άρχ. Ε'. 71.— Η'. 349.— Α. Π. Κ,ε ρ α.· .
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Τόμος έπ α ν  ιδρυτικός τής Μ ητροπόλέω ς Δέρκων  
γ  Ίω α νν ίκ ίο ς  έλέφ  Θ εο ϋ κ λ π .

Πατριαρχικής προνοίας και μεγαλειότητος ου μόνον διοικεΐν, οίκονο- 
μεϊν τε και σώζειν τά ανέκαθεν άρίστη βουλή και κοινολογία έχέφρονι 
διαταχθέντα τε καί εις τάξιν τεθέντα καί, ώς είπεΐν, νομοθετηθέντα, άλλα 
και τά οπωσδήποτε σκανδάλων και ψυχρότητάς τίνος αίτια μεθαρμόττειν 
καί μεταρρυθμίζειν επί ιό μετριότερον καί εύρυθμότερον,ήν δέ συμβαίη επί 
τή τοιαύτη μεταρρυθμίσει καί ψυχική τις ωφέλεια, τούτο ου μόνον επαι
νετόν έσεται άλλα καί θεω φίλον καί τοϊς κατά Θεόν ζώσι μακαριστόν' φαί
νεται τοίνυν καί τά πατριαρχικά χωρία, λεγάμενα Χάοια  άνωθεν μέν διώ- 
ρισται είναι υπό την πατριαρχικήν εξουσίαν, ώστε καί δικαιώματα καί ει
σοδήματα τούτων καρπονσθαι τόν κατά καιρούς πατριάρχην, πρότερον μέν 
άρχιεπισκοπήν ούσαν, καί τό τής μητροπόλεως όνομα έπεκτήσατο ώς έν 
τοϊς παλαιοΐς νομίμοις εύρίσκεται, έλαττωθεΐσαν δέ τή τού καιρού ανω
μαλία καί ταις των εξωτέρων επιδρομαΐς, ώστε μή δύνασθαι καθέδραν 
είναι άρχιερατικήν, έμειναν υπό την πατριαρχικήν εξουσίαν καί διοίκησιν, 
γέγονε δέ σκάνδαλον καί δσημέραι έγένετο καί ταραχής παραίτιον, νύν μέν 
τούς δέ, νύν δ’εκείνους μαχομένους σφετερίζεσθαι τά εισοδήματα τούτων 
προς ούδέν χρησιμεύοντας, δθεν καί συνίβαινε πολλά των άτοπων γίνε- 
σθαι καί άθεμίτων,ών ό ψόγος καίτό άτιμον τή πατριαρχική προσετρίβετο 
μεγαλειότητι. έώμεν λέγειν δσαι ζημίαι τή καθ’ ημάς τού Χριστού Μεγάλη 
Εκκλησία συνέβαινον καί προεξενούντο τούς άποτυγχάνοντας εχΟρικώς 
προς τόν κατά καιρούς οικουμενικόν πατριάρχην διακειμένους. άς δή άτο- 
πίας καί ζημίας καί βλάβας, ψυχικάς συνορώντες ώς χρέος άπαραίτητον 
έχοντες έπισκέπτεσθαι τά τοιαΰτα καί μεθαρμόττειν επί τό χρηστότερον 
δεϊν έγνωμεν τήν μέν ψυχικήν βλάβην καί ζημίαν άναχαιτήσαι, τήν ένό- 
χλησιν δέ καί τά από τοιαυτής έπιφυόμενα σκάνδαλα εκποδών άξαι καί 
μιφ σκέψει άμφότερα διαλύσαι καί άποσπάσαι μέν πάντων των εις αυτήν 
άτενώς κεχηνότων τιμήσαι δέ πάλιν τφ τής μητροπόλεως δνόματι» 
ώς καί τήν Βιζύης, Σηλυβρίας, Μεσημβρίας, Γοτθίας καί άλλας, καί είναι 
καί λέγεσθαι άπό τού νύν καί εις τό εξής μητρόπολιν Δέρκων άρχιερατική 
διοικήσει κυβερνωμένην ύ.τήκουσαν καί ύποτεταγμένην τφ οίκουμενικφ 
πατριαρχικφ τΒρόΐφ ώς καί αί άλλαι μητροπόλεις καί παρέχουσαι κατ’έτος 
βασιλικόν χαράτζιον φλωρία τεσσαράκοντα τή Μεγάλη Έκκλησία καί τάς

μ έ to ς 'Ιεροσολ. βιβλ. Δ'. 133.— Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ  μνημεία ιστορίας 
’Αθηναίων Β'. 354.—Δ η μ. Κ α λ έ. μ η ή έπορχία Δέρκων. —Ή  μ ε ρ ο λ. Ά -  
ν α t  ο λ ή ς 1886 Κων)πολις σ. 135.— Τά όρια τής σρχ]πής Κων]πόλεως καί τής· 
επισκοπής Δέρκων υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΛΖ'. 35 έξ. Δ Η '. 52.—' 
°Εκ « λ. *1 σ τ ο ρ ί α Μ. Διδυμοτείχου. —Φ ι λ α ρ έ  τ ο υ  Β ά φ ε  ί δ ο υ Γ ' ,
α '. ο. 97.
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κατά καιρόν ριπτομένας κατά αναλογίαν πατριαρχικός ζητίάς, άλλα διά τδ 
μή ίκανώς εχειν ώς προείρηται επινενόηται λόγφ προσθήκης και δυο των 
του Καταστένου χωρίων, τα Θεραπεία και τό Μπουγιοΰκτερε, ώστε και 
τάΰτα συντάττεσθαι τοϊς λοιποΐς χωρίοις λεγομένοις Χασίοις καί μίαν μη- 
τρόπολιν λέγεσθαι άμα ταύτα πάντα Δέρκων καί Νεοχωρίου του εν τή 
Μαύρη Θαλάσση και τον χειροτονηθησόμενον μητροπολίτην όνομάζεσθαι 
Δέρκων καί Νεοχωρίου και έχειν υπό την εξουσίαν αυτού καί διοίκησιν 
άπαντα τα πατριαρχικά χωρία τά λεγάμενα Χάσια τά τε Θεραπεία καί τό 
Μπουγιοΰκτερε καί διοικεΐν καί εΰλογεΐν καί άγιάζειν καί παραινεΐν καί 
διδάσκειν άπαντας τους Ιν αΰτοίς χριστιανούς καί πάντα τά αρχιερα
τικά επιτελεΐν μετά τής τού ιερού σύνθρονού εγκαθιδρΰσεως, άναγνώστας 
σφραγίξειν, υποδιακόνους καί διακόνους χειροτοτείν καί εις τό του πρε- * 
σβυτέρου προβιβάζειν αξίωμά" πνευματικούς πατέρας έγκαθισταν δι5 οι
κείων ενταλμάτων καί τ’ άλλα όσα άρχιερεΰσι προσήκοντα.

Τούτου χάριν ή μετριότης ημών μετά τής περί αυτήν ϊεράς των αρχιε
ρέων συνόδου των έν άγίφ πνεΰματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλει
τουργών γράφει καί εν άγίφ άποφαίνεται πνεΰματι, ίνα τής συνοδικής 
ταΰτης επωφελούς καί αναγκαίας άποφάσεως, τό βέβαιον, τό άμετάτρεπτον 
καί τό άμετάθετον εχοΰσης από του νυν καί εις το έξης άχρις οΰ ή νύξ 
καί ή ημέρα τώ ήλιακφ διαστήματι καταμετρείται τά πατριαρχικά ταΰτα 
χωρία άπαξάπαντα μετά τών Θεραπειών καί τοΰ Μπουγιοΰκτερε είναι καί 
λέγεσθαι μητρόπολιν Δέρκων καί Νεοχωρίου καί τον εν αυτή χειροτονη- 
θησόμενον ώσαΰτως λέγεσθαι Δέρκων καί Νεοχωρίου ώς γνήσιος καί κα
νονικός Μητροπολίτης αυτής, παρέχοντα τό κατ’ έτος βασιλικόν χαράτζιον 
τή Μεγάλη Εκκλησία φλωρία τεσσαράκοντα καί την κατά καιρούς ριπτο- 
μένην πατριαρχικήν ζητίαν τή μητροπόλει αυτή ύπείκοντα καί ύποτασσό- 
μενον τώ οίκουμενικφ θρόνφ καί τφ κατά καιρούς πατριάρχη, μηδενός 
τολμώντος τών ιερωμένων ή λαϊκών φρονήσαι ή πράξαι εναντία τή εύλόγφ 
ταΰτη καί έπωφελεί καί δίκαια άποφάσει έν βάρει αργίας ασύγγνωστου καί 
άφορισμού άλΰτου τού από Θεού παντοκράτορος" διό καί εις δήλωσιν καί 
βεβαίωσιν έγράφη ό παρών συνοδικός τόμος καί κατεστρώθη έν τφ δε τφ 
ίερφ κάώικι τής καθ·1 ημάς τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Έ ν έτει αχιε' (1655), μηνί Ίουνίφ, Ίνδικτιώνος Η'.

*EfKt&HaMiKol κατάλογοι ’Avar, καί Δντ, Θράκης

1] Ν ο μ. Σ υ ν. 262.

0  f  α κ ί η ά S T ' 5
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«Επειδή των πατριαρχικών χωρίων, των λεγομένων Χ αοίω ν,  δι* ας 
εΐυηται αιτία; έν τφ αντίκρυ συνοδικφ τόμφ, τιμηθέντων καί προβιβα- 
σθέντων εις μητρόπολιν μετά των Θεραπειών καί τού Μπουγιούκτερε τή 
συνοδική διασκέψει καί χρείας αναγκαία; οΰση; επί εκλογή προσώπου άρ- 
χιερατευσοντος εν αυτή, όνομασθείσχ) ώς πρότερον μητροπόλει «Δέρκων 
καί Νεοχωρίου» έςελέγη (’Ιούνιος 1655) ιερομόναχος κύρ .Α&ανάοιος»* 1,

’Α θ α να σ ίο υ  «τό ζήν άποβαλόντος» εςελέγη (Δεκέμβρ. 1660) «ό πανο- 
σιώτατο; έν ίερομονάχοις καί πνευματικοί; κύρ Χ ρ ύ σ α νθ ο ς  2).

Χουοάνϋ ·ου  παραίτησιν οικείοίίελή καί άβίαστον πεποιηκότος» έξε- 
λέγη (11 Σεπτεμβρίου 1673) «ο θεοφ. επίσκοπος ’Αγαθουπόλεως κύρ 
Μ ακάριος»  a).

Μ ακαρίου  παραιτηθέντος έξελέγη (Σεπτέμβριος 1668) ό όσιώτατος 
ιερομόναχος Ν ικόδημος  4)

1) Ν ο μ. Σ u ν α γ. 262. — Σ ά θ  α Μεσ. βιβλ. Γ ', 591. Γνωστοί προ αύτοΰ 
δεν άναψέρονται πλήν τοϋ Δ α ν ι ή λ, κατά ’Ιανουάριον 1634 (Έκκλ. Ά λ. ιθ' 191). 
Έ ά ν  δέν πρόκειται περί λάθους έν τή αναγραφή τοΰ ώς άνω ονόματος, έπεται ότι 
ήτο δυνατόν νά υ.τάρζη κατά τό ώς άνω έτος αρχιερεύς Δέρ-κων υπό τύπον μάλλον 
τιτουλαρίου, έφ’ όσον ή επαρχία Δέρκων φαίνεται άνασυγκροτηθεϊσα άργότερον μετά 
είκοσι καί πλέον έτη.

2) Ν ο μ, Σ υ ν. 174. Έ ν  αυτή σημειοϋται ώς έτος 1 6 4 0, έιτ’αύτοϋ δέ στηρι- 
ζόμενοί τινες παοεδέχθησαν δίς ’Α θ α ν ά σ ι ο ν  (1640, 1655) καί X ρ ύ σ α ν - 
θ  ο ν (1640, 1660) (Ό  ρ θ ο δ. Ζ' 325, 326. Θ' 131, 132.- Σ ά θ  α Μεσ. βιβλ. Γ  575, 
590). ’Αλλά προφανώς πρόκειται περί λάθους, γνωστού όντος άφ’ ενός μέν ότι μόλις 
τώ 1655 άπεφασίσθη συνοδικώς όπως ή άποκατασταθεΐσα μητρόπολις γναιρίζηται 
υπό τό όνομα Δ έ ρ κ ω ν κ α ί Ν ε ο χ ω ρ ί ο υ ,  ένω ό ’Α θ α ν ά σ ι ο ς  τω 
1640 εμφανίζεται τιτλοφορούμενος ουτω, άφ’έτέρου δέ ότι πράγματι κατά Μ ά ϊ ο ν
1 6 6 0 εχηρευεν ή μητρόπολις αυτή (Έ  κ κ λ. Ά  λ .Θ '406), διά τοΰτο καί διωρθώ· 
σαμεν τό 1640 είς 1 6 6 0.

3) Α' 479 — Ν. Σ υ ν .  270. — Σ ά θ  α 599.
4) Δέν σώζεται τό υ π ό μ ν η μ α ,  υ/εογράφουσιν όμως έγγραφα : ό μέν Μ α - 

κ ά ρ ι υ ς κατά 8]βριον 1688, ό δέ Ν ι κ ό δ η μ υ ς, κατά Σ)βριον 1688. (Κώδ. 
.Α', 451. Δ ε λ ι κ. Β', 422, Κώδ. Δ', 5). Έ ά ν  δέν πρόκειται περί λάθους τίνος άλλου, 
ανάγκη όπως τον Μ α κ ά ρ ι ο ν  θεωρήσωμεν παραιτηθέντα καί ώς τοιοϋτον ύπο- 
γράφοντα κατά 8[β ρ ι ο ν, τόν δέ Ν ι κ ό δ η μ ο ν ώς έν ένεργεία, διό καί ΰπο- 
γράφοντα κατά Σ]βριον. Έ π ί τή βάσει των ανωτέρω συνεπληρουσαμεν τήν σει
ράν, μή άποδεχθέντες τήν γνώμην ότι « Μ α κ ά ρ ι ο ς  έξελέγη ’Ηράκλειας, ού· 
δαμόθεν άλλοθεν ύποστηριζομένην, έφ’ όσον μάλιστα κατά 8]βριον 1618 συνυπο
γράφεται τω Μ α κ α ρ ί ω καί ό ' Ηράκλειας Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς  ( Δ ε λ ι κ ά ν η  
Πατρ. έγγρ. Β', 422), με θ’ ον άναφέρεται ο Ή ρακλ. Ν ε ό φ υ τ ο ς  (’Απρίλιος 
1689 καί έξης). "Ορα οίκείαν σελίδα περί Ή ρακλείας.
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Ν ικ ο δή μ ο υ  «φυσικψ θανάτφ προς Κύριον έκδημήσαντος» εξελέγη 
(Δεκέμβριος 1731) «δ όσιώτατος και λογιώτατος έν ιεροδιακόνοις και αρ
χιδιάκονος τοΰ πανιερωτάτου προκατόχου κυρ Σ α μ ο υ ή λ » ‘).

Σ α μ ο υή λ  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεθέν- 
τος καί άναχθέντος άξίως επί τον άγιώτατον άποστολικόν καί οικουμενι
κόν τούτον θρόνον, δεΐν έ'γνωμεν κοινή καί συνοδική κρίσει μετατεθήναι 
επί την ποιμαντικήν καί αρχιερατικήν προστασίαν ταΰτης τον πανιερώτα- 
τον μητροπολίτην Εφέσου καί συνάδελφον ήμών κύριον Δ ιονύσιον  γνη
σίους καί κανονικώς καί νομίμως ουχ ώς δισεπίσκοπον άλλ’ ώς μονοεπίσκο
πον λογιζόμενον και μονονουχί από τής επαρχίας Χίου εις αυτήν άναλαμ- 
βανόμενον διά δυο νομίμους αιτίας, τήν μέν δτι έξ δτου μετετέθη εις τήν 
’Έφεσον ούκ ήδικήθη άπελθεΐν έκεΐσε έν τή επαρχίφ αΰτοΰ καί εις τό σΰν- 
θρονον αυτή; καθίσαι καί τοΐς έκεΐσε χριστιανοί; ώς ποιμήν καί άρχιε- 
ρεύς αυτών άναγνωρισθήναι, άτινα άναγκαίως συνιστώσι τον κανονικόν 
αρχιερέα, ών τινων αμέτοχος ών δ ρηθείς αδελφός κυρ Διονύσιος ουδέ, 
ολως μετατεθείς αυτήν υπό παντί δικαίφ γνωρίζεται, δεύτερα δέ δτι ή 
επαρχία Δέρκων έν τοΐς παροΰσι καιροΐς Θεοΰ ελεεί κατεκοσμήθη καί έπε- 
πλουτίσθη άξιολόγφ καί έπισήμφ των ένοικησάντων πολιτεΰματι καί μάλι- 
στα έκ των ΰπερεχόντων αρχόντων τής βασιλευοΰσης ταΰτης τών πόλεων 
καί λοιπών αξιωματικών καί ΰπερεχόντων προσώπων τών ένοικησάντων 
αυτή, οΰστινας πλουτήσαντας άχρι τοΰδε τοιοΰτον άξιον ποιμέτ α, σοφία τε 
καί συνέσει καί διδασκαλία καί πολλαΐς, άλλαις αρεταΐς κεκοσμημένην τήν 
αύεοΰ σεβασμιωτάτην Παναγιότητα, έχρήν άναγκαίως,στερηθέντας τοιοΰ- 
του ποιμένας, άξιωθήναι καί αΰθις προστασίας αρχιερατικής άξιολόγου 
προσώπου, εφαρμόζοντος τή τοΰ ποιμνίου υπεροχή καί δυναμένου ώφελή- 
σαι πνευματικώς τό έμπιστευθέν αΰτφ ποίμνιον κατά τάς νομικάς διατά
ξεις καί τοΰ: δρους τους κειμένους έν ταΐς ιεραΐς βίβλοις τών Πανδεκτών, 
κατά τον Βλάσταρην Ματδαΐον έν τφ «ά'λφα» στοιχείω ρητώς αυτούς διο- 
ρίζοντα τήν μετάθεσιν γίνεσθαι κανονικώς καί νομίμως, έπειδάν έξ έλάτ- 
τονος εκκλησίας είς μείζονα χηρεΰουσαν άναχθή τις τών λόγω καί παιδείςι 
καί διδασκαλία διαφερόντων καί τήν ευσέβειαν δυναμένων στηρίξαι καί 
προαγαγεΐν επί τό βέλτιστον' τοιοΰτον δέ εΰρόντες τήν αύτοΰ πανιερότητα, 
άδεια τής αΰτοΰ παναγιότητος, ψήφους κανονικός ποιησάμενοι κοινή καί 
συνοδική διαγνώσει έκρίναμεν καί άπεφηνάμεθα μετατεθήναι γνησίως καί 
κανονικώς καί νομίμως τον ρηθέντα συνάδελφον ήμών κυρ Δ ιονύσιον  από 
τής ή: πρό ολίγου καιροΰ έν ψιλή προσηγορίςι μόνον ού μήν δέ καί πράγ
ματι έ'σχε τήν προσωνυμίαν τής μητροπόλεως Εφέσου, ώς ανωτέρω δε δή- 1

1) Τό υ π ό μ ν η μ α  παρά: *Υ ψ η λ ά ν t  η τά μετά τήν άλωσιν σ· 332,
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λωται, άπρακτησάσης του λοιπού τής περί εκείνην προγεγενημένης ψήφου 
καί ως μηδέ γεγονυίας to συνολον λογιζομένης, καί τής αύτου πανιερότη
τας ώς μονοεπισκόπου εις τήν επαρχίαν Δέρκων μετατιθεμένοις λόγοις 
αναγκαίας εκκλησιαστικής οικονομίας, διά τό συμφέρον καί κατά ψυχήν 
ωφέλιμον τής επαρχίας ταΰτης, ώς εΐρηται» (24 Μαΐου 1763)*).

Δ ιο νυσ ίο υ  «τό ζην εκμετρήσαντος καί εις τάς αιωνίους μονός μετα- 
στάντος» έξελέγη (Φεβρουάριος 1773) δ πανιερώτατος μητροπολίτης Ά γ- 
χιάλου Ί Αν ανίας  2).

Ά ν α ν ίο υ  «τό ζην εκμετρήσαντος καί εις τάς αιωνίους μονός μετα- 
στάντ.ος» έξελέγη (Μάρτιος 1791) «κατά λόγον νόμιμόν τε καί δίκαιον 
και κατά κανονικήν μετάθεσιν» ό πανιερώτατος μητροπολίτης Γ εράσ ιμος  
«μηδόλως λογιζομένης νομίμου μεταθέσεως τής πρότερον έπ’ αύτφ γενομέ- 
νης ώς κατά βίαν καί ανάγκη ν 3)·

Γ ερα σ ίμου  «προβιβασθέντος κατά κοινήν πρόσκλησιν καί σύμπνοιαν 
εις τον άγιώτατον πατριαρχ. άποστολικόν καί οίκουμεν, θρόνον» έξελέγη 
Μάρτιος 1794] ό πανιερώτατος μητροπολίτης Ναύπακτού καί ’Άρτης 
Μ ακάριος 4·).

Μ ακαρίου  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεθέν- 
τος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής αγιότατης μητροπόλεως Ε φ έ
σου» έξελέγη [Ιούνιος 1801] ό πανιερώτατος μητροπολίτης Βιδΰνης 
Γ ρηγόρ ιος  5).

Γ ρη γο ρ ίο ν  «οίκτρφ θανάτφ έκλιπόντος» έξελέγη (9 ’Ιουνίου 1821) ό 
παν. μ. Βιζΰης Ί ε ( ε μ ία ς  6 ).

*Ιερ εμ ίο ν  «διά τήν ήν άνιάτως ένόσησε κακοβουλίαν καί κατά τής 
Εκκλησίας απονενοημένην θρασΰτητα, ώς εν τφ τής παντελούς αυτοΰ 
καθαιρέσεω; γράμματι καταφαίνεται, άπελαθέντος καί τελέον έξωσθέντος 
από τής επαρχίας αυτής» έξελέγη [Νοέμβριος 1824] ό πανιερώτατος μη
τροπολίτης Άδριανουπόλεως Ν ικηφ ό ρο ς  7). 1 2 3 4 5 6 7

1) Κ ώ 8. ΣΤ ', 49.—Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν  Ε. Φ. Συλλ. τόμ. ΙΖ' 153, ΚΑ' σ.
100—109. ‘

2) Ζ' 52.
3) Θ' 7.—"Ορα Ά  λ ή θ  ε ι α ν Α' 220.Έ x x λ. Ά  λ. Β ', 252, 263,—Ό  Γ ε  - 

ρ ά σ ι μ ο ς μετετέθη από Βιζΰης εις Νικομήδειαν κατά Φεβρουάριον 1783, τής μετα- 
θέσεως δέ ταΰτης λογισθείσης ώς μή γενομένης. μετετέθη είς Δέρκων οίονεί ώς από 
Βιζΰης.

4) Θ' 60.
5) Θ' 183.
6] Δεν σώζεται το υ π ό μ ν η μ α ,  άλλα συνάγεται εκ τοΰ ’υπομνήματος τοΰ 

διαδεξαμένου τον 'Ιερεμίαν έν τή μητροπόλει Βιζΰης καί έ | άλλων πληροφοριών 
έξηκριβωμένων [Θ' 445,—Μ, Έ . Έ  γ κ. Η ' 730).

7] ΙΔ' 67,



Νικηφόρου «προ; Κύριον εκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο
νά; μεταστάντος» έξελέγη [Νοέμβριος 1835] ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Φιλίππων καί Δράμας Γερμανός

Γερμανού «διά κοινής ομοφώνου εκλογής καί κανονικών ψήφων άνα- 
βιβασθέντος άξιοπρεπώς επί τον άγιώτατον πατριαρχικόν, άποατολικόν 
καί οικουμενικόν θρόνον» έξελέγη [Ιούνιος 1842) ό πανιερώτατος μη
τροπολίτης Δράμας Νεόφυτος 2).

Νεοφύτου «πρής Κύριον εκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
με εαστάντος» έξελέγη [Μάρτιος 1853] ό πανιερώτατος μητροπολίτης Πε- 
λαγωνείας Γεράσιμος 3).

Γερασίμου «προ; Κύριον εκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μίννός 
μεταστάντος» εςελέγη [14 Μαρτίου 1865] ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κασσανδρείας Νεόφυτος k).

Νεοφύτου «προ; Κύριον εκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εςελέγη (1 Αυγόυστου 1875) ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Λαρίσσης 5Ιωακείμ 5).

Ιωακείμ  «προαχδέντος καί άποκατασταθέντος ευκλεώς εις τον άγιώ- 
τατον πατριαρχικόν άποστολ. καί οίκουμ. θρόνον» εςελέγη [2 0  Δεκεμβρίου 
1884] ό παναγιώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Καλλίνικος 6).

Καλλινίκου  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπό- 
λεως Εφέσου» εςελέγη [8  Μα ίου 1924] ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Προΰσης Κωνσταντίνος 7).

Κωνσταντίνου «επί τον άγιώτατον πατριαρχικόν οικουμενικόν-θρό
νον άναχθέντος» έξελέγη [17 ’Ιανουάριου 1925] ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης Φιλαδέλφειας Φώτιος 8).

Φωτίου «επί τον άγιώτατον πατριαρχικόν οικουμενικόν θρόνον άνα
χθέντος» έξελέγη [24 ’Οκτωβρίου 1929] ό πανιερώτατος μητροπολίτης 

• Νεοκαισαρείας ’Αμβρόσιος y).

'fE ?έι>Χκοττΐχοϊ κατάλογοι της 'JA v a t . και A vt. Θράκην $<$

][ ΙΔ' 266. —Τό υ π ό μ ν η μ α  έδημοσιευθη έν τφ  έργφ : Μ. 2 ά ρ δ ε oa V . 
Γ ε ρ μ α ν ο ί ,  ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός Δ', Κ]πόλις 193 a. J.

2] ΚΒ' 41.
3] ΚΒ' 261.
4] ΚΒ' 462.
5] ΞΖ' 169. · .
6] ΞΖ' 299.
7] oft' 30.
8j Α ύ τ ό ft ι 55..
9] α υ τ ό θ ι  116.
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’Α μβροσ ίου  «προς Κύριον έκδημήσαντος» έξελέγη [12 Δεκεμβρίου 
1931] δ πανιερώτατος μητροπολίτης Σταυρουπόλεως ’Ιω α κ ε ίμ  ι).

11). ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ

*Εκ των επισκοπών τής μ. Τραΐανουπόλεως επί Λέόντος του Σο
φού (8 8 6 -  911) προήχθη άργότερον, πιθανώς επί ’Ισαάκ ’Αγγέλου (1186—
96) εις ά ο χ ιεπ ιο κ ο π ή ν  (επαρχίας Ροδόπης), τελούσαν τώ Πατρ. 
Κωνσταντινουπόλεως, καί επί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Γέροντος 
(1282—1328) εις μ η ιρ ά π ο λ ιν . καταλαβοΰσαν έν τοΐς Τ αχτιχο ΐς. διαδοχι- 
κώς την νδ'. μδλ λδ\ λγ'. καί τελευταίως την θέσιν έν τφ Συνταγματίω 
τών μητροπόλεων. eO οικείος μητροπολίτης φημίζεται «ύπέρχιμος χοϊ 
&ξαρχος πά οης Ρ οδόπης»  κατέχων τον τόπον του Τραΐανουπόλεως.

Τή μητροπόλει ταΰτη σόνεχωνεΰθη ή καταργηθεΐσα μητρόπολις 
«Νέας Όρεστιάδος» (12 Φεβρουάριου 1931) καί τό ά'λλοτε απ’ εκείνης 
άποσπασθέν τμήμα τής καταργηθείσης ωσαύτως μητροπόλεως Σουφλίου 
(5 ’Ιουνίου 1934) 1 2).

★* X

Ίω ά ο α φ  3) «άβίαστον καί οίκειοθελή παραίτησιν ποιησαμένου του 
θρόνου τε καί τής άρχιερωοΰνης» εςελέγη (23 ’Ιουλίου 1606) «ό όσιώτα- 
τος έν Ιερομονάχοις κυρ Δ α ν ιή λ  4), δ από Αίνου».

1] Α ύ τ ό θ ι 122.
2) Ρ a r  I h e y ώ ; άνωτ. σ. 122, 136, 218, 229, 240. —G el z e r ungedr. κλπ. 

ο. 558, 589, 593. 599, 608, 621, 631.—Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ G. C3rprii κλπ. σ. 79.—Ρ ά λ- 
λη-Π ο τ λ ή Ε ' 483, 493, 501, 515.—Συνταγμάτιον Χ ρ ύ σ α ν θ ο ύ  Ι ε ρ ό -  
σ ο λ ύ μ α> ν σ. 73. — Ά ρχ. X ρ υ σ. Π α π α δ ο π ο υ λ ο υ ,  αί έπαρχίαι ώ ; 
άνωτ. σ. 16, 18, 23. —Ό  ρ θ ο δ ο  ξ ί α  Γ ' 233. — Μ. Έ  λ λ . *Ε γ κ. Θ' 317. — 
Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΚΖ' 47, 194. — Θ ρ α κ ι κ ά  Β' 87. — Έ κ κ λ η σ ί α Θ' σ. 
51, ΙΒ ' 182. — L e  Q u i e n l .  1208. Περί τής πόλεως, τών επισκόπων καί μη
τροπολιτών Διδυμοτείχου υπό μητροπολίτου Φ ι λ α ρ έ τ ο υ  έ ν π ε ρ ι ο  8. « Γρ η -  
γ c ρ ι ο ς Π α λ α μ ά ς »  Ζ' (1923) σ. 172 έξ.

3] Γ νωστοί τιτλούχοι τής μητροπόλεως ταυ της προ του Ί  ω ά σ α φ αναφέρον. 
ταΐ; Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς ,  ’Ιανουάριος 1565, Μ α τ θ α ί ο ς  ή Μ α κ ά ρ ι ο ς ,  Ι α 
νουάριος 1580 καί Π α  φ ν  ο ύ τ ι ο ς ,  1590, περί ου λέγεται «έξωμόσατο» [Ν ο μ· 
Σ υ ν .  170:- *R e g e 1 ώ; άνωτ. σ. 88.—Τ u r c o g r .  σ. 172.—Έ  κ κ λ . Ά λ ή -  
θ  ε ι α Β' 731. L e  Q u i e n I. 1208.— ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α  Θ' 79, Κ ε ρ ά
μ ε  ω ς Ίεροσ. βιβλ.Α' 418. Κώδ. Α' σ. 11).Ό  Ί  ω ά σ α φ άνσφέρεται κατά Σεπτέμ
βριον 1595, κ ί τ ά ’Ιούλιον 1601, ψηφισθείς τότε μητροπολίτης Σοφίας, άλλα · καί μή 
αποδεχθείς την εκλογήν (Γ. Μ α ξ α ρ ά  κ η ώς άνωτ, σ. 159.—Ν 0 μ. Σ υ'ν- 
180.183].

4] Ν ο μ. Σ υ ν. 188. Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ' 554. ‘Ο  Δ α ν ι ή λ  άναφέρετα*
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Ά ν& έμ ο ν  «αυτοτελή καί άβίαστον παραίτησιν ποιησαμένου διά ιό 
κατεπεΐγον αυτόν γήρας καϊ αδύνατον των τε όφδαλμών και αισθή
σεων» ι) έξελέγη [16 ’Ιουλίου 1631] «ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις και 
πνευματικούς κυρ Λ αυρέντιο ς»  * 1 2).

Λαυρέντιον «εις μητροπολίτην Ναύπακτού καί ’Άρτης προβιβασθέν- 
τος» έξελέγη [16 ’Ιουλίου 1633[ «δ όσιώτατος εν ίερομονάχοις κυρ Δα- 
νΐΎβλ, οικονόμος Άδριανουπόλεως» 3 4).

Κλήμεντος «θανάτω ψυσικφ άπσθανόντος» έξελέγη [’Ιούνιος 1651] 
«ό πανοσιώτατος έν ίερομονάχοις καί πνευματικοίς κυρ Ιάκωβος» u).

Νεζφύτον  προβιβασμός εις την μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως, 7 ’Ια
νουάριου 1689.

κατά Μάϊον 1608 [Κ ώ δ. Πατριαρχ. ’Αρχειοφυλακείου Α' σ. 26] και μετ’ αυτόν: 
Ί  ω ά ο α φ, Μάϊος καί Μάρτιος 1611, ’Ιούνιος 1612, ’Ιούλιος 1618 [Κ ώ δ. Α' 50, 
63.—Α. Κ.*Υ ψ η λ ά ν ϊ  η τά μετά τήν άλωσιν. Κ)πόλις 1870, σ. 127.—Π α ρ ά ρ- 
τ η μ α Κ'-ΚΒ' τόμ. περιοδ. Έ λλ . Φ. Συλλόγου σ. 99].—Έ  λ λ η ν ι κ ά περιοδικόν 
έν “Αθήναις, τόμ. Γ' σ, 50],—Δ α ν ι ή λ, Σεπτέμβριος 1616 [Κ. Δ ε λ ι κ ά ν  η 
πατριαρχ. έγγραφα Γ' 282] " Α ν θ ι μ ο ς ,  τη 4 Νοεμβρίου 1620 καί έξης Δ ε λ η- 
% ά ν η ώς άνωτ, τόμ. Β', α. 4).—Κ ε ρ α μ έ ω ς άνάλεκτα ίεροσ. σταχ. Δ', 93, 94, 96·

1) Παρητήθη κατά 'Ιούλιον 1631 (Κ ώ δ· Α' 226. — Ν ο μ. Σ υ ν α γ. 297),
,· 2) Κ ώ δ. Α' 227. — Ν. Σ υ ν α γ. 297,—Σ ά θ α ώς άνωτ. Γ ' 568.—Έ  κ κ λ, 

Ά  λ ή θ ε ι α Β' 669.
3) Κ ώ δ. Α' 249.—Ν ο μ. Σ υ ν. 308.—Σ ά θ  α ώς άνωτ. Γ '. 569. Έ  κ κ λ. Ά  λ.

Β' 669.—Άναφέρεται κατά : Σ]βριον 1635, Μάρτιον 1636, 'Ιανουάριον 1637, Ία · 
νουάριον 1639, ’Ιανουάριον καί ’Απρίλιον 1640 (Κώδ. Α', 281, 287, 299, 341,*361, 
365, 375, 381, Β' 65, 93, 94.—L e Q u i e ti I. σ.1208). Μετ’ αυτόν : Κ λ ή μ η ς 
κατά Μάϊον 1641, Σ]βριον 1644 Κά>δ. Α' 393. — Δ ε λ ι κ ά ν η ώ ς  άνωτ. Γ ' 292. 
Π α ρ ά ρ τ η μ α Κ — ΚΒ' τόμ. Ε. Φ, Συλλ. σ. 102). Π ιθανώς μετ' αυτόν : *1 ά-
κ ω β ο ς, ’Ιανουάριος 1645 (Έ  λ λ η ν ι κά Γ ' 53) καί είτα πάλιν Κ λ  ή μ η ς, 
Ν]βριος 1646, ‘Ιανουάριος 1648 [Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η ώ ς  άνωτ. σ. 354].

4] Ν ο μ. Σ υ ν α γ. 238, άναφέρεται κατά ’Ιούνιον 1651, 1653, κατά ’Ιανουά
ριον 1661 καί ’Ιανουάριον 1669 [Ν. Σ υ ν .  170. Ή  λ. Γ ε ν ν. Φωτίειος βιβλ. σ. 
165.—Κ ώ δ. Α' 432, Έ  κ κ λ. Ά  λ Θ' 407].—Μετά τον ’Ι ά κ ω β ο ν  άναφέρονται: 
Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς, ’Ιανουάριος 1672, ’Απρίλιος 1680, 'Οκτώβριος 1686 [ Κώ δ .  Α 
472.—Α . Κ ε ρ α μ έ ω ς  'Ιεροσολ. βιβλ.Α' 309, 336.- L e Q u i e n I. 1208]. Νε ό- 
φ υ τ ο ς ,  Φεβρουάριος 1687, μετατεθείς καί προβιβασθείς τη 7 "Ιανουάριου 1689 
εις τήν μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως [Κώδ. Α' 464. Α. Κ ε ρ α μ έ ω ς  ώς άνωτ. σ. 
349.—Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα έκ τής Άδριανούπόλεως, Κ]πολις 1913 σ. 16].—Ί  ε- 
ρ ε μ ί α ς , ’Οκτώβριος 1692, Μάιος 1697 [Κ ώ δ. Γ 20. Σ ά θ α ώς άνωτ. σ. 
408. Γ. Μ α ί? α ρ ά κ η ώς άνωτ. σ. 543.—Κ ε ρ α μ έ ω  ςώ ς  άνωτ. σ. 442.— 
Ί  ω α κ ε ί μ 1708—1714 Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΑΒ' 270.—Γ ρ. Π α λ α μ α ς ώς άνωτ. 
ο. 199,.—Ν ε ό φ υ τ ο ς τ φ  1720 [Κ ε ρ α μ έ ω ς  ώς άνωτ. σ. .205], Μ ι σ α ή λ. 
Μάϊος .1727 -*1739 [ Σ α μ ο υ ή λ ] ,  Φεβρουάριος 1735 [ π α ρ ά ρ τ η μ α  ώς άνωτ 
σ. 112]. καί αύθις Μ ι σ α ή λ, Σεπτέμβριος 1743 καί Μάρτιος 1744 [Κώδ. Δ' 73, 74).—» 
Γ ρ. Π α λ α μ ά ς ώς άνωτ. σ. 200.
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Μ ιοα ήλ  «παραίτησιν οίκειοθελή, ιδιόχειρον καί άπαραβίαστον ποιη- 
σαμένου»τ) (εξελέγη 10 (Μα'ίου 1744) «δ οσιότατος εν Ιερομονάχοις κυρ 
Α υξέντιος»  1 2).

Α ύξεντίου  «μετατεθέντος εις την άγιωτάτην μητρόπολιν. Φιλιππου- 
πόλεως» εξελέγη [’Ιούλιος 1757] «δ οσιότατος εν ίερομονάχοις κυρ Ν εό 
φ υτο ς, ό καί αρχιμανδρίτης χρηματίσας του άποστολικοΰ οικουμενικοί 
θρόνου» 3).

Ν εο φ ύ το υ  «τό ζην εκμετρήσαντος καί προς τάς ουράνιους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [Δεκέμβριος 1779] «δ δσιότατος εν ίερομονάχοις 
κυρ Π α ΐσ ιο ς» 4).

Π α 'ι’σίου «τό ζην Ικμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς μετα
στάντος» εξελέγη [Νοέμβριος 1803] «ό πανιερότατος μητροπολίτης πρώην 
Βελεγράδων Μ ελέτιος»  5],

Μ ελετίο υ  «τό ζην εκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς με
ταστάντος» εξελέγη [’Οκτώβριος 1814] «δ πανιερότατος άγιος Δεβρων 
”Αν& ιμθς», των ψήφων γενομένων εν τω έν Κουρουτσεσμέ ίερω ναψ 
του αγίου Ίωάννου του Προδρόμου. 6).

Ά ν ΰ 'ίμ ο ν  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου προς την ’Εκκλη
σίαν, ένυπόγραφόν τε καί ενσφράγιστον» εξελέγη [Μάρτιος 1821] «δ πα- 
νιερωτατος καί θεαπρόβλητος μητροπολίτης Δρΰστρας καί Προϊλάβου 
Κ αλλίνικος»  7).

Κ α λλιν ίκο υ  «προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Άμασείας» εξελέγη [Σεπτέμβριος 1835] «δ δσιότατος προτοσυγ- 
κελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Δέρκων έν ίερομονάχοις κυρ ‘Αβέ®- 
Ηίος». 8).

Ά β ε ρ κ ίο υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό
λεως ’Άρτης» εξελέγη [Αύγουστος 1841] «δ πανιερότατος άγιος Προι- 
κοννήσου Βησσαρίω ν»  9).

MviTQOitoi.itον ίΒάρ^εων Ι νερμανον

1] Παρητήθη τή 30 ’Απριλίου 1744 [Κώδ. Δ' 78],
2] Κώδ. Θ' 79.
3J Α ύιόθι σ. 208.
4] Κώδ. Ζ' 117.
5] Κώδ. Θ' 208.
6] Αυτόθι σ. 340.
7] Αυτόθι σ. 426.
8] Κώδ. ΙΔ' 257. . ■ ·

• 9] Κώδ. ΚΒ' 22. Ό  Βησσαρίων τιμηθείς διά «Βασιλικού παρασήμου, λίθοις
αδαμάντων περικεκοσμημένου, όμοιου εκείνοις, οίς έδωρήσατο έκάσιφ των οκτώ σε-



‘SitiO xO itiH ol κ α τά λο γο ι τή ς  ’A va r , κ α ί  Α ντ. Θ ράκης ϋ

ΒησοαρίΦνα; «το ζχ̂ ν έχμετρήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντοςφ έξελέγη [’Ιανουάριος 1847] « 6  πανοσιολογιώτατος μέγας 
πρωτοσυγκελλος της τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας κυρ Μελέτιος» ι).

M eXseiqv «προς Κύριον έκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη [Αύγουστος 1849] «δ πανιερά>τατος άγιος πρώην 
Σοφίατ Μ ελέτιος»  2)·

Μ ελετίο υ  «προ ικανού τό ζην έκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους 
μονάς μετασΐάντος» έξελέγη (2 Νοεμβρίου 1860) «δ θεοφιλέστατος επί
σκοπος Συννάδων Μελέτιος» 3).

Μ ελετίο υ  «μετατεθέντος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον της 
άγιωτάτης μητροπόλεως Κρήτης» έξελέγη [16 Νοεμβρίου 1868] δ παγιε: 
ρώτατος μητροπολίτης πρώην Κρήτης Διονύσιος»  5).

Διονυσίου «προβιβασθέντος εις τόν θρόνον τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεω; Άδριανουπόλεως» εξελέγη [1 Μαΐου 1873] «δ πανιερώτατος μη
τροπολίτης Ίκονίου Σωφρόνιος» 6)„

«Σωφρονίου «μετατεθέντος εις την θεόσωστον επαρχίαν Κρήτης» 
άποκατέστη έν τή επαρχία Διδυμοτείχου [23 Νοεμβρίου 1874] «δ καί 
άλλοτε ειιδοκίμ,ως άρχιέρατεΰσας πρ. Κρήτης Μελέτιος»η).

Μελετίου «άποκατασταθέντος αυθις έν τή προτέρφ αύτοΰ επαρχία 
Κρήτης» άποκατέστη έν τή επαρχία Διδυμοτείχου [6  Ιουνίου 1877] «δ 
καί άλλοτε εύδοκίμως άρχιερατεΰσας έν αυτή πρ. Κρήτης Σωφρόνιος» 7).

Σωφρονίου  «μετατεθέντος καί προβιβασθέντος εις τόν θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Νίκαιας» άνετέθη (Μάιος 1878) προεδρικώς ή 
αρχιερατική προστασία τής επαρχίας Διδυμοτείχου τω μητροπολίτη Και
σαρείας Με&οδ φ> 8).

Μ εθ ο δ ίο υ  «άποκατασταθέντος εις την προτέραν αυτοΰ επαρχίαν 1 * 3 4 5 6 7 8

βασμίων γεσόντων» έαμήθη κ ιί  έ ικλητιαοιίκώς άποψασισθέντος συνοδικώς (’Ιού
νιος (1845) δ τω ; εχη την στάσιν εν ταίς έκ*λησιαστικαΐς συνελευσεσι καί χοροατα- 
σϊαις αμέσως με ca roif Προύσης καί ϊ^ρό τοϋ Πελαγο>νείας, τής τιμής δέ άναφερομέ* 
νης μόνον είς to τϊοόποτον τόΰ Βησσαρίωνος (Κωδ. ΚΓ' 127).

1) Κωδ. KB' 139.—Ώ  ιαύτως καί διά τόν Μελέτιον άπεψαρίσθη συνοδικώς 
(8)βρ. 1819) τό αυεο καί διά τόν Βησσαρίωνα (Κωδ. ΚΓ' 344).

* 2) ΚΒ' 202.
3) Αυτόθι σ. 370.
4) Κώδ, ΞΖ' 36.
5) Αυτόθι σ. 129.
6) Αυτόθι σ. 154.
7) Αυτόθι σ. 194.
8) Αυτόθι σ. 215.



Μιτυλήνης» έ|ελέγη [30 ’Απριλίου 1893] «δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κορυτσάς Φ ιλόθεος»  ι).

Φιλο&έοψ «προαχθέντος εις ιόν θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Δράμας» εξεΐέγη [1 Αύγουστου 1896] « ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Νικοπόλεως Ιζων0%ανιΐνος« 2).

K covo taV tlvov  «πρός Κύριον εκδημήσαντος και είς τάς ουρανίους 
μονάς μεταστάντος» εξελέγη [6 Μαίου 1899] «ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης Καστοριάς Φιλάρετος» 3)·

Φιλαρέτου μετατεθέντος και πρσβιβασθέντος είς τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Ήρακλείας εξελέγη [21 Φεβρουάριου 1928) «δ 
θεοφιλέστατος επίσκο.πος Άπολλωνιάδος ’Ιω α κ ε ίμ » 4)..

12) ΗΡΑ Κ Λ ΕΙΑ

Πρώτη μητρόπολις άμα και έδρα τής Εξαρχίας τής θρακικής διοι- 
κήσεως ή Εκκλησία τής 'Ηρακλείας ύπήχθη άργότερον (451) τψ 
Π. Κωνσταντινουπόλεως ώς μητρόπολις επαρχίας Ευρώπης άπο- 
τελέσασα εύθύς έξ αρχής και σταθερώς μέχρι σήμερον αποτελούσα την 
τρίτην. μεταξύ των μητροπόλεων αυτού. Ματθαίος Α' άνέθετο κατά Δε
κέμβριον 1400 τφ μητροπολίτη 'Ηρακλείας Θεοφάνει διά λόγους καιρι
κούς «την οικονομίαν και πνευματικήν ά'μα και επισκοπικήν διοίκησιν 
των κατά Θράκην τε καί Μακεδονίαν, ετι δε και κατά τήν Μαύρην Θά
λασσαν άγιωτάτων μητροπόλεων καί επισκοπών διά τό μή εξείναι ήμίν 
κατά τό παρόν γνησίους αρχιερείς ταύταΐς έγκαταστήσαι». Τή μητροπό- 
λει Ήρακλείας συνηνώθησαν διαλυθεΐσαι κατά καιρούς ίκαναί των επι
σκοπών αυτής, άλλαι τε. καί ή τής Ραιδεοτοϋ [κατά ’Οκτώβριον 1702] 
τού οικείου μητροπολίτου γνωριζομένου εκτοτε : “Ηρακλείας χαΐ Ραιδε
ατόν, φημιζομένου δ’ άμα καί : προέδρου των ύπερτίμων καί έξάρχου 
πάοης Θράκης καί Μακεδονίας. Ή  επαρχία αύτη δεν ύφίσταται σήμε
ρον διά τήν γενομένην (1923) είς 'Ελλάδα μετανάστευσιν τών χριστιανών 
αυτής. 3) 1

74 ϊΰ η τρ ο π ο λ ίτο ν  Σ ά ρ ίεω ν  Γ ερ μ α νο ύ

1) Αυτόθι σ. 445.
2) Αυτόθι σ. 519.
3) Κωδ. W  33.
4) Κωδ. 105.

5) P a r t h e y a .  3 - 6 ,  55, 61, 95. 103, 132, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 197, 
203, 225, 236, 245, 298.—G e l z e r  ungedr. κλα. ο. 534, 550. 552; 569, 597, 607. 
628. —Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ Cyprii ο. 1. 57.—Ρ. Π ο τ λ ή Β' 281. Ε ' 455, 474, 491, 
493, 514. -“ Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ  συνταγμάτων 72. — ”Αρχ. X ρ. Π α π , αί έπαρ·



• *  **

Τ ιμ ο θ έο υ  «ήδη τον βίον ύπεξελθόντος» *) εξελέγη [2 Φεβρουάριου 
1622] «ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις και πνευματικούς κυρ Ν εό φ υ το ς , δ 
αρχιμανδρίτη; τής «μητροπόλεως» ’Αλεξάνδρειάς, ώς άνήρ τίμιος καί 
πάοης αρετής κεκοσμημένος» ζ).

Ν εο φ ύ το υ  προβιβασθέντος εις τον αγιώτατον πατριαρχικόν οικουμε
νικόν θρόνον εξελέγη (1686) δ ιερομόναχος eΙερ εμ ία ς  3).

'Ιεβ εμ ίο υ  «καθαιρέσει τελείρ καθυποβληθέντος» εξελέγη (1636) δ 
πανιερώτατος μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας Ίω α ν ν ίκ ιο ς  4)·

^Ιω αννιμ ίου  «ψήορφ καί εκλογή πάντων ημών των αρχιερέων προ- 
βιβασθέντος επί τον ύψηλότατον καί αγιώτατον οικουμενικόν πατριαρχικόν 1

taaotrcmoi κατάλογοι της "Avar, και Δντ. Θράκης 75

χίαι κλπ. 4, 8, 22.—Ό  ρ θ ο δ. Γ ' 233.— A c t a P a t r .  Β', 449, 451.— Μ. Γ e » 
δ ε ώ ν, Π. Πίν. 459. 612, 615.—Π α ρ ά ρ τ η μ α  ΙΖ' τόμου Ε, Φ. Συλλ. σ. 84. 
έξ. — Μ. Ε. Έ  γ «. 1Β' 359.—Ν ε α  Σ ι  (!) ν ΙνΣΤ' 561, 563, 567. — Θ ρ α κ ι κ ά 
Α', 288.—L e Q α i e n I. 1091.— D i c t i o n ,  de la theologie catholique ώς 
άνωτ. I l l '  1348, 1370, 1404.- Έ  κ κ λ. Ά  λ. Γ ' 544, Δ' 429, Η ' 398,'Θ' 13. Λ Η ' 23, 
Μ' 269.—Ή  με ρ ο λ. Ε. Φ. Καταστ. 1905 σ. 162. — Λ ε ξ .  Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά -  
κ η ΣΤ ' 388.

1) Γνωστοί μετά τήν αλωσιν μέν ‘Ηράκλειας τυγχάνουσι:’Α ν ώ ν υ μ ο ς 1454,
1456, 1465, 1466.— Γ Φ λ α κ τ ί ω ν 1474.—"Α ν ώ ν υ μ ο ι 1476, 1486, 1488, 
—*1 ω σ ή φ 1499.—Ά  ν ώ ν υ μ ο ς 1503, 1513, 1545.— Κ ύ ρ ι λ λ ο ς 1546, 1561) 
1565, 1567.—Ά  ν ώ ν υ μ ο ς 1572.—Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς 1575, 1590. — Δ ι ο ν ύ 
σ ι ο ς  1591, 1593, 1595, 1600, Μάρτιος 1606.—Ά  ν ώ ν υ μ ο ς  ’Ιανουάριος 1613. 
—Τ  e ρ μ α ν ός, ’Ιούλιος 1613.—Ί  λ α ρ ί ω ν ,  Ιούνιος 1614.—Γ α β ρ ι ή λ, Ι α 
νουάριος 1615, καί Τ ι μ ό θ ε ο ς, Φεβρουάριος 1616. Νοέμβριος 1618. Νοέμβριος 
1620 (Ό  ρ θ ο δ. —'Ελληνικά Β' 146. Γ ' 46, 50. — Γ ε ν ν. Ή  λ<
Φωτ. Βιβλ. 75, 77, 90, 91. 94, 129, 134, 137, 241, -  R e g e l  ώς άνωτ.
88.—Μ α υ ρ ο γ ,  βιβλ. Α' 11.—Σ ά 6 α Νεοελλ. φιλ. 217.—Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η  
ώς άνωτ. σ. 156.—Κ ε ρ α μ έ ω ς άνάλεκτα ίεροσ. σταχ. Δ' 93.—Κ ώ δ. Π. Ά ρ χ . 
Α' 20, 23,66, 70, 453.—Le Q η ί e n I. 1116.—Π α ρ ά ρ τ η μ α  ΙΖ' τόμ. Ε. Φ. 
Συλλ. 106.

2) Κ ώ δ. Π. Ά ρχ. Β' 37.
3) Ό  Ν ε ό φ υ τ ο ς ,  φέρεται ύπογραφόμενος ώ : μ] της Ή ρακλείας κατά 

Μ ά ϊ  α ν 1635 (Δ ε λ ι κ. πατρ. έγγρ· Γ ' 325) δ δέ ' Ι ε ρ ε μ ί α ς  ώς τοιοΰτος 
κατά Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν  ί δ. έ τ ο υ ς ,  ώ ; καί εφεξής κατ’ ‘Απρίλιον 1636 
(Έ  κ κ λ. Ά  λ. Β' 669 σημ. *** —Κ ε ρ α μ έ ω ς Ίεροσ. βιβλ. Δ' 8). “Αρα ό 
Ν ε ό φ υ τ ο ς  εξελέγη πατριάρχη; KH. τφ 1633 κατά τό διάστημα των μηνών 
’Απριλίου—Σεπτεμβρίου.

4) Α' 284. —Ν ο μ. Σ υ ν .  299.—Σ ά θ  α 5 7 1 .- Έ  κ κ λ. Ά  λ. Β' 699. Ό  
Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς  ύτογράφει κατά Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν  1636 ώ ; μητροπολίτης 
Ή ρακλείας (Ή  λ. Γ e ν ν. Φωτ, βιβλ. σ. 161).



76; Μητροπολίτου 2άρ6εα}ψ Γερμανόν

θρόνον Κωνσταντινουπόλεως» εεελέγη [17 Δεκεμβρίου 1G46] «ό πανοσιώ- 
τατος και λογιώτάτος εν ιερομον, καί πνευματικοΐς κυρ Μ εθόδιος, ό καί 
προεστώς τής Χρυσοπηγής». ι)

Μ εθ ο δ ίο υ  προβιβασθέντος εις τον άγιώτατον οικουμενικόν πατριαρ
χικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως έξελέγη [Φεβρουάριο^ 1668] ό δσιώτα- 
τος Ιερομόναχος Β α ρ θ ο λο μ α ίο ς  2).

Ν & οφύιόυ  Προβιβασμός εις τον πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταντίνου- . 
πόλεως κατά Νοέμβριον 1707.Μη άναγνωρισθεις κυβερνητικώς παρέμεινε 
καιέφεςη; ποιμαίνων την επαρχίαν αύιοΰ 3).

’Α θ α να σ ίο υ  προς Κύριον εκδημήσαντος εςελέγη [25 Φεβρουάριου 
1714] δ πανιερώτατος μητροπολίτης Χίου Γ εννάδ ιος  4).

Γ εννα δ ίο υ  προς Κύριον εκδημήσαντος εςελέγη [’Οκτώβριος 1718] 
δ πανιερώτατος μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Κ αλλίνικος.

Κ α λ λ ιν ίκ ο υ  προβιβασθέντος εις τον πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταν
τινουπόλεως εςελέγη [22 Νοεμβρίου 1726] δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Νίκαιας Γ εράσιμος. 1

1) Ν ο μ. Σ υ  ν. 227.—Σ ά θ a 580.
2 )  Τό υ π ό μ ν η μ α  δέν σώζεται, σώζεται δμως Μεθοδίου Γ'γράμμα άγγελ- 

τικόν τής είς ‘Ηράκλειον μεταβάσεως .τοϋ ήδη χειροτονηθέντος μητροπολίτου 'Ηρα-, 
κλείας Βαρθολομαίου κατά Φεβρ. 1668 (Κ ε ρ α μ έ ω ς  "Ιεροσ. βιβλιοθ. Α' σ.3-48) 
‘Επομένως ή εκλογή έγένετο κατά ‘Ιανουάριον ή καί Φεβρουάριον. Ό  Β α ρ θ ο 
λ ο μ α ί ο ς  άναφέρεται συνεχώς μέχρι Φεβρ- 1687 (Κ ώ δ. Α' 438, 440, 441, 464, 
472, 481. —Ν ο μ.Σ υ ν. 23Θ)>μεθ'> ον ό Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς ,  8]βριος 1688 (Α' 468), Δ ε - 
λ ι κ ά ν,η. Πατρ. Ιγγρ. Β" 422) καΓΝ ε ό φ υ τ ο ς, "Απρίλιος 1689 και έξης: Ιούλιος 
1691, 1692, 1693, 1697, 169S, 1699 1701, 1702, 1705,1707, "Ιούνιος, (Κ ώ δ. Γ ' 17, 19, 
26, 33, 37, 56, 69, Δ ' 28.—Ύ  ψ η λ ά ν τ ο υ τά μετά την άλωσιν σ. 208. —Κ ε ρ α · 
μ έ ω ς  ώς άνωε. σ. 213, Δ', 33δ. —Έ  λ λ η ν ι κ ά Γ ', 55, 56).

3) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. ΓΓίν. σ. 617. — Μ. Έ .  Έ  γ κ. ΪΗ ' 200. — Σ. Β υ ζ ά ν 
τ ι ο  υ ή Κωνσταντινούπολης, Ά θ ή να ι 1862, τόμ. Β'539.—"Ο Ν ε ό φ υ τ ο ς  ύπο» 
γράφει ώς μητροπολίτης "Ηραχλείας καί Ραιδεστοΰ συνοδικόν τόμον "Αθανασίου 
Ε' κατά 8]βριον 1710 ( Π α ρ ά ρ τ η μ α  Κ—ΚΒ' τόμ. Ε. Φ. Συλλ. σ. 106). Μετά 
τόν Ν ε ό φ υ τ ο ν  άναφέρεται ό ' Α θ α ν ά σ ι ο ς ,  18 8]0ρίου 1711, "Ιούνιος 
1.712 (Σ ά θ  α ώς άνωτ. σ, 521.—Κ ρ ι τ £ ο υ Α', Κώδ. σ. 119. — Κ ε ρ α μ έ  ω ς  
ώς άνωτ. Δ' 371).

4) Τά περί τής διαδοχικής εκλογής τών αρχιερέων Γ ε ν ν α δ ί ο υ ,  Κ α λ 
λ ι ν ί κ ο υ  καί  Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  .«υπομνήματα» δέν σώζονται, τά κατ’ αυτούς 
δμως σχετικά είναι εξηκριβωμένα (Θ ρ α κ ι κ ά Ε ' 3,; έξ.—Έ  κ κ λ. "Α λ. Γ ' 544» 
Η', 398.έξ. —Ύ  ψ η λ ά ν τ ο υ ώ ς  άνωτ, σ. 324.—Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. σ. 627.— 
Τ ο δ α ύ τ ο δ Γράμματα έξ "Αδριανουπόλεως σ. 58.
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Γ ερα σ ίμ ο υ  «παραίτητιν οίκειοθελή ποιησαμένου»ι) εξελέγη [6  Νοεμ
βρίου 1760] 6 άεοφ. επίσκοπος Μέτρων Μ εθό δ ιο ς ι).

Μ εθ ο δ ίο υ  «παραίτησιν οίκειοθελή· καί άβίαστον ενυπόγραφόν τε 
και ενσφράγιστον ποιησαμένου προς την Εκκλησίαν, ώς κεκμηκότος και 
άπαυδήσαντος και πρεσβυτου»β) εξελέγη (Νοέμβριος 1794) δ θ^οφ. επί
σκοπος Μυριοφΰτου Μ ελέτιος  4)

' Μ ελετίο υ  «παραίτησιν οίκειοθελή καί άβίαστον πεποιηκότος» 5) 
εξελέγη [Σεπτέμβριος 1821] «δ πανοσιώτατος εν ίερομονάχοις καί πρω- 
τοσΰγκελλος της άγιωτάτης αυτής μητροπόλεως κυρ ’Ιγνά τ ιο ς  ό).

’Ιγ ν α τ ίο υ  «προς Κύριον εκδήμησαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [Ιούλιος 1830] δ θεοφ. επίσκοπος «Τνρουλλώης» 
Δ ιονύσιος  7).

Δ ιο νυσ ίο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [30 ’Ιουλίου 1848] δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
πρ. Τορνόβου Π ανάρετος 8).

Π αναρέτου  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο
νάς μεταστάντος» εξελέγη [12Μα'ΐου 1878] δ πανιερώτατος μητροπολί
της Νίκαιας Ίω α νν ίκ ιο ς , των κανονικών ψήφων γενομένων έν τή εν 
Χάλκη ίερρ πατριαρχ. καί σταυροπηγιακή μονή τής "Αγίας Τριάδος 9)·

Ίω α ν ν ιπ ίο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο
νάς μεταστάντος» εξελέγη [27 ’Ιανουάριου 1879] δ πανιερώτατος μητρο
πολίτης Σερρών Γρηγόριος  ίο).

Γ ρη γο ρ ίο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [8  Φεβρουάριου 1888] δ πανιερώτατος μητροπολί
της Ρόδου Γερμανός  n).

Γ ερμανού  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 1 11

1) Παργμήθη «ρχάς Νοεμβρίου 1760 [ΣΤ' 10).
2) Αυτόθι 11.—*Υ ψ· η λ. κλπ. σ. 384.—Σ ά θ α ώς άνωτ. 231.
3) Παρητήθη τφ 1794 (Θ' 75) "Η παραίτησις έδημοσιευθη έν τοΐς Θ ρ α κ ι- 

κ ο ϊ  ς Ε ' 25.
4) Θ' 76.
5) Ηαρηεήθη τη ιθ ' Σεκτεμβι, ίου 1821 (ΙΑ' 2). Έδημοοιεύθη έν τοΐς Θ ρ α 

κ ί κ ο ΐ  ς Εβ' σ. 32.
6) ΙΔ ' 8.—Θ ρ α κ ι κ ά Ε' 36, 326.
7) ΙΔ' 169.
8) ΚΒ' 174. · ,
9) ΞΖ' ‘212.
10) ΞΖ' 223.
11) Α V τ ό θ ι 352, *
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Χαλκηδόνος» έςελέγη [13 Μαΐου 1897] ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Νικαίας ‘Ιερώ νυμος  *).

‘Ιερω νύμο υ  «τεθέντος εις διαθεσιμότητα άποφάσει τής eA. και ‘Ι„ 
Συνόδου» έςελέγη [22 Μα'ίου 1902] ο πανιερώτατος μητροπολίτης Ίωαν- 
νίνων Γ ρ^γόρ ιος  2).

Γ ρηγορ ίου  «προς Κύριον έκδημήσαντος» έξελέγη [21 Φεβρουάριου 
1928] ό πανιερώτατος μητροπολίτης Διδυμοτείχου Φ ιλάρετος 3)·

Φ ιλαρέτου  «τό ζην έκμετρήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεναστάντος» έςελέγη [21 ’Οκτωβρίου 1933] δ πανιερώτατος μητροπολί
της Νικαίας Β εν ια μ ίν  4).

13) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΟΛΙΣ

Έκ των επισκοπών τής μητροπόλεως Ήρακλείας ήδη από του θ'. αι- 
ώνος έξέλιπε πιθανώς άρχάς ιγ\ αϊώνος παραμείνασα απλώς ψιλώνυμος, 
εσχάτως δέ τιμηθεϊσα και διά μητροπολιτικής αξίας προσωρινώςέν τφ προ- 
σώπφ του νυν τιτλούχου αυτής, κατά τά κατωτέρωσχετικώς σημειοΰμενα 5)·

★* *

Χρύσαν& ος αρχιμανδρίτης, ψηφισθεΐς κατ’ Αύγουστον 1796, αιτήσει 
του μητροπολίτου Δέρκων Μακαρίου, «πρός καταρτισμόν του ΰπ’ αυτοΰ 
ποιμαινομένου λογικού ποιμνίου». Κατά ’Ιούνιον 1801 προήχθη εις μη
τροπολίτην Λακεδαιμόνιας 6).

‘Ά ν& ιμο ς  ιερομόναχος, ψηφισθεΐς κατά Δεκέμβριον 1805, ως αρ
χ ικ ό ς  προϊστάμενος Παναγίας Καφατιανής Γαλατά 7).

Δ χνιήλ  ιερομόναχος, ψηψισθείς κατά Μάϊον 1825, αιτήσει τών Έφο
ρων τών εν Γαλατά νοσοκομείων του Γένους καϊ τών επιτρόπων του 
εκεί ϊ. ναοΰ του αγίου Νικολάου, άρχιε]κώς προϊστάμενος του τελευταίου 
τοΰτου. Κατ’ ’Απρίλιον 1830 έςελέγη μητροπολίτης Λήμνου δ). 1

1) ??)ΐα' 7.
2) Αυτόθι 96.
3) 3)οθ' 104.
4) . ·
5) Parthey κλ«. σ. 103, 167, 183, 203,245. G e l  z.e r ungedtr. κλχ. ο. 552.— 

Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ  Cyprii κλπ.,β- 62. — Ρ. Π ο τ λ η Ε' 476.—Ό  ρ θ ο δ ο ξ ί α  Υ \
192, 249.—Μ. Ε. Έ  γ κ. ΙΒ ' 519.—L e Q u i e n I. 1143.

6) K to δ Π. *Αρχ. Θ' 96, 181.—Έ  χ χ λ. Ά  λ. ΚΑ' 32, ΚΗ' 244. -
7) Θ' 217.—Έ  κ χ λ .  Ά  λ. ΚΑ. 51, ΚΗ' 245.
8) ΙΛ' 77, ΚΗ' 278.—Έ  χ χ λ. "Α λ. ΚΑ' 62,



Ν ικη φ ό ρο ς  Ιερομόναχος, ψηφίσθεις κατά Μάϊον 1839, αιτήσει τοΰ μητρο
πολίτου Άμασείας Καλλινίκου «προς επιτροπικήν επίσκεψιν του εμπεπι- 
στευμένου τη αυτή πανιερότητι λογικού ποιμνίου και διακυβέρνησιν των 
παοεμπιπτουσών επαρχιακών αυτής υποθέσεων» ι),

Μ ελέτιο ς  ιερομόναχος, ψηφίσθεις κατά Ιανουάριον 1840, αιτήσει 
τοΰ μητροπολίτου Χαλκηδόνος 'Ιεροθέου «είς συναντίληψιν των επαρχια
κών υποθέσεων τής αυτής σεβασμιότητος και επιτροπικήν επίσκεψιν των 
πνευματικών αυτής τέκνων» 2).

Λ εόννιος  αρχιμανδρίτης, ψηφιστείς ιή 31 ’Οκτωβρίου 1906, ώς άρ- 
χιε]κός προϊστάμενος και ηγούμενος τής ιεράς μονής τής Ζωοδό- 
χου Πηγής (Βαλουκλή). Τή 20 Δεκεμβρίου 1927 συνοδική άποφάσει, λη- 
φθείσης ύπ’ όψιν τής πολυχρονίου εκκλησιαστικής διακονίας προήχ·δη εις 
μητροπολίτην υπό τον αυτόν ψιλόν τίτλον «Θεοδωρουπόλεως», έν τώ προ- 
σώπφ μόνον αΰτοΰ, τιμή; ενεκεν ανυψοΰμενον οΰτω. Τή 31 ’Ιουλίου 1928 
ενεγράφη είς τόΣυνταγμάτιον των Μητροπολιτών τοΰ Θρόνου, όρισθείσης 
και φήμης αΰτοΰ ώς «ΰ π ερ τίμ ο ν  καί έξάρχου Ροδόπης»  3).

14) ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ

Επισκοπή τής μητροπόλεως Ήρακλείας ήδη από τοΰ <ζ' αίώνος ετι- 
μήάη είς μητρόπολιν επί "Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Τ' [1328—1341] 
καταλαβοΰσα ρστ/ θέσιν έν τή ίκ ΰ έ ο ε ι  των μητροπόλεων. Έκλιπ'οϋσα 
πρό τής άλώσεοο; εμφανίζεται μετ’ αυτήν και αΰθις ως επισκοπή τής αυ
τής ώς άνω μητροπόλεως Ήρακλείας και δή συνηνάμένης μετά τής Μα- 
δΰτου. Κατά Δεκέμβριον ή επισκοπή αΰτη Κ α λλιο νπ ό λεω ς κα ί Μ α δύτο ν  

,προήχθη είς μ η τρ ό π ο λ ιν  ομώνυμον, λαβοΰσα τήν π' θέσιν έν τφ Συνταγ- 
ματίφ διαλυΰεΐσα δέ κατά τήν γενομένην [1923] είς Ελλάδα μετανά- 
στευσιν των χριστιανών αυτής. "Ο οικείος άρχιερεύς τελευταίως έφημίζετο 
ύπέρτιμ ο ς  κσΐ 8ξαρχος Θ ρακικής χερσονήσου  4)· 1

Ε π ισ κ ο π ικ ο ί  κατάλογοι  * A va r, κα ι Δ ντ. Θράκης  79

1) ΪΔ' 431.—Έ κ  κ λ. Ά  λ. ΚΑ' 67.
2) ΙΔ' 351*.—Έ  κ κ . λ / ’Α λ. ΚΑ' 67.
3) ^ ια ' 154. — Ό  ρ θ ο δ ο ξ ί α Β '  437, Γ' 192, 249.
4) Ρ  a r t b e y, 4, 61, 103, 155, 167, 182, 203.—G e 1 z e r. angedr. 536, 552* 

601, 609, 61Ό, 683.—T ο ΰ α ΰ c ο ϋ Cyprii σ. 63.—Ρ. Π ο r λ ή Ε ' 458, 476, 514.— 
Ό  ρ Φ. Γ' 235.—X ρ υ α. σύνταγμά ειον 72.—A e t a  Ρ a t r. A' 237, 261, 270, 338.— 
Μ. Έ . Έ  γ « . ΙΓ'577.—N έ α 2  ι ώ v ΚΣΤ (1933) σ. 567.—L e Q u i e n l .  1141* 
—Λε|. Έ  λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η Ζ' 121.—Έκ^λ, ίστ. φ. Β α φ ε ί § ο υ Γ ' α ,  97.
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&* *

Τόμος προ α γω γής τής έπαακοίζής Κ α λλ ιο υπ ό λεω ς καί Μ α δύτο ν
εις μ η τρό η ο λ ιν ,

γ ’Ιω α κείμ  έλ έφ  Θεόν κλπ.

Τά μέν περί την λατρείαν του *Οντος και τα πανίερα τής πίστεως 
δόγματα καί τά σεπτά της Εκκλησίας δέσμια παρελάβομεν τηρεΐν άμε- 
τίτρεπτα προς το άναλλοίωτον του -θείου χαρακτήρος τό σώμα τής Ε κ 
κλησίας άφομοιούντες.'Ως γάρ ’Ιησούς Χριστός χθες καί σήμερον 6 αυτός 
καί εις τούς αιώνας, οΰτω μία και ή σώζουσα πίστις, μία ή αλήθεια καί ή 
ζωή, ό Κύριος ημών, μία 5έ καί ή αγία Αύτοΰ Καθολική καί Άποστολική 
Εκκλησία, εν δέ τό τέλος καί 6 σκοπός, ή -ψυχική σωτηρία των εις Χρι
στόν πίστευόντων καί τής αιωνίου ζωής ή άπόλαυσις. Τάς δέ περί τήν εγ
κόσμιον εκκλησιαστικήν διοίκησιν καί τήν τού Χριστωνΰμου πληρώματος 
πειθαρχικήν τάςιν καί οικονομίαν ως τή ανθρώπινη μάλλον ύποστάσει συν- 
ακόλου&α, ειωθεν, έστιν δτε, παραλλαγάς.τινας ύφίστασίΐαι καί μετατρο- 
πάς, υπό καιρικών μέν αναγκών καί περιστάσεων προκαλουμένας, τοΐς δε 
θείοις καί 'Ιεροί; Κανόσι μή άντιπιπτούσας, άνυσίμους δέ τής επί τά 
κρείττω προκοπής τών πιστών κρινομένας υπό των τά πηδάλια τού θεοπα" 
γούς σκάφους τής Εκκλησίας διαχειριζομένων ών οφειλή ιερά καί χρέος 
απαραίτητόν προνοείν έκάστοτε περί λυσιτελεστέρας διευθετήσεως τών 
διοικητικών πραγμάτων τών εκασταχοΰ θεοσώστων παροικιών καί εμμε
λούς αυτών αρμονίας. Έργον τοιαΰτης δφειλετικής μητρικής προνοίας έστί 
καί τό ρυδμίζειν τά όρια τών εκκλησιαστικών επαρχιών κατά τάς εκάστοτε 
εκδηλουμένας άνάγκας καί προς χοντο, είτε συνιστάναι έκ μιας Μητροπό* 
λεως δύο, ή συνενούν δυο Μητροπόλεις εις μίαν, ή προάγειν Επισκοπήν 
εις Μητροπόλιν ανεξάρτητον, πάντα δέ ποιεΐν εν σκοπφ ίερφ καί κοινω- 
φελεΐ καί μετά στοργής μέν καί αγάπης προς ευσεβή έν πνεύματι τέκνα, 
μετ’ έκτιμήσεως δέ καί δικαιοσύνης προς τά νόμιμα δίκαια τών πνεύμα-' 
Τ;ΐκ ον ποιμένων καί προς την όφειλομένην αύτοϊς τιμήν. Διό καί εν ταίς 
ούτωσί δή παρισταμέναις άνάγκαις, προς πάσαν έν τή ίεραρχική τής εκ
κλησιαστικής επαρχιακής διοικήσεως τάξει μεταβολήν αναγκαία καί κανο
νικά κρίνονται πρώτον μέν άποχρώντες καί ουσιώδεις επιχώριοι λόγοι επι-

2) Κ W δ /Π . Ά ρχ. ^ ο η ' 15,
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βάλλοντεςτήν μετατροπήν, ειτα δέ νόμιμος αΐτησις καί συναίνεσις ιών εν 
ταΐς παροικίαις ένοικοΰντων ευσεβών χριστιανών και τών ποιμένων αυτών. 
“Ενθεν τοι και περί τή: άγιωτάτης Επισκοπής Καλλιουπόλεως καί Μαδΰ- 
του, τής υποκείμενης τή άγιωτάτη Μητροπόλει Ήρακλείας καί Ραιδε- 
στοϋ, λαβόντες ύπ’ ό'ψιν τήν υπό χρονολογίαν ιη\ ’Ιουλίου του σωτηρίου 
έτους α^α ' αϊτησιν τών αντιπροσώπων τής ορθοδόξου Κοινότητος Καλ- 
λιουπόλεως καί τής ύλης Επισκοπής, έφωδιασμένων δντων διά τα
κτικοί} πληρεξουσίου τή; εν Καλλιουπόλει εντίμου Δημογεροντίας, έξαιτου- 
μένων δέ έξ ονόματος πάντων τών έν τή Επισκοπή ταΰτη ευσεβών καί ορ
θοδόξων χριστιανών την άνάδειξιν τής Επισκοπής εις Μητρόπολιν ανε
ξάρτητον, ένεκα τών εν τή αιτήσει λεπτομερώς έκτιθεμένων λόγων, ών 
ένεκα ή τοιαΰτη προαγωγή έσται συντελεστική εις κρείττονα διεξαγωγήν 
τών διαφόρων επαρχιακών υποθέσεων καί εις άνυσιμωτέραν προστα
σίαν τών εκκλησιαστικών θρησκευτικών, κοινοτικών καί εκπαιδευτι
κών συμφερόντων τής επαρχίας ταΰτης, άτε δη τής πόλεως Καλ- 
λιουπόλεως ουσης έδρας πολιτικής Διοικήσεως (Μουτεσσαρίφλικίου), 
ευχερή δέ ταχεΐαν καί άμεσον έχοΰσης τήν μετά τής Βασιλευοΰσης 
συγκοινωνίαν, έ'τι δέ έ'χοντες ύπ’ ό'ψτν τήν υπό τοΰ κανονι
κού Κυριάρχου τής Επισκοπής ‘Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ήρακλείας 
καί Ραιδεστοΰ αγαπητού ήμΐν εν Χριστφ αδελφού κύρ 'Ιερώνυμου διαβι" 
βασθείσαν ήμΐν έγγραφον συναίνεσιν καί επιδοκιμασίαν υπό χρονολογίαν 
κζλ ’Οκτωβρίου αΦα καί ύπ’ άρ. Πρωτ. 6698, τούς λόγους δέ τής αίτή- 
σεως ταυτη; άποχρώντας κρίναντες καί εύλογοφανή τήν προσδοκωμένην 
εκ τής μεταβολής ταΰτης ωφέλειαν τοΐς ένοίκοις χριστιανοί;, έτι δέ έλπί- 
ζοντες καί άπεκδεχόμενοι θερμότερον άναδειχθήναι τον ζήλον αυτών εις 
προκοπήν εν τή πίστεικαί εις τήν τών κοινών πραγμάτων εύόδωσιν, δεΐν 
έγι’ωμεν, στοιχοΰντες τή έκπαλαι παραδεδομένη κανονική τάξει καί τφ 
άρχαίφ έκκλησιαστικφ έθει τιμήσαι καί άνυψώσαι τήν ειρημένην επισκο
πήν εις Μητρόπολιν, καθυπαγαγεΐν τε ταΰτην υπό τήν ά'μεσον εξάρτησιν 
καί υποταγήν τοΰ καθ’ ημάς 'Αγιωτάτου Άποστολικοΰ καί Πατριαρχικού 
Οικουμενικού Θρόνου, μηδεμίαν εφεξής έχοΰσης έπ' αυτής δικαιοδοσίαν 
καί εξουσίαν τής άγιωτάτης Μητροπόλεως ‘Ηρακλείας καί Ραιδεστοΰ» Καί 
δή γράφοντες μετά τών περί ημάς 'Ιερωτάτων ’Αρχιερέων καί ύπερτίμων, 
τών έν άγίφ Πνεΰματι αγαπητών ήμΐν αδελφών καί συλλειτουργών, άπο- 
φαινόμεθα, ΐνα ή ρηδεΐσα Επισκοπή τής Καλλιουπόλεως καί Μαδΰτων 
διά .τούς προεκτεθέντας καί εν τοΐς πρακτικοΐς τής 'Ιεράς Συνόδου πλα- 
τΰτερον έκτιθεμένους εύλογοφανεΐς λόγους, από τοΰ νΰν καί εις τό εξής καί 
εις αιώνα τον άπαντα ύπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται 
«Μητρόπυλις», ό δέ νΰν άρχιερατεΰων έν αυτή καί οΐ μετ’ αυτόν διάδοχοι 
τής άγιωτάτης ταΰτης Μητροπόλεως τιτλοφορήται «'Ιερώτατος Μητροπο
λίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδΰτων καί ύπέρτιμος», φυλάττων τήν κανο- 

Α ρ ά π ι κ ο ,  ^ T r G
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νίκην διαταξιν του μνημονεΰειν έν ταις ίεροπραξίαις του πατριαρχικού 
ονοματος, συναριθμοΰμενος δε τελευταίος τη τάξει εν τη χορεία των λοι
πών Ιερωτάτων Μητροπολιτών ιοΰ καθ’ ημάς κλίματος, ήτουν δγδοηκο- 
οτος (II .), οίος καί εν τφ Συνταγματίφ άναγέγραπται, εχων οΰτός τε κα'ι 
οί αυτόν διαδεχόμενοι την στάσιν καί έδραν την όρισθείσαν αύτφ έν ταΐς 
Εκκλησιαστικαΐς χοροστασίαις, Συνόδοις καί συνελεύσεσι ποιμαίνων ΰεο- 

φιλώς καί Οεαρεσιως τό εν τη επαρχία ταύιη λογικόν του Χρίστου ποί- 
μνιον, ευλογών τε καί άγιάζων αυτό καί πάντα τά αρχιερατικά έκτελών 
[ΐετα καίτής εν τφ ίερφ Συνθρότφ έγκαθιδρύσεως. Όφείλουσι δέ καί πάν- 
τες οι εν τη Οεοσώστω ταΰτη Επαρχία ένοικοίντες ευλογημένοι χριστια
νοί, ιερωμένοι καί λαϊκοί, άναγνωρίζειν την αύτοΰ ιερότητα Μητροπολίτην 
τη; αγιωτάτη: Μητροπόλεο); Καλλιουπόλεως καί Μαδΰτων, πειΟαρχεΐν τε 
και υποτάσσεσΟαι αύ.τφ ώς κανονικφ ανιών άρχιερεϊ καί πνευματικφ 
πατρί καί ποιμένι, λόγον μέλλοντι δοΰται ν: έρ τών ψυχών αυτών έτώ- 
πιον του αδέκαστου Κριτοΰ ένκαιρφ τής τών έργων άνταποδόσεως. Ταϋτα 
άπειράνθη καί κεκνρωται συτ οδικώς. Εις ένδειςιν δέ την περί τούτου καί 
προ; διηνεκή την ασφάλειαν έγένετο καί ό παρών ήμέτερος πατριαρχικός 
καί Συνοδικός Τόμος καταστρωθείς καί υπογράφεις έντφίερφ Κώδικι τής 
καθ' ήμά; αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας’ αντίγραφων δ’ αύτοΰ 
φέρον την Πατριαρχικήν ημών έπικύρωσιν διεβιβάσθη τώ Ηερωτάΐφ Μη
τροπολίτη Καλλιουπόλεατς καί Μαδύτων καί υπερτιμώ, έν άγια) Πνεύματι 
άγαπητφ ημών άδελφφ καί συλλειτουργώ κυρ ‘Τερωτυμω.

Μ ηΐοοπολί '.ου ^άρδεοον Γερμανόν

Έ ν έχει α ς\α', κατά μήνα Δεκέμβριον. Έπινεμήσεως ΙΕλ 

j  Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ‘Ιω α κ είμ  αποφαίνεται.

-j- Ό  Άδριανουπόλεως Κ ύρ ιλλο ς.
Ό  Άμασείας νΑ ν θ ιμ ο ς  
Ό  Τιοαννίνων Γρηγόριος  
Ό  Προΰσης Ν α θ α ν α ή λ  

*}· cO Νικοπόλεως καί ΙΙρεβέζης Δω ρόθεος

Ϋ Ό  Μηθύμνης Σ τέφ α νο ς  
-J- Ό  Μεσημβρίας Χ α ρ ίτω ν  
-j- Ό  Βάρνης Π ολύκα ρπος  
-{- 'Ο Χίου Κ ω νσ τα ντίνο ς  
t  Ό  Κορυτσάς Γερβάσιος
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Μ ελετίο υ  συνυποψηφιότης διά την πλήρωσιν τής χηρευουσης μητρο- 
πόλεως Σερρών κατά Δεκέμβριον 1651 ι).

Φιλο'&'έον «καθαιρέσει παντελεΐ καθυποβληθέντος διά τά πολλά 
και παρείσπρακτα αύτοΰ έργα» έξελέγη [20 Νοεμβρίου 1676] «ό πανοσιώ- 
τατος εν Ιερομον. κυρ ’Α θανάσ ιος» , αιτήσει τοΰ μητροπολίτου Η ρά
κλειας Βαρθολομαίου s).

'Ιοοα, τεΙμ «το ζπν έκμ?τρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς μετα- 
στά/ττς» έξελέγη [Ιανουάριος* 1835] 6 θεοφ. επίσκοπος Τυρουλ?ώης 
Γ ρηγόρ ιος, αιτήσει τοϋ μητροπολίτου Ήρακλείας Διονυσίου 3).

’Α β ερκ ίο υ  «προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό- 
λεως Μογλενών» έξελέγη [16 Φεβρουάριου 1891] «ό ίερολογιώτατος ίερς- 
δ.άκονος Φώ to;», αιτήσει τοΰ μ. Ήρακλείας Γερμανού 4)·

Φ αη^ου «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος* έξελέγη [10 Μαρτίου 1892] «ό όσιολογιώτατος. πρωτοσΰγκελ- 
λος τή: άγιωτάτης Μητροπόλεως Χαλκηδόνος Αωρό&εος», αιτήσει τοΰ 
αΰτοϋ ώς άνω μητροπολίτου 5}·

Δωρο&έου «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Γρεβενών» έξελέγη [31. Μαΐου 1897] ό θεοφ. επίσκοπος Είρηνουπόλεως 
"Ιερώ νυμος, αιτήσει τοΰ μητροπολίτου Ήρακλ-είάς 'Ιερώνυμου ό).

' Ιερω νύμου  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό- 1

1) Νομ. Σ υ ν .  214.—Προ τοΰ Μ ε λ ε τ ί ο υ  άγνωστον τίνες οι ύπάρξαντες 
αρχιερείς τής επαρχίας ταύιης. Μετ’ αυτόν άναφέρεται : Μ α κ ά ρ ι ο ς ,  κατά
Ιούλιον 1668 (Κώδ. Α' 438- — Τό Καν. δίκαιον τοϋ .θρόνου Ίεροσ. επί τοΰ 
όρους Σινά υπό Π. Ν ε ο κ λ έ ο υ ς ,  Κωνσταντινούπολή 1868 σ. 39. — Γ . Μ α ζ α -  
ρ ά κ η ώς άνωτ. σ. 376.

2) Ν ο μ. Σ υ ν. 227, 228.—Σ ά  θ α Μεσ. βιβλ. Γ  602. — Μετά τον 'Α θ α 
ν ά σ ι ο ν  άναφέρονται' ' Ι ε ρ ε μ ί α ς  1680, 1689, 1708. 1710, 1711, 1728 (Κώδ. 
Α. Κριτίου σ. 118. — Γ ε δ ε ώ ν, μνήμη Γανοχώρων σ. 118.—Έ  κ κ λ. 'Α λ. ΚΖ', 
554 ΛΒ' 270.—Μαυρογ- βιβλ. Κ ε ρ α μ έ ω ς  Α' 159. — Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς  1776 
(Παράρτημα ΙΖ' τόμ. Ε. Φ. Σνλλ. 6, 61) καί ' Ι ω α κ ε ί μ  εκλεγείς τω 1795 (Θ ρ α- 
κ ι κ ά Γ ' 379).

3) Κ ώ  δ. ΙΔ '. 241.
4) ΚΖ' 408.
δ) Α ύ τ ό θ ι 430.
6) ~υα' 12.
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λεως Χίου» έξελέγη [14 ’Ιουλίου 1909] ό πανιεράηατος μητροπολίτης 
Έλευθερουπόλεως Πίανάρεζος ι).

Π αναρέζου  «μετατεθέντος εΐς τον θρόνον τής αγιωτάτης μτμροπό- 
λεως Ηλιουπόλεως» έξελέγη [12 Αύγουστου 1910] ό πανιερώτατος μητρο
πολίτης Άδριανουπόλεως Κ α λλίν ικος»  2).

Κ α λλ ιν ίκ ο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μο- 
νάς μεταστάντος» έξελέγη [8 Μαρτίου 1912] ό θεοφιλ. επίσκοπος Δα- 
φ νουσίας  Κωνσταντίνος -)■ ,

Κ ω ναζανζίνου  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Πλωμαρίου [7 ’Οκτωβρίου 1924], παρέμεινεν έκτοτε ή επαρχία 
άνευ τιτλούχου,

15) Μ ΑΔΥΤΟΣ

Άρχικώς αποτελούσα, ώς φαίνεται, ιδίαν έκκλ. περιφέρειαν, εμ
φανίζεται έπειτα επί Δέοντος τού Σοφού [886 — 911] μεταξύ των επισκο
πών τής μητροπόλεως Ήρακλείας. ΈτιμήΘη πιθανώς επί ’Αλεξίου Κο- 
μνηνοΰ [1081 —1118] εις μητρόπολιν καταλαβούσαν διαδοχικώς την ξθ', 
ο', ξη', π' καί. ξγ' θέσιν. Έκλιπούσα ενωρίς προ τής άλώσεως, παρουσιάζε
ται μετ’ αύτήν ηνωμένη μετά τής Καλλιπόλεως εις μίαν επισκοπήν τής 
αύτής ως άνω μητροπόλεως 'Ηρακλείας. Τά κατά την τελευταίαν αύτής 
προαγωγήν εις μητρόπολιν ώς καί ό επισκοπικός "αύτής κατάλογος σημει- 
οΰνται έν τοις σχετικοϊς περί Κ α λλ ιη ό λεω ς  4)·

16] ΜΑΡΩΝΕΙΑ

Ποότερον ένοριακή ύπάρχουσα τής μητροπόλεως Τραϊανουπόλεαις 
προήχθη έπειτα [στ' αιών],-εις ά ρ χ ιεπ ια κο π ή ν  τής επαρχίας Ροδόπης τε- 1

1) Αυτόθι 193.
2) Αυτόθι 226.
3] Αυτόθι 262. ·, ■ -
4] P a r h e y  98, 103, 136, 199, 204, 231, 241, 245, 3)3.— G e l z e r  un- 

gedr. 552. 586, 587, 599, 608, 610, 616. —T ο ϋ α υ τ ο ύ  Cypriio. 63. Ρ. Π ο τ λ ή·  
Β' 393, Ε' 72, 475, 476, 493, 501, 514.—X ρ υ σ. συνταγμάτων 72.— A c t a  P a t r .  
A', 98, 128, 171, 338. — Μ. Γ ε δ ε ό) ν , Π. Πίν. 334, 340. — Μ, Έ , Έ  .γ κ. ΙΣ Τ ' 
455. —L e Q u i e π I. 1141.—X ρ. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ [νυν Ά ρχ. ’Αθη
νών], Μάδυτος ή πόλις της Χερσονήσου. Ά θήναι, 1890.—Τ ο ΰ α ϋ τ ο ϋ, Μάδυΐος 
ή πόλις τής-Θρακ. Χερσονήσου κατά τούς βυζ. χρόνους έ ν Θρ  α κ.  έ π ε τ η ρ ί δ ι  
1897, σ. 35 έξ.—Λεξ. °Ε λ ε ’υ θ ε  ρ ο υ δ ά κ η Θ' 9Γ — Έκκλ. ίστ Φ, Β α φ g ί -
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λοδσαν τω π, Κ)πόλεως. Άργότερον μετά την τελευτήν ’Ανδρονίκου Πα- 
λαιολόγου τού Γ ' [f 1341] και μάλλον ωρισμένως μετά τό 1365 ετιμήθη 
και εις μη τρό π ο λιν , καταλαβούσαν άρχικώς 98ην θέσιν καί τελευταίο>ς 
εχουσαν . . . .  τοιαύτην μεταξύ των λοιπών μητροπόλεων τοϋ Σ υντα γμ α -  
τίον. Έρημωθεισα διά τάς καιρικάς περιστάσεις μετέπεοεν εις απλήν 
εξαρχίαν, πιθανώς περί τά τέλη τού ιστ' αίώνος. Ίωαννίκιος Β' κατά Δε
κέμβριον 1646 άνακαινίσας άποκατέστησε την μητρόπολιν Μαρωνείας 
συνενώσας άμα αυτή καί τάς υπό την πατριαρχικήν εξουσίαν τελοΰσας νή
σους Θάαον καί Σ α μοΰρά κην . Ό  οικείος άρχιερεύς φημίζεται ϋπέρτιμ ο ς  
καί ε'ξαρχος Ρ οδόπης, ή δέ έδρα αυτού εΰρηται από χρόνου ήδη μακρού 
εν Κομοτινή [Γκιουμουλτζίνη). Τη Μητροπόλει Μαρωνείας συνεχωνεύθη 
καί αύδις [6 Σεπτεμβρίου 1932) ή προσωρινώς [Νοέμβριος 1924 εις ανε
ξάρτητον μητρόπολιν άναδειχθεισα νήσος Θάσος Χ).

** *

Τόμος Συνοδικόςάποκα'& 'ίαζάς τή ν  μ η τρ ό π ο λ ιν  Μ αρω νείας 2).

Ϋ  Ίω α ν ν ίκ ιο ς  έλ έφ  Θεόν ά ρχ ιεπ ία κο πο ς Κ ω νατανχινονπόλεω ς, 
Ν όας Ρ ώ μ ης και Ο ικουμενικός Π α τρ ιά ρχης.

Γεωργού τε καί φυτοκόμου ίδιον τό μη μόνοναίρεΐσθαι γήν αγαθήν 
τε καί εύκαρπον, ως πλεονάζειν τον άσταχυν τριάκοντα* εξήκοντα καί εκα
τόν, αλλά καί των φυτών δσα εύγενή τε καί ήμερα καί καρπόν δυνάμενα 
προσενεγκεΐν, αγαθόν τε καί κάλλιστον, έπαφελή τε άμα καί επαινετόν’ 
καί τούτων δσα μέν δργώσι καί περιττόν άφιάσι κλάδον περικόπτειν καί 1

1] Ρ a Γ t h e y ώς άνωτ. a. 4, 58, 99, 148, 152, 164, 201, 234- -  G e 1 z e r 
ungear, κλπ. a. 535, 551, 570, 592,601,.609, 610,629— T ο ϋ a  v t  ο ϋ G. Cyprii κλπ. 
σ. 4. 59. —Ρ ά λ λ η καί Π ρ τ λ ή Ε ' 456, 475, 49δ σημ. 1. — Acta P a tr ia rc h a te  
Constjtani Μ i k 1 ο s i c h καί M u l l e r  τομ. A' 45, 471, 559, 594.— Χ ρ υ σ ό ν *  
θ ο υ ' Ι  ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν  Συνταγμάτιον σ. 73.—Ά ρχ. X ρ. Π α nab. αί έπαρχίαι 
κλπ.σ. 23.—Ό  ρ θ  ο δ οξ ί α Α' 420. Γ' 234 —Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. Π ίνα
κες σ. 410, 438, 576.—Σ ά ϋ· σ. Μεσαίων. Βιβλ. Γ ' σ. 580. — Έ  κ κ λ. ’Α 
λ ή θ ε ι α  ΜΑ' σ. 4.—Μ. Έ  λ λ . Έ  γ κ υ κ λ. Η ' 456, ΙΔ', 783, ΙΣ Τ ' 745.— 
Μ. Μ ε λ ι ρ ρ ύ τ ο υ ,  περιγραφή ιστορική καί γεωγραφική' υπό εκκλησιαστι
κήν επβψιν τής επαρχίας Μαρωνείας 1871.— ~L i: Q u i e n ως ανώι. I*
σ. 1196. —Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΤ' (1931) σ. 563. — Ε κ κ λ η σ ί α  έτος I ' [1932] σ. 
332, 348. — Αεξ. Έ  λ ε υ θ  ε ρ ο υ δ ά κ η Θ' 199.

2] Ν ο μ. Σ  υ ν. !42αβ, —Σ ά ·θ α Μεσ. βιβλ. Γ ' 580.
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άφαιρεΐν' δσα δε πάλιν των ίκμαλέων είσί και ευωδέστερων, τής προσού- 
σης αύτφ έπιμελείας έπάρδειν τε καί περί θάλπει ν εις αύξησιν καί προκο
πήν αύτών'έν οίς τοΰ καιρού ένδιδόντος δυταμονοθαι καί έρριζούσθαι 
έσονται πρός τε πληθυσμόν αυτών καί εύχρηστίαν. Τοίνυν καί ή καθ’ 
ήμάς τοΰ Χρίστου Μεγάλη Εκκλησία, ώς καλός γεωργός καί φυτοκόμος 
άριστος, φροντίζουσα, ώς έθος αυτή, των δσα θεοφιλή καί τφ κοινφ πλη- 
ρώματι αυτής επωφελή είσί καί έμμελώς αναζητούσα εύρε την μητρόπολιν 
Μαρωνείας κατάκεχωσμένην εν άφανεΐ καί άγνοουμένην παρά πολλοϊς 
άτε ερήμην οΰσαν ανθρώπων καί στερησκομένην τής άνηκοΰσης αυτή προ
σόδου τε καί τιμής, καί τό χείρον πνευματικής διδασκαλίας άμοιροι σαν 
καί νουθεσίας πατρικής καί τοσοΰτου μάλλον παρίππεύσαντος καιροΰ υπό 
εξαρχίαν τελεϊσθαι καί καταπατεΐσθαι υπό ιών τυχόντων και φ·θείρεσ·θαι 
κατ’ άμφω' εγνω δεϊν άνακαινίσάι αυτήν καί έίςτήν άρχαίαν άποκαταστή- 
σαι τιμήν καί καθέδραν, τό τε ενδεές αυτής ά\απληρώσαι και τό Ιλλεΐπον 
έξισώσαι επί αυξήσει αυτής και συντηρήσει τής καθ·’ ημάς τοΰ Χρίστου 
Μεγάλης Εκκλησίας, καί τούτου προσετέθη αυτή παρεπομένως τά δΰο 
πατριαρχικά νησία, Θάσος καί Σαμοθράκη, επί βοηύεία αυτής καί συστά- 
σει,ώς δύνασθαι τον κατά καιρούς αυτή προστατετ οτ τα έπιχορηγεΐν εύχε- 
ρώς μάλλον πρός τήν Μ. Εκκλησίαν τά όφειλόμετα, καί ταΰτά τοΰ κατό- 
νος διαγορεΰοντος μικροτέρας χώρας μηδένα άρχιερατεύειν επί καταφρο
νήσει τοΰ αρχιερατικού υψώματος’ τούτου χάρίν καί ή μετριότης ημών, 
άκριβώς καί ασφαλώς διασκεπτομένη καί τό περί τούτου Ιν ουνέοει, καί, 
ώς είκός, δοκιμασία καί άπταιστη) πείρα καί πληροφορίρ άληύειδιεγνωκνΐα, 
γράφει συνοδικώς καί έν άγίφ παρακελεύεται Πνεύματι, είδήσει καί γτώμη 
τής ιεράς καί ύπερτελοΰζ τών άρχι ερεών όμηγύρεως των τε τιμιωτάτων κλη
ρικών καί τών εύγενεστάτων άρχόντων τής πολιτείας, ίνα από τοΰ νΰν 
καί εις τό έςής, μέχρις ου ό ήλιος τον ίδιον περιτρέχει κύκλον, ή Μαρώ- 
νεια αυτή εϊη καί λέγοιτο μητρό πο λις , έχουσα μετ’ αυτής ήτ ωμένα καί 
υποκείμενα αύιή τά ποτέ πατριαρχικά δύο νησία, Θάοον καί Σαμοΰρά*  
κην , έξάρχουσα τούτων καί επιστατούσα, καί χειροτοτ ηθείη ε=ν αυτή τή 
Μαρωνείρ γνήσιος καί κατθολικος άρχιερεύς αυτή: καί νόμιμος μητροπο
λίτης, ύπείκων καί αποτασσόμενος τή Μεγάλη τοΰ Χριστού Έκκλησίρ, κατά 
τούς λοιπούς τών αρχιερέων, παρέχων αυτή τό βασιλικόν αυτού χαράτζειον 
φλωρία χρυσά τριάκοντα καί τά λοιπά όίλλα δικαιώματα, δσα κοιτάς έπιρ- 
ρίπτονται αύτφ κατά καιρούς υπό τής ιερά; τών άρχιερέων συνόδου, ποι* 
μάίνειν τον έκεΐσε ύπ’ αυτού Χρυστώνυμον λαόν κατά τήν περίληψιν 
τής πράξεως αυτού εκλεγείς τή κανονική ψήφφ καί έπιτραπείς 
παρά τής εκκλησίας, τής μητρός πασών τών εκκλησιών.'Όύεν εις δήλω- 
σιν καί ασφάλειαν διηνεκή εγένετο καί ύ παρών συνοδικός τόμος κρτα-
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στρωθείς εν τωδε τω ΐερψ τής καθ’ ημάς του Χρίστου Μεγάλης Εκκλη
σίας κώδικι».

Έν ετει σωτηρ'φ αχμς, εν μηνί Δεκεμβρίφ. Ίνδ. ΙΕ'.

*  **

«Επειδή τής Μαρωνεία; πρόπαλαι οΰσης μητροπόλεως καί τά πρω
τεία ταΰτης φεροΰσης καί διά το τού καιρού ά'στατον εις εξαρχίαν παρα- 
λόγως μεταπεσοΰσης καί διά τό μη φέρεσθαι την άλλως τά εκκλησιαστικά 
αυτή; δίκαια, φθειρόμενα παρά των τυχόντων καί κινδυνευειν μάλιστα κοί 
ζημιοΰσθαι τούς έν αυτή χριστιανούς ψυχικώς τε καί σωματικώς, έκρίθη 
καί απεφασίσθη συνοδικώς . . . άναλαβεΐν την προτέραν αυτής κατάστα- 
σιν καί τιμήν καί κατά τό άρχαϊον αυτής είναι καί λέγεσ-θαι τήνΜαρώτειαν 
ταυ την μητρό /ιολ ιν , έχουσαν ηνωμένα καί υποκείμενα αυτή τά δυο νησία, 
Θάσον καί Σ χμ οϋ 'ρά κην , προς βοήθειαν αυτής καί σΰστασιν καί χει- 
ροτονηθήναι έν αυτή γνήσιον καί καθολικόν μητροπολίτην εις τό διοικεΐν 
τούς έν αυτή χριστιανούς νομίμως τε καί κανοτιϊώς . . . », ψήφων κανο
νικών γενομένων έξελέγη [12 /Δεκεμβρίου 1 (546] «ό πατοσιώτατος έν ίερο- 
μονάχοις καί πνευματικοΐς κύρ Π ογκράτιος»  ’).

Ά νΟ Ίμ ο ν  «παραίτησιν οίκειοθελή καί άβίαστον ποιησαμένου 1 2 3)» έξε- 
λέγη [’Οκτώβριος 1756] «6 όσιώτατος έν ΐέρομονάχοις κύρ Κ α λλίν ικο ς» 3).

Κ α λλιν ίκο υ  «τό ζήν έκμετρήσαντος καί προς τάς ουρανίους μονάς 
μετοικήσαντος» έξελέγη.[Μάϊος 1771] «ό πανοσιώΐατος έν ΐέρομονάχοις

Ε π ισ κ ο π ικ ο ί  κ α τά λογο ι τη ς  Ά ν α τ ,  κ α ί Δ ντ. Θ ράκης  87

1) Ν ο μ. Σ υ ν καί Σ ά θ  α ένθα ανωτέρω.— 'Από τής άλώσεως καί έξης φε·
ροντμι αρχιερείς τής επαρχίας τούτης: Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς .  'Ιούλιος 1498. — Γ α 
β ρ ι ή λ  ( Τ ρ α ϊ α ν ό  υ π  ό λ ε  ω ς ή τ ο ι  Μ α ρ ω ν ε ί α  ς,ούτως υπογράφει). 
Ιανουάριος 1565—'Λ ρ σ έ ν ι ο ς, Αύγ· 1567·—ά ν ώ ν υ μ ο ς, ’Απρίλιος 3580. 
— Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς ,  ’Ιούνιος 1619.—(Ό  ρ θ  ο δ. Θ' 79.—Γ. Μ α ζ α ρ ά.'κ η ως 
άνωτ. σ. 108.—Ή  λ. Γ ε ν ν. Φωτ. βιβλ. σ. 158.— Κ ώ δ, Π. Ά  ρ χ· Γ. 20). Τ ίν  
Π α γ κ ρ ά τ ι ο ν ,  άναφερόμενον συνεχώς, κατά ’Ιανουάριον 1648, τώ 1651, ’Ια 
νουάριον 1661. Μ άτι. 166:3, N .jlj. 1665 καί ’Ιανουάριον 1669 (διορθωτέον 
ϊτως 1668, έκτος εάν πρόκειται περί αύτοΰ ώς πρ. Μαρωνείας), διεδέχθη ό Α ν α
ν ί α ς, άναφερόμενος κατά Φεβρ. 1668, Ίανουάρ. 1671, 8]βρ· 1672, Απριλ. 1675. 
Κ α  λ λ ί ν ι χ  ος,Δ Ιάϊος 1697—1698 —1714-— Δ α ν ι ή λ - Γ  α β ρ ι ή λ 3721.— 
καί " Α ν θ ι μ ο ς  Μάρτιος 1737 (Κ ώ δ. Π. Ά  ρ χ. Α 432, 406 Γ , 20, Δ 18.
L e Q a i e n I ,  α. 1198. Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ ' 54, 55. — Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η ώς
άνωτ. σ. 354, 37β, 601. — Σ ά θ α ώς ανωτ. σ. 408.—Κ ε ρ α μ έ ώ ς, Ίερ . βιβλ. Α'
335, 347, 348, Δ' 18.- Ή  λ. Γ ε ν ν. Φωτ. βιβλ. σ. 192).

2) Παρητήθη τή 14 Σ]βρίου 1756 {Δ' 193).
3) Δ' 193.
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κυρ Ν εόφυτος, ό καί μέγας αρχιδιάκονος τής αγίας τοΰ Χρίστου μεγάλης 
Εκκλησίας1).

Ν εο φ ύ το υ  «προβιβασδέντος εις τόνάγιώτατον πατριαρχικόν και άπο- 
στολικόν τής Κωνσταντινουπόλεως οικουμενικόν θρόνον» έξελέγη [Μάϊος 
1789] «δ δσιώτατος εν ίερομονάχοις πρωτοσΰγκελλος τής επαρχίας ’Α ρ
χής κυρ Ν εό φ υ το ς» ?).

Ν εο φ ύ το υ  «παραίτησιν οίκειοδελή ποιησαμένου προς την Εκκλη
σίαν Ινυπόγραφον καί άβίαστον 3 '» έξελέγη [Όκτά>βριος 1810] «6 όσιολο- 
γιώτατος αρχιμανδρίτης τοΰ άγιωτάτου πατριαρχικού, άποσιολικοΰ και οι
κουμενικού θρόνου κυρ Κ ω νστάντιος»  4).

Κ ω νσταντίου  «εκ μέσου γενομένου καί την επαρχίαν καταλιπόντος 
διά κακοβουλίαν αύτοΰ» έξελέγη [’Οκτώβριος 1821] «ό πανοσιώτατος έν 
ίερομονάχοις κυρ Δ α ν ιή λ» 5).

Δ ανιήλ  «μετατεθέντος καί προβιβασΰεντός εις τον θρόνον τής άγιω- 
τάτης μητροπόλεως Φιλαδέλφειας» έξελέγη [Φεβρουάριος 1838] «ό δσιώ
τατος έν ίερομονάχοις κυρ 5Ιω α νν ίκ ιος, 6 καί δευτερεΰων χρηματίσας τής- 
τοΰ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας» 1 2 3 4 * 6).

Ίοοαννικίου  «το ζην εκμετρήσαντος καί είςτάς ουρανίους μ,οτ'άς με- 
ταστάντος» έξελέγη [’Οκτώβριος 1839] «δ όσιολογιώτατος πρωτοσΰγκελλος 
τής θεοσώστου επαρχίας Κυζίκου έν ίερομονάχοις κυρ ”Αν& ίμος» 7 8 9 10).

Ά ν ϋ 'ίμ ο υ  «μετατεθέντος καί προβιβασθέτ τος εις τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέσου» έξελέγη [Δεκέμβριος 1845] «ό όσιολο- 
γιώτατος πρωτοσΰγκελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Εφέσου κυρ Κ ύ 
ριλλο  . »8).

Κ υρ ίλλο υ  «προς Κΰριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (16 Μαρτίου 1863J ό όσιολογιώτατος κυρ Θ εόκλη
τος,]ό μέγας αρχιδιάκονος τής αγίας τοΰ Χριστοΰ μεγάλης Εκκλησίας» 9)·

Θ εοκλήτου  «προς Κΰριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μοτάς 
μεταστάντος» έξελέγη (11 Σεπτεμβρίου 1865) «ό μητροπολίτης πρ. Νύσ
σα βας ’Ά ν& ιμος»  ίο).

1) Ζ ’ 31.
2) Ζ1 240,
3) Π αρηιήθη καιά 8]βριον 1810 (Κώδ. Θ' 276).
4) Αυτόθι σ. 277.
6) Κώδ. ΙΔ' 6.
6) Αυτόθι σ. 313. .
7) Αύιόθι σ. 343.
8) Κώδ. ΚΒ' 100.
9) Αυτόθι σ. 434.

10) Αυτόθι σ, 471.
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Ά ν ϋ Ί μ ο υ  «παυθέντος από της μητροπόλεως καί τε^έον άπομακρυν 
θέντο;» έξελέγη (23 ’Ιουλίου 1877) «ό όσιολογιώτατος μέγας αρχιδιάκονος 
του αγιωτάτου Οικουμενικού θρόνου κυρ cΙερώ νυμ ο ς» ι)..

* Ιερω νύμ ο υ  «προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο
πόλεως Νικοπόλεως» έξελέγη (2 Σεπτεμβρίου 1885) «ό όσιολογιώτατος 
αρχιμανδρίτης κυρ ΚωναχαντΧνος Β α φ είδη ς»  2).

Κ ω νσ τα ντίνο ν  «προβιβασθέντος εις τον θρόνον της άγιωτάτης μη- 
τροπόλεως Σερρών» έξελέγη ( 2 0  ’Οκτωβρίου 1888) «ό όσιολογιώτατος 
αρχιμανδρίτης κυρ Χρύοαν&Ός eΙερ ο κ λή ς» 3).

Χ ρυα ά νΰ 'ου  «προς Κύριον εκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μο- 
νάς μεταστάντος» έξελέγη (23 Όκτωβρίπυ 1893) «ό πανιερώτατος μητρο
πολίτη; πρ. Τραπεζοΰντος Γ α β ρ ιή λ » 4)·

Γ α β ρ ιή λ  «παυθεντος καί καθαιρεθέντος» έξελέγη (1 6  ’Ιουλίου 1894) 
«ό όσιολογιώτατος μέγας αρχιδιάκονος ’Ιω ακείμ» $).

’Ιω α κ ε ίμ  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Ρόδου» εξελέγη (Σεπτέμβριος 1900) «ό πανιερώτατος μητροπολίτης Σηλυ· 
βρίας Κ ώ νστάνζιος» β).

Κ ω νύτανχίον  «τεθέντος εις προσωρινήν διαθεσιμότητα» εξελέγη (19 
’Οκτωβρίου 1902) «ό πανιερώτατος μητροπολίτης Άγκυρας Ν ικό λα ο ς» 7).

Ν ικο λά ο υ  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Καισαρείας» έξελέγη (13 Φεβρουάριου 1914) «ό θεοφιλέστατος επίσκοπος 
Παμφΰλου Μ ελιααηνός  s).

Μ ελιοοηνον  «προ; Κύριον εκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (10 Φεβρουάριου 1922) «ό πανιερώτατος μητροπο
λίτη; Τραπεζοΰντος Χ ρύσ α νθ ο ς»  9)·

Χ ρνσάν& ου  «άποκατασταθέντος και αυθις δι’ άποφάσεως συνοδικής 
εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Τραπεζοΰντος» εξελέγη (17 
Νοεμβρίου 1922) ό πανιερώτατος μητροπολίτης Βιζΰης ’Ά νΰ Ίμ ο ς»  ίο).

ϊ)  Κώδ. ΞΖ' 197.
2) Αυτόθι σ. 311.
3) Αύιόθι σ. 369.
4) Αυτόθι σ. 455.
5) Αυτόθι σ, 470.
6) Κώδ. 7>ιΐα' 63.
7) Αυτόθι σ. 99.
8) Αυτόθι ο. 302.
9) Αυτόθι σ. 323.

10]Αύτόθι σ. 356.
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17) Μ ΕΤΡΑΙ

Εκ των επισκοπών τη; μητροπόλεως 'Ηράκλειας τουλάχιστον από 
στ' αίώνος καταργηΟεΐσα προ τής «λώσεώς και εμφανιζόμενη μετ’ αυτήν 
ώς πατριαρχική έξαρχία ή καί συνηνωμένη τη αρχιεπισκοπή Κωνσταντινου
πόλεως. Άργότερον άναφέρεται όμοϋ μετά τής ’Α&νραίΤ} των Ά'&νρων 
ώς επισκοπή καί αύθις τής μητροπόλεως 'Ηράκλειας, τιμηθεΐσα κατά ’Ο
κτώβριον 1909 εις μητρόττολιν Μέτρων καί ’̂ .^νρων,κατέχουσαν τήν πζ' 
θέσιν εν τφ Συνταγματίφ των μητροπόλεων. Διελυθη διά τής μετανα- 
στευσεω; των Χριστιανών αυτής εις Ελλάδα (1928). Ό  οικείος άρχιερευς 
τελευταίως εφημίζετο ϋπέρτιμος χαϊ εξαρχος Προποντίδος  ΐ).

Τόμος προαγωγής τής έπιοκοπής Μέτρων κ α ϊ  Αϋ'υρΰον είς μητρόπολιν2]

Ϋ  ’Ιωακείμ, έλέφ  Θεοΰ 3Αρχιεπίσκοπος Κ ω νατανΊινονηόλέω ς , 
Νέας Ρώμης χαϊ Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τά περί την εγκόσμιον εκκλησιαστικήν διοίκησιν καί τήν του χριστε- 
πωνιίμου πληρώματος πειθαρχικήν τάξιν καί οικονομίαν, ώς τοΐς άνΟρω- 
πίνοις πράγμασι καί τή καταστάσει συνακόλουθα, ειωΟεν εστιν δτε πα- 
ραλλαγάς τιναςύφίστασθαι καί μετατροπάς, ουκ άντιπι πτοτώας μέν, ώς 
εΐκός, τοις θείοις καί ιεροις κανόσι, προς τάς έκάστοτε δε άνάγκας καί πε
ριστάσεις μάλλον ευαρμόστους καί τής επί τά κρείττω προκοπής των πι
στών ύπηρετικάς. Έξ ου δή καί εργον δφειλετικής προνοίας κρίνεται τά 
τών εκκλησιαστικών επαρχιών ρυδμίζεσθαι καί διευθετεΐσδαι υπό τής 
Εκκλησίας κατά τάς εκάστοτε έκδηλουμένας καιρικός ή τοπικός άνάγκας. 
Πάντα γάρ κατά τό χρεώΐ' καί προς οικοδομήν, κατά τό άποστολικόν πα- * *

l j P a r t h e y  101, 204. 245. — G e 1 z e r ungedr. 552, 623. — T ο ΰ αυ
τ ό  ϋ Cyprii σ. 63. —Ρ. Π ο τ λ ή Ε' 479, 514. — A c t a P a t r .  A' 490, 505, Β' 
56. 301.—Συνταγμάτων X ρ υ σ ά ν θ ο υ σ. 72. —Ό  ρ θ ο δ. Γ' 235, — Α. Κ ε 
ρ ά  μ έ ω ς Ίεροσ. βιβλ. Α' 348, 442. —Μ. Έ . Έ  γ κ. 1Ζ' 94. — X ρ ι σ τ . Κ ν ή" 
t  η σύμβολού είς τόν κατάλογον τών ’Επισκόπων Μέτρων καί Ά θύρω ν έν Έ  κ κ λ.
*Α λ. ΚΘ' 407. ·—Ή  επισκοπή Μέτρων καί Ά θύρω ν εν Έκκλ. Ά λ . ΚΘ' 407. — Ή  
επισκοπή Μέτρων υπό άρχ. ’Σ ε ξ .  Β ε λ α ν ι δ ι ώ ΐ ο υ  [ α υ τ ό θ ι  Λ' 15] -περί 
τών επισκόπων Μέτρων καί Ά θύρων υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν [α ύ τ ό θ ι Λ' —ΛΚ' 20] 
—L e Q u i  e n I. 1149. — Κο3δικες τή; επισκοπή; Μέτρων καί Ά θύρας υπό Μ ι λ τ -  
Σ α ρ α ν τ ή έ ν Θ ρ α κ ι κ ο ϊ ς  Ε ' 163 έξ. Λεξ. Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η  Θ' 
385. Ν έ α  Σ ι ώ ν ΚΣΤ' [1931] σ. 567.

2] ^ο η ' 127.



ράγγελμα, δφείλουσι γίνεσθαι. ’Επειδή τοίνυν και περί τής Επισκοπής 
Μέτρων και Άθυρων τής Μητροπόλεως Ήρακλείας του καθ’ ημάς Άπο- 
στολικού καί Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου ανάγκη παρέστη διά τάς 
καιρικάς των μερών εκείνων περιστάσεις Ιδιάζουσαν λαβεϊν εκκλησιαστι
κήν πρόνοιαν καί μεριμνήσαι προς ένίσχυσιν τής αρχιερατικής προστασίας 
τού αυτόθι ευσεβούς πληρώματος, όπως τούτο από μείζονος τής αυθεν
τίας καί δυνάμεως περιεπόμενον καί προστατενόμενον, μείζονα και τήν 
προκοπήν καί εύόδωσιν έχη τήν έν Χριστφ καί μείζονα τήν από των έξω
θεν επιστολών ασφάλειαν ή Μετριότης ημών μετά των περί ημάς 'Ιερωτά- 
τάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών εν Ά γίφ Πνεύματι αγαπητών ήμΐν 
αδελφών καί συλλειτουργών, τήν ανάγκην ταύτην ύπ’δψιν λαβόντες, εύ- 
μενώς δέ καί εις τον πόθον καί τάς έπανειλημμένας τών κατοίκων αιτήσεις 
άνταποκρινόμενοι, ου μήν δ’ άλλα καί τήν επάρκειαν τού μέρους λόγφ τε 
πληθυσμού καί τής άλλης προόδου καί επιδόσεως ύπ’ όψει έχοντες καί 
εις τήν προσδοκωμένην πνευματικήν ωφέλειαν καί επί τά καλά διαθέρ- 
μανσιν τών ευσεβών καί φιλότιμων κατοίκων άφορώντες, έγνωμεν προ- 
φρόνως, διασκεψάμενρι συνοδικώς, τιμήσαι καί άνυψώσαι τήν ειρημένην 
’Επισκοπήν εις Μητρόπολιν, αΐροντες τήν επ’ αυτής δικαιοδοσίαν καί 
εξουσίαν τής Πέρας Μητροπόλεως Ήρακλείας, καθυπάγοντες δέ αυτήν 
ύτο τήν άμεσον εξάρτησιν καί υποταγήν τού καθ’ ημάς Άγιωτάτου Ά πο- 
στολικού καί Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου. Έ φ ’ φ καί γράφοντες 
άποφαινύμεθα ινα ή ρηθεΐσα τέως ’Επισκοπή Μέτρων καί Άθυρων ύπάρχη 
από τού νύν καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται Μητρόπολις τού 
καθ’ ημάς Άγιωτάτου Άποστολικού καί Πατριαρχικού Οικουμενικού 
Θρόνου, ό δέ έν αυτή κανονικώς εγκαθιστάμενος άρχιερεύς τιτλοφορήται 
«'Ιερώτατος Μητροπολίτης Μετρών καί Άθυρων καί ύπέρτιμος», φυλάτ- 
των τήν κανονικήν τάξιν τού μνημονεύειν τού Πατριαρχικού ονόματος, 
συναριθμοΰμενος δέ Π Ζ ' εν τή τάξει καί χορείμ τών λοιπών τού Θρόνου 
Μητροπολιτών, καθά καί εν τώ Συνταγματίφάνεγέγραπται, στάσιν τε καί 
έ'δραν τήν άνάλογον έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς χοροστασίαις καί συνελεύσε- 
σιν έχων, ποιμαίνων θεοφιλώς καί θεαρέστως τό έν τή έπαρχίμ ταΰτη λο
γικόν τού Χριστού ποίμνιον, ευλογών τε καί άγιάζων αυτό, καί πάντα τά 
αρχιερατικά έκτελών ώς γνήσιος τής Επαρχίας άρχιερεύς μετά καί τής έν 
τφίερφ Συνθρόνφ εγκαθιδρύσεων.Όφείλουσι δέ καί πάντες οί έν τή θεοσώ- 
στφ ταυτη έπαρχίμ ένοικούντες ευλογημένοι χριστιανοί, ιερωμένοι τε καί 
λαϊκοί, άναγνωρίζειν τον έκάστοτε άρχιερατεύοντα ώς Μητροπολίτην αυ
τών καί πε,θαρχεϊν καί ύποτάσσεσθαι αύτφ, ώς κανονική) αυτών άρχιερεΐ 
καί πνευματικφ πατρί καί ποιμένι, λόγον μέλλοντι δούναι υπέρ τών ψυχών 
αυτών ενώπιον τού άδεκάστου Κριτού έν ήμέρμ τής τών έργων ανταποδό
σεων, προθυμως τε τήν κεκανονισμένην καταβάλλειν αύτφ αρχιερατικήν

’Ε π ι σ κ ο π ι κ ο ί  κατάλογο ι τ ή ς / Α ν α τ ,  κα ί  Αντ,  Θράκης  ί>1
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επιχορήγησιν, καθώς και πάντα τά λοιπά αρχιερατικά δικαιώματα, κυρίά 
τε και τυχηρά, εις αξιοπρεπή συντήρησιν του άρχιερέως και πνευματικού 
πατρός και ποιμένος αυτών. Ταΰτα ούτως εδοξαν, άπεςρασίσθησαν και 
έκυρώθησαν συνοδικώς. ΕΙς δε μόνιμόν και διηνεκή ενδειξιν και ασφά
λειαν αυτών εγένετο και ό παρών ήμέτερος Πατριαρχικός και Συνοδικός 
Τόμος, επιδοθειςτώ έκλεγέντι Τερωτάτφ Μητροπολίτη Μετρών καί Άθΰ- 
ρων καί ύπερτίμιρ κυρ Γρηγορίφ, ΐνα άποτεθή έν τοϊς άρχείοις τής Μη- 
τροπόλεως, άντίγραφον δ’ αΰτοΰ κατεστρώθη και εν τφ Ιερφ κώδικι τής 
καθ’ ημάς'Αγίας τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας.

Έν ετει α^9 / ί κατά μήνα’Οκτώβριον, Έπινεμήσεως Η '.

f  'Ιω α κείμ , ελέφ Θεοΰ, ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης

φ Ό  Σωζουαγαθουπόλεως Αωρό&εος 
-J- 'Ο Ξάνθης ’Ιω α κ ε ίμ  
φ Ό  Έλασσώνος Π ο λύκα ρπο ς  
J  Ό  Προικοννήσου Σ ω φρόνιος  
φ Ό'Ηλιουπόλεως Ταρόσιος  
φ Ό  Σαράντα Εκκλησιών "Α νθ ιμ ο ς

*  **

Τ ιμ ο θ έο υ  «άποθανόντος καίείς τάς ουρανίους μονάς άπελθόντος» ι) 
έξελέγη (12 Αύγ. 1675) «ό δσιώτατος ιερομόναχος κυρ Ρ α φ α ήλ» , αιτήσει 
τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας Βαρθολομαίου 1 2).

t  Ό  Νικομήδειας Φ ιλόθεος  
f  Ό  Νίκαιας ' Ιερώ νυμ ο ς  
-J- Ό  Πισσιδείας Κ ω νστα ντίνος  
f  Ό  Διδυμοτείχου Φ ιλάρετος 
φ Ό  Άγκυρας Σ ω φ ρό νιο ς  
ή- Ό  Σάμου Κ ω νσ τα ντίνο ς

1) Γνωστοί, επίσκοποι Μ. καί Ά. μετά την άλωσιν τυγχάνουσι Π ρ ο κ ό π ι ο ς ,
1565.'—Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 1572.— Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ,  1577 — 81.— Γ ε ρ μ α ν ό ς ,  
1582—87,—Θ ε ω ν « ς, 1590.—Μ α θ  ο υ σ ά λ α ς ,  1593.— Μ α ν α σ ή ς, 1598. 
—Ί  ω σ ή φ ή Ί  ω ά σ α φ, 1690—1612.—Ν ε ό φ υ τ ο ς, 1616. 1620.—Ί  ε ρ ό- 
θ  ε Ό  ς 1637, 1639.— Ν ε ό φ υ τ ο ς  1648. — Π α γ κ ρ ά τ ι ο  ς, 1653 καί 
Τ ι μ ό θ ε ο ς  τεθείς συνυποψήφιος διά την εκλογήν Π. Κωνσταντινουπόλεως τη 
14 Αύγ. 1673 (Κ ώ δ. Π. Ά  ρ χ. Α' 59, 363, 486, Β' 23. — Ό  ρ θ ο δ. —
' Ε λ λ η ν ι κ ά  Γ' 53.—Θ ρ α  % ι κ ά Ε' 177.— Ν ο μ. Σ υ ν. 270, 326.—Έ  κ κ λ. 
Ά  λ. ΚΘ' 395, 408. -  W. R e g  e l  κλπ. σ. 90. Κ ε ρ α μ έ ω ς Ίεροσ. βιβλ. 
Δ’ 20).

2) Ν ο μ. Σ υ ν, 236,—Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ' 601. — Μετ’ αυτόν άναφέρεται 
" Α ν θ ι μ ο ς  1683 καί εϊτα Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  1685 (Θ ρ α κ ι κ ά ένθα ανωτέρω).
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Δ ιονυσίου  παραιτη·0εντός εξελέγη (Σεπτέμβριος 1691) 6  ιερομόναχος 
Γ εδεώ ν  ι),

Γ εδεώ ν  παραιτηθέντος εξελέγη (Μάιος 1695) ό πρωτοσύγκελος τής 
μητροπόλεως Νικομήδειας ιερομόναχος Μ ακάριος.

Μ α καρίου  «μετατεθέντος εις την άγιωτάτην μητρόπολιν Ναύπακτού 
καί "Αρτης 2)» εξελέγη (19 Φεβρουάριου 1697) «ό οσιώτατος έν ιερομο- 
νάχοις κυρ Ν ε ίλ ο ς », αιτήσει τοΰ μητροπολίτου 'Ηράκλειας Νεοφύτου 3).

Ν είλ ο ν  παραιτηθέντος εξελέγη (20 Μαιου 1711) ό εκ τής Ιν αγίφ 
’Όρει μονής τοΰ παντοκράτορος Χρίστου ιερομόναχος Μ ητροφάιηις.

Μ η τρο φ ά νο υς  παραιτηθέντος εξελέγη (Μάιος 1723) ό ιερομόναχος 
Σ ίλβεα ιρος.

Σ Λ β έα ζρ ο υ  «τό ζήν έκμετρήσαντος καί εις τάς αιωνίους μονάς με- 
ταστάντος» ό κανονικός κυρίαρχης τής επισκοπής ταΰτης Μ. Ήρακλείας 
Γεράσιμος «τάς διατριβάς ποιούμ,ενος ενταύθα, εν Κωνσταντινουπόλει, καί 
μή ανεχόμενος διαμένειν επί πολύ άπροστάτευτον την ρηθεΐσαν επι
σκοπήν καί τό εν αυτή λογικόν του Χρίστου ποίμνιον χωρίς αρχιερατι
κή; επισκέψεως^, λαβών τε άδειαν παρά τοΰ παναγιωτάτου οικουμενικού 
πατριάρχου κυρίου Παϊσίου ήξίωσεν αδελφικώς ημάς τούς ένδημούντας 
ενταύθα συναδέλφους αρχιερείς έκ τή; ιεράς όμηγΰρεως τής συνόδου ψή
φους προφαλέσθαι κανονικάς είς εύρεσιν καί εκλογήν άξιου προσώπου», 
τούτων δέ γενομένων εν τφ ίερφ ναφ τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ 
έξω τοΰ.Κυνηγού, εξελέγη (Μάϊος 1744) «ό οσιώτατος εν ίερομοιάχοις 
κυρ 4). 1

1) Τα ύ π ο μ ν ή μ α χ α τής εκλογής Γ ε δ ε ώ ν  καΐ Μ α κ α ρ ί ο υ  δεν 
σώζονται είναι όμως έξηκριβωμένα τά κατ° αυτούς (Θ ρ α κ ι κ ά Ε' 173.—Κ ε ρ ά
μ ε  <ο ζ 'Ιερ. βιβλ. Α' 412.—Έ  κ κ λ. 'Α λ. ΚΘ’ 395).

2) Μή δυνηθείς ϊνα μεταβή είς την επαρχίαν αΰτοΰ παρητήθη τον. Ιούλιον 
1697, άργότερον δέ τφ 1700, Καλλίνικος Β' ήκύρωσε συνοδικώς την γενομένην με
τάθεσήν όρίσας όπως ό «Μακάριος . . . εχη άδειαν ελευθέριος καί άνεμποδίστως 
μεεατεθήναι άπό τής επισκοπής Μέτρων είς άλλην επαρχίαν άποκριματίστως» (Μ» 
Γ ε δ ε ώ ν ,  κανον. διατάξεις Α '  73), μετετέθη δέ πράγματι ώς πρ. Μετρών είς την 
μητρόπολιν Άγχιάλου, τή 28 Άπρ. 1700.

3) Κ ώ δ. Γ' 19.ς— Τά υ π ο μ ν ή μ α τ α  τής εκλογής Μ η τ ρ ο φ ά ν ο υ ς  
καί Σ ι λ β έ σ τ ρ ο υ  δέ ν σώζονται, άλλα τά κατ’ αυτήν είναι έξηκριβωμένα [Θρα- 
κ ι κ ά ώς άνωτ.].

4) Κ ώ δ. Δ' 80·— Τ ό  υ π ό μ ν η μ α  τής εκλογής παρουσιάζει τούτο τό ίδιά- 
ζον δει αί κανονικΑ ψήφοι διενηργήθησαν ούχΐ ύπό των μελών τής ίερ. συνόδου 
τοΰ Π icoux ιχείου Κ ονσταντινουπόλεως άλλ5 ύπό τριών αρχιερέων τούς οποίους έξ 
έκείνων πρ'ϊέκοινεν ό έν Κωνσταντινουπόλει ένδημών τότε μητροπολίτης Ήρακλείας.
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Δωρο&έου «παααίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιησαμένου» ι)’ 
έςελέγη [16 ’Ιανουάριου 1746] «ο όσιώτατος και λογιώτατος έν ΐερομο- 
νάχοις κυρ Μεϋ'όδιος» s)

Μ εθοδίου  προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό- 
λεως Ήρακλείας έςελέγη [1 Φεβρουάριου 1761) .ο όσιώτατος Γεράοιμος, 
ίεροδιοίκονος τοϋ μητροπολίτου 'Ηράκλειας Μεθοδίου 3)·

Γερασίμου  προβιβασθέντος «εις ιόν άγιώτατον άποστολικόν κα'ι πα
τριαρχικόν τής Άλεςανδρείας θρόνον» έςελέγη [21 Σεπτεμβρίου 1783] 
προκριθε'ις έκ των τριών προβληθέντων ό τρίτος, «ό πανοσιώτατος έν 
ιερομονάχοις κυρ Σωφρόνιος  ός και των άλλων προεςελέγη», τών κανονι
κών ψήφων, προτροπή του μητροπολίτου 'Ηράκλειας Μεθοδίου, γενομέ- 
νων έν τφ ιερώ ναώ του αγίου Γεωργίου τής επισκοπής 4).

Μελετίου  «έκ μέσου γενομένου κα'ι καταλιπόντος τήν επαρχίαν» 5) 
έςελέγη [Σεπτέμβριος 1822] «ό πανοσιώτατος έν ιερομονάχοις κυρ Γ α
βριήλ» ,αιτήσει του μητροπολίτου Ήρακλείας ’Ιγνατίου 6).

Γαβριήλ  προβιβασθέντος εϊς τον θρόνον τής μητροπόλεως Σκοπείων 
έξελέγη [1832] ό ιερομόναχος Θεόκλητος 7).

Θεοκλήτου «καθ’ υψηλήν διαταγήνΕκπτώτου άπ’ αυτής γενομένου 
και τελέον απομακρυνθέντος» 8) έξελέγη [8  Φεβρουάριου 1853] «ό θεο
φιλέστατος επίσκοπος Ερυθρών Ζαχαρίας»9).

ΖχχΛρίου  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεθέν- 
τος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Σηλυβρίας», αιτήσει του 
μητροπολίτου Ήρακλείας Παναρέτου, άποκατεσυάθη [28Ίουηου 1861 ] «ύ 1

1) Παρητήθη τή 14 Νοεμβρίου 1745 (Δ' 92).Προήχθη εις τήν μ.Πισσιδείας κατά 
"Ιούλιον 1757,

2] Δ' 93.
3] Τά κατά τήν εκλογήν σημείο! αυτός οδτος ό Γ  ε ρ ά ο  ι μ ο ς  |Θ ρ α κ ι κ ά 

Ε' 27, 177.— Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΚΘ' 935.—Γ. Μ α ζ α ρ ά  κ η κλπ. σ. 651].
4) Τό υ π ό μ ν η μ α  της έκλογής έν Έ  κ κ λ. Ά  λ. Λ' σ. 31.
δ] Διεδέχθη τόν Σ ω φ ρ ό ν ι ο ν ,  άγνωστον πότε’ Φαφέρεται όμως τφ 1S19. 

Υπάρχει καί παραίτησις αύτοΰ από 4 ’Ιουνίου 1822, καθυστερησάσης, ως φαίνεται, 
ώίτε νά ληφθή ύπ’ όψιν κατά τήν εκλογήν τοΰ διαδόχου αύτοΰ (ΙΓ ' 182, ΙΔ'· 22).— 
Θ ρ α κ ι « ά (έ'νθα άνωτ.),

6] ΙΔ' ο. 23.
7] ΙΖ' 201. Δέν σώζεται υ π ό μ ν η μ α  εκλογή: τοΰ Θ ε ο κ λ ή  τ ο υ ,  άλ?.* 

είναι έξηκριβωμένη αύτη [Θ ρ α κ. Ε' 177],
8] Άναφέρεται κατά Ίούνων τοϋ 1815 [Έ  κ κ λ. Ά  λ. Λ'.—Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 

μνήνη Γανοχώρων ώς άνωτ. ο. 109].
9] ΚΒ' 253.
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και άλλοτε πρότερον άρχιερατικώς εν αυτή διατελέσας και θεοφιλώς αυτήν 
διεξαγαγών» επίσκοπος πρ. Μέτρων Θ εόκλητος ι).

Θεοκλήτου «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονός 
μεταστάντος» έξελέγη [7 ’Οκτωβρίου 1865] «ό όσιώτατος πρωτοσυγκελλος 
τής μητροπόλεως Ήρακλείας κυρ ' Ά η 9·ιμος», αιτήσει του μητροπολίτου 
Ήρακλείας Παναρέτου 2).

Ά ν θ ιμ ο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονός 
μεταστάντος» έξελέγή [15 ’Ιουνίου 1874] «ό θεοφιλ. επίσκοπος Συννάδων 
Δοοίΰ'εος», αιτήσει τοΰ αύτοΰ ως άνω μητροπολίτου 3).

ΔοαιΌ'έον «παραίτησιν οίκειοθελή υποβαλόντος τφ κανονικφ αύτοΰ 
κυρίαρχη μητροπολίτη Ήρακλείας Γρηγορίφ, διαβιβασθεΐσαν προς την 
Εκκλησίαν» έξελέγη [Νοέμβριος 1879] «ό θεοφιλ. επίσκοπος ’Αργυ
ρουπόλεως Ά Φ α νά σ ίο ς», αιτήσει του ώς άνω μητροπολίτου 4).

5Α& ανααίου  προαχθέντος εις την μητρόπολιν Κώου έξελέγη [18 
Αύγουστου 1888] ό επίσκοπος πρ. 'Ιεράς και Σιτείας Ν εόφ υτος, των κα
νονικών ψήφων γενομένων υπό τής επισκοπικής συνόδου τής μητροπόλεως 
Ήρακλείας έν Ραιδεστφ 5).

Νεοφύτου  «παραίτησιν οίκειοθελή υποβαλόντος τφ κανονικφ αύτοΰ 
κυρίαρχη μητροπολίτη 'Ηρακλείας Γερμανφ, αναθεμένφ έγγράφως τή 
Εκκλησία διά τής υπό ήμερ. .11 ’Απριλίου 1890 αίτήσεως αύτοΰ την 
εκλογήν διαδόχου» έξελέγη [14 ’Απριλίου ίδ. έ.) «δ θεοφ. επίσκοπος Ερυ
θρών "Αν& ιμος» 6).'

*Ανΰ'ίμου «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Πρεσπών καί ’Αχριδών» εςελέγη (20 Μαρτίου 1899) δ επίσκοπος Πολυα- 
νής ’Ιωακείμ  7).

Ιω α κ ε ίμ  «τεθέντος εις διαθεσιμότητα διά τούς έν τοΐς πρακτικοΐς 
τής ιεράς Συνόδου άναφερομένους λόγους» έξελέγη (22 Σεπτεμβρίου 1909) 
ποιμήν «τής συνοδική άποφάσειείς μητρόπολιν ανεξάρτητον άνακηρυχθιί- 
σης τέως Ιπισκοπής Μετρών και Άθΰρων, δ πανοσιολογιώτατος αρχιμαν
δρίτης Γρηγόριος» 8). 1

1] Α ν  τ ό θ ι 113.
2] Α ύ t ό θ ι 472.
3] ΞΖ"146.
4] Α υ τ ό θ ι  229.
5] Α υ τ ό θ ι  359. Έ  κ·κ λ. Ά  1  I' [1890] σ. 190, 193 Α' 3 1 .-Θ ρ α -  

κ ι κ a ·Γ' 36.
6] ΞΖ' 404.
7] ?δια' 25.
8] Α ΰ χ ό θ ι 200.
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Γ βηγοβ ίου  «είς διαθεσιμότητα τεθέντος» Ιξελέγη (26 ’Απριλίου 1914) 
«ό πανοσιολογιώτανος δευτερεύων των Πατριαρχείων ’Ιω α κείμ  1).

’Ιω α κείμ  προαχθέντος είς τον θρόνον τής αγιότατης μητροπόλεως 
Σερβίων καί Κοζάνης τή 21 Μορτίου 1923, ή επαρχία αυ-,η διατιλεϊ 
έκτοτε άνευ τιτλούχον.

18) ΜΗΔΕΙΑ.

Έκ των επισκοπών τής μ. Ήρακλείας ετιμηθη είς «αύτοκέφαλον» 
ά βχεεπ ισχοπην  επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γέροντος (1282-1328) 
καί ειτα είς μη τβ ό π oXty μετά τήν τελευτήν ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ 
νέου (-[-1341), ρ' τήν σειράν. Κατ’ Αύγουστον 1623 ’Άνθιμος Β' ήνωσεν 
είς μίαν τάς συνεπεία των καιρών σημαντικώς ελαττωθείσας μητροπόλεις 
Μήδειας καί Σωζοπόλεως, άλλ* ή τοιαΰτη ενωσις δεν φαίνεται δισρκέ- 
σασα πολύ καί από τών μέσων 1628 τουλάχιστον προβάλλει καί αύθις 
ή μητρόπολις Μήδειας κεχωρισμένη από τής μ. Σωζοπόλεως, κατέχουσα 
ν' ή να' σειράν. Συν τφ χρόνφ δμως τήν επαρχίαν Μήδειας «ελαττωθεί- 
σαν καί σμικρυνθεΐσαν, μή δυναμένην τε τρέφειν καί ίκανώς περιθάλ- 
πειν αρχιερέα διά τό ολιγάνθρωπον αυτής» Ιάκωβος ό Κωνσταντινουπό
λεως [1679—83] συνήνωσε προ τοΰ 1682 τή μητροπόλει Βιζΰης Ιπικΰ- 
ρώσας τήν πράςιν ταΰτην τώ 1682.Μετά τινα,ολίγον άργότερον,αναστολήν 
τής ενώσεως ταύεης άποκατέστη καί αύθις ή μητρόπολις Β ιζ ύ η ς  καί 
Μ ήδειας  εξακολουθήσασα μέχρις έσχατων. Τάκατ’ αυτήν περαιτέρω καί ό 
επισκοπικός κατάλογος τής ηνωμένης ταΰτης επαρχίας εσημειώθησαν έν τφ 
οίκείφ μέρει περί Β ιζύης  2). 1 2

1] Α ύ τ ό θ ι 804·
2] Ρ a r t h e y κλπ. 104, 136, 204, 234, 245-—G e 1 z e r  uogedr κλπ. 552. 

601, 609, 610, 629.—T ο ΰ α ί τ ο ϋ  Cyprii κλπ. 93.—Ρ. Π o t λ ή E' 476, 501.— 
Χ ρ ύ σ α ν θ ο ύ ·  Συνϊαγμάχιον σ. 73.— ?0 ρ θ ο δ. Γ ' 233.— Άρχ. X ρ. Π α π» 
αί έπαρχίαι κλπ. 23.—A c t a P a t r i a r c .  Β' 6, 99.— Μ. Γ  s δ ε ώ ν, Π: Πίν· 
553, 603.—*Ε κ κ λ .. Ά  λ . .Β ' 602, Γ ' 4 1 6 .-  Θ ρ α κ ι κ ά Α' 45, Β ' 65.—Μ. Έ  
Έ  γ κ. ΙΖ ' 123.—Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ ' 563.—Π α ρ ά ρ τ η μ α  Κ—RB' τόμ. Ε. 
Φιλ. Συλλόγου σ. 104.—"Ορα καί σχετικά έν τοΐς περί Β ι ζ ύ η ς  σημειωθείσι.— 
Ν έ α  Σ ι ώ ν ΚΣΤ' σ. 567.—L e Q u i e n I, 1143.—Λε|. Ε λ ε ύ θ ε ρ ο  υ- 
δ ά κ η Θ. 397.
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Ϋ  ’Ά ν θ ιμ ο ς ,  ί λ έ φ  Θεοϋ, * Α ρ μ εη ία κ ο Λ ο ς  Κ ω ναταντινονηόλενος, Ν έα ς  
Ρ ώ μ η ς  καί Ο ικουμενικός Π ατριάρχης.

Πολλού επαίνου, ως αληθώς, άξιος ο εϊπών: «δπερ ψυχή έν σώματι 
τούτο καιρός έν τοΐς πράγμασι» ώσπερ γάρ ή ψυχή έν δσομ μέν έστι Τφ 
σώματι τοΰτφ και συνίστησι και ζωογονεί, έξελθούσα δέ τοΰτου νεκρόν 
τούτο κατά φΰσιν απεργάζεται, ούτω καιρού καλούντος καί θέλοντος τά 
άδηλα φύεται καί τά ελάχιστα μέγιστα γίγνεται* καιρού δ’ αύθις ε’ις ανω
μαλίαν μεταπεσόντος τ’ άνάπαλιν συμβαίνει, ήτοι τά ποτέ λαμπρά φα- 
νεντα ή κρύπτεται όλικώς καί αφανίζεται ή έξευτελιζόμενα εις έλάχιστον 
καταντφ* δθεν καί αϊ εν τοΐς μέρεσι τής Μαύρης θαλάσσης ευρισκόμενοι 
δυο μητροπόλεις τής Μ ή δεια ς  καί τής Σ ω ξοηόλεω ς, πάλαι μέν ήκμαζον 
καί Ιπλοΰτουν χρησίμων προσώπων καί πλείστων αυτών καί προσόδων 
ικανών καί αρκετών καί πάσης άλλης ευημερίας καί ευπορίας' άλλ’αϊ και
ρικοί άνωμαλίαι καί μεταβολαί καί αί συγχΰσεις τών πραγμάτων προς φθο
ράν τελείαν κατήνεγκον,ώστε τούτων πάντων στερηθήναι καί ύπολείφθήναι 
μόνον την αυτών ονομασίαν καί τους έν αύταΐς αρχιερατεύοντας απρόσο
δους μείναντας καί απόρους, καί ταύτα έν τοιοΰτοίς καιροΐς καταλιπεΐν 
αύτάς καί άναχωρήσαι διά παραιτήσεων καί έναπομεΐναι τούς εν αύταΐς 
έτι ευρισκομένους χριστιανούς απροστάτευτους καί δίχα ποιμαντικής έπι- 
σκέψεως καί κυβερνήσεως* τούτου χάριν ή μετριότης ημών, προνοουμένη 
καί τοΰτου ο ία είκός ώς χρέος έχουσα απαραίτητον φροντίζειν υπέρ τής 
συστάσεως καί διαμονής τών έκασταχού μητροπόλεων καί τής ψυχικής 
σωτηρίας καί έπισκέψεως τών έν αύταΐς οίκοΰντων, διασκεψαμένη ακρι
βώς,γράφει καί άποφαίνεται έν άγίφ Πνεΰματι,γνώμη κοινή συνοδική τής 
ύπερτελούς ίεράς τών αρχιερέων συνόδου τών έν άγίφ Πνεΰματι αγαπη
τών αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα από τού νυν καί εις τό εξής 
ώσιν ήνωμέναι αί αύταί δΰο μητροπόλεις τής «Μ ήδειας καί τής Σω ξο- 
πόλεω ς»  καί ό μέλλων.χειροτονηθήναι έν αύταΐς καλήται καί λέγηται 
«Μ ή δεια ς  κα ί Σ ω ζοπόλεω ς», καί πληροί ετήσιον διά τάς δΰο αύτάς 
επαρχίας χαράτζιον φλωρία είκοσι τή καθ’ ημάς Μεγάλη Εκκλησία καί 
ίερουργή έν αύταΐς, καί πάντα τά αρχιερατικά εκτελή καί χειροτονιας 
ποιή γνησίως καί ένοριακώς μετά καί τής τού ιερού σύνθρονού έγκαθι- 
δρΰσεως αναντίρρητους καί αναμφιβόλους. Ούτως άπεφηνάμεθα έν αγίου 
Πνεΰματι συνοδικώς* δς δ’άνμετά τό χειροτονηθήναι έν αύταΐς γνήσιον 
καί καθολικόν μητροπολίτην, θελήση καθ’ οίονδήτινα τρόπον άνατρέψαι 
την παρούσαν συνοδικήν άπόφασιν καί άποσπάσαι καί διαχωρίσαι τάς

2) Κ ώ δ. Π. Άρχ. Α' 137.

@ ρ α κ  ι κ  ά· Σ Τ '.
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98 Μ ητροπολίτου Σάρδεων Γερμανόν

ενωθείσας και προσκολληθείσας δυο επαρχίας αυτάς,ό τοιοΰτος άρχιερεύς 
μέν ών η καί ίερεύς καθηρημένος εΐη πάσης άρχιερωσΰνης καί ίερωσΰνης 
καί άφωρισμένος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητο; καί μετά θάνατον 
άλυϋος' λαϊκό; δέ, ή καί κληρικός, άφωρισμένος από Θεοΰ παντοκράτο- 
ρο;, καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητο;, καί μετά θάνατον άλυτος, καί 
εξω τής του Χρίστου Εκκλησίας, καί εχοι τά; άράς των αγίων τριακο- 
σίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων των εν Νικαίφ καί των λοιπών 
αγίων συνόδων διό καί εις την περί τουτου δήλωσιν καί μόνιμον την 
ασφάλειαν έγράφη καί τό παρόν συνοδικόν σιγγιλιώδες γράμμα καί κα~ 
τεστρώθη καί έν τω ίερφ κώδικι τής Μεγάλης ’Εκκλησίας.

Έ ν έτει .ζρλα', μηνί Αύγουστο), Ίνδικτιώνοο στ'.

j  Ό  Ήρακλείας Νεόφυτος  
t  Ό  Νικομήδειας Νεόφυτος  
7  Ό  Χαλκηδόνος Ί ω ά οα φ  
f  '0  Παλαιών Πατρών Θεοφάνη ; 
t  'Ο Άδριανουπόλεως Παρ^ένιος  
f  Ό  Άμασείας Μελέτιος  
f  Ό  Φιλίππων καί Δράμας Κλήμης  
f  eO Διδυμοτείχου Α νθιμος  
-{- Ό  Προικοννήσου Κλήμης  
f  Ό  'Αγχιάλου Χριοτοφόρος  
f  Ό  Φιλιππουπόλεως Ίω άοαφ  
*{* Ό  Δρΰστρας Μελέτιος  
f  Ό  Καφά . . . 
f  Ό  Χίου Ιγνάτιος  
f  Ό  Περιθεωρίου καί Ξάνθης Δ ω - 

ρόΦεος
f  Ό  Άγαθουπόλεως Μητροφάνης

t  Ό  Κυζίκου Παρϋ'ένιος 
f  0  Νίκαιας Πορφύριος  
f  Ό  Προΰση; Ί ω ά οα φ  
t  '0  Θεσσαλονίκης Παΐοιος  
f  Ό  ΛαρίσοΎ\ςΓρηγόριος 
t  c0  Ναυπάκτου καί’Ά ρτ ΐ\ςΓαβριήλ 
f  Ό  Σερρών Τιμόθεος  
t  Ό  Λίνου Παρΰ'ένιος 
t  Ό  Μεσημβρίας Ακάκιος  
f  Ό  Λακεδαιμόνιας Ίω άοαφ  
f  Ό  Σηλυβρίας Μακάριος 
"}' Ό  Γάνου Ιγνά τ ιο ς  
f  Ό  Μιτυλήνης Κωνοτάντιος  
t  Ό  Νέων Πατρών ^Ανίλιμος 
f  Ό  Μήλου Μελέτιος

f  Ό  Πρεσλάβας..........................
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«Επειδή έπιστώθη και τοΰτο οτι ό άρχιερατευ'ων τής μητροπόλεως 
Μήδειας εκείνος Γ ερμανός  τέλος έδέςατο τής παρουσης ζωής και δίχα 
προστάτου έ'μεινεν ή επαρχία αύτη» εςελέγη (’Οκτώβριος 1001) «ό δσιώ- 
τατος έν ίερομονάχοις κύο Γ αβριήλ»  ι).

«Τής άχιωτάτης μητροπόλεωςΜηδείας θανάτω προ ολίγου τον οι
κείο ν άποβαλομένης ποιμένα 2) και ταΰτης απροστάτευτου μεινάσης» έξε- 
λέγη [14 Λεκεμβρίου 1602] «ο έκείθεν ζητηθείς δι’ αναφοράς δσιώτατος 
ίερομόν. κυρ ’Α ρσένιο ;, 6 από τής θείας μονής του Τιμίου Προδρόμου» 3)·

«Τής άγιωτ. μ. Μ ηδείας κα ί Σωζοηόλεω ζ, απροστάτευτου διαμει- 
νάσης άτε των έν αΰταίς αρχιερατευόντων κυρ Κ α λ λ ιν ίκ ο υ  καί κυρ Α ρ 
σ εν ίο υ  οίκειοθελή καί άβίαστον παραίτησιν ποιησαμένων» 4) εςελέγη 
(Αύγουστος 1023) μητροπολίτης τής ηνωμένης επαρχίας Μ. καί Σ. «δ 
δσιώτατος έν ίερομονάχοις καί πνευματικοΐς κυρ Θεοδόσιος, εφημέριος 
τής του Χρίστου Μ. Εκκλησίας» 5), παραμείνας μητροπολίτης Μηδείας 
και μετά την απ’ αυτής άπόσπασιν τής έπαρχίας Σωζοπόλεως [ίσως 
από των μέσων 1628] 6).

Θ εοδοσίου  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου» 7) εςελέγη [Όκ- 1

1) Ν ο μ. Σ υ ν. 180.—Σ ά » α  Μεσ._ β<βλ'. Γ ' 5 δ 0 Έ  κ κ λ. *Α λ. Γ ' 418 —
Γνωστοί μετά τήν άλωσιν αρχιερείς Μηδείας τυγχάνουσι : Θ ε ο φ ά ν η c, εκλεγείς 
από Μ. Οικονόμου της Μ. Εκκλησίας πιθανώς μετά τό 1461 [Α. Κ ε ρ α μ έ ω ς
ανέκδοτα ελληνικά. Μαυρογορδ. βιβλ. Κ)πολις 1884 σ. 18 εξ.—-Έ  κ κ λ. Ά  λ. ένθα 
ανωτέρω.—Σ ά θ  α Νεολλ. φιλολ. σ. 105). — Ί  ωσ ή φ 1467.—Ν ε ό φ υ τ ο ς 1474· 
Ί  ω α κ ε ί μ 1565. — Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς 1567.— Π α ρ θ έ ν ι ο ς  1580.—Δ ω ρ ά
θ ε ο ς  1590 καί Γ ε ρ μ α ν ός Μάϊος 1593 (Ό  ρ θ ό δ. Η ' 320. Θ' 79. — Έ  κ κ λ. 
Ά  λ. Β ' 731).— L e Ο u i e η ώς άνωτ. 1146. — Κ ε ρ α μ έ ω ς  *Ίεροσ. βιβλ. Δ' 
418.— Γ . Μ α ζ α ρ ά κ η  ώς άνωτ. σ. 108, 156.—Ή  λ. Γ ε ν ν. Φωτ. βιβλ. σ. 
134.—R e’g e 1 σ. 90.

2) Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τοϋ Γ α β ρ ι ή λ .  (Έκκλ. Ά λ. 
Γ' 418).

3) Ν ο μ. Σ υ ν .  182.—Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ  551.—Έ κ κ λ. Ά  λ. Β' 781.
4) Ό  Ά  ρ σ έ ν ι ο ς παρητήθη κστά ’Ιούνιον 1623 (Σ ά θ α ώς άνωτ. 563.— 

Έ  κ κ λ. Ά  λ η θ. Γ' 418).
5) Κ ώδ. Π. Ά ρχ. 130.—Ν ο μ. Σ υ ν 300.—Έ . Ά  λ. Γ' 41S.
6) Ό  Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  εμφανίζεται ύπογραφόμενος απλώς: Μ η δ ε ί α ς ’ 

(ουχίδέ κ α ί  Σ ω ζ ο π ό λ  ε ω ς, ώς έπραττε προηγουμένως), κατά ’Ιούνιον 1628, 
Φεβρ. 1631 (Κ ώ δ. Π. Άρχ. Α' 193, 194, 220), άπό δέ τοΰ Φεβρ. 1632 εμφανίζε
ται ό Σ ω ζ ο π ό λ ε ω ς  Κ λ ή μ η ς ( Σ ά θ  α Νεοελλ. φιλολ. 284).

7) Παρητήθη τή 29 ’Οκτωβρίου 1636 (Κώδ. Π. ’Λρχ^Α' 294—Ν ο μ. Σ υ ν. 319. 
—Σ ά θ α Μ.βιβλ.Γ' 571.—Θ ρ α κ ι κ ά Α' 43 έξ·).



τώβριος 1636] «ό όσιώτ, έν ιερομον, καί πνευματ. κυρ Μ η τρο φ ά νη ς , ό 
ήγοΰμενος» ι).

Μ ητροφ άνους  «άποθανοντος» έξελέγη [’Ιούνιος 1651] «δ πανοσιώ- 
τατος έν ΐερομον. και πνευματικοΐς κυρ Χ ριστοφ όρος»  2).

Χ ρ ισ το φ ό ρο υ  «φυσικώ θανάτφ άποθανόντος» έξελέγη [Απρίλιος 
1656] «δ όσιώτ; ίερομόν. κυρ Ν ικηφ όρος»  3).

«Τοΰ'έν τή μητροπόίει ταΰτη άρχιερατεΰοντος τό ζην άποβαλόντος 
και προς τάς· ουρανίους μονά; μεταστάντος» 4) έξελέγη [Φεβρουάριος 
1664] <'δ δσιώτατος ένίερομον. κυρ Δ ανιήλ»  s).

Δ α ν ιή λ  «τό ζην έκμετρήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς μετα- 
στάντος > έξελέγη [9 Ιουλίου 1675] «δ δσιώτατος έν ίερομον. κυρ 
Λ αυρέντιος»  6).

ΣΗΜ. Ό  κατάλογος των μητροπολιτών τής ηνωμένης μητροπόλεως 
Β ιξ ύ η ς  κα ί Μ ήδειας  ζητητέος έν τοις σχετικοϊς περί Β ιζν η ς  y).

19) ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΝ

"Αρχικώς υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν κατά πάσαν πιθανότητα 
τής επισκοπής Περιστάσεως έμψανίζεται εν τοίς μετά την άλωσιν χρό- 
νοις ως επισκοπή συνηνωμένη μετά τής Περιστάσεως, τελούσα τή μ. ‘Η 
ράκλειας. Κατά ’Ιανουάριον 1909 προήχθη είς μ η τρό π ο λ ιν  Μ υρ ιο φ ύτο υ  
κα ί Π ερ ιστά σεω ς, καταλαβοϋσαν τήν πς-' θέσιν έν τφ Συνταγματίω. Διε- 
λΰθη κατόπιν τής μεταναστευσεως των χριστιανών αυτής εις Ελλάδα. 
[l923].cO οικείος άρχιερεύς τελευταίως έφημίζετο ύπ έρ τιμ ο ς  κα ί εξαρχος 
Π ρο π ο ντίδα ς  8). 1

100 Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  2άρδβ<ύν Γβρμ ανοϋ

1) Α' 295.—Ν. Σ υ ν .  319.—Σ ά 9 α ώς άνωτ. 572.— Έ  κ χ  λ. Ά  λ. Β' 670 
Γ' 420. ·

2) Ν ο μ. Σ υ ν. 238.—Σ ά 9· α ώς άνωτ. 585.
3) Ν  ο μ. Σ υ ν. 266.—Σ ά θ α 592.—Έ x x λ. Ά  λ. Γ' 420.
4) Πιθανώς πρόκειται περί του Ν ι κ η φ ό ρ ο υ .
5) Ν ο μ. Σ υ ν. 222.—Σ ά θ α 595.— Έ . Ά  λ. Γ' 420.
6) Ν. Σ υ ν. 236.—Σ ά 9  α 6 0 1 .-  Έ . Ά  λ. Γ' 420.
7) Τφ 1708—14 άναφέρεται Π α ΐ σ ι ο ς, καθ’ ον χρόνον υπήρχεν ό Βιζύης 

Ι ω α κ ε ί μ  (Έ κ κ λ. "Α λ. ΛΒ' 270).
8) G e 1 z e r ungedr.633·—Ρ. Π ο τ λ ή Ε ' 514.—Ό  ρ 9 ο δ. Γ' 235.— Χ ρ ύ 

σ α ν θ ο ύ ,  συνταγμάτιον σ.72.—Μ.Γ ε δ ε ώ ν, μνήμη Γανοχώρων σ. 11, 18,22, 64> 
71, 103 έξ.—Μ.Έ. Έ γ κ. ΙΖ' 877.—-Ε κ x λ. Ά  λ. ΚΖ' 375.—Λ Β '270.
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Τόμος προαγω γής τής έπ ιοκοηής Μ υριοφ ύτον καί Περιατάοεως είς
μητρόπολιν  ι)

f  Ιω α κ ε ίμ , έλέφ  Θ εοϋ , ’ Α ρχιεπίσκοπος Κ ω νσταντινουπόλεω ς, Νέας  
Ρώ μης καί Ο ικουμενικός Πατριάρχης

Καλώ; και συμφερόντως κατά τό χρεών και προς οικοδομήν του χρι- 
σττονύμου πληρώματος ή του Χρίστου Εκκλησία τά πάντα οικονομούσα 
καί διεξάγουσα, καί τούτο έναρίθμιον τοΐς πολυειδέσι καί άρίστοις έχει 
τρόποι; τής καλής οικονομίας, τό τάς προσφόρους ευκαίρως έπάγειν εντή 
κατά τόπους εκκλησιαστική διοικήσει μεταβολάς, κατά τάς των καιρών καί 
τών πραγμάτων ενδείξεις καί απαιτήσεις τά τής διοικήσεως ταΰτης διαρ- 
ρυθμίζουσα. Εϊπερ γάρ τό τής τοιαΰτης διοικήσεως τέλος ή σωτηρία έστι 
καί ή ασφάλεια καί ή έποικοδόμησις τών πιστών, εικότως πρός τάς τού
των άνάγκας καί την ωφέλειαν εκείνην χρή προσαρμόζεσθαι, ϊναέμμελώς 
καί τελεσφόρως τά τής πνευματικής προστασίας καί διακυβερνήσεως διε
ξάγονται. Έν οίς έστι. καί τό τάς έπισκοπάς ευκαίρως είς ύψος άνάγειν 
μητροπόλεων, έπειδάν κρειττόνως διά τής τοιαΰτης εκκλησιαστικής φιλο
τιμίας αί άνάγκαι τών εν αύταϊς χριστιανών θεραπεύονται καί είς μείζονα 
αυτοί οΰτω την κατά Θεόν έπίδοσιν καί καρποφορίαν προάγωνται. ‘Όθεν 
,τοι καί περί τής ιεράς επισκοπής Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, τής 
υποκείμενης τή άγιωτάτη Μητροπόλει Ήρακλείας καί Ραιδεστού, εύμε- 
νώς λαβόντες ύπ5 ό-ψιν την ήν επανειλημμένος οί ευσεβείς αυτής κάτοικοι 
ύπέβαλον πρός την Εκκλησίαν διά θερμόν άιτησιν περί προαγωγής καί 
άναδείξεως τής επισκοπής αυτών είς μητρόπολιν αυτοτελή, ως τάμάλα τής' 
τοιαΰτης άναδείξεως είς κρείττονα μελλοΰσης συντελέσειν τών διαφόρων 
επαρχιακών υποθέσεων διεξαγωγήν καί είς άνυσιμωτέραν προστασίαν τών 
εκκλησιαστικών καί εκπαιδευτικών καί κοινοτικών συμφερόντων, τούς δέ 
λόγους τούτους άποχρώντας κρίναντες καί εύλογοφανήτήν προσδοκωμένην 
ωφέλειαν τοΐς ένοίκοις χριστιανοίς, έτι δέ καί θερμότερον άναδειχθήναι 
τον ζήλον αυτών είς προκοπήν έν τή πίστει καί είς την τών κοινών πραγ
μάτων ευόδωσιν εικότως άπεκδεχόμενοι, δεΐν έγνωμεν συνοδικώς τιμήσαι 
καί άνυψώστι την είρημένην Επισκοπήν είς Μητρόπολιν, καθυπαγαγεΐν 
τε αυτήν υπό την άμεσον έξάρτησιν καί υποταγήν τού καθ’ ημάς εΑγιω- 
τάτου Άποστολικού καί Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, μηδεμίαν 
Ιφεξής Ιχούσης επ’ αυτής- δικαιοδοσίαν καί εξουσίαν τής άγιωτάτης Μη- 
τροπόλεως Ήρακλείας καί Ραιδεστού. Καί δή γράφοντες μετά τών περί

1) ^οη' 123,



102 Μητροηολίτον Σάρδεων Γερμανόν

ή μας ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερτίμων, των έν αγίφ Πνεύματι αγαπη
τών ήμϊν αδελφών καί συλλειτουργών, άποφαινόμεθα ϊνα ή ρηθεΐσα Ε π ι
σκοπή Μυριοφύτου κα'ι Περιστάσεως διά τούς προεκτεθέντας εύλογοφα- 
νεϊς λόγους από τοΰ νυν καί εις το εξής καί εις αιώνα τον άπαντα ΰπάρχη 
καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται Μήτρόπολις, ό δέ νυν αρχιερα
τεύουν έν αυτή τιτλοφορήται αυτός καί οί μετ’ αυτόν διάδοχοι τής άγιωτά- 
της ταύτης Μητροπόλεως: «Τερώτατος Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί
Περιστάσεως καί ύπέρτιμος», φυλάττων την κανονικήν «διάταξιν τού μνη- 
μονεύειν τού πατριαρχικού ονόματος, συναριθμούμενος δέ τελευταίος τό γε 
νϋν έν τή τάξει καί τή χορεία των λοιπών 'Πρωτάτων Μητροπολιτών τού 
καθ·’ ημάς κλίματος, ήγουν ΠΣΤ' ο.ιος καί έν τφ Συνταγματίφ άναγέγρα- 
πται, έχων τε αυτός τε καί οί αυτόνδιαδεξόμενοι την στάσιν καί έδραν την 
άνάλογον έν ταϊς έκκλησιαστικαϊς χοροστασίαις καί συνελεύσεσιν. ’Οφεί
λει δέ ποιμαίνειν θεοφιλώς'καί θεαρέστως τό έν τή Έπαρχίρ ταύτη λογι
κόν τού Χριστού ποίμνιον, εύλογεΐν τε καί άγιάζειν αυτό καί πάντα τά 
αρχιερατικά έπιτελεϊν ώς γνήσιος τής επαρχίας άρχιερεύς μετά καί τής έν 
τφ ίερφ Συνθρόνω έγκαθιδρύσεως. Οί δέ έν τή θεοσώστφ ταύτη επαρχία 
ένοικούντες ευλογημένοι χριστιανοί, ιερωμένοι τε καί λαϊκοί, όφείλουσιν 
άναγνωρίζειν την αυτού ιερότητα Μητροπολίτην τής άγιωτάτης Μητρο
πόλεως Μυριοφύτου καί Περιστάσεως,· πειθαρχεΐν τε καί ύποτάσσεσθαι 
αύτφ ώς κανονικφ αυτών άρχιερεΐ καί πνευματικφ πατρί καί ποιμένι, 
λόγον μέλλοντι δούναι υπέρ τών ψυχών αυτών ένώπιον τού αδέκαστου κρι- 
τού έν ήμέρςι τής τών έργων άνταποδόσεως. Ταύτα ούτως έδοξαν, άπεφα- 
σίσθησαν καί έκυρώθησαν συνοδϊκώς. Εις δέ μόνιμον καί διηνεκή έν- 
δειξιν καί ασφάλειαν αυτών έγένετο καί ό παρών ήμέτερος Πατριαρχικός 
καί Συνοδικός Τόμος,καταστρωθείς καί υπογράφεις έν τφδε τφίερω κώδικι 
τής καθ’ ημάς 'Αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, άντίγραφον δ’ 
αυτού φέρον την Πατριαρχικήν ημών επικύρωσιν άπεστάλη καί τφ °Ιε- 
ρωτάτφ Μητροπολίτη Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί ύπερτίμφ, έν 
‘Αγίφ Πνεύματι άγαπητφ ήμϊν άδελφφ καί συλλειτουργφ κυρ Φιλοτθέφ.

’Εν έτει ,α^θ·' κατά μήνα Ιανουάριον, Έπινεμήσεως Ζ'.

7  Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιω α κ είμ  άποεραίνεται

f  Ό  Κυζίκου 'Αθανάσιος 
f  Ό  Νικομήδειας Φίλό&εος 
*{- eO Διδυμοτείχου Φτλάρετος 
f  Ό  Χίου Κωνσταντίνος 
φ Ό  Σωζουαγαθ]λεως Δω ρόθεος

f  Ό  Ξάνθης ’Ιω α κ είμ  
f  c() Γρεβενών 'Α γα θ ά γγελο ς  
f  Ό  Σερβίων καί ΚοζάνηςΚ ω ν]ντιος  
f  'Ο Λερού καί Κάλυμνου Γερμανός  
+ Ό  Ηλιουπόλεως Ταράαιος
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** * *

Γ α βρ ιή λ  ' πάραίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιησαμένου» ι) εξε- 
λέγη (1622) «ο όσιώτατος εν ΐερομον. και πνευματικούς κυρ Λ α υρέντιό ς», 
αιτήσει του μ. 'Ηράκλειας Νεοφύτου 2).

Ν εοφύτου  «φυγόντος άνεπιστρόφως δίχα τίνος προτροπής καίκατα- 
λιπόντος την επαρχίαν ταΰτην αποίμαντου καί άνεπίσκεπτον προ χρόνων 
ικανών, άφ’ οΰ κινδυνεύει έρημωδήναι ταΰτην», έξελέγη (29 ’Απριλίου 
1675) «ό όσιώτατος ιερομόναχος κυρ Θεοδόσιος», αίτήσει του μητροπο
λίτου 'Ηράκλειας 3).

Μ ελετίου  προβιβασμός εις την μητρόπολιν Ήρακλείας κατά Νοέμ
βριον 17944J.

Ν εοφ ύτου  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (11 Φεβρουάριου 1864) «ό όσιολογ. άρχιμανδρ. κυρ 
Γρηγόριοζ», αιτήσει του μητροπ. 'Ηρακλείας Παναρέτου 5)·

Γρηγορίον ι προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» έξελέγη (17 Ίανουαρίου 1882) «ό θεοφιλ. επίσκοπος Σιών 
Γρηγόριος», αιτήσει του μ. Ήρακλείας Γρηγορίου 6).

Γρηγορίον  «παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τή Έκκλησίιρ έξε
λέγη (28 Φεβρουαρίου1891) «ό όσιολογ. εν ίεροδιακόνοις κυρ Νικόδημος», 
αιτήσει του μητροπολίτου Ήρακλείας Γερμανού η).

1) Πότε έξελέγη άγνωστον. Πρό αότοΰ άναφέρονται.: ανώνυμος 1565 καί 1572. 
—Σ έ ρ γ ι ο ς 1580.—Ε ΰ θ  ύ μ ι ο ς 1590 (Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. σ. 103 εξ.— 
•Ο ρ θ  ο δ. Θ' 80 176.— Μ α υ ρο γ. βιβλ. Α' 173.—R e g e 1 ώς ανωτέρω σ. 91)·

2) Ν ο μ. Σ υ ν. 205.—Σ ά θ α Μεσ. βιβλ. Γ ' 562.—Ό  Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς  άνα- 
φέρεται τω 1628, 1629, 1630, 1636, 1637, έΐτα Σ υ μ ε ώ ν  1646, 1658 καί Ν ε ό 
φ υ τ ο ς  1661. (Κώδ. Π. Ά ρχ. Α' 204, 205, 301, 410, 420.—Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ. 
σ. 105, 131).—*Η λ. Γ ε ν ν. Φωτ. βιβλ. σ. 2 3 7 .-Γ. Μ α ζ α ρ ά « η κλπ. σ. 348.

3) Ν ο μ.Σ υ ν. 227.—Σ ά θ α ώς άιώτ.ΘΟΟ.—Τό ύ π ό  μ ν η μ  ά τής εκλογής έν 
Γ ε δ ε ώ ν ώς άνωτ, σ. 106. — Μετ’ αυτόν άναφέρονται Ί  ω ά σ α φ 1708—1714.— 
’Ι ά κ ω β ο  ς, ’Οκτώβριος 1728.—Ν ι κ ό δ ή μ ο  ς, Όκτωβρ. 1743, 1751, Νοεμβρ. 
1752, Φεβρ. 1754. —Κ α. λ λ ί ν ι κ ο ς, 1767, 1784.— Μ ε λ έ τ ι ο ς  1788 — Ν ε ό 
φ υ τ ο ς  1795. —Μάϊος 1821, ΰτε έφονεύΰη ούν άλλοις κληρικοΐς.— Σ ε  ρ α φ ε ί  μ

. 1822 απεθανε 16 Δ)βριου 1834.—καί Ν ε ό φ υ τ ο ς, διαδεχθείς τόν Σ ε  ρ α φ ε ί μ  
(Γ ε δ ε φ ν ώς άνωτ. σ. 74. έξ. 106 έξ. 115,117.—Θ ρ α κ ι κ ά Β' 307, Ε ' 21.
*Έκτακ. παράρτ. Θρακ, σ. 29, 72, 73.—Π α ν δ ώ ρ α ΙΔ',202.—Έ  κ κ λ. Ά  λ ή θ. 
Γ  220 ΛΒ' (1912) σ. 270, 298, 333.—ΚΖ' 638).

4) Θ' 76.
5) ΚΒ' 451.
6) ΕΖ' 256.
7) Α ί} τ ό 0  ι 410.
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Ν ικοδήμου  «παραίτησιν οίκειοθελή ύποβαλόντος τφ κανονιχφ αΰ- 
τοΰ κυρίαρχη μητροπολίτη Ήρακλείας Γερμανφ, άναθεμένφ έγγράςρως τή 
Εκκλησία διά τής υπό ήμερομ. δ’. Μαΐου 1891 αίτήσεως αυτοΰ την εκλο
γήν διαδόχου» εξελέγη (15 Ιουλίου 1895) «δ όσιολογ. πρωτοσυγκελλος 
τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως Κωνοταντΐνας»  Ι).

Κωναχανχίνου  «παυθέντος τέλεον από τής επαρχίας διά τους εν το’ίς 
πρακτικοί; λόγους» εξελέγη (22 Φεβρουάριου 1900) «ό όσιολογ. άρχιμαν. 
Σμάραγδος» , αιτήσει του μ. Ήρακλείας Ιερώνυμου 2)·

Σμαράγδου  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτ, μητρ. Μογλί- 
νών» εξελέγη (11 Μαρτίου 1908) «ό θεοφιλ. επίσκοπο; Χαριουπόλεως 
Φιλόΰτος», έφ’ ου ή επισκοπή άνεκηρΰχθη μητρόπολις 3)·

Φιλοϋ'έου «προς Κύριον εκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (28 Φέβρουαρίου 1917) «δ πανοσιωτ, αρχιμανδρί
της Σωφρόνιος» 4).

Σω φρονίου  «είς διαθεσιμότητα τεθέντος» εξελέγη (22 Μαΐου 1923) 
δ πανιερ. μ)της Κρήνης Κ α λλίν ικ ος  5).

Κ α λλινίκου  άποκατασταθέντος είς τήν επαρχίαν Κρήνης άποκατέστη 
(15 ’Απριλίου 1924) είς τήν επαρχίαν Μυριοφΰτου δ παν. πρ. Μυριοφΰ- 
του Σωφρόνιοςνως καί άλλοτε εΰδοκίμως άρχιερατεΰσας έν αυτή καί θεο- 
φίλώς ποιμάνας τό έν αυτή λογικόν ποίμνιον» ό).

Σωφρονίου  προαχθέντος είς τον θρόνον τής άγιωτ. μητροπ. Βερ- 
ροίας καί Ναοΰσης τή 7 8)βρίου 1924, ή επαρχία αυτή διέμεινεν άνευ τι
τλούχου άρχιερέως. 1

1) Α ΰ t  ό θι 496.
2) ϊ$ια 54.
3) Α ύ τ ό θ ι 173.
4) Α.ύ ΐ  ό θ  ι 311.
5) Α ύ χ ό θι. 363.
6) 26.
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Ή  εκκλησία τής αρχαίας Όρεστιάδος, γναχριζομένη διά των αιώνων 
μέχρις εσχάτων (Β \—Κ'. αιών) εν τη παλαιφάτφ μητροπόλει Άδριανου- 
πόλεως, επανεΰρε την πρώτην αυτής επωνυμίαν έν τή μητροπόλει τής 
«Ν έας Ό ρεανιάδος», συσταθείση κατά Νοέμβριον 1924 διά πατριαρ. καί 
συνοδικής άποψάσεως, καί περιλαμβανοΰση ολόκληρον την ομώνυμον υπο- 
διοίκησιν μεθ’ έδρας τής ομώνυμου πόλεως. Τά κατ’αυτήν διηΰθυνε ποι- 
μαίνων ό τή: διαλυσείσης επαρχίας Άδριανουπόλεως ιεράρχης σεβ. Π ο
λύ  καρπός, τιτλοφορούμενος «μητροπολίτης Ά δρ ια νουπ όλεω ς καί Νέας 
Ό ρεστιάδος», μετά δέ την μετάθεσιν αύτοϋ εις τον θρόνον τής άγιωτά- 
της μητροπόλεως Χίου κατηργήθη ήεν λόγφ μητρόπολις — τή |12 Φεβρουά
ριου 1931—προσωρινόν πάντοτε χαρακτήρα ύπάρςεως έχουσα, συγχωνευ- 
θεΐσα τή ιερρ μητροπόλει Διδυμοτείχου. Εΐμεΰα γνώμης διατηρήσεως καί 
του λοιπού του ονόματος τής καταργηθείσης ταιίτης μητροπόλεως εν τφ 
τίτλφ του μητρ. Διδυμοτείχου ώς «μητροπολίτου Διδυμοτείχου και 
Ν έας Ό ρεστιάδος»1).
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* . .* if

Ά ριθ . πρωτ. 4530

Ϋ Π ανιερώτατs Μ ητροπολΐτα Ά δρ ια νουπ όλεω ς κύριε Π ολύκαρπε, 
τήν ήμεζέρα,ν Πανιερότητα Αδελφικώς έν Κ νρ ίφ  κατα σπαζόμενα.

Κατά την εσχάτως γενομένην διαρρΰθμισιν των εν ταΐς Νέαις Χώ- 
ραις τής Ελλάδος Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου Ινεκρίθη συνοδι- 
κώς ή ϊδρυσις τής «Μητροπόλεως Νέας Όρεστιάδος», περιλαμβανοΰσης 
τάς άχρι του νυν ταΐς Μητροπόλεσι Άδριανουπόλεως, Διδυμοτείχου καί 
Λιτίτσης ύπαγομένας καί εντός των ορίων τής ομώνυμου ΰποδιοικήσεως 
Νέας Όρεστιάδος εύρισκομένας Κοινότητας, καθ' α αναγράφεται καί εν τή 
Ιγκλείστως διαβιβαζόμενη σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Έγκυκλίφ 
ύπ’ άριθμ. Πρωτ. 4487. Τής εκδόσεως του σχετικού ίδρυτικοΰ Τόμου 
επαψεθείσης βραδΰτερον, ώρίσθη ΐνα ή ΰμετέρα Πανιερότης, ως Μητρο- 1

1) Ό  ρ θ ο δ ο % ί α Α' 418.—Έ  κ κ λ η ο ί α Θ' (1931] α, 51, 141. Θ ρ «* 
χ ι χ ά Α '  246. 282.312. Β' 83.—Μ. Έ. Έγ. ΙΘ' 47. Ρ a r  t b e y a, 313, 316, 317.
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πολίτης Άδριανουπόλεως, ποιμάνη την Μητρόπολιν ταΰτην, αυτή μόνη 
προσωπικώς φέρουσα τον τίτλον Μητροπολίτου «Άδριανουπόλεως καί Ν. 
Όρεστιάδος».

Άνακοινοΰμενοι χά ως άνω έξ άποψάσεως τη ύμετέρα Πανιερότητι 
προς ενέργειαν του προσήκοντος, γνωρίζομεν αυτή ότι σχετική άνακοίνω- 
σις εγένετο και τοΐς ένδιαφερομένοις Πανιερωτάτοις Μητροπολίχαις Δι- 
δυμοτείχου και Λιτίτσης διά τά περαιτέρω.

Εΐεν δέ τά έτη αυτής ώς πλεΐστα, υγιεινά καί σωτήρια.

,α^'κδ' Νοεμβρίου κζ'

Ό  Προεδρεύων τής Ένδημοΰσης 'Ιεράς Συνόδου 

f  'Ο  Ν ίκαιας Β ασίλειος

21) ΞΑΝΘΗ

Ή  Ξάνθη  ή Ξ ανθεία, έκ τών επισκοπών τής μ]λεως Τραϊανουπό- 
λεως, προαχθεϊσα εις άρχιεπ ια κοιήν  επί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου του 
Γέροντος [1282—1328], ετιμήθη έπειτα, μετά την τελευτήν ’Ανδρονίκου 
Παλαιολόγου του νέου [1328—1341], καί εις μητρόπολιν, άποτελέσασαν 
99ον θρόνον, έκλιποΰσαν δέ άργότερον επί πολυν χρόνον διά τάς καιρι- 
κάς περιστάσεις. Ή  εκθεαις  [notitia] τών επαρχιών του Π. Κ)πόλεως, ή 
ίσχΰσασα καί μετά τήν άλωσιν τής τελευταίας ταΰτης, δεν αναγράφει τήν 
Ξάνθην, αριθμεί όμως τό Π εριθεώ ριον. ’Ίσως συνηνώθη τφ τελευταίφ 
τοΰτω ή άπετέλεσε πατριαρχικήν εξαρχίαν. Έν πάση περιπτώσει εμφανί
ζεται καί αΰθις ως μητρόπολις, τουλάχιστον κατά τά μέσα του ιστ' αϊώ- 
νος καί δή άδιαφόρως ώς μητρόπολις Ξάνθης  καί Π εριθεω ρίεν  ή Π ερί- 
Νεωρίου καϊ Ξάνθης, προς ήν, «πολυαρίδμοις χρέεσιν ύποπεσονσαν. . . 
κάντεΰθεν διά τό όλιγοπρόσοδον καί προς χορηγίαν βραχύ καί έπιδεές 
αυτής υπό τής όλιγανθρωπίας χαλεπώς καί άδυνάτως έ'χουσαν άπολογεΐ- 
σθαι τά έπιτεθέντα καί επιφορτισθέντα αυτή χρέη, διά τό ασύμμετρα 
αυτή είναι, έτι δέ καί τά εκκλησιαστικά δικαιώματα»—Ιερεμίας Γ' συνή- 
νωσε— τή κα' Φεβρ. 1721—τήν πατριαρχικήν εξαρχίαν Κ αβάλλας  μετά 
πάντων τών υποκειμένων αυτή χωρίων,τής ένώσεως ταΰτης διαφυλαχθεί- 
σης μέχρις τής άνακηρΰξεως τής τελευταίας εις ιδίαν αυτοτελή μητρόπολιν 
[’Οκτώβριος 1924]. Ό  ποιμήν τής μητροπόλεως ταΰτης Ξάνθης xa l Π ε·
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ριΰεω ρίου, έχοΰσης τελευταίως τήν 45ην θέσιν εν τω συνταγματίο; των 
μητροπόλεων, φημίζεται νπέρτιμοί καί &£αρχος Θράκης Δυτικής ι).

’fc
¥  ¥

Τφ μ)τη Θεσσαλονίκης Ιω ά α ά φ  Ά ρ γ ν ρ ο π ο ύ λ φ  εδόθη υπό Π)χου 
’Ιωάσαφ Β' [1555—1565] «προς μερικήν ζωάρκειαν αυτοΰ ή μη τρόπο-  
Αις ΙΙερ ιΰ εω ρ ίο ν  έξαρχικώ ς»  ειτα δέ καί ή τής Μελενίκου. Μητροφάνης 
δ Γ ' «εί καί τά κωλΰοντα τήν εις τον ίδιον αΰτοΰ -θρόνου άποκατάστα- 
σιν εκ μέσου άρθήναι λογισάμενος καί τάς των έξω καρδίας θεραπευθή- 
ναι μ η τρ ο π ο λ ίτη ν  ΙΙερ ιΰ 'εω ρίον τόν χύρ  Π α ΐο ιο ν  κ εχειρο τό νηκεν , άλλ* 
επειδή διά τάς καιρικάς είσέτι περιστάσεις στερείται ό Ίαάσαφ του Ιδιου 
αυτοΰ θρόνου συνοδικώς [τφ 1566] «παρακελεΰεται ΐνα αί μητροπόλεις 
αΰται, τό Μελένικον [καί τό Π εριΰεώ ριον, άπαρασαλεΰτως καί άδιασεί- 
στως μένωσιν εις τό γήρας αυτοΰ άναποσπάστως, μέχρις ου ειρηνικως 
άποκατασταθή εις τήν ιδίαν αυτοΰ μητρόπολιν . . .» 1 2).

*¥ ¥

Γ αβριήλ  «προ ολίγου φυσικφ θανάτω τόν τήδε μεταλλάξαντος βίον» 
έξελέγη (30 Μα'ίου 1623) « δ δσιώτατος εν ιερομονάχοις καί πνευ-

’’Επισκοπικοί κατάλογοι της ’Ανατ. και Δυτ, Θράκης

1) P a r t h e  y κλπ. ως άνωτ. σ. 122, 136, 219. —G e 1 z e r ungedr. κλπ. σ 
558, 601, 609, 631—Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ Cyprii κλπ. σ. 79.—Ρ ά λ λ η Π ο τ λ ή Ε '  483* 
501.— Μ. Έ  λ λ. Έ  γ κ. 1Η' 610. Έ  κ κ λ. Ά  λ ή θ. ΚΣΤ' 143, 168.—Le Q u i e n , ·  
X' 1205.—Λεξ. Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η Θ '  903.— Ν. Έλληνομνήμων Σ. Λ ά μ- 
π ρ ο υ Α' 370. — Έκχλ. ίστορ. Φ. Β α φ ε ί δ ο υ Γ' α' 97.

2 )  Ό  Π α χ ώ μ ι ο ς  Ρ ο υ σ ά ν ο ς  [1509—1553] φέρεται γράψας επιστολήν 
καί προς τόν Ξανθίας καί Περιθεωρίου Δ ο σ ί θ ε  ο ν [ Σ ό δ α  Νεοελλ. φιλολ. σ. 
152],πιθανώς πρώτον μητροπολίτην τής ηνωμένης ταύτης μ)λεως. "Ισως μετά τόν θά
νατον αύτοΰ έπελθόντα επί τής πατριαρχείας Ίωάσαφ Β' ό τελευταίος οΰτος εδωκε τφ 
Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ τήν μητρόπολιν Π ε ρ ι θ ε ω ρ ί ο υ  [καί Ξ ά ν θη ς].Μετά 
τόν Π α ΐ  σ ι ο ν [1565—66, πιθανώς] άναφέρονται «αί αΰθις ό Ί  ω ά σ α φ, 1566.— 
Γ ρ η γ ό ρ ι ος 1575, 1576, 1580.—Φ ι λ ή μ ω ν, 1580, 1593 (ώς «Περιθεωρίου καί 
Ξάνθης») Π α ρ θ έ ν ι ο ς ,  1590).—Φ ι λ ό θ ε ο ς, ιώ 1593.— Γ α β ρ ι ή λ  τώ 
1609, 1611,1616. (Κ ώ δ. Α' 48. 78, 453.—L e Q n i e n l .  1206.— Α. Ύ  ψ η λ ά  ν· 
τ ο υ, τά μετά τήν άλωσιν σ. 127.—Π α ρ ά ρ τ η μ α  Κ—ΚΒ' τόμ. Ε. Φ. Συλλ. σ. 
95,99.—Σ ά θ α Νεολλ. Φιλολογία σ. 235.—Τ ο 0 α υ τ ο ΰ  σχεδ. βιογρ. κλπ. σ. Ηδ' 
82 σημ.—Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η  κλπ. ο. 110, 156.—"Η λ. Γ ε ν ν. Φωτ. βιβλ. σ. 134· 
158.—W.R e g  e 1 κλπ. 89.
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ματικοΐς κυρ Δ ω ρόθεος} δ και προηγούμενος τής θείας μονής τής Πανα- 
γίας τής Θεοτόκου τής αχειροποιήτου Κοσσινίτζης» ι).

Δ ω ροθέου  «προς Κύριον έκδημήσαντος» έξελέγη (5 Αύγουστου 1623) 
ό. δσιώτατος ιερομόναχος τής ίεράς μονής Κοσσινίτζης κυρ Σ α μ ο υή λ , των 
κανονικών ψήφων γενομένων εν τψ ίερφ ναφ τής μονής 2),

Σ α μ ο υή λ  «φυσικφ θανάτφ άποθανόντος» έξελέγη (Φεβρουάριος 
1648) «δ πανασιώτατος έν ιερομονάχοις κυρ Σίλβεαχρος»  3).

Δ αμαακηνοϋ  «άποθανόντος και εις τάς αίωνίουςμονάς μεταστάντος» 
έξελέγη (7 Αύγουστου 1702) «6 δσιώτατος πρωτοσύγκελλος τής τού Χρι
στού μεγάλης Εκκλησίας εν ιερομονάχοις κυρ Σ υμεώ ν»  4).

Π α ρ θ εν ία ν  «πρός Κύριον έκδημήσαντος» έξελέγη (18 Μαρτίου 1742) 
«δ πανιερώτατος μητροπολίτης πρ. Φιλιππουπόλεως Μ η τ ρ ο φ ά ΐ ^5)*

Μ η  τρο φ όνους  «τό ζήν έκμετρήσαντος καί εις τάς αίωνίουςμονάς εΐσ- 
ελάσαντος» έξελέγη (’Οκτώβριος 1756) «δ δσιώτατος μέγας αρχιμανδρί
της τής τού Χριστού μεγάλης Εκκλησίας κυρ Κ ύριλλος»  )̂.

Κ υ ρ ίλλ ο υ  «μέτατεθέντος επί την άγιωτάτην μητρόπολιν Δρύστρας» 
έξελέγη (1764) «δ πανοσιώτατος πρωτοσύγκελλος τής τού Χριστού μι γα
λής Εκκλησίας κυρ Φιλάρετος»  ?).

Φ ιλαρέτου  «τό ζήν έκμετρήσαντος και πρός τάς αιωνίους μονός με» 
ταστάντος» έξελέγη (’Ιούλιος 1781) «δ δσιώτατος !ν ιερομονάχοις κυρ Να~ 
&αναήλ*,χών κανονικών ψήφων γενομένων έν τφ ίερφ ναφ των Άσωμά- 
των Μεγάλου Ρεύματος 8).

Ν α θ α να ή λ  «παρα,ίτησιν οικειοθελή καί άβίαστον, ένυπόγραφόν τε 
καί ενσφράγιστον ποιησαμένου πρός την Εκκλησίαν, περιέχουσαν τάς εύ
λογους αιτίας, τό δεινόν αυτού δηλονότι πάθος, τό βαθύ γήρας καί τάς έξ 
αυτού συχνάς ασθένειας, δι* 3 άς ούκ ήδύνατο τού λοιπού ποιμάναι τό πι-

1) Ν ο μ. Σ υ ν α  γ. φ. 198.—Σ « θ α  Μεσαίων, βιβλιοθ. Γ' 563.
2) Οί διενεργήσαντες την εκλογήν μητροπολΐται ήσαν: Φιλίππων καί Δράμας

3Α  β έ ρ κ ι ο ς, Νευροκοπίου Δ α ν ι ή λ  καί Ζιχιών Δ α β ί δ. (Ή ί. μονή τής 
ΕΙκοαιφοινίσσης υπό Α. Δ. Μ. Κ)τολις 1896 ο. 44).

3) Ν ο μ. Σ υ ν. 151.—Έ  ά θ α ώς άνωτ. σ. 582.— "Αγνωστον πότε έξελέγη 
καί ποιον διεδέχθη ό Δ α μ α σ κ η ν ό ς .

4) Κ ώ δ. Γ' 71.—Μετ’ αυτόν άναφέρεπαι; Μ α κ ά ρ ι ο ς  1708 -  1714.—Κ ύ- 
ρ ι, λ λ ος τω 1721 καί Π α ρ θ έ ν ι ο ς  κατά Μάρτιον 1737,κατά "Οκτώβριον 1739 
καί Αΰ/. 1741 {& ώ 5. Δ' 57, 61.—Κ α λ λ .  Δ ε λ ι κ ά ν η  παχριαρχ. έγγραφα Γ' 
699). Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η ώ ς  άνωτ. σ. 601.—Έ  κ κ λ. "Α λ ή θ. ΛΒ' 270.

5) Κ ώ δ. Δ' 66.
6) Αυτόθι σ. 194.
7) ΣΤ' 81.—Ή  ή εκλογή έγένετοπρό τοϋ μηνός Μαΐου,
8 )  Ζ' 145.
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στευθεν αύτφ λογικόν του Χρίστου ποίμνιον θεοφιλώς και έξοικονομήσαι 
άξιοπρεπώς τα τής έπαρχ-ίας αυτής» ι) εξελέγη (Αύγουστος 1806) «6 όσιώ- 
τατος πρωτοσόγκελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος κυρ Σ ε 
ραφείμ» , των κανονικών ψήφων γενομένων εν τφ ΐερφ ναφ των Ταξιαρ
χών Μεγάλου Ρεύματος ?)·

Σ ερ α φ ε ίμ  «μετατεθέντος και προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Σμύρνης» εξελέγη ('Οκτώβριος 1831) «ό θεοψι- 
λέστατος επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ε ύγένιος»  -$).

Ε υ γεν ίο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (3 'Οκτωβρίου 1848) «ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
πρ. Μιτυλήνης Μ ελέτιος»  4).

Μ ελετίο υ  «μετατεθέντος και προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Μιτυλήνης» εξελέγη (26 Τανοιαρίου 1858)«ό 
θεοφιλ. επίσκοπος Λαμψάκου Π ανάρετος»  s).

Π αναρέτου  «μετατεθέντος καί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως» εξελέγη (Φεβρουάριος 1861) 
«ό πανιερώτατος μητροπολίτης Κεστεντηλίου Διονύσιος» 6].

Δ ιονυσ ίου  «διά λόγους εύλογους και κανονικούς εκπτώτου γενομένου 
από τής μητροπόλεως ταΰτης» εξελέγη (16 Μαρτίου 1867) «δ θεοφιλ. 
επίσκοπος Λεύκης 'Ιλαρίω ν» η).

'Ιλαρίω νος  «μετατεθέντος είς τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό
λεως Σαμακοβίου» εξελέγη (23 ’Οκτωβρίου 1872J «δ πανιερώτατος μη
τροπολίτης Νύσσης Κ α λ λ Ιν ιχ ις » 8).

Κ α λλιν ίκο υ  «προβιβασθέντος είς τον θρόνον τής άγιωτάτης μητρο
πόλεως Χαλκηδόνος» εξελέγη (7 Μαρτίου 1875) «ό πανιερ. μητροπολίτης 
Βάρνης Κ αλλίνικος»  g)·

Κ α λλ ιν ίκ ο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος και εις τάςούρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (12 Δεκεμβρίου 1877) «δ όσιολογ. ίεροδιάκονος κυρ 
Φ ιλόθεος  ΙΟ). 1

1) Παρητήθη tfj 29 Αύγ. 1806 (Θ' 230).
2) Αύιόθι σ. 231.
3) ΙΔ' 206. .
4) ΚΒ' 182.
5) Αύτό&ι α. 331.
6) Α ύιόθισ . 392.
7) ΞΖ' 8. *
8) Αΰεόθι σ* 119.
9) -Αυτόθι σ. 156.

10) Αύτόθι σ. 210.
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ΦίΧο&έου «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπό- 
λεως Κορυτσάς» εξελέγη (2 Σεπτεβρίου 1885) «ό άεοψιλ. επίσκοπος Έλευ- 
θερουπόλεως Διονύσιος»  ι)

Δ ιονυσ ίου  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλειος 
Γάνουκαί Χώρας» εξελέγη (1 Αύγουστον 1891) «ό πανιερ. μητροπολίτης 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης 'Ιω α κείμ  » 2).

Ιω α κ ε ίμ  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης» εξελέγη (25 Νοεμβρίου 1910) «ό πανιερώτ. μητροπολίτης 
Σαράντα Εκκλησιών ’Ά ν& ιμος»  3)

'Α ν θ ιμ ο ν  «προς Κΰριον έκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονός 
μεταστάντος» εξελέγη (13 ’Οκτωβρίου 1922) «ό πανιερώτ. μητροπολίτης 
Νεοκαισαρείας Π ολύκα ρπος»4).

22] ΠΑΜΦΙΛΟΝ

Έκ των επισκοπών τής μητροπόλεως 'Ηράκλειας ήδη από Λέοντος 
του Σοφού (886—911), διαλυθεϊσα ϊσως τον ιδλ αιώνα, ψιλωτ ι'μως δέ 
διασωζομένη έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις s).

5 * **

Κ ύριλλος, πρωτοσΰγκελλος τής μητροπόλεως Ηράκλειος, ψηφισθείς 
κατά ’Ιανουάριον 1818,αιτήσει τοϋ μητροπολίτου Ήρακλείας Μελετίου 6).

Σ ερα φ είμ  ιερομόναχος, εκλεγείς τή 28 ’Ιουνίου 1845, τών κανονι
κών ψήφων γενομένων εν τφ  εν Ήρακλεία ίερψ ναώ τοΰ αγίου Γεωρ- 
γιου, άδεια Μελετίου Γ' μετά αΐτησιν τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας 
Διονυσίου 7).

Δ ιονύσιος  ιερομόναχος, «μετά κοινήν αΐτησιν τών ενοριτών Σταυ
ροδρομιού εχειν άρχιερατικώς προϊστάμενον», ψηφισθεις κατά Ίανουά- 1

1] Αύτόθι ο. 312.
2] Αυτόθι ο. 413.
3] ^ ια ' 231.
4] Αυτόθι ο . 346.
5 ]  P a r t h e y  κλπ. σ. 104, 204, 245.—G e I z e r ungedr. κλπ. σ. 550. — Τοϋ 

α ύ τ ο € Cyprii κλπ. σ. 63.—Ρ. Π ο τ λ η Ε' 476.—Acta Patriarch. A' 490.— Μ
Ε  λ λ. Έ  γ κ. ΪΘ' 490.— L e Q.u i e n I' 1133.

6) K ώ δ.-Π. Άρχ. Θ' 387.
, 7] Έψήφισαν οί έπίσκοπόι: Μυριοψυτου Ν ε ό φ υ τ ο ς ,  Μέτρων Θ ε ό κ λ η- 

t  ο ς καί Μυρέων Κ ύ ρ ι λ λ ος (Μ. Γ ε δ ε ώ ν, μνήμη Γανοχώρων ώ ς άνωτ. σ. 
109—Έ  κ κ λ. "Α λ. Α' 30].



ριον 1862. Προήχθη εις την μητρόπολιν Προικοννήσου τή 24 ’Ιανουά
ριου 1877 ι).

Σ ω φρόνιος  αρχιμανδρίτης, ψηφισθείς τη 2 5 ’Οκτωβρίου 1877, «δι 
αίτήσεως των ενοριτών του Σωτήρος Χρίστου Γαλατά προς πνευματικήν 
έπίσκεψιν αυτών». Προήχθη εις τήν μητρόπολιν Άγχιάλου τη 17 Νοεμ
βρίου 1888 2).

Μ ελιούηνός  αρχιμανδρίτης, ψηφισθείς τή 30 ’Οκτωβρίου 1897, αι
τήσει τής κοινότητος Ταταούλων. Προήχθη είς τήν μητρόπολιν Μαρω- 
νείας τή 13 Φεβρουάριου 1914 3).

23] ΠΑΝΙΟΝ

Έκ τών αρχαιότερων επισκοπών τής μητροπόλεως Ήρακλείας, του
λάχιστον από του στ αίώνος, έξηκολούθησεν υφιστάμενη επί πολύ, ϊσως 
μάλιστα καί συνηνωμένως προσωρινώς επί ’Ισαάκ Αγγέλου (1186 
—1196) μετά τής Ραιδεοζ&ϋ. Έ ν τοΐς μετά τήν άλωσιν χρόνοις ύποτίθε- 
θεται άρχικώς αυτοτελής από τής Ρ α ιδεσ το ϋ  επισκοπή, ενωθεΐσα δμως 
άργότερον, από τών αρχών του ιζ”' αίώνος, μετ’ αυτής. Τά περαιτέρω 
σχετικά αναγράφονται εν τοΐς καθέκαστα περί Ρ α ιδεστοϋ  4).

24) ΠΕΡΙΘΕΩ ΡΙΟΝ

Έκ τών επισκοπών τής μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως έτιμήθη εις 
μ η τρ ό π ο λ ιν  μετά τήν τελευτήν ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τού Γ'(ή-1341). 
Δοθεΐσα κατ’ έπίδοσιν τώ μητροπ. Τραϊανουπόλεως (Δεκέμβριος 1353) 
εξηκολούθησε ύπάρχουσα επί πολύ αυτοτελής, μέχρις ού διά τός καιρικάς 
περιστάσεις ολιγάνθρωπος καταστάσα συνηνώθη τή ολιγάνθρωπη) ωσαύ
τως ή καί πατριαρχική έξαρχίρ Ξ άνθης, άποτελέσασα από τών μέσων 

.τουλάχιστον τού ις"' αίώνος τήν ήνωμένην επαρχίαν Ξ άνθης καΧ Π ερι- 
θέω ρ ίου .Τά κατ’αύτήν περαιτέρω ως καί ό επισκοπικός έφεξής κατάλογος 
αναγράφονται έν τοΐς καθέκαστα περί Ξ άνθης  5). 1 2 3 * 5

1] Κ ώ δ. Π. Ά ρ χ  ΚΒ' 416. ΞΖ'. 186.
2] Ξ Ζ '  207, 371.
3] η>ια' 18, 302.

4 ) P e r t h e y ,  3,61, 103, 155, 167, 182, 203, 245.— G e l z e r  ungedr. 536» 
552, 633.—Τ ο ΰ α ν τ ο ΰ Cyprii 8, 62. Ρ. Π ο τ λ ή Ε ' 458, 476. 514.— Ό  Q θ. 
Γ ' 235. L e Q u i e  η I ' 1119, Έκκλ. ίτσρ. Φ. Β α φ ε ί δ ο υ Γ ' α' 97. — Ν έ α 
Σ ι ώ ν Κ Σ Τ  (1931) σ. 537.

ΣΗΜ.Κατά Μάϊον 1590 άναςρέρεϊαι επίσκοπος Χ ε ρ ρ ο ν ή  σ ο υ  καί Π α ν ί ο υ 
Δ ι ο νύ ο ι  ο ς, καθ’δν ακριβώς χρόνον άναφέρεται καί Ρ α ι  δ ε ο τ ο ΰ  Ί  γ ν ά- 
τ ι ο ς (R e g e 1 κλπ. b. 90).

5) Ρ a r t li e y 122, 136, 219, 234 — G e l z e r  ungedr. σ. 558, 601, 609» 
610,' 629, 631.- Τ  ο ΰ α ύ t  ο.ΰ Cyprii σ. 80„—Ρ.Π  o t  λ ή E' 483. 485, σημ/501,
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25) Π Ε ΡΙΣΤ Α ΣΙΣ

Έκ των επισκοπών τη; μητροπόλεως Ήρακλείας ήδη από ιών χρό
νων “Αλεξίου του Κομνηνοΰ (1081 —1118), εκλιπονσα άργότερον καί εμ
φανιζόμενη καί αυΟις εν τοις μετά τήν άλωσιν χρόνοις ώς επισκοπή Πε- 
ριβζάαεω ς κσΛ Μ υρ ιο φ ύχο υ  υπό τήν αυιήν ώς άνω μητρόπολιν.Τά κατά 
τήν τελευταίαν αυτής προαγωγήν εις μητρόπολιν και ό επισκοπικός αυτής 
κατάλογος αναγράφονται εν τφ οικείφ μέρει περί Μ ν ρ ίο φ ντο ν  * 1).

26) ΡΑ ΙΔ ΕΣΤΟ Σ

Έκ των αρχαιότερων επισκοπών τής μητροπόλεως Ήρακλείας (του
λάχιστον από του £“'· αίώνος) έτιμήθη, μετά τήν τελευτήν ’Ανδρονίκου 
Παλαιολόγου του Γ' (fl341), εις μη~ρά taXtv, προσωρινού χαρακτήρος, 
έφ5 οσον μετ’ ού πολύ έπαυσεν άναφερομένη ώς τοιαΰτη. Έν τοΐς μετά 
τήν ά'λωσιν χρόνοις καί είδικώς από του ιζ"' αίώνος εμφανίζεται ώς επι
σκοπή καιαυθ-ις τής μητροπόλεως Ήρακλείας, συνηνωμένη μάλιστα μετά 
τής του Π ανίον, προαχθεΐσα κατά ’Ιούλιον 1694 εις άρχιεΰΐ&αηοΜήν) 
τελούσαν τώ πατριαρχική) θρόνω Κωνσταντινουπόλεως. Καχά ’Οκτώβριον 
1702 ώ# η  τή μητροπ. Ήρακλείας. «Επειδή τοιγαροΰν και ή Ραι-
δεστός πολιτεία τή ες ΰ-ψους εΰμενεία καί τή τών ένοικοΰντων χρισιιαιών 
έπιμελείφ καί σπουδή, δσον γε εφικτόν έν τή ένεστώση του ήμετέρου Γέ
νους δυστυχία, μεγάλης πόλεως άπείληφε σχήμα, τώ τε πλήΌει τών έν 
αυτή διατριβόντων χριστιανών καί τω άνθοΰνη τής εμπορίας, καί δλως 
άπασι τοις είωθόσι προσοικειοΰν ταις πόλεσι κάλλος τε καί ευπρέπειαν 
τών υπό τον οικουμενικόν τής Κωνσταντινουπόλεως δρόνον τελονσών μη
τροπόλεων, ούδεμιάς απολείπεται κατόπιν, ή δέ άγι,ωτάτη μητρόπολις Ή 
ρακλείας, υπό τοΰ πανδαμάτορος χρόνου τήν πριν ευπρέπειαν άφαιρεθεΐσα 
καί μικροΰ δεΐν εις έδαφος καταβληθεΐσα, οΰκ έχει αρκούντως ύποδέξα- 
σθαι καί προσηκόντως περιθάλψαι τον αυτήν προστατευοντα. „ . . . δείν 
έγνώκαμεν ένωθήναι τήν εν Ραιδεστω εκκλησίαν τή αγία μητροπόλει Ή -

Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Ιά ρ δ β ω γ  ΓερμαΨοϋ *

Acta Pnfcr, A' 325, 331.—Μ. Γ 8 δ β ώ ν. Π. Πίν. 127, 434, 517.—Μ. Έ . Έγκ. Κ' 
1.—L· e ς> u i e η Γ 1205.- Κ .  Σ ά θ α Νεοελλ. φιλολ. ο, 152.

ΣΗΜ . Γνωστοί μ]ται Περιθεωρίου προ της ένώσεως αύτοΰ μετά τής Ξάνθης 
άναφέρονται: Ι ω σ ή φ ,  Όκτώβρ. 1474.—Μ α τ θ  α X ο ς, 1488, καί Π α χ ώ μ ι ο ς> 
Ιούλιος 1498. (Ό  ρ θ  ο δ. Η ' 320. ' —Έ  π. Σ τ α μ α τ ι ά δ ο υ  έκκλ·
σύλλεκτα Σάμος 1891. σ. 36, 42).

1) Ρ  a r t h e y' a. 103. — G e 1 z e r tingedr. 633.—P. 11 ο τ λ ή Ε'. 476, 514· 
—Ό  Q θ  ο 8. Γ ' 235. — X ρ υ σ ά ν θ ο υ  συνταγμ. 72.—Μ. Γ ε δ ε ώ V, μνήμη Γα
νοχώρων σ. 11, 18, 22, 54, 71, 103 έξ.—Μ. Ε. Έ  γ κ. Κ' 31.—L e Q u  ί e π Γ 1151. 
—Έ  κ κ λ. "Α λ. ΚΖ' 375, ΛΒ' 270.
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ρακλείας, ΐνα τή τοιαΰτχϊ οίκονομίφ την τε τοΰ τής Ήρακλείας θρόνου εν- 
δειαν παραμυθησώμεθα και την πολιτείαν Ραιδεστοΰ, την τόγε νΰν έ'χον 
ανθούσαν και την της επισκοπής προσηγορίαν μονονουχί δυσχεραίνουσαν, 
αρχιερατικής Ιπισκέψεως άξιώσωμεν. Γρσφομεν τοίτυν καί άποφαινόμεθα 
συνοδικώς . .. καί ένοϋμεν τή μητροπόλει Ήρακλείας την εκκλησίαν Ραι- 
δεστοΰ καί άμφοτέρας εις μίαν καί μόνην επαρχίαν καθιστώμεν . . . ώστε 
ύπάρχειν εις αεί την Ραιδεστόν τή μητροπ. Ήρακλείας συνηνωμένην τε 
καί συμμεμιγμένην άδιαιρέτως καί άδιασπάστως τόν τε την προστασίαν 
αυτών έμπεπιστευμένον, την τοΰ ιερωτάτου μητροπολίτου "Ηρακλείας 
καί Ρ α ιδεα το ϋ  φέρειν κλήσιν . ..» Ταΰτα κατά τό σχετικόν πατριαρχικόν 
καί σονοδικόν ένωτικόν γράμμα ι).

* *¥

Μ ελχ ιο εδέκ , 2) επισκόπου Ραιδεστοΰ καί Πανίου, συνυποψηφιότης 
διά τόν Οικουμενικόν θρόνον, Νοέμβριος 1620.

Θ εοφάνους, επισκόπου Ραιδεστοΰ καί Πανίου καθαίρεσις (1637) 3).
Κ υρ ίλλο υ , συνυπο-ψηφιότης διά την μητρόπολιν Πισσιδείας, (Σεπτέμ

βριος 1661) 4).
’ Α& ανασίου  «καθαιρέσει παντελεΐ καθυποβληθέντος καί τής επισκο

πής ταΰτης (=Ραιδεστοΰ καί Πανίου) έξωσθέντος διά τά πολλά αΰτοΰ 1 2 3 4

1) Ρ a r t h e y σ. 61, 103, 155, 167, 183, 203, 245. G e 1 z e r ungedr. a. 537, 
552, 601, 609, 633, —T 0 v a  ύ τ o v Cyprii a. 8, 62.—Ρ. Π o t  λ η, E' 458, 476.— 
Ό θ θ ο δ . Γ '  235. Ν e α Σ » ώ ν ΚΣΤ' 568. —Μ. Γ ε δ ε ώ ν,Π . Πίν. 612, 614. — 
Π α ρ ά ρ τ η μ α  ΙΖ ' τόμ. (σ. 84) καί Κ—ΚΒ' τόμ. (σ. 105) τοΰ περιοδ. Ε. Φ 
Συλλόγου.—Έ  κ κ λ. Ά  λ. ΚΖ' 553, 625, 638.—Μ.Ε. Έ  γ κ. ΚΑ' 27.—L e Q u. i e n 
Γ 1127. — Θ ρ α κ ι κ ή  έ π ε τ η ρ ί ς  1897 σ. 27. — Ή  ελλ. κοινότης Ραιδε- 
στοΰ κατά ιη' αιώνα υπό Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν Έ  κ x λ. Ά  λ. I ' 158, ΚΖ' 552 έξ. — 
Έκκλ. ίστορ. Φ. Β α φ ε ί δ ο υ  Γ 'α ' σ. 97,

2) Κ ώ 8. Β ' 23 —Άναφέρεται τφ 1620 καί συνεχώς μέχρι Μαΐου 1628 (Κωδ. 
Α' 106, 108, 113, 150, 152, 158, 163, 173, 179, 187, 189. Β ' 33, 41, 43, 54, 91.— 
Έ κ κ λ .  Ά λ. Β' 668. ΚΖ' 668.—Ή  λ. Γ ε ν. Φωτ. βιβλ. 237).—Πρό αύτοϋ : Μ α - 
κ ά ρ ι ο ς 1449.—Ά  ν ώ ν ν υ μ ο ς  1572 καί ’Ι γ ν ά τ ι ο ς ,  Μάιος 1590 (Όρ-θ.

R e g e 1 ο. 91.—Έ  κ κ λ. Ά  λ. ένθα άνωτ.).
3) Α' 308.—Ν. Σ υ ν .  320.—Σ ά Ό α Μ.Βιβλ. Γ ' 572.—’Ίσως ό Θ ε ο φ ά ν η ς  

υπήρξε διάδοχος του Μ ε λ χ ι σ ε δ  έκ,  Άναφέρεται κατά Φεβρ. 1632 (Κωδ. Α' 
229. —Ή λ. Γ ε ν ν, ως άνωτ. 237.—Σ ά θ  α|Νεοελλ. φιλ. σ. 284].

4) Α' 420.—Ν. Σ υ ν .  296. —Πιθανώς τόν Κ ύ ρ ι λ λ ο  ν διεδέχθη ό Ά  θ  α
ν ό σ ι ο ς  άναφερόμενος τφ  1663, καθαιρεθείς δε κατά Νοέμβριον 1671 (Μ. Γ ε- 
δ ε ώ ν, Π. Πίν. σ. 602.—Κεραμέως Ίεροσ. βιβλ. Α ' 348).

Θ ρ α κ ι η ά Σ Τ '. 8
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εγκλήματα* έξελέγη (Νοέμβριος 1675) «ό όσιώτατος εν ιερομον, κυρ Θ εο · 
φ ά ν η ς » , αιτήσει του μητροπολίτου Ήρακλείας Βαρθολομαίουι).

Π α χ ω μ ίο υ , επισκόπου Ραιδεστοΰ, προαγωγή εις αρχιεπίσκοπον Ραι- 
δεστοΰ (’Ιούλιος 1604) καί παραίτησις κατά ’Οκτώβριον 1702 2).

27) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΑ Ι.

Τμήμα τής μ]λεως Άδριανουπόλεως, διακυβερνώμενον πνευματικώς 
έν τοις τελευταίοις χρόνοις υπό τιτουλαρίων επισκόπων, βοηθών του 
μ]του Άδριανουπόλεως έδρευόντων εν 40 Έκκλησίαις, άνεκηρΰχθη κατά 
Μάϊον 1906 εις μ η τ ρ ό η ο λ ιν ,  καταλαβοϋσαν την 83ην θέσιν έν τφ Συν- 
ταγματίω. Ή  επαρχία διελύθη διά τής μετοικεσίας των χριστιανών αυτής 
εις Ελλάδα [1923] 3).

k* *

‘Ι δ ρ υ τ ικ ό ς  Τ ό μ ο ς  τ ή ς  μ η τ ρ ο η ό λ ε ω ς  Σ α ρ ά ν τ α  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  ι) 
f  Ι ω α κ ε ίμ ,  έ λ έ ω  Θ εο ϋ  ’Α ρ χ ι ε π ίσ κ ο π ο ς  Λ ω ν σ τα ν χ ι ,το ν η ό λ ε ω ς  

Ν έ α ς  Ρ ώ μ η ς  κ α ί  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ό ς  Π α τ ρ ιά ρ χ η ς .

Προνοίας έργον εκκλησιαστικής ένδείκνυται τά των επαρχιακών 
διοικήσεων δρια προς τάς συμβαινοΰσας άνάγκας και περιστάσεις ρυθ- 1 2 * 4

1) Ν. Σ  υ ν. 236.— Τόν Θ ε ο φ ά ν η  διεδέχθη πιθανώς ό Λ ε ό ν τ ι ο ς  
άναφερόμενος ώς Π α ν ι ο ύ  μόνον, (αντί Ραιδεστοΰ καί Πανίου) κατά
8]βριον 1674 (Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η  πατρ. έγγρ. Γ ' 785.— Ν. Σ υ ν. 93).ΕΙτα άναφέρε- 
ται ’Α θ α ν ά σ ι ο ς ,  πάντως ό ανωτέρω μνηαονευθείς άρθείσης φυσικώς τής 
καθαιρέσεως αύτου. Τη 2 Αύγ. 1679 κατέλαβε δυναστικώς τόν θρόνον Κωνσταντι
νουπόλεως, όπόθεν δμως έξεβλήθη τη 15 ίδ. μ. καί έτους έξοριαθείς άγνωστόν 
που. (Έ  κ κ λ. ’Α λ. ΚΖ' 668.—Μ. Γ ε δ ε ώ ν ένθ’άνωτ.—Μ. *Ελ. Έ  γ κ. Β' 8.— 
*Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, τά μετά τήν άλωσιν σ. 182).—Πιθανώς τόν Α θ α ν ά σ ι ο ν  
διεδέχθη ό Π α χ ώ μ  ι ο ς  άναφερόμενος τφ 1691 (Κωδ. Γ ' 2.— Ύ ψηλ. ώς άνωτ 
σ. 208).

2) Π α ρ ά ρ τ η μ α ώς άνωτ. σ. 86.
■ 3) Έ  κ κ λ. Ά  λ ή θ . ΛΑ' . . . ΚΖ'. 4 8 —Μ. Ε. Έ  γ κ. ΚΑ' 556.—Μ ε λ ι σ-

σ η ν ο ΰ  Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ  περιγραφή ίστοριογεωγραφική τής επαρχίας 40 
Εκκλησιών ’Αθήναι 1880.—Τ ο ΰ α ΰ τ υ ϋ,τό όνομα των 40 Εκκλησιών έν Ν ε ο- 
λ ό γ <ρ Κ)πόλεως 1891 20 ’Ιουνίου.— Τ ο ΰ α ΰ τ ο ΰ  ή Θράκη καί αί 10 Έ κκλη- 
σίαι Κ)πολις 1897.—Θρακικά Β' 440.—Κ. Ν. X α τ ζ ο π ο ΰ λ ο υ, ή επαρχία 40 
’Εκκλησιών έ ν Θ ρ α κ .  έ π ε τ η ρ ί δ ι  τφ 1897.

4) <?'θα' 51.
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μίζειν καί συμβιβάξειν είς άσφαλεστέραν την προστασίαν, οικοδομήν τε 
καί σωτηρίαν του χριστωνύμου λαοΰ. Διό δή και ή του Χρίστου Εκκλη
σία προσφυώς §ν έκαστον καθορίζουσα ού λείπει άξιοχρέως τήν τελεσφό
ρο»; επιφέρουσα μεταλλαγήν ή διαρρύθμισιν, εΐ που άνάγκαι νέαι καί πε
ριστάσεις τήν διαρρύθμισιν ταύτην ένδεικνΰσι καί έπιβάλλουσι. Πάντα 
γάρ κατά το χρεών καί προς οικοδομήν, κατά τό άποστολικόν λόγιον, 
δφείλουσι γίνεσθαι. Επειδή τοίνυν καί οί κατά τό τμήμα των Σαράντα 
Εκκλησιών τής ίίεοσώστου επαρχίας Άδριανουπόλεως ορθόδοξοι χρι
στιανοί, τά εαυτών άμεσωτέρας τίνος εποπτείας καί ασφαλείας άλλως ιε 
καί διά τάς τοπικά; καί καιρικά; άνάγκας καί περιστάσεις έπιδεόμενα 
ύπολαμβάνοντες, πολλάκις άνηνέχθησαν προς τήν Εκκλησίαν τήν άνάγ- * 
κην ίδιου καί μονίμου έν τφ τμήματι αυτών άρχιερέως ώς τήν μόνην 
ασφάλειαν ύποδεικνύοντες καί τήν διά τούτο είς ιδιαιτέραν επαρχίαν ά.νά- 
δειξιν του εαυτών τμήματος εξαιτούμενοι, ώς καί άριθμφ άλλως τών κα
τοίκων είς αξιοπρεπή συντήρησιν ίδιου άρχιερέως επαρκούντος καί διά 
τήν κοινωνικήν δε έπίδοσιν καί άνάπτυξιν άξιου ϊνα τύχη τοιαύτης άπό 
τής Μητρός Εκκλησίας εύνοίας καί τιμής, ή Εκκλησία μητρικώς περίαύ- 
τών, ώσπερ δή και περί πάντων, προνοούσα καί φροντίζουσα καί τον πό
θον αυτών, κατά τό έγχωροΰν καί προσήκον θεραπεύουσα, τέως μεν έ'γνω 
έγκριναι τον διορισμόν αυτόθι βοηθού επισκόπου υπό τήν άμεσον εξάρ- 
τησιν του κανονικού τής επαρχίας Μητροπολίτου επί τό προΐστασθαι 
αρχιερατικό»; καί εκ του σύνεγγυς τά πνευματικά τών αυτόθι κατοίκων 
συμφέροντα προστατευειν. Έπεί δέ τό μέτρον τούτο καίπερ σημαντικώς 
τάς άνάγκας καί τούς πόθους τών ένοικούντων ΐκανοποιήσαν, όμως ούκ 
είς τέλος εφάνη τά πράγματα θεραπεύον, τών χριστιανών τού τμήματος 
καί αΰθις καί πολλάκις δι’αναφορών καί αιτήσεων τήν σύστασιν ιδίας 
αυτοτελούς επαρχίας ώς τό μόνον ένδεικνΰμενον τελεσφόρον μέτρον έκ- 
λιπαροΰντων καί έξαιτουμένων, σκέψις καί αύθις εγένετο συνοδική 
τον προστίκοντα έξευρεΐν τρόπον τής θεραπείας καί διορθώσεως.Μετά ούν 
τής όφειλομένης επιστασίας επανειλημμένα»; περί τούτου διασκεψάμενοι 
συνοδικώς καί τούτο μέν τάς άνάγκας καί περιστάσεις τών εν τφ είρη- 
μένφ τμήματι πολυπληθών ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών ύπ’ δ'ψίν 
λαβόντες, τούτο δέ καί περί τής έπαρκείας τού μέρους λόγφ τε πληθυ
σμού καί τής άλλης επιδόσεως καί άναπτΰξεως βεβαιωθέντες, ού μήν δ’ 
αλλά καί τήν προσδοκωμένην λυσιτέλειαν καί τήν επί τά βελτίφ διαθέρ- 
μανσιν τών κατοίκων προ οφθαλμών έχοντες, έ'γνωμεν τή έκπαλαι στοι- 
χούντες καί παραδεδομένη τάξει καί τφ έκκλησιαστικφ έθει,μετά σταθμί- 
σεως δέ καί τής προσηκοΰσης ασφαλείας καί τών τού κανονικού τής 
επαρχίας άρχιερέως δικαίων, άποχωρίσαι τό είρημένον τμήμα Σαράντα

ι
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Εκκλησιών από της Ιπαρχίας Άδριανουπόλεως και είς Ιδίαν αυτοτελή 
Μητρόπολιν τιμήσαι καί, προαγαγειν, υπό τήν άμεσον τελούσαν έξάρτησιν 
καί υποταγήν του καθ' ημάς εΑγιωτάτου Άποστολικοΰ και Πατριαρχι
κού θρόνου, προς αυτόν τε μόνον τήν αναφοράν εχουσαν και ΰπ3 αΰτοΰ 
δεσποζομένην κα'ι έξουσιαζομένην κατά, τήν τάξιν καί τους ορούς καί 
των λοιπών του καθ’ ημάς κλίματος ιερών Μητροπόλεων. Καί δή γρά- 
φοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτων αρχιε
ρέων καί ύπερτίμων, των εν άγίφ Πνεΰματι αγαπητών ήμιν αδελφών και 
συλλειτουργών, ϊνα τό ειρημένον τμήμα Σαράντα Εκκλησιών, συγκείμε
νον εκ τής πόλεως Σαράντα ’Εκκλησιών, καί των χωρίων Σκοπού, Ίέν- 
νας, Βουνάρ-Χισάρ, Σκεπαστού, Ευκαρίου, Κουροΰδερε, Γιανδζηκλάρ, 
Κουγιουνδερε, Κουγιοΰν-Κιαβοΰρ, Πέτρας καί Σκοπέλου, διά τους 
προεκτεθέντας εύλογοφανεΐς λόγους καίέκ κανονικής άποφάσεως ιιπάρχη 
από του νυν καί εις τό έξης καί εις αιώνα τον άπαντα και λέγηται καί 
παρά πάντων γινώσκηται Μητρόπολις του καθ’ ήμας 'Αγιωτάτου 9Απο- 
στολικοΰ καί Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, ό δέ εν αυτφ διά κανο
νικών ψήφων εγκατασταθησόμενος άρχιερευς καί οι μετ’ αυτόν τιτλοφο- 
ρώνται «‘Ιερώτατοι Μητροπολϊται Σαράντα Εκκλησιών καί ΰπέρτιμοι», 
φυλάττοντες τήν κανονικήν διάταξιν τοΰ μνημονεΰειν του Πατριαρχικού 
ονόματος, συναριθμοΰμενοι δε ΠΓ' έν τη τάξει καί τη χορείςι τών λοιπών 
του Θρόνου Μητροπολιτών, καθά καί εν τω συνταγματίφ άναγέγραπται, 
στάσιν τε καί έδραν τήν άνάλογον .έν ταίς έκκλησιαστικαίς χοροστασίαις 
καί συνελεΰσεσιν έχοντες, ποιμαίνοντες δε θεοφιλώς καί θεαρέστως τό έν 
τή επαρχία ταΰτη λογικόν τοΰ Χρίστου ποίμνιον, εύλογοΰντές τε καί άγιά- 
ζοντες αυτό καί πάντα άπαξαπλώς έκτελοΰντες τά αρχιερατικά ώς γνήσιοι 
καί κανονικοί τής επαρχίας αρχιερείς μετά καί τής έν τή) ιερή) συνθρόνφ 
Ιγκαθιδρΰσεως. Όψείλουσι δέ καί πάντες οί έν τή θεοσώστω ταΰτη έπαρ~ 
χίμ ένοικοΰντες ευλογημένοι χριστιανοί, ιερωμένοι τε καί λαϊκοί, άναγνω- 
ρίζειν τον έκάστοτε άρχιερατεΰοντα Μητροπολίτην αυτών καί πειθαρχείν 
καί ύποτάσσεσθαι αυτή» ώς κανονική) αυτών άρχιερεΐ καί πνευματική» πά
τοι καί ποιμένι, λόγον μέλλοντι δούναι υπέρ τών ψυχών αυτών ενώπιον 
τοΰ αδέκαστου Κριτοΰ έν ημέρα τής τών έργων άνταποδόσεως, προθΰμως, 
φίλοτίμως καί τακτικώς καί τήν εις τριάκοντα επτά χιλιάδας γρόσια όρι
α θεΐ σαν έτησίαν αρχιερατικήν έπιχορήγησιν,έν ή συμπεριείληπται καί ή έκ 
δυο χιλιάδων γροσίων πατριαρχική επιχορήγησις, καταβάλλοντες καθώς 
καί τά λοιπά αρχιερατικά δικαιώματα, κυρία τε καί τυχηρά, εις αξιοπρεπή 
συντήρησιν τοΰ οικείου παιμένος. Ταΰτα έδοξαν, άπεφασίσθησαν καί εκυ- 
ρώθησαν συνοδικώς. Εις δέ περί τοΰτου ένδειξιν καί διενεκή τήν ασφάλειαν 
εγένετο καί ό παρών ήμέτερος Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος, κατα-
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στρωθείς καί υπογράφεις εν τφ ίερορ κώδικι τής καθ’ ημάς 'Αγίας του Χρί
στου Μεγάλης Εκκλησίας.

Έ ν έτει σωτηρία) ,α'Ρστ', κατά μήνα Μαίον, Έπινεμήσεως Δ', 

t  Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ’Ιω α κείμ  άποφαίνεται

-j- Ό  Κυζίκου 'Α θ α νά σ ιο ς  
-ρ Ό  Νικομήδειας Φ ιλόθεος  
j  Ό  Πισσιδείας Γεράσιμος  
f  Ό  Τραπεζούντος Κ ω ν]τΐνος  
f  eO Μηθΰμνης Σ τέφ α νο ς  
j  cO Χίου Κ ω νσ τα ντίνο ς

-γ Ό  Μαρωνείας Ν ικόλαος
·{* Ό  Σηλυβρίας Διονύσιος
■}· Ό  Σισαν. και Σιατίστης Σ ερ α φ είμ
f  Ό  Αρυϊνουπόλεως Λ ουκάς
f  Ό  Κολωνίας Π ολύκαρπος
f  Ό  Βελλάς και Κονίτσης Κ ω ν]τΐνος

★¥ ¥

«Του τμήματος 40 Εκκλησιών τής μ)λεως Άδριανουπόλεως μετά 
των εν αύτφ χωρίων αναγκαίου κριθέντος, κατ’ άπόφασιν τήςί. Συνόδου 
και διά τούς έν τοϊς πρακτικοΐς αυτής έκτιθεμένους λόγους, ϊν ’άνακηρυ- 
χθή εις νέαν μητρόπολιν υπό την προσωνυμίαν «Σαράντα Εκκλησιών», 
ανεξάρτητον μεν τής μ. Άδριανουπόλεως, έξαρτωμένην δέ εκκλησιαστι
κούς εκ τής καθ’ ημάς αγίας τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και έχου- 
σαν τά συνοδικώς διαχαραχθέντα δρια, τούτου δ * ένεκα αναγκαίου άπο- 
βάντος δπως ή πνευματική διοίκησις τής νέας ταύτης εκκλησιαστικής 
επαρχίας άνατεθή εις κατάλληλον πρόσωπον» έξελέγη [3 Μαΐου 1906) ό 
μ]της Πρεσποον και ’Αχριδών ” Αν&ιμος ι).

Ά ν& ίμ ο υ  «προαχθέντος εις τον θρόνον τήςάγιωτάτης μ]λεως Ξάν
θης» έξελέγη [25 Νοεμβρίου 1930] «ο θεοφ. επίσκοπος Ελαίας ’4 ya -  
$ άγγελος  2).

i A y  α ϋ 'αγγέλου  προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάζης μ]λεως 
Εδέσσης τή 20 ’Οκτωβρίου 1922, παρέμεινε έκτοτε ή επαρχία αΰτη άνευ 
τιτλούχου. * 1

1) ί&ια' 183,
’ 8)jA ΰ r ό θ ι ο* 232, .
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28) ΣΕΡΕΝΤΙΟΝ

Έκ των επισκοπών της μητροπόλεως 'Ηράκλειας απο Λέοντος του 
Σοφοΰ (886—911) ύφίστατο αυτοτελής καί πέραν ίσως του ιγ' αιώνος, 
(υπό τό όνομα : Σ ερ γέτζη ς  ή Σ εργέντξη ς  ή Σ ερενζίω ν) δτε κατηργήθη 
ή καί πιθανώς συνηνώθη τή επισκοπή Τυρολλόης. ’Από του βλ ήμίσεως 
τοΰ ις' κατά πιθανότητα, από τών αρχών ομωςΓτοΰ ιζ' αιώνος'κατά βεβαιό
τητα εμφανίζεται ή επισκοπή Τ νρο νλό η ς  καί Σερεντξίοον. Περί τών κατ’ 
αυτήν περαιτέρω αναγράφεται εν τοΐς σχετικοΤς περί Τνρο-λλόης ι \

29) ΣΗΛΥΒΡΙΑ

Άρχικώς εκ τών επισκοπών τής μητροπόλεως 'Ηράκλειας γνωριζό
μενη προσωρινώς υπό τό όνομα «Εΰδοξιουπόλεως» εμφανίζεται από τοΰ ς ' 
αιώνος μεταξύ τών « αυτοκέφαλων » αρχιεπισκοπών τοΰ Πατρ. 
Κωνσταντινουπόλεως (επαρχίας Ευρώπης) τιμηθεΐσα άργότερον επί Μα
νουήλ τοΰ Κομνηνοΰ (1143 —1180), καί εις μ η τρό πο λιν , καταλαβονσαν 
διαδοχικώς θέσιν πεζ πβ ή παζ ρβ', π', μζ', εν τοΐς Τακτεκοΐς  καί μγ'εν 
τώ «Συνταγματίφ» τών μητροπόλεων. Ό  μητροπολίτης τής επαρχίας ταύ- 
της, μή υφιστάμενης ήδη από τοΰ 1923 διά τήν εις Ελλάδα μετανάστευ- 
σιν τών χριστιανών αυτής, εφημίζετο «ύπέρζιμος κα ί Ζξαρχος Θρά* 
κης» ι).

* * *

Θ εοφάνονς  « θ α ν ά τ φ  φυσική» τό ζή ν  άποβάλοντος»3  έςελ έγη  (10 Νο- 1 2 3

1) P a r  t h e y 104, 204,245.—G e U e r  ungedr. 552.—T o i K u i o i C y .  
p r ii a. 63,—P. Π ο τ λ η E' 476.—Μ .Έ. Έ  γ κ. ΚΒ' 417.—L e Q u ί e π Γ 1129,

2) Ρ a r t h e y a. 3, 58, 99, 135‘ 148, 152, 165, 200,233, 242.—Gelzer ungedr. 
σ. 535, 551, 571, 586, 587, 592, 600, 608, 629.—Τ ο ΰ α υ τ ο ΰ C y p r i i σ. 4, 59.— 
Ρ. Π ο t  λ ή Κ' 457, 475, 494, 501, 518.—Ό  ρ θ  ο δ. Γ ' 233.—Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΤ' 
564.—X ρ υ σ ά ν θ ο υ, συνταγμ. 73. Ά ρχ. X. Π. αί έπαρχιαι κλπ. α. 14,37,23.— 
A c t a  P a t  γ. Α' 49, 144’—Θ ρ α κ ι κ ά Α' 259.—Μ .Έ. Έ  ν κ. ΙΑ ' 715,ΚΑ' 711. 
—L e Q u i e n I '  1137.—Έ  κ κ λ, Ά  λ. ΚΖ', 107.—Σ. Σ τ α μ ο ύ λ η  ή· μητρό· 
πόλις Σηλυβρίας έ ν Ν ε ο λ ό γ φ  Κ)πόλεως 1891 23]10—7]11.—Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΤ' 
(1931) σ. 594.

3) Ό  Θ ε ο φ ά ν η ς  άναφέρεται κατά Μάϊον 1608 (Κ ώ δ. Α' 26].— Γνωστοί 
μετά τήν άλωσιν αρχιερείς Σηλυβρίας τυγχάνουαι : Ι ω σ ή φ  1474— Ά  ν ώ ν υ -



'E flurxootiK oi κ α τά λο γο ι της °A va r . κα ι Δ ντ. Θράκης 119

εμβρίου 1618) «ό θεοφ. πρ. επίσκοπος Πολυανής κύρ *Ιερ εμ ία ς» ι).
Μ α κα ρίου  «κακώς κα'ι ληστρικώς κατατυρραννοϋντος και καθαιρέσει 

τελεία καάυποβληθέντος διά χάς παρανόμους αυτού πράξεις» εξελέγη 
(29 Απριλίου 1024) «ό όσιώτατ. πρωτοσΰγκελος Ήρακλείας κύρ Λ α υ 
ρέντιος»  2).

Α ά υρενχ ίου  «καθαιρέσει τελεία καθυποβληδέντος διά πολλά εγκλή
ματα κωλΰοντα αυτόν τού είναι και λέγεσθαι αρχιερέα και τής επαρχίας αυ
τού κακώς φυγόντος» εξελέγη (Φεβρουάριος 1638) ό όσιώτατος ιερομό
ναχος Σω φρόνιος  3)·

Σ ω φ ρονίου  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου» 4) εξελέγη (20 Δε
κεμβρίου 1645) «ό πανοσιώτ. εν ίερομον. και πνευματικοϊς κύρ Μ ακά
ριος*)» ).

Μ α κα ρ ίο υ  «εν τφ άπέρχεσ·θαι εις την μητρόπολιν αυτού πνιγέντος» ε
ξελέγη (14 Μαρτ.1646) «ό πανοσιώτατος εν ιερομονάχοις κύρ Μελέτιο»ςβ).

Μ ακαρίου  «παραίτησιν οίκειοθελή και άβίαστον ποιησαμένου» έξελέ- 
γη (Μάϊος 1701) «ό όσιώτατος εν ιερομονάχοις καί πνευματικούς κύρ 
Δ εόντιος» 7).

Α εο ντίο υ  «θανάτφ φυσικω τό πέρας τού βίου δεξαμένου κάντεύθεν

μ ος, 1501, —Ά  θ  α ν ά σ ι ο ς, 1578, 1580, 1584, Φεβρ,.1585, Μάϊος 1590 (Ό  ρ θ· 
Η ' . . . . —Έ  κ κ λ. “Α λ. Β' 731, 795. — Le Q u i e n I ' 1140), —R e g  e l  ώς 
άνωτ. σ, 88.

1) Κ ω δ. Β' 5. —Κ ε ρ α μέ ω ς 'Ιεροσολ, βιβλ. Δ' 8. — Τ ό ύ π ό μ ν η μ α
δημοσιεύεται έν τη Φωτ. βιβλιοθήκη τοΰ Μ. Ή  λ. Γ ε ν ν α δ ί  ο υ σ. 129.— Μετά 
τόν Ί  ε ρ ε μ ί α ν, άναφερόμενον κατά “Ιούνιον 1619 καί τφ  1620 (Α' 89, Β' 20),
σημειοΰνται : Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς ,  Φεβρ. καί Αΰγ. 1622 (Α' 106, 108) καί Μ α κ ά 
ρ ι ο ς ,  Αυγ. 1623 (Α' 137).

2) Α' 151.— Ν ο μ. Σ υ ν. 302.—Σ ά Ό α Μεσ. βιβλ. Γ ' 564,— Έ  κ κ λ. Ά  λ. Β'. 
668.—Ή  καθαίρεσις τοΰ Μ α κ α ρ ί ο υ ,  τφ 1624, έν Κώδ. Α' 150.

3) Α' 329. — Ν. Σ υ ν. 322. — Σ ά & α 573.—Έ  κ π λ. “Α λ. Β' 695.
4) Παρητήθη τή 8η 8}βρ· 1645. (Ν. Σ υ ν .  131.—Σ ά θ α 57S).
5) Ν. Σ  υ ν. 131.—Σ ά Ό α 578.
6) Ν. Σ υ ν. 132. —Σ ά θ  α 579.—Μετά τον Μ ε λ έ τ ι ο ν ,  άναφερόμενον τφ 

1646 καί 1651 (Β' 60.—Γ. Μ α ξ α ρ ά κ  η συμβολή κλπ. σ. 347, 376), σημειοΰνται : 
Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς ,  1665.— Λ α υ ρ έ ν τ ι ο ς  1675. — " Α ν θ ι μ ο ς ,  1677.— 
“Α ρ σ έ ν ι ο ς .  1688 (Α' 436, 437, 468. Δ' 5. — Ή λ . Γ ε ν ν. Φωτ. β.βλ. σ. 192)

^καί Μ α κ ά ρ ι  ο ς, άγνωστον πότε εκλεγείς. Καθαιρεθείς πρότερον ύπέβαλεν έπει
τα, τη 10 Μαΐρυ 1701, και παραίτησιν (Γ ' 61, 62).

7) Γ ' 63.—Άναψέρεται τφ 1724 (L e  Q u  i e η Γ 1140). Πότε ακριβώς άπέθα- 
νεν άγνωστον. Τό βέβαιον εϊνε ότι έποίμαινεν ήδη την επαρχίαν Σηλυβρίας ό άπό 
Βερροίας Μ α κ ά ρ ι ο ς  κατά Δ]βριον 1726 (παράρτημα Κ—ΚΒ' τόμ. Ε. Φ. Συλ. 
ο. 110.—Έ  λ λ η ν ι κ ά Γ ' 56.—Κώδ. Δ' 54, 57 , 59, 60, 69) ύπογραφόμενος καί τή 
U  "Απριλίου 1744 (Δ' 76).
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διά τό έναπομεΐναι τότε χωρίς αρχιερατικής επισκέψεως την επαρχίαν ταΰ- 
την έλαβεν αύτήν(ΐ724)προεδρικώς όΐερώτατος μητροπολίτης πρ.Βερροίας 
κυρ Μ ακάριος, ήδη δέ μελλοΰσης τής αυτού ; ίερότητος έφησυχάσαι και 
τους βιοτικούς θορι'βους εάσαι, διά τό επικείμενον αύτω γήρας καί τάς σω 
ματικάς αδυναμίας καί τής επαρχίας ταΰτης απροστάτευτου διατελοΰοης καί 
δίχα ποιμένος έναπομεινάσης» εξελέγη (2 Μαΐου 1744) «ό όσιώτατος εν 
ΐερομονάχοίς κυρ Θεόκλητος»  Ι).

Θ εοκλήτου «το ζήν εκμετρήσαντος καί προς τάς αιωνίους μονάς με- 
ταστάντος» εξελέγη (’Ιούλιος 17G4) «ό όσιώτατος εν ΐερομονάχοίς κυρ 
Παρΰ'ένιος»  a).

Π α ρθ εν ίο υ  «προβιβασθέντος λόγφ μεταθέσεως εις τον -θρόνον τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος» εξελέγη (Μάιος 1777) «ό όσιώτα
τος εν ΐερομονάχοίς κυρ Χ ρύσα νθος»  3).

Χ ρυσά νΰΌ υ  «τόζήν εκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς με- 
ταστάντος» εξελέγη (Δεκέμβριος 1790) «ό πανοσιώτατος μέγας πρωτοσυγ- 
κελλος τής· αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας κυρ Κ α λλίν ικο ς  4).

Κ α λλ ιν ίκ ο υ  «παραίτησιν οικειοθελή προς την Εκκλησίαν ποιησαμέ- 
νου διά τε τό βαθύ γήρας αυτού καί τάς πυκνός σωματικός ασθένειας» 5) 
«εξελέγη [Αύγουστος 1816] ό θεοφιλ. επίσκοπος πρ. Σταγών Π α ΐο ιο ς , 
των κανονικών -ψήφων γενομένων εν τι) εν Κουροΰτσεσμε Ιερφ ναφ τού 
Τιμίου Προδρόμου 6 *).

Π αϊα ίου  «μετατεθέντος είς τόν θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Φιλιππουπόλεως διά κανον. -ψήφων καί συνοδ. εκλογής» εξελέγη [Μάρτιος 
1818) ό πανιερ. μητροπολίτης πρ. Φιλιππουπόλεως Ίω αννίκιος»  7).

Ίω α ννικ ίο ν  «τό ζήν εκμετρήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [Φεβρουάριος 1819] «ό πανοσιώτατος εν ίερομο- 
νάχοις κυρ Μ ακάριος, ό καί μέγας αρχιδιάκονος χρηματίσας τής αγίας 
τού Χριστού Μ. Εκκλησίας» 8).

Μ ακαρίου  «παραίτησιν οΐκειοθελή καί άβίαστον ποιησαμένου» 9)

1) Δ' 77.
2) ΣΤ' 90.
8) Ζ' 104.
4) Θ' 5.
5) Παρητήθη τη 21 Αΰγ. 1816 (Θ' 366).
6) Θ' 367.
7) Α ύ t ό θ ι 390.
8) Α ύ τ ό θ ι 400.
9) Παρητήθη τή 11 "Οκτωβρίου 1821 (ΙΔ' 8).



εξελέγη [’Οκτώβριος 1821) «δ δσιώΐατος έν ίερομον. κυρ Διονύσιος»  *).
Δ ιονυσ ίαν  «διά κανον, ψήφων μετατεθέντος και προβιβασθέντος εις 

τον θρόνον τής ά/ιωτάτης μητροπόλεως Άμασείας» εξελέγη [Ιούλιος 
1826] δ πανιερώτατος μητροπολίτης Σαμακοβίου "Ιερόθεος  2).

"Ιερο θέο υ  «διά κανονικών ψήφων και συνοδικής εκλογής μετατεθέν-, 
τοςκαί προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλεως Χαλ- 
κηδόνος» έξελέγη [Μάιος 1884) «δ δσιολογιώτατος εν ιερομον, κυρ Μ α τ
θα ίος»  3).

Μ α τθ α ίο υ  «διά κανονικών ψήφων κα'ι συνοδικής εκλογής μετατε
θέντος και προβιβασθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλεως 
Δημητριάδος» εξελέγη [Νοέμβριος 1838] δ θεοφιλ. επίσκοπος Σωτηρου- 
πόλεως Σ ω φ ρόνιος  4).

Σ ω φ ρονίου  «προς Κύριον έκδημήσαντος και προς τάς ουρανίους μο- 
νάς μεταστάντος» εξελέγη (12 ’Οκτωβρίου 1849) δ πανιερώτατος μητρο
πολίτης Γρεβενών Ιω α νν ίκ ιο ς  &).

’Ιω σ,ννικίον  «παραίτησιν οίκειοθελή ποιησαμένου» 6) εξελέγη (23 
’Ιουνίου 1853) «δ πανοσιολογιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Μ ελέτιος  7).

Μ ελετίο υ  «διά κανονικών ψήφων καί συνοδικής εκλογής μετατεθέν- 
τος και προβιβαστθέντος εις τον θρόνον τής αγιωτάτης μητροπόλεως Σερ
ρών» εξελέγη (28 ’Ιουνίου 1861) δ θεοφ.έπίσκοπος Μετρών Ζαχαρίας*  8).

Ζ αχα ρέου  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» ένεκρίθη καί άπεφασίσθη συνοδικώς [9 Φεβρουάριου 1877] 
«όπως άναλάβη προεδρικώς τήν αρχιερατικήν προστασίαν τής επαρχίας 
ταΰιης ό πανιερώτατος μητροπολίτης πρ. Άδριανουπόλεως Κ ύρ ιλλο ς  9).

Κ υ ρ ίλλ ο υ  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη (31 ’Οκτωβρίου 1881) δ πανιερώτατος μητροπολί
της Μογλενών Γερμανός»*0).

Γ ερμανού  «προς Κύριον έκδημήσαντος καί εις τάς ουρανίους μονάς 1

’’ΕσίκΧΗΟδΐικοί κατάλογοι ΐη ς  "A yat.xa i J vt. Θράκης

1) ΙΑ' 9.
2) Α ύ « ό θ ι 93.
3) Α ό τ ό θ ι 235»
4) Α ύ τ ό θ ι 328.
5) ΚΒ' 204.
6) Παρητήθη τη 29 Μαΐου 1853 [αυτόθι 262],
7) Α ύ τ ό θ ι 263.
8) Α ύ τ ό θ  ι 412.
9) ΕΖ' 188.
10) Α ύ τ ό θ ι 254,
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μεταστάντος» εξελέγη (14 Απριλίου 1892) ό πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κασσανδρείας Κωνοζάνχιοςτ»)

Κω ναχαντίου  «προαχθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Μαρωνείας» εξελέγη (3 ’Οκτωβρίου 1900) δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Έλευθερουπόλεως Διονύσιος» ).

Δ ιονυσ ίου  «προς Κύριον εκδημήσαντος και εις τάς ουρανίους μονάς 
μεταστάντος» εξελέγη [11 ’Ιουνίου 1913) δ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Ρόδου Β ενια μ ίν» 3).

Β ενια μ ίν  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης' μητροπό
λεως Φιλιππουπόλεως» εξελέγη (10 Σεπτεμβρίου 1913) δ θεοφ. 
επίσκοπος Άμφιπόλεως Ευγένιος. Μετατεθείς εις την μητρόπολιν Σερ
βίων καί Κοζάνης [20 Μαΐου 1926] καί μή δυνηθείς ϊνα μεταβή έκεΐσε 
άποκατέστη καί αΰθις (22 Μαρτίου 1927) εις την επαρχίαν Σηλυβρίας. 
Μετά τον θάνατον αυτοΰ (22 Μαΐου 1934) ή επαρχία παραμένει ά'νευ τι
τλούχου 4).

38) ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Έκ των επισκοπών τής μ. Άδριανουπόλεως ήδη επί Λέοντος τοΰ 
Σοφού [886—911] φαίνεται κατά βασιλικήν χάριν τιμηθεΐσα καί διά μη- 
τροπολιτικής αξίας μετά την τελευτήν ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ 
Γ ' [*{*1341], πάντοτε δμως υπό προσωρινόν χαρακτήρα, έφ’ δσον μετ’ ου 
πολύ δεν άναφέρεται. Πάντως διελύθη καί ως επισκοπή προ τής άλώ- 
σεως, δ δε τίτλος αυτής δίδοται ενίοτε ψιλωνΰμως 5).

★* *

«’Ανάγκης γενομένης χειροτονηθήναι τον ά'ξιον επί ψιλή μόνη 
προσηγορίρ τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Σκοπέλου προς επι
τροπικήν έπίσκεψιν των ευλογημένων χριστιανών τής επαρχίας Άδρια- 
νουπόλεως> εξελέγη [Σεπτέμβριος 1880) «δ όσιολογιώτ. άρχιμ./Τοίχος», 
προαχείς εις τήν άγιωτ. μ]λιν Κφου τή L4 ’Οκτωβρίου 1885 6). 1

1] Αυτόθι 432.
2] 3>ια' 66.
3] Αυτόθι 289.
4] ^ ια '2 9 6 . ^ ο θ ' 82, 92.
5 ]  Ρ a r t h e  y ώ ; ά/νωτ. σ. 324, 220. — G e 1 z e r ungedr. κλπ. σ. 558, 

601.—Τοΰ α υ τ ο ΰ  Cyprii κλπ. σ. 80.—Ρ. Π ο τ λ η Ε' 483.— Μ. Ε. Έ  γ κ. ΚΑ 
950.—Θ ρ α κ ι « ά Β' 443,—L e Q u i e n I' 1185.

6] Κ ώ δ. Π. Άρχ. ΞΖ' 240, 314.
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«Αϊτήσεως γενομένης προς την Εκκλησίαν παρά τής κοινότητος 
Κοντοσκαλίου το\5 χειροτονηθήναι τον άςιον εις επίσκοπον προϊστάμενον 
έν αυτή» έςελέγη (4 ’Απριλίου 1913) «ό όσιολογιώτατος άρχιμ.Ρεννάίίος 
5Α ρ α μ π α ’ζ ό γ λ ο ν * , προσχθείς εις την άγιωτάτην μητρόπολιν Ηλιουπό
λεως και Θείρων τή 22 Ίανουαρίου 1925 ι ).

31) ΣΟΥΦΛΙΟΝ

Διά τούς εν τφ ΐδρυτικφ Τόμω έκτιθεμένους λόγους Γρηγόριος Ζ' 
προέβη συνοδικώς, κατά ’Οκτώβριον 1924, εις την εις Ιδίαν μητρόπολιν 
άνακήρυςιν τού τμήματος Σουφλίου τής επαρχίας Διδυμοτείχου, περιλαμ- 
βάνουσαν ολόκληρον την ύποδιοίκησιν Σουφλίου μεθ’ έδρας τής ομωνύ
μου πόλεως καί φέρυυσαν πάντοτε τον χαρακτήρα τής προσωρινότητος, 
τον δέ οικείου άρχιερέως φημιζόμενου ύ π ε ρ τ ί μ ο υ  κ α ί  έ ξ ά ρ χ ο υ  Ρ ο δ ό π η ς .  
Τή 5 ’Ιουνίου 1934 κατηργήθη συγχωνευθεΐσα μετά των ομόρων μητρο
πόλεων Διδυμοτείχου καί Άλεξανδρουπόλεως ζ).

** 4
Τ ό μ ο ς  Ιδ ρ υ τ ικ ό ς  τ η ς  μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς  Σ ο ν φ λ ίο υ  

t  Γ ρ η γ ό ρ ιο ς , έ λ έ φ  Θ εο ϋ  Α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς ,  
Ν έ α ς  Ρ ώ μ η ς  κ α ϊ  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ό ς  Π α τ ρ ιά ρ χ η ς .

’Έθος κανονικόν ή Εκκλησία έκπαλαι κέκτηται την των επαρχιών σΰ- 
στασιν προς τάς άνάγκας των καιρών καί την καλήν τού δλου συγκροτήμα
τος ύπόστασιν προσαρμόζειν καί οίκονομεΐν, εις εύρυθμον καί λυσιτελή τών· 
επί μέρους τε καί τού δλου παράστασιν καί διακυβέρνησιν. Επειδή τοίνυν 
καί κατά τον καθ’ ημάς 'Αγιώτατον Πατριαρχικόν Οικουμενικόν Θρόνον, 
μετά τήν άρτι εκ τής ’Ασίας καί τής Θρςίκης ε’ις τό Ελληνικόν Κράτος κα- 
ταη^γήνιού δοθοδόςου πληθυσμοΰάμα τοΐς ποιμέσιν αυτού καί τήν εκ τού- 
τουποοελθούσανάλλοίωσιν,ανάγκη παρέστη πρόνοιαν λαβεΐν περί τής εύρύθ" 
μου καί άναλόγου πρός-τάς νέα; άνάγκας, γενικάς τε καί μερικός, εκκλην 
σιαστικής συστάσεως τών διαφόρων έν τφ Έλληνικφ Κράτει περιοχών του 
καθ’ ήμά; Πατριαρχικού κλίματος, ή μετριότης ημών μετά τών περί ημάς 
'Πρωτάτων Μητροπολιτών καί ύπερτίμων, τών έν 'Αγίφ ΓΙνενματι αγα
πητών ήμΐν αδελφών καί συλλειτουργών, διασκεψάμενοι μετά τής όφειλο- 1

1) ^ ια ' 286, ^ ο θ '6 2 .
2) Κ ώ δ. Φ π' ο. G5. Πατριαρχική καί Συνοδική εγκύκλιος περί διαρρυθμίά

σεως τών ορίων τών έν ταϊς Ν. Χώραις τής Ελλάδος έπαρχιών τοΰ Οικουμενικού 
Θρόνου έν Ό  ρ θ  ο δ ο ξ ί ρ Α' ο. 417. Θ' 272.—Θ ρ α κ ι κ ά έκτ. παράρτημα) 
Γ' τόμου σ. 43—44.—Μ. Έ λ  λ. Έ  γ κ. KB' 170,—Έ  κ κ λ η ο ί α έτος ΙΒ' (Ϊ934)| 
σ. 182. )
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μένης προσοχής περί τής ανάγκης ταΰτης, εγνωμεν συν άλλοις καί νέας 
ίδρΰσαι Μητροπόλεις εκ τμημάτων των ύπαρχουσών επί τή βάσει καί τής 
πολιτικής διαιρέσεως των μερών. Ουτω δή φροντίσαντες καίδιασκεψάμενοι 
συνοδικώς, εγνωμεν συστήσαι επ’ αίσίοις καί την νέαν επαρχίαν καί Μη- 
τρόπολιν Σουφλίου, χωρίσαντες από τής Τέρας Μητροπόλεως Διδυμοτεί
χου τό τμήμα Σουφλίου καί προσαρτήσαντες αυτό είς την νέαν ταύτην Μη 
τρόπολιν Σουφλίου. Έ φ ’ ω καί άποφαινόμεθα καί όρίζομεν συνοδικώς 
δπως ή έξονομασθείσα περιοχή, ήτοι τό τμήμα Σουφλίου, άποτελή εφεξής 
ιδίαν επαρχίαν καί Μητρόπολιν,επωνυμουμένην « 'Ι ε ρ ά ν  Μ η τ ρ ά π ο λ ιν  Σ ο υ -  
φ>Α/συ»,μεθ5 έδρας τής πόλεως Σουφλίου,ό δέ εν αυτή ποιμαίνων άρχιερεΰς, 
μνημονειίων του Πατριαρχικού δνόματος,ώς τέτακται,καί την τακτικήν αυτοΰ 
έδραν ένΣουφλίω έχων,τιτλοφορήτακ^Ι ε ρ ώ τ α τ ο ς Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Σ ο υ φ λ ίο υ ,  
ύ π έ ρ τ ι μ ο ς κ α ί  & ξαρχος Ρ ο δ ό π η ς » . Παραγγέλλο ιεν δέ πατρικώς τφτεκλή- 
ρω καί τφ λαφ τής ουτω έπ’αίσίοις συνιστωμένης λέας θεοσώστου επαρχίας 
ώς τέκνοις ημών έν Κυρίφ άγαπητοις δπως, ΰποτασσόμενοι εκκλησιαστι- 
κώς εφεξής εις τον κανονικόν αρχιερέα καί ποιμένα^αΰτών, πείθωνται καί 
ύπείκωσιν αΰτφ, κατά την τοΰ Παΰλου εντολήν, φιλοτιμώνται δέ άμα συν- 
τρέχειν καί συναντιλαμβάνεσθαι εις την αϊσίαν τών πραγμάτων τής εαυτών 
επαρχίας διευθέτησιν καί διεξαγωγήν, ί'να ούτως, ευτάκτως καί ασφαλώς 
τών πάντων έν αυτή διεξαγόμενων, πολλή μέν προσγίγνηται αύτοΐς ή πνευ
ματική ωφέλεια, πολλή δέ καί τή Μητρί Εκκλησία ή απ’ αυτών παραμυ
θία καί τό στήριγμα. Ταΰτα ουτω δόξαντα καί κριθέντα έκυρώθησαν συ
νοδικώς. Είς δέ μόνιμον αυτών παραφυλακήν έγένετο καί ό παρών Πα- 
τριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος, καταστρωθείς μέν καί υπογράφεις καί 
εν τφ Τερφ Κώδικι τής καθ’ ημάς Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας, έκ- 
δοθείς δέ καί ενίσφ καί άπαραλλάκτφ καί διαβιβασθείς ϊνα κατατεθή εν 
τοΐς άρχείοις τής άρτισυστάτου θεοσώστου Μητροπόλεως Σουφλίου.

Έ ν τοις Πατριαρχείοις κατά ιιήνα ’Οκτώβριον ,α^κδ', Τνδικτιώνος Η '.

Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  άποφαίνεται
f  Ό  Κυζίκου Κ α λ λ ίν ικ ο ς  
f  Ό  Νίκαιας Β α σ ίλ ε ιο ς  
f  Ό  Χαλκηδόνος ’Ι ω α κ ε ίμ  
f  Ό  Δέρκων Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  
f  Ό  Πριγκηπονήσων "‘Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς ,

1' Ό  Φιλαδέλφειας Φ ώ τιο ς  
f  Ό  Σηλιβρίας Ε ύ γ έ ν ιο ς  
■}* Ό  Ροδοπόλεως Κ ύ ρ ιλ λ ο ς  
f  Ό  Άνέων Θωμάς
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— «Έ πι τή συστάσει τής ίεράς μητροπόλεως Σουφλιου σκέψεως και 
άποφάσεω: γενομένης συνοδικώς πρόςεκλογήν του καταλλήλου εις άνάλη- 
ψιν τής ποιμαντορικής διοικήσεως τής μητροπόλεως ταΰτης προσώπου» 
εξελέγη (!) 8)βρ£ου 11)24 «ό πανιερώτατος μητροπολίτης Παραμυθίας 
Ν εό φ υτο ς  ι).

Ν εο φ ύ το υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Ικαρίας» εξελέγη (20 Ν)βρίου 1926) «ό πανιερώτατος μητροπολίτης πρ. 
'Ικαρίας ’Ιω α κείμ»  2)·

5Ιω α κείμ  μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Άλεξανδρουπόλεως τή 5 ’Ιουνίου 1934 κατηργήθη ή έπορχία Σουφλίου 
κατά τά ανωτέρω συμειωθέντα,

32) ΤΡΑ Ί ΑΝΟΥΠΟΛΙΣ.

Μία των μητροπόλεων άρχικώς τής Εξαρχίας τής Θρακικής διοική- 
σεως ύπήχθη (451) τη» Π.Κ)πόλεως ώς μητρόπολις τής επαρχίας Ροδόπης 
καταλαβοίσα διαδοχικώς τήν κθ' και εΐτα τήν λζ' θέσιν μεταξύ των μη
τροπόλεων τού Π. Κ)πόλεως. Διά λόγους καιρικούς επετράπη τω μητρο
πολίτη Τραϊανουπόλεώς ϊνα μεταφέρη προσωρινώς (Αύγ. 1347) την έδραν 
τής επαρχίας αυτού έκ τής Τραϊανουπόλεώς, «κατεστραμμένης ούσης έκ 
πολλών ετών» κατά Ίωάννην τον Καντακουζηι όν., εις τήν χηρεύουσαν 
επισκοπήν αυτής Μ ο νσινό π ο λιν , δοσιθείσης άμα αύτφ μετ’ ου πολύ 
(Δεκέμβριος 1353) κατ5 έπίδοσιν και τής εκκλησίας Περιθεωρίου. Τω 1371 
ερημωθείσης τής επαρχίας ταύτης, έδόθη τφ μητροπολίτη Σερρών ό «τό
πος» τού μητροπολίτου Τραϊανουπόλεώς. Κατά τούς μετέπειτα καί εξής 
χρνους ό τίτλος τού Τραϊανουπόλεώς δίδοται ψιλωνΰμωςβ).

1) *>οϋ'Α4.
2) Αύϊόθι σ. 88.
3) Ρ a r t h e y. κλπ. σ. 4, 57, 73, 97, 122, 136, 147, 152, 163, 179, 196, 198,

229, 239, 301.—G e 1 z e r ungedr. κλπ. a. 535, 551, 570, 588, 608*—T ο ϋ α ύ t ο ϋ 
G. Cyprii κλπ. σ. 3, 58.—Ρ ά λ λ η  κ α ί  Π ο t  λ ή Ε' 456, 474, 492, 500.—Ά  ρ χ. 
X ρ. Π α π. αΐ έπαρχίαι κλπ. σ. 5, 9.—A c t a P a t r  i a r  ch .A ' 3,127,146,260, 325 
331, 558.—Μ. Γ ε δ ε α> ν, Πατρ. Πίν. a. 424.— Μ. Έ  λ λ. Έ  γ κ. ΚΓ' 250.— 
Έ  κ κ λ. Ά  λ ή θ. Μ.' 11920] σ. 283, 478.—Ν έ α Σ ι ώ ν ΚΣΤ' [1931] σ. 562, 
591. L e Q u i e n F  1193.—D ί c 11 ο a. de la th6ol.catholique Paris Librairie Le- 
tourey et Ane t. I l l  1348, 1370, 1404. /
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** %

— *0 «όσιολογιώτατος εν ίερομονάχοις κυρ Π α ρϋ 'ένιος» έψηφίσθη 
[Σεπτέμβριος· 1795] «επί ψιλφ δνόματι τής πάλαι ποτέ διάλαμψάσης 
άγιαηάτης μητροπόλεως Τραϊανούπόλεως» ι),

—Του μητροπολίτου Μαρωνείας Δανιήλ «μέλλοντος κατ’άπόφασιν τής 
Εκκλησίας και του Γένους άπελθείν έξαρχικώς εις τά ‘Ιεροσόλυμα δι’ 
υποθέσεις του Παναγίου Τάφου» και αίτησαμένου την i n i  ψ ι λ φ  δ ν ό μ α τ ι  
τή ς  π ά λ α ι  n o z k  δ ια λ α μ ψ ά ο η ς  ir tia K o n rjg  Τ ρ α ια ν ο ν η ό λ ε ω ς  εκλογήν και 
χειροτονίαν είς αρχιερέα του προοιοσυγκέλλου αύτοΰ Ά ν & ί μ ο ν  προς επί- 
σκεψιν πνευματικήν καί επιτροπικήν διοίκησιν τής επαρχίας αύτοΰ Κων- 
στάντιος ό Α' έγραψε [20 ’Οκτωβρίου 1831] τοις έν νΑθα> διαμένουσι πρ. 
Θεσσαλονίκης Μακαρίφ, πρ. ΓΙισσιδείας Σαμουήλ και πρ. Αίνου Γρηγορίφ 
όπως: «συνελθόντες είς έν έκ των αυτόθι ιερώνμοναστηρίων κα'ι ψήφους 
κανονικός προβαλλόμενοι εντός τής ί. Εκκλησίας και εν ύπομνήματι ίε- 
ρφ καταγράψαντες και ύπογράψαντες προτιμήσητε έν αΰταΐς τό όνομα 
του διαληφθέντος δσιωτάτουπρωτοσυγκέλλου χ ν ρ Ά ν Φ ίμ ο ν ,  τή δέ έπιούοη 
τελέσαντες τήν θείαν μυσταγωγίαν κατά τήν έκκ)κήν διατΰίίωσιν χειροτο- 
νήσητε τον αυτόν αρχιερέα και επίσκοπον.επι ψιλφ δνόματι τής πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Τραϊανουπόλεως» a).

—ΈπΙ τή αιτήσει των πατέρων τής έν Ά γ ίφ  ’Όρει ί.μονής Βατοπε
δίου όπως «προβιβασθή είς τό υψηλόν αξίωμα τής άρχιερωσΰνης ό συνά
δελφος αυτών όσιώτατος άρχιμ, κύριος ’Ιάκω βος, πρόςένδειξιν ανταμοι
βής των πολυειδών επωφελών τή μονή ταΰτη εκδουλεύσεων τε και των 
έπικοσμουσών αυτόν αρετών» άνετέθη συνοδικώς τφ έν άγίφ ’Όρει έφη- 
συχάζοντι μ. πρ, Άδριανουπόλεως Γρηγορίφ δπως συμπεριλαμβάνων καί 
οΰς άν ήθελεν έγκρίνη έκ τών έκεΐ διατριβόντων αρχιερέων ποιήση μετ’ 
αυτών έν τφ ί, ναφ τής έν λόγφ μονής ψήφους κανονικάς, έν αις προτα- 
χθήσεται τό δνομα τοΰ ώς άνω αρχιμανδρίτου «επί ψιλφ δνόματι τής πά
λαι ποτέ διαλαμψάσης «γιωτάτης μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως», τήν δέ 1

1) Κ ώ 6. Θ' 80.—Προηγούμενοι τοΰ Π α ρ θ  ε ν  ί ο υ  γνωστοί τιτλούχοι Τραί-
αναυπόλεως φέρονται προς τφ Γ α β ρ ι ή λ (δρα οημ. 2 τοϋ κεφαλαίου περί Μ α - 
ρ ων ε ί α ς]: Ί  α> ά a α φ,"Ιούλιος 1575 καί Ν ι κ ά ν ω ρ 1580 (Κ ώ δ.Α' 453,— 
Τό κανον. δίκαιον τοΰ Π. 'Ιεροσολύμων έπΐ τής άρχίπής Σινά υπό Π. Ν ε ο κ λ έ- 
ο υ ς Κ]πολις 1868. σελ. 0.—Α, Κ ε ρ α μ έ ω ς Ίεροσολ.βιβλιοΟ·. A' 418y.— Θ ρ ά- 
κ ι κ ά Β' 300. ' . . ..

2) Κ ώ δ. ΙΖ' 140.—Ν ε α Σ ι ώ ν ΚΗ' (1933] α. 855, 555.—Άναφέρεται κατά 
Σεπτέμβριον 1839 (Κώδ. ΙΘ ' 82, 162).



επιούσαν χειροτονήση ίΰτόν είς αρχιερέα. Τό προς τούτο ένταλτήριον 
γράμμα Κυρίλλου Ζ' φέρει ημερομηνίαν 11 ’Ιουλίου 1857 ι).

— ’Επί τη αιτήσει του τοποτηρητοΰ τής μητροπόλεως Μολδαβίας επί- 
σκοπού Συνάδων Καισαρίου, εξεδόθη πατριαρχική εκδοσις ’Ιωακείμ Β' 
από 22 Δεκεμβρίου 1861 προς χειροτονίαν του άρχιμ. Δ ιονυσίου Ρ ω μ ά ·  
να>φ εις επίσκοπον Τραϊανουπόλεως3).

. 33] ΤΥΡΟΛΛΟΗ

Έκ των» επισκοπών τή; μητροπόλεως 'Ηράκλειας ήδη από των άρ» 
χών του θ' αιώνος φαίνεται προαχθείσα εις Α ρχ ιεπ ισ κο π ήν  μετά την 
τελευτήν ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γ' [f 1311] άλλα καί πάλιν μετα- 
πεσαύσα εις επισκοπήν, α>; εμφανίζεται τφ 1364. Έάν έςηκολοΰθησε υφι
στάμενη ως επισκοπή καί εφεξής μέχρι τής (Ηώσεως, άγνωστον’ μετ’αύτήν 
όμως άριθμεΐται καί αυθις μεταξύ των επισκοπών τής μητροπόλεως Η ρά
κλειας καί συγκεκριμένο); από τουβ'ήμίσεως τοΰ ις' αιώνος, ίσως δέ 
καί εκτοτε συνηνωμενως καί μετά τής επισκοπής Σ ερεντζ ίο ν , καίτοι προ
βάλλει συνήθως υπό τό δ'νομα μόνον τής Τυρολλόης  (ή Τζουρουλλοϋ  ή 
Τυρονλλώ ης). Κατά Δεκέμβριον 1840έτιμήθη εις μ η τρό πο λιν  συγχωνευ- 
θεϊσαν κατά Ιούνιον 1842 τή ως άνω μητροπόλει Ήρακλείας. Κατά Φε
βρουάριον 1907 τό τμήμα Τ υρολλόης καί Σ ερενζίου  άποσπασθέν από 
τής τελευταίας ταΰτης,. άνεκηρΰχθη τό β' εις μή ζρό π ο λιν  ομώνυμον κα~ 
ταλαβοΰσαν τήν 84ην θέσιν έν τφ συνταγματίφ. Ή  επαρχία δεν ύφίστ'άταί 
από του 1923, τών χριστιανών αυτής μεταναστευσάντων είς Ελλάδα. Ό  
οικείος άρχιερεύς τελευταίως εφημιζετο ϋ π έρ τ ιμ ο ςκ α ί £ξαρχος Θρφπης 3)·

* ·* #

Τόμος προ α γω γής τή ς  tru e  κο πή ς  Τνρολόης είς Μ ή ιρ ό π ο λ ιν  4).
f  ’’Ά ν ΰ ζμ ο ς , έλέφ  Θεόν 5Α ρχιεπ ίσ κο π ο ς Κ ω νσταντινουπόλεω ς  

Ν έας Ρ ώ μης καί Ο ικουμενικός Π ατριάρχηςί.
■Έν πολλοίς μέν καί άλλοις εστιν Ιδεΐν τής εκκλησιαστικής προνοίας 1

* Ε πισκοπικοί κατάλογοί τής Ά ναν, καί Δνν, Θράκης 127

1) Κώδ. ΛΒ' 202. Διωρίσθη μετ’ ού πολύ υπό τής αύιής μονής ηγούμενος τοΰ 
έν Μολδαβίρ μοναστηριού τής θ. Άναλήψεως, άνήκοντος αυτή (Έ  λ λ η ν ι κ ά Γ ' 63)

2) Κώδ. ΛΔ' 46.—Δ ε λ ι κ ά ν η πατρ. έγγραφα Γ ' 644.
3) Ρ  a t h e y κλπ! 104, 167, 183, 204, 245.—G e U e r  iingedr. σ. 552, 601' 

610, 616.—T ο ϋ α ύ τ ο. ΰ Cuprii σ. 63.—Ρ.Π  ο τ λ ή Β' 476.—Ό  ρ θ ό δ. Γ' 232. 
Θ' 176.—X ρ υ σ ά ν Ο ο υ ,  Συνταγμάτιον σ. 72.—A e t a  Ρ a t r i a r c h .  A' 454. 
—Έ κ  κ λ. Ά  λ. Β' 731. ΚΖ' 357.—Μ. Ε. Έ  γ κ. Κ Γ  522.—L e Q u i e n l ' .  1131,

4) Κ ώ δ. Π. Ά ρχ. ΙΔ ' 375.



τό άδιάλειπτόν τε και άγρυπνον καί οϊαν έν τοις Ιμπίπτουσι προβάλλε- 
ται την οικονομίαν, πολλώ δέ μάλλον εν ταΐς ΰποκειμέναις αυτή άγιωτά- 
ταις έπαρχίαις. Ταΰτας γάρ προς τό εύθετον αείποτε ρυθμίζειν εΐωθε διά 
των υπεροχικών αυτής προνομίων και της ύπερτελεστάτης δυνάμεως, σκο
πόν έχουσα τό ήσυχον καί άνετον των εν αύταΐς ευσεβών καί την θεοφιλή 
πνευματικήν αυτών επίσκεψιν καί ψυχικήν σωτηρίαν’ τούτο δέ καί ό άπο- 
στολικός υποτίθεται λόγος'«πάντα προς οικοδομήν καί καταρτισμόν όφεί- 
λειν γίνεσθαι» άποφαινόμενος· επειδή τοιγαροΰν καί οί προκριτώτεροι καί 
επισημότεροι ευλογημένοι χριστιανοί τής αγιωτάττης παροικίας Τυρουλ- 
λώης τής υποκείμενης τή θεοσώστω μητροπόλει Ήρακλείας καί Ραιδε- 
στοΰ έμφανισθέντες προς τήν εκκλησίαν καί τό κραταιόν Διβλέτι πρόσω- 
πικώς τε καί δι’ ενυπόγραφων καί ενσφραγίστων αναφορών πολλάς προσ- 
κλαΰσεις καί δυσαρέσκειας περιεχουσών κατά του άρχιερέως αυτών επισκό
που Τυρουλλώης κυρ Νικοδήμου έξητούντο ενθέρμως ού μόνον τήν από 
τής θεοφιλίας αΰτοΰ απαλλαγήν, άλλα καί τον εις μητρόπολιν προβιβα
σμόν τής άγιωτάτης ταΰτης παροικίας καί άμεσον υποταγήν προς τον καθ’ 
ημάς άγιώτατον Πατριαρχικόν Άποστολικόν Οικουμενικόν Θρόνον, εμμέ- 
νοντες ταΐς κατά τής αΰτοΰ θεοφιλίας άγωγαΐς, άς ή εκκλησία πολυειδώς 
καταπαϋσαι προθυμηθεϊσα οΰδέν ήνυσε καί αδύνατον παριστώντες τιΰ 
λοιπού τήν υπό τήν πνευματικήν τής αΰτοΰ θεοφιλίας διοίκησιν έουτών 
ποιμαντορίαν καί διεξαγωγήν καί άπαράδεκτον ολως τήν εις τήν θιόσω- 
στον επαρχίαν Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ υποταγήν τής παροικίας ταΰτης 
ώς άσύμφορον αΰτοΐς καί σκανδάλων πολλών παραίτιον" τοΰτου χάριν 
έπεξεργασθέντεζ συνοδικώςτά προβλήματα τών ειρημένων χριστιανών καί 
τάς αιτήσεις μετά επανειλημμένος συνδιασκέψεις έ'γνωμεν τέλος ένδοΰναι 
εις τάς τοιαΰτας τών χριστιανών αιτήσεις μνώμενοι τούτοις τήν τε ησυχίαν 
καί κατάπαυσιν τών άναφυέντων σκανδάλων καί δυσαρεσκειών καί τήν 
άνετωτέραν καί εύχερεστέραν οικονομίαν τοΰ κατά καιρούς άρχιερέως αυ
τών. Καί δη κοινή συνοδική διαγνώσει έκπτωτον τήν αΰτοΰ θεοφιλίαν 
ποιησάμενοι τής επαρχίας Τυρουλλώης ετιμήσαμεν συγχρόνως αΰτήν καί 
προεβιβάσαμεν είς μητρόπολιν κατ’ εκκλησιαστικήν φιλοτιμίαν ως άναγ- 
καίαν καί συμφέρουσαν τή πνευματική αυτής διοικήσει καί ΰπετάξαμεν 
υπό τήν άμεσον προστασίαν καί υποταγήν τοΰ καθ’ ημάς άγιωτάτου πα
τριαρχικού, άποστολικοΰ καί οικουμενικού θρόνου- μηδεμίαν τού λοιπού 
δυναμένης έχειν είς αΰτήν επιρροήν καί επιμιξίαν τής άγιωτάτης μητρο- 
πόλεως Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ1 οΰ καινοτομοϋντες αλλά πολλοΐς τοΐς 
παραδείγμασιν επόμενοι οσα εύροι τις άν έν ταΐς άρχαίαις καί έν ταΐς τών 
καθ* ημάς' χρόνων διατυπώσεσι περί τών προβιβασθεισών ή ΰποβιβασθει- 
σών μητροπόλεων, αρχιεπισκοπών τε καί έπισκοπών’τό μέν γσρ τής ΰπερ-
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φυούς δυνάμεως θειον to αεί ωσαύτως έ'χον πρόσεστι τοΐς άρχιερεύσι, τά 
δέ όρια καί αί τάξεις οια δή ανθρώπινα άλλοτε άλλως μεταβαλλόμενα καθο- 
ράται διά τούς ενοικούντας χριστιανούς η τούς προϊσταμένους αρχιερείς· 
Καί δη γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικά); μετά των περί ημάς ίερωτά- 
των αρχιερέων καί ύπερτίμων των έν αγία) πνεΰματι αγαπητών καί περι
πόθητων ημών αδελφών καί συλλειτουργών ϊνα τού διαληφθέντος άρχιε- 
ρέως Τυρουλλώης κύρ Νικοδήμου εκπτώτου απ’ αυτής γενομένου, ή μέν 
επαρχία Τυρουλλώης μετά πάντων τών κτημάτων, πραγμάτων τε και 
αφιερωμάτων ύπάρχη από του νυν καί εις τό εξής καί λέγηται καί παρά 
πάντων γινώσκηται μητρόπολις μηδεμίαν σχέσιν καί αναφοράν εχουσα 
προς την άγιωτάτην μητρόπολιν Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ, άλλ’ αμέσως 
υποκείμενη προς τον καθ’ ημάς ά'/ιώτατον πατριαρχικόν, άποστολικόν 
οικουμενικόν θρόνον, ώσπερ καί αί λοιπαί μητροπόλεις δεσποζομένη τε 
ιθυνομένη καί διεξαγομένη υπό τού διά συνοδικής εκλογής καί κανονι
κή; 'ψηφοφορίας άποκατασταθησομένου ήδη άρχιερέως αυτής καί πνεύμα? 
χΐκού προστάτου δστις έχέτω τό προνόμιον τού λέγεσθαι καί γράφεσθαι 
«ίερώτατος μητροπολίτης Τυρουλλώης καί ύπέρτιμος» καθά καί οί μετ’ αύ- 
ΐ'όν διάδοχοι τής μητροπόλεω: ταύτης, έ'χων άμα την τάξιν αυτού καί έδραν 
εν ταΐς εκκλησιαστικοί; συνελεΰσεσιν εί ούτω τΰχοι, αμέσως μετά τούς άλ
λους μητροπολίτας τούς έκπαλαι τούς προ χρόνων καί τούς προ αυτού 
υποκειμένους τφ οίκουμενικφ θρόνω καί ποιμαίνων αρχιερατικούς τό έν 

έπαρχίρ ταΰτη λογικόν τού Χριστού ποίμνιον καί ποδηγετών σωτηριω- 
δώς εις τάς οδού; τής ευαγγελική; χάοιτος, ευλογών τε καί άγιάζων τούς 
εν αύτή ευλογημένους χριστιανούς καί πάντα τά αρχιερατικά έκτελείνμετά 
τής καί τού ιερού σύνθρονού εγκαθιδρύσεως, καρποΰμενος καί λαμβάνων 
άπαραμειώτως καί ανελλιπώς καί πάντα τά άνήκοντα αρχιερατικά εισο
δήματα καί δικαιώματα κύριά τε καί τυχηρά, οί δέ έν τή επαρχία ταύτη 
Τυρουλλώης ιερωμένοι καί λαϊκοί δφείλουσι πειθαρχεΐν καί ύποτάσσε- 
σθαι τφ κανονικφ αύτφ τούτων άρχιερεΐ καί γνησίω κυριάρχη καί παρέ- 
χειν εύπειθώ; καί προδύμως πάντα τά άνήκοντα αύτφ εισοδήματα καί 
δικαιώματα μηδενό; έναντιουμένου τό παράπαν καί άνηλέγοντος έν βάρει 
αργίας άσυγγνώστου καίάλύτου άφορισμού τού από Θεού Κυρίου Πάνου- 
κράτορος. Ταύτα άπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικά);' δθεν εις ένδειςιν 
|γένετο καί δ παρών ήμέτερος πατριαρχικός καί συνοδικός Τόμος κατα
στρωθείς καν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης Ε κ 
κλησίας επί τφ δοθήναι τφ ώς ειρηται άποκατασταθησομένφ νέφ άρχιερεΐ 
τής μητροπόλεως ταύτης ίερα>τάτωμητροπολίτη Τυρουλλώης καί υπερτιμώ 
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βίς μόνιμον παράσεασιν και ασφάλειαν τής τε αΰτοΰ ίερότητος καί των 
διαδόχων αΰτοΰ.

Έν έτει,αωμ' Δεκεμβρίφ θ', ίνδικτ. ιδ".
γ Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Α ν θ ιμ ο ς  άποφαίνεται 

f  'Ο  Κυζίχου “Α ν θ ιμ ο ς  f  Ό  Νικομήδειας Δ ιονύσ ιος
f  Ό  Χαλκηδόνος Ρερό&εος f  Ό  Δέρκων Γ ερμανός
f  Ό  Πρόεδρος Καρπάθου Μ εθόδιος  γ cO Ίωαννίνων Ιω α κ ε ίμ  
f  Ό  Σισανίον Ά εό ντ ιν ς  τ  Ό  Σκοπείων Γ α β ρ ιή λ

*¥ A

Βοζ Τ δ ρ υ α κ ά ς  Τόμος τής μ)λεω ς Τ νρολόης καί Σ ερενχ ιο ν  *) 
γ  ‘Ιω α κείμ , έ λ έφ  Θ εόν, 5Α ρ χ ιεπ ίσ κο π ο ς  Κ ω νστα ντινο υπό λεω ς, 

Ν έα ς Ρ ώ μης κα ί Ο ικουμενικός Π ατριάρχης.
Την κοινήν πάντων επιμέλειαν έργον προΰργιαίτατον ή Μήχηρ ‘Αγία 

τοΰ Χρίστου Εκκλησία διηνεκώς ποιούμενη, οΰδένάθεράπευτον καί άοτρο- 
νόητον παροραν καί άφιέναι ανέχεται, άλλα περί των δεόντων καί χρησί
μων ψιλοστόργως φροντίζουσα, τά προσήκοντα ευκαίρους οίκοτομεΐ, χήν 
πρόσφορόν τε τάξιν καί κατάστασιν έκαστο) έπάγεται.Οΰτω δή καί περί τής 
προς τό άνυσιμώτερον καί εΰσυντακτότερον έπιδόσεως των τής εκκλησια
στικής διοικήσεους πραγμάτωνένταΐς ύφ’έαυτήν θεοσώστοις έπαρχίαις άςίο- 
χρέως φροντίζουσα,εΐωθεν ανέκαθεν τάς ένδεικν υμένας υπό των περιστά
σεων έπάγειν έκασταχοΰ μεταλλαγάς καί μεταβολάς,πρός χάςσυμβαινούοας 
τοπικά; ή καιρικά; άνάγκας καί χρείας τά των επαρχιακών διοικήσεων όρια 
συμβιβάζουσα καί ρυθμίζουσα εις μείζονα καί άσφαλεστέραν την προστα
σίαν, οικοδομήν τε καί σωτηρίαν τοΰ έν αΰταΐς χριστεπώνυμου λαοΰ. Πάν
τα γάρ κατά τό χρεών καί προς οικοδομήν, κατά τό άποστολικόν παράγ
γελμα, δφείλουσι γίνεσθαι. Επειδή τοίνυν καί τό έν τή θεοσώστορ επαρ
χία Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ τμήμα Τυοολόης καί Σερεντίου, ιδίαν πά
λαι καί ανέκαθεν αποτελούν επισκοπήν, καί εις Μητρόπολιν έν τελεί αυ
τοτελή προαχθεϊσαν, έφθασε μέν προ ετών ου πολλών, διά τάς συμβάσας 
τοπικά; περιστάσεις καί την έπιμαρτυρηθεΐσαν στενοχώριαν καί ανε
πάρκειαν εις τό συντηρεΐν τον ίδιον αρχιερέα, συγχωνευθέν ύχιό τής ’Εκ
κλησίας προνοητικώς μετά της θεοσώστου επαρχίας και Μητροπόλεως 
Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ, αλλά των κατ’ αυτό πραγμάτων ίκανώς έκτο- 
ε, τή τοΰ Θεοΰ ευλογία καί χάριτι, βελτιωθέντων καί είς έπίδοσιν προ- 

αχθεντων, οΰκέτι, ώς είκός, ταΐς αΰταΐς νΰν εΰρηται συνεχόμενον άνάγ- 
καις καί περιστάσεσιν, οί δέ κατ’ αυτό ευσεβείς καί φιλότιμοι κάτοικοι.
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tr|v άποκατάστασιν τής ιδίας επαρχίας ποθ.οΰντες, συνεχώς ήδη δι’ αιτή- 
σεφν και αναφορών άνηνέχθησαν προς τήν Εκκλησίαν μή παριδεΐν τον 
δίκαιον πόθον αυτών τούτον ένθέρμως έκλιπαροΰντες, ή Μετριοτης ημών 
μετά των περί ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων καί.υπερτιμών, των εν άγίφ 
Πνεΰματι αγαπητών ήμΐν αδελφών καί συλλειτουργών, εις τάς συνεχείς 
και ένθερμους ταΰτας αιτήσεις ευμενώς ένδίδοντες καί την βεβαιουμέ- 
νην επάρκειαν τού μέρους λόγφ τε πληθυσμού καί τής άλλης προόδου 
καί έπιδόσεως ύπ’ ό'ψιν εχοντες, ού μήν δ’ άλλα καί εις την προσδοκω- 
μένην λυσιτέλειαν καί την πνευματικήν ωφέλειαν καί επί τά καλά διαθέρ- 
μανονν των ευσεβών και φιλότιμων κατοίκων ά φορών τες, εγνωμεν προ- 
φρόνως, μετά την προοήκουσαν συνοδικήν έξέτασιν καί διάσκεψιν, άπο- 
καταστήσαι τό είρημένον τμήμα εις τήνπροτέραν αξίαν καί τιμήν, άνα- 
κηρΰττοντες αυτό καί αύθις εις ιδίαν αυτοτελή Μητρόπολιν, τελούσαν 
υπό τήν άμεσον έξάρτησιν καί υποταγήν τού καθ’ήμάς "Αγιωτάτου Ά πο- 
αιολικού καί Πατριαρχικού Θρόνου, προς αυτόν τε μόνον τήν αναφοράν 
αυτής έχουσαν καί ύπ’αύτού δεσποζομένην καί έξουσιαζομένην, κατά τήν 
τάξιν καί τούς ορούς καί των λοιπών τού καθ’ ήμάς κλίματος ιερών Μη
τροπόλεων.Γράφοντες ούν άποφαινόμ,εθα συνοδικούς ΐνα τό είρημένον τμή
μα Τυρολόης καί Σερεντίου, συγκείμενον έκ των πόλεων καί χωρίων Τυ
ρολόης, Τσεγκερλή, Πασαλή, Καράσινιτ, Κερμενίου, Έσεισε, Όξούζτσε, 
Μουσελήμ, ’Άρμασα, Τσικούρ Τσενκέλ, Τσαουσλή, Κιοστεμήρ, Πεδζε* 
λέρ, Άβλάμπεη, Μασατλή, Κερκεπεκλή, "Ομούρδζαι, Σεϊμέν, Στράντζης, 
Καρατζάκιοϊ, ’Ασκού, Βελιγραδιού καί Δάγ-γενήκιοϊ διά τούς προεκτε- 
θέντας εύλογοφανεϊς λόγους καί έκ κανονικής άποφάσεως ύπάρχη από 
τού νυν καί εις τό έξης καί εις αιώνα τον άπαντα καί λέγηται καί παρά- 
πάντων γινώσκηται Μητρόπολις τού καθ’ ήμάς Άγιωτάτου Άποστολι- 
κού καί Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, ό δέ έν αυτή διά κανονικών 
ψήφων εγκαθιστάμενος άρχιερεύς τιτλοφορήται Ηερώτατος Μητροπολί
της Τυρολόης καί Σερεντίου καί ύπέρτιμος, φυλάττων τήν κανονικήν διά- 
ταξιν τού μνηιιονεύειν τού πατριαρχικού ονόματος, συναριθμούμενος δέ 
ΠΔλ έν τή τάξει καί τή χορεία των λοιπών τού θρόνου Μητροπολιτών, 
καθά καί έν Τφ Συνταγματίφ άναγέγραπται, στάσιν τε καί έ'δραν τήν 
άνάλογον έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς χοροστασίαις καί συνελεύσεσιν εχων, 
ποιμαίνουν δέ θευψιλώς καί θεαρέστως τόέν τή έπαρχίμ ταύτη λογικόν τού 
Χριστού ποίμνιον, ευλογών τε καί αγιάζουν αυτό καί πάντα άπαξαπλώς 
έκτελών τά αρχιερατικά ώς γνήσιος καί κανονικός τής επαρχίας άρχιε·* 
ρεύς μετά καί τής έν τφ ιερό) συνθρονφ έγκαθιδρΰσεως. Οί δέ έν τή 
θεοσώστφ ναύτη έπαρχίμ ένοικούντες ευλογημένοι χριστιανοί, Ιερωμέ
νοι τε καί λαϊκοί, όφείλουσι παν τες άναγνωρίζειν τον εκάστοτε άρχιερα 
τεΰοντα Μητροπολίτην αυτών καί πειθαρχεΐν καί ύποτάσσεσθαι αύιφ·ά>£

’Ento'KOrtixoi κατάλογο ι χής * A var. κα,Ι Δνχ. & ράκης
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κανονικφ αυτών άρχιερεϊ καί πνευμιατικφ πατρί και ποιμένι, λόγον μέλ- 
λοντι δούναι υπέρ των ψυχών αυτών ενώπιον του αδέκαστου κριτοΰ έν 
ήμερα τής τών έργων άνταποδόσεως, καταβάλλειν τε προθΰμως, φιλοτί- 
μως και τακτικώς αυτφ και την εις τεσσαράκοντα χιλιάδας γροσίων 
(40000) όρισθεϊσαν αρχιερατικήν έπιχορήγησιν, έν ή συμπεριείληπται 
καί ή εκ χιλίων πεντακοσίων γροσίων Πατριαρχική έπιχορήγησις καί τή 
έκ χιλίων διακοσίων γροσίων ετήσιον επίδομα υπέρ τής έν Χάλκη 'Ιεράς 
Θεολογικής Σχολής, καθώς καί τά λοιπά αρχιερατικά δικαιώματα, κυρίά 
τε καί τυχηρά, εις αξιοπρεπή συντήρησιν του άρχιερέως καί ποιμένος αυ
τών.Ταΰτα ούτως έδοξαν, άπεφασίσθησαν καί έκυρώθησαν συνοδικώς Εις 
δέ περί τοΰτου ένδειξιν καί διηνεκή ασφάλειαν έγένετο καί ό παρών ήμέ- 
τερος Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος, καταστρωθείς καί υπογράφεις 
εν τφ δε τφ 'Ιερφ Κώδικι τής καθ’ ημάς 'Αγίας του Χρίστου Μεγάλης 
Εκκλησίας, άντιγραψον δ* αυτοΰ φέρον τήν Πατριαρχικήν ημών έπι- 
κυρωσιν έπεδόθη καί τφ έκλεγέντι Τερωτάτφ Μητροπολίτη Τυρολόης 
καί Σερεντίου καί ύπερτίμο), έν άγίφ Πνευματι άγαπητφ ήμΐν άδελφφ 
καί συλλειτουργώ κυρ Νικηφόρφ.

Έ ν έτει ,α^'ζ' κατά μήνα Μάρτιον, Έπινεμήσεως Ε'. 
f  Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιω α κ είμ  άποφαίνεται
*}* Ό  Κυζίκου ’Α θ α νά σ ιο ς  
f  Ό  Νικομήδειας Φ ιλόθεος  
ή Ό  Πελαγωνείας Ίοοαχεμ  
*j* 'Ο Τκονίου ’Α θα νά α ιος

*j* Ό  Μηθΰμνης Σ χέφ ανος  
f  Ό  Χίου Κ ω νοτα ντΐνος

f  'Ο Μαρωνείας Ν ικό λα ο ς  
Τ Ό  Σηλυβρίας Διονύσιος  

t  Ό  Γρεβενών ’Α γα θ ά γγελ ο ς  
f  Ό  Σισανίου καί Σιατίστης Σ ε 

ρ α φ είμ
f  'Ο Δρυϊνουπόλεως Λ ουκά ς  
f  Ό  Κολωνίας Π ο λνχα ρη ο ς

*
* *

Ά ν θ ι μ ο ν  προβιβασμός εις τήν μητρόπολιν Βιζΰης τή 1 ’Ιουνίου 
1616 ι).

Χ α ρίιω νο ς  συνυποψηφιότης εις τήν εκλογήν μητροπολίτου Χαλκη- 
δόνος τή 8 Ιουλίου 1630 2).

Δ ιονυσ ίου  «διά ψήφων κανονικών καί συνοδικής έκλογής μετατεθέν- 
•τος καί προβιβασθέντος εις τον άγιώτατονθρόνον τής μητροπόλεαψ 'Ηρα-

1) Α* 87. — Ν ο μ. Σ υ ν. 286. -  S  ά θ α  Μεσ. βιβλ. Γ  560. — Έ  κ κ λ. 
Ά  λ. Β' G68. — Πρό τού ’Α ν θ ί μ ο υ  άναφερονται; Ά ν ώ ν υ  μ ο ς  1572. —Θ ε- 
ω ν  Λ ς, Φεβρ. 1579 καί Ίανουάρ. 1580.— Α ν ώ ν υ μ ο ς ,  1610, 1611. (Έ κ κ λ. 

Ά λ. Β' 731.— Ό  ρ θ ο δ. Θ' 176. — Κωδ. Α' 40, 42, — Le Q u i e n  I' 1130, 
2) Ν. Σ υ v. 296. - Κ ω δ .  A' 218,
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κλείας» έςελέγη (Αύγουστος 1830) «ό όσιώτατος αρχιμανδρίτη; τής αυτής 
μητροπόλεως κυρ Γρηγόριος», αιτήσει του μητροπολίτου 'Ηρακλείας 
Διονυσίου 3)·

Γ ρη γο ρ ίο υ  «άποκατασταθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης επι
σκοπή; Καλλιουπόλεω;» έςελέγη (’Ιανουάριος 1835) «ό όσιώσατος σΰγκελ- 
λος τής αυτής μητροπόλεως Ν ικόδημος»  αιτήσει του μητροπολίτου 'Ηρά
κλειας Διονυσίου 4).

«Γής εις μητρόπολιν ήδη τιμηθείσης παροικίας Τυρολλόης απρο
στάτευτου διαμεινάσης, άτε δέ τοϋ έν αυτή άρχιερατεΰοντος κυρ Νικοδή
μου διά τάς προς την Έτκλησίαν καί τό κραταιόν Δεβλέτι δι’ ενυπόγρα
φων και ενσφραγίστων αναφορών κατά τής αΰτοΰ θεοφιλίας γενομένας προσ- 
κλαΰσεις των προκριτοτέρων και επισημότερων Χριστιανών τής παροι
κίας ταύτης εκπτώτου άπ’ αυτής γενομένου», έςελέγη ^Δεκέμβριος 1840,) 
«ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Μελέτιος» 5).

«Του ΐερωτάτου μητροπολίτου Τυρουλλώης κυρ Μελετίου, ψήφοις 
κανονικαΐς μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Πω- 
γωνιανής, προνοίας γενομέντ-); εκκλησιαστικής περί τής πνευματικής διοι- 
κήσεως τοϋ λογικού ποιμνίου τής ρηθείσης επαρχίας Τυρουλλώης, ήτις 
ανέκαθεν μέν ύπήρχεν επισκοπή υπό τήν άγιωτατην μητρόπολιν Η ρά 
κλειας καί Ραιδεστοΰ, εσχάτως δέ άποκατέσιη μέν καί αΰτη μητρόπολις, 
άλλ’ ου διέλιπον έκτοτε εν αυτή ταύτηάναφυεΐσαι δυσαρέσκειαι τών επαρ
χιωτών, άμα δέ καί δυσκολίαι εις τήν άπόδοσιν δικαιωμάτων αναλογών 
τφ μητροπολιτικφ βαθμφ τοϋ άρχιερέως, κοινή γνώμη απάντων τών συ
νάδελφων έκρίθη καί άπεφάνθη ϊνα ή τε κωμόπολις Τυρουλλώης καί 
Σερεντζίου καί πάντα τά περί ταϋτην χωρία συνενωθώσι καί προσαρτη- 
θώσιν εις τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ, ή τινι ό 
κατά καιρόν πνευματικός κυριάρχης έσεται κανονικός άρχιερεύς καί ποι- 
μή,ν τοΰ διαληφθέντος λογικού ποιμνίου.Κατά τήν γενομένην τοίνυν κοινήν 
συνοδικήν κρίσιν καί άπόφασιν κατεστρώδη τό παρόν ύπομνηματιοτιχόν 
έν τώ δε τφ ΐερφ κώδικι τών υπομνημάτων τής τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης 
Εκκλησίας εις ένδειςιν διηνεκή καί παράστασιν μόνιμον.

Έ ν έτει.σωιηρίφ ,αωμη' κατά μήνα ’Ιούνιον, έπινεμήσεως στ'» '). 
ή Ό  .Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται 

*{- Ό  Καισαρείας Παΐσιος f  Ό  Εφέσου Άν&ιμος
7 Ό  Νικομήδειας Διονύσιος ή* Ό  Χαλκηδόνος 'Ιερόθεος
■+■ Ό  ’Αδριανουπυλεως Γεράσιμος ή- Ό  Νεοκαισαρείας Κύριλλος

1) Κ ω δ. ΙΔ' .170. Προ αύτρϋ άναφέρονται· Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς ,  1708—1714,— 
Π ο ρ φ ύ ρ t ο ς, 1772. —Ν ε ό φ υ τ ο ς 1781— 1808. — Σ ε ρ α φ ε ί μ ,  1808 
καί Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  1821 (Γ ε δ ε ώ ν, μνήιιή Γανοχώρων κλπ. ο. 138. — Θ ρ α 
κ ί  κ ά Ε' 27. —’Ε κ κ λ. !Α λ; I ' 220.—ΛΒ' 270.

2) ΙΔ' 242.
3! ΙΔ' 376.
4) ΚΒ' 165,
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«Του τμήιχατος Τυρολλόης και Σερεντίου της επαρχίας Ήρακλείας 
μετά των έν αύτφ χωρίων άνακηρυχθέντος, κατ’ άπόφασιν τής ίεράς Συ
νόδου και διά τού; εν τοϊ; πρακπκοϊς αυτής έκτιθεμένους λόγους, εις 
νέαν μητρόπολιν υπό την προσωνυμίαν «Τυρολλόης καί Σερεντίου » ανε
ξάρτητον μέν τής αητοοπόλεως 'Ήρακλείας, έξαρτωμένην δέ έκκλησιαστι- 
κώς από τής καθ’ ή μάς αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εχου» 
σαν τα συνοδικά»; διαχαραχθέντα όρια, τούτου δ’ ένεκα αναγκαίου άποβάν- 
τος όπως ή πνευματική διοίκήσις τής νέας ταύτης εκκλησιαστικής επαρχίας 
άνατεθή εις κατάλληλον πρόσωπον», εξελέγη (8 Φεβρουάριου 1907) ό 
πανιερώτατος μητροπολίτης Λιτίτσης Ν ικ η φ ό ρ ο ς ι).

Ν ικ η φ ό ρ ο υ  «μετατεθέντος εις τον θρόνον τής άγιωτάτης μητροπό- 
λεως Μεσημβρίας» εξελέγη (15 Φεβρουάριου 1911) δ θεοφιλ. επίσκοπος 
Τυρολλόης Χοναόστ.αμος τ.).

34) ΧΑΡΙΟΥΠΟΑΙΣ
Έκ των αρχαιότερων επισκοπών τής μητροπόλεως 'Ηρακλείας, ισας 

προς καιρόν τι να (ζ°' αιών) άνυψωθεΐσα και εις άρχι^η ιακοττην  τής 
έπαρχίας Ευρώπης, αλλά και πάλιν περι.ελθούσα εις την τάξιν των επισκο
πών τής αυτής μητροπόλεως. Διαλυθεΐσα πιθανώς τον ιδ' αιώνα διασώ
ζεται. εκτοτε ψιλωνύμως. 3)

* * J

Ί ω ά ,ο α φ  προαγωγή εις την μητρόπολιν Κορυτσάς, κατά ’Οκτώβριον
1798. 4) ·· /  ·

Δ ι ο ν ύ α ι ο ζ  ιερομόναχος, ψηφίσθέίς κατά Δεκέμβριον 1818. 5)
’Ιάκω βος  αρχιμανδρίτης τής μητροπόλεως Πελαγωνείας, ψηφισθείς 

κατά ’Ιούνιον 1824:,αιτήσει τού μητροπολίτου Πελαγωνείας ‘Ιωσήφ «προ- 
βαλόντος τάς άνάγκας καί χρείας αυτού, δι’ ας επείγεται, έκλέξασθαι καί 
άποκαταστήσαι εις την επαρχίαν αυτού επίσκοπον προς έπίσκεψιν καί 
καταρτισμόν τού έν αυτή λογικού ποιμνίου».Κατά Ιούνι ον 1827 προήχθη 
εις την μητρόπολιν Εύρίπου 6). 1
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1) 156,
2) ,^ ια ' 239 ' ·
3) Ρ a r t h e y, σ. 103, 203, 245 -r-G e. 1 z  e r ungedr. 552 —Τού a  v  x o $

Cyprii σ. 63.—Ρ. Π ο τ λ ή E' 476.—. A c t a  P a t r .  A' 257. — Μ. Γ ε δ ε ώ v  
Π'. Πίν. 424. - M ./E .  Έχκ. ΚΔ' 484. — Ν έ α  Σ ι ώ ν Κ ΣΓ (1931) ο, 564, 56?.— 
L e Q u i e η Γ 1133. . . .

4) Κ ω 5. Π. Ά ρχ. Θ' 129.
5) Α ύ τ ό θ ι ον 395.
6) ΙΔ' 55, 124.
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°Άνβ<ίμας αρχιμανδρίτη;, ψηφισθεις τη 27 Ιουνίου 1837 ι).
Α,&ρόβεος άρχιμινδρίτης ψηφισθεις τη 3η Δεκεμβρίου 1855 «χάριν 

πνευματικής έπισκέψεως των έν τη ιερά έκκλησίφ τής ύπεραγίας Θεοτό
κου εν Σταυροδρόμια) Χριστιανών». Προήχθη εις την μητρόπολιν Ρόδου 
κατά Ιανουάριον 1862 2).

Κ αλλίνικος, προς δν έγράφη από 3 Ιουνίου 1863 σχετικώς προς τον 
διορισμόν αυτού ως Τοποτηρηΐοΰ τής μ,ητροπόλεως Μολδαβίας 3).

Γ εννά δ ιο ς  άρχιμ., ψηφισθεις τη 30 Σεπτεμβρίου 1867, ως άρχ)κώ; 
προϊστάμενος 'Αγίου Κωνσταντίνου Ύψωμα.θειων ·4).

Γερμανός  άρχιμ. ψηφι.σθείς τή 20 Φεβρουάριου 1896, ώς άρχ^κώς 
προϊστάμενος Σταυροδρομιού. Τή 21· Όκτωβρίου 1900 προήχθη εις την 
μητρόπολιν Καστοριάς c)-

Φ&λόβεος, πρωτοσυγκελλος τής μητροπόλεως Ήρακλείας, ψηφισθεις 
τή 13 Φεβρουάριου 1903, αιτήσει τού μητροπολίτου Ήρακλείας Γρηγορίου. 
Τή 11 Μαρτίου 1908 μετετέθη εις την επισκοπήν Μυριοφΰτου καί Περι- 
στάσεως 6), ·

Καη9ατ:ανχΐ.νος αρχιδιάκονος τής μητροπόλεως Νικομήδειας, ψη- 
ψισθείς τή 15 Μαρτίου 1908, αιτήσει του μητροπολίτου Νικομήδειας 
φιλόθεου. Τή 10 Τανουαρίου 1912 προήχθη εις την. μητρόπολιν Μελε- 
νίκου ?)-

Γ εννάδιος  άρχιμ. ψηφισθεις τή 27 Μαρτίου 1926, ως άρχ)κώς προϊ
στάμενος Ταταοΰλων 6), 1

1) IX  29 5. 'Ο "Α ν {Κ μ ο ς διήΥθεν ολόκληρον τή; άρχιερατείαν αύτοϋ εν
Μολδαβία (Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η πατρ. ε/γραορα Γ ' 251, 559, 561, 572, 610, 618, 628, 
631). *

2) ΚΒ' 315,415.—Έ ν  τω ό π ο μ ν ή μ α τ ι  άναρέοεται ί'ΐτ,ό τα όνομα Π ρ ο κ ό- 
JT. ι ο ς, έν τή προς την ’Εκκλησίαν από 3 Δ)βρ. 1855 σχετική αιτήσει των ενορι
τών Σεαυροδρόαίον υπό τό όνομα Ί .ε  ρ ό ft ε ο ς καί έν τφ αόβημερόν έπιδοΟέντι 
ύποσχετικΦ υπογράφεται, , Λ ω ρ,ό ϋ  s o ς.

3) ΞΖ’ 19.
4) A u τ ο ft t 510. 2μα' 69.
5.) Λ Ε' 235.—Δεν σώζεται το υ π ό μ ν η μ α  τής εκλογής αύεοΐ.
6) Α ύ τ ό ft 1 107, 173,
7) Α - ύ τ  ά § ι  174, 256.
8) ^o ft' 75.
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Σβλ. 37 αάγ.  τελευταίος μετά την λέξιν; εξαρτώ μενού πρόσθες: λάλοτε τοϋ . . .
> 38 » 2 συνόδων αντί : σύνοδον
» 40

»
1 άνάγνωθι : τήν ΙΟην θέαιν

μεταξύ τού 6 καί 7 στίχ. -Οετέον ***, διότι εφεξής άρχεται 
ό κατάλογος των μ]τών Άδριανουπολεως

> 41 21 τέλεον αντί : πλέον
ϊ· 4 2 25 άποδημήσαι αντί ; άποδημήναι
* » . 26 διατριβάς αντί : διατριβεΐν
ύ & » 28 άπελαύνεσθαι αντί : άποφαίνεσθσι
» 43 8 προσθετέον : των κανόνι»(7)ν ψήφων γενομέτων έν τψ έν 

Κουρούτσεσμε ί. νοφ τοΰ Τιμίου Προδρόμου.
Χ· 9 καταστορέσοντος άντί : κατυστορεύοντος.

X' * ισημ. 4 προσθετέον: Έ π ί τοϋ υπομνήματος  τ,ής εκλογής τοϋ Δανιήλ 
σημειοΰται τό έξης: «ήκύρωτοι τό τοιοΰτυν βασιλικώζ τε καί 
έκλησιαστικώς ώ'ς κατά τυραννικήν |3ιαν γενόμενον».

V 44 » 21 τέλεον άντί : πλέον.
» * οημ. 2 μετά τήν φράσιν : έπί τοϋ, προσθετέον : υπομνήματος  τής 

εκλογής.
)ύ 46 3 προσθετέον: λγ'.
» 47 5) 21 τέλεον άντί : πλέον.

53 6 συνηνωμένως άντί : συνηνωμένης
1 » » 13 όποκαθίσταται ά ν τ ί: άποκαθίσται
» 54 10 διαγραπιέον τό : καί, προ τής λέξεως έλθών

» » 18 ό πανιερώτατος μ]της πρώην Άγκυρας άντί: ό παναγιώτα- 
τος μ]της Ά γκύρ ις

X» 56 22 Έλενυυπόλεως άντί ; Έλειουπόλεως
3» 57 Λ 16 πάντως άντί : πάσης.
3> 59 » 18 είδήσεως άντί : ειδήσεις

60 σημ . 5 31 Αύγ. άντί: 1 Αύγ.
* 61 a 1 ΚΒ' σ. 6.
> 62 » 12 αρχιερατικήν άντί : άρχικήν.

64 > 27 ταύιης άντί; τοιαύτης
» » τάξαι άντί: άξαι

* » » 33 παρέχουσαν άντί : παρέχουσαι
* 66 » 13 1688 άντί: 1668
■» C7 » 8+ 35 συνάδελφόν άντί : συνάδελφον

> 12 ήδυνήθη άντί : ήδικήθη.
ϊ» » > 16 δευτέραν άντί: δευτέρα
» 3> 32 βέλτιον άντί: βέλτιστον

68 » . 3 
19

μετατιθεμένης άντί: μετααθεμένοις
ϊ> 69 » πανιερώτατος άντί : παναγιώτατος;
> 70 9 μετά τήν λέξιν: θέσιν, προσθετέον: κθ'

72 σημ. 2 Δ' 79 άντί : Θ* 79.
74 » 4 Κώδ. ^ ο θ ' 105.
75 στίχ. 3 μεγαλοπόλεως άντί : μητροπόλεως.
a 18 μ]ται άντί : μέν

ΕΙνε έξη *ριβωμένον δτι ό Νβόφυτιος έξελέγη ΚΠόλεως κατά 
’Ιούνιον 1636 (δρα ήιιετέοαν σχετικήν πραγματείαν έν τή 
’Ορθοδοξία τόμ. <=>' (1934), τεύχος; τόϋ μηνός Δ]βρίου).

> » σημ. 3

» 79 22 συνηνωμένως άντί : συνηνωμένης.
> 83 σημ. 4 ΞΖ' άντί : ΚΖ'.
> 85 4 προσθετέον : μβ'
» . 86 2> 16 κάκ ά ν τ ί: καί.



ΣΥΛΛΟΓΗ

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ

Ή  μετά χεΐρας συλλογή εμπεριέχει τάς σπουδαιότερα; των μέχρι σή
μερον άνευρεθεισών εν τε τή Φιλιππουπόλει και τή περιφερείς αυτής αρ
χαίων Ιπιγραφών, μιας χιλιετηρίδος σχεδόν—από του 6ου π. X. μέχρι 
του 6ου μ. X. αίώνος, "Απασαι πλήν δυο είναι εκδεδομέναι εν διάφο
ροι; συγγράμμασι καί περιοδικοί;, ήμετέροις τε και αλλόγλωσσοι;, δυσπρό
σιτοι; τοΐς πάσιν. Έν τή αναγραφή αυτών προετιμήθη ή κατά τήν γνώ
μην του συλλογέω; ακριβέστερα παλαιογραφικώ; άνάγνωσις και συμπλή- 
ρωσις εκ των γενομένων υπό των διαφόρων εκδοτών.

At επιγραφαί είναι έπιτάφιαι, ών τινες,έμμετροι, αναθηματικοί, ανα
μνηστικοί, μεθοριακαίκαι οδομετρικοί.Γλώσσα αΰτώνείναι ή ελληνική, πλην 
μια; μεικτής και τριών διγλώσσων, τ.ε. λατινοελληνικών,ές ου διαπιστοΰτα4 
περιτράνως ό τή; βορειοδυτική; ταύτη; τής Θράκη; γωνίας έξελ-ληνισμός, 
δστι; ήρξατο κυρίως διά τοΰ υπό του Φιλίππου τοΰ Άμύντου άποικισμοΰ 
Ελλήνων καί τής εισαγωγή; εις τήν χώραν του Ελληνικού πολιτισμού, 
συνετελέσθη δέ επί τή; ρωμαιοκρατίας από τοΰ 1ου μέχρι τοΰ 3ου αίώνος 
μ. X , έξ οΰ χρόνου, προέρχονται καί αϊ πλείονε; τών επιγραφών, ιδίως 
από τοΰ 2ου καί 3ου.

Ή  έν τή συλλογή κατάταξις τών επιγραφών εγένετο οΰχί κατ’ είδος 
άλλα χρονολογικώς, προσδιοριζόμενου τοΰ χρόνου εκάστης αυτών, τών 
μέν ακριβώς ές ιστορικών τεκμηρίων, τών δέ κατά προσέγγισιν έ'κ τε τοΰ 
περιεχομένου καί τής γραφής. Ή  δέ αναγραφή αυτών εγένετο χάριν οι
κονομίας χώρου καί ευκολίας κατά τήν εκτΰπωσιν έν συνεχεία καί οΰχί 
κατά στίχους,ώ; φέρονται κεχαραγμέναι, μνημονευόμενου απλώς τοΰ αριθ
μού τών στίχων. Αι συμπληρώσεις τών μέν τετριμμένων καί άποκεκομμέ- 
νων γραμμάτων, λέξεων και τμημάτων δλων έτέθησαν Ιν άγκΰλαις </]>,

9*
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τών δέ συντετμημένων λέξεων καί των παραλειπομένων ενιαχού γραμμά
των κατά την χάραξιν εν παρενθέσει. (-).

1) Έπιταφία επιγραφή, βουστροφηδόν κεχαραγμένη επί τοΰ στομίου 
πήλινου εξωπν)θ·μένου άμςρορέως τεφροδόχου, εύρεθέντος εν άγρφ παρά 
rfj από Φιλιππουπόλεως είς Κάρλοβον άγούση. Είναι δίστιχος καί οΰχί 
μεταγενέστερα τοΰ 6ου τουλάχιστον π, X, αίώνος.

«Έπίαιος Μιλετία».

Εί jccri τά ονόματα είναι Ιωνικά, ό τύπος και ή γραφή αυτών Γδέν είναι 
Ίω νι^ .M i X s t ia  αντί Μ ιλη τία -Μ ιΧ ηο ία  καί Έ η ία ιο ς  αντί Έ π ίγ α ιο ς  ι).

2) Τμήμα "ψηφίσματος πιθανώς τής πόλεως Βησαπάρας υπέρ ευεργέ
του επί υψηλής μαρμάρινης στήλης, εύρεθείσης οΰ μακράν τής πόλεως 
Τατάρ-Παζαρτζικίου. Ή  επιγραφή σΰγκειται έξ 26 περίπου στίχων, εξ ών 
μόνον οξ τελευταίοι δέκα άναγινοίσκονται, των λοιπών όντων τετριμμένων 
πλήν ένίων γραμμάτων ενιαχού καί λέξεων ούχί όλων.Προέρχεται από τοΰ 
4ου ή 3ου π. X. αιώνος.

. . . Δ < Υ >  δ < ^ ι θ ^ ΐ ς  π ο λ ίτα ις  <^σ^>τήσα <  ί >  αντ,φ  κ α ι  το
<ζϊς^>άόελφοΐς αϋτο<^ν^> ι ο τ '  τελαμώνα<^ς^>2 εν τώ  ιερίμ τοΰ  Α π ό λ λ ω ν ο ς ,  
<ζσ> τ ε φ α ν ο ν σ ,&α\, Sk α ν το ν ς  x a i V  ε ν ά σ τη ν  παν η γν ρ ιν » ^ ) .

3) Έ κ των λουτρών τοΰ Χ ιβ ά ρ , Όκτάστιχος |Ιπιγραφή αναθηματική 
επί μαρμάρινης στήλης κεκομμένης κάτωθι, καί δεξιόθεν. 'I I  στήλη έχει 
ΰψος 0,46 τοΰ μ,πλάτος κάτωθι 0,24καί άνωθι 0,19 καί βάθος κάτωθι 0,18 
καί άνωθι 0,15 τοΰ μ.Τό ΰψος των γραμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 0,02 καί 
0,03 τοΰ μ. Δεξιόθεν είναι άποκεκομμένα έξ έκάστης των σφζομένων 
γραμμών δυο εως τρία γράμματα, κάτωθι δέ προφανώς ολόκληροι γραμ- 
μαί. Τό άνωθι. τής στήλης μέρος έχει θριγκόν.Ή  επιγραφή κατά πιστήν 
αντιγραφήν τοΰ έν Χισάρ παραμένοντος έν αποστρατεία στρατηγού Μάρ- 
κωφ Θεοδ. έχει,. 4}

1) Μ ν q τ. *Α π ο σ % ο λ ί δ ο υ, Έ φημ. Φιλιππουπόλεως «Πράβδα» άρ. 515, 
Αΰγ« 12, ετ. 1924, βουλγαριστί. Έ πετηρίς Έ θ ν . Βιβλιοθήκης καί μουσείου Φιλιπ- 
πουπόλεως. ετ. 1930. σελ. 238, IX . βουλγαριστί.— Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. II, έτ. 
1928, σελ. 26. -  ■

2J Τελαμών=στήλη αναμνηστική
3) Γ. Τ σ ο υ κ α λ α, ίστοριοχεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππου- 

πάλεως, Βιέννη, 1851. σελ. 66. — Η i r s c  h f e l  d, Aemos, I t .  1877 σελ. 63.
j i r e c e .  k, Bessapara, αυτόθι. I t .  1886. σελ. 92.— D u r n  o n t - H  o m ο 1 1 e, 
Melanges d’ftrcheologie et d ’epigraphie, Paris. I t. 1891, σελ. 322.

4) Ή  επιγραφή είναι ανέκδοτος.
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K e x c c o c i  ...
M X K 0 C X .....
ec^THceNe.·....
X j O C X M e C I .... .
5 . . . . . . .  .XXJ»—  
κ β χ ι ο . . . . . .

* ο γ... -
8.. Ο .. .........

Καθ’ ήμετέραν ανάγνωσήν 
και πιθανήν συμπλήρωσιν,
ΚΕΛΕΣΟΣ...
' ΜΑΚΕΣΑ <ΤΟΥ>
ΕΣΤΗΣΕ ΝΕ<ΑΝ->
ΔΡΟΣ ΑΝΕΣ<ΤΗ>
<ΣΑΤΟ ΕΥ> ΧΑΡ ( lcfttJq iον) 
ΚΕΛΤΟ <ΣΚΥΘΠ;>
ΒΟΥ <ΡΕΒΙΣΤΑ> (;)

ΚέΧεβος, αν μή είναι εκτεταμένος τύπος τοϋ Κέλαος, πιθανώς είναι 
συγκεκομμένΟς του Κέλενσας, κυρίου ονόματος άπαντώντος εν Άττικαΐς · 
έπιγραψαΐς.

ΜακΒσανος, άπαντά καί έν άλλαις Θρακικαΐς Ιπιγραφαϊς (ίδε, Μυρτ. 
Άποστολίδου, περί τής γλώσσης των Θρμκών, Θ ρ$κικά  τόμ. χ γ } 
1933, σελ. 100— Μάκεσ(σ)ος κτλ,

Νέανδρος, μή μνημονευόμενου του πατρωνυμικοί! υποτίθεται δτ. 
και ουτος είναι υιός του Μακεαάχόν, αρα αδελφός του Κελεβον.

Έν τω πέμπτη) σάχφ ό χώρος των τετριμμένων γραμμάτων απαιτεί 
τοιαΰτα 6 —7, δθεν ή συμπλήρωσις γίνεται διά τοΰ βατό εν, συμπληρω
ματικών τοΰ μέν cmtn τής εν τφ προηγούμενη) στίχω λέξεως, άνρα<τή^> 
— άνεαζήαατο, τοΰ δέ βύ τής έν τφ αΰτφ στίχη) λέξεως χαρ(ιστήριον), 
ής ή τμήσις δηλοΰται υπό τοΰ χαράκτου διά τής οριζόντιας γραμμής,

cO 0 καί 7 στίχος συμπληροΰνται κατ’ εικασίαν ΰφ’ ημών διά των: 
KsXto<^aHthfif^> καί Βαν<^βθβίβ τς7>.*Ητο δ έ ο Β τ ί Γ ο Ι ο ί  s ί  a, Bvt- 
ρεβίβτας-Β & νρεβίατας  καί Β οιρεβίαχας ι) βασιλεύς τών Δακών σύγχρο
νος τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, καθ’ οΰ πολλάκι,ς έπολέμησε κατά τον Στρά
βωνα είσβαλών είς τήν Κάτω Μοιαίαν,  ήν κατέκτησε δι’ ολίγον χρόνον. 
Έν δυσίν άναθηματικαίς έΐς αυτόν έπ'ιγραφαίς τής πόλεως ’Οδησσού 
προσονομάζεται μέγα ς  βασιλεύς  .’Έ ν  ή συμπλήρωσις είναι πιθανή, επεται 
δτι ό.Βονρεβίστας  κατήλθε καί είς τήν ιδίαν Θράκην ύπερβάς τον Αί
μον. Ή  επιγραφή προέρχεται από τοΰ α αίώνος. π. X,

4) Έπιταφία επιγραφή έννεάστιχος επί μαρμάρινης πλακός ΰψ, 0,35, 
πλ, 0,47 καί πάχους 0,15 τοΰ μ. εύρεθείσης έν άνασκαφέντι χώματι έν τφ 
προαστείφ τής Φιλιππουπόλεως «Μικρόν Παρίσι». Έ χει τινά τών γραμ- 1

1) Ί δ β  περί τοΰ ονόματος, Θρμκικά, ΣΥ, 1933, σελ. 93.—Β ο υ ρ κ έ ν τ ι  ο ς „
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μάτων συμπεπλεγμένα και αποτελεί δκτάστιχον δακτυλικόν έξάμετρον 
επίγραμμα. Ή  γλώσσα αυτής είναι επική. Πιθανώς προέρχεται από του 
1ου π. Χ„ ή μ. X. αίώνος.

«Π υνϋ 'άνη ,  ώ π α ρ ο δ ε ΐτα ,  τ ί  τ ο ν ν ο μ α  κα ι τ ις  δ φ υ σ ά ς  ;
■Μ άνΰανε π ά ν τ α  κ α ι*  α ϊσα ν .  *Εμοϊ γ ε ν ε τή ς  Μ ι& ρ ιδά τη ς  
καί μητ·ήρ  Χ ρ ή σ τ η ,  Κ α ιν ι ς  <3’ εγώ  ή β α ρ ν δ α ίμ ω ν .  
θ ν ή σ κ ω  δ* ε ίκοσετής ,  το κ ε το ύ  τέλος έξανύσα ντος ,  
ά ρ τ ιδ α ή ς  βιότοιο. Τ ί  σοι π λέον ,  ώ  ξένε  ε ίπ ω ;
Τ αΰτ*  εστιν, π α ρ ο δ ε ϊ τ α .  Σ υ  δ", α>ς Ό·έμις έστί β ρ ο το ΐσ ιν , 
ο ίκ τε ίρ α ς  μ ε  λ νγρ ά ν  κα ί  δάχρυο ι τη ν  ελεε ινήν  
τ ε ιμ ή ο α ζ  ά π δ  σ<ά>ν^> κ α ν § ώ ν  π α ρ ό δ εν ε  τδ  σ ήμ α * .

■ . * . , rXif> ' - j
CH έν τφ τελευταίφ στίχφ συμπλήρωσις του τετριμμένου α ώ ν  είναι 

του Ιν Σοφίφ καθηγητοΰ G.Kazarow.^wvκανθώ ν—σών'δφθαλμώνι).
5) Τμήμα επιτάφιας επιγραφής δίστιχου επί μαρμάρινης πλακάς, κε- 

κομμένης άνωθεν καί κάτωθεν, εύρεθείσης έκ Τατάρ-Παζαρτζικίφ.Χρονο
λογείται από του 2ου πιθανώς π.Χ. αίώνος καί προέρχεται εκ Βησσαπάρας.

« . .. . Β ήμ α .......... μ ή τ η ρ ............. Β η σ α α π ά ρ α .............γυναι <^κΓ>
. . . ν α ό ς ..................., ά π ο τα  . . . . . . .
*Η επιγραφή δυσσυμπλήρωτος. 2 )
C) Τμήμα δωδεκαστίχου αναθηματικής επιγραφής εις τον Φοίβον 

’Απόλλωνα, ίητήρα κακών είλειθυείων, επί τμήματος μαρμάρινης στήλης, 
τετμημένης εις τρία καί κεκομμένης πάντοθεν. Ή  επιγραφή εύρέθη εν 
Χισάρ καί χρονολογείται από του 2ου ή 1ου π. X. αίώνος.

«. . . . .  . άσ$αι σ . . .  . .-ος ή π ρ ά ξ ις .......... ου καλδν φέ<^γγος;^>
. . . . . <^υγί'ξ>ειαν ήδεΐαν κέρδους . . . . .  το μέλλον ευσταθή νείκην . . . .  .

δέ γε  εχ&ροΐς κ[α)τά  δ ιά νο ια ν  εν< ^χήν^> ..............<^τοιο^>ΰτος
γά ρ  εα τα ι Φοίβος ε ίη τή ρ  κ α κ ώ ν  . . . . .  εϊλ (ε) ιΰ ·νε ίω ν ................ - οκοντ ϊς
άπότεκοναα τους αν<ζτής παΐδας^> . . . .  ένηγκάλιστ<^αιξ> . . . . .  νδων 
. . . μ ή ......... ..  .».3)

1) Κατ’ άνάγνωσιν Μ υ ρ τ .  Ά  π ο ο t  ο λ ί δ ο υ, εφημ. Φιλιππουπόλεως 
«Νότιος ουρανός» (Γιοΰζνο νέμπε, έτ. 1924, Μάρτ. 3, άρ. 2, Τ ο ϋ α ύ t  ο ΰ, Θρα» 
κικά ’Αθηνών, τόμ. II, έτ, 1929. σελ. 24. — G. K a z a r o w ,  έν τή Έπετηρίδι 
τής Έ θ ν . βιβλιοθήκης καί μουσείου Φιλιππουπόλεως έτ. 1923—24 (έκδ.1925) a. 2C6.

2 )  Γ. Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  αυτόθι, σελ. 67.
3) Μ υ ρ τ .  Ά  π ο α τ ο λ ί δ ο υ, Έ πετηρ. Έ θν . βιβλιοθήκης καί μουσείου 

Φιλιππουπόλεως, έτ. 1930, σελ. 239, X .—Β. F  i 1 ο w, Bull, de l ’ln siitu t archeol. 
Bttlg. Sophia, τόμ. I , et. 1921—22, σελ. 349.
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7) ’Αναθηματική έξάστιχος έπιγραφή εις τον επιχώριον ή Σΰριον 
θεόν Μηδυζέα, μεικτή επί πλακός έκ γρανίτου μήκους 2.40, ΰψ. 0,65 και 
πάχ. 0,40, ευρεθείσης έν τή κώμη Άχλάν, νοτίως τής Φιλιππουπόλεως περί 
τά 8 χιλ. Χρονολογείται από των χρόνων του Οΰεσπασιανοΰ (69—72), 1ου 
μ. X. αίώνος φθίνοντος· καί δή από τοΰ 76·

«Deo Μ ηδνζεϊ mensam C(laudius) Minutius Laetus veteran- 
<^us>, leg(ionis) VII, C(laudiae) p(iae) f(idelis) pro se et ^uis 
v(otam) s(olvit) l(ibens) m(erito). Imp(eratore) Vespasiano VII co- 
(n)s(ule). Ά ντιοχέος  (sic) της προ; Δάφνην τάδε δώρον»ij.

8 ) Έπιταφία δεκάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης ΰψ. 1,21, 
πλ. 0,50 — 0,40 μ. καί πάχ. τοσοΰτου εν σχήματι βωμοΰ, ευρεθείσης παρά 
τή πόλει Τσιρπάν περιφερείας Φιλιππουπόλεως. 'Η  έπιγραφή αποτελεί τε- 
τράσαχαν ελεγεΐον καί χρονολογείται από τοΰ 1 ου ή 2 ου μ. X. αίώνος.

εν <^αιθερι> ε ^ ίμ ί ,  κ α λ ^ η  δ 1 άμα μητρϊ τέΰαμ<^μ^>αι, 
λενγαλέη νούσω δωδεκετης φΰιμένη.
Την κλεινήν κενϋει με τάφος ουν μητρι Σεκοΰνδαν, 
ην Π αφίη κάλλους αστέρα ϋηκε νέον. — Εντνχ(ε)ι».

Ό  Kalinka συμπληροΐ τον τετριμμένον α ' στίχον : ,Άδμής αταρ$έ- 
νας είμ ί, Κ φ ίλ η  δ ’ άμα . δπερ δεν διαπιστοΰται έκ των σφζομένων των
γραμμάτων ίχνών2).

9) Έπιταφία δίστιχος επιγραφή επί πλακός εκ.γρανίτου, προερχομέ- 
νης έκ λάρνακος, μήκ. 2,θ8, ΰψ. 0,77 καί πάχ. 0,14, ευρεθείσης έν Φιλιπ- 
πουπόλει. Χρονολογείται από τοΰ 1ου — 2ου μ. X. αίώνος.

« Μ(άρκος) Ουλπιος Φίλιππος τοΰ ‘Ερμογένους οτρατευσάμενος 
β{ενε)φ{ικιάριος) ιην αορδν <^ταύτην έαντφ  εκ των Ιδίων κατ^εσκεύ- 
α σ ε ν ».

11CIL, τόμ. III, άρ. 6120. —Σ κ ο ρ δ έ λ η Βλ.Πανδώρα ’Αθηνών εν .  1865, Δε 
κεμβρίουίδ. D u m ο n fc-H ο m ο 1 1 e αυτόθι,σελ.332, άρ. 27.—D ο b. r ο u 3 k y 
Άνθολόγίον ,έθνικής διανοητικής άναπιΰξεως (Sbornik za narodno oumotvorenie, 
βουλγαριστί), Sophia,, ιόμ. XV(II. έτ. 1901, οελ. 790, άρ. 102.

2) Μ b Q t  ί λ ο υ (Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ) ,  είδήβεις τοΰ Αίμου, έφημ. Φιλιπ- 
πουπόλεως, ετ. 1899, άρ. 359. αρχαιολογικά, Kalinka, D e n k m a l e r i n  Bulgarien. 
Wien, έ'τ, 1906, σελ. 268. άρ. 338,
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b e n e  f i c i a r i u s  εκαλείτο έν τφ  στρ ατευματι ό των ταπεινό
τερων εργασιών απαλλαγείς ευεργεσία του στρατηγού καί επί θεραπείρ. 
των μεγιοτράτων τεταγμένος.ι)

1 0 ) Έπιταφία δίγλωσσος επιγραφή, δεκάστιχος, επί μαρμάρινης στή
λης ΰψ. 0,88, πλ.0,85 μ. εύρεθείσης εν Φιλιππουπόλει. Χρονολογείται από 
του 1 ου μ. X. αίώνος. Τό Ελληνικόν κείμενον είναι μετάφρασις του 
Λατινικού.

<^Diis> manibus. <Ti(berio) Claudio >  Palatina (tribu) M<ar- 
tia li> , qtii vixit an n < is , . C> mensibus VIL dieb<jus V II>  T ib e r i
us) Claudius Primigeniatms fra tri <^et Silvia Prim igeniana> mater 
iiiio piecissimo.— <^θεοϊς κ^>αχαχϋ·ονίοις. <^Τιβερίφ Κλαυόίφ^> ϊϊαλα. 
xivq Μαρχιάλ(ε)ι, ζή<^οαντι ,εχη. . . μήνας ζ  ήμ^>έρας ζ'. Τιβέριος 
Κ λ α ύ ’ζδ ιο ς  Ποιμιγενιανός^> και Σιλουία Ί1ριμιγενι<^ανή^>. Χ α ΐρε, τταρο- 
όεΐτα» 2).

1 1 ) Έπιταφία τρίστιχος επιγραφή επί βωμοΰ εκ γρανίτου πλ. 0,42, 
ύψ. 0-,85 καί πάχ. 0,38 μ., έφ* ού ανάγλυφος παράστασις δυο ιππέων αντι
μέτωπων καί τεσσάρων ανθρωπίνων μορφών. Εύρέθη εν τη προς νότον 
τής Φιλιππουπόλεως κείμενη κώμη Βελάστιτσα 12 χιλ. μακράν καί χρονο
λογείται από του 2 ου μ. X. αίώνος.

«’Αλέξανδρος Φιλίηηου "Αγοραίος τοις τέκνοις εαυτόν (άνέϋηκε)»3).
’Αγοραίος έκ τής έν τή Θρακική χεροονήσω τιόλεως 9Αγοράς·
1 2 ) Αναθηματική επιγραφή μονόστιχος εις τήν Άρτέμιδα επί μαρ

μάρινου τμήματος ανάγλυφου τής θεάς πλ. 0,09 καί ΰψ. 0,14 μ. άρίστης 
τέχνης. Χρονολογείται από του 2 ου μ. X. αίώνος καί εύρέθη εν τή Φιλιπ- 
πουπόλει.

«<^Κν^>ρία jA qx<C έμιδι ευχαριστήριον . . .̂ >
Τό άνάγλυφον είναι τόπου των αναθηματικών εις τον Θράκα ιππέα, 

τάς Νυμφας καί τούς θεούς τής υγείας, οΐα άφθονα μέχρι τούδε άνευρέθη- 
σαν καί προέρχονται από των χρόνων τή; έν_Θράκη ρωμαιοκρατίας.4)

m

■ 1) D ο b r ο u s k y, αυτόθι, τόμ. X V III, εε. 1901, αελ. 774, άρ. 82. *Η συμ, 
πλήρωαις έν μέρει τοϋ αυλλογεως.

. 2) Βλ. 2 ·κ  ο ρ δ έ λ η ,  Πανδώρα, ετ. 1868, αελ. 802. — CIL, I I I .  Suppl. άρ. 
710. — D u m o n d - H o m o l l e ,  αυτόθι, σελ. 888, άρ, όΐ.

3) Γ. ϊ  α ο υ κ α λ α, αυτόθι, αελ. 68. —D u i n o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, 
οελ. 832, άρ. 27. -  Μ » ρ ΐ .  "Α π ο σ τ ο λ ί 6 ο υ, ή μονή τοΰ άγ. Γεωργίου, 
Θρφκικά ’Αθηνών, τόμ. V, ετ. 1934, 'σελ. 242. .

4) D τι ιτι c n t-H  o t a o l  1 e, αυτόθι, αελ. 834.-~D ο b r o u s k y, αυτόθι ϊόμ 
XVI, h ,  1900,-οβλ. 30, ά ρ ,'4.
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13) Τμήμα δίστιχον αναμνηστικής επιγραφής, ανατεθειμένης εις την 
υγείαν των συναυτοκρατόρων Μ. Αΰρηλίου και Α. Ούήρου και τής οικογέ
νειας των επί δυο όμοιων μαρμάρινων πλακών, εχουσών παράλληλα κυ
μάτια και προερχόμενων κατά πάσαν πιθανότητα εκ του θριγκού του εν 
Φ.λιππουπόλει δημοσίου ωρολογίου (ηλιακού καί κλεψύδρας). Ή  επιγραφή 
χρονολογείται από του 2ου αίώνος φθίνοντος (161—169).

«^Ά γα & η  Τύχη* c Υπέρ της των αύζοκρατόρω ννείκης καί αιωνίου 
^διαμονής Μ(άρκον) Αΰρηλίου 5Αντωνείνον καί, Α(ενκίον) Ανρηλίον Ονη- 
ρου και τ^>χϋ οόμηαντος αυτών οίκον . . . . . .  Φιλιπηοπο^μλείχης εκ των
Ιδίων καζεοκεύ^ασε τάδε χδ ώρολόγιον ηγουμένου του ε&νους Μ(άρκον) 
Ώ.ον^>τίον, του λαμπροτάτου υπάτου» ι],

Ό  Dobrousky συμπληροΐ : Σ επτιμ ίύυ · Σεονήρυν καί Μ (άρκαυ) 
Α ΰρηλίου  Ά νχω νενίου  (δηλ.τοΰ Καρακάλλα 183-211).... ναόν Ά ψ ρο-  
όείχης... Α ίλίον ' Ονεραχίον».

1.4) Δωδεκάστιχος αναμνηστική επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός 
εντετοιχισμένη; άλλοτε εν τφ παλαιφ βυζαντιακω ναίσκφ τής αγίας Πα- 
ρασκευής εν Φι,λιππουπόλει υπέρ της υγείας των αυτών αυτοκρατόρων. 
Κατά τήν αντιγραφήν την πρώτην υπό τοϋ ίερέως Κ. Οικονόμου καί 
κατ’ άνάγνωσιν καί συμπλήρωσιν του συλλογέως ή επιγραφή προερχό
μενη από των αυτών .χρόνων (161-169) έχει:

«Άγα& η Τύχη. "Υπέρ της των α'ύχοκραχόρω<^ν νείκης^> καί <^αΓ>- 
ων-Υίο Τ’ ν διαμονής Μ(άρκον) Ανρηλίον ’ Α<^ν^>χωνεί<^νον^> καί Α[εν- 
κίου) Ανρηλίον 0<^νη^>ρου Αρμενικών Φιλίσκος Κ<ί^λανδ^>ιος <̂ c$Γ>ρ- 
<C μ^>ο<^δώρον ^>άνέ&ηκε <^φυληχ Άρτεμειοιάδι μετά ϊερωσννην, εκ~ 
<λ δικ^> οννχος * Αλφειόν <λ Π^>οσει<^δ^>ωνίον, έπιμεληχεύονχος Φλα- 
<^ονι^>ου Ενδαίμονος τού καί Φλαονιανον».

Ό  Dumont συμπληροϊ : «Φιλίοκός καί Γάϊος οί Μ άρκου (πα ΐδες)  
άνέ&ηκαν tfj φ υλή  "Άρτεμειοιάδι χά ίερά».

Έ ν τή επιγραφή ταΰτη δέ'κδικος, αλλαχού ούνδικος,είναι εις'εν άλλη, 
άπαντώσι Ϋρεΐς. Δημοτικοί ά'ρχοντες έχοντες πιθανώς οικονομικήν τινα 
αποστολήν.Ό έκιμεληνής  δημοτικός αρχών καί οότος,αιρετός ή κληρωτός, 
επιστατών εν τή κατασκευή δημοσίου τίνος έργου (ναού, τείχους, άνδρι- 1

1) Μ υ ρ τ. Ά  η ο ο τ ο .λ ί δ ο ν ; '  Τά παλαιά δημόσια ωρολόγια έν Φιλιπ- 
ου/ίόλει, έν τη έφημ. τοϋ δήμου Φιλιππουπόλεω;-, άρ. 112—114, σελ. 9—12 "Ιουν· 

22, έτ. 1932. — D o b r o u s k y ,  ένδα ανωτέρω,τόμ. X V III, έτ. 1901, σελ. 173, άρ. 
79, -καί C a g η a t, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertmentes, Moesia 
interior et Thracia, Paris, σελ. 241, άρ. 726, κατά toy Dobrousky.
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άντος κτλ.) η πομπής, αγώνων, θυσιών. ’Επειδή έν άλλαις έπιγραφαϊς 
οι επιμελήtai είναι πλείονες του ενός, εικάζεται οτι ό ενταύθα μνημο
νευόμενος είναι αιρετός τής φυλής Άρτεμισιάδος καί έκαστη φυλή εξέ
λεγε τον επιμελητήν τηςι).

15) Τρίστιχος αναμνηστική επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός, εΰρε- 
ρεθείσης έν Φιλιππουπόλει, προερχόμενη από των αυτών χρόνων (161 — 
—169).

Αγα&ί) τύχη. ΈκδΓ>κο<^ϋντοΐ'β> Ά λ φ ίο υ  <^Πο^>οειδωνίου *Ά- 
κτιος Μ αξίμον τονς <^ηΑ>λνντήρας κατεακΚ,εύασεν ονν τοΐζ νηοΌ-ε^μα- 
οιν εκ των Ιδίων φυλή 3 Αοτεμειοιάδι αντί <ύάης πολιτείας επι<^μελητεύ~ 
ονχος Φλαονίου Ενδαίμο<^νος του κα'ι Φλαονιανονβ>».

‘Υπό του λιθοξόου έχαράχθη αντί Π-Κ, οθεν άναγινώσκεται κλνν-  
τήρας. Υ π ο θ έ μ α τ α ,  τά βάθρα έ-φ’ ών έστηρίζοντο οί πλυντήρες (σκάφαι 
μαρμάριναι). 2)

16) ‘Αναμνηστική δίγλωσσος επιγραφή, όκτάστιχος, επί μαρμάρινης 
λευκής·πλακός ΰψους 0,85 καί πλάτους καί πάχους 0, 55 μ. κεκομμένης 
δεςιόθεν. Εύρέθη εν Φιλιππουπόλει έντετοιχισμένη ώς ακρογωνιαίος 
λίθος έν τινι παλαιφ τζαμίφ. Χρονολογείται από του 172 μ. X.

«Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Antoninus A <ug\(stus) 
Germ(anicus)^> Imp(erator), u(rbis co(n)s(ul) III, p(ater) p(atriae) 
murum civitati Philippopoli s<Yruxit, P(antulejus Gra'J> ptiacus 
leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(etore) faciundum curavi<Y. eH  μητρόπο- 
λις~β> τήζ Θράκης Φιλιππόπολις <  έκ δοϋέντων^> αυτή χρημάτω ν ύπδ 
του #ειο<^τάτου Μ(άρκον) Αυβ>ρηλίου ’Αντωνείνον Σεβ(αστού) Γ ερμανι
κόν ,<^ήγονβ>μένον τον ε&νονς Παντουλείον Γραττ<^τιακοΰ τδτεΐχοςεκτισεν».

Ή  συμπλήρωσις υπό τών διαφόρων εκδοτών έγένετο διαφόρως τής 
ιστορικής ταΰτης επιγραφής,καθ’ήν κατεσκευάσθη πιθανώς τό ανατολικόν 
τής κάτω πόλεως τείχος. Ουτω ό Dumont συμπληροΐ καί άναγινώσκει : 
«dedit (προφανώς pecunias), C .Pantulejus Graptiacus κτλ. faciundum 
curavit. Ή  τής Θράκης Φιλιππόπολις έκ δοθέντων αυτή κτλ.». Ό  
Cagnat : «Ή  μητρόπολις τής Θράκης Φιλιππόπολις έκδοθέντων αυτή 
χρημάτων υπό του Θειοτάτου κτλ.». Ό  Kalinka : «υπό του Θείου . . . 
Γερμανικού . . κατεσκεΰασεν». Ό  δέ Filow νομίζων οτι τό έκκεκομμέ- 1

1) Κ.Ο ί κ ο ν ό μ ο υ ,  ίστοριοχεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φίλιππου- 
πόλεως, Βιέννη, 1819.— Γ. Τ σ ο ν χ α λ α ,  αυτόθι, σελ. 31.— D u m ο n t - H o 
rn ο 1 1 e, αυτόθι, σελ.· 340, άρ. 57.— C a g n a t ,  αυτόθι, σελ. 237, άρ. 710.— 
K y b i f c s o h e ,  Arch-epig'r. Millheil. Wien, τόμ. X V III, έτ. 1894, σελ. 52.

. 2) Κ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ; αυτόθι.—Γ.Τ σ ο υ κ α λ α, αυτόθι, σελ.52.—Dumont- 
Η ο m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 336, άρ. 44. K a l i n k a ,  αυτόθι, σελ. 187. άρ. 216.— 
C a g n a t ,  αυτόθι σελ. 242, άρ. 730.
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νον τη; πλακό: τμήμα περιείχε τό ετερον σχεδόν ίίμισυ, άναγινώσκει και 
συμτληροΐ ουτω, συντάςας ολως νέαν επιγραφήν; «Imperator Caesar 
Marcus A urelius Antoninus, A ugustus, Germanicus, Pontifex- 
nnxim us, tribunitia potestate XXI, im perator. urbis concul, 
III, pater patriae niurum civitati Philippopoli de sua pecunia dedit 
C. Pantulejus G raptiacus legatus August! propretore faciundum cu- 
ravit. cΗ  λαμπροτάτη μητρόπολίς της Θράκης Φ ιλιπηόπολις εκ δο'&έν- 
των αυτή χρημάτω ν υπό του βειοτάτον καί λαμπρότατου Μάρκου Α νρη- 
λίον *Αντωνείνον Σεβαστού Γερμανικού έποίησε τό τείχος ηγουμένου 
τον εΦνονς Ηανζονλείον Γ ραπτιακοΰ πρ&σβενχον Σεβαστόν αντιστρά
τηγου^. Ό  συλ\ογεύ; μετά τό Ρ h i 1 i p p ο p ο Η , επειδή σαφώς δια- 
κοίνεται διασφζόμενον τό γράμμα S, συμπληροι διά τοΰ s t r u x i t καί 
απορρίπτει τό d e d i t, δπερ πάντες οί έκδόται είσάγουσι ι].

17) Δεκαε ττάστιχος αναμνηστική επιγραφή επί μεγάλης μαρμάρινης 
στήλης εύρεθείσης εν Στενιμάχφ ή κατ’ άλλους εν τή κώμη Παπασλή , 
καί μετακομισ8·είσης εις Στενίμαχον, 3Ά ν οί άνωνΰμως μνημονευόμενοι 
συναυτοκράτορες είναι δ Μ. Αΰρήλιος καί 6 Λ. Οδήρος, ή ό Σεπτίμιος 
Σεουήρος καί ό υιός αυεοΰ Καρακάλλας, 6 εν ταΐς έπιγραφα'ίς αείποτε φε- 
ρόμενος Μ. Αΰρήλιος Άντωνεΐνος, είναι άγνωστον. Ούτως ή άλλως ή 
επιγραφή χοονολογειται ή κατά τά έτη 161—169 ή κατά τά έτη 200— 
211.

«< ^Υπβ> ερ της των Σεβ(αστών) <^ςββ>ΐων<^ίον^> διαμονής κ<^αι^β> 
τοΰ συμπαντω ς αντ<^ώΡ>ν οίκον καί Ιερας σν<^γ^>κλήτον και <^τ^>οϋ 
δήμον <^τώνβ> Ρω μαίω ν, 'Ελλήνων Β<^ρισ^>ϋένης Δαρείον, Κ λά < ^δ^ο ς  
ΙΤαππίον και ’Άνΐ<^ί,'β>ψιλούς Χ 'β^ρυαίηηου έπιμελη<^τβ>ενσαιτες 
της κατασκευής των ναών τον βωμόν και τό άγαλμα μητρϊ Θεώ<^Υβ> εκ 
τώ<^ν^> Ιδίων αφιέρωσαν».

Ό  Dumont άναγινώσκει καί συμπληροι: *Ελληνες Β εώ υνο ί, Χ ρ η 
στός Δέ<^κ^>μου καί Μ ίκκαλος». Μ ή τη ρ  ΰ'εδόν είναι ή Κυβέλη ή Ρέα 
μεγάλη θεά προσονομαζομένη εν ά'λλαις έπιγραφαΐς. 2)

1) Γ. Τ σ ο υ κ ά λ α ,  αυτόθι,σελ. 35.—CIL, τόμ. I I I ,  άρ. 0121 καί 7409.—D ιι·
m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, αελ. 338, άρ. 52.— Κ a 1 i α k a, αυτόθι σελ. 
26, άρ. 29.— G a g n a t, αυτόθι, άρ. 712.— B. F i l o w ;  ό άνακαινισμός τοΰ 
φρουρίου τής Φιλιππουτόλεως επί των χρόνων τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, βουλγαριστί, 
έν τφ δελτίω τής ιστορικής εταιρείας Σοφίας, τόμ. iy ,  ετ. 1915.—"Αλλα καί άλλοι- 
ήσχολήθησαν περί ταύτην τήν επιγραφήν, έν οις καί ό ιστορικός Θεόδ. M o m 
m s e n ;  '

2) Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, αυτόθι,σελ, 52·—D u m ο α t < Η  ο ra m ο 1 I e, αΰ·
0  0 α χ  ΐ μ ά Σ Τ  10
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18) Τμήμα τρίστιχον ευχαριστηρίου επιγραφής επί μαρμάρινης στή
λης ΰψ. 1 μ. πλ. 0,30, εκκεκομμένης κάτωθεν, εύρεθείσης δε εν Στενιμά- 
χω. Ή  επιγραφή προέρχεται από των αυτών χρόνων, 2ου—3ου αίώ* 
νος μ. X.

(( <λ Σννδι ί> χουντών Βρον&ένεος Σατόκου, Βρύζου Μονκατράλεος 
Βεί&υος Λ ούππου, περιγενομενων

Τά ονόματα Βρού& ενις, Σ ίζ ο κ ο ς  ('καί Σ άδοκος), Β ρ ύ ζο ;, Μ ου- 
κάεραλίξ  καί Βεΐΰ*υ; είναι γνήσια Θρμκικά.ι)

19) Τμήμα πεντάστιχον αναθηματικής επιγραφής επί μαρμάρινου 
βάθρου άνδριάντος πιθανώς του αυτοκράτορος Τραϊανού, πλ. 0,71, υψ. 
0,38 καί πάχ. 0,17 του μ. εύρεθέντος έν Φ„λιππουπόλει. Χρονολογείται 
από των αρχών του 2ου μ. X. αϊώνος (103—110).

«<^4ΰτοκράτορα Νέροναν Τραϊ^> ανόν, Καίσαρα, Σεβαστόν, Γ ερμ α 
νικόν, Δακικδν Τι(βέριος) Κλαύδιος πολέμαρχος, άρχιερευς <  των Σέβα-^ 
ατών.... αν έστησε...»^),

20) Άνθηματική επιγραφή έπτάστιχος επί τμήματος συνήθους λίθου? 
πιθανώς χρησιμεύοντας ώς βάθρου άνδριάντος του αυτοκράτορος Κομ- 
μόδου. Ευρέθη εν Φιλιππουπόλει καί χρονολογείται από του 2ου μ. X. 
αίώνος φθίνοντος (180—192).

« Α γα ΰη  Τ ύ χ η ^  .Ανζόκρμτορα <C, Καίσαρα  Μ(«ρκοί') Αύρ(ηλιον) 
Κ^>όμ(μ)οδον, Σεβ(αοτόν), τον της οικουμ<λ ένης δε'ρ- απάτην, ηγεμό
ν ε ς  νοντος ί> της Θρακών επι^ρχείας <λ Κ αικιλίου Σερουε<έ[Γ> λιανόν, 
πρεσβ{ευτου) ςΣ εβ (α σ το ν ) ά ν τ ^  στρατηγού, έπι συναρχ<^(ας Σ εο ν ή ^ ρ ο υ  
(;) Βεί&υος, a . α<^ρχοντος.....άνέστησεν. Ε υτυχώ ς^ ».

’Άγνωστον τυγχάνει τό υπούργημα τής συναρχίας, ώς καί ό άριθ- * 1

.τόθι, σελ. 345, άρ. 59. — S c ο r p i 1, Arch.-epigr. M ittheil. Wien, τόμ. XVII, 
έτ. 1894, σελ. 221, άρ. 126.— C a g n a t, αυτόθι, άρ. 705.— Μ υ ρ t. *Α π ο- 
σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ό Στενίμαχος, Ά θήναι, ετ. 1929.

1) D ιι m ο n t  ■ Η ο m m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ.327, άρ.14.—G. Κ a ζ a r o  w 
Bull, de Tlnst. arch. Bulg. Sophia, τόμ. i y ,  έτ. 1926—27,σελ. 27,—Μ υ ρ τ.’Α π ο- 
σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ένθα ανωτέρω.

2 ) D u m o n t - H o m o l l  e,αυτόθι, σελ. 348, άρ. 61.—Κ a 1 i η k a, αυτό* 
θι, σελ. 19, άρ. 21.— C a g η a t, αυτόθι, σελ. 237, άρ. 708-



μός των αυναρχόνχοον' αν δμως 6 α ' ΰ-ρχοον η πραοζάρχοον ες αυτών 
είναι ό η ο λ ιτά ρχης , ανάλογος τφ νυν δήμαρχος τών πόλεων, τότε πρεπει 
ν ’άποδοθή αύτοίς υπηρεσία δημάρχου και δημοτικών συμβουλών, οιτινες 
ού μόνον έφρόντιζον περ'ι τών τής πόλεως, άλλα καί έμέσαζον εις τάς 
προς τον Ρωμαΐον τής επαρχίας διοικητήν σχέσεις τών πολιτών, ι)

21) Τμήμα αναθηματικής επιγραφής έπτάστιχον επί μαρμάρινου 
βάθρου περικεκομμένου, άνδριάντος του αΰτοκράτορος Καρακάλλα (;) 
'Η  επιγραφή χρονολογείται από του αυτού χρόνου, ήγεμονεΰοντος τής 
επαρχίας του πρεσβευτοΰ Καικιλίου (;) Σεουηριανού και εΰρέθη Ιν Φι- 
λιππουπόλει.

<τ<λ'Αγα$ή Τύχη. Αύτοκράτορα Καίααρα Μ(άρκον) Αϋρ(ήλιον) Ά ν -  
χιονεΐνον (;) Σεβ(αστόν), τον τής οικουμένης δεοπότην, ευτυχή, εύοεβή, ή 
λ>αμπροτάτ< η μητρόπολη τής ε π α ρ χ ^  είας, ήγεμ<έ.ονενοντος τής 
Θρα^>κών έπαρ<ίχείας Καικιλίου;>  Σ εουηριανοΰ ν πρεσβευτοΰ Σεβ(α~ 
στοϋ) άντ ιοτρατήγ<ί ου, ε?ζιμελητενοννος'β> Λ ιβίον *Απολ(λ)ιν<ίί αρίου 
του Θ ^ρακάρχου» .

Θρρικάρχης ελέγετο δ υπό τον Κ οινού Θρμκώ ν, (είδους αμφικτιο
νίας) συνερχόμενου εις την μητρόπολιν και δή εις τό Σεβαστειον (ναόν 
του Αύγουστου), δθεν ή μητρόπολις προσωνομάσθη νεω κόρος,—εκλεγό
μενος τού Σεβαστείου άρχιερεύς, οστις ώς πρόεδρος τού Κ οινού  διηΰθυνε 
τάς εργασίας τής συνόδου και τούς τελούμενους κατ5 αυτήν πανθρακικούς 
αγώνας (Κενδρίσεια—Πύθια). Κατ’ άλλην δμως γνώμην τό αξίωμα του 
άρχιερέως δεν συνέπιπτεν αείποτε μετά τού τού Θρακάρχου,τού επιμελούμε
νου τών αγώνων και τών τελετών κατά τήν σύνοδον τού Κοινού τών Θρα
κών. "Άν δ άρχιερεύς δεν ήτο εύπορος, περιωρίζετο μόνον εϊς τήν προε- 
δρείαν, έφορεύων, δέ αρχών επί τών αγώνων καί τών τελετών εξελέγετο 
τών εύπορωτάτων τις τής πόλεως ή τής επαρχίας, δστις ως χορηγός κατέ- 
βαλεν εξ ιδίων άπασαν ή μέρος τής διά τούς άγώνας καί εορτάς δαπάνης.2)

22) Τμήμα δκτάστιχον άναθηματικής επιγραφής επί μαρμάρινης στή
λης, κεκομμένης άνωθεν καί άριστερόθεν, νψ. 1 μ. πλάτ. 0,12 μ., εύρε- 
θείσης έν Φιλιππουπόλει.Προέρχεται άπό τού αυτού χρόνου, ήγεμονεύον- 
τος τής επαρχίας τού αυτού πρεσβευτοΰ. 1
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1) D u b r ο u s"k y, αυτόθι, τόμ. XVI,ετ. 1900, σελ.105, άρ.9 -  C a g n a t, 
α ύ ιό θ ι,’ σελ, 238, ά.ρ.713. Ούιος συμπληροι αντί 2  ε ο υ ή"ρ ο υ Βείθυος—Ά  λ ε- 
|  ά ν δ ρ ο υ.
_f5:2) Μ υ ρ τ. Ά  π ο ο τ ο λ ί δ ο υ, Έ πετηρ. έθν. βιβλ. καί μουσείου Φιλ)πό- 

λεως, ic. 1930, σελ. 248 XV, βυυλγαρισχί,



US Μ νρ τίλο ν  Ά π ο σ το λ ίδ ο υ

«<l*Aya&fi Τύχχι. eYnhg υγείας και νείκης 4-ΰχοκράτορος9 Καίααρος 
Μ(άρκον) Ανρ(ηλίου) Ά ντω νείνου  (;) ευτυχούς, ευσεβούς, σεβαστού >  τό 
Κοιν<ζον τών ηόλεων(;) τ^>ης Θρακώ <^ν επαρχείας ήγεμο'Σ νενοντος <^της 
Θρψκών επαρχ^>είας <^Καικιλίον (;) Σ εουηρ ια νο^ν πρεσβευ<^τού Σ εβ
α σ τό ν ) ά ντισ τρα τήγ^ου , $πιμε<^λητεύοντός Λιβ{ίου) 3 Αηολ{λ)ιβ>ναρίου 
τον <^Θρακάρχον^>. Ευτυχώ ς».

To E o ivb v  Θρακώ ν συνήρχετο διά των εκ ιών επαρχιακών πόλεων 
πρέσβεων των εις σύνοδον κατ'έτος εις την μητρόπολιν τής επαρχίας Φιλνπ- 
πόπολιν άπο τών χρόνων ήδη τοΰ Καρακάλλα κατά την προκειμένην επι
γραφήν καί νομίσματα. Ό  σκοπός τής συνόδου δεν εινε ακριβώς ήμιν 
γνωστός, πάντως όμως άφεώρα εις την από κοινού λήψιν αποφάσεων 
περί τελέσεως εορτών υπέρ τοΰ εκάστοτε αΰτοκράτορος—θεοΰ καί του οί
κου αυτοΰ καί εις την τέλεσιν αγώνων καί θυσιών, ών μετεϊχον πάντες οι 
Θράκες. Πιθανώς δέ τοΰτο συνεζήτει καί περί τής συμπεριφοράς τών κατά 
τόπους διοικητικών καί στρατιωτικών λειτουργών καί εξέφραζε διά τοΰ 
προέδρου του τώ εκάστοτε Ρωμαίφ τής επαρχίας διοικητή τάς ευχαριστίας 
επί τή χρηστή διοικήσει ή παράπονα επί όλιγωρίςϊ ή πιέσει τών διοικητι
κών οργάνων, απεφάσιζε δ’άμακαί περί άνεγέρσεως ανδριάντων καί στη
λών εις τους αυτοκράτορας καί άλλα επίσημα πρόσωπα ή εις τους θεούς» 
περί ιδρύσεως ναών καί βωμών καί περί άλλων ζητημάτων ήττονος σπου·? 
δαιότητοςι).

23) 'Αναθηματική πεντάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινου βάθρου 
ΰψ.0,17 καί πλάτους 0,39 τοΰ μ. άνδριάντος τοΰ Πυθίου Απόλλωνος. Εύ- 
ρέθη εν Φολιππουπόλει καί χρονολογείται από τών αυτών χρόνων, χ. ε. 
φθίνοντος τον 2ου ή άρχομένου τοΰ 3ου αίώνος.

«*Αγα&γι Λ(εύκιος) Ανρ{ήλιος) Ρονφος Ρονφον τοΰ Θρακάρ-
χου τον Πύϋτον rfj μητροπόλει. Ευτυχώς» .2)

24) Τμήμα τετράστιχον αναθηματικής ευχαριστηρίου επιγραφής εις 
τους συναυτοκράτορας Σεπτίμιον Σεουήρον καί τον υίόν αυτοΰ Μ. Αΰρή- 
λιον ’Αντωνΐνον, Καρακάλλαν Ιπί μαρμάρινης στήλης περικεκομμένης. 
Ή  επιγραφή χρονολογείται από τής αρχής τοΰ 3ου αιώνος καί εΰρέθη 
εν Φιλιππουπόλει.

«'Αγα<^βΐ} Tv%riy>. Ύπ&ρ της τον αντ<^οκράζορθς Καίσαρος Α {εν- 1 2

1) Μ ν ρ %. Ά  π ο σ τ ο λ ί 8 ο υ, αυτόθι, οελ. 245, XIV·
2) D ο b f  ο a  8 k y ( αυτόθι, έχ. 1900, τόμ. χ ν ι ,σ ε λ . 76.—Κ a 1 i n k a, αυ

τόθι, σελ. 148, άρ. 163,—· C a g n  a t, αυτόθι, σελ. 237, άρΓ 707.



κίον) Σεπτιμίον^> Σεονηρου ΙΤερτίν<^ακος καί αύτ(οκράτορος) Καίσαρος 
Μ(άρκον) Αύρ(ηλίρν) 5γίντωβ>νείνον οεβ<^αστων τύχης καί νείκης ή λαμ- 
προτάτη της επαρχείας μητρόπολίς Φιλιππδπολις,Ευτυχώς^»'»,ι)

2δ) Τμήμα επτάστιχον αναθηματικής επιγραφής εις τούς αυτούς 
συναυτοκράτορας επί μαρμάρινης πλακάς, τετμημένης εις εξ μέρη, εύρε- 
θείσης εν Φιλιππουπόλει.

« 'Υ π έρ  των αύτοκρατ <! όρων......^>.οον Αονκ(ίου) Σε?ζτιμ<^ίον Σεονη
ρου, ευσεβ^ονς, σεβ(αστου)... <^π>ατ<^ρος^> πατρίδας, <ζκαί Μ(άρκον) 
Αυρηλίον ' Α>'τωβμνείνου Αύγ<^ούοτον, πατρός πατριβ>δος, 1 2 3Αραβικ<βων, 
3Αδιαβηνικών, δεοποτών'β> της οϊκου<^ μένης....ήγεμονεύοντθζ.'„.Ρ>*.

3 Α δ ια βηνιπο Ι εκ τού Άδιαβηνή—χώρας τής ’Ασσυρίας μεταξύ των 
ποταμών Λύκου και Κάπρου κατά Στράβωνα.2)

26) Τμήμα εςάστιχον αναθηματικής επιγραφής εις τον αύτοκράτορα 
Καρακάλλαν καί την μητέρα αυτού ’Ιουλίαν Δόμναν επί συνήθους λίθου, 
πιθανώς εκ μνημείου. Ευρέθη εν Φιλιππουπόλει και χρονολογείται από 
των αρχών τού 3ου αΐώνος (212—217).

«< ^Άγα$η Τύχη 'Υ π α ρ  χον αντοκραβ>τορος Μ(άρκου) Αυρηλίον 
5Αντωνείου καί <ββΙουλίας Α ό μ ^νη ς  οεβ(αστης) καί τον ονμπαντος α υ 
τών οίκον <^καϊ δήμον Ρωμαβ>ίων καί βουλής καί δήμον Φ ιλιπτιαπολ^ 
ειτών, ηγεμονεύοντας Ρ οντειλί>  ον Πονδεντος, έκδικοϋν<^τος . . . .  . 
της . .]>». 3)

27) Δίστιχος Αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου βάθρου ύψους 
1,50, πλ. 0,50 καί πάχ. 0.60, ανδριάντας περιώνυμου ρήτορας και θηρα
ίου. Ευρέθη εν Φιλιππουπόλει και χρονολογείται από τού 2ου μ. X, αιώ
νας φθίνοντας.

* Ο νιος, eat3 εκείνος, ος βροτονς σωσεν εν δίκαις τε καί αγρρ»Λ)
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1 )  D o b r o u s k y ,  αυτόθι, τόμ.ΧνίΙΙ, ετ. 1901,σελ.778, άρ.80_C a g a a fc,
αΰτόθι, σελ* 238, άρ. 714.—Ή  συμπλήρωσις είναι έν μέρει μέν τοΰ Dobrousky, εν 
μέρει δέ τοΰ ουλλογ.έως. ·

2 )  D o b f o t t s k  y,αυτόθι, τόμ. X V III, ετ.1895,'σελ. 312,άρ. 21.—C a g n a t, 
αυτόθι, σελ. 235, άρ. 702.

3) D o  b r  ο u s k  y, αυτόθι, τόμ. XVI, έτ. 1900, σελ. 104, άρ. 8.—Κ a I i li
fe a, αυεό^ι, σελ, 46, άρ. 42. C a g n a t ,  αυτόθι, οελ. 239, άρ. 718.

> 4)Μ υ ρ π. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ,—Έπετηρ. Έθν.βιβλ.κάί μουσείου Φίλιππου*
πόλεω§, ετ. 1930, σελ. 243, XII»
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28) Τμήμα τρίστιχον αναθηματικής επιγραφής επί τμήματος μαρμά
ρινου βάθρου ευρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. Χρονολογείται από των χρό
νων των συναυτοκρατόρων Μ. Αύρηλίου καί Λ. Ούήρου (1G1 —169).
τ ^ ’Α γ α ΰ η ^ Τ ν χ η .  <^Ή γεμονενοντος Μ(άρκον) Ποντ^>ίον τον υδατι
κόν τόν <^έαντής ευεργέτην και πάτρω^>να φυλή Κενδρισεΐς».

Ό  Cagnat συμπληροΐ «υιόν Πολλίωνα». ι)
29) Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου βωμοΰ ΰψ. 

0,80, πλ. 0,30, ευχαριστήριος εις ’Απόλλωνα τον Κενδρεισηνόν. Εύρέθη 
εν Στενιμάχφ καί χρονολογείται από του 2ου μ. X. αιώνος φθίνοντος ή 
από του 3ου άρχομένου.

« <  4 χα>#ή Τν%Ύ)' <^Ά^>πόλλωνι Κενδρεισηνω σωιήρι»2).
30) Πεντάστιχος αναθηματική επιγραφή εις τον Ήρακλέα, κεχαραγ- 

μένη επί του βράχου τής υψηλής κορυφής τοΰ έν Φιλιππουπόλει λόφου 
Κ ρηνΐδο ς  (Μπουναρτζίκ), ώς επί βάθρου τοΰ εστημένου εκεί κολοσσιαίου 
τοΰ Θεοΰ άνδριάντος κατά νομίσματα τής πόλεως. Ή  επιγραφή δεν είναι 
προγενέστερα τοΰ 2ου μ. X. αιώνος. Νΰν δεν υπάρχει άποκοπείσα. 
«0 ε^>ό<^£^> 'Η ρακλής <^οδε; 'Υπε^> ρ <^τής^> υγείας των γενώ<^ν^> 
των φυλετών Ά<^ά^>ρ<ά^>ανεων, ΐερε<^νοντ^>ος Μ<^εγαπέν^>ΰους{])...

αν έστησε >̂>>.3)
31) Έξάστιχος αναθηματική επιγραφή εις τον Κενδρισέα ’Απόλλωνα 

επί βωμού εξ ασβεστόλιθου ευρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. Χρονολογείται 
από τοΰ 2ου ή 3ου άρχομένου αιώνος.

«Άπόλλωνι Κενδριοφ Βίϋ·υς Κ ότνος, Ιερενς Συρίας ·&εάς δώρον ανέ
βηκε»,

Κ ενδρισω  κατ’ έξομαλισμόν αντί Κ ενδριαεΐ, Σ υρ ία  Ό'εά δέ ή έν 'Ιε- 
ραπόλει λατρευομένη, ίσως ή Ά τά ρ γα το ς  ή Δερχετώ Α)

32) Τετράστιχος αναθηματική εις τον Φοίβον επιγραφή επί μαρμά
ρινης στήλης, σχήματος βωμοΰ. Ή  επιγραφή αποτελεί τετράστιχον δακτυ
λικόν εξάμετρον επίγραμμα, άλλ’ έσφαλμένον πολλαχοΰ μετρικώς, δπερ,ώς 
καί ή Ιωνική του διάλεκτος, δηλοι οτι προσηρμόσθη εις άρχαιότερον έπί· 1 2 3 4

1) Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  αυτόθι, σελ.31. —D u m ο n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, 
σελ. 340, άρ. 57.~ C a g η a t, αυτόθι, σελ. 242, άρ. 727.

2) Β. Κ ί 1 ο w, Bull, de la Societe arck.Bulg. Sophia, τόμ. VII, ετ. 1919—20, 
σελ. 152. — M w j t . ’A n  ο σ t  ο λ ί 8 ο υ, ό Στενίμαχος.

3) Μ ν ρ χ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Έ τε τ . εθν. Βιβλ. καί μουσείου Φιλ]η;ολεως. 
ετ. 1927, σελ. 185, I I .—Τ οϋ α υ t  ο ΰ, Θρακικά ’Αθηνών, τόμ. II, ετ. 1929, σελ. 
17.—Γ· Τ σ ο  υ κ α λ ά ,  αυτόθι,‘σελ. 12.

4) D ο b r ο u s k y, αυτόθι, τόμ. XVIII, ετ. 1901, σελ. 772, άρ. 78.



151

γραμμα τών κλασσικών χρόνων. Παλαιογραφίκώς δεν φαίνεται ή επιγρα
φή νά είναι αρχαιότερα του 1ου ή 2ου μ. X. αίώνος. Εύρέθη έν τή περι
φέρεια Καβακλή.

«Τόνδε ποτέ ϊδρύσαντο θ ε φ  <ίπ^>ερικαλλεΐ Φοίβφ 
*Απ<^οφ>λλωνΙς </ή<3έ> κασίγνητοι,παΐδες Ανλονζένεω .
< 3'Εσκε <3<Γ> τών πατρώος άνά Σ απαϊκήν έρίβιολον,
<α>υτ</άρ/> οι στήσαντο κατά χΰόνα Αωδοπάροιο».

Ό  ϊσοΰντας άναγινώσκει : «ποτ’ ειδρύοαντο—Ανλονξένεω— i t  Κε- 
λετών».

Α ύλο υζένη ς  καί Α ύ λ ο ύ ζεν»ς, Θρφκικόν γνήσιον κύριον όνομα.
Δωδόΰζαρος, ή, ή Δω δόπαρον, τό, το πρώτον άπαντα.1)
33) Όροθετική έννεάστιχος επιγραφή επί ογκολίθου ευρεθέντος εν 

Στενιμάχφ. Χρονολογείται από τών χρόνων του αυτοκράτορος Άδρια- 
νοΰ (117—138).

«Ά γα ΰ\η  Τύχη. *Επι αυτοκράτορος T (itov) Α ιλίου Ά δρ ια νο ν  ’Αντω- 
νείνον, Καίοαρος, Σεβ(αστον), ευσεβούς, ήγεμονενοντος τής Θρακών επαρ
χίας Γ(αΐου) ’Ιουλίου Κομ(μ)όδου, πρεσβ(ευτοϋ) Σεβ(αοτοϋ) άντιστρατή- 
γον, δροι Κορτοκοπίων, φυλής Ροδοπηίδος} τεϋέννες υπό Φλ(αβίου) Σκε- 
λητος, κριτοΰ και όρο&έτου».:)

34) Επιτάφιον δίστιχον έλεγεΐον, κεχαραγμένον εν τέσσαρσι στίχοις 
επί του κάτω περιθωρίου ανάγλυφου πλακός, υψ. 0,63, πλ. 0,46 καί πάχ. 
0,09 μ είκονιζοΰσης τον νεκρόν ώς τον Θράκα ιππέα (ήρωα). Εύρέθη έν 
Φιλιππουπόλει καί χρονολογείται από του 2ου—3ου αίώνος μ. X.

«Μίκκος Μ νρσινίω ν, πα ις Μ υρσίνου, *Αοτακίδου δε 
Χ ρηστόν γραμματικού θρέμμα πο'&εινότατον'».

Μ ίκκος  έκ του μικρός. Πάντα τά ονόματα Ελληνικά. Γ ρα μ μ α τι- 
κ^ς=διδάσκαλος, παιδαγωγός, είδήμων καί ερμηνευτής τής γλώσσης.3)

35) ’Επιτάφιον δακτυλικόν επίγραμμα πεντάστιχον επί τής ετέρας 
τών μακρών πλευρών λάρνακος έκ γρανίτου, εύρεθείσης έν Φιλιπουπόλει. 
‘Ο πρώτος στίχος δυσσυμπλήρωτος έ'νεκα τής έκτριβής του πλήν ένιων 
γραμμάτων. - Συμπληρουμενος κατά τό μάλλον ή ήττον πιθανώτερον κα

Σ υλλογή αρχαίων επ ιγραφ ώ ν άνενρε.'&εισών εν Φ ιλιππονπόλεε

ί) Μ υ ρ τ ί λ ο υ  (Άποστολίδου), Είδήσ. τοΰ Αίμου Φιλ)πόλεως, 1901, άρ. 
576, Ίουλ.— Τ ο ΰ α ύ t  ο ΰ, πάλιν περί τής επί τοΰ δακτυλίου έκ τής κώμης Έ ζέ ' 
ροβον επιγραφής/ βουλγαριστί, Πλόβδηφ, έτ. 1930, σελ. 9.—X ρ. Τ ο ο ύ ν t  α, 
έφημ. άρχαιολ. ’Αθηνών, έτ. 1883, σελ. 263.—D u m ο n t—Η o m o l l e ,  αυτόθι, 
σελ. 362, άρ. 62. Κ a 1 i η k a, αυτόθι, σελ. 150, άρ. 165.

2) C a g η a t, αυτόθι,, άρ.· 709.
3) D u m ο n t - Ή ο  m ol  1 e, αύτόθι, σελ. 343, άρ.57.—D ο b r  ο u s k y , αυ

τόθι, τόμ. XVI, έτ. 1900, σελ. 8, άρ. 5.—Κ a 1 i π k a, αυτόθι, σελ.270, άρ. 341.



θίσταται σκταμεχρσς' ό δεύτερος είναι έπτάμετρος. Χρονολογείται από του 
2ου—3ου αιώνος μ. X.

« Σ η μ ’ ' Ιερ<ζωζ^νι <ζ Ν ι >  γρίνο<^ ϊΛ>, Φί<ζ λ > ων, μ η Κ  τ > ρόπ<  ο- 
λ£<? στήσεν> (;) σεόν αστν.

*Εν Μουσαισι φανείς βασιλεύς <ζπαράζ> σοχς ποσίν έν&άδ9άεΙ ζώ ’ 
ά&άνατον ψνχη<ζ ν γάρ'Σ §μην κατά πάντα νομίζω ’ 
μείνας εν δαπέδφ  γλυκερφ ·\ψυζφ>χήν <^άναπανζζ>λω. 
εϊς γην μοι φιλίην, ήν π ά ντο τ>εγω πεπόϋηκα» λ )

36) Επιτάφιον ελεγεΐον επί μαρμάρινης στήλης, τετμημένης καί κε· 
κομμένης κάτωθεν, i t  ου ελλείπουσι στίχοι τινές. Εύρέθη εν Φιλιππουπό- 
λει καί προέρχεται εκ των πρώτων τοϋ 3ου αιώνος χρόνων. Ό  πρώτος στί
χος είναι έπτάμετρος.

€ Την και Μουσαίο ιν /  <ζεϊσονζ> χέλνος Π α ρ να σ ο ^ ϊο  ήδε'ίςζ?· 
φ&όγγους εΐ<ζσαν καΙζ> χειρός < 1 > κ  < μελψαμένην  >

• καί κλη&εϊσαν ΙΤειερίδων αντοΐσιν επ εργοις,
— και γάρ εκεΐϋ·έν μοι μουσικόν ην όνομα,—
{λάχμεν <ινήρ, ΐδρις Μουσών μέλεαίν τε ρν&μοϊς τε,
Μ άξιμος,— εζενξαν Π ειερίδες γάμον (φ ),— 
ω καί παΐδας ελειπον ενίμ μεγάροιαι, &ύγα<ζ τρ >  ας 
Μαντώ, <  κλεινόν> προσκτ <  ηααμέ >  νην όνομα
<^μάντιος,— οΐα τ*ην γε τό μέλλον (;\)> γνώ ναι <ζαπο.ϋΐν (;)> . . .»,2)
37) Έξάστιχος επιταφία επιγραφή επί στήλης εξ ασβεστόλιθου, εύ- 

ρεθείσης εν τη.παρά τφ Στενιμάχω κώμη Βοδενοΐς. Χρονολογείται από 
2ου—3ου αιώνος.

Τ ν χ < η > . Μά(ρκος) Σ < ε > ν < ή > ρ < ι '> ο ς  
διάνο< ς >  ϋΓα< ρ>3έ< ν>θου Μ < ζε> νεμάχον ζών < έ > α υ τ < φ >  
κατέ<ζατη > σεν».

Ό  Άποστολίδηςάναγινώσκει αντί Σ ενή ρ ιο ς  τον Kazarow Μ ονκιος, 
ό δέ Dobrousky αντί Μ ενεμάχον — μονομάχον  καί αντί Σενήριος— 
Σενήρος. Τό Καρδέοΰ'ης—Θρφκικόν όνομα. 3) * 1

15? Μ νρτίΧ ον  'A noazo tiSoV

1) Μ υ ρ τ. Ά  Λ ο e t ο λ ί 8 ο υ, Έπεεηρ.εθν,βιβλ. καί μουσείου ΦΟφίαλεως 
It. 1930, σελ. 250, χ ν ΐ ·

2) Μ υ ρ τ. SA ■% ο σ τ ο λ ί δ ο υ, αυτόθι, σελ. 258, XXL
3) G. K a z a r o w ,  Bull, de I’Inafc. arch. Bttlg. Sophia, τόμ. νχχ, ec.1932—38, 

σελ. 363.—D o b r  o u s k y, αυτόθι, τόμ. χ ν χ ,  I t .  1900, σελ. 119, άρ. 28.— Κ a-
1 i n k a, αυτόθι σελ. 250, άρ. 312. Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ  ο Π  8 ο ν ,  Έ ιίετηρ, εθν. 
βιβλ. καί μουσείου Φιλ)πόλεως, ετ. 1927, σελ. 189, ΐ γ . —Θρακικά “Αθηνών τόμ, II  
h ,  1929, σελ. 22. VI.—Ό  Σεενίμαχοζ.



33) Πεντάστιχος αναθηματική ευχαριστήριος επιγραφή επί μαρμάρι
νου βάθρου άνδρκίντος, ευρεθέντος εν Φ,,λιππουπόλει. Χρονολογείται από 
του 2ου—3ου αίώνος.

t'Ayafrfj Τνχγ). Τιβ(εριον) Κλαύδιον U aahovv Μονχιανον η ιερά γε
ρουσία tov έαυτής εάδικον. Ευτυχείτε. Ταμιεύοντας Γλαύκον Θάλλου».

Ή  ιερά γερουσία  ώς αρχή άπαντά εν έπιγραφαΐς καί άλλων εν τή 
Θράκη αυτονόμων πόλεων (Τραϊανής Αυγοΰστης, Μεσημβρίας, Αίνου), 
ςΩς φαίνεται, είσήχθη εις την Θράκην επί ρωμαιοκρατίας έκτων εν τη 
μικρά Άσίςι Ελληνικών πόλεων. Περί των καθηκόντων της διάφοροι 
γνώμαι ύτάρχουσιν' οί μέν νομίζουσιν ότι ήτο εταιρεία τις πρεσβυτέρων 
πολιτών εν αντιδιαστολή προς άλλην νεαζόντων, τήν έφταβείαν (γέροντες» 
πρεσβυτεροι—νέοι, έφηβοι), οί δέ ότι ήτο αρχή έχουσα θρησκευτικά κα
θήκοντα, όθεν καί ή προσωνυμία της Ιερά, εί καί ό τίτλος οΰτος κατήν- 
τησε δια κοσμητικός άνευ ουσιαστικής σημασίας διδόμενος και εϊς άλλα.ς 
άρχίς.Πιθανώτερον ήτο αρχή τις πρεσβυτέρων, άπολαυόντων τιμής καί 
σεβασμού παρά .το.ΐς πολίταις ένεκα τής έν τφ πολιτικώ σταδίφ των αμέμ
πτου πολιτείας επιμελούμενη τής εν τή εκκλησία του δήμου τάςεως καί 
ασκούσα ΰπερτάτην τι νά επί των συζητήσεων επιτήρησιν., ώσπερ ή υπό του 
Π ϊλυβίου μνημονευόμενη άκαθορίστως γερουσία τής ’Αχαϊκής συμπολι
τείας, έχουσα προς τούτιρ καί τινα άλλα καθήκοντα ωρισμένα υπό τε τής 
εκκλησίας καί του Ρωμαίου τής επαρχίας διοικητοΰ. Ό  τίτλος γεροναια- 
στής φαίνεται ότι ή to λίαν τιμητικός.ι]* *

39) Έπτάσαχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου βωμοΰ,ευρε·» 
θέντος έν τή παρά τφΣτενιμάχφ κώμη Βοδενοις. Προέρχεται από του 2ου 
—3ου αίώνος.

« Άδριάνως Αη.<^μ?ι^>τριανος και' Α<^σκλη^>πιάδης τον βώ<^μδν^> 
και τό άγαλμ,α εκ των Ιδίων άνέ·<^οτη^>οαν εν <^τό/·πφ Ιδίω. Εντνχωζ».

Ο Dobrousky άναγινώσκει αντί του υπό του Kazarow : «εν τόηφ 
ϊδίψ» —«ζίά Καπιτωλίφ» καί «ηδίων».2)

40) Πεντάστιχον τμήιια αναθηματικής επιγραφής επί μαρμάρινου βά
θρου υψ. 0,55, πλ. 0,39 καί πάχ^ 0,2) του μ. ευρεθέντος έν τή Φνλιππου- 
πόλει. Προέρχεται από του 2ου — 3ου αίώνος.

ΓΑγα&ΐΐ Τ<^ύχγι'^>.Πό(πλιθς) Αΐλ(ιος) Αιοσκον^ρίόης ΦιΧιππο^πο- 1

Σ νΧ ίογή αρχαίων επ ιγρ α φ ώ ν ανενρε& ασώ ν εν Φ ιΧιηπονΛ^λει· ί6 ύ

1) Γ. Τ σ ο υ κ α λ α, αότόθι, σελ. 31.—D u m ο n t- Η ο m ο 1 I e, αύιόθι, 
οελ. 340, άρ.δδ, -  C a g n at , αυτόθι, οελ. 242, άρ. 729,

2) G. K a z a r o w ,  Έ.τετηρ. έθν. βιβλιοθ. καί μουσείου Φ»λ)πόλεως, έτ. 1930, 
«ελ. 221.—D o b r o u s k y ,  αυτόθι, τόμ. X V [—X V II, σελ. 119, άρ, 27.—C a - 
g n a t ,  αυτόθι, άρ. 703.—Μ υ ρ τ, Ά  π ο σ τ Ο λ ί 5 ό υ, ό 2τενίμαχος.



λείτης ΐ ε ρ ^ ε ν ς  τε καί ξ ν ^ σ τά ρ χ η ς  διά βίου........ <̂ ΖΖ̂ > ανταλεωτών πρό-
<^ξενος (;) . . α ^γεν ε ίω ν  π α γ κ ^ ρ ά τ ιο ν ^ » .

Ξ υσνάρχης—ό έν τή παλαίστρρ επιστάτης επί των δια των στλεγγί- 
δων άποξυόντων τον από του σώματος μετά του αλείμματος μεμειγμενον 
ιδρώτα' ή αρχή λέγεται ξυσταρχία .

Α γ έ ν ε ιο ι—οι μή έχοντες γένειον, έφηβοι, οί μεταξύ των παίδων καί 
των άνδρών κατά Πλάτωνα:ι)

41) Έννεάστιχον τμήμα αναθηματικής επιγραφής επί μαρμάρινου βά
θρου ύψ. 0,85, πλ. 0,26 καί πάχ. 0,29, εύρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. 
Προέρχεται από του 2ου—3ου αιώνος.

<CT}̂ Xtiy>-Μ(άρκον) Μέοτριο<^ν'^> τόν Α ίνί< ^ου,νίκηοαν^τα  
άγενεί<^ων, φυλής Κ^>ενδρειοέων τής <^/τ> ητροπόλ<^εως αγώ^>να Ό λ υ _ 
μπιακώ  παγκ<^ρατίφ Μέο(;)^>τριο<^ς άνέστησεν'^>».

Ό  Kalinka άναγινώσκει : «’Ο λύμπιου-κφ». Πιθανώτερον I «— Ο
λυμ π ια κή  παγκρατίων τ. έ. ό Μέστριος Αίνείου ένίκησεν εις τον αγώνα των 
έφηβων διά του άθλου παγκρατίου τού εν τοΐς Όλυμπιακοΐς άγώσιν είθι- 
σμένου.

Μ έατριος' πιθανώς εκ τού Λατινικού m oestus—σκυθρωπός, κατη- 
φής. 2)

42) Έξάστιχος αναθηματική επιγραφή ευχαριστήριος, κεκομμένη 
Ιν τέλει επί μαρμάρινης πλακός, έχοΰσης ά'νωθι ανάγλυφους τούς θεούς 
τής υγείας. Ευρέθη έν Φιλιππουπόλει καί χρονολογείται από τού 2ου—3ου 
αιώνος.

<s<̂ ’Επι^>μελητεύοντος Μ αξίμου Σονσίωνος, γραμμα<^τεν^>οντος Α υ 
λόν Ά<^λ^>κίου Φροντίνου,τό Κοινόν των 'Ελ<^λήνω^>ν εκ τ<^ώ^>ν ιδίων 
κατεσκεναοεν. Συναγόμενοι . . . νός, Τ<^είμαιο^>ς, cΗραχλειανός, Φλα- 
βιανός, Εμτύχης, . . . ρός Π ομπώ ν <^ιο^>ς, Ν ίκω ν, * Απολλόδωρος, <^JEv- 
α^>ρετος, Φιλίσκος, ΙΙωλίων, Π ρόκλος. . . .»■ 3)

43) Δίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου αναγλύφου τού 
Διό; κεκομμένου άνωθι, πλ. 0,13, ύψ. 0,17, πάχ. 0,25. Ευρέθη εν Στενιμά- 
χφ καί χρονολογείται από τού 2ου—3ου αίώνοξ.

«Ευφράτης e Υακίν&ου κατ^0ν(ε)ιρον» Α) 1

1 5 ί Μ νρτίλον *Αποοτο%ί&ον

1) Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 101, άρ. 103.
2) Κ a I i n k a, αυτόθι αελ. 99, άρ. 101,
3) D u m o n t H o r a o l l e ,  αυτόθι, σελ.334, άρ.37.— K a l i n k a ,  αυτό

θ ι, σελ. 160, άρ. 179.
4) D u m ο n t-H  ο m ο 1 1 e, αύτόθι, αελ. 340, άρ. 56. —D ο b r ο u s k y, 

αυτόθι, τόμ. XVI, ετ. 1900, σελ. 54. άρ. 7.—Τ σ ο υ κ α λ α Γ .  αυτόθι, σελ. 34.— 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , ό  Στενίμαχος.



44) Όκτάστιχος αναθηματική ευχαριστήριος εις τόν ’Ασκληπιόν επι
γραφή έπι βωμοΰ ές ασβεστόλιθου, αποτελούσα τετράστιχον δακτυλικόν 
εςάμετρον επίγραμμα εν επική γλώτση, προφανώς κατά μίμησιν άλλης 
άρχταοτέρας από τών κλασσικών χρόνων. Εύρέθη εν τή κώμη Κούρτ-μπου- 
νάρ παρά τφ Τσιρπάν και χρονολογείται από του 2ου—3ου α’ιώνος.

« Ά ντόνα ίης εϋχην, 'Α σκληπιέ, δώτερ νγείη- 
ϋ·ήκατο Μονκιανδς (φίλ)ην ες πατρίδα γαΐαν 
Πανονίης έλΦών ετεσιν δέκα καννέα τουτοις 
σής αρετής ενεκεν^ ΐνα σοι μ  Κνημών χάριν ειδη^ιο.ι)

43) Έ* ίιαχος αναθηματική επιγραφή εις τόν ’Ασκληπιόν και την 
'Υγείαν έπι τμήματος μαρμάρινης στήλης ΰψ. Ο,ΐδ, πλ. 0,17 και πάχ. 
0,10. ευρεθείσης έν τή πόλει Τσιρμπάν. Προέρχεται από του 2ου—3ου αί
ώνος.

«<̂  sAy>ya&i} Τ ν< ^χ η .Ά σ κ >  ληπιώ  κ<^α>ί “Υγεί<^α. ο^>ωτηραι<^ν^> 
έ π ιφ α ν ε σ τά το ^ ις ^ ,9Αδριάνιος Μονκιανδς κ<^αϊ ό νί^>δς αντοΰ Ανρ(ήλιος) 
Μακεσάτ<^ος^> δώρον». 2)

46) Τρίστοιχος αναθηματική επιγραφή εις Δήμητρα ευχαριστήριος, 
άνωθι ανάγλυφου τής θεά:, εύρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. Προέρχεται από 
του 2ου—3ου αίώνος.

« Ά γ α ϋ η  Τνχ<^η>. <^Σ^>τρατία υπέρ της όράαειος ΰεα  Αήμητρι 
δώρον» 2>). ■ .

47) Δίοδεκάστιχος αναθηματική αναμνηστική επιγραφή έπι μαρμάρι
νης στήλης κεκομμένης εκατέρωθεν. Εύρέθη εν Φιλιππουπόλει καί προέρ
χεται από του 2ου—3ου αίώνος.

*<^ΠολιΥ>άρχην (;) Κλ<^αύδιον_τή^>ς λαμπροιά<^της μη τρό πο λη  εως
Φιλιπ<^ποπόλευος, αδ ]> ελφδν Γ(αΐον) ...........τ^>οΰ σνγκλη<^ιικον...... ί>τό
<^tc5v> κυ 'ηγώ ν  <^o^>i»<^or καί η^> λα<^απροτάτη^>φνλή "Η<ίρακληϊς 
§^>τίμησεν, <  έπιμελον^> μενού Ά ο κλ< ίηπ ιά δο ν  χον^> Μενέφρον<ζος >  ».4)

48) ’Αναθηματική μονόστιχος εις ’Απόλλωνα επιγραφή επί τμήματος 1 2 3 4

Σ νλλαγή αρχαίων επιγραφώ ν άνενρεύ-ειοών εν Φ ιλ ιπ π ο υπ ό λε ι 15®

1) Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Έ τετη ρ . έ&ν. βιβλ. καί μουσείου Φιλ)πόλεως 
!c. 1930, σελ. 243, X II I .—I v a n  Velkuw, Bull, de la societe arch. Bulg. Sohpia 
τόμ. I, έι. 1910, σελ. 227.

2) D o b r o u s k y, αυτόθι, τόμ. X III , σελ. 429, άρ. 8·—Κ a 1 in  k a, αυτόθι-
σελ. 159, άρ. 178, ,

3) Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  αυτόθι, σελ. 35.—D « m ό n t-H  o m o l l e ,  αυτόθι, σελ. 
339, άρ. 54.—Β. D i a k o v i t s c h .  'Επετηρ. έθν. βιβλ. καί μουσείου Φιλ)πόλεως 
έτ. 1921, σελ. 151.

4) D u m ο n t-H o m o l l e ,  αυτόθι, σελ. 335, άρ, 42.—C a g η a t, αυτόθι, 
σελ. 243, άρ. 731.



μαρμάρινου βωμού, εύρεθέντος ένΤατάρ Παζαρτζικίψ. Προέρχεται έκτου 
2ου αίώνος,, Πιθανώς δμως και πολλφ άαχαιότερον.

« Τ φ  Θ εφ *Απόλλωνι».ι)
49) ’Αναμνηστική ευχαριστήριος καί κπτορική του έμπορίου Πίξος 

επιγραφή επί μεγάλης μαρμάρινης πλακός ΰψ. 1,92, πλατ. 0, 87—0,92 του 
μ., ευρεθείσης παρά τή κώμη Τσακαρλάρ περιφερείας Τσιρπάν, δπου 
έκειτο τό προμνημονευθέν έμπόριον. Προέρχεται από του έτους 202.

Α  ΑγαΦη Τύχη . c ϊ 'περ της χων μεγίστων και ϋ~ειοτάτων αντοκρατο- 
ρων Α(ονκίον) Σεπτιμίον Σεονήρου Περτίνακος και Μ(άρκον) Ανρ(ηλίου] 
3Αντωνείνον, 2ε8(αστών) καί Π(οπλίου) Σεπτιμίον Γεχα Καιοαρος %αΧ 
9Ιονλίας Αόμνης μητρδς κάστρων^ νείκης και αιωνίου διαμονής καί τον 
σύμπαντος ανιών οίκον και Ιερας σννκλητον καί δήμον των Ρωμαίων και 
ιερών στρατευμάτων εκζίσΰη κατά δωρεάν των Κνρίων  (τό) έμπόριον ΪΙί~ 
ζος επί υπάτων των Κνρίων Αντοκρατόρων Α(ονκίον) Σεπ(τιμίον) Σ εο νψ  
ρον Περτίνακος καί Μ(άρκον) Ανρ(ηλίον) 3 Αντωνείνον <^Σ^>εβ(αστών)καί 
μετφκησαν εις αντ δ οι νποτεταγμένοι:  Άκολουθούσιν έν τέσσαρσι στήλαις 
τά ονόματα τώνμετοίκων, 10 έκ τής κώμης Σκελαβρίας, 20 (2 συν άδελ-, 
φφ) εκ τής %.Σ«ρατοπάρων,20 (2 συν άδελψφ) εκ τής κ„ Κραάαλοατάρων, 
6 (1 συν άδελφφ) Ικ τής κ. Σ κελιώ ν,  12 εκ τής κ. ΡεΧουπάρων, 5 εκ 
τής κ. Κονρπίδ&ν, 76 (1 συν άδελφφ) έκ τής κ. Βασοπάρων, 6 εκ τής κ. 
Σνρουνείδου, 1 εκ τής κ. Βονύίπάρων  και έν τελεί 9 νπατ&ί οίκ?$«@ρες*

Έ ν τή τέταρτη στήλη ακολουθεί τό edictum (διάταγμα) του Ρωμαίου 
τής επαρχίας Θράκης διοικητούο

«Κ(όϊντος) Σικίννιος Κλάρος, πρεσβ(ευτής) Σεβ(αστού) αντιστράτηγος 
λέγει:Τή προόψ<^ει^>τών σταθμών ήσθέ<^ν^>τες οι Κΰ<^ρι^>οι ημών μέ“ 
γιστοι και θειότατοι αυτοκράτορες διά παντός τε του εαυτών αΐώνος βου- 
ληθέντες έν τή αυτή εύπρεπεία διαμε'ιναι τή ν  αυτών έπσ.ρχίαν  1) προσέ- 
ταξ-χν τά οντα ένπόρια επιφανέστερα ύπά<^ρ^>ξ<^α^>ι και τά μή πρότερον 
όντα < γ > ε<Α’έσθαΓ>'καί γέγονεν. <^Έ^>πεί οΰν δει τά έκ θείας δωρεάς 
ορμ-ώμενα ευτυχέστερα είναι και εκ τής των έφεστώτων τάξεως ουκ Ιν* 
Μορι. < T y o i) , 2) δημότας, αλλά τοπάρχους βουλευτάς έκέλευσα <^έκπέ]>- 
μπε<(σθαι> εις ταΰτα τά <Ιν>πορια, δούς αυ<^τοΙς > και δι’ έπιστο- 
<^λή;^> σημαντήρα καί δικαιοδοσίαν <καί έιτείλ^ας μή ύβρει μηδέ βία 
<C δικαι^οσυ νη δέ καί έπιεικείμ<κραΡ>εΓν τούς ένοικουντας καί<μή μό^> 
νον αυτούς ταύτα πράσσ<ε>ιν, <άχλλ^>ά καί από των άλλων τ φ  ά δ ιχε ΐν  
νεω ιερ ίξε ιν  π ρ ο η γ μ έ ν ω ν  ρ ύ εα < ^ α ι ο) imt* άδ<^είας 4) καί πολυπλη- 
θείας.Π <οός> τού(;)ηναι εύδαιμονέστερα τ<]α^>ύτ<^α^>(τά) ενπ<ο>ρια 
ifizsi'dOv μέν $ν§@ας <^παρεπι ημεϊν  5)εύδοκιμούντας <ήέκ<ήάών πέ̂ >~ 1

Μ νρτίλον  αΑ π ο α το λ(δο ν '

1) Γ. Τ ο ο υ κ α λ ά, αόίόθι, σελ. 66.



ριξ κωμών,πείθοντας δέ <^άλλους^>6) και μετοικίζειν εις ταύ<^τατά^>έν- 
πόρια καί αυτός §£ηροζ<^ιϋ^>έ<^βε'^> νος7)καί τούς βουλομένουςέκ<^ον^>- 
τήν τούτο ποιεΐν έςοντας θείας τύχης των Σεβαστών μεγάλας δωρεάς, 
τοΰτ εστιν πολειτικοΰ σίτου <^άν^>εισφορίαν καί ίπ ιμ ε λ ε ία ς  8) βονργα- 
ρίων καί φρουρών καί αγγαρειών άνεσιν' καί ταΰτα μέν περί της τάξεως 
τού τοπάρχου καί περί της άλειτουρ<^γησίαζ τών^> Ινοικούντων καί ενοΐ- 
κη<^σόν^>των. Περί δέ των οικοδομημάτων, δπως Ιπιμελείας τυγχάνοντα 
εις αεί διαμένοι,κελεύω τούς τοπάρχους καί τούς έπι<^στά^>θμους στρατιώ- 
τας <^παρ^>ά των επιμελητών παραλα<^ν^β<^άνει^>ντά πραιτώρια καίτά 
βα<[λ^>ανεΐα πανταχόθεν ολόκληρα, τούτ” έστιν εν τοΐς οικοδομικοί? καί 
εν τοΐς λεπτουργικοΐς καί έν τοΐς χρηστικοί?, παραδιδόντας τοΐς μεθ’ εαυ
τούς έγγράφ<^ως^>,ώσπερ παραλαμβάνουσιν.<^"Οκως]]> δέ επιμελέστερους 
αυτούς παρασκευάσ<ώ)^> προς την παρά <^λη^>μψιν καί την π<^αρά^>δοσιν 
έτι<^κελεύω^>άπό τού χρόνου τής <^παρα/·λήμψεως μέχρι τής παραδόσεως 
τ χ υπάρχοντα των τοπάρχων καί των αρχόντων,ούς έκέλευσα τφ ίδίφ κινδυ- 
νφ αυτούς προβάλλεσθαι, υπεύθυνα είναι τφ δημοσίφ των πόλεων, πρ&ς 
δέ δή ε ίς  τα ϋεα  τά  ένπόρ ια  9) εις τό <^τετρα^>πλάσιον τού ενδεήσοντος».

Ό  Kalinka άναγινώσκει α ντί: τη ν  έπ α ρχ ία ν  1)—τό έπάρχειον  
πάντως υπο την έννοιαν : τό σύνολον τώνέπαρχιών καί ούχί ή ωρισμετη 
τής Θράκης επαρχία, δπερ φαίνεται μοι εύλογώτερον. ’Αντί ’ έμπορικονς  
2) —έμπορ ια κοϋς. Ό  Cagnat άντί : τ φ  ά δικεϊν  ν ε ω τ ε ρ ίζ ε ι  προειρημέ
νω ν ρύεβ&αι 3)— τϊ ά δικεΐν . . . . ζε ιν  προηρημένω ν έριίεο'δ'αι. ιΟ Ka
linka άντί έ π  άδειας 4)—έπ ΐ χρείας" πιθανώτερον τό πρώτο\^=έν 
ασφαλεία. ’Αντί &πει·&ον μέν  άνδρας π α ρ επ ιδ η μ ε ΐν  5)—έπ εδ έμ η ν  άν- 
δράοιν έπ ιπ α ρ εννε ΐν . Ά ντί: άλλους Q) συμπληροΐ-—σίκήτορας. Ά ντί: 
πρ&τιΰ'έμενός 7)—προτιύ 'ε ίς  τούτοις. Άντί·: ίπ ιμ ε λ ε ία ς  8)—σ υνιηρεία ς  
βουργαρίων καί φρουρών βουργάριο ι εκ τού b u r g u s =  φρούριον 
ερυμα, πύργος (πρβλ. γερμανιστί burg)=oi πυργΐται φρουροί, τ. έ. βονρ- 
γάριο ι μέν οί σταθμεύοντες έν τοΐς έρύμασι φρουροί, φύλακες, φρουροί δέ 
οί περιφερόμενοι προς ασφάλειαν τής υπαίθρου χώρας από των κακοποιών· 
Ά ντί : πρός δέ δή εις τα ϋ ια  τά  ένπόρ ία 9) —1 προς δέ (&ν) διαλύαω - 
σιν αύτά  τά  ένπόρ ια ’ δπερ, φαίνεται μοι άπίθανον ένεκα τού ακολου
θούντο? ένδεήσοντος. Ή  έ'ννοιατοΰ χωρίου είναι : άν οί τοπάρχαι καί οί 
επίσταθμοι στρατιώται κατά την παράδοσιν μή παραδώσωσι πάντα τά 
κατά τό πρωτόκολλον παρειλημμένα καί εύρεθώσιν ούτως είπεΐν ελλειμ- 
ματίαι, έκ τής καταβεβλημένης ύ.τ’ αυτών έγγυήσεως, θά κατακρατήται τό 
τετραπλάσιον τής αξίας τού παρουσιαζομένου ελλείμματος, ι] 1

1) C a g  n -a  t, αυτόθι, σελ. 2f»l, άρ. 766.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 29, άρ. 
34,— D i t  t e n b e r g e i 1, Sylloge inseriptionum Craecaruta, έκδ. 2a, άρ. 932.— 
S e u r a, Bull, d e l o  corr. Hell, τόμ X X II, έτ, 1898, σελ. 180—  D o b r o u s k y ,  
αυτόθι, τόμ. χ π >  1895, σελ. 336 -338, καί Archeol—epigr. Mittheil. Wien, τόμ. X, 
έτ. 1886, σελ. 96.
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50) Δεκάστιχος αναθηματική, επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης ευρε· 
θεισης εν Φιλιππουπόλει. Προέρχεται από των χοόνων του Καρακάλλα 
(211 - 217).

« Αγα&ΐ] Τύχη. 'Υ π έ ρ  υγείας καί νείκης Μ(άρκον) Ανρ(ηλίον) *Αν~ 
τωνεινον κατά κέλεναιν τον λαμπροτάτου νπατικοΰ Κ(οΐντου) Ά τρ ίο υ  
Κλονίου τέχνης βυ<^ρ^ σ<^έων δώρον^>» .ι)

51) Τμήμα εςίσηχον αναθηματικής επιγραφής επί κεκομμένου μαρ
μάρινου βάθρου ά.νδριάντος άγνωστου ήμΐν αύτοκράτορος, εύρεθέντος εν 
Φιλιππουπόλει. Χρονολογείται από του 3ου αίώνος άρχομένου.

Ά γαϋ-ή  Τύχη.Τόν&ειότατον και μέ^> γιοτον αυτοκράτορα.........ηγε-
μονεύοντος^> της Θρμκών έπαρχείας. . . . β ..........πρεσβ(ευτον) Σ ε β α 
στού) άντιατρατη<^γ^>ον} τέχνη σνροποιών <^έκ^> των ιδίων άνέστηαεν».

Σ υροποιοΙ αντί σισυροποιοί— χλαινοποιοίζ).
52) Αναθηματική επιγραφή επί ανάγλυφου μαρμάρινου ΰψ. 0,49 καί 

πλ. 0,29 είκονίζοντος τον Δία καί παρ’ αύτφ βωμόν, έφ’ ου αετός. Εύρέ- 
θη πλησίον τής Φιλιππουπόλεως επί τής εις Παζαρζίκιον άγούσης όδοΰ 
καί προέρχεται από του 3ου αίώνος.

« Κνρίω Αα. 1 2 3 4Εν τφ  σφ δρόμφ-~Αορξένβης Αίνεος δώρον— Ικ των 
δειράντων με έκδίκηαον» α

Τά ονόματα γνήσια Θρφκικά : Δορξέν&ης καί Δορξέν&ης καί Δορ- 
ξίν& ης καί Αερο&έν&ης [Δόρσος—Δόρζας]—Δίνις και Μ νας  καί Δ ινεϋς  
καί Δ ινεΐλος, λατ. D i n i s καί Dines καί σύνθετα : Δινέδινος, Δ ινίο- 
gig, Δ ιν ίκενδος, Δ ινο ιπλης  κατ’ επιγραφάς. 3)

53) Όροθετική δεκάστιχος επιγραφή επί ογκολίθου έκ γρανίτου εύ“ 
ρεθέντος έν τή κώμη Στρόεβον, βορείως τής Φιλιππουπόλεως κειμένου. 
Χρονολογείται από των χρόνων των συναυτοκρατόρων Σεπτ. Σεβήρου 
καί Καρακάλλα, πατρός καί υιοΰ περί το 240.

«Κ ατά  θείαν άπόφασιν τε&έντες υπό Κ(οΐντου) *Ατρίου Κλουνίοχ) 
πρεσβ(ευτον) Σεβ(αατών) άντιστρ(ατηγον) διά Μουκίου Ονήρου οροί 
αγρόν Βενδιπάρων».

1) D ο b .r ο u s k y. αυτόθι, τ ό μ .χ ν ίΙ Ι ;  ετ. 1901, σελ. 77, άρ. 771.—C a g n a t  
αυτόθι, σελ. 239, άρ. 717.

2) Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ.72, άρ. 79.
3) D it ητ ο η t—Η ο m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 332, άρ. 34.—Μ ο r d m a n ; 

Έ λλ. Φιλ. Σύλλογ. Κώι )πόλεως, ετ. 1871—72, σελ. 239.— M i l l i n g . e  η, αυτόθι, 
ετ. 1873—74, σελ. 169.—Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, αυτόθι, σελ. 29.—Κ a 1 i n .k  a, αυτό
θι, σελ. 121, άρ. 130.

4) Μ υ ρ τ.’Α π σ τ ο λ ι δ . ο  υ,Έπετηρ.βιβλ.καί μουσείου Φιλ)3ϊόλεως, ετ.1927> 
σελ. 193, VII·- G. Κ a z a r ο w, αυτόθι, ετ. 1930, σελ. 224, I I .—Μ υ. ρ τ. Ά  κ ο- 
0 τ ο λ ί δ. ο υ. Θρρκιχά Α θηνώ ν τόμ, II ετ. 1929, τελ» 29, χ.
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54) Έννεάστιχος δίγλωσσος έπιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης στή> 
λης ευρεθείσης εν Τατάρ Παζαρζικίφ.Προέρχεται άπο τοΰ2ου — 3ου αίώνος.

«D(is) m(anibus). Ju(lii) Ju < lf> a n i mil(itis) <V>oh(ortis) (III) 
pr(aetoriae) Ant(oninianae) p(iae), v(indicis), c(etituriaej Felicis Au* 
r(elius) Muc<^ianu>s fratri pientissimo.—Αύρ(ήλιος) Μ ουκιανός πρε- 
τωριανός κώ<^ο^>τη; τρίτης πρετωρίου, κεντ<^ο^>υρείας Φήλικος, εοτηαα 
οτήλην Ιο υ λ ίο υ ^  *IuvXta<CyoVy> άδελφον της αυτής κεντονρείαζ, πρε- 
τωριανον. ”Εζηαεν Ιίτη τριάκοντα, <^εοτρα^>τευοατο <  <F>i> <C <όόεκα(;)^>» 1*

55) Δεκαεπεάσηχσς αναμνηστική ευχαριστήριος επιγραφή επί ασβε
στόλιθου, εύρεθέντος εν τφ Χισάρ. Προέρχεται άπδ των χρόνων του ’Αλέ
ξανδρου Σεβήρου [222—235],

« <! *Αγαϋ'')> ή Τ ύχη . < Εις αιχμών α τον κύριον <C Σεουήρ(ον) 
ξανδρον < » >  ωμαοχία Ζ ε ρ ιν ο ^ Χ η ^ ν ή  κ<  α > ί χ <  ω μ>  αρχία Ζ η Κ  ρ>  " 
οβαστηι η ενχαρι <C ο >  τούμεν διά κ <  ω >  μη τ <  ών >  Βρεντοπάρ  <C ω > . 
κ < α ι>  Μωουνηνών’ <  δ]>νχαριστονμεν ΑύρηΧ<^ίφ^· Καρδέν&η Βει$- 

γ ^ ε ν ο μ έ ν φ  φυλάοχφ  φυλής Έβρηίδος, άρξαντι ίν ήμεΐν  
άγνώς καί επιεικώς κατά του; νό μ ο υς καί άπό. . ,χ>.2)

56) Δεκαπεντάσηχος αναμνηστική επιγραφή επί μαρμάρινης λευκής 
στήλης, κεκομμένης κάτωθι. Προέρχεται έκ του αΰτοΰ τόπου καί χρόνου

«'‘Αγα&ή Τύχη. Κωμαρχίας ΕΙτριζηνής κω μήται ΕΙτριζηνοί καί κω- 
μήται Γειζαγκρηνοι .και κωμήται ΒδεκυρηνοΊ εύχαριστοΰοιν Α Ιμ ιλ ίφ  Βεί~ 
$υι, φ νΧ < α> ρχήσαντι κατά τούς νόμους -άγνώς καί a<C. μέμπτω ς'ρ:»,ζ)

57) Έπτάστιχος αναμνηστική αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρι
νης στήλης, κεκομμένης δεςιόθεν, όίνωθι καί κάτωθι, εΰρεθείσης έν τή 
παρά τφ Στενιμάχορ κώμη Άράποβον. Προέρχεται από των αυτών χρόνων» 
3ου αίώνος.

« ' ζ ’Α γα ϋ 'ή Τ ύ χη . Φυλακής *Αρ*εμει< σιάδος >  καομήται ΣκεΚ ,λα- 
βριανοί:'ί> καί Ιϊιλινζηνοί ά<^νέ·&ηκαν^> Μ ονχιανφ ΦΧωρ<^ιανφ Σ ε “ 
κούνδον, φυλαρχΚ. ήο άν >  τι έν ή<^μεΐν άγνώς καί άμέμπτω ς >  καΚ,τά  
τούς νόμους. .

1) D u m ο n t—Η ο τη ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 826, άρ. 18.—C a g η a t, αυτόθι, 
σελ. 235, άρ. 700.

2) D u ta  ο η t —Η q m ο 11 e, αυτόθι, σελ. 331, άρ. 26.— Ό ο b r ο u s  k y, αύ° 
τόθι, τόμ. χ γ χ ΐ ΐ , .  ft.· 1901, σελ. 791, άρ. 103.—Κ a 1 i η k a, αυτόθι, σελ. 55 άρ* 
55.—Γ. Τ ο ο ν κ α λ· ά, αυτόθι, σελ 72.—Μ υ ρ χ. *Α π ο σ- 1  ο λ ί δ ο υ, .Έπε» 
τηρίδι έθν. βι'βλ. καί μουσείου Φιλ)πόλεως, ετ. 1930, σελ. 265.

3) D o b r o u s k y ,  αυτόθι, τόμ. X III, ετ. 1895, σελ. 432, άρ. 16.—Κ a 1 ϊ η k a, 
αυτόθι, άρ. 100.— C a g η a t, αυτόθι, άρ. 728,— Μ υ ρ τ, Ά  π ο α τ ο λ - ί δ ο υ  
|ν θ α  άνωτέρο) σελ. 266. ' ,



Μ νρτίλου ΆηοστοΧίδννJ im

Τόεθνικόν Σκε-ΑαβριανοΙ δυνατόν ωσαύτως συμπληρούμβνον να 
άντικατασταθή διά του Σκε-πτηνοί : At κώμαι Σκελαβρία και Σχέπιαι 
ήσαν περί τά μέρη ταύτα, διότι και έκ τούτων άμφοτέρων προσήλθον μέ- 
τοικοι εις Πίζον. Τό Φ Αωριανφ  δυνατόν νά συμπληρωθή και διά τού 
ΦΑωρίφ, καθώ: και τό Σ εχο ννδο ν  διά τού Ί ο ν χ ο ύ ν δ ο ν .

Ό  Kazarow συμπληροΐ :«φυλής 9Αρχεμει<^δά>ρον^>»ι).
58) Τμήμα οδομετρικής επιγραφής επτάστιχον επί κεκομμένης κάτω

θεν μαρμάρινης στήλης, μιλιαρίου, (miliarium), ύψ.0,56, διαμέτρου 0,38, 
ευρεθείσης μεταξύ των κωμών Πολάτοβον καί Καρανταήρ, περιφερείας 
Φιλιππουπόλεως, όπου παρά τη νΰν κώμη Καντίεβο εύρίσκετο ό στρατιω
τικός επί της Ρωμαϊκής 65ο0 σταθμός Tugugerum. Προέρχεται από των 
χρόνων τού Ήλιογαβίλυυ, επικαλούμενου Μάρκου Αύρηλίου Αντωνί- 
νου (218—222).

Ρ Α γαΰ'ή  Τύχη. Αντοκράτΰρι Μ (άρκφ) <  Ανρ(ηλίφ) * Αντοονείνφ ί>, 
ευτυχεί, ευοεβεΐ, Σεβ(αστφ) η λαμπροτάτη τής Θρακών έπαρχείας μητρό· 
πόλις Φ ιλιππόπολις, νεωκόοος, ηγεμονεύοντας Ροντειλίου Πονδεντος 
Κοιση<^είνου, πρεσβ(εντοϋ) Σεβ(αστυΰ) αντιστράτηγον. Ε υτυχώ ς>».

Ό  C a g n a t συμπληροΐ αντί! « Α νρηλίφ  ’Α ντω νείνφ»— Σ εο νή ρ φ  
Ά Α εξά νδ ρ φ  [222—235], τφ διαδόχφ αυτού, όρμώμενος εκ τού δη δ Ρ· 
Πούδενς Κρισπΐνος κατ’ άλλας επιγραφάς ήτο διοικητής τής Θρρκης επί 
“Αλεξάνδρου Σεουήαου. Ωσαύτως δμως δ αυτός Κρισπΐνος διετέλε'σε καί 
επί Ήλιογαβάλου τοιούτος, ώστε δέον νά ύποτεθή ότι άπεστάλη κατά τό 
τελευταΐον έτος τής αυτοκρατορίας τού Ήλιογαβάλου καί παρέμεινε καί 
επί ’Αλεξάνδρου Σεουήροτ?.

Ή  Φιλιππούπολις κατά νομίσματα τό πρώτον καλείται ιεω κόρος
επί Ήλιογαβάλου. 2]

59) Τμήμα οδομετρικής στήλης τετράστιχον επί τεθραυσμένης μαρ
μάρινης στήλης, μιλιαρίου, ύ·ψ. 0,80, διαμ. 0,40, ευρεθείσης παρά τη 
κώμη Ζλάτι-Τράν. ’Από τού αυτού χρόνου, καί από τού αυτού πιθανώς 
στρατιωτικού σταθμού.

Τύχη. Αντοκράτορι Μ (όρκφ) Ανρ(ηλίφ) 'Αντω νείνφ , εν- 1 2

1) Μ ν q t. Ά  re ο ο χ ο λ ί δ ο υ, Έ πει. έ&ν. βιβλ. και μουσείου Φιλ)πόλεα>ς 
£τ. 1930, όελ. 265, ΧΧ ι π *—Kazarow, αυτόθι. σελ. 222,. 2.

2) D ο b r  ο u s k" y, αυτόθι, τόμ.Χνί εν. 1900,σελ. 101, άρ. ί .—C a g n a t t 
αμισθί, σελ.'239, άρ, 719.—Kalinka, αυτόθι, σβλ, 51, άρ, 49,
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τυχεΐ, εϋαεβεΐ, Σεβ(αστψ) ή λαμπροτάτη της^> Θρμκών <  ίπαρχίας μη- 
τρ ό π ο λ ις^  Φ>λιππόπο<ζ, λις, νειοκόρος, ήγεμονεύοντος Ρο<λντειλίον^> 
Πο^ύδεντος^>> Κοιοπείνου. <  Ευτυχώ ς >».

Ό  Cagnat και εν ταυ Γη συμπληροί ωσαύτως : Μ (άρκψ) Σεονηρψ
Ά λεξά νδρψ : ι)

60) 'Οδομετρική επιγραφή έπτάστιχος επί εξ ασβεστόλιθου στήλης, 
μιλιαρίου, υψ. 1,07, διαμ. 0,43, ευρεθείσης έν τη περιφερείς Φιλιππου- 
πόλεοις. Ή  επιγραφή προέρχεται από των χρόνων ’Αλεξάνδρου Σεουήρου, 
(222—235).

« Αϋτοκρά<^τορι >  Μ (άρκφ) Ανρ(ηλίφ) Σ εουήρφ  *Αλεξάνδρφ, εντυ* 
χει, <  ευ σ εβ ε ίς , σ< ε> β(α στφ ) ή λα Κ,νπροτάτη της Θρακών >  έ<^π>αρ- 
χεί<^α^>ς <^αητρόπολις Φιλιππόπολις^>, ν ε ^ ω κ ^ ό ρ ο ς ,  ή<^γεμονευοντος 
Ρουτειλιβ>ον Πούδεντο<^ς Κρισπείνου, πρεσβ(ευτοϋ) Σεβ{αοτοϋ) άντιστ- 
<^ρατήγου>  a)

61) 'Οδομετρική επιγραφή έννεάστιχος επί έξ ασβεστόλιθου στήλης, * 
μιλιαρίου, υψ. 1,10 του μ. ευρεθείσης εν τή περιφερείς Φιλιππουπόλεως, 
’Από του αύτοΰ χρόνου.

«Αΰτο< κράτορι>  Καίοαρι Μ (άρκφ) Ανρ(ηλίφ) Σ ευηρφ  <ζ’Αλε- 
£άνδρφ> εύτνχ(ε)ΐ, ενσεβ(ε)ΐ, σεβ(αστφ) < ή  λανπροτ>  άτη της <9ρςκών 
έ<^παρχείας μη τ> ρό πο λ ις  Φ ά ιππ ό πο < λις , νεω κό> ρος , < ή > γεμονεύον- 
τος Ρο<υτειΑι>ου Π ούδε< λν> το< .ς Κ '^ρ ιό πείνο ν , <.πρ'β>ε<^σβ(εντον) 
Σ >  εβ(αοτον) άντι<^σ^>τ<ρατήγου>».3) ,  ·

62) 'Οδομετρική επιγραφή δεκάστίχος επί εξ ασβεστόλιθου στήλης, 
μιλιαρίου, υψ. 0,80, διαμ. 0,40, ευρεθείσης εν φ τόπφ καί ή ύπ1 άρ. 57. 
Προέρχεται από του χρόνου 235—238.

« 3Αγα&ίΐ τύ<^χη. ' Υ πέρ  υγείας καί σβ>ωτηρίας καί αίΚ,ωνίον διαμο- 
ν ^ ή ς  των κυρίων ημών <λ αντοκβ>ρ<^α'^>·τόρων Γ(αΐον) *Ιονλ(ίον) Ουη- 
ρου Μ αξιμίνου <καί Γ(αΐον) ’/ου>λ(ίου) Ονηρου Μ αξίμόν Καίσαρος, 
Σεβ(αστών),<ζ%καί τον α νμπα> ντος αυτών οίκον, ΰπατ«υ<^οντος επαρχείας 
Σ > τονρνίνου Φίδον, <  πρεσβ(ευτοΰ) Σεβ(αστοΰ) άντιοτ{ρατηγου)} (9ρς-

1) D ο b r ο u s k y, αύιόθι. ΐόμ. XVI, St. 1900, σελ. 100, άρ, 3.—Τ ο ΰ 
α ύ ΐ  ο ΰ. Arch, epigr. Mittheil. Wien, τόμ. X, ετ. 3836, σελ. 205.—C a g n a t, 
αυτόθι σελ. 240, άρ. 720.

2) K  a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 52, άρ. 50.
3) Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 53, άρ. 51,

0  ρ a η i η ά Σ Τ " 11
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χ > ώ ν ή  λα μπρό<  rat?; μ η τρ ό π ο λ ις^  Φ ιλιππόπολις εκ τω ν< Ιδίων έΰτηοε 
to μείλιον>  ,ιβ '.».ι)

63) 'Οδομετρική επιγραφή οκτάστιχος επί έξ ασβεστολίθου στήλης, 
μιλιαρίου, υψ. 2 μ. διαμ. 0,45, εΰρεθείσης εν ώ τόπφ καί αί προηγούμενοι 
57—61. Προέρχεται από του 238—244.

«Ά γα& ή Τύχη. Αϋτοκράτορι Καίσαρι Μ (άρκφ) Ά ν τω ν ίφ  Γορδιανφ, 
ευτυχεί, οεβαοτφ , ήγεμονεύοντος τής Θρακών έπαρχείας Ά τ ίο υ  Κέλερος, 
πρεοβεντοΰ άντιΰτραιήγου, ή λαμπρότατη τής Θρακών έπαρχείας μητρόπο- 
λις Φ ιλιππόπολις «νέστηοεν τό μείλιον ιβ'.».2)

64) Δεκάστιχος οδομετρική επιγραφή, όμοια τή προηγούμενη εκ του 
αύτοϋ τόπου καί χρόνου,

Γ Α γα ϋ·ή  Τ ύχ< ίη > . Αϋτοκράτορι Καίοαρι Μ (άρκφ) <  \4vrto > νίφ  
Γ ορδιανφ , ευτυχεί, ευσ<^εβεΓ>, οεβαοτφ και την ίλεο φ ιλεο τ^ά την  ΑνΣ>- 
γοΰοταν γυναίκα avtov Φου<^ρίαν >  Σαβινιανήν Τρανκυλλειναν,ή<^γεμθ/>- 
νεύοντος τής Θρακών έπαρχείας Ποντ(ίον) Μαγιανου, πρεσβ(ευτον) Σ ε 
βαστού) αντίο<^τραΣ>τήγου, ή λανπροτάτη Θρακών μητρόπολις Φ ιλιππό- 
πολις. Ε υτυχώ ς» .3)

65) Ένδεκάστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου άνδριάν- 
τος εις τον Βαλβϊνον βάθρου ΰψ. 1,49, πλ. 0,54 καί πάχ. 0,33 του μ. εύρε- 
θέντος εν τή περιφερείφ Φιλιππουπόλεως εν ω τόπω εκειτο τό πολίχνιον 
Π αρεμβολή . Προέρχεται από τοΰ έτους 238.

« Ά γ α ΰ ή  Τυχη.Αϋτοκράτορα Κ αίοαρα Λέκιον Και<^κί^>λιον ΚαλβεΤ- 
νον Βαλβεΐνον, ευτυχή , ευσεβή, Σεβαστόν, μέγιοτον, μ έγ ισ τ< ο ν  ιερέα 
ή λαμπρότατη μητρόπολις Φ ιλιππόπολις τον τής Οικουμένης <5ε<[σ > π <  (Γ>- 
την, ύπατ<^ευ> οντος τής Θρμκών έπαρχείας Α(ενκίου) Ούεττίου ’Ιουβέ- 
νως εκ των ΰπεγγείων χρημάτων. Ευτυχώ ς».

Ό  Dobrousky άναγινώσκει Κ α ίλ ιο νν .αί ύ π ε τ ε ίω ν χρημάτων, εσφαλ- 1 2 3

1) Κ. S k ο r p χ 1, Archeol. epigr. Mittheil. τόμ. χ γ ,  σελ. 97, άρ. 20. W ien.— 
Κ a I i n k a, αυτόθι, σελ. 56 άρ. 56.

2 )  Do b r o u s k y ,  αυτόθι, τομ.. χ γ ΐ ,  ετ. 1900, σελ. 775, άρ. 84.—C a g n a t  
αυτόθι, σελ. 241, άρ. 725.

3) D o b r o u s k y ,  αυτόθι τόμ. χ γ ι ,  έτ. 1900, σελ. 776.—Archeol-epigr, 
Mittheil. Wien, τόμ. X, ετ. 1886. σελ. 205.—Κ g l i n k a ,  αυτόθι,σελ. 846, άρ. 61,— 
C a g u a t, αυτόθι, σελ. 241, άρ. 723,
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μένω;. "Υη&γγεια χρήματα εσφαλμένους αντί ΰ π έ γ γ υ ά —ιά  υπό έγγυησιν 
ήσφαλισμένα, βεβαιωμένα χρήματα.ι)

6 6 ) Έςάστιχος αναθηματική επιγραφή επί τμήματος μαρμαρίνο-ϋ 
βάθρου άνδριάντος του αύτοκράτορος Γαλιηνου εύρεθέντος εν Φίλιππου- 
πόλει. Προέρχεται από των ετών 257—268.

«Τον μέγιστον καί <7θειο^>τατον αντοκράτοραΚαίσαρα Πόπλιον Α ι-
κίνιον Γαλιηνόν , ευτυχή , ευσεβή, σεβαστόν..........ή λαμπ<7ροτάτη Θρακών
μητρόττολις Φ ιλιππόπολις άνέστηαεν.Εντνχώς7> ».2)

67) Τετράστιχος έπιταφία επιγραφή επί τής έτέράς των μακρών 
πλευρών λάρνακας έκ γρανίτου εΰρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. Προέρχε
ται από του 3ου αίώνος.

«*Ερέννιος eΗρακλιανδς γερουσιαστής Φ ιλιππόπολίτης εκ των Ιδίων 
έαντώ καί τή'αυμβίω  εαυτοϋ Κλεοπάτρα. 'Αθηνοδώ ρου κατεακεύασε την 
σορδν συν τώ γράδψ άνεξοδίαατον. η0 ς  άν δε πωληο(η)ι, δώσ(ε)ι τω φί- 
σκφ δηνάρια».

γράδου (Λατ. £Γπ(1ΐΐ5)=βάθρον, έφ1 2 3 4 οΰ ή σορός (λάρναξ). Ά νεξο -  
δίαοτος, λάρναξ, εις ήν άπηγορεΰετο ή άλλων πλήν τών ώρισμένων τα
φή. Φί'σκος (Λατ. ίΐ3θΐ5)=ταμιεΐον.3)

6 8 ) Δίστιχος έπιταφία επιγραφή επί τής έτέρας τών μακρών πλευρών 
λάρνακος έκ γρανίτου, εΰρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. Προέρχεται από του 
3ου αίώνος.

« Κασκέλλιος Ά πρω νιανδς ζών έαντώ και τη συμβίφ εαυτόν Α1~ 
Ε ύτυχίμ  την σορδν έκτω ν Ιδίων κατεσκεύαοεν».4)

69) Τετράστιχος έπιταφία επιγραφή επί πλακός έξ ασβεστόλιθου, 
κεκομμένης δεςιόθεν, μήκ. 0,98, ΰψ. 0,83, πάχ. 0,20, προερχόμενης προ
φανώς έκ λάρκακος,. Εύρέθη έν Φιλιππουπόλει καί χρονολογείται από 
του 3ου αίώνος.

1 )  D o b r o u s k  y> αυτόθι, ΐόμ. χ γ ι ,  εε. 1900, σελ. 105, άρ. 10.'—C a- 
g n  at ,  αυτόθι, σελ. 240, άρ. 722.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, σελ. 57, άρ. 57.

2 )  Μυ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ  ου, Έπετηρ. έθν. βιβλ. καί μουσείου Φιλιπκου- 
πόλεως, έτ, 1927, σελ. 188, I I I  καί Θρρκικά ’Αθηνών, έτ. 1929, τόμ. II, σελ. 21, V.

3) Μ υ ρ τ. Ά π ο σ χ ο λ ί  δ ο υ ,  αυτόθι, έτ. 1930, σελ.253, XVIII·—Κ· Ο I-
κο ν ό μ ο υ, αύτό&ι, σελ. 25.— Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά ,  αυτόθι σελ. 29.—D u m ο η ί- 
Η ιη ο l i e ,  αυτόθι, σελ, 341, άρ. 57. . ·

4) Μ υ ρ τ. Ά  π  ο σ τ  ο λ ί δ ο υ. Έπετ. έθν. βιβλ. καί μουσείου Φιλ]πόλεω5 
έτ. 1930, σελ.· 252, χ ν χ ΐ ·
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« <  77ρ<Γ>κ <  λα αΑ'^>νχι<ζ άλ^>ον κ< α^> ϊ Δ ι-ζο τίμ α  (;) κατε-
σκεύασε την σορόν^α νν τ φ  γράόφ έαντη καί τώ ν ίφ  αν τής......<^κ^>αι τοΐς
έγγόνοις άνε<^ξ'^>οδ<^ίαατον/'Ος αν δε πώληση την οορδν η τ>ό»· γράδον> 
δώσει εις το δ<^ημόαιον δηνάρια. . . ^>». ι)

70) Τετράστιχος επιταφία επιγραφή επί πλακός εκ γρανίτου, μή
κους 1,38, ΰψ. 0,80, πάχ. 0,14, προερχόμενης εκ. λάρνακος. Εΰρέθη εν 
Φιλιππουπόλει καί χρονολογείται από του 3ου αιώνος.

«Φ ι< λ^>ιπ<^πος Ή^>λιοδότ<^ον^> την <^εγκ'^>τ<^ημ>ατι<^κην αο
ρόν εστησεν^> ε< π ϊ  τώ >  τεϋ·ηναι εις αν<^τη^>ν και Φρό<^νιον'^>~ι $εϊον 
μον 'Ερμην. . . . Ε ΐ  τις δε <C πωληαει την σορόν^> . . · δώσει εις τό δημό
σιόν <^δηνάρια . . ».

'Ε γκ τη μ α χ ιπ ή  σορός=ή επί ξένου εδάφους σορός πληρωθέντος τοΰ 
δικαιώματος τής έγκτήσεως. Ό  Κ^ΐίηΐ^συμπληροΐ Ιγ κ τη μ α τ ία ν .2)

71) Έπτάστιχος επιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης πλακάς, έφ! ής 
άνάγλυφον επιτάφιον δείπνον. Εΰρέθη Ιν Φιλιππουπόλει καί προέρχεται 
από του 3ου αιώνος.

« Ά γ α β ή  Τύχη .' Επάγα&ος Πανλίνης <^ζών^> καί φρονών έανχφ καί 
■Όθ σννβιφ^> tfj εαυτού Τιούτη τον βωμόν εκ των Ιδίων κατεσκεύασεν. 
Ε υτυχε ί*.

β ω μ ό ς= ϊά φ ο ς  μετά μνημείου, πρβλ. βήμα, γράδος.
Τ ιούτη , όνομα κύριον μάλλον ’Ιλλυρικόν, φερόμενον καί εν άλλαις 

επιγραφαίς* ωσαύτως λέγεται Τ ιο ύ τα  καί κατά συγκοπήν Τ ο ύ τη ’ λατ. 
Τίιι1ιΐ3καί T au te - πρβλ.καί τό τοπωνυμικόν παρά τή Φιλ)πόλει T iutia- 
ma, όθεν έπίθ. T iutiam enus.3)

72) Επιταφία έπτάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης μετ’ ανα
γλύφου μονομάχου. Ώ ς φαίνεται εγένετο προσπάθεια προσαρμογής τής 
επιγραφής επί προγενεστέρου ήρωελεγείου επιγράμματος, αλλά μόνον δ 
τέταρτος στίχος έπετεύχθη νά συνταχθή πεντάμετρος, μεθ’ δν ακολουθεί 
πρότασις έν πεζφ. Ή  στήλη εύρέθη εν Στενιμάχφ καί ή επιγραφή προέρ
χεται από τοΰ 3ου αιώνος. 1 2 3

1) D u m ο n t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 342, άρ. 57.— Κ a 1 i η k a, αυτό· 
θι, σελ. 256, άρ. 323.

2) Κ a 1 i η k a, αυτόθι, σελ. 257, άρ. 325.
3) Γ. Τ σ ο υ κ α λ α. αυτόθι, σελ. 32.— D u m ο η t-H  ο m ο l i e ,  αυτόθι, 

ρελ. 337, άρ. 45.—Κ s l i n k y  αυτόθι, σελ. 216, άρ. 263.



*Βίκτωρ Σκευάς εν&άδε κείμαι' πατρϊς δέ μοι Θεσσαλονείκη.

"Εκτεινέ με ■δαίμων, οϋχ ό επίορκος Πίννας.
Μ ηχέτι κανχάοτω ' εσχον σύνοπλ < ον >  Πολυνείχην, 

δς κτείνας Π ίνναν έξεδίκησεν εμέ.

— ϋΓα<ί> Θάλλος προέστη τον μνημείου, εξ ών κατέλιπεν».
Ό  Kazarow εν τφ τελευταίφ στίχοο άναγινώσκει: Κ λ{αύδιος) Θάλ· 

λος.ι)
73) Έπιταφία εξάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινου ανάγλυφου, είκο- 

νίζοντος τρία πρόσωπα, κεκομμένα άνωθεν. Ή  επιγραφή αποτελεί τρίμε- 
ρον ιαμβικόν επίγραμμα και εύρέθη έν τη κιομίΊ Χαμπαρλή περιφέρειας 
Φιλιππουπόλεως. Προέρχεται από του 3ου αϊώνος.

« < fF7r>£{> τύχης στέφανον <ξε^>λαβον Κ,άριστείας 
δ Τηλε^> φος' προπέμψας εις <  δ<ξου^> Τό<ξλμον 
τον α ^ν τ ίπ α λό ν  μου εσχον ν ι κ ί α ς  πολλάς>. 

διά βιότον. < H y  ραΐς, <ξ δ^> άμαρ, <ί^ί> α><τα παις 
τ ε ί > μησΚ ,ε τηδε, π ά > σι γ<ίλ^>υπτ<ξδν είΰοραν 
αναδεμένη υπερ>τετ<ί αμένον τύπον (;Χ>».

eH συμπλήρωσις άριβχεί&ς, Τ όλμον, νικάς πο λλά ς , 2ωχ&  είναι του 
συλλογέως. Ό  Kalinka τον τελευταϊον του πρώτου στίχου πόδα άφίν?ι 
άσυμπλήρωτον' εις τον δεύτερον στίχον άναγινώσκει! *είς 'Ά δου τον» 'η  
τό κύριον δ'νομα «Είασίδατον»' εις τον τρίτον στίχον:, «ον αντίπαλόν μου 
εσχον νίκης πολλάκις» καί εν τφ τετάρτφ συμ,πληροί «Κώστα, δέ παΐς.ζ)

71) Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή επί τής βασεως αναγλύφου 
του Θρςικός ίππέως, κεκομμένου άνωθι. Εύρέθη εν τοΐς Άρβανιτοχωρίοις 
Στενιμάχόυ καί προέρχεται από τού 3ου αιώνος.

«’Η ρώδης Π άκχις ^ ΐ ε ^ ρ ε ν ς  Σονράτραλίς».

Κατ’ άνάγνωσιν τού Kazarow* δ Άποστολίδης άναγινώσκει Μ αΐαπις * 1
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1) Γ. Τ ο ό υ « ά λ -α, αυτόθι. σελ._52. —D « m o  u t-H ο m ο 1 e, αυτόθι, 
Οελ. 340, άρ. 56.—Κ a z a r ο w G. Bull, de Γ in9t. archeol. Bulg. Sophia, τόμ· 
IV, έτ. 1926—27, σελί-92.-*Μ ϋ ρ τ. Ά  π ο σ t  ο λ ί δ ο ιι, ό Στενίμαχος.

2) Β ο r m a n n, Arch-epigr.Mittheil. Wien, τόμ. XIX, σελ. 233, αρ.2. K a -
1 ί n k-a, αυτόθι, σελ. 269, άρ. 339.



ΜυρτίΧον Ά ποατοΧ ί& ον

(Pescemus). To Σ ουρά τρα λις  είναι γνήσιον σύνθετον Θρακικόν όνομα, 
πρβλ. Σουρεγέ& ης, Σ υργά ο της.ί)

75) Επιτάφιον όκτάστιχον ήρωελεγείον επί εκ γρανίτου πλακός, 
μήκ. 1,90, υψ. 0,77, πάχ. 0,23 του μ. άποκοπείσης εκ λάρνακος, ευρε- 
θείσης εν Φιλιππουπόλει.Προέρχεται έκ τοΰ 3ου αιώνος.

«Πεντηκοστόν έτος ζήσας μάκαρ #)> ά< <5ε κειται,>, 
ήπιος, ήδυς ιδειν, σεμνός άπασι φίλος, 

φυλής Ενμόλποιο <έ,ε^>χων γέρας, ήδνς, άμεμφ?]ς, 
ευρέως τιμη&εις είκυσιν ά&ανάτ< ο> ις"

«στ < υ >  νόμος δ5 επί τοΐσι γενηΰείς μητροπόληος 
αγνως καί καΰαρώς ηρξε γεραιρόμενος' 

την δε σορόν ταυτήν ετι ζών Ίουλιανός  έαυτ< φ >  
εξ ιδίων καμάτων άφΟλιτον ήγλάϊαεν».

Έσφαλμένω; κεχαραγμένα είναι : &χων αντί έ'χων, &&ανάταις αντί 
ά#α νότοι·;, καί άστονόμος αντί άατυνόμος. Ό  Kalinka συμπληροΐ Χ α
χ ώ ν  αντί εχω ν.

Οί άατυνόμοι ήσαν άρχοντες επιμελούμενοι τής καθαριότητας καί 
τής εν τοϊς όδοις τάςεως, των δημοσίων κτιρίων, των υδραγωγείων, των 
κρηνών καί των τοΰτοις όμοιων.2)

76) Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή επί ανάγλυφου τοΰ Θρρκός ίπ- 
πέως, ΰψ. 0,18, πλ. 0,20 του μ. εύρεθέντος Ιν Φιλιππουπόλει. ’Από τοΰ 
3ου αιώνος.

«Κ υρίφ  ηρωι, *Ηραις Αυλοντράλεος ευχήν». 3)
77) Τετράστιχος αναθηματική επιγραφή επί μικρού ανάγλυφου τοΰ 

Έρμου, εύρεθέντος έν Φιλιππουπόλει. Ά πό τοΰ 3ου αιώνος.
«ίΓ <υ>ρ ίφ  ζΕρ<έ.μη, *Η ρ > α ις  Αυλοντραίο<^κο'ξ>υ < «> ΰ- 

< χή ν> » , 1

1) G.K a ζ a r ο w, Έ.τετηρ. έθν.βιβλ,καί μουσείου Φιλ)πόλεως, ετ.1929, σελ. 
223, II, 3.—Μ υ ρ τ. Ά  π  ο σ τ ο λ ίδ  ο υ , αυτόθι, ετ. 1927, σελ. 192, νΐ> καί ό 
Στενίμαχος.

2) D ο b ·γ ο u 3 k y, αυτόθι, ιόμ. XVI, ετ.* 1900, σελ. 11.8, άρ. 20.—Κ a 1 ί η- 
k a , αν" σελ. 26δ, άρ„ 336/

3) Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, αυτόθι, σελ. 30. — D u m ο η fc-H ο m ο 1 1 e, αυτό
θι, σελ. 332, άρ. 32.



jS'v ΑΑογή αρχαίων επιγραφώ ν άνενρν&εισιΰν εν Φ ιλ ίπ π ο υ  π ό ίε ι m

Αύλοννράϊσχος, Θρφκικόν όνομα αντί ΑύΧουναάΑίακος, ύποκσριστι- 
κόν του Αϋλούτραλις ή Αύλοντράλης.ι)

78) Δίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμαράνου τής "Ηρας ανά
γλυφου, κεκομμένου αριστερόθεν, πλ. 0,14, ύψ. 0,24, πάχ. 0,025 του μ. 
εύρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. ’Από τού 3ου ή 2ου αίώνος.

« < 7 Γ υ ρ ι^ > α  'Ήρα ’ Αρτακην$ ευχήν. <  Ννμφαι > ς  και *Ήρρ τάδε 
ενχαριοτήριον». 2)

79) Δίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου του Θρρκός ίπ_ 
πέως ανάγλυφου ΰψ. 0,215, πλ. 0,16, πάχ. 0,02 του μ. εύρεθέντος έν Φι
λί π π ου πόλε ι. Ά πό τού 3ου αίώνος.

Η ρω ϊ ’Α οκληπιάδης δώρονρ.2,)

80) Δίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου τού Θρακος ΐπ- 
πέως αναγλύφου, ύψ. 0,12, πλ. 0,11, πάχ. 0,01 τού μ. εύρεθέντος έν Φιλιπ- 
πουπόλει. ’Από τού 3ου αίώνος.

« ’Ά σ δη ς  % )o i'(s ic J  υπέρ έαυτ <^τφ εκ^> των ίδιων άνέ&ηκεν»Α)
81) Δίστιχος αναθηματική επιγραφή επί τμήματος μαρμάρινου 

τού Θρςικός ίππέως αναγλύφου, εύρεθέντος εν Φιλ,ιππουπόλει. ’Από 
τού 3ου αίώνος.

ζνΗροϊ(s i c )  Πουρ<^δηνφ^>, Ροιμητάλκ<ζης εύχην^>.»,5)

82) Τρίστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου των τριών 
Νυμφών αναγλύφου, εύρεθέντος εν Φιλιππουπόλει. Ά πο  τού 3ου αίώνος.

*<ζ*Αγα&ή Τ^>υχΐ). <^Κνοία Νύμ> ενχαριστηρι(ον) Α(ούκιος) 
Ου{α)λέριος Ονίκτω<^0^>» .6) 1 2 3 * 5 6

1) D o b ί  ο u s k y, αυτόθι, τόμ. XIII,σελ. 428, άρ. 16.—Κ a 1 i n k a, αυ
τόθι, σελ. 164, άρ. 182.

2) D u m ο ή t*H o m ο 1.1 e, αυτόθι, σελ.388, άρ. 33.—D ο b r ο u s k y, τόμ. 
XVI, It. 1900, σρλ. 55, άρ. 11.

3) D ο b ro  u s k y, αυτόθι, τόμ. X X II—XXIII, ετ. 1906—QrJ, σελ.15, άρ. 8·
i ) D o b ‘r o « s k  y x αυτόθι, τόμ. χχ , ετ. 1894, σ ε λ .  78.
5) D ο b r ο u s k y, αυτόθι, τόμ. XVI, It· 1900, σελ. 10, άρ. 6.
6) . Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Έπετηρ, εθν. βιβλ. χαί μοικτ. Φιλ)«όλεως, 

ετ. 1930, σελ. 236, VII·



Μ νρτίΧ ον ’AnootoXiS<fV

83) Δίστιχος άναθηαατική επιγραφή επί μαρμάρινου του Θρακός ίπ- 
πέως ανάγλυφου ΰψ. 0,17, π λ. 0,12, πάχ. 0,035 μ. εύρεθέντος έν Στενι- 
μάχφ. ’Από του 3ου αιώνος.

«ΒαλερΙς Βε<^ί&νος (;£>

84) Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινου των τριών 
Νυμφών ανάγλυφου εύρεθέντος εν τή έπι τής Ροδόπης κώμη Νοβοσέλο— 
Φιλ)πόλεως. ’Από του 3ου αιώνος.

16)8

«Μ ουκάτραλις ευχήν».?)

85) Πεντάστιχος επιταφία επιγραφή επι έξ ασβεστόλιθου στήλης, εύ- 
ρεθείσης εν Φιλιππουπόλει. ’Από του τρίτοι αιώνος φθίνοντος.

• «<^ΑΓ^>λίος eΕρ<^ μαφρο^>δειτος Σ<^αβεϊ^>νος ό και Ο ^ ν ε ρ ^ ρ ϊν ο ς  
έν·&άδ<^ξ «e^>r^e(sic)».3)

86) Τετράστιχος επιταφία επιγραφή έν τφ κέντρφ τής ετέρας τών 
μακρών πλευρών λάρνακος εξ ασβεστόλιθου, εύρεθείσης έν Φιλιππουπό- 
λει. ’Από του 3ου αιώνος φθίνοντος

«Δειώ Ζυούλου, Διονύοις καί Πρίκλος»Α)

87) Έκ Φιλιππουπόλεως. Τρίστιχος επιτύμβια επιγραφή επι λευκότα
της μαρμάρινης στήλης ΰψ. 1,25 καί πλάτους 0,45 του μ. Ή  στήλη είναι 
έντετοιχισμένη εις τόν βόρειον τοίχον του έν τή αυλή τοϋ ναοΰ τής αγίας 
Κυριακής παρεκκλησίου τής Παναγίας ακριβώς ολίγα εκατοστά υπέρ τό 
έδαφος, και άποτελείται έκ διμερούς βάσεως ΰψ 0,50, έξ έπιστηλίου ΰψ. 
0,25 και έκ του μεταξύ πεδίου, έν τφ άνφ μέρει οΰτινος είναι ή επιγραφή 
τεχνικώς κεχαραγμένη, ύφ’ ήν κενόν. Προέρχεται έκ του γ' μ. X. αίώ- 
νος. 1 2 3 4

1) D o b r o u s k y ,  αυτόθι, τόμ. XII,- έτ„ 1895, σελ. 318, άρ. 2.-Μ "ι) Q t. 
Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ό Στενίμαχος.

2) D ο b r  ο u s k y, αυιόθι, τόμ. χ η  sc. 1891, οελ. 8.7, άρ. 53.
3) Μ υ ρ τ. 3 Α π ο ο τ ο. λ ί δ ο υ, Έπεετ. έθν· βιβλ. και μουσ. Φιλ)πόλεως, 

ετ. 1930, οελ. 237, VIII*
4) Μ υ ρ χ, Ά  π ο ο τ ο λ ί δ ο υ, αύιόθι, lc. 1927, σελ. 191, V.



Κ αθ’ ήμετέραν πιστήν αντιγραφήν εχειΓ (ΰψος γραμμάτων 0,03 τον μ.)

ZCDIXOC Ιν ίχ ρ κ ο  ήτοι ΖΩΙΛΟΣ ΜΑΡΚΟ <Υ> 
Ν βΙΚ Ο Μ Η Χ βγΟ  ΝΕΙΚΟΜΗΔΕΥΣ
ZHCXC 6 Τ Η  / ΖΗΣΑΣ ΕΤΗ Λ '(=30)

Σημ. Ή  επιγραφή είναι ανέκδοτος.

8 8 ) Τρίστιχος επιταφία επιγραφή επί τμήματος μήκ. 1.59, ΰψ. 0,44 
και πάχ. 0,44 του μ. λάρνακός έκ γρανίτου, εύρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. 
’Από του 3ου αίώνος φθίνοντος.

« Τελεσφόρος Μητροδώρου Ν εικομηδενς ζήσας ετη πε'.ΧαΧρε». ι)
89) Μονόστιχος έπιταφία επιγραφή έπί μαρμάρινου τμήματος ΰψ, 

0,20, πλ. 0,30 στήλης μετ’ αναγλύφου του Θρακός ίππέως, εύρεθείσης εν 
Φιλιππόυπόλει.’Από τού 3ου αΐώνος.

« <  X  >  αρίτωνα Λ  ονγεΐνου ηρώα» .2)

90 Δίστιχος επιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης στήλης μετ’άναγλύφου 
του Θρακός Γππέ.ίος, ΰψ. 1 .6 6 , πλ. 1,15 του μ. εύρεθείσης εν τη παρά τα> 
Στενιμάχφ κώμη Βοδενοΐς. Προέρχεται από τού 3ου ή 2ου αίώνος.

«77όλ<υς]]> Κόμ{μ)οδος ανιόν  ά<,φ η ^  ρ<^ώ^>ιοεν».7,) ,

91) Πεντάστιχον τμήμα επιταφίου επιγραφής επί μαρμάρινης στήλης 
λευκότατης, εύρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. Τό ά'νω μέρος τής στήλης μετά 
τής αρχής τής επιγραφής άπεκόπη, έξ ού εικάζεται δτι είχεν άνάγλυφον 
τον Κύριον ήρωα. Ά πό του 3ου αίώνος φθίνοντος.

« . . .  .<τ^>όν ττατέ<^ρα^>Θεοδόσιον Γα ιου ζήσαν<^τα> καλώς ετη ν' 
άφηρώισεν»Α)

92) Έξάστιχος επιταφία επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός κε- 
κομμένης κάτωθι, μήκ. V μ. ΰψ. 0,50 καί πάχ. 0 ,1 2  εύρεθείσης έν Φιλιπ- 
πουπόλει. Ή  επιγραφή είναι διπλή" τό μεν έπί τής όψεως τής πλακός 1 2 * 4

Σ υ λλο γή  αρχα ίω ν επ ιγρ α φ ώ ν  ανευρε& ειοώ ν εν  Φ ιλ ιπ π ο ν π δ Χ α  1ΰ9

1) D ο b r ο u a k y, αυτόθι, τόμ. XVIII, ει· 1901, σελ. 774, άρ. 83.
2) D o b  r ο u s k y  αυτόθι, τόμ. X II, έτ. 1895, σελ. 318, άρ. 1.
3| D o  b r o u s k  y, αυτόθι, τόμ. XVIIL er. 1901, σελ. 802, άρ. 18.
4) Μ ν ρ τ. Ά π ο σ χ ο λ ί δ ο υ ,  Έπετ. έθν. βιβλ. καί μουσ. Φίλ)πόλεως, 

ετ. 1930, σελ. 235, VI·



m Μ νρήλοΌ 'AnovxoXi&oif

μέρος, ή κυρία επιγραφή, αποτελεί τετράστιχον ήρωελεγειον, έσφαλμέ- 
νον μετρικώς, καταβληθείσης προσπάθειας προς προσαρμογήν του επί 
προγενεστέρου των κλασσικών χρόνων* τό 5’ έ'τερον επί του πάχους τής 
πλακάς, μονάστιχον, έχαράχθη κατόπιν και άναφέρεται εις Χριστιανήν, 
συγγενή πάντως τής προτεθαμμένης. ’Από του 3ου αΐώνος φθίνοντος τό 
πρώτον μέρος καί από του 4ου αιώνος τό δεύτερον.

« Ε ΐμ ε& εΙε ις, ώ ξεϊνε, δαημενε (sic) τις πο&εν ε ΐμ ε ί; (sic) 
Α αδίκ ίης πάτρις (sic) είμϊ τοννομα Κ νριλλα, 
οικοδόμον αλοχος Εϋκλείδον, δς με ΰανοϋσαν 

εκκρνψεν δοίως τοΐς λοιποΐς (;)....»

Τό δεύτερον μέρος ή ή έτέρα επιγραφή εν πεζφ:

«Αυ{ρηλία) Κ νρηλα  (sic) Χ ρηατιανη  (sic) πίσ τη , άείμνηστος*.
*0 Dumont αντί Ε ύκ λε ίδ α υ  άναγινώσκει: Ε νκ λα δ ίό υ.ι)

93) Όκτάστιχος όροθετική επιγραφή επί σφηνοειδούς πορίνου λί-ί 
θου, κεχαραγμένη βαθέως εκατέρωθεν. Εΰρέθη εν Φιλιππουπόλει κα 
προέρχεται από του 4ου αιώνος.

«Ί* Γερέδ' τέρμων ioriv εν$(ά)δε.—\Δήζικα" τέρμω ν εστιν εν&άδ(ε)».

Γ ερέδ  και Δ ^ζ ικ α  τοπωνύμια Θρρκικά. a)

94) Τρίστιχος επιγραφή αναθηματική επί αναγλύφου των τριών 
Νυμφών, εϊκονιζομένων κατά τον τρόπον τών τριών Χαρίτων. Εΰρέθη 
ώς καί αί επόμεναι (—1 1 0 ) επί όμοιων μαρμάρινων αναγλύφων έν τή 
παρά τώ Τατάρ-Παζαρζικίφ κώμη Σαλαδίνοβον, δπου εκειτο ό Θρακι- 
κός συνοικισμός Βούρδαπα, έν φ υπήρχε Ν υ μ φ α ία ν  άπολαΰον μεγάλης 
τιμής παράτε τών Θρακών καί τών Ελλήνων,ώς τεκμηριοϋται εκ τών πο
λυαρίθμων αναθηματικών τών Νυμφών αναγλύφων καί τμημάτων αυτών. 
Αυτή .ή επιγραφή ώς καί αί ακόλουθοι χρονολογούνται από τού τρίτου 
καί τετάρτου αιώνος, άφ’ οΰ χρόνου ήρξατο επικρατών ό χριστιανισμός 
και. έν τή βορειοδυτική ταύτη τής Θράκης γωνίφ καί τό Νυμφαΐον κατε- 1

1) D u m ο υ t - Η σ iti ο 1 1 e, αυτόθι. σελ.339. άρ. 53.
. . 2)Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Έπετηρ. έθν. βιβλ. και μουσ. ΦιΛ)πόλεως,

it. 1930, σελ. 242, XI.



στράφη. At Νύμφαι εν τισιν άναγλύφοις προσονομάζονται Β ονρδα- 
ηη να ΐ.

«Κνρίαις Ν νμ φ α ις  Ά δρ εά ν ιο ς  'Ε ρμοκράτης εϋχήν».ι)

95) Όμοια επί όμοιου ανάγλυφου επί λίθου πλ. 0,54, ΰψ. 0,14, πάχ. 
0,28 του μ. τετράστιχος εκ του αύτοΰ τόπου καί χρόνου.

<' Αγα&η Τύχη. Κνρίαις Ν νμφ α ις Μ άχιμος Σννε{κ)δήμον νηερ αίαν- 
τον (sic) ενχην ανέβηκα». %)

96) Όμοια τρίστιχος επί όμοιου μαρμάρινου ανάγλυφου ΰψ. 0,185 
πλ. 0,17, πάχ. 0,025. Έ κ του αύτοΰ τόπου καί χρόνου.

«<^Κνρίαις Ν^>νμφαις Τιοντα Διζάλο<^ν^> νπ ίρ  δφ&αλμών ενχαρι- 
οτηριον».

Δίξαλος  Θρακικόν όνομα' άπαντα εν άλλαις επιγραφαΐς καί Διξάλας 
κα'ιΔίξαλις' εκτεταμένος τύπος τοΰ Δίζα  καί Δίζας, Δίζας, Δήζος, λατ. 
D i z a ,  D i s z a ,  D i s o ,  D i z o ,  D i z i a s  καί κατά μετασχημα
τισμόν D i z z a c e ,  D i z a n a  καί Δίζαατος. Σύνθετα: Δ ιζά τελμ ίς ι 
Δΐύα.κένϋ'ης, Διζάτραλις, Λ ισάτραΙις, Δεσακέν&ης, λατ. D i s a c e n- 
t u s καί D i  s a c e n t h u s ,  D i s z a t t a v u s ,  D i  s z a t r a  ■ 
1 i s. Της αυτής,,ρίζης—Δίδας.ζ)

97) Όμοία δίστιχος επί όμοιου, άλλ* ωραίου μαρμάρινου αναγλύφου 
ΰψ. 0,115, πλατ. 0,145, πάχ. 0,13, εκ τοΰ αύτοΰ τόπου καί χρόνου.

^Γ ηπεπνρι^  Μ ονιάνον Ν ύμ φ ες  (sic) ενχην»,

Γ η π έ α υ ρ ις, Θρφκικόν όνομα, άπαντα καί Γ η π έ π ο ρ ι ς  (πρβλ.-Ρα- 
σκόπορις, Μουκάπορις) καί Γ η π α ίΜ ο ρ ίς . Σύνθετον εκ τοΰ Γ ή α α ι ς  καί 
Π ό ρ ις . Γ ή π Ά ιδ ε ς  δέ έθνος Γοτθικόν κατά τό μέγα Έτυμολογικόν.4)

98) Όμοία μονόστιχος επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου 
εκ τοΰ αύτοΰ τόπου καί χρόνου.

«Βενδιζήτα ενχην». 1

Σ ν λ λ ο γή  α ρ χα ίω ν  ε π ί γ  ρα φ ώ ν ανευρβ&βισών £ν *l?tXi3t9tovn£lei t f t

1 )  D o b r o u s k y ,  αυτόθι, χόμ. XVI, ετ. 1900, σελ. 65, άρ. 4.
2) D o b r o  α s k y, αυτόθι, XVI, έτ. 1900, σελ. 67, άρ„ 9.
3) D ο b r ο ιι s k y, αύτόθι, τόμ. X III, ετ. 1896, σελ. 412, άρ. 1Β.
4) D ο· b r ο u s k y, αύτόθι, τόμ. Χ ΙίΙ, ετ. 1896, σελ. 4Π, άρ. 11.



νΗ Μ υρτίΧου "Αζίοσΐολιδον

Β ενδ ιζή χα , Θρακικόν όνομα σύνθετον .εκ του Β ενδ ίς , ήτις άπαντά 
καί Β ενδώ  καί τού Ζ ή να * πρβλ. καί τά σύνϋ'.Β ενδίδω ρος—Β ενδίδώ ρα .ι)

99) 'Ομοια τρίστιχος επιγραφή επί όμοιου αναγλύφου μαρμάρινου 
ύψ. 0,18, πλ. 0,17 καί πάχ. 0,033, εν ω προς ταις Νΰμφαις.καί δύο Έρω- 
τιδεΐ£. Έκ τού αυτού τόπου καί χρόνου.

«Κ νρία ις Ν νμφ αις Η ραϊς Μονκιανον ενχαριστήρι(ο)ν» ,τ)

100) Δίστιχος όμοια επί τιμήματος όμοιου αναγλύφου - μαρμάρι
νου εκ τού αυτού τόπου καί χρόνου.

{(Κνρίαις Ν νμφ α ις  Μ ηφαζονλα Σάλου δώρον».

Μ νιφαξούλα  ή ; μοναδικόν καί Σ άλος  ή Σ άλας, Θρακικά ονόματα' σύνθ„ 
Σ α λήχρα λις  καί Σ α λο νχρα λ ις .

101) Δίστιχος όμοια επί όμοιου αναγλύφου μαρμάρινου εκ τού αυτού 
τόπου καί χρόνου.

«Θεαις Ν νμφ α ις  Ρ νμησκίς Βεί&υος ενχαριοτηριον».

Ρ ν μ η σ κ ίς , ή* Θρακικόν δνομα άπαντα καί Ρ ν μ η σ ν κ ίς ' το πρώτον 
συνθετικόν Ρ ύμ ο ς  ή Ρ ο ΐμ ο ς , όθεν καί τά σύνθετα Ρ ο ιμ η ζεν ς , Ρ ο ιμ η -  
χάλκης  καί Ρ ο ιμ η τά λ κ α ς  καί Ρ υμ η νά λκα ς ' ωσαύτως Ρ ύ μ μ ικ α . Τό 
δέ Β εΐ& υς καί Β ίϋ 'νς  λατ. Β i t h u s καί B i t u s καί Βεί& υρις, συνη- 
θέστατα.

102) Τρίστιχος όμοια επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου εκ τού αύ„ 
τού τόπου καί χρόνου.

«Κ νρίαις Ν νμφ α ις  Μουκάκεν&ος Διζάλον δώρον».

Μ ανκάκεν&Ός, Θρφκικόν δνομα σύνθ.έκ τού Μ ούκα,ΰπερ άπαντα καί 
Μ όκας, λατ. Μ o c a ,  καί Μ ούκαλος  καί Μ ο υκ ίλης  καί Μ ονκά αης— 
Μ ούκασος—Μ ουκάσιος  λατ. M u c a s i u s  καί Μ ο υκ ά νζ ιο ς , καί έκ 
τού Κ έν ΰ ’ηζ-Κ ένχης.ΤΙρβλ. ωσαύτως τά σύνθετα: Μ ονκαβίΰ 'νρ ις, Μ ονκά- 
ζαλις, Μ ουκάζεν ις- Μ ο ύκ α ν ις— Μ u c a z a n u s - M u c a s e n s u s ,  
Μ ο υκ α η α ίβ η ς—Μ u c a p a i b e s ,  Μ ονχά ηορις  - M u c  a p o r i s  — 
Μ ουκάβορις—Μ ο υκ ά β ο υρ ις— Μ οκαβίονρος,Μ ονκαχβάλης—Μ ουκάχρα- 1

1) D ο b r ο it s k y, αΰεόθι, τόμ. XIII, ετ. 1896, σελ. 409, άρ. 7.
2) D ο b r ο u s k y, αυτόθι, τόμ. X III, ετ. 1896, σελ. 410, άρ. 20.
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λις-—Μ ουχόρζΧ ι ς—Μ u ~ a . t r  a 1 ο s — M u c a t r a u  l u  s —Μ u- 
c a t r a —M u c a t r u s, Μ ο υκ ο ύνα γις  — M ov κο νν  άκυρος ~  Μ ουμα- 
κάκης,Μ ονκατΐού ίος.

103) Μονόστιχος όμοια επί όμοιου ανάγλυφου μαρμάρινου εκ του 
αυτού τόπου καί χρόνου.

«Έρύ&η Olgtv&ov Νν<^μφ^>ες (sic)».
104) Τρίστιχος όμοια επί όμοιου μαρμάρινου ανάγλυφου εκ του αυτού 

τόπου καί χρόνου.

«Ν ύμφαις Βουρδαπηναΐς Δεντούαυκος Βειΰιηήους ευχήν».

Δενζούσικος, Θρμκικόν όνομα σύνθετον* πρβλ. καί Δενδούπορες, 
Δενδίαορις—Λίντίίτζορις} Δενζύσυκος, λατιν. D e η s ο 1 a* άπλοΰν 
Δένδιλος. 'Ωσαύτως καί τό Β ει& ιπ ή η ς ; πρβλ. Β ειΰϋχειλος , Βειϋ'ύ- 
χεν&ος—Β i t h i c e  n t h u s . B i t h o p h o r u s ,  B i t  h o c u  s 
—B i - t u c u s .  B i t i t r a l i s ,  B i t i p  e 1 εκ του ΒζΦύηολζς— 

Βιΰ-ύπορις.Πρώτον συνθ. Βεΐ& υς—Βίΰ·νς.

105) Μονόστιχος όμοια επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύ
φου, εκ τού αυτού τόπου καί χρόνου.

«Δεπανήτις Κότν&ς».

Δ επανήζις, Κ όζυς , αμφότερα Θρςικικά ονόματα.

106) Δίστιχος όμοια επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου, 
εκ τού αυτού τόπου καί χρόνου.

«Μουκαπονιους ΰάλεντος συν τέκοις δώρον».

Μ ο νχα ηο ύ ίο νς  εκ τού Λατινικού τύπου Μ u c a p ’u i u ε,Θρςικικον.
107) . Μονόστιχος όμοια επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου άναγλόφου» 

αύτόθεν.

«Βρίνκοζις Τηράλου»,

Β ρ ίνχο ζ ις—Τηράλας., Θρρίκικά. Τ ηράλας  καί Τήραλος εκτεταμένος 
τύπος τού Τήρης. ·

108) Δίστιχος όμοια επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου,
αύτόθεν, '*
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« ΎαχαζΙα ' Εητένον Βονρδαπηνες (sic) ευχήν*.

Ταναζία , λατ. T a t a  καί Τ  a t a ζ a* 'Ejxxivric και "Ε πζεν ις  
κατά συγκοπήν έκ του συνθέτου 'Ε π χ εξ έν η ς— 'Ε π ζέζεν ις ' π ρβ λ .'Ε η χα ι-  
κέν&ης —'ΕιχχαΙκεν&Ός—Έ χ είκ εν θ Ό ς—'Έ πχε& ίς, E p t a c e n t e  s — 
I p t a c e n t e  s —E f t e k e n t h  us ·  Έ /χχημένιχα , eΕ Λ χή η ο ρ ίς— 
H e p t a p o r i  s—E p t a p e r u s — Ε π τή η ν ρ ο ς — 'Ε ηήτιυρις, 'Ε πχέ-  
συκος—'Ε η ιεα υ χ ώ , ' Ε πχα ίχραλις—ΓΕπχήχραλίζ.

109) Τρίστιχος όμοια επιγραφή |π ι όμοιου μαρμάρινου ανάγλυφου, 
αύτόθεν.

«Κνρίαις ε<Τ ϋ^>εαΐς Ν ύμφαις Βονρδαπηναΐς επηχόοις ύπερ τής 
σωτηρίας το αγαλμα».

110) Τρίστιχος όμοία επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου ανάγλυφου, 
αύτόθεν.

«< Κνρίαις^> Νύμ<^φαΐζ^> Ά δρ ιάνιος  eΕρμοχράτους ευχήν».
111) Μονόστιχος όμοία επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου ανάγλυφου, 

αύτόθεν.

«Θεα#ώ Αεϋαχέν&ον»

Θεα&ώ και ΔεαάκενϋΌς, Θρφκικά, σπάνιά* άπαντά άρσεν. Θεα· 
Φ ίο νς . j)

112) Δίστιχος όμοία επιγραφή επί όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου ύψ. 
0,27, πλ. 0,20, πάχ. 0,03, αύτόθεν.

«*Επχέκε(ν)&ος Β ίϋυος '».?.)

113) "Ομοία επιγραφή δίστιχος επι όμοιου μαρμάρινου αναγλύφου 
εχοντος και τον ’Απόλλωνα ΰψ. 0,39, πλ. 0,25, αύτόθεν.

«Ά πολλώ νις 'Απολλωνίδου δ καί Αονγεΐνος, Βονρδοπηνός*. 3)

114) Δεκατετράστιχος επιταφία χριστιανική επιγραφή επί μαρμάρι
νης πλακός, εύρεθείσης εν τφ Χισάρ. Προέρχεται από τού 4ου—5ου αίώ- 
νος.

1 )D  ο b f  ο u 3 k y, αύεό&ι, τόμ. X III, εε. 1896, σελ. 413, άρι6. 2 5 - 27 
30 -38 . ·

2) D ο b r ο u a k y, αύιόθι, τόμ. X II I ,  I t.  1896, σελ. 408, άρ. 1. 
D D o b r o u s k y ,  αύεόθι, τόμ. XVI» ετ. 1900, σελ. 66, άρ. άρ. 8.
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«ε0  τδν ναόν τής τεζάρτης δεκάδος αγίων ποϋ·ίοας (sic) είς άείδιον 
οΐκητήριον και δόμον ειδικόν αποοχολικόν Ιατήριον καταοκενάοας Φλωρεντι- 
ος, δ τ<^ή^>ςενλαβονζ μνήμης γενάμενος άναγ(νώστης ;) και ήγούμ(ενος) 
ε ^ ν β ^ ά δ ε  την κατάπ<^αυ^> οιν ηϋραζο,τή πρήδ(ιε) <  κα^>λανδον Μ άρτιον 
ίνδ(ικτιώνος) ζ'» .ι)

115) Έπτάστιχον τμήμα επιτάφιας εκκεκομμένης άνωθεν επιγραφής, 
χριστιανικής επί μαρμάρινης πλακός μήκ. 1,57 και πλ. 0,62 του μ. πάχ. 
0,08, εύρεθείσης εν Φιλιππουπόλει. Προέρχεται από του 5ου αίώνος.

*...........<^τεβ ; ^>νηκότων, την προοηγορίαν^ήν^ δνομαοτϊς (sic) και
ένδοξης^ τον βίου τούτου διατρίψας (sic) έπιτΐ<^ο^>βήοας (sic) τε την 
άείδιον κα τ< ^ο ΐ^κ ία ν  έν<Υ£> οκηνΐ (sic) τής ενδόξ<^ης^> άθ<[Αο>- 
φόρον εν&άδε τ<^ήν> καχάπανσι<^ν> ηνρατω  (sic)»,

Ό Κ  a ϊ i n k a συμπληροι ’Α ε ιφ ό ρ ο ν  το ά& λοφάρον είναι του 
συλλογέως.2)

116) Έπτάστιχος επιταφία χριστιανική επιγραφή έπί μεγάλης εξ 
ασβεστόλιθου πλακός εύρεθείσης έν τή κώμη Κιουσελέρ παρά τφ Χισάρ. 
Πλεισται των λέξεων είναι συντετμημέναι. Προέρχεται από του 6ου αίώ
νος, 592 (;).

« f  Έν&άδε κατάκειτε (sic)Σολομών "Οτης, μέγας ϊ<^ερο^>μνήμ(ων)} 
γεν(ικός) ταμ(ίας) κομ<^ί^>των κ(αί) δομέο(τικος') μέ(γας) κ[άι) βικάρ(ιος). 
Θρά,κης, τελ(εντήσας) μη{νός) Νοεμβρ(ίον) ο τ \ Ινδ(ικτιώνος) α'. βαοιλ(εύ~ 
οντος) τον δεοπό(τον) ημών Φλα(βίον) Τιβερίου Μ αυρίκιον, εζονς ι .  (;)».

πιθανώς εκ του H o s t i l i u s ·  επειδή δμως τό Τ κλίνει 
προς τό Υ ’ίσως άναγνωστέον Οϋης εκ του V e j e n s, πρβλ. Ο ύ  ά λ η ς 
εκ του V a 1 e n s. 3)

117)’jS!x Φ ιλιππουπόλεω ς. Λατινική πεντάστιχος αναθηματική επιγραφή 
επί μαρμάρινου βωμού ή βάθρου, κεκομμένου ά ιω θι. Ενρέθη εντός τής πε
ριοχής τοΰ αρχαίου τής πόλεως σταδίου έντετοιχισμένη εν τοΐς θεμελίοις 
κτιρίου εις βάθος 4 μέτρων. Χρονολογείται από των χρόνων του αυτο

ί)  Β. F i I ο w Jahrb. des Deut9C. arqlj. Inst. Anzeiger, I t . .1910, σελ. 894.— 
K a 1 i a k a, αύτόδι, άρ. 364.

2) K a 1 ί q k ' a, αΰϊόθι, σελ. 288, άρ. 365.—Αί κατ’ αρσενικόν γένος αντί Όη· 
λυκοϋ εκφερόμεναι μέτοχοί προέρχονται έκτη ς προσαρμογής τής επιγραφής προς 
άλλην άνήκουσαν είς άνδρα.

3) Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Έ πετηρ. έ&ν. βιβλ. καί μουσείου Φιλ)πό„ 
λεως, εν. 1927, σελ. 183, I καί ετ. 1930, σελ. 256, Χ Ι Χ . — Τ ο ϋ α ν τ ο υ Θρφ- 
κικά, τομ. II, i t .  1929, σελ. Β, I I .
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κράτορος Καρακάλλα (212 — 217), εις ον και την μητέρα του ’Ιουλίαν Δό
μναν άφιεροϋται υπό των εν τη πόλει εγκατασταΦένχων παλαιμάχων στρα
τιωτών : «Imp(eratori) M(arco) Aur(elio) Severo Antonino et Juliae 
Domne (sic!) m atri castrorum et Aug(usti) vet(erani) eor(u)m». τ. ε. 
« Τω αύζοκράζορι Μάρκφ Ανρηλίω Σεουήρζρ Άνζωνίνψ καί zfj ’Ιουλίρ, 
Δόμνα, μηζρι χών φρουρίων και τον αύτοκράτορος οι παλαίμαχοι τούτων 
άνέ·&ηκαν».ι)

Κ. Μ Υ ΡΤΙΛ Ο Σ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Σελ. 152, έπιγρ. 35 αντί ά ν α π α ύ λ ω  άνάγνωθι α ν α π α ύ ω  

» 158, » 53 » Κ λ ο υ ν ί ο υ  » Κ λ ο ν ί ο υ  1

1) Ά  ν δ ρ έ ε φ Σ τ. έν τη έφημ. του δήμου τής πόλεως, ε ΐ. 1934, άρ. 174 
σελ. 3.



ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ

1. Τό είς Κω νσταντινούπολη' ταξείδιον, και επιστροφή εκεΐ&ιν, τό 
1550, τού εκτάκτου απεσταλμένου τής Βενετίας προς τον Σουλτανον Σον~ 
λεϋμάν, serC atliarin  Zen.

Κανά την εκδοσιν τον Ρ. Matkovic, τδ 1878, εις την ’Ε πετηρ ίδα  
τής Γιουγκοσλαβικής Α κ α δ η μ ία ς  τού Ζ άγκρεμπ.

Δυναταί τις νά φθάση από τό Σπαλάτο εις Κωνσταντινοΰπολιν μέ 
καραβάνι, ιππεΰων, εντός 37 ή 38 ημερών επειδή όμως άλλάσσει τις ίππους 
και αουρουζζηδες  από Σπαλάτο εις Σεράγλιο, έκεΐάεν είς Νοβοπαζάρ, κα- 
τόπινείς Σόφιαν,από Σόφιαν είς Άδριανοΰπολιν καί έκεϊθεν είς Κωνσταν
τινούπολή, παραμένει δε είς Μικρόν Τσεκμετζέν δυο ή τρεις ημέρας δπως 
έπιτραπή ή είσοδος, απαιτούνται 50 ή 52 ήμέραι διά τό ταξείδιον. Έν 
τούτοις, ιππεΰων, εύχερώς δυναταί τις νά φθάση από τό Σπαλάτο είς 
Κωνσταντινοΰπολιν εντός μηνός.

’Από την Ραγοΰσαν δυναταί τις νά φθάση εντός 25 ημερών καί άν 
άκολουάηση τον δρόμον χωρίς αργοπορίας φθάνει εντός είκοσαημέρου. 
Οί Βλάχοι όμως του Σουλτάνου διατρέχουν έξαιρετικώς τήν άπόστασιν 
είς 15 ημέρας.

Παρά την Φιλιπποΰπολιν είναι οί πολύ μεγάλοι σταΰλοι τών καμη
λών καί ίππων τοϋ-Σουλτάνου, οί όποιοι έχουν μέγαν αριθμόν ζώων. Ή  
πεδιάς τής Φιλιππουπόλεως είναι δλη φυτευμένη μέ δρυζαν.

Τήν 31 ’Ιουλίου άνεχωρήσαμεν από τήν Άδριανοΰπολιν ΐππεΰοντες 
καί διελθόντες τέσσαρας λίθινους γεφΰρας έφθάσαμεν είς τήν κωμύπολιν 
Χάφσαν (Avza), ΰπου κατελΰσαμεν. Κατοικεΐται από Χριστιανούς καί 
ολίγους Τοΰρκους. "Υπάρχει εδώ τέμενος καί Ιμαρέτ, ίδρυθέντα από έξισ- 
λαμισθέντα ’Ιουδαίον, δστις ένυμφεΰθη τήν αδελφήν τοϋ Σουλτάν Σελήμ 
καί έγινε ζεφζερδάρης. Είναι ό ίδιος δστις ίδρυσε τό Ιμαρεν καί τό τέμε
νος τοϋ Μικρού Τσεκμετζέ, δνόματι Abdir Salam. Διά τής κωμοπόλεως 
ρέει ρυάκιον όνομαζόμενον Χάφσα (Avza) ά'νω τοϋ οποίου ύπ,άρχει μικρά 
κομψή λιθίνη γέφυρα. — ’Ανεχωρήσαμεν έκεΐθεν καί τήν Ιην Αύγοΰστου 
έφθάσαμεν είς Escbdbaba, ω9αιοτάτην κωμόπολιν είς τήν είσοδον τής 
Ο ρ α κ  ι κ ά Σ Τ ' 12
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όποιας ευρίσκεται ώραΐον μέγαρον κτισθέν από μεγιστάνα (Sanzacco), 
καί εις τό όποιον ή Σουλτάνα πάντοτε καταλύει, όταν έρχεται έκ Κων
σταντινουπόλεως. ’Έχει καλά χάνια, ίμαρεζ  καί τέμενος. Εις το υλμτίέ  
αναπαύεται ό νεκρός Τούρκου αγίου, από τύν όποιον ή κωμόπολις έλαβε 
τό όνομά της. Τππεΰοντες διά τής πεδιάδος διήλθομεν πέντε καλάς λιθί- 
νας γέφυρας μετά προφυλακτήρων, αί ύποΐαι ήσαν τριών ή πέντε αψίδων, 
άνωθι χειμάρρων αί όποΐαι κεΐνται εγγύς πολλών ώραίων λιθοστρώτων 
οδών, κατασκευασθείσας από άνδρας καί γυναίκας προς ευκολίαν τών τα- 
ξειδιωτών καί την αγάπην του Θεού. Δεν εΰρομεν εις την πεδιάδα αυτήν 
καλό νερό, ολίγον μόνον καί κακής ποιότητος.

Τό εσπέρας αφίχθημεν εις Bargas, μεγάλην κωμόπολιν, όπου κατε- 
κλίθημεν εις τό ύπαιθρον. Εϊ.ς την κωμόπολιν αυτήν εύρίσκονται αρκετά 
καί καλά χάνια, τέμενος καί ίμαρέτ. —Τό Πάσχα γίνεται πανήγυρις διαρ- 
κούσα τρεις ημέρας. Εις αυτήν · πωλούνται μεγάλα ποσά εμπορευμάτων, 
συναθροίζεται πλήθος από όλην τήν περιφέρειαν καί γιουρούκοι (Vruzi), 
φιλήσυχοι κάτοικοι τής υπαίθρου μέ τά ζφα των. "Οπως μέ έπληροφόρη- 
σεν έςέχον πρόσωπον τής Άδριανουπόλεως, έρχονται εις τήν πανηγύριν 
από την Άδριανούπολιν 280 έως 800 άμαςαι μέ διάφορα εμπορεύματα, 
τών οποίων τά πλείστα πωλούνται. Διακρίνονται ίχνη αρχαίων τειχών καί 
διέρχεται ποτάμιον όνόματι Bergas.

Εις τάς 2 πριν ή εξημέρωση ήγέρθημεν καί ΐππεύοντες διήλθομεν 
βρΰσιν παρά τήν κωμόπολιν Calistrano. (Σηα. μεταφραστού. ’Ίσως ό 
τύπος Calistrano είναι τό άρχαΐον όνομα τής κωμοπόλειος, τό όποιον οί 
Τούρκοι άποκαλούν κατά παραφθοράν Καριστεράν). Έδώ υπάρχει χεί
μαρρος φέρων τό όνομα τής κωμοπόλεως. Είδομεν δύο κάλλιστα χάνια κτι- 
σθέντα από τον μέγαν βεζΰρην Rusten bassa, καί ώραίαν οικίαν, όπου 
παραμένουν, οσάκις έρχονται άλλαι προσωπικότητες, ώραΐον τέμενος 
κτισθέν από τον ίδιον πασσάν, γέφυρας καί λιθοστρώτους οδούς εις τήν 
καταλασπωμένην ύπαιθρον. Άνήλθομεν άνωθεν γέφυρας επί ποταμού 
καλουμένου Chiurlich, καί τήν εσπέραν αργά έφθάσαμεν εις τήν κωμό- 
πολιν Chiurlich, όπου εδρεύει μέγας καδής τιμώμενος, διότι υπό τήν δι
καιοδοσίαν του έχει μεγάλην επαρχίαν. 'Ο τόπος αυτός έχει πολύ κυνήγι 
λαγών καί πουλιών καί δι’ αυτό ό Σουλτάνος έρχεται ενίοτε νά παρα- 
μείνη επί μήνα κατ’ έτος. 'Όλαι αί οίκίαι έχουν ωραίους κήπους καί αί 
πλεΐσται κατοικοΰνται υπό Χριστιανών. *Η πόλις έχει περιφέρειαν δύο 
μιλλίων, άφθονεΐ παντός είδους ζωοτροφιών, έχει καλούς οίνους, ώραΐον 
τέμενος., καλήν οικίαν διά σπουδαστάς, ώράίαν καί άςιομνημόνευτον σχο
λήν παιδιών, κτισθεΐσαν από τον Acineth πασσάν, τού όποιου άπεκόπη 
ή κεφαλή εις Soria (Συρίαν ; ) ώς επαναστάτου, επίσης καλά χάνια καί 
κάλλιστον ίμ ά ρέΐΐ.

'Υπάρχει καί λίμνη πλησίον αυτών τών κατοικιών ή οποία έχει εις
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τό βάθος της πολλούς ίχθεΐς. Άνεχωρήσαμεν εντεύθεν χήν 3ην και ΐππεύ- 
οντες διά χαμηλής πεδιάδος διήλθαμεν κωμόπολιν έρημωμέχην, ούτως 
ώστε νά μή είναι ανάγκη νά την όνομάσωμεν. Τήν μεσημβρίαν έφθάσα· 
μεν είς βρύση', οπού Ισβήσαμε τήν δίψαν μας.

Τήν Ι8ην ώραν άνεχωρήσαμεν, ίππεύσαντες εΐδομεν μακρόθεν τήν 
θάλασσαν και έξακολουθοΰντες τον δρόμον μας έφθάσαμεν τήν 23ην ώραν 
είς Σηλυβρίαν. CII από Chiurlicli μέχρι τής Silivrea οδός είναι ή πλέον 
επικίνδυνος από ληστάς, καθ’ δλην τήν Τουρκίαν’ είναι δ όνομαστός κάμ
πος τής Chiurlich. Ή  Σηλυβρία είναι περιτειχισμένη, έχει αγοράν, χάνι, 
τέμενος, ΐμαρέτ. Έδώ συνηντήσαμεν βενετικά πλοία sorte, τά οποία ήλ
θαν νά φορτώσουν μαλλιά* υπάρχουν αρκετά καί πολύ καλά χάνια, Ιμαρέτ  
μέ τό τέμενος, τό ώραιότερον καί πλουσιώτερον από κάθε άλλο αυτού 
τού τόπου. Κατοικείται τό πλεΐστον από Χριστιανούς καί έχει εξήντα π?" 
ρίπου οικίας Ίσπανο-έβραίων. ’Έχει μεγάλον καδήν καί είναι πόλις 
άφθονούσα είς παντός είδους τρόφιμα’ έχει αρκετούς ανεμομύλους.

Την 4ην έξεκινήσαμεν καί διελθόντες έφιπποι πεδιάδα μέ υψώματα 
συνηντήσαμε δύο κωμοπόλεις πριν ή φθάσωμεν είς Μεγάλον Τσεκμετζέ. 
Μία έ; αυτών ονομάζεται Babergor (sic Έπιβάται ;), ή έτέρα Comberg'er 
(sic Οίκονομεΐον), άμφότεραι πλησίον τής θαλάσσης. Εΐδομεν πολλάς 
λιθοστρώτους οδούς μέ λιθίνας ή ξυλίνας γέφυρας κτισμένας Ιπί χείμαρ
ρων. Αί οδοί καί αΐ γέφυραι αύται έκτίσθησαν υπό τής συζύγου τού μέγι
στα νος R listen ονομαζόμενης Sukana, θυγατρός τού Σουλτάνου, χάριν 
αγαθοεργίας προς ασφάλειαν των ταξεΐδευόντων.

Έφθάσαμεν είς Μεγάλον Τσεκμετζέν (Ponte grande) ή γέφυρα τού 
όποιου είναι μεγάλου μήκους, διερχομένη επί θαλασσίου ύδατος, ύπ’ αυτήν 
δέ εισέρχεται τόσον νερύν, ώστε σχηματίζει τόπον αλιείας, από τον όποιον 
άλιεύονται πολλά χνάρια προ παντός cievoli (κέφαλοι)’ τό μέρος τούτο 
εύρίσκεται είς καλήν τοποθεσίαν καί περιβάλλετα ι, από λίθους καί είναι 
μεγάλο* έξω τής γεφύρας καί από τό έν μέρος καί από τό άλλο είναι οδός 
λιθόστρωτος, μέ οικίας καί από τό έ'ν καί τό άλλο μέρος’ ύπάρχουν χάνια 
καί Ιμαρέζ  μέ τέμενος. Διελθόντες εντεύθεν έφθάσαμεν είς βρΰσιν είς τήν 
εξοχήν. Καί ίππεύσαντες άνήλθομεν αρκετά ιχ^ηλά υψώματα τά όποια 
αφού διήλθομεν εύρομεν προς τά αριστερά μίαν μεγάλην λίμνην 
γλυκέος ύδατος, ύφαλμύρου, διότι ενίοτε εισέρχεται χθαλάσσιον νερό, καί 
πλησίον τρεις ανεμομύλους. Αυτή ή λίμνη σχηματίζεται από ένα χείμαρ
ρον καί είναι μεγάλη. Τππεύοντες έφθάσαμεν είς Μικρόν Τσεκμετζέν.

Κατά τήν επιστροφήν.—Τήν 19ην ’Οκτωβρίου, έφιπποι πάντοτε, 
έφθάσαμεν είς Χάφσαν (Avza) οπού εύρωμεν τήν κωμόπολιν γεμάτην από 
ιππικόν καί καμήλους τού Σουλτάνου, όστις μετέβαινε είς Κωνσταντινού
πολην έπιστρέφων έξ Άδριανουπούλεως. Διά τούτο επροχωρήσαμεν περαι



180 Α , Α, Σταμονλη

τέρω δπως εΰρωμεν κατάλυμα και εφθάσαμε, μεταβαίνοντες εις Άδρια» 
νούπολιν, εις κωμόπολιν καλουμένην Via bassa κτισθείσαν από τον Via" 
εδώ κατελΰσαμεν.

2. Ταξεϊδι εις KcovouxvrtrovnoXtv κατά το 1827 τον Captain Char
les Colaille Frankland (Royal Nay). Αονδΐνον 1829 τόμ . I  οελ:81— 84

’Απριλίου 10, 1827. Άνεχωρήσαμεν από την Tehorlu-είς τάς 5' έβρε- 
χεν δληντήν πρωίαν. O H ad jeeE m ir Achmet, ό τάρταρος, τώρα ήλλαξε 
τό πράσινό του σαρίκι μέ μακρύ καλπάκι κατασκευασμένο από μαύρο κετσέ.

Συνηντήσαμε μεγάλας συνοδείας, φορτωμένα μουλάρια και άλογα μέ 
δέματα εμπορευμάτων, κατά τά φαινόμενα από την Γερμανίαν. Ό  τόπος 
είχε τά αυτά μέ τούς προηγουμένου; χαρακτηριστικά. Τό πρωινό μας έλα- 
βαμε εις τουρκικό σπιτάκι, εις μέρος όνομαζόμενον Kumulclia (Κινικλή). 
Αί Ικτεταμέναι πεδιάδες ολαι μέ τό έδαφος υγρόν καθίστων τό'άαξεΐδι 
πολύ κοπιαστικόν διά τά ά'λογα. "Ολο ήτο διαρκής έρημος, χωρίς κατοικίας 
ή δένδρα. Διά μια; εφθάσαμεν εις την Προποντίδα. Εύχαριστήθην ίδά)ν 
τό στοιχεΐον μου, καί τό εχαιρέτησα μέ ένα huzza καί)’ δσον δεν είχα είδεΐ 
τά χαρούμενα νερά τής βαθυκυάνουν θαλάσσης επί 20μήνας.

Ταχέως είδομεν πλοιον, κατά τά φαινόμενα βρίκιον, διευθυνόμενον 
προς νότον. "Επνεε ‘ισχυρά θύελλα από τά βορειοανατολικά, εκεί δπου 
εστεκόμεθα εΐμεθα άρκετά ύψηλότερον τής θαλάσσης, εκτεθειμένοι εις την 
βιαιότητα τού ανέμου από τον Εύξεινον* επειδή δμως ήτο άνεμος τής 
ξηράς ή θάλασσα ήτο γαληνιαία, καί τό βρίκιον Ιφαίνετο είχεν ώραίον και
ρόν. Ό  σουρουτξής μας έχασε τον δρόμον καί μάς έκαμε γύρον τουλάχιστον 
τεσσάρων μιλλίων έξω τής ευθείας, ζητών τήν ακτήν.

Είδομεν τήν γραφικήνπόλιν Selyvria μέ τον λιμένα της, τά πλοία 
της και τά αρχαία της τείχη,έχουσαν λαμπράν άποψιν καί, φαίνεται, άκμά- 
ζουσα καί γραφική. CH Sely vria κατά τά φαινόμενα έχρημάτισε πόλις 
πολλής στρατιωτικής καί εμπορικής σημασίας. Ή  τοποθεσία της είναι σχε
δόν απρόσβλητος, καί τά αρχαία της έλληνοφανή τείχη σώζονται είσέτι 
σχεδόν ακέραια. Τώρα κατεβήκαμεν εις τήν άμμον καί έχαρήκαμε δι’ ολί
γον τήν εύχαρίστησιν τού στερεωτέρου εδάφους.'Ως άνηρχόμεθα δμως 
ανωφέρειαν διά νά άνακτήσωμεν τον δρόμον μας, τό άλογο των αποσκευών 
μας έπεσε καί ολίγον έλειψε νά τό πετάξη ό ισχυρός αέρας από τον κρημνόν 
εις τήν θάλασσαν άλλ’ αμέσως έπηδήσαμεν από τά άλογά μας τρέξαντες 
εις βοήθειαν του, έσώσαμεν τό δυστυχές ζφον καί τάς άποσκευάςμας από 
τού νά γίνουν θρύμματα.

Εφθάσαμεν εις Selyvria διελθόντες μεγίστην γέφυραν τριάκοντα 
αψίδων, εις τάς τρεις. Λύτη είναι μεγάλη καί κατά τά φαινόμενα εύημε*



ρούσα πόλις' μεγάλη εμπορική κίνησις έφαίνετο εις τάς οδούς και εις πολλά 
καταστήματα. Άναχωροϋντες από τήν Selyvria παρετηρήσαμεν μερικά 
λείψανα αρχαίων στηλών κείμενα τήδε κακέ ίσε, καί έκτεταμένον νεκροτα
φείων. Τά αρχαία τείχη είναι πολύ ωραία καί περίεργα.

Πέριξ τής Selyvria υπάρχουν πολλαί άμπελοι και εΐδομεν καρπο
φόρα δένδρα ανθισμένα. ‘Ο τόπος ήτο πολύ δμοιος με τούς προηγούμε
νους, μέ ποΰ καί ποϋ λιθόστρωτα διά τά όποια προηγουμένως έκάμαμε 
μνείαν, καί μικράς λίθίνας γέφυρας. Εις τήν πέτραν μιας κεντρικής άψί- 
δος παρειήρησα ελληνικόν σταυρόν έχοντα κάτω των βραχιόνων δυο μι
κρούς λίαν διακοσμητικούς ναούς. ‘Ο Κ..... ειδεν επίσης εις άλλην αψίδα
ρωμαϊκόν αετόν. (Έρώτησις : είναι ή γέφυρα αύτη τής ελληνικής αυτοκρα
τορίας, ή οί λίθοι αυτοί ετοποθετήθησαν κατά τύχην από Τούρκους άρχι- 
τέκτονας;).

Έφθάσαμεν εις Byados (Έπιβάτας) εις τάς εξ .Έδώ ό τάρταρος κα
τόπιν πληροφοριών διά τον Tcekmetjeh, τήν κατόπιν πόλιν, δεν ενόμισε 
φρόνιμον νά εξακολούθηση τον δρόμον. Καί διενυκτερεύσαμεν εις καλόν 
καί καθαρόν καφενεΐον τό όποιον είχε πολύ εύγενής Έλλην. Δέν εύρον 
δμως τό' δωμάηον τό όποιον μάς έδωσαν νά κοιμηθώμεν, πολύ καλύτερον 
ή καταλληλότερον από τά συνήθη κατά μέσον όρον, τουρκικά χάνια. Έδώ 
είχαμε τό βραδυνό μας μέτόν τάρταρόνμας μέ p illa r^  όπως οί Τούρκοι τό 
ονομάζουν pillaff καί παρεμείναμεν μέχρι των δύο καί ήμισείας ωρών τής 
επομένης πρωίας. Έβασανίσθην τρομερά από τούς ψύλλους καί τούς ρευ
ματισμούς δλην τήν νύκτα, καί τό μεσονύκτιον άφυπνίσθην από τάς κλή
σεις τών Ιμάμηδων από τούς υψηλούς μιναράδες των τζαμιών. Ούδέν είναι 
πλέον άξιοπαρατήρητον ή αί ήχηραί αύταί φωναί διασπώσαι τήν πλήρη 
σιγήν τής νυκτός.

Ταξείδια εις Θράκην 18ί

Μετάψρασις A. Α. ΣΤΑΜΟΥΑΗ
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ΙΕΡΕΜΙΑΣ Β' 0  ΤΡΑΝΟΣ

ΚΑΙ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΣΤ ' ΑΙΩΝΑ*

Τη αγαστή μνήμη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. Π. Σ Τ αΜΟΥΑΗ 

f  20 Νοεμβρίου 1934

I. Κληθείς υπό του Θρακικού Κέντρου να κάμω έναρξιν των διαλέ
ξεων αύτοΰ κατά τούτο τό έτος καί εκλέξας θέμα τής διαλέξεώς μου τά 
κατά τον μέγαν Πατριάρχην 'Ιερεμίαν τον Β' καί την καθόλου κατάστασιν 
τοΰ έθνους κατά τον ιστ' αιώνα, δίκαιον νομίζω νά δικαιολογήσω εμαυτόν 
καί προς τούς Θράκας καί προς τούς άλλους άκροατάς μου διά την εκλο
γήν ταΰτην. Καί τούς μέν Θράκας ενδιαφέρει ό κλεινός 'Ιερεμίας ώς 
Θρμς αυτός, τής θρακικής Άγχιάλου γόνος καί θρέμμα, έκ των μάλιστα 
έξεχόντων ιστορικών άνδρών τής χώρας εκείνης, ή έξοχωτάτη προσωπικό- 
της τού Γένους κατά τον δεύτερον τής οίκτράς δουλείας αιώνα; Προβάλ
λει δέ αυτόν ή Θράκη ώς τίτλον τιμής" διότι ή χώρα εκείνη, άποτΕλέσασα 
επί 16 αιώνας την ένδοχώραν ή μεσογαίαν τής μεγάλης παρά τόν Βόσπο
ρον τού Ελληνισμού πρωτευούσης, εγγύτερον παντός άλλου τμήματος τής 
ελληνικής πατρίδος παρηκολούθησε καί ήσθάνθη τούς παλμούς τής καρ
διάς εκείνης τού έθνους, πρώτη εθοκίμσζε τάς απηχήσεις των θριάμβων 
τού ιπποδρόμου διά τάς νίκας τών μεγάλων στρατηγών καί βασιλέων κα 
τελευταία ώς πιστός στρατιώτης άπέδωκε τάς τιμάς είς τό πεσόν μεγαλεΐον 
.τού Μεσαιωνικού Ελληνισμού. 'Η Θράκη διατελέσασα πάντοτε οίονεί συ
νέχεια τής Κωνστ)πόλεως, άνέπνεε την ζωήν αυτής είς εύρεΐαν ακτίνα 
μέχρι’τού Αίμου καί τής Ροδόπης· καί δτε οί ξένοι καί βάρβαροι κα- 
τακτηταί παρεβίασαν τόν μέγαν τού Αίμου περίβολον, ή Θράκη στενώτε- 
ρον συνδεθεΐσα μετά τής πρωτευούσης, διά τών μεγάλων άρτηρ.ών της 
τής Άδριανουπόλεως, Φιλιππουπόλεως, Στενημάχου, ’Αγχιάλου, Μεσημ
βρίας, Σωζουπόλεως, Σηλυβρίας κτλ., διωχέτευε τό Ελληνικόν αίμα διά 
τής Εκκλησίας καί τής γλώσσης είς τήν ύπαιθρον χώραν, έως ου δ τουρ

*) Διάλεξις εν τή αΐ&ούση της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έν συνελεύσει του 
Θρακικοΰ Κέντρου», είς τάς 2 Φεβρουάριου 1934
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κικός όδοστρωτήρ ήνοιςε νέου; ορίζοντας εις τον βίον τής Ελληνικής φυ
λή:. Διά πάντα ταυτα-ή Θράκη έχει δικαιώματα επί τής ιδιαιτέρας προσο
χής του ελληνικού κόσμου είτε εν τφ.συνόλφ αυτής ώς ελληνική χώρα πα- 
ρουσιαζομένη εϊτε μονόμερώς άνδρας ιστορικούς έκ των τέκνων αυτής 
διακριθέντας εν τφ β'φ τού έθνους προβάλλουσα εις την έκτίμησιν ημών. 
Άλλα και τούς άλλους, πλήν των Θρακών, άκροατάς μου ενδιαφέρει ή 
άνασκόπησις τού εθνικού βίου κατά τον σκοτεινόν δεύτερον από τής άλώ- 
σεως αιώνα έν μέσφ τού οποίου υπέροχος προβάλλει ή μορφή τού μεγάλου 
θρακός πατριάρχου.

2. 'Ιερεμίας ό Β'. μάς μεταφέρει εις τά μέσα τού ιστ' αίώνος, ένα,τον 
πρώτον ακριβώς, αιώνα μετά τήν" πτώσιν τού ελληνικού Βυζαντίου, αιώνα 
ερειπίου / υλικών καί πνευμ,ατικών, αιώνα λιποθυμίας και σκότους. Ό  υπο
δουλωθείς χριστιανικός κόσμος τής νοτιοανατολικής Ευρώπης κατάπληκτος 
εςηκολοΰθει νά βλέπη τήν άκατάσχετον ορμήν τών νέων κυρίων προς 
κατακτήσεις καί άλλων χωρών πέραν τού Αίμου καί τού Δουνάβεως, εις 
τήν ’Ασίαν καί Αφρικήν. Καί τήν κατάπληξιν ταύτην ούχί δλιγώ- 
τερον συνεμερίζετο ή έκεϊθεν τής Βιέννης καί τού Άδρίου Ευρώπη, ή 
Ευρώπη τής ’Αναγεννήσεως αλλά καί τών εμφυλίων θρησκευτικών αγώ
νων καί τού πολιτικού ανταγωνισμού τής Γαλλίας καί Γερμανίας, ή Ευρώ
πη τού απαίσιου Φιλίππου β' τής Ισπανίας, τού φρικώδους Ερρίκου η' 
τής Αγγλίας, ή Ευρώπη τής φοβέρας επαναστάσεως τών χωρικών τής 
Γερμανίας καί τοϋ αιματηρού γάμου τής νυκτός τού άγ. Βαρθολομαίου. 
Ή  Συρία, ή Παλαιστίνη, ή Μεσοποταμία, τό Κουρδιστάν καί ή Αραβία 
τής Ασίας, ή Τριπολϊτις, ή Τύνις, τό Άλγέριον τής ’Αφρικής κατεκτή- 
θησαν1 οί ίππόται τής Ρόδου έςεδιώχθησαν εκ τής ελληνικής μεγαλονήσου* 
ή Βιέννη πεντάκις είδε προ τών τειχών αυτής τούς φοβερούς γένι»

'τσάρους τοϋ αίμοβόρου Σελήμ τοϋ α' καί Σουλεϋμσν τού Μεγαλοπρε
πούς, κατεκτήθησαν δέ καί έλεηλατήθηιταν ή Ουγγαρία, ή Κροατία καί 
Σλοβενία' ο δέ Φραγκίσκος α' τής Γαλλίας, πρώτος χριστιανός ήγεμών 
καί συμμαχίαν συνήψε μετά τού Σουλεϋμάν (1535) κατά τοϋ αντιπάλου 
αυτού Καρόλου ε' τή; Γερμανίας καί ώδήγησε τον τουρκικόν στόλον λεη- 
λατοϋντα μέχρι τών ακτών τή ς ’Ιταλίας καί τών Βαλεαριδών νήσων. 'Η  
αμέσως μετά τήν άλωσιν ιδέα ευρωπαϊκής Σταυροφορίας προς εκδίωξιν 
τών τούρκωνέκ τής Ευρώπης ύπεχώρησε προτού φόβου τής έγκαταστά- 
σεως τούτων εις αυτό τό κέντρον τής Ευρώπης, προτού φόβου μή ό άγιος 
Πέτρος τής "Ρώμης άκολουθήση τήν τύχην τής αγίας Σοφίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

3. Ό  χριστινιανικός κόσμος τής ελληνικής’Ανατολής άφέθη διμ τού
το δλω; ανυπεράσπιστος καί αβοήθητος υπό τής όμοπίστου Δύσεως, ή



οποία ή άλως ήγνόει η άμυδροτάτην παράστασιν είχε περί τής εν ’Ανατο
λή πολιτικής και κοινωνικής καταστάσεως. ’Ενώ οι φυγάδες τού 145ο πε- 
ριέορερον είσέτι τά ράκη των κα'ι έν Ιταλία καί εν Γαλλία καί μέχρι τής 'Ισπα
νίας καί’Αγγλίας, ενώ σοφοίελληνες έδίδασκονέν Φλωρεντία καί Φερράρα 
καί αλλαχού, πολλοί δ’ ελληνες νέοι έκ τών υπό την Ένετίαν ετι ευρισκο
μένων χωρών, τώνίονίων νήσων καί μάλιστα τή: Κρήτης, έσποΰδαζον εις τά 
πανεπιστήμια τής Β. ’Ιταλίας, αυτή δε ή Βενετία ήτο κέντρον συναντήσεως 
καί πνευματική; καί εμπορικής συνεργασίας πλείστων έλλήνών, οϊτινες καί 
έγνώριζον την κατάστασιν τών δουλευόντων ομοφύλων καί εις τούς περί 
αυτούς μετέδιδον τά κατ’ αυτήν, παρά πάντα ταϋτα πολλαχοϋ τής Ευρώ· 
πη; έπίστευον δτιή τουρκική κατάκτησις έσάρωσε τελείως ή κατά το πλεϊ- 
στον την ελληνικήν φυλήν καί τήν χριστιανικήν θρησκείαν.’Άνδρες δέσο- 
β χροί, ώς οί γερμανοί καθηγηταί τήςΤυβίγγης Μαρτίνος ο Κροΰσιος καί 
Τάκωβος δ Άνδρέου καί ό πολύς Φίλιππος Μελάγγθων, ό κυριώτα-τος τοΰ 
•Λουθήρου συνεργάτης, νομίζοντες δτι έν Ανατολή ειχεν έκλίπει παν ίχνος 
χριστιανισμού, μετ’ έκπλήςεως «έμαθον δτι ζώπυρον Χριστού Εκκλησίας 
ούκ εύκαταφρόνητον αυτόθι λοιπόν έστι».

4. Οί έν Ευρώπη πρόσφυγες ελληνες βλέποντες τά αγαθά τής σχετικής 
εκεί ευνομίας έν μέσφ όμοπίστου κοινωνίας, υπό το ζείδωρον τής ’Αναγεν
νήσεως πνεύμα, περιέγραφον εις τούς ξένους διά μελανωτάτων χρωμάτων 
τήν έν ’Ανατολή υπό τούς τοΰρκους κατάστασιν, ΐνα προκαλέσηυν τύν οί
κτον καί τήν συμπάθειαν καί υπέρ εαυτών καί υπέρ τών ομοφύλων, εις 
βάρος μόνων τών κατακτητών. Πλησιεστέρα εν τούτοις έρευνα καί τότε 
Ιξ αυτοψίας καί σήμερον διά τοΰ άφθονου υλικού, τό οποίον εύρίσκεται εις 
τήν διάθεσιν τού έρευνητού, διαφωτίζει τήν εικόνα τής καταστάσεως τής 
όντως απαίσιας καί οίκτράς, αλλά καί καταμερίζει τάς εύθύνας αυτής δι- 
καιότερον, 'Ως είνε γνωστόν οί Τούρκοι, ολιγάριθμοι κατακτηταί εύρυτά 
της χώρας μέ πολυαριθμότερον πληθυσμόν καί ύπέρτερον πολιτισμόν, δέν 
άφωμοίωσαν τούς κατακτηθεντας, άλλ’ άφήσαντες άθικτον τό θρήσκευμα 
καί τό κοινωνικόν αυτών καθεστώς, έςεμεταλλεΰθησαν αυτούς μόνον οι
κονομικά*;, αυτοί περιορισθέντες είς τήν έξασφάλισιν καί έπέκτασιν τής 
κυριαρχίας αυτών διά τής στρατιωτικής αυτών δργανώσεως. 'Η  περιοδική 
άφαίμαξις διά τού παιδομαζώματος καί αί αύθαιρεσίαι τών μεγιστάνων 
έπληττον .πάντως τον ατομικόν καί οικογενειακόν βίον τών χριστιανών? 
έφ’ όσον διήρκεσεν ή περίοδος τών κατακτητικών επιχειρήσεων κατά τούς 
δύο πρώτου; αιώνας, τον.ιζ"'' καί ιζ' καί έφ’ δσονοί σουλτάνοι αύτοίπρο» 
σωπικώς διηυθυνον καί τήν εσωτερικήν πολιτικήν .καί τάς στρατιωτικά; 
επιχειρήσεις. 'Όεε όμως ή κατακτητική ορμή έμετριάσθη καί τέλος περιω- 
ρίσθη, οί δέ σουλτάνοι κλ,εισθεντες εις τό χαρέμι παρέδοσαν τήν αρχήν είς 
τήν στρατιωτικήν καί διοικητικήν αριστοκρατίαν καί τήν πολυπληθή αύ·
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λικήν Ιεραρχίαν, την οποίαν άπετέλουν παντός είδους και φυλής τυχο- 
όιώκται αρνησίθρησκοι, ή κατάστασις άπέβη οίκτροχέρα και όντως αξιο
θρήνητος από τής «πάψεως καί εξ αιτίας τής ηθική; διαφθορά; αυτών 
των υποδούλων χριστιανών. 'Η  ελλειψις κοινής νομοθεσίας καί ή ελεύθερα 
προσφυγή εις τό δίκαιον τού Κορανίου, τό όποιον ήρμηνεΰετο κατά τάς 
έκάστοτε αντιλήψεις τού καδή, τάς οποίας συνήθως καθωδήγει καί διεφώ- 
τιζεν ό ήχο; ή ή στιλ.πνότης τού χρυσού, ήνοιξαν διάπλατα τάς πύλας είς 
την έξαχρείωσιν καί διαφθοράν τών χαρακτήρων ούχί μόνον εις τάς σχέ
σεις προς τούς κρατούντας, άλλ’ είς τον δημόσιον καί τον ιδιωτικόν βίον 
τών χριστιανών καί δη τών πολυπληθέστερων έξ αυτών, τών Ελλήνων. Οί 
τουρκοι εΐχον ανάγκην χρημάτων προ; ίκανοποίησιν τού περιωρισμένου 
υλιστικού των βίου τών χαρεμίων καί προς διατήρησιν τή; θέσεώς των. 
την οποίαν αδρώς έξηγόραζον από τής' άπληπηας τών μεγιστάνων τής 
πρωτευούσης. Οί ελληνε; πλουτούντες έκ τή; γεωργίας, τής κτηνοτροφίας 
καί τού εμπορίου, έκ τής εξαγοράς τών φόρων ή τής προμήθειας ιματισμού 
καί τροφίμων τού στρατού, τής αυλής καί τών πασάδων, έθεράπευον και 
ικανοποιούν τάς φιλοδοξίας αυτών, διά δωροδοκίας έξασφαλίζοντες μίαν 
προσοδοφόρον θέσιν, παΰοντες ή μεταθέτοντες ή διορίζοντες ένα αρχιε
ρέα, έκτοπίζοντες ένα έπίφοβον καί ευτυχή αντίπαλον.

5. Είς τάς επαρχίας καί δή είς τάς ευρωπαϊκά; τής Τουρκίας, ό'που 
μάλιστα ό τουρκικός πληθυσμός άπετέλει σχετικήν μειονότητα, ή περιω- 
ρίζετο είς τού; διοικητικούς καί δικαστικούς υπαλλήλους τό βάρος τής-δου- 
λείας δεν ήτο πολύ έπαισθητόν. Λήγοντος τού ιστ' αίώνο;κατηγγέλθη επι
σήμους είς τό Πατριαρχεΐον υπό τού κλήρου τής ’Άρτας ό'τι «οί έν τοίς πα
τριαρχικοί; σταυροπηγίοις καί τοϊς λοιποϊς μοναστηρίοις ιερομόναχοι τε 
καί μοναχοί εισερχόμενοι εις τήν πόλιν ταύτην τής Άρτης καί περινο- 
στούντες έν αυτή καθ’ έκάστην αύθαδώς καί άδεώς έσθίουσι καί πίνουσι 
μετά γυναικών καί παιδιών καί πολλάκις εύρίσκονται άσχημονούντες (συμ- 
φθειρόμενοι καί αίσχρώς μιγνύμενοι) ού μόνον μετά κοσμικών γυναικών 
αλλά καί μετά μοναζουσών καί ό'τι πολλαί γυναίκες κοσμικαί καί μονάξου- 
σαι εισερχόμενοι έν τοΐς άνδρφοις μοναστηρίοις εύρίσκονται κοιμώμεναι 
εκεί νύκτας'πολλά:». "Οτε δέ ό μητροπολίτηςΝαυπάκτου ήθέλησε νά κω- 
λύση τήν τοιαύτην ακοσμίαν «πολλοί τών ιερομόναχων καί μοναχών εκεί
νων καί άλλων προσώπων κατέθωκαν αυτόν καί τον έ'ξαρχον Νίκωνα είς 
τον καδήν τού τόπου,.είς τον έμίνην καί εις τον μουφετήν καί μεγάλως 
έζημίωσαν αυτούς».') Ό  έπίσκοπος Δρυνουπόλεως Γαβριήλ κατεμαρτύρει 
τών χριστιανών είς τούς τούρκους, έστεφάνωσεν επταετές κοράσιον, καί 1
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άλλην κόρην μετά παιδός έννεαετοΰς, έχειροτόνησε 17η νεανίσκον εις [ε
ρέα αντί 3000 άσπρων. Ή  ατασθαλία των καλογήρων εις τάς επαρχίας 
ήνάγκασε την μεγάλην σύνοδον τοΰ 1503 εν Κωνσταντινουπόλει, κατά πρό- 
τασιν τοΰ ’Αθηνών Θεοφάνους, νά λάβη αυστηρά κατ’ αυτών μέτρα, ϊνα 
μη τό όνομα τοΰ Θεοΰ βλασφημήται>ι) δι’ αυτούς παρά τοΐς άπίστοις. 
Ταΰτα καί πολλά παρόμοια, μαρτυροΰμενα υπό των χρονογράφων, ση
μειωμάτων εις επαρχιακούς επισκοπικούς κοόδηκας, είς την αλληλογραφίαν 
συγχρόνων άνδρών και είς μέτρα ληφθέντα υπό πατριάρχων η συνόδων 
προς περιστολήν ποικίλων κακιών καί ηθικών παρεκτροπών, άποδεικνύ- 
ουν ότι είς τάς διαφόρους ελληνικά ς χώρας κατά τον ιστ' αιώνα, ή δουλεία 
έπαυσε νά είναι φοβερά ούτως, ώστε νά άνακόπτη πάσαν ελευθέραν έκδή- 
λωσιν τοΰ κοινωνικού βίου.

6. "Οσον καί άν φανή σήμερον παράδοξον, ή ελευθερία αύτη έςεδηλοΰ- 
το καί είς την πρωτεύουσαν υπό τά όμματα τώνπανισχΰρων καί άγρυπνων 
φρουρών τής τουρκικής κυριαρχίας. Περί τά τέλη τοΰ ιστ' αίώνος, τώ 1δ92 
ό ακόλουθος τής αυστριακής πρεσβείας τσέχος von Mitrovitch είδεν ομά
δα έλληνίδωνείς τάς οδούς τής Κωνσταντινουπόλεως πομπωδώς συνοδεύ- 
ουσαν είς γαμήλιον λουτρόν την ώραίαν κόρην πλουσίου καί εύγενοΰς ελ- 
ληνος, τής οποίας ό μνηστήρ άνεμένετο μετ’ δλίγας ημέρας έκ Κρήτης, 
όπου έταξείδευσεν όπως φέρη τά γαμήλια δώρα. Τώ 1;)45 μετά τον θάνα
τον τοΰ καλού πατριάρχουΤερεμίου τού xV,oi έλληνες κάτοικοι τού Γαλατά 
καί οί Καραμανΐται, οΐ και μέχρι τοΰ ιθ' αίώνος περιβόητοι Καραμανλή- 
δες τής Σταμποΰλ, θορυβώδεις έςώρμησαν προς την Παμμακάριστου, τό 
τότε Πάτριαρχεΐον, όπου συνεδρίαζεν ή σύνοδος προς εκλογήν νέου πα- 
τριάρχου, καί είσβχλόντες είς τήν αίθουσαν τής σύνεδριάσεως συνέλαβον 
τούς αρχιερείς καί λοιπούς κληρικούς χειροπόδαρα καί κατεβίβασαν ούτως 
είς τον ναόν καί άπειλοΰντες τά έσχατα έςηνάγκασαν αυτούς νά εκλέξουν 
τον συμπολίτην αυτών Νικομήδειας Διονύσιον τον Β'. (1545 —1555). Τώ 
1579, ότε, κατόπιν ραδιουργιών τοΰ μυτιληναίου τυχοδιώκτου Παχωμίου 
Πατέστου, τονρκοι τσαούσηδες απεσταλμένοι έκ τής αυλής 3 ώρας μετά 
τό μεσονύκτιον άπήγαγον έκ τού Πατριαρχείου τον Πατρ. Τερεμίαν τον 
Β', ό δέ Π ιχώμιος άνευ εκλογής είσώρμησεν είςτό ΓΙατριαρχεΐον καί κατέ
λαβαν αυτό, οί χο.στιανοί ανάστατοι, έσπευσαν είς πολυπληθή διαδήλωσιν 
προς τά ανάκτορα καί θορυβωδώς έπέδωκαν αναφοράν καί έδήλωσαν ότι 
άποστέργουν τον επιβάτην τοΰ θρόνου. Καί δεν έσήμαινον μέν πάντα 
ταΰτα ότι ή σκηνή δεν θά μετεβάλλετο μετά μικρόν είς εικόνα βίας καί 1
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αυθαιρεσίας και δεν θά συνελαμβάνετο ή ωραία νύμφη όπως κλεισθή εις 
τό χαρέμι γέροντος αΰλικοΰ τσαούση και μετ’ ολίγον άπαγχονισθή μετά 
τοΰ μνηστηρός της εις μεγάλην πλατείαν υπό τούς θρήνους καί τούς 
λυγμούς των όθωμανίδων,, αΐ όποίαι άπέκλαιον την εις τον θάνατον όδη- 
γουμένην νεαραν καλλονήν. Έν  τούτοις εκ των ανωτέρω έκτεθειμένων 
άποδεικνύεται δτι εις την πραγματικότητα παραλλήλως υπήρχε καί ή αύ- 
θχιρεσία τού τούρτου δεσπότου, έλευ θέρου έρμηνευτού τού ιερού νόμου 
τού .^ορανίου, καί ό ΐκανώ; ελεύθερος βίος των έκτος τού νόμου τούτου 
υπηκόων χριστιανών, συμφώνως προς την εκκλησιαστικήν καί κοινωνι
κήν γραπτήν ή ά'γραορον νομοθεσίαν, έφ’ δσον αύτη δεν συνεκρούετο προς 
τό Κοράνιον.

7. "Ο,τι όμως περισσότερον έμετρίαζε τάς εκδηλώσεις τής τουρκικής 
αυθαιρεσίας καί βίας ήτο ή απληστία των Τούρκων, οϊτινες διαρπάσαντες■ 
καί δαπανήσαντες τον υλικόν πλούτον των κατακτηθέντων καί τήν άφθο- 
νον λείαν των πολεμικών επιχειρήσεων κατά τον πρώτον από τής κατα- 
κτήσεως αιώνα., ανίκανοι δέ διά τής εργασίας νά δημιουργήσουν καί δη
μόσιον καί ιδιωτικόν θησαυρόν, έζων πλέον εις βάρος τών υπηκόων χρι
στιανών, τών μόνων εργαζομένων, πωλούντες τάς έκάστοτε παρουσιαζο- 
μένας υπηρεσίας προς αυτούς. Τούτο δυστυχώς ένωρίτατα έδίδαςαν αυ
τούς αυτοί οί υπήκοοι, καί πρωτηγωνίστησαν έν τούτφ οι εκκλησιαστικοί 
άρχοντες καί ή λαϊκή αριστοκρατία, ή τις κατά τήν πρώτη ν από τής κα- 
τακτήσεως πεντηκονταετίαν προήλθενέκ τών λειψάνων τών βυζαντινών 
επιφανών οίκων καί τών διά τού εμπορίου εύπορησάντων δραστήριων άν- 
δρών, όσοι έκ τών διαφόρων επαρχιών έγκατεστάθησαν εις τήν πρωτεύ
ουσαν. Ά πό τοΰ πρώτου σπουδαρχίδου άρχιερέως, τοΰ Τραπεζούντος Συ
μεών, δστις ϊνα γίνη πατριάρχης προσέφερε διά τού σουλτανικού γύναι — 
κωνίτου χρήματα, τό λεγόμενον πεσκέσιον, ή δωροδοκία άπέβη τό εύκολώ- 
τατον μέσον προς κατάληψιν ου μόνον τοΰ πατριαρχικού θρόνου,αλλά καί 
παντός μητροπολιτικού τοιούτου. Τό κακόν ήρχισεν ήδη έπ’ αυτού τού κα- 
τακτητού Μωάμεθ τού β' καί έςηκολούθησεν έπί τών διαδόχων αυτού μέχρι 
σχεδόν τού τέλους τού ιη'.αΐώνος,ή δέ κακό ή θεία αύτη συνωδεύετο καί υπό 
τού έςευτελισμού τού χειροφιλήματος'ό πατριάρχης προσκομίζων τό πεσκέ- 
σιον ήσπάζετο τήν χεΐρα τού σουλτάνου καί τότε μόνον έλάμβανε τό σχετι
κόν μπεράτι, διά τού οποίου έκάστοτε άνενεούντο τά προνόμια τού πατριάρ- 
χου. Ταχέως δμως ή δωροδοκία έπεςετάθη από τού σουλτάνου καί εις 
τούς πολυπληθείς αύλικούς άπό τού Μ. Βεζίρου μέχρι τού καπή-άγα 
καί τοΰ τελευταίου τσαούση. Άπό τών πρώτων 500 άσπρων τού άπό Τρα
πεζούντος Συμεών, τό σουλτανικόν πεσκέσι ανήλθε τφ 1574 εις 2,000 
φλωρία, τφ δέ 1580 δ άθλιος Πατέστος άνεβίβασεν αυτό εις 10.000 φλω- 
ρία, πλήν τών άλλων δσα εις διαφόρους αύλικούς εδαπάνησε. Τό δέ πε-
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σκέσιοντοΰτο άνενεοΰτο εις έκαστον νέονεκλεγόμενου σουλτάνου.ώς τοΰτο 
συνέβη είς τον Ιερεμίαν β' εφ: οΰ άπέθανε Σ ελ ή μ ό β ' και διεδέχθη 
αυτόν Μουράτ ό γ' (1ο74—1595). Ευνόητου είναι δτι τά χρήματα ταΰτα 
εξευρίσκοντο συνήθως διά δανείων επί υπέρογκα) τόκφ παρά των 
πλουσίων έλλήνων εμπόρων τής πρωτευοΰσης, ενίοτε δέ καί παρ’Εβραίων 
τοκογλύφων, καί πολλάκις οί δανεισταί θορυβωδώς άνερχόμενοι εις τό 
Πατριαρχείου άπήτουν την άπόδοσιν των δανεισθέντων ή των τόκων 
την καταβολήν. Είς τον Πατριάρχην ήτο ανατεθειμένη καί'ή εϊσπραξις 
του κεφαλικοϋ φόρου του χαρατζίου από του λαοΰ διά των κατ’ επαρχίας 
μητροπολιτών, νέα αυτή πηγή παντοειδών καταχρήσεων. ‘Η καθυστέρη- 
σις τής είσπράξεως του φόρου τοΰτουέπεβάρυνε τό ταμεϊον του ΙΙατριαρ- 
χείου, τό όποιον ήναγκάζετο νά άποστέλλη άνά τάς επαρχίας είδικάς επί
τροπός προς εϊσπραξιν, αϊτινες πολλαχοΰ προσέκρουον εις την πενίαν του 
λαοΰ ή είς την κακοπιστίαν τών άρχιεςέων. Τφ 1594 πολλοί επίσκοποι τής 
Πελοποννήσου, ηγουμένου τοΰ Κερνίτζης ’Αρσενίου, «συνωμόσαντες» ήρ- 
νήθησαν νά καταβάλουν τό συνοδικώς άποφασισθεν καί Εφάπαξ επιβλη- 
θέν είς τους αρχιερείς χρηματικόν βοήθημα προς άπόσβεσιν τοΰ εκκλη
σιαστικού χρέους, άνερχομένου τότε είς 80 φορτώματα, δηλ.είς 20 περίπου 
εκατομμύρια σημερινών δραχμών.Τό ταλαίπωρονΈκκλησιαστικόν ταμεϊον 
επεβαρΰνετο έκάστοτε καί διά τών ατομικών δαπανών τών πατριαρχών, 
οίτινες συνήπτον δάνεια είτε διά τάς επισκευάς τοΰ Πατριαρχείου είτε διά 
τον πλουτισμόν τών ιδίων αυτών συγγενών. Ό  πατριάρχης Θεόληπτος ό 
β',όάπό Φιλιππουπόλεως(1585 -1587)κατά τό βραχύ διάστηματήςπατριαρ- 
χείας του συνήθροισεν εκ τών επαρχιών 55 φορτώματα τ. ε. 13.000.000 
δραχμών, εκδίδων πολλάκις είς τους δανειστάς εικονικά χρεωστικά 
είς βάρος, τοΰ ταμείου. Ό  δέ θειος αΰτοΰ Μητροφάνης ό·γ' ό προκάτοχος 
τοΰ 'Χερεμίου, άποθνήσκων εδήλωσεν δτι τά χρέη αΰτοΰ οφείλει νά 
πληρώση ό διάδοχός του.

8. Μεγάλη πληγή τοΰ Έκκλησιαστικοΰ κέντρου από τής άλώσεως 
καί μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ισι' αίώνος ήσαν οί ά'ρχοντες κληρικοί τοΰ Πα
τριαρχείου, οί δφφικιάλιοι δηλ. τών Βυζαντινών χρόνων, ό Μ. Οικονόμος, 
ό Μ. Χαρτοφΰλας, ό Μ. Σακελλάριος, ό Μ. Εκκλησιάρχης, ό Μ. Πρωτο- 
σΰγκελλος, ό Πρωτονοτάριος, ό Ρεφερενδάρίος, ό Μ. Ρήτωρ, ό Μ. Λογο
θέτης. Οΰτοι διατηροΰντες τήν παράδοσιν τοΰ έκκλησιαστικοΰ βίου τοΰ 
Πατριαρχείου, άποτελοΰντες τούςάιχέσους τοΰ πατριάρχου βοηθούς, γνωρί- 
ζοντες δ’ οΰτω τά πρόσωπα καί τά πράγματα, ήσκουν μεγίστην ροπήν Ιπί 
τον βίον τοΰ Έκκλησιαστικοΰ κέντρου.Οΰ μόνον είς εκάστην πατριαρχικήν 
Ικλογήν αυτοί ήσαν οί Ικ τών παρασκηνίων ή καί Ικ τοΰ εμφανούς διευ- 
θΰνοντες ή βοηθοΰντες τους υποψηφίους καί τους ισχυρούς αυτών ύπο- 
στηρικτάς,άλλα και τούς εκλεγόμενους Πατριάρχας ήξίουν νά έχουν όργανα
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αυτών. 9Ήδη από αυτής τής επαύριον τής άλώσεως, επ5 αΰτοΰ του Σχο- 
λαρίου, έσημειώθη ή επιβλαβή; δράσις αΰτη των «κληρικών αρχόντων* 
και αϊ συχναί μεταβολα'ι επί τοΰ πατριαρχικού θρόνου κατά τήν πρώτην 
πεντηκονταετίαν εις αυτούς ώς επι τό πολύ οφείλονται ι). Ίωάσαφ ό Β' ό 
Μεγαλοπρεπής (1 δόδ—1565),ο ρηξικέλευθος πατριάρχης,«ήλθεν είς πολλά 
σκάνδαλα μετά των τιμιωτάτωΓκληρικών καί τών εΰγενεστάτων αρχόντων», 
διότι «εταπείνωσε τούς κληρικούς και πλέον παρανομίας δεν έκαμναν,αλλά 
μήτε άδικοκλησίαν, καί έτρεμαν τον πολλά και αρχιερείς καί κληρικοί,διότι 
ήτο πολλά φοβερός, καί οί νοτάριοι δέ τά γράμματα μέ τά χέρια τους δεν 
τά έδιδαν, μόνον από τήν σκάλαν τά έδιδαν τοΰ καλογέρου καί τά εβού
λωνε καί πάλιν τά έδιδε κάτω. Έμισοΰσαν τον γοΰν οί κληρικοί καί έπα- 
σχαν κρυφά νά τον εβγάλουν», λέγει δ σύγχρονος σχεδόν χρονογράφος. 1 2)

9. Έτερος πολύ σπουδαιότερος παράγων τής κακοδαιμονίας περί 
τό Εκκλησιαστικόν καί Εθνικόν κέντρον ήσαν οί κοσμικοί ά'ρχοντες. τά 
λείψανα τής πρφην βυζαντινής αυτοκρατορίας, οί μετά τήν πρώτην από 
τής άλώσεως πεντηκονταετίαν άνακύψαντες καί διά τοΰ ονόματος, τοΰ 
πλούτου καί τής ευφυΐας αυτών επιβληθέντες εις τε τούς Τούρκους καί 
τούς ομοφύλους, Τοιοΰτοι ήσαν οί Παλαιολόγοι, οί Καντακουζηνοί, οί 
Ράλληδες, οί Μαμαλήδες, οί Νοταράδες, οί Μουζάλωνες, οί Τρανοί, οί 
Βατάτζαι, οί Διπλοβατάτζαι, οί Άσάναι, οί Χρυσολωράδες,οί Λασκάρεις, 
οί Ευγενικοί καί ά'λλοι διεσπαρμένοι Ιν Πελοποννήσφ, Πόντφ καί Θρά
κη ίδίφ εν Άγχιάλφ, Μεσημβρία, Άδριανουπόλει καί έν Κ)πόλει, μέ κυ
ρίαν έδραν τον Γαλατάν,ένθα εξηκολούθει νά συγκεντρώνεται ό ξένος καί 
ιδία ό εμπορικός πληθυσμός, συμπαγέστερος ή άλλαχοΰ τής πρωτευούσης. 
Τινές εξισλαμισθέντες άνήλθον εις ύπατα διοικητικά ή στρατιωτικά αξι
ώματα, ως δ τραπεζούντιος Άμηρούτσης καί δ Γεώργιος Παλαιολόγος, δ 
περιώνυμος Μαχμούτ πασσάς” ά'λλοι επεδόθησαν εις τό έμπόριον καί 
έπλούτησαν καί συνδεόμενοι μετά ισχυρών αύλικών ή άλλων αρχόντων,διά 
τοΰ .πλούτου έξησφάλιζον ού μόνον άνετον βίον, αλλά καί τιμάς καί επιρ
ροήν εις τον δημόσιον βίον τών ομοφύλων. “Αλλοι τέλος είσεχώρησαν εις 
τήν υπηρεσίαν τής Εκκλησίας ώς οί Παλαιολόγοι, οί Ράλληδες, οί Νο
ταράδες, οί Τρανοί καί ε ΐτ ινες  άλλοι.Πάντες ούτοι σχεδόν εκαλλιέργουν 
άδρώς καί τήν παιδείαν καί άπετέλεσαν κατά τούς δυστήνους εκείνους τής 
γενικής άμαθείας χρόνους, δτε είχεν επί ένα καί ήμισυν αιώνα εκλίπει ή
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1) Ά θ . Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλοασιν σ. 13—14 (έκδ. Ά φθο- 
νίδου 1870).

2) 53ί$α, Β ιογραφ ίαν Σχεδίασμα περί τοΰ Π’ατριάρ.χου Ίερεμίου τοΰ β'. σ, 8·
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παιδεία παρά τψ λαφ, την ήγέηδα τάξιν του έθνους, ήτις ήτο ολως φυσι
κόν νά συγκεντρώση τά νέα ιδεώδη του υποδούλου έθνου:, τά όποια συνί- 
σταντο, από τής επαύριον τής άλώσεως, εις την άνάκτησιν πάλιν του ε
λευθέρου βίου. Μιχαήλ ό Καντακουζηνός τω 157G μετέφρασεν εις την δη
μώδη γλώσσαν την Αύγουσταίαν ομολογίαν των προτεσταντών."Ετερος δέ 
Καντακουζηνός έκτου έν Γαλατά κλάδου του επιφανούς τοΰτου οϊκου 
είχε βιβλιοθήκην έκ παλαιών χειρογράφων καί διά την πώλησιν εις τούς 
Γερμανούς χειρογράφου κώδικος τών πρακτικών ~*εής Γ' Οίκ. Συνόδου ε- 
ζήτησε 200 δουκάτα.Τό δέ “Έθνος δεχόμενου τά ιδεώδη ταύτα καί πιστεΰον 
εις αυτά, κατά τάς «καιρικάς, ώς έλεγε, περιστάσεις», εις τούς άνδρας 
τούτους συνεκέντρωσε τάς ύποκαρδίους αυτού περί άπελευθερώσεως ελπί
δας. Μιχαήλ τις Σφυρός έκ Μονεμβασίας γράφων προς Θεοδόσιον τον Ζυ- 
γομαλάν, πρωτονοτάριον τού Πατριαρχείου, ονομάζει τον Μιχαήλ Καντα- 
κουζηνόν «τήν τών Γραικών ελπίδα». Ό  δέ Στέφανος Gerlach, ό εκκλη
σιαστικός ακόλουθος τής έν Κ^πόλει Γερμανικής Πρεσβείας, γράφει προς 
τον Μαρτίνον Κρούσιον τψ 1576 «“'Αρχών σήμερον τών Ελλήνων εΐται 
Μιχαήλ ό Καντακουζηνός, διευθυντής τών τουρκικών αλυκών, νϋν ζών έν 
Άγχιάλφ*.

*0 Καντακουζηνός ούτος στενώς συνδεδεμένος μετά τοΰ εκ Βοσνίων 
Μεχμέτ Σόκολη πασσά τού Μ.Βεζύρου, είχε τόσον πλούτον, ώστε μετά τήν 
καταστροφήν τοΰ τουρκικού στόλου κατά τήν ναυμαχίαν τής Ναύπακτού 
τω 1571,έδωκεν εις τον Σουλτάνου εξ ιδίων 15 πολεμικά πλοία «τριήρεις» 
ώς ονομάζει αύτάς ό Κρούσιος.')

10. Ή  εθνική όμως αΰτη ιστορική αριστοκρατία περιήλθε δυστυχώς 
εις ρήξιν προς τούς κληρικούς άρχοντας, άξιοΰσα αυτή να διευθύτη τήν 
πολιτικήν τού Εκκλησιαστικού κέντρου, αφού ή δράσις αυτού δεν ήτο 
μ,όνον εκκλησιαστική άλλα καί κοινωνικοπολιτική, ώς έκ τών προνομίων, 
δΓώνύπό του κατακτητού περιεβλήθη ό πατριάρχης.ΓΩς είναι εήνόητον πολ
λοί τώνάνδρών τούτων ήγοντο υπό ελατηρίων καθαρώς ατομικού συμφέρον
τος εις τάς έκάστοτε ένεργείας των απέναντι τής Εκκλησίας. Χρησιμοποι- 
ούντεςτόν πλούτον,τήν επί τον χριστιανικόν λαόν επιβολήν καί τήν εύνοιαν 
τής αυλής καί τών πασάδων άπέβησαν θρασείς ενίοτε τυραννίσκοι, αληθείς 
Κατιλίναι τού δουλεύοντος έθνους, ώστε κατά τον ιη' αιώνα νά λεχθή 
περί ενός έξ αυτών ώς είπόντος «ή μού δίδεις εξουσίαν ή χαλώ τήν Ε κ 
κλησίαν καί εις τά ερείπιά της Κατιλίνας θάπτομαι». Τήν δυσφορίαν 
κχτά τώ/ λαϊκών τούτων αρχόντων δεν παρέλειποννά τονίζουν εκάστοτε οι

ΐ)  Turcograecia p. 6 7 .
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κληρικοί άρχοντες του Πατριαρχείου. *0 είρημένος Πρωτονοτάριος Ζυγό- 
μαλάς άποκρινόμενος εις τον υπό του μονεμβασιώτου άνταποκριτού του 
χαρακτηρισμόν του Μιχαήλ Καντακουζηνού ώς «έλπίδος των Γραικών» 
έγραψε «Μή πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων».

11. Έ ν μέσφ τοιαύτης θλιβεράς καταστάσεως τής Εκκλησίας και τού 
έθνους έκλήθη εις τον πατριαρχικόν θρόνον 'Ιερεμίας ό Β' από Λαρίσης. 
Κατήγετο εκ τής ’Αγχιάλου παρά τον Εύςεινον, ενθαείχον από τής άλώ- 
σεως συγκεντρωθή αί ατενώς συνδεδεμέναι προς άλλήλας συγγενείς οΐκο- 
γένειαι των Παλαιολόγων, Καντακουζηνών καί Άσάνηδων, οί ιελευταΐοι 
οΰτοι απόγονοι των από ενός καί ήμίσεος αίώνος τελείως έξελληνισθέντων 
Βουλγάρων πριγκήπων τής τελευταίας δυναστείας των Άσάν ή Άσέν. 
rHto δέ έκ τού επιφανούς γένους των Τρανών, τού οποίου οί τελευταίοι 
απόγονοι επέζησαν μέχρι σχεδόν τής τελευταίας καταστροφής τής 
πόλεως εκείνης, καλούμενοι Τρανοί ή καί Τρανούληδες. Έγεννήθη τφ 
1536 καί έςεπαιδεΰθη πιθανώτατα εν τή πατρίδι του, ένθα ή συρροή τό
σων επιφανών γενών δικαιολογεί την ΰπαρξιν, άν μή σχολείων συγκεκρο- 
τημένων, πάντως πεπαιδευμένων άνδρών, διδασκόντων ίδια τα τέκνα πλου
σίων ή άλλως επιφανών οίκων. Μέχρι τού 1565, ότε εύρίσκομεν αυτόν μό
λις που τριακονταετή μητροπολίτην Λαρίσης,δεν γνωρίζομεν την σταδιο
δρομίαν του. 'Ως διδάσκαλοι αυτού φέρονται ό Πελοποννήσιος φιλόσο
φος καί ρήτωρ Θωμά: Νοταράς δ Έλεαβοΰλκος, ’Αρσένιος ό Τορνόβου, 
Δαμασκηνός ό Στουδίτης, Ματθαίος δ Κρητικός καί 'Ιερόθεος δ Μονεμ- 
βασίας, δ τόσον αυτόν άγαπήσάς καί δΓ δλου τού βίου άγωνισθείς υπέρ 
τού μεγάλου πατριάρχου. Ή  έν τοιαύτη νεαρά ηλικία προαγωγή αυτού εις 
μητροπολίτην Λαρίσης δύναται νά έξηγηθή μόνον έκ τής ενωρίς άταγνω- 
ρισθείσης αξίας του έν τή υπηρεσία, τής Εκκλησίας,ίσως δέ καί έκ των στε
νών καί συγγενικών σχέσεων προς τούς Παλαιολόγους καί Καγτακουζηνούς 
καί τούς Ράλληδες,οιτινες μεγίστην τότε ήσκουν ροπήν εις τα πράγματα τής 
Εκκλησίας. Μιχαήλ δ Καντακουζηνός άπολαΰων τής εύνοιας καί 
προστασίας τού ισχυρού Μ. Βεζίρου. Μεχμέτ Σόκολη πασσά ’), έν 
συνεννοήσει μετά τών κληρικών αρχόντων τού Πατριαρχείου συνετέλεσεν εις 
την καταδίκην καί κάθαίρεσεν Τωάσαφ τού Β’ τού Μεγαλοπρεπούς (1555- - 
1565), ανθρώπου πλουσίου καί μεγάλοπράγμονος, άλλ’ αυστηρού καί περί· 1

1) Έ κ  προαωπικοϋ λόγου (διότι διαλυ&έντος τοΰ γάμου Ίωάννου τοΰ Καντα- 
χουζηνοΰ υιοΰ τοΰ Μιχαήλ μετάάής κόρης τοΰ ήγεμόνοςτής Βλαχίας Μίρτζεα,ό Ίω - 
άσαφ έζήιησε καί έδωκεν αυτήν γυναίκα εις τον ανεψιόν του.
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ρίσαντος τάς ατασθαλίας καί αυθαιρεσίας των κληρικών του Πατριαρχείου 
και συγκαλέσαντος εις μεγάλην σύνοδον τήν 'Ιεραρχίαν, προς επιβολήν» 
φαίνεται, περισταλτικών μέτρων κατά τής έπηρείας των κοσμικών αρχόν
των. Ή  μεγάλη Σύνοδος, εκ 53 αρχιερέων, κατεδίκασε και άπηγόρευσεν 
τήν σιμωνίαν, εΰρΰτατα άσκουμένην υπό τών επισκόπων και υπό του κα- 
θαιρεθέντος Ίωάσαφ.Δέν κατήργησεν δμως τό Έμπατήκιον,τό οποίον ήτο 
μόνιμος πρόσοδοςτών αρχιερέων, και τό όποιον τώρα οΰτοι διπλασιάσαν- 
τες και τριπλασιάσαντες άνεπλήρωσαν τήν ζημίαν έκ τής περιστολής τής 
σιμωνίας. Εις τον κενωθέντα πατριαρχικόν θρόνον έξελέγη ό προστατευ- 
όμενος του Καντακουζηνοΰ Μητροφάνης ό γ'. ό από Καισαρείας (1565 
—1572). ‘Ο νέος πατριάρχης ήτο γνωστός έκ τής προτέρας δράσεώς του 
άλλα δικαίως ή αδίκως ύποπτος επί φιλολατινισμώ,διότι άπελθών εις ’Ιτα
λίαν, έπεσκέφθη τον πάπαν. Καί κατ’άρχάς μέν ήτο πειθήνιον δργανοντών 
πατριαρχικών κληρικών καί τοΰ Καντακουζηνοΰ, δστις είχε καί τό πατρι
αρχικόν όφφίκιον τοΰ Δομεστίκου.°'Επειτα δμως έπανειοήγαγε τήν οιμω- 
νίαν καί ως λέγει ή πατριαρχική ιστορία «έγιτόνταν άνθρωποι δαίμονες 
αρχιερείς, διότι ώριζαν o l  κληρικοί καί ό '  Καντακουζηνός Μιχαήλ καί ό 
κυρ Μητροφάνης- καί ήτον πάσα παρανομία καί ακαταστασία καί άν
θρωπος νά φάγη ψωμί εις τό Πατριαρχειον δεν ήτον, μόνον έρημον έ- 
μεινεν . . . έρήμαξε δέ παντελώς». Αυτός ό Μητροφάνης έμενεν έξω τοΰ 
Πατριαρχείου εις τά εΰρυχωρότατα κτήματά του εις τήν άγ. Παρασκευήν 
(Χάσκιοϊ) μετά τών συγγενών του, υπέρ τοΰ πλουτισμού τών οποίων έ- 
φρόντιζε. Περιελθών δμως εις ρήξιν προς τον Καντακουζηνύν ό Μητρο
φάνης έξηναγκάσθη είς παραίτησιν (4 Μαΐου 1572) καί τή έπιοΰση 5 
Μαΐου Σύνοδος εξ 20 αρχιερέων παρόντος καί συνεδριάζοντος καί τοΰ 
’Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά μετά τών κληρικών αρχόντων τον Π)χείου 
εξέλεξε «τον πανιερώτατον καί θεοκόσμητον μητροπολίτην Λάρίσης κΰριν 
£Ιερεμίαν»έν ηλικία ετών 40. eH εκλογή αΰτοΰ δφειλομέτη πάντως καί εις 
τον πανίσχυρον τότε συμπολίτην αΰτοΰ Μιχαήλ τον Καντακουζηνον, ά- 
πήχησεν 'εΰμενώς πανταχοΰ τοΰ ’Έθνους.Οί κληρικοί τής Παμμακάριστου 
καί οι τής εκκλησίας άρχοντες ένθουσιωδώς έξεφράζοντο περί τοΰ νέου 
Πατριάρχου. Ό  σοφός Μανουήλ ό Μαργοΰνιος έκ Παταυΐου καί ό Σευ* 
ήρος Γαβριήλ ένθουσιωδέστατα γράφουσι προς αυτόν, διότι ή εκλογή 
του άνεπτέρωσε τάς ελπίδας πάντων υπέρ τής άνορθώσεως τών πραγμά
των τής Εκκλησίας καί τοΰ Γένους.Τό πρώτον έ'ργον τοΰ'Ιερεμίου ύπήρ- 
ξεν ή διά τής έκλεξάσης αυτόν συνόδου νέα καταδίκη καί άπαγόρευσις 
τής επαίσχυντου σιμωνίας καί ή κατάργησις τοΰ Έμπατηκίου, τοΰ οποίου 
τόση κατάχρησις-έγινεν μέχρι τότε. Μεθ’ 8 έσπευσε νά θεραπεΰση τά δει
νά, οσα από πεντηκονταετίας καί πλέον έδημιοΰργησαν τό χάος εν τή 
Εκκλησία. ΦρονιμώταΤά εξοικονόμησε πολλά προσωπικά επείγοντα ζητή



ματα' είς μέν τον προκάτοχον αΰτοΰ Μητροφανην, καίπερ πλουσιώτατον, 
εδωκεν εκ περιτροπής «προς άνάπαυσιν» τάς επαρχίας Χίου καί Λαρίσης· 
άλλ’ ό Μητροφάνης την μέν Λάρισαν έπώλησεν επιτήδειος εις άλλον, 
εις δέ την Χίον ουδέποτε άπήλθεν, καί «εβάστα» αυτήν,αλλά παρέμεινεν 
εν Κ^πόλει ραδιούργων εκ τής εν Χάλκη μονής τής άγ. Τριάδος κατά 
του 'ϊερεμίου, οστις ούτως ήναγκάσθη νά ζητήση διά του Καντακουζηνοΰ 
από την αυλήν την εξορίαν αυτοΰ εις τον συνήθη τόπον τής άπομακρυν- 
σεως των εκπτώτων πατριάρχων, τό άγ. "Ορος Ι)' τον Λαρίσης Ίωάσαφ, 
στερηθέντα τής μητροπόλεώς του διά τήςείς αυτήν επανόδου του αδίκως 
άπομακρυθέντος έκεΐθεν Λαρίσης Δανιήλ, ό πατριάρχης άποκατέστησεν 
εις την κενήν μητρόπολιν Ίωαννίνων. Ή  Σύνοδος τής 5 Μαΐου 1572, 
κοινή συναινέσει πάντων «έδωκεν άδειαν είς τον 'Ιερεμίαν απεριόριστον 
τους άπειθοΰντας τή Εκκλησία Χρίστου καί αύθαδώς επιπηδώντας ταις 
μητροπόλεσι, ζώντων έτι των προστατοΰντων αυτών, καί τους καθαίρεσιν 
ύποστάντας νομίμως εΐτα καί αΰθις ένοχλοΰντας καί παραβαίνοντας, ως 
ο . ί ό ν  τ ε  π α ι δ ε ύ ε ι  ν κ α ί . π α ρ α δ ι δ ό ν α ι  τ ή  α ρ χ ή  
ά ν ρ υ θ ' ό ν ο υ  τ ο ύ τ ο υ  (δηλ. του “ϊερεμίου) μένοντος, ε ΐ γ ε κ α ί 
α υ τ ή ν  τ η ν  ε υ σ έ β ε ι α ν  άρνήσωνται». Καί ή μέν όλη πλη- 
ρεξουσιότης άνταποκρίνεται προς την άξιοθρήνητον κατάστασιν τής εκ
κλησίας, οΐαν άμυδρώς ανωτέρω περιεγράψαμεν, άξιοσημείωτον όμως 
είναι τό τέλος αυτής' ώς αποτελεσματικόν δηλ. μέσον επιτυχίας των άτο
πων απαιτήσεων καί παραβάσεων του κλήρου προυβάλλετο ή απειλή τής 
άλλαξοπιστίας. Τά γενναία τής συνόδου μέτρα προς εξυγίανσιν τής κα- 
ταστάσεως δεν ύπεχώρησαν ουδέ προ του κινδύνου τούτου. Έ ν τουτοις ό 
μέγας Πατριάρχης δέν έ'καμεν εύρεΐαν χρήσιν τής πληρεξουσιότητος 
ταυτης.

12-Άπ* αυτής τής εκλογής αυτοΰ ο 'Ιερεμίας προσεκάλεσε περί εαυ
τόν όσους ήδυνήθη έκ των διακρινομένων επί παιδεία είτε εντός του 
Κράτους είτε είς τό εξωτερικόν, προς βοήθειαν αυτοΰ εν τή διοικήσει 
καί προς άνΰψώσιν τής παιδείας. Ούτως επανειλημμένος έκάλεσεν έξ 
’Ιταλίας τούς δύο σπουδαίους νέους Έμμ. τον Μαργουνιον καί Γαβριήλ 1
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τον Σευήρον, εκ των άριστά συγκεκροτημένων άνδρών τού ελληνισμού 
του ιστ'. αίώνος, τούς μετά μικρόν επισκόπους Μάξιμον τον Μαργοΰνιον 
Κυθήρων και Γαβριήλ Σευήρον Φιλαδέλφειας. Δίδων αυτός το παρά
δειγμα ζήλου υπέρ των γραμμάτων, ήκροάτο σοφών διδασκάλων, ενέκυ- 
ψεν εις τήν μελέτην των πατέρων τήςΈκκλησίας και έκήρυττε τον θεΙον 
λόγον, κατόπιν επιμελούς παρασκευής καί χρησιμοποιών προς τούτο τήν 
δημωδεστέραν γλώσσαν, καταληπτήν εις τον λαόν, ενφ ήρέσκετο γράφων 
εις καλλιεπή διάλεκτον καί έδέχετο τάς άττικιζοΰσας έπιστολάς τού 
Μαργουνίου, χρονολογουμένας έπιχαρίτως κατά τό άρχαΐον αθηναϊκόν 
ήμερολόγιον καί διηνθισμένας με δρκους είς τον Δία καί τον ’Απόλλωνα. 
Τώ 1574 άπέίΐανεν ό σουλτάνος Σελήμ Β'. ό μέθυσος, καί ό Πατριάρχης 
έπαρουσιάσθη είς τον νέον Καλίφην Μουράτ τον γ \  (1574—1595) προσ- 
φέρων τό σύνηθες πεσκέσιον εκ 2000 φλωρίων καί άνενέωσε, κατά τά 
είωθότα, τό μπεράτιον τών προνομίων του. Μετά τούτο έπελήφθη τής 
συμπληρώσεως τού πατριαρχικού μεγάρου, συμφώνως προς τάς τότε ά- 
νάγκας προς έγκατάστασιν τών παρεπιδημούντων αρχιερέων, συμπληρών 
ούτως εύρύτερον τό έργον τού έκ τών προκατόχων του Ίωάσαφ τού μεγα 
λοπρεπούς* άνεκαίνισε δε πλουσιώτατα καί κομψότατα καί τον ναόν τής 
Παμμακάριστου διά χρυσών καί αργυρών σκευών καί θαυμάσιου πατρι
αρχικού θρόνου, τον όποιον μετά 20 έτη περισωθέντα κατά τήν διαρπα- 
γήν τής Παμμακάριστου υπό τών Τούρκων καί άποτεθέντα είς τό νέον 
Πατριαρχείου, άνεκαίνισε μετά ένα αιώνα ό Δημήτριος Καντακουζηνός.

13.Έ ν μέσω τής πολυσχιδούς ταύτης άνορθωτικής καί δημιουργικής 
εργασίας ό 'Ιερεμίας έκλήθη νά μετάσχη τής συγκλονιζούσης τήν Δυτι
κήν Ευρώπην θρησκευτικής πάλης,τήν όποιαν προύκάλεσεν ή Μεταρρύθ- 
μισις τού Λουθήρου,άποσχίσασα από τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας μέγα μέ
ρος τού χριστιανικού κόσμου τής Δύσεως. Οί Λουθηρανοί επιζητούντες 
έρεισμα καί βοήθειαν κατά τής Ρωμ. Εκκλησίας ήλπισαν νά στηριχθούν 
είς τό κύρος τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας* ολίγα έτη πρότερον επεχείρησε 
τούτο ό Μελάγχθων άνεπιτυχώς'ήδη δέ οί καθηγηταί τής Τυβίγγης Μαρ
τίνος Κροΰσιος καί ’Ιάκωβος Άνδρέου διά τού παρά τή Γερμανική Πρε- 
σβείφ έν Κωνσταντινουπόλει Στεφάνου Gerlach άπετάθησαν προς τον 
'Ιερεμίαν ύποβάλλοντες τήν Αύγουσταίαν ομολογίαν, κατήχησιν δηλαδή 
τής νέας Εκκλησίας, καί επιζητούντες εκκλησιαστικήν κοινωνίαν προς 
τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν. Ό  Πατριάρχης καί αυτός καί μετ’ άλλων έκ 
τών περί αυτόν έξετάσας τήν διδασκαλίαν τών Μεταρρυθμιστών διείδε 
τό χάσμα, τό όποιον έχώριζεν αυτούς από τής ’Ορθοδοξίας, καί άνύπο- 
στόλως ύπέδείξεν είς τούς σοφούς Γερμανούς τάς θεμελιώδεις κατ’ άρχάς 
διαφοράς, έπειτα δέ καί τάς ’επί μέρους, έκάλεσε δέ αυτούς προς ένωσιν
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μετά της Ελληνικής Εκκλησίας επί τη βάσει τής δογματικής διδασκαλίας, 
τής στηριζομένης επί τής αγίας Γραφής και τής ‘Ιεράς Παραδόσεως.

Ά λλ’ οί σοφοί τής Τυβίγγης άπέρριπτον διαρρήδην την παράδοσιν, 
οσον καί άν προσεπάθησαν νά κολάσουν τό πράγμα. Προ τής Ιπιμονής 
ταΰτης ό 'Ιερεμίας διέκοψε πάσαν περαιτέρω συζήτησιν, εξακολουθήσας 
μόνον τάς φιλικάς προς τούς Γερμανούς σοφούς σχέσεις. Ή  μακρά αύτη 
αλληλογραφία διεξήχθη εις τόνον φιλικόν καί αξιοπρεπή διά τό αξίωμα 
καί τής Εκκλησίας καί τού προκαθημένου αυτής μεγάλου Πα- 
τριάρχου.

14. Μόλις έληξεν τό ζήτημα τούτο, έκλήθη ό 'Ιερεμίας νά προσχω- 
ρήση εις την μεταρύθμισιν τού ημερολογίου υπό τού πάπα Γρηγορίου 
τού ιγλ δστις τφ 1582 διά βούλλης διέταξεν εν τή Δύσει δπως ή 5η ’Οκ
τωβρίου λογισθή 15, έκάλεσε δέ καί τον Πατριάρχην νά δεχθή τό διωρ- 
θωμένον ήμερολόγιον, Ιλπίζων ούτω εις σχετικήν προσέγγισιν μεταξύ 
των διεσπασμένων Εκκλησιών, άποκαλών δ* εν τή περί τούτου επιστολή 
τον 'Ιερεμίαν «σεβαστόν αδελφόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως» 
καί άποστείλας καί πολύτιμα προς αυτόν δώρα διά τών δύο έπτανησίων 
Μιχαήλ Έπάρχου καί Ίωάννου Bonafe. Διά τό αυτό ζήτημα ήδη πρό- 
τερον προς τον 'Ιερεμίαν ειχεν άποταθή ό δόγης τής Βενετίας Nicolo 
Jovanni Daponte, δστις παρεκάλε/σε'τον Πατριάρχην νά έπιτρέψη εις 
τούς υπό την αρχήν τής Βενετίας ορθοδόξους "Ελληνας νά δεχθούν νά 
χρησιμοποιούν τό νέον ήμερολόγιον. ’) Ό  Ιερεμίας άποκρινόμενος εις 
τον Δόγην τήν μέν γενομένην διόρθωσιν τού’ημερολογίου θεωρεί δλως 
άσχετον προς τήν χρηστιανικήν θρησκείαν, ως «παίγνια ωρολογίων, ου- 
δεν δντα»' παρακα.λεϊ δέ δπως άφεθώσιν ελεύθεροι οι ορθόδοξοι υπή
κοοι τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας νά τηρώσι καί εν τούτφ τά πάτρια 
έθιμα,ως τούτο επινεύσει φρονίμων παπών τής Ρώμης γίνεται καί δΓάλλα 
ήθη καί έθιμα, διακρίνοντα τάς δύο Εκκλησίας. Θαυμάζεται έν τούτιο 
ή πολιτική φρόνησις τού μεγάλου Πατριάρχου προς τον Δόγην καί ή με
τριοπάθεια αυτού προς τούς επισκόπους τής Ρώμης, ως Λέοντα τον Γ. 
καί Κλήμεντα τον Ζ \ *Υπό τό αυτό πνεύμα ό Πατριάρχης άπεκρίνατο 
καί προς τούς απεσταλμένους τού Πάπα δτι ή ’Ανατολική Εκκλησία δεν 
δύναται νά παρεκκλίνη τών θεσπισμάτων τών Συνόδων καί τών πατέρων 1

Ό  Μ έγας ΓΓατριάρχης Κωναταντινονηόλεως Ι ε ρ ε μ ία ς  S ' ό Τραν6ς 1§5 ·

1 «"Ινα δυνηθή ή Εκκλησία τής Παλαιας καί, Νέας Ρώμης ουνεορτάζειν ενεκμ 
τής επομένης ειρήνης τών Χριστιανών».
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τοσοΰτο μάλλον όσον και ή νέα μεταρρΰθμισις δεν είναι και άστροτομι- 
κώς απολύτως ακριβής. Έγράφη οτι ό πάπας προετεινεν είς τον 'Ιερε
μίαν τον τίτλον και τό αξίωμα καρδιναλίου, άν έδέχετο νά υπόταξη την 
’Ανατολικήν Εκκλησίαν είς τήν Ρώμην και δτι τοϋτο ό Πατριάρχης 
άπέρριψε.Τοΰτο εΐνε όλως άβάσιμον, άν τις λάβη ΰπ’ δψει δτι ό 'Ιερεμίας 
ιδιαιτέρως έπεμελΰθη περί των ’Ορθοδόξων οΰ μόνον τής Ένετικής Δη
μοκρατίας, άλλα καί των πανταχοΰ τής Ιταλίας καί είς τό παπικόν κρά
τος βιοΰντων, πνευματικόν επόπτην των οποίων είχε διορίσει τον σοφόν 
Γαβριήλ τον Φιλαδέλφειας’ δτε δέ ό αυτός πάπας Γρηγόριος ιδρυσεν εν 
Ρώμη τό Άθανασιανόν κολλέγιον διά τήν Ικπαίδευσιν των Ελλήνων μέ 
προσηλυτιστικόν σκοπόν, ό 'Ιερεμίας άντέδρασεν ού μόνον δια τής ενι- 
σχΰσεως των Γραμμάτων εν Κ)πόλει καί άνά τάς επαρχίας διά συνοδικής 
Πράξεως του 1593 θεσπίσας όπως «έκαστος επίσκοπος έν τή έαυτοΰ πα
ροικία φροντίδα καί δαπάνην τήν δυναμένην ποιή ώστε τά θεία καί ιερά 
γράμματα δΰναστθαι διδάσκεσθαι, βοηθεΐν δέ κατά δΰναμιν τοίς έθέλουσι 
διδάσκειν καί τοΐς μάθει ν προαιρουμένοις», αλλά καί προς τον τσάρον 
τής Ρωσσίας Θεόδωρον έγραψε συνιστών αΰτω νά «καταστήση παρ’ έαυ- 
τφ φροντιστήριον μαθημάτων Ελληνικών, ζώπυρον τής σοφίας τής ίεράς» 
δτι παρ’ ήμιν εκ βάθρων κινδυνεύει άφανισθήναι ή τής σοφίας πηγή».

15. "Οπως άμεσώτερον άντιληφθή τής καταστάσεως καί τής Εκκλη
σίας καί του ’Έθνους επεχείρησεν δ 'Ιερεμίας μακράν περιοδείαν «ν ά τάς 
επαρχίας τφ 1574 καί τφ 1578, διασχίσας τήν Μακεδονίαν, τήν Θεσσαλίαν 
καί ελθών μέχρι τής Πελοποννή'σου, δτε καί ήναγκάσθη νά εφαρμόση 
αυστηρά τινα μέτρα κατά τινων αρχιερέων καί κληρικών, ους έπαυσεν ή 
εξώρισε συμφώνως προς τήν πληρεξουσιότητα τής έκλεξάσης αυτόν συνό
δου. Έ ν μέσφ δμως τής πολυμερούς ταΰτης εθνικής δράσεωςό μέγας Πα
τριάρχης εστερήθη άπροσδοκήτως του ισχυρότατου αυτοΰ προστάτου, του 
πανίσχυρου Δομεστίκου Μιχαήλ του Καντακουζηνοΰ. Οι εχθροί τοΰτου και 
του φίλου καί προστάτου αυτοΰ Μ. Βεζΰρου Σόκολη Πασά συκοφαντήσαν- 
τες αυτόν ως εχθρόν τής βασιλείας έπέτυχον έν άγνοια τοΰ Μ. Βεζΰρου νά 
άποσταλή είς Άγχίαλον ανακτορικός διαγγελεΰς, οστις καί έκρέμασεν αυ
τόν άποπνίξας, τήν δέ περιουσίαν αυτοΰ εδήμευσε’ μετ’ ολίγους δέ μήνας 
έφονεΰθη καί ό Σόκολη Πασάς.Ή απώλεια αΰτη ήτο άπαρχή των δεινών 
τοΰΊερεμίου.Τήν επιούσαν του θανάτου τοΰ Καντακουζηνοΰ έσπευσε νά 
έπανέλθη έξ άγ.’Όρους ό εξόριστος πρώην Πατριάρχης Μητροφάνης,διαθέ- 
σας τήν μεγάλην περιουσίαν του καί τήν των συγγενών του, όπως άνατρέψη 
τον Πατριάρχην, άπόντα μάλιστα είς τήν άνά τήν Ελλάδα περιοδείαν.Ό 
Μ. Βεζΰρης δμως ΰπεστήριζε τον Ιερεμίαν καί έκ τοΰτου αί ένέργειαι 
τοΰ Μητροφάνους άπέτυχον. "Οτε δμως τήν 11 ’Οκτωβρίου 1579 
έφονεΰθη καί δ Σόκολη Πασάς, ό νέος Μ. Βεζΰρης Άχμέτ Σινάν Πασάς,



πρώην άλβανός κουρεύς, κατήγγειλε τον 'Ιερεμίαν εις τον σουλτάνον ώς 
φίλον καί τοΰ Καντακουζηνοΰ καί του Σόκολη και άπεμάκρυνεν αυτόν του 
■θρόνου, τον όποιον ά'νευ εκλογής ή συγκαταθέσεως τής Συνόδου κατέλα- 
βεν ό Μητροφάνης, οστις είρήσθα) τώ 1572 είχε παραιτηθή ου μόνον τοΰ 
θρόνου άλλα καί τής άρχιερωσύνης. Κατά τής βιαίας ταύτης επιβολής τοΰ 
Μητροφάνους κατεξανέστησαν καί οι συνοδικοί καί οΐ πολιτικοί άρχοντες’ 
προ των απειλών όμως τοΰ Μητροφάνους οι συνοδικοί ΰπέκυψαν καί 
υπέγραψαν έγγραφον καθαιρέσεως τοΰ 'Ιερεμίου ώς βίαιου καί τυραννικού 
προς την Ιεραρχίαν καί τον κλήρον.Ή δυσφορία όμως δέν έπαυσεν έκ τού
του, ό δέ Σουλτάνος Μουράτ ό γ' ενοχλούμενος έκάστοτε υπό τε τοΰ Μη
τροφάνους καί των ύποστηρικτών τοΰ Ιερεμίου ήπείλησεν ότι άν εξακο
λούθηση ή κατάστασις αΰτη θά μεταβάλη τό Πατριαρχεϊον τής Παμμακά
ριστου εις τέμενος.1)

16 Εΰτυχώς μετά έπτάμηνον ό Μητροφάνης άπέθανεν,άφοΰ έπεβάρυνε 
τό χρέος τοΰ Πατριαρχείου διά υπέρογκων δαπανών υπέρ των συγγενών 
αύτοΰ εν Χάσκιοϊ, προαγαγών έν τφ μεταξύ τον ανεψιόν του Θεόληπτον, 
έγγαμον ιερέα, εις μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως καί άφήσας εντολήν όπως 
ό διάδοχός του πλήρωσή τά χρέη του αληθή ή εικονικά. Έσπευσαν τότε 
οΐ συνοδικοί νά καλέσουν πάλιν εις τον θρόνον τον 'Ιερεμίαν (μετά την 9 
Αυγοΰστου 1580), άκυρώσαντες τό έγγραφον τής καθαιρέσεως αΰτοΰ.[Ευ
ρών την Εκκλησίαν βεβαρημένην διά χρέους άφορήτου ό 'Ιερεμίας ήναγ- 
κάσθη ν’ άποταθη πάλιν προς τό ’Έθνος καί δι’έξάρχων εζήτησε παρ’αΰ- 
τοΰ νέας θυσίας. Τοΰτο’ όμως έξεμεταλλεΰθησαν κατ’ αΰτοΰ οί περί ιόν 
Φιλιππουπόλεως Θεόληπτον συγγενείς τοΰ Μητροφάνους συνεργαζόμενοι 
μετά των πατριαρχικών κληρικών «με τά δαιμονικά σκευή, τους κληρικούς 
άρχοντας», λέγει ό Χρονογράφος, καί έξύψαναν συνωμοσίαν κατ’ αΰτοΰ, 
παραστήσαντες αυτόν εις τούς τούρκους ώς εχθρόν τοΰ κράτους καί ώς 
βαπτίσαντα γυναίκας μουσουλμανίδας, ώς ποιήσαντα γενιτσάρους καλογή- 
ρους καί ώς διεγείροντα τον πάπαν κατά τής βασιλείας «καί άλλα πολλά», 
τό συνηθέστατον δηλ. καί πρότερον καί καθ’ ολον τον ιζ'καί ιη' αιώνας 
μέσον των κολακευόντωντούς Τούρκους αρχολιπάρων σπουδαρχιδών’προ
φανώς έχρησιμοποίησαν συκοφαντικώς την τόσον ανδρικήν στάσιν τοΰ 
πατριάρχου περί τό ζήτημα τοΰ γρηγοριανοΰ ημερολογίου καί τήν παρου
σίαν των απεσταλμένων τοΰ πάπα, Έπαρχου καί ΒοιιαΙέ.Έβοήθησε δ’άμέ- 
σως αυτούς καί ό άρχιθυρωρός τών ανακτόρων, εγκαλέσας εις τό δικαστή- 
ριον τον 'Ιερεμίαν ώς δήθεν αδικηθείς ύπ’ αΰτοΰ. Τάς πρώτας μεταμεσο
νυκτίους ώρας αίφνης ό 'Ιερεμίας άνηρπάγη υπό ανθρώπων τής αΰλής έκ 
τής κλίνης του καί άπήχθη, άγνωστον ποΰ, δέσμιος. Καί ot μέν εχθροί αΰ
τοΰ διέδωκαν ότι έπνίγη υπό τών τοτίρκων, έφ’ φ καί ό κυριώτατος δη

1) Germany, γάλλου πρέσβεως, έκθεσις πρόε τήν βασιλομήτορα Αϊκατερίναν 
των Μεδίκων, Ά πριλ , 1580, ev Negotiations du Levant I I I  p, 897,
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μιουργός τής συνωμοσίας Φιλιππουπόλεως Θεόληπτος έσπευσεν εις την 
πρωτεύουσαν. .Γνωσθέντος δμως μετά τρεις ημέρας δτι ό πατριάρχης ζή, ό 
Θεόληπτος έπανήλθεν έκτου μέσου τής οδοί εις Φιλιπποΰπολιν. Καί ή μέν 
ζωή τοΰ 'Ιερεμίου, πράγματι διέτρεξε τον έσχατον κίνδυνον' άλλ’ έσωσεν 
αυτόν ή έξέργεσις τοϋ λαοΰ καί ή μεσιτεία τοΰγάλλου πρέσβεως Germiny, 
τον όποιον ιδίως παρεκάλεσεν ό μητρ. Μονεμβασίας'Ιερόθεος,ό πεπαιδευ
μένος καί τολμηρός κληρικός καί διά τό ρητορικόν του τάλαντον καί την 
χρηστότητά του λατρευόμενος υπό των έλλήνων τοΰ Γαλατά. Έν τφ με
ταξύ τον υπό τοΰ Θεολήπτου διά τοσούτων υλικών καί ηθικών θυσιών πα- 
ρασκευασθέντα πλακοΰντα άπροσδοκήτως ϋφήρπασεν ό Καισαρείας Πα- 
χώμιος ό Πατέστος. Μιτυληναΐος τυχοδιώκτης καταρφαδιουργήσας τον 
μητρ. Χίου, έξαπατήσας τον Μητροφάνη, διά λόγους οίκονομίας άπεστάλη 
εις την μακρυνήν Καισάρειαν. Ευρισκόμενος δμως από τίνος έν Κων- 
σταντινουπόλει καί παρακολουθούν τον κατά τοΰ 'Ιερεμίου πόλεμον κα
τόρθωσε διά τίνος αΰλικοΰ εξωμότου συμπολίτου του νά καταλάβη διά 
νυκτός τό Πατριαρχειον, νά διαρπάση αυτό καί νά έξαναγκάση τούς συ
νοδικούς νά προβώσι καί εις κανονικήν αύιοΰ εκλογήν. Παρά τάς δια
μαρτυρίας τοΰ Μονεμβασίας, οί πλεΐστοι τών αρχιερέων είτε διά δουλο- 
πρέπειαν είτε διά μίσος κατά τοΰ 'Ιερεμίου είτε καί τρομοκρατηθέντες 
προέβησαν εις εκλογήν λέγοντες «προσκυνοΰμεν τό πρόσταγμα τοΰ βα- 
σιλέως», καί άποβλέποντες εις τον ανακτορικόν τσαούσην, παρόντα, οίο- 
νεί αντιπρόσωπον τοΰ προστάττοντος σουλτάνου. Τότε ό λαός έσπευσε θο- 
ρυβωδώς είς τά ανάκτορα καί κατήγγειλε τον Πατέστον ως «διεφθαρμέ- 
yov καί αγράμματον,». Άποδειχθείσης δέ τής καταγγελίας ταύτης ενώ
πιον τοϋ τούρκου δικαστοΰ, ό Πατέστος συνελήφθη καί έδεσμεύθη. Ό  
δέ Θεόληπτος ά'πειρα δαπανήσας καί κατά τοΰ πρώην συνεργάτου του 
Πατέστου κατέλαβε τό Πατριαρχεΐον τφ 1585. Ό  'Ιερεμίας άπεστάλη 
εξόριστος είς Ρόδον, ένθα παρέμεινε μέχρι τοΰ 1587. Έ ν τούτιο τφ με
ταξύ ή Κωνσταντινούπολή ήτο ανάστατος. Ηγουμένου τοΰ τολμηρού 
Μονεμβασίας καί τοΰ διπλωματικωτάτου καί ορμητικού αρχιδιακόνου τοΰ 
'Ιερεμίου Νικηφόρου ήρχισε τραχύς αγών κατά τοΰ νέου επιβάτου Θεο
λήπτου, καί ό άγων διεξήχθη έπονειθίστως εκατέρωθεν διά άναισχύντου 
δωροδοκίας, τών έβραίων χρηματοδοτούντων προθνμως τούς πρός τούτο 
δανειζομένους. Καί έπέτυχον μέν τέλος οί ύποστηρικταί τοΰ άπόντος 'Ιε
ρεμίου, άλλ’ έν τφ μεταξύ οΐ τοΰρκοι έξετέλεσαν τήν πρό τινων έτών 
άπειλήν των κατέλαβον τήν Παμμακάριστον τφ 1586 έκδιώξαντες τούς 
Χριστιανούς. 'Ο Νικηφόρος κατόρθωσε ν5 άποκομίση έκειθεν σκεύη τινά 
και βιβλία καί εικόνας, ιερά τινα λείψανα καί ά'λλα κειμήλια, έτι δέ τον 
θρόνον τοΰ 'Ιερεμίου. Ό  χρονογράφος δέν άποκλείει τήν εν τούτφ συνε·



νοχήν του Θεολήπτου, έπαγόμενος τά έξης «Και εκαταφρονήθη to γέ
νος των Χριστιανών πολλά καί άτιμάσθησαν από δλα τά έθνη* διότι καμ- 
μία δικαιοσύνη εκεί μέσα δένήτον, μόνον σιμωνιακά,θεοκάπηλοι, αδικίες, 
πλεονεξίες και άλλα μυρία ατοπήματα από τούς κληρικούς, τό περισσότε
ρον από καλογήρους». Πικρά αλήθεια, αλλά δυστυχώς αλήθεια. Έπα- 
νελθών ό 'Ιερεμίας έκ Ρόδου καί ευρών κατειλημμένην την Παμμακάρι- 
στον έκλαυσε πικρώς, είπών δτι δέν θά έπανήρχετο άν έγνώριζε τούτο. 
Έγκατεστάθη δέ προσωρινώς εις τά «όσπίτια τών Βλάχων*, τό σήμερον 
Βλάχ-σαράϊ, καί συγκαλέσας την σύνοδον καί τούς άρχοντας μετριοπαθέ
στατα καί σοφώτατα άνέλαβε νά θεραπεύση τήν Εκκλησιαστικήν τεταραγ- 
μένην κατάστασιν. Ή  οικονομική κατάστασις ήτο οικτροτάτη" ό Θεόλη
πτος είχεν έξαντλήση τήν φορολογικήν αντοχήν τού λαού, κατά τό διετές 
διάστημα τής Πατριαρχείας του συγκομίσας περί τά 13 εκατομμύρια δραχ
μών. 'Ο μέγας πατριάρχης άπεφάσισε ν ’ άναζητήση αλλαχού τήν άνακού- 
φισιν τού Έκκλ, Ταμείου και ήξίώσε παρά τών οικτρών προκατόχων του 
Παχωμίου καί Θεολήπτου νά βοηθήσουν αυτόν εις τούτο τό έ'ργον, ό μέν 
Πατέστος απερχόμενος εις Κύπρον καί ’Αλεξάνδρειαν προς συλλογήν ερά
νων «διά τά χρέη*,ό δέ Θεόληπτος εις Ίβηρίαν αυτός δέ ό 'Ιερεμίας 
άνέλαβε νά έπισκεφθή διά τον αυτόν λόγον τήν Ρωσσίαν, συνοδευόμενος 
υπό τού καλού κάγάθού Μονεμβασίας. Ό  τσάρος Θεόδωρος Ίωάννοβιτς 
καί δ έξ ονόματος αυτού τά πάντα διοικών πενθερός αυτού Μπορίς Γοδο- 
νώφ μεγάλως έτίμησαν τον Οικουμενικόν Πατριάρχην καί έδωσαν είς 
αυτόν γενναίαν οικονομικήν ενίσχυσιν άπήΐησαν δμως αντί τούτου τήν ΐ- 
ϊδρυσιν ρωσσικούΠατριαρχείου διά τής προαγωγής είς Πατριάρχην τού τότε 
μητροπολίτου ’Ιώβ. Μετά τινας δισταγμούς καί αυτού καί τών συμβούλων 
του ίδιοι τού Μονεμβασίας δλως άνθισταμένου είς τήν ρωσσικήν άξίωσιν, 
δ 'Ιερεμίας έχειροθέτησε τον ’Ιώβ είς πατριάρχην, επιφυλαχθείς νά 
ύποβάλη τό ζήτημα είς τήν οριστικήν κρίσιν τοπικής εν Κ]πόλει συνόδου 
(1589).Έπιστρέψας έκ Ρωσσίας διά τής Πολωνίας, Λιθουανίας καί Μολ- 
δαυΐας, πανταχού τιμώμενος καί θαυμαζόμενος, εργαζόμενος δέ καί καθ’ 
οδόν υπέρ τής ’Εκκλησίας, έν Μολδαυΐρ συνήντησε τον εξ Ίβηρίας έπα- 
νελθόντα Θεόληπτον, μεθ’ ου συνεφιλιώθη' καί μαθών δτι εν Κ]πόλει ό 
μέν έπικρατήσας καί ώς τοποτηρητής διοικών Νικηφόρος έξήγειρε διά 
τής τραχύτητος καί αυθαιρεσίας του μέγάν περί τό Πατριαρχεΐον σάλον, 
δ δέ σουλτάνος Μουράτ έξέδωκε διάταγμα άποδίδον τον θρόνον είς τον 
νόμιμον Πατριάρχην, δ πολυπαθής 'Ιερεμίας έσπευσεν νά Ιπανέλθη είς 
τήν πρωτεύουσαν (1590). , *"

17. Ή  τελευταία αύτη Πατριαρχεία τού 'Ιερεμίου διέρρευσεν είς 
άδιάλειπτον φροντίδα περί τής οικονομικής καί τής άλλης άνορθώσεως 
τής Εκκλησίας. Έ ν  τούτφ δ’ ηύτύχησεν ό μέγας Πατριάρχης νά έχη βοη
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θόν καί συναντιλήπτορα τον διαπρεπή καί σοφόν πατριάρχην ’Αλεξάν
δρειάς Μελέτιον τον Πήγαν. Έξ αφορμής τής έπικυρώσεως τής πράξεως 
περί τοϋ Ρωσ. Πατριαρχείου ό 'Ιερεμίας συνεκάλεσεν εις Κ]πολιν τοπικήν 
σύνοδον τφ 1593, ένθα παρέστη καί ό Πηγάς, αντιπροσωπεύουν καί τον 
’Αντιόχειας, καί ό 'Ιεροσολύμων. Κατ’ αυτήν επεκυρώθη ή ϊδρυσις τοϋ 
Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί οδρίσθη ή θέσις τοϋ νέου Πατριάρχου ώς 
πέμπτου έν τή σειρά των άλλων πατριάρχων καί ούχί ώς τρίτου ώς ήξίουν 
οί έν Ρωσσία, ήτιολογήθη δέ το πράγμα έκ του δτι ή Μόσχα ήτο πρωτεύ
ουσα ανεξαρτήτου καί μεγάλου κράτους καί έδρα βασιλέως, συμφώνως 
δηλ. προς τον ανέκαθεν έν τή ’Εκκλησία κρατήσαντα κανόνα. Ή  σύνοδος 
δμως πλήν τούτου άπέρριψεν καί τήν περί εισαγωγής τοϋ νέου ημερολο
γίου πρότασιν, άπηγόρευσεν δι’ίδιου κανόνος τάς αταξίας των τήδε κα- 
κεΐσε περιφερόμενων μοναχών καί άνευ άδειας ίδρυόντων μοναστήρια ή 
ευκτήριους ο’ίκόϋς' ώρισε τήν άπαξ τού έτους σύγκλησιν τής Ιεραρχίας 
προς έξέτασιν των Εκκλησιαστικών ζητημάτων καί επιβολήν ποινών κατά 
τούς δρους των πατέρων, εις έπειγούσας δέ υποθέσεις έξουσιοδοτήθη δ 
Πατριάρχης συγκαλών τούς πλησιόχωρους αρχιερείς νά έξετάζη τά πράγ
ματα. Άπηγόρευσε πάλιν τήν έπι χρήμασι χειροτονίαν καί τήν από 
πόλεως εις πόλιν περιπλάνησιν των επισκόπων καί κληρικών, έτι δέ τήν 
χειροτονίαν εγκληματιών καί τήν ασχολίαν τών κληρικών περί κοσμικός 
φροντίδας, τήν χρήσιν πολυτελών καί μαλακών ίματίων. Έπέβαλεν εις 
τούς κατά τόπους μητροπολίτας νά ιδρύσουν καί συντηρούν σχολεία καί 
νά βοηθούν τούς θέλοντας νά διδάσκουν καί τούς όρε γομένους μαθήσεως* 
τέλος δ’ επέβαλε τον περί εορτασμού τού Πάσχα κανόνα τής Αλ Οίκ. 
συνόδου.

18. Άναγγείλασα δέ ή Σύνοδος τάς περί ρωσσικού Πατριαρχείου 
αποφάσεις, άς έλαβε παρόντος καί αντιπροσώπου τού Τσάρου, έγραψε 
πλήν άλλων προς τούτον παρακαλοϋσα : «Κατάστησον παρά σοί, βασιλεύ, 
φροντιστήοιον μαθημάτων Ελληνικών, ζώπυ’ρον τής σοφίας τής ίεράς, δτι 
παρ’ήμΐν έκ βάθρων κινδυνεύει άφανισθήναι ή τής σοφίας πηγή», έν 
τελεί δε οί φιλοπάτριδες εκείνοι άνδρες έδικαιολόγουν τήν πρότασιν αυ
τών διά τών έξης τολμηρών διά τούς χρόνους εκείνους λόγων «ίνα καί ή 
τού Χριστού Εκκλησία τών ’Ορθοδόξων, ή Μήτηρ τού σωτηρίου κηρύγ
ματος, ή πηγή τών τοϋ κόσμου φωτισμών, έχη τό προσήκον παραμύθιον 
ήν αιχμάλωτον ούσαν, βασιλεύ, καί Άσσυρίοις καί Βαβυλωνίοις καί Αί- 
γυπτίοις δουλεύουσαν, περίεπε θερμότατα, ινα μή έκλειψη τελείως, ταίς 
ύπερβολαϊς τών ταλαιπωριών καί αναγκών έκτριβεΐσα».

19. Τφ 1594 παρεσκεύαζεν ό 'Ιερεμίας σύγκλησιν τής 'Ιεραρχίας διά 
τήν έξέτασιν τού Οικονομικού τής Εκκλησίας ζητήματος διά τό προοε-



χές έτος 1595, καλέσας προς τούτο καί τον Μ. Πήγαν. Προς ευκολίαν δέ 
των επισκόπων τής 'Ελλάδος καί δή τής Πελοπόννησου ώρι,σε τόπον 
συγκλήσεως την Θεσσαλονίκην. Πριν ή συνέλθη δμως ή σύνοδος εκείνη ό 
κλεινός Πατριάρχης άπέθανεν ενΚ]πόλει πιθανώς περί τάς αρχάςτού!595 
μόλις πού εξηκοντούτης. Τής κηδείας αυτού προέστη ό διά την Σύνοδον 
έλθών ’Αλεξάνδρειάς Μελέτιος ό Πηγάς, δστις καί απήγγειλε θαυμάσιον 
έπικήδειον τού μεγάλου Πατριάρχου, άνακηρύξας τάς μεγάλας αυτού 
αρετάς καί υπηρεσίας προς τήν Εκκλησίαν. Όμολογονμένως κατά τούς 
δυστήνους μέν διά τήν Εκκλησίαν, ταραχώδεις δέ διά σύμπαντα τον κό
σμον χρόνους εκείνους, ό 'Ιερεμίας άπετέλεσεν εξαιρετικήν μορφήν, έπα- 
νειλημμένως μέν άνυψώσας καί προβαλών τό ανάστημα αυτού κατά τού 
ύπερεκχειλίσαντος ρεύματος τής άποσυνθέσεως τού Εκκλησιαστικού 
κόσμου καί τής γενικής έκ τής .δουλείας διαφθοράς, επιδιώξας ως μόνον 
τελεσφόρον μέσον θεραπείας τού κακού τήν Εθνικήν παιδείαν, πε- 
ριφρουρήσας δέ γενναίος καί φρονίμως τήν αυτοτέλειαν καί τό γόητρον 
τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας κατά τήν μεγάλην δοκιμασίαν τού 
Χριστιανισμού έν τή Δύσει δτά τής Μεταρρυθμίσεως, δτε καί ή ισχυρά έτι 
Ρώμη καί οί Μεταρρυθμισταί Προτεστάντάι εκολάκευσαν καί τά γενικώ- 
τερα συμφέροντα τού Έλληνικού’Έθνους καί τήν προσωπικήν φιλοδοξίαν 
των προκαθημένων αυτής. Διά τής προς έκατέρους πολιτικής αυτού δ 
'Ιερεμίας άπεκάλυψε προ τού Δυτικού κόσμου τήν Ελληνικήν ’Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν ώς αξίαν πολύ μεγαλυτέρας ή δσον ενομίζετο προσοχής, έν 
αυτή δέ τή ’Ανατολή πάντως έδωκε τήν πρώτην ώθησιν καί παρασκευήν 
προς άντιμετώσισιν τού νέου δεινού άγώνος προς τήν παπικήν Ρώμην, 
τού οποίου οί φοβεροί πρωτοπόροι, οί ίησουιται, ώς πτηνά δυσοίωνα ήρ~ 
χισαν ήδη τότε εγκαθιστάμενοι πολλαχοΰ των Ελληνικών ακτών καί εν 
αυτή τή πρωτευούση. 'Ο τραχύς διά τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν ιζ' αίων 
είναι επί θόραις. Κύριλλος δ Λούκαρις, ό μάρτυς Πατριάρχης, θά συνέ
χιση τραγικώτερον τό έργον 'Ιερεμίου τού Τρανού.
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ ΘΡΑΚΩΝ ΤΟ 1800

Βαφεοχώριον του Βοαηόρον— *Εκατονταετηρις τον ναόν τον, 1834 
— 1934 e Εκατονταετηρις της γεννήοεως του Μ εγάλου Πατρίάρχον 
3Ιω ακείμ  τοϋ Τρίτου, 1 8 3 4 —1912.

Τά αίτια τής μεταναστεΰσεως Θρακών εκ τής περιφερείας Σαραντεκ- 
κλησιών εις την ϋρακικήν παραλίαν του Βοσπόρου είναι δυο. Πρώτον ή 
εν Κωνσταντινουπόλει μόνιμος εργασία βαφέων οί όποιοι προήρχοντο εκ 
ΰρακικών χωρίων καί δεύτερον ή έπιΣελιμ Γ' το 1798 εις τήν 'Ανατολι
κήν Θράκην φοβερά επιδρομή τών Κιρτζαλήδων.

’Άγνωστον ακριβώς από πότε άλλα πάντως μετά το 1750 είχον αρ
χίσει νά εγκαθίστανται εις τήν Κωνσταντινουπολιν θράκες μεσόγειοι καί 
§ή ,έκ τών χωρίων Εύκαρυου και Άζαρά, μόνον άνδρες, έπαγγελλόμενοι 
τον βαφέα. Τό επάγγελμα τούτο ήτο κατά τήν εποχήν εκείνην επικερδές, 
πρώτη δέ βαφική υλη παρήγετο από τον νωπόν φλοιόν τών καρύων, τά 
όποια είναι άφθονώτατα εις τήν περιφέρειαν εκείνην, εξ οΰ και ή ονομα
σία του χωρίου «Ευκάρυον». Οί βαφείς οΰτοι άφοΰ είργάζοντο επί έν έτος 
εις τήν ξένην μακράν τών οικογενειών των, άφινον άντικαταστάτας συγ
χωριανούς των εις τήν εργασίαν και έπέστρεφον εις τά χωρία των, από τά 
όποια επανήρχοντο μετά εν έτος και εμοιράζοντο τά κέρδη. Αυτό επανε- 
λαμβάνετο συνεχώς διότι αί συζυγοι και τά τέκνα τών βαφέων δεν ήτο δυ
νατόν νά μετοικήσωσιν ά'νευ ειδικής άδειας, ή δέ άπόστασις από Κωνσταν
τινουπόλεως εις Εύκάρυον ύπερβαίνουσα τα 200 χιλιόμετρα δεν επέτρεπε 
συχνούς πηγαινοερχομούς υπό τάς γνωστάς τότε συνθ-ήκας καί τά πρω
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τόγονα μέσα τής συγκοινωνίας. Τά βαφεία, τά μπογιατζήδικα κοινώς, $ύ- 
ρίσκοντο εις την περιφέρειαν Ύψωμαδείων εις τό τμήμα Φαζλή Πασά, οΰ 
μακράν των χερσαίων τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, έσώζοντο δέ μέ
χρι προ ολίγου δυο εξ αυτών.

Τό δέ 1798 όταν ή κυριαρχία των ληστρικών ορδών των Κιρτζαλήδων 
έπεξετάθη διά λόγους λεηλασίας προς τήν Ανατολικήν Θράκην και διέ- 
σπειρε φόβον και τρόμον,οί έν Κωνσταντινουπόλει βαφείς φοβούμενοι τήν 
ζωήν και τήν τιμήν των συζΰγων καί τών τέκνων των, δραστηρίως έφρόν- 
τισαν νά λάβουν ά'δειαν ειδικήν καί νά μεταφέρουν αυτούς μακράν του 
κίνδυνου εντός τής ασφαλούς πρωτευοΰσης. Μεταξύ τών βαφέων ήτο τόϊε 
καί ό έξ Εύκαρύου Δημήτριος Κουκίκης ή Κουκίκογλους, πατήρ τής Θεο
δώρας,' μητρός του Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τού Τρίτου. Ή  
Θεοδώρα, βρέφος τριών μηνών, ορφανή μητρός μετεφέρετο υπό της τρο
φού εις τον έν.Κωνσταντινουπόλει πατέρα της καί έ'κλαιεν εις τον δρό
μον τόσον ώστε ή συνοδεία τού καραβανιού, τό όποιον διά τον φόβον τών 
Κιρτζαλήδων έπορεύετο έν άκρφ σιωπή, άπήτησε νά έγκαταλειφδή τό βρέ
φος. Καί έγκατελείφθη υπό τινα θάμνον, άλλα έκεΐ άποκοιμηθέν έσιώ" 
πησε, ή δέ τροφός αίσθανθεΐσα τύψεις έπέστρεψε μετά τινα λεπτά καί τήν 
παρέλαβε διά νά τήν παραδόση εις τάς άγκάλας τού πατρός της.

Οί πρόσφυγες οΰτοι δράκες, συγγενείς όλοι τών βαφέων, έζήτησαν 
κατάλληλον τόπον μονίμου έγκαταστάσεως καί ώς τοιούτον έπί τέλους εΰ- 
ρον τον γραφικόν Κυπαρώδη λόφον έπίτήςεύρωπαϊκής δχθηςτού Βοσπό* 
που, μεταξύ τού κολπίσκου τής Φειδαλίας (Μπαλτά λιμάν) καί τού συ
νοικισμού Έμιργκιούν. Έκεΐ ίδρυσαν Ιδικόν των συνοικισμόν, ό όποιος 
ώνομάσθη Βαφέων χώρα ή Βαφεοχώριον, τουρκιστί Μπογιατζήκιοϊ. Εις 
τήν αυλήν τού ναού τού Βαφεοχωρίου προ τής έξωδύρας τού Νάρδηκος 
υπάρχει πλάξ τάφου φέρουσα τό τετράστιχον :

Έβδομήκοντα καί δύο χρονικών περιστροφών 
ειδον πέρας έν τφ κόσμφ. Καί μακράν τού κόσμου ζών 
Χατζή Δήμος έκ βαφέων γόνος ήμην Θρακικός, 
έ'μπνους ήμην, είμαι ά'πνους, πρώην ζών ήδη νεκρός.

5 Δεκεμβρίου 1846.

Φαίνεται έκ τούτου δτιοί κάτοικοι βαφεοχωρίου εΐχον ζωηράν άνά- 
μνησιν τής προελεύσεώς των καί δτι έδεώρουν εαυτούς ώς μακράν του 
κόσμου ζώντας ενώ άπεΐχον επτά μίλια από τού μεγάλου λιμένος. Διότι 
έπεκοινώνουν μέ λέμβους καί ιστιοφόρα μέχρι προ εξηκονταετίας, οπότε 
έβελαώδη καί ή διά ξηράς συγκοινωνία, φροντίδι τού ’Αντιβασιλέας τής
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Αίγυπτου ’Ισμαήλ Πασά, ο όποιος είχε κτίσει κονάκι παρά τό Έμιργκιάν 
και ου μόνον αμαξιτούς δρόμους προς τό Πέραν και τον άνω Βόσπορον 
κατεσκεΰασεν, άλλα καί δημόσιον κήπον ώραιόταταν μεταξύ τού ίδικοΰ του 
λόφου καί τού Βαφεοχωρίου τό 1870.

57Αγνωστος παραμένει ό ακριβής αριθμός των οικογενειών, αί όποΐαι 
άπήρτισαν τον πρώτον πυρήνα τού χωρίου, οπού μετά επτά έ'τη έγκατεστά- 
θησαν καί οικογένειαι έκ τής περιφέρειας Μπουνάρ Χισάρ, δπως φαίνεται 
εκ τού φιρμανίου υπό χρονολογίαν 24 Δζεμαζί-ουλ-αχήρ τού 1223 (1807) 
φυλασσόμενου εις τά αρχεία τής Κοινότητος.Κατά τό φιρμάνιον τούτο αί εκ 
τού καζά Μπουνάρ Χισάρ έλθούσαι εις Κωνσταντινούπολή πενηνταπέντε 
οικογένειαι Ρωμηών σουλτανική άδείφ έγκατεσχάθησαν έν τω χωρίφ Μιρ- 
γκιούν δγλού, άνήκοντι εις τά βακούφια Άβδούλ Χαμίτ τού Α'. Ά ποφαί
νεται επίσης τό φιρμάνιον δπως οί μεταναστεύσαντες άφεθοΰν ανενόχλη
τοι εις τήν νέαν έγκατάστασιν από τήν οποίαν οί μουτεβελήδες των χω
ρίων τού Καζά Μπουνάρ Χισάρ εκαμνον διαβήματα νά τούς άποσπάσουν 
καί νά τούς επαναφέρουν διά τής βίας εις τά μέρη των διά νά πληρώσουν 
τούς καθυστερουμένους φόρους αυτών.

Τρανοτέραν δε έκδήλωσιν τής σουλτανικής εύνοιας είχον λάβει τό 1808, 
δπως φαίνεται εκ τού εις τά αρχεία τού Βαφεοχωρίου επίσης σωζομένου 
δευτέρου φιρμανίου, έκδοθέντος τό πρώτον έτος τής βασιλείας Μαχμούτ 
Β ' καί έχοντος έν μεταφράσει ώς έξης:

«Οί εν τή θέσει Μπαλτά λιμάν έν Μιργκιούν δγλού εγκατεστημένοι 
ραγιάδες είναι άπηλλαγμένοι όλων τών φόρων τών επιβεβλημένων κατ’ απο
κοπήν καί δικαιούνται εις δλας τάς προνομίας και ελευθερίας, ών απολαύ
ουν οί ραγιάδες τών λοιπών σουλτανικών βακουφίων. "Ολαι αί υποθέσεις 

ν των έξετάζον.ται ύπό τού Βακουφιού αί δέ ά.γωγαί των ενώπιον τού μουφε- 
τίση τού Χαρεμέϊν Σεριφέϊν. Οί ζαμπίτιδες καί οί ά'λλοι ούδαμώς δικαιούν
ται νά επεμβαίνουν, εάν δέ τις άποπειραθή νά έπέμβη άς εμποδίζεται. 
Προς διηνεκή αυτών ησυχίαν καί άνεσιν έδόθη εις χεΐρας αυτών αύτοκρα- 
τορικόν έγγραφον ελευθερίας καί ασυδοσίας διά νά ώσι ανενόχλητοι επί 
τών βακουφικών γηπέδων τά όποια νέμονται».

Τό 1801 «κατά έλεος μέγα βασιλικόν καί εύσπλαγχνίαν τών εύμενε- 
στάτων αύθεντών» έλήφθη κυβερνητική άδεια δπως χρησιμοποιηθή ώς ένο- 
ριακός ναός τού Βαφεοχωρίου έγκαταλελειμένος τις ναΐσκος «έκ παλαιοί » 
τιμώμενος επ’ όνόματι. Ίωάννου τού Θεολόγου καί κατά τον Χκαρλάτον 
Βυζάντιον άνήκων εις άρχαίαν μονήν κτισμένην εις τόπον δπου προϋπήρ-

άθ4
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χεν είδωλεΐον της Εκάτης. Η περίοπτος θέσις τοΰ είδωλεί ου επιτρέπει είς 
τον θεατήν νά θαυμάση την Σελήνην πλησιφαή άνατέλλουσαν άνωθεν των 
απέναντι λόφων τής ασιατικής όχθης του Βοσπόρου καί νά ςεμβάζχ] υπό 
τό φως της μέχρι τής δΰσεως αυτής.Υπεβλήθη δέ αναφορά πρόςτόν Πα
τριάρχην Καλλίνικον (1801—1806) νά άπαλλάξη τό παγκάριον του ναοΰ 
πάσης ύποχρεώσεως προς τό πατριαρχικόν ΤαμεΤον, διά νά κατορθωθή ή 
επισκευή καί διακόσμησις του γυμνοΰ ναΐσκου. Ό  Πατριάρχης μετά συ
νοδικήν διάσκεψιν εδέχθη τήν αΐτησιν των βαφεοχωριτών, υπό τον δρον 
νά πληρώνουν οι Επίτροποι τοϋ ναοΰ ετησίως 30 γρόσια εις Αυτόν 
καί 30 εις τό ταμεΐον τής Μ. Εκκλησίας. Ό  ίερεΰς του ναοΰ έτιμήθη μέ 
τον τίτλον «προεστώς» άπηλλαγμένος πάσης επιχορηγήσεως, αί δέ σχέσεις 
Ιερέως Επιτροπής καί θρησκευτικοΰ Κέντρου ερρυθμίοθησαν διά γράμ
ματος εκδοθέντος τον Ιούνιον τοΰ 1806, ύπογεγραμμέι ου υπό τοΰ Καλλι
νίκου καί δεκαέξ συνοδικών ’Αρχιερέων. Τον Αύγουστον όμως τοΰ 1807 
διά γράμματος τοΰ Έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοΰ Ε' ό ναΐσκος παρεχω- 
ρήθη ως Μετόχιον εις τήν άγιορειτικήν Μονήν τοΰ 'Αγίου Παντελεήμο- 
νος, ή οποία ελάμβανε τό δικαίωμα τοΰ διορίζειν τον ήγοΰμειον τοΰ Με
τοχιού τελουντα καί καθήκοντα ιερέως τής ενορίας Βαφεοχωρίου.Έγεννή- 
θησαν ζητήματα μεταξύ ενοριτών καί ηγουμένου, τ έον δέ φερμάνιον άπε- 
κατέστησετά δικαιώματα τής ενορίας ώς προς τήν εκλογήν τοΰ ιερέως αυτής.

Ούτως ειχον τά πράγματα μέχρι Σεπτεμβρίου τοΰ 1833 οπότε έδόθη 
κυβερνητική άδεια νά κτισθή νέος ναό; ευρύτερος καί ικανός νάάνταποκριθή 
εις τάς θρησκευτικά; άνάγκας τών αύξηθέντων κατοίκων Βαφεοχωρίου.Τό 
1834τήν4 Μαρτίου ημέραν Κυριακήν έτελέσθησαν τά εγκαίνια τοΰ Ναοΰ 
επί Πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ Α' ως φαίνεται έκ τριών γραμμών, 
τάς οποίας εχάραξεν άγνωστος χειρ επί τίνος τών κοινοτικών Κωδήκων :

1834 Μαρτίου 4ήμ. Κυρ.
Καθ’ ήν ένεκαινίσθη ή καθ’ ημάς εις Έμιργκιάνι Εκκλησία τής Ύπερα- 

γίας Θεοτόκου τής Ευαγγελίστριας.

Τάς άρχάς τοΰ 1834 εγεννήθη ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ' εκ τοΰ Δη- 
μητρίου Δεβετζή καί τής Θεοδώρας τό γένος Δημητρίου Κουκίκη. Ή  μη
τέρα τοΰ Πατριάρχου Ιπιστρέφουσα εις τήν οικίαν της—ή οποία σώζεται— 
από τον ναόν τοΰ Προδρόμου οπού επήρε σαραντισμόν, Ιπερνοΰσεν από 
τον νέον ναόν τοΰ οποίου έκτίζοντο τά θεμέλια καί έ'ρριψε κατά τήν συ
νήθειαν ολίγον χώμα. ’Ήκουσεν από τούς παρισταμένους οτι τό άγκαλοφο- 
ρούμενον βρέφος της θά γίνη μεγάλος άνθρωπος. Καί πράγματι Ιω α
κείμ ό Τρίτος μπέθανε τήν 13 Νοεμβρίου 1912 μετά διπλήν πατριαρχείου
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καταλιπών μνήμην Μεγάλου καί Λαοφιλούς Πατριάρχου. Τό Βαφεοχώριον 
ώ; πατρίς Του έγινε πασίγνωστον και αγαπητόν.

Την Παρασκευήν 6 Ιουλίου 1934 ή κοινότης Βαφεοχωρίου εόρτασε  
μεγαλοπρεπώς την εκατονταετηρίδα από τής ίδρΰσεως τοΰ ιαοΰ της καί 
από τής γε,ννήσεως του μεγαλύτερου τέκνου της ’Ιωακείμ τοΰ Τρίτου. Έπι 
τή εκατονταετηρίδι έςεδόθη και κομψόν τομίδιον έπιγραφόμενον “Ιστορι
κόν Σημείωμα τής Κοινότητος Βαφεοχωρίου,.τής οποίας εκθέτει την έπι 
εκατόν έεη θρησκεικηκήν εκπαιδευτικήν και φιλανθρωπικήν ζωήν.

f  'Ο ΕΛΑΙΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
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ΚΩΑΙΞ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ IPNAflOY*)

1821—1830

Κώδ{% 145

(■φ .3 α — 4α) [1824]

φ.2α Κόπια 
φ 2αβ άγραφον
φ.3α Τφ Κυζίκου 1824 Σεπτεμβρίου 28 
φ.3α Τφ Βελισσοΰ 1824 ’Οκτωβρίου 13 
φ.3α Τφ Ρόδου 1824 Νοεμβρίου 19 
φ,3α Τφ Νύσοης 1824 Νοεμβρίου 19 
φ,3β Τφ Μέτρων, καί Τυρουλλώης 

1824 Νοεμβρίου 19 
φ.3β Τ φ  Ξάνθης 1824 Νοεμβρίου 23 
φ,Ββ Τφ Διδυμοτείχου 1824 Νοεμ

βρίου ?23
φ.Ββ Τφ Σβορνικίου 1824 Νοεμβρίου23 
φ.3β Τφ Σαμακοβίου 1824 Δεκεμβρίου 1 
Φ,Ββ Τφ “Ίμβρου, Ρόδου, καί Πρεσπών 

1824 Δεκεμβρίου 1
φ.3β Τφ Άγκυρας 1824 Δεκεμβρίου 4 
«ρ,3β Τφ Κρήτης 1824 Δεκεμβρίου 4 
cp. Τοΐς έπιακόποις μου,Καλλιουπό- 

λεως, Μέτρων, καί Τυρουλλώης. 
η' Δεκεμβρίου

φ.3β Τφ Σαμμοκοβίου 1824 Δεκεμ
βρίου 9

<ρ.3β Τφ Διδυμοτείχου 1824 Δεκεμ
βρίου 9

φ»4α Τφ Τυρουλλώης 1824 Δεκεμβρί
ου 9

φ.4α Τφ Διδυμοτείχου 1824 Δεκεμ
βρίου 14

φ.4α Τφ Σαμμοκοβίου 1824 Δεκεμ
βρίου 18

φ,4α Τφ Κυζίκου 1824 Δεκεμβρίου 20 
(φ .4 α — 8α) [1825] 

φ.4α Τφ Τορνόβου 1825 Ίανρυσρίου 12 
φ.4α—4β Τφ Σβορνικίου 1825 Ιανουά

ριου 16 (δι’ άλλης χειρός) 
φ.4β Τφ Σαμμοκοβίου 1825 Φευρουα-- 

ρίου 3
φ.4β Τφ Φιλιππουπόλεως 1825 Φευρου- 

αρίου 3
φ.4β Τοΐς Βατξικοβηνοϊςΐ825 Φευρουα- 

ρίου
φ,4β Τφ Νόασης Φεβρουάριου 2

καί 3 ' ·
φ,4β Τφ Πελιγραδίου Φεβρουά

ριου 3
φ,5α Τφ Σαμμοκοβίου 1825 Φεβρουα« 

ρίου 5
φ.5α Τφ Κρήτης 1825 Φεβρουάριου 5 
φ,5α Τφ Κρήτης 1825 Φεβρουάριου 5 
φ.5α Τφ Ρόδου 1825 Μαρτίου 17 
φ.5α Τφ Καλλιουπόλεως 1825 Μαρ

τίου 17
φ,5α—6α Τφ Σβορνικίου 1825 Μαΐου 

80 (δι* άλλης χειρός)
(φ.6α  — 15α) [1826]

Φ ,6α  Τφ Φιλιππουπόλεως 1826 ’Απρι
λίου 22

φ.6β Τφ Ξάνθης 1826 Μαΐου 3

*) Σ υνέχειαάπό §ελ, 285 W  τόμου Θρακικφν,
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φ.6β Τφ Γίρεαπών 1826 Μαΐου 8 
φ„6β Τφ Βοδενών 1826 Μαΐου 13 
φ„6β Τφ Κρήτης 1826 Μαΐου 23 
φ.6β 'Γώ Κρήτης .1826 Μαΐου 27 
φ.6β ΤΑ Βοδενών 1826 Μαΐου 30 
φ,7α ϊ φ  Κρήτης 1826 ’Ιουνίου 15 
φ.7α Τφ Κρήτης 1826 ’Ιουνίου 21 επε- 

ται αμέσως
φ.7α Προς τον Κρήτης Καλλίνικον Πό- 

λιτζα
φ.Τα Τφ Βοδενών 1826 ‘Ιουνίου 22 
φ.7α Τφ Διδυμοτείχου 1827 "Ιουνίου 22 
φ.7α Τφ Σβορνικίου 1826 Αύγουστου 

21
φ.7α Τφ Ρόδου 1826 Αύγουστου 30 
φ.7α Τφ Κρήτης Αύγουστου 30 
φ.7β Τφ Κώ 1826 Αύγουστου 30 ·
φ.7β Τφ Φιλιππουπόλεως 1826 Σεπτεμ

βρίου 7
φ.7β Τφ Ρόδου 1826 Σεπτεμβρίου 21 
φ.7β Τφ Άμασείας 1826 ‘Οκτωβρίου 18 
φ.7β Τφ Φιλιππουπόλεως 1826 "Οκτω

βρίου 13
φ.7β Τοϊς Βατζικοβινοΐς 1826 ‘Οκτω

βρίου 13
φ.7β Τφ Μέτρων καί Τυρουλλώη; 1826 

‘Οκτωβρίου 13
φ.7β ϊ φ  Ξάνθης 1826 ’Οκτωβρίου 15 
ψ.8α τφ Άδριανουπόλεως έν τή φυλα

κή “Οκτωβρίου 12 
φ.8α τφ Άμασείας ‘Οκτωβρίου 16 
φ.8α τφ Φιλιππουπόλεως "Οκτωβρίου 18 
φ.8α τφ  Σερρών "Οκτωβρίου 18 
φ 8β τφ Βελισσοΰ "Οκτωβρίου 27 (δι" 

άλλης χειρός)
φ·8β τφ Σαμμοκοβίου ‘Οκτωβρίου 27 
φ.8β τφ Φιλιππουπόλεως "Οκτωβρίου 27 
φ.8β τφ Γαρδικίου "Οκτωβρίου 27 
φ.9α τφ Ρόδου "Οκτωβρίου 27 
φ,9α τφ Ά μασείας ’Οκτωβρίου 27 
φ.9α τφ Ξάνθης 1826 Νοεμβρίου 2 
φ.9α τφ Βοδενών Νοεμβρίου 2 
φ.9α τφ Άμασείας Νοεμβρίου 2 
φ,9α τφ. Σοφίας 1826 Νοεμβρίου 25 
φ.9α τφ Σαμμοκοβίου Νοεμβρίου 25 
φ.9β τφ Καισαρείας 1826 Νοεμβρίου 26 
φ.9β-10α τφ πρώην Πατριάρχη Χρυ- 

σάνθφ 1826 Νοεμβρίου 26

φ.ΙΟα τφ αύτφ
φ.ΙΟα τφ  Φιλιππουπόλεως 1826 Νοεμ

βρίου 28
φ.ΐΟβ τφ Αρχιμανδρίτη Γρηγορίφ είς 

Ή ράκλειαν 1826 Νοεμβρίου 28 
φ.ΐΟβ τφ τφ Αρχιμανδρίτη Ζαχαρίφ 

είς Ραιδεστόν 1826 Νοεμβρίου 28 
φ,ΙΟβ—11α τφ Γρεβενών 
φ .ΙΙα  τοΐς Κατοίκοις Μαδύχου 1826 

Νοεμβρίου 29
φ .ΙΙα  τφ Προϊλαβοδρύστρας 1826 No* 

εμβρίου κθ'
φ ,ΙΙβ τφ Τυρουλλώης 1826 Νοεμβρ. 30 
φ ,ΙΙβ  τφ Μεερών 1826 Νοεμβρίου 30 
φ .ΙΙβ  τφ Πρωτοσυγκέλλφ εις Κεσάνι 

1826 Νοεμβρίου 30 
Φ,ΙΙβ τφ  Ά ρ τη ς  1826 Δεκεμβρίου 2 
φ,ΐ2α τφ  πρώην Πατριάρχη Χρυσάν. 

θφ  Δεκεμβρίου β'
φ,12β τφ τφ Πατριάρχη Ά νθ ίμ φ  1826 

Δεκεμβρίου 3
φ.12β τή κοκώνα Εύφημίτζα 1826 Δε

κεμβρίου δ '
φ,12β τφ Καλλιουπόλεως 1826 Δεκεμ

βρίου β'
φ.12β—13α τή Κατήγκφ Πανταζόγλου 

1826 Δεκεμβρίου δ'
Φ,18α τφ Μιχαήλ Άγρ., καί Δημητράκι 

Ά γφ  εις Καισάρειαν 1.826 Δε
κεμβρίου δ'

Φ ,13α—13β τφ  Μυριοφύτου 1826 Δε
κεμβρίου ζ '

φ.13β—14α τφ Ά μασείας 1826 Δεκεμ
βρίου 17

φ,14α τφ "Άρτης 1826 Δεκεμβρίου 17 
φ.14α τφ πριόην Βελάς Δεκεμβρίου 17 
ψ,14α—14β τφ Αβραάμ ΙΙετρωνίου 1826 

Δεκεμβρίου κα'
φ ,ΙΙβ  τφ Ή γεμόνι τής Σερβίας 1826 

Δεκεμβρίου κα'
φ ,ΙΙβ  τφ Γεωργίφ "ίβηρίτη 1826 Δε

κεμβρίου 23
φ,15α τφ Προϊλαβοδρύστρας 1826 Δε

κεμβρίου κη'

(φ. 15α— 41α) [1827] 
φ ,ΐδα—15β τφ Σοφίας 1827 Ίανουα 

ρίου 6 επεται αμέσως
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φ 15β Πόλιτζα προς τον Σοφίας ’Ιωα
κείμ 1827 Ιανουάριου 7 

φ .ΐδβ τφ  Σαμμοκ>βίου 1827 ’Ιανουά
ριου 7

φ.15β τω Αύτφ 1827 ’Ιανουάριου 7 
φ Ι5β—16α Προσθήκη είς τό όπισθεν 

γράμμα τοΰ Προϊλαβσδρύστρας 
[1827] ’Ιανουάριου 7 

φ.16α τφ Πατριάρχη Χρυσάνθφ 1827 
Ίανουαρίου 8 .

φ.16α—16β τω Άμασείας 1827 Ίανου
αρίου 7

φ.16β τω "Αρτης 1827 Ίανουαρίου 7 
φ.17α τφ Σισανίου Ίανουαρίου 11 
φ.17α τοΐς προκρίτοις Καλλιουπόλεως 

Ίανουαρίου 11
ψ.17α—17β τφ Καλλιουπόλεως Ίανουα- 

ρίου 17
φ 17β τφ Γιάγκφ Βουλγάρογλου 
φ. 17β τφ Μυριοφύτου Ίανουαρίου 14, 
φ.17β—18α τφ Πατριάρχη ’Αλεξάν

δρειάς 1827 Ίανουαρίου 14 
φ.18α τφ Μυριοφύτου Ίανουαρίου 14 
φ.18α—18β τφ Σοφίας 1827 Ίανουα* 

ρίου 20
φ.18β τφ άνεψιφ τοΰ Σοφίας Ά ρχιδ.

Μελετίω Ίανουαρίου 20 
φ.18β τφ  Βοδενων Ίανουαρίου 20 ·
φ 18β τφ πατριάρχη Χρυσάνθφ 1827 

Ίανουαρίου 27
φ.18β—19α τφ Πατριάρχχι Ά νθίμω  

Ίανουαρίου 27
φ.19α τω Κασανδρείας 1827 Ίανουα

ρίου 27
φ.19α τφ Σοφίας 1827 Ίανουαρίου 27 
φ.19α τφ Γρεβενών Ίανουαρίου 27 
φ.19β τφ Καλλιουπόλεως 1827 Ίανουα

ρίου 27
φ.19β τφ * Φιλιππουπόλεως 1827 Ι α 

νουάριου 27
φ.19β τφ πριόην Κωνσταντινουπόλεως 

ΧρυσάνΘω 1827 Φεβρουάριου 9 
φ 19β—20α τφ Σαμ-μο’χοβίου 1827 Φε· 

βρουαρίου 6
φ.20α .τφ Φιλιππουπόλεως 1827 Φε

βρουάριου α' ·
φ,20α—20β τοΐς κατοίκοις Ραιδεστοΰ
0  q α χ  ι η  ά Σ Τ '

1827 Φεβρουάριου η' 
φ.20β τφ Φιλιππουπόλεως Φεβρουα» 

ρίου κβ'
φ.20β τφ Σοφίας Φεβρουάριου κβ' 
φ.20β τφ Καλλιουπόλεως Φεβρουάριου

. κα
φ,20 τφ Γιάγκφ Βουλγάρογλου· 
φ.20β τφ Σισανίου Φεβρουάριου 22 
φ.20β τφ "Αρτης Φεβρουάριου 22 
φ.20β—21α τφ Βοδενων 1827. Μαρ

τίου κθ
φ,21α τφ Πρεσπών 1827 Μαρτίου κθ 
φ.21α τφ Πρωτοσυγχέλλω τοΰ Σισα- 

νίου Ά θανασίφ  [1827] Μαρτίου 
κθ'

φ.21α—21β τφ Βοδενων ’Απριλίου 12 
φ.21β τφ Σαμμοκοβίου 1827 ’Απρι

λίου 16
φ.21β τφ Γρεβενών 1827 ’Απριλίου 13 
φ.21β τφ πρώην Βελάς ’Απριλίου 9 
φ.21β τφ. "Αρτης 1827 ’Απριλίου 9 
φ.22α τφ Ξάνθης
φ.22α τφ αύτφ εις τό Κινάρι ’Απρι

λίου 13
φ.22α τφ  Προϊλαβοδρύστρας ’Απρι

λίου 12
φ.22α τφ Φιλιππουπόλεως Απριλίου 

κστ'
φ.22α τω Σαμμοκοβίου κζ' ’Απριλίου 
φ.22β τφ ’Ρόδου 'Απριλίου 26 
φ.22β τφ Βοδενων επεται ευθύς αμέ

σως
φ.22β Πόλιτζα τοΰ Κοινοΰ προς τον 

"Αγιον Βοδενων Κύριλλον 1826 
’Απριλίου 13

φ.22β τφ Καλλιουπόλεως .1827 Μαΐου 
κ α '

φ 22β τφ Σοφίας 1827 Μαΐου 29 
φ.23α τφ Φιλιππουπόλεως 1827 Ιο υ 

νίου κζ'
φ.23α τφ Φιλιππουπόλεως ’Ιουνίου 27 
φ.23α—23β Μετάφρασις τών πρδς τούς 

Αύθέντας τής Βλαχίας καί Μολ- 
δαυΐας δύο υψηλών ορισμών, πε
ρί τών έν έκατέρφ τή έπαρχίρ Ιε
ρών Μοναστηρίων. καί τών προσ
κειμένων αύτοΐς βακουφικών

14
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μουλκίων κτλ· Περ'ι τάς άρχας 
τοΰ ζΐλ χιτζέ, τοϋ 1212 έτους ι) 

φ.23β τφ Σαμμοκοβίου 
φ.23β τφ Κωνσταντίνφ Γλσράκη εις 

Πελιγράδι Σεπτεμβρίου ιβ 
φ.2 ΐα τω Σβορνιχίου Γαβριήλ αωκζ 

[=1827] Σεπτεμβρίου ιβ 
φ 2 1 α —21β τοΐς Ραιδεστινοΐς ρωκζ' 

[=1827] Σεπτεμβρίου ιβ' 
φ.21β τοΐς Καλλιουπολίταις ρωκζ 

[=1827] Σεπτεμβρίου ιβ 
φ.24β τφ Σαμμοκοβίου αωκζ' [=1827] 

Αύγουστου ίθη
φ 21β τφ αύτφ Σεπτεμβρίου ιβ 
ψ.21β—2δα τφ "Αρτης αωκζ [=1827] 

Σεπτεμβρίου ιβ έ'πεται αμέσως 
φ.25α Πόλιτζα προς τόν πανιερώτάτον 

άγιον Σβορνικίου κύρ Γαβριήλ 
ιβ Σεπτεμβρίου αωχζ [=1827] 

φ.25β τφ Σαμμοκοβίου Σεπτεμβρίου 12 
φ.25β τφ αύτφ αωκζ [=1827] Σεπτεμ

βρίου ιβ
φ.2δβ τφ Ά γίφ  Γρεβενών Σεπτεμβρίου

κγ .
φ.2δβ τφ Πρωτοσ. του αγίου Σισανίου 

κυρίω Άθανασίφ Σεπτεμβρίου 
κΥΧΙ

φ.2δβ Σημείωμα έν τή φςι. δΓ άλλης 
χειρός : «έζ δρδινείας καί λογα
ριασμόν του πανιερωτάτου αγίου 
Φιλιππουπόλεω: κυρίου Νικηφό
ρου, έλάβομεν παρά τοΰ Χατζα' 
τούρι σαράφι υίοΰ Καραπάζ γρό- 
σια οκτώ χιλιάδας, καί εις έν· 
δειξιν. 1827 Σεπτεμβρίου 24 Η 
ράκλειας 'Ιγνάτιος

φ.26α Τφ Τζελ:Νικολάκη ρωχζ[=1827] 
Σεπτεμβρίου κα (δΓ άλλης χει
ρός).

φ.2οα τή κοκ : Κατήγκιρ Παυλή αωκζ 
[=1827] Σεπτεμβρίου κγ (ομοίως) 

φ.26β τφ άγίφ 'Θεσσαλονίκης κγ Σε
πτεμβρίου 1

1) Τούς ορισμούς' αύτούς έδημοσίευσα 
έν τφ «Έκ)κφ Φάρω» τόμ. ΛΒ' (1933] 
έν Άλεξανδρείςι.

φ.26β τφ Ξάνθης κγ Σεπτεμβρίου 
φ.26β τφ Βελισσοΰ κγ Σεπτεμβρίου 
ψ.26β—27σ τφ Βιδύνης ςιωκζ [=1827] 

Σεπτεμβρίου κεη (δΓ άλλης χει
ρός)

φ.27α τφ πρώην Τορνόβου Σεπτεμ
βρίου κεη

φ.28α τφ Διδυμοτείχου κε Σεπτεμβρίου 
φ,27α τφ Μανόυήλ Νιζούζε (;) κζ Σε

πτεμβρίου ,
φ.27α τφ Διδ, ’Ιωάννη κζ Σεπτεμβρίου 
φ.27α τφ Πρεσπών κζ Σεπτεμβρίου 
φ.27α τφ Δι5. Άλεζανδρή κζ Σεπτεμ

βρίου
φ.27β τφ ’Εφέσου λ Σεπτεμβρίου 
φ.27β τφ Καμητάρη Άλέκω λ Σεπτεμ

βρίου
φ.27β τφ Διδυμοτοίχου λ Σεπτεμβρίου 
φ.27β τω προηγουμένω Ίβηρίτη κυρίφ 

Ά νθίμφ εις Ήρακλεΐτζαν τή ε 
'Οκτωβρίου

φ.27β τφ Βιζύης τή ε 'Οκτωβρίου 
φ.27β τφ Μυριοφύτου τή ε 'Οκτωβρίου 
φ.27β τφ  Πρωτοσυγκέλλω Νεοφύτιο τή 

ε .’Οκτωβρίου

φ.27β τφ Βιζύης τή η 'Οκτωβρίου 
φ.27β τφ Βιδύνης τή ’Οκτωβρίου 
φ.27β—28α τφ 'Αρχιμανδρίτη Ίβηρίτη 

κύρ Γρηγεντίφ αωκζ [=827] 
’Οκτωβρίου α'

φ.28α Πόλιτζα προς τόν Πανοαιώτστον 
'Αρχιμανδρίτην τοΰ έν Μόσχςι 
Γρσικικοϋ ημών μοναστηριού Ί -  
βήρων κύρ Γρηγέντιον τή α 
'Οκτωβρίου 1827

φ.28α Πόλιτζα πρός τόν Πανοσιώτα- 
τον 'Αρχιμανδρίτην τοΰ έν Μό
σχα Γραικικοΰ ημών μοναστη
ριού Ίβηρων κύρ Γρηγέντιον τή 
α ’Οκτωβρίου

φ 28β τφ Σισανίου ’Οκτωβρίου I 
φ.^8β τφ Θεοδοσίψ 'Αρχιμανδρίτη α

γιορείτη ’Οκτωβρίου ι 
φ.28β τφ Ίωαννίνων 'Οκτωβρίου ια' 
φ.28β τφ Σάββα Ίβηρίτη είς Μόσχαν 

’Οκτωβρίου ιη
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φ.28β τφ Φιλιππουπόλεως ’Οκτωβρίου 
ϊ Ώ ιβχΐ

φ.29α τφ Ξάνθη; ’Οκτωβρίου ιβη 
φ.29α τη Κοκ : Εύφιμίτζα ’Οκτωβρίου 

ιβϊΐ
φ.29α τφ Πελιγραδίου ’Οκτωβρίου ιβη

φ.29α—29β τφ Πρώην ΠατριάρχηΧρυ- 
σάνθω ’Οκτωβρίου^ ιβη 

φ.29β Τφ Σοφίας ’Οκτωβρίου ιβ 
φ.30α τφ Νύσσης xfj καη ’Οκτωβρίου 
φ.30α τφ Όνουφρίω Ίβηρίτη τή καα 

’Οκτωβρίου
φ.30α—30β τφ Καλλιουπόλεως 'Οκτω

βρίου καρ
φ.30β—31α τοΐς Ίβηρίταιξ ’Οκτωβρίου 

καα
φ.31α τφ Καλλιουπόλεως τη καα ’Ο

κτωβρίου
φ.31α—32β τφ πρώην Πατριάρχη Χρυ- 

οάνθφ είς Καισαρείαν τή κγ ’Ο
κτωβρίου

φ.32β τφ Νυσσάβας ’Οκτωβρίου κβη
φ.32β 33α τφ εν Καισαρείρ ήγουμένω 

τοδ Τιμίου Προδρόμου ’Οκτω
βρίου κβη

φ.33α τω πρώην Άμασείας ’Οκτωβρίου 
κβη

φ.33α Παράρτημα τοϋ Γράμματος τοΰ 
Παναγιωτάτου κύρ Χρυσάνθου 

_φ.33β τφ Άδριανουπόλεως τή 24 ’Ο
κτωβρίου

φ.33β τφ Σηλυβρίας τη 2 5 ‘Οκτωβρίου 
φ.33β τφ Σερρών τη 25 ‘Οκτωβρίου 
φ.33β τφ Προικονήσου τη κστ' 'Οκτώ

βριοί)
φ.33β τφ Ζοκρειράκη Ήρακλεινφ τη 

• κστ' ’Οκτωβρίου
φ.33β τφ Βελάς τη κστ' "Οκτο>βρίου
φ.33β—34α τίρ Δρυϊνουπόλεως ρ,ωκζ'

, [—18271 ’Οκτωβρίου κδη
φ.34τ τφ Πατριάρχη Ά νθίμφ τη κστ' 

ι ’Οκτωβρίου
φ.34α τφ Νύσση; ’Οκτωβρίου κηη 
φ.34α τφ Φιλιππουπόλεως ’Οκτωβρίου 

κθη ·

Φ·34α τφ  Τυρουλλώης ’Οκτωβρίου κΟη 
φ ,34α  τφ Σμύρνης ’Οκτωβρίου λη 
φ.34α τφ Χ'Έεωργάκη Χ'Άαμπαδαρίφ 

Μυριοφυτηφ ’Οκτωβρίου λη 
φ.34β τφ *Άρτης
φ.35α τφ Αΰτφ Πατριαρχικοσυνοδική 

’Επιστολή ’Οκτωβρίου κζη 
φ.35α τή αύτφ Πόλιτζα 
φ.35β τή αύτφ ’Οκτωβρίου λαη 
φ.35β τφ Τυρουλώης ’Οκτωβρίου λαη 
φ.35β τφ Διδυμοτοίχου ’Οκτωβρίου λαη 
φ.36α τφ Σαμμοκοβίου τή γη νοεμ- · 

βρίου
φ.36α τοΐς έν ‘Ρίλλα πατρασιν 
ψ. 36α τφ Πρεσπών τή γη νοεμ βρίου 
ψ.36α τφ Πρωτοσυγκέλλω Νεοφύτω είς 

Καισάνι τή γη Νοεμβρίου 
φ.36α τφ Σοφίας νοεμ βρίου 1η 
φ.36β τφ ’άδριανουπόλεως Νοεμβρίου

7η
φ.36β τω Σαμμοκοβίου Νοεμβρίου 7η 
φ.36β τφ Ίωαννίνων Νοεμβρίου 7 έ'πε- 

ται αμέσως
φ.36β τφ αύτφ πόλιτζα
φ.36β—37α τφ αύ.φ Νοεμβρίου 9 
φ.37α—37β Τφ Βιδύνης Νοεμβρίου ιαη 
φ.37β τφ Ξάνθης τή ιαη Νοεμβρίου 
φ 37β τφ Σοφίας τή ιβη τοϋ αύτοϋ 
φ.38α τφ Πατριάρχη Χρυσάνθφ τή ιβη 

Νοεμβρίου
φ.38α τφ Ίωαννίνων τή κεη Νοεμ

βρίου
φ.38α "Απασι τοΐς έπαρχιώταις μας τή 

κστ Νοεμβρίου
φ.38α τφ Βοδενών τή κστ' Νοεμβρίου 
φ.38α—38β τφ Βιδύνης τή κηη Νοεμ

βρίου
φ.38β τφ Βελας τή κηη Νοεμβρίου 
φ.39α τφ Φιλιππουπόλεως τή κη Νοεμ- 

* βρίου
φ.39α τφ Μέτρων τή κη Νοεμβρίου 
φ.39σ—39β τφ Νικολάκη Ίωάννου Νο- 
. εμβρίου κη
φ.39β τω ‘Ρόδου τή κηη Νοεμβρίου 
φ.40α τφ Κφου τή κηη Νοεμβρίου 
φ.40α τφ Τορνόβου τή κηη Νοεμβρίου 
φ.ΙΟα τφ Κορυτζάς τή κηη Νοεμβρίου
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φ.40α τφ Π. Άμασείας εις νήσον Χάλ- 
κην τή κθ Νοεμβρίου 

φ.40α τω Βάρνης Νοεμβρίου λη 
φ,40β τφ Άμασείας Δεκεμβρίου αη 
φ,40β τφ Νύσσης τή 2 Δεκεμβρίου 
φ.40β τφ Κωνστανιίνφ Κορασίφ Δε

κεμβρίου 2$
Φ·40β τφ Φαναριού καί Φερσάλων Δε

κεμβρίου στη
φ,40β—41α τφ Ίωαννίνων Δεκεμ

βρίου στη
φ.ΙΙα τοΐς προεστώσι καί Τζορπατζί- 

δεςΣκουλαρίου Δεκεμβρίου στ' 
φ.41α τφ Πρωτοσυγκέλλφ τοΰ Σισανίου 

Άθανασίφ Δεκεμβρίου ιβη 
φ.41α τφ Γρεβενών Δεκεμβρίου ιβ 
φ .ΙΙα τφ Νύσσης τή αυτή 
φ.41β τφ Πεϊζανδέ Πετράκη Δεκεμ

βρίου ιβ (δΓ άλλης χειρός) 
φ.41β τφ Μέτρων Δεκεμβρίου ιβη (δι’ 

άλλης χειρός)
φ.42α τοΐς εις Φιλιππούπολιν Άντωνίφ 

Σιάκβιτζ καί Γεωργίω Σεμερ· 
πιτζή Δεκεμβρίου ιβη 

φ.42α τφ Σοφίας
φ.42α τοΐς προκρίιοις τής χώρας Κεσ· 

σανίου ιβ Δεκεμβρίου 
φ.42α τφ Πρωτοσυγκέλλφ μας τή ιβ 

Δεκεμβρίου
Φ·42α τφ Σαμμοκοβίου τή ιγ Δεκεμ

βρίου
φ.42α τφ Φιλιππουπόλεως τή ιδη Δε·

. κεμβρίου
φ 42α τοΐς Ίβηρίταις Δεκεμβρίου ιδη 
φ.42α τφ Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία τή ιγη 

Δεκεμβρίου
φ.42β τφ Γερμανφ Ίβηρίτη εις Βου- 

κουρέστιον Δεκεμβρίου ιε
φ.42β τοΐς έ.τισκόποις Σταυρουπόλεως 

καί Χρυσουττόλεως τοΐς καί προ* 
ηγουμενοις των κάτω Μοναστή" 
ρίων, των υ.τοτελούνΐων τή μη. 
τροπόλει Ίωαννίνων καί ΙΙωγω 
νιανής Δεκεμβρίου ιε 

φ.12β· παράρτημα τοΰ προς τούς Ίβη- 
ρίτας Γράμματος -

φ.43α τφ Βιδύνης Δεκεμβρίου ιεη 
Φ·43α τφ Σισανίου Δεκεμβρίου ιεη 
Φ·43β τφ Βιζΰη: Δεκεμβρίου ιστ' 
φ.13β τφ Λαρίσσης Δεκεμβρίου ιστ' 
Φ·43β τφ Καλλιουπόλεως ιη Δεκεμ

βρίου
φ.44α τφ Νικολάκη Σακιζ'ή εις Κολ„ 

λιούπολιν τή ιηη Δεκεμβρίου 
φ.44α τφ Διδυμοτοίχου τή ιη Δεκεμ

βρίου
φ.44α τφ Τζορπατζή Στογιάνφ τή ιβη 

Δεκεμβρίου
φ.44α τφ Τζορπατζή Βουλκφ τή ι0η 

Δεκεμβρίου
φ.44α τφ Φ.λιππουπόλειος τή ιθ Δεκεμ* 

βρίου
Φ 44α τφ Διακόνω μας Παϊσίφ τή ιθ 

κεμβρίου
φ.44β τφ Μυριοφύτου τή ιθ Δεκεμ

βρίου
ψ.44β τφ αύτφ τή ι0 Δεκεμβρίου 
,ψ.44β τφ X'' Γεωργάκη Μυριοφυτιανφ 

ιθ Δεκεμβρίου
φ.44β τή Ζωΐτζα Παπάζογλου τή ι0 

Δεκεμβρίου
φ.44β τφ Άρχιμ. Ζαχαρία κη Δεκεμ

βρίου
φ.41β—45α τφ Φιλιππουπόλεως τή καη 

Δεκεμβρίου
φ.4δα τφ Άγχιάλου τή κγ Δεκεμβρίου 
φ,45α τφ X'' Γεωργάκη X" Λαμπαδα- 

ρίω τή κδη Δεκεμβρίου 
φ,45α τφ έν Μυριοψύτω Διδασ. Άλε* 

ζανδρή τή κδ Δεκεμβρίου 
φ.45β τφ Σκευοφΰλακι καί λοιπαΐς πα- 

τράσι Βατζικοβανοΐς τή κδη Δε" 
κεμβρίου

φ.45β τφ Τυρουλλώης τή κδ Δεκεμ
βρίου

φ.45β τφ Νύσσης τή κδη Δεκεμβρίου 
φ.45β τφ Φιλιππουπόλεως τή κδη Δε

κεμβρίου
φ.45β τφ Άδριανουπόλεως τή κδη Δε

κεμβρίου
φ.46α τφ Φιλιππουπόλεως τή χζη Δε

κεμβρίου
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φ.46α τφ "Αρτης τή κζη Δεκεμβρίου 
φ.46α τ-Q Δημητρίφ Τζίμα τή κζ Δεκεμ

βρίου
φ„46α τφ Βούλκφ Τζαλίκογλου τή κη 

Δεκεμβρίου
ψ.46α—46β τφ Σισανίου κθη Δεκεμ

βρίου
φ.47α τφ Βιδύνης τή κθη Δεκεμβρίου 
φ.47α τφ Τορνόβου τή λχι Δεκεμβρίου 
φ„47α τφ Σμύρνης τή λ Δεκεμβρίου

(φ .4 7 α —92α) 1828

φ.47α Τφ Πατριάρχη κυρί Ά νθίμφ ’Ια
νουάριου Γ'

φ.47α—47β τφ Ίω  τννίνων 8 Ίανουα" 
ρίου

φ.47β—48α τφ Τζορπατζή Βσύλκφ
Τζαλίκογλου 8 ’Ιανουάριου 

φ.48α τφ Τζορπαιζή Στογιάννω 8 'Ια 
νουάριου

φ.48α τφ Φιλιππουπόλεως τη 8 'Ιανου
άριου

φ.48α τφ Παϊσίφ μας τή 8 ’Ιανουάριου 
φ.48α τφ Τυρουλλώης 8 Ίανουαρίου 
φ.48α—48β τφ Βιζύης 10 Ίανουαρίου 
φ.48β τφ Έλασσώ/ος 11 Ίανουαρίου 
φ.48β τφ X" Γεωργάκη X" Ααμπαδα.

ρίου 12 Ίανουαρίου 
φ.49α τώ Πρωτοσυγκέλλφ εις Κεσσάνι

12 Ίανουαρίου
φ,49α τφ Τζορπατζή Βλασάκη Σαϊντζή

13 Ίανουαρίου

φ,49α τφ Μυριοφύτου 19 Ίανουαρίου 
φ.49α τφ Σηλυβρίας 19 Ίανουαρίου 
Φ 49α τφ Σερρών 19 Ίανουαρίου 
φ.49α τφ Νύ ίσης 11 Ίανουαρίου 
φ.4)α τφ Σβσονικίου 19 Ίανουαρίου 
φ.49α τφ Πισσιδείας 21 Ίανουαρίου 
φ. 19β τφ Άδριανουπόλεως , 
φ 49β τφ Πρωτοσυγκέλλφ μας Νεοφύ- 

τφ 23 Ίανουαρίου 
φ.49β τφ Ξάνθης 23 Ίανουαρίου 
Φ 49β τφ Τυρουλλώης 24 Ίανουαρίου
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φ.49β τφ Φιλιππουπόλεως 24 Ιανουά
ριού

φ.49β τφ Παναγιώτη Σκουπρούδή 24 
Ίανουαρίου

φ.δΟα τφ Γερμανφ Ίβηρίτη εις Βλαχίαν 
Ίανουαρίου 24

φ.50α--50β τφ Σισανίου Ίανουαρίου 24

φ.50β τφ Χρυσουπόλεως Λαυρεντίφ, 
τφ Σεαυρουπόλεως Τιμοθύφ 
καί τφ ’Αρχιμανδρίτη Άγιοαν- 
νίτη Δωροθέω καί λοιποϊς 1828 
Ίανουαρίου 24

φ.δΟβ—51α τφ Ίωαννίνων 1828 Ί α 
νουαρίου 25

φ.δία τφ καθηγουμένφ Παϊσίω 1828 
Ίανουαρίου 25

φ.51α τη Κοκ. Κατήγκφ Παυλή 1828 ’ 
Ίανουαρίου 25

φ.51α—51 β' τφ Ίωαννίνων Φεβρουά
ριου α 1828

φ.δ2α Παράρτημα τοΰ γράμματος των 
είς Βλαχίαν τριών καθηγουμένων 
τοΰ Χρυσουπόλεως καί λοιπών 

φ.52α τφ Σισανίου Ίανουαρίου 30 
qp>,52a τφ Βιζύης Ίανουαρίου 30 
φ.52α τη Κυριακίτζα Γυναικί τοΰ μα

καρίτου Διδ. Ίωάννου Ίανουα
ρίου 28

φ,52α τφ Εύρίπου λα Ίανουαρίου 
φ.52α τφ Άρχ. Κομήσσφ Παναγιωτά- 

κη Ίανουαρίου 31
θ-.52β τφ ’Άρτης Φεβρουάριου α 1828 
φ.53α τφ Φιλιππουπόλεως Φεβρουα- 
• ρίου 2

φ.53α ιφ Τζορπατζή Στογιάννφ Φε
βρουάριου 2

φ.53α ’Επιστολή προς Φιλιππουπόλεως 
Τζ'ορπατζίδες Πατριαρχική συ
νοδική Φεβρουάριου α

φ.53α—53β Προς τούς πατέρας τής μο
νής [Πασκόβου) όμοια Φεβρουά
ριου α

φ.53β τφ “Αρτης Φεβρουάριου 2 επετάι 
αμέσως
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φ 53(1 Πόλιχζα προς τόν άγιον "Αρτης 
κ. Νεόφυτον

φ.51α τω ’Άρτης 9 Φεβρουάριου 
φ.54α τοΐς Βαρτζεβινοϊς 9 Φεβρουά

ριου
φ.54ο. τφ Φιλιππουπόλεως 9 Φεβρουά

ριου
φ.54α τω Σαμμακοβίου 9 Φεβρουάριου 
φ.54α τω Μυριοφύτου 9 Φεβρουάριου 
φ.54α τοΐς Προκρίτοις Ραιδεστοΰ 9 

Φεβρουάριου
φ.54α Προσθήκη εις τό γράμμα του Μυ- 

ριοφύτου
φ.54β τφ Πρωτοσυγκελλω μας 9 Φε

βρουάριου
φ.24β τφ Βιδύνης 9 Φεβρουάριου 
ψ.54β χφ X" Γεωργάκη Μυριοφύτου θ 

Φεβρουάριου
φ.54β τφ Μυριοφύτου 9 Φεβρουάριου 
φ.54β τφ Ίωαννίνων 10 Φεβρουάριου 
φ.51β χφ Βιδύνης 14 Φεβρουάριου 
φ.54β τφ Φιλιππουπόλεως 1δ Φεβρουά

ριου
φ.55α τφ Έλασσωνος 15 Φεβρουάριου 
φ.55α τφ Νικολάφ Δαούγκα Σερραίω 

15 Φευρ,
φ,55α τφ Οίκανόμφ Θεσσαλονίκης 15 

Φευρουαρίου
φ.55α τοϊς Ίβηρίταις 16 Φευρουαρίου 
φ.55α τφ Σοφίας 16 Φευρουαρίου 
φ.55α τφ Πελιγραδίου 19 Φευρουα

ρίου
φ.55α χφ Σβορνικίου
φ.δδβ τώ Λιμ,περάκη είς Άνδριανού.

πολιν 19 Φευρουαρίου 
φ.δδβ τώ Διδυμοτείχου 19 Φευρου

αρίου
.φ.δόβ τώ Διδυμοτείχου 19 Φεβρουάριου., 
φ.δδβ τώ Σαμακοβίου 19 Φευρουαρίου 
φ.δδβ τώ Νύσσης 19 Φευρουαρίου 
φ.55β τφ Καλλιουπόλεως 19 Φευρουα- 

ρίου
φ.δδβ Διδυμοτοίχου 21 Φευρουαρίου 
φ.δδβ χφ Μέτρων 21 Φευρουαρίου 
φ.56α τφ είς Διδυμότειχον Διζδάκρε- 

τζήππέϊ 21 Φευρουαρίου

φ.56α τφ Σοφίας 21 Φευρουαρίου 
φ.56α τφ Καλλιουπόλεως 21 Φευρουα

ρίου
φ.56α τφ Βιδύνης 26 Φευρ.επεται αμέ

σως
φ.56α Πόλιτζα πρός τον Πανιερώτα- 

τον άγιον Βιδύνης Γερμανόν 26 
Φευρουαρίου 1828 

φ.56α τοΐς Ίβηρίταις 27 Φευρουαρίου 
φ.δδβ τφ Πόσνας 27 Φευρουαρίου 
φ.δδβ ιφ  Φιλιππουπόλεως 28 Φευρουα

ρίου
φ.56β τή κοκ. Εύφημίτζα 28 Φευρουα

ρίου
φ.57α τφ Βιζύης Μαρτίου 2 
φ.57α τφ Μυριοφύτου Μαρτίου 3 
φ.57α τφ Διδυμοτοίχου Μαρτίου 3 
φ.57β τφ Πρωτοσυγκελλω μας-3 Μαρ

τίου
φ.57β τφ Άδριανουπόλεως 3 Μαρτίου 
φ.57β τω Μυριοφύτου 10 Μαρτίου 
φ.57β τώ Δράμας 10 Μαρτίου 
φ.57β τοϊς Πατρασι χοϋ μοναστηριού 

τής Εΐκοσιφοινίσσης 6 Μαρ
τίου

φ.57β τφ Π. Έλασσωνος 6 Μαρτίου 
φ.57β χφ Κρήτης 8 Μαρτίου 
φ.58α τφ Πέτρας 8 Μαρτίου 
'φ.58α τφ Σιτείας 8 Μαρτίου 
φ.δδα τοΐς ήγουμένοις των μοναστηρί- 

ων των 'Ρυυμέλικών των δντων 
είς Βλαχίαν 13 Μαρτίου 

φ.δδα τφ ’Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνφ 
τφ ποτέ Λαυριώτη 13 Μαρτίου 

φ.58α—58β \φ  Σισανίου 13 Μαρτίου 
φ.δδβ τφ Πατριάρχη Ά νθίμφ 13 Μαρ

τίου
φ.58β τφ Διδυμοτοίχου 13 Μαρτίου 
φ.58β τφ Σαμμακοβίου 13 Μαρτίου 
φ.δδβ τφ Θηβών 13 Μαρτίου 
φ.59α τώ Φιλιππουπόλεως 13 Μαρτίου 
φ.59α τώ Προύσσης 15 Μαρτίου 
φ,59α τφ Άγκύρας 16 Μαρτίου 
φ.59α τή Κατήγκ(ρ Παυλή Μαρτίου 1G 
φ.59α τφ Τυρουλλώης 16 Μαρτίου 
φ.59α τφ Καλλιουπόλεως 16 Μαρτίου



φ.59α τφ Αύτφ 16 Μαρτίου 
φ.59β τοΐς Σκα^ωτιανοΐς Μαρτίου 20 
φ.δΟβ-δΟα τφ Πρωτοσυγκέλλφ μας[Νεο- 

φΰτφ] Μαρτίου 20 
φ.60α τφ αύτφ 20 Μαρτίου 
φ.60α-60β τω Μυριοφΰτου 20 Μαρτίου 
φ.60β τφ.εΐς Ήράκλειαν ’Αρχιμανδρί

τη) μου 20 Μαρτίου
φ.βΟβ τφ Παϊζαδέ ΙΙετράκη 22 Μαρ

τίου
φ.60β—61α τφ πρώην Πατριάρχη Χρυ- 

οάνβφ Μαρτίου αη 
φ.6 Ια τήκυρά Βασιλική 23 Μαρτίου 
φ.61ά τφ Καισαρείας 23 Μαρτίου 
φ.61α τφ Βιζύης ’Απριλίου 3 
φ.61α τφ Θεσσαλονίκης Άπριλλίου 3 
φ.61α τφ Γϊρεσπών 'Απριλίου 3 
φ.βία—·61β' τφ διδ. Άλεξάνδρφ 
φ.61β τφ Φιλιππουπόλεως τη (ανευ ή* 

μερομηνίας)
φ.61β τη κοκ. Ευφημία 10 Άπριλλίου 
φ.62α τοΐς Βατζικοβινσΐς 10 Άπριλ- 

λίου
φ.62α τφ Σκευοςρύλακι [Σιλβέστρφ] τη 

5 Άπριλλίου
φ.62α τοΐς Ίβηρίταις τή 5 Άπριλλίου 
φ.62α τφ Σοφίας 5 Απριλίου 
φ.62β τφ Βιζύης δ Άπριλλίου 
φ.62β τφ Ούζίιζης 5 ’Απριλίου 
φ.62β τφ Ίωαννίνων 1828 5 Ά πριλίου 
φ.63α τφ Κασσανδρείας 5η ’Απριλίου 
φ.63α τφ Πλαταμώνος 5 Απριλίου 
φ.63α τφ Γρεβενών 5 ’Απριλίου 
φ.63σ τφ Άναστασίφ Θεσσλ. [=Θε'ίϊ· 

σαλονίκης] 5’Απριλίου 
φ.63α ιφ  Έλασσώνος 8 Απριλίου 
φ.63α τφ Βλασάκι Σαϊΐζή δ Απριλίου 
φ.63β Πόλιτζα προς τον Ίωαννίνων 

Βενέδικτον 5 Άπριλλίου 
φ.63β—61α τφ Σβορνικίου 8 Απριλίου 
φ.64α—64β τφ Σβορνικίου [Γαβριήλ] 

(δι’άλλη: χειρός)
φ.64β τω Άνδριανουπόλεως 10 Α πρι

λίου
φ,65α τφ Τορνόβου 10 Απριλίου 
φ.65α τφ· Βιδύνης 10 Απριλίου

Γίώ3ιξ τον Μ ητροπολίτου

φ,65α τφΦιλιππουπόλεως 10 Απριλίου 
φ.6δα χφ Λιμπεράκη Δημητρίου 12 Ά - 

πριλλίου
φ.65β τφ Βελισσοϋ 16 Άπριλλίου 
φ.65β τφ Βοδενών 16 Άπριλλίου

φ.65β — 66α τφ Βοδενών Πατριαρχική 
10 Άπριλλίου

φ.60α τφ Πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
Χρυσάνθω 16 Άπριλλίου 

φ.6 6 ϊ  τφ Σμύρνης 16 Απριλίου 
φ.66ά τφ Άρχ. Κομίσσω Παναγιωτάκη 

16 ’Απριλίου
φ.86α τφ Διδυμοΐοίχου 16 Απριλίου 

«αί συνέχεια έν τφ αύτφ φΰλλω 
20 Απριλίου

φ.66α τφ Δημητράκη εις Μυριόφυτον 
20 Απριλίου

φ.66ά—66β τφ Νύσσης 21 ’Απριλίου 
φ.66β τφ Γενναδίω 21 Απριλίου 
φ.66β τφ Βιδύνης 21 ’Απριλίου 
φ.66β τφ Νικολάκη Σακιζλόγλου 21 

Απριλίου
φ.66β τφ Σαμμακοβίου 21 'Απριλίου 
φ.67α τφ Σοφίας 21 Απριλίου 
φ.67φ τφ Φιλιππουπόλεως 24 ’Απρι

λίου
φ.67α τφ Άρτης 25 Απριλίου 
φ.67α τφ Κωνσταντίνφ αύταδέλφφ τοΰ 

Ίωαννίνων τή κεη Απριλίου 
φ.67α τφ Μυριυφύτου 25-Απριλίου 
φ.67α τφ αύτφ 25 'Απριλίου 
φ.67α τφ Αίνου 26 Απριλίου

φ.67α—67β τω Σησανίου 29 Απριλίου 
φ.67β τφ αύτφ τή αυτή 
φ.67β τφ Προΰσσης τή 30 Απριλίου 
φ.67β τφ Βιδύνης τή 30 Απριλίου 
φ.67α τφ Μεθύμνης τή 31 Απριλίου 
φ.67β τφ Βελισσοϋ Μαΐου 1 
φ.67β τφ Σηλλυβρίας τή 10 Μαΐου 
φ.68α τφ Ξάνθης 10 Μαΐου 
φ.68α τφ Πρεσπών τφ αύτφ 
φ.08α τφ Άθανασάκη Δάζογλου τή 

αύιή '
φ.68α τφ Σκευοφύλακι Σταυρή 10 

Μαΐου .

"Ηράκλειας Ι γ ν α τ ίο υ  215



21G Ε να γ. Σαβράμή

φ.68α τφ Νύσσης (;) τη αυτή 
Φ 6 8 α  τφ Λιτίτζης Μαΐου 11 
φ.68α τω Κορυτζάς 11 Μαΐου 
φ.53α 'τω Έλασσώνος τή 11 Μαΐου
φ.68α—68β τφ Φιλιππουπόλεως 12 
* -  Μαΐου

φ.68β τω Σοφίας 12 Μαΐου 
φ.68β Διά ’Αντώνιον Στάνοβιτζ καί 

Γεώργιον Χαλεπή τω Γεώργιος 
Ζολότοβιτζ 12 Μαΐου 

φ.69α τφ Όστιαρίφ Μητάκφ 13 Μαΐου 
φ.69α τφ Καλλιουπόλεως 13 Μαΐου 
Φ-Θ9α τοΐς Καλλιπολίταις 13 Μαΐου 
φ.69α τω Καλλιουπόλεως 
φ.69α τφ Μυριοφύτου 17 Μαΐου 
φ.69β τω Βιδύνης 19 Μαΐου 
φ.69β τω Διδυμοτοίχου 19 Μαΐου 
φ.69β τω Ζαφειράκη εις Ήράκλειαν 

19 Μαΐου
φ.69β τφ Καλλιουπόλεως Ιουνίου 1 
φ.69β τω Τζελ. Γιάννη Βουλγάρογλου 

Ιουνίου α

φ.69β—70α τφ Πρωτοσυγκέλλφ 2
Μαΐου

φ.70α τοΐς Σκαλωτιανοΐς 2 ’Ιουνίου ; 
φ.70α τω Μυριοφύτφ 2 ’Ιουνίου 
φ,70α τω Φιλιππουπόλεως 2 ’Ιουνίου 
φ.70α τω Βιζύης 3 ’Ιουνίου 
φ.70α τφ Μέτρων 3 ’Ιουνίου 
φ.70α τφ Κασσανδρείας ’Ιουνίου 3 
φ.70« τφ Άναστασίφ Θεοδώρου ’Ιου

νίου 3
φ.70α τφ Ά γίω Σοφίας 5 ’Ιουνίου 
φ,7θβ τφ ’Άρτης δ ’Ιουνίου 
φ.70β τφ Κωστάκη αύταδέλφφ τοϋ 

Ίωαννίνων 6 ’Ιουνίου 
φ.70β τοΐς Είκοσιφοινισσιώταις 0 Ιο υ 

νίου
φ.70,Β τφ Π. Έλασσώνος G ’Ιουνίου 
φ.70β τφ Γρεβενών 9 ’Ιουνίου 
φ.71α τφ Δ. Άλεξανδρή 9 ’Ιουνίου 
φ.71α τφ Κεστεντηλίου 11 ’Ιουνίου 
φ.71α τω Πρεσπών 11 ’Ιουνίου
φ.71α—71 β ’Επιστολή Πατριαρχική 

(προς τού: Τζόρπατζίδες τής 
χώρας, Καλοφεριοΰ τής επαρχί

ας Φιλιππουπόλεως) 
φ.71β τω Φιλιππουπόλεως 12 Ιουνίου 
φ.71β τω Μέτρων 22 ’Ιουνίου 
φ.71β τφ Μυριοφύτου ’Ιουνίου 22 
φ.71β τφ αύτφ ’Ιουνίου 25 
φ.72α τω Λιμπερακη Δημητρίφ 25 Ίου- 

ν ίου

φ.72α—72β τοΐς Καλλιουπολίταις 25 
’Ιουνίου

Φ·7 2β Προσθήκη εις τό κατά Μάϊον 
Γράμμα τοϋ Βελισσοϋ 25 ’Ι 
ουνίου

φ.72β τφ Διδυμοτοίχου 25 ’Ιουνίου

φ.72β—73α τφ Καλλιουπόλεως ’Ιουνί
ου 25

φ.73α τφ Γιάγκφ Βουλγάρογλου Ι ο υ 
νίου 25

φ.73α—74α τοΐς Ίβηρίταις 25 ’Ιουνίου 
φ.74α τοΐς Πατράσι τοϋ Ίεροϋ Κοινο

βίου τής Σιμόπετρας 25 Ιουνίου 
φ.74α τφ Φιλιππουπόλεως 27 ’Ιουνίου 
Φ·74α τω Μυριοφύτου 27 ’Ιουνίου 
φ.74β τοΐς Ίβηρίταις 27 ’Ιουνίου 
φ.74β τοΐς εις Μαλ,γαςά Προκρίιοις 29 

’Ιουνίου
φ.74β τφ Νικολάκη Σακιτζλόγλου 5 

’Ιουλίου

φ.74β—7δα τφ Νυσσάβας Ιουλίου 11 
φ.75α τφ Νύσσης Ιουλίου 11 
φ.75α τφ Σοφίας, ’Ιουλίου 11 
φ.75β τφ Σαμμοκυβίου Ιουλίου 11 
φ.75β τφ αύτφ Πόλιιζα 11 ’Ιουλίου 
φ.75β τφ Προ)τοσυγκέλλφ 11 ’Ιουλίου 
ςρ.75β τφ Μυριοιφύτου 11 ’Ιουλίου 
φ.7δβ τω Σηλλυβρίας 14 Ιουλίου 
φ.76;ι τφ Ξάνθης ’Ιουλίου 15 
φ.7(?« τφ Μυρτοφυεου ’Ιουλίου 15 
φ.76α τω αύιφ  ’Ιουλίου 20 
φ.70α τφ Τυρουλλώης Ιουλίου 20 
φ.76α τφ εις Ήράκλειαν ’Αρχιμανδρί

τη Ίου'λίου 20 
φ.76α τφ 'Ρόδου Ιουλίου25 
φ.76β τφ Κω ου 25 'Ιουλίου 
φ.ΤΟβ τφ Χρηστοδούλφ Τζακάλογλου 

25 ’Ιουλίου
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φ.'<6β τφ Σμύρνης 26 Ιουλίου 
φ.76β τφ Πρώην Κωσταντινουπόλεως 

Άνθίμω 25 Ιουλίου 
0Γ·76β τφ Κύτρους 25 ’Ιουλίου 
Φ.76β τω Άρχιμ. Ζαχαρία 26 ’Ιουλίου 
φ.76β τφ Μυριοφύτου 26 ’Ιουλίου 
φ.76β τφ Άρχιμανδρ. εις Ήράκλειαν 

26 ’Ιουλίου
φ.76β τω Ίακώβφ 26 ’Ιουλίου 
φ.77α τφ Καλλιουπόλεως 26 ’Ιουλίου

φ.77α—77β τφ Γιάγκω Βουλγάρογλου 
28 ’Ιουλίου

φ.77β τφ Διδυμοτοίχου 28 ’Ιουλίου 
ψ.77β τφ Άδριανουπόλεως 28 ’Ιου

λίου
Φ·78λ τφ Ποωτοσυγκέλλφ 28 ’Ιουλίου 
φ.78α τφ Σιδέρη ’Ιουλίου 28

φ.78α—78β τφ Καλλιουπόλεως 
28 ’Ιουλίου

φ.78β τφ Λιμπεράκη 30 ‘Ιουλίου 
φ.79α τφ Γεωργάκη Μυριοφυτιιφ 30 

’Ιουλίου
φ.79α τφ Φίλιππου.τόλεως τη 31 ’Ιου

λίου
φ.79α τω Μύλου τη 31' ’Ιουλίου

φ.79α—79β τφ Σόφιας τη 31 ’Ιουλίου 
φ 79β —80α τφ Χρυσάνθφ Πατριάρχη 

31 ’Ιουλίου
φ.80α—80β τφ Άγγύρας 31 ’Ιουλίου 
φ.80β τη Κατήγκιρ Παϋλη 31 'Ιουλίου 
φ.80β τφ Μυριοφύτου 3 Αύγ· 
φ.80β τφ Άρχ. εις Ήράκλειαν 3 Αύ

γουστου
φ.80β τφ Πρωτοσυγκέλλφ 3 Αύγού- 

,στο υ

φ.30β—81& τφ Σοφίας 3·Αύγούσ:ου 
φ.81β τφ Σαμμακοβίου 5 Αύγούστου 
φ.81β τφ Μέτρων 5 Αυγού «ου 
φ.8ίβ τφ ϊαυουλαρίφ X Δημητρίφ 

είς Π-ανίδον 7 Αύγουστου 
φ.31β τφ Μυριοφύτου 7 Αύγουστου 
φ.81β τφ Αύΐω 8 Αύγούστου 
φ.81β τφ Σμύρνης 14’ Αύγούστου 
φ.81β τφ ’Αρχιμανδρίτη 14 Αύγούστου 
φ'.δΐβ τφ Αύτα" 'λφφ τρϋ Νύσσης Άθα-

νασίω 27 Αύγούστου 
φ.82α τφ Σηλλυβριας 27 Αύγούστου 
φ.82α τφ Πρωτοσυγκέλλφ 29 Αύγθύ- 

στου
φ.82α τφ Σηλλυβρίις 29 Αύγούστου 
φ.82α τφ Τζελ. Γ ιάνχφ Βουλγάρογλου 

30 Αύγούστου
φ.82α τφ Μετρών 30 Αύγούστου 
φ.82α τφΓάνου 30 Αύγούστου 
φ.82 χ τφ Θεσσαλονίκης 30 Αύγούστρυ 
φ.82α τφ Φιλιππουπόλεως 30 Αύγομ" 

στου ,μ
φ.82α τφ Μέτρων α Σεπτεμβρίου 
φ.82β τφ Νικολάκη Σακιτζόγλου ·8 

. Σεπτεμβρίου
φ.82β τφ Μέτρων 9 Σεπτεμβρίου 
φ.82β τφ Μυριοφύτου 9 Σεπτεμβρίου 
φ.82β χφ Βιζύης 10 Σεπτεμβρίου 
φ.82β τφ Πρωτοσυγκέλλφ 14 Σεπτεμ

βρίου
φ.82β τφ Βιζύης 15 Σεπτεμβρίου 
φ.82β τφ Χρυσάιθφ Πατριάρχη 15 Σε

πτεμβρίου

φ.82β τφ Νύσσης 15 Σεπτεμβρίου 
φ.83αβ τφ Ίωαννίνων 16 Σεπτεμβρίου 
φ 83β τφ Τυρούλλώης Σεπτεμβρίου 17 
φ.83β τφ Μέτρων Σεπτεμβρίου 17 1 
ψ.83β τφ Ίωαννίνων Σεπτεμβρίου 20“ 
φ.84α τφ Διδυμοτοίχου 17 Σεπτεμβρίου 
q\S4a τφ Αύοφ
φ.84α τω Λιμπεράκη Δημητρίφ 21 Σε

πτεμβρίου , '
φ.84* τφ Άρχιμ. είς Ήράκλειαν 21 Σε

πτεμβρίου
φ.81β τφ Ίωαννίνων 21 Σεπτεμβρίου 
φ.81β τφ Φιλιππουπόλεως 21 Σεπτεμ

βρίου
φ.84β τφ Σαμμακοβίου 21 Σεπτεμβρίου 
φ.84β τφ Πρωτοσυγκέλλφ τοϋ Σισανί- 

ου 21 Σεπτεμβρίου 
φ.8ΐβ τφ Γρεβενών 21 Σεπτεμβρίου

φ.84β-85α τφ Σοφίας 21 Σεπτεμβρίου 
φ.85» τφ Έλασσώνος 22 Σεπτεμβρίου 
φ.85α τφ Νικολάφ Δρούγκα 22 Σεπτεμ

βρίου
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φ.8δα τφ Σερρών 22 Σεπτεμβρίου 
φ.8όα τοΐς Ίβηρίτανς 22 Σεπτεμβρίου 
φ.8δα — 85β τφ Σβορνικίου 21 Σεπτεμ

βρίου
φ.85β τφ Ίωαννίνων 21 Σεπτεμβρίου 
φ,85β τφ Κασσανδρείας24 Σεπτεμβρίου 
φ.8δβ τφ Αίνου 21 Σεπτεμβρίου 
φ.85β τφ Δημητρεάδος 21 Σεπτεμβρίου 
φ.85β τφ Πρεσπών 24 Σεπτεμβρίου 
φ,8δβ τφ Σοφίας 27 Σεπτεμβρίου 
φ.8δβ—86α τφ ‘Ρόδου 28 Σεπτεμβρίου 
τρ.86α τφ Μέτρων ’Οκτωβρίου 3 
φ.86α τφ Πρωτοσυγκέλλφ ’Οκτωβρίου 4 
φ.86β τφ Φιλιππουπόλεως ’Οκτωβρί

ου δ
φ.86α τφ Κρήτης 5 ’Οκτωβρίου 
ψ.83α ιφ  Διδυμοτοίχου 5 ’Οκτωβρίου 
φ.86α τφ Γιάννφ Βουλγάρογλου 10 

’Οκτωβρίου
φ.86β τφ Έλασσώνος 11 ’Οκτωβρίου 
φ.86β τφ Τυρουλλώης 16 ’Οκτωβρίου 
φ.86β τφ Μετρών 17 ’Οκτωβρίου 
φ.86β τφ Προηγουμεντρ Γρηγορίφ είς 

Μελένικον 17 ’Οκτωβρίου 
φ.86β τφ Έλασσώνος 18 ’Οκτωβρίου 
φ,86β τφ Βιζυης τη αύτη 
φ.86β τφ Διδυμοτοίχου 22 ’Οκτωβρίου 
Φ„86β τφ ’Ρόδου 23 ’Οκτωβρίου 
ψ,36β τφ Σαμμακοβίου 23 ’Οκτωβρίου 
φ.86β τφ Αιμπεράκη 27 ’Οκτωβρίου 
φ.87α ΐη Είιφημίτζςτ 28 ’Οκτωβρίου 
φ.87α τφ Διδυμοτοίχου 28 'Οκτωβρίου 
φ.37α τφ Αιμπεράκη 29 ’Οκτωβρίου 
φ 87α τφ Φιλιππουπόλεως 29 'Οκτω

βρίου

φ.87α τφ ,Νύσσης 29 "Οκτωβρίου 
φ.87α τφ Ξάνθης 29 ’Οκτωβρίου 
φ.87α τφ Πρωτοσυ/κέλλφ 29 ’Οκτω

βρίου
φ.87α τφ Αυτφ 2 Νοεμβρίου 
φ.87β τφ Ά ρτης
φ.87β τφ Δημητρίφ Τζίμφ 3 Νοεμβρίου 
Φ·88α τφ Ίωα.ννίνων 4 Νοεμβρίου 
φ.88α τφ Βελισσοΰ δ Νοεμβρίου 
φ.88α τφ Προυσσης 7 Νοεμβρίου 
φ.88α τφ Άρχιμ..Ζαχαρία; 8 Νοεμβρίου

φ.88α τφ Άρχ. Γρηγορίφ 9 Νοεμβρίου 
φ,88α τφ Μυριοφύτου 10 Νοεμβρίου - 
φ.88α τφ X" Γεωργάκη 10 Νοεμβρίου 
φ.88α τφ Τζορ. Βούλκφ 13 Νοεμβρίου 
φ.88α τφ Άρχμ. Ζαχαρία 14 Νοεμ

βρίου
φ.88β τφ Σηλλυβρίας 14 Νοεμβρίου . 
φ.88β τφ Σοφίας 16 Νοεμβρίου 
φ.88β τφ Σαμμακοβίου 16 Νοεμβρίου 
φ.88β τοΐς Καλλιπολίταις 19 Νοεμβρίου 
φ.88β τφ Μετρών 21 Νοεμβρίου 
φ.88β τφ Πρωτοσυγκέλφ 21 Νοεμβρίου 
φ.88β τφ Γερμανφ Ίβηρίτη 21 Νοεμ

βρίου
φ.88β τη Μαριωρίιζρ Κορωναίου 21 

Νοεμβρίου
φ.89α τφ Έλευθερουπόλεως 21 Νοεμ

βρίου
φ.89α τφ Ξάνθης 21 Νοεμβρίου 
φ.89α τφ Φιλιππουπόλεως 21Νοεμβρίου 
ψ.89α τφ Γρεβενών τη 21 Νοεμβρίου 
φ.89α τφ ’Αρχιμανδρίτη 24 Νοεμβρίου 
φ.89α τφ Τυρουλλώης 24 Νοεμβρίου 
φ.89α τφ εί; Ήρακλείτζρν Ήγουμένφ 

27 Νοεμβρίου
φ.89α τφ Άρχιμ. Θεοδοσίφ 27 Νοεμ

βρίου

φ.89α τφ Προϊλαβοδρύστρας 28 Νοεμ? 
βρίου

φ.89ά τή Μχριωρίτζα Κορωναίου 28 
Νοεμβρίου

φ.89α—89β τοΐς Ίβηρίταις 28 Νοεμ
βρίου

φ.89β τφ Πατριάρχη Ά νθίμφ 2 Δε
κεμβρίου

φ.89β τφ Νυσσάβας 2 Δεκεμβρίου 
φ.90α τφ Δράμας 2 Δεκεμβρίου 
φ.90α τφ Διδυμοτείχου 8 Δεκεμβρίου 
φ.90α τφ Σιδέρι X" Γιάννη εις Κεσ- 

σάνι Τ Δεκεμβρίου
φ.90α τφ Άρχιμ. Ζαχαρίρ. 7 Δεκεμ

βρίου
φ.90β τφ Ζαφειράκη 14 Δεκεμβρίου 
φ.90β τφ Ίωαννίνων 14 Δεκεμβρίου 
φ.90β τφ Αύτφ 14 Δεκεμβρίου 
φ.90β ιφ  Καλ,λιουπόλεωςίδ Δεκεμβρίου
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φ.90β τφ Νικολάκη Σακιζλόγλου 15 
Δεκεμβρίου

φ.90β τφ Γόνου 15 Δεκεμβρίου 
φ .ΰΐα  τφ Νίκαιας 15 Δεκεμβρίου 
φ.91α τφ Στάνοβιτζ καί Γ. Χαλεπή 

17 Δεκεμβρίου
φ ,9 ΐα  τφ Βουλκάνφ Πεϊλικτζή 17 Δε

κεμβρίου
φ.91α τφ Νΰσαης 17 Δεκεμβρίου 
φ.91α τφ Νύσσης 
φ.91α τφ Κώου 17 Δεκεμβρίου 
φ.91α—91 β τφ Σοφίας 18 Δεκεμβρίου 
φ.91β τφ Μαριώρα' Ταφραλή 18 Δε

κεμβρίου
φ.91β τφ Ίωαννίνων 
φ.91β τφ Σβορνικίου 28 Δεκεμβρίου 
φ.91β τφ Μυριοφύτου 28 Δεκεμβρίου 
φ 91β τφ Βελισσοΰ 30 Δεκεμβρίου 
φ.91β τφ Έλασσώνος 30 Δεκεμβρίου 
φ.91β τφ Φιλιππουπόλεως 31 Δεκεμ

βρίου
φ.92α τφ Ίωαννίνων 31 Δεκεμβρίου 
φ.92α τφ Λιμΐΐεράκη Δημητρίφ 31 Δε

κεμβρίου

(φ .92α—96α) Α ω κ ·&' [1829]

φ.92α τή Κατήγκφ Παυλή Ιανουάρι
ου 8

φ.92α τφ Κασσαρείας 8 Ίανουαρίου 
φ 92α τφ Σμύρνη; 8 Ίανουαρίου 
φ.92σ, τφ Κασσανδρείας 8 Ίανουαρίου 
φ.92α τφ ’Αρχιμανδρίτη Λεοντίφ 8 

Ίανουαρίου
φ.92α—92β' τφ Έλασσώνος 11 Ί α 

νουαρίου
Φ·92β τφ Ά γκυρας 16 Ίανουαρίου 
φ 92β τφ Θεσσαλονίκης 16 Ίανουαρίου 
φ.92β τφ Ά ρχιμ . Ζαχαρία 17 Ίανουα

ρίου
φ.92β τφ εις Σκουλάρι Ταυουλαρίφ 

καί λοιποίς 17 Ίανουαρίου

φ.92β τφ  X" Φωτάκη 18 Ίανουαρίου 
Φ 92β τφ  Συνεσίφ Ίβηρίτη  18 Ίανουα

ρίου
φ.92β τφ Αναστασίφ Θεοδώρου 18 Ί 

ανουαρίου
φ.92β τφ Τορνόβου 18 Ίονουαρίου 
φ.92β τφ Σηλλυβρίας 18 Ίανουαρίου 
φ.92β τφ Σαμμακοβίου 18 Ίανουαρίου 
φ.93α τφ Προύσσης 18 Ίανουαρίου 
φ.93α τφ  Φιλιππουπόλεως Ίανουαρίου 
φ.93α τφ Σοφίας 18 Ίανουαρίου 
φ.93α τφ Λαρίσσης 18 Ίανουαρίου 
φ.93α ιω Νυσσάβας 19 Ίανουαρίου 
φ.93α τφ Ξάνθης κ Ίανουαρίου 
φ.93α τφ Άμασείας τή 30 Ίανουαρίου 
φ.93β τφ Έλασσώνος τή 30 Ίανουα

ρίου
φ.93β τφ Πατριάρχη Ά λθίμω  α' Φε

βρουάριου
φ.93β τφ Νικολάκη Σακιζλόγλου ά 

Φεβρουάριου
Φ 93β τφ Καλλιουπόλεως 
φ.94α τφ Ταυλα^,ίφ εις Πάνοδον 8 

Φεβρουάριου
φ.94α Ά π α σ ι τόΐς έφορευομένοις μας 

Φεβρουάριου
φ.9!α Ά π ό  Ή ράκλειαν τφ αύταδέλφφ 

μας ιδ Φεβρουάριου 
φ.94α τφ Κυρίάκη Κάπηλα 16 Φεβρουά

ριου
φ.94α τφ Άλεξίφ Ίματξήαασι 16 Φε- 

βρτυορίου
φ 91α τφ αύταδέλφω μας 16 Φευρουα- 

ρίου
Φ*94β Άγραφον
φ,9δά [Τφ Πατριάρχη Άγαθαγγέλφ]
φ.95α —95β τφ Κωνσταντίνω Πρόύζφ
φ.95β τφ αύταδέλφφ μου
φ.95β τφ Τζελ. Νικολάκη του Έφέσου
Φ·95β
φ.95β
φ.96α Ά γραφον

Δυστυχώς εν τώ Κώδικι τοΰτω δεν σημετοΰνται τα ονόματα των αρ
χιερέων, άλλ’ απλώς μόνον τά ονόματα τών επαρχιών, έκτος μόνον ελά
χιστων ονομάτων αρχιερέων, τά όποια αναγράφονται είς τάς πολίτσας αυ
τών, διό έπιβάλλεται νά γράφω καί περί αυτών δλίγας λέξεις, ΐνα οΰτω



220 ίΐύα γ. Σαβράμη

καταστώσι γνωστοί δλοι οί έν αύτφ αρχιερείς έφορευόμενοι καί μη. Έκ 
τη; έπισταμένης μελέτη; τού κωδικός συνέτα'ςα τον έςης αλφαβητικόν κα
τάλογον των έ ταοχιών, ές ών άλλαι μεν κατά το ανωτέρω έγγραφον άνή- 
κουσιν εις την Α' τάξιν, άλλαι δε εις την Β' καί άλλαι εις την Γ' τάςιν.

Ά γ χ ύ ρ α ς  Μελέι ιος,  δστις διεδέξατο τον Μεθόδιον (1814—1819) 
τον ειτα Πατριάρχην ’Αντιόχειας, καί διετέλεσε τοιοΰτος από του 1820 
καί έςης, ι) τφ δέ 1832 έςελέγη πρόεδρος ’Αγκυρας ό Καισαρείας Γεράσι
μος ό από Ουζίτσης1').

Προ; αυτόν γράφει ό Ήρακλείας ’Ιγνάτιος τέσσαρας έπιστολάς, μίαν 
τφ 1824, δυο τφ 1828 καί μίαν τφ 1829. Ή  Ά γκυρα άνήκεν εις την Α' 
τάςιν.

Ά γ χ ι ά λ ο υ  “Ανδιμος  κατά τον Άμασείας ’Άνθιμον Άλεξοΰδην. 
’Από του 1813 —1821 ήτο Άγχιάλου ό πρώην Φιλιππουπόλεως Εύγένιος  
Καρηβίας  3) ό κρεμασθείς τη 10 Απριλίου 1821 μετά τοΰ Έθνομάρτυ- 
ρος ΙΙατριάρχου Γρηγορίου Ε', διεδέχθη αυτόν ό Γεράσιμος καί τοϋτον ό 
Άνθιμος» ό ειτα Κυζίκου καί κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης. Προς 
αυτόν μίαν επιστολήν γράφει ό Ήρακλείας Ίγτάτιος τφ 1827. Ή  επαρχία 
αυτή άνήκεν εις την Α' τάξιν.

' Αδριανουΐΐόλεοο; Γεράσιμος  ό από Προΰσης ό διαδεχθείς τον με- 
τατεθέντα τω 1824 εις τήν Μητρόπολιν Δέρκων Νικηφόρον τον από 
Προικοννήσου, έκλεγέντα Άδριανουπόλεως κατ’ Απρίλιον του 1821 επί 
διαδοχή τοΰ Δωροθέου Πρωΐου, *) τοΰ Χίου τοΰ μαρτνρήσαντος τή 4 
’Ιουνίου 1821. Πρύς αυτόν γράφει ό ’Ιγνάτιος οκτώ έπιστολάς, μίαν τφ 
1826, δτε ήτο έν τή φυλακή ως όμηρός, ήν προσεχώς εκδίδω, τρεις τφ 1 2

1 )  Μ ω ϋ σ έ ω ς  Μ ω ϋ σ ε ΐ δ ο υ ,  Περί Άγκύρας. Συμβολή εις τήν 'Ιστο
ρίαν τής Ά νθοπατικής Γαλατίας έν «Ξενοφάνει» τόμ. Β' (190ό). Έ ν  Ά θήνα ις οελ.
875-376. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο ν ,  Ίστορικαΐ Ειδήσεις περί Κουρουτοεσμέ..........
σελ. 74. Έν Αθήναις 1888.

2) ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Μ. Λ ε β ί δ ο υ, ’Ιστορία τής Καππαδοκίας ιόμ. Α', 
σελ. 205.Έ ν Ά θήναις 1885.

■ 3) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Ίστορικαΐ Είδήτεις... σελ. G9. ’Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  
Χειρόγραφον τοΰ 1821 έιους έν «Πανδώρα» τόμ. 1Δ' (1861-1865). Ά θήνηαι σε>. 201 
Τοΰ το έπ χνεξεδόθη μετά ταϋτα υπό τοΰ ’Ακαδημαϊκού Δ. Γρ. Κάμποι ρογλον. Μ. 
Χ α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Πατριαρχικοί Πινακίδες έν «’Αλήθεια» τόμ. Β' (1882). 
Κ[;τολις οελ. 329.

1) Κ. ’Α μ .ά  ν τ ο υ ,  Δωρόθεος Πρώϊος μητροπολίτη; Άδριανουπόλεως έν 
«Θρακικοϊς» Παράρτ. τόμ. Γ ' (1931). Έ ν Ά θήναις σελ. 192-195 Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
'.Η Προικόννησος σελ. 211. Έ ν  Κ)πόλει 1895.
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1827 καί τέσσαρας τφ 1828. Ή  ’Αδριανοΰπολις άνήκεν εις την Α ' τάξιν.
Α ίν ο ν  P q τ γ 02ΐ ο ; δ  διαδεχθείς τον μετατεθέντα εις Θεσσαλονίκην 

Ματθαίον ες Αίνου καταγόμενον κατά ’Ιούλιον τοΰ 1821, καί είτα κατ’ 
Αύγουστον τοΰ 1823 επί πατριαρχείας ’Ανθίμου Γ' τοΰ από Χαλκηδόνος. 
προβιβασίΐέντα εις τον θρόνον τής Κυζίκου, καί άποθανόντα κατά ’Ιού
λιον τοΰ 1831 έτους ι). -

Ό  Αίνου Γρηγόριος ό Τήνιος διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1831, δτε 
επί Πατριαρχείας Γρηγορίου ΣΤ" τοΰ. από Σερρών 1 2) εγένετο Δρνστρας καί 
Προϊλάβου αντί τοΰ εκπτώτου ’Ανθίμου, ενθ’ άπεβίωσε κατ’ ’Ιανουάριον 
τοΰ 1840. Ό  A ΐνου Γρηγόριος ήτο κατ’ άρχάς έφορευόμενος τοΰ Έ ςέ- 
σου Μακαρίου,3) ω; ελέχδη ανωτέρω, τφ δέ 1828 άνέλαβε την έποπτείαν 
αΰτοΰ ό 'Ηράκλειας Ιγνάτιος, δστις γράφει αΰτφ κατά τό έτος αυτό δτώ 
επιστολάς. Ή  επαρχία Αίνου ήτο εις την Α ' τάξιν.

Ά μ α β ε ία ς  Ν εό φ υ το ς  ό από Μ. Πρωτοσυγγέλλων. 4) Έξελέγη κατά, 
Δεκέμβριον τοΰ 1809, κατά δέ τον μακαρίτην Β. Α. Μυστακίδην 5) τό 
1810, Μητροπολίτης Άμασείας επί διαδοχή τοΰ άπυθανόντος Παϊσίου 
(1780 -1809), διετέλεσε δέ τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1826, δτε παρητήθη καί 
διεδέξατο αυτόν ό Μελέτιος ό από Μ. ΙΙρωτοσυγκέλλων 6) ό Πάγκαλος 
εκ Κέας καταγόμενος, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1830, δτε κατά Νο
έμβριον τοΰ έτους τοΰτου προήχθη εις τον Θρόνον τής Θεσσαλονίκης δια- 
τελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1841, δτε κατά Μάϊον τοΰ έτους τοΰτου μετε- 
τέάη εις Κΰζικον, καί τή 18η ’Απρίλιο^ 1845 εξελέγη Οικουμενικός Πα
τριάρχης ώς Μελέτιος ό Γ".

Κ ώ δ ιξ  τον Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Ή ρ α  Ηλείας ’Ι γ ν ά τ ιο ν

1) Β. Α. Μ u σ τ  α κ ί δ ο υ, Εκκλησία Αϊνου Έ ν «Θρςρακοΐς» τομ. Α' (1928 
Έ ν  Ά θήναις σελ. 307-309 κέ. Πρβλ. Ε ύ α γ γ. Ί  ω, Σ α  β ρ σ μ η, 'Ιστορικόν 
Σημείωμα περί τής έν Κυζίκω Σχολής έν «Γρηγορίω τφ Παλαμα» έτ. ΙΣ Τ ' (1932) σ· 
168-173, 173-198.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 692. Πρβλ. |  Μ η 
ρ ό  π ο λ ί τ ο τ  ( Π α ρ α μ υ θ ί α ς )  Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  Ό  Θεσμός των Συγ-

κέλλων έν τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείφ Μέρ. έν «Έπετηρίδι τής Ε ταιρ ίας Βυζαν
τινών Σπουδών» τόμ. Θ' (1932) έν Ά θήναις σελ. 279,

3) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Πατριαρχική ’Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α  έν «Θρακικοϊς» 
τόμ. Α' (1928) σε*. 315. κέ.

4) γ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ά θ η ν α γ ό ρ α .  Ό  Θεσμός τών Συγκέλλων 
"Ενθ* ανωτέρω σελ. 277.

5) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο ϋ, "Ιστορικά! Ειδήσεις σνλ. 79.
6) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ά θ η ν α γ ό ρ α .  "Ο Θεσμός τών Συγ

κέλλων ένθ ’ ανωτέρω σελ. 280. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 
696.
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Ό  Ηράκλειας 'Ιγνάτιος γράφει προς τον Άμασείας Νεόφυτον τέσ- 
σαρας έπιστολάς τφ 1826, δτε παρητήθη κατά Νοέμβριον του ειους τού
του, καί διεδέξατο αυτόν ό Μελέτιος προς δν γράφει τή 17 Δεκεμβρίου 
του έτους του του ό ’Ιγνάτιος επιστολήν έν ή αναφέρει καί τον προ- 
κάτοχόν του, ώστε ό Μελέτιος έξελέγη αμέσως μετά την παραίτη- 
σιν τοΰ Νεοφύτου, καί ούχί τφ 1828. Ό  προρην Άμασείας Νεόφυ
τος έφησΰχαζεν εις Χάλκην καί γράφει έτι προς αυτόν τφ 1827 
δύο έτέρας έπιστολάς, εις δέ τον Μελέτιον γράφει δύο έπιστολάς 
τφ 1'827 καί μίαν τφ 1829 έν ή κάμνει λόγον επίσης περί τοΰ έφησυχά- 
ζοντος προκατόχου του καί περί τίνος επισκόπου Χωτηρουπόλεως, οστις 
είναι δ Βε νέδικτος, ι) ό διαδεχθείς τον Δαμασκηνόν,1 2) χειροτονηθείς τφ 
1827.

Ή  επαρχία Άμασείας ήτο εις την Α' τάξιν.

*Ά ρ ν η ς  Ν εό ρυτο ς  δ από Παραμυθίας. Ό  Νεόφυτος 3 *) διετέλεσεν 
επίσκοπος Παραμυθίας από τοΰ 1822 πιθανώς μέχρι τοΰ 1826, δτε κατ'1 
’Οκτώβριον τοΰ έτους τούτου προήχθη εις την Μητρόπολιν Ά ρτης *) επί 
διαδοχή τοΰ καθαιρετθέντος ’Ανθίμου τοΰ μετά ταΰτα Αθηνών, διατελέ- 
σας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1829, δτε άπεβίωσεν ενταΰθα καί διεδέχθη αυτόν 
δ επίσκοπος Εύδοξιάδος Κύριλλος, Ά) χειροτονηθείς τφ 1818, διατέλέσας 
τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1330, οτε παρητήθη καί έξελέγη κατά ’Ιούλιον τοΰ 
έτους τούτου δ Νεόφυτος 'Ιερομόναχος.

Προς τον ’Άρτης Νεόφυτον γράφει έν δλq> δέκα καί έξ έπιστολάς 
καί δύο πολίτσας, έτι δέ καί μίαν πατριαρχικοσυνοδικήν αποστέλλει αΰτφ 
τφ 1827 περί των χρεών αΰτοΰ, Ιξ ών δύο τφ 1826, επτά τφ 1827 καί

1) Ά  ρ χ. Ί  ω α κ ε ί μ Φ ο ρ ο π ο ύ λ ο υ, Π ίναξ Τιτουλαρίων Επισκόπων 
έν «’Εκκλησιαστική ’Αληθείς» τόμ. ΚΑ'(1901) Κων)πολις σελ. 52—53.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Άποσημειώματα χρονογράφου μέρ. Β' σελ. 280.
3) Δ. Α. Π α ν α ν ι ω τ ί δ ο υ, Κώδιξ τοΰ ΙΗ ' αίώνος κατά προικοδοσιών 

έν τή Ί  ρα Μητρσπόλει Παραμυθίας καί 'Ιστορικοί χινες εξ αύτοϋ σημειώσεις έν τφ 
«Έ λληνικφ Φιλολογικφ Συλλόγφ Κ)ΙΤόλεως» τόμ. ΚΖ' (1900). Έ ν  Κ)Πόλει σελ. 309 
κε.Μ. Χ α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένθ5 ανωτέρω σελ; 329.

! ) τ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  " Α ρ τ η ς  Σ ε ρ α φ ε ί μ  Ξ ε ν ο π ο ύ λ ο υ  
Δοκίμιον 'Ιστορικής τίνος περιλήψεως "Αρχής καί Πρεβέζης σελ. 119-120 κέ· 
Έ ν  Ά θηνα ις 1881.

δ) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Άποσημειώματα Χρονογράφου Μέρ. Β' σελ. 280



μίαν πολιτσαν καί ές τφ 1828 και μίαν πόλιτσαν, άπάσας δέ θά δημο
σιεύσω προσεχώς. 'Η  ’Άρτα άνήκεν εις την Β' τάςιν.

Β ά ρνη ς  Φ ιλόθεος  Ιίαρκάκης ’Άνδριος j) χειροτονηθείς τφ 1820 επί 
διάδοχη του μετατεθέντος, πιθανώς εις Βέρροιαν Ζαχαρίου ίου Άνδρίου 
του είτα Κυζίκου καί μετά ταύτα Χαλκηδόνος. Ουτος υπογράφεται έν 
τφ Έ-ικλησιαστικφ άφορισμφ, οστις κατ’ επιταγήν τής Ύ . Πύλης έςε- 
δόθη κατά Μάρτιον τού 1821 έτους κατά του υπέρ ελευθερίας ημών Ά - 
γώνος επί πατριαρχείας Γρηγορίου Ε', έν ω είναι υπογεγραμμένοι έτεροι 
είκοσι και εις Μητροπολΐται * 2 3 4).

Μετά την κατάληψιν τής Βάρ,νης υπό των Ρώσσων έδέχθη αυτούς 
ως έλευθερωτάς, ειτα δμως μέτα.-τήν συύομρλόγησιν καί την άποχώρησιν 
των Ρώσσων,' προεγράφη, δπως συλληφθή, αλλά μετημφιεσμέτος έφυγεν 
εκ Βάρνης καί κατέφνγεν εις. την πατρίδα του ’Άνδρον, άποθανών τφ 

• 1842 έτει, διεδέξατο δέ αυτόν δ Μεσημβρίας Καλλίνικος ο από Μεγάλων 
Πρωτοσυγκέλλων 8) καί παρέμεινεν ενταύθα μέχρι του 1836, ειτα μετε- 
τεθη εις 'Ρόδον, του Παϊσίου μετατεθέντος εις την Μητρόπολιν Μεσημ
βρίας, διατελέσας τοιουτος μέχρι τρΰ 1839 έτους. Προς τόν Βάρνης Φιλό
θεου γράψει μίαν επιστολήν τφ 1827.

CH επαρχία Βάρνης άνήκεν εις την Α' τάςιν.'· . < · * ν % 1 · .
Β ε λ Ια ^ Ιο ο σ ή φ  ουτος Νάξιος ών κατά τό 1822 έπαυθη καί διεδέχθη

αυτόν δ Λεόντιος Ζαγορίσιος,*) δ δέ πρώην Βελλάς Ιωσήφήτο ’Έξαρχος 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό Μ 1834,δτε ή ’ΑρχιεπισκοπήΠωγω- 
νιανής άπεσπάσθη τής Μητροπόλεως Κορυτσάς ένωθείσης μετ’ αυτής τφ 
1828, ενωθεΐσα αυτή τή επισκοπή Βελλάς εις μίαν και προαχθεΐσα εις 
Μητρόπολιν, 5 6 *) έςελέγη ουτος Μητροπολίτης, .παυθείς τφ 1837, καί ειτα 
καθαιρεθείς Β) τφ 184Κ

Κ ώ δι* το υ  Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  Ή ρ α κ λ ε ΐα ς  ’Ιγν α τ ίο υ  223

Ι) Δ η μ. Π, Γί α σ χ ά λ η, Ειδήαεις Ίστορικαί περί τοΰ Επισκόπου1 Άρδα- 
μερίου καί των Μητροπολιτών Βάρνης Ζαχαρίου καί Φιλοθέου έν «Θέολογίφ» τόμ, 
αν' (1928). Έν Άθήναις σελ. 226—228, 228-232.

2 )  Ν. Σ π η λ ι ά  δ ο υ ,  Απομνημονεύματα συνταχΟεντα διά νά χρησιμεύαω- 
είς την νέαν 'Ιστορίαν τής Ελλάδας τόμ. Α' σελ. 49. Έν Άθήναις 1851.

3) t  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Ά θ η ν α γ ό ρ σ ,  *0 Θεσμός των Συγκέλλων 
έν τφ Οΐκουμενικφ Πατριαρχεία». Μέρ. Ε ' "ΕνΟ’ ανωτέρω 279.

4) Π. Ά  [ρ α β α ν χ ι ν ο ΰ], Χρονογραφία τής Ηπείρου τόμ. Β' σελ. 31
5) Μ. Γ  ε δ ώ ν, Πατριαρχ. Πίνακες 683.
6) Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ ε λ ι κ ά ν η  Ά ρ χ ι μ .  (νϋν Καισαρείας), Πατριαρ

χικά "Εγγραφα τόμ. Γ' σελ. 550, 605 Κ)Πολις 1905»
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Γ0  Ήρακλείας ’Ιγνάτιος γράφει μίαν επιστολήν προς τον πρφην 
Βελλάς ’Ιωσήφ τφ 1820 καί έτέραν τφ 1827, καί δυο προς τον Βελλάς 
Λεόντιον, άς εκδίδω προσεχώς.

Ή  επισκοπή Βελλάς άνηκεν εις τήν Α' τάξιν.
Β ελιοαοϋ 'Ιγ ν ά τ ιο ς  άναφερόμενος εις τό Κατάστιχον τοΰ Μελετίου 

'Ηράκλειας. Προς αυτόν γράφει ό ’Ιγνάτιος 'Ηρακλείας οκτώ έπιστολάς 
μίαν τφ 1824, μίαν τφ 1826, μίαν τφ 1827 καί πέντε τφ 1828. 'Η 
επαρχία Βελισσοΰ άνηκεν εις τήν Α' τάξιν'

Β ιδ ύ ν η ς  Γ ερμανός  ό από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, *) εκλεγείς κατ’ 
Αύγουστον τοΰ 1826 Μητροπολίτης Βιδΰνης, διατελέσας τοιοΰτος μέ
χρι του 18-31, δτε κατά Μάϊον τοΰ έτους τοΰτου μετετέθη είς Δράμαν 
διεδέχθη δέ αυτόν ό ΓΙρεσλάβας ’Άνθιμος. Ό  Γερμανός κατά Νο
έμβριον τοΰ 1835 μετετέάη εις τήν Μητρόπολιν Δέρκων καί τη 12 
’Ιουνίου εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης 1 2). 5Ητο φιλόμουσος 'Ιε
ράρχης, 'ίδρυσε τήν έν Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν. Περί αΰτοΰ άξιόλο- 
γον μελέτην έγραψεν ό Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός. 3 4) Προς αυ
τόν γράφει δέκα καί τρεις έπιστολάς καί μίαν πόλιτσαν, έξ τφ 1827 καί 
επτά τφ 1828 καί μίαν πόλιτσαν. 'Η  επαρχία αυτή άνηκεν εις τήν Α' 
τάξιν.

Β ιζύ η ς  Ίω ά σ α φ  6 ’Άνδριος ό διαδεχθείς τον προαχθέντα 'Ιερεμίαν 
τον Αέριον είς τον θρόνον Δέρκων. *) Διετέλεσε τοιοΰτος από τοΰ 1821 
—1830, ΰτε, παραιτηθείς, κατήλθεν είς τήν πατρίδα αΰτοΰ ’Άνδρον 
ένθ’ έφησυχασεν, αποθανών τφ 1846.Περί αΰτοΰ άξιόλογον πραγματείαν 
έγραψεν ό άκαταταπόνητος καί εμβριθής ερευνητής τής ’Άνδρου καί 
Ακαδημαϊκός κ. Πασχάλης. 5) Τόν Ίωάσαφ παραιτηθέντα διεδέχθη δ

1 )  γ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ά θ η ν α γ ό ρ α, Ό  Θεσμός των Συγκέλ- 
λιον ένθ1 ανωτέρω σελ. 280.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 69δ.
3) ΐ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Ό  Οικουμε

νικός Πατριάρχης Γερμανός ό Δ' έν «’Ορθοδοξία» Κ]Πόλεως έτ. 1932.
4) Ί  ω ά ν ν ο υ Κ η π ο υ ρ ί δ ο υ .  'Ο Κώδιξ τής Μητροπόλεως Βιζύης 

έν < Έκκλησιασ;ική ’Αλήθεια» τόμ, Γ ’ σελ. 416—417. Μ. Γ ε δ ε (ό ν. Έπιαημείωαις 
συμπληροϋσα τά περί τής .Μητροπόλεως Βιζύης καί Μήδειας έν «Εκκλησιαστική 
’ Α λ ή θ ε ι α »  τόκ. Γ' σελ. 421—422. Τ ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  "Εγγραφοι λίθοι καί Κεράμια 
σ ελ .  ρμη'—ρμθ'. 'Ο Δέρκοην 'Ιερεμίας άπέθανεν εξόριστος τφ 1824 εις Ιεροσόλυμα*

δ) Δ η μ. Π. Π α σ χ ά λ η, Β.ξύης Ίωάσαορ Μαρμαράς (1790—1846).Έν «Θρα- 
κικοΐς» τόμ. Δ' (1933). Έν ’Αθήναις. Έξεδόθη καί είς Ιδιαίτερον τεύχος.



Προικοννήσου Κοσμάς δ από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, δστις κατ’ Αύγουστον 
του 1837 μ~τετέθη εις Χίον, άποβιώσας κατ’ Ιούνιον τοΰ 1839 *).

ΙΙρος αυτόν 6 Η ράκλειας’Ιγνάτιος γράφει δώδεκα έπιστολάς, τρεις 
τφ 1827 καί εννέα τώ 1828. Ή  επαρχία Βιζΰης άνήκέν εις τήν Α' τάξιν.

Β οδενώ ν Κ ύρ ιλλο ς  δ διαδεχθείς τον Τιμόθεον 2) τον από Έλευθε- 
ρουπόλεως(1790 —1821), διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1827,δτε δίεδέχθη 
αυτόν δ Κορυτσάς Μελέτιος δ από Κλαυδιούπόλέως,3) διατελέσας Κορυ- 
τσάς από του 1806—1827, δτε κατά Νοέμβριον του έτους τοΰτου μετε- 
τέΟη εις Β^δενά, Κορυτσάς καί Πωγωνιανής δέ έξελέγη ό Βησσαρίων, δια- 
τελέσας τοιοΰτος μέχρι τοϋ 1834 ''). Προς τον Βοδενών Κύριλλον γρά
φει οκτώ έπιστολάς καί μίαν πόλιτσαν, έξ ών τέσσαρας. τφ 1826 καί μίαν 
πόλιτσαν έξ ής μανθάνομεν τό όνομα αυτόν, καί τέσσαρας τφ 1827, 
προς δέ τον διάδοχον αύτοΰ Μελέτιον γράφει τρεις έπιστολάς μίαν τήν 
26 Νοεμβρίου 1827 επί τη αίσιοι άφίξει αύτοΰ εις τήν νέαν επαρχίαν, μίαν 
τφ 1828 έν ή αναφέρει τόγ προκάτοχον αΰτοΰ Κύριλλον καί μίαν αποστέλ
λει πατριαρχικήν. Ό  Βοδενών Μελέτιος διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι του 
Ιανουάριου 1832, δτε δίεδέχθη αυτόν ό ιερομόναχος ’Ιωακείμ. Ή  επαρ
χία Βοδενών άνήκέν εις τήν Γ ' τάξιν.

Γ ά ν ο ν  κ α ί Χ ώ ρ α ς  Α ε ό ν η ο ς  εκλεγείς τφ 1821 επί διαδοχή του Γε
ρασίμου (1798—1821),διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ Μαΐου τοΰ 1835, δτε 
μετετέθη εις τήν ΜητρύπολινΣιατίστης καί Σισανίου,καί διεδέξατο αυτόν 
δ επίσκοπος Κρήνης Μακάριος (δ διαδεχθείς τον Κρήνης ’Ιγνάτιον), ποι- 
μάνας τήν επαρχίαν Γάνου καί Χώρας επί δυο έτη, άποθανων τή 15 ’Α
πριλίου 1837, ταφείς έν τφ κήπο) τοΰ έν Χώρα έπισ’κοπικοΰ οίκου δ). Ό  
Λεόντιος άφίκετο εις Χώραν τή 3 Φεβρουάριου 1823 καί έκρίνετο «άξιος 
καί ευλαβής τής ϊερωσΰνης». Προς αυτόν γράφει δυο έπιστολάς τώ 1828. 
'Η  δέ επαρχία Γάνου καί Χώρας άνήκέν εις τήν Α' τάξιν. 1 2 3 4 5

Κώ3ι·ξ τον Μ ηηροηολίτον Η ρά κλειας  ’Ιγνά τιον  225

1) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί χ ο υ Ά  θ η ν α γ ό ρ α, Ό  Θεσμός των Συγκέλλων.
"Ενθ’ ανωτέρω σελ. 281. ’Ενταύθα όλως έκ παραδρομής έγράφη ότι ό .Χίου Κοσμάς 
έξελέγη Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ενώ  κυρίως έξελέγη τοιοΰτος ό διάδοχός του ό 
Χίου Σωφρόνιος. ~ ’■

2) Μ. X α μ ο υ δ  ο π ο υ λ  ου, Θεραπεία των Γραμμάτων έν Βοδενοϊς έν 
«’Εκκλησιαστική Άληθείφ ετ. Β' (1882—1883} Κ)Πολις σελ. 120 κε.

3) Β. Α ;. Μ υσ t ακί δ ο υ, Ιστορικοί Ειδήσεις σελ. 77. Πρβλ. Μ. X α- 
μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ  Π]ρχικαί πινακίδες ενθ’ ανωτέρω σελ. 329.

4) Π .·’Α [ρ α β α ν t ι ν ο ΰ], “Ενθ1 ανωτέρω τόμ. Β' σελ. 139.
5) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Θρακικά Μέρ. Β' Γανοχώρων 'Εκκλησιαστικοί παροικίαι έν 

Κ)Πόλει 1913 σελ. 96. Πρβλ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τόμ. ΑΒ' σελ. 367..
Θ @ α « & w ά 1 5
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Γ α ρδ ικ ίο ν  'Λμβρόαιος ό διαδεχθείς τον 'Ιερώννμον έκλεγέντα τή 
27’Ιουνίου 1808, ώςδηλοϋται εκ τοϋ ΰπ’ άριθμ. 1472 Κωδικός ( φ .  106α) 
τής Μητροπόλεως Λαρίσαης ι). Πότε άπέθανεν ο 'Ιερώνυμος και πότε 
έξελέγη ό ’Αμβρόσιος, δεν είναι γνωστόν, καθότι υπάρχει κενόν έν τφ 
κώδικι. Μετά τον Ιερώνυμον άναφέρεται ό ’Αμβρόσιος, ώς άποθανών 
τφ 1839 ( φ .  169α) και εκλέγεται εΐτα ό ’Άνθιμος. Προς αυτόν γρά
φει μίαν επιστολήν τφ 1826. Περί αύτοΰ καί τοϋ Λαρίσσης Μελετίου γ ί
νεται λόγος εις δυο επιστολάς προς τον Έλασσώνος 'Ιερώνυμον τοϋ 1828 
'Η  επαρχία Γαρδικίου άνήκεν εις την Β' τάξιν,

Γ ρεβενώ ν Β αρθολομαίος, δστις κατά τον Άμασείας ’Άνθιμον ήτο 
Μητροπολίτης Γρεβενών από τοϋ 1806. Οϋτος πρύ τοϋ Σεπτεμβρίου 
1827 παρηιήθη κάΐ διεδέξατο αυτόν ό "Ανθιμος κατά τον Ά μα
σείας "Ανθιμον Άλεξοΰδην, άποθακυν τφ 1831, δτε έξελέγη 6 Γε
ράσιμος. Προς αυτόν γράφει ό ’Ιγνάτιος τρεις έπισταλάς μίαν τφ 
1826 και δυο τφ 1827, δτε παρητήθη, καθότι εν τινι επιστολή τής 23 Σε
πτεμβρίου 1827 (φ. 25β) προς τον διάδοχόν του ’Άνθιμον αναφέρει ό 
’Ιγνάτιος περί τοϋ προκατόχου αυτοϋ, ομοίως και έν άλλη τής 12ης Δε
κεμβρίου 1827,έτι δε έν επιστολή προς τον Πρωτοσϋγκελλον τοϋ Σισανίου 
Ίωαννικίου ’Αθανάσιον τοϋ 1827 ('φ. 41α) γίνεται λόγος περί τοϋ πρώην 
Γρεβενών Βαρθολομαίου. ΙΙρός τον διάδοχον τοϋ Βαρθολομαίου γράφει 
έξ επιστολάς δυο τφ 1827 και τέσσαρες τφ 1828. Ή  έπαρχία Γρεβενών 
άνήκεν είς τήν Β' τάξιν.

Δ ημητριάδος Χύεόφνίος ό είτα Σωζουπόλεως κατά τον Άμασείας 
’Ά νθιμον Άλεξοΰδην. 'Ο Ν. Γιαννόπουλος 1 2) αναφέρει ώς διάδοχον τοϋ 
Μητροπολίτου Δημητριάδος Αθανασίου (1795—1822) τον από Γρεβετών 
Βαρθολομαίον, οϋχι δρθώςομως, διότι οΰτος παρητήθη, ώς ειπον ανω
τέρω προ τοϋ Σεπτεμβρίου 1827 και άπέτθανε κατά Δεκέμβριον τοϋ αυτοϋ 
έτους, ώς μαρτυρεΐται εξ έπιστολής τοϋ ’Ιγνατίου προς τον Μυριοφΰτου 
και Περιστάσεως Σεραφείμ τής 19 Δεκεμβρίουΐ827 έν ή προς τοΐς άλλοις 
γράφει αϋτφ«νά λάβη τάς ομολογίας παρά τοϋ είς Ραιδεστόν Ίωάννου

1 )  Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ ,  Συμβολή είς τήν ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν τής 
Μητροπόλεως Λαρ,ίσσης έν «'Ιερω Συνδέσμφ» ετ. IB' (Κ) Περίοδ. Β' (1917) Άΰήναι 
άριθ. 281 σελ. 14—15.Ό  Ν. Γιαννόπουλος δεν αναφέρει τον 'Ιερώνυμον, ’Αμβρόσιον 
καί ‘Άνθιμον,;άλλα τον 'Αμβρόσιον από τού 1846-1855 ακολουθών τφ Άλιξόΰδη Ά ν- 
θίμφ. Ν. Γ ι ώ ν ν ο π ο ύ λ ο υ ,  Έ  τισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας έν «Έ πετη- 
ρίδι Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού έτ. ΙΑ' (1915). Έ ν Ά θηναις σελ.. 176.

2) Ν. Γ ι α ν ν ο π ό ύ λ ο υ, ’Επισκοπικοί Κατάλογοι Θεσσαλίας έν *Έπετη- 
ρίδι» Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού έτ ΊΔ ' (1914).Έ ν  ’Αθηναις σελ. 286.'



Γρεβενιώτου προς τον μακαρίτην πρώ ην Γ ρεβενώ ν κνρ Β αρθολομαίον».
Προ; τον Δημητριάδος Νεόφυτον γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828 περί, 
αίσιας άφίξεω; εις ΐήν επαρχίαν του καί άποκαταστάσεως αύτοΰ. Ή  επαρ
χία Δημητριάδος άνήκεν είς την Γ' τάξιν.

Διδυμοτείχου Κ α λλίν ικος  εκ Κρήτης ό από Δρύστρας, δστις διε- 
δέχθη τον μετατεθέντα είς Δρύστραν "Ανθιμον καταδιωχθέντα υπό των 
Διδυμοτειχιτών τφ 1821. Κατ’ άπαίτησιν τοΰγέροντός του Γρηγορίου Ε' 
έδέχθη τήν μετάθεσιν, διετέλεσε δέ τοιοΰτ'ος από του 1821—1835, δτε 
μετετέθη είς Άμάσειαν και διεδέχθη αυτόν ό Άβέρκιος δ πρωτοσΰγκελ- 
λος του Δέρκων Νικηφόρου. *) Προς αυτόν γράφει δ Ήρακλείας ’Ιγνά
τιος είκοσι καί μίαν επιστολάς ήτοι δυο τφ 18-24, μίαν τφ 1826, τέσσα- 
ρας τφ 1827, καί δέκα καί τέσσαρας τφ 1828. eH επαρχία Διδυμοτείχου 
άνήκεν είς τήν Α/ τάξιν.

Δράμας Νικό'&ημος, διαδεχθείς τδν Χ ρύαανθον τδν άπό Βάρνης 1 2 3 4)
μετατεθέντα ενταύθα κατά ’Ιούνιον τοΰ 1817, επί διαδοχή του Δράμας 
Παρθενίου μετατεθέντος είς Μήθυμναν 5) καί άποθανόντος τή 19 Δεκεμ
βρίου 1831. Ό  Χρύσανθος άπέθανε πάραυτα, πριν άπέλθη είς τήν Δρά
μαν, έξελέγη δέ τότε δ·’Αρχιμανδρίτης Νικόδημος διατελέσας τοιόΰτος 
μέχρι τοΰ 1831 κατά τον Άμασείας ’Άνθιμον Άλεξούδην. ΪΙρ'ός αυτόν 
γράφει δύο επιστολάς τφ 1828. Ή  επαρχία. Δράμας ανήκει είς'τή ν Α' 
τάξιν.

Δρυϊνουπόλεω ς- Γ α βριήλ ό Σ ίφ νιος  άποθανών κατά Δεκέμβριον 
τοΰ 1827, ως δήλον καθίσταται έξ επιστολής προς τον Ίωαννίνων Βενέ- 
δικτον τής 8ης ’Ιανουάριου 1828, διαδεχθείς αυτόν δ αρχιδιάκονος τοΰ 
Ίωαννίνων Βενεδίκτου ’Ιωακείμ τφ 1827.") Ή  δέ επαρχία Δρυϊνου 
πόλεως άνήκεν είς τήν Α' τάξιν. Προς αυτόν γράφει .μίαν επιστολήν.

Κώ$ιξ τον Μ ητροπολίτου 3Η ράκλειας *Ιγνατίου 227'

1) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ  Φ ι λ α ρ έ τ ο υ Β α -  
φ ε ί δ ο υ (ν ύ ν Ή  ρ α κ λ ε ί α ς), Κατάλογος ’Επισκόπων καί Μητροπολιτών 
Διδυμοτείχου, έν «Γρηγορίφ τφ Παλαμα» ετ. Ζ ' (1923). Έ ν  Θεσσαλονίκη σελ. 
201—205.

2) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, ΊστορικαΙ Ειδήσεις. . . . .  ένθ’ ανωτέρω σελ.
7 8 -7 9 . „  ·

3) Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Ί .  Δ ρ ά  κ ου, Λεσβιακά. Τοπογραφικά καί ’Εκκλη
σιαστικά τόμ. Β' ’Αθήνησι 1899 σελ. 28.

4) Π.' ’Α[ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ], Χρονογραφία ’Ηπείρου τόμ. Β ' σελ. 47 Πρβλ.
Ε  ύ α γ γ. Ί  ω. Σ. α β ρ ά μ η, Συμβολαί είς τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Ιστορίαν των 
Ίωαννίνων έν «Ή πειρωτ, Χρονικοΐς» ετ. Ζ' (1932). ’Εν Ίωαννίνοις. σελ. 167 κε..
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’ Ελααοώνος Σ α μ ο υή λ  & έκ Σαράντα Ε κκλησ ιώ ν, ι) εκλεγείς κα
τά Φήΐρουάριον τοΰ 1825 Έλασσώνος επί διαδοχή του άποθανόντος Παρ
θενίου, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι του 1827, δτε έπαύθη καί διεδέξατο 
αίκόν ό'Ιερώνυμο; εκλεγείς κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους τούτου καί ούχί 
τφ 1828, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1850, δτε κατά Νοέμβριον τοΰ 
έτους τούτου έξελέγη ο Νεόφυτος.?) Ό  Σαμουήλ τφ 1852 έξελέγη Μητρο
πολίτης Α’ιγίνης άποθανών τφ 1868 έν Άθήναις έν βαθυτάτφ γήρατι. 
Πρ ός αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828, καί δύο άλλας κατά τό αυτό 
έτος, δτε ή το πρώην, περί τη; άποκαταστάσεως αυτού εις άλλην επαρχίαν. 
Πρ ός τον διάδοχον αύτοΰ γράφει εννέα έπιστολάς, επτά τφ 1828 καί δύο 
τφ 1820. Ή  επαρχία Έλασσώνος άνήκεν είς τήν Β" τάξιν.

' Ελεν·&·ερονΜ0λεως "Α νθ ιμ ο ς  κατά τον Άμασείας "Ανθιμον 
Άλεξούδην, ον δ Ή ρακλείας’Ιγνάτιος έν επιστολή προς τον Κωνστατ- 
τΐνον Κοράσιον τοΰ 1827 (φ 40β) καλεΐ αυτόν «λογιώτατον». Προς αυτόν 
γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. Ί ί  επαρχία Έλευθερουπόλεως άνή>εν 
εις τήν Α' τάξιν.

Ε ύ ρ ίπ ο ν  ’Ιάκω βος  εκλεγείς τφ 1828 επί διαδοχή τοΰ Ιξωσθέντος 
Γρηγορίου τοΰ ειτα Προέδρου’Αθηνών, άποθανόντος τφ 1828, καί δστις 
διά τοΰ Β.Δ. τής 23 ’Ιουλίου 1833 περί άνακηρύξεως τής ανεξαρτησίας 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος έξελέγη επίσκοπος Φθιώτιδος 3) (Νέων 
ΓΙατρών). Προς αήτόν γράφει μίαν επιστολήν τήν 30 ’Ιανουάριου 1828 
περί αίσιας σφίξεως είς τήν έπαρχίαν του. Σημειωτέου, δτι ή έπαρχία Ενρί- 
που άνήκεν είς τήν Γ' τάξιν

'Ε φέσου Μ ακάριος ") ό από Νίκαιας ούτος ήν έκ τών Έφορων, τώ 1 2 3 4

1) Ή  ’-Αλληλογραφία τοΰ Αίγίνης Σαμουήλ τοΰ από Έλασσώνος άπόκειιαι 
παρά τφ Ύ ποστρατήγφ κυρίφ Ά  ν τ οο ν ί ιο Γ. Β ί γ κ φ, δστις εν τινι συνε* 
δρίφ τοΰ Συλλόγου τών Μεσαιωνικών Γραμμάτων ώμίλησε περί της ’Εθνικής δρά- 
σεως αύτοΰ.

2) Ν. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Επισκοπικοί Κατάλλογοι Θεσσαλίας έν «Έπε- 
τηρίδι Φιλολογικοΰ Συλλόγου Παρνασσού* τόμ. ΙΑ' (1915). Έ ν Ά θήναις σελ. 201.

3) Σ τ ε φ ά ν ο υ  Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ  Ά  ρ χ ι μ. Συλλογή τών Ε γκ υ 
κλίων τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Μετά τών οικείων Νόμων, 
Β. Διαταγμάτων, 'Υπουργικών’Εγγράφων, οδηγιών κλπ. Άπύ τοΰ 1833 μέχρι σήμερον 
£ν Ά θήνα ις 1901 σελ. 14—16. Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Κ ο φ ι ν ι ώ τ ο υ  Ή  Έκκλη· 

σία έν "Ελλάδι έν Ά θήνα ις 1897 σελ. 7—8. Ά ρ χ .  Ά ν δ ρ έ ο υ  Τ ρ ι α ν τ α -  
φ ύ λ λ ο υ. Έ κ της ‘Ιεραρχίας τοΰ υπέρ τής ’Ανεξαρτησίας Άγώνος έν τώ «Ίερφ 
Συνδέσμφ» έτ. ΙΑ ' (ΙΘ) Περίοδ. (1915). Έ ν  Ά θήναις άριθ. 250 σελ. 12,

4) Μ. Γ ε 8 ε ώ ν, "Εγγραφοι Λίθοι καί Κεράμια. . . σελ. ρυγ'.
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1827 «νεχώαησεν εις την επαρχίαν του, διότι γράφει είς αυτόν μίαν επι
στολήν 6 ’Ιγνάτιος περί τη; αίσιας άφίξεώς του. Οΐ έφορευόμενοι άρχιε» 
ρεΐ; τούτου, οιτινες ήταν περί τούς 15, ύπήχθησαν είς'την δικαιοδοσίαν του 
’Ιγνατίου, μεταξύ αυτών ή το καί δ ρηθείς Αίνου Γρηγόριος. Άπέθανεν ή 
ούτος εν Σμύρνη τη 22 Δεκεμβρίου 1830, τής δέ κηδείας του προέστη 
καί ο έν Σμύρνη τότε εφησυχάζουν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
’Ά νθιμος Γλ Ή  ’Έφεσος άνήκεν είς την Α' τάξιν.

Θεσσαλονίκης, Μ χ ^ά ρ ιο ς  ό ά κ ό  Λ ή μ ν ο ν , δ διαδεχθείς τον Ματ
θαίον τον έξ Αίνου μετατεθέντα τφ 1824 είς τον θρόνον τής Κυζ,ίκου, διε- 
τέλεσε δέτοιούτος μέχρι τού 1830, δτε δίεδέχθη αυτόν ό Άμασείας Μελέτιος, 
ειτα Κυζίκου, καί κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης. Προς αυτόν γράφει 
τέσσαρας έπιστολάς μίαν τφ 1827, δύοτφ 1828 καί μίαντω 1829. CH Θεσσα
λονίκη άνήκεν είς την Α' τάξιν.

© ηβώ ν Π α ΐιηο ς , δ διαδεχθείς τον Άνανίαν, όσης τφ 1833 ’Ιου
λίου 15 υπέγραψε τό Πρωτόκολλον περί τής άνακηρύξεως τής ανεξαρτησίας 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 2) Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ
1828 περί τή; άποκαταστάσεως αύτοΰ. Ή  επαρχία Θηβών άνήκεν είς την Τ' 
τάξιν.

’Ί μ β ρ ο υ  Ν ικ η φ ό ρ ο ς  ό ά κό  Μ . Π ρω τοσνγκέλΑ ω ν. 3) Εκλεγείς κατ'* 
’Ιανουάριον τού 1793 επί διαδοχή τού άποθανόντος ’Ιγνατίου Αερίου, *) 
διατελέσας τοιούτος μέχρι τού Φεβρουάριου τού 1825, δτε καί άπέθανεν. 
ΙΙρός αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1824. Ή  ’Ίμβρος άνήκεν είς τήν 
Γ ' τάξιν.

5ΙώαννΙνο&ν Β ενέδ ικζος ό &uo Νύοαης 1 2 3 4 5) διαδεχθείς τον άποθα- 
νόντα Γαβριήλ τφ 1826 καί διετέλεσε: τοιούτος μέχρι τού 1830, δτε διε- 
δέχθη αύιόν δ Σοφίας ’Ιωακείμ. Πρόι; αυτόν γράφει είκοσι έπιστολάς καί 
τρεις πολίτσας ήτοι εξ τφ 1827 καί μίαν πολίτσαν καί δέκα καί τέσσαρας 
τφ 1828 καί δύο πολίτσας. Εις τινας έί; αυτών γίνεται λόγος καί περί τών

1) Ν. Κ. Χ "Κ  ω ο τ ή, Ίσταρικαί Σημειώσεις περί Εκκλησίας Σμύρνης «χπό 
των μέσων χρόνων, έν «Ίερώ. Πολυκάρπφ» έτ. Γ' (1913—1914) Σμύρνη σελ, 2383.

2) Σ τ ε φ ά ν ο υ  Γ ι α ν ν ο π  ο ύ λ ο υ ,  άρχιμ , ένθ’ ανωτέρω σελ. 14 κε.
3) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ά  θ  η ν α  γ ό ρ α. Ό  Θεσμός τών Συγκέλλιον 

ένθ’ ανωτέρω σελ. 271—272. Πρβλ. Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο υ  Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ι »  
α ν ο ϋ, ’Υπόμνημα 'Ιστορικόν περί της νήσου "Ιμβρου Κων)λις 1845 σελ. 77—79.

4) Μ. Γ ε δ ε ώ ν. "Εγγραφοι λίίθόι . ... ένθ’ ανωτέρω σελ. ρυγ'.
5) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ ' - Π α ρ α μ υ θ ί α ς  Ά  θ η ν α γ ό ρ. α, 

Ή  ’Εκκλησία τών Ίωαννίνων έν «Ηπειρωτικούς Χρονικοΐς» έτ. Γ' (1928) εν Ίωαν· 
νίνοις σελ. 43.
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επισκόπων αύτοΰ τοΰ Παραμυθίας ’Αγαπίου καί τοΰ Δρυϊνουπόλεως 
’Ιωακείμ. Τάς έπιστολάς αΰτάς εκδίδω προσεχώς. Ή  επαρχία Ί α  άνθινων 
άνήκεν εις την Α' τάξιν.

Ιζ α ιο α ρ ε ία ς  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  δ διαδεχθείς χόν άποθανόντα τή 15 Νοεμ·~ 
βρίου 1823 Καισαρείας Ίωαννίκιον τον από Νίκαιας, ι) του οποίου ητο 
πρότερον ΓΙρωτοσΰγκελλος, καί παρά τήν επιμονήν τής Μεγάλης του Χρί
στου Εκκλησίας νά μή εκλεγή οΰτος από τής πρωτοσυγκελλίας είς τον A 
Θρόνον, επειδή όμως συνηθροίσθησαν περί τούς χιλίους Χριστιανούς εξωύι 
των Πατριαρχείων καί εφώναζον, εχειροτόνησεν αυτόν ό Νικομήδειας 
Πα νάρετος, καί διετέλεσε τοιόΰτος επί εξ ετη, δτε διά τοΰ συμπολίτου 
αυτού τοΰ Νικομήδειας Παναρέτου διεδέχύη τον άποθανόντα Έφεοου 
Μακάριον, ένφ Καισαρείας εξελέγη δ από Ούζίτζης Γεράσιμος ό Τραπε- 
ζοΰντιος. 1 2) Ό  Καισαρείας Χρύσατθος ήτο καί ούτος Έφορος τοΰ Κοιτιν, 
άγνωστον δμως είναι ποιους καί πόσους είχεν έφορευομένους ’Αρχιερείς, 
διό καί αί τρεις έπιστολαί, άς γράφει αύτφ δ 'Ηράκλειας Ιγνάτιος, ήτοι 
μίαν τω 182G, ήνεξέδωκεν δ Μ. Γεδεών, ως άνωτέραι εί πον, μίαν τφ1828 
καί μίαν τω 1829, δεν άναφέρονται είς χρέη αύτοΰ, άλλα είς τον εν Καισα
ρεία έφησυχάζοντα έξόριστον Πατριάρχην Χρύσανθον, περί ου ανωτέρω 
έγένετο λόγος. Ή  Καισαρεία, ως γνωστόν, άνήκεν είς τήν Α' τάξιν.

Κ αλλιουηόλεοος  ’Ιω α κ ε ίμ , εκλεγείς προ τοΰ 1821 καί διατελέσας 
τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1835 έτους,3) δτε άπέάανε καί διεδέχθη αυτόν δ Τυρο- 
λώης Γρηγόριος Πούμπουρας δ '’Άνδριος. Προς αυτόν γράφει είκοσι καί 
τρεις έπιστολάς ήτοι μίαν τω 1824, μίαν τφ 1825, μίαν τω 1826, επτά τφ 
1827, δώδεκα τω 1828 καί μίαν τφ 1829. Ή  επαρχία Καλλιουπόλεως άνή
κεν είς τήν Α’ τάξιν. Ούτος δαπάναις αύτοΰ καί των Ελλήνων τής Ε παρ
χίας φκοδόμησε ναόν καί μονίδριον επ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους 
παρά τό χωρίον Βαήρη τής Θρακικής Χερσονήσου. 4)

Κ άασανδρείας Δ ανιήλ  δ ά:τό Μ. Πρωτοσυγκέλλων 5) εκλεγείς τφ

1) Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Ιστορικού ειδήσεις σελ. 78.
2) Ά ν α σ τ α σ  ί ο υ  Μ.  Λ ε β ί δ ο υ ,  Ιστορία τής Καππαδοκίας τόμ. Α’, 

σελ. 203 —205.
3) Ε υ  σ τ  ρ α τ ί ο υ ΐ .  Δ ρ ά  κ ο υ ,  Τά Θρακικά ήτοι διάλεξις περί των ’Εκ

κλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνοιυ καί Χώρας, Μέτρων καί Ά θύρω ν, Μυ- 
ριοφύτου καί Περιστάσεως, Καλλι,πόλεως καί Μαδύτου. Τεΰχ. Α' σελ. 107. Άθ.ήνησι 
1892.

4) Μ, Γ ε δ ε ώ ν, Άποσημει,ώματα Χρονογράφου Μέρ. Α' σελ. 145—6.
5) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Ά  θ  η ν α γ ό ρ α, Ό  θεσμός τών Συγκέλλων 

ενθ* ανωτέρω σελ. 278.
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1823 Μητροπολίτης Κασσανδρείας, επί διαδοχή τοΰ ’Ιγνατίου, διατελέ- 
σας τοιοΰτος μέχρι του 1833 έτους. Προς αυτόν γράφει ό Ιγνάτιος πέντε 
«πιστολάς, μίαν τφ 1827, τρεις τφ 1828 και μίαν τφ 1829. Ή  επαρχία
Κασσανδρείας άνήκεν εις τήν Β' τάξιν.

Κ εσ τεν τη λ ίο υ  "Αρτέμιος δ δ ιαδεξάμενος τον  Κ ω νμ χά ντίο ν  τον 
? lta  Τορνόβου και κατόπιν Οικουμενικόν Πατριάρχην. Κατά τον 
Άμασείας ’Ά νθιμον έξελέγη τφ 1819 καί διετέλεσε μέχρι του 1827, 
εΐτα μετετέθη εις Τόρνοβον και τφ 1834 έξελέγη Πατριάρχης. *) Ό  ’Αρ
τέμιος μετά τον θάνατον τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς‘Ιεροθέου του 
Α' τοΰ από Νικαίας (τη 8 Σεπτεμβρίου 1845) έξελέγη οΰτος επι διάδοχη 
αΰτοΓ·, άλλ’ οί ’Ορθόδοξοι άνθίσταντο βοηθοΰμενοι μάλιστα καί υπό τοΰ 
Άντιβασιλέως, διότι ό Ιερόθεος προ τοΰ θανάτου αΰτοΰ ΰπέδειξεν ώς 
διάδοχόν τού τον Γενικόν ,t Επίτροπόν του ’Αρχιμανδρίτην Ιερόθεον 
τον εκ Σίφνου' διετέλεσε τοιΟΰτος μέχρι τοΰ 1847, δτε παρητήθη.

Κ ίτρο υς  Μ ελέτιο ς , δστις ήτο ’Αρχιδιάκονος τοΰ Μοσχονησίων Διο
νυσίου, 1 2) μετά τον θάνατον τούτου έξελέγη οΰτος επίσκοπος Κίτρους 
άγνωστον δμως είναι πότε ακριβώς έχειροτονήθη. Προς αυτόν γράφει μίαν 
επιστολήν τφ 1828. 'Ή επαρχία· Κίτρους άνήκεν εις τήν Α’ τάξιν.

Κ ορυτσά ς Β ησσαρ ίω ν  3) ό από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, δ διαδεχθείς 
τον Μελέτιον τον μετατεθέντα είς Βοδενά. Οΰτος ώς πρώην Μ. Πρωτο- 
συγκελλος έξελέγη κατ’ Αύγουστον τοΰ 1827 Κορυτσάς και Πωγωνιανής, 
διότι τότε ακριβώς ήνώθη ή ’Αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής μετά τής Μη- 
τροπόλεως Κορυτσάς είς μίαν, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1835, δτε 
μετετέθη είς Προικόννησον, καί κατ’ Αύγουστον τοΰ 1841 είς Διδυμό
τειχου, άποθανών τή 11 Ιανουάριου 1847 εν Πριγκήπφ. Προς αυτόν 
γράφει δυο έπιστολάς μίαν τφ 1827 επί τή αίσια άφίξει του και μίαν τφ 
1828 περί τών χρεών αΰτοΰ. eH μέν επαρχία Κορυτσάς άνήκεν είς τήν 
Β’ τάξιν, ή δέ Πωγωνιανή είς τήν Γ' τάξιν.

Κ ρήτης  Κ αλλίν ικος  ό έξ Άγχιάλου. Κατά τόν Άμασείας ’Άνθιμον 
Άλεξοΰδην από τοΰ 1793—1821 ήτο Μητροπολίτης Κρΰτης δ Γεράσι
μος, οστις μετ’ άλλων επισκόπων τής νήσου καί προκρίτων έφονεΰθη

1) Γ ε ρ a  α ί μ ο υ Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η ,  Ευμβολή είς τήν Ιστορίαν  τής εν Αί- 
γύ.ττφ ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας (έκδίδεται έπιμελεία Ευγενίου Μιχαηλίδου, Καθη» 
γηεοΰ) ’Αλεξάνδρεια 1932 σελ. 671.

2) Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Δ ρ ά κ ο υ ,  Μικοασιανά ή Γενική πραγματεία περί 
Έκατονήσων τα νΰν Μο ίχονησίοον Ά θήνησ ι 1895, τεϋχ. Β' σελ. 19.

3 )  Μ η τ ρ ο « ο λ ί τ ο υ ’Α θ η ν α γ ό ρ α ' 0  θεσμός τών Συγκέλλων . . . 
ενθ’ ανωτέρω σελ. 279—280.
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καπά Μάϊον του 1821 υπό των Τούρκων, *) τούτον δεδέχθη 6 Μεθόδιος 
6 από Καρπάθου τφ 1823, δστις δεν έδέχθη, διό εξελέγη τότε ό Καλλί
νικος, ως δηλοϋται εκ τίνος πολίτσ.ης 1826.

Προς αυτόν γράφει ό ’Ιγνάτιος εννέα επιστολάς και μίαν πόλιτζαν 
ήτοι μίαν τφ 1824, δυο τφ 1825, τέσσαρας τφ 1826 και μίαν πόλιτζαν 
και δυο τφ 1828. Έκ τούτου φαίνεται, δη  δ Μεθόδιος δεν διετέλεσεν 
Μητροπολίτης Κρήτης, καθότι από του 1824 παί εφεξής απαντάται 
ό Καλλίνικος. 1 2)

Ή  επαρχία Κρήτης, ως και αί Έπισκοπα'ι αυτής άνήκον εις την Γ" 
τάξιν. ■ "

Κ υ ζ ίκ ό υ  Μ ατ& αϊος ό άττό Θ εσσαλονίκης  προβιβασθεις εις τον θρό
νον τής Κυζίκου κατά μήνα Αύγουστον του 1823 επί διαδοχή του προα- 
χθέντος Ζαχαρίου εις τον θρόνον τής Χαλκηδόνος, διατελέσας τοιρϋτος 
μέχρι τοϋ 1831, οτε άπέθανεν, ως ανωτέρω ελέχθη Ουτος κυρίως άνασυ> 
νέστησε την εν Κυζίκφ Ελληνικήν Σχολήν.3 4) Ουτος ήτο ’Έφορος τον 
Κοινού, πόσους καί ποιους ’Αρχιερείς ειχεν έφορευομένους δεν είναι 
γνωστόν. Προς αυτόν γράφει δυο επιστολάς μίαν τφ 1824 Σεπτεμβρίου 
28, ήν έξέδωκεν ό Μ. Γεδεών, ή) και ήτις είναι καί ή πρώτη επιστολή του 
Κωδικός, καί μίαν τφ αυτφ ετει Δεκεμβρίου 20. Έ ν  αύταίς δεν γίνεται 
λόγος περί χρεών. Ή  επαρχία Κυζίκου άνήκεν εις τήν Α ' τάξιν.

Κ ώ σ υ  Γ ερά σ ιμ ο ς  δ διαδεξάμενος τον φονευθέντα κατά τήν Έλλη* 
νικήν Έπανάοτασιν Ζαχαρίαν, 5) ουτος τφ 1830 ήτο έν Σμύρνη καί ελα? 
βε μέρος έν τή κηδεία του Εφέσου Μακαρίου μετά του Κυρήνης Παρ
θενίου και τοΰ Σμύρνης Ιεροθέου, (i) προεξάρχοντος τού έφησυχάζον-

1 )  Σ τ ε φ ά ν ο υ Ξ α ν θ ο υ δ ΐ δ ο υ ,  Ε π ίτομος Ισ τορ ία  τής Κρήτης από 
των αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ήμας. Έ ν  Ά θή να ις  1909 σελ. 12G. Πρβλ. 
Κ. Κ ρ ι τ ο  β ο υ λ ί 5 ο υ. ’Απομνημονεύματα τοΰ περί αυτονομίας τής Ελλάδος 
πολέμου τω ν Κρητών. Έ ν  Ά θή να ις  1859 σελ. 1 κ.έ. 7, 21 κ.έ. 41 κ.έ. Τό φερμάνιον 
τοΰ διορισμού τοΰ Κρήτης Καλλινίκου δρα έν * Χριστιανική Κρήτη» τόμ. Β'σελ.237.

2) Ν. Τ  ω μ α δ ά κ η, Ειδήσεις καί έγγραφά τής Εκκλησίας Κρήτης έπϊ 
Τουρκοκρατίας έν Ε. Ε. Β. Σπουδών τόμ. I (1933) σ. 204.

3) Ε ό α γ γ. I. Σ α β ρ ά μ η, 'Ιττορικόν σημείωμα περί τής έν Κυζίκφ Σχο
λής, ένθ’ ανωτέρω σελ. 1G8—173.

4) Μ. Γ ε δ ε ώ ν ,  ’Ιγνατίου Μητροπολίτου Ή ρακλείας επιστολή έν τφ Άρχε,'ω 
’Εκκλησιαστικής ‘Ιστορίας τόμ. Λ' τεϋχ. Β' σελ. 274- 279.

5) Α. Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  Περιληπτική Ιστορία  τής νήσου Κώ (διάλεξις έν «5Α- 
γώνι τής Αωδεκανήσου» έφημερίδι έκδιδομένη έν Ά θήνα ις έε. Α' άριθ. 4. 15 Φε
βρουάριου 1931.

G) Ν. Κ. X" Κωσ ιή, Ίσεορικαί σημειώσεις περί ’Εκκλησίας Σμύρνης έν τφ 
Ίερ φ  Πολυκάρπφ» έτ. Γ' (1913—1914) Σμύρνη σελ. 2383.
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τας ενταύθα Οικουμενικού Πατριάρχου Άνθιμου Γ'. Προς αυτόν γράφει 
τέσσαρας επιστολάς, μίαν τφ 1826, μίαν τφ 1827 και δυο τφ .1828. Έ ν  
π ν ι επιστολή (φ. 91α) του 1828 γίνεται μνεία των εςάρχων Αμβροσίου και 
Θεοκλήτου. Ή  επαρχία Κώου άνήκεν εις τήν Γ ' τάξιν.

Α αρίααης Μ ελέτιος 6 διαδεχθείς τον Πολύκαρπον φονευθέντα τή 
17 Σεπτεμβρίου 1821 υπό του Μαχμούτ πασά Δράμαλη. ι) Προς αυτόν 
γράφει δυο επιστολάς μίαν τφ 1827 καί μίαν τφ 1829. Περί αυτοΰ γίνε
ται μνεία καί έν επιστολή προς τον Έλασσώνος 'Ιερώνυμον του 1828 
(φ. 86β). Ή  επαρχία Λαρίσσης άνήκεν εις τήν Β' τάξιν.

ΛιτΙτζης, Ίω α ν ν ίκ ιο ς  εκλεγείς κατά Δεκέμβριον του 1827 επί διαδο
χή του άποθανόντος Σωφρονίου, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι του 1857 δτε 
μετετέθη εις ’Ίμβρον. Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. CH 
επαρχία Λιτίτσης δεν είναι γνωστόν εις ποιαν τάξιν άνήκεν, διότι δεν 
άναφερεται έν τφ Καταλόγφ των χρεών.

Μ ε& ύμνης Π α ρβέν ιος  ό από Δράμας ό Λέσβιος, εκλεγείς κατά 
μήνα ’Ιούνιον του 1817 Μεθΰμνης καί διατελεσας τοιοΰτος μέχρι του 
1831, δτε άπέθανε τή 19 Δεκεμβρίου. 4) Προς αυτόν γράφει μίαν επι
στολήν τφ 1828. Δεν είναι γνωστόν εις ποιαν τάξιν άνήκεν ή επαρχία 
αυτή, καθότι δεν άναφερεται έν τω είρημένφ εγγράφφ.

Μ έτρω ν Γ α βρ ιή λ  διαδεχθείς τον παραιτηθέντα τή 4 ’Ιουνίου 1822 
(καί ουχί 1821) Μέτρων Μελέτιον*) τον ανεψιόν του /Ή  ρακλείας Μελε
τίου. Ό  Μελέτιος μετέβη εις 'Επτάνησον καί ουχί εις Ναΰπλιον ή εις 
έτέραν πόλιν τής Ελλάδος, “) ώς άναφερεται, και εκ'Κέρκυρας επί τή 
εις Ελλάδα έλεΰσει του Καποδιστρίου (5 ’Ιανουάριου 1828) ήλθεν εις 
Ναΰπλιον, διορισθείς επισκοπικός Επίτροπος Κερνίκης μέχρι του 1880, 
δτε διωρίσθη Εκκλησιαστικός Τοποτηρητής ’Άργους, καθότι ή Μητρό- 
πολις ’Άργους έχήρευεν, άφ’ ής εποχής ό Άργόυς Γρηγόριος ό Καλαμα- 1 2 3 4

1) Ν. Γ ι ά ν ν η  π ο υ λ ο υ, Έτισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, έν Έ πετη- 
ρίδι Φιλολογικού Συλλόγου Πσρνασσοΰ έ τ .Ί ' (1914). Έ ν  ’Αθήναις οελ. 280.

2) Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Δ ρ ά κ ο υ ,  Λεσβπκά τόμ. Β' σελ. 28 κέ. πρβλ. Β. Α. Μ υ- 
d τ α κ ί δ ο υ, Ίστορικαί είδήσεις σελ. 78.

3) Μ. Γ ε δ s ώ ν, Οί επίσκοποι Μέτρων καί "Αθύρων έν Εκκλησιαστική ’Αλη
θείς» τόμ. Α (1910) έν Κων)τόλει σελ. 20—22, 30—32.

4) Ά ρ χ ι  μ. ’Ι ε ζ ε κ ι ή λ  Β ε λ α ν ι δ ι ώ τ ο υ  (νϋν Θεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριο-φερσάλων). Ή  Επισκοπή Μέτρων. Αυτόθι σελ. 15.
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ράς άπέδανε κατά to 1821 έν ταΐς φυλακαΐς Τριπολιτζάς μετά των εν
νέα άλλων αρχιερέων τού Μωρέως, και τέλος διωρίσθη τη 21 Νοεμβρίου 
1833. ’ Αρχιεπίσκοπο; ’Αχαΐας (Πατρών), άποβιώσας τη 22 ’Ιουνίου 1840 *) 
Ό  Γαβριήλ Μέτρων διετέλεσε τοιοϋτος μέχρι του 1832, δτε έξελέγη 
Σκοπείων επί διαδοχή του παραιτηδέντος Γενναδίου. Προς αυτόν γρά
φει δ Ήρακλείας ’Ιγνάτιος δέκα και επτά επιστολάς ήτοι δυο τω 1824; 
δυο τω 1826, δυο τω 1827, καί ενδεκα τω 1828. 'Η  επαρχία Μέτρων ανή
κε ν εις την Α' τάςιν.

Μ ήλου Κ α λλίν ικος. Έ πι πατριαρχείας Γρηγορίου Ε' του από Σμύρ
νης μηνί Ίουνίφ 1797 αΐ άρχιεπισκοπαί Σίφνου καί Μήλου ήνώδησαν 
καί άπετέλεσεν την έπώνυμον αυτών Μητρόπολιν. Ό  Καλλίνικος έςελέ- 
γη τφ 1797 καί διετέλεσε τοιοϋτος μέχρι του 1833, διαμένων πάντοτε έν 
Κ)πρλει1 2). Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. ’Έν τινι επι
στολή τοϋ Ιγνατίου προς τούς πατέρας τής εν 'Αγίφ ’Όρεί Μονής τής 
Σίμωνος Πέτρας τού 1828 αναφέρεται, οτι εν τοΐς Κάστροις έμενεν ό 
πρώην Μήλου. Ούτος είναι δ Διονύσιος εκλεγείς αρχιεπίσκοπος Μήλου 
καί Κιμώλου τφ 1795.μηνί Σεπτεμβρίορ έπι διαδοχή τού άποδανόντος 
Γρηγορίου, δστις παρητήδη μετά διετίαν. Ή  επαρχία Μήλου καί Σίφτου 
άνήκεν εις τήν Η  τάςιν.

Μ υρ ιο φ ύνο ν  καί Π εριοτάαεω ζ Σ ερα φ είμ  δ διαδεξάμενος τον φονευ* 
θέντα τή 28 Μα.ίου 1821 Νεόφυτον 3) διατελέσας τοιοϋτος μέχρι τού 
1834, δτε άπέθανε, ταφείς εν τφ καθεδρικφ ναφ τής Θεοτόκου εν Μτριο- 
φΰΐφ 4). Έ ν  ούτος εκ Λιτίτζης τής Θρρκης. Προς αυτόν γράφει εν δλφ 
είκοσι.καί ενέα (29) επιστολάς ήτοι μίαν τφ 1826, πέντε τφ 1827 καί εί
κοσι καί τρεις τφ 1828/ έξ ών τρεις τού 1827 δημοσιεύω προσεχώς, διότι 
έν αύταΐς γίνετάι-λόγος περί τόύ Ίωάννου Λεοντοπούλου, περί ού προσε
χώς θά δημοσιεύσω έν τοις «Θρακικοις» καί άλλας προς αυτόν επιστολάς 
τού ’Ιγνατίου. Ή  επαρχία Μυριοφύτου άνήκεν"είς. τήν Α' τάςιν. ’Έν τινι 
επιστολή τού 1827 (φ. 44β) γίνεται λόγος περί τού Καστοριάς.

1) Μ. Γ ε δ ε ώ V , "Έγγραφοι ΑίΟα,ι καί Κ εράμια ............ σελ. ρ \γ ' πρβλ. Κ.
Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  τ ο ΰ έ ξ Ο ι κ ο ν ό μ ω ν ,  Τά Σωζόμενα "Εκκλησιαστικά Σ υγ
γράμματα τόμ. Β' σελ 17, 16S, 218, 434.

2) Π . Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, "Ιστορικοί ερευναι περί τάς εκκλησίας τών Νήσων 
τόμ. Α' τεΰχ. α', έν Έρμουπόλει 1913 σελ. 147—151. Πρβλ. Ί  ω ά ν. Σ π. Ρ ά μ φ ο υ, 
Κιμωλιακά σελ. 33 ύποστ. "Αθήναι 1933. Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, "Ιστορικοί ει
δήσεις σελ. 66 — 37.

3) Χειρόγραφον τοΰ 1821 έτους έν «Πανδώρςι τόμ. ΙΔ ' σελ. 204.
4) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, «Ορρ,τικά» μέρ. Β' Γανοχώρων εκκλησιαστικά! παροικίαι 

cel. 107—108.
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Ν ίκα ια ς  ’Ιω σ ή φ  οΰτος πρψην Πελαγωνείας ών, διεδέχθη τον 'Ιε- 
ρόδεον προαχθέντα είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον Άλεξανδρείος ιφ  1825. 
Προς αυτόν γράψει μίαν επιστολήν τψ 1828 ’). Οΰτος ήτο "Έφορος τοΰ 
Κοινοΰ, δεν είναι όμως γνωστόν πόσους καί ποιους εϊχεν οΰτος ίψορινο- 
μένους ’Αρχιερείς. Σημειωτέον, δτι ή επαρχία Νίκαιας άνήκεν είς την Α' 
τάξιν.

Ν υσ σά β α ς Δ ανιήλ. cO Δανιήλ κατά μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1814 
εξελέγη Οΰζίτζης αντί τοΰ παραιτηθέντος Ά νθιμου* 2), ειτα δμως έπί πα- 
τριαρχείας Κυρίλλου τοΰ ζ-' τοΰ από Άδριανουπόλεως κατά μήνα ’Οκτώ
βριον τοΰ 1815 καθαιρεΐται, καί εξελέγη Οΰζίτζης ό Μελέτιος.3) Ό  
καθαιρεθείς κακό —Δανιήλ έξωρίσθη είς Μετέωρα, έκεΐθεν γράφει προς 
τόν έν ’Ά θω διαμένοντα πρώην Οικουμενικόν Πατριάρχην Γρηγόριον Ε', 
όπως μεσιτεύση παρά τή Μ. Εκκλησία καί ελθη είς ’Άθω, καί άν επίδειξη 
καρπούς μετάνοιας θά ςρανή ή Εκκλησία επιεικεστέρα εν τψ μέλλοντι 4) 
(φωιστ' [=1816] Σεπτεμβρίου β'). Ή  ύπόσχεσις αΰτη τής Εκκλησίας προς 
τόν καθηρημένον Δανιήλ έξετελέσθη μετά πενταετίαν, εκλεγείτος τού
του κα ί’ Αύγουστον τοΰ 1821 Μητροπολίτου Νυσσονυσσάβας αντί τοΰ 
τέως τοιοΰτου Μελετίου «οίκτρώς τό ζην εκμετρήσαντος». Προς αυτόν 
γράφει τρεις έπιστολάς μίαν τψ 1827, μίαν τψ 1828 καί μίαν τψ 1829. 
'Η  επαρχία Νυσσάβας άνήκεν είς τήν Γ' τάξιν.

Νυσσης Β ενέδικτος , προαχθείς τψ 1826 είς τήν Μητρόπολιν 
Ίωαννίνων, διεδέχθη αυτόν ό Ία ιά σ α φ  κατά τόν Άμασείας ’Ά ν
θιμον Άλεξοΰδην, διατελέσας τοιοντος μέχρι τοΰ·Όκτωβρίου τοΰ 1833, 
οτε παρητήθη καί έξελέγη ό Εΰμενείας Γεννάδιος. Είς μέν τόν Βενέ- 
δικτον Νυσσης γράψει δύο έπιστολάς μίαν τψ.1824 καί μίαν τψ 1825 
είς δέ τόν Νυσσης Ίωάσαφ δέκα καί τέσσαρας ήτοι πέντε τψ 1827 
καί εννέα τψ 1828, έν δλιρ δέκα καί έξ έπιστολάς. ’Έν τινι επιστο
λή αΰτοΰ (φ. 82β) τοΰ 1828 άναφέρεται ό Ρασκοπρεσρένης Μελέ

ί )  Μ. Κ λ ε ω ν ύ μ ο υ καί X ρ. Π α π α 6 ο π ο ύ λ ο υ ,  Βιθυνικά ή ’Ε π ί
τομος Μονογραφία τής Β ιθυνίας καί τών πόλεων αυτής. *Εν Κων]πόλει 18C7 α. 118.

2) Κ“α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η  Ά  ρ χ. (νΰν Καισαρείας) πατριαρχικά 
έγγραφα τόμ. Γ' σελ. 714.

3) "Ε νθ’ανωτέρω σελ. 710-718
4) "Ενθ* ανωτέρω σελ. 720,



τιος κατά τον Άμασείας ’Άνθιμον Άλεξοΰδην. Ή  επαρχία Νΰσσης· 
ητο εις την Γ7 τάςιν.

Ξάν&ης Σ ερ α φ είμ  εκλεγείς τφ 1806 επί διάδοχη του παραιτηθέν- 
τος Ναθαναήλ του Άνδρίου. Οΰτος ήτο ’Άνδριος εκ τής οικογένειας 
Δρόσου ή κατά τον κ. Πασχάλην Γρόσου κοί τρόφιμος τής εν ’Άνδρο) 
Μονής τής Παναχράντου. Κατά τον X" Κωστήν ι) έςελέγη Μητροπολίτης 
Ξίνθης από τοΰ 181δ διατελέσας τοιοΰτος μέχρι του 1831, δτε προήχθη 
εις τον θρόνον τής Σμύρνης επί διαδοχή του εκπεσόντος τής "Εδρας 
Σμύρνης 'Ιεροθέου του από Μ. Πρωτοσυγκέλλων, a) «άτε πολλών λαλη- 
θέντων καί λοιδορηθέντων αΰτφ» Ξάνθης δέ έςελέγη ό Κλαυδιουπόλεως 
Ευγένιος.

Ό  Σεραφείμ άφίκετο εις Σμύρνην τή 6 η Όκτωβρίοιη καί διετέλεσε 
Μητροπολίτης Σμύρνης μέχρι τοΰ 1833, δτε τή 29 ’Ιουλίου τοΰ αυτοΰ 
έτους εξωρίσθη, διότι ύπεδέχθη έπισήμως καί μεγαλόπρεπό ς τον έπισκε 
φθέντα την Σμύρνην βασιλέα ’Όθωνα, καί πατέηυγεν εις την 'Ελλάδα 
καί εγένετο επίσκοπος’Άνδρου τή 28 Μαΐου 1837, άποθανών τή 5 Νοεμ
βρίου 1842.

Προς αυτόν γράφει δέκα καί πέντε έπιστολάς ήτοι μίαν τφ 1824, τρείςτφ 
1826, πέντε τφ 1827, πέντε τφ 1828 καί μίαν τφ 1829. HI επαρχία Ξάν
θης άνήκεν εις την Α' τάξιν. ’Έν τινι επιστολή (φ. 93α) τοΰ 1829 γράφει 
αΰτφ, δτι τό ζητηθέν «νά σταλή «εν ταμήρ φερμάνι, δ ι’ άνακαίνισιν τοΰ 
πεπτωκότος δοβαρίου τής μητροπόλεώς του» είναι άδΰναταν τό τοιοττον 
λόγω των περιστάσεων».

Ονξίτζ-η; Γεράόίμος εκλεγείς μηνί Αΰγοΰστω τοΰ 1816 επί διαδοχή 
τοΰ άποθανόντος Μελετίου, εκλεγέντος μηνί Νοεμβρίω τοΰ 1815 επί δια
δοχή τοΰ καθαιρεθέντος κακο--Αανιήλ.3) Ό  Γεράσιμος διετέλεσεν Οΰζίτζης 
καίΒαλλιόβυυ μέχρι τοΰ 1831, δτε προήχθη εις τον θρόνον τής Καισαρείας 1 2 3
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1) Ν. Κ. X" Κ ω σ t  ή, Ίατορικαί Σημειώσεις πε,,ί Εκκλησίας Σμύρνης από 
των Μέσων χρόνων έν «Ίερφ Πολυκάρπφ» έτ. Γ ' (1913 — 1914) Σμύρνη σελ. 2383, 

' 2393. Πρβλ. Δ η μ. Π α σ χ ά λ η. ’Αναγραφή χρονολογική των από Χριστοί αρ. 
χιερατευσάντων έν ιή νή ιω  "Ανδρω έν «Θεολογία» τόμ. Ε' (1927) σελ. 21G—222. 
Καί Έφημερίζ «’Αθήνα» έ'τους 1833 άριθ. 142.

2) f  Μ η χ ρ ο π ο λ ί t  ο υ Ά  θ η ν α V ό ρ α, *0 θεσμός των Συγκέλλων έν 
τφ Οΐκοομενικφ Πατριυρχείφ Μέρ. Ε' ενθ ’ ανωτέρω σελ. 279—280.

3 )  Κ α λ λ ι ν  ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η ,  Πατριαρχικά έγγραφα τόμ, Γ ' σελ. 718 
—719'.

"  6-
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ως ανωτέρω ειπον, αλλά λόγω του αυστηρού και δύστροπου χαρακτήρος 
αΰτοΰ το επόμενον έτος μετετέθη εις " Αγκυραν ώς πρόεδρος, Καισαρείας 
δέ έξελέγη ό ηγούμενος τής |ν  Καισαρεία Μονής τοΰ Τίμιου Προδρόμου 
Παίσιοςι). Ό  Γεράσιμος ήτο Τραπεζούντιος, μετά την προαγωγήν αύιοΰ 
εις Καισαρείαν έξελέγη μηνί Αύγούστφ τοΰ 1831 διάδοχος αύτοΰ δ Νικη
φόρος «), Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. Ή  επαρχία Ούζί- 
τζης άνήκεν εις τήν Γ ' τάξιν.

ϋ ε λ ιγ ρ α δ ίο υ  Κ ύρ ιλλο ς  ό άίϊό Μ εσημβρία ς  εκλεγείς κατά μήνα Αύ
γουστον του 1825 επί" τή διαδοχή τοϋ μετατεθέντος εις Χαλκηδόνα’Αγα
θάγγελου του κατόπιν κατά μήνα Σεπτέμβριον 1826 εκλεγέντος ΟΙκομε- 
νικοΰ ΙΙατριάρχου, παυθέντος τονΧρτ σάν θου τοΰάπό Σερρών. Ό  ’Αγα
θάγγελος 3) έξελέγη Μπελιγραδίου κατά μήνα Νοέμβριον του 1815 επί 
διαδοχή τοΰ άποθανόντος Διονυσίου, καί διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι του Αύ
γουστου 1825, οτε προήχθη εις Χαλκηδόνα. Προς αύιόν γράφει μίαν επι
στολήν τή 3η Φεβρουάριου 1825.

Ό  Μεσημβρίας Κύριλλος '<) ό διαδεχθείς τον ’Αγαθάγγελον διετέ- 
λεσε Μητροπολίτης Πελιγραδίου από τοΰ Αύγουστου τοΰ 1825 μέχρι τοΰ 
1827, οτε άπέθανε καί διεδέχθη αυτόν κατά μήνα Μάρτιον τοΰ αύτοΰ 
έτους ό επίσκοπος Λοφτζοΰ ’Άνθιμος, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι τοΰ 1831, 
ότε έξελέγη κατά μήνα Αύγουστον τοΰ αύτοΰ έτους ό Μελέτιος.1 2 3 4 5) Προς 
τόν Κύριλλον ούδεμίαν επιστολήν γράφετ, είμή μόνον δύο τφ Ά νθίμφ 
μίαν τφ 1827 Όκτοοβρίου 12, καί μίαν τφ> 1828. Ή  επαρχία Πελιγραδίου 
(Βελιγραδιού) άτήκεν εις τήν Γ' τάξιν.

ΙΙέ ιρ α ς  Δω ρόθεος  έξ Άγχιάλου διαδεχθείς τφ 1824 ιόν σφαγιασθέν- 
τα τφ 1821 ’Ιωακείμ, χειροτονηθείς υπό τοΰ Κρήτης Καλλινίκου 6).

Προς αύτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. Ή  επαρχία Πέτρας άνή
κεν εις τήν Β ' τάξιν.

Π ιο(ο)ιδείας Σ α μ ο υ ή λ , εκλεγείς τφ 1827 Μητροπολίτης Πισιδείας 
επί διαδοχή τοΰ παυθέντος Γερασίμου τοΰ εξ Αίνου καί έξορισθέντος εις 
Κύπρον, όστις μετά ταΰτα δΓ αναφορών μετετέθη εις Ίκόνιον, καί έπα- 
νήλθεν πάλιν ό Γεράσιμος, δστις τφ 1848 έκ νέου παύεται καί διαδέχεται

1 )  ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ Λ ε β ί δ ο υ ,  ένθ ’ ανωτέρω τόμ. Α' σελ. 205 κέ.
2 )  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ  έ λ ι κ α ν  η, έ' / θ ’ ά\ω;έρω τόμ. Γ ' αελ. 750—751.
3 )  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η ,  ένθ” ανωτέρω τόμ.Γ' σελ. 718—719.
4 )  Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ι κ ά ν η ,  ένΰ·’ ανωτέρω τόμ. Γ' σελ. 738, 741.
5 ) Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Δ ε λ ϊ . κ ά ν η ,  ένθ’ ά/ακέρω τόμ. Γ' σελ. 750.
6) Ν. Τωμαδάκη ένθ’ ανωτέρω σελ. 223.
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αυτόν ό Μ ΐλέαο;.*) Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. Ή  
επαρχία Πισιδείας άνήκεν εις τήν Α'τάξιν.

Πλαχαμώνος ’Άνθιμος εκλεγείς κατά ’'Οκτώβριον του 1828 επί δια
δοχή του άποθανόντος Γερασίμου.

Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828-. Ή  επαρχία Πλαταμώ- 
νοςάνήκεν εις τήν Α' τάξιν.·

Πόσνας Βενιαμίν  ό άΑό Μ. Πρωτοσυγκέλλων εκλεγείς κατά μήνα 
’Οκτώβριον του 1816 Μητροπολίτης Πόσνης και Σεραγέ βου1 2) καί διατε- 
λέσας τοιοΰτος κατά τον Άμασείας ’Άνθιμον Άλεξοΰδην μέχρι του 1835. 
Προ; αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. CH επαρχία Πόσνης(Βόσνης) 
άνήκεν εις τήν Γ' τάξιν.

Πρεαπών Καλλίνικος ο έκ Καλλιπόλεως εκλεγείς κατά μήνα Σεπτέμ- 
βριον-του 1801 επί διαδοχή του οίκειοθελώς παραιτηθέντος Πρεσπώνκαί 
Λυχνιδών Κυπριανού.3 4 5) Προς αυτόν γράφει εννέα έπιστολάς, μίαν τφ 
1824-, μίαν τφ 1826, τρεις τφ 1827 καί τέσσαρσς τφ 1828. Ή  επαρχία 
Ηρε απών άνήκεν εις τήν Α’ τάξιν.

Προικοννήσον Κοσμάς ο από Μ. Πρωτοσυγκέλλων,Λ) εκλεγείς τφ 1821 
Μητροπολίτης Προικο.ννήσου επί διαδοχή του προαχθέντος ’Αρχιεπισκόπου 
Νικηφόρου εις τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, διατελέσας τοιοΰτος μέ
χρι του 1830, δτε κατά Σεπτέμβριον του έτους τοΰτου μετετέδη εις τήν 
Μητρόπολιν Βιζυης, καί κατ’ Αύγουστον του 1837 εις Χίον άποθανών κατ’ 
’Ιούνιον τοΰ 1830 έτους 3). Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1827. Ή  
επαρχία Προικοννήσου άνήκεν εις τήν Γ ' τάξιν.

Προϊλαβοδρναχρας *Άν&ιμος ό από Διδυμοτείχου. Προς αυτόν γρά
φει τέσσαρσς έπιστολάς μίαν τφ 1826, δΰο τφ 1827 καί μίαν τφ 1828. 
Ή  επαρχία Προϊλάβου καί Δρυστρας άνήκεν εις τήν Α' τάξιν.

Προύσας Νικόδημος εκλεγείς τφ 1824 επί διαδοχή τοΰ προαχθέν
τος εις τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως Γερασίμου, διατελέσας τοιοΰτος

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, “Αποσημειώματα περί των “Αρχιερέων Πισιδείας έν « Ε κ 
κλησιαστική “Αλήθεια» τόμ. I (1890—1891) Κωνσταντινούπολις σε>. 46 κέ,

2 ) | Μ η τ ρ ο Λ θ λ ί ι ο ν Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  ό θεσμός των Συγκέλλων 
έν τφ Οικουμενική) Πατριαρχείφ. Μέρ. Ε ' έ'νθ’ ανωτέρω σελ. 277. Πρβλ. Β. Α . Μυ -  
σ τ α κ ί δ ο υ, Ίστορικαί ειδήσεις ένθ“ άνωιέρω σελ. 78-

3) Β. Α. Μ υ σ τ  α κ ί δ ο υ , ένθ’ ανωτέρω σελ. 67.
4) f  Μ η τ ο π ο λ ί τ ο υ ’Α θ η ν α γ ό ρ α ,  ένθ’ανωτέρω σελ. 28 ΐ.Έ ν ταΰτα 

έκ παραδρομής άτυχώς σημειοϋται, δει ό Χίου Κοσμάς έξελέγη Πατριάρχης Α λ ε
ξάνδρειάς αντί τοϋ διαδόχου αύεοϋ του Χίου Σωφρονίου έκλεγέντος μετά ταϋ-> 
τά Πατριάρχου Άλεξανδρείας.

5) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ΙΙροικόννησος. “Εκκλησιαστική παροικία. Ναοί καί Μοναί 
Μ ηφτ,τολΐται καί “Επίσκοποι, σελ. 212—213. “Εν Κων)πόλει 1895.



μέχρι του 1833 κατά τδν Άμασείας ''Ανθιμον Άλεξοΰδην. Ιΐρός αυτόν 
γράψει τέσσαρας επιστολάς τρεις τφ 1828 και μίαν τφ 1829- Ή  επαρχία 
Προύσης άνήκεν εις την Α ' τάξιν. '

Ρ ό δο ν  ?Α γ ά π ιο ς  εκλεγείς τφ 1792 επί διάδοχη του άποθανόντος 
Καλλινίκου, διατελέσας τοιούτος μέχρι ταυ 1829 έτους χ). Προς αυτόν 
γράφει ένδεκα επιστολάς ήτοι δυο τφ 1824, μίαν τφ 1825, τρεϊς τφ 1826 .· 
δυο τφ 1827 και τρεις τφ 1827. ’Έ ν τιvt εξ αυτών (φ. 39β) της 28 Νοεμ
βρίου 182/ γίνεται λόγος περί εκλογής νέου Μητροπολίτου 'Ρόδου ώς δια
δόχου αύτοΰ « . . .  πανιερότης τής άπ’ αρχής είδε πραγματικός ενδείξεις 
ζήλου μας, καί προθυμίας εις τά κατ’ αυτήν, καί διότι τήν σεβόμεθα ώς 
παλαιόν αρχιερέα,, καί προβεβηκυΐαν τή ηλικία, καί διότι έχομεν εξιδια* 
σμένην αγάπην είς τό υποκείμενόν της, καί μάλιστα εις τήν έπισυμβάσαν 
αυτή περίστασιν, έγνώρισε τίτι τρόπφ τήν ύπερασπίοθημεν’ κοθόη ετφ 
ήσαν τελειωμένα άπαντα, καί ή άποκατάστασις νέου Άρχιεςέως εις τήν 
επαρχίαν της, είχε γένει, ευθύς όπου επαιήλθομεν εκ τής επαρχίας μας,, 
μή δεχθέντες τούτο καθόλου, δλα τά άνατρέ-ψαμεν, κατορθώσαντες τά μέτη. 
εφησυχάζουσα ή Πανιερότης της, διάγουσα τού λοιπού βίον ειρηνικόν, καί 
άτάραχον». 'Η επαρχία 'Ρόδου άνήκεν είς τήν Α' τάξιν.

Σ α μα κο β ίο υ  Φ ιλόθεος. Ονζος κατά τον Άμασείας Άνθιμον Άλε- 
ξούδην διετέλεσε Μητροπολίτης Σαμακοβίου από τού 1806—1826, διε 
διεδέχθη αυτόν ό 'Ιερόθεος. Δεν είναι δμως γνωστόν πότε ακριβώς ό Φι
λόθεος παρητήθη αυτής ή άπέθανεν. \ )  Άμασείας Ά νθιμος Άλεξοΰδης 
σημειοι έν τοίς καταλόγοις αυτού τφ !826 τον 'Ιερόθεον, διά τούτο έκ τών 
επιστολών τών άπευθυνομένων προς τον Σαμακοβίου, τών μέν ετών 1824 
και 1825 θά αποδώσω ώς απευθυνομένας προς τον Φιλόθεον και είται εν 
δίφ πέντε ήτοι τρεις τφ 1824 καί δύο τφ 1825, τών δε ετών 1826 — 1829 
προς τον διάδοχον αυτού Ιερόθεον, αΐτιτες είναι έν δλφ είκοσι καί πέντε 
εξ ών δυο τφ 1826, δέκα, καί τρεϊς τφ 1827, εννέα τφ 1828 καί μίαν πό- 
λιτζαν καί μίαν τφ 1829. Ή  επαρχία Σαμακοβίου άνήκεν είς τήν Γ' 
τάξιν.

Σ β ο ρ ν ικ ίο ν  Γ α βρ ιή λ , οστις άναφέρεται εις τινας προς αυτόν άπευ- 
θ.υνομένας επιστολάς τού Ήρακλείας ’Ιγνατίου, άποθανών κατά μήνα 
’Οκτώβριον τού 1837, δτε διεδέξατο αυτόν ό τριτεύων Κτ'ριλλος 1 2) επί 
πατρειαρχείας Γρηγορίου δλ Προ; αυτόν γράφει ένδεκα επιστολάς καί 
μίαν πόλιτζαν ήτοι μίαν τφ 1824, τρεϊς τφ 1825, μίαν τφ 1827 και μίαν

Κ ώ διξ τον Μ ητροτεολίιου Η ρά κλεια ς Ι γ ν ά τ ιο ν  289·'

1 )  Τ ρ ύ φ ω ν ο ς Ε .  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ' ο υ ,  Εκκλησία 'Ρόδου έν Έπεττμηδ 
Ε τα ιρείας Βυζαντινών Σπουδών έτ ΣΤ ' (1929). ’Αθήναι σελ, 172.

2) Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τομ, Β' (1881 — 1882) σελ. 68.
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πόλιτζαν, καί εξ τφ 1828. Ή  επαρχία Σβορνικίου άνήκεν εις την Γ' 
τάξιν. . '

Σ ε ρ ρ ώ ν  Π ο η φ ύ ρ ιο ς  εκλεγ?ίς τφ 1824έπί διάδοχη του άνυψωθέττος 
εις τον Οικουμενικόν θρόνον Χρύσανθού, διατελέσας τοιοίτος μέχρι τοΰ 
1829, δτε διεδέχθη αυτόν 6 ’Άνθιμος ό Γ ' Λ). Προς αυτόν γράφει τέσσα* 
ρας επιστολάς μίαν τφ 1825 μίατ τφ 1827 καί δυο τφ 1828. Ή  επαρχία 
Σερρών άνήκεν εις την Α' τάνιν.

Σ η λ υ β ρ ία ς  Δ ιο ν ύ α ιο ς  ’Άνδριος ό είτα Άμασείας καί κατόπιν Νικο
μήδειας, εκλεγείς τφ 1821 επί διαδοχή του Μακαρίου. Προς αυτόν γρά
φει δκιώ επιστολάς μίαν τφ 1827, εξ τφ 1828 καί μίαν τφ 1829. "Η 
επαρχία Σηλυβρίας άνήκεν εις την Α ' τάξιν.

Σ ιο α ν ίο ν  Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς  εκλεγείς τφ 1811 επί διαδοχή τοΰ άποθανόν- 
τος Νεοφύτου, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι του 1885, δτε άπέθανε κατά 
Μάϊον τοϋ έτους τοΰτου εν Θεσσαλονίκη. Οΰτος καιήγετο εκ Μιτνλήιτ.ς.*) 
Προς αυτόν γράφει δέκα επιστολάς, πέντε τφ 1827 καί πέντε τφ 1828. Έξ 
αυτών δημοσιευτώ τρεις έν τοΐς «ΊΙπειρωτικοΐς Χρονικοΐς» δυο του 1827 
καί μίαν του 1828, διότι άναφέρονται εις την ιστορίαν των εν Βλαχίςι Μο* 
ναστηρίων των υποκειμένων τή Μητροπόλει Ίωαντίνων. ’Έν τιη  επιστο
λή (φ. 43α) τής 15 Δεκεμβρίου 1827 γράφει αύτφ προς τοΐς άλλοις «...καί 
δτι ελάβομεν καί γράμμα τοΰ πρωτοσυγκέλλου του (δηλ. του Άθανοοίου), 
ενφ μάς γράφει δτι ό Ροΰμελι βαλεσίς τον ζητεί Ίμτάτι 5.000 χιλ. γρόσια, 
καί καταγινόμενος εις την εξοικονόμησιν τούτων δεν μάς εμβασε γρόσια 
διάτα χρέη του», Ή  επαρχία Σισανίου άνήκεν εις την Β' τάξιν.

Σ ιτ ε ία ς  Μ ε λ έ τ ιο ς  ό έκ Κρήτης διαδεχθείς τον σφαγιασθέντα τφ 1821 
Ζαχαρίαν, χειροτονηθείς υπό τοΰ Κρήτης Καλλινίκου,i) 2 3) δν άποθανόττα 
διεδέχθη τφ 1832. Προς αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1828. Ή  επαρ
χία Σιτείας άνήκεν εις την Β' τάξιν.

Σ μ ύ ρ ν η ς  αΙερ ό ΰ ·εο ς  όάπό Μ. Πρωτοσυγκέλλων4) έξ Ουστανίτσης τής 
’Ηπείρου εκλεγείς Μητροπολίτης Σμύρνης τφ 1827, παυθείς τον ’Οκτώ
βριον τοΰ 1831 έτους, δτε διεδέχθη αυτόν ό Ξάνθης Σεραφείμ, ειτα δμως 
τφ 1834 έξελέγη Χαλκηδόνος διαδεχθείς τον άπό Βερροίας — Κιζίκου Ζα-

i) Π έ τ ρ ο ν  Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ .  Αί Σέρται καί τά προάστεια τά περί 
τάς Σερρας καί ή μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου έν Byzantinische Zeitaehrift τόμ. 
I l l  (1894) σελ. 2C2-3.

2 )  ’Μ α ρ γ α ρ ί τ ο υ  Τ ο υ μ π α λ ί δ ο υ, Σημειώματα περί τής Μητρο" 
πόλεως Σισανίου έν «’Εκκλισιαστική Άλη&είμ» τόμ. ΙΘ' (1899) Κων)λις σελ, 252—3.

3) Ν. Τ ω μ α δ ά κ η. έν&’ ά τω :έρco οελ. 221. Τοϋ α ύ τ ο ΰ, ένλ. Σ ι τ ε ί α ς  
Ε π ι σ κ ο π ή  έν τή Μεγ. Έ λλ. ’Εγκυκλοπαίδεια τόμ. ΚΑ' σελ. 744-45.

4) f  Μ η τ ρ ° π ο λ ί τ ° υ Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  Ό  Θεσμός των Συγχέλ- 
λων ένθ’ ανωτέρω σελ. 280.
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χαρίαν.1) Προς αυτόν γράφει εξ επιστολάς δυο τφ 1827, τρεις τφ 1828, 
καί μίαν τφ 1829. Ή  επαρχία Σμύρνης άνήκεν είς τήν Α' Τάξιν.

Σ ο φ ία ς  ’Ιω ακείμ, ό από Φαναριοφερσάλων εκλεγείς κατά Μάρτιον 
του 1824 έπ'ι διαδοχή του άποθανόντος Θεοφάνους, διατελέσας τοιοΰτος 
μέχρι του 1830, δτε μετετέθη είς τήν Μητρόπολιν Ίωαννίνων 2). Προς αυ
τόν γράφει είκοσι καί τέσσαρας επιστολάς καί μίαν πόλιτζαν, ήτοι μίαν 
τφ 1826, εννέα τφ 1827, καί μίαν 'πόλιτζαν, δέκα καί τρεις τφ 1828 καί 
μίαν τφ 1829. ’Έκ τίνος επιστολής (φ. 79α—79β) του 1828 (δι5 άλλης χει- 
ρός γεγραμμένης) μανθάνομεν, δτι, θανόντος του ’Αθηνών Ανθίμου, ό 
’Ιωακείμ έπεζήτει νά γίνη Μητροπολίτης ’Αθηνών, καί οτι ουτος άνήκεν είς 
τήν Εφορείαν άλλου Μητροπολίτου οΰχί δέ είς τήν του Ηράκλειας Ιγνα 
τίου, ύπήχθη δέ είς αυτόν μετά ταΰτα. Γράφει λοιπόν αυτφ προς τοΐς ά'λ- 
λοις τά εξής* « Ιερότατε Μητροπολίτα Σοφίας κ. τ. λ. πόσος αγών, καί 
πόση προσπάθεια επίμονος, καί δραστήριος κατεβλήθη έκ μέρους ημών, 
καί του σεβασμίου εφόρου σου, διά νά σέ άπαλλάξωμεν από εκείνην τήν 
προ ολίγων μηνών καταφοράν κατά τής Ίερότητός σου δτι δηλαδή 
έχήρευσεν ή επαρχία ’Αθηνών, καί τίνι τρόπφ ή Ηερότης του άντικατετά- 
ξατο είς τήν κοινήν εκείνην ορμήν, καί κατώρθωσε τήν ένδοξον ΰπερά- 
σπισιν ημών, καί γενναίαν άνθίστασιν, μέ τήν οποίαν σέ άνεδείξαμεν άνώ- 
τερον τής προσβολής εκείνης. . . . »  Ή  επαρχία Σοφίας άνήκεν είς τήν 
Α' τάξιν. Έν ετέρα επιστολή ακόμη (φ. 80β-81β) του 1828 γίνεται λό
γος, δτι έκ τών χρεών έξέπεσαν δ Σκοπείων Άνανίας, δ Τορνόβου *Ιλα- 
ρίων καί δ Πισιδείας Γεράσιμος.

Σ ΐα νρ ονη όλεα ς  Τ ιμόθεος καί Χ ρυοόνηόλεω ς Λαυρέντιος άμφό- 
τεροι τιτουλάριοι Επίσκοποι καί ηγούμενοι τών Μοναστηρίων έν Βλαχίςι

Κ ώ δ ίξ  τον  Μ η τροπολίτου  'ϋ ρ α χ λ ε ία ς  ’Ι γ ν α τ ίο υ

1) Ν. Κ. Χ "Κ  ω σ τ ή, ένθ* ανωτέρω σελ. 2382 κέ. ’Ενταύθα σημειοΰται ούχί 
όρθώς, δη ό Ιερόθεος ήτο ’Αθηναίος. Σημειωτέον έιταΰθα, δη μετά τήν άποχώρη- 
σιν τοΰ ’Ανθίμου Σμύρνης τοΰ εΐτα Χαλκηδόνας καί μετά ταΰτα Οικουμενικού ΧΙα- 
τριάρχου άναδειχθέντος, τά μέχρι τοΰ 1827 δεν είναι γνωστά λόγω τοΰ κενοΰ τοΰ 
κωδικός. Τώ 1832 διεχειρίζδτο τά τής Μηιροπόλεως Σμύρνης ό ’Αρχιμανδρίτης Με
λέτιος έξ ονόματος τοΰ έκλεγέντος τοΰ άπό Άπαμείας Παϊσίου, δστις διετέλει 
Σμύρνη: μέχρι τής 11 ’Ιουνίου 1827, άποθανών πρό τοΰ 1832.

2) t  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Π α ρ α μ υ θ ί α ς  Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  Ή  
Μητρόπολις Φαναριοφερσάλων διά μέσου τών αιώνων έν «Θεολογία* τόμ. Η (1930) 
Άθήναι τεΰχ. ΚΘ'. Καί είς ιδιαίτερον τεΰχος σελ. 11 Πρβλ. και f  Μ η τ ρ ο π ο- 
λ ί τ ο υ  Σ ά ρ δ ε ω ν  κ α ί  Π ι σ ι δ ε ί α ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  "Ιστορικόν Ση- 
μείτομα, περί τής Μητροπόλεως Φαναριοφερσάλων έν «Όρθαδοξίρ» τόμ. S  (1930) 
Κων] πόλις. Καί είς ιδιαίτερον τεΰχος σελ. 35. y Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Θ ε σ σ α- 
λ ι ώ τ ι δ ο ς κ α ί  Φ α ν α ρ ι ο φ ε ρ σ ά λ ω ν  Ί  ε ζ ε κ ή λ, Ή  'Ιερά 
Μητρόπολις Φαναριοφερσάλων καί πάσης Φθίας διά μέσου τών αιώνων έν «Θεολο
γία» τόμ. Ζ' (1929) Άθήναι σελ. 249.
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των υποκειμένων τη Μητροπόλει Ίωαννίνων. Προς αυλούς γράψει τρεις 
έπιστολάς, μίαν τω 1827 και δυο τω 1828, τάς οποίας δημοσιεύω έν τοΐς 
«’Ηπειρωτικούς Χρονικοις».

Τορνόβου Κ ω νστάντιος  εκλεγείς τφ 1827 επί διάδοχη του παυθέντος 
Τλαρίωνος λόγιο των χρεών αύτοΰ, ώς δηλοΰται έκ της ανωτέρω προς τον 
Σοφίας Ιωακείμ. 'Ο Τορνόβου Τλαρίων ύπεσιήριξε πρότερον, ώς γιωστόν, 
την εις τό χυδαΐον λεκτικόν ιδίωμα μετάφρασιν των 'Αγίων γραηών καί 
έπέσυρεν ύφ’ εαυτόν την άγανάκτησιν του Πατριάρχου ’Ανθίμου και των 
συνοδικών, ι) Προς αυτόν γράψει μίαν επιστολήν τφ 1897. Ό  Κωνστάντιος 
διετέλεσε Μητροπολίτης Τορνόβου από του 1827—1834, προ του έτους 
τούτου παρητήθη καί διεδέχθη αυτόν πάλιν ό 'Ιλαρίων, ότε ώς πριόην ά- 
νυψώθη εις τον Οικουμενικόν θρόνον ώς Κωνστάντιος ό Β'.1 2) Προς αυτόν 
γράφει τέσσαρας έπιστολάς δυο τφ 1827 μίαν τφ 1828 και μίαν τφ 1829. 
'Η  επαρχία Τορνόβου άνήκεν εις την Α' τάξιν.

Τ νρολώ ης Διονύσιος εκλεγείς τφ 1821 καί διετέλεσεν τοιοΰτος μέχρι 
του 1830, οτε προήχθη εις τον θρόνον τής Ήρακλείας διαδεχθείς τον άπο- 
θ’ανόντα ’Ιγνάτιον, ώς ανωτέρω έλέχθη.3 4) Προς αυτόν γράψει δέκα καί 
πέντε έπιστολάς τρεις τφ 1824, δυο τφ 1826, τρεις τφ 1827, καί επτά τφ 
1828.Ή  επαρχία Τυρολώης άνήκεν εις την Α ' Τάξιν

Φ αναριού καί Φέοαάλων Διονύσιος εκλεγείς κατά μήνα ’Ιούνιον του 
1827 επί διαδοχή του άποθανόντος Σαμουήλ του από Σταγών"). Οΰτος 
ήτο Μ. ’Αρχιδιάκονος καί διετέλεσε τοιοΰτος μέχρι του 1854, ότε παρη
τήθη καί διεδέξατο αυτόν ό πρώην Μ. Πρωτοσΰγκελλος Νεόφυτος.5 6,) Προς 
αυτόν γράφει μίαν επιστολήν τφ 1827 επί τή αίσια άψίξει αύτοΰ.Ή επαρ
χία Φαναριοφερσάλων άνήκεν εις τήν Γ' τάξιν.

Φί,Αιπτΐονπόλεοοζ Ν ικηφ όρος  ό άπό Μ.Πρωτοσυγκέλλων Λέσβιος ϋ) 
εκλεγείς τή 4 Σεπτεμβρίου 1824 επί διαδοχή του παραιτηθέντοςΣαμουήλ7)

242

1) Μ . Γ  ι δ ε ώ ν .  Άποσημειώματα χρονογράφου Μέρ. Β' σελ. 233. Ό  Ίλα- 
ρίων ήτο Κρής καί έξελέγη Τορνόβου τφ 1822.

2 )  Τ ο ϋ  α ύ τ ο ΰ ,  Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 692.
3) Ε υ σ τ ρ α τ ί ο υ  Δ ρ ά κ ο υ ,  ’Αρχιερείς τριών Θρακικων επαρχιών έν 

«’Εκκλησιαστική Άληθείφ» τόμ. I (1890) σελ. 220—221
Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας, τόμ. Α' τεΰχ. Β ' 

σελ. 282 κέ.
4) Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Σ ά ρ δ ε ω ν  κ α ί  Π ι σ ι δ ε ί α ς  Γ  ε ρ« 

'μ αν ο ϋ, ένθ’ ανωτέρω σελ. 35.
5) ή Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Ά. θ η ν α γ ό ρ α, Ό  Θεσμός των Συγκέλ-

λω ν .............  ενθ’ ανωτέρω σελ. 283.
6) f  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ά θ η ν α γ ό ρ α  ενθ’ άνωτέρω σελ. 278.
7) Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Τ σ ο υ κ α λ ά ,  Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρ

χίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 1851 σελ. 84
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διατελέσας τοιούτος μέχρι του 1850, Sts άπέθανε τη 27 Αύγουστου τού 
αυτού έτους. Προς αυτόν γράφει τεσσαράκοντα καί τέσσαρας έπιστολάς 
ήτοι μίαν τφ 1825, ες τφ 1826, δέκα καί τέσσαρας τφ 1827 καί εν σημείω
μα έν τη φα γεγραμμένον, είκοσι καί δυο τφ 1828 εξ ών ή μία είναι Πά
τριά ρχικοσυνοδική, καί μίαν τφ 1829. Έ ν  τινι επιστολή (φ. 79α) τού 
1828 άναφέρεται ή παραίτησις τού Σκοπείων Άνανίου καί ό Μ. Πρώτο- 
συγκελλος Μελέτιος ό ειτα Οικουμενικός Πατριάρχης.3) Εις ούδένα των 
έφορευομένων ’Αρχιεπισκόπων έγραψε τόσας έπιστολάς ό Ιγνάτιος, δσας 
εις αυτόν περί των χρεών του. Ή  επαρχία Φιλιππουπόλεως άνήκεν εις την 
Α' τάξιν.

Ό  Ήρακλείας ’Ιγνάτιος εϊχεν αλληλογραφίαν καί προς άλλους κλη
ρικούς καί λαϊκούς, προκρίτους, διδασκάλους καί άλλους.

Έν πρώτοις εις τον Π ρω τοσύγκελλον αντοϋ Ν εό φ υτο ν  γράφει έν 
δλφ δέκα καί έξ έπιστολάς, μίαν τφ 1826, δύο τφ 1827 καί δέκα καί τρεις 
τφ 1828. Εις τον έν Ήρακλεία 'Α ρχιμανδρ ίτην Γρηγόριον  γράφει οκτώ 
έπιστολάς, μίαν τφ 1826 καί επτά τφ 1828. Εις τον έν Έαΐδεστφ 'Α ρχ ι
μα νδρ ίτην  Ζαχαρίαν  γράφει εννέα, μίαν τφ 1826, δύο τφ 1827, πέν
τε τφ 1828 καί μίαν τφ 1829. Εις τον Γεώ ργιον Ί β η ρ ίτη ν  (ηγούμενον) 
στέλλει τέσσαρας μίαν τφ 1826, μίαν τφ 1827, καί δύο τφ 1828, εις τον 
ανεψιόν τού Σ οφ ίας 'Ιω α κείμ  διάκονον Μ ελέτιον  μίαν τφ 1827, εις τον 
Π ρώ τοούγκελλον τον Σ ισανίου Ίω α ν ν ικ ίο ν ' Α θα νά σ ιον  τέσσαρας, τρεις 
τφ 1827 καί μίαν τφ 1828, εις τον Π ροηγούμενον Ίβ η ρ ίτη ν  “Α ν θ ιμ ο ν  
μίαν τφ 1828, εις τον Κ αθ ηγο ύμενο ν  Π αΐα ιον ή  (έν Καισαρεία τον είτα 
Μητροπολίτην έν αύτη) δύο, μίαν, τφ 1827 καί μίαν τφ 1828, προς τούς 
Π ατέρας της έν Φ ιλ ιπ π ο υπ ό λε ι Μ ονής Π ασκόβου  στέλλει μίαν πατριαρ- 
χικοσυνοδικήντφ 1828, προς τον Οίκονόμον Θ εσσαλονίκης  μίαν τφ 1828, 
η ρο ςτο ύς  πατέρας τη ς Μ ονής Ε Ικοοιφοινίοοης  δύο τφ 1828, πρδς τούς 
ήγουμένους τω ν cP o v μελ ικώ ν Μ ονασνηρίω ν Β λαχίας  μίαν τφ 1828,;πρός 
το ν 'Α ρ χ ιμ α νδρ ίτη ν  Δαμαοκηνόν τον πο τέ  Α αυριώ την  μίαν τφ1828 προς 
τον ’Α ρχ ιμα νδρ ίτη ν  Ί β η ρ ίτη ν  Γ ρηγέντιόν  ήγούμενον  τον έν Μόσχρ, 
Γραικικον Μ οναστηριού  δύο τφ 1827, προς τον 'Α ρχιμανδρ ίτην Θεοδό
σιον δύο, μίαν τφ 1827, καί μίαν τφ 1828, προς τον Σ ά ββα ν Ί β η ρ ίτη ν  
μίαν τφ 1827, προς τούς Ίβ η ρ ίτα ς  δέκα,τρεις τφ 1827 καί επτά τφ 1828 έν 
αΐς γίνεται λόγος περί διαφόρων μοναστηριακής φύσεως ζητημάτων, προς 1 2

1 )  · { - Μ η τ ρ ο π ο λ £ τ ο υ  Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  ενϋ’ ανωτέρω σελ. 280.
2 )  ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Μ. Α ε β ί δ ο υ, 'Ιστορία της Καππαδοκίας τόμ. A' 

σελ. 205—211.
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τον Ό ν ο ύ φ ρ ιο ν  'Ιβ ηρ Ιτη ν  μίαν τφ 1827, προς τους εν *PiXXq. πατέρας  
μίαν τφ 1827, προς τον διάκονόν του Π αιαιον  δύο, μίαν τφ 1827 χα'ι μίαν 
τφ 1828, προς τούς Π α τέρας τής Σ ιμόπετρα ς  {έν 'Αγίφ ’Όρει) μίαν τφ 
1828, προς τόν έν Μ ελεν ίκ φ  Π ροηγούμενον Γρηγόρ ιον  μίαν τ φ  1828, 
προς τον Σ κευο φ ύλα κα  καί το ύ ; πατέρας Χ α τζή κο β ινο ύ ;  πέντε, μίαν 
τφ 1825,μίαν τφ 1826, μίαν τφ 1827 καί δύο τφ 1828, προς τον έν 'Η ρα- 
κλε 'ίιζα 'Η γο ύμ ενο ν  μίαν χφ 1828, πρός τον ’Α ρχιμα νδρ ίτην Λ εό ντιο ν  
μίαν τφ 1829, καί πρός τον Σ υνέοιον Ί β η ρ ίτη ν  μίαν τφ 1829.

Πρός δέ τούς λαϊκούς γράψει τάς επομένας έπιοτολάς. Πρός τούς 
κατοίκους Μαδύιου γράψει μίαν τφ 1826, τφ Μιχαήλ Άγα  μίαν τφ 
1826, τφ Δημηνράκι Ά γα  μίαν τφ 1826, τφ Αβραάμ Πετρωνίου μίαν 
τφ 1826, τοΐς προκρίτοις Καλλιονπόλεως μίαν τφ 1827, τφ Γιάγκφ 
Βουλγάρογλου επτά, δύο τφ 1827 καί πέντε τφ 1828, πρός τούς κατοί
κους Ραιδεστοΰ δύο τφ 1827, πρός τούς προκρίτους Ραιδεοτοϋ μίαν 
τφ 1828, τφ Κώνοκαντίνω Γλαράκη μίαν τφ 1827, τοΐς Καλλιονπολί- 
ταις τρεις, μίαν τφ 1827 καί δύο τφ 1828, πρός τον Τζελεπί)ν Νικολά- 
κην τοΰ Έφέοου δύο, μίαν τφ 1828 καί μίαν τφ 1829, πρός τον Μα
νουήλ Νιζούζην (;) μίαν τφ 1827, τφ Καμηνάρη Άλέκω  μίαν τφ1827, 
τφ Παναγιώτη Σχουπρουδρη μίαν τφ 1828, πρός τον "Άρχοντα Κό- 
μηαοον Παναγιοοτάχην δηλ. Άγγελόπουλον δύο τφ 1828, πρός τούς 
Παρτζεβινούς μίαν τφ 1828, πρός τον Νικόλαον Δρούγκαν Σερραΐον 
δύο τφ 1823, πρός τον Λιμπεράκην Δημήτριον είς Άδριανούπολινοκτώ 
τφ 1828, πρός τον έν Λιδνμοτείχφ διζδάκ ρεΐζημπέϊ μίαντφ 1828, πρός 
τούς Σκαλωτιανούς δύο τφ 1828,πρός τον Άναατάοιον Θεοβαλονίκης μίαν 
τφ 1828,πρός τον έν Μυριοφύεφ Δημητράκην μίαν τφ 1828,πρός χδνΓεν- 
νάδιον μίαν τφ 1828, πρός τον αύεάδελφον του 3Ιωαννίνων Βενεδίκτου 
Κηστάκην δηο τφ1823 τάς οποίας προσεχώς δημοσιεύα', πρός τον Άϋ'ανα- 
οάκην Παπάζογλου μίαν τφ Λ828,χφΣκευο·ρύλακι Σταυρ§μίαν τφ 1828, 
πρός τον Γεώργιον Ζολότοβιτζ μίαν τφ 1828, πρός toy3Οατιάριον Μωτά- 
κην,μίαν τφ 1828 πρός τον Ζαφειρά την "Ηρακλεινόν τρεις,μίαν τφ 1827 
καί δύο τφ 1827, πρός τούς X" Γεωργάκην καί X" Λαμπαδάριον τρεις, 
δύο τφ1827 καί μίαν τφ 1823,;πρσς άπανταςτούς έπαρχιώτας]αύτΰϋ μίαν 
τφ 1827, πρός τον Νίκολάκην ’Ιωάνναν μίαν τφ 1827, τφ Κωναταντίνφ 
Κορέο ίφ  μίαν ·τφ 1827, πρός τούς προεοτώτας καί τζορμπατζίδες 
Σκουλαρίου τφ 1828, τφ Πεϊζανδέ Πετράκη δύο, μίαν τφ 1827 καί 
μίαν 1828 πρός τούς Αντώνιον Στάνοβιτζ παί Γεώργιον Σεμερπιτζήν 
είς Φιλιππούπολιν μίαν τφ 1827, πρός τούς προκρίτους tjfg Χώ
ρας Κεοανίον μίαν τφ 1827, πρός τόν Νίκολάκην Σακιζλην είς Καλ- 
λίπολιν  ές, μίαν τφ 1827, τέσσαρας τφ 1828 καί μίαν τφ 1829, πρός
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τον Τ ξορπμα τξήν Σ τογιάννω  τρεις, μίαν τφ 1827 και δυο τφ 1828, 
προς τόν Τ ξο ρμ πα τξήν  Π ονλκον Τ ξα λίκο γλο ν  τέσσαρας, δυο τφ 1827 
καί δυο τφ 1828, προς τόν X "  Γεοοργάκην Μ νριοφ νχινόν  τέσσαρας, 
μίαν τφ 1827 καί τρεις τφ 1828, πρός τον Δημήχριον Τ ζ ίμ α ν  δυο, μίαν 
τφ 1827 καί μίαν τφ 1828, προς τόν Τ ξορμηα τξήν Π λασάκην Σ α ϊτξήν  
δυο τφ 1828, προς τόν Ά να σ τά α ιο ν  Θεοδώραν δυο, μίαν τφ 1828 καί 
μίαν τφ 1829, προς τούς τξορμηατξίδες τής χώρας Κ αλοφ ερίοϋ τής  
έπαρχίας Φ Λ ιππ ο υπό λεω ς  μίαν πατριαρχικοσυνοδικήν τφ 1828,προς τούς 
προκρίτους Μ αλγαρα  μίαν τφ 1828, προς τόν Χ ριστόδουλον Τξακάλο- 
γλο νμ ία ν  τφ 1828, προς τόν ’Ιάκω βον  μίαν τφ 1828, προς τόν 
Σ ιόέρην X "  Γ ιά ννην  δύο τφ 1828, προς τόν Τ αυονλάριον Χ °  
Δημήνριον εις Πάνιδον δύο μιαν τφ 1828 καί μίαν τφ 1829. προς 
τόν α ύ ιά δελφ α ν  χον Ν όσσης Ά Φ ανάσ ιον  μίαν τφ 1828, προς τούς 
Α. Σ ιά νο β ιχξ  nal V. Χ α λ ε π ή ν  μίαν τφ 1828, προς τόν Β ουλ- 
κάνον Π ε 'ι 'λ ικ ιξ ή ν  μίαν τφ 1828, προς τόν Τ αυονλάριον καί 
τούς λο ιπούς εις Σ κονλάρι μίαν τφ 1829, προς τόν X "  Φωτάπην μίαν 
τφ 1829, προς τόν Κ. Κ ρονξον μίαν τφ 1829, τούς έφορενομένονς
αυτού μία·*' τφ 1829, την οποίαν έν αρχή της μελέτης δημοσιεύω, προς τόν 
αύ :άδελφ ον  αύτοϋ τρεις τφ 1829, προς την Κ υρ ια κήν  Κ ά π ή λα  μίαν τφ 
1829, πρύς τόν 'Α λέξιον * Ιμπα ιξήπααι μίαν τφ 1829, επίσης γράφει μίαν 
προς τόν διδάσκαλον Ιω ά ν ν α ν  (Αεοντόπουλον) τφ 1827, προς τόν διδά 
σκαλον ’Αλέξανδρον  μίαν τφ 1828, προς τόν διδάσκαλον 'Α λεξανδρήν  
τρεις τφ 1827, τάς οποίας δημοσιετίω προσεχώς. Προσέτι έγραψε προς την 
Κ οκώ ν αν Ε ΰ φ η α ίτξα ν  πέντε έπιστολάς μίαν τφ 1826, μίαν τφ 1827, καί 
τρεις τφ 1828, πρός την Κατήγκοο Π α πά ζο γλο υ  μίαν τφ 1826, προς την 
κοκ. Κατήγκοο Π α νλή  πέντε, μίαν τφ 1827, τρεις τφ 1828, μίαν τφ 1829, 
προς την Ζ ω ΐτζα ν  Π α πά ζο γλο υ  μίαν τφ 1827, ην δημοσιεύω προσεχώς, 
καί μίαν προς την Κ νράν Β ασιλικήν  τφ 1828, την οποίαν ομοίως δημο
σιεύω προσεχώς. ,

Έκ της αλληλογραφίας αυτής τού 'Ηράκλειας ’Ιγνατίου θά δημοσιεύ
σω εν τφ προσέχει τόμω των «Θρακικών» μερικάς έπιστολάς τάς άπευθυ- 
νομένας προς τούς διδασκάλους Ίωάννην Αεοντόπουλον, Αλέξανδρον καί 
Άλεςανδρήν, ώς καί τινας ά'λλας άρχιερατικάς διά την καθόλου ιστορίαν 
τής Θράκης. Έ ν τελεί δημοσιεύω έν μέρος τής επιστολής τής άποσταλείσης 
τφ Γεωργίφ Ίβηρίτη, *) έν ή γίνεται λόγος περί τίνος Μ η τροφάνους. μαθητου 1

1) Περί ϊΐνων μοναχών Ίβηριτών ίδε Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Λόχοι κα/ Βιβλίο- 
θηκαι τής έν "Αθω Μονή; των Ίβηρων έν «Εκκλησιαστική Άληθεά.ί τόμ. Δ 
)1883—1884)* Έ ν Κ)Πόλει οελ. 478—482, 502, 503, 508 512, καί 5 2 3 - 526 ένθ” ό 
λόγος περί τοϋ Νικηψ5ρου Ίβηρίτου τοΰ καί Χαρτοφύλακος καλούμενου, χοά ϊοϋ έκ 
Δημητσάνης Όνουφρίου Ίβηρίτου καί άλλων,
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τοΰ Νικηφόρου έν Καριαΐς, προς ον γράψει οΰτος, ΐνα ζωγραφίση μίαν εί  ̂
κόνα του αγίου ’Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου.

Τ φ  Γ εω ργίφ  Ίβη(}ίτχ)·

«Πλεΐστος καιρός τφ οντι έ π έ ρ α σ ε ...................................................

Μητροφάνης τις εύρίσκεται εις Καριαΐς μαθητής Νικηφόρου,καί ζωγςάψου 
έπιτήδειοςώς άκοΰομεν τον όποιον εύροΰσα, καί ειποΰσα δτι τφ ευχόμενα 
έκ ψυχής, καίτοι προσωπικώς μή γνωρίζοντες τον άνδρα, νά τό παραγγείλη 
ως από μέρους μας, διά νά ζωγραφίση μίαν εικόνα τοΰ αγίου και Θεοψόρου 
’Ιγνατίου, έχουσα πέριξ τά θαύματα και την ανακομιδήν, την οποίαν και 
νά μά; την στείλη ή ύσ.ολογιότη; τη:, άφοΰ τελειώση,ένσημειοΰσα και τό 
κόστος, διά νά τό άποστείλωμεν’ θέλομεν δέ νά γένη ωραία.

4 ,'·θκς[=1826] δεκεμβρίου κγη 

Έγραφον εν Άθήναις κατά μήνα ’Ιούνιον τοΰ 1933 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΣΑΒΡΑΜΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣ1Σ

Προς διασάφησιν των εν αρχή τής μελέτης γραφόμενων περί των 
Οικονομικών τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου σημειώ, δτι κατ’ αρχάς οί 
’Επίτροποι τοΰ Κοινοΰήσαν δυο ή τρεις έκ των Συνοδικών και δη τών 
γερόντων ’Αρχιερέων, οΐηνες μετά δυο ή τριών λαϊκών έπεμελοϊντο τών 
οικονομικών τοΰ Πατριαρχείου, ένφ ο ί’Έφοροι ήσαν επτά έκ τών Συνοδι
κών ή έκ τών Γερόντων ’Αρχιερέων τών διαμενόνιων εν Κ]πύλεικαί άνε- 
λάμβανον κυρίως τήν προστασίαν τών συμφερόντων τών εν ταΐς έπαρχίαις 
’Αρχιερέων.

’Επίσης οφείλω νά σημειώσω, on τάς περί τών Έλασσώνος, Λιτίτζης 
και Πλαταμώνος ’Αρχιερέων πληροφορίας μοί άπέστειλεν ό λογιώτατος 
καί περισπούδαστος Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Γερμανός, άντιγράψας αΰ- 
τάςέκ τών Πατριαρχικών κωδίκων, φ καί ευχαριστώ δημοσίςι βαθύτατα.

Έ ν τέλει σημειωτέον, δτι ελάχιστα κείμενα έδημοσίευσα έν τφ «Έκ- 
κλησιαστικφ Φάρο,)» ’Αλεξανδρείας τόμ. ΛΒ (1933) τχδ' έν τη μελέτη 'μου 
«Έκ τής αλληλογραφίας τοΰ Ήρακλείας ’Ιγνατίου».

"Απαντα τά Ήπειρωτικρΰ περιεχομένου ’Έγγραφα δημοσιεύονται 
προσεχώς. '

Ε. L Σ.



Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΟΝ 

ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

«Της επιφανούς έν τη πόλει ταύτη ελληνικής κοινωνίας, τής 
έν Άδριανουπόλει δήλά γε δή, καλόν καί οσιον κρίνω νά συλ- 
λέξωμεν, μάλιστα νϋν, ιστορικά μνημεία παριστώντα την φιλο- 
γενειαν των κατοίκων καί τήν προς τά γράμματα αγάπην, τάς 
ΰπέρ ευεξίας των ιερών καί κοινωφελών αύτών καθιδρυμά- 
των ένεργείας τεκμηριαύσας τά προς εαυτούς, τά προς τήν κοι
νωνίαν καί τά πρόςτον Θεόν καθήκοντα».
( Μ α ν ο υ ή λ  Γ ε δ ε ώ ν  έν Έκκλ. Άληθείφ, τόμω ΛΓ', σ. 85, έτους 
1913).

Τάς πρώτας εύλαβείας ενδείξεις των Άδριανουπολιτών πρός τον 
’Άθω άνακαλΰπτομεν από των πρώτων χρόνων του ενταύθα μοναστι
κού βίου. Κατά ζωηράν παράδοσιν τρεις άρχοντες τής Άδριανουπόλεως 
Ά & ανάαιός, Ν ικόλαος καί 'Α ντώ νιος  κατατεθέντες έκαστος άνά [τρεις 
χιλιάδας φλωρίων προσήλθον πρός τον δ'σιον Ά & ανάσιον, τον τής Μεγίστης 
Λαύρας δομήτορα, καί άπεκάλυψαν αύτω τον ευαγή σκοπόν νά ΐδρύσωσι 
μονήν, καί οίκος πείσας άπέστειλεν αύτους καί άνήγειραν τήν τοΰ Bate- 
πεδίου μεγαλοπρεπή μονήν. Ή  κλεινή πόλις, ήτις ώς προπύργιον κατά 1

1) Προσκυνητάριον τοΰ αγίου “Ορους τοΰ Ά θω νος συγγραφέν ύπό . . .  Ί  ω· 
ά ν ν  ο ν  Κ ο μ ν η ν ο ΰ  (Βενετία 1861), σ. 28. Εις τον βίον καί τήν Διαθήκην τοΰ 
οσίου πατρός ουδέν τοιοΰτον άναφέρεται.
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τών από Β3ροά ύπήρξεν ένδοξος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, συνδέε
ται μετά τής Λαύρας καί άλλως πως! ’Ιω ά ννης ό Τ σ ιμ ιο κ ή ς , ό συμπλήρω
σα; ςίς τήνκτίσιν της μονής τό έργοντοΰ Νικηφόρου Φωκά, άνεστήλωσε την 
αθανασίαν αυτού διά τής άνεγέρσεως κολοσσιαίου πύργου προς το ΝΔ 
άκρον αυτής"—Πύργος τού Τσιμισκή μέχρι νύν καλείται—Τό αυτό συναν- 
τώμεν καί είς τό κάστρον τής Άδριανού, έναντι τού Λαυριωτικού μετοχιού, 
ως μαρτυρούσι και τά μεγάλα κεραμικά γράμματα :

«Κ ύριε βοήΰ'ει τ φ  εύα εβεο τά τφ  παϊ φ ιλο χρ ία τφ  βασιλεΖ ήμώ ν  
’Ιω άννη» . *)

Ά λλ’ ή πόλις και μετά την άλωσιν δεν άπώλεσε την εύκλειαν. ’Επει
δή ύπήρξεν ή πρώτη βάσις των επιτυχιών των Τούρκων, Σ ελήμ  ό Α' υιός 
τού Β α για ζ^ ί, άνήγειρε τό μεγαλοπρεπέστατον τέμενος, ού δμοιον ούδα- 
μού υπάρχει (έν ολφ έ'χει 999 παράθυρα! 1 2) και δπερ μετά των λοιπών 6 
άποτελούσιν οίονεί έπτάφωτον λαμπάδα (;). Τούτου ενεκα δεν έπρεπε νά 
υστέρηση καί ή τών χριστιανών είιλάβεια προς τά θεία άνεγείρουσα σεβά- 
σματα, τής εαυτών λατρείας αντίρροπα προς τά τών ασεβών. Καί δ μέν Πα
νάγιος Τάφος εγκαίρως έκτήσατο μετόχιον, την μεγαλητέραν τών ενοριών, 
τον άγιον Γεώργιον,3 4 5) καί τό ό'ρος Σινά Ίωάννην τον Θεολόγον, αλλά καί 
αι τού’Ά θω μοναί δεν καθυστέρησαν. Θωμάς καί Γ εώ ργιος  οί αδελφοί 
Κ ρ ιτό π ο νλο ι ') άνήγειραν τώ 1591 πατριαρχικόν σταυροπήγιον υπέρ τής 
μονής τού Παντοκράτορος επ’ δνόματι τού τίμιου ΓΙροδρομου.ft) ’Άλλος 
προ τούτων ευσεβής γόνος τού οϊκου τούτου έδωκε τή Λαύρα τφ 1527 ικα
νήν εισφοράν κατά παλαιόν τής Λαύρας κώδικα : «Απριλίου η' τού έτους 
,ζλε' έλθών δ εύγενέστατος αρχών κυρ Κ όμνος ό Κ ρητόπουλος  έν τή 
ιερά συνάξει καί έδωκεν άσπρα ,βφ' (2500), ίνα γένουν αδελφάτα δύο είς

1) Οί Τούρκοι επί τοϋ πύργου άνήγειραν τριώροφον εσχάτως οικοδόμημα, έν 
ω έστησαν τό μ,έγα ώρολόγιον τής πόλεως .καί τά πυροσβεστικά συνεργεία. Ό  κ. 
Κ. Κ ο υ ρ τ ί δ η ς  άνευ αποδείξεων σοβαρών αμφισβητεί τήν παράδοσιν καί θέλει 
Ί ω ά ν ν η ν  τ ό ν Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ν ώ ;  κτίτορα τοΰ πύργου. («Θρακικά» τόμ. 
Α' 1928,0. 40 έ.).

2) Ό  άρχιτέκτων ήν χριστιανός Βυζάντιος, δστις έκτισεν έπειτα καί τό τέμενος 
τό έν Φαναρίφ (Ύψηλάντου, τά μετά τήν άλωσιν σ, 44). καί'άνεψιός τοϋ φιλοτεχνή- 
σαντος τό έν 2:αμτούλ άντικαταστήσαν τούς αγ. Ά π  ιστόλους περιώνυμον τέμε
νος. Τήν πρώτην τοϋ τζαμιού περιγραφήν παρέχει ήμιν ό Ναζιανζοϋ Ί  γ ν ά τ ι ο ς 
(βλ. «Θρακικά» Β' σ. 68).

3) Τω 1703 (ένθ’ άνωτ. σ. 73).
4) Έ ν  τω «Θεοκλήτω Πολυείδει» σ. 23 έξήνεγκα γνώμην, ότι εντεύθεν κατήγε- 

το καί c πολύς Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς  ό Κ ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς .
5) Actes du Pantocrator par L. P e t i t ,  (Πετροΰπολις 1903) σ. 47 τό άφιερω- 

τικόν τοΰ Ί ε ρ ε μ ί ο υ  σιγίλλιον, σ. 53 άφιέρωσις οικίας κ,τ.λ. ή μονή άπό πολ 
λοϋ έστερήθη τοΰ μετοχιού τούτου.
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τδ νοσοκσμίω». ") Τώ χ815 δ ευκλεής Άδριανουπόλεως μητροπολίτης Aca- 
ρό&εσς ό Ώ,οώιος την έν τη επαρχ'α Τσιρμενοΰ μονήν Πέτρου καί Παύ
λου, την έπιλεγομένην Λαμποΰς προσήρτησεν είς την μονήν τοΰ Ξηροπο- 
τάμου υπό τον άρον νά ή «ού μόνον σχολείων τής μοναχικής αρετής, άλλα 
καί παιδευτήριον καί γυμνάσιον των νεανίσκων δλων τών πέριξ εκείνων 
χωρίων»,1 2 3) αναθέμενος την κυβέρνησιν τη; νεόδμητου ταΰτης μονής sic τον 
«πρώην μέν τής τοΰ Χρίστου μεγάλης’Εκκλησίας χρηματίσαντα... νυν δέ 
ήμέτερον αρχιδιάκονον κύριον Μ.εϋ'ό&ιον Κρήτα, μέλος δντατής έντφ τοΰ 
Ξηροποτάμου ίερφ μοναστηρίω ίερα; Συνάςεως τών πατέρων, άνδρα θεο- 
ποεπή καί σεβάσμιον», ώς γράφει αύεδς ό Πρώιος εντή περί τοΰτου άπο- 
φάσει τής γ' ’Απριλίου τοΰ 1815, ?') Ά λλ’ ή τοιαΰτη δι,άταξις δεν ηύνόει 
τά ιδιαίτερα του Ξηροποτάμου συμφέροντα' διό καί ενωρίς άπεξενώθη τής 
Λαμποΰς. Δεν γνωρίζω τίνες άλλαι των άθωιτίδων μονών ειχον κτήσεις εν 
ΆδριανουπόλεΓ πάντως δμως ή των Ίβήροον, εις ήν προσήλθε καί εκάρη 
μοναχός άρχομένου τοΰ ΙΕΓ αΐώνος ό ιεροφάντωρ τής εθνικής ιδέας Θεό- 
u h ιχος ό 11<>λνείδης} δ ’Αδριανουπολίτης, ϊνα έκείθεν εξόρμηση καί άγω- 
νισθημετά των Ενετών προς εκδίωξιν τών Τούρκων από τής Ελλάδος, 
καί μεταβή έπειτα είς Γερμανίαν, ως εθναπόστολος προς δ.ενέργειαν 
σταυροφορίας διά την άπολΰτρωσιν τών υποδούλων χριστιανών, συντάξας 
πρός τοΰτο καί διαδους, ώ: εν έκτάσει άπεδείξαμεν, καί τούς υπό τό πο- 
λυθρύλητον του ’A y x fr j .y y i l j ι» δ/ομα γνοοστούς Χρησμούς. 4) Έ ν  τη
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1) Κώδιξ Άδελφαταρίων σ. 439' ’Εντεύθεν καί ό Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς  έμόνα- 
αεν έν "Αθω εξάγεται, δα, δθεν καί ό Τ  ε ν  ιέ  ρ η ς καλεϊ αύτόν αθωνίτην (εν τή 
περισπουδσστωαύτοϋ πραγματεία περί τοΰ διαπρεπούς τοΰτου ιεράρχου α. 10), συνέ
ταξε δέ καί κανόνας είς τούς 40 μάρτυρας σωζομένου; έν τώ 51 κώδικι τής έν Θε- 
ραπναϊς μονής τών 40 μαρτύρων,

2) Ή  έν Ά γ ίφ  "Ο ρει. . . μονή τοΰ Ξ ηροποτάμου υπό προηγ. Ε ύ δ ο κ ί μ ο υ ,  σ. 
111 φέρει έπος 1811 τό άφιεροοτήριον (σ. 110—113) τής 7 ’Απριλίου.

3) Έ5ημοσιεύθπ έν «ΘρακικοΤς» Α' (1928) σ. 293—8 πλήρες μετά τής ορθής 
χοονολο/ίας 1S15,

4) Το Λεύκωμα ή την ΦΛοθήκην τοΰ Π ο λ υ ε ί δ ο υ ς  τής περιοδείας άνά 
τά; Γερμανικά; χώρα; άνακαλύψανεες εί; τήν μανήν τών Ίβήρων προέβημεν είς 
διεξ>δικήν αύεοΰ περιγραφήν καί άνάλυσιν εις τού; τόμου; Γ '—Ε' (1932—34) τών 
«Θρακικών» έν σελίσι μέχρι τοΰδε 235, υπό τόν τίτλον : Θ ε ό κ λ η τ ο ς  δ Πο -  
λ υ ε ί δ η ς κ α ί τ ό  Α ε ύ κ α> μ α α ό ε ο ϋ (1731—1733) έ ν Γ ε ρ μ α ν ί ρ. 
έ ξ  α ν ε κ δ ό τ ο υ  κ ω δ ι κ ό  ς—Ό  Φ ι λ ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  τ ώ ν  Γ έ ρ 
μ α  ν ώ ν. Τό κείμενον ήτοι τό λεύκωμα δημοσιευθήσεται είς τόν Ζ' τόμον τών 
«Θρακικών»,
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σχολή της Άδριανουπόλεως έξεπαιδεύθη καί ετερος του Π ολνείδονς  ομό
τροπος, ό ’Α ίέ ξ .  'Ε λλάδ ιος . ώς εκ τοΰτου φαίνεται ή σοχλή αΰτη κι
νούμενη ελευφίριώτερον μακράν των όμμάτων τού απηνούς τυράννου πα- 
ρεσκεΰαζε τούς ιεροφάντορας τής του Γένους άπελευθερώσεως. Πολυει- 
δεΐς καί πολύμορφοι χρησμοί εθνικοί εντεύθεν έ'χουσι τήν καταγω
γήν. ') δτι &έ υπήρχε τοιαύτη σχετική εν τή άποκέντρω τούτη πόλει 
ελευθερία, άπόδεικνύει τό γεγονός, δτι πολλαί ίδιαίτεραι σύνοδοι καί συν
διασκέψεις πατριάρχων καί αρχιερέων εγένοντο ενταύθα, κρί οίονεί ερά
σμιον εθεωρεΐτο ενδιαίτημα των Σουλτάνων καί των τού Γένους ταγών.* 2)

Πανοραματικήν έν μέσιρτής πόλεω:, <-εί;τό κάστρον» λεγόμενον, κα
τείχε θέσιν ό άγιος Στέφανος τή: Λαύρας, αφιερωθείς τω 1608 υπό τού 
πρωτοσύγκέλλου τής τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας Φιλήμονος Άδριανου- 
πολίτου, ΐνα εν δσφ ζή άπολαμβάνη από τού υπό τή; μονής άποστελλομέ-

1} Παραλείπω τούς παλαιοτέρους (βλ. ενθ. άνωτ. σ. 142 I.) καί αναφέρω τον 
υπό του Δ. Ι Ι α π α γ ι α ν ν ά κ ο υ  έ |  άγιορειτικοϋ δημοσι?υθέντα κωδικός 
«χρησμόν τή ; Θράκη;» {βλ. έθνικοί χρησμοί υπό Γ ε ρ μ α ν ο ύ  προηγουμένου 
Β α τ ο π ε δ  ι ν ο ΰ  (Καβάλλα 1916) σ. 7—9, προλέγοντα (!) όπως συνέβησαν τα 
τελευταία τραγικά γεγονότα).

2) Είς εναργή τούτου μαρτυρίαν παραπέμπω εις τό βιβλιαρίδιον τοΰ κ. Μ. Γ ε δ ε- 
ώ ν : Γράμματα έκ τής Άδριανοΰ πόλεως (1689—1729) Κ]πολις, 1913, καί Motraye Voi- 
yage τόμ. I 396. Εύφήμως γράφουσι καί άλλοι περιηγηταί περί τής Άδριανουπόλεως. 
τήν μετά τήν άλωσιν απουδαιότητα χαρακτηρίζει ό πατρ. Θεόληπτος (1517) εν γράμ- 
ματι προς τον Άδριανουπόλεως δημοσιευθέντι έν τή Ίεροσ. Σταχυολογίρ (Α', α-  

478—80) λέγων δτι αυτή «τ ά μ έ ν  δ ε υ τ ε ρ ε Χ α  τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  υ
π ό  λ ε ω ς έ χ ε ι ,  τ ά  π ρ ω τ ε ί α δ έ  π α σ ώ ν  τ ω ν  κ α τ ά  τ ή ν  δ ύ ·  
σ ι ν  π ό λ ε ω ν  ά ρ μ ο ζ ό ν τ ω ς  α ΰ χ ε ϊ » .  "Εγγραφον δέ άποδιδόμενον είς 
τον μέγαν ρήτορα Μ α ν ο υ ή λ  τ ό ν  Κ ο ρ ί ν θ ι ο ν ,  άποσταλέν πρός τινα των 
τής Άδριανοΰ μη-ροπολιτών (ΙΕ '—ΙΣ Τ ' αίώνος) περί τή; έν εκεί άναφυείσης θεο- 
λογικής έριδος περί παραδείσου καί ψυχή; μαρτυρεί, δτι ουχ ευαρίθμους είχε τότε 
λογίους ή Άδριανούπολις καί κίνησιν πνευματικήν ού τήν τυχοΰσαν (βλ. Μ. Γ ε- 
δ ε ώ ν, Ή  εκκλησία τή; έν Θ>ί«ρ Άδριανουπόλεως έν Έκκλ. Άλη&. ΚΔ' 1901, 
σ. 375 έ.). Δογματικήν έπνστολήν στέλλει ό πατριάρχης πρός τον Άδριανουπόλεως 
σωζομένην έν κώδ. 512 τής μονής Ίβήρων.

Ό  Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  έν τω ίίεριεκτικφ κανόνι 
«τών δσα δοκοδσιν εύάραοστα έν. τα ϊ; βασιλείαις» σωζομένφ έν τφ «Κήπω Χαρίτων» 
(Κώδ. Λαυρ. Ω 56) άφιεροΧ τό εξής πρός έπαινον τής Άδριανουπόλεως τροπάριον 
(σ. 338).

’$δή ζ \  Πρός τό Θεοΰ συγκατάβασιν.
Ψεκάδας χαρίτωνΌοι, πολλάς δρώμεν Άδριανούπολις* μέσον γάρ ύδάτων τριών 

άναπαύη, καί μέγα τζαμί, καί τήν άρίζηλον εχεις μητρόπολιν, τά θαυμαστόν τό 
τααρσί, καί τήν σκουρτζίναν καλήν.
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νου εφημερίου τάς ήμίσεις τών προσόδων, ώς έν τφ Α̂  των κατωτέρω 
δημοσιευόμενων επισήμων εγγράφων διαλαμβάνεται. "Αλλας ειδήσεις 
περί τοΰ μετοχιού τοΰτου σταχυολογώ εκ τοΰ αρχείου τής μονής τάς έξης: 
Κώδ. Μεγ. τοΰ αρχείου τής Λαύρας φ. δβ.

« Υ π ό μ ν η μ α  διά τον ναόν τοΰ πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στε
φάνου τό όντι έν τή *Αδριανουπόλι. ,

«^Ηλ&ον εις Άδριανουπολι έν έτους ,ζριζ (1609), ίνδικτιώνος ζ', έν 
μηνί ίουνίφ εις τάς ι', ημέρα σαββάιφ, εγώ ό έλάχιστος 'Ιω α κείμ  ίερομό-' 
ναχο; έκ τής αθωνικής καί ιεράς βασιλικής μεγίστης Λαύρας έφιμερεΰειν 
έν τφ ναω τοΰ αγίου ενδόξου προτωμάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, 
δ προσηλωθέν εις την προριθεΐσαν μεγάλην Λαύραν υπό τοΰ όσιωτάτου έν 
ίερομονάχοις καί αγίου προτωσυνγγέλου τής τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλη
σίας κυροΰ Φ ιλήμωνος εις ψυχικήν αΰτοΰ σωτηρίαν* έτελιόθη δέ καί ή 
άνάκτησις τοΰ θείου ναοΰ τοΰτου από συνδρομής καί εξόδου αΰτοΰ τε και 
τοΰ γέρο Δ ήμου  κατά τφ ,ζριθ' (1611), ίνδικτιώνος θ', εν μηνί ίουνίφ έίς 1 
τάς θ ', προεδρέβων εις Άδριανοΰ πόλιν κυροΰ Ά ν θ τ ίμ ο υ  καί πατριαρ- 
χοΰντος εις Κωνσταντινοΰπολιν κυρ Ν εο φ ύτο υ , εις φημερίαν έμοΰ Ι ω α 
κείμ  ίερομονάχου τοΰ Σ ηδεροκαψ ίτου» .

'Ι π ό μ ν η μ α  ·

«Κατά δέ τώ χιλιοστφ εξακοσιωστφ ενικωστφ γφ έ'τος από Χρίστου 
σέσαθρομένος δνό άνωθεν ναό; τοΰ αγίου προτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου 
Στεφάνου, τέως άνειγέρθη έκ βάθρων έξ αυτής τής κρηπίδος υπό τοΰ πα- 
νοσιωτάτου προηγουμένου κυροΰ Γρηγορίου  Λαυριώτου, κατ’ έπιτροπήν 
τής ιεράς συνάξεως τής Λαύρας, γέγονεν καί έ'ξωδος έπέκεινα τών δέκα 
χιλιάδων γροσίων».

'Υπόμνημα

«Περί την τοΰ άγιου Στεφάνου ήμετέραν εκκλησίαν εις Άδρίανοΰ- 
πολιν επί έτους αψλδ' (1734). Άρχιγός,έν τφ μέσω ημών ό κύριος Κ α λλί
νικος προηγούμενος καί άγιος σκευοφΰλαξ, πάλαι ήδη διά τεσσαράκοντα 
τριών ετών παρελευσωμένων πεπαλαιωθεισαν τελείως, οί δντάδες άνη- 
γέρθεισαν έκ .θεμελίων και τά πάντα άνεκαινίσθησαν καί εκ τής έκκλη- 
σίας έγένετο άνακαίνισινμικράν, πλήν μετά πλείστης μοχθηοίας καί άκρας 
βαρύτατης έξοδίας, διά βαλαντίων ιβ', δώδεκα. Κύριε κύριε, δόξα σοι».
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Έκτων «υπομνημάτων» τούτων γίνεται δήλον, οτι εν διαστηματι εκα
τονταετίας τρις άνηγέρθη έκ βάθρων ό άγιος Στέφανος, κμί δή οτι ό Φι- 
λή'ΛΟβν εκείνος είχε καταλείψας ατελές τό οικοδόμημα κα}. διά συνδρομής 
και του γέο ο -Δ ήμ ιυ  άτε,τερατώδη’ τοϋτο δε άντετάχθη πρός τούς κληρο
νόμους αύιοϋ υπό τοΰ πατριάρχου Κ υρίλλου  (ΕΓ, 20) διεκδικοΰντας δικαιώ
ματα. Έ α  δις έν τφ μεταξύ άποτεφρωθέν to μετόχιον άνηγέρθη υπό τής 
μονής, ώς μαρτυροΰσι τάδε :

φ. 4°. «Περί τής εκκλησίας και τοΰ μετοχιού ημών τού αγίου Στε
φάνου εν τή Άδριανουπόλει ταϋτα τά έξης γεγραμμένα είσίν άνωθεν τής 
άριστεράς μικρής πόρτας τής εκκλησίας τοΰ αγίου Στεφάνου είς τό έσω 
μέρος, είς μάρμαρον λευκόν έγκεχαραγμένα.

«Άνηγέρθη εκ βάθρων (επειδή από την πυρκαϊάν τελείως έχάλασεν) 
δ θείος καί πάνσεπτος ούτος ναός τοΰ αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδια
κόνου Στεφάνου καί τετελείωται διά συνδρομής κόπου τε καί εξόδου τοΰ 
πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου κυρίου Γ ρηγορώ ν, τοΰ έκ νήσου Πά
ρου, κατά τό μχμ' έτος κατά μήνα μάρτιον. ίστορίθη δέ αΰθις διά δαπάνης 
καί κόπου τοΰά'νωθεν κατά τό ςτ/,νε' έτος, μετόχιον καί σταυροπήγιον ύπάρ- 
χον άνωθεν καί έξ αρχής τής σεβάσμιας καί βασιλικής μοτής τής αγίας 
μεγίστης Λαύρας».1)

«Τφ μψμζ' έτει

ήγονμενεύοντος τοΰ πανοσιωτάτου αγίου ημών προηγουμένου κυρίου 
3Αν'θ'ίμου εν τφ τής Άδριανουπόλεως ήμετέρτρ μετοχίω τού αγίου πρω
τομάρτυρος.Στεφάνου γέγονε μεγίστη πυρκαϊά, ώστε τό έν τρίτον τής αυ
τής πόλεως συνέβη πυρποληθήνάι, δμοΰ καί έν μέρος τοΰ αυτού μετοχιού 
ημών, ό'περ τώ αυτώ έτει δ ρηθείς προηγούμενος κύρ ’Ά ν θ ιμ ο ς  δώ ιδίων 
άναλωμάτων άνανέωσεν, ώς καί νΰν δράταΓ έτι δέκαί-τήν τής εκκλησίας 
στέγην πατηθεΐσαν τότε ποσίν άγαρηνοϊς διά την πυρός κατάσβεσιν άπα- 
σαν έκεραμήδωσε καλώτατα, δπερ ενταύθα έσημειώσαμεν είς την τών με
ταγενεστέρων περί τούτου διασάφησιν καί διάγνωσιν». (Έκ τοΰ είρημένου 
κώδικος).

Συχνοί ήσαν αί πυρκαϊαί έν Άδριανουπόλει' επί Σουλτάν τώ 1514 
κατά τον Ζαγομ·χλα* «γέγονε. . . μέγας εμπρησμός έκ τοΰ μέρους τοΰ το- 
τιαίου άρξάαενος καί έμβ ίς άχρι πολλοΰ διαστήματος, ώστε άποτεφρωθή- 
ναι καί τούς λίθους αυτούς καί έρημον την Άδριανούπολιν φαίνεσθαι». 
Turcograecia σ. 42.,

1) Περιληττικΰός άναρέρει την επιγραφήν ταύιην καί ό Ναζιανζοΰ Ι γ ν ά 
τ ι ο ς  (βλ. Περιγραφήν Άδριφνου.τόλεως έν «Θρακικοις» Β', 1929, σ. 72, αί χρονολο* 
γίαι διορθ. τό ^χψδ' είς <ίχμ', καί τό ςιχψε' είς ρ,χνε'
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Η παρουσία των πατέρων Λαυριωτών εν μέσφ τοιαύτης ανεπτυγμέ
νης κοινωνίας ή/ από πάσης άποψεως επωφελής, τό τοΰ αγιορείτου ό'νομα 
κατά την περίοδον εκείνην ήν παρά πασι σεβαστόν- τοΰτο δε γίνεται κα
τάδηλον και έκ τής μεθ5 ής περί αυτών εκφράζεται εΰλαβείσς και ή τοΰ 
Χρίστου μεγάλη Εκκλησία, και τά πλούσια των ευσεβών χριστιανών αφιε
ρώματα. Τό προσωπικόν άπετελεΐτο συνήθως από 4—5 Λαυριώτας: ό ηγού
μενος, δστις έδει νά είναι σεβαστόν πρόσωπον και έκ των προϊσταμένων 
τής μονής, προηγούμενος ή αρχιμανδρίτης, έκ δυο ιερομόναχων εφημερίων, 
ενός ίεροδιακόνου και τοΰ κανδηλανάπτου. Ψάλται συνήθωςελαμβάνοντο 
εντόπιοι. cO ηγούμενος ήν ώς επί τό πλεΐστον έκ των διακεκριμένων 
Λαυριωτών- τφ 1785—90 ευρίσκομεν εκεί τον μουσικοδιδάσκαλον πριη
γούμενον Σ ε ρ α φ ε ί μ, ώς και κατά την λήξασαν εκατονταετηρίδα τον 
καλλιφωνότατογ προηγοΰμενον Κ ο σ μ ά ν  Σ τ α υ ρ ί δ η ν ,  εκ τών 
αποφοίτων τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου. ’) Ή  δράσις αΰτρΰ δεν περιω- 
ρίζετο εντός τής πόλεως, ώς ίεροκήρυκος και πνευματικού, έξήρχετο καί εις 
περιοδείας εις τά χωρία, δθεν συνήθως άπεστέλλοντο πλήθη ευλαβών προσ
κυνητών εις Λαύραν κατά τάς πανσέπτους έορτάς, είδος προσηλυτισμού 
καί'τοϋτο καίίεράς παιδαγωγίας—έξων οΰκ ολίγα είσέπραττενή μονή. καί 
έφθάσαμεν κατά την παιδικήν ημών ηλικίαν τά καραβάνια τών τοιοΰτων 
προσκυνητών έλαυνόντων επί εΰσταλών ίππων έν σεμνή παρατάξει, καί 
σκορπιζόντων διάφορα δώρα καθ’ οδόν εις τά περίεργα παιδία. επανερχό
μενοι δέ εις τάς εστίας αυτών έγίνοντο δεκτοί μετά ιερού ενθουσιασμού 
καί έν ίεροτελεστίαις υπό τών συμπολιτών“αύτών μετά φανών καί λαμπάδων, 
διασκορπίζοντες τά άγιορειτικά ενθύμια καί άποκαλοΰμενοι χ α τ ζ ή δ ε ς .  
Ή  διάρκεια τής ήγουμενείας ήν πενταετής καί τό άποφερόμενον εις την 
μονήν τής πενταετίας εισόδημα ήν περίπου από 15—20000 γρόσια κατ’ 
άνώτατον οριον1 2), έκτος εκείνων άπερ ωφελούντο οί εκεί πατέρες.3)

1) Βλ. Έκκλ. Ά λή θ . έτ. ΚΓ', 1903, σ. 472 περ> Κ ο σ μ ά .  "Ετεροι προηγού
μενοι κατα τό βον ήμυσι τοΰ ΙΘ αίώνος ήσαν " Α γ ά π ι ο ς  Θεσσαλονικεύς, Κ α ι· 
σ ά ρ ι ο ς Σκιαθίτης γέροντας τοΰ Κοομά, δστις και άνεκαίνισε to. κτίρια τοΰ μετο
χιού ώς ή έντοίχιος επιγραφή μαρτυρεί, Δ α ν ι ή λ  καί ό αδελφός αύτοΰ πνευμα
τικός Ε υ θ ύ μ ι ο ς  Βολιώται, Σ τ έ φ α ν ο ς  Σικιώτης, Β α σ ί λ ε ι ο ς  
Βολιώτης, Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Σκυριανός, Ζ α χ α ρ ί α ς  έξ Ά νατ. Θράκης, Δ α- 
μ ι α ν ό ς Κάφαλλήν, Έ  λ ε υ θ έ ρ ι ο ς  Θ Ισιος, καί ό τελευταίος (1913—23) 
’Ι σ α ά κ  "Υδραίος.

2) Τά 20000 γρόσια άναλογοΰσι σήμεραν προς 2000 λιρ. στερλίνας (βλ. Ε ύ λ ο- 
γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ α  Α α υ ρ ι ώ τ  ο υ ,  "Ιστορία τοΰ ’Ασκητισμού τόμ. Α' Θεσ
σαλονίκη 1919, σ· 153 περί τής τοΰ γροσίου αξίας κατά τήν εποχήν εκείνην.

3) Τό κέρδος τούτων, τών 4 —5 αδελφών έπρεπε, νά είναι άλλα τόσα γρόσια.
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Περιέργειας χάριν άντιγράφομεν εκ τοΰ μεγ. κωδικός του Λαΰρ. αρ
χείου άρθρα τινά άναφερόμενα εις τό μετόχιον τοΰ αγίου Στεφάνου και 
τον έκεΐθεν είσρέοντα τή μονή πλούτον μαρτυροΰντα από τε τών εισοδη
μάτων τοΰ ναοΰ και από τών προσκυνητών, 

φ. ΙΟΟβαψςθ' (1769), Ιανουάριος.
. 3000 γρόσια ήφερεν μετριτά 6 προηγούμενος κυρ Γ ρηγόρ ιος  Θεσ- 

σαλονικεύς έλθών από Άδριανοΰπολιν, άσΰμοσεν και την εικόνα τοΰ 
αγίου Στεφάνου καί αναλόγια όπου έ'καμεν εκεί καί ιερά ήφερε καί έ'να 
όσπήτιον της καλογραίας Μαγδαληνής εγραψεν εις τον άγιον Στέφανον, 
όλα έ'γηναν σοΰμα1). γρόσια 6000 1 2)
φ. 126α αψ,τε' (1785), Ιανουάριου ιε'.

7Ηλθεν ό προηγούμενος διδάσκαλος κυρ Σ ερα φ είμ  3) εκ τής Ά ν- 
δριανουπόλεως καί μάς ε <αμε παράδοσιν.

Με τρη τά
"Ετερα μετρητά όπου τον εγράψαμεν καί εδωκε τοΰ 
άρχιερέως διά την εκκλησίαν, όπου εσυμφώνησε καί 
επήρε τό γράμμα καί τό έφερεν εις τό μοναστήριον 
"Ετερα όπου εδωκε μετρητά προτήτερα 
"Ετερα από τρεις προσκονταΐς (sic) όπου έστειλε 
μέ την αγίαν κάραν (ΐσ. προσκομιδαΐς)
"Ετερα διάφορα τών άσπρών
"Ετερα εις μερεμέτια τοΰ μετοχιού τής εκκλησίας 
"Ετερα διά κανδήλας καί μανουάλια καί διά ενα πο
λύ ιάνδηλον μέ έ; κανδήλια καί διά τό άσίμωμα τής 
είκόνος τοΰ αγίου Χαραλάμπους καί ενα κουτί αρ
τοφορίου, καί διά δυο δυσκοπότηρα όπου άνεκαίνι- 
σε καί διά δυω ζυγαΐς ιερά
Διά τον σάί όποΰ ήλθε διά τον μακαέτι τζερεμέ, τά 
ό t >ΐα 15 όθησαν μετρητά τών επιτρόπων 
Διάφορα 4) τών δυω χρονών καί μισοΰ, διά τά χίλια 
γρόσια όποΰ έσΰκωσαν άπεκει

άσπρα 6000

» 1000
> 455

» 250
» 245
>> 425:39

» 2104:32

» 260

325
5666:11

1) Καί ενα—σούμα διεγράφησαν
2) Τό γρόσιον κατά τήν εποχήν εκείνην ήν ΙΟπλάσιον τοΰ νϋν χρυσοΰ γροσίου 

ήτοι 2 φράγκα χρυσά (βλ. Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου 'ένθ. άνωτ.).
3) Οΰτος ήν διάσημος μουσικοδιδάσκαλος.

. 4) "Οπερ νϋν λέγομεν διάφορον.
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άσπρα 1000 
» 350

» .1108

» 5666:11
8124:11

φ.141 β

Τώ αυτω έ'τι (1795) ήλθεν ό πανοσιώτατος προηγούμενος παπά κυρ 
ΧούσανΰΌ ςάχϊ) την Άδριανοΰπολιν και μάςεκαμεν παράδοσιν εις μετρη
τά γρόσια^τέσσερις χιλιάδες καί τετρακόσια πεντήντα δυο, καί,δυο χιλιάδες 
καί επτακόσια, όπου εξόδευσεν εκεί μέσα εις την εκκλησίαν καί εις τό 
μετόχιον διά την πυρκαϊάν, όπου ήκολοΰθησεν, καί εγινεν δλη του ή πα- 
ράδοσις χιλιάδες επτά καί εκατόν πενήντα δυο καί ένα έπιτραχήλιον διά 
γρόσια τριάντα.

φ. 144β.

Τίο αυτή) Ifi (1800) ήλθεν ό πανοσιώτατος άγιος προηγούμενος κυρ 
Ν α θ α να ή λ  από τό ταςείδιον της Άδριανοΰ, του αγίου Στεφάνου, καί 
εκαμεν παράδωσιν γρόσια 11748 ήτοι γρόσια ένδεκα χιλιάδες καί επτα
κόσια σαράντα οκτώ, μετρητά μεν οκτώ χιλιάδες καί πεντακόσια, τά δέ 
λοιπά μανδήλια καί ιερά άμφια, όπου μά: έφερεν. επρόσφερε ΐ) δέ τον 1

Θ εό κ λ η το ς  ό Πολυβίδης

φ . 126β.

Διά τό μνημόσυνον όπου γίνεται τής δασκάλας' ενα 
δσπήτιον, όπου άφιερώθη, εις τό όποιον έκαμε οίκο- 
νομηκώς εις τοΰ Β α σίλ ι Σ ερηετξΙ την γυναίκα, δτι 
χρεωστεΐ.καί έλαβε γράμμα από αυτήν βεβαιωμέναν 
από την μητρόπολιν τής Άνδριανουπόλεως 
Εις δεκαπέντε τουλούμια αμπέλι 
Διά τά ιερά όπου μάς έφερεν, δΰω ψελώνια, ένα 
στιχάρι, ένα μαλαματένιο ζωνάρι, ένα πετραχίλι, μία 
ποδιά διά την μεγάλη πόρτα, δΰω ζυγαίς υποκάμισα 
καί μία ζυγή κεντητά, έναν αέρα κεντητόν σίρμα α
σημένιο (;) διά

’Ιδού ή ό'πισθεν σοΰμα καί γίνεται δλος ό λο
γαριασμός τής παραδόσεως

1) "Ητοι προυβίβασε δι' άποφάσεως της των προϊσταμένων ιής μονής Συνά- 
ξεω:. Οί ηγούμενοι τής εποχής ταύτης έν τή μονή Λαύρας οΰσης Ιδιορρύθμου ήσαν 
άιλώς τιτουλάριοι, ώς νϋν οί προηγούμενοι, διά μίαν μόνην ημέραν, χειροτονούμενοι 
ηγούμενοι απλώς κατά' τύπον.



παπά Γεράσιμον  καί παπά Ζ αχα ρίαν  ηγουμένους καί τον παπά Κ υ π ρ ια 
νόν εκκλησιάρχην.

φ. 156β.
(1805). Ή λθεν 6 πανοσιώτατος άγιος προηγούμενος κύριος Χ ρ ύ 

σανθος  από to ταςείδιον τής Άδριανουπόλεως καί έκαμεν ποράδοσιν 
γρίστα 5819 μετρητά, έπλήρωσε καί εις διαφόρους πόλιτζας, όπου του 
έτραβήξαμεν γρόσια 13503 =  όμού μέ τά σκευή καί μερεμέτια, ελογαριά- 
σθησαν καί 800 γρόσια=τής βοήθειας όπου εδοσε εις τά 95 καί έγινεν 
δλη ή παράδοσις τής αυτού πανοσιότητος γρόσια 20152 ήτοι είκοσι χι
λιάδες καί εκατόν πενήντα δύφ. έπροσφέρθησαν δέ έκκλησιάρχαι καί ηγού
μενοι δτε παπά Μ ήνας  καί ό κυρ Γ λ Αακτίοον, οί εφημέριοί του.

Ό  δέ προηγούμενος της αυτού πανοσιότητος κυρ Γ αλαητίω ν, ό 
έφηρέριος,ές ιδίων του κόπων προσεκόμισεν εν άγιον ποτήριον μετά δισκα
ρίου άργυρόχρυσα, όμού καί καλυμμάτων διά γρόσια 400 ήτοι τετρακόσια, 
έτι προσέφερεν έν έπιτραχήλιον χρυσόν, στόφα, καί έν φελόνι καινούριον 
καλόν, κσί δύω μανδήλια χρυσά διά γρόσια 200, καί έγιναν άπαιτα γρό
σια 600.

Ό  δέ κανδηλάπτης γέρο Γ α βρ ιήλ  προσεκόμισεν γρόσια 1000 ήτοι 
χίλια μετρητά, τοΰ έπιάσθησαν καί παράδοσις γρόσια 1500— μέ τό νά 
έδούλευσε έκεΐσε εις άγιον Στέφαιον τρεις προεστούς· είχε δόση καί 
κατά καιρούς 300 έξίδίων του καί έγινε άπασα ή παράδοσις του γρόσια 
2800 ήτοι δύω χιλιάδες καί οκτακόσια γρόσια.

φ. 165α.
(1810). Τη ια' μαρτίου έλθών ό προηγούμενος κυρ Διονύσιος έξ 

Άδριανοΰ έλογαριάσθη άπασα ή παράδωσις αυτού, καθώς εις τό κατά- 
στιχον τής χρονιάς φαίνεται εις γρόσια δεκαπέντε χιλιάδας καί ιέσσαρα. 
έψηφίσθη δέ ηγούμενος ό ιεροδιάκονός του δνόματι Ή οαΐας, δστις 
καί εγένετο τή πεντηκοστή τής αγίας Τριάδος.

Τοΰ Μ ανολάκη ’ Α δρ ιανοΰ π ο λ ίτη  τά δσα εμβάσθησαν διά τού γέ
ρου Π χχω μίου  καί τά οσα μέλλομεν νά λάβωμεν δι’ ομολογίας παρά 
τού συναφίου των άμπατζήδων τής Άδριανοΰ γρόσια δύω χιλιάδας καί 
εκατόν τριάκοντα καί οκτώ έλάβομεν, ή δέ χρεωστική εκείνων ομολογία 
εις γρόσια 2500 καί συμποσοΰνται άπαντα γρόσ. 4648 διά νά κυβερνή- 
ται ές αυτών, έσς τέλους τής ζωής αυτού, καί μετά θάνατον νά μέ- 
νωσιν άπαντα εις τό μοναστήοιον.

φ. 172 β.
(1813) 4325 εις μετρητά έδωσεν ό προηγούμενος κυρ Π αρθένιος  

Μ π ρ ο ύ ο ιλ η ;  έλθόντο; έκ τού ταςειδίου ^ής Άδριανουπόλεως εις αύτφ

$56 Ε νλο γίο υ  K ovqIAcl Α α νρ ιώ το ν



Ό  άγιος Στέφανος εν Ά δρίανουπόλεΐ ■ 257

τφ έτει, όπου έκεΐσε έταςείδευσεν χρόνια τέσσαοα. προς τούτοις έκαμεν καί, 
έςωδα έκεΐσε εις to ιερόν ήμώ^ μετόχιον ά'/ιον Στέφανον και οίκοδωμάς 
νέας, εις γκερεμέν διά τον παπά ΛανιήΙ κριτικόν καί εις νέα Ιερά άμφια* 
όποΰ έκαμεν έκεΐσε διά την εκκλησίαν, ώς εν τφ γενικφ καταστιχφ άπαντα 
δνομαστί φαίνονται και συμποσήται άπα[σα] η παράδωσις αύτοΰ διά τέσ- 
σαρα χρόνια εις γρόσια χιλιάδας δεκαεπτά και ένενήκοντα επτά καί παρά- 
δες 27’ έκ ταύτης δμως της παραδώσεως έλογίστηκαν εις παράδωσιν τής 
συνοδίας αύτοΰ ίερομονάχου παπά Γ αλακτίω νος γρόσια 1500 καί εγινεν 
εκκλησιάρχης καί ηγούμενος' καί ετι έλογίστηκαν εις παράδωσιν τοϋ έν 
μοναχοΐς Asovciov  Άδρενελή, συνοδία αύτοϋ γρόσια 500, καί έπροσφέρ- 
3η γέροντας, καί έτι γρόσια 300 εις παράδωσιν τής τρίτης συνοδίας αύ
τοΰ γέροντος Ν εο φ ύτο υ  καί έστω εις ένδειξιν. 
φ. 175α ’

(1814) 5722 : 30 ή μετρητή παράδοσις του έν Χριστφ ήμΐν αδελ
φού τιμίου γέροντος κυρ Π α χω μίον  έλΟόντος από 5Αδριανουπόλεως, 
έν ή την έκεΐσε έκκλησίαν ημών έπεστάτει εις μήνας οκτώ, έφερεν έκεΐ- 
3εν καί τά τοιάδε : 1500 ές ιερών αμφίων, διαφόρων ασημικών, ενός 
άργυροχρύσου ίεροϋ ποτηριού, περιζώνια ολόχρυσα καί εκ μαργάρων, 
καί ετέρων άλλων ειδών χρυσών 2500, έκ δυο άφιερωθέντων όσπητίων 
έν ταΐς ήμέραις τής αύτοΰ επιστασίας γρόσια 1300, έκ τοΰ καλλωπισμού 
καί . , , τοϋ έν μέσφ τοϋ Σαραΐου συστηθέντος σχολείου μεθ’ ενός αμπε
λιού δουνοϋμια (ΐσ. τουλούμια) τρία καί ένεπλήσυη άπας ό λογαριασμός 
τής δκτωμηνιαίου αυτοΰ παραδόσεως γροσίων 11022 καί παράδες 30, 
έξ. έπιάσθη τή αυτού δσιότητι χιλιάδες γρόσια 4500, τώ δέ παπά κυρ 
Δ οαιϋέφ  συνοδίτη αύτοϋ χιλιάδεςγρόσια 4000, ωσαύτως δέ καί τφ έτέρφ 
αύτοϋ συνοδίτη παπά κύρ Θ εοκλήτφ  γρόσια χιλιάδες 2500, μεθ’ών έγέ· 
νονεο άμφότεροι ηγούμενοι τή ιε' Οκτωβρίου.

Ό  δέ γέρων Π αχώ μιος τφ 1814 κατ’ έςαίρεσιν εις 8 μήνας συνέ- 
λεςεν έκ τής έπιστασίας τοϋ μετοχιού 11022 γροσ. (φ. 175α) *). 1

1) Ταϋτα περί τοϋ άγιου Στεφάνου έκ του μεγάλου κωδικός τής μονής, δυστυ
χώ; δύο κώδικες τοϋ μετοχιού, έξ ών ήδυνάμεθα νά άντλήσωμεν πολλά καί διάτήν 
Ιστορίαν αύτοΰ καί διά τήν τής Άδριανουπόλεως καί τών πέριξ, άπωλεσθησαν. 
δ μεν σπουδαιότερος από ΒΟετίας είχε μεταφερθή εις τήν μονήν, καί ήδη' δέν 
εύρέθη, ό δέ έγκατελείφθη έκεϊ κατά τήν άποχώρησιν υπό τοΰ τελευταίου ήγουμέ-.' 
νου προηγούμενου Ί  σ α ά.κ '.Υδραίου, δστις προέκρινε τούτου τά ασημικά τοΰ ναοΰ,, 
δι* ά έθυσίασεν ό δυστυχή; καί τά ιδιαίτερα αύτοϋ πράγματα’ άλλ’ έδει προτιμάν 
τών φθαρτών τά άφθαρτα.

θ  @ & η ι κ ά Σ Τ ' 17
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Εκ των ανωτέρω αναγραφών ό αναγνώστης δΰναταινά παρατήρησή 
πολλά πραγματα. Πρώτον δτι οΰκ ολίγα έδαπανώντο οΰ μόνον εις έξοδα 
του μετοχιού και την συμπλήρωσιν τής διακοσμήσεως του ναόν, άλλα 
πλεΐσθ’ όσα κονδύλια άναφέρονται εις ιερά σκευή και ά'μφια, άπερ οι 
εκαστοτε ηγουμενευοντες έψιλοτιμοΰντο νά φέρωσιν εις την μονήν.Τοΰτο 
δέ μαρτυρεί ότι υπήρχεν άκμάζουσα βιομηχανία εκκλησιαστικών ειδών 
έν Αδριανουπολει κατά παράδοσιν από τών Βυζαντινών χρόνων σωζο- 
μένη, ιδίως εις τά «άπό μαγγάνου» , r\xοι τά χρυσοκέντητα, ών πλήρη είσί 
τά άγιορειτικά σκευοφυλάκια. Εις τά χρυσοχοϊκά τότε και άργυρότευκτα 
διεκρίνοντο τά ’Ιωάννινα καί ή κλεινή Μοσχόπολις . ') ’Άλλα διετίδεντο 
οί Λαυριώται πατέρες υπέρ τοΰ σχολείου, περί ου άναγινώσκομεν έν φ. 
175α τοΰ προμνησθέντος κωδικός έξοδα τοΰ ηγουμένου Παχχομίον «έκ 
τοΰ καλλωπισμού τοΰ σχολείου τοΰένμέσφ τοΰ σαραΐου συστηθέντος» νώ 
1814' τφ δέ 1815 την εξής έν φ. 179α αναγραφήν : «Γρόσια 220 ή έκ 
τοΰ κόπου τής σχολασχείας (sic) τοΰ όσιολογιωτάτου γέροντος J ’gijv^rc'r· ν 
τοΰ Σ κ ια θ ίτο υ  έλθόντος έξ Άδριανοΰ>. 1 2 3 *) Βεβαίως ή σχολή έλεινοΰργ.Λ. 
καί παλαιότερον διότι έν αυτή έμαθε τά πρώτα γράμματα τώ 1749 
καί εξής ό Ναζιανζοΰ Ιγ ν ά τ ιο ς * )  ,'Αλλ* ή Λαύρα άπέστειλεν, ως φαί- 
νεται, καί εις την άνωτέραν ελληνικήν σχολήν τής Άδριανουπόλεως 
τον πρΰτανιν τών ελλ. γραμμάτων αγιορείτην Ν εό φ υτο ν  τόν Καυοο- 
κ α λ υ β ίτ η ν .^ Ύ ί  ενορία τοΰ αγίου Στεφάνου μεγάλη οΰσα καί άριθμοΰσα 
800 οικογένειας περί τά μέσα τοΰ IFT αίώνος, 5) ήδΰνατο νά έπαρκέση 
εις τάς τοιοΰτας δαπάνας, αλλά τής έλλην. έκραγείσης έπάναστάσεως το 
μετόχιον έβυθίσθη εις υπέρογκα χρέη, καί εκτότε άρχεται ή παρακμή 
αύτοΰ.6) Κατά τό έν τή μονή σωζόμενον κατάστιχον τής ληψοδοσίας τών

1) 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, Ή  Μοσχόπολις καί 
ή νέα αυτής Άκαδήμεια κτλ. Ά θήναι 1935, σ. 19 έ. περί τοΰ πολιτισμού καί τής Μο- 
σχοπολιτικής τέχνης. · ·

2) Ουεος κατ’ άρχάς έμόνασεν εις τήν μονήν τοΰ Ευαγγελισμού τής πατρίδτς 
αΰτοϋ Σκιάθου, γενόμενος καί ηγούμενος (Βλ. Τ ρ ύ φ ω ν ο ς  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, 
Ή  νήσος Σκιάθος καί αί περί αύιήν νησίδες, Ά θήναι 1913, σ. 81 κ. έ).

3) Έκκλ. Άλήθ. "Ετος Θ', 1888—9 σ. 214.
4; Μ, Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα έξ Άδριανοΰ σ. 72.
5) Κατά τον Ναζιανζοΰ Ί  γ ν ά τ ι ο ν, ή μεγίστη ήν ή τοΰ άγ. Τάφου έχουσα 

1400 οίκιγενείας, ενώ τά λοιπά μετόχια τοΰ Σινά κ. ά. ώς καί οί τής πόλεφς ναοί 
εϊχόν κάτω τών 500 οικογένειας (βλ. «Θρακικά» Β' σ. 73).

6) Προ τής τελευταίας έκδιώξεως έκεΐθεν τών Ελλήνων είχε μόνον 80 οικο
γένειας.
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ετών 1824—1834 τφ 1830 to χρέος άνήρχβτο υπέρ τάς 30000 γρόσια, 
και αί εισπράξεις μηδαμίναί, ών μέγα μέρος έδίδετο εις πληρωμήν τό
κων κα'ι χαεωλυσίων. μόλις άπεστέλλοντο εις την μονήν 3—5000 γρόσια 
έτησίως, άπερ δέν είχον καί μεγάλην τότε αξίαν, ως πρίν.

Καί ταΰτα μεν περί των υλικών άλλ’. οι πνευματικοί καρποί καί ή 
ηθική άλληλεπίδρασις των Λαυριωτών προς τούς Άδριανουπολίτας υπήρξε 
μεγίστη καί τελεσφόρος.

Έκ των πρώτων θαυμαστών τής Άδριανοΰ πόλεως ή Λαύρα προ- 
σείλκυσε τόν από μητροπολίτου ταύτης οικουμενικόν πατριάρχην ' Α ν θ ι 
μον  Β' (1623), ον καί δεύτερον αυτής άνέδειξε κτίτορα. Δέν θά ασχο
ληθώ πολύ περί τού άγιωτάτου τούτου πατριάρχου, ού τά κατά την ολι
γοήμερον πατριαρχείαν είναι ολίγον σκοτεινά, πάντων τών ιστορικών δια- 
φερόντων άλλήλοις. Θά παραχωρήσω τον λόγον εις τον χρονογράφον 
ΚύβίΜ,ΟΫ τόν Αα.νξ>ιώχην μετά 100 περίπόυ έτη έν συντόμφ βιογραφή- 
σαντα αυτόν.1) Ούτός λόγον ποιούμενος περί άφιερωτών τής Λαύρας αρ
χιερέων επιφέρει : «οί περισσότεροι έκαμαν παραίτησιν τού θρόνου τους, 
ήλθαν καί έσώθησαν εδώ καί ,οσα είχαν τά αφιέρωσαν, μάλιστα ό πα
τριάρχης’Άνθιμος (ούτινος είναι τό α' μνήμα),1 2) πολλά άφιέρωσεν 
εδώ».

«Ουτος ήν 3) Κωνσταντινουπολίτης εύγενής Ιξ εύγενών καί πλου- 
σιώτατος’έγινε δέ μητροπολίτης Άδριανουπόλεως χρόνους πέντε’4) καί ως 
ενάρετος καί δίκαιός καί ευλαβής μή ύποφέρων τάς διαφόρους συγχύσεις 
καί αδικίας τού κόσμου παραιτώντας την επαρχίαν του επήγεν εις την 
πόλιν καί έκάθησενείς τόν πατρικόν του οίκον καί ήσύχαζεν μόνος μόνφ 
ΐώ θεφ προσευχόμενος. Έ ν δέ τφ ρχκγ' (1623) έτει ή ιερά σύνοδος προ- 
κρίνασα.πάντων τούτον έποίησε 5 6) πατριάρχην άκοντα καί μή βουλόμε-

‘G άγιος Στέφανος iv  ‘Αδζίανονηόλεί

1) Πρώτος τό υπόμνημα τοϋτο έδημοσίευσεν ό κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τφ Β' τό- 
μφ τής Έκκλησ.Άληθείας τφ 1882 σ. 607—8 κολοβόν πως καί μεταβεβλημένον έπΐ 
χό έλληνικώτερον την φράσιν, εϊτα εν άγνοια τούεου έπανέλαβεν auto έκ τοϋ αύτο- 
γράφου, δθεν καγώ, κώδικος τοΰ Κ υ ρ ί λ λ ο υ (φ. 103β) ούχί τόσω πιστώς άντι- 
γράψας, δ συνάδελφος κ. Σ π υ ρ ί δ ω ν  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  (= Σ ) έν τώ Byzanti- 
oisch-Neugriephische Jalirbiiclier (τομ. G, σ. 425) τοϋ κ. Ν ι κ. Β έ η.

2) Μεταξύ τριών Πατριαρχών Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Β ά ρ δ α λ η  καί Ί  £ ρ 8- 
μ ί ο υ τ ο ΰ . Γ' έν τή αυλή τής Λαύρας κειμένων μνημάτων.

3) Έντεΰ&εν άρχεται ό κ. Γ ε δ ε ώ ν.
4) Τό πρώτον έντεϋθεν γίνεται τούτο γνωστόν, δτι 5 έτη έχρημάτισεν έν Ά*

δριανουπόλει.
6) έποίησε λείπ. Σ,
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νον τελείως το παράπαν, ώ : άτε μέγα κλέος εχονια αρετής καί του λαμ: 
πρού αν coo γένους, μάλλον δέ ένσεμνυνόμενον τή άκρο; ησυχία.

ΙΙεντήκοντα δέ ημέρας μάναςπατριαρχεύσας έκουσίως παρηυήθη,καί 
έλΟών ενταύθα διά νά ήσυχάση εύρε την Λαύραν μας κεκλεισμένην 6.jtο 
τό υπέρογκων χρέος, και τά σκεύη άπαντα όντα εις χεΐρας των εβραίων, 
των δανειστών των έν τη Θεσσαλονίκη' τοί’ς δέ Λαυριώτας διασκορπι
σμένους ώδε κάκεΐσε, και μόνον πέντε η ές ήτον μέσα ήσνχασται πάμ- 
πτωχοι* όθεν έκτισεν άλλην Λαύραν επάνω από τό κοιμητήρι, εκεί οπού 
είναι τό αμπέλι τού Μ πο νρνο νσο νζη , καί συναχθέντες μερικοί Λανριώ- 
ται ψυγάδες καί μερικοί έδικοί τον καλόγεροι ησύχαζαν έκεΐ' άντιδιε- 
φέροντο δ1 δμως καί έσκανδαλίζοντο αναμεταξύ τους ποιοι τάχα καί τί- 
νες νά προτιμιόνται, οίτής μεγίστης ταύτης Λαύρας η οί τη; νέας Λαύ
ρας εκείνης, καί πολλών σκανδάλων γενομένων καί πολλών άτοπων άκο* 
λουθησάντων μόλις εσυμφώνησαν καί τά δύω μέρη μέ την γνώμην τού 
πατριάρχου 'Α νΰ 'ίμου  καί έγκρέμνισαν έκ -θεμελίων καί την Λαύραν 
εκείνην ΰλην καί τ ί] ν εκκλησίαν της, καί ήλθαν άπαντες όμοθυμαδόν 
έν τή μεγίστη Λαύρα καί μετά καιρόν τινα ησυχάζοντας ενταύθα έτε- 
λειώθη, αιώνια το\< ή μνήμη τρις χιλιάκις καί μυριάκις ! » *)

Τά ίχνη τού πατριάρχου Ά ν θ 'ίμ ο υ  έν Λαύρα συναντώμεν κατά παν 
βήμα.

*Ό κώδιζ Ω 140 φέρει το έςής έν τέλει σημείωμα !
«Το παρόν άγιον καί ιερόν ευαγγέλιον άφιερώθη εις τον καινόν 

ναόν των είσοδίων τής ύπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί 
αειπάρθενου Μαρίας, τον έν τή τοποθεσία τής μεγάλης Λαύρας τού 
οσίου πατρός ημών Αθανασίου τού έν τώ ’Άθωνι υπό τού πανιερωτά- 
τον μητροπολίτου 'Λδριανουπόλεως κυρίου Ά ν Φ ίμ ο ν , δς ζόν ανιόν  
ναόν έκ βά&ρων ά νεγε'ρα ; σζρός τοΐς αλλοις καί τφ  ίερφ  τούζφ  εϋαγ- 
γελ ίφ  έπλού ιηαε, προθυμίας επιμελήθείς γραφήναι διά χειρός τού πα~ 
νιερωτάτου μητροπολίτου κυρίου Λ ουκά  ζοϋ Κνχζρίον τού έν τοΐς καθ’ 
ημάς καιροΐς τούς λοιποί·: ύπερβαίνοντος τή καλλιγραφία. ") ό ούν έν αύ- 1 2

1) αίωνία—μυριάκις λείπ. Σ. βλέπ. καί ΙΙροσκυνητάριον τής βασιλικής καί 
σεβάσμιας μονής μεγίστης Λαύρας συντεθέν παρά Μ α κ α ρ ί ο υ  Κ υ δ ώ ν ι -  
έ ω ς τ ο ΰ Τ ρ ί γ ω ν η  κτλ. Ένετίησι 1772, σ. 9. Είναι δέ περίεργον, δπερ 
αναφέρει ό Ά  9 η ν ώ ν Μ ε λ έ τ ι ο ς  εν τή Έκκλ,ησ. Ίστορ. τόμ. Γ. σ. 446, δτι 
«ένδυμα βασιλικόν ένεδύθη παρά τοΰ X ο υ σ ε ί ν π α σ ά  ό ποτέ Άδριανουπό- 
λεως “Α ν 9 ι μ ο ς μέ τούς άνευρεθέντας αρχιερείς καί κληρικούς, όπου δεν ήσαν 
ολίγοι, καί είς τύν τής Κ)πόλεως μετετέθη θρόνον» και τούτο, ώς αναφέρει ό Ύ - 
ψ η λ ά ν τ η ς, ήν κόκκινον καλπάκι.

2) Χειρί τού αυτού καλλιγράφου είσί καί δύο έτεροι Λαυρ. κώδικες Η 148 καί 
Ω 139.
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τφ τφ ναώ έντυχών τούτου υπέρ αυτού δεηθήτο) τώ Κυρία), όπως παρέξη 
αυτφ τον μισθόν έν τή ζω?\ τΓ) μελλούση· ’Αμήν. Έτει από Χρίστου 
γεννήσεως αχκ' (1620), μην! μαρτίφ ιθ '».Ό ναός ουτος είναι το δεύτερον 
ώ; είπεΐν καθολικόν της Λαύρας. Τον σκοπόν της άνεγέρσεως εξηγείται 
επιγραφή έκ μαρμάρου τοποθετημένη ήδηέντφ εξωτερικά» τού ναού νάρθη- 
κι χαραχθείσα τφ 1613 ώς έξης: «. . . ο γάρ πατήρ ημών ’Αθανάσιος 
τό άπαρηγόριτον δειλιάσας τοΰ τόπου έφυγεν, και έφάτη ή Θεοτόκος λέ- 
γονσα! άπόστρεφε καί εγώ έσομαι οικονόμος, καί ήλθον όμού εκ τοΰ 
υδατος τοΰ αγίου ’Αθανασίου ’) έως ώδε, καί γέγονεν άφαντος’ καί τότε 
έκτίσθη ή εκκλησία* έ'κτοτε ου ποιοϋμεν οίκονόμον, άλλα παροικονό- 
μον . . · » 2) 'Ομοίως καί τό Q 139 εύαγγέλιον άφιερώθη υπό τοΰ αύ- 
τοϋ τφ 1 620.

Πολλά χειρόγραφα τής Λαυρ. βιβλιοθήκης είσιν αφιέρωμα τον Ά ν 
θ ιμου  : Ε 72, φ. 131α. «Ή  παρούσα θεία καί ιερά λειτουργία συν ταίς 
λοιπαΐς άκολουθίαις κτήμα υπάρχει εμού τοΰ ταπεινού μητροπολίτου 
Άδριανουπόλεως \1 ν $ ίμ ο ν , κατά τό ,ζρκ', ίνδικτιώς ιγης» (1612),

Λ 4. Γραμματική έτους 1606, έν τελεί φ. 158α.
«Τοΰ ταπεινού Άδριαναυπόλεως ’Λν& ίμον»  1 2 3 *)·
Προς τούτοις τού πατριάρχου Ά ν ϋ ·ίμ ο υ  φέρονται καί οΐ έξης κώ

δικες :
Η 198. Συναξαριστής έτους 1619. έν τελεί:
«Τού ταπεινού μητροπολίτου ’άδριανουπόλεως ’Ανθίμου';.
I 120, Κατά Λατίνων καί άλλα, έν φ, 45α :
«Τού ταπεινού Άδριανουπόλεως *ΑνΌ Ίμου  υπάρχει, έτους ,ζρλλ 

ίουνίοη ίνδικτ. ξβ»’
Εϊπομεν δτι πολλοί επιφανείς Λαυριώται άπεστέλλοντο εις την 

Άδριανοΰ, έξ ιόν αναφέρω τύν διαληφθέντα Κύριλλον  τον προηγούμε- 
νον i ). Ούτος εξύμνησε διά δύο ήρωελεγείων τον Άνδριανουπόλεως Ν ι-  
κηφόρον  ώδε : 5)

1) Πρώτη μνεία τοΰ αγιάσματος, περί ου ό βίος καί ή Διαθήκη τοΰ άγιου σιγώσιν.
2) Περί τοΰ ναοΰ τούτου βλ. τά τής Λαύρας Προσκυνητάρια τοΰ Μ α κ. Τ ρ ι- 

γ ώ ν η (σ. 5) καί τοΰ Σ ά β β α  (σ. 16). Ό  νΰν υπάρχων είναι κατά αιώνα μεταγε· 
νέσιερος άνεγερθείς τφ 1713 ύπό τοΰ καθηγουμένου τής Λαύρας ’Ι ω σ ή φ  τ ο ΰ  
Γ ο ρ δ ά τ ο υ  Χίου(βλ. Inscrip, cliret. de Γ Athos, Paris 1901, άρ. 377—379).

3) Τά δύο ταΰια ώς έκ τής χρονολογίας δεν φαίνονται νά είναι του πατριάρ
χου Ά ν θ ι μ ο  υ, άλλα τοΰ άλλου Ά ν θ ι μ ο υ  μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, 
δστις κατά τούς καταλόγους τοΰ Άλεξούδη αρχιερατέυσε τφ 1611 ήτοι πρό τοΰ Παρ
θενίου.

1) Τούτον έσκιαγράφησεν έν Έ κκλ.Ά ληθ. τόμ. Λ’ περιόδ Β' Ά λ ε ξ. ό Λ α υ 
ρ ι ώ τ η ς - εγώ δέ συν Θεώ έκδώσω έκιεταμένον βίον.

δ) Τά επιγράμματα ταϋτα έξέθοτο έκ τοΰ κωδ. Λ 197 φ. 397α καί ό Σ π υ ρ, 
Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  (=Σ ,) έν τφ Καταλογή» τής Λαύρας σ, 300 λίαν εσφαλμένα.



Άδριανουπόλι, χαΐρε, μάκαιρ’ δη ποιμένα αύχεΐς 
ευπατριδών Σμύρνης, θαύμα βίου αρετής, 

ΰν φΰσις ώδίνασα πουλύν 4) χρόνον άνέρ’ έτικτεν 
άςιον ε’ις αρετήν των προτέρων Ιτέων, 

ίμερόεντα σοφόν τ ’ άγαιθόν πεπυκασμένον, μούνον 
λαμπρότατον μουσών φέγγος άνασχόμενον, 

τον κρατερόν σοφίην τε και οΰνομα, to κλέος αδρόν 
,εύσεβέων, εγώ φ £) τοίον ΰφηνα μέλος! 

ζφης, ώ Ν ι κ η φ ό ρ ε ,  ές βαθύ γήρας ΐκοιο* 
καί σοι εϊθε πόροι πάντα θεός τά καλά.

φ . 397β. "Ετεροι στίχοι ύπ’ έμοϋ (Κυρίλλου) προς τον αυτόν, ήρωϊκοΐ όμως.

Έκθορες άντολίηθε 3) φαεσφόρος ήλιος άλλος, 
θειε Νικηφόρε, άνθος άρχιερήων, u) 
πάντοθεν αίγλήεις σελάγίζων ήπιόθυ^ε, 
ού πάντως άεκητί θεού την Άδριανοϋ σύ, 
ών μυρίαις χάρισι πεπυκασμένος εύσεβίης σής, 
τής σοφίης τε πόνοις κυδαλίμοις τοΐς καμάτοισιν. 
ή δέ νυ Άδριανού άρετάς σάς 6) τό κλέος αία 7) 
αύδήσει χρόνον αιέν 8), έως πόλος αστέρας έλκη.
Άλλα σύ μ’ ά'νιθος έών τών ποιμενάων 9) σόν έχοιο 
και ζα>ης πολλοϊς άνόδοις δέ γε ήελίοιο.

Μετά τον πατριάρχην "Α νθ ιμ ο ν  οι Λαυριώται έθήρευσαν ly Άδρι- 
ανουπόλει κα'ι τον έπειτα επίσκοπον Ναζιανζοΰ ’Ιγνάτιον xbv Σ αράφο- 
γλσυ. i0) Ουτος μετά την άποφοίτησιν έκ του δημοτικού σχολείου τού 1
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1) Σ. πουλήν.
2) ώ έγώ Σ.
3) άντολέηθε Σ.
4) αρχιερέων Σ.
5) κακώς δ κώδ. εχει άέκητοι, ώς έ|έδοτο δ Σ.
6) άρετάς σάς Σ.
7) γαΐα Σ.
8) αιών Σ.
9) ποιμένων Σ.
10) Λαμπράν βιογραφίαν τούτου έδημοσίευσεν ό Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ η ς, 

λόγιος Άδριανουπολίτης εσχάτως άποβιώσας, έν τη Έκκλ. Ά ληθεία , Ιτ. Θ' 
1888, σ.213—216 καί 218 -220 καί 230—232, όάεν καί σταχυολογοΰμεν βραχέα τινά.



άγιου Στεφάνου και την εγγραφήν εις to ελληνικόν, ένθα έδίδασκε τότε 
Σ τα μά τιο ς  ό Ν α π α ς, ό Κορνοφωλεώτης. άποφοιτήσας εντεύθεν τώ 1753 
μετέβη εις ’Ά θω άδραις δαπάναις του πατρός αύτοϋ Σ ά ββ α , ΐνα διακούση 
του κλεινού Ν εο φ ύτο υ  του Κ αυσοκαλυβίτου , καί έκοινοβίασε κατ’ άρ·? 
χάς εις Λαύραν παρά τω Λροηγουμένφ Ά ν α ν ία , δστις είχε προσηλυτή- 
σει αυτόν ως ηγούμενος τοϋ αγίου Στεφάνου διατελών, καί μετωνόμασεν 
από Ίωάννου ’Ιγ ν ά τ ιο ν  κατά την κουράν. μετά εν έτος έχειροτονήθη καί 
διάκονος τω 1754 υπό του Λήμνου Π α ρθεν ίο υ . Πόσον χρόνον εφοίτη- 
σεν εις την Άθωνιάδα δεν γνωρίζομεν, άλλ’ έν Λαύρρ προσεκολλήθη 
τω Ιφησυχάξοντι πρώην Τορνόβου Ίω ο η φ  τ φ  Δροβιανίτυ, παρ’ ου πολλά 
ώψελήθη έν τοίς γράμμασι καί τή αρετή. Μετά ταΰτα άρχεται των άνά 
την Ελλάδα καί Τουρκίαν περιηγήσεων αύτοΰ, καθ’ άς έφοίτα και δπου 
εΰρισκεν έξοχους διδασκάλους, ως έν Ίωαγνίνοις, Τρίκκη κ. ά. Πολυμερή 
είναι τά απομνημονεύματα αύτοΰ. διανθίζει· αυτά δι’ ιστορικών σημειώ
σεων, περιγράφει τοποθεσίας, μνημεία καί συνήθειας τοΰ λαοϋ. χαρακτη
ρίζει τούς αρχιερείς καί λογίους, καί έν γένει ούδέν άψίησιν άπμρατήρη- 
rov τό άξιον λόγου ι), ώς πρόδρομος τοΰ άββά έκείνου Β α ρθολομα ίου  
fBarthelemy). -

Μετά τάς πολυπλάγκτους ταύτας περιοδείας—μεθ’ έκάστην δέ τοΰ- 
■:ων έπεσκέπτετο καί τό ‘Άγιον ’Όρος, οίονεί άντλών απ’ αύτοΰ δύναμιν 
πνευματικήν—εγκατεστάθη εις τήν ϊσα γενετείρα φιλουμένην αύτψ Ά - 
:;·ριανοΰπολιν καί προσεκολλήθη πλέον τφ μητροπολίτη Δ ιονυα ίφ  τφ 
Αίω (1733—1774). Τότε δεινή νόσος άπεδεκάτιζε τούς Άδριανουπολίτας, 
ώστε των πάντων άπελπίσαντες προσεκάλεσαν εκ τής Λαύρας τήν τιμίαν 
κάραν τοΰ μεγάλου Βασιλείου, ήν μετά φανών καί λαμπάδων καί έν πάση 
μεγαλοπρεπεία ύποδεξάμενοι νηστείαις καί δεήσεσι ταΐς τοΰ αγίου λιταϊς 
απήλασαν τήν θεήλατον οργήν. Διασωθείς τότε καί ό ’Ιγνά τιο ς  εκ βεβαίου 
θανάτου διωρίσθη τω 1764 διδάσκαλος τής έλλ. σχολής. Τφ 1771 Ιπεχεί- 
ρησε καί τήν τελευταίαν περιοδείαν άνά τήν Στερεάν Ελλάδα, έπισκε- 
ψάμενος ήδη καί τάς ’Αθήνας, μεθ’ ήν τό 1773 έγένετο πρωτοσύγκελλος 
τοΰ μητροπολίτου Καισαρείας καί μετά ταΰτα αρχιερατικός έπίτροπος έν 
Άδριανουπόλει τοΰ επιφανούς Δω ροθέου τον ΓΙρωίου (1813), Ναζιαν- 
ζοΰ τιτλοφορούμενος ήδη επίσκοπος, ένθα καί αύθις μετά πλείονος ζήλου 
μοχθήσας υπέρ' παντός έργου άγαθοΰ άπέθανεν έν Κυρίφ τφ 1818.
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1 )Ό  κ. Μ. Γ 8 δ ε ώ ν έδηαοσίετσε έν μέρει τά «’Απομνημονεύματα» ταΰτα 
εν Ά ρχείφ  έκκλ. Ιστορίας τόμ. A' (Κj τολις 1911) σ. 247 —261 καί ταΰτα ούχΐ πλήρη, 
τά τής Άσιατ, Τουρκίας μένουσιν ανέκδοτα.



Ε νλο γ ίο ν  Α ο νρ ίλα  Λ α νρ ιώ το ν

Τα περί του ’Ιγνα τ ίο υ  τούτου εϊρημένα υπό του Γ. Α α μ π ο υ σ ιά δο υ  
ώς πρός την βιβλιοθήκην αυτού συμπληρών σημειοϋμαι, υτι έτ τω κατα
λογή» των χειρογρ όρων τοϋ γυμνασίου της ’Λδριανουπόλεως 1) άναφέρον- 
ται οί έςής κώδικες άνήκοντες εις τον ’Ιγνάτιον!

-17. Νομοκάνον πλουσιώτατον. Έκ των τοΰ ’Ιγνα τίο υ  Σαράφο- 
γλο υ  ’Λ δρ ια νο υπ ο λίτο υ .

ί)7. Κυριακοδρόμιον. Έκ των τού 3Ιγ ν ά τ ιο ν  Σ αρά φ ογλου  ’Α δρ ια νου · 
π ο λ ίτο υ  ,αψξδ'.

G7. Χρονογραφία συγχρονιστική τής ελληνικής, ρωμαϊκής και ιουδαϊ
κή: ιστορίας.ΈπΙ τής πρώτης πινακίδος ! 17(>ο, Σεπτεμβρίου 10. ό ’Ιγνά τιο ς  
τον  Σ άββα Σαράφ[ογλου]. Τοΰτο φαίνεται έχρησίμευσεν αύτω ώς βοή
θημα διά την συγγραφήν τής «Χρονογραφίας τής θείας Γραφής καί των 
από τοΰ Άνδρέου τοϋ πρωτοκλήτου εν Κοονσταντινουπόλει πατριαρχευ- 
σάντων» -).

Γ>0. Συμεών τοϋ Θεσσαλονίκης τα (ΐπαντα.Ό κώδιξ μετά πολλής επι
μέλειας γεγραμμένος λίαν εΰαναγνώστως, διατηρείται καλώς. Ταΰτα ση- 
μειοΰται 6 κοώικογράφος. Τούτο ύπήρςεν ιερόν ενθύμιον τής Λαύρας εις 
τον ’ Ιγνά τιον  παραχωοηθέν αυτφ υπό τοϋ γέροντος αυτού, ως ούτος γρά
φει επί τής άνω φας :

«Έκ [των] τοϋ ’Ιγνα τίο υ  ίεροδιακόνου Σ α ρ ά φ ο γλο υ , έκ πόλεως 
Άδριανοϋ, καί το δε έδιυοήί) ημοι υπό τοϋ προηγουμένου παπά Ά ν α ν ίο υ  
Μ ω οαΐ εον, τον σπανόν, έν τή τοϋ ’Άθωνος Λαύρα ,αψνς' (17Γ>6), Ιουλίου 
κγ . τανϋν δέ ίεοομονάχου χειροτονηθέντος υπό Άδριανουπόλεως Δ ιονυ
σίου έν έτει ,αψςα' (1701) ίανουαρίου λ'».

Άλ λ"  ό απεριόριστος σεβασμός των Άδριανουπολιτών προς τό 
Λαυριωτικόν μετόχιον καί ή μεγάλη προς τον άγιον Στέφανον εύ- 
λάβεια οφείλεται κυρίως εις τό τιμαλφές κειμήλιον, δπερ περιέκλειεν, 
ης τύν τίμιον Σταυρόν τού Στυτήρος θεανθρώπου Χριστού. ΓΩς
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1) Οϋτος έδηιιοσιεύί) η ΰ.το τοΰ άρχιμ. \ί α σ, Σ τ  ε φ α ν ί δ ο υ. νϋν καθη- 
γητυϋ της Θ.?ολογίιις έν τω Ά θήνησι Πανεπιστήμιου έν By/antinisclie Zeitschrift, 
τόμ. 11), α. 67 ν.

-) Βλ Α α μ π ο u ο ι « δ η ν κνθ’ άνωτ. α. 230, 231. Άδριανουπολΐται άφίε- 
ρωταί εις τάς μονός τοΰ ’ Αθω βιβλίων είναι Ά  ,λ <· ς ι ο ς ό X ρ υ σ ό σ χ ο υ· 
λ ο ς (κωδ. Κουτλουμουσίου 69 τετραετάγγελον Περγαμ,), “Α ν θ ι μ ο ς ό t λ ή· 
μ ο) ν (ιδιόχειρο ν Λειτουργικόν 164.3 κωδ. 114 μονή; Παντοκράτοοος), Λ ά ξ α ρ ο ς, 
Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου έξήγησις των κανόνων (Κωδ. Διονυσίου 332) καί <-Θ ε ο
δ ό  σ ι ο ; έλίχιστυς έν ώροδιακόνοις έ'ξ Άδριανουπόλεως» 1669 (βλ. Κατάλογ. 
Λάμπρου Β 'α . 571 έν τέλει). Έ κ  ϊών ανωτέρω έςάγεται, δη  ίχνη τής περίφημου 
Βυζ: οικογένειας των Χςυσοσκουλαίων εΰυίσκομεν παλαιότέρα τοΰ ΙΖ' αίώνος. 
όθεν αριθμεί ό κ. Γ ε δ ε υχ ν (Έκκλ. Ά ληθ Γ’ σ. 793—δ) καί ότι αυτή ήν έξ 
Άδριανουπόλεως, -
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γνωστόν 2—3 μονα'ι εν Ά θ φ  κέκτηνται τεμάχιά μικρά τού πανσεβά- 
στου τούτου ξύλου, αφιερώματα αδιαφιλονίκητα των αοιδίμων Βυζαν
τινών αύτοκρατόρων ή δέ Λαύρα πλουτεΐ ούχί ενός μόνου, άλλα τριών, 
άπερ άνετέθησαν τη Μονή υπό τών μακαριστών κτιτόρων αυ
τής Ν ικηφ ό ρο υ  Φωκά καί Ίω & ννου Ταιμιακή, εντός χρυσομαργάρων 
και πολυτελέστατων, αμίμητου τέχνης καί αμυ-θήτου αξίας, κιβωτίων φυ- 
λαττόμένα. Ό  τίμιος Σταυρός τής -Άδριανουπόλεως, ύψους 12 εκ. και 
εύρους 8 εντός άργυράς -θήκης, κατά την άποχώρήσιν διεσώύη εις την 
μονήν μετά τών άλλων τιμαλφών υπό τού προηγ. "Ισαάκ τού ‘Υδραίου. 
’Άπειρα έτέλει παράδοξα καί θαύματα καί εις αυτούς ετι τούς Μουσουλ- 
μ τνους, οΐτινες εις πάσαν δεινήν περίστασιν εύλαβώς προσήρχοντο εις τον 
ναόν τού άγ. Στεφάνου καί έζήτουν αγιασμόν καί την έπέμβασιν τού ηγου
μένου. "Ινα έννοήση τις τού θησαυρού τούτου την αξίαν έν Άδριανου* 
πόλει καί τή ευλογημένη αυτής έπαρχίςχ καί τη δλη Θράκη, αρκεί νά έν- 
θυμηθη, δτι ούδαμού τής άπεράντου αυτοκρατορίας τής Τουρκίας ούτε εν 
Έλλάδι ύπήρχεν αλλαχού τίμιον Ξύλον (πλήν τού Άργνρ κ ίστρου έξάφιε- 
ρώσεως τού μεγάλου 'Ιο υσ τιν ια νό ν , ιδρυτού τού ναού τού άνωΛαμπόβου), 
ουδ5 εν αύτφ τφ οίκουμενικφ ΠατρΙαρχείφ υπάρχει τοιούτον. Δικαίως, άρα 
το πλήθος συνέτρεχον εις τον ναόν τού άγιου Στεφάνου ως εις κοινόν ια
τρείου, άπολαμβάνοντες ψυχή; καί σώματος την ΐασιν, Ή  αργυρά θήκη 
έγένετο υπό τού ηγουμένου 'Ιεζεκ ιή λ , οστις έν τή ιερά Προθέσει έμνημο- 
νεύετο μετά τον Σ ω φρόνιον  καί τρίτος ό Φ ιλήμω ν.

"Οπερ επί πλέον συνδέει την Άδριανούπολιν προς τήν Άγιορει- 
τικήν πολιτείαν είναι δ 28 κώδιξ τού γυμνασίου περιέχων τά Τυπικά τού 
αγίου ’Όρους ήτοι τά θεμελιώδη επίσημα έγγραφα, έφ’ ών εδράζεται το 
αΐωνόβιον καθεστώς αυτού, καί 6 39 έπιγραφόμενσς Τά &ν&η χοϋ πα
ραδείσου, περιλαμβάνουν διηγήσεις καί ήθικάς παραινέσεις μετά προλό
γου άρχομένου ούτω: «Έν πήδε τή βίβλφ άναγέγραπται πάσα ενάρετος 
άσκησις καί θαυμαστή -βίου διαγωγή καί ρήσεις αγίων καί μακαρίων πα- 1

1) Ταΰτα πάντα εδημοσιευθησαν υπό Φ ι λ ί π π ο υ Μ ε γ  e r εν Die Maupfciif- 
kiuiden fiir die Ge3chichte der Athosklojter, Leipzig 1891’ δέον νά εξετασΟη μόνον 
τό 7ον « υ π έ ρ  τ ώ ν ά . π ο λ υ θ έ ν τ ω ν έ κ  τ ή ς *1 ε ρ &<£ σ υ ν ό δ ο υ  
ε ί ς  τ ό ά γ ι ο ν  "Ο ρ ο ς», ότερ σχετίζεται προς τό επί Μ α ν ο υ ή λ  Πα -  
λ α ι  ο λ ό  γ ο υ  συνταχθέν Δ' τυπικόν (1394) ώς εισηγητική εκθεσις (βλ. Meyer 
σ, 193—-203). ’ΑπετάΟην εις τούς άποιελοϋντα; τόν Σύλλογον τών Άδριανουπαλι- 
tc&Vj καί έμαθον, ότι Ισώδησαν οί κώδικες οΰτοι, άλλ’ εϊσέτι δέν έτακτοποιήθησαν,



ιερών»' εγράφη δέ το βιβλίον «παρ’ 'Α ν τ ώ ν ι ο ν  ίερομονάχου τφ 1642 εν 
ταΐς Καραΐς». ‘)

Τον προς την άναδείξασαν δευτέραν πατρίδα (έ·γεννήθ·η εν Κ)πόλει) 
φόρον ευγνωμοσύνης ό ’Ιγνά τιο ς  απέδειξε διά θαυμασίας και λεπτομε
ρούς περιγραφής 1 2), ήν χαρακτηρίζει ώδε; «...μετά την επικράτειαν των 
τουρκικών έγινεν ή Άδριανοΰπολις ένδοξος και μεγάλη καί πολυάνθρω
πος καί εμπορική καί ωραία πόλις καί ήλθεν εις πολλήν αΰξησιν καί 
πλουσιότητα καί είς μεγάλην εύ.τρέ τειαν καί λαμπρότητα, αύξάνουσα καθ’ 
έκάστην μέ πλήθος ανθρώπων πολύ, ερχομένων των μέν από τήν ανατο
λήν, τώνδε από τήν δυσιν καί άλλων απ’ άλλων τόπων, πολιτειών καί 
χωρίων...». 3)

Καί ταϋτα μέν τά κεφαλαιωδέστερα περί του Λαυριωτικοΰ μονυδρίου 
του αγίου Σιεφάνου καί τών πολλαπλών σχέσεων τών Άδριανουπολιτών 
προς τούς Λαυριώτας καί τάς μονάς έν γένει τού ’’Άθω, καί τής εκ τούτων 
έιατέροις ώ ρελείας καί αγαθής επιρροής. ’Ήδη μεταβαίνομεν είς τήν σύν
τομον, άνάλυσιν τών δηιιοσιευομένων 13 πατριαρχ. σιγιλλίων καί επισή
μων εγγράφων (1609—1789). Ταύτα διακανονίζουσι τά κατά τήν λειτουρ
γίαν τού ναού του αγίου Στεφάνου, τά δικαιώματα τής μονής Λαύρας 
καί έν τελεί τάς υποχρεώσεις τών Λαυριωτών. Ταϋτα πλήν τού τελευταίου 
ε,υρίσκονται εν τώ πρωτότυπό) άποκείμενα έν τφ Λαυριωτικφ άρχείφ, καί 
είσί πάντα ανέκδοτα (πλήν τοϋΖ'). Άναφέροι ται λοιπόν ώς επί τό πλεϊστον 
είς τήν εδραίωσιν του πατριαρχικού τούτου σταυροπηγίου, άποτελούντος 
τήν μεγαλητέραν εντός τής μεγαλοπόλεως ενορίαν. Δέν είναι σύνηθες τό 
φτινόμενον τοιούτου ευαγούς ιδρύματος κατά τήν μεταβυζαντινήν εποχήν 
έν, τή δρθοδόξφ ανατολική εκκλησία, τών μονών άποσχοινισθέντων κατά 
κανόνα μακράν τών πόλεων καί είς τάς ερημιάς' τούτου έ'νεκεν παρατη- 
ρούμεν έν τοΐς δηιιοσιευομένυις τούτοις σιγιλλίοις, ό τ ι  τό'ίδρυμα διαρκώς

26(5 . Ε ύλογ ίου  Εονρίλα ΛαυριώτοΌ

1) Ό  κ. Β α σ. Σ τ ε cp α ν ί δ η ς κλείει έν παρενθέσει (Καρυαΐς ; ). άλλ’ ό 
τόπος Κ α ρ α ΐ ς  είναι ό αρχαίος διά τό Πρωτάτο ν τοΰ αγίου ’Όρους αωζόμενος 
νΰν είς τό στόμα τοΰ λαοϋ, ό δε Κ α ρ ε α ί τώγ λογιωτάτων καί ό Κ α ρ υ α ί 
εσχάτως αναφανείς τών σχολαστικών. Μεταξύ δέ τών σώζομε,ων μουσικών βιβλίων 
Άδριανουπολιτών έν "Αθω αναφέρω ένταϋθα τόν Θ ε ό δ ω  ρ ο ν (Λαυρ. I 97), 
Ν ι κ ό λ α ο ν  (Βατοπ, 1427) καί τόν Μ ι χ α ή λ  Δ ρ ά κ ο υ  (Παντελεήμ. 1012).

2) Έδημοσιεΰθη υπό Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο υ  έν Θρακικοΐς ΐόμ. Β' (1929) 
σ. 66—82. εγράφη τώ 1760. 1

3) Αύτ, σ. 67 έν σ. 72 μέμνηται καί τοΰ άγιου Στεφάνου. Περί τής ώραιότη- 
τος *ής πόλεως γράφει καί Ί α κ .  E l s s n e r  έν Neueste Beschreibung derer 
griechischen Christen in der Turkey, Berlin 1737 σ. 55.
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έκλονίζετο. καί ότέ μέν κατήντα τελεύω; πατριαρχικόν, μνημονευόμενου 
μόνου του πατριαρχικού ονόματος, καί πάντων ανεξαιρέτως των προσόδων 
είσπραττομένων παρά των Λαυριωτών, ότέ δ’ αΰ μετεβάλλετο εις ένορια- 
κόν, αυτών καταντώντων απλών έφημερίων μισθοδοτούμενων παρά τών 
εισπράξεων του παγκαριού, τέλος μετά πολλούς αγώνας, ων δεν εχομεν 
δυστυχώς όλα τά έγγραφα, άπεκρυσταλλώθη μεταξύ πατριαρχικού μοτυ- 
δρίου καί Ενορίας τύπος τις, ό του 'μοναστηριακού μετοχιού, τών εκεί 
Λαυριωτών ύποχρεουμένων τάς ήμισείας σχεδόν τών προσόδων νάδιατίθων- 
ται υπέρ τών δικαιωμάτων του άρχιερέως καί προς τούς «αδελφούς», 1) 
ώς άποκαλοΰνται οί επίτροποι του ναού, προς ευπρέπειαν καί διατήρησιν 
αυτού, ως καί διά την πληρωμήν" τών ιεροψαλτών, τού κηρίου, τού ελαίου 
καί τών λοιπών χρειωδών, ιερών σκευών, άμφίιυν κττ. έτερον δέ κονδύ- 
λιον διετίήετο χάριν βοήθειας πτωχών καί ορφανών καί διά την πληρωμήν 
τών διδασκάλων. Έκ τούτων πάντων δύνατάί τις νά συμπεράιη, ότι κατ’ 
όνομα μόνον ήτο μετόχιον, διά την μονήν περισσευόντων μετά την ίκανο- 
ποίησιν μάλιστα τού ηγουμένου, τών εφημερίων 2—3, τών ψαλτών καί τού 
κανδηλανάπτου, Λαυριώτουκαί τούτου, ελάχιστων ποσών, άλλ’έχομενήμεΐς 
οί μοναχοί έξω ευρι σκόμενοι ά'λλας προσόδους, άς ούκ οΐδασιν οί ιερείς τών 
πόλεων, τάς συνεισφοράς, τά αφιερώματα παντός είδους,,τάς προθέσεις 
τάς λειτουργίας,τά σαρανταλείτουργα κττ.έξ ών ωφελούντο οί τε εκεί άπο- 
στελλόμενοι Λαυριώται καί αυτή ή Λαύρα, εντεύθεν οί ανένδοτοι καί συνε
χείς αγώνες προς περιφρούρησιν τών δικαίων τού μετοχιού.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α'. Γ ράμμα  πα τρ ια ρχικήν  καί συνοδικόν Ν εο φ ύτο υ  Β '. 1 6 0 8  *)

Ό  άγιος Στέφανος προ τού 1608 είχε δοθή ώς σταυροπήγιον πα
τριαρχικόν υπό τής εκκλησίας £ΐς τον Φ ιλήμονα  «πρωτοσύγκελλον πα
τριαρχικόν^ (5). Ούτος ήδη παραχωρεί αυτόν τη Λανρρ υπό τον όρον αυ
τή νά άποσ^έλλη εφημέριον.λαμβάνοντα μόνον τά ήμίση τών προσόδων, 
τά δέ λοιπά θά άνήκωσιν αύτφ εν οσφ ζή, καί μετά θάνατον περιέρχονται 
τά πάντα εί; την μονήν Λαύραν. 1 2

1) Ή  λ. ήδελφός ένταϋθα ύ.τοδηλοΐ ο «  τό ίδρυμα είχε την έννοιαν περίπου 
τών έν τοϊς πό^εσιν ά^ελφοτήτοιν προς είιαγεΐς σκοπούς, εργαζομένων.

2) Προς τίδν Ν ε ό φ υ τ ο  ν τοΰτΟν σώζονται έπιστολαΐ έν κώδ. Ίβήρων 731, 
φ. 62 i t
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Β'. Κ υρίλλου τοϋ Λ ουκάρεω ς ο ιγ ίλλ ιο ν  1621.
II τρουσιάζονται επί συνόδφ ύπέρ των δικαιοομάτων τοϋ άγ. Στέφα

νου εκ της Λαύρας' άποσταλέντες ύ πρώην επίσκοπος Σάμου Μ α ρτύρ ια ς1) 
καί ό ιερομόναχος Μ ανααοής (7) μετά γράμματος τοϋ πατρ. Τ ιμ ο ϋέο υ  
Α ' 1 2 3) έπιβεβαιουμενον καί έπικυρουμενον καί ύπο τοϋ Ν εο φ ύτο υ  υπέρ των 
προνομίων τοϋ μετοχιού" ήδη δε ό Φ ιλήμω ν άνακαινίσας έκ βάθρων τον 
ναόν καί έπαυςήσας αυτόν (17) συνεφώνει καί πάλιν προς τήν Λαύραν τά 
ανωτέρω (331.). Ταϋτα πάντα εγιρίνονται καί συνοδικώς.

Γ'. Κ υρίλλου τον Λ ιυκ ά ρ εω ; οι,γίλλιον 1 6 3 1 .s) Άποθανόντος τοϋ 
ΦΛ-ήμονος οΐ υίόθετοτ αύτοϋ διεξεδίκουν τά δικαιώματα αϋτοϋ παρανό- 
μως. eO πατριάρχης άποδεικνϋει, δτι ούδέν δίκαιον έχουσι’ διότι νατά τήν 
άνακαίνισιν τοϋ ναοΰ έβοήθησαν καί οί Λαυριώται καί οί Χριστιανοί 
(23). Παραδειγματική η έκφρασις·σεβασμοΰ προς τήν Λαύραν.

Δ'. ΣΙαρΰ'ενίου πατρ ιά ρχου  γράμμα  1 6 4 0 .
■ Των επεμβάσεων τοϋ μητροπολίτου Άδριανουπόλεως ένεκα καί των 

υπερφιάλων άξιώσεων ό πατριάρχης κηρύσσεται υπέρ τής τελείας τοϋ με
τοχιού ανεξαρτησίας, άναγνωρίζων αυτό ως πατριαρχικόν τής Λαύρας μονϋ- 
δριον, μηδ’ όπωστιοϋν τή μητροπόλει υποκείμενον, άλλα καί ονόματος 
μνημονεϋον τοϋ πατριαρχικοί1.

Ελ ΙΙαρ'θ'ενίου Ά δρ ια νο υ π ό λεω ς προς τδν πα τρ ιά ρχην ά πανζητι- 
κον γράμμα  16 4 0 .

Φαίνεται δτι οϋτος άνθίστατο προς τά ανωτέρω καί έπιέσθη υπό τοϋ 
πατριάρχου’ δθεν έκών άκων υποχωρεί, καί λίαν ταπεινωτικώς καί δουλικώ- 
τατα άπαντα εις τόν πατριάρχην.

ς~'. Ν εό φ υτό ν  Ά δρ ια νο υπό λεω ς γράμμα  ύπερ  τω ν δικαιω μάτω ν της 
Λ αύρας 1 6 5 1 .

cO Παρ&ένιος Λ ', ως εΐδομεν, άπέσπασενάπό τής μητροπόλεως τό με- 
τόχιον καί παρέδωκεν αυτό τή Λαϋρφ, ό δέ Παρθένιος Β', ό οξύς έπι-

1) Οϋτος ήν σχόλαζαν έν Λαύρςι, ένθα άνήγειρεν έκ βάθρων τό παρεκκλήσιον 
tofl Καθολικού των αγίων 40 μαρτύρων, ως τό επί τής εικόνας της Θεοτόκου έν τφ 
τέμπλο) επίγραμμα διαλαμβάνει (Inscrip. Chret. 371).

2) Τοϋ το δεν σώζεται έν τή μονή.
3) Μέγισεον ένδιαφέρον κοί εΰλάβειαν έπεδείξατο ό Λ ο ύ κ α ρ ι ς  υπέρ τής 

Λαύρας, πλεΐστα αύεοϋ σιγίλλια σώζονται, ών έζέδοτο ό ’Αλ .  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς τ ά  
έ;ής έν τή Έκκλ. Ά ληθ. : ύπέρ των προνομίων 1621 (τόμ. ΙΒ ', σ. 230—1), υπέρ 
νεοσυσίάεου μονυδρίου έν Σκοπέλιρ 1630 (Κ.Δ', σ. 182), διά την πρόσκλησιν τής κά
ρας τοϋ ά /io.u Μιχαήλ Συνάδων εις Κύπρον 1629 (ΚΔ', σ. 85). Καί εγώ έν έδημοσί- 
ewoa ύπέρ τοϋ μειοχίου Σερρών 1632 (Γρ. Παλαμάς ΙΔ ' 330—1)



*0 άγιος Σ τέφ ανος εν Ά δ ρ ία νο υ η ό λε ι 269

κληθείς, κατά την δευτέρχν πατριαρχείαν (1648 —51) έπραξε to αντίθετον 
άφήυεσεν αυτό από τη; μονή; τελείως (10/ δθεν ό Ν εό φ υτο ς, οστις άπη- 
νέστατα καταδιωχθείς ύπ’ αυτού επανήλθε θριαμβευτικώς εις τον τής 
Άδριανοΰ θρόνον, μετά συντριβή; καρδίας ομολογεί την προσγενομένην 
αδικίαν και ύποσχεθείς αύτφ τφ Κυρίφ, δτι θά πολιτευθή εν δικαιοσύνη, 
αποκαθιστώ εις τά δικαιώματα του μετοχιού την Λαύραν, υποτελούς όμως 
τή μητροπόλει ώς προ του Π α ρθ εν ίο υ  Α \  και άποτίοντος αυτή 3000 άσ
πρα λόγιο έμβατοικίου. Καί ό μέν πατριάρχη; εκείνος ώς βίαιος είχεν κα
ταδιώξει καί τού; 'Αγιοταφίτας καί τον πατριάρχην ΙΤαΐσιον 1), ό δέ Λβ- 
ό ρυ ιο ς  εκ τής παλαιάς καταγόμενος Ηπείρου ύπήρξεν εις των αρίστων μη
τροπολιτών τής Άδριανουπόλεως προστάς επί 40 καί πλέον έτη, καί έν 
βαθεΐ γήρχτι κληθεί: καί επί τού οικουμενικού θρόνου (1688—9) πατριαρ- 
χεύσας επί 5 μήνας μόνον. Έξετιμήθη επί μαθήσει, αρετή καί συνέσει 
παρά πάντων των συγχρόνων καί υπό τού αύτοκράτορος τής 'Ρωσσίας Ά - 
’ Α λεξάνδρου τον Μ ιχα η λο β ίιξη . 1 2)

Ζλ Ίω α ν ν ικ ίο υ  Β'. α ιγίλλ ιον  1 6 5 1 . Οί Λαυριώται έζήτησαν παρά τού 
πατριάρχου, όπως καί συνοδικώς έπικυρωθώσι τά ανωτέρω μετά τοϋ Ά - 
δριανουπόλεως άποφασισθέντα, υποσχόμενοι οΰτοι αναντίρρητους νά δί- 
δωσιν έτησίως τφ Άδριανουπόλεως 3000 άσπρα λόγω έμβατοικίου, 
καί νά μνημονεΰωσι του ονόματος αυτού, ώς καί πρίν. Δυστυχώς παρ’ 
δλας τάς άράς μετά δύο ετη άνετράπησαν αΐ συνοδικαί αποφάσεις υπό 
τής εκκλησίας εις βάρος τών Λαυριωτών.

Η'. Ίω α νν ικ ίο υ  Β '. α ιγίλλ ιο ν  1 6 5 3 . Ουτος ορίζειάκριβέστερον τά δι
καιώματα τών Λαυριωτών, δηλ. τά ήμίση τών εισπράξεων (57), καί συνι
στώ αύτοις ν’ άποφεύγωσι πάσαν πλεονεξίαν, «αδελφοί τής εκκλησίας» 
ενταύθα καλούνται οί επίτροποι αυτής Άδριανουπολΐται (67), οΐτινες 
όφείλουσι νά επιτηρώσι την τού ναού ευπρέπειαν καί τά αφιερώματα 
ανεκποίητα ώς καί τάς λοιπάς κτήσεις, είσπράττοντες τά τε ενοίκια τών 
οικημάτων καί τάς ήμισείας τών προσόδων τοϋ ναού καί έν φόβω Θεοϋ 
υπέρ τοϋ ναού έξοδεύοντες (73). Ούτω περιωρίσθησαν μεγάλως αί άποδο- 
χαί τών Λαυριωτών, καί κατήντησαν περίπου άπλοι εφημέριοι.

Θ'. Δ ιονυσίου A . πα τρ ιάρχου πατρια ρχικόν συνοδιτόν γράμμα  1 6 7 2 .
Ό  διαληφθείς Άδριανουπόλεως Ν εό φ υτο ς , ό έπαγγελλόμενος ενώ

πιον Θεού καί ανθρώπων την άποκατάστασιν τών προνομίων τής Λαύρας,

1) Βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν Πίνακ. Πατρ. σ. 576.
2) Βλ. τοΰ κ. Γ ε δ ε ώ ν την μονογραφίαν : Νεόφυτος μητροπολίτης Άδριανοιι· 

πόλεως (1644—1688), Κ)πολις 1913,·
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ήδη φωράται δια νοούμενο; νά καταστήση τό μετόχιον τοΰτ’ αυτό μίαν 
τών πολλών τής πίλεως ένορ.ών (15). προσκλαυθέντες οί Λαυριώται προς 
τον πατριάρχην όνέτυχον εκεί καί τώ Ν ε ο φ ύ ιφ  συνοδικό) οντι καί τη με- 
σιτείρ καί άλλων ύψηλών προσώπων έπέτυχον εις τον περιορισμόν τών 
δικαιωμάτων αυτού εις 8000 άσπρα κατ’ έτος (38).

Ό  Διονύσιος Μουαιλέμτιςγνωστόζχοίς άγιορείταις καί δή τοΐς Τβη- 
ρίταις, ώς άφιερώσας εις την τών Ίβήρων την βιβλιοθήκην αυτοί, καί τώ 
1689 διαταςίμενος τά κατά τήν νεοσυστατον σκήτην τής αγίας ’ Αννης, 1) 
θεωρειιαιώς φιλαγιορείτης.

Γ . Γράμμα τον  ’Αδριανονπόλεως ’Αθανασίου 1 7 1 0 .
Εί; τον 'Α θ α νά σ ιο ν  τοϋτον παρουσίασαν οι Λαυριώται τον καθορισμόν 

τών αρχιερατικών, αποδοχών υπό τοϋ προκατόχου 5Αϋ'αναοίον  του Κρη™ 
τός (δυστνχώς καί τούτο τό έγγραφον δεν σώζεται), δστις μετά ταύτα έγέ- 
νετο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί αύιαι μένουσιν αμετάβλητοι 
εις τό ποσόν τών 70 γροσίων, λόγιο έμβατοικίου, 800 άσπρων διά τά έμ- 
βατοικοχάρτια, καί ως «φιλότιμα» από τού ηγουμένου καί τών εφημερίων 
α γ ά  600 γρόσια. Ά λλ’ είναι ά'ςιον απορίας πώς ονομάζεται μακαρίτης ό 
κατμ τό, 1,710 επί τού θρόνου ευρισκόμενος ’Αθανάσιος ό Κρής. *)

ΙΑ  . Ιΐαϊσίου Β’ σ ινίλλιον έηικνρωτικόν τών ηρονομίων τοϋ μετο
χιού 1 7 4 1 .

Δικαιολογεί τήν αΰςησιν τών αρχιερατικών αποδοχών α>ς εκ τής αύ- 
ξήσεως τών προσόδων (37), καί τούτο εύδιακρίτως έποίουν άφ’ εαυτών οι 
Λαυριώται (40). άλλ’ έν τούτοις περιορίζονται καί αύθις εις τά ανωτέρω 
καθορισθέντα ποσά, τούθ’ δπερ άπεδέξατο καί ό επί τού θρόνου τής 
Άδριανού Διονύσιος (55). ’Ίσωςδέ τούτο συνέβη' διότι κατά τό προηγού- 
μενον έτος λιμός μέγας συνέβη εις τήν πόλιν. 1 2 3)

ΙΒ'. Γαβριήλ Δ' α ιγίλλιον έταπνρωτικον 178 1 .
Τούτο είναι δμοιον σχεδόν τψ προηχουμένφ' δπερ καί επαναλαμβάνει 

αύτούσιον ολόκληρον σχεδόν* διότι, λέγει, ό καθορισμός τών άρχιερ. άπο-

1) Πατρ. Πιν. σ. 601, καί τοϋ αΰςοΰ Γ ε δ ε ώ ν δ "Αθως, Κ(πολις 1885, σ. 164 
περί της βιβλιοθήκη: έν Έκκλ, Ά λη θ . Α' 1884, σ. 480—1.

2) Κατά τον Γ ε δ ε ώ ν οϋτος άπέθανε πατριάρχης τφ  1711 Πατρ. Πιν. σ. 619.
3) Περί τοΰ λιμού τούτου ευρίσκω τό έξης σημείωμα έν τφ Λαύρ. κώδ. Ω 47 φ. 

283β : «αψμ' μαΐφ ήλθα είς Άδριανούπολιν καί ήταν ακρίβεια μεγάλη, τό αλεύρι 
ή όκά άσπρα 8, τό χάσικο 9, τό λάδι ά ϊπρα 50, τό σαμόλαδαν ομοίως, τό σαπούνι 
“σπρα 43, τό κερί άσπρα 120, τό βούουρον δεν ευρίσκονταν, τό τυρί άσπρα 24, τό 
κασκαβάλι ή όκά άσπρα 36, τό σιτάρι άσπρα 156»,
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δοχών Ιφηομόσθη και επί τοΰ πρφην Άδριανουπόλεως Ν ικηφ ό ρο υ  (26) 
καί αποτελεί έθος, και παλαιάν συνθήκην, ικανοποιούσαν άμφότερα τά 
μέρη (31). εύρέθη δέ σύμφωνος είςτοΰτο καί ό ιΰν Άδρια'νουπύλεως Κ α λ
λίν ικος  (26) καί επαναλαμβάνει τά ανωτέρω ποσά.

Ι Γ \  Ν εο φ ύ το υ  Ζ ' γράμμα  πα τρ ια ρχικόν  αυνοδικόν 1 7 8 9 .

Οί έν τή Λαΰρςι πατέρες στενοχωροΰμενοι ένεκα των υπέρογκων 
χρεών άπετάθησαν εις τά πατριαρχεία’ συνοδική δέ άποφάσει έπετράπη 
αυτοΐς, ινα έκποιήσωσι τά ιερά αργυρά σκευή του άγ. Στεφάνου καί αυτά 
τά κανδήλια, άποσταλέντος προς τούτο τοϋ προηγ. Γερασίμου. Άλλ’ οί 
τοΰ ρουφετίου των μπακάληδων—οίτινες φαίνονται- πρ'οστάται τοΰ μετο
χιού—άντεστάθησαν καί αποφάσισαν νά δανείσυίστ τ=ή Αατ'ρα τό ποσόν 
2000 γροσίων προς άνακοΰφισιν. Τό σπουδαϊον τοΰτό είς τά χρονικά τοΰ 
αγίου "'Ορους γεγονός υπάρχει άναγεγραμμένον και έν ίφ μεγ. Κώδικι 
τοΰ αρχείου τής μονής ως έξης :

φ. ]32β. «’Έστω δέ εις ένδειξιν των μεταγενεστέρων καί ετς : ΙνΐΓύ- 
μησιν διηνεκεΐ, on εις τό (.1790J έτος επορεΰθημεν είς βασιλεύουσαν
διά τό χρέος τοΰ ίεροΰ ημών μοναστηριού, καί τότε κοινή γνώμη πάντων 
τών προεστώτων άπεφασίσθη συνοδικώς, δτι νά πωλυθώσι δλά τα άσιμι- 
κά όποΰ εύρίσκονται έν τφ θείφ ναφ τοΰ αγίου πρωτομάρτυρος Στεφά
νου τοΰ έν’Αδριανουπόλει, καί δι’ επιστασίας καί θεάρεστου ζήλου τοΰ 
τότε ήγουμενεΰοντος συναδελφοΰ ημών προηγουμένου κυρ Ι γ ν α τ ίο υ  Σμυρ- 
ναίου, εδώθησαν παρά τοΰ εκεΐσε συναφίου τών μπακάλιδων γρόσια 2000 
ήτοι δυο χιλλιάδες καί ήγοράσθησαν τά άσιμικά παρ’αυτών μέ συμφωνίαν 
τοιαΰτην, ϊνα μένωσι τά άσιμικά εκείνα δλα είς την αυτήν πάλιν ίεράν εκ
κλησίαν, χωρίς νά έχωμεν άδειαν μήτε ημείς, μήτε αυτοί νά τά άποξενώ- 
σωμεν άπ’ εκεί, κατά τά συμφωνητικά γράμματα, όποΰ έδώσαμεν είς αΰ- 
τοΰς, όμοΰ καί συνοδικά».

Περί τής δεινής οικονομικής καχεξίας τής μονής Λαύρας κατά τά 
τέλη τοΰ ΙΕΓ αίώνος εγράψαμεν άλλοτε ή. Έν τφ κώδικι τοΰ Κ υρ ίλλο υ  
σ. 163 ευρίσκω τάδε γεγραμμένα’ί «έν τφ,ζσπα' σωτηρία) δέ-,αψοε' (177ο) 
έφθάσαμεν οί άξιοι ελέους έλθείν είς την αυτήν 1 2) ή καί χείρονα <Τήν]> 
κατάστασιν, είς μέν τό κοινόν περίπου τά 1.00 πουγγεϊα τό χρέος ποσού-

1) Βλ. ‘Ιστορίαν τοΰ ασκητισμού τόμ. Α σ. 157, ένθα καί περί τοΰ κοινοί}· τοΰ 
“Όρους χρέους.

2) “Ανωτέρω γρίφει περί δυστυχίας σύμβασης τω 1583, καθ' δ τό πλεϊσεον τής 
μονής ήρημώθη.
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μενον, πάρ°ς των κατ’ ιδίαν, ών ενεκα Ιδού πωλούμεν τά ιερά σκεύη, ακο
λούθως και τά μετόχια μας. φευ, φευ, φευ! Τούτο δέ εί και εξ αμαρτιών 
ημών, κατά δέ τό φαινόμενον εκ τού άκολουθήσαντος πολέμου μεταξύ 
'Ρωσσών καί Όθωμάνων».

Τώ 1789 ειχεν έπιταθή τό κακόν και οι Λαυριώται προϊστάμενοι 
είχον κλεισθή εις τον πύργον τού Πρωτάτου ώς μή δυνάμενοι νά ά- 
ποτίσωτι τό κοινόν χρέος, οι δέ λοιποί εγκατέλιπον την μονήν. ') 
Δέν γνωρίζομεν τά έπακολουθήσαντα έν Άδριανουπόλει, άλλ’ό αυτός 
πατρ αρχής Ν εό φ υτο ς  4 μήνας μετά την έκδοσιν τού άνωτ. σιγιλλίου, 
Ιδού εις έτερον γράμμα εκδοθέν την 6 Απριλίου τού 1790 τί συμ
βουλεύει τοΐς άπεγνωσμένοίς Λαυριώταις: «’Ίδομεν καί ιά περί τής κατα- 
στάσεως τού μοναστηριού σας γραφόμενα. Υμείς ακολουθήσατε, καθώς 
σάς προεγράψαμεν διά την τού μοναστηριού σας οΙκονομίαν, καί εύχεοθ·ε 
πρός Κύριον καί έλπίζομεν επί τών ημερών μας νά λάβη την καλήν του 
κατάστασιν. έπιμεληθητε δμως νά στείλητε καί τά άσήμιά σας καί δσα 
άσπρα δυνηθήτε, καί μην ύποπτεύεσθε' διότι μέ τήνκαλήν άποκατάστασιν 
τής πατριαρχεία; καί εσείς θέλετε εύρει άνεσιν καί απαλλαγήν τών συνε
χομένων ύμά: δεινών καί καταδρομών» ?).

Καί τφ 1795 άναγινώσκομεν εις τον Λανρ. A 57 κώδικα : «Διά την 
εσχάτην δυστυχίαν τής δε τής Λαύρας εύβγαλαν οι προεστώτες τον διάχρυ- 
σονκαί ώραίον κόσμον εκ τούτου τού θείου ευαγγελίου, καίέδόθη διάφορον 
τού έν Κωνσταντινουπόλει χρέους1 ,αηάιε', έν δεκεμβρίφ». Περί τού σπου
δαιότατου τούτου ζητήματος,τής άπεμπολήσεως δηλονότι έκκλησ. κινητών, 
οι κανόνες άπαγορεύουσι ρητώς, άλλ’ οί έρμηνευταί έρμηνεύουσιν αυτούς 
ποικιλοτρόπως, 3) καί προσπαθούσι νά περιβάλωοιν αυτήν διά κύρους, εάν 
καί ή σύνοδος συναινέση. *) Παρά ταύτα, καίτοι έ'χομεν τό παράδειγμα τού 
πατρ. Σ έργιου  επί 'Α λ εξ ίο υ  τοϋ Κ ομνηνοϋ, δμως άλλως έδοξε τοΐς τότε 
διακεκριμένοι; άρχιερεύσι καί κανονολόγοις τής έκκληοίας. θύτες διά τούς 
συνεχείς πολέμους πρός τον Λογγοβαρδίας δούκα cΡ ομβ έρτο ν , χρείας ού-

■ 1) Ίστορ. Ά σχητ. 158.
2) Έδημοσιεύθη μετ' άλλου γράμματος τοΰ Ν ε ο φ ύ τ ο υ  υπό Α. Λ α υ· 

ρ ι ώ τ ο υ έν Έ κκλ. Ά ληθ . τόμ. ΚΑ' 19C4. σ. 34.
3) *0 Β α λ σ α μ ώ ν έπραγματεύσατο περί τούτου έν έκτάσει καί άποφαίνεται, 

δτι εκποίησις μέν δεν επιτρέπεται των ιερών σκευών, δανεισμός δε,άλλ’ έάν δεν πλη· 
ρωθώσι καί πάλιν νά έπίστραφώσι (Σύνταγμα Κανόνων ΊΡάλλη καί Ποτλή, τόμ. 
Β', σ. 592 - 611).

4) Αύτ. Γ' σ. 392. Έ π ιθ ι  καί δσα περί τούτου γράφει δ Μ ί λ α ς σ. 761—63 
τοΊ έκκλησ. Δικαίου, Ά θή να ι 1906 (μεταφρ. Μ ε λ, Ά  π ο σ τ  ο λ ο  π ο  ή λ ο υ  
εν τη Μαρασλείφ Βιβλιοθήκη).
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ση; χ·τη τάτων έλαβεν από τών . εκκλησιών άργυρά τινα καί χρυσά μκεΰη 
μετά τής ύποσχέσεως τής επιστροφής. Άλλα τό τοιοΰτον έδημιοΰργησε 
σπουδαΐον έκκλ. ζήτημα, ώ; έμφαίνεται υπό των έκ τής βιβλιοθήκης τής 
Λχΰρας δημοσιευθέντων 'επισήμων εγγράφων, και κατεξανέστησαν κατά 
τής ιεροσυλίας ταΰτης ό ’Αντιόχειας 3Ιω άννης,. Λ έω ν  δ Χαλκηδόνος, δ 
Ιω ά ν ν η ;  Είιχ.χΐτων, καί δ Άδριανουπόλεως, άποφηνάμενοι, ότι τά άπαξ rco 
Θεω άφιερωθέντα αναπαλλοτρίωτα διαπαντός.

Καί ταϋτα μέν περί του μετοχιού του αγίου .Στεφάνου. Σημειοΰοθω 
μοι δέ καί τούτο, όπως ή του Κωνσταντίνου έκτήσατο πολιούχον τον πρω
τόκλητον τοϋ Κυρίου ’Απόστολον Άνδρέαν, οΰτω καί ή τοΰ ’Αδριανου 
τον πρωτομάρτυρα καί αρχιδιάκονον Στέφανον. Ή  δέ Λαΰρα εΰγνωμονοΰ- 
σχ δι3 όσα αγαθά διέπεμπεν εκ του μετοχιού άνήγειρε τφ άγ ψ καί έπ3 
αύτοΰ μάλιστα τοΰ πΰργου τοΰ Τσιμισκή, περί οΰ έν αρχή εϊπομεν, ώραίον 
παρεκκλήσιον, ένθα οί επανερχόμενοι έκείθεν ηγούμενοι έλειτοΰργουν άπαξ 
τής έβδομάδος. φέρει δέ επιγραφήν :

ή- Άνεκαινίσθη δ παρών πύργος τοΰ Τζιμισκή, καί άνηγέρθη δ πα
ρών ναός έκ βάθρων γής τοΰ αγίου κέ ενδόξου αποστόλου πρωτομάρτυρος 
καί αρχιδιακόνου Στεφάνου διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ πανωσιωτάτου 
αγίου καθηγουμένου κυρίου π. ΙϊαρΌ'ενίον έκ νήσου Τίτου.

έν έτι ,ζρΗς' (1688)

3Αλλ’ ένταΰθα μέν κέκτηται οΰτω μεγαλοπρεπή καί οχυρόν οικον, έν 
’Αδριανουπόλει δέφεΰ! δ οίκος αύτοΰ εγένετο κέντρον άσεμνων θεαμάτων! 
3Ώ τής μακροθυμίας σου, Κύριε, άλλ’ έλπίσωμεν, καί «ή ελπίς ημών βέ
βαια υπέρ υμών* είδότες οτι ώσπερ κοινω νοί έο ιε  τω ν π α θ η μ ά τω ν  οϋτω  
καί zffς παρακλήοεώ ς»  2).

Α \  Χ α ρτφ ο ν  0 ,4 4 X 0 ,3 2 . Γ ράμμα  πα τρ ια ρχικόν αυνοδικόν 1 6 0 8 .

Ν εόφ υτος  έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας ‘Ρώ
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Έτ-ιδή τό πατριαρχικόν σταυροπήγιον τοΰ αγίου πρωτομάρτυρος Στε
φάνου τό ένδον τή ’Αδριανουπόλει εΰεργετηθέν πρώτον παρά τών προ

1) Ύ πό Ά  λ ε ξ. Λ α υ ρ ι ώ r  ο υ έν Έκκλ. Ά ληθ. er. Κ', 1900, σ. 352—S53, 
3 5 4 -8 , 362—5, 4 0 3 -7 , 411—13, 44S—7, 455-6 .

2) Παύλου, Β ' Κορίνθ. 1, 7. Διά την έπηγγελμένην τούτην παράκληαιν οί μέν 
άγιοι προσέύχρνται γονυκλννώς προ τοϋ θρόνου τής μεγαλοσύνης έν τφ ουρανω 
ήμτΐς^ δέ ένταΰθα όφείλομεν νά έργασθώμεν μετά ζήλου, επίμονης καί συνέσεως. 
Νϋν μανθάνω o n  ό ναός κατηδαφίσθη, άνοι7θείσης έκέΐ πλατείας.
Θ ρ . α κ ι κ ά  Σ Τ '  18
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ημών πατριαρχευσάντων άοιδήμων πατριάρχων τφ όσιωτάτω έν ιερομονάχοις 
καί πνευματικρΐς πρωτοσυγκέλφ τής καθ' ή μας του Χρίστου μεγάλης εκκλη
σίας κυρ Φ ιλήμρνι, νυν δέ καί μετά γνώμης αΰτοΰ έδόθη καί άφιερώθη τή 
σεβασμίρ, ιερά τε καί βασιλική μονή τής Λαύρας, τήςέν τφ 'ΆΟφ, άποφαι- 
νόμεθα, ϊνα πάλιν ό αυτός όσιώτατος πρωτοσΰγκελος κυρ Φ ίλήμω ν  εϊη καί 
έσετ,αι επίτροπος ήμέτερος πατριαρχικός τε καί τής μονής, ως εν αυτή καί 
την μετάνοιαν δοΰς, δεσπόζει τε καί εξουσιάζει αυτό τό πατριαρχικόν σταυ- 
ροπήγιον Ιφ’όρφζωής αύτου καί εις τον κατ’ έτος άποστελόμενον εφημέ
ριον παρά τής θείας Λαύρας την επιτροπείαν έχειν, καί εΐ τυχόν άδόκημον 
ό ντα, πέμπειν μέν τούτον τή μονή προσκαλέσαι καί τά μέν ήμισυ των εισο
δημάτων καρποίται ό ρηθείς πρωτοσΰγκελος κυρ Φ ιλήμω ν  τά δέ λοιπά 
τή σεβασμία μονή τή; Λαύραν πεμπέτωσαν. μετά δέ την άποβίωσιν του- 
του ή πάσα εξουσία του σταυροπηγίου έν τή μονή μενέτω γνώμη τής πα
τριαρχικής καί ίεράς των αρχιερέων Συνόδου. "Οθεν δη καί τό παρόν 
έγένετο κατά τό έτος ,ζριζ' καί έπεδόθη ά—α (;) Λαύρφ τή σεβάσμιοι εις 
άοφάλειαν.

Έν μηνί δεκεμβρίφ ινδικηώ.'ος ζης.

7  Ό  Καισαρείας καί.Καππαδοκίας Ρρηγόριος έχων καί την γνώμην 
των Ηερωσολυμων.

j  Ό  Άδριανουπόλεως ’Ά ν& ιμος  έχων καί την γνώμην τοΰ Διδυ
μοτείχου.

f  Ό  Σελεύκειας (;) Θεοφάνης, f  cO μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας 
Μ αρτύριας.

•j-.Ό Παλαιών Πατρών Σ υμεώ ν  καί τάς γνώμας έχων τοΰτε αδελφού 
ΈΙρακλείας καί Κορίνθου.

f  Ό  Καισαρείας Γερμανός  και πάσης ΙΙαλαιστίνης.
f  Ό  Δημητριάδος Διονύσιος.
f  Ό  μέγας ρήτωρ τής μεγάλης εκκλησίας έχων την γνώμην του 

Θεσσαλονίκης, τοΰ Λαρίσσης,τοΰ Θηβών καί τοΰ Μετρών.
+ Ό  μέγας εκκλησιάρχης τής μεγάλη'ς εκκλησίας Μ ιχαήλ  έχων 

καί τάς γνώμας των πανιερωτάτων αρχιερέων τοΰ τε Φιλιππουπόλεως, 
τοΰ Σερρών, τοΰ Δρίστρης καί τοΰ Τυρουλώης. (αί των έκκλ. δφφικιάλων 
εΐ τό δεξιόν κάτω άχρον).-

Τό πλεΐστον τοΰ κειμένου είναι αμαυρόν έςατμισθείσης τής μελάνης.

Β \  Σ ιγ ίλ λ ιο ν  μεμβρά ινον 0,55>  0 ,5 9 , ϊιό υ ς  1621.

Κ ύριλλος  έλέφ Θε'οΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας ‘Ρώ
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.
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Τής ημών μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης, συ νεδριαζόντων 
αίκή καί των καθευρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων καί ΰπερτίμων των 
ιών εν αγίφ πνεόμάτι αγαπητών αύιή αδελφών καί συλλειτουρ
γών παραστάντες οΐ από τη; σεβάσμιας θείας ίεράς καί βασιλικής 
πατριαρχικής μονή; τής έν τω ά γ ιωνυμφ δρει Λαύρας, ο τε -θεοφιλέ
στατος πρώην επίσκοπος Σάμου κυρ Μ α ρτύρ ιες  καί ό εν ίερομο- 
νάχοις όσιώτατος κυρ Μ ανααής ένεφάνισαν γράμμα του προ ημών 
μακαρίτου πατριάρχου κυρ Τ ιμ ο θέο υ  δηλοποιοΐν, ως επί των ημε
ρών του προ αυτοί πατριάρχου κυρ Ν εο φ ν ιο ν  έκρίθη διά γράμματος 
εκείνου πατριαρχικού καί συνοδικοί καί εβεβαιώθη ύπάρχειν καί υποκει- 
σθαι τό ένδον Άδριανουπόλεως ευρισκόμενον πατριαρχικόν σταυροπή- 
γιον του αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου τή αυτή σε
βάσμιοί θεία καί ιερά βασιλική μονή τής Λαύρας δεήσει καί αξιώσει του 
εν αυτφ πολλά κοπιάσαντος καί δαπανήσαντος όσιωτάτου έν ίερομονά- 
χοις καί πνευματικοΐς πατριαρχικοί πρωτοσυγκέλου κυρ Φιλήμονος καί 
πέμπεσθαι έκεΐθεν ιερομόναχον του ψάλλειν καί ιερουργεί ν έν αυτώ καί 
μνημονευειν τοί πατριαρχικοί ονόματος, καί ουκ ήν χρεία καί ανάγκη 
έτέρας ασφαλείας τοί τοιουτου καί βεβαιώσεως. Ά λλ3 επειδή ό διαλη- 
φθείς πατριαρχικός πρωτοσυγκελος κυρ Φ ιλήμω ν  επί τή προτέρμ άνακτή- 
σει μή άρκεσθείς έκινήθη καί πάλιν, θείφ ζήλο) καί έ’ρ<ήρ>ωτι τρωθεις 
καί οΰ μόνον έκ βάθρων καί έξ αυτών τών θεμελίων τον έκεΐσε θειον ναόν 
τοί αγίου Στεφάνου 'άνήγειρε καί έπηυξησε καί ευρυχωρύτερον έποίησε 
καί έβελτίωσε καί έκαλλώπισε καί έκόσμισεν οίκείοις άναλώμασι καί κο- 
ποις ουκ ολίγους καί μόχθοις καί ίδρώσιν, αλλά καί κελλία ικανά και άρ- 
κουντα έν τή περιοχή αυτοί κατεσκευασε καί ωκο.δόμησε, καί προσέπεσον 
οί ανωτέρω ρηθέντες καί τανίν τή ημών μετριότητα καί έδεήθησαν τυ- 
χε'ίν καί παρ' αυτής γράμματος εις πλείονα την διαμονήν καί ασφάλειαν. 
Του του χάριν καί ή μετριότης ημών την αΐτησιν αυιών άποδεξαμένη ως 
εύλογον ούσαν καί τφ \θεφ φίλον γράφει καί εν άγίφ άποφαίνεται πνευ- 
μάτι γνώμη καί τοί μακαριωτάτου πάππα καί πατριάρχου τής μεγάλης 
πόλεως ’Αλεξάνδρειάς κυρ Γερασίμου  καί τών λοιπών ΐερωτάτων αρχιε
ρέων καί ύπερτίμων τώ ν εν άγίφ πνεύματι αγαπητών αυτής αδελφών καί συλ
λειτουργών, ινα καί από τοί νίνείς τον έξης άπαντα αΙώνα είη καί υπάρχει 
τό πατριαρχικόν αυτό σταυροπήγον τοί αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδι
ακόνου Στέφανου, τό έν τή Άδριανουπόλει, μετά καί πάντων τών κτημά
των αυτοί καί κελλίων καί των λοιπών αφιερωμένων αυτοί πραγμάτων 
καί ιερών σκευών καί βιβλίων ήνωμένον καί υποκείμενον τή προρρηθεί- 
ση βασιλική ιερά θείφ καί σεβάσμια πατριαρχική μονή τής Λαύρας, όφεί- 
λοντος καί τοΰ κατά καιρούς ηγουμένου αυτής καί τής συνάξεως πάσης 
πέμπειν ενα τών ίερομονάχων εις τό πατριαρχικόν αυτό σταυροπήγιον
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του αγίου πρωτομάρτυρος και δρχιδιακόνου Στεφάνου του ψάλλειν και 
ίερουργεΐν εν αύτφ καί μνημονεύειν του τε πατριαρχικού ονόματος κα'ι 
τών κτητόρων καί παρέχειν τά ήμισυ των εισοδημάτων του ναοΰ προς 
τον έν ίερομονάχοις αυτόν τον κυρ Φ ιλήμονα  μέχρι τέλους ζωής αυτοΰ, 
έν βτρει αργίας άσυγνώστου καί άφορισμοΰ άλΰτου του από Θεοΰ παν- 
τοκράτορος. μετά δέ την άποβίωσιν αυτοΰ ώσι τά αυτά εισοδήματα πάν
τα του αυτοΰ ναοΰ μετά καί των κελλίων καί των λοιπών αφιερωμένων 
πραγμάτων καί παντοίων ιερών σκευών καί βιβλίων υπό την εξουσίαν καί 
δεσποτίαν καί διοίκησιν τής αυτή; θείας καί ίεράς καί βασιλικής μονής' 
τή; Λαύρας, έτος οΰ 6 ήλιος έφορα, καί μηδεμίαν εξουσίαν έχωσι οι κλη
ρονόμοι τοΰ αυτοΰ πρωτοσυγγέλου κυρ Φ ιλήμονος ζητήσαι καί λαβεΐν 
π)λύ ή ολίγον άχρι καί οβολού" ο; δ’ άν τολμήση όψέποτε εκ τών συγγε
νών καί κληρονόμων αυτοΰ καί άλλων καί ζητήσει άποξενώσαι καί από
σπαση αυτό από τή; μονή;, ή εισόδημα λαβεΐν,ως εΐπομεν πολύ ή ολίγον, 
καί σκάνδαλον προξενήση, ό τοιοΰτος ίερεύ; μέν ών ή καί άρχιερεύς αρ
γός έστω πάσης αρχιερατικής ένεργείας καί τάξεω;, καταφρονών δέ καί 
αφωρισμένο; από Θεοΰ,ω; άξιο; καθηρέσεω;* λαϊκός δέ ή μοναχός άφω- 
ρισμένος από τή; αγία; δμοουσίου καί ζωοποιοΰ καί αδιαιρέτου Τριάδος 
καί πχρα τών τριακοσίων δέ ια καί οκτώ θεοφόρων πατέρτον τών εν Νι- 
κχία, καί κατηραμένος κ ιί ασυ γχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος έν τφ 
νΰν αίώνι ^αί Ιν τφ μέλλοντι, καί τυμπανιαΐος καί .έξω τής εκκλησίας 
Χριστοΰ καί κληρονομήση την λέπραν τοΰ Γιαιζή καί την αγχόνην τοΰ 
’Ιούδα καί τφ αίωνίφ άναθέματι ΰπόδικος. "Οθεν καί εις τήν περί τούτου 
δήλωσιν καί διηνεκή καί πλείονα τήν βεβαίωσιν έγένετο καί τό παρόν 
πχτριαρχικόν καί συνοδικόν συγ-λλιώδες γράμμα καί έπεδόθη τφ πατρι
αρχική σταυροπηγίω τοΰ αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφά
νου τφ έν τή Άδριανουπόλει, καί δι’ αυτοΰ τή θεία ιερά καί βασιλική 
καί πατριαρχική σεβασμίςχ <^θείφ κ£ά ιερμ^> μονή τής Λαύρας έν έτε1 
ζΦ ρΦ κΦ θΦ> μηνί Άπριλλίφ. Ινδικτιώνος δη?.

-J- Κ ύ ρ ιλ )Ιίς έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

j  Γεράσιμος  έλέαρ θεοΰ Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης Άλε- 
.,ξανδρείας.

ή- Ό  Κυζίκου Παρ&ένιος, f  δ Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, f  δ 
Ναύπακτού καί *Άρτης Γ αβριήλ  f  δ πρώην Τραπεζοΰντος 'Ιγνά τιος
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*jr δ Συνάδων Λ ο γγΐν ο ς , ι) f  δ Ίωαννίνων . . . . * )
j  Ό  Φιλίππων καί Δράμας Κλήμης,  3) f  δ Μεσημβρίας Κυπριανός  

f  Άγχιάλου Παρΰένιος.
'Ραιδεστοΰ, επίσκοπος Μελχιοεδέκ.

Σημ 'Η διά κυανής μήρινΦος έπικρεμαμένη μολυβδίνη σφραγίς εις 
άρίστην κατάσπασιν. ή μεμβράνη λευκή καί τά γράμματα λίαν μελανά.

- Γ'. Σ ιγ ίλ ιο ν  μεμβράινον 0 , 5 5  <0 , 7 0 , Ζζους 1 6 3 1 .

Κ ύ ρ ιλλο ;  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρώ
μη; και Οικουμενικός Πατριάρχης. !

f  Ου μόνον δίκαιον βσιί διάτηρεΐν καί φυλάττειν άμετάτρεπτα καί 
απαρασάλευτα τά παλαιγένή των προ ήμών άοιδήμων Πατριάρχων γράμ
ματα τά ύπογραφαίς πολλών αρχιερέων κατήσφαλισμένα, τά γραφέντα 
καί δοθ'έντα κατά καιρούς δηλονότι επί βεβαιώσει καί διορθώσει πολλών 
αναγκαίων εκκλησιαστικών πραγμάτων κρίσει καί εξετάσει ακριβή, αλλά 
καί τούς άθειοΰντας καί παραβλέποντας ταύτα εϊργειν ρση δύναμις καί 
εκκλησιαστικούς έπιτιμάν καί αύστηρώς παιδεύειν. Επειδή τίνυν ενεφα- 
νίσάησαν πρότριτα τή ημών μειριότητι γράμματα των προ υμών πατριαρ
χιών, του τε κύρ Ν εοφύτου  καί κύρ Τιμοθέου  δηλόποιοΰντα, ως επί τής 
πατριαρχεία; του κύρ Ν εοφύτου  εκείνου ύπετάγη τό εγδον Άδριανου- 1 2 3

1) Ά  λ ε ξ. ό Λ α ΐ ρ ι ώ ι η ς  έδημοσίευσεν έτερον σιγίλλιον τοΰ Κυρίλ
λου τής αυτής χρονολογίας καί άνέγνω κακώ ς: " Α ν δ ρ ο υ  Λ ο γ γ ΐ ν ο ς  
(Έ κκλ. έτος ΙΒ ', 1893 ο. 231). Δυστυχώς τούτφ άκολουθήσας καί ό καλός μεσαιω
νοδίφης Δ η  μ. Π α σ χ ά λ η ς  ανέγραψε μεταξύ ,χών εν "Ανδρφ αρχιερατέυσαν- 
των καί τόν Λ ο γ γ ί ν ο ν  τούτον, επ’ ουδεμιας άλλη: στηριξόμενος μαρτυρίας (βλ. 
Θεολογία, τόμ. A' 192G, σ. 109).

2) Ό  αύτός εκδότης εν τω άνωτ. σιγιλλίφ έξέδοτο: Θ ε ό κ λ η τ ο ς ,  τών 
πάντη αδυνάτων ή δυαξύμβλητος όντως μονοκονδυλία νά σημοίνη τοϋτο ιό όνομα, 
τό πάθημα τοΰ Άνδρίου λογίου έταθε καί ό άμός σεβασμιιότατος φίλος πρ. Π α 
ρ α μ υ θ ί α ς  Ά θ η ν α γ ό ρ α ς ,  επί τοιαύτη; μοναδικής καί λίαν υπόπτου 
στηριχθείς πηγής, καί έτλασε Θ ε ό κ λ η τ ο ν  Ίωαννίνων άρχιερατεύσαντα κατά 
τά έτη 1621—1632 (Βλ. Ή πειρ . Χρονικά έτος Γ ' 1928, σ. 28) νορήξω ότι είναι 
Π α ρ θ έ ν ι ο  ς,

3) Ό  Ά  λ, Λ α υ ρ ι ώ τ η ς άνέγνω Σωζουπόλεως (!).
Ή  άνάγνωσις τών ανωτέρω υπογραφών προσεπικυροΰται καί υπό δύο άλλων 

συνοδικών «υπομνημάτων» έκδοθέντων τω αΰιώ έχει υπό Κ υ ρ ί λ λ ο υ  τ ο ΰ  
Λ ο υ κ ά ρ ε ω ς  καί δημοσίευθένχων έν αρχή τοΰ Β' τόμ. τών επισήμων πατρ. 
εγγράφων (σ. 1—6) υπό Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ e ι κ ά ν η (Κ)πολις 1904).

Ν,
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πόλεως εΰρισκόμ,ενον πατριαρχικόν σταυροπήγιον του αγίου προηομάρ- 
τυρος»καί αρχιδιακόνου Στεφάνου τη σεβασμ,ία και ιερά και βασιλική μονή 
της Λαύρας τη εν τφ άγιωνύμω ό'ρει, χάριτι μέν του πατριάρχου εκείνου 
δεήσει δέ και παρακλήσει πολλή του έν ίερομοτάχοις ποτέ παπά κυρ Φι- 
λήμονος εις τό πέμπεσθαι έκεΐδεν ιερομόναχος εις τό ψάλλειν και ίερουρ- 
γεϊν έν αυτφ και μνημονεύειν του πατριαρχικού ονόματος, και βιβαιοΰν- 
τα την αυτήν άπόφασίν μένειν απαρασάλευτου, καθώς και μετά ταυτα 
έπί τής πατριαρχείας ημών δ προρρηδεις παπά Φ ιλήμω ν  συνδρομή των 
πεμφθέντων πατέρων από τής μονής τής Λαύρας τότε εί.ς ταξείδιον κα 
ελεημοσύνη και βοηθέ ίφ των χριστιανών άνέκτισε συν αυτοΤς έκ βάθρων 
τον αυτόν ναόν τοΰ αγίου Στεφάνου καί έπαυξήσαντες εΰρυχωρότερον 
έποίησαν καί έβελτίωσαν καί έκαλλώπισαν, άναλώμασι μέν έξ έλεημοσνιών 
των χριστιανώινφ ώς εϊπομεν, κόποις δέ καί μόχθοις καί ϊδςώσιν ϊδίοις αυ
τών, άνεγείροντες καί κελλία εν τή περιοχή αυτόν, καί τά πάντα καλώς 
ποιήσαντες προσέπεσον τότε τή υμών μετριότητι. καί διά γράμματος ήμε- 
τέρου συνοδικού ήσψαλίσαντο ταυτα, ως φαίνεται, επί τό είναι μέν τό 
σταυροπήγιον αυτό εΐ,ς την εξουσίαν τής Λαύρας, μερίζεσθαι δέ αΰτοΰ 
τό εισόδημα μεταξύ τών πατέρων τοΰ μοναστηριού καί τοΰ παπά Φίλ-ή- 
μωνος εκείνου επί ζωής αΰτοΰ μόνον, μετά δέ την άποβίωσιν αΰτοΰ μέ* 
νειν άπαν τό εισόδημα έν τή εξουσία τοΰ μοναστηριού, μηδενός τών υίο- 
θετών ’) εκείνου μετέχειν έξ αΰτοΰ ήδη δέ τοΰ παπά Φ ιλήματος τό ζην 
άποβαλόντος οΐ υιοί θετοί εκείνου σπεΰδουσι ίδιοποιεί,σθαι τό ήμιου είοό- 
δημα τοΰ σταυροπηγίου, όπερ έλάμβανεν 6 παπά ΦίΧή(ιων, καί άδικεΐν 
τό μοναστηριού κακώς τοΰτο διανοούμενοι, δπερ άτοπον καί παράλογον, 
Τοΰτου χάοιν δεηδέντων τών πατέρων μεγάλη τή αξιώσει δευτέρου έπιχυ- 
χεΐν ήμετέρου γράμματος, συνιστώντος μεν τα παλαιγενή αυτών γράμ
ματα , άποφαινομένου δέ έχειν αυτούς άπαν τό εισόδημα τοΰ σταυροπη
γίου, ώ: δεδηλωται, αδιασπάστως εις αιώνα τον άπαντα, γράφομεν διά τοΰ 
παρόντος καί άποφαινόμεθα γνώμη συνοδική τοΰ τε άγιωτάτου καί μακαριω- 
τάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρ Θ εοφάνονς καί τών παρατυχόντων 
ίερακάτατν αρχιερέων καί ΰπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών καί συλλειτοϋργατν, ίνα τών προγραφέντων καί δοΟέντων 
πατριαρχικών συνοδικών παλαιγενών γραμμάτων επιβεβαιώσει τής τοι- 
αύτη; ύποδέσεως καί μάλιστα τοΰ ήμετέρου συνοδικόΰ γράμματος έχόν- 
το>ν τό κύρος καί βέβαιον καί άμετάτρεπτον εις τον έξης άπαντα χρόνον, 1

1) "Οποί; συνάδελφός ελεγείο τότε οΰτω καί υίοθετός. τό ορθόν υίόθετος πρβλ0 
Κ λ η μ. ° Α λ έ %. 977 υίόθετος γέγονεν ό Χριστός.
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τό μέν σταυροπήγιον του «γιου Στεφάνου τό έν tfi Άδριανουπόλει εϊη 
υποκείμενον τη θεία μονή τής Λαύρας τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός 
ημών ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου, και οί τής μονής ταύτης πατέρες έχον- 
τες αυτό έν τή εξουσία τής μονής άδιασπάστως καί άναφαιρέτως λαμβά- 
νωσι τό έξ αΰτοΰ συναγόμενον άπαν εισόδημα τοΰ δλου ενιαυτού εις επί
σκεψήν τοΰ μοναστηριού αυτών άκωλύτως καί άνεμποδίστως, μηδενός 
ενανηουμένου αΰτοΤς περί τούτου ή αντιλέγοντας, άλλ’ ουδέ τοΰ κατά τό
πον άρχιερέως, ή τό σταυροπήγιον αυτό καταπατοΰντος έν αργία καί άφο- 
ρισμφ οί δέ υίοθετοί εκείνου τοΰ ποτβ παπά Φι.λήμονος, δτε . . . . ’),
καί "Ιω άννης οΐ δικαιολογούμενοι τάχα έ'χειν τό ήμισυ σταυροπήγιον, 
ώς από κληρονομιάς έναπόκεινται αΰτοΐς, οπερ ά'δεκτον καί παράλογον, 
πόρρω άπέχουσα αΰτοΰ, ώς μηδεμίαν κεκτημένοι μετοχήν εξ αΰτοΰ ολως 
κατά νόμον, άν δ’ ά'λλως θελήσώσι έναντιούμενοι τή παρούση άποφάσει 
εΐτ’ αΰτοί, είτε καί ό'σοι άλλοι καί σκάνδαλον προξενήσωσι καί ζημίαν 
τινά αΰτοΐς έπ’ ανατροπή τοΰ παρόντος, άφωρισμένοι έστωσαν από θεοΰ 
κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί άλυτοι μετά 
θάνατον καί τυμπανιαΐοι έν ιφ νυν αίώνι καί έν. τφ μέλλοντι. έχέτωσαν 
δέ καί τάς άράς τών τριακοσίων δέ'κα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων 
των έν Νικαία καί τών λοιπών ανιών συνόδων, καί κληρονομησάτωσαν 
την λέπραν τοΰ Γιεζή καί την αγχόνην τοΰ Ιούδα, αί πέτραι, τά ξύλα, ό 
σίδηρος λυθήσονται, αΰτοί δέ οΰδαμοΰ, καί έξω τής τοΰ Χρίστου έκκλη- 
σίας. εΐπερ δέ καί γράμμα εδόθη αΰτοΐς εις to έχειν αΰτοΰς άμετόχως τό 
ήμισυ εισόδημα τοΰ σταυροπηγίου ή έκδοθήσεται κατά συναρπαγήν μετά 
ταΰτα άκυρον έστω καί εί; οΰδέν λογιζέσθω, άλλα καί όστις συνηγορήση 
ή καί βοηθήση αΰτοΤς κατάτοΰτο ιερωμένος ή λαϊκός άφωρισμένος έστω 
καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος. Έπί γάρ τούτφ έγραφη καί τό παρόν 
πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον καί έπεδόθη τοΐς πατράσι τής 
θείας καί ίεράς βασιλικής μονής μεγίστης Λαύρας τοΰ οσίου καί ιδεοφόρτυ 
πατρός ημών ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου περί τοΰ υποκειμένου τφ μονα
στήρια) αύτών σταυροπηγίου τοΰ αγίου Στεφάνου τοΰ έν τή Άδριανου- 
πόλει εις μόνιμον καί διηνεκή την ασφάλειαν, έν έτει ,ζφ ρφ λφ Οφ, 
μηνί μαρτίω, ίνδικτιώνος δυς.

-{- Κ ύριλλος  έλέω θεού αρχιεπίσκοπος Κιυνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης 1 2 3).

1) φαίνεται δα  λείπουσι λέξεις.
2) Ίσ τέο νδα  έν αρχή ή επιγραφή τοΰ παΐριάρχου είναι τοΰ γραφέως, έν τελεί

δέ ίδιοχείρως τίθεται ή υπογραφή. ■



f  Θεοφάνης  ελέφ θεοΰ πατριάρχης τής αγίας πόλε.ως 'Ιερουσαλήμ.

f  Ό  Εφέσου Μελέτιος. f  ό Κυζίκου ΙΙαρϋένίος.  f  ό Χαλκηδόνος 
Νεκτάριος. f  ό Τυρνόβου Μακάριος. β* ό Νικομήδειας Διονύσιος (;), 
f  ό Σερρών Δ ανιήλ ."(' δ Βράτσας Γρηγόριος Νείλος, 'j“ ό Φιλιππουπόλεως 
Χριστόφορος. -J- δ Μεσημβρίας 'Ακάκιος, ή ο Δίβρης Ιγνάτιος . f  ό Μή
δειας Θεοδόσιος. -J- ό Χίου 'Ιγνάτιος, f  ό Σηλυβρίας Λαυρέντιος, -J- ό Δι
δυμοτείχου Λαυρέντιος, f  ό μέγας λογοθέτ?]ς τής μεγάλης εκκλησίας.

Δ'. Γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν. Χ αρτφον 0 , 5 7 3 X 0 , 4 3 3
&εονς 1 6 4 0 .

f  Ιϊαρΰ'ένιος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος. Κωνσταντινουπόλεως νέας 
‘Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

f  Των δικαιοτάτων άρα καί πάνυ τοι εποφειλομένων το καί παρά 
τής ημών μετριότητος παραγεγονυίας εύλόγως τιμίας γραφας τών προ 
ημών άγιωτάτων πατριαρχών έπικυροϋσθαι έγγράφως και ως είκός έπι- 
βεβαιουσθαι εις μείζω συντήρησιν καί ασφάλειαν, τφ τοι (sic) καί κατά 
την επαρχίαν Άδριανουπόλεως εύρίσκεται σεβασμία μονή εις ό'νομα τιμώ
μενη τοϋ άγιου π:ρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου προ χρόνων 
άμνημονεύτων οικοδομηθεΐσα καί προσηλωθεΐσα διά πατριαρχικών γραμ
μάτων παρά των κτητόρων αυτής τοϋ τε αειμνήστου ΐερομομάχου κυρ 
Φιλήμονος καί τών λοιπών καί άφιερωθείσα προς την ίεράν κάί ύείαν 
μονήν τοϋ οσίου πατρός ημώνΑθανασίου, τήν πατριαρχικήν καί βασιλικήν 
Λαύραν έπιλεγομένην τήν έν τφ άγιωνϋμω δ'ρει, παρ’ ής έπέμποττο κατά 
καιρόν διωρισμένον ιερομόναχοι καί άλλοι τών πατέρων ψάλλοντες έν 
αυτή καί δοςολογοΰντες τον θεόν έν δσιότητι καί δικαιοστίνη, καρποϋμε- 
νοι καί άποκομίζοντες τά πρόσοδα ταϋτης ελεημοσύνης ένεκα καί ψυχι
κής σωτηρίας τών κτητόρων καί τών χριστιανών πάντων. Καί ήν διατε- 
λοϋσα ή εκκλησία αΰτη τοϋ αγίου Στεφάνου έκτοτε καί μέχρι τής σήμερον 
υπό τήν εξο.υσίαν καί υποταγήν καί δεσποτείαν τής ίεράς ταυτης καί βασι
λικής μονής αγίας Λαύρας είρηνικώ; καί άταράχως.Έπεί δέ παρεγένοντο 1) 
τινέ-ς τών από τής ίεράς ταυτης μονής μετά γνώμης πεμφθέντες καί εϊδή- 
σεως τής θείας συνάςεως τών έν'αυτή ένασκοΰντων ιερομόναχων τε καί 
μοναχών καί λοιπών γερόντων προς τήν ημών μετριότητα συνοδικώς προ- 
καθημένην καί τά κατ’ αυτούς άνενεγκόντες εΐπον καί εδεήθησαν γράμ

280 Ενλογίου Κο νρίλα Λανριώχον

1) *Η έγκλισις χωλαίνει.
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ματος ήιιίτέρου πατριαρχικού εις σύστασιν καί έπιβεβαίωσιν του εϊρημέ- 
νου μονυδρίου τοϋ αγίου Στέφανου εις τό μένειν καθώς καί πρότερον δι- 
οικοΰμενον καί έπισκεπτόμενον προς τής μονής ταύτης, τής περιώνυμου 
Λαύρας. Καί δ ή άποδεξάμενοι την αίτησιν αυτών ώς εύλογον ούσαν καί 
τφ θεώ φίλην γραφομεν συνοδικώςκαί άποφαινόμεθα, γνώμη καί τού μα- 
καριωτάτου καί άγιωτάτου πατφιάρχου 'Ιεροσολύμων καί των συμπαρευ- 
ρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων, των έν αγίω πνεύματι αγαπητών ημών 
αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τών πατριαρχικών καί κτητορικών 
γραμμάτων έχόντων τό κύρος καί την ίσχύν καί την ασφάλειαν ή διαλη- 
φθεΐσα μονή τού αγίου Στεφάνου είη υποκείμενη καί ύποτεταγμέτη υπό 
την έξουσίαν καί διοίκησιν καί βούλησιν τής αγίας Λαύρας, δεσποζομένη 
και κυβερνουμένη (sic) υπό τών κατά καιρούς πεμπομένων πατέρων 
ψαλλόντων καί καλλιεργούντων αυτήν, καί λαμβανόντων τά εξ αυτής 
ποριζόμενα εισοδήματα καί δικαιώματα, φροντιζόττων καί τών αυτής 
κινητών καί ακινήτων πρός αύςησιν καί ωφέλειαν, μηδενί μηδέν όφει- 
λόντων διδόναι μέχρι καί οβολού, άλλ’ ή μνημονεύειν τού ήμετέρου πα
τριαρχικού ονόματος κατά τάς σταυροπηγιακάς μονάς καί εκκλησίας, μη- 
δενός τολμώντος ενοχλήσαι καί καταπατήσαι αυτό, καί άπαιτήσαι πολύ 
ή ολίγον, ούτε τού νυν άρχιερέως, ή τού κατά καιρούς μητροπολίτου κατά 
τόπον ή καί έξάρχου πατριαρχικού ιερωμένου ή λαϊκού, μήτε άλλου τί
νος διασεΐσαι καί άποσπάσαι αυτό τό μονύδριον από τής εξουσίας τής 
μεγάλης Λαύρας καί προξενήσαι σκάνδαλον εις αιώνα τον άπαντα, έν βά- 
ρει επιτιμίου σφοδρού από θεού παντοκράτορος καί κατάρας αιωνίου. 'Ό- 
θεν εγράφη καί τό παρόν επικυρωτικόν γράμμα καί επιβεβαιωτικόν 
τής ημών μετριότητας συνοδικώς, καί έπεδόθη τοϊς δσίοις πατράσι τής 
αγίας Λαύρας εις ένδειξιν καί ασφάλειαν, έν έτει ,αχμφ', εν μηνί Ίου- 
νίφ, ίνδικτώνος ηης.

■f Θεοφάνης έλέορ θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ. 
Ί* ό Άγκύρας Λαυρέντιος, f  ό Νίκαιας Πορφνριος, f  ό 'Ρόδου Μελέτιος, 

ό Νικομήδειας Κύριλλος,  -j- ό Προύσης Γεράσιμος (;), ό Μονεμβασίας 
Ν εόφυιος ,  f  ό Διδυμοτείχου Κλήμης,  f  ό Μιτυλήνης Παρ'&ένιος, f  δ 
Αίνου Παρ&ένιος, f  ό Χίου Κύριλλος,  f  ό πρώην "Άρτης Λαυρέντιος, 
·|· ό Ναυπλίου καί ’Άργους Θεοφάνης, f  ό Σοφίας 'Ιιζεκιήλ,  j  ό Χαλ- 
κηδόνος Παχώμιος, ή ό Λακεδαιμόνιας 'Ιωάσαφ, j* δ Γάνου καί Χώρας 
Πα ί’σιος, f  δ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως Συμεών. ■»■-·

Σημ. ’Έχει τετυπωμένην έν αρχή τήν πατριαρχ. σφραγίδα κατά τάς 
δύο όψεις, καί κάτωθεν τήν μίαν, τού πατριαρχ. ονόματος. Αί γραμμάί 
τής μηνολογίας διήκουσι μέχρι 20η τού μέτρου.
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E ' . Γ ρά μμα  Χ α ρ φ ο ν  0 ,1 9 5 χ  0 ,2 6 3 .  

τον ’Λδριανοντκόλεω ς Π αρθενίου 1 6 4 0 ,

f  Παναγιώτατε ημών αΰθέντα καί δέσποτα καί οικουμενικέ πατριαρ- 
χα, θειότατε, θεοχαρίτοτε, θεοπρόβλη,τε δουλικώς προσκυνοτμεν την πα- 
ναγιότητά σου παρακαλόντες ιόν θεόν νά είσαι πολυχρόνιος. Μέ τό πα
ρόν δεν γράοοομεν εις μάκρος της παναγιότητός σου μοναχά μέ τό νά έλ- 
θβ άνθρωπος τοΰ πολυχρονημένου αγά μπουσταντζήμπασι ι) ό Χ α οα κη  
Μ εγμετα γά ς  μέ γράμματα τοΰ πολυχρονημένου τοΰ αγά και τής παναγιο- 
τητός σας πώς νά δοθή ή εκκλησία των Λαυριότων, ό άγιος Στέφανος, 
καί μέ ολον, δέσποτά μου, όποΰ αδικούμαι εμφανέστατα από τό όρισμον τής 
παναγιώτητός σας, δέν έφήκα μόνον ευθείς έ’καμ,α τον ορισμόν τοΰ άγά 
καί τή; πτναγιόεητός σας, καί διά τοΰτο Ιζήτησεν ό Μ εγμέχα γα ς  Χασακής 
γράμμ,α από τό χέρι μ.ας, καί γράφομεν πώς ούτως έ'γινεν, δέσποτά μου> 
κατά τον ορισμόν της. Ταΰτα τής ώρας καί οΐ χρόνοι της πολλοί και 
καλοί. 1640, Αΰγοΰστφ 8.

f  Ό  ταπεινός μητροπολίτης δούλος τής παναγιότητός σου 
Άδριανουπόλεως ΙΙαό'&ένίας. (σφραγίς τουρκικοΐς γράμμασι μικρά) 
Ό  Μ ίτ.ονοτανζζίανας Χα&ακτΐς Ιζήτησεν βουλομένο γράμμα, καί τοΰ 

έδωσα τό παρόν. Δέσποτά μου, οί πατέρες δέν θέλουν εκκλησίαν κατά τον 
ορισμόν τής παναγιότητός σου, καί άς είσαι, πολύχρονος, θέλουν κατά τον 
όρισαόν τον δικόν τους.

ς* \ Γ ρά μμ α  Χ α ρ τφ ο ν  0 ,5 8 X 0 ,3 7 .

'Τ ο ν  ’Α δρ ιανονΜ όλεω ς'Ν εοφ νχον 1 6 5 1

f  Προφητικόν άμα καί φυσικόν τό εκ θλί.ψεως μνησθήναι θεοΰ καί 
των κριμάτων σ.ΰτοΰ,.οΰ ή μνήμη άναγκαιον μάλλον ή τό άναπνεΐν, άς οί 
θεολόγοι, ςράσιν* δθεν καί ό προφήτης εν θλίψει, φησί, κύριε, εμνήσθη- 
μέν σου. καί ή ταπεινότης ημών πολλάς έν καιρω θλίψεις ύπομείνασα εν 
χφ ρχΐσοα τή; τοιαυτης νόσου των πραγμάτων., εις Υγείαν συν θεφ εΰωδο- 
θέντο>ν, εμνήσθην τοΰ θεοΰ καί των εντολών αΰτοΰ ύποσχομένη φυλάξαι 
αναγκαίοι; παν δ άν εΐη δίκαιον καί. άληθές καί τοΰ εν πατριάρχαις νομι» 
σθέντος Παρ&βνίον άποσπάσαντος την εκκλησίαν εις ονομα τιμοομένην 
τοΰ αγίου Στεφάνου μετά τή; ενορίας αυτής τής υποταγής καί εξουσίας 
τής βασιλικής καί πατριαρχικής μονής Λαύρας τοΰ αγίου 9Όροτ»ς καμέ 
διάκονος και άπελαύνοντσς .ά,πό τόπου εις τόπον καί ζητούντο;, εί δυνα- 1

1) K a ta  t6v Ύ  ψ" η λ ό ν τ η ν (έν&’ avtoc. σ. 720) 8όα ποσταντζηκάσηδες
ήσαν,. δ τής Κ)πόλεως καί ό τής Άδριανουπόλεως.



Ό σγιος Στέφανος ev 'ΆβριανονποΙει

τον, καί αυτήν την ψυχήν, ώς άπεδείξατο, καί από άφαιρέσεως αδίκου τής 
μητροπόλέώς μου καί στερησάσης αυτής άνόμως κα'ιάνοσίως. ίλέφ δμμαηεξ 
ουρανοϋ έπέβλεψεν ό κύριο: κακείνου (γρ. κακεΐνον) μέν ένδίν.ως άπέβαλε 
τής χάριτος. . . . μάλλον ή τή; επαρχίας, εμέ δέ άπεκατέστησεν εις ταύ-
την την επαρχίαν, ώ; οί νόμοι διαγορεΰουσι. κάντεΰθεν ως υπεσχομένην 
(sic) φυλάξαι κατά τό δυνατόν τάς έντολάς αυτοί), βλέπων αδίκως την 
εκκλησίαν ταυτην άλλοτριωΟήνατ τής διοικήσεως τής ρηθείσης αγίας ταυτης 
μονής τής Λαύρας, ήθέλησα άποκαταστήσαι πάλιν αυτήν, ως καί πρότερον, 
υπό τήν εξουσίαν αυτής τής αγίας Λαύρας. Καί δή γράψει ή ταπεινότης 
ημών διά του παρόντος καί απ^φαίνεται, ϊνα ή εκκλησία αυτή μετά καί 
τής ενορίας αυτής εΐη υποκείμενη καί ύ.τοτεταγμένη τή εξουσία και διοι
κήσει τής βασιλικής ταυτης μονής Λαύρας, παρέχουσα μόνον τρεις χιλιά
δας άσπρα ετήσιον δηλαδή κατ’ ενιαυτόν', ήτοι τό κοινώς λεγόμενον έμβα- 
τοίκιον, εις ενδειξιν καί σημεΐον εναργές τής περί εμέ υποταγής καί κανο
νικής αΰθεντείας, καί αρχιερατικής εξουσίας, καί εκκλησιαστικής δεσπο
τείας, μνημονευόμενου καί του ήμεεέρου καί του μετ’ εμέ κανονικοί) ονό
ματος έν ταΐς ίεραις τελεταΐς, ώς έδιμον, καί εΐη καί λεγοιτο από τοΰ 
νΰν καί εις χό εξής ή εκκλησία αυτή μετόχιον τής αγίας ταυτης μονής 
Λαυρτ; τοΰ ά/ίου όρους άναψαιρέτως καί άναποσπάστως εις αιώνα τον 
άπαντα μετά τής ενορίας αυτής καί τών λοιπών δικαίων καί κτημάτων αυ
τής, μηδενός τολμώντος άντιλέγειν καί άντιπράττειν, εφ’ οίς ή ταπεινό- 
της ημών γόμφοι καί έν άγίφ πνεύμα τι άποψαίνεται. Έπί γάρ τοΰτω 
έγρίφη καί τό παρόν τής ημών ταπεινότητο; βεβαιοτήριον γράμμα καί έ- 
πεδόθη τοΐς πατράσι τής πατριαρχικής καί βασιλικής ταυτης μονής Λαύ
ρας εις διηνεκή τήν'άσφάλε.αν, ώς είναι δηλαδή τήν εκκλησίαν ταυτην 
άναφαίρετον καί, άναπόσπαστον. οθεν και κατεστρώθη και έν τώ ίερώ 
κώδικι τής ήμετέρας μητροπόλεως είς μνήμην διηνεκή, έν έτει σωτηρίφ 
,αχναξ ίουνίου κδη , ίνδικι.τώνος δης.

(Τοπ. σψραγ.)
f  Ταπεινός μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Ν εόφνζος  οικεία χειρί

καί άβιάστφ γνώμη στέργων τά ανωτέρω υπογράψω καί έπιβεβαιώ.

Ζ . Σ ιγίλΙ(.ον μεμβρά ινον 0 ,6 5 χ 0 ,5 0 .  1651  k'cev;').

'iMmvpihuoz ελεώ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης. 1
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1) Τοΰτο έκ τής γνωσεής τοΰ Ίεροσολύμιον Δ ο d ι, 0 έ ο υ Νομικής συναγω
γής έδημοσιεύθη ΰπώ τοΰ κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τή ειρημέν-η περί τοΰ Άδριανουπό- 
λεως Νεοφύτου διατριβή σ .'42—45 άνευ μέντοι τών υπογραφών καί μετά τινιον παραλ
λαγών καί οΰκ δ λίγων σφαλμάτων καί μιας παραλείψεως.
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Ουδέν των δντων, όσα εν ούρανφ και οσα επί τής γης, εΐτε των νοη
τών εΐποι τις οίν καί των οδρανίων σαγμάτων, είτε καί των υπό την αΐσθη' 
σιν, συνίστασθαι ποτέ δυνηθείη, άνευ τής προς άλληλα όμονοίας καί των 
προ; τάςιν τε καί εύαρμοστίαν συντεινόντων, νφ’ ων καί συνέχονται καί 
συγκρατοΰνται καί εις την φυσικήν αυτών άγονται κίνησιν, καί τό ενδεές 
έ τ ίτ ο υ  πχρά του άλλου πληροϋται. καί τούτο δείκνυσιν ήμΐν, μετά θεο- 
ποεπή φωτοχυσίαν την παρ’ άλλήλων διαδεχομένην των θείων νόων 
κατά την θεολόγον φωνήν, καί αυτή ή σελήνη παρά του ήλιου δανειζό
μενη άμαρυγάς καί προς τά ύπ’ αυτήν μετοχετεύουσα' μόνον γάρ τό θειον 
άνενδεές καί υπερπλήρες, ή δέ των ανθρώπων φΰσις εν άσθετ είφ ούοα 
καί έν κινήσει ροής καί καίάποροή; *) πολλών δέΐται των προς σνστα- 

σιν αυτής καί συνάρτησιν. "Οθεν καί τής Ιερά; εκκλησίας εις όνομα τιμω- 
μένας του αγίου ένδόςου αποστόλου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στε- 
φίνουτή; έν τή καλώ: ευνοούμενη (sic) μητροπόλει τε και πολιτεία Άδρι- 
ανουπύλεως,1 2) μετοχιού ούσης τής θείας καί ιερόίς βασιλικής καί πατριαρ
χική; περίφημου μονής του οσίου πατρός ημών ’Αθανασίου μεγάλης 3 4) Λαύ
ρας τής έντω’Άθω δρει παρακείμενης,καί ύποτεταγμένης προς χρόνωνίκα- 
νών καί τά προ; ζωάρκειαν μικράν έπαρκούσηςαυτή, καί τό ενδεές αυτής, 
ώ; είκός, προσαναπληρουσης καί τής ενοΰσης αυτή βοήθειας ποριζούσης, 
ουκ οίδ’ όπως [υπό] των· δαιμόνων πεισθείς ΰα ρϋ 'έν ίος δ έν πατριάρχαις 
δνομασθείς βίαια χειρί τούτο ταΰτης άπεσπάσατο, ζημίαν ου τήνμυχοΰσαν 
τή μεγαλωνΰμορ ταΰτη Λαυρφ προξενήσας. Καί ήν οΰτω διακείμενον τό 
μετόχιον τούτο μέχρι καιρού, ό δέ κατά τόπον γνησίως καί νομίμως 
προϊστάμενος ιερότατος μητροπολίτη; Άδριανουπόλεως κυρ Νεόφυ:ο;>  
υ τέραμος καί έςαρχο; παντό; Αΐμημόντου, ό έν άγιφ πνευματι άγαπη · 
τό; αδελφό; καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητος, θεόθεν άναλαβών 
τήν ίδιαν αυτού επαρχίαν καί τού; οΐακας αυτής πνευματι άγίω έγχειρι- 
σθείς, ήρεσεν αύτω φιλαγάΟω:, καί ώς είπεΐν φιλοθέως μάλλον ή φιλαν- 
θρώπως, έκουσίμ βουλή καί αυθαιρετώ γνώμη καί προαιρέσει, τούς πατέ
ρα; ορών πενθοΰντας καί σκυθρωπάζοντας επί τή κατειληφυΐα αύιούς 
στερήσει, τό διεστός ") συνάψτι καί τό πόρρω εγγύς ποιήσαι καί ’ίαμα έπι- 
νοήσαι τή περί ταϋτα νοσηλεία5) άνάλογον, οία φιλόστοργος πατήρ. Καί

m

1) ά,τορροής F.
2) Πανϊχχοΰ έχει ο Γ. το κακόζηλον Άνδριανούπολις.
3) τής μεγάλης Γ.
4) διεστώς Γ.
5) προηλεία Γ. καί έν ύποσημ. νοσηλείμ ; ; (sic).
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δη το διαληφθεν τούτο μετοχιον, τό (προ] μικρού εκσπασθέν !) τής συνά
φειας και υποταγής τής επισήμου Λαύρας, εϊς τήν προτέραν αυτής euc- 
σιν έπανήγαγε καί δι’ αρχιερατικού αυτού γράμματος εις ήν έ'σχον πρότε- 
ρον συμφυΐαν άποκατέστησε καί κατησφαλίσατο δι1 2 3 οίκειοχείρου αυτού 
υπογραφή:, καί άφήκε τό μετοχιον τούτο ως καί πρότερον. υποταγής δέ 
λόγφ καί εύπειθείας σημείφ έστερξαν καί ύπέσχοντο πάντες cl από τής 
μεγάλης Λαύρας πεμφθέντες εν τώ αύτώ μετοχίφ πατέρες ως έκ προ
σώπου πάσης τϊ]ς εκείνων συνάςεως, άποδιδόναι καθ’ έκαστον ενιαυτόν 
άσπρα χιλιάδας τρεις, δ έστιν ετήσιον ή εμβατοίκιον, καί διάγειν μετ’ 
αύτου ειρηνικώς τού λοιπού, μνημονεύειν τε καί τού κανονικού αυτού 
ονόματος, τελουμένων των θείων καί ιερών προσευχών. Εντεύθεν καί 
τούτωνδεηθέντων τής παρ’ ημών έπικυρώσεώς τε καί ασφαλείας καί αμε- 
ταπτώσεως, έφ’ οις έ'στερςάν τε καί ύπέσχοντο, τήν αϊτησιν αυτών ή 
μετριότη; ημών άποδεςαμένη ώς εύλογον οΰσαν καί δικαίαν καί ευπρό
σωπον, γράφει συνοδικώς καί διά τού ήμετέρου τούτου πατριαρχικού συ- 
γιλλιώδους γράμματος εν άγίφ πάρακελεύεται πνεύματι, γνώμη των ίε- 
ρωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων των έν αγίφ πνεύματι αγαπητών ημών 
αδελφών καί συλλειτουργών, ί'να ή εκκλησία αύτη ή επ’ δνόματι τιμίφ 
έςυμνουμένη τού αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, ή έν
δον ούσα τής Άδριανουπόλεως, μετά καί τής περί αυτήν ενορίας καί των 
λοιπών προσόντων αυτή καί αφιερωμάτων, εϊη καί λέγοιτο μετοχιον τής 
διαληφθείσης σεβάσμιας βασιλικής καί πατριαρχικής μεγαλώνυμου 2) μο
νής τής Λαύρας δεσποζόμενον καί διοικούμενον υπό τών πατέρων αυτής 
πεμπομένων έκεϊθεν κατά τήν συνήθειαν αυτών εις τήν εκκλησίαν αυτήν 
τού αγίου Στεφάνου, ανθρώπων Ιδίων, παρεχομέιων ενπειθώς τό κατ* 
έτος εμβατοίκιον, ώς εΐπομεν, τής αυτής εκκλησίας καί ενορίας προς τον 
κατά τόπον διαληορθέντα μητροπολίτην ίερώτατον Άδριανουπόλεως κυρ 
Ν εόφνηον  νύν,καί τον μετ’ αυτόν κατά καιρούς 3) εσόμενον, ά'σπρα χι
λιάδας τρεις σώα καί ανελλιπή άναντιρρήτατς καί άπροφασίστως, καί μνη- 
μονεύοιτο ύπ’ αυτών τό αρχιερατικόν αυτού ό'νομα, ώς έθιμον καί κανονι
κόν υπάρχει, παρά 4) μηδενδς τών ιερωμένων ή λαϊκών τολμώντος εναν- 
τιωθήναι καί άντειπειν δλως καί άντιπράςαι τή ήμετέρα ταύτη παριαρ- 
χική καί συνοδική άποφάσει, έν έπιτιμίω φρικτφ παιδείας, αργίας τε καί 
άφορισμού άλυτου, πατρικών τε καί συνοδικών άρών. 'Όθεν άπελύθη

1) άποσπασθέν Γ.
2) μεγαλώνυμου λείπ. Γ.
S) πατά «αιρόν Γ·
4) παρά λείπ. Γ .
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καί τό παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα, εϊς βεβαίωσιν καί επικνρωσιν 
καί μόνιμον ασφάλειαν τής είρημένης εκκλησίας του αγίου Στεφάνου, 
προς την άγτώνυμον Λαύραν, επί τφ είναι ύπ5 αυτήν άναφαιρέτως καί 
άναποσπάστως, εως ού ό ήλιος έφορα τα πάντα αναντίρρητους καί αναμφί
λεκτους.— Έν έ'τει σωτηρίου μχνα', ιονλλίφ ίνδικτιώνος δ λ

Γ ω αννίνιος  έλέοοΘεου Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας'Ρώ
μης καί οικουμενικός Πατριάρχης.

j  Ό Ήρακλείας Μελέτιος, y ό Κυζίκου 1 2 3 4'Αν&μμος, y ό Λαρίσσης 
Ιϊαΐαιο:, f  ο Φ.λιππουπόλεως Γαβριήλ, f  δ Κ ασσανδρείας Θεοφάϊ ·ης, 
ή δ Νεοκαισαρείας Σαμονήλ, ή δ Νικομήδειας Κύριλλος, y δ ΙΙρούσσης 
Κλήμης, y ό Νίκαιας Ιϊορψυριο;, f  δ “Άρτης Γαβριήλ, y δ Μήδειας 
Χοιοτοψυρυ·;, -J- ό Χίου Παρθένιο;, y δ 'Αδριανουπόλεως Νεόφυτος, 
y δ Τυρνόβου Διονύοιος, ή- ό Θεσσαλονίκης Θεόκλητος, y ό Διδυμοτεί
χου ’Ιάκωβος, y ό Σηλυβρίας Μελέτιος, φ ό ώλγαθουπόλεως Φιλό&εος, 
y ό Τζιας καί Θερμίων Γερμανός.

Σημ. 'Η κυανή μετάξινη μήρινς σώζεται είς άρίστην κατάστασιν.

Η'. Σ ιγίλλιον μεμβοάινον 0,61>ζ0,5 5  ε'τους 1653. *)

y *Χωαννίκισς έλέφ  θ-εοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας εΡώμη; καί οικουμενικός πατριάρχης'2)

«Ήγάπησα ευπρέπειαν οίκου Θεού καί τόπον σκηνώματος δόξης 
σου», φησίν ό ιεροψάλτης Δαβίδ' καί εστι μέν αληθώς κατά πρώοον καί 
εςαίρετον τρόπον ευπρέπεια οίκου Θεού πάσαι αί ϊεραί τελεταί καί αί προ- 
σαγόμεναι έν θυσιαστήριο) λογικοί λατρειαι καί θυσίαι αναίμακτοι τφ 
πατρί των φώτων, επί μνήμη μέν των φρικωδεστάτων εκείνων όμοΰ3) 
καί σωτηριωδών παθών του κυρίου ημών, επ5 εξιλεώσει ") δέ των ημαρ
τημένων τφ βίου' επομένως δέ καί κατά· δεύτερον λόγον καί ή περί τους 
ιερούς σηκούς υλική τε καί σωματικωτέρα δισκόσμησις, ανέγερσής τε καί 
άνακαίνισις, ευπρέπεια οίκου θεού εικότως προσαγορεύοιτο. μισθός δε

1) Ή  σψραγίς μεγάλη καί η κυανή μήρινς παχεΐα καί άριστα διατηρούμενη.
2) T6 σιγίλλιον τοϋτο έδημοαιεΰθη έκ του κωδικός Φ ω τ ί ο υ  t  ο ϋ Κ υ 

π ρ ί ο υ  ν ιο τοο κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τφ μνημονευάέντι βιβλιαδίορ, Γράμμα
τα έξ ΆδριανοΟ πόλεως ο'. 79—81, άλλ’ εκεί έκτος των άλλων παραλείψεων, δεν 
υ.τάρχ;ι κώ. το σ.τουδαιότερον μέρος, ή κυρία υπόύεσις καί αί ύπογραψαί των αρ
χιερέων. Τάς διαφοράς δέ δηλοΰμεν καί ένταϋθα διά Γ.

3) δμοΰ λείπ. Γ.
4) εξιλεώσει Γ. λείπ. επί.
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τοΐς διά φροντίδας έχουσι / έκατέροις ν) to μήποτε συναπωλέσθαι1 2) τάς 
ψυχάς αυτών μετά ασεβών,άλλ3 έν βί[βλ]ω ζωής τά ονόματα αυτών γεγραμ- 
μένα τυγχανειν καί γάρ ό αυτός προφήτης κατά συνακολούθησιν ώς 
επί ύποσχέσει των τοιούτων ευπρεπειών αντιμισθίαν αίτουμένοις εϊ- 
ρηκε : «μή συναπολέσης μετά ασεβών s) τήν -ψυχήν μου».

Πάσι μέν οΰν απλώς εύσεβεΐν αίρουμένοις άναγκαιότατον 4) ή τών 
ιερών καταγωγίων καί ευκτήριων του τίεοΰ οίκων ευπρέπεια καί άνακαίνι- 
σις, εϊχε τήν επ’ εξιλεώσει ημαρτημένων προσφερομένην τφ θεφ πνευμα- 
τικωτέραν καί μυοιικωτέραν έννοίη τις, είτε τήν έπ* απολυτρώσει του μή 
συναπολέσθαι ψυχήν μετά ασεβών ύλικωτέραν καί εξωτερικήν γινόμενη ν. 
ήμΐν δέ μάλιστα πάντων τοις τον οικουμενικόν λαχούσι διέπειν θρόνον 
ώς έξαιρέτως προσαγωγοΐς τοίς ενδότερας 5) και μεγαλοπρεπούς λατρείας 
τώ πατρί τών όλων, φροντιστέον καί τής ετέρας 6), ως είρηται, εΰπρεπείας 
τών σεβασμίων τοϋ θεοί οίκων, ου μην αλλά καί πάντας πάσαις άναγκαις 
προς τούτο παροτρυντέον, ώστε τρόπους τους μεν συνιστάν, τους δέ και 
έπινοεϊν επί εύπρεπεία καί καλλωπισμφ τούτων, άφ’ ών ψυχική οιροσπο- 
ρίζεται σωτηρία. Τοίνυν καί εν τή μητροπόλει 'Αδριανουπόλετος υπάρ
χει ναός τιμώμενος επ' όνόματι του αγίου πρωτομάρτυρας καί αρχιδιακό
νου Στεφάνου, έν φ τελείται μέν ή μυστική ευπρέπεια τών ιερών τελετών, 
καλλωπίζεται δέ ταΐς έξωθεν ευπρεπείαις τή δαπάνη τών άφιερωθεντων 
παρά τών ευσεβών καί άφιερουμένων πραγμάτων, κινητών τε καί ακίνητων, 
οντινα ναόν δ ίερώτατος ήδη μητροπολίτης ίΑδριανουπόλεως ύπερτιμος 
καί έξαρχος παντός Αιμημόντου έν άγίω πνεΰματι αγαπητός ημών αδελ
φός καί συλλειτουργός τής ημών μέτριότητος 7) κυρ Ν εόφ νχος  φιλανθρω- 
πευσάμενος δέδωκε τή άγίμ καί σεβασμίμ μονή τής Λαύρας, επί τφ ψάλ- 
λειν έν αΰτφ δηλαδή τους πεμπομένους παρά τής ίεςάς μονής οσιωτάτους 
πατέρας καί συνάγειν καί καρπούσθαι τά εισερχόμενα ένοριακά εισοδή
ματα, ώς καί τούς λοιπούς ιερείς τούς ψάλλοντας εκκλησίας 8) έν Άδρΐ- 
ανουπόλει δι* έμβατοικίου, ήν τινα δόσιν αυτός τε διά γράμματος οικείου 
έβεβαίωσε, καί ημείς ωσαύτως γράμμασι πατριαρχικούς συνοδικοΐς καχη-

1) έκαχέριον Γ.
2) συναπολέσθαιΓ.
3) τάς ψυχάς αυχών μετά ασεβών—μή συναπολέοης, ήχοι τρεις σειραί λείπ. Γ.
4) άναγκαιόχαχον λείπ. Γ.
5) ευδοξίας Γ.
6) εδραίας Γ.
7) υπερτιμάς—μετριόχης λείπ. Γ.
8) ‘Ο Γ. διορ&. έπ’ εκκλησίας, κακώς βλ. κατωτέρω.
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σφμλίσαμεν καί έπεκυρώσαμεν. λαμβάνειν μέν δηλονότι τά άνήκοντ.α rote 
ίερεΰσι δικαιώματα διαπαντός την μονήν, χεϊρας δέ μή έκτείνειν τοις μη 
προσήκουσι, αλλ5 εχειν την εκκλησίαν τοΰ αγίου Στεφάνου τά έπ’ δνόματι 
αυτοϋ διδόμενα καί άφιεροι'μενα παρά των χριστιατ ών, καί τά έξ αυτών 
συναγόμενα είσοδήαατα καταναλίσκεσθαι εις αναγκαίας χρείας αύτοΰ καί 
ευπρέπειαν, τών πατέρων. ΓΩς έγνωσται δι5 αναφοράς των ενοριτών τής 
εκκλησίας ταυτης τοΰ αγίου Στεφάνου μή άρκουμένων τοΐς οίς προσήκει 
αυτοί; ψτλτικοΐς τε καί τοΐς ά'λλοις είσοδήμασιν, αλλά τρόπφ πλεονεξίας 
χρωμένων λαμβάνουσι καί τά εισοδήματα τών αφιερωμάτων τής εκκλησίας, 
ενοίκια δηλονότι εργαστηρίων καί οίκιδίων καί ά ϊλα  διδόμετα παρά τών 
χριστιανών τή εκκλησία ταυτη εις όνομα τοΰ αγίου Στεφάνου, συναγόμε
να τε καί φυλαττόμενα προς καλλωπισμόν τής εκκλησίας καί άλλων αναγ
καίων υποθέσεων έν καιροί; χρειώδεσιν' δθεν καί εζήτησαν παρ’ ήμών 
γράμματα οι εκ τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων ενορΐται καί επίτροποι 
της εκκλησίας διορίζοντα διακεκριμένα»; τά τε άνήκοντα τή σεβασμία μονή 
εισοδήματα καί τή εκκλησία ταυτη, ώστε 1) μήτε τους πατέρας ζημιοΰσθαι 
τά άνήκοντα μήτε την εκκλησίαν στερίσκεσθαι τών προσηκόντων αυτή 
δικαίων, αλλ’ εχειν καί άπολαμβάνειν έκατέρους τά άρμόζοττα δίκαια 1 2\

Τοΰτου χάριν ή μετριότης ήμών δεξαμένη την αΐτηοιν αυτών ώς 
εύλογον καί δικαίαν καί θεού φίλην, άτε φροντίζουσα τής εΰπρεπείας τών 
ιερών οίκων καί τής έπιδόσεως. αυτών καί αΰξήσεως γράφει καί άποφαίνε- 
τατ μετά τή; ιερά; τών αρχιερέων συνόδου3 4), τών έν αγίο) πνεΰματι αγα
πητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα οί μέν πεμπόμενοι παρά 
τής αγία; .καί σεβασμία; μονή; τής Λαύρας οσιώτατοι πατέρες επί τώ 
ψάλλειν την εκκλησίαν ') ταΰτην τοΰ αγίου Στεφάνου λαμβάνειν καί καρ- 
ποΰσθαι τά διδόμενα παρά τών χριστιανών λειτουργικά, σαρ.αντάρισ, τους 
ήμίσεις δίσκους τών ζητιών, τά -ψαλτικά τών λειψάνων, τών μνημοσυνών, 
τών στεφανωμάτων, τών βαπτισμάτων, τοδν αγιασμών, την κηροδοσίαν 
καί τριακόσια άσπρα από τής ζητίας τοΰ κηρίου τής εορτής τοΰ αγίου,

1) Καί ευπρέπειαν τών πατέρων, Γ.
2) ωΐτε λιίπ. Γ.*
* Έ ν  τώ σιγιλλίφ τούαα παρουσιάζεται ή επιτροπή τών άμπαιξήδων ώς έν- 

διαφερομένη διά τά εσωτερικά τοΰ μετοχιού, καί αΰτη έπεζήτησε τήν έκδοσιν αυτού 
τού σιγιλλίου. οΰίω κατεσιρέψετο ή έννοια τής ανεξαρτησίας τών Λαυριωτών 
καθιστάμενων ατλών εφημερίων.

■ 3) Τά εφεξής μέχρι τέλους λείπ. Γ .
4) Ψάλλειν τήν εκκλησίαν, έκ τής δημώδους δπως δουλεύω ή υπηρετώ τήν έκ 

κλησιαν, τον θεόν, τόν αφέντην κτλ. οΰτώ καί τραγουδώ, χορεύω σπήτι.



και εκατόν είκοσι άσπρα άφ’ έκάστης προθέσεως των διδομένων ένεκεν 
τών -θαπτόμενων έν τή αύλή τής έκκλησίας, καί τά πεντάρια κηρία τά συ
ναγόμενα έν τή εορτή, καί άρκεΐσθαι τούτοις, ώς καί τούς λοιπούς ιερείς 
τού; ·ψ ίλλοντας δι’ έμβατοικίου εκκλησίας έν τή Άδριανουπόλει, καί 
μη ένοχλεΐν πλεονεκτικούς τή τε έκκλησία καί τοΐς άδελφοΐς ταΰτης, δπερ 
άλλότριον πάσι χριστιανοΐς έξαιρέτως τοϊς ίερωμένοις καί μονάζουσι. 
τούς δε αδελφούς τής εκκλησίας βουλόμεθα έξ άποφάσεως καταστήοαι 
παγκάρειον καί επιτρόπους μετ’ εϊδήσεως τοΰ άρχιερέως, ανθρώπους 
θεοσεβείς καί διοικείν την εκκλησίαν κατά την άρχαίαν τάςιν καί συνή
θειαν καί τών λοιπών έν Άδριανουπόλει εκκλησιών, καί φυλάττειν καί 
διασώζειν πάντα τά άφιερωθέντα καί άφιεροΰμενα έν τή έκκλησίρ του 
αγίου Στεφάνου αμείωτα καί ανεκποίητα, κινητά τε καί ακίνητα; καί συ- 
νάγειν καί παραλαμβάνειν τάς μισθώσεις τούτων καί τά ένοίκεια τών 
δνταδίων, τών έργαστηρίων καί τού καπηλίου μέχρις οβολού έπίτε βελτιώ
σει καί εύπρεπεία τής έκκλησίας. Ωσαύτως καί τά εισερχόμενα έν τή εκ
κλησία κηρία δι’ δλου τοΰ έτους καί έλαιον καί προθέσεις, πλήν τών 
εκατόν είκοσι άσπρων μιας εκάστης, ώς προείρηται, καί τούς ήμίσεις 
δίσκους καί τά αργυρά είδη, καί παρακατέχειν ταϋτα καί άναλίσκειν 
έν τή έκκλησίρ έν φόβφ θεού καί άδόλφ συνειδήσει, καί μήτε τούς 
πατέρας ζητεΐν τι παρά τά διωρισμένα, μήτε τούς αδελφούς καί έπιτρό- 
πους τής έκκλησίας, άλλ’ εκατέρους άρκεϊοθαι καί στέργειν καί μένειν, 
οΐς γράφομεν καί έντελλόμεθα, άνευ προφάσεώς τίνος καί ματαιολογίας 
καί φιλονικείας αλόγου, έχόντων προ οφθαλμών τον φόβον τοΰ θεού καί . 
την δικαιωσύνην αύτοΰ. Καί ή φερομένη εκείνη άπόφασις έν τε τοΐς τοΰ 
άρχιερέως γράμμασι καί τοΐς πατριαρχικοί?, διαλα-μβάνουσα τά ένοίκεια 
τών ό[ν]τάδων καί έργαστηρίων καί τοΰ καπηλειού καί τά αφιερώματα 
λαμβάνειν τούς πατέρας τής μονής, ώς κατά συναρπαγήν καί μη έσκεμ- 
μένως είσενεχθεΐσα καί έγχαραχθεΐσα έστω άκυρος ώς παράλογος' τά γαρ 
κατ’ απάτην καί συναρπαγήν πραττόμενα ού χρόνοις, οΰτόποις, ού γράμ- 
μασι βεβαιοΰνταί ποτέ, αλλά λαμβανέτωσαν ταϋτα οί επίτροποι καί κατα- 
ναλισκέτωσαν εις χρειώδεις υποθέσεις τής έκκλησίας ώς δίκαιον, τους 
δέ πατέρας μακράν τούτων άπέχειν, ώς τελείως αύτοΐς μη προσηκόντων. 
Ούτως άπεφηνάμεθα καί οϋτω βουλόμεθα γενέσθαι έξ άποφάσεως, μή 
τολμώντος μήτε τοΰ ήδη Ιερωτάτου μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, μήτε 
τών μετέπείτα γενησομένων τίνος άνατρέψαι ή άθετήσαι τί τών συνοδι» 
κώς άποφχνθέντών ενταύθα, ή άδειαν δοΰναι ζητεΐν τούς πατέρας τα 
ρηθέντα ένοίκεια ώς χαριζόμενος αύτοΐς έν βάρει επιτιμίου καί παιδείας - 
τής άρχιερωσύνης αύτοΰ, αλλά καί εί κατά συναρπαγήν ή λήθην ή τρόπφ 
δυναστείας καί βίας έξωτέρας συμβάλη δοθήναι έτερον γράμμα κατά τούτου 
άκυρον εΐη καί άνίσχυρον καί άντ’ ούδενός λογιζόμενον, ώς παράλογον 
0  ρ a h i χ ά ST' 19
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καί βιαιον μ>νου δέ του παρόντος ή ισχύς έστω και τό άμετάτρεπτον_κ«ι 
άμετάθετον καί άπαράβατον παρά παντός προσώπου εις αιώνα τον άπαν
τα. "Οστις δ’ άν διανοηθείη άθετήσαι η έναντιωθήναι η παραβήναι ταΰ- 
την την ήμετέραν πατριαρχικήν συνοδικήν άπόφασιν ή συνηγορήσαι τοις 
έναντιουμένοις, 6 τοιοΰτος των ιερωμένων ών των πατέρων τής αγίας 
Λαύρας, αργός εϊη πάσης ιεροπραξίας καί έστερημένος τής πνευματικής 
διαγωγής, ως άξιος τελείας καθαιρέσεως, των Ιδιωτών δέ ή λαϊκών ώς 
φίλοτάραχος καί εχθρός τού δικαίου άφωρισμένος εΐη παρά τής αγίας 
καί όμοουσίου καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου Τριάδος καί ασυγχώρητος 
καί μετά θάνατον άλυτος αιωνίως καί ή μερίς αυτών μετά τού προδότου 
’Ιούδα καί τώ αίωνίω ά να θέμα τι υπόδικος καί κατακεκριμένος μετά τών 
σταυρωσάντων τύν κύριον' καί γάρ εις τήν περί τούτου δήλωσήν καί βε- 
βαίωσιν έγράφη τό παρόν πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα έν μεμβρά- 
ναις καί εδόθη τοις άδελφοϊς τής εκκλησίας του αγίου Στεφάνου, εν έτει 
,αχνγ' μηνί δεκεμβρίω, Ινδικτώνος ζη=.

f  Ίω α ννίκ ιο ς  έλέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

j  ό Καισαρίας "Α νθ ιμ ος, -}- ό Ήρακλείας Μεΰ'όδιος, ’) f  δ Κυζίκου 
"Α νθ ιμος, -J- όΝαυπάκτου καί "Αρτης Γ α βρ ιήλ , j  ό Χαλκηδόνος Γ αβρι
ήλ, •'f ό Νικομήδειας Κ ύριλλος, f  δ Άδριανουπόλεως, Ν εόφ υτος, f  δ 
Προύσης Κ λήμης, ή- δ Φ.λιππουπόλεως Γ αβριήλ, χ δ Διδυμοτείχου ’/ά-
χωβος, -j- ό Άγχιάλου ' Ιω α κείμ , j  δ ................Θεοδόσιος, j  ό μέ-
γας χαρτοφύλαξ τής μεγάλης έκκλησίας Δημήτριος.

ψ ό μέγας ρήτωρ τής μεγάλης έκκλησίας ’Ιω ά ννης .
■f· τής μεγάλης έκκλησίας πρωτέκδικος.

Λογοθέτης τής μεγάλης έκκλησίας ’Ιω ά ννης . ·
-J- Ύπομνηματογράφος » » Κ ω νσταντίνος.
■f μικρός ρήτωρ » » Δ ημήζρ ιο ς1 2).

Θ'. Π ατριαρχικόν και συνοδικόν γράμμα  χαρτφ ον 0 ,5 7 5  X  
0 ,4 2 8 , ϊτο νς  1 6 7 2 .

ή* Διονύσιος έλέφ θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί οίκουμενικός Πατριάρχης.

1) Κακώς άνεγνώσθη υπό τοϋ κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν Κανον. Διάταξ. Β' (Κ)πο- 
λις 1889) σ. 389 Μ* ε λ έ t  ι ο c, ενώ έν τφ Α' τόμιο, σ. 54 τό ορθόν Μ ε θ ό δ ι ο ς .

2) Τό αιγίλλιον tofliro άναφέρεται καί έν Μεσ. βιβλ. Γ ', Σ ά θ  α, σ. 588.
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ή* Των κατά καιρούς πραττομένων άνθρώποις αεί προς τήν άνήκου» 
σαν έχυταΐς άναφερομένων προσηκόνιως αρχήν, κακέ If) εν τό εντελές είς 
ιδίαν προσποριζαμεν,ην εμπέδοσιν, δ καί κατά πάσαν /ανάγκην δέον έστίν 
αύτοϊς έπιγίνεσθαι· καί γάρ άλλως ατελή καί αβέβαια μένουαιν. οσα μέν 
τούτων τής κοινής πέφυκε πολιτείας υπό τής κατά κόσμον ?άρχής φιλεΐ 
δή<̂ καί> κρατύνεσθαι* όσα δ’ αύ πάλιν προς την Ιεράν επιτείνει κατά- 
στασιν τής εκκλησιαστικής προστασίας όντα μερίς, ύπ’ αυτής ταΰτης και 
διοικεϊται πάντως καί διεξάγεται καί τό κύρος λαμβάνει καί τήν στερέω- 
σιν. Επειδή τοιγαρούν καί ό Ιερώτατος μητροπολίτης Άδριανο̂ πό/εα ς, 
ύπέρτιμος καί έ'ξαρχος παντός Αίμημόν,του, ό έν άγίφ πνεύματι ά̂ απητός 
αδελφός καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητας κυρ Ν ε ό φ υ τ ο ς ,  t j t o x  εν 
τή επαρχίρ-αυτού μετά τών άλλων καί τήν εκκλησίαν τού άγιου ενδόξου 
πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, ένδον τής πολιτείας 'Άδρια* 
νουπόλεως, ή μένίερότης αυτού βούλεται .είσάγειν καί έξάγειν ιερείς εν 
αυτή κατ’ ιδίαν εκλογήν καί λαμβάνειν τό κατ’ έτος έμβατοίκιον ούτόύ 
εκ τής αυτής εκκλησίας κατ’ αναλογίαν τού/εισοδήματος αυτής, ώς καί Ικ 
των άλλων εκκλησιών είς κυβέρνησιν χών εξόδων καί αρχιερατικών υπο
θέσεων αυτού, οι δέ ψάλλοντες ταΰ.την ιερομόναχοι από τής έν τφ άγιω- 
νύμφ δ'ρει μονής της Λαύρας άπαναίνονταί πως τήν άφ’ ικανού άπστνσ&ν 
τού εμβατοικίου καί δέονται διά μέτριας τίνος δόσεως ικανοποιειν λ  άί 
έξευμενίζειν αυτόν τού μή άφίστασθαι τής εκκλησίας, δικαιολογούμενοι 
δήθεν έχειν αυτήν ώς μετόχιον αυτών προ χρόνων πινών έλευθερίας ήξιω- 
μένον, όπερ ή ιερότης αυτού καθάπαξ άνασκευάξει διά πατριαρχικών οι- 
γιλλιωδών γραμμάτων καί χοτζετίων διαφόρων · καί άλλων παμπολ’λαν 
εγγράφων βασιλικών ;χαρτώων, άτε πολλάκις αγωγής κινηθέίσης πεφί αύ- 
τής καί υπό τήν δεσποτείαν τής μητροπόλεως άντικατασταθείσης, ώς ένο- 
ριακής αυτής άνωθεν, καθά διαλαμβάνουσι τά φαινόμενα παρ’αώτής γράμ
ματα. Τέως παραγεγονότων τών Λαυριοτών πατέρων είς τάώδε καί κατα» 
λαβόντων τήν άρχιερωσΰνην αυτού συνδιαιτωμένην ήμιν επί 'δ ι ο σκύψει 
καί διοικήσει τών εκκλησιαστικών υποθέσεων καί προσπε'σόντων αύτψ 
καί δεηθέντων συγκαταβήναι τήν γνώμην καί ψιλανθρωπεύθήναι περί 
αυτούς, καί τής μέν εκκλησίας μή μετακινήσαι, αλλ’ άφιέναι μένειν έν 
αυτή ώς εύρέθησαν, παραιτηθέντα δέ τό έπ'ί πλέον δεχθήναι μετ’ εύμε- 
νείας'καί τό ολίγον υπέρ ψυχικής αυτού σωτηρίας, συν αύτοϊς τε καί πολ
λών τών ύπερεχόντωγ προσώπων μεσιτευσάντων καί άξιωσάντων κατανεύ» 
σαι τή παρακλήσει τών μοναζόντων, έκλινε μάλλον από καλοθελήσεο ς 
αυτού ή μεσιτείας καί προέβη μεταξύ αυτών συμφωνία, στερκτή τοΐς μέρε- 
σιν άμφοτέροις, όπως παρέχωσι τή αυτού ΐερότητι κατ’ έτος αντί οκτώ 
χιλιάδων άσπρων εμβατοικίου λόγφ καί εύρίσκο,νται ψάλλο,ν,τες, <ος καί 
πρότερον έν τή αυτή έκκλησίςι τού αγίου Στεφάνου άμετακινήτως,μετά
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ειρήνης και υποταγής καί εΰπειθείας καί συντηρήσεως των άνηκόντων 
αξιωμάτων καί προνομίων αΰιφ τφ κατά τόπον άρχιερεΐ καί προστάτη 
τής ΐεράς αυτής-μητροπόλεως μνημονεύόντες του κανονικού αΰτοΰ ονόμα
τος έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί πειθόμενοι καί ύποτασσόμετοι 
αύτφ, ως καί οί λοιποί ιερείς των εκκλησιών τής μητροπόλεως αΰτοΰ καί 
χάριν δμολογεΐν αΰτφ τής προς αυτούς συγκαταβασεως αΰτοΰ καί φιλαν
θρωπίας, ήν περ συμφωνίαν έδεήθησαν οί πατέρες βεβαιωθήναι καί παρ’ 
ημών διά πατριαρχικού καί συνοδικοΰ γράμματος επί κρείττονι ασφα
λεία. Τούτου χάριν τήν αΐτησιν αυτών άποδεξάμενοι δεκτέαν οΰσαν καί 
εύ'λογον γράφομεν καί άποφαινόμεθα συνοδικώς, γνώμη καί των παρευ- 
ρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι 
αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ή συμφωνία αυτή έχη 
τό κύρος αναντίρρητους καί τήν ίσχύν καί τό βέβαιον εις τό εξής, καί τό 
άμετάτρεπτον. καί οί μέν ίερέΐς, οί Λαυριόται, μένοντες έν τή ύποσχέσει 
αυτών ταύτη άμεταθέτως όφείλωσι παρέχειν κατ’ έτος τώ ίερωτάτφ μη
τροπολίτη Άδριανουπόλεως τήν συμπεφωνηθεΐσαν (sic)1̂ καί διο ρισθεΐσαν 
ποσότητα τών οκτοΰ χιλιάδων ά'σπρων σώαν, άνελλειπή, χωρίς τίνος αντι
λογίας καί προψάσεως, καί εύρίσκεσθαι ώς καί πρότερον έν τή έκκλησίρ 
καί ψάλλειν, ώς είώθασι, καί μνημονεύωσι τοΰ κανοηκοΰ ονόματος τοΰ 
άρχιερέως καί πείΟωνται καί ύποτάσσωνται αΰτφ, ώς καί οί λοιποί ίερεϊς 
τών εκκλησιών, ή δέ ίερότης αΰτοΰ άξιοπρεπώς τηρούσα τήν ύπόσχεσιν 
αΰτοΰ άπαράλλακτον, λαμβάνη παρ’ αΰτών τάς οκτώ χιλιάδας τών άσπρων 
κατ’ έτος, άλλην έπαύςησιν μή επιτιθέμενος τή ποσότητι μηδέ εις πλέον 
έκτείνειν τον αριθμόν τών οκτώ χιλιάδων άσπρων αΰτών, καί φυλάτ- 
τωνται τά συμπεφωνημένα έξ άμφοτέρων τών μερών αμετάθετα κατά 
τό πρέπον καί δίκαιον' ή γάρ άθέτησις τής οίκειοθελοΰς συμφωνίας καί 
θεφ καί ανθρώποις κατέγνωσται, καί εις οΰδέν αγαθόν συντελεί' δθεν 
εις ένδειξιν έγένετο καί τό παρόν πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτή- 
ριον γράμμα προς έμπέδοσιν καί ασφάλειαν τής συμφωνίας καί έδόθη 
τοΐς είρημένοις Ααυριόταις πατράσιν. ,αχοβ', έν μηνί Ιουνίου α', ίνδι- 
κτιώνος ι̂ ς. 1 2)

j  ό Ήρακλείας Βαρθολομαίος ,  φ ό Κυζίκου Μητροφάνης,  ή* ό 
Νικομήδειας Ν εό φ υτο ς , -J- ό Άδριανουπόλεως Νεόφυτος, φ ό Σερρών 
Κύριλλος, ·[ ό Δρύστρας Μακάριος, -|* ό Τυρνόβου Γεράσιμος, -j- ό ’Α
θηνών ’Ά ν θ ι μ ο ς , -f δ Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ, -J δ Άρτης Β αρθολο
μαίος, -J- ό Δέρκων Χρύσανθος.

1) αυμπεφωνη&εΐσαν, κατά τον μετ’ άναδιπλασιααμοϋ Όμηρ. άόρ. Ί λ  I  705 
Τεταρπόμενοι' άλλ’ είναι ζήτημα, άν ό γραφών έγνώριζε τόν “Ομηρον.

2) Ή  μηνολογία  ΐδ ιοχείρω ς ύπο τοΰ πατρ ιάρχου , ώ ; ε ϊθ ισ τα ι, δ ι’ ύπερμεγε·θα>ν 
γραμμάτων 0,9 τοΰ μέτρου.



Τ . Γ ρά μμα  χαρτώον 0 ,3 4 X 0 ,2 3 .  

τοΰ  ’Α δρ ια νουπόλεω ς Ά ΰ α ν α σ ίο ν  1710 .

-J- Διά τοΰ παρόντος γράμματος δηλοποιεΐται, δτι οι εκ τοϋ κατά το 
άγιώνυμον δρος τοϋ ’Άθωνος ίεροΰ μοναστηριού τής Λαύρας όσιώτατοι 
πατέρες έμφανίσαντες ήμΐν γράμματα έμβατοικοχαρτίου τοΰ προ ημών 
μακαρίτου κυρ Ά& αναοΙου  τοϋ Κρητός, τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως χρηματίσαντος, δηλοΰντα, ώς έλάμβανε κατ’ ενιαυτόν παρά τοϋ 
ήγουμενεΰοντος εν τφ ένταΰδυι μετοχίω αυτών τοΰ αγίου Στεφάνου, δι’ 
ήν ψάλλει ενορίαν λόγφ εμβατοικίου γρόσια έβδομήκοντα, έτι δέ καί άσπρα 
τριακόσια διά τά τοΰ έμβατοικοχαρτίου έξοδα, και άνά εξακόσια άσπρα, 
τά φιλότιμα δηλονότι, από τε τοΰ ηγουμένου καί άφ’ εκάστου τών παρ’ 
αύτφ ίερομονάχων, ήςίωσαν έπιβεβαιωδ-ήναι ταΰτα καί παρ’ ήμών άμετα- 
θέτως χωρίς, τίνος μειώσεως καί αυξήσεως* δδεν καί ημείς στοιχοΰντες 
καί κατ’ ίχνος επόμενοι τοΐς προ ήμών άρχιερατεΰσασιν άποφαινόμενοι 
γράφομεν, ίνα τής ετησίου ταύτης δόσεως τών λόγιο εμβατοικίου παρεχο- 
μένων ήμΐν παρά τοΰ κατά καιρούς ήγουμει εΰοντος έν τή έκκλησίρ ταύ- 
τη τοΰ αγίου Στεφάνου γροσίων έβδομήκοντα καί τών τριακοσίων 
άσπρων διά την γραφομένην τοΰ έμβατικίου άπόδειξιν καί άνά δύο φλω- 
ρίων, ήτοι έςακοήων άσπρων, παρά τοϋ ηγουμένου καί τών παρ’ αύτφ 
ίερομονάχων, άφ’ έκαστου ιδίως κατ’ έτος, τό κτρος έχοϋσης καί τήν ίσχύν 
άπαρασάλευτον.-Όφείλη ό κατά καιρούς ηγούμενος τοΰ, μετοχιού τούτου 
παρέχειν ταΰτα προς ημάς καί τούς μεδ’ ημάς συναδελφούς αμείωτα μετ’ 
εύπειθείας, καί υποτάσσεται ήμΐν τε κάκείνοις, σωζομένης καί παρ’ 
ήμών τής λήψεως ταύτης, ώς διείληπται, άμεταποιήτου κατά τήν ανέκα
θεν έπικρατήσασαν συνήθειαν* διό εις ένδειξιν έδόθη τό παρόν ήμέτερον 
έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΐς όσιωτάτοις πατράσι τής μονής Λαύρας, 
αψι', αύγούστου ιελ

7  Ό  Άδριανουπόλεως Α θ α ν ά σ ι ό ς  βέβαιοί.
ΙΑ ' .  Σ ιγΙλλ ιον  μ εμ β ρ ά ιrov 0 , 5 4 X 0 ,  5 7 ,  £τονς 1741.

f Παΐαιος  έλέω δεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης.

-}- Τάς προβαινούσας κατά καιρούς συνδήκας καί συμφωνίας μετοξύ 
τών αγίων εκκλησιών τοΰ θεοΰ καί τών έν αΰτοΐς προϊσταμένων, καί τού
των μάλιστα δσαι μεταξύ άγιωτάτων μητροπόλιων καί ΐεςών μοτυδρίαν, 
εύλόγω; καί συν τφ δικαίψ κατά καιρούς συνετελέσδησαν έκατέροις τά 
δίκαια διασώξουσαι καί τό εύκατάστατον συντηρονσαι, πάσης διενέξεως 
καί φιλονικείας καί μάχης αυτά άπαλλάτουσαι, καί τήν δεφ φίλην καί 
κεχαρισμένην ειρήνην έμποιοϋσαι. Ταύτας έμψανιζομένας καί άναψε-
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ρομένας τη του καθ’ ημάς ;άΙκσυμενικού θρόνου περιωπή, έφ’ φ παρά της 
καθ’ ήμάςτού Χρίστον μεγάλης εκκλησίας τό κύρος λαβεΐν και την εις 
τούπιόν ασφάλειαν, ού μόνον υποδοχής αξίας ήγούμεθα, ώς τήν μέριμναν 
εχοντες τής εύκαπαστάτου διαγωγής των απανταχού αγίων εκκλησιών, 
άλλα καί γράμμασι πατριαρχικούς κατοχυρουν καί κατασφαλίζειν αυτός 
ού πιραττούμεθα έπι τφ συντηοεΐσίΚαι άπαραβάτους καί αμετάθετους ές 
αεί καί μηδεμίαν τή τού καιρού παρύδφ βλάβην ύφίστασθαι. αναγκαίας 
υπέρ τι /sic) άλλο ούσης τής τύν εκκλησιών ειρήνης καί ευσταθείας καί 
τών κανονικών αυτών δικαιωμάτων διεκδικονμένων τών ιερών νόμων 
ανάγκη καί τά συμφωνούμενα επ’ αύτοις, επειδάτ τού δικαίου έχονται 
υπομνήματα, σαψηνίζεσθαι εις άνεξάλειπτον μνήμην και μόνιμον αυτών 
τήν ασφάλειαν. ’Επειδή τοιγαρούν καί ή έν τή άγιωτάτη μητροπρλει τής 
Άδριανουπόλεως ευρισκόμενη εκκλησία, ή τιμώμενη επ’ όνόματι τού 
αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, ομού μετά τής συνη- 
νωμένης καί υποκείμενης αυτή ενορίας ανέκαθεν 'διατελοΐσα μετοχιον 
τής Ιν τφ άγιωνύμφ δρει ίεράς καί βασιλικής μονής τής μεγίστης 
Λαύρας δίφκεΐτο μέν καί έπροστατεύετο καί έπισκέψεως ήξιοίτο υπό 
τών άποστελλομένων κατά καιρούς όσιωτάτων πατέρων υπό τής ρηθείσης 
Λαύρας, πλήν διά τήν [ήν] είχεν συνηνωμένην ενορίαν τών Χριστιανών 
προ χρόνων ήδη επέκεινα τών έννενήκοντά, μικράν ούσαν εν τφ τότε καί 
όλιγάριθμον, ολίγους τινάς τούς συνοικοΰντας έχουσαν, συνεφώνησαν οί 
κατ’ εκείνο καιρού όσιώτατοι πατέρες μετά τού άρχιερατεύοντος τη- 
νικαϋτα μητροπολίτου Άδριανουπόλεως ποτέ Ν ε ο φ ύ τ ο υ  παρέχειν αύτφ 
αντί τού άνήκοντος ώς κατά τόπον άρχιερεΐ δικαιώματος από τής ής έψαλ- 
λον ενορίας λόγφ έμβατοικίου τρεις χιλιάδας τών άσπρων κατ’ έτος, κατ’1 
αναλογίαν τής τότε καταστάσεως καί μικρότητος αυτής κάί ύπέσχοντο 
μνημονεύειν τού κανονικού αυτού ονόματος βεβαιώσαντες τήν τοιαύτην 
αυτών συμφωνίαν καί διά γράμματος πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώ- 
δους γεγονότος επί τού τηνικαύτα πατριάρχου μακαρίτου ποτέ κύρ 'Ιω -  
α νν ι,'ά ο υ , όπερ καί ένεφανίσθη ήδη ήμιν. ειτα τού καιρού προϊόντος κάί 
τής ρηθείσης ενορίας από τής πρώτης εκείνης σμικρότητος καί δλιγαν- 
ίίρωπίας εις αύξησιν καί πλατύσμόν καί πολλών ενοριτών συνοικισμόν 
θείφ ελεεί προελθούσης καί έπαυξηθείσης, οΐ αυτοί όσιώτατοι πατέρες 
διακριθέντες επί τή γινόμενη τής ενορίας αυξήσει καί τό έπιβάλλον τού 
άρχιερεως δίκαιον στοχασάμενοι τής προτέρας εκείνης επί τή δώσει συμ
φωνίας άπρακτησάσης, συνεφώνησαν αύθις ετέραν συμφωνίαν μετά τού 
προαρχιερατεύσαντος καί προ ολίγου ήδη τελευτήσ,αντος μακαρίτου Ά - 
δριανουπόλεως κύρ ’Λ ΰ 'α ν α ο ίο υ , καί κατά κοινήν συναίνεσιν καί συνθή
κην ύπέσχοντο αυτοί μέν πληρούν προς τον αρχιερέα λόγφ έμβατοικίου 
κατ’ έτος έβδομήκοντα γρόσια, καί προς τούτοις έτερα τριακόσια άσπρα

m
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διχχ τά τού εμβττοικο.χαρτίου έξοδα, καί παρα ταΰτα άνά εξακόσια άσπρα 
δίδοσθαι παρ’ αυτών διά τα. φιλότιμα, δηλονότι από τε τού ηγουμένου καί 
άφ’ έκαστου των παρ’ αύτφ ιερομόναχων, και ταΰτα πάντα έτησίως δφείτ 
λειν πληρούν καί διδόναι άνελλειπώς καί άπαραμειώτως μνημονεύοντες 
καί του κανονικού αυτού ονόματος; ό δ’ ούν άρχιερεύς ύπέσχετο αρκεί» 
σθαι τφ γεγανότι τουτφ τής δώσεως διορισμφ καί μηκέτι ένοχλεΐν τοΐς 
πατράσι τουτοις, ούτε ζητεΐν παρ’ αυτών άλλο τι παλύ ή ολίγον δόσιμον 
εκτός των διορισθέντων τούτων. Την γούν τελευταίαν τοιαύτην συμφω
νίαν καί ύπόσχεσιν αυτών φθάσασαν πρότερον συντελεσθήναι επί τού 
είρημένου μακαρίτου Άδριανουπόλεως κυρ Ά ΰ α ν α ο ί ο υ  καί βεβαιωθή- 
ν at διά γραμμάτων συμφωνητικών άποδεξάμενος καί ό μετ’ εκείνον ήδη 
διαδεξάμενος τον άρχιερ&τικόν τούτον θρόνον ίερώτατος μητροπολίτης 
Άδριανουπόλεως, ύπέρτιμος καί έξαρχος παντός Αΐμημόντον, ό εν άγίφ 
πνεύματι αγαπητός ημών αδελφός καί συλλειτουργός κυρ Δ ιο ν ύ σ ιο ς  καί 
στέρξας επί πάσι τουτοις τοΐς προσυντελεσθεΐσιν, έπεβεβαίωσε μεν ή 
αύτούί ιερότης την φηθεΐσαν τελευταίαν ταύτην συμφωνίαν, καθ' δν 
εΐρηται τρόπον, κατοχυρώσας αυτήν καί διά γράμματος αυτού κατησφα- 
λισμένου τή ίδίφ υπογραφή, οπερ καί αυτό ένεφανίσθη ήδη ήμίν, δι8 ου 
συμφωνεί καί υπόσχεται άρκεΐσθαι τφ προδιορισι̂ έντι κατ’ έτος έμβατοι- 
κίφ τών εβδομήκοντα. γροσίων καί τή δώσει τών τριακοσίων άσπρων διά 
τά roG έμβατόικοχαρτίου έξοδα, καί τοΐς άνά εξακόσια άσπρα διδόμενης 
φιλοτίμοις από τε του ήγουμένου καί άφ’ έκάστου τών παρ’ αύτφ ιερομό
ναχων, καί μήτε την αυτού ιερότητα ζητεΐν του λοιποϋ άλλο τί πλέον δό
σιμον ή δικαίωμα παρά τών πατέρων του ρηθέντος μετοχιού του αγίου 
Στεφάνου, εκτός τών δνομαστί εΐρημένων, ή θελήσαι ποτέ αυξησίν τίνος 
καί προσθήκην ποιήσαι έπ’ αυτοΐς, μήτε τούς πατέρας τολμήσαι μειώσαι 
ποτέ ή ελαττώσαι τά προδιορισθέντα ταΰτα τού άρχιερέως δοσίματα, αλλά 
παρέχοντας άνελλειπώς ταΰτα καί μνημονεύοντας τοΰ κατονικοΰ δνόματος 
τού άρχιερέως, μένειν αυτούς άνενοχλήτους καί άνεπηρεάστους καί άκα- 
ταζητήτους εις το παντελές, θίγουν ρηθέντες όσιώιατοι πατέρες τοΰ δια- 
ληφθέντος μετοχιού βουλόμενοι την συμφωνίαν αυτών ταύτην έχειν τό 
κΰρος τοΰ λοιπού καί μένειν εις τό έξη; άμετάθετον προσδραμόντες τή 
δυνάμει καί μεγαλειότητι τής πατριαρχικής περιωπής καί αξίας έδεήΰη- 
σαν τής ήαών μετριότητος κατοχυρώσαι αυτήν δι’ ήμετέρου πατριαρχικού 
συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος, ήν τινα άξίωσιν καί δέησιν αυτών 
εύλογον ούσαν καί δικαίαν εύμενώς άποδεξάμενοι γράφομεν καί άποφαι- 
νόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ϊερωτάτων αρχιερέων καί υπερτι
μούν, τών έν άγίφ πνεΰματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, 
ΐνα ή διαληφθεΐσα συμφωνία ή προβάσα καί γινομένη μεταξύ τών όσιω- 
τάτων Λαυριωτών πατέρων καί τού ίερωτάτου μητροπολίτου Άδριανου-
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πόλεως και συνάδελφου ημών κυρ Διονναίον  περί τοΰ εν Άδριανουπό?ει 
διατελοΰντος μετοχιού τής μεγίστης Λαύρας, τοΰ τιμωμένου έπ’ όνόμαη 
τοΰ αγίου Στεφάνου καί τής συνηνωμένης αύτφ ενορίας κατά τον τελευ- 
ταΐον προσυντελεσθέ ντα καίαύθις βεβαιωθέντα επ’ αυτή τύπον, δηλονότι 
τοΰ.παρέχειν τούς πατέρας κατ’ έτος προς τον κατά τόπον αρχιερέα λόγφ 
έ.ιβατοικίου έβδομήκοντα γρόσισ, και προς τοΰτοις τριακόσια ά'σπρα διά 
τα έξοδα τοΰ έμβατοικοχαρτίου, καί παρά ταΰτα άνά εξακόσια ά'σπρα, φι
λότιμα, από τε τοΰ ηγουμένου καί άφ* έκαστου των παρ’ αύτφ ιερομόνα
χων, καί μηδέν πλέον τούτων, καί μήτε τούς πατέρας αυτούς τολμήσαι 
πώποτε κολλωβώσαι τά διορισθ-έντα ταΰτα δοσίματα, μήτε τον κατά τόπον 
αρχιερέα θελήσαι ποτέ αΰξησιν τινά καί προσθήκην επ’ αύτοΐς ποιήσαι, 
ή άλλο τί πολύ ή ολίγον έκτος- των είρημένων ζητήσαι, άλλ’ άρκεϊσθαι 
ές αεί έκάτερα τά μέρη τφ γεγονότι τούτο) διορισμφη ινα άμεταθέτα)ς και 
άπαραβάτως έχη τό κύρος ^ καί την ισχύν βεβαίαν καί μόνιμον καί παρ’ 
οΰδενός άθετουμένην καί άνατρεπομένην οιφδήτινι τρόπφ.

νΟ; δ’ άν τις καί όποιος τολμήση ποτέ απ’ εναντίας κινηθήται τή γε- 
νομένη ταΰτη συμφωτία καί τφ διορισμφ καί. βλάβην τινά καί ζημίαν 
προστρί/ψαι θατέρω των μερών τούτων, σκανδάλων τε καί συγχΰσεως πρό
ξενος αύτοΐς γένηται, καί τό ειρηνικόν καί εύκατάστατον αυτών διασείση 
καί ενάντιος φανή τή πατριαρχική καί συνοδική ημών άποφάσει ταΰτη, 
ό τοιοΰτος οποίας άν εϊη τάξεως καί , οποίου βαθμού άφωρισμένος εϊη 
από θ-εοΰ κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί 
άλυτος μετά θάνατον καί πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραις 
υπόδικος' ό'θεν εις την περί τούτου ένδειξιν, διηνεκή τε καί μόνιμον 
ασφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες έν μεμβράναις γράμμα καί έδόθη τοΐς πατράσι τοΰ διαληφθέντος 
μετοχιού τής Λαύρας, έν έτει σωτηρίω αψμ', μηνί φευρουαρίω, ινδικτιώ- 
νος δη?.

7  Π α ΐσ ιο ς  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

7  6 'ΙΙρακλείας Γεράσιμος, \· υ Κυζίκου Ανανίας,  -J- ό Νικομήδειας 
Θεοφάνης, -\· ύ Νίκαιας Καλλίνικος,  γ ύ Χαλκηδόνος Καλλίνικος,  φ ο 
Σερρών Γαβριήλ, φ ό Μελενίκου Κύριλλο-, j  ύ Άγχιάλου Ν αθα να ήλ ,  
7  0 Θεσσαλονίκη; ’Ιω ακείμ , γ  ό Σμύρνης Μακάριος, γ ό Ουγκροβλαχίας 
Ν εό φ υ το ς , -[- ό Σωζουπόλεως Θεοφάνης, 1

1) Λείπει τι, οδς φαίνεται.



Ό  άγιος Σ τέφανος  έν Ά ό ρ ικ ν ο ν η ό λ ε ι 207-

Τύ μολυβδόβουλλον, διαμέτρου 65 χιλιοστών, φέρει άφ’ ενός μέν την 
Θεοτόκον μετάτοϋ θείου βρέφους, και αφ’ ετέρου την πατριαρχικήν υπο
γραφήν.

I D ' . Σ ι γ ίλ λ ιο ν  μ ε μ β ρ ά ιν ο ν  0,55X0,50 1 7 8 1  έ το ς .

j  Γ α β ρ ιή λ  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμηςκαι οικουμενικός πατριάρχης. 1)

ή- "Οσα γε, οΰχ όπως την αρχαιότητα, αλλά δή και αυτό τό δίκαιον 
πλουεοΰσι, συνήχορα και χρόνος αυτός καί πείρα λυσιτελής άνεδείςατο και 
συμφέροντα, ναι μήν καί συντηρητικά τής ευαγγελικής ειρήνης καί υπέρ 
συστάσεως ιερών καί αγίων εκκλησιών γεγόνασι, καί διά γραμμάτων πρεσ» 
βυγενών έκυρώθησαν, οΰκ άπάδον καί διά νεωτέρων εκκλησιαστικών 
γραμμάτων κατοχυρουσθαι, ΐνα μή τή του καιρού μακρα παριππευσει καί 
παρατάσει άμεληθέντα καί λήθης έμπεσόντα βυθωίς φθάσωσιν εκπεσ'εΐν 
τής ής έλαχον ευσταθείας καί καλής καταστάσεως καί ανατροπή καί αναι
ρέσει πρασομιλήσωσι. Καλώς ουν ποιοΰντες καί οί κατά καιρούς πνευμα
τικοί προστάται τής εκκλησίας, οίς του δικαίου φροντίς καί τής άρχαιότή- 
τος, προσεπικυροΰν ουκ άπαναίνονται τά λυσιτελώς προγεγονότα καί προς 
ωφέλειαν αγίων εκκλησιών ώς μάλα συντείνοντα καίδικαιοσυίνης ελόμενά. 
Επειδή τοιγαρουν ένεφανίσδη καί τή ημών μετριότητι εν παλαιγενές σιγίλ- 
λιον έν μεμβράναις γράμμα γεγραμμένον κατά τό παρεληλυδός χιλιοστόν 
επτακοσιοστόν τεσσαρακοστόν πρώτον έτος, επί των ημερών του αοιδίμου 
πατριάρχου κυρ Π α ΐα ίο ν , διαλαμβάνον αυτολεξί, δ'τι ή έν τή άγιωτάτή 
μητροπόλει τής Άδριανουπόλεως εΰρισκομέτη εκκλησία, ή τιμωμέτη επ’ 
δνόματι του αγίου καί πρωτομάρ τυρός καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, ομου 
μετά τής συνηνωμένης καί ύποκειμέτης αυτή ενορίας, άτέκαδεν διατελοΐοα 
μετόχιον τής έν τφ άγιωνΰμφ ό'ρει ίεράς καί βασιλικής μονής τής μεγίστης 
Λαύρας δίφκεΐτο μέν καί έκπροστατεΰετο. 1 2)

Αυτά ταυτα διαλαμβάνει τό είρημένον έμφανισθέν ήμιν σιγιλλιώδες 
έν μεμβράναις γράμμα, άπερ καί διετηρήδησα,ν καί επί ιών ήμερων του 
άρχιερατευσαντος έν τή έπαρχίςτ ταΰτη μακαρίτου Άδριανουπόλεως κυρ

1) Έ νώ  εις πάντα τά προηγούμενα σιγίλλια ή επιγραφή είναι διά τής αύτής
γ ρ χ φ ή *  Ό δ  κειμένου, ένταδάα είναι περίπλοκους έσχηματοποιημένη, ώ ς  γίνεται καί 
κατά τούς νεακέρους χρόνους, τό δε αρχικόν τού κειμένου γράμμα καλλιτεχνικόν 
πβρίατηοιν οικίαν έν χφ  μέσφ του Ο. >

2) Βλ. ΙΑ'. Σιγίλλιον Π α ι σ ί ο υ  άνωτ. 20—70 τό υπόλοιπον άπαραλλάκτως 
έγτεδβεΥ μέχρι ίοΰ· άκαταξητήτους έίς τό παντελές,

19α
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Ν ιπ η φ ί ι ια υ ,  μηδεμιάς αναφυείση; διαφοράς και διενέξεως λογόμαχίας και 
συζητήσεως μεεαξύ τών κατά καιρούς άρχιερατευσάντων εν τη άγίρ ταύτη 
επαρχία καί μητροπόλει τής Άδριανουπόλεως, ούτε τών δσιω-άτων πατέ
ρων Λαυριωτών περί της εκκλησιαστικής ταύτης ύποδέσεως μέχρι και τής 
σήμερον* επειδή τών μεν όσιωτάτων πατέρων Λαυριωτών ύποίελούντων 
καί άποδιδόντων εύγνωμόνως καί άγογγύστως τά ανωτέρω είρημένα κατ’, 
έτος κατ’ έθος άρχαΐον καί κατά την παλαιάν αυτών συνθήκην καί συμ
φωνίαν καί ύπόσχεσιν, τών δ’ αύ κατά καιρούς άρχιερατευσάντων έν τή 
επαρχία ταύτη ευχαρίστως λαμβανόντων ταΰτα καί αρεσκομέτων τή τού
των έτησίφ άπολήψει, καί πανδ’ δσα περ αφορά προς περίδαλψιν και 
περιποίησιν τών έν αύτφ τφ μετοχίφ Λαυριωτών πατέρων έπίδαψπλίυόν- 
των άρχιερατικώς. Οί γούν ρηθέν.τες Λαυριώται πατέρες ού περί τών πα? 
ράντων προνοοΰμενοι καί φροντΐζοντες (άτε δή τού έν τή επαρχία ήδη άρ« 
χιερατεύοντος άγιωτάτου μητροπολίτου Άδριανουπόλτας, ύίπερτίμον καί 
εςάρχου παντός Αίμιμάντου, έν άγίφ πνενματι αγαπητού ημών άδε/φού 
καί συλλειτουργού κύρ Κ α λ λ ιν ίκ ο υ , ούχ ή ετον α τών προ' αύτού καί υπο
σχόμενου καί προαιρούμενου δείξασδαι προς τούς αυτούς πατέρας περιποί- 
ησιν καί περίθαλψην), αλλά δή περί τού μετέπειτα καί τών μελλόντων ώς 
είκός προφροντίζοντες προσέδραμον τή προνοίρ τής εκκλησίας καί τή δυ
νάμει αυτής καί μεγαλειότητι τή συναινέσει καί συγκαταθέσει καί τής αυ
τού ιερότητος, καί έδεήθησαν τής ημών μετριότητος κατοχυρώσαι τά άιω- 
τέρω εκτεθειμένα καί διά ήμετέρου πατριαρχικού συτοδικού σιγιλλίου 
γράμματος, όπως μένωσιν εις τό εξής άπαρεγχείρητα, άπαραχάρακτά τε 
καί άπαράτρεπτα καί ανώτερα ανατροπής τε καί αναιρέσεως. Καί δή τήν 
αΐτησιν αυτών ώς εύλογον οΰσαν καί δικαίαν εύμετώς προσηκάμένοι 
καί άποδεξάμενοι γράφοντες άποφαινόμεδα συνοδικώς μετά τών περί 
ημάς ΐερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ή διαληφθεϊσα συμφωνία, ή- προ- 
βάσα καί γενομένη μεταξύ τών όσιωτάτων Λαυριωτών πατέρων καί τών 
κατά καιρούς άρχιερατευσάντων εν τή άγιωτάτη τούτη μητροπόλει Άδρία- 
νουπόλεως περί τού εκεί διατέλούντος μετοχιού τής μεγίστης Λαύρας, του 
τιμωμένου επ’ δνόματι τού αγίου Στεφάνου καί τής συνηνωμένης αύτφ 
ενορίας κατά τον τελευταΐον προσυντελεσθένχα καί αύδις βεβαιωθέντα 
καί ήδη άνακαινιζόμενον επ’ αυτή τύπον, τού παρέχειν δηλοτ ότι τούς πα
τέρας κατ' έτος προς τον κατά τόπον αρχιερέα λόγιρ έμβατοικίου εβδομή- 
κοντα γρόσια καί προς τούτοις τριακόσια άσπρα διά τά έξοδα τού εμβατοι- 
κοχαρτίου, καί παρά ταύτα άνά εξήκοντα άσπρα, φιλότιμα, από τε τού η
γουμένου καί άφ’ έκάστου τών παρ’ αύτφ ίερομονάχων, καί μηδέν πλέον 
τούεων. καί μήτε τούς πατέρας αυτούς τολμήσαι πώποτε κολοβώσαι τά 
διορισθέντα ταΰεα δοσίματα, μήτε τον κατά τόπον αρχιερέα θελήσαι πώ-



ποτέ αύςησιν τινά καί προσθήκην επ’ αυτής ποιήσαι, ή άλλο τι πολύ ή 
ολίγον έκτος τών εϊρημένων ζητήσαι, όλλ’ άρκείσθαι εις αεί έκάτερα τά 
μέρη τφ γεγονότι τοήτφ διορισμφ άμεταθέτως, και άπαραβάχως έ'χειν τό 
κύρος καί την ίσχύν βεβαίαν και μόνιμον καί πάρ’ ούδενός άθετουμένην 
καί ανατρεπομένην τρόπφ οίωδήποτε,

"Ος δ’ αν και όποιος των απάντων τολμήση κινηθήναί ποτέ απ’ 
εναντίας τή άρχάίρ ταύτη και ήδη άνακάινισθείση συμφωνία καί τφ διο- 
ρτσμφ καί βλάβην ΐινά’καί ζημίαν προστρίψαι θατέρφ των μερών τούτων, 
σκανδάλων τ&'χάί συγχύσεως πρό|ϊνος αύίοΤς γένητοι καί ιό ειρηνικόν 
καί ευκατάστατων φυτών διαόείση καί ενάντιος φανή τή πατριαρχική καί 
συνοδική ήμών άποφάσει ταύτη, ό τοίοΰτος οποίας άν εΐη τάξεως καί όποι
ου βαθμού άφωρισμένος εϊή άπα θεού κυρίου παντόκράτορος καί κατη- 
ραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατόν καί πάσαις ταις πα- 
τρνκαΐς καί συνοδικαις άραϊς υπεύθυνος. Όθεν είς την περί τούτου εν- 
δέιςιν διηνεκή τε καί μόνιμον άσφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον 
πατριαρχικόν καί ρύνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβ.ράναις γράμμα κοί κα- 
τασχρωθέν έν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης ’Εκ
κλησίας εδόθη τής πατράσι τού διαληφθέντος μετοχιού τής Λαύρας.

Έν έτει σωτηρίφ χιλιοστφ επτακοσιοστφ όγθοηκοστφ πρώχφ, κατά 
μήνα Ιούνιον, έπινεμήσεως δεκάτης τέταρτης. 1)
f Γ α β ρ ιή λ  ελέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρώμης 

καί οικουμενικός πατριάρχης.
f Ό Ηράκλειας Μ εΦ ό δ ιο ς , t Κυζίκου ’Α γ ά π ιο ς , f ό Χαλκηδόνος 

Π α ρ Φ έν ια ϊ, f ό Δέρκων Σ α μ ο υ ή λ , t  ό Τυρνόβου Κ α λ λ ίν ικ ο ς , f ό ’Αθηνών 
Β ε ν έ δ ιχ τ ό ς , f ό Σμύρνης Π ρ ο κ ό π ιο ς , f ό ΧρισΤιανουπόλεως */«ρε- 
μίας, f ό Βιζύης Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς . . .
Το μολυβδόβουλλον καλλιτεχνικόν, ολίγον ωοειδές διαμέτρ. 0600X0650

Ι Γ \  *Α νιίγράφον γράμματος πατριαρχικόν συνοδικόν 1789.
Ν ε ό φ υ τ ο :  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 

'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Διά τού παρόντος ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού αποδεικτι
κού γράμματος δήλον γίνεται, δτι οΐ όσιώτατοι πρόκριτοι πατέρες καί οί 
λοιποί τού είς τό άγιώνυμον ’Όρος τού ’Άθωνος ιερού καί σεβασμίου ήμε
τέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής μεγίστης Ααύ-
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1) έν ετει^τετάρτης, μεγαλητεροις γράμμασιν.



Β νλο γ ίο ν  Κ ονρ ίλα  Λ α νρ ιώ το ν

ρας εν αμηχανία καί παντελεΐ άπορία γενόμενοι διά τά επικείμενα αυτοΐς1)· 
μοναστηριακά βάρη και χρέη παρεγένοντο ενταύθα εις Κωνσταντινούπολιν 
πο.ός τινα άνακουφίσμόνκαί διόρΟωσιν αυτών, και εις κοινήν αυτών ουταί- 
νεσιν καί πατριαρχικήν ημών και συνοδικήν άπόφασιν έκρίθη εύλογον, δπως - 
[πωληθώσι] τα ασημικά πάντα καί αργυρά κανδήλια 2) τα έν τω εις την Ά - 
δριανουπολιν Λαυριωτικφ αυτών μετοχίω τής εκκλησίας τοΰ αγίου Στε
φάνου, καί τά ά'σπρα τής τούτων διατιμήσεως άποδοθώσιν εις έκπλήρω- 
σιν,τών τοΰ ρηι*)έντος ίεροϋ αυτών μοναστηριού τής μεγίστης Λαύρας ' 
βαρύτατων χρεών. ’Ένθεν τοι s) και άπεστάλη έξ αυτών δ συγκοινόβιάτης; 
δσιώτατος προηγούμενος κύρ Γεράαιμος  τοΰ πωλήσαι ") ταύτα. ’Αλλ’ οί έν 
Άδριανουπόλει ευλογημένοι χριστιανοί τού ρουφετίου των μπακάλιδαν 
πρωτομαγίστορες καί λοιποί μαγίστορες εις θειον ζήλον κινούμενοι καί 
βουλόμενοι βοηθήσαι τή ρηθείση έκκλησίρ τού αγίου Στεφάνου καί τ,φ 
γεραρφ μοναστηρίφ τής μεγίστης Λαύρας έδωκαν τω ρηθέντι δσιωτάτφ: 
προηγουμένφ Λαυριώτη κύρ Γ ε^α σ ίμ φ  γρόσια τον αριθμόν δύω χιλιάδας^ 
κατέναντι τοΰ εις τόπον άρχιερέως καί κυριάρχου, ίερωτάτου μητροπολί-' 
του Άδριανουπόλεως ύπερτίμου καί έξάρχου παντός ΑΐμιμόντουΓ’) εν άγίφ 
πνεύματι αγαπητού ήμών αδελφού καί συλλειτουργού κύρ Κ αλλιν ίκου ,  
αντί των είρημένων ασημικών, άτινα ρητώς έν έκαστον καταγεγραμμένα 
τυγχάνουσιν εν ίδίφ καταστίχη) καί βεβαιωθέντα παρά τής ήμετέρας με-, 
τριότητος, γενομένης μεταξύ αυτών κοινής διαθήκης καί τοιάςδε συμφω
νίας^ όπως τά είρημένα. ασημικά μένωσιν αύθις έν τή ρηθείση εκκλησία 
“τού αγίου Στεφάνου τού Λαυριωτικοϋ μετοχιού ωσάν αναφαίρετα καί 
αναπόσπαστα, άλλ’ έν μόνη τή χρήσει προς ευπρέπειαν τής αυτής εκκλη
σίας παρά τού κατά καιρούς έν αυτή προηγουμένου Λαυριώτου εις σύναί- 
νεσιν καί.θέλησιν τών πρώτομ,αγιστόρων τού έσναφίου τούτου των μπα- 
κάλιδων, ώς αγοραστών έχόντων τήν δεσποτείαν καί εξουσίαν έν τοΐς 
ρηθείσιν έκκλησιαστικοις άσημικοΐς σκεύεσι, μή έχόγτων όμως ούδεμίαν 
εξουσίαν μετακινήσαι αυτά ή μεταθέσαι είς άλλην εκκλησίαν, ή πωλή- 
σαι δλως καί τό σμικρότατον έφ’ οίαδήτινι αιτία καί προφάσει. ωσαύτως 
ούτε οι όσιώτατοι Λαυριώται πατέρες μηδεμίαν εξουσίαν τού λοιπού έχον- 
τες έν αύτοις [ού] δύνανται μετακινήσαι αυτά από τής εκκλησίας ταύτης, 
ούτε πωλήσαι αυτά καν περισιάσεσι ποικίλαις καί βαρυτέραις περιπέσω- 
σι.ν, άλλ’ έχωσι μένειγ είς τόν άπαντα αιώνα αναφαίρετα καί άναπέσπα-
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1) Τό άντίγραφον αυιής.
2) κανδύλισ.
3) εν&εντι.
4) χφ πωλησαι,
5) Αίμημόγτου.
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στα απ’ αυτής, ως τά απας θεφ άνατεθέντα και άφιερωθέντα διά παντός 
διαμένει ν αμετακίνητα. Είς γούν την μεταξύ αυτών συμφωνίαν τά ειρη- 
μένα άσπρα έλήφθησαν και διά τά του μοναστηριού χρέη άπεδόί)ησαν, 
καί εγένετο κοινόν μοναστηριακόν ενσφράγιστον καί ένυπόγραφον αυ
τών γράμμα καί επεδόθη τοις μαγίστορσι καί πρωτομαγίστορσι μπακάλι- 
δων. Εις έπικΰρωσιν δέ τούτων καί πλείονα ίσχύν καί ασφάλειαν γρά- 
φοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς καί διά του παρόντος γράμματος των 
περί ημάς ίίρωτάτων αρχιερέων καί ύπεριίμων, των έν αγία> πνεΰματι 
αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα εις την γενομένην με
ταξύ αυτών διαθήκην καί συμφωνίαν τά εν τφ καταστίχορ γεγραμμένα 
ασημικά έχωσι μένειν αναπόσπαστα καί αναφαίρετα έν τη ρηθείση εκ
κλησία του αγίου Στεφάνου, μη&ενός ταλμήσοντος παρά τών Λαυριωτών 
πατέρων, ούτε παρά του έσναφίου τών μπακάλιδων μετακινησσι ταϋτα η 
πωλήσαι εφ’ οΐαδήτινι αίτίρ καί προφάσει’ δΟεν, είς ένδειξιν τούτων 
καί έπικύρωσιν καί είς αεί διαμονήν εγένετο καί τό παρόν αποδεικτικόν 
πατριαρχικόν καί συνοδικόν ημών γράμμα καί επεδόθη τφ εσναφ'ω τής 
είς την Άδριανούπολιν μαγιστόρων μπακάλιδων.

,αψπθ' ( L789), έν μηνί Δεκεμβρίφ.

"Επονται δώδεκα ύπογραφαί συνοδικών αρχιερέων. ’)
Έγραφον κατά μήνα Νοέμβριον τού 1935 σωτηρίου έτους εν Μονή 

Μεγίστη Λαύρα τού ’Ά-θωνος.
ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΙΙΣ
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■ 1) Δυστυχώς αί ύπογραφαί δεν έιέΟησαν έν τφ αντιγράφω.
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Έκ ιών υπό τον ανωτέρω τίτλον δημοσιευόμενων ενταύθα τριών ανα
θηματικών επιγραφών, ή μεν πρώτη .«ΔιΙ Ύψίστφ», προέρχεται έκ τής 
πάρακέιμένης καί άνατολικώς τής Καβάλλας τοποθεείας Τζαρί, περί τα 
δέκα χιλιόμετρα άπεχοίσης, αί δέ δυο άλλαι«Διί Ζβελθιοι'ρδφ και Διί Παι- 
σου[λ]ηνφ» εκ Κομοτινής, περισυλλεχθεΐσαι υπό του φίλου καθηγητούτού 
Γυμνασίου και έκτακτου Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. Ρήγα Θεοχάρη, 
τον όποιον θερμώς καί ενταύθα ευχαριστώ διά την παραχώρησίν των εις 
εμέ. Ή  πρώτη τών επιγραφών μετεφέρθη εις την Συλλογήν Καβάλλας, αί 
δέ δυο ά'λλαι εις την τής Κομοτινής.

Ό  μεταβαίνων σήμερον από Καβάλλας εις Χρυσούπολιν (Σαρΐ Σα- 
μπάν), κατέχουσαν την θέσιν τής αρχαίας Σάρας Σσποίων. κατά Σβτ.ρώ- 
νον, μετά τον αυχένα τον χώρίζοντα την μικράν λεκάτην του Νεκροτα
φείου Καβάλλας και την έκεΐθεν έτέραν τοιαΰτην εις τό πέρας τής οποίας 
κειται σήμερον ό προσφυγικός συνοικισμός Νέα Καρβάλλη, αριστερά 
τής αμαξιτού παρά τό ΙΟον χιλ. παρατηρεί λατομειον μαρμάρου έν 
ένεργείφ και σήμερον ακόμη. Προσεκτικωτέρα παρατήρησις επί τών 
άλατομήτων πλευρών του λόφου, μαρτυρεί διά τών υπαρχόντων 
εκεί ίχ\ών, οτι καί εις τούς αρχαίους χρόνους ύπήρχεν έκεΐ λατομειον 
μαρμάρου.

Τούτο πιστοποιεί καί ή ύπ’ αριθ. 1 (είκ. 1 — 2) επιγραφή ημών, προ  
ερχομένη έκ τού έναντι τών λατομείων αγρόν, επί τής δεξιάς πλευράς τής 
αμαξιτοί) κειμένου, κατακειμένη δέ εις βάθος 0,75 μ. από τής έπιφατείας 
του, καί προσκόψασά είς ά'νοιγμά τι τού καλλιεργητοΰ χωρικού ιδιοκτήτου 
του. ' . . ,...... ...

Ή  επιγραφή είναι χαραγμέτη επί μεγάλης τετράπλευρου στήλης,



E l/. 1. Ή  α ιήλη καί ή επιγραφή.

νόνος πλάτους 0,17 μ., τής όποιας μέρος μόνον σώζεται εις τό άποκεκρου- 
μένον άνω μέρος της. Έάν ή ταινία είχε καθώς φαίνεται τό αυτό πλάτος 
άνω και κάτω, ολικόν ύψος τής στήλης θά ήτο 0,17+0,804 0.17=1,14 μ., 
διότι 0,80 μ. ύψους είναι τό μεταξύ των κανόνων μέρος τής στήλης.

Θά εκειτο βεβαίως ή στήλη προς τοίχον τιτα ή έν κόγχη λαξευμένη 
παρά τό λατομεΐον καί επί τού επικλινούς /όφου, ιόΛΐυ κοτολ/ή/ου ?ι’ 
αναθήματα εις τον Δία "Υψιστον, ώστε νά μή φαίνεται ή αδρά δπισύία 
επιφάνεια της, άγνωστον όμως παραμένει τί άνάθημμ εφερεν επάτμ) της,

Θ ρα χ ικ ά  ε ν χ α ρ ια η /£*« el$ τδ ν  Δία

μορφής ορθοστάτου, ύψου, ολικού σωζομένου 1,08 μ. πλάτους 0,77 μ. πά
χους 0,55 μ. καί έκ μαρμάρου προφανώς εντοπίου.

Ή  στήλη όπισθεν είναι χονδρώς επεςε ιργασμέϊ η, ει ω καιά ιός τριΐς 
άλλας λείας επιφάνειας της στεφανούται ά\ω κοί κάτω υπό ταιηας ή κα-
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διότι παρ’ όλον το θραΰσιμον τής ά\ώ επιφάνειας της διαβλέπει τις ίχνη 
μικροΰ τετράπλευροι» τόρμου 0,20X0,20 μ, καί όχι ακριβώς εις τό κέντρον 
της κειμένου. Δεν αποκλείεται βεβαίως καί νά μή εφερεν ποτέ τοιουτόν τι

ανάθημα, καί νά ήτο απλώς αική αΰιη ή στήλη τό ανάθημα, καθώς πολ
λά! τετράπλευροι ομοιόσχημοι στήλαι Ρωμαϊκών χρόνων, οι οποίοι μάλ
λον ως τετράπλευροι βωμοί εις την περίπτωσιν ταΰτην θά χαρακτηριοθοϋν, 
και των οποίων μεγάλην συλλογήν κατέχει τό Μουσεΐον Θεσ)νίκης.

: Ή  επιγρ τφή είναι χαραγμένη επί οκτώ στίχων καί διά γραμμάτων ΰψους
περίπου 0,004 μ, τΰπου επιτηδευμένου καί καλού των αρχών του α' μ;
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X. αίώνΟς, πλήν δέ τής βλάβης ήν ύπέστη μέρος τής λέξεως ευχαριστή
ριον, ή διατήρησίς της κατά τά άλλα είναι άρίστη.

Διί Ύψίστωι Εύχαρισ[τή] 
ριον υπέρ Κυρίου 
βασιλέος (sic) Θρφκών 
Ροιμητάλκα Κότυος 
και των τέκνων αύτοΰ 
Εΰτυχος ό επί των 
λατόμων καί οί 
υπ’ αυτόν πάντες

ΰπονοουμένου του ρήματος ανέθεσαν.

Ό  Ζευς "Υψιστος *) εις ον άνετέθη ή επιγραφή ημών φέρει από αρ
χαιότατων χρόνων την προσωνυμίαν ταΰτην (Πίνδ. Νεμ. χ ι ,  2. Αίσχΰλ. 
Εΰμεν. 28 καί Παυσανίας πλειστάκις), άλλ’ ό εις την εποχήν τής επι
γραφής ημών καί των άλλων συγχρόνων της γνωστών Ζευς "Υψιστος εί
ναι ό ίδιος αρχαίος καί καθ’ αυτό ελληνικός Θεός ; Είναι αδύνατον υπό 
τό έπίθετον αυτό νά εννοείται μόνον ό Ζευς ακραίος, ό έν διαφόροις ΰ- 
ψώμασιν τής Ελλάδος λατρευθείς, καί νά μή κρύπτεται ύπ5 αυτόν καί το
πική τις θεότης, διάφορος κατά τόπους, προ πάντων διά τους μεταγενε" 
στέρους τοΰτους χρόνους, άφ’ οΰ ήδη από τών Ελληνιστικών χρόνων διά
φοροι άνατολικαί καί μονοθεϊστικοί λατρείαι έταυτίσθησαν μετά τοϋ Διός 
*Υψίστου.

Εις την Συρίαν π. χ. ό Ζευς "Υψιστος έταυτίσθη'καί ύπεκατέσθησεν 
τον Baal—sairin, εις την Σαμάρειαν τον Jehovah, ώς Ζευς ό'ρειος έλα- 
τρεΰετο εις την Σιδόνα, ώς "Υψιστος έν Παλμυρα,2) έσχετίσδη προφα
νώς μετά του Hadad Άκρωρείτου 3) τής επιγραφής τής Ρώμης καί μετά 
του απλώς Θεοΰ Ύψίστου τής Θρακικής επιγραφής παρά Kalinka Λ)

1) Περί τής λατρείας τοΰ Διός Ύψίστου, υπάτου κλπ. βλπ. Ο. G r u p ρ e, 
Griech. Myth. (1906) σ. 1103 σημ. 2 καί προ πάντων A. Β. C ο ο k, Zous I I  (1925) 
σημ. εις τάς σελίδας 876—889, όπου τριάκοντα και τέσσαρες τοποθεσίαι λατρείας 
του άναφερονται.

2) C a ιι t i a  e a u, Inscr. Palmg. 188—190.
3) C ο o k e. ά. σ. 889.
4) K a 1 i n k a, Antike Denkmaler in Bulgarien n. 145. Περί Ύψίσιου βλπ. καί 

Ε. S c h ιϊ r e r, D iejnden  in Bosporanischen Reiche und die henossensekaften der 
ΣεβόμενονΘεόν Ύ ψιστον, Sitzungsber. Akad. Berlin, 1897 σ. 200 καί εξ. καί F . 
G u m o n t, Hypaistos, Suppl. a la Reme de Γ instruction publique en Belgique 
XL1897.
Θ βν«Μ &  S T  20
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ασφαλώς σημητικής ταυτότητος. ’Ακόμη και ή εν Δήλφ λατρεία του .Αιός 
'Υψίστου *)κατά την όευτέραν διά 'Ρωμαίων τής νήσου κτήσιν (166—69 
π. X.) υπό των ’Αθηναίων, μετά μονοθεϊστικών λατρειών σχετίζεται και 
συγκεκριμένους μετά του Διός Baal.

Καί ή έν Εδέσση Μακεδονίας λατρεία του Διός Ύψίστου ΰπσ εται
ρείας συλλατρευτών ονομαζόμενης «συνήθειας» προφανώς είναι διάφο
ρος τής του Πανελληνίου Θεού τοιαυτης.1 2)

Έξ όλων τούτων των προαναφερθέντων ταυτισμών ξένων θεοτήτων 
μετά τού Διός Ύψίστου είς χρόνους μεταγενεστέρους» ύποχρεούμεθα νά 
προσέξωμεν μήπως καί ή εν Θριίκη λατρεία τού Διός Ύψίστου 3 4) δεν 
είναι ή παλαιά καθ“ αυτό λατρεία αυτού ή καθαρώς ελληνική, άλλα μή
πως ύπεκατέστησεν καί εδώ Θρακικήν τινα θεότητα, καί μάλιστα μήπως 
συνεσχετίθη τό πρόσωπον τού 'Έλληνος Διός μετά τού θρακικού Θεού, τού 
ως μεγάλου θεού, θεού ύψίστου, μόνου Θεού, ') μεγίστου των θεών άνα- 
φερομένου, τού κατ’εξοχήν δηλ. Θεού τών Θρακών. Καί νομίζομεν ότι μάλ
λον εις τοιούτόν τινα Δία άνετέθη ή επιγραφή ημών.

Ή  επιγραφή άνετέθη υπέρ Κυρίου βασιλέως τών Θρακών Ροιμη- 
τάλκα Κότυος καί τών τέκνων τού.

Τό όνομα Ροιμητάλκας γνωστόν καί έξ άλλων Θρακικών, ’Αθηναϊκών 
ακόμη επιγραφών και συγγραφέων πολλών, άπαντα γραφόμενον καί .* Ροι- 
μηύάλκης, Ρυμιτάλκης, Ρυμητάλκης, Ρυμετάλκης, Ρωιμητάλκης καί Ροι- 
ματάλκας. Είναι ορθότατα παρατηρημένον ότι άποτελεΐται εκ δύο μερών 
Ροίμη-τάλκης, καί ότι τό πρώτον σχετίζεται μετά τών Θρακικών ονο
μάτων Ροιμήζης, Ρυμησύκις, τό δέ δεύτερον άνσμφιβό?ως προς τό επί
σης δεύτερον μέρος τού ονόματος Σετάλκης. 5) *

Ό  άναφερόμενος δέ ενταύθα βασιλεύς Θρφκών Ροιμητάλκας πρέπει 
νά είναι ο ως τρίτος γνωστός, υιός Κότυος, Ροιμητάλκου υιού, Σαπαίου

1 )  P l a s s a r t ,  Exploration Delos, Χ ϊ, 289 και έξης.
2) Ε. Π ε λ ε κ ί δ η ς, Ά ρχ. Δελτ. 1923, σ. 259 καί εξής. W. Bage, de Mace·*' 

donum Sacris a. 8 περί «συνηθειών» Daremberg Saglio V o. 250.
3) μνεία αυτοϋ K a 1 i n k a ε. «. n. 133.
4) ε. ά. n. 95, 114 θεός μέγας Δερζελάνης. D i t t e  m b e r g e r  Sylloge* 

762. T h o m a s c h e k ,  die alten Thraker II, a. 54 καί 66.
5) T ii o m a s c h e k έ. &. a. 28. D a  u rn  o n t  - H o  m o l l e  Melanges

d’Archeologie 1 Archaeol. II. serie 36 (1878) σ. 302, G. Seure R e 
vue Btud. Grecjues 1913 σ, 251.
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(Στράβων XII 3,29) και τή; ’Αντωνίας Τρύφαινας, θυγατρός βασιλέως 
τού Πόντου Ηολέμωνος καί της Πυθοδωρίδος.

Επειδή υπό τό όνομα τούτοέν συναφείς μετά του Κότυος κατά τάς 
άρχάς του α' μ. X. αίώνος καί έν σχέσει στ.ενωτάτη πάντοτε προς την 'Ρω
μαϊκήν 'Ιστορίαν, φέρονται τρεις βασιλείς, *) καλόν είναι νά παραθέσω- 
μεν ενταύθα τήν σειράν των.

Κατά τάς άρχάς του α' μ. X. αΐώνος βασιλεύει τής Θράκης 'Ροιμη- 
τάλκας Α', τούτου θανόντος περί τό 12 μ. X. ό Αύγουστος διήρεσε τό 
κράτος του μεταξύ του άδελφοΰ του 'Ρασκοπόριδος καί του υιού του 
Κότυος, (Τάκιτος Anna!. II, 64, Dessau έ. ά. 704. Collart ε. ά. 202).

Ό  Κότυς οΰτος Ε' ε'λαβεν σύζυγον όπως εϊπομεν τήν ’Αντωνίαν 
Τρύφαιναν καί άπέκτησεν έξ αυτής τρεις υιούς, τον 'Ροιμητάλκαν Γ ' τής 
ήμετέρας επιγραφής καί τον Πολέμωνα II και Κότυν βασιλέα τής Μικράς 
’Αρμενίας. (Σράβων έ. ά. 3, 29.)

Τον .Κότυν Ε’ βασιλέα γραμμάτων * 2) επιβουλεύεται δ θειος του 'Ρα- 
σκόπορις καί τον φονεύει.(19 μ. X) ενάγεται όμως εις τήν 'Ρώμην υπό 
τής χήρας ’Αντωνίας Τρύφαινας επί Τιβερίου καί εξορίζεται εις Αίγυπτον 
όπου φονεύεται. (Τάκιτος Atmal II 6 4 - 67). 'Η  Θ ράκη τότε δίδεται εις 
τον πρωτότοκον υιόν τού Κότυος Ε' 'Ροιμητάλκαν Γ ' (ήμετέρας επιγρα
φής) καί τον 'Ροιμητάλκαν υιόν του επιβουλευθέντος Ρασκοπόριδος. Ό  
ΊΡοιμητάλκας 'Ρασκοπόριδος είναι ό Β', ού επιγραφή εύρέθη Ιν Φιλίπποις 
(B.C.H. 1932 σ. 202).

Τά τέκνα Κότυος του Σαπαίου,'Ροιμητάλκας Γ', Πολέμων ό μετέ- 
πειτα βασιλεύς Πόντου (37—63 μ. X.) καί Κότυς βασιλεύς τής Μικράς 
Αρμενίας (—37 μ. X.) άνατρέφονται εις τήν 'Ρώμην μετά τού Γαίου Κα- 
λιγούλα συγγενεΰοντα προς αυτόν έκ μητρός καθώς καί μετά τοϋ Μάρκου 
’Αντωνίου τού trium vire .3)

■ 1) βλκ. περί αυτών. M o m m s e n ,  Ephem. Epigr. 1875. 250—263.
A, J  ο a  b e n REG. 1893, 8 καί έξ.
D e s s a u ,  Ephem. Epigr. IX. 1913, 691—705.
Π e λ e it ί δ η ς Π. A. Ε. 1920, 8 και έξης.
C ο 1 1 a r  t- D e v a m b e z B. C. H. 1931. 181. B. C. H. 1932, 202.
R  o u s .s e 1 R. E. G. 1934, 348.
P r o s o p o g r .  Imp. Rom. λέξ. 'Ροιμητάλκας, Κότυς, ’Αντωνία Τρύφαινα. 
P a u l y - W i s s o w a  R E  έπίαης ώς ανωτέρω λέξεις.
2) Ό  β ι 3 ί ο υ επιστολή, II, 9. «Θρακικά» Α' ο. 89 καί έξης.
3) C u r t ϊ u a, Monetsber, der Akadem. zu Berlin, 1871, σ. 16 n. IV =D i-

tfcemberger Sylioge3 798 επιγραφή Κυζίκου «τούς πα'ΐδας Κότυος 'Ροιμητάλκην καί 
Πολέμωνα καί Κότυν συντρόφους καί ετέρους Ιαυτφ (Γαίφ> Καλιγούλρι) γεγόνότας».
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’Επιτροπεύεται δέ ό Τοιμητάλκας Γ' υπό τοί5 Pufi Trebellini (Τά- 
κιτος, Annal II, 67, 4 III, 38, 4.) καί μόλις υπό του Γαΐου Καλιγοχίλα άνελ- 
θόντος εις τον θρόνον, άποκαθίσταται εις την βασιλείαν της Θράκης βασι- 
λεύσας οΰτω ονομαστικούς μέν από του 19—46 μ. X. ουσιαστικούς δέ από 
τοΰ 38—46 μ. X. ') Της βασιλείας του έχομεν καί νομίσματα (Head -  Σβο- 
ρώνου σ. 360, έτους 37—46 μ.Χ. Έοιμητάλκα Γ' συν Καλιγούλφ) φέρον- 
τα προτομήν καί επιγραφήν βααιλέοας 'Ρ ο ιμητά λκα  καί επί τής έτέρας 
όψεως : Γ α ίφ  Καίααρι Γ έρ μ α ν ικ φ  Σ ε β α α ζ φ = Καλιγοΰλα.

'Ως βασιλεύς τής Θράκης άναφέρεται καί έν επιγραφή εύρεθείση εν 
Χρυσουπόλει (Σαρί—βαμπάν, B.C.H. VIII, 652 : )

βασιλεύς Ροιμητάλκης, Κότυος υιός, ό Βιστόνου ευεργέτης.
Έβασίλευσε δέ μέχρι τού 46 μ. X. οπότε φονεύεται υπό τής Ιδίας συζύ

γου (Σύγκελος έκδ. Βίννης 631). Μετά τον θάνατον αύιού, χρονολογούντα 
τήν επιγραφήν ημών μεταξύ τών ετών 37)8 —46 μ. X., ή Θράκη γίνεται 
'Ρωμαϊκή Επαρχία .1 2)

Έν τή επιγραφή ημών άναφέρεται μετά των τέκνων του, έτψ δέ μέ
χρι τοΰδε αγνοείται καί τό όνομα τής φονικής ουζύγου.. του, τό πρώτον 
άναφέρονται τα εξ αυτής προφανώς τέκνα του, έστω καί όχι ονομαστώ 
κώς.

° Η επιγραφή άνετέθη υπό τίνος Εύτΰχου επί τών λατόμων καί τών ύπ’ 
αυτόν πάντων. Τό όνομα Εύ'τύχος καί Ευτυχής είναι καί άλλοθεν γνω
στόν. 3 4)

Τά λατομεία παρ’ άρχαίοις, τα υπαγόμενα εν γένει εις τα μέταλλα 
—τόπους εξαγωγής ορυκτών μετάλλων έν γένει καί λίθων, (Μέταλλα μαρ
μάρου λ., χ. περί τής Πεντέλης λέγει ό Στράβα>ν IX, 2,3) ήσαν καί ιδιόκτη
τα, όπως γνωρίζομεν περί τούΉρώδου ’Αττικού επίσης εν Πεντέλη καί 
άλλων αλλαχού, (Παυσανίας 1,1 9, 7: VI, 21, 2: X, 32, 1.) άλλα ώς επί τό

1 )  Δ ί ώ ν Κ ά σ σ ι ο  ς 59, 12, 2. Τό έτος 37)8 ήτο αρχών εις τάς Α θ ή 
νας C.I.A. III, 1077 καί 1284. Neubar Herme9 X, 1876, 145—152.

2) J. Μ a r q u a n d t, Romische Staatsverwaltung I s, σ. 312. Ε υ σ ε β ί ο υ  
Έ λλ. αποσπάσματα καί Σύγκελλος έ. ά. Collart έ. ά. σ. 206.

°Η επιγραφή 'Ροιμητάλίίου καί Πυθοδωρίδος (νεωτέρας) έκ τοΰ κατά τον Κοι~ 
λαλητικόν πόλεμον κινδύνου σωτηρίας υπέρ, μάλλον είς τον ‘Ροιμητάλκαν Β' πρέπει7· 
νά άναφέρηται, διότι τό 26 μ. X. ό 'Ροιμητάλκας Γ ' έπετροπεύετο ακόμη. Dessau 
έ. ά. σ. 704. Τάκιτος Annal. I l l  38—39. IV, 46—51.

3) C a g n a t, Inscript. Graec. ad res Rom. pertineutes n, 79. Kalinka έ. ά. 
n. 179. 303, 312.

4 )  D a r e m b e r g .  Saglio λ. metalla, λατόμος.
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πλεΐστον καί δημόσια. 'Όταν τά λατομεία εις τούς παλαιοτέρους χρόνους 
είναι κρατικ ί, καθώς θά έλεγομεν σήμερον, καί τά ένοικίαζεν εργολάβος 
τις, *) διά την διαχείρισίν των ώς περιουσίας τού δημοσίου άρμόδιοι ήσαν 
οί άρχοντες αρχιτέκτονες των διαφόρων πόλεων.

Εϊς τούς Ρωμαϊκούς χρόνους τά κρατικά καί αύτοκρατορικά μέταλλα 
καί λατομεία διευθύνονται υπό άπελευθέρων ή δούλων υπαγόμενων εις τον 
procuratorem metalloruin. Εις την Ρώμην εκτός τού proctiratoris au- 
rarium  Daciarum λ. χ. τής επιγραφής G.I.L. III. 1927, έχομεν καί τον 
procuratorem Augusti novarum lapicaedinarum Aurelianum τήςΝου- 
μηδίας, τον procuratorem marmorum novarum τής C.I.L. V III 
14551 —14552, 14688 κλπ. Τοιούτος procurator lapicaedinarum ή 
operum publicorum, τής C.I.L., III 348, εις δν ύπήγοντο οί procura- 
tores marmorum τής εποχής τού Αύγουστου αρχών πρέπει νά είναι ό 
βν τή είκόνι 465 καί λέξει άρχιτέκτων τού Daremberg — Saglio παριστά- 
μένος Ρωμαίος αρχών, επιστατών εις χήν λατόμησιν μαρμάρου υπό δύο 
άλλων προσώπων, δούλων προφανώς.

Αυτής τής διοικήσεοκ τών λατομείων καί μετάλλων υπό άπελευθέ
ρων ή δούλων εις Ρωμαϊκούς χρόνους ελληνικά! επιγραφαί σχετιζόμεναι 
μετά τής ήμετέρας είναι τουλάχιστον δύο εις εμέ γνωστοί πλήντής ήμετέρας 
τρίτης νύν. Ό  επιστάτης τής ήμετέρας επιγραφής Εύτυχος λέγεται απλώς 
«επί τών λατόμων», είναι δέ ό αυτός προς τον «Έπίτροπογ λατομείων ή 
εργεπιστάτην λατομίου» τών προαναφερθεισών επιγραφών, 1 2) ώς προς τον 
βαθμόν τού αξιώματος τής επιστασίας. Επειδή δέ τόσον τό προσωπικόν 
τών λατομείων κατά τούς χρόνους τής επιγραφής τού λατομίου Καβάλλας, 
όσον καί οΐ επισΐάται ήσαν δούλοι ή απελεύθεροι, 3) τοιούτοι θά ήσαν καί 
δ Εύτυχος δσον καί οί ύπ’ αυτόν πάντες. "Ήσαν δέ αυτοί άπλοι λατόμοι, 
έργάται δηλ. λατομείων ή λιθοτόμοι=^ρίοαε dinarii, λιθαγωγοί, λιθούλ- 
κοι, πρίσται κλπ. τό προσωπικόν τού λατομείου.

Εις τον α' μ. X. λοιπόν αιώνα ύπήρχεν έν τή προμνημονευθείση το
ποθεσία Τζαρί, τής Καβάλλας, λατομεϊον εν ενεργείς, οπόθεν καί σήμε
ρον ακόμη προμηθεύεται ή πόλις μέρος τών άπαιτουμένων διά τάς διαφό
ρους οικοδομάς μαρμάρων.

1) G, 6  I ο t z, le travail en Grece a. 422.
2) Ephem. Epigr. VT σ. 61, No 163 έπιγραφή εκ Τράλλεων λατινιστί καί ελλη

νιστί: Αύτοκράτορι Νέρονα Σεβαστή» πατρί πατρίδος Χρήσιμος απελεύθερος επίτροπος 
λατομείων τό δορμόν τοϋ Γυμνασίου παρά Τραλλιανή τη πόλει...
' Ig, X II, 5, η. 253 επιγραφή εκ Πάρου όπόθεν έξήγετο ό περίφημος λυχνίτης 

λ ίθ ο ς: "Ερως Καίσαρος έργεπιστάτης Λατομίου Ιδρύσατο.
3) G. G 1 ο t ζ έ. ά. σ. 419,
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‘Ηΰπαρξις του λατομείου τοΰτου δεν είναι μικρού ενδιαφέροντος διά 
ϊ'ιν  ιστορίαν τής’Αρχαίας «Νεαπόλεως παρά Θάσον» κατέχουσαν ακριβώς 
την θέσιν τής σημερινής πόλεως Καβάλλας, διότι εκ του λατομείου τοΰτου 
προωανώς θά προήλθε μέρος των μαρμάρινων αρχιτεκτονικών λειψάνων 
τη;, τά όποια μελετώμενα ιδιαιτέρως όριστικώς θά τοποθετήσωσιν την πό~ 
λιν εκείνην εις την θέσιν τής σημερινής Καβάλλας, λαμβανομένου βεβαίως 
ύπ’ όψει, δτι ή αρχή τής πρώτης έκμεταλλεΰσεως τοΰ λατομείου τοΰτου θά 
είναι παλαιοτέρα τοΰ α ' μ. X. αίώνος.

Ώς προς την αφορμήν τής άναθέσεως υπό των λατόμων επιγραφής 
υπέρ βασιλέως των Θρακών είναι πολλαί αί δυναται εξηγήσεις, είτε διότι 
οί λατόμοι ήσαν Θράκες είτε διότι τό λατομεΐον δυνατόν νά ήτο δημόσιον 
είτε και διότι δυνατόν νά ήτο ιδιοκτησία βασιλική, χωρίς βεβαίως νά απο
κλείεται καί ευεργεσία τις τοΰ βασιλέως προς τούς εκεί εργαζομένους 
λατόμους.

2) Ή  δευτέρα επιγραφή (εικ. 3—4) εύρεθεΐσα υπό τίνος μαθητου 
επί μιας των κορυφών τής πρόσθιας οροσειράς τής ’Ροδόπης καί μεταφερ- 
θεΐσα τή φροντίδι τοΰ κ .’Ρήγα εις Κομοτινήν, είναι χαραγμένη επί κιο
νίσκου μαρμάρινου, (διαμ. 1,25 ΰψος σωζόμενον 0,40 μ·) εις οκτώ στίχους 
καί διά γραμμάτων υστάτων χρόνων, άφ’ ού υπάρχουν ήδη και «legatu- 
res» τών γραμμάτων Ε καί Λ, CTH. "Υψος των γραμμάτων μέγιστον εί
ναι 0,035 u. ελάχιστον δέ 0,015 μ.

Διί Ζβελ 
θιοΰρδω 
θεώ έπη= 
κόω Ήρα- 
κλείδης 
Τήρου 
χαριστή- 
ριον

Παρερχόμενοι κάθε συζήτησιν περιττήν διά τήν ηλικίαν τοΰ τΰπου 
τών γραμμάτων καί τής επιγραφής, δυναμέτην νά φθάσουν καί μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ γ' μ. X. αίώνος, ερχόμεθα εις τό θρφκικόν έπίθετον τοΰ Διός 
Ζβελθιοΰρδου, τό όποιον είναι καί έξ άλλων επιγραφικών ευρημάτων και 
μνημείων γνωστόν, ως επί τό πλεΐστον εκ Θρφκης· *) 1

1) D α m ο n t * Η ο m ο 1 1 e, Melanges d’Archeologie κλπ. 1892. σ. 381,72σ, 
D o b r o u s k  y, Bull. Archeol, du Musee nafc. Sophia I (1907) σ. 159 

no 203.
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Είκ. 3. Φωτογραφία τοΰ έκτυπου άναγινοοσκομένη εις δεξιών προς 
τά αριστερά μή άντιστραφεισα,

Κ a n ί t ζ, Donau Bulgarien 11 σ. 286.
D i a k  ο w i t c h ,  Monuments figures de Zetts Ζβελθιοΰρδος, Annuaire de 

la bibliotheque nat. de Plovtiv, 1926, σ. 14.
P e r d r i z e t ,  Rev. Etud. Anc. I 1899, 23—26·
O. S e a  f  e. R. E. Gr. 1913, σ. 22δ και έξης*
G. C a z a r o w, Nouvelles inscriptions relatives au Dieu Thrac Ζβελσΐ” 

οΰρδος, Revue Ascheol. 4 serie XXI (1913) σ. 34.0 καί έξης.



312 Γ. M jtaxaXaxη

Τύποι υπό τούς οποίους άπαντα είναι : Ζβελσοΰρδος, Ζβελθιοΰρδος, 
Σβερθοΰρδος, Ζβερϋιοΰρδος, Ζλεσθοΰρδος, προερχόμενος εκ της συνήθους 
συγκοπή; καί μεταλλαγής παρά τοΐς άρχαίοις Θραςί φθόγγων τής αυτής 
λέξεως. ')

Τοϋ ίδιου Κ 1 ί ο, VI) σ· 169 κοάΒιιΙΙ. de la societe arckeol. Bulg. χν, σ. 80 καί έξ.
Μ υ ρ τ ί λ ο υ  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί τής θρησκείας τών Θρακών, 

«Θρακικά» V, σ. 41 καί εξής, καί σ. 43 όπου τό Σβελσιοΰρδος εκλαμβάνεται ώς 
σκυθική λέξις. Τά μέχρι τοϋδε γνωστά ευρήματα καί μνημεία σχετιζόμενα μετά τοϋ 
Διδς Σβελθιούρδου είναι επτά ενεπίγραφα ανάγλυφα, τρεις έπιγραφαί, καί 2 νο
μίσματα, εις τά όποια προστίθεται νϋν καί ή επιγραφή Κομοτινής. Ταΰτα πάντα 
έκτος των προηγουμένων ανωτέρω μελετών βλπ. καί είς A. Β. Cook Zeus II 817 
καί έξή$.

1) K r e t s c h m e r ,  Einleitung κλπ. σ 231.
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Τό έπίθετον προφανώς είναι σύνθετον Σβελθι —οϋρδος, αλλά κάθε 
άλλη προσπάθεια γενομένη μέχρι σήμερον υπό των ασχοληθεί των περί 
τής ετυμολογίας του μόνον ως προσπάθεια ακόμη φέρεται και οχι οριστική 
αλήθεια.

CH γνώμη του Thomaschek (Alten Thraker II σ. 60) είναι ότι, τοϋ 
πρώτου μέρους τής λέξεως σχετιζομένου μετά τίνος λιθουανικής λέξεως ση- 
μαινοΰσης τό φώς, φωτισμόν, τοϋ δέ δευτέρου μετά τίνος σλαβικής ση- 
μαινοϋσης την έννοιαν τοϋ στρέφω, συστρέφω, είναι μία Θρακική προσω
νυμία θεοϋ τίνος αντίστοιχος προς την Ελληνικήν τερπικέραυνος. “Άλλη 
ϋπόθεσις σχετίζει αυτό μετά τής αλβανικής γλώσσης και τοϋ θεοϋ τής 
θυέλλης των ’Αλβανών, ι)

Ό  G. Seure 1 2) δέχεται τύπον Ζιβελσοϋρδος, έξ ου παράγει τό Σβέλ- 
θιοϋρδος και σχετίζει τό πρώτον μέρος του μετά τών Ζιβελε'ΐζις, Ζΰρι- 
δος-^Ζουριδος, Ζάλμοξις, επιθέτων ενός μεγάλου Θρακικοϋ Θεοϋ, τοϋ 
έθνικοϋ θεοϋ τών Θρακών, 3) μιας όμοιας προς τον "Ελληνα Δία θεότη- 
τος, τής οποίας άγνοοΰμεν τό όνομα.

Τό β' συνθετικόν τό σχετίζει μετά τοϋ Θρφκικοϋ πατρωνυμικού Σού
ρας, ακόμη δέ δϋναται προφανώς και μετά τοϋ «Θεός Σουρεγέθης».

Περί τών υποθέσεων τούτων και άλλων όμοιων ορθότατα ό Cook έ. ά. 
λέγει, οτι είναι προσπάθειαι ερμηνείας και όχι έτυμολογίαι πείθουσαι,θά 
παραμένουσι δέ τοιαϋται έφ’ όσον ή γή τής Μυστικής Θράκης δέν μάς 
άπεκάλυψεν όλα ακόμη τά μυστικά της.

Εκείνο τό όποιον όμως βεβαίως γνωρίζομεν, είναι ότι οσάκις ό θεός 
αυτός ό παυτισθεΐς μετά τοϋ "Ελληνος Διός παρίσταται έν μνημείοις και 
κυρίως άναγλΰφοις (Seure έ. ά. είκ. 6), είκονίζεται πάντοτε όρθιος κατ’ 
ενώ.τιον, φέρων μακρόν χιτώνα, έχων γυμνόν τον δεξιόν ώμον και τεί- 
νων την δεξιάν χεϊρα του φέρουσαν τον κεραυνόν, επί δέ τής άριστεράς 
του ίστάμενον αετόν. Είναι επομένως φανερόν ότι είναι θεότης θρακική 
ουρανία, οϋρανοΰ κυρίαρχος, ταυτισθεϊσα διά τοΰτο ακριβώς μετά τοϋ Διός 
και μάλιστα λαβοΰσα έν τή έξεικονίσει της, τή κάπως μεταγενεστέρφ ταϋτη, 
τύπον τής Ελληνικής Γλυπτικής τοϋ Διός Ίθωμάτα ή άετοφόρου τοϋ ’Αγε
λάδα *) καθώς γνωρίζομεντοΰτον έκ διαφόρων άλλων μικρών έργων και κυ
ρίως έκ τών τετράδραχμων τών Μεσσηνίων τοϋ Δ' ή ΙΊ/ π. X. αίώνος.

31#

1) Β a r ο η Ν..Ν op  s c a , Zeitschrift fiir Ethnologfie 1911, XLTII. 918.
2) Έ . a. a. 218. Έν σελίδι δέ 251 ό νόμος δυνάμει τοΰ ό,τοίου άποδεικνύίΐ δτ 

ιό επίθειον είναι σύνθετον Σβελθι-σιρδος.
3) Τ h ο m a s c h e k ε. ά. 51. καί 66.
1) O v e r b e c k ,  Die Zuei Zeusbelder des Agelatlas, Rein. Mns. 1867 σ. 122—127.
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Έ χ των παραβιάσεων τούτων άλλως τε ήχθησαν καί πολλοί μελετη- 
ται εις το συμπέρασμα, δτι έκτος τοϋ κεραυνοί τον οποίον πρέπει νά ση
μαίνει το πρώτον συνθετικόν Ζιβέλ τοϋ τΰπου Ζιβελ—εΐζις, τό δεύτερον 
πιθανόν νά σημαίνη τον δ'φιν, J) διότι έκτος του κεραυνοί} καί του άετου, 
εις παραστάσεις τινάς άπαντα καί ό δφις (Seure έ. ά. εικ. 2—8), καί οτι 
επομένως ουρανοί καί γης κύριος είναι ό θεός οΰτος δ υπονοούμενος, δτι 
δέ όχι μόνον περί τ,οΰ "Ελληνος Διός . Κεραυνοί, αλλά καί συσχετίσεώς 
του μετά τής γηίνης θεότητος Δήμητρος ή Σεμέλης ακόμη ως χθυνίας, 
καί μετά τοί Διονύσου δυνατόν νά πρόκειται ήμίν, διότι ή έν ιίκόνι (ε ά, 
?) μετά τοί Θεοί παρισταμένη ως Θρας ιππείς μορφή εχει τόν τύπον τον 
ονόματος της εις πτώσιν δοτικήν καί άναρθρος : Θεω Σβερθιούρδφ καί 
Ίαμβαδουλχι έπιφανεστάτοις, Seure έ. ά. σ. 237).

Τόποι λατρείας τοί Διός’ Σβελθιούρδου συμπεραίνετοι οτι ήσαν εκ 
των εκεί γενομένων ευρημάτων ή Φιλιππουπολις, Νικόπολις “Ίστρου, 
Σαρδική (Σόφια),ή χώρα Πανταλία τοί άνω Στρυμόνος,8) ή Ρώμη δπου 
ύπήρχον πολλοί θράκες στρατιώται καί ίσως αλλαχού, όπως νυν καί εν τή 
σήμερον Ελληνική Θρμκη τό πρώτον γνωρίζεται δ θεός υπότό επίθετον 
τοΰτο.

Έκ τών προηγουμένων ευρημάτων Διί Σβελθιουρδφ ώρμώμενοι 
παλαιότερον δ Dumont (Melanges κλπ. 381) καί δ Mordtmann (R. 
Archeol. 1878 σ. 302 Tomaschek (έ. ά. σ. 60), έδέχθησαν καί τήν δι- 
όρθωσιν τοί χωρίου τοί Κικέρωνος in Pisonen XXXV, 85 «a te Jovis 
Velsuri £anum antiquissimum barbarorum sanctissimum direptum» 
εις Jovis[s]velsur[d]i, αντί τοί Jovis <Xrels>  Urii τών εκδόσεων.

Κατά τόν Seure όμως έ. ά. σ. 244. To Jovis < v e ls>  Urii αμφι
σβητείται, τό [S]velsur[d]i τοί Mordtmann κρίνεται έγκαταλειπτέον, 
επειδή δέ αυτός καθώς είπομεν ανωτέρω δέχεται τό επίθετον. σύνθετον 
έκ τοί Ζιβέλ-σουρδος=Σούρας, δΰναται νομίζει νά διορθωθή καί τό χω- 
ρίον, εις Jovis vel Suri=Toi Διός ή Σούρα, Σουρεγέθου, θεοί θρφκικοί

Νομίσματα Μεσσηνίων: F  r a z e r e, Pausanias I I I  εΐκών εις σελ. 140. 
B l u m e r »  G a r d n e  r, Numtsm, Comment, on Pausanias, pi. 66 no 4 καί 5. 
C o l l i 'g n o n ,  Sculpt. Gr^cque I είκ. 158—159. Παυσανίας IV, 33, 3,_X. Χσούντα 
Ίστορ. Τεχν. a. 192, είκ. 229. D i a k o w i t .  c h i .  ά. σ. 14.

Περί τοϋ περίφημου αγάλματος τοΰ ’Αρτεμισίου Διός κεραυνού ή Ποσείδώ· 
νο; (;) βλέπε Γ.  Π. Ο S «. ο ν ό μ ο υ." Π. Άχαδ, ’Αθηνών Δεκεμβρίου 20 1928. X. 
Κ α ρ ο ύ σ α υ  Ά ρχ. Δελτίον 1930—31 σ. 41. χαί έξης. 

l ) J i  r e  c e k, Gesch. der Serbeti. a. 25. 
f ) C a z ft· v o w I. a.



Θρακικα ευχαριστήρια εις τον Δία

(περί του Σούρα, Σουρεγέθου θεού έπηκόου βλπ. Dumont inscript. et 
Monuments figures de la Thrace 1877, σ. 8. no 2.=D um ont melanges 
κλπ. 1892 σ. 322 n. 2.) και όμως μετά επιφέρει την γνοόμην, ότι κάτι 
άλλο -θά είχεν to χειρόγραφον του Κικέρωνος. Ή  τελευταία περί τής 
διουθώσεως του χωρίου μελέτη (Lehmann—Haupt, Klio 1921 σ. 283 
και έξη; der Thrakische gotte Sbelsurdos) χαρακτηρίζει την διόρθωσιν 
ώς umbeachtete emendation zu Ciceron.

To συμπέρασμα των όλων συζητήσεων καί προαναφερθεισών εργα
σιών περί του Διό; Ζβιλθιούρδου είναι, δτι θεός τις θρακικός ουράνιος, 
ανάλογος προ; τον "Ελληνα Δία Κερανον ή Τερπικέραυνον ύπεκατατε- 
στάθη ύπ’ αυτού, ό'ΐι ό θεός αυτός ό Θρςχκικός ένεσάρκωσεν ίσως καί άλ
λα; ιδιότητας,χδονίας π χ.,καί δτιεις τάς παραστάσεις του οί Θράκες έδωσαν 
ακόμη εις αυτόν και τον Τόπον τής Ελληνικής Πλαστικής τοΰ Ίθωμάτα 
Διό;, διετήρησαν δμως τό άνερμήνευτον είσέτι Θρςτκικόν επί,θετόν του.

Ό  Ζευς Ζβελθιοΰρδος έν τή ήμετέρα επιγραφή είναι θεός επή- 
κοος,1} θεός επιφανέστατος είναι έν επιγραφή I. G. XVI 981, θεός κύ
ριος δέ εις έπιγραψάς παρά Cazarow έ. ά. 341 καί Dobrousky έ. ά. 
152, no 203.

Αί σωζόμεναι έπιγραφαί των έπηκόων θεών είναι πολλαί και άνα- 
φέρονται εις δλους περίπου τούς ελληνικούς καί μή θεούς, είναι δέ αί 
πλεΐσται των Αύτοκρατορικών 'Ρωμ. χρόνων, διότι τότε a t επικλήσεις καί 
εύηκοΐαι των θεών, κατ’ επιδράσεις άνατολικάς, θεών θαυματουργών, 
ιατρών κλπ., γίνονται, συνήθεις εις δλον τον άρχαϊον κόσμον καί διά τής 
αυτής οδού εισέρχονται καί εις τον χριστιανισμόν. 1 2)

Είπομεν δτι τό επί θετόν έπήκοος άναφέρεται εις δλους περίπου 
τού; θεούς, ημάς όμως ενδιαφέρει ιδιαιτέρως νά σ'ημει,ώσωμεν δτι έν Θρά" 
κη καί ο Ζεύς καί ή "Ηρα καί ό Ζβελθιοΰρδος καί ό Σουρεγέθης, άλλα καί 
άφηρημένοι θεοί επήκοοι, άναφέρονται.

eH επιγραφή είναι χαριστήριον=εύχαριστήριον Διί Σβελθιούρδφ 
υπό τίνος Ήρακλείδου Τήρου.
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1) Περί τοΰ επιθέτου έπήκοος άποδίδονκος την έννοιαν τοΰ τά ωτα εόήκοα 
ίείνοντος Θεοΰ εις τάς παρακλήσεις των θνητών καί ισοδυνάμου πρός τά : χατή» 
«οος, «ύήκοος, εύάκουστος, ύ.χήκοος, χών μαγικών παπύρων βλπ. RE λ. έπήκοος. 
Τά επιγραφικά μνημεία τά άναφερόμενα είς θεούς έπηχόους συνέλεξεν παλαιότερον 
ό Κ e ί I, Arch. Anz. 1851, σ. 517 καί έξης. Μετά δέ, έξ αφορμής χών μαγικών πα
πύρων ό D r e x l e r ,  Jarbrbr. fo Philol. 1892, σ. 361 καί 1894 σ. 330 καί έξης.

2) Ρ. R o u s s e l ,  Les cultes ISgyptiens k Delos, σ. 289.
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Διά το δνομα Ηρακλείδης βλπ. Kalinka έ. ά. η. 304 καί 846, οπού 
άναφέρονται Ηρακλείδης Σωκράτους, Σωκράτης 'Ηρακλείδου καί Αύρή- 
λιος Ηρακλείδης καί επομένως βεβαιούται ή χρήσις του ως ονόματος 
γνωστού εν Θρρκχ).

Τό δνομα Τηρης γεν. Τήρου ως ενταύθα άπαντά καί έν επιγραφαις 
Kalinka, ε. ά. η. 34 II 41, 46, 34 III 54, η. 161, η. 214, καί μάλιστα 
εκεΐ καί τό θηλυκόν Τήρεια άπαντα. Είναι γνωστόν τό δνομα ως του 
πατρός Σιτάλκου βασιλέως Όδρυσών ήδη είς τον Θουκιδίδην II, 29, σχε
τίζεται δέ άναμφιβόλως μετά του ελληνικού μυθολογικού προσώπου 
Τηρεΰς. (Thomaschek ε. ά. σ. 37 καί A. Pick Vorgriechishe Ortsnamen 
σ. 148).

3) Καί ή τρίτη καθ’ ά προείπομεν επιγραφή ευρισκόμενη σήμερον είς 
την συλλογήν Κομοτινής, προέρχεται έκ τής εντεύθεν τής πόλεως ταΰ- 
της καί εκ τής σιδηροδρομικής γραμμής ορατής ερειπωμένης βυζαντινο- 
φραγκικής πόλεως Μορσυνουπόλεως (;) Είναι χαραγμένη επί στήλης μαρ
μάρινης ύψους 0,62 μ. πλάτους 0,35—0,40 μ. πάχους 0,20, φεροΰσης 
επί τής δχι καί πολύ λείας επιφάνειας της ρωγμάς τού προστυχού υλικού 
της καί άποτελεϊται ες επτά στίχων.

Περί του άκαταστάτου τόπου των γραμμάτων της, μεθέγους διαφό
ρου άπό 0,04 μ. ^-0,02 μ. καθώς καί τής υστέρας ήλικίας της παρα- 
πέμπομεν τον άναγνώστην είς την παραθετομένην εικόνα 5.

Διί Παισου 
ληνώ Τήρης 
Πρόκλου 
υπέρ εαυτού 
καί θρεμμάτων 
καί των ιδίων 
Ευχαριστήριον.

Τό θρφκικόν τούτο επίθετον τού Διός τό όποιον διά πρώτην φο
ράν άπαντα έν τή επιγραφή ταΰτη πρέπει κατά άνάγνωσιν τού πρώτου 
συμφώνου τού δευτέρου στίχου τής επιγραφής ως Λ νά είναι Παισου- 
ληνός, τοπωνυμικόν προφανώς επίθετον τού θεού, βεβαίως καί πάλιν 
δχι του καθαρώς 'Ελληνικού τοιουτου θεού.

Σχηματίζεται δέ τό επίθετον-τούτο έκ τοπωνυμικής καταλήςεως 
■—ούλα,—ούλη οποος τά Όκοκληνός Ζευς, Άρμουληνή "Ηρα, καί τά 
θρφακά τοπωνύμια Βεργούλη, Γίνοι'λα, Potula τό λατινικόν, κλπ, ή δπως

Γ. ΜηακαλάκΊ]



Θρ^κιπά ευχαριστήρια είς τον Δία a n

Είκ. 5. Ή  στήλη καί επιγραφή.

ακριβώς εχομεν καί άλλα —ηνό; τοπωνυμικά θρακικά επίθετα: Σκαρση- 
νή "Ηρα, Άλααιβριηνοί, Καριστορηνοί κλπ. ')

Έάνομως τό θρακικόν τοπωνυμικόν * Παισουλα ή *Παισουληνα, από 
το όποιον θά παράγεται τό επίθετον Παισουληνός εχει καμμίαν σχέσιν 1

1) G. C a ζ a r ο w, Ball, tie la societ. Archeol.' B.algare II, 183. S e n r  e ε. 
ά. 229. Bull, du Musee uat, Sophia I σελ. 181 καί έξης. K a 1 i n k a ε. ά. 128. 
T h o m a s c h e k  ε. ά. Μ υ ρ t. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  «Θρακικά» V, 47.

Προς την γνώμην ταύεην συμφωνεί καί ό καθηγητής κ. G. Cazarow., δ 
όποιος εόγενώς άπήντησεν είς ερώτησιν ημών προς αυτόν. Τον κ. Cazarow καί εν
ταύθα θερμώς ευχαριστώ,



818 Γ. Μ π α κ α λ ά κ η

μειά ταυ κρητικοΰ Σουλία ή Σοΰληνα είναι, δΰσκολον νά καθορισθή.*)
Περί τοΰ ονόματος Τήρης εΐπομεν ανωτέρω, περί δέ του Πρό- 

κλου, βλέπε καί εις επιγραφάς Kalinka ε. ά. 114, 117, 161, 179, 223 
όπου άπαντά καί τό θηλυκόν ΙΙρόκλα 1 2) καί R. Cagnat ε. ά. σ. 16, Τό 
ό'νομα ασφαλώς δέν πρέπει νά θεωρήται ά'σχετον μετά τοϋ ελληνικού 
Προκλής.

*0 Τήρης Πρόκλου άνέθεσεν την επιγραφήν υπέρ έαυτοΰ καί θρεμ
μάτων καί ιδίων.

ή λέξις θρέμμα έχει δυο σημασίας:
α' σημαίνει ζφον, 3) β' σημαίνει τους δοΰλους 4) τους από μικράς ηλι

κίας άνατρεφομένους.
Έ φ ’ όσον έν τή ήμετέρα επιγραφή εάν εσήμαινεν ή λέξις ζφα θά 

άντετίθετο προς τά ϊδια, εις τά όποια θά συμπεριλαμβάνεται πάσα πε
ριουσία του άναθέτου, αδιακρίτως άν ήτο κτηματική ή εις ζφα, πρέπει 
θρέμματα νά είναι οί δούλοι αυτοΰ, παρεντιθέμενοι ακριβώς εν τή έπι- 
γοαφή μεταξύ αυτοΰ καί τών ιδίων του.

(Νεάπολις) Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΙΣ
Καβάλλα 1934. Έπιμ. ’Αρχαιοτήτων

1) A. F  i c k, Vorgricliiscke Ortsnamen a. 31.
’Επειδή δμως to γράμμα Λ άν καί φαίνεται ώ; τοιοΰτον, δυνατόν νά ήτο καί 

άλλο τι, διότι αΐ έκείγραμμαί—ρωγμαΐ τοϋ λίθου είναι πολλαί, εάν ήτο Κ διότι μετά 
τό λ μόνον τό κ δυνατόν, τότε ή άνά,γνω3ΐς τοΰ επιθέτου Παισου[κ]ηνός ,δέν άγει εις 
ξένον τελείως θρακικόν τοπωνύμιον δεδομένου ότι σχετίζεται προς τά Σοΰκοι, 
Σούκκεις, Σοϋκις, Σουκιδάνα, Συκιδίβα Προκ. Σικίδιβα βυζ. T h o i u a s c h e  k ε. 
ά. σ. 44, 81, 90.

K a l i n k a  έ. ά. η. 177 «Μουκιανδς Σουκίου».
D o b r o u s k y l .  ά. σ. 132 Σουκίας, ‘Επτήσυκος, Ρυμήσυκις, Δεντούσυκος. 

D u m o n t - H o m o l l e  ε. ά. σ. £33 no 33c δοΰκους-Σούκης. R. Α. 1878 
II, 294 not. 1 Σοόκη; >  ΣοκοίάπνΛ >  Suci ορυλή θρακική παρά Φιλιππούπολιν καί 
Σουκιδανά εκ τοΰ Σοϋκις-— στενοΰ μεταξύ Ροδόπης καί Αίμου εις τήν αρχήν τής· 
κοιλάδος "Εβρου.Ή άνάγνωσις όμως Παισουληνός νομίζομεν ότι είναι προτιμότερα.

2 )  D i t t e m b s r g e r  Sylloge3 n. 636, 2ό «μή έξέατω σοτάγειν ποτί τάν 
νομάν Ιδιωτικά θρέμματα» έτους 178 π. X.

η. 826 Gr. «αγελών καί θρεμμάτων». 117)6 π. X.
η. 826 F-, 5 θρέμματα=ζφα.
η. 1157 80, «μή είσβάλλειν θρέμματα νομής ένεκεν». 100 π. X.
Καί κατά Ίωάννην Δ, 12 επίσης θρέμματα συζητεΐται εάν—ζώα ή υπηρέιαι.
βλπ. καί λεξικόν L i d  d e l  1—S c o t  t—Κωνσταντινίδου έν λέξει θρέμμα.
3) έ. ά. η. 1211 «τά ίδια θρεμμάτια άπηλευθέρωσε καί άπέλυσεν απελευθερω

τικήν δικαίων», επιγραφή απελευθερωτική α' μ. X. αίώνος έκ Κάλυμνου, η. 1210 καί 
11 θρεπτή=δούλη καί D i t t e m b e r g e r  Syll.2 n. 790, 86 θρέμμα=ζφον άλλα 
η 869 θρέμμα=δοϋλος καί 865,4 θρεμμάτια=δοϋλοι.

4) Πρόκλα έλέγετο κατά τήν παράδοσιν καί ή σύζυγος Ποντίου Πιλάτου. Νι* 
κηφόρος Έκκλησ. "Ιστορία I, 30.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΙΚΤΑ

ΤΑΤΦΥΡΙΟΥ 1)—ΚΑΛΛΙΠΟ^ΕΩΣ

Διάφοροι δοςασίαι και δεισιδαιμοιίαι.

Ή  βαρούμενη (έγκυος)

'II  έγκυος κατά την μνήμην τού Αγίου Συμεών—3 Φεβρουάριού 
δεν εργάζεται, ώς και ό σύζυγός της, διότι άλλως τό παιδί γεννάται ση
μειωμένο. ’Ήκουσα χωρικήν νά μέ διαβεβαιώνη δτι ό σύζυγός της εϊργά- 
ζετο τού 'Αγίου Συμεών, ενώ αύτη ή το έγκυος καί ές απροσεξίας έπλη- 
γώθη εις την κνήμην του, ή οποία καί εβάψη από αιμα καί έκ τούτου ό 
υιός της εγεννήδη σημειωμένος εχων μεγάλην κοκκινάδα εις τήν κνήμην, 
την οποίαν καί ειδον. Ή  έγκυος έπρεπε νά βλέπη κάθε μέρα ωραίας ει
κόνας διά νά γίνη τό παιδί της, ώμορφο.

Ή  λεχούσα

"Αμα γεννηθή τό παιδί καί πριν ακόμη αποχώρηση ή μαμμή καί 
λοιποί παριστάμενοι κατά τον τοκετόν προσκαλείται 6 εφημέριος νά δώ- 
ση τήν ευχή καί νά ραντίση από τό αγιασμένο νερό τήν λεχούσα καί τούς 
παρισταμένους μέ τό χέρι τής Παναγίας ή μέ βασιλικό (Σημ. Τό χέρι τής

1)Ταϊφύριον κωμόπολις της επαρχίας Καλλιπόλεως κείμενη εις τό κέντρον τής 
Θρακικής Χερσονήσου παρά τάς πηγάς των Αίγός ποταμών με 400 οικογένειας, 
έδρα ομωνύμου δήμου (ναχηέ) άποτελουμένου έξ αύτοΰ και τού ήμίσειαν περίπου ώραν 
απ ' αυτού άπέχοντος χωρίου Περγαζίου. ’Απέδιδε σημαντικάς ποσότητας τυρού καί 
βουτύρου διατρέφουσα περί τάς 30 χιλιάδας αιγοπροβάτων καί γεωργικά προ
ϊόντα, ιδία δέ βάμβακα καί κουκούλια. Είχε δύο λαμπράς εκκλησίας, τοΰ Αγίου 
Γεωργίου καί “Αγίου Κωνσταντίνου τοΰ καί πολιούχου καί λαμπρά σχολεία, Οί 
κάτοικοι ήοαν φιλόμουαοι, φιλόθρησκοι καί λίαν φιλοπρόοδοι. Κατά τον Παγκό
σμιον πόλεμον έχρησίμευσαν ώς κέντρον εφοδιασμού των κατά τήν. Άναφάρταν 
μαχομένων Τουρκικών στρατευμάτων διά τούτο καί έβομβαρδίσθη υπό τοΰ ’Αγ
γλικού στόλου άπό τόν Μέλανα κόλπον.
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Παναγίας εινε ένα φυτό ύγρομετρικό, τό όποιον αν και ξηρό, άνεή,ει 
τά κλαδάκια του μόλις βυθισθή εις τό νερό. Φυτρώνει στα ορεινά τής 
Παλαιστίνης, (ϊδε καί «Θρακικά» s t o l . Β'.τεύχ. α καί β' σελ. 252). Διά νά 
προφυλαχθή ή λεχούσα από τό κακό μάτι καί τά κακά δαιμόνια, έδενε 
ή μαμμή τό κεφάλι τής λεχούσας με ένα μαντήλι κυανού κατά κανόνα 
χρώματος, εις τό άκρον δέ του μαντηλιού έκρέματο γαλανή χάνδρα. Έ πί 
οκτώ ημέρας ή λεχούσα δεν πρέπει νά μένη μόνη, αλλά νά παραμένη 
πάντοτε ένα πρόσωπο κοντά της. Έ ν ανάγκη τί δετάι πλησίον της ή σκού
πα καί οΰτω; άποσοβεϊται κάθε κακό.

Διά καταλλήλου διδασκαλίας μου ή σκούπα άντεκατεστάθη δ ι’ ενός 
εικονίσματος τής Παναγίας. Την δευτέραν ημέραν αρχίζουν αΐ επισκέψεις 
των στενών συγγενών, Ιδιοι γυναικών. Κάθε έπισκέπτρια χρυσώνει ή αση
μώνει τό μωρό, δηλ. χαρίζει εις αυτό νόμισμα χρυσοϋν ή. άργυροΰν. Την 
τρίτην ημέραν γίνονται «τά καλνμπία ια» ,  οπότε λούεται καί καθαρίζεται 
παρουσίφ τών στενών συγγενών καί φίλων (γυναικών) καί τότε at κεκλη- 
μέναι ασημώνουν τή μαμμή, ρίπτουν δηλ. αργυρά νομίσματα εντός τής 
λεκάνης, δώρα διά την μαμμήν. Παρατίθεται αμέσως τράπεζα. Έ πί τεσ
σαράκοντα ημέρας ή λεχούσα δεν βλέπει εις τον καθρέπτην, μόλις δέ 
νυκιώση κλείεται ή θΰρα τής οικίας καί κατ’ ουδένα τρόπον ανοίγει μέ
χρι πρωίας, εκτός μεγίστης ανάγκης. Τούτο δέ διά νά μή εισέλθουν τά 
δαιμόνια καί βλάψουν τήν λεχούσα καί τό μωρό.

Τά  β α φ τ ίσ ια
Τό μυστήριον του Βαπτίσματος Ιτελεΐτο εν μέν τοις χωρίοις απαραι

τήτους εις τήν εκκλησίαν, εν Καλλιπόλει όμως εις τήν κατοικίαν. Έτελειτο 
ανυπερθέτως τήν όγδόην ημέραν καί μόνον εν μεγίστη ανάγκη άνεβάλλε- 
το Τό πρωτότοκο έπρεπε ν ’ άνεδεχθή ό σύντεκνος, τά άλλα παιδιά ήδΰ- 
νατο νά βαπτίση έτερον πρόσωπον πάντοτε όμως μέ τήν συγκατάθεσιν του 
συντέκνου. Καθ’ ήν στιγμήν ό άνάδοχος εξεφώνει τό όνομα τού παιδιού, τά 
παριστάμενα εκεί παιδιά έτρεχον εσπευσμένους ν’ αναγγείλουν τό δοθέν όνο
μα εις τούς γονείς του καί ελάμβανονχρηματικά δώρα, τά λεγάμενα μου- 
στουλούκια. Μετά τήν βάπτισιν ολόκληρος ή πομπή, προπορευομένου τού 
ίερέως καίψάλλοντος τό «’Άξιον έστί», μετέβαινον εις τήν οικίαν, όπου ό 
νουνός παρέδιδε τό βαπτισθέν εις τήν μητέρα του λέγων : Σέ παραδίδω τό 
γιό σου (δείνα) βαφτισμένο, μυρωμένο καί τέλειο χριστιανό' νά τό φύλα
ξης από φωτιά, από νερό κι’ απόκρημνο, δσο> νά γίνη δώδεκα χρονών. 
eH μητέρα φιλεΐ τό χέρι τοΰ νουνοΰ καί παραλαμβάνει τό παιδί της, μεθ’ 
ο παρετίθετο πλούσια τράπεζα, εις τήν οποίαν τήν τιμητικήν θέσιν έδιδον 
εις τον ιερέα, δστις καί ηύλόγει τήν τράπεζαν.

Ό  άνάδοχος fj co υποχρεωμένος νά στείλη εις τον άναδεκτόν του κατά 
τήν παραμονήν των Φώτων τό λεγόμενο φω ιίκ ι ,  ήτοι διάφορα δώρα, πα
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πουτσάκια, κάλτσες, κουφέτα, πορτοκάλια και μεγάλην λαμπάδα περασμέ- 
νην σέ πορτοκάλι διά νά άναφΟή εις την εικόνα του 'Αγίου Ίωάννου του 
Βαπτιστού.

Τό Φωτίκι έπανελαμβάνετο καί εις δεύτερον καί τρίτον έτος.

Ό  Ά ρ ρ α β ώ ν

Πάντοτε έγίνετο μέ προξενιά παρεμβάσει τής προξενίτρας σπανιώτα- 
τα δέ εξ έρωτος. Τά ήθη ήσαν τόσον αγνά, ώστε ό νέος έπρεπε ν’ άρραβω- 
νισθή μόλις έφθανε τό εικοστόν καί ή νέα τό δέκατον πέμπτον έτος τής 
ηλικίας των. Εις τά χωρία τό έθιμον της χρηματικής προικοδοτήσεως δεν 
υπήρχε· οί γονείς έδιδονείς την κόρην των τά λεγάμενα προικιά, τά όποια 
ήσαν άφθονα εις ρουχισμόν, λινοστρωμνάς καί έπίπλωσιν. Ή  άρραβω- 
νισμένη νέα από τής έπιοΰσης του άρραβώνός της ήρχιζε μόνη νά προε- 
τοιμάζη μέ τά χέρια της τά προικιά, κεντώσα, ύφαίνουσα ή Ιδία εις τον 
αργαλειό τά διάφορα μάλλινα, βαμβακερά καί μεταξωτά υφάσματα άδου- 
σα συγχρόνως κατάλληλα τραγούδια.

Εννοείται δτι ό άρραβών διήρκει δυο, τρία καί περισσότερα έτη, μέ- 
χρις δτου ή μεν κόρη έτοιμάση τά προικιά της, ό δέ νέος την συζυγικήν 
φωλεάν. Κατά τό διάστημα του άρραβώνός ό μνηστήρ έ'στειλλεν εις την 
μνηστήν διάφορα δώρα καί χρυσά φλωριά, τά οποία ή μνηστή επιδεικτι- 
κώς έ'φερεν εις τον λαιμόν της κατά τούς δημοσίους χορούς καί δεξιώσεις. 
’Απόπειρα εισαγωγής χρηματικής προικοδοτήσεως έματαιώθη εν Ταϊφυρίφ 
μετά τήν ά'ρνησίν μου νά συντάξω προικοσύμφωνον καί τήν εξέγερσιν 
τών κατοίκων άπαιπησάντων θορυβωδώς ή τήν διάλυσιν τοϋ άρραβώνός 
ή τήν άκύρωσιν τής προφορικής ύποσχέσεως.

Ό  Γάμος

Τήν παραμονήν τού γάμου εστέλλοντο έκ μέρους τοϋ μελλονύμφου 
τά προκαταρκτικά γαμήλια δώρα, μεταξύ τών οποίων ή απαραίτητος κηνά. 
Συγχρόνως ό μελλόνυμφος μετά προηγουμένην συνεννόησιν μέ τούς γο- 
νεΐς^τής μελλονύμφου καί τον σύντεκνον συνοδευόμενος μέ τον νυμφαγωγόν 
κρατούντα τό κροντήρι (κρατήρα) μέ εκλεκτό κρασί περιήρχοντο τάς οι
κίας τών συγγενών καί φίλων προσκαλούντες αυτούς έπισήμως εις τον 
γάμον. Κατά τήν ημέραν τ.ών γάμων άντηλλάσσοντο δι’ έπισήμως απε
σταλμένων καί από τά δύο μέρη τά νυμφικά δώρα συνιστάμενα εις νυμ
φικά φορέματα, υποδήματα κλπ. Ήκολούθει έπισήμως καί έν πομπή με
ταφορά τών προικιών έφ’ άμάξης ώς επί τό πλεΐστον έκ τής οικίας τής 
νύμωης εις τήν τού γαμβρού, ό'που καί εξετίθεντο εις τό καλύτερον δωμά- 
Θρακιηά Σ Τ ’ 21
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ηον επάνω εις to γιοΰκι. Μετά χήν υπό ειδικών ταξιθέτησιν ήρχοντο εκ 
μέρους τής νύμφης απεσταλμένοι νά έπιθεωρήσωσιν αν ήσαν καλώς τα- 
ξιθετημένα. Τό παράδοξον ήτο δτι οΐ απεσταλμένοι πάντοτε κατά κανόνα 
εΰρισκον αυτά, ούχ.'ι καλώς ταξιτεθημένα, τά όποια και άνέτρεπον 
μέ δλας τάς προφυλάξεις τών ειδικών. "Ολος ό σκοπός ήτ° ή ανα
τροπή και ή έκ νέου ταξιθέτησις μέ χειροκροτήματα καί μέ γελοία 
διά την επιτυχίαν τής ανατροπής. "Αλλο παράδοξου έθιμον ήτο. 
δτι τούς διαφόρους απεσταλμένους, οι έκτου ετέρου μέρους έπροσπάθουν 
μέ κάθε τρόπον νά μουντζουρώσουν. Αμέσως τότε ό γαμβρός έξυραφίζετο 
καθώς καί ό σύντεκνος και εΐ τις άλλος τών προσκεκλημένων, καί ενεδύε- 
το τή βοήθεια συγγενών καί φίλων νέων πατών επί χάλκινου σινιού, τό ό
ποιον σινίον μέ τον γαμβρόν επ’ αύτοϋ άνυψώνετο υπό τών νέων τραγου- 
δουντων καί επί τέλους κ.ραυγαζόντων όλων συμφώνως καί στ’ γαμπρού 
τά παλληκάρια, γιά έ ε ε ε ε σ α. 'Η  ιαχή αυτή έπανελαμβάνετο πολλά- 
κις καθ’ δλο τό διάστημα τοΰ γάμου. Τό αυτό συνέβαινε καί έν τή οίκίςτ 
τής νύμφης, ήτις ένεδΰετο καί εστολίζετο τή βοηθείοι νεανίδων άδουσών 
κατάλληλα ά'σματα. Μεθ’ δ ύ γαμβρός συνοδεία δλων τών προσκεκλημέ
νων του και τοΰ σύντεκνου μετέβαινον έν πομπή είς τήν οικίαν τής νύμ
φης προς παραλαβήν της. Αυτή έστολισμένη μέ τήν νυμφικήν στολή μέ τά 
φλωριά τοΰ γαμβρού καί μέ δσα ό πατήρ της ήθελε τή δωρήση τήν στιγμήν 
εκείνην, ΐστατο δρθία εις τήν νυμφικήν παστάδα (μπαστό) έχουσα τους ο
φθαλμούς τελείως κλειστούς. ’) Ό  γαμβρός προσφέρει είς τά προ τής 
κλειστής θύρας τοΰ δωματίου παλληκάρια τής νύμφης τά λεγάμεναarctAAij- 
παριάτικα, δηλ. χρηματικά δώρα, διότι τά παλληκάρια τής γειτονιάς έφύ- 
λαξαν τήν νέαν άδιάφθορον μέχρι τής στιγμής εκείνης. Ό  γαμβρός εισερ
χόμενος είς τό δωμάτιον τής νύμφης άσπάζεται τό χέρι τοΰ πενθεροΰ καί 
τής πενθεράς του ώζ καί τών ηλικιωμένων έκ τών συγγενών τή νύμφης, 
οιτινες καί τον άντασπάζονται είς τό μέτίοπον, μεθ’ δ προχοιρεΐ προς τήν 
νύμφην κρατών άσπρο μεταξωτό μαντήλι, μέ τό όποιον κάμνει τρεις 
σταυρούς επί τής νύμφης καί τό άφίνει στο χέρι της μέ διάφορα νομί
σματα πίπτοντα εις τούς πόδας της καί τελευταία ή νύμφη προσκυνεΐ 
τρις τάς γωνίας άποχαιρετώσα. Μετά τάς απαραιτήτους ταύτας διατυπώ- •

• 1) Τό κλείσιμον των οφθαλμών κατά τήν έξήγησιν, ήν έδωκεν είς τον γρά- 
φοντα ή γιαγιά του συμβολίζει τήν ιδέαν, δτι όπως μέ κλειστούς οφθαλμούς εισέρ
χεται ή νύμφη εις τήν οικίαν τοΰ γαμβρού, οΰτω μέ κλειστούς καί πάλιν οφθαλμούς 
νά έξέλθη διά παντός, δηλ. νεκρά καί ούχί έξαλλης τίνος αιτίας.



(ϊεις ή πομπή εξέρχεται κατευθυνομένη εις την εκκλησίαν, οπού πρόκειται 
νά τελεσθή τό μυστήριον. Προηγούνται τά μουσικά όργανα, ήκολοΰθει 
ό γαμβρός εχων εκατέρωθεν τον σύντεκνον καί τον νυμψαγωγυ", ένώ- 
κιόν ταυ δέ δυο παιδιά κρατούντα τάς λαμπάδας. Μετ’ αύτοΰς ήρχετο ή 
νύμφη χειραγωγούμενη υπό δυο νέων συγγενών αυτής καί τοΰ γαμβρού* 
προηγείτο τής νύμφης ή συντέκνισσα κρατούσα επί δίσκου τά στέφανα 
καί βαμβακόσπορον μέ κουφέτα.

Καθ’ ήν στιγμήν ή νύμφη εγκαταλείπει την πατρικήν οικίαν άδεται 
τό εξής :
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1 Άναδιαβαίνει τό πουλί, άναδιαβαίν’ τ’ αηδόνι
άφίνει γιά τη μάνα της καί όλοι τις γειτόνοι.

2 Δεν είδανε τά μάτια μου τέτοια μαυρομματοΰσα
τέτοια σιγανομίλητη καμαροπερπατοΰσα.

3 Σαν πέρδικα πατεΐς στη γή, σαν χελιδόνι τρέχεις
καί τά σημεία τ’ οΰρανοΰ απάνω σου τά εχεις

°Όταν μετά την τέλεσιν τοΰ μυστηρίου εξέρχεται ή πομπή από την 
εκκλησίαν καί διευθύνεται εις την οικίαν τοΰ γαμβρού άδεται τό εξής ;
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1 Πήγαμε και στην έκκλησιά καί στήν 'Αγια Σοφία
πού δ Χριστός κ’ ή Παναγιά κι’ ανάβουν ΐά καντήλια

2 "Ω Παναγιά μου Λέσποινα μέ τό Μονογενή σου
στ’ αντρόγυνο πού έγινε νά δάίσης την ευχή σου.

3 Σαν πύργος νά θεμελιωθή, σάν βάτος νά ριζώση,
σάν τή Μητροπολιτική ’κλησιά έτσι νά στερεώση.

. "Οταν πλησιάσουν εις την οικίαν τού γαμβρού άδεται τό έςής : 
Γιά έβγα μάνα τού γαμβρού και πεθερά τής νύφης 
νά £δής τον γυιό σ’ τον σταυραετό.τηνπέρδικα πού σου φέρνει.
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Ή  μάνα τοΰ γαμβρού εξέρχεται, υποδέχεται και προσφέρει μέ ασημέ
νιο κουτάλι εις τό άνδρόγυνον μέλι και καρύδια συμβολίζονται την γλυ
κεία καί ευτυχή συζυγικήν ζωήν, τήν οποίαν θά έχουν μέ τήν μητρική 
ευχή. Μέ άργυράν δέ ζώνην αγκαλιάζει τό ανδρόγυνο καί το έμβάζει εις 
τό σπήτι ευχόμενη εις αύτοΰς μεγαλοφοόνως : στερεωμένοι νά ζήσητε και 
νά γηράσητε μέ υγείαν καί ευτυχίαν. Ή  νύμφη όταν φθάση εις τό μέσον 
τής αίθοΰσης κόπτει ιδιοχείρους ε’ις τέσσαρα ένα μιεγάλον άρτον έσφρα- 
γισμένον καί ρίπτει έκαστον τεμάχιον εις τάς γωνίας τής αίθοΰσης συμ- 
βολίζουσα ουτα> τήν αφθονίαν των υλικών αγαθών.

'Έπειτα παρατίθενται τραπέζια μέ διάφορα άφθονα φαγητά 
καί ποτά καί διασκεδάζουν δλοι μέ αφέλεια καί καλή καρδιά καθ’ δλην 
τήν νύκτα μέχρι πρωίας. Καθήμενοι καί διασκεδάζοντες· άδουν διάφο
ρα τραγούδια τραπεζικά λεγάμενα έν οις καί τό εξής.

Λαογραφικά Ταΐφνρίον
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Σήμερα λάμπ’ ό ουρανός, σήμερα λάμπ’ ή μέρα 
σήμερα ανταμώθηκε αητός την περιστέρα.
Ζεμπουλάκι μου γαλάζιο 
μέ τήν Πόλη δέ σ’ αλλάζω.

Σήμερα άνοιξ1 ό οτ’ρανός, βγήκαν δυο περιστέρια, 
απ’ τό Θεό ήταν γραφτό για νά γενούνε τέρια.

Μαργαριχάρ’ ειν’ ο γαμπρός καί μάλαμα ή νύφη, .
κουμπάρος· πού στεφάνωσε πολλά χρόνια νά ζήση.

Κουμπάρε, πάντα άξιος μετά τής κουμπαρίτσας
τέτοιες δουλειές νά κάμνετε σε δλη τή ζωή σας.

"Ενα τραγούδι θά σάς πώ απάνω στή δεκάρα,
νάζήσ’ή νύφη κι’ ό γαμπρός, κουμπάρος και κουμπάρα.

Ά χ ’ πώς ποθούσα γώ, γαμπρέ, νά τύχω τή χαρά σου 
νά πώ τραγούδια ώμορφα, νά χαίρετ’ ή καρδιά σου.

Βασίλισσα είσαι, μάτια μου, φορείς καί τήν κορώνα, 
έχεις καί τον παράδεισο στά χείλη καί στο στόμα.

Βασίλισσα κι’ άν ήσουνα, δεν θαχες τέτοια χάρι
νάσαι άνθος τών κοριτσιών, τής γειτονιάς καμάρι.

’Έχεις ωραίο προσώπου καί ζαχαρένιο στόμα,
έχεις καί μάτια ολόμαυρα σάν τής εληάς τά χρώμα, 
ή έχεις καί μάτια γαλανά σάν τ’ ουρανού τό χρώμα.

"Οταν σ’ έγέννα ή μάνα σου, ό ήλιος έκατέβη 
καί σούδωκε τήν ώμορφιά καί πάλι μετανέβη.

’Έχεις τού ήλιου πρόσωπον, τού φεγγαριού ασπράδα, 
τού μήλου άπ’ τή Βενετιά τις ροδοκοκκινάδες.

"Οταν σ’ έγέννα ή μάνα σου ήταν ή μέρα σκόλη, 
καί λειτουργούσε δ Χριστός καί δώδεκα άποστόλοι.

Μυρσίνα χρυσοπράσινη, τής έκκλησιάς στολίδι, 
χωρίς εσέ δέ γίνεται κανένα πανηγύρι.

Είσαι τής Ρόδου γιασεμί καί τού άνθού ή βούλα, 
τής γειτονιάς γαρύφαλο καλύτερα άπ’ ούλα.

Άγγελοι σέ στορίσανε τήν νύχτα μέ φεγγάρι,
κ’ έγινες άσπρη καί λαμπρή σάν τό μαργαριτάρι.

Άγγέλοι σέ βαφτίσανε κ’ ή Παναγιά νουνά σου,
γιά τούτο σέ φωνάζουνε Μαρία (ή άλλο ό'νομα)τ’ δνομά σου.

Τ’ αντρόγυνο πού έγινε νά ζήση νά γεράση,
κι’ άπ’ τό γαμπρό μας θέλουμε κρασί νά μάς κεράση.

Περγαζίψ δπου πολλάκις παρευρέθην εις γάμους άδεται καί τό

Οικονόμου X. Αονίζου
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Καί άφοΰ πάρουν ολοι στο χέρι τό ποτήρι μέ το κρασί ό γεροντότε- 
ρος τών παρακαθημένων άμα εκφώνηση τό γειά σου νειόγαμπρε, αμέσως 
ούτος εγείρεται* εκφωνεί έ'πειτα* γιά σου νειόνυφη, σύντεκνε, συμπέθερε 
κλπ. και τοιουτοτρόπως εγείρονται καί ϊστανται όρθιοι δσοι άκοΰουν τό 
όνομά των. Ό  γέρος τότε κάμνει μίαν πρόποσιν, εις την οποίαν αναφέ
ρει διάφορα επεισόδια εκ του βίου τών γονέων ή καί τών προγόνων τών 
νεόνυμφων καί ή πρόποσις διαρκεϊ αρκετήν ώραν, ολοι δέ οι ίστάμενοι 
όρθιοι έχουν τήν υπομονήν νά άκροώνται μετά προσοχής καί ευλαβείας μά
λιστα τάςσυμβουλάς του. Εις τό τέλος τής προπόσεω; όλοι πίνουν εις υγείαν 
τών νεόνυμφων καί τών συντέκνων. ’Έπειτα κάμνει πρόποσιν ό πατήρ 
του γαμβρού καί εις τό τέλος φωνάζει : Καί στ’ γαμπρού τά παλληκά- 
ρια..., οπότε σηκώνονται, όρθια όλα τά παλληκάρια του γαμβρού κραυγά- 
ζοντα τήν ιαχήν : καί στ’ γαμπρού τά ιΤαλληκάρια για έ ε ε ε σα. Επανα
λαμβάνει τό αυτό ό πατήρ τής νύφης καί τρίτος διά τά παλληκάρια τοΰ 
σύντεκνου, επαναλαμβανόμενης έκάστοτε τής ανωτέρω ίαχής. Καί κατ’ 
αύιόν, τον τρόπον παρατείνεται ή διασκέδασις καί τό φαγοπότι μέχρι 
πρωίας, μέ τραγούδια καί χορούς, μέ αφέλειαν, μέ χαράν. Πόσον ήδέως 
αναπολώ τούς ευτυχείς εκείνους χρόνους.,
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Τελευταίον, όταν πλησιάζη ή'ώρα' τής διαλΰσεως κατέρχονται όλοι 
κάτω εις την ευρΰχωρον αυλήν τής οικίας, δπου χορεύεται ό τελευταίος 
χορό::, ό λεγόμενος Τ α ϊφ ν ρ ινή  τοϋρλα, και ό όποιος εινε ούτως είπεΐν 
τό έπισφράγισμα τής εορτής τοϋ γάμου. Επί κεφαλής τοϋ χορού τίθενται 
ot γονείς των νεόνυμφων, επονται οί νεόνυμφοι μετά των σύντεκνων, 
καί όλοι οί προσκεκλημένοι καθ’ ηλικίας μηδενός έςαιρουμένου μηδ’ 
αυτών των γερόντων.

Εις τον σεμνόν τούτον χορόν άδονται τα εξής! 1 2

1 Σ ’- όσους γάμους γάμους κι’ άν έπήγα
τέτοια γώ χαρά δεν είδα,

2 Ν’ άν ή νΰφη μά παγώνει



κι’ ό γαμπρός μάς χελιδόνι.
3 Πάν απ’ της νύφης to κεφάλι

κάθουνται τρία πουλάκια.
4 τόνα (=τό ενα) τρώει και τ*άλλο πίνει

τ* άλλο κελαϊδει καί λέγει:
5 Σ ’ δσους γάμους κι’ άν έπήγα

τέτοια γώ χαρά δεν είδα.
6 Νάν ή νύφη περδικούλα

άσπρη σαν περιστερούλα
7 Κ ι’ο γαμπρός χρυσό γεράκι

άσπρο σαν περιστεράκι ' ■
8 Και τά δυο τά συμπεθεριά

περιβόλι μέ τά δένδρα.
Μετά τό τέλος του χοροΰ ό γαμβρός προσφέρει δώρα, εις τον σύντε

κνον καί εις ολα τά παλληκάρια από ένα μανδήλι, μεθ’ δ πάντες άναχω 
ρούν άποχαιρετώντες τό νέο άνδρόγυνον.

Τά παλληκάρια δμως κατευθύνονται εις την οικίαν τού σύντεκνου, 
όπου τούς περιμένει τράπεζα έστρωμένη καί ή διασκέδασις εξακολουθεί 
μέχρις εσπέρας, οπότε καί διαλύονται καί οΰτω λαμβάνει πέρας 6 γάμος» 

Οί γάμοι τελούνται ώς επί τό πλεΐστον την Κυριακήν. Την επομένην 
Πέμπτην τό εσπέρας οί προσκεκλημένοι καί ιδίως οί νέοι συνέρχονται 
καί πάλιν εις την οικίαν των νεόνυμφων καί διασκεδάζουν. Ή  δοχή αυ
τή λέγεται « υ ζ α τ σ έ ς »  διότι από τά σφάγια τά όποια κατηναλίσκοντο εις 
τον γάμον έκρατοϋντο τά κεφάλια, τά πόδια κ. λ. π. τά οπαία έγίνοντό 
πατσάς, καί επροσκαλούντο οί νέοι νά φάγουν τον πατσά. Έν Περγαζίφ 
ή δοχή αύτηεγίνετο την δευτέραν ημέραν τού γάμου καίελέ.γετο ά ν τ ιχ α ρ ά .

Τό Σάββατον εσπέρας οί νεόιυμφοι μέ τούς προσκεκλημένους των 
έκαμναν τήν πρώτην επίσκεψιν εις την πατρικήν οικίαν, δπου καί έπανα- 
λαμβάνετο ή διασκέδασις. Τό δέ μεθεπόμενον Σάββατρν οί νεόνυμφοι 
έπεσκέπτοντο τον σύντεκνον άλλ’ ή διασκέδασις διελύετο κατά τό μεσο
νύκτιον, διότι τήν πρωίαν τής Κυριακής οί νεόνυμφοι συνοδευόμενοι υπό 
τού συντέκνου μετέβαινον εις τήν εκκλησίαν καί ήκονον τήν θείαν λει
τουργίαν. Τούτο ελέγετο: ό πρώτος εκκλησιασμός.

Πρωτοχρονιά.— Π οδιακός

Ή  λειτουργία κατά τήν πρώτην τού έτους τελείται όπως καί ή τών 
Χριστουγέννων τήν νύκτα και εις αυτήν προσέρχονται δλοι σχεδόν οί ένΟ* 
ρί,ται, απολύει δέ κατά τά έξημερώματα. Μετά τήν λειτουργίαν ύ\ πλεΐστοί 
τών κατοίκων σχηματίζουν ομίλους, πσρέας λεγομένας εκ 10—15 προ-

Αάογράφ'ΐΗα Ταϊφνζίον  '
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σώκων, οί όποιοι δλοι όμού κμμνουν τον λεγόμενον ποδίαπόν (=ίσως 
παδαρικόν κατά παραφθοράν). Επισκέπτονται δηλ. κατά σειράν ολας τάς 
οικίας των μελών του ομίλου μέ πρόγραμμα καθωρισμέτον έκ των προτέ- 
ρο)ν» Εισερχόμενοι εις έκάστην οικίαν φέρουσιν άνά ένα λίθον καί χαι- 
ρετώντες λέγουσι: όσο βαραίνει ή πέτρα τόσο νά βαραίνη και ή σακκοΰλα 
του νοικοκύρη.Καί αφού ευχηθούν την καλή χρονιά ψάλλουσιν όλοι όμού 
τά κάλανδα τοϋ 'Αϊ-Βασίλη καί αμέσως παρακάθηνται εις εστρωμένην 
τράπεζαν, εις την όποιαν κυριαρχούν ή Βασιλόπητα καί τά κοτόπουλα. 
ΈκεΤ, διασκεδάζουν επί ώρας. Ψάλλουσι πρώτον το άπολυτίκιον τοΰ 'Α 
γίου Βασιλείου καί τάς καταβασίας «Βυθού άνεκάλυψε πυθμένα , , . . Εις1 
τό τέλος έκαστου τροπαρίου κτυπούν ρυθμικώς τά μαχαιροπήρουνα επά
νω εις τά πιάτα καί αμέσως εκκενώνει έκαστος τό ποτήρι, τό όποιον 
κρατεί στο χέρι του κατά τό διάστημα τής ψαλμωδίας. Καί ήτο αληθώς 
ευχάριστον νά άκοΰη τις εις πάσαν διασκέδασιν πρώτον νά ψάλλωνται 
διάφορα εκκλησιαστικά άσματα καί έπειτα τά τραγούδια. Έφήρμοζον καί 
καί εις τούτο οί αγαθοί "χωρικοί τό «από Θεοΰ άρχεσθαι» Αί επισκέψεις α ν - 
ται καί ή διασκέδασις θιήρκει δύο καί τρεις ημέρας εις τρόπον ώστε καθ’ 
ολον αΰτό τό. διάστήμα άντίχουν εις όλο τό χωρίον αί ψαλμωδίαι, τά άσμα
τα-, ή χαρά κάί τά γέλοια,

'Η  ίIstOHQTfd.

Τό βράδυ τής άποκρηάς όλοι οί συγγενείς θά υπάγουν νά άποκρεώ- 
ψουν εις τό σπήα τον παππού καί της γιαγιάς ή όπου αλλού συμφωνήσουν. 
Οί νεομνηστευμένοι όμως με όλους τούς φίλους των κάμνΟυν την άποκρηά 
εις τό'σπήτι τής μνηστής φέροντες τά φαγητά των καί τά κρασιά των. Ό  
μνηστήρ από τής παρελθούση; παρασκευής στέλλει εις την μνηστήν ώς 
δώρον χάλβαδόπητε; σησαμένιες. eH μεγαλυτέρα πήτα δένεται εις σχοινίον 
άπό την οροφή,τό οποίον σχοινίον περιστρέφεται μέχρις ότου ή πήτα φθάση 
εις αρκετόν ύψος* έπειτα αφίνεται έλευθέρα, ή οποία καί περιστρέφεται 
όρμήτίκώς’ την ούτωσί περισιρεφομένηνπήταν προσπαθούν νά δαγκάσουν 
καί κόψουν τεμάχιον ες αυτής οί κάτω καθήμενοι νέοι. Κατόπιν μοιράζε
ται ό χαλβά; εις όλους τούς άποκρεφτάδες. Μέχρι τού μεσονυκτίου τρώ
γουν πασχαλινά φαγητά καί τελευταίον τρώγουν όλοι άπό ένα αυγό βρα
στό λέγοντες' Μέ αυγό κλείνω τό στόμα μου καί μέ αυγό νά με άξιώση 
ό Θεός νά τό άνοίςω τό Πάσχα. Και τούτο διότι ολόκληρον τήν Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν'ένήστευον. Μετά τό αυγό άπεσύροντο όλα τά πασχαλινά 
φαγητά καί παρετίθεντο νηστήσιμα, όσπρια, έληαίς, ταραμάς, θαλασσινά 
κλπ. καί ή διασκέδασις εςηκολοΰθει καί πέραν τής πρωίας.

Κατά ΐήν διασκέδασιν τής άποκρηάς εψάλλοντο πρώτον άπαραιτήτως
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τά κατανυκτικά τροπάρια—. Τής μετάνοιας ά'νοιξιν—Γ. Τής σωτηρίαν εΰ- 
θυνον.— Τά πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών.—Έκ νεότητάς μου κλπ. 
καί επειτα ήρχιζαν τά διάφορα τραγούδια, χοροί καί διάφορα παίγνια μέ 
φάρσες καί γελοία ά'φθονα ξεκαρδιστικά.

Μ ηλιά  μοίΡ βτάν κρημ&
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟΚΡΗΦΤΑΔΙΚΑ

Μηλιά, μωρέ, μηλιά μου ποΰσαι στον κρημνό,
μηλιά μου πούσαι στον κρημνό στα μήλα φορτωμένη.

Τά μή, μωρέ, τά μήλα σου λυμπίστηκα,
τά μήλά σου λυμπήστηκα και tov κρημνό φοβούμαι.

Μην τό, μωρέ, μην τον φοβάσαι τον κρημνό,
μην τον φοβάσαι τον κρημνό κ’ έλα τό μονοπάτι.

Τό μο, μωρέ, τό μονοπάτι μ’ έβγαλε
το μονοπάτι μ’ έβγαλε σ’ έ'να στενό σοκάκι.

ΕΙΧΑ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

332 Οικονόμον XS\Αονίξον

Είχα δέντρο στην αυλή μου 
καί παρηγοριά δική μου ' 

Την Δευτέρα τό φυτεΰω.
καί τήν Τρίτη τό κλαδεύω. 

Την Τετάρτη βγάζει φύλλα



καί την Πεφτ’ ανθεί τά μήλα, 
Την Παρασκευή τό βράδυ, 

ήρτ’ ό κλέφτης να τα πάρη. 
ΤΗρτ’ δ ένας, ήρτ’ δ άλλος 

ήρτ’ ό κλέφτης:δ μεγάλος. 
Κλέφτη μου μην κλέφτης μήλα 

μήν κορφολογάς τά φύλλα.
Και τά πήρε μέ τούς κλώνους 

κι’ άφησε σέ μέ τούς πόνους, , 
Καί τά πήρε μέ τό άνθος 

κι5 άφησε σέ μέ τό πάθος 
Καί τά πήρε μέ τή ρίζα

κι’ άφησε σέ μέ την πίκρα.
Καί τά πήρε μέ τό χώμα

κι’ άφησεν εμέ στο στρώμα. 
Είπαμε πολλά καί σώνει

κι’ άς λαλυση κι’ άλλ’ αηδόνι.

Ααογραφιχά Ταϊφνρίου

ΦΕΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

Φέτο τό καλοκαιράκι
κυνηγούσα ένα πουλάκι.

Κυνηγούσα λαχταρούσα
νά τό πιάσω δέν μπορούσα.

'Έστησα τή ξόβεργά μου, 
ήρτε τό πουλί κοντά μου. 
έκατσε στά γόνατά μου,

Έσκυψα νά τό φιλήσω
καί ψλωρί νά τού χαρίσω.

’Κείνο κάνει πώς κακιώνει 
τήν καρδιά μου θανατώνει.

Κάμνει σχήμα κακιωμένο 
άγριο καί θυμωμένο.

’Απ’ τό σχήμα του φοβούμαι 
κι’ ολη νύχτα δέν κοιμούμαι

’Α π’ τό σχήμα του τρομάξω 
καί βαρειά άναστενάξώ,
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Ο ΓΈΡΟΣ ME ΤΟ ΚΑΝΔΉΛΙ

Πίταν ένας γέρος κ’ ειχ’ ένα κανδήλι
πού έφεγγε και κένταγε ή κόρη to μαντήλι, 

ντίλλι—ντιντίλλι, ή κόρη χό μαντήλι 
πήγε καί ό πόντικας κ’ έ'φαγ’ τό φυτίλι 

από μέσα απ’ τό καντήλι, 
πού εφεγγε καί κένταγε ή κόρη τό μαντήλι 

ντίλλι—ντιντίλλι ή κόρη τό μαντήλι 
πήγε καί ή γάτα καί έφαγε τό πόντικα 

πού έφαγ’ τό φυτίλι 
από μεσ’ άπ’ τό κανδήλι 

πού έφεγγε καί κένταγε ή κόρη τό μανδήλι 
ντιλλι—ντιντίλλι ή. κόρη τό μανδήλι .

Πήγε καί ό σκύλος καί έφαγε τή γάτα 
πού έφαγε τό πόντικα 

κ. λ. π.
Πήγε καί ό στύλος καί σκότωσε τό σκύλο 

■κ.· λ. π. ·
Πήγε καί ό φούρνος καί έκαψε τό στύλο 

κ. λ. π.
Πήγε τό ποτάμι καί έσβυσε τό φούρνο

κ. λ» π.
Πήγε τό βουβάλι καί ήπιε τό ποτάμι. .

κ. λ. π.

Πήγε κι’ δ κασάίτης καί έσφαξ’ το βουβάλι.
πού ήπιε τό ποτάμι 
πού^εσβυσε τό φούρνο 
πού έκαψε τό στύλο' 
πού σκότωσε το -σκύλο 
πού έφαγε τή γάτα 
πού έφαγε τό πόντικα 
πού έφαγ’ τό φυτίλι 
από μεσ’ απ’ τό κανδήλι 

πού έφεγγε καί κένταγε ή κόρη τό μαντήλι 
ντίλλι—ντιντίλλι ή κόρη τό μανδήλι.

Οικονόμου X . ΑονΙζού
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Π α ίγ ν ν α  κ α ν ά  τά ς  Κ υ ρ ια κ & ς  τ ή ς  Μ ε γ ά λ η ς  Τ β& σα ρακοατής

Τό απόγευμα έκαστη; Κυριακής τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής τά κο
ρίτσια τή; γειτον-άς συναθροιζόμενα έπαιζαν τά εξής δυο παιγνίδια :

"Ολα τά κορίτσι έκάθηντο χάμω εις τό μέσον τής αυλής και μόνον έ'ν 
εξ αυτών έχόρευε πέριξ των καθημένων και τραγωδοΰσε τό εξής:

Για κόρημου για νά φρουκάλησε και θέλω νά περάσω 
κόρη μου για φρουκάλησε.

Γιάτή θυγατε—νέρα σ’ αγαπώ
τή θυγατέρα σ5 αγαπώ καί θέλω ν ’ την πάρω.

Μεθ’ ο ήγγιζε μίαν τών καθημένων κατά προτίμησιν με τά δάκτυ
λά της, ήας αμέσως Ισηκώνετο και επεναλάμβανε μετά τής πρώτης τό 
τραγούδι καί τον χορόν σΰρουσα αυτόν. Τοϋτο επανελαμβάνετο μέχρις 
δτου εσηκώνοντο ό'λαι καί ήρχιζε τό δεύτερον παιγνίδιον ώς έξής :

Τά κορίτσια έχωρίζοντο είς δυο ομίλους καί ίσταντο κατά σειράν κρα
τούμενα από τής χειρός. Οί δυο δμιλοι έβάδιζον ρυθμικώς καί ήρεμα εως 
δτου πλησιάσωσι προς άλλήλους.

Ό  πρώτος όμιλός ετραγουδοΰσε τό εξής:
Γιά δες φαλκόνι πώχεις καί φαλκονιά δεν έχεις.

Ό  δεύτερος : ΚΓ άν έχω κι’ άν δεν έ'χω σένα χρεία δέ σ’ ,έχω 
'Ο  πρώτος : ΚΓ άν έχης, κΓ άν δεν έχης,. τήν κόρη σου θά δώσης.
Την στιγμήν αυτήν έπλησίαζον οί όμιλοι, μία δέ έξ αυτόν εκ τοΰ δευ

τέρου ομίλου προσκαλούμενη δνομαστί άπεσπάτο Ικ τοΰ ομίλου της καί 
προσεκολλάτο είς τον πρώτον όμιλόν, όστις τότε επαίνων τήν προσελθοΰ- 
σαν ετραγουδοΰσε:

Πήραμε καί πήραμε καράβ’ αρματωμένο 
Ό  δεύτερος κατηγορών ; 1 Πήρατε καί πήρατε σανίδα σκευρωμένη. 
Ταΰτα επανελαμβάνοντο μέ αλλοιωμένους εννοείται επαίνους και 

καί κατηγορίας μέχρις δτου άπεσπώντο δλαι εκ τοΰ δευτέρου ομίλου καί 
ετελείωνε τό παίγηον.

Π α ν ή γ ν β ΐς  Τ α ΐφ ν ρ ( ο ν .

Όλαι αί πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία τής Θρακικής χερσονήσου εΐ- 
χον ημέραν ώρισμένην, κατά τήν οποίαν έώρταζον τον πολιοΰχον των καί 
έπανηγύριζον. Ή  Καλλίπολις μέ 1000 οικογένειας ελληνικά; επανηγύριζεν 
είς τάς 29 Αύγουστου, ή Μάδυτος μέ 1400 οικογένειας τήν 23 Αύγουστου, 
τό ϊΐλαγιάρι μέ 450 οικογένειας τήν 8 Σ)βρίου, τό Νεοχώριον μέ
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600 οικογένεια; την 23 ’Απριλίου, τό Άγγελοχώριον μέ 500 οίκογενείας 
την 2 Μαΐου, τό Βαΐριον μέ 400 οικογένειας την 8 Μαΐου, τό Ταϊφύριον 
μέ 400 οικογένειας την 21 Μαΐου,—δ Γαλατάς μέ 300 οικογένειας τήν 
23 Αύγουστου, τό Καβακλή μέ 60 οίκογενείας τήν 1L Νοεμβρίου και ή 
Κρηθία μέ 400 οικογένειας τήν 23 Αύγουστου. ϋΕημειωτέον οτι έκτος τής 
Καλλιπόλεως έν τή οποία πλήν των Ελλήνων ύπήρχον και 2000 οικογέ- 
νειαι Τουρκικαί, 500 εβραϊκαί και 250 1 Αρμένικα! καί τον Πλαγιαρίου 
όπου πλήν των Ελλήνων ύπήρχον καί 60 οϊκογένειαι Τουρκικαί, δλων 
των λοιπών κωμοπολέων καί χωρίων οι κάτοικοι ήσαν ακραιφνείς 'Έλλη
νες μέ φρόνημα εθνικόν άκμαιότατον. Εις τάς πανηγύρεις ταύτας συνερ- 
ρεον από δλα τά μέρη τής χερσονήσου οί πανηγυρισταί. Έν Ταϊφυριιρ η 
Πανήγυρις τού 'Αγίου Κωνσταντίνου διήρκει επί τρεις ημέρας. Έκαστη 
οικογένεια εδεώρει τιμήν της νά φιλοξενήση μίαν ή δύο ή καί περισσοτε- 
ρας οίκογενείας ξένας. Τρεις δε ή τέσσαρες εντόπιοι οϊκογένειαι συγγενι- 
καί ή φιλικαί μετά των φιλοξενούμενων οικογενειών άπετέλουν ένα όμιλον 
αί όποϊαι διεσκέδαζον μέσα εις τάς οικίας κατά σειράν. Τό απόγευμα όμως 
δλοι οΐ πανηγυρισταί εντόπιοι καί ξένοι συνηθροίζοντο εις τήν πλατείαν 
τού χωρίου, όπου εγίνετο δ δημόσιος κοινός χορός, κατά τον όποιον εχο- 
ρεύοντο αποκλειστικούς έλλληνικοί χοροί, αποκλεισμένων των ευρωπαϊκών. 
Καί ήτο έξοχον τό θέαμα νά βλέπη τις τάς γυναίκας μέ τάς επιτόπιους 
ενδυμασίας των καί μέ τά άφθονα φλωριά των νά χορεΰωσι τούς σεμνούς 
εκείνους χορούς συρόμενους από ένα νέον. Ό  χορός διελύετο προς το 
εσπέρας καί ή διασκέδασις συνεχίζετο εις τάς οικίας. Καί ταύτα επανε- 
λαμβάνοντο επί τρεις ημέρας, καθ’ άς μία διαρκής δισκέδασις εγίνετο. 
’Άξιον σημειώσεως ήτο καί τούτο : "Ολοι οί πανηγυρισταΓέθεώρουν απα
ραίτητον καθήκον των κάθε πρωί νά προσέλθουν εις τήν εκκλησίαν, δπου 
εγίνετο μονοεκκλησιά, τήν μέν πρώτην ημέραν εις τήν εύρύχωρον καί 

> μεγαλοπρεπή εκκλησίαν τού Αγίου Κωνσταντίνου, τήν δευτέραν είς τήν 
τού 'Αγίου Γεωργίου καί τήν τρίτην είς τό μονύδριον τού Αγίου Ίωάννου 
τού Βαπτιστού. Καταφανής εκ τούτου ή εύσέβεια καί ή εύλάβεια των πα- 
πανηγυριστών, διότι προηγείτο δ θρησκευτικός πανηγυρισμός καί εϊπετο 
δ κοσμικός.

Κ λείδω νας

Προς τό εσπέρας τής παραμονής τού 'Αγίου Ίωάννου συνηθροίζοντο 
τά κορίτσια εκάστης γειτονιάς, διά νά προετοιμάσουν τον κλείδωνα. Έξέ- 
λεγον κοράσιον πρωτότοκον έχον ζώντας τούς γονείς του, είς τό όποιον 
άνέθετον νά γέμιση τό μπακράτσι ή τήν κούπαν νερό από τήν βρύσι,ν
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άμίλητον, δηλ. χωρίς νά όμιλήση είς κανένα. Μέσα εί; τό μπακράτσι έ'ρ- 
ριπτον τά κορίτσια τά δακτυλίδια τα)ν ώ; καί των οικείων των. Τό μπακρά- 
τσι εν άκρα σιωπή έκρεμάτο κάτω από την κληματαριά μιας οικίας, ένθα 
εμενεν μέχρι του απογεύματος τής επιούση:, οπότε συνηθροίζοντο καί πάλιν 
καί έβγαζαν τον κλείδωνα. "Ολα τά κορίτσια έκάθηντο χάμω έχοντα είς 
τό μέσον την μικράν καί πρωτότοκον κορασίδα, ή οποία έβγαζε ένα δακτυ
λίδι αφού προηγουμένως έτραγουδεΐτο παρ’δλων ένα δίστιχον έκ των έξ ης:
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1 Σήμερα ειν’ τ’ 'Αγιουγιαννιού, π’ ανοίγουν τά σεντούκια ')
δσα σεντούκια κι’ άνοιξαν, δλα. τό ριζικό τους.

2 Άνοίξανε τον κλείδωνα, βγήκε χαριτωμένη
μ’ δλα τά κάστρα πάλαιψε καί βγήκε νικημένη.

3 Πράσινη πέτρα του γιαλού, με ασημένια βούλα
σένα σέ έχ’ ή μάνα, σου μονάχη μοναχούλα,

4 ’Εσύ ’σάι κοπελούδα μου, μανάλι τής ’Αγγλίας,
φεγγάρι τής ’Ανατολής, άστρο τής Βενετίας. 1

1) "Έθιμον υπήρχε τήν πρωίαν τοϋ Άγ. Ίωάννου νά έξάνωντσι τά προικιά 
άπδ τά κιβώτια καί νά εκτίθενται είς τήν πρωινήν δρόσον καί είς κοινήν θέαν.
©ρακίπά 2 Τ '  ^



‘Αητέ μου χρυσοπράσινε, μέ ασημένιες πλάτες,
όταν περνάς λεβέντη μου, τριζοβολοΰν οι στράτες 

Έσΰ ’σαι κοπελούδα μου, καθρέφτης μέ σιδέφια 
εσύ ’σαι Ομορφότεροι απ’ δλα σου τ’ αδέλφια.

Καί άλλα πολλά τοιαΰτα, ω'ν ούκ έστιν αριθμός.

Διάφορα δημοτικά  τραγούδια, άδόμενα έν τοΐς χωρίοις καί έν
Κ αλλ  ιπόλει

cO λεβέντης  καί ό χάρος

Οικονόμου }Ι. Αονίζου
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Για δες λεβέντης^πορχεται από τά κορφοβούνια 
έχει το φέσι του στραβά καί τά μαλλιά κλωσμένα.' 
ΚΓ ό χάρος τον άγνάντεβε από τ[>ηλή ραχούλα 
Κατέβηκε εις τό στενό κ’ εκεί τον περιμένει.
Νά κι’.δ λεβέντης κ.Γ έρχεται γλυκά τον χαιρετάει,
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—Λεβέντη μ3 πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις ; 
—Ά πό τή μάνδρα έρχομαι στο σπήτι μου πηγαίνω.

Πάγω νά πάρω το ψωμί και πίσω νά γυρίσω.
—-Έμενα μ’ .έστειλ” ό Θεός νά πάρω τή ψυχή σου 
Άφσε.με χάρε μ’ άφσε με, παρακαλώ νά ζήσω, 

έχω γυναίκα κ’ είναι νειά και δεν την πρέπει χήρα, 
άν περπατήση ταπεινά, θά πουν πώς καμαρώνει, 
ά'ν περπατήση γλήγορα θά πουν πώς θέλει άνδρα. 
3Έχω κι3 ανήλικα παιδιά, πού ορφανά θά μείνουν. 
Ά φσε με, χάρε μ3, άφσε με, παρακαλώ νά ζήσω.

—Έμενα μ5 έστειλ3 ο Θεός νά πάρω τή ψυχή σου. 
3Αντ’έλα νά παλαίψουμε σέ μαρμάρένιν’ αλώνια 
Και πήγαν καί παλαίψανε άπ’ το πρωί ώς το γιόμα. 
’Απ’ τό δεινό στο δειλινό τον καταβάλλ’ ό χάρος.

. \  2

ΤΙ st&tiu κ&Ι t  είμ  9 ίγώ

—Τί είσαι σύ καί τ 9 είμ’ εγώ καί τί μου λες νά ζήσω ; 
καί τήν καϋμένη μου καρδιά πώς νά τήν νταγιαντίσω;

—Νταγιάντα την πουλάκι μου, γιατ’ είναι κλειδωμένη. 
άνοίγ3" τό χρόνο μιά φορά πέρδικα πλουμισμένη.

—Τί πέρδικα είμ5 εγώ ;
— Πέρδικα είσαι, μάτια μου, απ’ τά καμώματά σου 

σφάζομαι καί φλογίζομαι άπό τά ψέματά σου.
—Τί ψεύτρα είμ1 εγώ ;
—Ψεύτρα δεν είσαι, μάτια μου, τό ψέμα δεν τό λέγω 

γιά τό λιγνό σου τό κορμί μέρ.α καί νύχτα κλαίγω.
—Γιατί κλαίς;·
—-Κλαίω γιά τό κορμάκι σου, πουν’ άσπρο σάν τό γάλα 

νά κρεμαστώ στην πόρτα σου νά φέγγω σάν λαμπάδα.
—Μή μου τό λέ; καί σκιάζομαι κ’ εγώ δέν τ’ άπαφίνω.
—“Οπου κι’ άν πας κι’ όπου σταθής έρχομαι καί σ’ ευρίσκω
—:Καί πώςθαρθής; ·
—Θάν έρθω μες τήν κάμαρα σ’ πού καθαρίζης ρίζι. 

κι’ αγάπα τον κΓ αυτό.τό νείό, οπού σέ τριγυρίζει.
—Καί πώς θά τον αγαπήσω;



— Εινε ψ.}λός, εI\'ε λιγνό; κι’ άγγελοκαμωμένος
βάζει to φέσι του στραβά σαν μπέη; χαϊδεμένος.

—Και ποιος τον χαΐδεψε ;
—Ή  αφεντιά σου, μάτια μου, καί ολη ή γενειά σου.

Να δώσ’ 6 Θεός κ1 ή Παναγιά νά'ρτω στην αγκαλιά σου.
— Καί πώςθάν’ ερτης ;
—Θά ν’ έρτω μέ τη μαργιολιά, νάρτω νά σε ξυπνήσω 

τά δυο βυζιά τοΰ κόρφου σου νά τά γλυκοφιλήσω.

"Αλφάβητο

’Έλφα θέλω ν’ άρχινίσω, κόρη μου νά σ’ αγαπήσω.
Βήτα βέβαια σου λέγω, ότι νά σέ πάρω θέλω.
Γάμα γίνομαι κομμάτια, γιά τά δυό σου μαΰρα μάτια. 
Δέλτα δεν σέ φανερώνω τής καρδούλας μου τον πόνο. 
’Έψιλον μου κυπαρίσι, ρίχνεις την βροσιά σάν βρύση. 
Ζήτα ζώνομαι τά φίδια γιά τά δυό σου μαΰρα φρΰδια. 
Πίτα ή ζωή μ’ έχάθη γιά τά ίδικά σου πάθη.
Θήτα θάνατος μέ βία παρά τέτοια τυραννία.
Γιώτα γίνομαι γεφΰρι, νά περνάς χρυσό ζαφΰρι.
Κάπα κάνε νά περάσω νάσέ διώ καί νά γελάσω. 
Λουλαίνομαι, άν δέ σέ ’δώ, έβγα, κυρά μου, στο χορό. 
Μήλο μου τοΰ παραδείσου, χάδια θέλει τό κορμί σου. 
Νέα εισ’ ωραιοτάτη καί 6 νους μου πλήν έχάθη.
Ξένος είμαι ποιος μέ πιάνει, αν μέ πάρη τό ποτάμι. 
Όμικρόν μου πορτοκάλι, ποιος σοΰ έδωκε τά κάλλη. 
Πάρε πλέον τό μαχαίρι άπ’ τό ίδικό μου χέρι.
Ρόδον είσαι καί μυρίζεις καί τους νέους δαιμονίζεις.
Στά φιλήματα απάνω, δσα έχω τά ξεχάνω.
'Υψηλό μου γιασεμάκι ειν5 τό Ιδικό σ’ κορμάκι.
Φύλαττε τά δυό σου μάτια, γίνομαι κομμάτια.
Χάθη δλο μου τό αίμα εις τό στήθος μου γιά σένα. 
Ψάλλω, τραγουδώ, φωνάζω, γιά νά σέ διασκεδάζω.
Τό ωμέγα τελειώνει, άς λαλήση κι’ άλλ’ αηδόνι.

4

“Ενας ε ίν’ ό Κύριος

1 "Ενας είν’ 6 Κύριος
Ύμνοΰμεν καί προσκυνοϋμεν Αυτόν,

340 Οικονόμου X ,  Λουίζον
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2 Δεύτερ’ είν’ ή Παναγιά
"Ενας είν’ ό Κύριος

Ύμνοΰμεν και προσκυνοΰμεν Αυτόν.
3 Τρεις είν’ ή 'Αγία Τριάς

Δεύτερ’ ειν5 ή Παναγιά 
"Ενας είν ° ό Κύριος

Ύμνουμεν καί προσκυνοΰμεν Aύτόν.
4 Τέσσαρες Εύαγγελισταί κλπ.
5 Πενταπάρθενος χορός »
6 Έ ςη έςεπτέρυγα »
7 Ε π τά ’ νε τά μυστήρια »
8 Όκτώ ήχοι ψάλλονται »
9 Εννέα είν’ τά τάγματα »
10 Δέκα είν’ αί έντολαί »
11 "Ενδεκα εωθινά »
12 . Δώδεκα ’Απόστολοι »

"Ενας είν’ ό Κύριος 
Ύμνουμεν καί προσκυνοΰμεν Αυτόν.

5

Άρχίνισε, γλυκύτατη μου γλώσσα 
νάπής παραπονέματα καμπόοα, '
Έγώ να λέγω κι’ ό κόσμος νά θαυμάζη.

Καρδιά μου, πώς τάπιασες τόσο πολύ μαράζι; 
”Α ν’ τά'πιασε, κι’ άν απ’ την αγάπη.
Βασιλικό γιατρό νά πούμε νάρτη.

—Δεν τα γιατρεύει τα δικά μου πάθη.
Είχα αγάπη καί ήταν πιστεμένη
στα φύλλα τής καρδιάς μου ήταν περιπλεγμένη.
Την αγαπούσα γλυκά καί πιστεμένα
μά κείνη ήταν εχθρός άπάν’σέ μένα.

Εχθές επέρασα απ’ την αυλή της 
ή σκύλα κουσούρι δεν είχε τό κορμί της.
Τότε τής λέγω κ’ έγώμιά καλησπέρα, 
εκείνη μού λέγει δεν είνε γιά τά μένα.
Τότε άρχίνισα κ’ έγώ νά κλαίγω



του έρωτα τραγούδια να τής λέγω :
Σέ Χιό; περιβολάκι μέσα μπαίνω 
μέ δάφνες, μέ μυρσίν’ περιπλεγμένο. 
Τρέχουν τά μάτια μου δάκρυα περίσσια. 
Θωρώ μια λεμονίτσα μες τή μέση 
Χαρά στο νέο πού θά την κερδέψη.

6

Σήμερα πρέπει νά χαρώ 
κι’ δλη μέρα νά τραγουδώ.
Νά παίξω νά γελάσω, 
τις πίκρες νά ξεχάσω'
Γιατ’ είδα τό πουλάκι μου, 
τ’ δλοχρυσαηδονάκι μου, 
τό θάρρος τής ψυχής μου 
και τής απαντοχής μου.

7

Σ ’ ωραίο περιβόλι έρριψα μιά ματιά 
Βλέπω κόρη καί καθούνταν 
και λουζοσκοπιζοΰνταν.

Ή. κόρη πλουμισμένη
μέ άνθη στολισμένη.

Μέ άναψε σάν τή φωτιά
Ξαναστρέφω καί θωρώ την 
πάγω κοντά καί τής μιλώ ■ 
καί τής λέγω : σήκ’ απάνω 
καί μή μέ κάμης τό νέο^νά πεθάνω.

Γιατ’ είμ’ ερωτευμένος
βαρειά βασανισμένος 
καί δέν μπορώ νά ζώ.

Σύρε στην μπάντα, παλληκάρι
κι’ άφησε στράτα νά διαβώ,

Σύρε νά εύρη; παιχνιδιάρη
καί μία νέα γιά νά σέ κομπανιάρη,

• κι’ άφες με τή μικρούλα 
τήν μοσχοκοπελοϋδα 
κι’ άφησε στράτα νά διαβώ.

Οικονόμου X . Αονίξου
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Ms βροχές καί μέ σκοτάδες,
μ( αστραπές καί μέ βροντές
εις την πόρτα σου θέ ν * άρτω
για νά μου δώσης to μοσχομυρισμένο
νά το γλυκοφιλήσω
εγώ* δ εραστής σου.

Σκλάβος σου παντοτεινός.
Κι’ άν έσυ δέ μου τό δώσης, 
κόρη μ’ αυτό που σου ζητώ 
θά μισέψω, θά μισέψω 
'μακράν θά ταξειδευσω 
καί άχ! θά λές γιά μένα 
γιά ένα σου φιλί γλυκό.

8 .

Εις ποιαν δίκην θέ νά προστρέξω 
εις ποιαν δίκην θέ νά κριθώ 
αλλέως πρόφθασε νά μη πεθάνω 
γιά σέ φιλτάτη μου, θά φονευθώ.

Καί στον Πλάρτην θέ νά προστρέξω 
. ποΰ εινε δίκαιος καί δυνατός 

νά μέ γλυτώση τά. βάσανά μου . 
παρακαλώντας μέρα νυκτός.

Μά ’γώ θαυμάζω, όταν άκοΰσω 
τό όνομά σου τ'αγγελικό 
καί όταν βλέπω τό πρόσωπό σου 
τό ίλαρώτατο καί φαιδρό.

Ξΰπν* άν κοιμάσαι ωραία κόρη 
από του ΰπνο που καρτερείς.

’Έβγα μέ τάστρα νά μέ μιλήσης 
μέ τη σελήνη που καρτερείς.

Θαρρώ, αγάπη μου πώς θά προβάλης. 
από τά σΰννεφα θά μου μιλής.

καί γλυκανοίγονιας τά χειλαράκια σ’ 
νά μ’ άγκαλιάζης καί νά φίλης.

Εινε δυο ετη που μέ παιδεύεις,
φθάνει, πουλί μου, φθάνει λοιπόν,

Γιατί τά ξέρεις τά βάσανά μου 
δεν καν’ ανάγκη νά σου τά πώ„

Ααογζαφιν.ά Τ αϊφνζίον
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’Αφήστε με νά κρεμαστώ στοΰ δενδροσαχ τό κλώνο 
νά δήτε νά πιστέψητε πώς έ'χ’ ή αγάπη πόνο.

’Αγάπη σιδηρά τρυπμ καί δένδρα ξερριζώνει
και μένα τό κορμάκι μου μαύρο σχοινί τό ζώνει.

Μαύρισε ή καρδοΰλά μου κ’ έγινε μαύρη σκέπη
στον άδη δε νά κατεβώ κι5 ακόμη δεν μοΰ πρέπει.

Στον άδη κι5 άν μέ βάλλουνε κ’ έκει φωνάζω θέλω, 
βγάλτε με άπ’ τά σκοτεινά καί την αγάπη μ’ θέλω

Θέλεις το, μάτια μ’ θέλεις το, θέλεις το νά πεθάνω;
Θέλεις το νά ψυχομαχώ στα γόνατά σ’ απάνω ;

— Επάνω στο φεσάκι σου, ’κλησιά θέλω νά κτίσω 
καλογερούδα θά γενώ, νάρτω νά προσκυνήσω.

Περικαλώ την Παναγιά καί προσκυνώ τή χάρη
τό παλληκάρι, π’ αγαπώ, άλλη νά μην τό πάρη.

Σά θά μέ πάρης, πάρε με, σά δέ μέ θέλης, πες το 
καί μένα μέ γυρεύουνε γιά νά μέ πάρουν φέτο.

—Ποιος είν’ αυτός πού σ’ άγατκχ καί νά οέ πάρη θέλει ;
πές του νά βάλη τ’ άρματα κι" ας έ'βγη στο μεϊδάνι

’Ά ν έχη στήθος μάρμαρο κι’ αλυσίδα βρακοζώνη 
ας έ'βγη νά παλαίψουμε έξω στο μεσοχώρι.

10

Μη απόψε, σελήνη μην έβγης, γιά νά χύσης καί φώς κι’ ώμορψιά, 
σαν ήλιου αχτίνες θά λάμπη κ’ ή ψυχή μου θά λάβη χαρά.

Θάβγη απόψε ό ήλιος, κ’ ή νύχτα θέλει νά γίνη ημέρα ευθύς
κρύψου, κρύψου, σελήν’ απ’ εμπρός της, μή τολμήσης στιγμή

[νά φανής.

Ξύπνα, ξύπνα, ιδού σέ προσμένει μέ χαρά ουρανός καί ή γή, 
σκοτεινά δλα, άν έβγης, δλη ή φύσις θά γίνη χρυσή.

Ξύπνα, ξύπνα εσήμαν’ ή ώρα, ή φιλτάτη μας ώρα ή χρυσή,
όλος πλέον δ κόσμος κοιμάται καί στούς δρόμους δεν έμεινε

ψυχή.
Σέ προσμένει κ’ εκείνος, πού ξέρεις, καλύ νύχτα γλυκειά νά τοϋ πής 

άπ’ τά.χείλη σ’άν δέν την άκούση, δλη νύχτα τά μάτια δένκλεΐ.
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1 ’Άν θέλης μπιγίτια νά σοΰ πώ, μανέδες για νά μάθης,
πάρε μελάνι και χαρτί, νά λέγω καί νά γράφης.

2 Νάχα τό νοΰ του Σολωμοϋ καί τοΰ Δαβίδ τή γνώσι,
νά κάθουμνα, νά σούλεγα, ώς που νά ξημερώση.

3 . ’Άρχισε, γλώσσα μ’ άρχισε, μπιγίτια ν ’ άραδιάσης,
τις έμορφες άπ’ τά ψηλά, για νά τις κατεβάσης.

4 Φως μου, σοΰ στέλλω μια γραφή μέ κόπο τοϋ χεριοΰ μου,
κι’ άντίς μελάνι έβαζα δάκρυα του ματιού μου.

5 Ξενητεμένο μου πουλί, έλαβα τή γραφή σου,
στον κόρφο μου τήν έβαλα κ’ είπα καρδιά, δροσίσου.

6 Καί δταν λάβω τή γραφή σ’ και όταν τή διαβάσω,
μέσα στα φύλλα τής· καρδιάς θέλω νά τήν φυλάξω.

7 Μέσα στα φύλλα τής καρδιάς κι’ ακόμα παρά μέσα
τά κάλλη σου ζωγράφισα, γιατί πολύ μ’ άρέσαν.

8 Τά λόγια σου, πουλάκι μου, τά έχω φυλαγμένα,
μέσα στα φύλλα τής καρδιάς τά έχω κλειδωμένα 
καί τό κλειδί τό τσάκισα καί μένουν κλειδωμένα.

9 Ζέφυρε, άν απάντησης τήν θεάν, πού αγαπώ,
πές της τούς χαιρετισμούς μου, πές της, πώς αναχωρώ.

10 Ζέφυρε, εάν τό στήθος τής θεάς μου τό ίδής,
μή δροσιστικά φυσήσης, αλλά ώς σπειροειδής

11 Κι’ άν σοΰ πή πώς δεν δροσίζει μόνον καίει σαν φωτιά,
στεναγμός πές της πώς ήσαν από μια πιστή καρδιά.

12 Ύγίαινε, αναχωρώ, εις γήν υπάγω άλλη,
Θεός τό ξέρει, άν ποτ.έ θά σ’ έπανίδω πάλι.

13 Σκληράν τύχη άλλοι μου πού είχα, σέ ήγάπησα τόσο πολύ
καί σύ τώρα σκληρά μ’άπαρνήθης καί δεν έχω μιας ώρας ζωή,

14 Τι κακό ν αγαπά ένας νέος καί νά έχη αγάπη σκληρή,
δεν ειν’ χειρότερο πράγμα, παρά αύιήν τήν αγάπη ν’άρνηθή. 

I 5 Σήμερα, μάτια μου, είνε γιά σένα, όμως γιά μένα μέρα σκληρά
εγώ μίσευα) καί σέ άφίνα) δάκρυα χύνω γιά σέ πικρά.

16 Μή λησμονήση; τον έρωτά μας εις τον Θεόν νά κάμης μια
[προσευχή

εις τά ουράνια νά συζευχθοϋμε νά ενωθούμε εις μιά ψυχή.
17 Χρυσό στεφάνι·, χρυσή κορδέλλα περιπλεγμένα στην κεφαλή,

καί τό σιεφάνι, όταν τό βάλης, θά σαϊτεύοη κάθε ψυχή.

Λ αογραφικά  Ταϊφυρίον



18 "Ορκο έχω καμωμένο, στο χορό νά μή πηγαίνω
καί μέ πήρε μέ τό ζόρι, μια κοπέλ3 απ’ τό Νιχώρι

19 Έκείν’ πού σέρνει τό μανδήλι
κ έβαλε καϋμό στα χείλη.

20 Κι’ άλλη μια πούνε κοντά της
νά χαρή τήν ώμορφιά της

21 Κι’ άλλη μια πούνε στη μέση
άχ! Χριστέ μου πώς μ’άρέση

22 Κι’ άλλη μια πούνε πιο πίσω
ά χ! Χριστέ μ̂  άς τήν φιλήσω.

23 Μά τον άγιο Κωνσταντίνο
θά σέ πάρω δέ σ3 άφίνω.

24 Μά τον άγιο Λεύτερη
σύ ’σαι τό δικό μου ταίρι.

25 Μά τον άγιο Χαραλάμπη
όλο τό κορμή σου λάμπει

26 Μά τον "Αγιο Ρεώργ'άράπη
συ ’σαι ή δική μ’ αγάπη.

27 Μά τον άγιο Θεολόγο
έλα νά σοϋ πώ ένα λόγο. '

28 Μά τήν 'Αγιά Παρασκευή
πουλάκι είχα στο κλουβί.

29 Ταΐζω το μόσχο ;
απ 'τήν αγάπη πού τόχω.

30 Κι3 από τον μόσχο τον ποίύ
σκανδαλίσθη τό πουλί.

31 ’Έφυγε πάει τό πουλί
έμορφο παλλικαράκι

32 , Πάει στής Προΰσσης τά βουνά
■ψιλή μου δενδρολιβανιά.

33 Στής Μπαρμπαργιάς τά μέρη
πούν τό δικό μου ταίρι.

34 Πού νάβρω γώ βασιλικό
μαΰρ’ είν3 τά μάτια π ’ άγαπφ

35 Καί νά πλέξω ένα φροκάλι
■·. ' για τά νόστιμά σου κάλλη.

36 Νά φροκαλώ τή θάλασσα
ντουντού ’μ γιά σένα χάλασα.
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37 Νά έρχονται τά'καραβάκια
μ ’ έμορφα παλληκαράκια.

38 ’Ίντα έχ’ to καράβι αου
καί τρίζει τό γομάρι σου

39 Κοριτσάκια φουσκωμένο
και τρίζει τό καϋμένο.

40 Καί γρηαΐς μές τή συντίνα ' ’
*·’·*κΐ’· άς ψοφούν από την πει να

41 Μακρυά μου μ ’ άν έβρίσκεσαι ό νούς μου ειν’ κοντά σου
μιά So’ άπό-τά χείλη μου δεν λείπει τ’ ό'νομά σου.

42 1 Ξενητεμενό μου πουλί, ωραίο μου γεράκι
ή ξενητιά σέ χαίρεται κι’, εγώ πίνω φαρμάκι.

43 ’Ανάθεμά σε ξενητιά μαζί και ιό καλό σου>
έπήρες τό πουλάκι μου και τό'κανες δικό σου.

44 ’Ά ν παντρευτής παντρεύομαι, κι’ άν μένης έτσι μένω
κι’ άν γίνης καί καλόγερος κ’ εγώ στα ράσα μπαίνω

45 Πές το νά ζής καί νά χάρη; την ακριβή ζωή σου
τώρα πού δεν μιλιώμαστε, δεν με πονεΐ ψυχή σου;

46 Σέ αγαπώ, πουλάκι μου, μέ δλα μου τά μέλη.
καί την καρδιά μου ρώτησα καί μούπε σένα θέλει.

47 Τά μάτια σ’ έχουν έρωτα καί μέσα ψιχαλίζουν , .
καί μέσα στις ψ,υχαλιδιές καράβια αρμενίζουν.'

48 Ό  ϊδρως τού προσώπου σου μέ φθάνει νά ζυμώσω,
κ’ ή ροδοκοκκινάδα σου τό φούρνο νά πυρώσω; .,,

49 Μ’ άρνήθηκες-που ν ’ άρνηθής τής μάνας σού τό γάλα
καί νά σέ ριξ’ ή τύχη σου σέ βάσανα μεγάλα. ·■

50 Μερτζάν’ εινε τά χείλη σου καί κρύσταλλ5 ό λαιμός σου
καί διάμαντένια ή εληά πού ναι σΐό μάγουλό σου.

51 Στά μάτια'σου ψυχομαχώ στά φρύδια σου πεθαίνω
πές το πουλί μ’ πώς μ’ αγαπάς καί σκλάβος σου θά γέτω.

52 Τί νά τό κάμω πώς μέ λες πώς άγαπάς εμένα,
καί τής καρδιάς σου τά κλειδιά αλλού τάχεις δομένα;

53 Στον ουρανό ή ’Άρτεμις, στον άδ’ ή Περσεφόνη
στη θάλασσα ό Ιϊοσειδών καί σύ στη γή’σαι μόνη.

54 Ποιος κρίνος ωραιότατος σούδωκε την ασπρίλα
καί ποιά μηλιά, ροδρμήλιά τή ροδοκοκκινάδα ;

55 Τά μάτια σου δκοιος τά δή καί βαρυανεστενάξη, 
αστροπελέκι καί φωτιά θά πέση νά τον κάψη.

Τά μάτια σ’ειν’ ό Πειραιάς, τά φρύδια σου ή Πόλη

ΑαΟγραφικά Τάΐψνρίον
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Οικονόμου X . Αονίζον

τ ’ αγγελικό σου to κορμί είν’ ή ’Αθήνα όλη.
Μαλαματένιο μου σταυρέ από τον "Αγιο Τάφο

τά λόγια, πού μοϋ έλεγες, μες στην καρδιά μου τάχω.
Την τρυφερή νεότη μου την έφαγα μέ πάθη 

ήταν λουλούδι δροσερό καί τώρα έμαράνθη.
Είσαι άσπρη σαν τό κρίνο, κόκκινη σαν τή φωτιά

σαν τά μάρμαρα τής Πόλης, πούνε στην 'Αγιά Σόφιά.
Μήλο μου κατακόκκινο κι* απίδι μου δροσάτο, 

άν δέ σέ πάρω, θά γενή δ κόσμος άνω κάτω.
Φεύγεις καί φεύγ’ ή γνώσι μου, πού πας παρηγοριά μου ;

πού πας κλειδί τής γλώσης μου καί κλώνος τής καρδιάς μου
Καθρέπτη μ’ Άλεξανδρειανέ, γιαλί μου τής Ευρώπης 

διαμάντι τής ’Αμερικής είνε τά μάτια πό'χεις.

"Οταν να ν ο υ ρ ίζω  ή  μ ά ν α  τό  π α ιδ ά κ ι  τη ς

Κο.μάται τό παιδάκι μου κ’ εγώ τό νανουρίζω
καί την κουνίτσα του .κουνώ γιά νά τ’ αποκοιμίζω.

Κοιμάται τό παιδάκι μου σέ ασημένια κούνια
κ* εγώ γιά τό χατήρι του λέγω γλυκά τραγούδια.

’Έλα, ύπνο καί πάρε το, πάνε σεργιάνισέ το. 
σέ περιβόλι έμορφο έμπα καί γύρισε το.

"Ελα, ύπνο, καί πάρετο καί σύρ’ το στους μπαχτσέδες.
/ και γέμισε τό κόρφο του ωραίους μενεξέδες.
'ό  ύπνος τρέφει τό παιδί κ’ ή γειά το μεγαλώνει 

καί ή κυρά ή Δέσποινα καλά τό ξεμερώνει

c'O ia v  ή μ ά ν α  χ ο ρ ε ν η  τό  π α ιδ ά κ ι  ατά  γ ό ν α τ ά  τ η ς

Τού παιδιού μου ’γώ τό γάμο 
τό Γενάρη θά τον κάμω.

Πουν’ τα χιόνια άλευρα
καί τά πουλιά κουρμπάνια 

κ’ ή θάλασσα γλυκό κρασί 
νά πιούν τά παλληκάρια.

Στον παιδιού μου ’γώ τό γάμου 
Τό Γενάρη θά τον κάμω.

Θά καλέσω Δεσποτάδες
κΓ άπ’ την Πόλη άρχοντάδες.



Α α ο γρ α φ ικ ά  Τ α ϊφ νρ ίο ν

Θά τον δώσω για προικιά 
ένα σύνοικο κουκιά.

Θά τοϋ δώσω καί σεντούκι 
τσ’ «χελώνας τό καβούκι.

Θά του δώσω καί αμπέλι 
νά χωρή λαγός νά βγαίνη.

Τό παιδί μου θέλ’ χορό 
τά βιολιά δεν είνε ’δώ 

"Οποιος πάει νά μάς τά φέρη 
δώδεκα φλωριά στο χέρι.

Τάστανά καί ταριρί
κ5 ενα κάδο χουσμερί 

καί τυρί δεν ηύραμε
τό τσομπάνο δείραμε,

Πέρδικα τρυγώνα μου
κατσ’ άπάν’ στο γόνα μου 

κι’ άν σέ κάμω τίποτε, 
κόψε τό κεφάλι μου, 

ρίξ το μες στη θάλασσα
νά ματώσ’ ή θάλασσα 

νά περάσ’ του Ρήγα γιος
καί του βασιλέ γαμπρός, 

νά ρωτήσ’ νά ξετάσ’
ποιανού ειν’ τοΰτο τό κεφάλ ; 

του λουλοΰ του Στεφάνή
πού κοπανίζει τό πανί.

Τό έρημο άηδόνι

' “Ολα τά πουλάκια ζυγά, ζυγά,
τό έρημο τ" άηδόνι τό μοναχό,

Τό έρημο τ’ άηδόνι τό μοναχό.
περπατεΐ στους κάμπους μέ τον άνθό. 

Περπατει καί λέγει καί κελαειδεί
Ταίρι μου γραμμένο χρυσό πουλί, 

κ» λ. π.

’Έγραφον έν Νέρ Σμΰρτη, Μάιος 1934. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΟΝΣΤ. ΛΟΥΙΖΟΣ



ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Εις τον πρώτον τόμον των «Θρακικών» (τείχος Ιον και 2ον σελ. 20) 
ό καθηγητής κ. ’Ιωάννης Παπαδόπουλος περιγράηων- την έν Σωσθετίφ 
του Βοσπόρου εύρεθείσαν επιτύμβιου στή'λην άσχολεΐται και μέ την γρα
φήν τ έ χ ν υ ;  ή οποία απαντάται εν αυτή. ’Αναφέρει δέ δτι ή χρήσις τοί-ν 
αντί τοΰ οΐ δφειλομένη εις την ομοιότητα τής προφοράς των παρατηρει- 
ται από τής προ Χριστοί ακόμη εποχής, μετά Χριστόν όμως Ιδίως είχεν 
έξαπλωθή επί τοσοίτον, ώστε άπαντα είς πλείστάς δσας έπιγραφάς διαφό
ρων χωρών του αρχαίου ελληνισμού, εκ των όποιων παραθέτει παραδεί
γματα, καί προσθέτει έν τελεί είς τήν σελ. 23 τά έξης: «Θά είναι ευχής έρ- 
γον νά μελετηθή έπισταμένως ή προφορά τών αγροτών τής ’Ανατολικής 
Θράκης' έχω λόγους νά νομίζω δτι είς τήν περί Σηλύβριαν περιοχήν δια
σώζεται είσέτι έν τισι λέξεσι καί ή προφορά τοί ν  ώς ον καί ή σΰγχυσις 
αυτοί μετά τής διφθόγγου οι».

Επειδή προέρχομαι από τήν περιοχήν Σηλτβρίας ήμποςώ νά βε
βαιώσω, δ η, καθώς ό κ. καθηγητής πολύ δρθώς εικάζει, είς τήν γλώσσαν 
τών κατοίκων εκείνων τών μερών διατηρείται πραγματικώς ή προφορά τοί 
ν ώ; | jv είς άρκετάς λέξεις* π.χ. τουλούπα (άρχ. τολύπη), κούπα (άρχ. κύπη 
καί κύπελλον, παράβαλε καί τό τουρκικόν κιούπ=πιθάρι) φουσκίτσα 
(ταυτόσημον τοί τουρκικοί λοκουμάς, ,φούσκα, άρχ. φύσκη), φουσκωτός 
(παχουλός), ντούμπα (τύμβος), ντουμπάνι καί τούμπανο (τύμπατον), χρου- 
σταλλένια (κρύσταλλον), βούτη (βυτίον), κουλλός (κυλλός τοί Ευαγγελίου), 
γκούρλης (= ό  έχων έξωγκωμένους τούς οφθαλμούς,), γκούρλα, γκουρλώνω, 
γκουρλωμένος (γρυλώνω έν Χίω καί γκορλώτω εν Ήπείςφ. (βλέπε «Θρα
κικών» Τόμ. Λ' τείχος δον καί 4ον σελ. 460 έίς Γλωσσάριον Π. Παπα- 
χριστοδούλου), βνύζουνας,.: βουζοίνι, βουζουνιάρης (βυζί), γουρλιάζω 
(γρυλλίζω), γουρός (υγρός), μοίτος (= ό  μή δυναμενος νά όμιλήση εύχε- 
ρώς λόγφ βλακείας, άρχ. μυττός καί λατιν. mutus), ζουφώνω (βλ. Γλωσ
σάριον Π. Παπαχριστοδούλου είς «Θρακικών» Τόμ. Β' τείχος Ιον καί 
2ον σελ. 214, καί Μ. Φιλήντα εις «Θρακικών» Τόμ. Δ' σελ. 280 καί 287, 
ώς καί «Θρακικών» Τόμ. Γ' σελ. 358, ένθα ό αείμνηστος γλωσσολόγος 
παραθέτει διάφορα παραδείγματα προς άπόδειξιν τής άρχαίας προφοράς



Γλωσικα Σημειώ ματα 851;

τού ν  μ? τά παραπομπών εις τά συγγράμματα του) κ. ά. Παράβαλε και τά 
τη; κοινή; γλώσσης" ξουράφι, ξουρίζω, ξοΰρισμα, ξουριστικά, φούσκα, 
φούσκωμα, φουσκώνω, ξεφουσκώνω, στουπί, στουπώνω, στούπωμα, κουτί 
(άρχ. κυτίς υποκορ. τοΰ κύτος), σκουτί (άρχ. σκύτος=τομάρι), φούχτα, φου- 
χτίζω (πυκτίζω) βούλλα, βουλλώνω (άρχ. βυλλόω), σεντούκι (σρχ. σάνδυξ), 
σπουργίτης (πυργίτης), άγκουρα, Κούμη, Στρούμα (δ Στρνμών), κουβάρι 
(άρχ. κύβος), σκούζω (άρχ. σκύζω), κουλλούρα, κουλλουριάζουμαι (άρχ. 
κολλύρα) μουστάκι, μουστάκας, μουστακού κλπ. (βλ. Μ. Φιλήντα εις «Θρα- 
κικών» Τόμ. Δ' σελ. 287).

Εις τάς περισσότερα; δμως Ικ των λέξεων, αι όποιαι προέρχονται Ικ 
τής άρχαίας ελληνικής καί γράφονται μέ ν  τούτο προφέρεται εις την πε
ριοχήν τής Σηλυβρίας καθώς καί πανταχού τής Ελλάδος ωσάν νά ήσον 
αίιται γεγραμμέναι μέ άπλούν ι, έξ ού άποδεικνύετοι δτι ή άρχαία προφορά 
τού υήτο μεταξύ των φθόγγων των παριστανομένων διά τού cv  καί τού 
ί, παραπλήσια δηλαδή τού γαλλικού u (βλ. Μ. Φιλήντα «Θρακικές ετυ
μολογίες», εις «Θρακικών» Τόμ. Δ7 σελ. 287). Π.χ. Σηλυβριά, παναγύρι, 
παναθύρι, λογυρίζω, συγυρίζω, αύλογυρίζω, κρυβιοι'μαι, άκρυφά, κρυβί- 
στρα, κρυφοκόριτσο, κρυφόκορμη, κυλιούμαι, ξανακνλιοίμαι, κατρακύλι, 
κατρακυλώ, γαϊδουροκυλίστρα (=χωραφάκι), άποθνμώ, άραθυμώ, αράθυ
μος, πυρώνουμαι, πυροστιά, πύρα, άνεμοπύρι, βυζί, μονοβύζσ,-κοίο μι βύ- 
ζα (άγελάδα), νύχτα, νυχτοπούλι, νυχτικό, άλονύχτιά, νυχνώνον μοι, νύφη, 
νυφοστόλι, νύφωμα, χύνουμαι, καλοχύνουμαι, νεροχυσιό,’ ξαπολυονμαί, 
άξυπόλυτος, άξυπολυτιά, φύλλο, Καρυοφυλλιώ, Καρυοφύλλης, φυλλόπητα* 
φυλλόβεργα, ξυλιά, ξυλιάζω, ξυλιάζουμαι, μύτη, κουτσομύτα, ταμπρόμυτα, 
τυρί, τουλουμοτύρι, τυρόπητα, σταφύλι, κρασοστάφυλο, σταφυλοτουρσή, 
σταφυλαρμιά,σύρε, συρτάρι, άποσυρτή,κυδώνι.κυδωνόπαστο, τοιςοκύδανο., 
σύβραση, σύγυση, συστικά, ούζαλα (άνησυχίες), σύγκαμα, ουγκαίγουμαι, 
συντάζουμαι, σύντεκνος, σύψυχο, συλλειτουργό, Λύμπω (’Ολυμπία), προ
ζύμι, ζυμωτό (=ζύμωμα), κακοζύμωμα κ.ά. Παράβαλε καί τά κοινότε
ρα : κρυψώνα, κρυφά, δυμάρικο, Δυμότειχο, λυπούμαι, .λυπητερός; λυπη
τερά, αλύπητος, άτυχος, μαυρότυχος, τυχερός, κοκότυχος, κρομμύδι, κρομ- 
μυδομμάνα, κρομμυδότοπος, παλιοκρόμμυδο, μύξα, μυξιάρης, μυξαρού, 
βυζάνω, βυζάστρα, νυχτέρι, μεσάνυχτα, νυχτερίδα, αμύγδαλο, αμυγ
δαλωτό, δυόσμος, Διονυσής, κύρης, Κυριάκος, Κυριαζής, πλύση, πλύ
στρα, πλυστικά, άπλυτος, χύμα, χυτός, νεροχύτης, φρύγανο, φρυγανιά, 
σκύβω, σκυφτός, σκύψιμο, συρτός, νεροσυρμή, μαυροστάφυλο, φςογκο- 
στάφυλο, τρύγος, καλύβα, συνάχι, κόλλυβα, σκυλλόψαρο, [ρυζάλευρο 
παλιόλυκος, στραβόξυλο κ.ά.

Καί ταύτα μέν δσον άφορά εις τήν προφοράν τού ν  παρά των αγρο
τών' τή; περιοχή; τή; Σηλυβρίας. "Οσον δμως άφορά εις την σύγχισιν
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του ν  μετά της διφθόγγου οι, την οποίαν ύπωπτεΰθη ο χ. καθηγητής, νο
μίζω δα δεν upioc.xtai το-αοεη. Διότι εις τάς λέξεις τάς γραφόμενος μέ 
οι συνέβη χπό αιώνων, δ,τι και siς τάς λέξεις τάς γραφομένας μέ ει, νι, 7} 
υ  κτλ. Δηλαδή ή δίφθογγος οι καταντήσασα από μακροϋ χρόνου φωνήεν 
άτλοΰν προφέρεται σήμερον εις τήν περ.οχήν Σηλυβρίας καθώς και εις τάς 
άλλας ελληνικά; επαρχίας ώς ι. II. χ. κοιλιά, κοιλάρφανος, δοντακοιλιά, 
κοίλος, κοιλαράς, ανοιχτός, άνοίχτωμα, άνοιχτωσιά, ανοιχτοχέρης, άνοιχτό- 
καρδος, μοιράζω, μοιρασιά, άδερφομοίρι, μοίρα, μαυρύμοιρος, μοιρολογώ, 
νοικοκύρης, φτωχονοικοκΰρης,νοικοκερειό, σπιτονοικοκύρης, νοικοκερωσΰ- 
νη, νοικοκερόσπιτο, νοικοκεροκόριτσο, ά \οικοκέρευτος, κοιτάζω, κοιμού
μαι, λαγοκοιμούμαι, κοιτάμενος, ακοίταχτος, κακοκοιταγμένος, γροικώ, ά- 
γροικισιά, άγροίκιστος, νοματοί (=άνθρωποι), ζουπηχτοί, άραδιαστεί, 
περαστικοί, κολιοί, τσακιστοί, τσαγανοί, λιμπιστικοί, γαμπροί παρωτοί 
(=καμαρωμένοι) κ. ά.

Έκ τών ανωτέρω παρατεθέντων εξάγεται δτι τό ot περί τοΰ οποίου 
δεν γνωρίζομεν πώς τό έπρόφερον ακριβώς οί αρχαίοι, αντικαθίστατο 
ενίοτε εις τήν γραφήν διά του υ, δταν ή δίφθογγος αΰτη μαζί μέ τάς λοι- 
πάς διφθόγγους ει, ν ι  καί fl, καθώς καί τά φωνήεντα η καί υ  έταυτίσθη- 
σαν κατά τήν προφοράν προς τό άπλοϋν φωνήεν t, καί οι γράφοντες έκτο* 
τε έκλαμβάνοντες αυτά ως διάφορα ισοδύναμα σύμβολα ενός καί τοΰ αυ
τοί) φθόγγου έγραφον αδιάφορους τό έν αντί τοΰ άλλου, ώς άποδεικνΰεται 
άλλως τε καί έκ τήςλέξεως μνήμίον,  τής οποίας ή δεύτερα συλλαβή γρά
φεται μέ t έν τή αυτή ώς άνω επιγραφή τής έπιτυμβίου στήλης τοΰ Σω- 
σθενίου («Θρακικών» Τόμ. Α" τεύχος Ιον καί 2ον σελ. 20). "Οπως δέ δέν 
υπάρχει Ιδιαιτέρα τις συγγένεια καί σχέσις τής διφθόγγου ει προς τό ι, διά 
τον ίδιον λόγον δέν είναι πιθανή τοιαΰτη τις σχέσις τοΰ φωνήεντος ν  προς 
τήν δίφθογγον οι ούτε ήκοΰσθη, καθόσον γνωρίζω. Τό δέ παρατιθέμενον 
υπό του κ. Ί .  Παπαδοποΰλου έν τήαΰτή πραγματεία του παράδειγμα, καθ 
δήκουσετήν λέξιν νονκουχ ιουρά  εις τον στίχον λαϊκού τίνος τραγουδιού 
ψαλλομένου κατά τήν πρώτην Μαρτίου έν Μ. Τσεκμετζέ μοί φαίνεται ανε
παρκές ν’ απόδειξη τήν εικασίαν του.

Έν Ξάνθη τή δη Νοεμβρίου 1934 
ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΊΌΛΙΔΗΣ



ΜΕΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Δογάνκιο'ι' καί Ρ έ μ π ι τ ς  της περ ιφέρε ιας  Μ αλγά ρω ν

1. Γέννησις

(Κατ’ άφήγησιν Πασχάλως Μαγκάκη, ηλικίας 69 ετών.)

Καμμιά προφυλαξι δεν παίονεται στο διάστημα τής κυοφοοίας. "Ολα 
αφήνονται στη φιλοστοργία τής Φυσεως. 'Η  έγκυος φορεΐ την αρχαϊκή 
χωριάτικη φορεσιά της, τρέχει και κάνει όλες τις δουλειές στο σπίτι, στο 
χωράφι και μονάχα δταν καταλάβει, δτι δεν έμειναν πειά παρά λίγες 
ώρες για την έμφάνισι τοΰ πολυτίμου καρπού τής κοιλιάς της, τότε πλα
γιάζει στο στρώμα καί περιμένει την μαμή, ή οποία, στο μεταξύ είδοποι- 
ηθεΐσα, καταφθάνει χαρούμενη, μέ τό νά την προτιμήσουν απ’ τις τόσες 
μαμές πού βρίσκονται στο χωριό καί την κάλεσαν νά ξεγεννήση την 
έγκυο. Μόλις έλθει, ή πρώτη φροντίδα της είνε νά έξετάση την έγκυο καί 
νά πληροφορηθεΐ γίά την άργητα τού μωρού. Ζητά καί την φέρνουν ένα 
ποτήρι μέ νερό καί αμέσως ξετυλίγει μέ πολλή εύλάβεια ένα αμφιβόλου 
καθαριότητος ύφασμα καί βγάζει από μέσα τό «X έ ρ ι τ ή ς  Π α ν α- 
γ ί α ς». *) Τό βάζει μέσα στο ποτήρι καί αυτό σέ λίγη υ'>ρα ανοίγει τά 
κλαδάκια του. Κάποια σημάδια χαράς ζοογραφίζουνται στά πρόσωπα των 
σπιτικών καί τής ετοιμογεννήτου μέ τό άνοιγμα αυτό τού «Χεριού τής 
Παναγίας», πού σημαίνει, δτι θά έχουν βοηθό τήν Παναγία στήν δύσκολη 
αυτή περίσταση. Ή  μαμή δέν χάνει καιρό καί βρέχει μέ τό νερό αυτό από 
λίγο τά χέρια, τά πόδια, τό πρόσωπο, τά στήθια καί τά βυζιά της καί τής 1

1) Φυτό ύγρομετρικό. Για ιό «χέρι τής Παναγίας» πού λέγεται καί «Ρόδον τής 
‘Ιεριχιό» μιλήσαμε στην σελ. 252 τοΰ Β' τόμου τών «Θρακικών» σέ σχετική παρα= 
τήρησί μας. Συμπληρωματικά θά αναφέρω εδώ καί τά δσα γράφει γιαυτό ό πρωτο
πρεσβύτερος Κ. Καλλίνικος στο βιβλίο του «Ό  Θεός έν τοΐς έ'ργοις» στή σελ. 109— 
110 "Εκδ. Β'. «...Τό δέ "Ρόδον τής "Ιεριχώ εϊνε σωστός πλανόβιος καί ταξειδιώτης. 
"Οταν δηλ. τό ύδωρ, παρά τό όποιον άνεπτύσσετο, άποξηρανθή καί δέν έχη πλέον 
τήν άναγκαίαν δρόσον, τό ρόδον τής ‘Ιεριχώ ρίπτει τά φύλλα, συμπλέκει τά κλω
νιά καί τάς ρίζας του, συμμαζεύεται περί, εαυτό έν εϊδει σφαίρας καί αρχίζει νά 
κατρακυλά εδώ καί εκεί, φερόμενον υπό τών ανέμων, μέχρις οτου όσφρανθή ύδωρ. 
Καί δταν μετά πολυημέρους περιπλανήσεις εύρη τήν ποθητήν υγρασίαν, εκτυλίσσει 
τά κλωνία τον», ρίπτει είς τήν γήν τάς ρίζας του, αγκυροβολεί, ούτως είπεϊν, ριζοϋ- 
ται καί ανθίζει. "Εάν δέ καί πάλιν τό ύδωρ ξηρανθή ενταύθα καί 6 τόπος άποβή 
καί πάλιν ακατάλληλος, τό ρόδον τής "Ιεριχώ δέν στενοχωρεϊται. Συμμαζεύει καί 
αύθις τάς άποσκευάς του, άφίνεται είς τήν φοράν τών ανέμων καί συνεχίζει τάς 
προσφιλείς περιπλανήσεις του»,
0  q <$, κ ι μ ά Σ Τ ' .  23
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δίνει λίγο για νά πιει. Το υπόλοιπο θά to μεταχειριστεί ή λεχώνα μετά 
την γέννησι, πίνοντας καί βρέχοντας πάλιν χέρια πόδια κλπ.

Ήρτε ή πολυπόθητη ώρα καί νά το μωρό, σπαρταρά κλαίοντας στά 
χέρια της μαμής. Αυτή θά τό καθαρίσει, θά τό πλύνει μέ υπόθερμο 
νερό καί υστέρα μέ ψιλοκοπανισμένο αλάτι θά αλατίσει όλο τό. σώμα του 
καί προ πάντων τις κλειδώσεις χεριών καί ποδιών. Θά τό περιτυλίξει στά 
σπάργανα, πού τά έχει από καιρό ετοιμασμένα ή μάνα του, θά τό σφι
χτοδέσει καί βαστώντας το στά χέρια, θά τό φέρει τρεις φορές στά πόδια 
τής μάνας του, ή οποία θά τό κλωτσήσει λίγο καί θά την ρωτήση ή 
μαμή τρεις φορές «Αρνάκι θέλς, γεά κατσικάκι;» Μέ τό νά ξέρει πέος 
τά αρνάκια γίνονται φρονιμώτερα απ’ τά κατσικάκια, ή μητέρα άπαντά 
«’Αρνάκι», πού πάει νά πει «το θέλω ήμερο» καί τό βάζει έπειτα κοντά 
της καί ησυχάζει. Σέ λίγο βάζουν τραπέζι, μέ ό,τι βρίσκεται στο σπίτι 
καί τρώγουν ή μαμή καί οί σπιτικοί. Αυτό τό λέν «τής Παναγίας τό 
ψωμάκι». Κατόπιν ή μαμή παίρνει ένα μπουκάλι νερό καί βασιλικό καί 
πηγαίνει στύν παπά, πού διαβάζει τις καθιερωμένες ευχές «τής λεχώ». 
Αυτό τό νερό λέγεται «εύκές» καί μ’αυτό κατόπιν ή λεχώνα θά βρέξει 
τό πρόσωπο, τά χέρια, τά στήθια της καί κάθε φορά πού θά λούει τό μωρό. 
Τήν λεχώνα δεν τήν αφήνουν μονάχη. Ιναμμιά φορά άν εΐνε ανάγκη 
νά μείνει μόνη, αφήνουν κοντά της τή σκούπα, ’Άν τό μωρό κακογεν- 
νηθει καί δεν εινε γερό, τό « κ α ν τ η λ ο β α φ τ ί ζ ε ι » ή  μαμή έτσι: 
Λέγει πρώτα τό όνομά του, ό,τι τής κατεβεΐ εκείνη τήν στιγμή καί ύστερα 
παίρνει λίγο βαμβακάκι, πού τό λέγουν «μ α λ ά», τό βουτά στο λάδι τής 
καντήλας καί τό σταυρώνει στο κεφάλι, στά χέρια, στά πόδια, όπως τό 
χρίει δ παπάς. Καί αυτό γίνεται, για νά μή πεθάνει τό μωρό αβάφτιστο, 
πού θεωρείται μιά άπ’ τις μεγάλες αμαρτίες. ’Άν τύχει όμως καί 
γερέψει τό μωρό, τό ξαναβαφτίζουν σΰμφο^να μέ τούς τύπους τής Ε κ 
κλησίας.

2. Β ά π τίο ις

Αυτή γίνεται μετά 8 ή καί περισσότερες μέρες στήν Εκκλησία καί 
ποτέ στο σπίτι, εξόν από καμμιά εξαιρετική ανάγκη. Συνήθως· βαφτίζει 
δ «νοΰνος», πού στεφάνωσε. Μετά τήν τελετή ξεκινούν άπ’ τήν Εκκλη
σία δ παπάς μέ τον ψάλτη καί κατόπιν τους έρχεται, βαστοόντας στήν αγ
κάλη του τό νεοφώτιστο, ο «νοΰνος» καί πλάγι του ή μαμή καί μερικές 
γυναίκες. Τό «όνομα» απ’ τήν εκκλησία τό έφεραν, πριν από λίγη ώρα, 
τρέχοντας τά παιδιά τού χωριού καί φιλοδωρήθηκαν μέ δεκάρες καί κου- 
φέτα. Τώρα περιμένουν νά έρτει τό παιδί μέ τά πρόσωπα καί μέ τήν τά- 
ξι, πού είπαμε παραπάνου. Μόλις έρτουν καί μπούν στήν κάμαρα, ή μη
τέρα τού νεοφώτιστου βάζει τρεις μετάνοιες μπρος στον «νούνο», φιλεΐ 
τά πόδια του καί δέχεται κατόπιν τό μωρό, αφού ακούσει τήν πολύτιμη 
σύστασι του «νούνου»; «νά φυλάγίς τόν, ή τήν (δείνα) ώς εφτά χρόνια από
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φωτιά,νερό κι’από όλα τά κακά». Καθίζουν έπειτα και τους κερνούν ρακή, 
καφέ. Κατόπιν βάζουν πλουσιοπάροχο τραπέζι, δπου έχτός του παπά και 
του «νούνου»’παίρνουν μέρος καί οί πλησιέστεροι συγγενείς και φίλοι. 
Ό ιαν έ'ρτει ή στιγμή, πού θά αρχίσουν νά φάγουν, ό ψάλτης κάνει την 
αρχή τής ευλογίας τοΰ τραπεζιού λέγοντας «Κύριε ’λέησον, κύριε ’λέησον, 
κύριε ’λέησον, Δέσποτα άγιε, εύλόγησον» καί ό παπάς ευλογώντας λέγει 
«Χριστέ ό Θεός εύλόγησον την βρώσιν καί την πόσιν των δούλων σου 
(μνημονεύει τό όνομα τοΰ σπιτονοικοκύρη) τοΰ άναδόχου, τοΰ νεοφώ
τιστου τήν  ευγενίαν σας (ή τήν  έλλογιμότητά σας άν παρευρίσκεται ό δά
σκαλος) καί πάντας ύμά:». Ευλογώντας ό παπάς «την βρώσιν καί την 
πόην...» οί παρακαθήιιενοι κάνουν τον σταυρό τους καί αρχίζουν νά τρων 
Σαν άποφάγουν, πάλιν ό ψάλτης λέγει τό «Κύριε ’λέησον...» κ.λ.π. καθώς 
παραπόνου καί ό παπάς ευλογεί πάλιν «X ρ ι σ τ έ  ό Θ ε ό ς  ε ύ λ ο 
γ η  σ ον  τ ά π ε ρ ι σ σ ε ύ μ α τ α  τ ω ν  κ λ α σ μ ά τ ω ν . . ,  (μνημο
νεύει δλα τά πρόσωπα καθώς παραπόνου), κάνουν πάλιν τον σταυρό τους 
καί άποσύρονται, Βτζουν έπειτα άπάνου στο τραπέζι έ'να ποτήρι άδειο 
καί ρίχνουν μέσα ό καθένας δ,τι ευχαριστείται, δραχμές, δεκάρες, πού 
είνε δάηα για τον νεοφότιστο, μια δέ σπιτικιά φιλοδωρεί στον «ν ο ΰ- 
ν ο» πο ιάμισο σπιτίσιο άσπρο, πού τό περιδένει μέ τά μανίκια γύρα) στο 
λαιμό του, καί στους λοιπούς από ενα μαντήλι, πού τό βάζει άπάνου στα 
γόνατά τους. Κατόπιν φεύγουν γιά τά σπίτια τους, αφού ξαναευχηθοΰν 
υγείαν καί μακροζωίαν εις τον νεοφώτιστον καί « ά ξ ι ο ς  ο μ ι σ θ ό ς  
σο υ »  εις τον «ν ο ΰ ν ο». 3

3. ’Ε π ικ ή δ ε ια  εΰ·ιμα
(Κατά διήνησιν τής γραίας Πασχάλως Μάγκάκη, ηλικίας 69 ετών.)

Μόλις τώρα στην προσφυγιά έμαθαν οί χωριανοί μας νά προσκαλοΰτ> 
γιατρό στους άρρωστους. Λεν ήθελαν νά ξέρουν από γιατρό. Ή  άρρώστεια 
τοΰ σπιτικού μας χρωστιόταν στο βάσκαμα, στην κακή τήν ώρα, στά δαι
μονίσματα, σέ τιμωρίες απ’ τον Θεό, απ’ τούς άγιους καί ποτέ από άλλη 
αιτία. Γιαυτύ καί δέν είχαμε ανάγκη από γιατρό. Καί πού ξέρουν οί για
τροί, πιδί μ’, νά γιατρεύουν τέτοιες άρρώστειες ! Ά ς  πούμε πώς άρρώ- 
στησε μια λεχώνα καί πρίστηκε ή κοιλιά της. Αύτό πάει νά πει, πώς έμ
πλεξε με κακά δαιμόνια, ή άφησαν καί βγήκε φώς τήν νύχτα απ’ τήν κά
μαρα πού πλάγιαζε, ή πώς τήν άφησαν μονάχη καί βρήκε καιρό ό όξαπο- 
δώ καί τήν τυράννισε. Στήν περίστασι λοιπόν αύτή τί χρειάζεται ό για
τρός ; Μηγαρίς καταλαβαίνουν απ’ αύτά ; Θά φωνάξουμε μιά b0bo), πού 
ξέρ’ απ’ αύτά καί θά τήν γερέψ’. Καί νά τί κανί. Θά σ’ τά πώ, πιδί μ’, νά 
τά γράψ’ς καί νά τά μάθ’ γοΰλ’ ή θουνιάς.

”Αν ή λεχώνα γεννήσ’ σέ ζυγό μήνα 4ο, 6ο, ή 8ο, θά μαζέψει δλα 
τά παληά μπακήρια τοΰ χωριού καί θά τά φέρει στο σπίτι τής λεχώνας.
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Θά βάλει σταυρωτά άπάνου σ’ ενα τραπέζι έ'να γερό, σανίδι καί σχήν μια 
άκρη του θά καθίσουν την λεχώνα και στην άλλη άκρη θά στοιβάζουν 
τόσα παληομπάκηρα, δσα θά χρειαστούν νά σηκωθεί άπ’ την αντίθετη 
μεριά ή λεχαίνα. Ή  babco κατόπι θά πει με τον νοΰ της:

«Πώς είνε τά μπακήρια βαρειά νά γένι κι’ ή γεναίκα γανατή ') 
τό μπακήρ νά γένει χώμα κι’ ή γεναίκα νά σκωθεΐ».
3Ά ν μέ τον τρόπο αυτό δεν γερέψει ή λεχώνα, θά πάρουν λίγα μαλ

λιά απ’ τό κεφάλι της καί μιά μαντήλα καί ιθά τά στείλουν στον χότζα, 
η σε κανένα άλλον ξακουστό μάγο Τούρκο η Χριστιανό. Αυτός μέ τις 
επικλήσεις, πού θά κάνει άπάνου στά μαλλιά καί στη μαντήλα τής λεχώ
νας, θά βγάλει «τ ά χ α ρ τ ί  ά»»,'1 2) τά όποια έχουν τή δύναμη νά φέρ
νουν τη θεραπεία στον άρρωστο. Αΐ! κι’ άν δέ γερέψει ύστερα άπ’ δλα 
αυτά καί πεθάνει, τί μ’ αυτό; 'Ο Θεός έτσι θέλησε. Τό έτζέλι 3) της 
ήταν νά πάει από λεχουσιά. Τά χρόνια της σώθηκαν.

Μ ετά  τή  έκηνοή
{Κατά διήνησιν των δεσποινίδων "Αναστασίας Ταορλιανάκη καί Γεωρ- 

γούλας Καμπάδαη ηλικίας 19 ετών.)

Σαν ξεψυχήσει ό άρρωστος βάζουν σέ μιά κουπάνα 4) νερό ζεστό, 
σαπούνι, βασιλικό καί μ’ αυτά λούουν τον πεθαμένο' τον άντρα οί άντρες, 
την γυναίκα οί γυναίκες. Τον ντύνουν κατόπιν τά πιο καλά ρούχα του 
βάζουν σέ μιά ταμπακέρα μερικές δεκάρες, πού την άποθέτουν στον κόρφο

1) Γερή, δυνατή, ύγιήί. ‘Η λέξις απαντάται καί στά Κουβούκλια τής Προύσης 
μέτήνίδία σημασία, άλλ’ ώς επίρρημα, καθώς' «Φώναξε μπρέ γανατά, νά σ' ά- 
κούσνα». «Γανατά τό νά λέγε δά τον ’Απόστολο».

2) Σημ. συλλ. Συναναστρεφόμενοε ποτέ μέ κάποιον Τούρκο μάγο ήκουσα άπ’ού- 
τόν τον τρόπον μέ τον όποιον βγάζει «Τά χαρτιά» γιά τούς αρρώστους τον όποιον καί 
παραθέτω εδώ. Μόλις παρουσιασθεϊ τις ζητώντας την θεραπεία αρρώστου, ό μάγος 
θά ρωτήση νά μάθη πρώτα τό όνομά του, τά ονόματα των γονέων του καθώς καί 
τον μήνα κατά τόν όποιον γεννήθηκε ό άρρωστος. Αυτά ολα μέ διάφορες τζίφρες 
θά τά γράψει σ' ένα χαρτί καί θά άποσυρθεΐ εις ένα σκοτεινόν μέρος. Έ κ ε ΐ  θά 
λογαριάσει καί θά βρει τό ζώδιον τού μηνάς, πού γεννήθηκε δ άρρωστος καί θά επι- 
καλεσθεΐ τον αρχηγό τών δαιμόνων μέ όλους τούς δαίμονας του (τζίνια). Χωρίς 
άλλο ή λεγεών αυτή θά υπακούσει εις την πρόσκλησίν του καί Οά παρουσιασθεϊ. 
ΕΙνε αδύνατον. Θά τόν ρωτήσει ό όρχιδαίμονσς, τί ζητά καί εκείνος θά αναφέρει 
τόν σκοπόν, διά τόν όποιον τούς προσκάλεσε, αφού αναφέρει τό όνομα καί τόν μήνα 
τής γεννήσεως τού αρρώστου καί θά ζητήσει την θεραπείαν του. Ό  άρχιδαίμονας 
ξέρει είς ποιον τζίνι ανήκει τό ζιύδιον τού μηνός εκείνου καί τό διατάζει νά άφήση 
ελεύθερον τόν άρρωστον. Τό τζίνι τις περισσότερες φορές υπακούει. "Άν δέν υπα
κούσει, φανερώνει τό όνομά του είς τόν μάγον, ό όποιος τό γράφει σ' ένα χαρτί μέ 
τζίφρες πάλιν καί εάν ό άρρωστος δεν θεραπευθεϊ είς προσδιωρισμένον καιρόν, τό 
όποιον σημαίνει, ότι τό τζίνι επιμένει είς τήν παρακοήν του, τότε ρίχνουν τό χαρτί 
αυτό στήν φωτιά καί καίεται, μαζί του δέ χάνεται καί τό τζίνι. Αυτός είνε ό λόγος 
διά τόν όποιον οί μάγοι δίνουν «χαρτιά» καί διατάσσουν μετά 2—3 ημέρας, άν· δέν 
θεραπευθή ό ασθενής, νά τά κάψουν,

3) Μοιραϊον.
4) Σκάφη.



του, τον «πλοόνουν καταγής αντήλιο καί αν είνε νέος ή νέα βάζουν 
απάνω καί στα πλάγια του τρέσες. Γεμίζουν έ'ναπινάκι βαθουλό μέ στάρι 
ή αλεύρι καί βάζουν στη μέση μια καντήλα πού καίει, στα πλάγια του 
κεριά, καθώς καί στα σταυρωμένα χέρια ανάμεσα στα δάχτυλά του μιαν 
λαμπάδα πού καίει, τον ρίχνουν στο κεφάλι καί γύρω στο σώμά του λου
λούδια καί αρχίζουν νά τον κλαΐν πρώτα ή μάνα (άν έχει) καί κατόπιν 
οΊ πλησιέστεροι συγγενείς μέ αυτοσχέδια μοιρολόγια, καθώς «Πιδάκι μ’ 
πού μ’ άφσες κΓ έ'ψυγες. Πώς θά βαστάξω στον πόνο σ'...» καί τά πα
ρόμοια. Σε  λίγο καταφθάνουν κορίτσια τοϋ χωριού 3—6 καί τά προτεί
νουν οι γυναίκες νά μοιρολογήσουν τον νεκρό. Καθίζουν αυτά γύρω του, 
αρχίζουν σε ήχο συ/κινητικώτατο καί σπαραξικάρδιο καί τραγουδούν κλαί- 
οντα; τά παρακάτου τραγούδια, έτσι πού νά κλαίουν καί εκείνοι πού δεν 
είχαν καμμιά σχέσι μέ τον κλαιούμενο.

Σ ε  κόρη ή ν ιόπαντρη

’Ά φ ’σε με, χάρε μ’ άφ’σε με κόμα κανένα χρόνο 
γυναίκα παρανίά γιά χήρα δέν μέ πρέπει 
έχω παιδιά παραμικρά όρφάνία δέν τά πρέπει.
HI Λυγερή παινεύτηκε τό χάρο δέ φοβάται 

5 κΓ ο Χάρος σάν τό ακούσε πολύ τον £ακοφάνΐκε 
καί πάει καί σαΐτεψε την κόρ’ άρραβωνιασμένη 
πώχει τά σπίτια ταψηλά σ’ αυλές μαρμαρωμένες 
πώχει τό ννειάτους ^αδερφούς κι’ ό Κωσταντΐνος δέκα 
κΓ ό Κωσταντής άπώρχεται μέ διόλία μέ λαούτες.

10 Θά. σέ ρωτήσω, γέροντα, νά μέ τό μολογήσης’
«στής πεθεράς μου την αυλή πολύς κόσμος μαζεύκε' 
γιά πεθερά μου πέθανε, γιά Δήμος πεθερός μου;»
— «Νέ ·) πεθερά σου πέθανε, νέ Δήμος πεθερός σου 
ή Λυγερή σου πέθανε την κόρ’ άρραβωνιασμένη 

15 πώχει τό ννειάτους αδερφούς καί Κωσταντΐνος δέκα»,
ΚΓ ό Κωσταντής σάν τάκουσε πολύ τον κακοφάνίκε 
βεργιά δίνει τό μαύρο του στον καφετζή παγαίνει.
«Καλήμερά σου καφετζή»—«καλώς τό παλικάρι» 
σαράντα τζάμια έσπασε σαράντα ρακοπότρα.

(Πρβλ. Έκλ\ Ν. Πολίτου 217 σελ. 224)

" Ε τ ε ρ ο ν

Διώχνεις με, μάνα μ*, διώχνεις με, διώχνεις με νά παγαίνω 
νά πάγω κάΓ στά κάτεργα καί μέσα στη μαυρίλα 1 2
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1) Εννέα,
2) Ούτε.
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νά κάνω μήνες δώδεκα και μέρες δεκαπέντε 
νάρθεικαί χρόνος Πασχαλιά πρώτη γιορτή τοϋ χρόνου 

5 νά πας, μάνα μ’, στην Εκκλησία ν’ ανάψεις τρεις λαμπάδες 
νά διεΐς ζερβά νά διεΐς δεξιά νά διεϊς γαλανομάτα 
νά διεΐς τον τόπο μ’οψκαιρο καί τό στασίδι μ ’ άδειο 
τότε, μάνα μ’, νά θυμηθείς πώχεις κοριτς στά ξένα 
νά βγεις, μάνα μ’, στό σταυροδρόμ’ νά βγεις, μάνα μ’, στο δρόμο 

10 νά διεΐς στρατιώτ’ άπού περνάν διαβάτ’ άπού διαβαίνουν 
νά στέκεσαι νά τις ρωτάς νά τις καλοξετάζεις.
— «Εσείς στρατιώτ’ στρατεύεστε και σείς διαβάτ’ διαβαΐντε 
δεν εΐδετε δένά'ξετε την κόρη μ ’ την χαμέιη ;»
— «’Αλήθεια ’μεΐς την είδαμε σ’ έ'να μεγάλο κάμπο 

15 μαϋρα πουλιά την έτρωγαν άσπρα την τριγυρνοΰσαν
κι* ενα πουλί καλό πουλί νέ τρώει νέ τρογυρίζει 
στό κεφαλάκι στέκεται ίσκιο που την κρατούσε 
γιά φάγε πιε εσύ πουλίμ’ γιά σήκω νά σιργιανίσεις'

20 ’γώ έφαγα στή μάνα μου καί είμαι χορτασμένη.»
(Πρβλ. Έκλ. Ν. Πολίτου 165 σελ. 198)

Σζό νέο rf νιόκανζβο

Τρίτη Τετάρτη θλιβερή Πέφτη φαρμακωμένη 
Παρασκευή ξημέρωνε δέν είχε ξημερώσει 
γραμματικός άρρώστησε βαρειά θαλά πεθάνει 
καί μάνα του τον έκλαιγε καί τον μοιρολογούσε 

5 «Σηκό» σήκω, γραμματικέ, σήκω καί μήν κοιμάσαι 
άσήμαναν οί εκκλησίες καί ψέλνουν οί παπάδες 
τά γραμματικοΰδια σου φωνάζουν «Κΰργιε ’λέησον»
— «Καί ’γώ σάς λέγω δέν μπορώ καί σείς μέ λέτε σήκω 
φεράτε ουρανό χαρτί ’πό θάλασσα μελάνι

10 νά γράφτω τρεις λιανές γραφές καί τρεις φαρμακωμένες 
μίνια νά πάγΐ στή μάνα μου ή άλλι στην αδερφή μου 
καί τρίτη ή φαρμακερή νά πάγΐ στή γιαβουκλή μου Χ) 
σάν da νεγνώνΐ ή μάνα μου νά κλαίι ή αδερφή μου 
σάν άά νεγνώνΐ ή αδερφή μ’ νά κλαί2 ή γιαβουκλή μου».

Στό μεταξύ έρχονται γειτόνοι καί συγγενείς μέ λουλούδια καί κερί 
στό χέρι, τό αναφτούν καί τό στηρίζουν μέσα στό πινάκι μέ τ ’ αλεύρι, θέ
τουν τά λουλούδια στό κεφάλι τού νεκρού, κατόπιν βάζουν τρεις μετά
νοιες μέ σταυρό κατά την ανατολή καί τρεις κατά τον πεθαμένο καί χαι
ρετούν τό εικόνισμα πού βρίσκεται στό στήθος του. Κατόπιν παίρνουν 1

1) Μνηστή.
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Φέσι γύρω στον νεκρό. Κάποιο γεροντάκι πού Φά βρεθή εκεί καί Φά ξέ
ρει άνάγνωσι, διαβάζει άπ’ τό Ψαλτήρι τις τρεις στάσεις τού άμώμου 
«Μακάριοι οϊ άμωμοι έν όδφ οι πορευόμενοι έν νόμφ Κυρίου». Με
ρικοί απ’ τούς άντρες Φά έτοιμάσαυν τό σεντούκι τού νεκρού έξω στην 
αύλή,άφοΰ προτήτερα ε να: άπ’ αυτούς κόψει ένα κλαδί βάτου και μετρή
σει το μπόγι του νεκρού. Τό κλαδί αυτό τού βάτου Φά χρειαστεί ακόμη 
νά ανοιχτεί καί τό μνήμα καί κατά την ταςρή Φά βαλτεί καί αυτό μέσα 
στο μνήμα. Δεν πάγει νά μένει έξω, γιατί εινε αμαρτία.

"Αμα έταιμαστούν ολα, ψηΦεί τό ψωμί (σχώριο), βραστεί καί τό 
στάρι, σηκώνουν τό λείψανο καί τό βάζουν μεσ’ τό σεντούκι. Τό φέρνουν 
στην Έκκλησιά μέ Φρηνολογήματα καί κατόπιν στο νεκροταφείο. Θά 
τό Φέσουν απάνω στο νεοσκαμμένο χώμα καί δ παπάς Φά διαβάσει τό 
τρισάγιο. Μετά, τό κατεβάζουν στον τάφο καί ένας απ’ τούς άντρες, πού 
κάνουν χρέη νεκροθάφτη, λύνει τά σαγόνια, πού ήταν δεμένα μέ λουρί
δες πανιού, τά χέρια, πόδια, ξεκουμπώνει τό πουκάμισο, τό σώβρακο, 
ενώ στο μεταξύ δ παπάς γράφει άπάνου σ’ ένα κεραμιδάκι ή χαρτί τό 

IS'XSσχήμα αυτό -̂  | κ α ί  πού τό βάζουν άπάνου στά χείλια του, γιά νά μην

μπή ό διάβολος μέσα του καί βρυκολακιάσει. Σκεπάζουν έπειτα τον νε
κρό μέ τό σάβανο. Παίρνει δ παπάς μέ τό φτυάρι, πού άνοιξαν τό μνήμα, 
λίγο χώμα καί τό ρίχνει σταυρωτά άπάνου στον νεκρό λέγοντας «Γη εί 
καί εις γήν άπελεύσει. Τού Κυρίου ή γή καί τό πλήρωμα αυτής ή οικου
μένη καί πάντες οΐ κατοικούντες έν αυτή» καί κατόπιν ξύει ολίγον μέ τό 
φτυάρι καί τις τέσσερις πλευρές τού τάφου, γιά νά πέσει λίγο χώμα. ’Έ 
πειτα π χίρνει τό μπουκάλι μέ τό κρασί καί ραντίζοντας πάλιν σταυρωτά 
τον νεκρό λέγει «Ραντιεΐς με ύσσώπτρ καί καΦαρισΦήσομαι, πλυνεΐς με καί 
υπέρ χιόνα λευκανΦήσομαι» καί ρίχνει τό άδειο μπουκάλι μέσα στον τάφο. 
Σκεπάζουν τον νεκρό μέ τό καπάκι τού σεντουκιού, ρίχνουν μέσα τό κλα
δί τού βάτου καί άρχιζει πια ή ταφή. Οί παρευρισκόμενοι προΦυμοποιούν- 
ται νά ρίξουν άπό λίγο χώμα καί νά πούν «Θεός σχωρεσ’».

Μετά την ταφή Φά μοιράσουν σέ ολους άπό ένα κομμάτι ψωμί 
(σχώριο), λίγο βρασμένο στάρι καί Φά πάν στο σπίτι. Ε κεί στο μέρος 
πού ήτο δ νεκρός άνάφτουν τρία κεριά, βάζουν ένα ποτήρι μέ νερό καί 
δ παπάς τό διαβάξει* ψέλνει δηλ. τό τρισάγιο. Τό δίνει κατόπιν νά πιούν 
άπό λίγο οί σπιτικοί «γιά νά πάν τά πικρά κάτου». Κι’ αυτό λέγεται 
«τό νερό τής υπομονής». Κατόπιν βάζουν τραπέζι μέ ό'σπρια καί λάχανα 
καί ουδέποτε κρέας, ή ψάρια. ’Λπ’ αυτά -Φά αρχίσουν νά τρώγουν μετά 
9 ημέρας.

Τό βράδυ τής κηδείας βάζουν σέ ένα πινάκι νερό καί τό βάζουν 
άπάνου στο ράφι. Μετά τρεις μέρες μαζεύονται συγγενείς γυναίκες, φέρ
νοντας μαζί τους καί πινάκια γεμάτα μέ διάφορα φαγητά χωρίς κρέας, 
κατεβάζουν άπ’ τό ράφι τό πινάκι μέ τό νερό καί τό άποθέτουν καταγής 
σιήν ψάθα καί γύρω τά πινάκια μέ τά φαγητά. Κοντά τους βάζουν κι’ 
ένα ποτήρι στάρι καί μέσα του στερεώνουν τό απομεινάρι τής λαμπάδας, 
πού έκαιε στο στήθος τού νεκρού, καί τό άνά'φτουν. Κατόπιν παίρνουν
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άπ’ την ψάθα ένα 1}α1.).χλάκι καί τό ρίχνουν μέσα στο νερό. ’Άν γυρίσει 
ζερβά, πεθαίνει υστέρα άπ’ τόν νεκρ ) τους ξένος (—μή συγγενής). ’Ά ν 
τουναντίον δεξιά, πεθαίνει συγγενής. Σ ’ αυτό κατόπιν θυμιατίζουν οί με
γαλύτεροι τοϋ σπιτιού τό νερό, κατόπιν δλες οί γυναίκες καί υστέρα τό 
πηγαίνουν καί τό χύνουν στο μνήμα τοΰ νεκρού των. Επιστρέφουν από 
το μνήμα καί καθίζουν καί τρώγουν. Στις εννέα ημέρες ζυμώνουν πά
λιν ψωμί (σχώριο), βράζουν στάρι καί μνηιιονεΰουν στην Εκκλησία. 
Στις σαράντα κάνουν τά νενομισμένα σαραντάρια μέ σκέτο στάρι, πού 
βάζουν έπάνου λίγα ζαχαράκια, σκελίδες ροϊδιού, ρώγες σταφυλιού, κε
ράσια, ή κομμάτια μήλου, κυδωνιού καί τά παρόμοια κατά τήν εποχή πού 
θά βρίσκονται τά δπωρικά αυτά.

Τήν ίδια μέρα τής κηδείας θά βάλουν άπάνου στο μνήμα καί προς το 
μέρος τοϋ κεφαλιού ένα σταυρό από σανίδι ανεπίγραφο σ’αυτό το σχήμα

Ι πού θά τον αντικαταστήσουν αργότερα μέ άλλον από άσπρο μάρ
μαρο, ή πέτρα, κατά τήν οικονομική κατάστασι πού θά βρίσκουνταν 
οί σπιτικοί τοΰ νεκρού καί πού θά γράφει πιά τώρα άπάνου τό όνομά του, 

τήν ηλικία καί τό έτος τού θανάτου του.
Μετά τρία ή καί περισσότερα χρόνια από τής ταφής θά «ξεχώσουν» 

τόν νεκρό το απόγεμα Σαββάτου. Θά περισυλλεχθοΰν τά κόκκαλα μέ εύ- 
λάβεια καί προσοχή ως καί τά παραμικρά, θά πλυθούν εκεί κοντά στο 
μνήμα μέ σκέτο νερό καί θά βαλθούν μέσα σ’ένα πάνινο σακκουλάκι. 
Περισσότερη φροντίδα δείχνουν στο κεφάλι. Αφού τό καλοπλύνουν, θά 
τό δέσουν άπ’ τά σαγόνια πρός τό άπάνου μέρος μ’ ένα άσπρο καθαρό 
ύφασμα. Θά το περιβάλλουν μέ μιά μαύρη μαντήλα, θά τό στολίσουν μέ 
λουλούδια καί θά τό βάλουν άπάνου στο σακκουλάκι μέ τά κόκκολα. 
Κατόπιν θά τό παν ίσια στήν Εκκλησία καί θά τά άποθεσουν κάτω άπ’ 
τήν εικόνα τού Χριστού κοντά στά βημόθυρα. Θά άνάψουν τήν καντήλα 
τοΰ Χριστού, κεράκια, πού θά τά κολλήσουν γύρω στο σακκουλάκι καί 
ιτιά λαμπάδα. Οί γυναίκες, άν θέλουν, μένουν μιά βραδειά στήν Ε κ 
κλησία καί αγρυπνούν πλάγι στά κόκκαλα, εί δέ μή επιστρέφουν στά 
σπίτια τους. Τό πρωί τής Κυριακής στο τέλος τής λειτουργίας διαβά
ζει ό παπάς τρισάγιο καί μνημομεύει, έχτύς άπύ τό όνομα τού ύπ’ όψιν 
μας νεκρού, καί τά όνόμιατα όλων των προσφιλών νεκρών τής οικογέ
νειας καί κατόπιν τά παίρνουν καί τά θάφτουν στο ίδιο μνήμα.

4. Βρυκόλακες
(Κατά διήγησιν Αναγνώστου Μπουτράκη ετών 81.)

«Δέ μιας λες, παποϋ, έτσι άρχισα τήν ομιλία μέ τόν γεροντότερο τοΰ 
χωριού, στό χωριό σας καμιμιά φορά γίνουνταν οί πεθαμένοι βρυκολα- 
κες;» —«Τι νά σέ πώ, πιδί μ’, άπαντά ό άσπρομάλλη; καί άξιοσέβαστος 
παποϋς, όσο εγώ θυμούμαι, στό χωριό μας δέν είδα νά γίνει κανείς ds- 
(Ιές, γιατί μεΐ-ς έτσι τούς λέμε τους βρυκόλακες, παρά θά σου πώ μιά ιστο
ρία γιά τούς ιΐεόΐέδες, πού έγινε εδώ καί εξήντα χρόνια σ’ ένα χωριό τής 
πατρίδας (εννοεί τήν Ά. Θράκη) τρεις ώρες πέρα άπ’τό Δογάν-κιοϊ *) και πού 
λεγόταν Κ α ρ α τ ζ ά - X α λ ή λ.

*) Τό Α ο γ ά ν - κ ι ο ϊ σε άλλα μέρη τής Θράκης λέγουνταν Δογάντσα. Πένιβ
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*Ηεαν εκεί ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, δεν θυμούμαι ιό όνομά 
του, πού πήρε γυναίκα άπ’ τό Άλτηντάς, ένα χωριό σιμά εκεί, πού λεγό
ταν Μΐλένια. Αυτή, σαν πέθανε ό άντρας της στό Καρατζά-Χαλήλ, ξα- 
ναπαντρεΰθηκε στό χωριό μας και μέ τά έ'λεγε. 7Ηταν κι’ αυτή πολύ 
άπλοϊκιά γυναίκα. Καί νά τί μέ έλεγε. «Σαν πέθανε ό άντρας μου καί 
πέρασαν 3 —4 μέρες, ακούω μια βραδεία βροντήματα μέσα στό σπί
τι μου, χτυπήματα των μπακηριών, βροντήματα στις πόρτες, χτυ
πήματα μέ ξύλα. Τά βώδια λυμένα, πού χτυπιούνταν αναμεταξύ τους 
καί τό πρωί είδα τά άάμια Χ) δλα ανοιχτά καί κατουρήματα μέσ’ στό 
σακκί τ’ αλεύρι. Ντρέπουμαι νά σέ τό πώ, ήρθε πλάγιασε καί κοντά μ ’ !! 
καί... μ’ έκανε!!!!!! Αυτό έπαναλήφθηκε δυο τρεις βραδείες. Οι σπιτι
κοί έβλεπαν, δλες τις ακαταστασίες μέσα στό σπίτι, μά τά βροντήματα 
δεν τά άκουγαν.’Αναγκάστηκα νά τό διαδώσω στό χωριό καί οί χωρια
νοί αποφάσισαν νά ανοίξουν τό μνήμα τού αντρός μου. Τό περίεργο είνε 
δτι, όταν πήγαν οί χωριανοί στό μνήμα του, βρήκαν την ποδιά μου χω
μένη μέσα στό μνήμα όρθια. Την τράβηξαν καί την έβγαλαν. (Ό  παπούς 
στό σημείο αυτό έκανε τό χέρι του προς τά επάνω πατά πώς την τράβη
ξαν.) Σαν άνοιξαν τό μνήμα τον βρήκαν όρούμυτα. Τότε ένα παλικάρι 
τράβηξε τό όπλο του, γιά νά τού καταφέρει μιά τουφεκιά καί τον αποτε
λειώσει, μά ή σφαίρα, αντί νά βαρέσει τον πεθαμένο, χτύπησε ένα άλλο 
παλικάρι πού σιργιανούσε. Αυτό έγινε κατόπιν αιτία να τραβηχτούν πολ
λοί χωρικοί στά Τούρκικα δικαστήρια, έτσι πού καταστράφηκαν όλότελα 
απ’ τά πολλά έξοδα γιά τον άδικο φόνο τού παλικαριού». Κακό πράμα, 
πιδί μ’, οι άεάέδες. Γιαυτό αναγκάστηκαν οί παπάδες νά δίνουν μεγάλη 
προσοχή στό θάψιμο καί νά τοποθετούν καλά τό κεραμιδάκι στό στόμα 
τού πεθαμένου, γιατί από κεί μπαίνει μέσ’ στον νεκρό δ διάβολος καί τον 
κάνει (Ιεάέ.

’Έχιο ακουστά, πώ: άμα γίνει κανείς άεάές, παίρνουν ένα μεγάλο 
ξύλο τρικοκκιάς, *) τό κάνουν παλούκι καί τό μπήγουν στη μέση στό 
μνήμα έτσι πού κατεβαίνοντας προς τά κάτω νά τρυπήσει τον πεθαμένο 
στην κοιλιά. Κατόπιν μαζεύουν τσαλιά 3) άπάνου στό μνήμα, τά θέτουν 
γύρω στό παλούκι καί τά βάζουν φωτιά. "Αμα καούν τά τσαλιά, καίεται 
καί τό παλούκι έως στό βάθος τού νεκρού και μ’ αυτό τον τρόπο καίεται 
καί ό νεκρός καί δεν γίνεται πιά άεάές. Κακό πράμα, πιδί μ*, κακό!» * 1

ώρες δέ βορείως τοϋ Διδυμοτείχου, στη Δυτική Θράκη, υπάρχουν μέ τό όνομα 
Δογάν-κιοϊ δυο χωρ ά, που απέχουν μεταξύ των περί τσ τρία τέταρτα τής ώρας. 
Καί οί κάτοικοι των μερών εκείνων ξεχωρίζουν τό ένα από τό άλλο λέγοντας τό ένα 
Μ ε γ ά λ η  Δ ο γ ά ν τ σ α  καί τό άλλο Μ ι κ ρ ή  Δ ο γ ά ν τ σ α ,  ή Μικρό 
καί Μεγάλο Δ ο γ ά ν - κ ι ο ϊ .  Επίσης τό Κ α ρ α τ ζ ά - Χ α λ ή λ  ήταν γνωστό 
εις άλλα μέρη τής Θράκης ως Κ α ρ α t  ζ ά - X α λ ή. Μέ την ονομασία αύιή 
ήταν πολλά χωριά στή Θράκη, τούρκικα καί “Ελληνικά, ώς καί ενα τουρκοχώρι πού 
απέχει 19 χιλιόμετρα δυτικά τοΰ Διδυμοτείχου. (Ε. Ζ.)

1) Διάφορα εξαρτήματα χωρικού σπιτιού.
2) Δεντράκι ακανθωτό. Κάνει καρπό κόκκινο σαν ρεβύθια πού ωριμάζουν ιόν 

Αύγουστο καί τόν τρων τά μικρά παιδιά,
3) Φρύγανα,
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5 . Sh  ττερζητωοι έη ιζω οτίας

(Kara διήγησιν Παναγιώτου Μπουτράκη ηλικίας 53 ετών.)

Οι χωριανοί μας καθώς και ατά γΰρω χωριά, άν παρουσιάζονταν καμ- 
μιά άρρώστεια στα βώδια, έκαναν τά παρακάτου για νά γερέψουν τα ζώα 
τους. Διάλεγαν καμμιά τοποθεσία ψηλή, σαν βουναλάκι νά πούμε, και τήν 
τρυπούσαν πέρα και πέρα. Διάταζαν σ’ δλα τά χωριά, πού θαλά πάρουν 
μέρος στην τελετή αυτή, εκείνη τήν ήμερα νά μήν έχει κανείς καθόλου 
φωτιά στο σπίτι του. Τρυποΰσαν τό βουναλάκι μέ τά φτιάρια κα'ι κατόπιν 
κάθιζαν δυο τρεις ή και περισσότεροι, για νά αλλάζονται, αντίκρυ κι5αντί
κρυ, έβαζαν καταγής σταυρωτά δυο ξύλα από λευτοκαρυά καί τά έτριβαν 
ώσότου νά βγάλουν φωτιά, πού τήν έπαιρναν καί άναβαν κατόπιν μιάν 
άλλη. Πριν απ’ αυτά είχαν έτοιμη σιδερένια σφραγίδα (άαμ^ά) μέ τά αρ
χικά γράμματα τοϋ αγίου της εκκλησίας τού χωριού, πού θά γίνονταν 
δλα αυτά. Π. χ. άν ή εκκλησία τού χωριού τιμούνταν στο όνομα τ’ "Αη 
Γεώργη, ή σφραγίδα έφερνε τά γράμματα Α. Γ. άν τ’"Αη Κωσταντίνου 
A. Κ. καί μ’ αυτήν, αφού τήν πύρωναν καλά στή φωτιά πού ανάφτηκε καί 
περνούσαν ένα ένα τά ζώα απ’ τήν τρύπα πού άνοιξαν στο βουναλάκι, 
σφράγιζαν στο επάνω μέρος τού πισινού ποδιού δλα τά ζώα μέ τήν σειρά.. 
"Υστερα έπαιρναν δλοι από λίγη φωτιά, πού βγήκε απ’ τό τρίψιμο τών 
ξύλων, έφευγαν στά χωριά τους καί μ’αυτήν άναβαν φωτιά στά σπίτια 
τους για νά έρτη ή ποθητή θεραπεία.

[ΣΙΙΜ. ΣΥΑΛ, Ή  κατ’ αυτόν τον τρόπον λήψις τής φωτιάς μάς υπενθυμίζει τήν 
τελετήν τοΰ “Αγ. Φωτός είς Ιερουσαλήμ τήν ημέραν τοϋ Μ. Σαββάτου. Κάθε χρό
νον καί όταν πρόκειται νά τελεσθή ή μεγαλοπρεπής αυτή τελετή επί τοϋ αγίου τά
φου, τήν ήμέραν εκείνην δεν βλέπει κανείς φώς ή φωτιά όχι μόνον στην 'Ιερου
σαλήμ, άλλα καί είς όλην τήν ΙΙαλαιατίνην. Μετά τήν τελετήν ’Αραβόφωνοι. Χρι
στιανοί επιδέξιοι ιππείς άνάπτουν μικρά φαναράκια άπό τό άγιον φώς καί τό με
ταφέρουν μέ μεγάλην ταχύτητα καί στύ πιο απόμερο χωριό τής Παλαιστίνης.]

€>, Σ ιό  ξαφνικό άρρώατημα

Όταν κανείς πάθει ξαφνικά κεφαλόπονο, ή άλλη άρρώστεια, βάζουν 
είς ενα φλιτζάνι τού καφέ ζάχαρι, νερό, κεχρί καί μέ βασιλικό ραντίζουν 
τό μέρος εις το όποιον επαθε ό άρρωστος καί κατόπιν θάφτουν ιό φλυ- 
τζάνι στο μέρος εκείνο καί φεύγοντας δέν θά γυρίσουν νά ίδούν πίσω τους.

7. Θ ρησκεν ιικό  έθ ιμο  τών Φώτων

Μετά τήν τελετή τού αγιασμού, πού γίνεται πάντα στο ύπαιθρο καί τό 
φωτισμό τών Χρισ τιανών, τά παιδιά, πού κρατούν τι'ς άγιες εικόνες γύρω
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αώ  τραπέζι πού εγινε δ άγιασμά;, μόλις τελειώσει δ ασπασμός των εικόνων 
τρέχουν μέ δαιμονιοδδη ταχύτητα γύρω στην εκκλησία και έ'πειτα μπαίνουν 
μέσα, για νά τις έναποθέσουν στις θέσεις τους. Κατόπιν φέρνει δ καντη
λανάφτη; δισάκκιο πολύχρωμο μάλλινο καλλιτεχνικά ΰφασμένο απ’ τις γυ
ναίκες και πού έ'χει μέσα του 40 μικρές προσφορές.Ό καθένας απ’ τούς πα* 
ρευρισκομένους θά πάρει από μίαν και εις οΰτινος την προσφορά βρεθεί 
μέσα σταυρός μικρός μετάλλινος, αυτός ονομάζεται «Νούνος* καί θεωρεί
ται δ τυχερός τής χρονιάς. Τον εύχονται όλοι δ.άφορες επίκαιρες ευχές 
καί εινε ύποχρετομένος την ερχόμενη χρονιά νά φέρη την ίδια μέρα μεσ” 
στο δισάκκι 40 προσφορές καί τον σταυρό βαλμένο μέσα στην μία για νά 
έπαναληθεΐ τύ ίδιο έθιμο. Την ίδια μέρα γιορτάζει δ περσινός «Νούνος», 
αυτός πού ετοίμασε τις 40 προσφορές, προσκαλεί δέ στο σπίτι του τούς 
φίλους καί συγγενείς για ευωχία.

8. Διάφορα τραγούδια.

(Κ αθ’ ύπαγόρευσιν των δεσποινίδων Άναστ. Τσορλιανάκη καί Γεωργ. Καμπάδαη,

ηλικίας 19 ετών.)

Σ το ύς  άρραβώνας

Εψές προψές στον ύπνο μου είδία στο όνειρό μου 
είδια τον μαύρο μου γυμνό τη σέλα τσακισμένη 
κι’αυτό τό σημαδομάνδηλο στο γαίμα βουτημένο 
καί μαύρος εινε γλήγορος καί σέλα εΐ,νε στράτα 

5 κι’ αυτό τύ σημαδομάντηλο εινε π’ δά χωριστούμε.
«’Εκεί π θά πας, πουλάκι μου, ναρθώ καί 3γώ κοντά σου 
νά μαγειρεύω για νά τρως νά στρώνω νά κοιμάσαι 
νά πλένω καί τά πόδια σου μέσ’ σέ χρυσό λεγένι»
— «Εκεί π ’ θά πάω πουλάκι μ * γώ κοράσια δεν διαβαίνουν 

10 νέ μαγειρεύουν για νά τρων, νέ στρώνουν νά κοιμούνται’ . 
στο γόνα τρώνε τό ψομί στη σέλα κυματίζουν 
στην άλιγίσια την περτσιά 1 2) παίρνουν τον πρώτον ύπνο».

2 ιούς γάμους

Τό Σάββατο τά μεσάνυχτα καθίζουν τον γαμπρό σ’ έ'να σκαμνί καί

1) Λεκάνη μικρή.
2) Χαίτη.
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βάζουν στα πόδια του μπροστά ενα ταψί και μέσα βάζουν έ'να άσημοζού- 
ναρο καί κεχρί καί πατά μέσα. Ό  καράάς J) τον αλλάζει όλα τάκαινούρ
για του ρούχα αρχίζοντας από τό ποκάμσο καί τις κάλτσες, καί πού τά 
βγάζει ύστερα από τρεις μέρες. Κατόπιν όπως είνε αλλαγμένος βάζουν 
νερό καί άλας μέσα σ’ ενα πινάκι καί μέ ενα κλαδί βασιλικό τον ραντί
ζουν πρώτα οι γονείς του καί έ'πειτα όλοι οί συγγενείς καί παρευρισκό- 
μενοι, καί τον εύχονται διάφορες επίκαιρες ευχές. Αυτό λέγεται «τό άρμύ- 
ρισμα τού γαμπρού». Κατά τό άλλαγμα τά κορίτσια τον τραγουδούν 
έτσι:

Τι τον τάζουν πόψε τον γαμπρό ; 
στράψατα τον τάζουν μεταξωτά 
πάπλωμα τον τάζουν μέ τς πέρδικες,
Πού την ηΰρε νιος αυτήν τήν νΐά 

5 τήν ξανθομαλλούσα τήν Άθηνίά ;
Πό τήν πόλι έρχόντας κι’ άπ5 τά νησιά 
απ’ τό μαχαλά της έπέρασα 
τό βασιλικό της επόιιζε 
καί τις μαντζουράνες έπότιζε 

10 γύρεψα κλωνάρι καί δεν μ’ έδωσε 
μ’ είπε τρία λόγια καί μ’ έκαψε.
«Κι’ άν μέ θέλίς, αγόρι μ’, κι’ άν μ’ αγαπάς 
πάρε με νά σέ πάρω νά φηύγουμε 
πάμε σ’ άκήρ 1 2) κόσμο σ’ άκήρ d-ουνια 

}.δ κεΐ π’ λαλούν τ' αηδόνια μονά ζυγά 
καί τά χελιδόνια ζευγαρωτά 
νά ζευγαρωθούμε καί μεΐς τά δυό».

Σ ί ά  ν υ χ τ έ ρ ι α  ό'ταν κ α θ α ρ ί ζ ο υ ν  κ α λ α μ π ό κ ι α

Λαλούν τ’ άρνίθια τρεις βολές καί τά παγώνια πέντε 
καί δεκοχτούρες 3) δεκοχτώ κι’ αργεί νά ξημερώσει 
σημάνουν δώ σημάνουν κεΐ σημάνουν τά ουράνια 
σημάνει κι’ ή "Αγια Σόφιά τό μέγα μοναστήρι 

5 μέ τετρακόσια σήμαντρα μ’ εξήντα δυο καμπάνες 
ή βασιλέας Κωνσταντής πάγει νά προσκυνήσει

Jft, Δ ελ ιγ ιά ννή

1) Παράγαμπρος.
2) ’Ά κρη , αναγραμματισμός.
3) Πουλί στο μέγεθος περιστεριού πού λάλε! «δεκαοχτώ^».
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μόν’ to σταυρό χον έκανε την προσευχή του κάνει 
καί to xablo. *) τον ήφεραν Τούρκος την Πόλΐ την πήρε 
καΐ τούς έλτσήδες 1 2) έστειλε χαΟέρ για νά τον φέρουν,

10 Στέλνει τον έναν στέλνει δυο καί πίσω δεν γυρίζουν 
μόνον τον μαύρο του ρωτάει και τον καλοξετάζει. 
«δένεσαι, μαύρο μ’, δΰνεσαι στο αίμα για νά πλέξεις ;»
— «δένομαι, αφέντη μ’, δένομαι στο γαΐμα για νά πλέξω 
σά μ’ άρτηράίσεις 3) την ταγή σαρανταπέντε φούχτες 

15 σι μ’ άρτηράίσεις τό νερό σαρανταπέντε τάσια
δένομαι, αφέντη μ’, δένομαι στο γαΐμα γιά νά πλέξω».
Σαν έχανε καί ρίχτηκε σάν φλάμτουρος μεσ’ τασκέρι 4) 
σχν τον καλό τον δρακτσή *·) μεσ’ τό δασίό σιτάρι 
δεξιά δεξιά τούς θέριζε, ζερβά τούς θεμωνιάζει 

20 έσπασε τό σπαθάκιτου καί τό κεφάλι.τον πήραν.

Χ ο ρευτ ικό

Ελένη Κουντουριώτισσα καί Γεωργός απ’ τη Λάρσα 
«Ελένη μ’ τί τον έκανες τον πρώτον άντρα ποΰχες» ;
— «Τον γέρο τον έπούλησα καί πήρα παλικάρι 
νά περπατώ λεβέντικα ’πό μέσα ’π τό παζάρι».

5 Μέ γέλασανε τά πουλιά τής άνοιξης τ ’ αηδόνια
μοΰ είπαν πώς αρρώστησα πότες δεν θά πεθάνω* 
πιάνω χτίζω τά σπίτια μου ανώτερα ’πό τάλλα 
μέ δυο τρία πατώματα μ’ εξήντα παραθύρια* 
κι’ δταν τ’ αποτελείωσα βγήκα στο παναθύρι 

10 γλέπω τον κάμπο πράσινο τή θάλασσα γαλάζια 
γλέπω τον χάρο πώρχεται μ’ τάλογο καβάλα.
’Άσπρος είν’ κι5 άσπρα φορεΐ κι1 άσπρη *νε φορεσιά του 
κόκκινο είνε τό σπαθί τ’ πού παίρνει τις ψυχούλες 
παίρνει τις νιές τις λεύτερες κι’ άφήνΐ τά γεροντάκια.

1) Εΐδησις. - -
2) ’Απεσταλμένοι.
3) Περισσέψεις.
4) Στρατός.
5) Θεριστής. Πλήν των δυο πρώτων λέξεων πάσαι σί λοιπαί είνε λέξεις Τουφκικαί,
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"Ηχερόν

Τό κλήμα ποιος τό φύτεψε 
ανάμεσα στή Αύρα 
κάνει σταφύλια κόκκινα 
και τό κρασί ροϊ,δάτο.

5 "Οσες ’) μανάδες τώτρωγαν.
κι’ όσες παραδερφάδες 
άς τα)πίνε κι’ ή μάνα μου 
κι* άς μ’ είχε κακιωμένο.
Τί έ'ννοιωσε και μ5 έκαμε 

10 καί μ’ έρριξε στα ξένα ;
Ξένες μανάδες έκανα 
ξένες παραδερφάδες 
ξένες πλένουν τά ροΰχά μου 
ξένες τά σαπουνίζουν.

15 Τά πλένουν μια τά πλένουν δυο
στις τρεις τά ρίχνουν πίσω 
«πάρι, ξένε μ’, τά ρούχα σου 
καί σΰρταστή μανοϋλα σ’».
— «’ Αν είχα μάνα κι’ αδερφή 

20, δεν τάφερνα σέ σένα
εδώ νερό δέν βρίσκεται 
σαπούνι δέν πουλειέται 
κι5 άν πεις για ήλιου στέγνωμα 
φυσώ καί τά στεγνώνω'

25 φκιάνω τά δάκρυα μ’ θερμό
τά χέρια μου σαπούνι».

Τό τραγούδι αυτό έχει καί «γυρίσματα» καραγκίοζίτσα μου, μαύρα 
μάτια μου, καθώς, «Τό κλήμα ποιος, καραγκίοζίτσα μου,

τό κλήμα ποιος τό φύτεψε, μαΰρα μάτια μου, 
ανάμεσα στη θυρα καραγκίοζίτσα μου, 
κάνει σταφΰ, μαΰρα μάτια μου 
κάνει σταφύλια κόκκινα, καραγκίοζίτσα μου, 

κ. ο. κ. 1

1) Όρθότερον *δλ?ς»,
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9. Π ρογνω αακά

Τελούμενα κοαά ιήν έ.φιήν των γενεθλίων τοΰ Προδρόμου, 24 ’Ιουνίου.
(Κα&’ ύταγόρευjiv Παισχάλως Μαγχάκη, ηλικίας 69 ετών.)

1.Τ* ’Ά η Γιαννιού από βραδύς, αν θέλεις να μάθεις τό πώς θά πάει 
ή υγεία σου όλο to χρόνο, παίρνεις συκόφυλλα κατά tov αριθμό τών προ
σώπων πού θέλεις νά ονοματίσεις και τά βάζεις σ’ ενα απόμερο μέρος τής 
αυλής τού σπιτιού, για νά μην .παν τά ζώα ήοί άνθρωποι και σέ τά ανακα
τέψουν. Τό πρωί σάν διεΐςδλα τά φύλλα ζωηρά, όπως ήταν όταν τά έκο
ψες άπ’ τή συκιά, εινε σημείο, πώ; όλο τον χρόνο τά πρόσωπά αυτά, για 
τά όποια έβαλες τά φύλλα, θά εινε γερά. ’Ά ν κανένα στην μιά την άκρα 
θά εινε λίγο ζαρωμένο, θά πει πώς, τό πρόσωπο εις τό όποιον ανήκει τό 
φύλλο, θά άρρωστήσει. ’Άν κανένα πάλε θά εινε ολως διόλου μαραμένο 
καί μαζεμένο σάν φούσκα, αυτό πάει νά πει, ότι τό πρόσωπο εκείνο θά 
άποθάνει. Καί σέ τό λέγω αυτό, πιδί μ*, νά τό πιστέψς, γιάτί εγώ πέρσι 
τ’ΓΆη Γιαννιού έβαλα για ολα τά πρόσωπα τού σπιτιού μ2 * * 5 συκόφυλλα καί 
είδα, πώς τά τρία φύλλα, πού ήταν γιά τά τρία κορίτσια μ5, ήταν μαραμένα 
καί μαζεμένα. Καί καθώς είδες πέθαναν καί τά τρία. Ά χ  ! πιδάκια μ’, 
Βαγενή, Σοφία, Σουλτάνα μ’ !!! Καί ζώ εγώ ακόμα ή καψερή!!!

2. Παλικάρι ή κορίτσι, νά μην εινε όμως άρραβωνιαομένα, άν θέλουν 
αγοράζουν απ’ τό παζάρι ενα καθρέφτη, γιά νά τον έχουν αργότερα στον 
γάμο τους. Μ’ αυτόν τον καθρέφτη τό παλικάρι ή τό κορίτσι άν θέλει την 
ήμερα τ’ "Αη Γιαννιού νά μάθει γιά τή γερωσύνη τών σπιτικών του πη
γαίνει σ’ ενα  πηγάδι καί στέκεται αϊτό πάνω. Γυρίζει τό πρόσωπο τοΰ κα
θρέφτη προς τό νερό τού πηγαδιού καί βλέπει μέσα. Θά διείς, τότε, 
πιδί μ’, νά περνάν μέσα απ’ τό είδωλο τού καθρέφτη όλα τά πρόσωπα τών
πεθαμένων τό ένα κατόπιν στο άλλο. ’Άν τύχει καί περάσει κανένα πρό
σωπο γνωστό σου πού ζεΐ ακόμα νά ξέρης, πώς τό πρόσωπο αυτό δεν θά 
πάει πολύς καιρός καί θά πεθάνει. (“Εφερε καί έ'να παράδειγμα κάποιου 
προσώπου πού πέθανε προ Ιδετίας).

ο. Ανήμερα τ’ Ά η  Γιαννιού, άν σταθείς άπού ’πάν’ σέ πηγάδ’ ή όπου 
αλλού βρίσκεται νερό στεκούμενο καί διείς τό πρόσωπο σ’ έτξ’ άάάά τόσο 
μεγάλο (άνοιξε καί τά χέρια της γιά νά παραστήσει τό μέγεθος τού κεφα
λιού), κείνον τον χρόνο μήν φοβάσαι' δέ θά πάθεις τίποτα. ’Άν διείς όμως 
τό κορμί σ’ χωρίς κεφάλι, αΐ ! τότε πιά δέ σέ τό λέγω. Νά ετοιμάσς τά πε
θαμένα σ’ ! ! ! ’Εγώ π' λες, πιδί μ, φέτο είδα στό νερό τό ,κεφάλι μ’. Νά 
μάά τόσο. Σά ga^avi! Δέ φοβούμαι φέτο.
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10. Χ ελ ιδόν ισμα

’Από πρώτ’ Μαρτίου ώς τον 'Αηβαγγελισμό τα γραμματκοιίδια γυρ
νάν μέσα στο χωριό, άκόμ’ κί στα ξενοχώρια κι σί κάθι σπίτ’ τραγ- 
δαν τό παρακάτ’ τραουδ’, κρατώντα στα χέρια τς μια ξλένια χιλιδόνα. 
Αυτήν τ’ χιλιδόνα καθένας δέ 1}ορ’ νά τ’ φκιάς’. Πρέπ’ νάνι κανίνας π’ 
γροικάει κι βρίσκουντι τέτοιοι μέσ’ τό χωριό καμπόσ’. Στό κάθι σπίτ’ πει* 
τραγδάν, οί νοικουκυρές τα δίνουν ’πό ένα ή ’πό δυό, μπουρεΐ κί πεντι 
αυγά για τό γραμματκό.

(Κατ’ απαγγελίαν Χριστοδούλου Σταμπουλάκη. Τό έθιμον σύτό επιχωριάζει 
καί είς άλλα χωρία τής περιφερείας Μαλγάρων).

Εΰαγγελίζου γή χαρά μιγάλη 
αίνεΐτι ουρανοί Θεού την δόξα.
Τοϋ χιλιδόνΐ άνέβηνι του χιλιδόνΐ κατέβηνι 
άπου μαύρη θάλασσα ηυρι πύργο κι’ έκαΐσι 
κι’ έκατσι κί λάλησι κί δέ χαμολάλησι.

. Μάρτη Μάρτη μου καλέ 
κί ’Απρίλη δροσερέ
κείν’ την μέρα πώδειςις κι’ εμαθις τά γράμματα 
γράμματα βασιλικά συ καλή νοικουκύρά 
βάλι τά πασοΰμια σου κι I'ba στου κιλλάρι σου 
βγάνι δός μας πέντ’ αυγά πέντ’ αυγά σαρακοστά 
κί του δάσκαλου δυό ’βγά κί τήν πέρδικα παρά 
ιερά στο ιερόν κί άπού φέτου κι’ άπου χρόνου 
καλλιότερα. ’Αμήν.

Τά παιδιά τραγδώντα τραβούν καί τήν κλωστή κ’ ή χιλιδόνα γυρίζ’ 
διςίά ζιρβά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΗΜ. ΣΥΛΑ. Ή  «χελιδόνα» γίνεται ολη άπό ξύλο. Ά πάνου ο5 ένα ορι
ζόντιο σανιδάκι στερεώνουν ένα λογισμένο, λίγο λεπτό . καί πλατύ άλλο σανιδάκι 
πού στην κορφή καί στό ένα πλάγι έχει από μια μικρή τρυπίτσα. ’Απ’ τή δεύτερη, 
αυτή περνούν τήν κλωστή, πού τυλίγεται στό κάθετο ξυλαράκι. Αυτό πάλι έχοντας 
στην κορφή του τήν χελιδόνα (πουλί), περνά άπ’ τήν κορφή (μέση) τού λογισμένου 
στνιδιοΰ καί άκουμπά στό οριζόντιο σανιδάκι. Βαστώντας τώρα τά παιδιά με τό 
αριστερό χέρι τον σκελετό, τραβούν μέ τό δεξί τήν κλωστή καί έτσι ή χελιδόνα 
γυρίζει δεξιά καί άριστερά.

"Ολο αυτό τό ξύλινο παιγνιδάκι λέγεται «Χελιδόνα».
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Κάτι πού συνδέεται πολύ μέ τό πεκμέζι και πού ξεχάσαμε πέρυσι 
νμ τό αναφέρουμε, είναι και ό άϊάάς. cO Άϊάάς δεν ήταν Ιδιαίτερό τι εί
δος, μλλά ό κατοπινός άφρός τοϋ πεκμεζιού. Στήν αρχή ό μούστος ό προ- 
ωρισμένος για πεκμέζι μόλις ζεσταίνονταν έβγαζε άφρό σέ μεγάλη ποσότητα, 
ό όποιος όμως άπορρίπτουνταν γιατί περιείχε ξένες ουσίες. Καί για νά καθα- 
ρίση καλύτερα ό μούστος κατά τή βράση, οί νοικοκυρές μέσα σέ κάθε άαβά 
έβαζαν καίτό ασπράδι ενός αυγού. ’Ή  άν οί άαβάδες ήταν μικροί ένα αυγό 
τό έβαζαν σέ δύο άαβάδες. Ό  Άϊάάς όμως ήταν ή άφρόκρεμα, νά πού
με, τού πεκμεζιού, άφρός μέν αλλά πού γίνουνταν ύστερα από πολλές 
βράσεις καί δέν έβλαπτε καθόλου εάν θά έμενεν άναμεμιγμένος μέ τό πε
κμέζι. Συνηθίζουνταν όμως εις τό Αύδήμι νά τον μαζεύουν μέ την τρυπητή 
κουτάλα καινά τον προσφέρνουν τήν ημέρα εκείνη τού βρασίματος ως γλύ
κισμα, προ παντός εις τά παιδιά τής οικογένειας, των συγγενικών οικογε
νειών καί ,τής γειτονιάς, τά όποια συγκεντρώνουνταν γύρω από τούς άα
βάδες και μέ ανυπομονησία άνέμενον νά γίνη ό άϊάάς, ό όποιος, σημειω- 
τβον, άργούσε πολύ.

Συνήθως οί μεγάλοι νοικοκυραίοι κρατούσαν πολύ μούστο γιά πεκ
μέζι, τον όποιον.εχαρδάλωναν καί άν τό χαρδάλωμα επετύχαινε εξαιρετικά, 
ώστε ό μούστος νά διατηρή γιά πολύ τή γλυκύτητά του, τό υπόλοιπο 
αυτού, πού θά περίσσευε, τό κρατούσαν καί τό χρησιμοποιούσαν ως ποτό 
καθ’ όλη τή διάρκεια τού χρόνου' έλεγαν δέ τό ποτό αυτό χαρδαληέ.

Ό  χαρδαληές καί τό πεκμέζι ήταν άφορολόγητα. Αντίθετα πάλι τό 
κρασί καί τό ρακί έφορολογούνταν από τό Δημόσιο ’Οθωμανικό Χρέος καί 
ή φορολογία αυτή λέγουνταν Ί μ ε ρ ί .  Ή  καταμέτρηση γίνουνταν λίγες μέ
ρες μετά τον τρύγο καί ήταν επόμενο νά μήν είχε τελειώσει τό ψήσιμο 
τώ,ν τσίπρωνώστε νά είναι άνδξακρίβωτη ή παραγωγή τής ρακής. Γ ι’ αυτό 
οί εντεταλμένοι υπάλληλοι τού Δημοσίου χρέους οί όποιοι στο Αύδήμι λέ
γουνταν Μεμούρι,δες, μετρούσαν τά τσίπρα καί ύπελόγιζαν πόσο ρακί θά *

* "Ορα σ. 347 Β' τόμον Θρακικών, 
$  $ α κ  ι κ ά £ Τ ' 24.
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παρήγετο. Επειδή δέ και τό ξύδι ήιαν αφορολόγητο καί μερικοί ήθελαν 
ακα ΐά τσίπρα νά κατασκευάσουν ξύδι καί δχι ρακί, ο υπάλληλος (μεμού- 
ρης) ή έρριχνε μέσα εις το πολύμι, οπού συνήθιζαν νά βάζουν τά τσίπρα 
τά προοριζόμενα διά ξύδι, ποσότητα τινά άλατος, για νά είναι βέβαιος πλέον 
δ η  θά ξυνίσουν καί δέ θά γίνουν ρακί.

Το πεκμέζι όταν δεν ήταν καλά βρασμένο καί μέ τις μεγάλες ζέστες 
ξύνιζε, οί νοικοκυρές έλεγαν τότε πώς τό πεκμέζι νόοαοε.

"Οπως καί στο προηγούμενο γράψαμε τό από τά τσίπρα παραγόμενο ρακί 
τό έλεγαν ακέτο ή οονμά. Έπωλεΐτο δέ κατά τό πλεϊστον ως σονμα, καί 
μέσα εις τό Αύδήμι συνήθιζαν νά τό πίνουν ως τοιουτο, σκέτο,χωρίς καθό
λου νά τό μεταποιούν. ’Αλλά κατασκεύαζαν καί Α λεσονάτο , από τό όποιο 
έπιναν λίγοι Αύδημιώτες καί συνήθιζαν νά τό λέγουν και Καλό.  Π.Χ. «βάνε  
μ  ά η ’ τό καλό», έσήμαινε ρακί μέ αλεσόνι. ’Εννοείται τό αλεσονάτο τό 
πωλοϋσαν εις τή Ρεδαιστό καί εις άλλα μέρη, αλλά καί μεγάλη ποσότητα 
τρ α β ο να ε—κατά τή φράση των Αΰδημιωτών—ή Χαριούπολη πού ήταν 
πολύ γνωστή στούς Αύδημιώτες καί την έλεγαν Χ α ρ γ ιό π ο λ  (η). 'Εκεί
νος δέ πού διεξήγε συστηματικά αυτό τό εμπόριο μεταξύ Αύδημίου καί 
Χαριουπόλεως καί αγόραζε σέ μεγάλη ποσότητα σκέτο καί τό μεταποιού
σε σέ αλεσονάτο, ήταν ό Β αρααμης Γ ιακάς.  Τό μετέφερε δέ μέ τά μου- 
λάργια του 6 ίδιος, βοηθούμενος καί από άλλους.

Έκτος από τό σκέτο καί τό αλεσονάτο υπήρχε καί τό *Α&όρακο. 
“Ήτοι, κατά τή μεταποίηση, αντί νά βάλουν, αλεσόνι έβαζαν διάφορα άνθη, 
τά όποια έφρόντιζαν νά τά αποξηραίνουν κατά τήν εποχήντων.'Τέτοιο δμως 
ρακί κατασκευάζουνταν σέ πολύ μικρή ποσότητα καί στέλουνταν συνήθως 
ώς δώρο σέ ανώτερους υπαλλήλους τού Τουρκικού Κράτους. Ό  έπιτη- 
δειότερος δέ καί ό πιο ερασιτέχνης κατασκευαστής άθόρακου ήταν ό 
Δημήτριος Μ ποόρας.

Παραλείψαμε πέρυσι νά σημειώσουμε ότι τό επάνω στόμιο των φου- 
τσιών λέγουνταν κ α λ κ ο ύ ν ( ι ) . Επίσης τά ξύλα πού έβαζαν πέρα ώς πέρα 
στις όρθιες πλευρές τών φουτσιών γιά νά τά στερεώνουν από τήν εσω
τερική τους πίεση, λέγουνταν κλάπες .

Έκτος τών άναφερθέντων προϊόντων, εις τά δάση τού Αύδημίου 
ευδοκιμούσε πολύ καί τό φ λα μ ο ύρ ι  δηλαδή τό άνθος τής φιλύρας, 
πού στύ Αύδήμι τήν έλεγαν Διεξήγετο δέ μεγάλο εμπόριο φλα
μουριού πού το έλεγαν ά'θ (Ο  καί ά'θτα. II. χ. «ή μάννα  μ ” π ά ε ι  αχ 
ά#'», δήλ. μαζεύει εις τά δάση φ λα μ ο ύρ ι .1 2)

1) Μ ε μ ο ύ ρ η  δ ε ς  στο Αύδήμι λέγουνταν μόνον οί υπάλληλοι τοΰ Δημο
σίου Ό Ρωμανικού Χρέους. Τό Δημ. Όθ. Χρέος ήτα ν γνωστό στον πολύ κόσμο μέ 
τήν Τουρκική του ονομασία, κάπως παρεμφθαρμένη: Κ ο υ ν ο ύ ν  Ό  μ ο υ μ ι έ.

2) Στήν ’Αθήνα τό φλαμούρι τό λέγουν t  ε ί λ ι
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Συνήθιζαν δέ καί σχημάτιζαν ομίλους πού τούς έλεγαν τα ϊφάδες  καί 
ό κάθε τα ϊφ άς  θά είχε επί κεφαλής έναν ά'νδρα" τά υπόλοιπα μέλη κατά 
to πλείστον ήταν γυναίκες ή και παιδιά. Οί δμιλοι αυτοί έργάζουνταν συ
νεταιρικά, ή καί μεμονωμένα. Π. χ. πήγαιναν σ’ ένα δάσος δοτού ύπελόγι- 
ζαν νά βρουν φλαμούρι καί σκορπίζουνταν εδώ καί κεΐ καί δσο θά κα
τόρθωνε νά συλλέξη ό καθένας. Οί φλαμουργιές κατά τό πλεΐστον 
δεν ήταν ατομικές ιδιοκτησίες, αλλά ιδιοκτησία τού χωριού. Υ πήρ
χαν δμως καί ιδιόκτητες φλαμουργιές, για τις όποιες, οί ταϊφάδες 
έπρεπε νά ζητήσουν την ά'δεια τού ιδιοκτήτου. Μεταξύ ιδιοκτητών καί ταϊ
φάδων δεν γίνουνταν παρεξηγήσεις, γιατί ό ιδιοκτήτης δέν ήταν καί πολύ 
δύσκολος εις την παραχώρηση τής άδειας, άρκοϋσε νά ήταν βέβαιος ότι 
θά εκλάδευαν μόνον τά δένδρα του καί δέν θά τά άπέκοπταν από τή ρί
ζα. Παρεξηγήσεις καί όιαπληκτισμοί συνήθως γίνουνταν μέ τούς κατοί
κους τών γειτονικών χωρίων, ήτοι τού Νεοχωρίου, τού Σχολαρίου καί τού 
Τντσέκιοϊ, οί όποιοι από καμμιά φορά εισέβαλαν μέσα στά δάση τού Αύ- 
δημίου, είτε γιά νά βοσκήσουν τά γιδοπρόβατά των, είτε γιά νά μαζέψουν 
φλαμούρι, ή νά κόψουν ξύλα. Τό ά'θ(ι) (φλαμούρι) τό αγόραζαν φρέσκο 
εντόπιοι έμποροι καί τό ξήραιναν στον ήλιο, απλώνοντας αυτό πάνω στις 
μκοϋρδες.  Τό ίδιο βράδυ οί εργάτες ή εργάτριες, πού τό μάζευαν τό πα
ρέδιδαν στον έμπορο, ό όποιος συνήθως ήταν καί παντοπώλης. Τό φλα
μούρι ξηραινόμενο, άποθηκεΰουνταν μέσα σέ ειδικά μεγάλα τσουβάλια, 
(μπάλες), ή καί φυλάσσουνταν από την υγρασία. Ό  έμπορος τού Αύδη- 
μίου ήταν δυνατόν νά πουλήση τό φλαμούρι καί ύστερα από δύο ή τρία 
χρόνια. Πέρίμενε-νά βρή καλή τιμή καί δέον νά σημειωθή οτι τό φλαμούρι 
δέν γίνουνταν έν αφθονία κάθε χρόνο. ’Έπρεπε νά ταιριάα(υ) ή χρονιά  
καθώς έλεγαν στο Αύδήμι καί γιά πολλά άλλα πράγματα.

Επειδή την εποχή πού μαζεύουνταν τό φλαμούρι συνέπιπτε νά γί
νεται καί ό θέρος καί τά περισσότερα παλληκάργια τού Αύδημίου ελλει-

1) Οί μπάλλες αυτές λέγουνταν καί χ α ρ έ ρ ι α. ’Αλλά ή λέξη χ α ρ έ ρ ι 
τό περιαοότερο εχρησιμοποιεΐτο γιά παρόμοια τσουβάλια μέ τά όποια οι Αύδημιώ- 
τες κουβαλούσαν άχυρο άπό τά γειτονικά ρετσπεροχώρια γιά τά ζώα των. Καί έτσι
ή λέξη χ α ρ έ ρ ι μέ τον καιρό πήρε καί μεταφορική έννοια καί έσήμαινε τον πο
λύ άνόητον άνθρωπον: Π. χ. «Α ύ τ ό ς ε χ" α γ ρ ο ι κ ί α ·  χ α ρ έ ρ  (ι)». "Η 
«έ κε ϊ ν ο ς, τ ό χ α ρ έ ρ(ι);> 'Ως φαίνεται ή λέξη πήρε τήν έ'ννοιαν αύτή 
από τό γνωατό πανελλήνιο ότι τών άνοήτων τό κεφάλι περιέχει άχυρα. Καί μιά πού 
τό χαρέρι εχρησιμοποιεΐτο γιά τή μεταφορά άχυρου, ίσον; εγκέφαλος άποτελούμενος 
καθ’ ολοκληρίαν από άχυρο.
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παν στο &έρο, οπού πήγαιναν κάθε χρόνο καί θέριζαν στον κάμπο,-τά 
κορίτσια, μαζεύοντας τό φλαμούρι, τραγουδούσαν :

Ταονρνάργια 1) καί πονρνάργια σείς κάμνετε σιργιάν (ι)
' Η  γιαγαπη μον στο ΰ'έρο κ ι ’ γώ μέσα στο 3ρμάν (ί).

Οί Αύδημιώτες εκτιμούσαν πολύ τό φλαμούρι καί κάθε σπίτι θά 
έφρόντιζε νά εξασφάλιση μια ποσότητα ώστε νά μή λείπη ποτέ. Εις τά 
καφενεία χρησιμοποιούσαν τό φλαμούρι εις αντικατάσταση τού τσαϊον. 
Γ ι’ αυτό φλαμούρι καί ταάϊ  στο Αύδήμι εννοούσαν τό αυτό πράγμα.

’Άλλο βοτανικό πού άφθονούσε στ’ Αύδήμι ήταν καί ή φασκομηλιά 
την οποία οί κάτοικοι την ήξεραν μέ τη λέξη βάγια  (τά) καί τούτο, συμ
περαίνουμε, νά προέκυψε άπ;ό τό γεγονός πού χρησιμοποιούσαν αυτή 
κατά τήν^ήμέρα των Βαΐ'ων. ’Αντί άλλων κλάδων, πού εις όλα τά μέρη 
■μοιράζουν οί παπάδες την ημέρα αυτή στούς Χριστιανούς, στ’ Αύδήμι 
χρησιμοποιούνταν ή φασκομηλιά, εις χοντρά καί κοντά δεματάκια, τά όποια 
από βραδύς έφρόντιζαν νά φέρουν στην εκκλησία εύσεβείς Αύδημιώτες.

’Εμπόριο φασκομηλιάς δεν γίνουνταν εις τό Αύδήμι. Μόνο κατά τη 
διάρκεια τού Εύρωπαϊκού πολέμου έγινε κάποια μικρή εξαγωγή στήν Κων
σταντινούπολη.

'Ένα όμως είδος βοτανικού πού αποτελούσε αντικείμενο μι- 
κρεμπορίου στ’ Αύδήμι ήταν τό ροϋδι. Αυτό φύτρωνε κατά θάμνους 
εις στά δάση τού Αύδηιιιού. Είχε φύλλα μικρά, κατά τό μάλλον στρογγυλά, 
καί χοντρούς ακανόνιστους κλώνους. Τό χρησιμοποιούσαν στή βυρσοδεψία 
καί πολλοί Αύδημιώτες αγωγιάτες μάζευαν άπ’ σύτό καί αφού τό ξήραι
ναν στον ήλιο, τό πήγαιναν στή Ρεδαιστό όπου τό πωλούσαν.

.Παρεμφερές μέ τό ρουδι ήταν καί τό μηλέΐ ,  αλλά τούτο χρησιμοποι
ούνταν τό περισσότερο μόνον από τούς κατοίκους γιά τό βάψιμο ρουχικών. 
Είχε κλάδους εύάεΐς καί φύλλα μακρουλά, μια μυρωδιά όξύτατη καί άσχη
μη καί μόλις τό έβαζαν μέσα στο νερό αμέσως αύτό άλλαζε χρώμα. Γί
νουνταν γαλάζιο.

■ Τό μηλέϊ χρησίμευε καί ως τροφή τών αιγοπροβάτων καί άλλων 
ζώων.

Εις τά δάση τού Αύδημιοΰ εύδοκιμούσαν πολύ τά κράνα  καί τά 
τσάαουρνα. Τά κρ ίνα στιφ ί, ύπόξυνα, μακρουλά καί ολοκόκκινα ήταν

1) Άλλοι μάς είπαν ότι τό σωστότερο είναι σ τ ο υ ρ ν ά ρ ι α  to όποια 
είναι δένδρα κι’ αυτά όπως καί τά πουρνάρια. "Αλλοι επιμένουν τ σ ο υ ρ ν ά ρ γ ι α  
υπονοώντας μέ τή λέξη αυτή τις άναβλΰζουσες πηγές.
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αξιολογώτερα από τάτσάπουρνα γιατ'ι οί χωριανοί, οι φτωχότεροι, τά έμπο- 
ρεόουνταν. Τά μάζευαν και τά πήγαιναν α αόξω , ένφ τά τσάπουρνα, πού 
ήταν μαύρα καί στρογγυλά, είχαν όλιγώτερο καρπό καί μεγαλύτερο κου
κούτσι καί δεν ήταν περιζήτητα παρά μόνον από τά παιδιά.

Τό σαάξω, που τό άναφέραμε καί πέρυσι ήταν τό μικρεμπόριο πού 
διενεργούσαν οί Αύδημιώτες μέ τά ζώα των. Τά είδη τά όποια εμπορεύουν- 
ταν, τά κυριώτερα ήταν τά σταφύλια καί τό ξύδι."Υστερα ερχόταν τά κερά
σια, τά κυδώνια, τά δαμάσκηνα, τά μήλα καί τά βερύκοκα. ’Επίσης καί αγ
γεία, τά όποια έλεγαν τ σ α ν ά κ ια  ή η ν ά κ ι α .  Τό Αύδήμι όμως δένείχε ερ
γοστάσια (καμίνια) αγγειοπλαστικής καί τά έπρομηθεύουνταν από τη Χώρα 
ή οποία απείχε δυο ώρες από τό Αύδήμι. Τά αγγεία αυτά γίνουνταν 
από λάσπη πού κατέβαζε τό ρέμμα τής Χώρας, ήταν ευτελή καί ακαλαίσθη
τα καί τά πωλούσαν επ’ ανταλλαγή, συνήθως δε γέμιζαν δυο φορές σιτά
ρι τό αγγείο καί τό έδιναν στη χανούμισσα. Γιατί τό ανταλλακτικό αυτό 
εμπόριο γίνουνταν μεταξύ Τούρκων καί Χριστιανών. Επίσης καί τά στα
φύλια καί τό ξύδι καί δλα τά ά'λλα είδη δίνουνταν μέ δυο οκάδες σιτάρι 
ή κάθε οκά καί σπανιώτατα ή τιμή αυτή μεταβάλλουνταν.

Καί άλλο είδος πού αποτελούσε αντικείμενο τού εμπορίου αυτού ήταν 
τά τ ζ ί τ ξ ι φ α ,  ή, κατά τό Αύδημιωκότερον τά τ ζ ι τ ζ ί φ ι α  ή τ σ ί τ α φ α .  ’Αλλά 
αυτό τό είδος, ώς καί οί ελιές δέν ευδοκιμούσαν εις τό Αύδήμι καί οί εμ
πορευόμενοι τά προμηθεύουνταν από τά λοιπά Γανόχωρα, ιδίως από τη 
Χώρα καί την Κερασιά, Ή  τελευταία ήταν μεσόγειος, μεταξύ Χώρας καί 
Μυριοφύτου.

Τό σαόξω γίνουνταν μέσα σέ μιά εβδομάδα συνήθως. Κατά τή διάρ
κεια δέ αύτού οί Αύδημιώτες, γνωστοί σ’ δλη τή Θράκη,.καίτή Βουλγα
ρία μέ την ονομασία Γ ι α λ ι τ ζ ή δ ε ς ,  φιλοξενούνταν από τούς Τούρκους μπέ
ηδες τού κάμπου, οί όποιοι διέθεταν καί μ ο ν α α φ ί ρ  ό ν τά , δη λ. ιδιαίτερο 
διαμέρισμα γι’ αύτούς. Μέχρι δέ τού 1912 οί Αύδημιώτες ήταν κατενθου- 
σιασμένοι ατό τήν υποδοχή αύτή τών Τούρκων. Τούς προσέφερναν περί
φημους τσ ο ρ β ά δ ες  καί πιλάφια ώς καί γλυκίσματα γ ια α ιά ,  γ κ ι ο ζ λ ε μ έ - 
όες καί άλλα, τά όποια βέβαια δέν μπορούσαν νά έχουν στά σπίτια 
τους, γιατί σσόξω δέν πήγαιναν οί νοικοκυραίοι, αλλά οί πτωχό
τεροι. Δέν είναι δέ γνωστόν άν καί ή θρυλούμενη αύτή φιλοξενία τών 
Τούρκων ανταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. Τό βέβαιο είναι δτι 
οί Αύ5ημιώτες μέ τις διηγήσεις τών εντυπώσεών των από το σαόξω, πα- 
ρίσταναν αύτό σάν'κάτι τό έξοχο καί τό υπέροχο καί έκαμνον αύτό ελκυ
στικό, προπάντων στήν παιδική ηλικία, ώστε εμείς παιδιά όντας, μέσα 
στά πτιχνίδια μας είχαμε καί τό σαόξω καί προσπαθούσαμε νά άναπάρα- 
στήσουμε αύτή τή ζωή τών χ υριανών μας. Τόσο ή επιθυμία μου για τό
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σαόξω μεγάλωνε, ώστε μια φορά, εν<$ πήγαινα στη Ρεδαιστό, παρεξέ- 
κλινα λίγο βορειότερα για νά δοκιμάσω τό σαόξω. Δεν βρήκα δμως τίποτα 
άπ’ δ τα διηγούνταν οί χωριανοί μας, οΰτε γιασιά, ούτε μουσάφίρ όντά. 
Ισ ω ' λόγφ του πολέμου—γιατί ή απόπειρα αυτή έγινε κατά τό 1910 ή 
17—ίσως γιατί εγώ καί ο συνοδός μου εί'μασταν άπειροι τής τέχνης του 
σαόξω, ίσως για λόγους που δεν ξέρω, άλλα ή πραγματικότητα είνε πού 
τσακισμένοι από κούραση, πεινασμένοι καί τρισάθλιοι γυρίσαμε στ5 Αύδή- 
μι ύστερα από μια εβδομάδα περιπλάνηση στον Θρακικό κάμπο. 1)

Επίσης στα δάση τού Αύδημιού άφθονούσαν τά ζ η μ λ ά κ ι σ ,  τά β α χ ό -  
μσ,ρα καί τά γ α λ ίδ ια .  Τά ζημλάκια ήταν κόκκινα καί στρογγυλά. Τό 
εσωτερικό τους ήταν κίτρινο καί λιπαρό καί είχαν δύο, τρία καί τέσσερα 
κουκούτσια. Τό εσωτερικό αυτών τό χρησιμοποιούσαν τά κορίτσια για νά 
μαλακώνουν τη. μαστίχα πού συνήθιζαν νά μασσούν. "Οταν δεν είχαν ζημ- 
λάκι έβαζαν λίγο κερί καί δταν δεν έβαζαν τίποτε σήν έλεγαν ά κ ρ ά τζ η ) .  
Μέ τη λέξη ά κ ρ ά τ η  ύστερα εννοούσαν καί αυτή τη μαστίχα.

Μαστίχα κατά τό πλεΐστον μασούσαν μόνον τά κορίτσια καί έκα- 
μναν καί φούσκες τίς όποιες κατόρθωναν νά τις δένουν, στρέφοντας μέ 
τή γλώσσα τους καταλλήλως τη μαστίχα καί νά τίς διατηρούν γιά λίγο καί 
νά τίς σπάνουν στο μέτωπο τών μικροτέρων παιδιών, πιέζοντας αυτές 
μέ τό χέρι τους. Δημιουργοΰνταν έτσι ικανός κρότος ανάλογα μέ τό μέ
γεθος τής φούσκας, καί ή έκπληξη τών μικρών παιδιών αποτελούσε αντι
κείμενο διασκέδάσεως. ’Αλλά μαστίχα μασούσαν καί τ ’ αγόρια* Καί 
γιά νά τά άποτρέψουν από τήν ασχολία αυτή οί μεγαλείτεροί των, έλεγαν 
δτι *δ'ποιος μ α σ ά ε ι  μ α σ τ ί χ α  δόν β γ ά ζ ε ι  η ι ά  μ ο υ σ τ ά κ ια » .  "Ηθελαν εμ
μέσως νά πούν δτι ή αθώα καί απλή αυτή άργοσχολία ταιριάζει μόνον στις 
γυναίκες, μέ τον καιρό δμως κατήντησε νά πιστεύεται δχι μόνον από τά 
παιδιά αλλά καί από τούς μεγάλους, ο τι ή μαστίχα συντελεί εις τό νά 
στερή τά μουστάκια από τούς άντρες καί νά τούς καθιστά σ π α ν ο ύ ς .

Τά β α τ ό μ α ρ α  ήταν τά γνωστά β α τ ό μ ο υ ρ α  μέ μόνη τή διαφορά 
πού τό μ ο ν  έγινε μ α .

Τά yaXCdia ήταν _ό καρπός τών αγριοτριανταφυλλιών. Τό Αύδή- 
μι είχε πολλές αγριοτριανταφυλλιές πού είχαν πολλά καί με
γάλα αγκάθια. Τά τριαντάφυλλά τους άφθονα αλλά δλιγόφυλλα, 3—4

^ Τις λεπτομερείς αυτές ώς καί έ'̂ α άλλο ΐαξείδι μου άπό to Αύδήμι στην 
Κωνσταντινούπολη, διά ξηράς, θά τίς αναφέρουμε στό βιβλίο πού πρόκειται νά έκ- 
δώσω προσεχώς μέ τον τίτλο : «Θρακικές Πεζοπορίες».
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φύλλα,, άσπρα καί κοκκινωπά, σύντομα έπεφταν στο χώμα καί οι κλά
δοι γυμνοόνουνταν. Καί κατά το φθινόπωρο τήν εποχή του τρΰγου, 
έβλεπε κανείς νά κοκκινίζουν οί πλαγιές των βουνών από τά γαλίδια. 
7Ηταν τό κάτω μέρος τό αμέσως μετά τά φύλλα, ήτοι ό καρπός των α
γριοτριανταφυλλιών, που έμεινε στους κλάδους, γιατί οί Αύδημιώτες δεν 
έκοβαν τά άγριοτριαντάφυλλα. Τά γαλίδια δμως μολονότι τό εσωτερικό 
τους ήταν χνουδωτό, μαζεύουνταν, από τά παιδιά ιδίως, καί τρώγουνταν 
ένα μέρος τους, πού ήτανεΰχεστο, ύπόξυνο και κιτρινωπό.

Οί ό β ι ρ γ ι λ ς καί οί ήταν χόρτα πού έβγαιναν κατά τή Μεγάλη
Σαρακοστή. Καί οί μέν δβιργιές ήταν περιζήτητη σαρακοστινή τροφή 
που τρώγουνταν μόνο μέ άλας ή καί μέ ελιές. Πολλές φτωχές γυναικού
λες πού πήγαιναν στ’ αμπέλια γιά νά δουλέψουν καί άνδρες γιά νά φέ
ρουν ξυλά ή νά κάμουν ο,τι δήποτε άλλο, τήν εποχή αυτή μάζευαν καί 
μερικά δεμάτια δβιργιές καί τά πώλούσαν συνήθως ένα μ ε τ α λ λ ί κ ι  (δέκα 
παράδες) τό δεμάτι.

Τό δεμάτι αυτό ήταν τόσο δσο μπορούσε νά περίκλειση μιά ανδρική 
παλάμη (μιά χ ε ιρ ο β ο λ ιά ) .  Μερικοί στο Αύδήμι ήθελαν νά ετυμολογή
σουν τή λέξη δ β ρ ιέ ς  ή ό β ιρ γ ι έ ;  από τήν αύ'ρα. ’Ήθελαν νά πουν πώς 
είναι τό πρώτο χόρτο πού βγαίνει μέ τό πρώτο φύσημα τής αύ'ρας. ’Ίσως. 
Οί δβριές ήταν χόρτο πού ύψώνουνταν, χωρίς φύλλα. Στην κορυφή τους 
είχαν φούντα, όπως τά στάχυα τού σιταριού καί ή φούντα αυτή έγερνε 
προς τό έδαφος. Τό ύψος τους άνέρχουνταν έως 30 εκατοστά τού μέτρου. 
Οί Αύδημιώτες δταν τις πρωτοέβλεπαν κάθε χρόνο ενθουσιάζουνταν, ως 
σημείο τού ερχομού τής άνοιξης, έλεγαν : « Κ α ί  τ ή  χ ρ ό ^ »  δηλαδή καί
τον ερχόμενο χρόνο νάεΐμαστε γεροί καί νά φάμε δβριές, καί έτρωγαν τήν 
πρόηη δβριά βάζοντας τό δεξί τους χέρι από τό πίσω μέρος τού κεφαλιού 
του; στο αριστερό αυτί τους καί μέ τό στόμα τους προσπαθούσαν νά αρ
πάξουν τήν κορυφή τήςδβριάς.

Οί ξ(υ)νίθρες ήταν χόρτα, φύλλα κάπως πλατειά, πού τά έτρωγαν τά 
παιδιά πού πήγαιναν καί τά μάζευαν σέ κοντινά μέρη τής έξοχης τού Αύ- 
δημιού. Τό περισσότερο δμως συνήθιζαν νά τά τρώγουν στην εκκλησία 
τά βράδυα πού πήγαιναν στά π α ςα κ ά τ ία  (νυμφία) γιά νά μή νυστάζουν,

Παρακάτια  έλεγαν τά νυμφία στο Αύδήμι καί τούς Χαιρετισμούς 
τούς έλεγαν Ε ύ χ ε ;  ή εύ κ έ ς .

’Επίσης στ’ Αύδήμι άφθονούσαν οί κ ό τ σ η ι ε ς  τών οποίων τό άνθος 
λέγουνταν κ ά τ σ κ α ν α  καί τρώγουνταν καί από τά παιδιά αλλά τό περισότε- 
ρο από τις κατσίκες, γιά τις όποιες στο Αύδήμι ήταν καθιερωμένη ή λέ
ξη γ ίδ α ,  γ ί δ ε ς  καί τά γ ί δ ι α .  Τό τελευταίο όμως τά γ ί δ ια  έσήμαινε καί τό. 
κοπάδι τού χωριού. Τό Αύδήμι είχε έως δυο χιλιάδες γιδοπρόβατα, γίδια 
τά περισσότερα, καί εμίσθωνε τσομπάνηδες ή κοινότητα. Επίσης ή
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κοτν.σΓήτά εφρόντιζε νά προμηθευτή καί αρσενικοί, τραγιά , «γιά νά 
Φίδήξνα τά γ ίδ ια » καί ενα κότα{ΐ) (κριό) για τά πρόβατα. ’Άλλη τροφή 
γκχ·τά γίδια ήταν καί οί Α(ν))αές πού ευδοκιμούσαν τό περισσότερο στους 
άρμακάδες. Καί τό μ π ο υ μ π ό ύ κ ( ι)  δηλ. οί τρυφεροί κλώνοι των γαύρων 
μαζί με τά μικρά τους φύλλα πού μόλις άρχιζαν ν’ ανοίγουν κατά Μάρτιο 
καί Απρίλιο ήίαν αξιόλογη ανοιξιάτικη τροφή των γιδοπροβάτων.

"Ολα τά προαναφερθέντα αποτελούσαν τήν θερινή καί νωπή τροφή 
των αιγοπροβάτων, τήν βοηθητική ή τήν έκτακτη, νά πούμε, γιατί τά 
γ ίδ ια  δλη μέρα έβοσκαν εις τά βουνά τού Αύδημιοϋ. Ή  χειμερινή τροφή 
των αιγοπροβάτων, ή καθιερωμένη από όλους τούς κατοίκους, εκτός ελά
χιστων εξαιρέσεων, ήταν τό κλαρί. Ή τοι οί κλάδοι τής ρονηας  (δρυός) 
οί όποιοι ξηραίνουνταν κατά δεμάτια στον ήλιο καί άποθηκεύουνταν σέ 
κατάλληλα μέρη τού σπιτιού, ευάερα, πού λέγουνταν κα{.κρεβάτια. Τό 
κλαρί (ρούπα) ήταν πολυτιμώτερο ώς ξύλο από τό γαύρο (μπουμπούκι) καί 
γ ι’ αυτό στ’ Αύδήμι υπήρχε καί ή παροιμία I «Γ α νρ α  ροϋτες, ούλα 8va;»t 
για κείνους πού δεν ήξεραν νά διακρίνουν καί νά εκτιμήσουν κατ’ αξίαν 
τούς ανθρώπους.

Τό κλαρί τό κουβαλούσαν από τά βουνά οί αγωγιάτες, οί φτωχό
τεροι,, καί τό πωλούσαν είς όσους δεν είχαν ζώα γιά νά τό 
μεταφέρουν. Καθιερωμένη τιμή ήταν 00 παράδες τσουρονχ(ι)οσες  τό 
γουμάρι  (φορτίο) τό γαϊδουρινό καί τρία γρόσια τσονρονκ(ι)κα  μ ’Λαρ(ι)νό. 
Τό γα ϊδουρνδ  είχε δώδεκα δεμάτια, ένφ τό μ 'λαρινο  είκοσι. '

’Επειδή οί δρόμοι τού Αύδημιοϋ πού συγκοινωνούσε αυτό μέ τά γει
τονικά χωριά ήταν ανηφορικοί, στενοί, πετρώδεις καί δύσβαστοι, οί Αύδη- 
μιώτες αντί άλλων μεταγωγικών ζώων προτιμούσαν τά μουλάρια. Ελά
χιστοι ήταν οί άγοογιάτες πού είχαν άλογα, καί πολλοί πάλι, γιά λόγους 
οικονομικούς, είχαν γαϊδουράκια. Τά μουλάργια τά ξεχώριζαν σέ τρεις κα
τηγορίες: Κ ατανάδες , μονζάδες  ή μο ν ζα δ ά κ ια , καί γρίβες. Κ ατα νάδες  
λέγανε τό μεγαλόσωμα, μονζάδες  τά μικρόσωμα καί γρίβες  ή γριβί'τσες 
λέ/ανε τά λευκόυριχα. cΥπήρχε μάλιστα στ’ Αύδήμι καί τό εξής δίστιχο :

Ά ρ σ ν ά ρ α  Μ π α μ η α ν ά ρ α  
τη γρ ιβ ίο ια μ ’ Ό·έλω.

Θά θυμούνται οί αναγνώστες μας ότι πέρυσι στις τοπωνυμίες τού 
Αύδημιού άναφέραμε καί τής Μ τα μ π α ν ά ρ α ς  τό χαντάπ(ι). Ε’ις ύψος αρ
κετό διασχίζει τής Μπαμπανάρας τό χαντάκι στενωπός δρόμος τον όποιο 
οί μέν Αυδημιώτες ονόμαζαν Ντερβέν(ι), οί δέ Τούρκοι καί οί "Ελληνες 
κάτοικοι τών γειτονικών χωριών ονόμαζαν Τ σ ελεπ ή γ ιο λο ν  δηλ. δρόμος 
τον όποιο μπορεί νά περάση κανείς βαδίζοντας ήσυχα καί προσεκτικά σάν



νά είναι τσέλε'πής. ’Arc’ αίκό to δρ ίμο γκρεμίστηκε κάποτε ένας Αήδημι- 
ώτης αγωγιάτη; του οποίου δμω; τό δνομα ξεχάστηκε. Μόνο ή αιτία toil· 
χαμού του διασώθηκε : Τό μουλάρι του, ή γριβίτσα του δηλαδή, πού 
κατέβαινε φορτωμένη αύτό τό δρόμο, γλύστρησε και ό αγωγιάτης πρό- 
φτασε νά πτάση τήν ουρά της για νά την συγκράτηση. ’Αλλά δεν μπό
ρεσε καί παρασύρθηκε από τό βάρος της καί ό ίδιος στο βάραθρο καί σκο
τώθηκε. Οι Αύδημιώτες πίστευαν δτι τό μέρος εκείνο ήταν στοιχειωμένο1 
καί δσοι άγωγιάτεςπερνοόσαν νύχτα από τό δρόμο αυτόν, ακόυαν, πό πα·: 
ραπάνω δίστιχο νά τό έπαναλαμβάνη ό σκοτωμένος ζητώντας ,δηλ.1 άκα- 
τάπαυστα από τήν Μ π α μ π α ν ά ρ α νά του άποδώση τήν αγαπημένη του 
γριβίτσα. «■ · V ·*■■><

Στ’ Αύδήμι τό περισσότερο δ κόσμος συναλλάσσουνταν με γρόσια 
καί παράδες τ σ ο υ ρ ο ν κ ( ι ) κ α .  Τό τ α ο υ ρ ο ύ κ ικ ο  γρόσι είχε τρία μ ε τ α λ λ ί κ ι ά ,  
τά οποία εκαμναν σαράντα παράδες τ α ο ν ρ ο ν κ ιο σ ε ς .  ΤΙ λίρα ή Τουρκική 
είχε 138 γρόσια τ σ ο υ ρ ύ κ ι κ α ,1) s ■ ν

Τά παλαιότερα χρόνια στ’ Αύδήμι δεν ήξεραν άλλα γρόσια από τά 
τσουρούκικα, λίγα χρόνια όμως πριν από τό τουρκικό σύνταγμα (1.908)’ 
εισήχθηκαν καί τά νερά γρόσια. Τρία μεταλλίκια εκαμναν γερές μέν πα
ράδες τριάντα, τσουροήκισσες δέ σαράντα.

Τό γερό γρόσι είχε τέσσερα μεταλλίκια καί λέγουνταν καί ταίΛτέζη.^ '{/ 
*Η λίρα ή Τούρκικη είχε 108 γρόσια γερά.

’Αλλά καί ξένα νομίσματα ήταν γνωστά στ’ Αύδήμι προπαντός τά 
Ναπολεόνια τά όποια τά έλεγαν τό περισσότερο π ό λ ι α .  Συνήθως τά πόλια?, 
είχαν 120 γρόσια τσουρούκικα τό ένα. Ν α π ο λ ε ό ν ι α  ή π ό λ ι α  δμως έλεγαν 
καί δλα τά νομίσματα πού αντιστοιχούσαν με είκοσι φράγκα. ΓΙ. χ. τά 
βουλγαρικά τά είκοσι λέφια τά έλεγαν καί κείνα π ό λ ι α .  Μόνο τις κρι- 
μίντσες ήξεραν νά διακρίνουν, οί όποιες ήταν πολύ γνωστές στ’ Αύδήμι, 
προπαντός τά παλαιότερα χρόνια πού συνηθίζονταν νά δίνουν οί γαμ
προί στις άρραβωνιαστικές τους ώς σημάδι τής άρραβώναςτων ν τ ο ύ μ π λ ε ς ,  
πού ή κάθε μιά· ίσοδυναμοΰσε μέ τέσσαρες κριμίντσες. Εννοείται δτι ή 
ντούμπλα ήταν βαρύτιμο δώρο καί προσφέρουν παν μό.ι ο από τούς άρι οι or 
κράτες Αύδημιώτες. Οί φτωχότεροι έδιναν φλουριά, ε ίκ ο α ά ρ κ α ,  ο α ρ α ν - 
τά ρ κ α ,  ρ ο ν μ π ι έ δ ε ς ,  χ α ' ι 'ρ ι έ  5ες καί άλλα από τά όποια τά, άξιολιγώτε,ρφ. 
ήταν τά β ε ν ε τ ικ ά  καί τά Κ ω α τ α ν τ ν ά τ α .

Κατά τον ’Απρίλιο οί Αύδημιώτες ξεχώριζαν τά γίδια πού αρμέγουν 
ταν από τά σ τ έ ρ φ α  (τά στείρα). Ένας τσομπάνης θά έπαιρνε δλα τά κα
τσίκια εκείνης τής χρονιάς, καθώς καί τής προηγούμενης πού τά έλεγαν
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1)Τά τ σ ο υ ρ ο ύ κ ι κ α  τά έλεγαν καί σ ά π γ ι α.
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β ι χ ο ύ λ ι α  και τά αρνιά της χρονιάς εκείνης κα'ι τής προηγούμενης που 
λέγουνταν τ ο κ λ ι ά ,  καθώς και κάθε γίδα ή πρόβατο πού για τον ενα ή 
τον άλλο λόγο δεν θά είχε γάλα τή χρονιά εκείνη και τά πήγαινε στο βου
νό χωρίς νάτάκατεβάζη καθόλου στο χωριό, μιά πού δεν άρμέγουνταν. 
Μόνο τού 'Αγίου Κωνσταντίνου ανήμερα ήταν καθιερωμένο νά τά κατε
βάζουν στο χωριό γιά νά τά διούν οί κάτοχοί των και νά τά κουρέψουν. 
Και πάλι τά άνέβαζάνστό βουνό καί τά κατέβαζαν πια τό φθινόπωρο οπότε 
τά έσμιγαν μέ τά άλλα, δηλ. την ά γ έ λ '( η ) .  'Η  ά γέλ ( ΐ ϊ )  καί τά γ ί δ ι α  σ τ ’ 
Αύδήμι έσήμαιναν τό αυτό πράγμα.

Κατσίκια και αρνιά οι Αύδηά-ιώτες κρατούσαν μόνο τά θηλυκά. Τά 
άρσενικά τά έσφαζαν κι’ άν κανένάς ήθελε νά σφάξη καί κανένα θηλυ
κό εφρόντιζε νά τό άλλάξη μέ άλλον πού θά είχε αρσενικό και θά ήθελε 
τό θηλυκό γιά νά τό κράτηση. Κι’ έλεγαν τότε «νά κ ά μ ο υ μ ε  τ ρ ά μ & α » .  
’Αλλά ή ποσότητα αυτή τού κρέατος δεν επαρκούσε γιά δλο τό χρόνο καί 
οι χασάπηδες τού χωριού προμηθεύονταν καί άλλα ζώα από τον κάμπο 
γιά σφάξιμο. "Ενα'^εΐδος ζώων πού καταναλίσκουνταν στ’ Αύδήμι ήταν 
τά tanniaia. Τά τσιπίσια ήταν τραγιά μπουρντισμένα (ευνουχισμένα), τά 
όποια θρέφουνταν και ήταν πολύ νόστιμα καί ποιχειά.

Τά κουκούλια ήταν τό κυριώτερο εισόδημα των Αύδημιωτών ύστερα 
από τά σταφύλια. .

Τ ’ ' Α ΐ9-ΓιργΐΘϋ ήταν καθιερωμένο ν ’ ανοίγεται ό σπόρος.
Τό ΑύδήΚΐίδέν έκαμνε πο?λά κουκούλια, αλλά ή ποιότητά, τους ήταν 

ή εκκλεκτόγερήί Υπήρχε δέ καί εργοστάσιο σποροποιίας στο Αύδήμι των 
αδελφών Χ ρ ι α τ ο δ ο υ λ Ι δ η .  Ή  σποροποιία όμως είναι ξεχωριστή από την 
εκτροφή τών μεταξοσκωλήκων. Άμφότερες δμως εκτροφή καί σποροποιία, 
Ινδιέφεραν ολόκληρο τό χωριό, γιατί ολόκληρο τό καλοκαίρι τό χωριό 
βρίσκουνταν σέ διαρκή κίνηση καί οργασμό* από τά τέλη ’Απριλίου ώς τά 
μέσα ’Ιουνίου γιά τήν εκτροφή καί από τον ’Ιούνιο ώς τον ’Οκτώβριο 
γιά τή σποροποιία.

Ή  εκτροφή άρχιζε μέ τό άνοιγμα τού σπόρου, από τού 'Αγίου Γεωρ
γίου ή καί λίγο αργότερα, αν δεν εύνσούσαν οί καιρικές συνθήκες.

Επικρατούσε δέ συνήθεια δταν άνοιγε ό σπόρος νά ανάβουν οι νοι
κοκυρές τά λ α μ π ρ ο λ ά μ π α δ α  καί νά επιτρέπουν τά σηκώνη τό πρώτο φύλ
λο, τό όποιο πλημμύριζε μέ τά μικροσκοπικά σκουληκάκια, εκείνος ό άν
θρωπος τού σπιτιού πού θά είχε ωταρνισθή ανήμερα τήν Πρωτοχρονιά, 
3'Αν καμμι,ά φορά συνέβαινε, πολύ σπανίως, νά άνοιξη ό σπόρος προ τού 
Πάσχα, οπότε δέν θά είχαν λαμπρολάμπαδα, άναβαν αυτά τής προηγού
μενης χρονιάς. ’Επίσης οί νοικοκυρές δέν παρέλειπαν τή νύχτα τής πρω
τοχρονιάς νά διούν τον ουρανό κι’ άν είχε πολλά άστρα ήταν σημείο πώς 
τη χρονιά εκείνη θά γίνου.νταν πολλά κουκούλια.
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"Αφού θά άνοιγε δ σπόρος θά τον άπλωναν πάνω σέ δίσκους η πα
νέρια και άλλα παρόμοια αντικείμενα. "Υστερα από οχτώ μέρες θά κοι- 
μοΰνταν τον πρώτο ΰπνο και όταν θά ξυπνούσε, υστέρα από δυο η τρεις 
μέρες, άναλόγως της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, άπλώνουνταν σέ κρε- 
βάτι.Κρεβάτια, έλεγαν τά ειδικά αυτά σύνεργα πάιω στά όποια απλώνουν- 
ταν οί μεταξοσκώληκες. Στά πρώτα χρόνια τά κρεβάτια τά κατασκεύαζαν 
από καζτρούλια—μόνο τά πλαίσια—και την επιφάνεια την έπλεκαν κα
φασωτή μέ τις φλούδες των καπρουλιών, δηλ. τις φιΧιουργιές. ΙΙά,νω δέ 
στο καφασωτό αυτό κρεβάτι δ'πλωναν ψάθες ή μποϋρδες  καί πάνω σ’ 
αυτές ά'πλωναν τούς μεταξοσκώληκες. ’Αλλά τά τελευταία χρόνια τελειο
ποιήθηκαν αυτά τά σύνεργα'. Τά κρεβάτια δεν ήταν πιά αυτοσχέδια αλλά 
άογραματζ ίδ 'κα . Τά κατασκεύαζαν οι ξυλουργοί ή επιπλοποιοί πού τούς 
έλεγαν μαραγκούς  θ ντογραματζήδες  από λά.τες, τά πλαίσια, ή κατρόνια, 
και την επιφάνεια, αντί μέ φίλιουργιες, την έπλεαν μέ σύρμα ή καρφώ
νανε κατά μήκος λάτες λεπτότερες. ’Αντί δέ μπούρδες και ψάθες, απλώ
νανε ειδικά χαρτιά πού είχαν έκταση κάπου ένα τετραγωνικό μέτρο, ήταν 
στερεά και γυαλιστερά καί τά ώνόμαζαν μεταξόχολλες.

Επειδή δέ δέν επαρκούσε ό χώρος τών σπιτιών γιά τούς μεταξο
σκώληκες, χρησιμοποιούσαν τις γ α ’ι ’δοϋρες, ειδικά στηρίγματα, πάκο στά 
όποια τοποθετούσαν τά κρεβάτια.

Δύο γ α ι δ ο ν ρ ε ς  άντικρυστές, οί όποιες είχαν επάνω τρία ή τέσσερα 
κρεβάτια, λέγουνταν ένας οτατός. Τά τελευταία χρόνια μερικοί κατήργη- 
σαν τις γα ι 'δ ο ϋ ρ ες  καί έπενόησαν τούς κρεμαστούς ατατούς. Δηλαδή 
έβαζαν στην όροψή βίδες καί μέ σύρματα ή σχοινιά έδεναν καί κρεμού
σαν τά κρεβάτια τά όποια ήταν αϊ,ωρούμενα.

Τού; μεταξοσκά>ληκε; κατά τή διάρκεια τής εκτροφής τούς έλεγαν 
μίτάξι.  Π. χ. «ΤΙ κ&μν th  μετάξ' σας, ξύπνησε τριτάκ;»

Τριτάχ[ι) ήταν ό τρίτος ύπνος. Τον πρώτο ΰπνο τον έλεγαν συνή 
ΰως ποοοτοποιΠ(ι). Τον δεύτερο δεύτερο πού λ(ι). Τον δέ τέταρτο τονέλε« 
γαν κοπέΧλα.

’Από τότε πού θά ξυπνούσε κο π έλλα  έως ότου χρυσώση, ξώα" κα
θώς έλεγαν, γίνει δηλαδή κατάλληλο ν’ άνεβή στο κλαρί καί νά πλέξη τό 
κουκούλι, διάστημα 8—10 ημερών, ήταν ή πιο δύσκολη περίοδος καί 
απαιτούσε κόπους καί φροντίδες όσες δέν ήθελε σ’ όλο τό διάστιχά® *ής 
εκτροφής. ΓΓ αυτό στ’ Αΰδήμι τό διάστημα αυτό τών 8—10 ήμερων έλε
γαν ότι έχουν π ιπ ερ γ ιά . ·

Στην αρχή έρριχναν τά φύλλα ψιλολιανισμένα. "Υστερα, αν θά ξυ
πνούσε όβντερθΛθίίΑ(ί), ερριχναν τά φύλλα λιανισμένα καί πάλι, αλλά κά
πως χονδροκομμένα. "Υστερα από τον τρίτο ΰπνο τά έρριχναν πιά βλα
στούς, τή μια φορά καθέτως καί την άλλη όριζοντίως. Καί αφού θά ξν-
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πνοΰσε κοπέλλα ,  τότε μπορούσαν νά ρίχνουν καί βέργες ολόκληρες, εν
νοείται όταν αυτές δέ θάταν πολύ μεγάλες. "Υστερα από κάθε ύπνο μετέ- 
φερναν τό μετάξι εις άλλα κρεβάτια, καί πετοϋσαν τά άπορρίματα των 
σκουληκιών μαζί μέ τά φύλλα τά όποια δεν μπορούσαν νά φαν τά σκου
λήκια καί τά οποία ξηραίνουνταν πάνω στά κρεβάτια. Τά άπομέινάρια 
αυτά τά έλεγαν άφσά  ή άφαες  καί χρησίμευε καί ώς τροφή των ζώων. 
"Οταν μεγάλωνε τό μετάξι καί οί νοικοκυρές έπαυαν πιά νά λιανίζουν 
τά φύλλα καί τά έρριχναν εις βλαστούς στά κρεβάτια, έλεγαν; «Τώρα  
ϊα ΐζο νμε  βίάστ».

Τό κλάρω μα  γίνουνταν βαθμηδόν. "Οταν θά καταλάβαινε ή νοικο
κυρά ότι χρύσωσε τό μετάξι, θά σταύρωνε  πρώτα. Δηλ. θά έβαζε κλαριά 
αραιά καί θάσχηιιίτι,ζε σχήμα σταυρού πάνω στο κρεβάτι' εάν βέβαια τό 
μετάξι  ήταν ώριμο, αμέσους τά σκουλήκια θά γέμιζαν τά κλαριά καί θά 
άρχιζαν νά πλέκουν τά κουκούλια, οπότε ή νοικοκυρά τθά έβαζε αμέσως 
καί άλλα κλαριά. ”Αν όμως ήταν διατακτικό καί δεν ανέβαιναν πρόθυμα 
τά σκουλήκια, τότε άργοποροϋσε τό κλάρωμα.

Μολονότι στ’ Αύδήμι κλαρϊ λέγανε μόνο τις ρονπες  ήτοι τή δρΰ 
τό κλάρω μα τοϋ μεταξιού  δεν γίνουνταν αποκλειστικά από κλάδους 
ρούπας' χρησιμοποιούσαν τό περισσότερο αυτούς τούς κλάδους όσοι εί
χαν πολλά γιδοπρόβατα γιά νά τούς μεταχειριστούν τό χειμώνα καί ώς 
τροφή των ζώων των. Υπήρχε δέ ή πρόληψη ότι τό σκουλήκι ανεβαίνει 
μέ περισσότερη προθυμία στο σπάρτο καί ιδιαίτερα στον σιίκρο. Γ ι’ αυτό 
στο κλάρωμα χρησιμοποιούνταν πολύ τό σπάρτο.Ή πρόληψη αυτή ότι στο 
σπάρτο πηγαίνει καλύτερα τό σκουλήκι, έχουμε τή γνώμη ότι δημιουργή- 
θηκε από τό γεγονός πού εις τό σπάρτο φαίνουνται όλα τά κουκούλια, 
ενώ στο κλαρί κρύβουνται από τά φύλλα καί δημιουργεΐται ή εντύπωση 
ότι δεν έχει πολλά.

Επειδή τά σκουλήκια καί τά κουκούλια τά έτρωγαν τά ποντίκια, γιά 
νά τά προφυλάξουν οί νοικοκυρές, έκτος από τά άλλα τά γνωστά μέσα 
γιά τήν καταπολέμηση αύτώντών τρωκτικών, έβαζαν στις βάσεις των στα· 
τών σπαράγγια ,  αγκαθωτά χόρτα, τά όποια εμπόδιζαν, ώς ένα βαθμό τή 
διέλευση τών ποντικών.

Έ νφ τό κλάρωμα  γίνουνταν βαθμηδόν, τό ξεκλάρωμα  έπρε
πε νά γίνη σε μιά μέρα. Τό κανονικό ήταν τό ξεκλάρωμα νά γίνεται 
δώδεκα μέρες μετά τό κλάρωμα. Επειδή όμως εάν τό ξεκλάρωμα 
γίνουνταν ένωρίτερα τά κουκούλια θά ήταν βαρύτερα καί επομένως θά 
έζημίωνε ό έμπορος, καί ' έιν  πάλι γίνουνταν αργότερα θά έζη- 
μίωνε ό παραγωγός, γιατί θά ήταν ελαφρύτερα, δεν μπορούσε ό παραγω
γός νά ξεκλαρώοη χωρίς νά δώκη εντολή ό έμπορος. Ό  δέ έμπορος έδινε 
εντολή ανάλογα μέ τις ανάγκες τού εργοστασίου του. ”Αν π. χ. είχε ανάγκη 
από κουκούλια γιά νά δουλεύη τό προσωπικό του, έδινε εντολή νά ξεκλα- 
ρώσουν καί μιά μέρα ένωρίτερα. 5Ά ν πάλι είχε πολλά κουκούλια, καθυ-
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στερούσε to ξεκλάρωμα έ>'ός παραγωγού δυο καί τρεις μέρες. Γ ι’ αυτό οΐ 
αντεγκλήσεις καί τά μαλώματα μέσα στους δρόμους τις μέρες του ξεκλαρώ- 
ματος δεν έλειπαν. Κ’Γ υστέρα οί χωριανοί, παμπόνηροι,Ελεγαν πώς κλά- 
ρωσαν καί δυό μέρες άρχίτερα απ’ δτι πραγματικά κλάρωσαν. Κι’ έτσι ο 
έμπορος αμυνόμενος επέτυχε αργότερα ώστε οί δώδεκα μέρες; πού ήταν 
τό κανονικό νά ξεκλαρώνουν, νά γίνουν δεκαπέντε, δεκαοχτώ .καί είκο
σι. Άλλα στις συζητήσεις καί στις αντεγκλήσεις αυτές' συνήθους έδινε 
διέξοδο ό μουφειής. > . ν ·

Ή  έδρα τού Μουφεττ}  ήταν στο Μυριόφυτο. Ερχότανε δε στ’ Αυδή- 
μι δταν τά μετάξια  θά κοιμοϋνταν τούς· μεγάλους ύπνους, δηλ. τον τρίτο 
καί τον τέταρτο καί κατά τό κλάρωμα, οπότε θά μπορούσε νά πή κάί: πότε 
θά ξεκλαρώση. . t ■ · ·. ; ·; . ’ ' ’

Τό καθεαυτό έργο τού Μ ο υ φ ετή  ήταν νά έκδώση απόφαση «ραπόρτ»  
αν τά κουκούλια είναι κατάλληλα γιά σποροποία. Ή  άρρώστεια των σκόΐι- 
ληκιών πού ήταν γνωστή στ’ Αυδήμι καί γιά την όποία ό Μουψετής στε
ρούσε τό ραπόρτ  στον παραγωγό ήταν ή φλασερί.

Ακόμα ήταν γνωστή καί ή λέξη ρεφ ονζέ  πού έγραφε ό Μ ονφ ετής  
πάνω στο δελτίο παρακολουθήσεως δταν τό μετάξι ήταν άρρωστο. Καί 
τό δελτίο αυτό οί Αΰδημιώτες τό έλεγαν ραηόρτο ή λαηόρτο.

’Επειδή τό ξεκλάρώμα, καθώς γράψαμε, έπίρεπε νά γίνη σε μιά 
μέρα, δσα δήποτε κι’ άν ήταν τά κουκούλια, γι * αυτό πήγαιναν καί βοη
θούσαν οί γειτόνισσες καί οί συγγενείς σ’ έ'να σπίτι πού θά ξεκλάρωνε. 
Μόλις δέ μιά γείτόνισσα θά πήγαινε σ’ ενα σπίτι γιά νά ξεκλαρώοΏ, θά 
έλεγε απαραιτήτους τήν ευχή: Χίλια μόδια καϊ τά. .αηονρούκία χώργια. 
Περίεργη αυτή ή ευχή, γιατί στ’ Αυδήμι τό μόδι οχι μόνο δεν ήταν έν 
χρήσει ως μέτρο, αλλά ούτε καν γνωστό ήταν ώς μέτρο. ‘Η λέξη μόδι ήταν 
γνωστή αλλά οί περισσότεροι δεν ξέραμε τί σημαίνει. Τά δέ κουκούλια, δεν 
ξέρουμε άν ποτέ στ’ Αυδήμι ή' σ’ άλλο μέρος πουλήθηκαν μέ τό μόδι.

Οϊ γυναίκες πού μαζεύουνταν γιά νά ξεκλαρώσουν ήταν απλώς φιλο
ξενούμενες τής νοικοκυράς, έτρωγαν τό μεσημέρι στο σπίτι εκείνο καί 
προσφέρουνταν καί γλυκίσματα σ’ αυτές, ώς π. χ. χαλβάδες, μηελχέδες  
κ. ά. χωρίς νά παίρνουν καμμιά χρηματική αμοιβή.

'Η  εργασία τοΰ ξ ε κ ία ρ ύ μ α τ ο ;  ήταν νά βγάλουν τά κουκούλια από 
τά κλαριά καί νά μαζέψουν, νά περιτυλίξουν μάλισ;α τις κάννες, δηλαδή 
τό μετάξι πού ήταν ολόγυρα στο κουκούλι, τό οποίο έπεξεργάζουνταν 
ύστερα ή νοικοκυρά καί τό χρησιμοποιούσε γιά τις ανάγκες τού σπιτιού 
της, τό περισσότερο δέ νά κάμη κάλτσες τις όποιες ονόμαζαν κουκλένιες.

Τήν παληότερη εποχή, πού δένήταν άργανωμένο τό εμπόριο των 
κουκουλιών, τά λίγα κουκούλια πού έκαμναν στ’ Αυδήμι τά χρησιμοποι
ούσαν δλα γιά τήν οικιακή τους χρήση. ’Έπλεαν φανέλλες, κάλτσες καί
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άλλα εις τά όποια ανακάτωναν καί μαλλί. Περνούσαν δε τά κουκούλια 
από τό μάγκανο, εργαλείο τό όποιο εμείς δεν γνωρίσαμε, καί βγάζανε 
την εκλεκτή ποιότητα του μεταξιού, μέ την οποία ύφαιναν τά περίφημα 
ΰκέαια. Τά οκέηια ήταν τεμάχια υφάσματος, με τά οποία έκαμναν 
χοαχάλες (είδους εσωβράκου), μαχραμάδες, (προσόψια), βρακοζώνες 
καί άλλα, τά όποια δμως τό περισσότερο τά είχαν για επίδειξη στις γιορ
τές και στους γάμου;, τά έδινε ή μάννα στήν κόρη γιά προίκα κλπ. χω
ρίς να τολμουν νά τά χρησιμοποιήσουν ποτέ γιατί είχαν την αντίληψη 
δτι τά μεταξωτά δέν πλένουνται.

Χάρις στην εκτροφή των μεταξοσκωλήκων περιεσώθη στ5 Αυδήμι 
καί ή λέξη οέμπρα ή οποία συναντούσε μόνον ώς επίρρημα καί μόνο 
στήν περίπτωση τής εκτροφής μεταξοσκωλήκων. Π. χ. «Φένο εβανα 
ϋέμηρα» ή «Είμαι αέμηρα με τό Γιώρη*. Έσήμαινε δη έβαλε συντρο
φικά μετάξι. Καί ό μέν ένας σύντροφος έβαζε τά φύλλα, ό δέ άλλος τό 
σπίτι καί τον κόπο.

Β82
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΛΟΥΛΕΒΟΥΡΓΑΣ 

A

Ά = 9 ά —Ά  του πώ ά ! —θά βγάλο) στή μέση το μυστικό.
ϊΑ=θαυμαστ. Ιπιφ.
άμβράμλον (άβραμηλιά)=κορόμηλο.
άγέλ'=:αγέλη. Αί αγελάδες των κατοίκων τό πρωί άφίνοντο ελεύ

θεροι καί μόναι έκ συνήθειας έμσζεύοντο εις την άκρη τής κωμο- 
πόλεως, όπόθεν ό άγελάρης βοσκός τάς ώδηγούσε εις χήν βοσκήν. 
Τό βράδυ έπέστρεφον καί από τό ίδιον μέρος έκάσχη αγελάδα έπή
γαινε μόνη εις τον στάβλο τού σπιτιού—Πού εινε ή άγιλάδα σ’; Εινε 
σ’ τ’ν άγέλ’ (στναγέλ^. 

άγιλάόια=αί αγελάδες τής αγέλης, ή αγέλη. 
άγιλάρ’ς = ό  βοσκός αγελάδων. 
άγέρας=αέρας.
άγονμαοΎους— αχαφύλι με μακρουλή καί χονδρόφλουδη ρόγα. Με τό χαρ- 

δάλι διετηρέΐεο μέχρι τής Μ. Σαρακοστής, οπότε ^χρησιμοποιούντο 
ως νηστήσιμα εις εποχήν πού δεν ύπήρχον εκεί φρέσκα όπωρικά. 

α γονρα οτος^Ιχοιμος όχι κατά παραγγελίαν.—Ποιος σ’ έρραψι αυτό τού 
παντιλόν’; "Οχ\ Εινε άγουραστό. 

άγονρόηλου=άγοράκι — Νά του χαρώ τ’ άγουρόπλου μ’. 
άγριά<5α=άγριόχορτο πού φυτρώνει παντού καί ευδοκιμεί κατά μήκος των 

ποταμιών τής πεδιάδος. 
άγρίόα=ή αγουρίδα, άωρο σταφύλι.
άγκτ,νό;=αγχά& ι—Αυτό τού χουραφ’ εινε γιμάτου άγκανοί.
’Αδριανοϋ—  ή Άδριανοΰπολις— CH Άδριανοΰ χίτς δέ μ’ άρέζ’. Μόν’ τού 

σκουλειό τς άξίζ\
άΛα—άνθη τών καρποφόρων φυτών.

εΑ'ΐδημητριάτκους=άγιοδημητριάτικος—Μάς ήρτι άϊδημητριάχκους 
μουσαφίρ; (μωρό πού γεννήθηκε την ήμερα τού αγίου Δημητρίου, 26 
’Οκτωβρίου).

awovyov^  χκούω. Κλ> Άκούγου, άκούς, ακούει άκοΰμλ άκούτι, σκούνα-—
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Ά μ ’ δεν άκούτι πού δξου χαλνά ού κόσμους ! Τά πιδιά πού δεν 
άκου να λόγια τρώγνα ξύλου.

α χρ α= τά  τελευταία σπίτια τής κωμοπόλεως καί τά έξω απ’ αυτά μέρη — 
’'A'idi νά πάμ’ στ ν’ άκρα νά παίξου μ’. 

άλετρί=άροτρον
*Αλο=πγιό— Άλό μεγάλους=ό μεγαλύτερος, Άλό καλός=ό κάλλιστος— 

Άλό καλό είνε νά κάθισι στ’ αυγά σ’ καί νά μή μπλουγιέσι. 
άΙόγαια=^άλογα— Τή τσουρμπατζή ή πρίτσκα είνε μί δυο άλόγατα. 
άλ’ πανάβατονς— λιπανάβατος. ΓΙολύ τν’ αγαπώ τν’ άλ’πανάβατη πίτα, 

άμά είνι βαρεία.
άμνια-^=βεία —Πού ήσνα; Σ ιν άμνεια Βασίτσα.
άνεμ'>= \ \  ανέμη. - ·
άνένοια νένοία=άςένοιστα, σιγά σιγά.
άν·!?0£=λουλούδι των καρποφόρων —Τά δέάρα τόρα ίσα ίσα είνι παν’ 

στούν άνθό τς.' 
άνοιχ τάρ’=κλειδί. 
άξπόλ ’τους=ξυπό λυτός
άξπονλ’τιά=ξυπολυτιά— Τι άξπουλ’τιά είνι αυτή μπρέ; Δέ άρέπισι χίτς; 
άπονλνώ— αχολχκο—Πάνι ν’ άπουλύκης τά πράματα (νά ξεζέψης τά ζώα) 

νά πιοΰνα νιρό. Τ ’ άπόλ’κα κι δέ πίννα. Δέ διψούν φανιρό. 
άρα,α=δπως θέλει—Γώ θά τού απείρου τού χουραφ’ κι’ άραμ γεν’ κΤ δέ 

γεν’.
άρκονδίζον— χεο ιπατώ σάν αρκούδα μέ τά τέσσαρα, χέρια καί πόδια— 

Πόσου είνι τού πιδί ; Τόρα μπήκι στα δυό. Άρχίνιψι ν’ ' άρκουδίζ. 
αρμί7=άλμη — ’Έβαλα λαχανουτουρ,σί άμά τού άλας έ'πισι κουμάτ’ πουλύ 

στν’ άρμη.
άρμόζμονς=ζωμος  τής άλμης—Μεις τή καθαρουδιφτέρα τρώμ’ ούλου άρ- 

μόζμου κιψουμί.
άρτύνουμι=δέν νηστεύω τήν ήμερα πού πρέπει.
άρχινέβου=άρχίζ(ύ.  Κλ. Άρχινέβου, άρχινέβς, άρχινέβ’, άρχινέβουμ’ άρχι- 

■ νέβτι άρχινέβνα. , ' Λ _> "
άρχινώ=άρχίζω.  
άσκαμνιά=συ κομορέα.
άσοιηους-=άτελείωτος— Αυτό τού χρέους έγ’νι άσουτου κιαπλιέρουτου. 
άτσαλους=άτάσθαλος, ακατάστατος, άσχημος —Μή μοί πειράζεις γιατί 

γώ άτσαλα χτυπώ.
α ϋλη= ιο  ακαλλιέργητο μέρος τής πέριξ τού σπιτιού αυλής—Τά παιδιά δέ 

φαίνουάι, φαίντι παίζνα στήν αυλή στή μπίσου. 
άφιντάκν^άφεντάκις, ό ΐερεύς,
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αφτρια~χ\ γωνιά, ή καπνοδόχη—Αυτή ή άφτρια ούλου άνάβ’ γιατί δέ 
άήν παστρέβνα.

αχρειγια— άχοεϊα—Δάσκαλί! αυτός λέγ’ άχρειγια λόγια.
αχρημάτιατος=α\επ.ιτήδειος—Ά μ  είσι οΚπ αχρημάτιστους, τι νά σοί 

κάνου;

Β

Β αβίζον= γ  αυγίζω.
βαγιά— Ιχία τής όποιας τά κλαδιά έκόπτοντο την παραμονήν των Βαΐ- 

»ν και μετεφέροντο στην εκκλησία δπου έδιαβάζοντο και έμοιράζον- 
το ώς κλαδιά των βαΐων εις τούς έκκλησιαζομένους.

Β ιγ ι6 — χ\ Κυριακή των Βαΐων — Θά πάγου ίσα μ’ τή Πόλι κί τού Βαγιό 
θά ειμι δώ.

βαράκ’—  φύλλα κασσίτερου μέ τά όποια άσήμωνον τά κέρατα των κριών 
τοϋ μπαϊραμιού.

βαρά<3’=βαράδι, έκ τοϋ βαρώ, κτυπώ. Τό νερό τού αυλακιού μαζεύεται 
μέσα σέ ξύλινη τετράγωνη πλαγιασμένη ολίγο αποθήκη, τρύπια από 
κάτω όπόύεν βγαίνει μέ ορμή τό νερό ένεκα τής πιέσεως καί κτυπά 
τήν έλικα τοϋ ύδρομύλου—"Οποιους πέσ’ στού βαράδ’ γλυτουμό δεν
3' »
η  ■

/?γαλτά=οίδήματα τής έπιδερμίδος τοϋ λαιμού.
βγιός—  περιουσία εις είδος καί δή ε’ις γεννήματα καί ζώα.
/?ίρ}ά=ςύλϊνος κρίκος τοϋ βαρελιού.
/?fτσα=βέργα. Εις τό σχολεΐον : Νά κάτστι καλά, γιατί θά φέρου τή 

βίτσα τήν άκρανιά.
βονζουνας=μεγάλ  ο σπυρί μέ πύον—Σά δένάνοίξ’ ού βούζουνας δέ 

πιρνά.
Βόζα και Βνζον— χ\ Βιζύη, κωμόπολις τής Θράκης, έδρα Μητροπόλεως — 

Περάσι τσή Βύζας ου Δισπότς.
βο υλά = φ ορά, μέ έννοιαν ποσοτικήν — Τού λόγου μνιά βουλά τούν λεν’ 

τ’ άκούς γιά δέ ντ’ άκούς;
βουλήβ’κα— $ονλ\\$Ύ\χα, άπεφάσισα, έβαλα όλη τή δύναμί τής βουλή- 

σεώς μου—Αυτό τού πιδι νύχτα μέρα διαβάζ’. Βουλήθκε κί καλά νά 
γίν’ δάσκαλους κί γραμματικός.

Γ

Γαδρέβονμι— άτακτώ, δυστροπώ, προσβλητικούς φέρομαι—Μή γαδρεύισι 
Θ @ $ κ ι κ  ά %Τ' 25
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σοί παρακαλώ. Ου λιγάμινους πουλί) γαδρεΰβιτι. Σι καλό τ’ να 
τούν βγή.

)'ατιάζ·ου---σκυλιάζω, λυσιάζω—Γώνιασα να σο'ι φυλάγου τόσ’ ώρα. 
γαργαλέβ’— κινείται σιγά σιγά—Μη γαργαλέβς πού τού τόπου σ’. Τ’ ειν’ 

αυτό πού γαργαλέβ ;
γαργαλέβονμε~γαργαλίζονμε—Κείνου; πού γαργαλέβιτι εΐνε ζ’λιάρς.

γένν’μα=γέννημα, σπαρτά—Φέτου είχα πουλύ γένν’μα. 
χι£πα=ύπόγειον.
γειτουνέβον— εκιακίπτουμαι—Ή  θείτσα Ξαθή σά γκέ σήμερα μοί γει- 

τουνέβ’ κι μοί φκιάν’ τη μλίνα.
γηρουανν— υ γ ή α—Σά δεν εχ5ς γηρουσύν1 τά (τι θά) τά κών’ς τά άλλα ;
γιατατί= δ  ιατί.
γ ια τ \~  διότι.
για ta v to v ~ b ιά τούτο.
γιόυλάρ—χαλινάρι μέ σχοινί.
γλέπόν =  βλέπω.
γλυτήρ'— ξύλο μήκους μιας πήχεως, τό όποιον εχει από το έν μέρος μι

κρόν κεραίαν από τό άλλο δέ δυο προεξοχάς πού αποτελούν γωνίαν 
καί χρησιμεύει διά νά τυλίζεται τό νήμα— Ξυτύλιξα τού κβάρ ατού 
γλυτήρ.

γλυφτουηιν άκας=δ  γλυφών τά πινάκια.
γόμους—τό παραγέμισμα τού ψητού ζώου, από κάστανα, σταφίδες, ρίζι. 
γόνα= γό\ατο—"Εσπασα τού γόνα μ’ πού τη σκάλα. 
γουμίδια=χά μαλλιά μέ τά όποια γεμίζονται τά στρώματα και τά μαξι

λάρια— Πήγα νά πλύνου τά γουμίδια στού ρέμα κί μοί τάκλιψαν τά 
μ’σά.

γοννιάδ'— χ\ γωνιά τού ψωμιού—Δόσιμ’λίγ’ ψίχα γιατί τά δόώια μ’ δεν 
’νι για γουνιάδ’.

γούρνα=3καμένο μέρος—’Άνοιξι μνιά γοΰρνα νά τρέχνα τά νιρά. 
γραμματκ:ός==γραμματικός, γραμματεύς.

Δ

4ά=μύριον δηλωτικόν παραπόνου ή ειρωνείας.—Διέ τουν δά τί μοί κάν’ 
Είδις δα ίμουρφιά πού τ’ ν ’ έχ5!

άε=δέν προ συμφώνου—Δέ θέλου τίπουτα ιξόν νά πιθανόν. Αύτουτού τά 
μάτια δέ γλέπνα. Έρώτ. Τούν ειδις τού Γκιουρτζά πού ήρτι πού τού 
τυρί; Ά π. Δέ.

διαβαίνον=αναχωρώ — Διάβκι ού άθρουπους θύμουσι κί δέθα νέ^τ’ ξανά 
μανά.
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άίονλι— βιολί.
διοκελ =τραπέζι μέ δυο σκέλη, σκεύος εκκλησιαστικόν. 
διοπουϊκο=ό αρχιερατικό; θρόνος τής εκκλησίας. 
δ *μάρκα=όίδνμα
δόλιους— heiXαιος—Ού δόλειους άφόάις παάρέφκι δεν εΐδι άσπρη μέρα.
άου(1ο?;κά(ά=όδοντοκοιλιά.
δονκάνα'—έργαλεϊον γνωστόν τού αλωνιού.
’όσν»'ά--3δωνά— Φέρι δουνά τσ’ παράδις νά διούμ’.
δονκιάζω—  τσαλακώνομαι — Αυτό τού πανί λιγούρα δουκιάζ’ κι’ δέ ξιδου- 

κιάζιτι κουλάη.
δ'ονζάκα— ώ ξύλο μέ τό όποιον χτυπούν τά ρούχα διά νά καθαρισθοΰν 

μέσα στύ ποτάμι.
δρονλικώνον— την πατώνω, τρώγω καλά—"Αμα την δρουλίκουσι ά ! 
άρασκιλιά-=βημα μέ ανοικτά τά σκέλη—Μόν’ τρεις δρασκιλιές κί σ'1 

έφτασα.
δρασλιλίά=όλίγο τι — Ηουλύ δέ γυρέβου, μιά δρασκιλιά κρασάκ’ νά μοί 

.δόσης κί μοί φτάν’ κυρ Θουμά.

Ε

Τύ φωνήεν Ε. που θενά δέ προφέρεται όταν είναι άτονον. Προφέρε- 
ται πάντοτε ώς Η. Διατηρείται δπου τονίζεται. Π. χ. Ή λέν’ αντί Ελένη 
Είδι αντί είδε.
>Έ δηΐόρα= χ\$ϊ\ τόρα, προ ολίγου—Τού Γιάγκού νε γυρέβς; Έ δι τόρα 

διάβκι.
’'^«ατ£α=εκάθισα, έπήρα—Πέθανι κείνους, κιαφτός έ'κατσι πάν’ [στα 

σπίτια τ’ κί στά ούλα τά καλά τ'. 
εμασα=έμάζευσα—Πυγαμ’ στ’άμπέλ’ κι3 έμασαμ ' τά καρύδια. 
εσ ιαξα= ϊσ ιωσα διωρθώθηκα κατά τήν υγεία ή κατά την εργασία—’Ύστα- 

ρα πού τ’ ν’ αλλαγή έσιαξα καλά. Ή  δουληά τ’ μόν πού δέ σιάζ\ Τή 
βίτσα τήν λύγ’σα κί πάλ’ τήν έσιαξα.

Ζ

ζ ' —είς, σ3— θά πάγου "ζ’ Πόλ*
^ακου^αά=ροδσδάφνη.
ζάψτου— κχυπω μπάτσο πού κάνει ζάφ—Τούν έζαψι δυο πού άστραψαν 

τά μάτια τ ’.
ερ— μόριον εκφραστικόν άρνήσεως ή δισταγμού—Θά τού πής ή οχ’; Ναι
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ζερ θά του πώ. . . ΙΙόψα θά πιής ειπις . . . Ναι ζερ πουλά που ο-οι 
πιστέβου.

ζιρβγιος— αριστερός, πού εργάζεται με το αριστερό χέρι. 
ζ(ρβουκταΛ’ς==μυκτηριστικώς ό αριστερός — Αυτό τού ζιρβυυκτάλ* τού 

γαμπρό πού τούν ψούν’σις ; 
ζνάρ—ζθ)νάρι.
ζονρέχον—-'ίόζ)ι έχω, πταίω—Τι ζουρέχ’ κι τύν δέρνεις τού πιδί ; 
ζουφώνουμι- -κρύπτομαι νά μή φανώ.
ζονφώ νου= πλακώνω κρύπτω —Τούν ζούφουσα μέσ’ τού κιλλάρ. 
ζούτλας=ζητιάνος.
ζ.ιοννα— φανέλλα υφαντή στο αργαλειό, σπιτικό μάλλινο υποκάμισο, 

που έφορεϊτο πάνω από τό λινό τό καλοκαίρι και κατάσαρκα τον 
χειμώνα.

Η

"ΙΓτιγια=ϊ7ΐιον —Ή πγι ήπγι κι’ έσκασι 
’/7ρτα=ήλθον
’ΙΙκκληαια=£χ'/.}ο)σιά, δαπάνη εκκλησίας. — Δεν ειχι μήτι τά έςουδα τσ’ 

θανής (Ιου κί τοί'ν σήκουσι ή ηκκλησιά. Κάθι Κυριακή τά πιδιά τή 
σκουλιοϋ τά παγαίννα μιαζουμένα σ’ ν’αράδα στήν ’Ηκκλησιά.

Θ

θ ά μ α — θαύμα—Τού θάμια κί τού πράμα ! 
θαρρώ—νομίζω—θαρρούσα πού μι’ αγαπάς άμά. . . . 
θείτσα=θεία—Ή  θείτσα μάς άψκι χρόνια. 
θέρμη=πυρετός. 
θέρους—θερισμός.
θίραασιά—πυρετός επαναλαμβανόμενος.
θιρμαινουχιι=πυρέσσω— Αυτό τού παλ’κάρ’ ούλου θιρμαίνιτι, πουλύ δέ 

μοί καλουφαίνιτι — Στού σπίτ’ ούλ’ θιρμαίνουμιστι, δέ ζερού τί 
έπαθαμ’.

θλίψου—θλίβω, στραβώνω—’Έπισα κί έθλιψα τού πουδάρ’ μιου κί πρέπ5 
νά πάγ’ ίσα μ’ τού τριάρ’ νά τού διή. 

θουρί«=χρώμα —Γιατί μαρή κόπ’κι ή θούρια σ’ ; τ’ έκανίς παλ’ ; Αυτή 
ή φανέλα κόπ’κι ή θουριά τς, δεν ήάαν καλό πράμια.

I

ν1λερ— ιλαρά—Τά πιδιά μ’ κύμα δεν έβγαλαν ΐλερ.
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ιξον— εχτος — Τςόν πού τα σένα κανείνανα δεν άγαπάου. 
ισιώνου— Ισιάζω.
ίσκιους— σκιά—Αυτός εινι πουλύ φουβιτσιάρς φουβάτι κί τούν ί'σκιου τ ’, 
Ι'αου— Χαον, ίσοκράτημα τής εκκλησιαστικής ψαλμωδίας, συνήθης τρόπος 

ζωής ή συμπεριφοράς — Ού κανουνάρχους 
βαστάει τού ϊσου στού ψάλτ’.
Αύτόνα ο,τ’ θέλ’ς πέτουνα, κείνους 
τού ϊσου τ’ δέ (Ιού χαλνάει.

ί χ τ ε = χ β έ ς— Ποϋνι για πού θά λά ν ’έ'ρτς ϊχτέ στού σπίτ’ μας ; Κόμα θά 
ν ’ ερτς!

ιχπσνος=χθ·εσινός— Αυτό τού σαζάν’ εΐνι τού ίχτισνό. Βρώμσι πγιά.

κ

Κ αϋ-α ρ ιώ ν '^καθαρίζεται — Τού νιρό άμα σταθή στού κιούπ καθαριών*. 
κα#«ρνώ=καΐ}αρίζω—Καθιρνώ ρύζ’ γιά πιλάφ’. Νά καθαρίσης τά κ’κιά, 

σά δέ da καθαίρ’σις. 
κακάά’—κάκαδο. 
κανείνας— κανείς. 
καλί τσα=κουλοΰρα.
καλότχο?;ς=καλότυχθς, Θεός—Τι νά κάνουμ1 έ'τσ’ ήθιλι ού Καλότχους. 
καπουυνος— ό κάποιος. 
κασατοΰρα— μαχαίρα τού ιππικού.
κασμιρεύουμι=ειοωνενομιαι—Τί κάθισι κί κασμιρεύισι τού κόσμου ; Δέ 

γλέπ’ς τά μούτρα σ’ στού γκαθρέφτ’. . . 
κάτανους=ούγγρικό μεγαλοκαμωμένο άλογο.
καταπό3’=δπίσω, κατόπιν —Μην έ'ρχισι καταπόδ’ μου σ’ είπα. Δεν

άκοΰς ;
καταρέτα— χο μέρος διά τού οποίου τρέχει τό νερό τής στέγης δταν βχέ· 

χη—Άπού τού κρύου πάγουσαν τά καταρέτα κί κρέμασαν κρού
σταλλα.

καπτ<.ρΐ'ΐά=άκακία.
κατσήέύλους^ιθίγγανος, επαίτης, φιλάργυρος —Μή γίνισι δά κατσί- 

βιλους.
κατσπουάχιά£ουμι=άδιαθετώ. 
κ/?«ρ=κουβάρι. · 
κιβουρ— κιβώτιον, φέρετρον. 
κ ΐα ϊια  =κλάμματα—Τούν έπιασαν τά κλαϊτα. 
κλειδουατουμνιάζον— σ ιωπώ



κμάρ— κονμάοι, χωματένιο δοχειον νερού. 
κόμα=άκόμη.
πόμα=έμπρός — Κόμα κόμα, τρέχα!
κό,αα=πλέον—Τού καλουκαΐρ’ εί,νι κόμα καλό που τού χ’μώνα, 
κόμπουσα=έ'φαγα για πρώτη φορά — Φέτου κόμα δέ γκόμπουσα σταψύλ’. 
κ ό τσ α λα — χά σκουπίδια του σιταριού—Πάστριψα τού σταρ’ κι’ έδουκα 

τά κότσαλα στα π ’λιά. 
χ ο ν λ ’κ ο ν ς— κ ούρκος.
κ ρ ο υ κ τώ = σ η ο ν ντ , ίθ—Δάσκαλι αυτός μοί κρουκοΰτ’σι.
κρί7«ά<:=κρέας.
κονμάρ==%αοχ οπαίγνιον.
κονλ4«,=πήτα τού γάμου η τής Πασχαλιάς.
κοννέβον— σ χ έκομαι, μένω—'Η μέλ’σα μας έ'φ’γι κι κώνιψι άπαν’ στη κα- 

τιτιρνιά
κ ο ντσ ίδα — κοχαος των μαλλιών
χοϊ)μοϋλα=μαζευμένο χώμα ή άλλο τι πού σχηματίζει λοφίσκον. 
κ ο υ κ ο ν ρ ίκ *=τό άκρότατον σημειον- Ου πιτνός άνέβκι τσακ στού κου- 

κουρίκ’ άπάν’ στού δέντρου. 
κονφνί.δ' — μικρό κοφίνι, to κοφνίδι τής μελίσσης, 
κονχτη— μέρος προφυλαγμένο από αέρα.
><ού(1ρος=κοντός—Ού ράφτ’ς τού μανίκ’ σου τώκανι πουλύ κοΰάρου.

Λ

Ααγόγις>ονς— δ λαγόγερος, τό γνωστόν τρωκτικόν.
Α ά ζ α ρ ο ν ς = Τό Λαζαροσάββατο έβγαινε ό Λάζαρος δηλ. κάποιος, συιή- 

θως ’Αθίγγανος, ντυμένος κάπως παράξενα χρώματα ποικίλα, κορ
δέλες κτλ„ καί συνοδεία μουσική: έχόρευε καί έζητιάνευε είς τούς 
δρόμους, συμβολίζουν την πρώτην χαράν διά την άνάστασιν τού Λα
ζάρου.

λάκκσυς=τό^άργαλειό πού ύφαίνει τό πανί.
λ α λ ά ο ν ς— π.αίζω έμφυσον όργανον. Έπί .ζώων, φοονάζω—Καλά τού λαλάει 

τού κλαρνέτου, Ου πιτνός μας δέ ξερού γιατί δέ λιαλει. Οι πιτνοί 
λιαλιούν θά πή που ξημέρουσι.

λα νά ρ — έργαλειον πού καθαρίζονται τά μαλλιά, ό μ ω ά ζ ε ι  όρθιο χ·»ένι 
από τά σιδηρένια δόντια τού οποίου περνιέται τό φυσικό μαλλί καί 
ξαναπερνιέται εως οτουγίνη ή τουλούπα. ’Απ’ αυτήν, στη ρόκα δεμέ- 
νην, τραβιέται σιγά σιγά ή μάλλινη κλωστή στριμμένη. 

*λαφρύς=έλαφρόμυαλος 
λαχανΙ— %ρώμα τού λαχάνου. ·
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λαχαίν’= τυ χ α ί\£ ΐ—Πΰνι πιδιμ ίσα μ’ τού καπηλειό μή λαχ’ κι βρή; τού 
μπαμπά σ'.

λιαληματα= τά  μουσικά όργανα, ή μουσική—Άκούγ5 τά λιαλήματα, έρ- 
χιτι ή νύφ’.

λιγάμινους= ο  περί ου ό λόγο;. Όμιλοΰν περί τίνος ό όποιος περιμένεται 
νά ελθη καί άργοπορεϊ πολύ—Ού λιγάμινου; μάς γέλασι κι δέ θά 
νέρτ’ φαίν’τι.

λιγνέβον— γίνομαι Ισχνό;—Αυτό τού κουρίτσ5 πουλύ λίγνιψι κί δέ μοί κα- 
λουφαίν’τι.

λίγον άίποντα—=λίγο κάτι τι.
λ ’μόρία=μνημόρια, μνήματα.
λ 'μ ά ρ κ ο υ = \αίμαργο—Τι λ’μάρκου πού εισι !
λ 'μάρς ’—λα ί μαργ ο ς
’λό^ρα—ήλύφρα, το καρφί τού πετάλου.
λουάρί—κομμάτι—Δύσι μ ’ ενα λουάρί ζάχαρ’.
λονάρίζ— εχει μέσα ενα σκουπιδάκι—Τού μάτ’ μου λουάρίζ’ τι ξέρ’ς τι 

έπισι μέσα.
'λουγνρνάου — ζοιγυρίζω—Ούλου μοί λουγυρνάει μια θέρμη άμα νά διούμ’ 

τί διάβουλους θά βγή.

f  ό Ε. Α.



ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ

Τη 9 ’Ιουνίον 1934 άπέθανεν ο Χρηστός Τσούντας. eH  διευθύνονσα 
’Επιτροπή τον Θρακικοΰ Κέντρου άμα τη θλιβερά εϊδήσει του θανάτου 
Χοΰ σοφού Θρακός καθηγητον και επιτίμου μέλους αυτόν, συνελθοΰσα εκ
τάκτως την ΤΟην Ιουνίου  έιμηφίσατο όμοφώνως m. 1) δπως παρακολούθηση 
αύσαωμον το Διοικητικόν Συμβούλων  τήν κηδείαν αυτόν, 2) δπως άποοτα- 
λονν συλλυπητήρια γράμματα εις την οικογένειαν του αείμνηστου, 3) δπως 
άναρτηθη η εΐκών αυτόν εν τη αιθούση των συνεδριάσεων και 4) δπως εν 
καιρω, εν φιλολογικψ μνημοσύνη), έξαρθη η επιστημονική τον έκλιπόντος 
καθηγητον σταδιοδρομία.

Ό  Χρηστός (η Χριστόδουλος ώς εν τη πατρίδι του έλέγετο) Τσονντας 
έγεννηθη έν Στενημάχω της Θράκης τφ  1857. Τά πρώτα γράμματα έδι- 
δάχθη εις τά ελληνικά σχολεία της πατρίδος του και εν Φιλιππουπόλει, 
τό δε γυμνάσιον έπεράτωσεν εις τάς ’Α θήνας. Πανεπιστημιακάς σπουδάς 
εκαμεν έν Γερμανία, δπόθεν έπανελθυον έδίδαξεν εις τά Ζαρίφεια διδα
σκαλεία της Φιλιππονπόλεως. Τ φ  1883 διωρίσθη έφορος των αρχαιοτή
των. Το) 1901, εκλεγείς καθ?ιγητης τον Ε θν ικού  Πανεπιστημίου , έδίδα
ξεν εν αντίο επί είκοαιπενταετίαν την ιστορίαν της αρχαίας τέχνης. ’Απο-  
χωρησας της υπηρεσίας τφ  1925 έκληθη και πάλιν ύπδ της πολιτείας 
χάριν ένισχύσεως τού νεοσνστάτου Πανεπιστημίου Θεοσαλονίκης, και εδί
δαξεν έν αντφ  έπί τινας μήνας τ φ  192 7.

Πόσον ώραϊα έγραφεν ο Τσονντας και διά τον πολυν κόσμον εδειξε 
το μικρόν λαϊκόν βιβλίον τον « 'Η  Άκρόπολις» έκδοθέν τφ  1900 εις την 
βιβλιοθήκην τον Συλλόγου προς Διάδοσιν *Ωφελίμων Βιβλίων.

Εις rd? 8' Φεβρουάριου 1935 τό Θρακικόν Κέντρον έτέλεσεν έν τη 
αιθούση της ’Αρχαιολογικής ' Εταιρίας πολιτικόν μνημόαυνον είς ο παρέστη
σαν (5 κ. Μακρόπουλος '  Υπουργός της Παιδείας, ό κ. Γόνατας Πρόεδρος 
της Γερουσίας, ό κ. Παπαναστασίου πρώην πρωθυπουργός, πολλοί συνά-
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6ελφοί τον κα&ηγηταί τον Π ανεπιστημίου , ακαδημαϊκοί καί άλλοι πολλοί 
φίλοι, καί πατριώ ται τιμφ ντες την μν η μην τον αείμνηστον. 'Ο ακαδημαϊ
κός κ. Κ . Κ ονροννιώτης, κατά καράκλησιν του θρακικοϋ Κέντρου, ώμί- 
Α̂ σε κατ’ αυτά ώς :

Το Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών είχε την εΰγενή σκέψιν να μας συγ- 
καλέση σήμερον εδώ, τού; συμπολίτας, φίλου;, συναδέλφους, μαθητάς 
και θαυμαστά; τοΰ έκλιπύντος σοφού, καί εκλεκτού Θρακός Χρήστου 
Τσουντα διά νά τιμήσωμεν εις σεμνήν συνάθροισιν την μνήμην τοΰ άν- 
δρός, που αφιέρωσε μέ τόσην επιτυχίαν και αυταπάρνησιν την ζωήν του εΐς 
την υπηρεσίαν τής Ελληνικής και τής παγκοσμίου επιστήμη:·. Ό  Χρ. 
Τσοΰντας έφυγεν από τον κόσμον τούτον ήσυχα και αθόρυβα, σαν νά 
είχε παρασκευάσει ό ίδιος τό τέλος του σύμφωνα μέ τον δλον τρό
πον τή: ζωής του’ τόσον αθόρυβα, ώστε ολίγοι μόνον έμαθαν ημέρας 
τινάς προ τοΰ θανάτου του, ότι ήσθένει επικίνδυνος, καί τό επελ- 
θόν αιφνιδιαστικός τέλος μετά μικράν φαινομενικήν καλλιτέρευσιν 
έκαμεν, ώστε ακόμη και οΐ περισσότεροι των φίλτον του νά μή λά
βουν εγκαίρως γνώσιν τής θλιβερά; αγγελίας, καί νά μή. δυνηθοϋν 
νά απευθύνουν εις τον νεκρόν του τον τελευταιον χαιρετισμόν.



Κ. Β^ονροννιώτή

Χρεωστούμεν καί διά τούτο χάριτας είς τό Θρακικόν Κέντρον, ότι μάς 
δίδει την ευκαιρίαν νά έκτελέσωμεν σήμερον εδώ καί τό λυπηρόν αυτό 
καθήκον άπευθύνοντες πνευματικόν χαιρετισμόν είς την "ψυχήν του φί
λου μας.

Εις την Ελλάδα, δπου αί αρχαιότητες είνε πανταχού κατεσπαρμέ- 
ναι επάνω καί υποκάτω τής επιφάνειας τής γης πάντοτε υπήρχε τό παρά- 
πονον καί ή κατηγορία, όα «ύεαι, «μή εφορευόμεναι προσηκόντως» δεν 
έσώζοντο αβλαβείς από τής αδιαφορίας των πολλών καί τής αθεμίτου τι- 
νών κερδοσκοπίας. Προ πεντηκονταετίας περίπου, περί τό 1880, τό κα
κόν είχε παραγίνει, από πλεΐστα δέ μέρη τής επικράτειας άνηγγέλλοντο 
βλάβαι αρχαίων, καί ή τυμβωρυχία καί ή λαθραία πώλησις καί εξαγωγή 
αρχαίων ήτο είς τήν ακμήν της. Τότε έφευγαν από την Ελλάδα αί ωραϊ.αι 
ΤαναγραΓαι κόραι, τά πλεΐστα των καλλιστών αττικών αγγείων καί 
επιτύμβιων αναγλύφων, καί ωραιότατα κλασσικά αγγεία έξ Ερέτριας. 
Έξ άλλου ολίγον μόνον προ του 1880 είχε περατωθή ή μεγάλη γερμανική 
άνασκαφή τής ’Ολυμπίας, καί είχεν ΐδρυΟή ή γερμανική αρχαιολογική 
σχολή των 'Αθηνών. Οι κατελθόντες ενεκα τής άνασκαφής ή ως εταίροι 
τής σχολής είς τήν Ελλάδα Γερμανοί αρχαιολόγοι, ώς καί οί αρχαιο
λόγοι τής από πολλού πρότερον ύπαρχούσης γαλλικής αρχαιολογι
κής σχολής, μή περιοριζόμενοι μόνον είς τήν μελέτην των εν Άθή- 
ναις αρχαιοτήτων, είχον διαχυθή καί είς τάς επαρχίας καί τακτικά 
έδημοσιεΰοντο μελέται τούτων περί αρχαιοτήτων, πού ύπήρχον είς αύτάς. 
’Ακόμη καί είς τά μουσεία καί τάς συλλογάς, πού είχε κατορθαύσει ή καλή 
μας ’Αρχαιολογική Εταιρεία νά ίδρυθούν είς τάς ’Αθήνας καί είς τάς 
επαρχίας, αί μελέται καί οί κατάλογοι τών αρχαίων εγίνοντο διά τών 
ξένων τούτων αρχαιολόγων.

Και δεν έβλεπον μέν δυσαρέστως, οΰδ’ άπέφευγαν νά συντρέχουν 
καί τάς εργασίας ταύτας οΐ διευθύνοντες τότε τήν Εταιρείαν σοφοί άνδρες 
καί αγαθοί πατριώται, καί ιδίως ό πρόεδρος αυτής Φίλιππος Ίωάννου, καί 
ό γραμματεύς Στέφανος Κουμανούδης, όστις επί πλεΐστα έτη ήτο ή ψυχή 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εκείνος πού προήγεν ό ίδιος διά τών εργα
σιών καί τού παραδείγματος του, καί ύπεστήριζε. κατ’ εξοχήν τήν αρχαιο
λογικήν επιστήμην είς τήν Ελλάδα,, άλλ’ όμως δεν άπέκρυπταν τήν θλΐ- 
ψιν των, ότι δεν ύπήρχον "Ελληνες νά μετάσχουν είς τον ώραΐον αυτόν 
επιστημονικόν ανταγωνισμόν, πού εγίνετο είς τήν πατρίδα των μέ σκοπόν 
τήν έρευναν καί μελέτην τών προγονικών των κειμηλίων, τής προγονικής 
ιστορίας των, αφού δά καί ή επίσημος έπίβλεψις καί ή άνασκαφή πολ- 
λάκις τών αρχαίων τόπων μέ τήν έγκρισιν τού δημοσίου εγίνετο υπό αν
θρώπων πού δεν ήσαν είδικώς προς τούτο (ορισμένοι.

Λιά τούτο ήρχισαν μέ τά γλίσχρα μέσα μού διέθετε καί τότε, όπως



καί τώρα καί πάντοτε κατόπιν, ή Εταιρεία μας, να προσλαμβάνουν προ<*~ 
ωρινώς καταλλήλως καί είδικώς μορφωθέντας επιστήμονας, πού θά είμ- 
πορούσαν καί την καλήν συντήρησιν των αρχαίων νά επιβλέπουν, καί εις 
την μελέτην αυτών νά μή υστερούν των ξένων συναδέλφων των, συγχρό
νως δέ έπί,εζον τό δημόσιον νά φροντί.ση πλέον αυτό διά τον διορισμόν 
είδικώς, άρχαιολογικώς κατηρτισμένων επιστημόνων, ως τακτικών αρ
χαιολογικών υπαλλήλων τοΰ Κράτους· Αί συστάσεις τής Εταιρείας ήρχισαν 
ευτυχώς νά εκτελώνται ταχέως, τουλάχιστον έν μέρει καί κατ’ ολίγον 
υπό τού κράτους. Ούτω κατωρθώθη τότε νά άποκτήσωμεν τούς ολίγους 
αρχαιολόγους, πού συνετέλεσαν πρώτοι νά επικράτηση καί μεταξύ τών 
'Ελλήνων*ή ορθή επιστημονική αρχαιολογία.

Ό  Τσούντας μέ τον Φίλιον διωρίσθησαν τότε, τό 1883, ώς έφοροι 
αρχαιοτήτων, αφού πρώτον ειχον προσληφθή εις την υπηρεσίαν τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

’Ολίγον πρότερον ειχον διορισθή δ Σταματάκης καί δ Καββαδίας, 
καί ολίγον βραδΰτερον δ Λεονάρδος, ό Στάης καί δ Καστριώτης. Μέ την 
βοήθειαν αυτών καί μέ τάς εργασίας των ήρχισε την νέαν λαμπράν περί
οδόν της καί-ή Αρχαιολογική Εταιρία. Μέ αυτούς έπεχείρησε, καί δίε
ς ηγε τάς μεγάλας άνασκαφάς τής Επίδαυρου, τής Έλευσϊνος, τής Άκρο- 
πόλεως τών ’Αθηνών, τών Μυκηνών καί τού Άμφιαρείου τού Ώρωπού. 
Τότε ήρχισε καί ή νέα περίοδος τοΰ ωραίου μας περιοδικού τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος, πού ήμιλλάιο δσον αφορά εις την ύλην προς τά 
συγχρόνως έκδιδόμενα ξένα αρχαιολογικά περιοδικά, καί ύπερέβαινε πολ- 
λάκις αυτά είς τήν έμφάνισιν. Έπί πολλά έτη οί αρχαιολόγοι αυτοί, οι 
πρώτοι έφοροι, μετά τών οποίων συνειργάζοντο χωρίς νά έχουν δημοσίαν 
θέσιν δ Μυλωνάς, καί διά πολύ ολίγον χρόνον δ διακεκριμένος πολιτικός 
μας Θεμιστοκλής Σοφούλη; ησαν οι κύριοι συντάκται καί τής Αρχαιολο
γικής Έφημερίδος. Αυτοί ήσαν καί οί άξιοι αντιπρόσωποι τής Ελλάδος 
κατά τήν ηρωικήν εποχήν, όπως προσφυώς ώνομάσθη ή παρελθούσα λαμ
πρά περίοδος τής Ελληνικής αρχαιολογίας.

Ό  Τσούντας, πού μάς έμενε τελευταίος μέχρι προ μικρού χρόνου 
ακόμη, είχε μεταξύ τούτων πρωτεύουσαν θέσιν. Έχων σπανίαν φιλολο
γικήν, ιστορικήν καί εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν, σπουδάσας είδικώς τήν 
αρχαιολογίαν είς ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ήτο σρτίως παρεσκευασμένος 
διά νά είνε μεταξύ τών πρτότων είς τό επιστημονικόν στάδίον, είς τό 
οποίον ανήκε καί τό έργον, πού έξέλεξεν ώς σκοπόν τού βίου του, Έβο- 
ηθεΐτο είς τούτο καί από τά πλούσια χαρίσματα μέ τά οποία τον έπροΐκι- 
σεν ή φυσις, τήν ασυνήθη ευφυΐαν, ευρύ κριτικόν καί πρακτικόν πνεύμα,

εργον χον Χ ρ ή σ το υ  Ψ σονντα  396



Κ. Κουροννιώτη

και διάνοιαν διαυγήδυναμένην να βλέπη καί κρίνη τά πράγματα 
καθαρά καί άνεπηρρέαστα, και ακόμη από τό αίσθημα τής ανάγκης τής 
απεριορίστου άφοσιώσεως εις την εργασίαν του.

ΤΗτο ή εποχή, πού έλάμβανε νέαν δλως διαμόρφωσιν ή επιστήμη 
τής αρχαιολογίας, δτε ακριβώς ήρχιζε τό αρχαιολογικόν του έργον ό 
Τσοΰντας.

’Ολίγα έτη πρότερον αΐ άνασκαφαί τής ’Ολυμπίας ειχον δείξη, οτι 
έπρεπε μέ νέας δλοος μεθόδους καί μέ πολύ εύρυτέρους σκοπούς, όχι μό
νον προς άνακάλυψιν κινητών καί ακινήτων αρχαίων, νά γίνεται ή άνα- 
σκαφή των αρχαίων τόπων. Ά λ λ ’ ιδίως αί άπροσδόκητοι, καταπληκτικοί 
ανακαλύψεις τοΰ Σλείμαν εις τήν Τροίαν, τήν Τίρυνθα καί προπάντων εις 
τάς Μυκή,νας, παρουσίαζαν νέους, ορίζοντας εις τον δρόμον τών μελετη
τών τής άρχαιότητος. ’Ενώ μέχρι τότε έπιστεύετο, δτι ό ένατος τό πολύ 
αιών θά ήδύνατο νά εινε τό άνώτατον δριον τής βρεφικής ηλικίας τοΰ 
ελληνικού πολιτιστοΰ, καί δτι αΐ διάφοροι τεχνικαί γνώσεις, πού κατέστη
σαν δυνατήν τήν πρόοδον καί τήν τελειοποίηση· τής Ελληνικής τέχνης 
μετά τον 7ον αιώνα αναφαίνονται εις τήν Ελλάδα, παρουσιάσθησαν αί
φνης δλθ)ς άπροσδοκήτως επί τής Ελληνικής χώρας λείψανα πολύ προ- 
ωδευμένου πολιτισμού, πούέδείκνυαν, δτι εις τον τύπον μας πολλάς εκα
τοντάδας' ετών προ τού τασσόμενου ορίου τής αρχής τού πολιτισμού τής 
Ελλάδος έζη λαός με πολιτισμόν άνεπτυγμένον εις αφάντασταν τελειο- 
ότητα, έχων πόλεις ασφαλώς ώχυρωμένας μέ τείχη, τών οποίων ή θαυμα- 
σία εμπειρία εις τήν οικοδομικήν τέχνην καί ό πλούτος τών χρησιμοποιη- 
θεισών εις τήν οικοδομήν των μηχανικών καί τεχνικών μεθόδων επροκά- 
λει κατάπληξιν. Ά λλ’ ακόμη καταπληκτικώτερον εις τον λαόν αυτόν ήτο, 
ρητήν ιδίαν μεγίστην άνάπτυξιν, τον αυτόν πλούτον τεχνικών μεθόδων 
είχε καί εις πάσας τάς λοιπάς τέχνας. Αί ανακαλύψεις αύταί άπεμάκρυ- 
ναν πολύ τήν αρχήν τής Ελληνικής ιστορίας, καί έφεραν έκ νέου εις τήν 
έρευναν παλαιά ιστορικά ζητήματα, πού εθεωρούντο σχεδόν όριστικώς 
λελυμένα, άνετρέποντο δ’ έξ ολοκλήρου δι’ αυτών καί αΐ βάσεις τής 
ιστορίας τής Ελληνικής τέχνης, ή αρχή τής οποίας έπρεπεν εντελώς νά 
τροποποιηθή> καί νά πλουτισδή μέ τήν προσθήκην δλως νέων κεφα
λαία) ν.
, Ποιος ήτο ό λαός, εις τον όποιον ανήκουν τά θαυμάσια εκείνα 

πράγματα ; *Ησαν οί άποτελοΰντες αυτόν οί πρώτοι κάτοικοι τών 
.’’Ελληνικών χωρών, ή προηγήθησαν τούτων και άλλοι εις τον τόπον; 
’Από πού ήλθεν ό λαός αυτός ; Ποια ή σχέσις του προς τούς άλλους πα- 
λαιότερον τών Ελλήνων εμφανιζόμενους εις τήν ιστορίαν ξένους λαούς, 
καί μέ τούς ιστορικούς "Ελληνας ; ήσαν τά ερωτήματα πού ετίθεντο προ

&%
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πάντων είς τού; αρχαιολόγου:, των οποίων δά εργον ήτο ή άναστάτώσις 
αυτή, και εις τούς ιστορικούς.

Βοηθήματα θά ειχον φυσικά κατά πρώτον λόγον τά νεωστί άπο- 
καλυφθέντα και αλλά πρότερον γνωστά', αλλά δυσερμήνευτα, ή κακώς 
ερμηνευόμενα μέχρι τότε μνημεία, και έπειτα τάς παραδόσεις, πού μάς 
διέσωσαν οί αρχαίοι συγγραφείς, καί ιδίως έκείνας, πού άναφέρονται 
εις την παλαιοτάτην, την μυθικήν, ή ήροκκήν περίοδον τής Ελλάδος. 
Ό  "Ομηρος και οί επικοί έν γένει ποιηταί, εις τά ποιήματα των οποίων 
μάλισοιαί ήροικαί πράξεις ειχον ώς τόπογ έκτελέσεως προ πάντων τάς 
πόλεις, όπου έγιναν αί νέαι ανακαλύψεις, θά ήσαν οί κύριοι οδηγοί των 
σοφών.

Οί σπουδαιότεροι ιστορικοί, οί περιφημότεροι αρχαιολόγοι όλου τού 
κόσμου ήσχολοΰντο μέ την λύσιν τών ζητημάτων, καί ά'πειρα είτετά 
πραγματευόμενα αυτά νέα βιβλία και αί μονογραφιαι πού είδαν τότε το 
φώς. Ό  νεαρός Τσούντας άνελάμβανεν έκ τών Ελλήνων νά μετάσχη κατ’ 
αι’τήν την διεύθυνσιν εις την ζωηράν διεθτή επιστημονικήν κίνησιν. Μίτο 
ό ένδεδειγμένος προς τούτο, καί χάρις εις τά φυσικά πνευματικά του 
χαρίσματα καί εις. την άρτίαν προπαίδευσιν ήτο επόμενον νά μή μένη 
εις τάς τελευταίας γραμμάς τών συναγωνιστών του.

Ό  Σλείμαν δημοσιεύων το βιβλίον του περί Μυκητών μέ βάσιν τά 
αποτελέσματα τών άνασκαφών του έπίστευεν, ότι μέ αυτά μόνον έλύοντο 
ασφαλώς καί όλα τά ζητήιιατα, πού έθέσαμεν ανωτέρω' όπως εις την 
Τροίαν έτσι καί εις τάς Μυκήνας,τά πράγματα πού εύρεν ήσαν λείψανα τών 
χρόνων τών ομηρικών ηρώων. Οί νεκροί τών βασιλικών τάφων τών Μυ
κηνών ήσαν ο ’Αγαμέμνων καί οί μετ’ αυτού δολοφονηθέντες υπό τής 
Κλυταιμήστρας καί τού Αίγίσθου ακόλουθοί του" ή τέχνη καί εν γένει ό · 
πολιτισμός, πού παρουσιάζετο δΤ αυτών ήσαν ή τέχνη καί ό πολιτισμός τών 
Ελλήνων τών ομηρικών χρόνων. ’Αλλά το ζήτημα δέν ήτο τόσον άπλούν. 
ΙΙαρουσιάζοντο πραγματικώς ομοιότητες μεταξύ τού πολιτισμού πού εδεί- 
κνυαν τά ευρήματα τών Μυκηνών, τής Τίρυ^θος καί τής Τροίας καί τού πολι
τισμού τών ομηρικών ηρώων, άλλ’ ύπήρχον καί τόσον μεγάλαι διαφοραί, θύστε 
δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άνεξετάστως δεκτή ή γνώμη τού Σλείμαν. Ά λ 
λως τε καί μέ την πρόοδον τής μελέτης έφά νη, ότι μέ τά μέχρι τότε γνωστά 
μνημεία, όσον καίάν έμελετώντο καλάίς, δέν ήτο δυνατόν νά έχωμεν άρ
τίαν την εικόνα τού πολιτισμού εις τον όποιον άνήκον έπρεπε προς τού- 
τοις διά νά είνε δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν τά νέα ευρήματα καί είς 
τά άφορώντα την γενικήν ιστορίαν τής Ελλάδος ζητήματα, νά γίνη γνω
στόν μέχρι πού καί είς ποίας ά'λλας πόλεις τής Ελλάδος ήτο έξηπλωμένος 
ρ παλαιότατος πολιτισμός τών Μυκηνών. Ά λλ’ ακόμη παρετηρεΐτο τότε,
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ότι και άλλα γνωστά και ποότεοον, άλλα μή δυνάμενα νά έξηγηθώσι κα
λώς άρχαΐα ευρισκόμενα πρό πάντων εις τάς Έλληνικάς νήσους ήσαν 
πχλαιότερα ακόμη των ευρημάτων των Μυκηνών, καί παρουσίαζον πολι
τισμόν προγενέστερον τοΰ πολιτισμού των Μυκηνών. Νά ολοκλήρωσή τό 
σύστημα των βοηθημάτων, που έχρειάζοντο εις τήν μελέτην των τεθέν- 
των ζητημάτων, οσα τουλάχιστον άνήγοντο εις την αρχαιολογίαν, διά τής 
συμπληρώσεως τής άνασκαφής των Μυκηνών, καί διά τής άνασκαφής 
καί άλλων ελληνικών τόπων, όπου υπήρχαν όμοια προς τά των Μυκηνών 
μνημεία, καί ακόμη διά τής έρεΰνης καί διαφωτίσεως τοΰ παρουσιαζομένου, 
προπάντων εις τάς νήσους παλαιοτέρου, παρά ό Μυκηναϊκός, πολιτισμού, 
άνέλαβεν, όπως καί έπρεπεν άλλως τε. ή ’Αρχαιολογική μας Εταιρεία σιη- 
ριζομένη κυρίως εις τάς ικανότητας τοΰ Τσοΰντα, τοΰ οποίου καί ΰπήρ- 
Ηεν αυτό τό λαμπρόν έργον της επιστημονικής του ζωής.

Ό  Τσοΰντας ολίγον μοόΐ’ον ήσχολήθη διά δημοσιεύσεων μέ ζητή
ματα, πού δεν άνήγοντο εις τήν προϊστορικήν όνομασθεΐσαν αρχαιολο
γίαν’ ότι όμως δεν τοΰ ήτο ξένη και ή αρχαιολογία των ιστορικών χρό
νων άποδεικνΰουν δλίγαι καλαί, αί πρώται, εις τούς πρώτους τόμους 
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος δημοσιευθεΐσαι μελέται του περί σπου
δαιότατων επιγραφών, πού εύρέθησαν εις τήν ’Ελευσίνα, όπου διηΰθυνε 
τότε τήν μεγάλην άνασκαφήν δ Φίλιος, μετά τοΰ οποίου συνεδέετοδιά 
’θερμής φιλίας δ Τσοΰντας. Συγχρόνως σχεδόν ήσχολήθη καί μέ όλίγας 
αγγειογραφίας τής Άκροπόλεως των Αθηνών, όπου καί διηΰθυνεν επ 
ολίγον καί ο ίδιος τήν άνασκαφήν καί διά τά ευρήματα τής άνασκαφής 
των τάφων των κλασσικών χρόνων τής Ερέτριας έγραψεν τότε ολίγα, 
άφοΰ καί εκεί κατά τό 1886, πρώτος αυτός ταχθείς προς τοΰτο υπό τοΰ 
Κράτους, διηΰθυνε τήν συστηματικήν άνασκαφήν τών πρότερον υπό των 
τυμβωρύχων δεινώς διασυλουμένων έρετρικών νεκροταφείων.

Πριν ακόμη άοχίση τήν άνασκαφήν του εις τάς Μυκήνας έδημοσί- 
ευσεν ό Τσοΰντας, τήν πρώτην περί τών προϊστορικών πραγμάτων μελέ
την. Είν.ε τό άρθρον του περί τών προϊστορικών τάφων τής Ελλάδος εις 
τήν Αρχαιολογικήν’Εφημερίδα τοΰ 1885. Εις τήν περισποΰδαστον αυτήν 
μικράν μελέτην φαίνεται ήδη ή μεγάλη δΰναμις τής κριτικής διανοίας τοΰ 
Τσοΰντα καί όλη ή προσπάθεια, πού έκαμε ώστε, ήδη άπό τής αρχής τής 
επιχειρήσεως τών προϊστορικών άνασκαφών του νά εινε κάτοχος τής κο
λοσσιαίας επιστημονικής εργασίας πού έγινε υπό άλλων μέχρι τότε διά 
τούς προϊστορικούς χρόνους όχι μόνον τής Ελλάδος, άλλα καί όλου τοΰ 
κόσμου. Συγχρόνως όμως φαίνεται εις τό άρθρον αυτό καί ή εντατική 
άπασχόλησίς του μέ τήν ερμηνείαν τών αμίμητων ποιημάτων τοΰ Όμηρου 
χάριν τής χρησιμοποιήσεως αυτών-εις τήν ερμηνείαν πολλών ζητημάτων 
τής προϊστορικής αρχαιολογίας.
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Κυρίως οι θολωτοί τάφοι των Μυκηνών, καί ο! άλλοι πλούσιοι βασι
λικοί τάφοι που ε ύρέθησαν υπό τοΰ Σλείμαν σκαμμένοι εις μεγάλους τε“ 
τραγώνους λάκκους πλησίον τής ϊίΰλης των Λεόντων είνε τό υποκείμενον 
τής πρώτης του προϊστορικής μελέτης. ’Αντιθέτους προς πολλούς πού 
έζητουν ν ’ αποδείξουν, ότι οι θολωτοί τάφοι έν Έλλάδι έγειναν κατά 
μίμησιν όμοιων τάφων, πού θά ύπήρχον εις ξένας χώρας, καί ιδίως εις 
την ’Ασίαν, δέχεται ό Τσοΰντας, καί άποδεικνύει δτι οΰτοι άνεπτΰχθη- 
σαν καί έτελειοποιήθησαν εις την Ελλάδα κατά παλαιάν παράδοσιν καί 
μέ την άνάμνησιν των παλαιών στρογγυλών καλυβών, πού ήσαν αί πρώ- 
ται κατοικίαι τών μακρυνών προγόνων των, αφού είνε γνωστόν υτι οί 
άνθρωποι, προ πάντων δέ εις τού; παλαιοτέρου: χρόνους, ήγάπων καί 
αγαπούν ακόμη νά δίδουν εις τούς’ τάφους των τό σχήμα τών επιγείων 
κατοικιών των. Ή  γνώμη αυτή πού ύπεστήριξεν ό Τσούντας, δτι Ελλη
νικόν εύρημα εινε οί θολωτοί τάφοι, τά θαυμασιώτερα έργα τών Μυκη- 
ναίων, πού έκαμνον κατάπληξιν καί εις τούς αρχαίους "Ελληνας τών ιστο
ρικών χρόνων, θεωρείται σήμερον σχεδόν γεοικώς ώς ή μόνη ορθή.

Καί ή άλλη γνώμη, την όποιαν πρώτος ό Τσοΰντας υποστηρίζει ήδη 
εις την μικράν αυτού μελέτην, δτι δηλαδή επί τών βασιλικών τάφων τής' 
άκροπόλεως τών Μυκηνών εϊχεν σωρευθή χαμηλός τύμβος, τοΰ οποίου 
τρόπον τινά πολυιελεστέραν τού συνήθους κρηπίδα άπετέλει ό έκ σειράς 
αντιστοίχων όρθιων στηλών κτισμένος κύκλος, πού περικλείει άνου τήν 
επιφάνειαν τών τάφων, δεν έχει άποβάλει τελείως τήν πιθανότητά της, 
καί μολονότι κατόπιν, και τελευταίως πάλιν, διά πολύ σοφών επιχειρημά
των ύπεστηρίχθη αντίθετος γνώμη ένισχυομένη καί διά τών παρατηρή
σεων νεωτέρων αξιολογούν επί τόπου άνασκαφών, οτι δηλαδή ο έξ αντι
στοίχων όρθιων πλακών κύκλος δεν είχε πληρωθή άρχικώς διά τύμβου, 
άλλ’ εμενεν ανοικτός ώς ιερόν τέμενος χάριν τών γινομένων υπό τών 
απογόνων τών βασιλέων επί τών τάφων των ίεροτελεστειών, διότι έν 
τοιαύτη περιπτώσει είνε πολύ περίεργον, οτι άφήκαν τό άνοιγμα, πού έ- 
χει ποός βορράν ό μνημειώδης κατά τά άλλα λίθινος κύκλος, άνευ θύρας 
ώστε νά δύνανται νά μιαίνουν ελευθέρους ακόμη καί τά ζώα τό βασιλικόν 
ιερόν. Άφίνω δά τάς άλλας παραδόξους ανωμαλίας εις τον σχηματι
σμόν τού προτεινομένου ορατού πάντοτε τεμένους, πού ειμεθα ήναγκα- 
σμένοιέκ τών πραγμάτων νά δεχθώμεν,

Ή  σπουδαία άνασκαφική εργασία τοΰ Τσούντα ήρχισεν εις ταςΜυ- 
κήνας, δπου καί μετά τήν μικράν συνέχισιν τής άνασκαφής τοΰ Σλείμαν 
υπό τού Σταματάκη, άποθανόντος έν τφ μεταξύ, τό έργον τής άνασκα
φής καί τής μελέτης τού σπουδαίου τόπου έμενε πάντοτε εις τήν αρχήν 
του* εμενεν ακόμη νά έρευνηθή ολόκληρος σχεδόν ή άκρόπολις, δπου ό 
^λείμαν καί ό Σταματάκης μόνον μικρόν μέρος παρά τήν είσοδον άνέσκμ-



400 Κ. Κονροννίώτη

ψτιν, εκεί, οπού εύρέθησαν οι βασιλικοί τάφοι' ήτο δέ προς τοΰτοις άκομη 
τελείως σχεδόν ανεξερεύνητος ή εκτός καί πέριξ τής άκροπόλεως χώρα, 
δ που ήσαν οΐ μεγάλοι γνωστοί θολωτοί τάφοι, καί δπου ύπετίθετο βασί- 
μως, δα θά ήτο καί το παλαιότατον νεκροταφείον.

’Από τού 1886 επί μακράν σειράν ετών, είργάζετο κατ’ έτος επί μή
νας τινάς εις τάς Μυκήνας δ Τσοΰντας, επεκτείνουν έν τφ μεταξύ τάς άνα- 
σκαφάς του, καί προς την Λακωνικήν, δπου έπληροφορεΐτο, δτι εφαίνον- 
το ίχνη τής εποχής, τής οποίας την μελέτην εταξεν ώς σκοπόν τοΰ έργου 
του, άφού μάλιστα ή Λακωνική ήτο ή έδρα τοΰ δευτέρου μεγάλου ήγεμό- 
νος τής επικής παραδόσεως. Ή  εύρεσις τοΰ θολωτού τάφου τού Βαφειού 
τού πλουσιωτέρου μέχρι τούδε των εύρεθέντων θο^απών τάφων, τού θο
λωτού τάφου τοΰ Κάμπου, ή έρευνα των Μενελαΐων, καί ή άποκάλυψις 
τού σπουδαίου ιερού τού Άμύκλαίου ’Απόλλωνος ήσαν ό πλούσιος καρ
πός των εργασιών του εις την Λακωνικήν.

Καθ’ έκαστον έτος έπληροφόρει τακτικά περί τής προόδου τού έργου 
του τό επιστημονικόν κοινόν διά των άλλοτε περισσότερον εκτεταμένων 
καί άλλοτε βραχειών έκθέσεών του εις τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας καί διά των διαφωτιστικών πάντοτε παρατηρήσεων περί τών 
σπουδαιότερων ευρημάτων τών άνασκαφών του εις τούς ετησίους τόμους 
τής "’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.

Μετά τά πρώτα επτά έτη τών άνασκαφών του έδηαοσίευσε τώ 1893 
6 Τσούντας τό βιβλίον του Μυκήναι καί Μυκηναΐος πολιτισμός. Συνο
ψίζει εις αυτό τά συμπεράσματα τών σκαφικών ερευνών καί τών επιστη
μονικών μελετών του περί τής προϊστορικής εποχής τής Ελλάδος.

“Οσοι γνωρίζουν πόσον άτελώς έφωδιασμένος εις υλικά μέσα προ
βαίνει εις την άνασκαφήν του ό "Ελλην έφορος αρχαιοτήτων εννοούν, 
δτι ήσαν πράγματι θαύματα, δ,τι κατώρθωσεν εντός τών επτά ετών ό 
Τσούντας. Τά χρήματα, πού διέθετε κατ’ έτος εις αγοράν υλικών 
άνασκαφής, πληρωμήν εργατών καί οδοιπορικά έξοδα σπανίως ύπερέβαι- 
ναν τήν ήιιισείαν δεκάδα χιλιάδων δραχμών. ’Αναγκαίους ήτο ό Τσούντας 
δ ίδιος διευθυντής καί σχεδιαστής καί φωτογράφος, πολλάκις δέ καί 
επιστάτη; τής άνασκαφής του. Ευτυχώς ήτο δι’ δλα καλά παρεσκευασμέ- 
νος. “Οτε έγραφε τό βιβλίον του είχεν ήδη γίνει δι’ αυτού γνωστόν εις 
τάς μεγάλας του γραμμάς τό σχέδιον τοΰ εσωτερικού τής άκροπόλεως τών 
Μυκηνών. Τό βασιλικόν άνάκτορον είχεν άποκαλυφθή καί μέ τήν βοή
θειαν τού πρότερον ήδη γνωστού δμοειδούς άνακτόρου τής Τίρυνθος εί
χεν εξακριβωθή τό διάγραμμα . τού χώρου του καί ή άρχιτεκτονική κατα
σκευή του. Αί πληροφορίαι πού δίδει ό ‘Όμηρος διά τά ηρωικά ανά
κτορα προσηρμόζοντο καλά, καί· έδιδαν τήν εξήγησιν πολλών μερών καί 
τού Μυκηναϊκού ανακτόρου, ενώ πάλιν καί αί Μυκηναϊκαί άνακαλύψεις
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εβεβαίωναν, δη αί όμησικαι περιγραφαί των ανακτόρων του Μενελάου 
και του Αλκι νόου δεν ή σαν πλάσματα τής φαντασίας του, άλλ5 έδιδαν 
την πραγματικότητα τής εποχής, που είχεν ύπ’ οψει του ό ποιητής.

Είχαν έξετασθή ακόμη πολλά μέρη των έκτος καί πλησίον του βασι
λικού ανακτόρου συνοικιών τής ακροπόλεως, δπου άφθονα σώζονται τά 
ερείπια οικιών. Αί οίκοδομαί ήσαν φυσικά πολύ εύτελέστεραι, εις θέσεις 
χαμηλοτέρας του ανακτόρου τοποθετημένοι εις πυκνάς σχεδόν ανευ δια
κοπής συνεχιζομένας γραμμάς, πού μόνον μέ πολύ στενάς οδούς, έφω- 
διασμένας όμως ήδη μέ καλάς υπονόμους, χωρίζονται απ’ άλλήλων. Εί- 
χον άποκαλυφθή τά τεχνικώτατα έργα προς επαρκή εφοδιασμόν τής 
ακροπόλεως μέ πόσιμον ύδωρ, καί είχαν καθορισθή υπό τού Τσούντα 
ή ακριβής μορφή, και αί αξιόλογοι οίκοδομικαί λεπτομέρειαι, καί ή ιστο
ρία τής κατασκευής, δσον ήτο δυνατόν νά γίνη τούτο τότε καλώς, τού 
μεγάλου, ωραίου καί ισχυρού τείχους τής ακροπόλεως.

Είχεν ακόμη έρευνηθή κατά την έπταετίαν δλη ή σειρά τών πλη
σίον τής μυκηναϊκής ακροπόλεως λόφων, καί είχεν όρισθή εκεί ή θέ- 
σις πλείστων μεμονωμένων μικρών νεκροταφείων μέ τούς σκαμμένους 
εις τον μαλακόν βράχον τής μυκηναϊκής γης, ιδιότυπους υπογείους θα
λαμοειδείς τάφους, τών οποίων περί τάς δύο εκατοντάδας είχεν άνεύρει 
μέχρι τότε δ Τσούντας.

Ή  χωριστή απ’ άλλήλων διάταξις τών μικρών νεκροταφείων, καί ή 
παρατήρησις, δη ενώ αί τεχνικαί καί άλλαι ιδιότητες τών ευρημάτων 
τών τάφων ενός νεκροταφείου ωμοίαζαν μεταξύ των, ήσαν δμως διάφοροι 
εις τά διάφορα νεκροταφεία, μαζί καί μέ άλλας παρατηρήσεις, είχαν έπι- 
τρέψη εις τον Τσούνταν νά εξακρίβωση, δη καί οί Μυκηναΐοι, κατά γένη 
διηρημένοι, κατφκουν κωμηδόν, εις συνοικίας μή άπεχούσας καί πολύ 
απ’ άλλήλων, δπως παραδίδεται πράγματι περί τών αρχαιότερων κατοίκων 
τής Ελλάδος. Καί ήτο κατά τον Τσούνταν καί ή τοιαύτη κατοίκησες τής 
πόλεως τών Μυκηνών επαλήθευσις τού αποδιδόμενου εις αυτήν υπό τών 
ομηρικών επών επιθέτου ενρνά γε ια , πόλις μέ πλατείς δρόμους, διότι 
πράγματι θά έμεναν πλατείς δρόμοι μεταξύ τών διαφόρων οικογενειακών 
συνοικιών πού άπετέλουν την πόλιν τών παλαιοτάτων Μυκηνών. Καί 
ή θέσις δευτέρου τείχους, πού περιέκλειε, πατά την γνώμην τού Τσούντα, 
τον εκτός τής ακροπόλεως χώρον τών Μυκηνών, είχεν όρισθή εις δλην του 
σχεδόν την εκτασιν. Λοιπόν ήτο πλέον δυνατόν νά άνασχηματισθή διά τής 
φαντασίας ή είκών τών Μυκηνών τής εποχής τών ομηρικών ηρώων, τών 
χρόνων τού *Αγαμέμνονος και τών ’Αχαιών του. Εις τον υψηλόν λόφον 
ώχυρωμένον ασφαλώς μέ τείχος εξαιρετικής ισχύος, κτισμένον μέ άπίστευ- 
τον οικοδομικήν ικανότητα, εμενεν εντός οικήματος έξηρτισμένου μέ μυ
θικόν πράγματι πλούτον ό ανώτατος αρχών, ό βασιλεύς, και κοντά του, 
εντός τής ακροπόλεως, εις χαμηλοτέραν θέσιν, εις άλλας εύτελεστέρας πα- 
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τοικίας οί συγγενείς του, φρουροί και ύπηρέται του. Οι τάφοι του βα
σιλικού γένους, αφανείς, άλλα μέ μυθώδη πλούτον έφωδιασμένοι, καί με 
πολυτέλειαν και άφάνταστον πολλάκις καλλιτεχνικήν εμπνευσιν κατε- 
σκευασμένοι, εύρίσκονται αμέσως υπό τά βασιλικά ανάκτορα, από δπου 
φαίνεται ή θέσις των, και εινε εύκολον νά τούς προφυλάξουν οί βασιλι
κοί φρουροί. Χαμηλά ό'χι μακράν υπό την άκρόπολιν, ήσαν αί κατοικίαι 
τοϋ λαού, πού έδΰναντο εις ώραν εχθρικής επιδρομής νά καταφεύγουν 
προς περισσοτέραν ασφάλειαν εις την άκρόπολιν. Πλατεία καλοκαμωμένη 
λεωφόρος ήνωνε τύν έξω τής Άκροπόλεως χώρον μέ τά βασιλικά άνάκτορα 
καί την άκρόπολιν. 'Άλλοι στενώτεροι δρόμοι, αλλά έφωδιασμένοι μέ γέ
φυρας καί εν γένει καμωμένοι εις τρόπον οίστε νά μη έχη πολλάς δυσκο
λίας ή πορεία, εχρησίμευαν διά τά εμπορικά καί άλλα ταξείδια των Μυ- 
κηναίων εις την Κόρινθον, καί τά άλλα μεγάλα πολιτικά κέντρα των χρό
νων εκείνων.

Τά πράγματα πού εύρέθησαν εντός τού ανακτόρου καί των οικιών 
τής άκροπόλεως, καί προ πάντων τά ευρήματα τών τάφων μαζί μέ τάς 
πληροφορίας, πού μάς δίδουν πάλιν τά ομηρικά ποιήματα καί άλλαι πα- 
λαιαί παραδόσεις, έβοήθησαν νά γνουρίσωμεν πώς ήτο ό λαός, πού έζού- 
σεν εντός αυτής τής πόλεως, τον τρόπον τής ζωής του, πώς ένδύετο, ποια 
ήσαν τά όπλα του, πού ήσαν τά άπαραίτητα καί σπουδαιότερα εφόδια 
τών παλαιοτάτων ανθρώπων, ποιας τέχνας έγνώριζεν, ποιος ήτο ό βαθμός 
τής καλλιτεχνικής του άναπτύξεως καί πώς έφθασεν εις αυτήν, ποια ήτο ή 
θρησκεία του, καί πώς έθαπτε τούς νεκρούς του, έν συνόλφ δηλαδή ποιος 
ήτο ό πολιτισμός των.

"Ολα αυτά μάς άναπτύσσει θαυμάσια εις τό βιβλίον του ό Τσούν- 
τας. Λαός πολεμιστών άγαπών καί τό κυνήγιον τών άγριων ζώων, μή 
άποφεύγων την ληστείαν καί τό έμπόριον, μέ δούλους διά νά γεωργούν 
καί νά άσκούν τέχνας τινάς, φίλος τών άθλητικών άσκήσεων καί τών 
εορτών εινε 6 χαρακτηρισμός πού άνήκει εις τούς Μυκηναίους. ’Ένδυμα 
τών άνδρών εινε κοντός ελαφρός χιτών, καί κάποτε ή βαρύτερα χλαίνα 
πού κρατείται μέ ένα κομβίον ή μέ μίαν πόρπην άπό τον ένα ώμον' άλλα 
καί απλούν περίζωμα σκεπάζον μόνον τά αιδοία καί καλύπτον ολίγον τήν 
δσφύν άρκεΐ ενίοτε εις τον άνδρα.

Αί γυναίκες ένδύονται κάπως περιπλοκώτερον, καί πολλάκις αί ει
κόνες των εις τάς ζωγραφιάς έδύναντο νά χρησιμοποιηθούν ως έπίδειξις 
καί σημερινής μόδας γυναικείας ενδυμασίας. Οί Μυκηναίοι ήγάπων νά κο
σμούν τάς κατοικίας των μέ καλλιτεχνικός τοιχογραφίας' άκόμη καί τό 
πάτωμα τού άνακτόρου, πού έσκεπάζετο καί αυτό μέ άσβεστόχρισμα ήτο
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ώραΐα ζωγραφημένον, έκόσμουν δέ μέ πολυτιμότατα κοσμήματα τό σώμα 
των μέ μ?γάλην φιλαρέσκειαν καί οί άνδρες ακόμη. Εΐς νεκρός τού τά
φου τού Βαφιού έφόρει ασφαλώς καί ψέλια άποτελούμενα από συμπεπλε- 
γμένους πολυτίμους λίθους μέ ωραίας καλλιτεχνικός γλυφάς. Λεν φαί
νεται εν τούτοις να ήσαν, τουλάχιστον οί κοινοί -θνητοί, πολύ καθαροί’ 
μέσα ,εις τα σπίτια των εύρίσκονται ακόμη άφθονα λείψανα από τά απορ
ρίμματα των φαγητών των. Τά δπλα των ήσαν συνήθως τά τόξα, τό δόρυ, 
τά μακρά καί μυτερά ξίφη καί αί μάχαιραι έκ χαλκού" καί τό άρμα φαίνε
ται, δτι. έχρησιμοποιεΐτο εις τον πόλεμον, όπως καί εις τό κυνήγιον" αμυν
τικά δέοπλα ήσαν ή ομηρική ποδηνεκής άσπίς, πού σκεπάζει μέχρι των πο- 
δών δλο σχεδόν τό σώμα, καί τό κωνικόν κράνος, καμωμένον πολλάκις από 
δέρμα σκεπασμένον μέ μικρά, εις σχήμα πετάλου κομμένα, τεμάχια δδόν- 
των άγριοχοίρου, όμοιάζον κατά τούτο, δπως πολύ έπιτυχώς σημειώνει ό 
Τσοΰντας, μέ τό κράνος τού Μηριόνου, πού περιγράφει ό 'Όμηρος. Θώ
ρακας μετάλλινους καί κνημΐδας δέν είνε απολύτως βέβαιον δτι είχαν.

Περί τής θρησκείας τών Μυκηναίων δικαίως γράφει μέ δισταγμόν ό 
Τσοΰντας" ήσαν πολύ ολίγα τά θετικά δεδομένα, επί τών οποίων ήτο δυ
νατόν νά στηριχθή μία ασφαλής, κατηγορηματική θεωρία. Μικραί πήλιναι 
μορφαί, πού δέν ήτο άπο?ώτως βέβαιον, δτι παρίστανον θεούς, ολίγαι πα
ραστάσεις επί διαφόρων, συνήθως μικρών, τεχνουργημάτων, καί αύταί 
δχι πάντοτε μέ σαφές, χωρίς αμφισβητήσεις δυνάμενον νά έξηγηθή, θέμα 
καί αί ενδείξεις λατρείας πού παρουσιάσθησαν κατά την άνασκαφήν τών 
ανακτόρων, καί προπάντοον τών τάφων ήσαν τά μόνα στοιχεία, επί τών 
οποίων έβασίζοντο αί υποθέσεις περί τής θρησκείας τών Μυκηναίων. Έν 
^ούτοις ή γνώμη, την οποίαν άσπάζεται, καί υποστηρίζει εις τό βιβλίον 
του ό Τσοΰντας, δτι αί άρχικαί ιδέαι, έκ τών οποίων έγεννήθη, καί επί τών 
οποίων προ πάντων εστηρίζετο ή θρησκεία τών Μυκηναίων, ήσαν ή λα
τρεία τής Γής, πού ώς μήτηρ τών πάντων, είτε μέ τάς ιδιότητας τής ζει- 
δώρου καί άγλαοκάρπου Δήμητρας, είτε μέ τάς ιδιότητας τής κουροτρό- 
φου καί ποτνίας θηρών Άρτέμιδος, δίδει ζωήν εις ανθρώπους, ζώα καί 
φυτά, καί ή λατρεία τών νεκρών προγόνων, είνε καί σήμερον ή μάλλον 
επικρατούσα. ’Ακόμη δέ καί ή γνώμη, δτι ήδη εις τό μυκηναϊκόν πάν- 
θεον εμφανίζονται αί μορφαί πολλών τών κατόπιν ελληνικών θεών, καί 
αυτού ίσως τού ουρανίου Διός  ̂έχει γίνη σήμερον σχεδόν γενικώς αποδε
κτή. Αί μετά τάς άνασκαφάς τού Τσοΰντα, καί δλως προσφάτους γενό- 
μεναι ανακαλύψεις εις διάφορα μέρη τής Ελλάδος απέδειξαν επίσης ορ
θήν καί την γνώμην, πού εκθέτει ό Τσοΰντας, δτι έκτος τών υπαι
θρίων, καί τών εντός τών κατοικιών βωμών καί εστιών, πού έχρησίμευόν 
εις τήν λατρείαν των, είχον οί Μυκηναΐοι καί μικρούς ναούς, μόνον ώς
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κατοικίας των θεών των, ως τόπους δηλαδή, όπου ήσαν Ιδρυμένα τά ιερά 
αγάλματα, τά πατροπαράδοτα ξόανά των, ολίγους διότι ολίγα θά ήσαν 
κα'ι τά ξόανα.

Εις τήν θρησκείαν των νεκρών προγόνων όφείλομεν την ευρεσιν εν
τός των τάφων δλου του πλοΰτου των πολυτίμων καλλιτεχνικών καί ά'λλων 
τεχνουργημάτων, πού μάς δίδουν κατ’εξοχήν τήν ιδέαν τής μεγάλης προό
δου τών Μυκηναίων είςτάςτέχνας καί τον πολιτισμόν' καί τά μοναδικά 
αρχιτεκτονικά μεγαλουργήματα, οί θολωτοί τάφοι τών Μυκηνών καί τοϋ 
Όρχομενοΰ οφείλονται ομοίως εις τήν ιδέαν τής λατρείας τών νεκρών 
προγόνων.

Περί του λαού, πού κατιρκησεν εις τάς Μυκηναϊκός χώρας, πώς 
εύρέθη εκεί, πόθεν ήλθε, ποϊαι ήσαν αί τύχαι του κατά τούς μακρούς 
αιώνας, πού είνε φανερόν, οτι διήρκεσεν ή έπικράτησίς του, δεν υπάρχουν 
άλλαι μαρτυρίαι ούδ’ άλλαι σοβαραί ενδείξεις διά νά στηριχθή ό πραγ
ματευόμενος τό θέμα έκτος τών μνημείων, καί τών μικρών πραγμάτων, χα
ρακτηριστικών τής ζωής τών τότε ανθρώπων, πού εύρέθησαν εις τάς άνα- 
σκαφάς τών οικιών καί τών τάφων, καί τών διηγήσεων τών ομηρικών 
ποιημάτων, οπού εύρίσκονται πολλαί μαρτυρίαι περί όλων τών ερωτημάτων 
πού άνεφέραμεν* φυσικά έπρεπε πρώτον νά άποδειχθή, δτι ο Ελληνι
κός λαός, τοϋ οποίου τά κατορθώματα ψάλλει ό 'Όμηρος, ήσαν οί Μυ- 
κηναΐοι, καί αυτό γίνεται μέ πολλήν επιτυχίαν καί εις το βιβλίον τού 
Τσοΰντα" αλλά καί εις πολλούς άλλους αρχαίους συγγραφείς εύρίσκοτται 
σκορπισμένοι, αόριστοι φυσικά πάντοτε, παραδόσεις περί παλαιοτάτων 
κατοίκων τής Ελλάδος, μερικοί έκ τών οποίων δεν ήσαν ακόμη Έ λ 
ληνες.

Μέ τά βοηθήματα αυτά καί ό Τσούντας έχων ύπ’ ό'ψει καί δσα 
άλλοι προ αυτού εξέθεσαν εις σοφάς πραγματείας, καταλήγει είς το συμ
πέρασμα, δτι είς τάς άρχάς περίπου τής δευτέρας χιλιετηρίδος από τό
πους πού εύρίσκονται βαρειότερον τής "Ελλάδος κατέβησαν είς τάς Ε λ 
ληνικός χώρας οί πρώτοι Μυκηναϊκοί λαοί, οί πρώτοι "Ελληνες. Είς αυ
τός ήτο ήδη εγκατεστημένος άλλος λαός παλαιότερος, δστις χάρις είς 
επιμιξίαν μέ περισσότερον ανεπτυγμένα έθνη τής ’Ανατολής, ήτο οπωσ
δήποτε προωδευμένος είς πολιτισμόν, και είχε πολύ τελειοτέρας καί πε- 
ρισσοτέρας τεχνικάς γνώσεις. Ό  αρχαιότερος αυτός λαός έν μέρει παρέ- 
μεινεν καί συνεχωνεΰθη είς πολλά μέρη αφομοιωθείς μέ τον φυσικώς καί 
άλλως ίσχυρότερον επιδρομέα. Μέ τήν επίδρασιν τού πολιτισμού τού αρ
χαιότερου τούτου λαού, καί προ πάντων τών τμημάτων αυτού πού έξη- 
κολούθησαν νά παραμένουν είς τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, από δπου εύ
κολα) τέρα είρχοντο εις σχέσεις μέ τούς λαούς τής ’Ανατολής καί ιδίως τής
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Γροίας,τής Συρίας και τής Αίγυπτου, συνετελέσθη ή πρώτη μεγάλη άνά- 
πτυςίς του Μυκηναϊκού πολιτισμοί, τής οποίας την κυριωτέραν έμφάνι- 
σιν εχομεν προ πάντων·είς τούς βασιλικούς τάφους τής Άκροπόλεως των 
Μυκηνών. Μερικά από τά θαυμάσια καλλιτεχνήματα, πού εύρέθησαν εις 
αυτούς έπίστευεν, ότι ήσαν έργα των νησιωτών, άφοΰ άλλως τε κα'ι είχαν 
φθάση και έγκατασταθή εις μερικάς νήσους κα'ι ιδίως εις την Θήραν τμή
ματα τών πρώτων Μυκηναίων λαών. "Οτε έγραφε τό βιβλιον του ό 
Τσοΰντας, τά θαύματα τής Κρήτης δεν ήσαν ακόμη γνωστά, άλλ’εινε 
δείγμα τής καθαράς διανοίας καί τής ορθής επιστημονικής διαισθήσεώς 
του οτι άνεγνώρισεν έκτοτε την μεγάλην σημασίαν, πού εΐχον αι νήσοι 
εις την άνάπτυξιν τοϋ Ελληνικού Πολιτισμού.

Όλίγους αιώνας μετά την κάθοδον τών πρώτων επιδρομέων 
εις την Ελλάδα, εις τά 1600 περίπου π. X. παρουσιάζεται νέα 
μεγάλη επιδρομή άλλου κλάδου τής ιδίας φυλής μέ τον πρότερον 
έπιδραμόντα, όστις κατά την προαιώνιον πρώτην κάθοδον τής φυ
λής, είχε μείνη καθ’ οδόν εις άλλας διαμέσους χώρας. Ό  νέος επι- 
δρομεύς αναλαμβάνει τήν κυριαρχίαν ύποτάσσων τούς προτέρους κατοί
κους καί -δίδει νέαν ώθησιν εις τήν πρόδον τοϋ πολιτισμού. CH δ-ψις τών 
Μυκηναϊκών πόλεων άλλάσσει4 τά τείχη γίνονται ισχυρότερα καί ω
ραιότερα. Οί νέοι Μυκηναΐοι εινε τολμηρότεροι καί έπιχειρηματικώτεροι 
ή επιμιξία μέ τάς νήσους καί τήν "Ανατολήν εινε τώρα μεγαλειτέρα, καί 
επεκτείνεται εις δλα σχεδόν τά παράλια μέρη τής Μεσογείου. Ή  Μυκη
ναϊκή τέχνη φθάνει εις τό κατακόρυφον τής ακμής της καί υπερτερεί 
πλέον τών τεχνών δλων τώνά'λλων συγχρόνων εθνών. Τεχνουργήματα Μυ
κηναϊκής κατασκευής μεταφέρονται εις πλείστας ξένάς χώρας, καί ξένοι 
μεγιστάνες ευχαριστούνται νά καταλέγωσι ταΰτα μεταξύ τών κειμηλίων 
των. Κατόπιν έρχεται περί τό 1200 π. X. ή παρακμή καί, τό τέλος τής 
Μυκηναϊκής λαμπρότητος διά τής εισβολής τών Δωριέων.

Τά ονόματα τών Μυκηναίων μάς δίδει ομοίως ή παράδοσις καί ό 
"Ομηρος. Δαναοί ήσαν οι πρώτοι κατελθόντες, πού έγκατεστάθησαν κυ
ρίως εις τό Άργολικόν πεδίον, καί άπεκεϊ έκυριάρχησαν τού μεγαλειτέρου 
μέρους τής Πελοποννήσου. Αχαιοί ήσαν οί δεύτεροι επιδρομείς πού έγι
ναν τό πρώτον μέγα Ελληνικόν Κράτος. Κάρες Λέλεγες καί Πελασγοί 
ήσαν τά ονόματα τών λαών, πού εύρον οί Μυκηναΐοι εγκατεστημένους εις 
τήν Ελλάδα.

Αΐ ανωτέρω συνο-ψισθεΐσαι ίδέαι περί τών Μυκηναίων καί τού Μυ- 
κηναίου πολιτισμού, πού περιέχονται εις τό βιβλίον τού Χσούντα, εινε καί 
αι σήμερον μέ άρκετάς τροποποιήσεις φυσικά επικρατούσαι μεταξύ τών 
αρχαιολόγων. Αί μεγάλαι άνασκαφαί τής Κρήτης πού απέδειξαν κατόπιν 
δτι εκεί, δτε ήλθον εις τήν Ελλάδα οί Μυκηναΐοι, ύπήρχεν ήδη μέγα
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κράτος μέ λαόν συγγενή προς τούς τότε κατοίκους των λοιπών νήσων, εύρίς 
σκόμενον είς μέγα ύψος πολιτισμού, τού οποίου ή επίδρασις έ'ψερεν την 
άνθησιν καί τού πολιτισμού των Μυκηναίων, δέν έξεμηδένισαν, ουδέ με- 
τέβαλον πολύ την βάσιν τής θεωρίας, πού εκθέτει ό Τσοΰντας είς τό βι- 
βλίον του. Συνετέλεσε δ’ ασφαλώς καί τό βιβλίον τού Τσούντα πολύ, διά 
νά γίνουν κοινόν κτήμα αί ίδέαι αύταί πού είνε κατά μέγα μέρος συμπέ
ρασμα καί τών ιδίων του άνασκαφών καί ερευνών καί τής εμβριθούς του 
μελέτης.

’Ολίγοι αρχαιολόγοι είχον ζήσει τόσον, όπως αυτός, μέσα είς τον τό
πον, οπού έμεναν οι μεγαλουργοί άνθρωποι, τών οποίων σχεδόν καί ή 
ΰπαρξις ακόμη ήμφεσβητεϊτο, διότι μία άμυδρά μόνον άνάμνησις διετηρεΐτο 
από χιλιάδων ετών περί αυτών, καί μόνον διά τής αρχαιολογίας ειχον 
έπανέλθη πάλιν προσψάτως τότε είς την πραγματικότητα. Μόνος μέσα είς 
τά ερείπια τό>ν κατοικιών τών ανθρώπων ζωντανών καί νεκρών, τού κό
σμου εκείνου, μέ τά άπομεινάρια τής ζωής καί τών έργων τών χειρών των, 
έχων γύρω του τήν ιδίαν φύσινκαί άναπνέων τον ίδιον αέρα,πού άνέπνεαν 
καί εκείνοι, μετεφέρετο διά τής ζωηράς του φαντασίας είς τον κόσμον των. 
Δι* αυτό έχουν τόσην θετικότητα καί δεικνύουν τόσον τήν απόλυτον αμε
σότητα τής άντιλήψεως αί περιγραφαί του, πράγμα πού έκαμνε τό μικρόν 
του βιβλίον αληθώς πολύτιμον.

Σκοπός βέβαια τού Τσούντα δέν ήτο μέ τό έστω καί τόσον πολύτιμον 
βιβλίον του νά κλείση τό επιστημονικόν του έργον περί τών Μυκηνών καί 
τού Μυκηναίου, καί εν γένει προϊστορικού πολιτισμού τής Ελλάδος. Είς. 
τήν εισαγωγήν τού βιβλίου.του λέγει ό ’ίδιος, δτΐ σκοπός του ήτο μόνον νά 
καταστήση γνωστοτέραν τήν άρχαιοτάτην περίοδον τού Ελληνικού πολι
τισμού καί παρ’ ήμΐν, προσθέτων δτι οί ξενόγλωσσοι είχαν ήδη χάριν 
τού σκοπού τούτου πολλά βιβλία' μέ πολλήν μετριοφροσύνην, διότι ασφα
λώς θά ήδύνατο καί νά γράψη, δτι είς κανέν από τά γραφέντα μέχρι τότε 
καί είς τάς ξένας γλώσσας περί τού θέματος, βιβλία δέν έδίδετο τόσον τελεία, 
μέ οσα ύπήρχον τότε βοηθήματα, ή είκών τού παλαιού εκείνου κόσμου, ούδ’ 
υποστηρίζονται μέ τόσα πειστικά, καί έξ ιδίων ερευνών προκύπτοντα επι
χειρήματα αί ίδέαι, περί τών οποίων ήτο δυνατόν νά. υπάρξουν άμφιβο- 
λίαι. Διά τούτο δέ καί δέν περιωρίσθη μόνον μεταξύ ήμών ή χρήσις τού βι
βλίου, άλλα, καί πριν ακόμη γίνη ή αγγλική του μετάφρασις, έγίνετο 
μνεία τούτου άπαραιτήτως πανταχοΰ, δπου έγράφετο ή έλέγετό τι περί τών 
προϊστορικών πραγμάτων τής Ελλάδος.

’Δλλά βεβαίως έπίστευε καί υπέρ πάντας ό ’ίδιος δτι έχρειάζετο ακό
μη, όπως, συντελεσθή τό έργον του καί δυνηθή νά γίνη ακόμη πληρέστερα 
ή είκών, καί νά διευκρινισθή καλλίτερα ή ιστορία τού πολιτισμού τού προ-



ιστορικού κόσμου τής Ελλάδος,νά γίνουν πολλαί έρευναι ακόμη και είς τάς 
Μυκήνας-, αλλά προ πάντων είς ά'λλους τόπους τής Ελλάδος, ιδίως δέ είς 
τάς νήσους και είς τάς βορειοτέρας ελληνικός χώρας.

’Από του 1894 ήρχισε μέ την μικράν άνασκαφήν τής ’Αμοργού την 
ερευνάν των νήσων καί την μελέτην τοΰ άρχαιοτάτου πολιτισμοί) των, πού 
δπως είδομεν, εθεωρεΐτο παλαιότερος του Μυκηναϊκού, και ό 'Γσούντας 
έπίστευεν, δτι δι’ αυτού πολλαί τεχνικά! καί ά'λλαι γνοίσεις είχον μεταδοθή 
καί είς τούς Μυκηναίους. Έξήτασεν έ'πειτα διαδοχικώς επί τινα έτη την 
Πάρον, την ’Αντίπαρον, την ερημόνησον Δεσποτικό, την Σίφνον καί την 
Σύρον, χωρίς νά εγκατάλειψη εντελώς καί την άνασκαφήν των Μυκηνών, 
δπου επί πολύ καί κατόπιν παρέμενε μήνας τιναςκαθ’ έκαστον έτος, όπως 
έρευνήση δλην την άκρόπολιν, ιδίως τά μέρη αυτής, δπου ήσαν αϊ οίκίαι, 
καί διά νά άνασκάψη τούς θαλαμοειδείς τάφους, πού ήσαν σκαμμένοι είς 
τον βράχον, σχετικώς πυκνοί ακόμη είς τά πλάγια τών πλησίον ή ολίγον 
μακράν τής άκροπόλεως λόφων. Εϊπομεν ήδη, δτι προ πάντων διά τήν ι
στορίαν τής τέχνη: είχον μεγάλην σπουδαιότητα τά ευρήματα τών τάφων 
καί ήσαν· πολύ αναγκαία διά νά ολοκλήρωσή τήν μελέτην του περί αυτής ό 
Τσουνιά;. Ά φ ’ έιέρου δέ ήσαν συχνά αρκετά πολύτιμα τά ευρήματα τών 
τάφων τών Μυκηνών, καί συνετέλουν είς τήν συμπλήρωσιν τής αξιολογώ- 
τάτης μυκηναϊκής συλλογής τού .Μουσείου μας, τής οποίας, ή επιμέλεια 
είχεν ανατεθώ είς αυτόν μετά τήν έγκα,τάστασίν της είς τό κτίριον τοΰ 
Εθνικού μουσείου.

”Αν είς τήν άνασκαφήν καί τήν μελέτην τών Μυκηνών είχον προη- 
γηθή τοΰ Τσούντα πολλοί καί σπουδαίοι επιστήμονες, πού είχον δημοσί
ευση πολλά καί σοφά συγγράμματα, είς τάς νήσους ολίγοι μόνον είχον 
σημείωση τήν ΰπαρξιν τού παλαιοτάτου πολιτισμού, καί είχον πραγμα- 
τευθή περί αυτού, χρησιμοποιούντες, δσα σημεία αυτού εΐρχοντο σπο
ραδικούς είς φως διά τυχαίας εύρέσεως τάφων υπό τών καλλιεργούντων 
τά κτήματά των κατοίκων τών νήσων.

Είς τήν ’Αμοργόν ό Τσούντας άνέσκαψε μικρόν μέρος τού παναρ
χαίου νεκροταφείου, είς δέ τήν Πάρον καί τήν Σύρον άνεύρεν επίσης τά 
μεγάλα νεκροταφεία των καί ήρεύνησεν άρκετάς εκατοντάδας παναρ
χαίων τάφων. Είς τήν Χαλανδριανήν τής Σύρου καί εις τήν Σίφνον εύρε 
καί δύο μικράς άκροπόλεις συγχρόνους πρός τούς τάφους, διά τών οποίων 
έφωτίζετο ολίγον καί ά'λλη πλευρά τού νησιωτικού πολιτισμού, δ τρόπος 
τής ομαδικής έγκάταστάσεως, καί τής δχυρώσεως τών παλαιοτάτων νη
σιωτών. Βραδύιερον τό σχήμα καί δ οικοδομικός τρόπος τών μικρών 
άκροπόλεων μέ τούς πολλαπλούς διαδοχικούς περιβόλους τών τειχών των, 
εβοήάηοαν τον Τσούνταν νά καθορίση, δτι ύπήρχεν είς τούς παναρχαίους
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χοάνου; σ/έσι; διά θαλάσσης μεταξύ των νησιωτών καί των κατοίκων της 
Η εσσαλίας, δ .του εύρέθησαν, πολύ μεγαλείτεραι και τελειότεροι έκεϊ, 
αιροπσλεις κπτασκευασμέναι κατά τον ίδιον τρόπον. Και αί έπιστημονι» 
καί του έκστρατεΐαι εις τάς νήσους δεν έγιναν με περισσότερα μέσα,· ουδέ 
μέ άφθονώτερα εφόδια. Έλάχισται χιλιάδες δραχιιών,καί ύ άφωσιωμένος 
αγαθός επιστάτης άπΐτέλουν την έξάρτυσιν τής αποστολής, τής οποίας 
όμως τά έλλείποντα συνεπλήρωνεν άρτιοάτατα μέ τάς γνώσεις και τάς 
άλλας του ικανότητας, καί προ πάντων τον μοναδικόν ενθουσιασμόν του 
ο Τσούντας. Αί νησιωτικά! άνασκαφαί ήσαν καίει; επιστημονικά συμπε- 
ρ ίσματα, καί εις ευρήματα πλουσιώταται' μαρτυρούν περί τούτου ή εις 
τάς κυκλαδικά; αρχαιότητας αφιερωμένη προϊστορική αίθουσα τοΰ 
Εθνικού μουσείου, καί αί πλήρεις χυμού πραγματείαι του εις τήν ’Αρχαι
ολογικήν Εφημερίδα, όπου εκθέτων τά πορίσματα των άνασκαφών του 
φωτίζει από πολλών όψεων ένα πολύ ολίγον μόνον γνωστόν εως τότε πολι
τισμόν. Εννοείται, ότι καί εις τάς νήσους ήτο ό Τσούντας ό σχεδιαστής χοϊ 
φωτογράφος τής άνασκαφής του’ τά σχέδια, καί αί ώραϊαικαί δυσκολώ- 
ταται φοίτογραφίαι, τών εσωτερικών τών τάφων προ πάντων, πού δη
μοσιεύονται εις τάς πραγματείας του κα έξ αυτών έπειτα καί εις 
άλλα ελληνικά καί ξένα επιστημονικά συγγράμματα εινε έργα τών χει- 
ρών του.

Εις τήν Θεσσαλίαν ήνοιξεν ό Τσούντας τύν δρόμον τής άνασκαφής 
καί τής έρεύνης, καί τούτον άκολουθοΰντες κατόπιν καί άλλοι, "Ελληνες 
καί ξένοι, μέ βάσιν τάς υποδείξεις του καί τά συμπεράσματα τών ίδικών 
του εργασιών, έξέτειναν τήν έρευναν καί εις πολλά άλλα μέρη τής θεσ- 
σαλικής γής, τά περισσότερα τών οποίων είχεν ήδη έπισημάνη χωρίς 
νά δυνηθή νά έρευνήση ό ίδιος. ’Άλλοι προ αυτού στηριζόμενοι είς τυ
χαία ευρήματα, ιδίως πλησίον τού Βόλου, είχαν μόνον ορίσει δλίγας θέ
σεις, όπου παρουσιάζοντο ενδείξεις πείθουσαι, ότι έκεϊ ήσαν πιθανώτατα 
πανάρχαιαι κατοικήσεις.

Είς. τήν Θεσσαλίαν μετέβη κατά πρώτον χάριν άνασκαφής ό Τσούι- 
τας είς τήν Μαρμάριανην τό 1899 διά νά άνασκάψη ολίγους θολωτούς 
τάφους, ανήκοντας όμως είς τούς γεωμετρικούς χρόνους, τό ακόλουθον 
δ’ έτος τυχαϊον πάλιν εύρημα έδωκεν είς αυτόν αφορμήν νά μεταβή έκ 
νέου χάριν άνασκαφής είς τήν Θεσσαλίαν.

Τό 1900 ενώ έγινετο εργασία προς κατασκευήν οδού πλησίον τού 
Κάστρου τού Β)λου, άνευρέθησαν άρχαιοι τάφοι. ΙΙρός Ιξέτασιν τούτων 
μετέβη 6 Τσούντας καί έπιστοποίησεν, ότι πολλοί έξ αυτών άνήκον, 
όπως καί οΐ τάφοι τών νήσων είς τούς παλαίοτάτους χρόνους, καί ήσαν 
καί αυτοί αρχαιότεροι καί τών τάφων καί τών άλλων λειψάνων τού
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μυκηναίου πολιτισμού. Συγχρόνως μέ την έξέτασιν τών τάφων ό 
Τσοΰντας άνεγνώρισεν, ότι και τό ύψωμα τοΰ Κάστρου του Βόλ,Όυ ήτο 
ή θέσις τοΰ παναρχαίου συνοικισμοί, εις τον όποιον ανήκαν οί τάφοι. 
Μικρά άνασκαφή του έβεβαίωσε βραδυτερον, ότι καί τό ύψωμα είχε σχη- 
ματισθή ολίγον κατ’ ολίγον διά τής διαδοχικής επί πολλούς αιώνας κα- 
τοικήσεως και καταστροφής τών οικιών επ’ αύτοΰ, εις χρόνους απέχοντας 
χιλιετηρίδας τινάς, από τών ιστορικών χρόνων τής Ελλάδος.

Εις τό Διμίνι καί τό Σέσκλο, μικρά χωρία άπέχοντα τό μέν πρώτον 
μιάμιση τό δ’ άλλο τρεις περίπου ώρας από τον Βόλον, έγινε μετά ταΰτα 
ή μεγαλειτέρα καί ή σπουδαιότερα άνασκαφή τοΰ Τσοΰντα εις την Θεσ
σαλίαν. Εις το Διμίνι εϊχεν ήδη μεταβή ό αείμνηστος συνάδελφος Στάης, 
και ειχεν άνασκάψη εν έτος προ τής άνασκαφής τοΰ Τσοΰντα τον κατά 
τύχην ευρεθεντα θολωτόν τάφον, πού εινε εΐς την πλαγιάν τοΰ υψώμα
τος του προϊστορικού συνοικισμού. Καί ό Στάης είχεν αναγνώριση την 
σπουδαιότητα τοΰ τόπου, καί δι’ αυτό την τελείαν άνασκαφήν καί 
την μελέτην του άφήκεν εις τον Τσοΰνταν, τον όποιον έξετίμα καί 
διέκρινεν όλως ιδιαιτέρως καί αυτός μεταξύ τών συναδέλφων, καί τού 
οποίου τάς είδικάς μελέτας έγνώριζενοτι θά προήγεν ή εργασία αυτή.

Ό  Τσοΰντας εινε ό πρωτεργάτης καί κυριώτερος δημιουργός τής Θεσ- 
σαλικής προϊστορικής αρχαιολογίας, όπως εινε γενικώς ό σπουδαιότερος 
τών συντελεστών τοΰ μεγάλου έργου τής άποκαλΰψεως τής προϊστορίας 
όλης τής Ελλάδος.

Τό βιβλίον, «αί προϊστορικαί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου», όπου 
τό 1908 έδημοσίεΰσε τά αποτελέσματα τών Θεσσαλικών του άνασκαφών, 
όμολογείται, οτι εινε από τά καλλίτερα, πού έγράφησαν σχετικά μέ τον 
πρώτον, τον παλαιότατον πολιτισμόν τής Ελλάδος. Ό  Τσοΰντας εΐχεν 
εις μέγαν βαθμόν την αρετήν, πού πρέπει νά έχη κάθε αρχαιολόγος, νά 
γνωρίζη δηλαδή νά άνευρίσκη τό πραγματικόν περιεχόμενον εις τάς 
διατηρηθείσας εις τούς κατόπιν "Ελληνας, καί ώς μυθικάς θεωρού- 
μένας, παραδόσεις, καί συνδυάζουν αύτάς καταλλήλως μέ τά πορίσματα 
τών οχνασκαφών νά άναπαριστα πανάρχαια ιστορικά γεγονότα καί νά 
παρουσιάζη την εικόνα τής καταστάσεως τών λαών εις τούς μακρυνούς 
χρόνους τών παραδόσεων τούτων. Δέν ήτο φειδωλός εις την εξαγωγήν 
θετικών συμπερασμάτων καί εικασιών, οσάκις ήτο δυνατόν νά συμβιβάση 
τάς αρχαίας παραδόσεις μέ τά αποτελέσματα τών άνασκαφών τού" δέν άφι- 
νεν όμως εις αύιό τό σημεΐον καί πολύ ελεύθερον τό σιάδιον εις την φαν* 
τασίαν του, καί δι’ αύιό καμμία σχεδόν άπό τάς γνώμας του δέν άπεδείχθη 
όρισηκώ; εσφαλμένη, ενψ πολλαί θεωρούνται ώς απολύτως όρθαί. Ό  άρ-τ 
χοαολόγος οφείλει άλλως τε καί νά μή άποφεΰγη νά εκφέρη γενικώτερα
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συμπεράσματα έκ ιών άνασκαφών του, κάί άνακόμη εϊνε αυτά πολύ παρα- 
κεκινδυνευμένα διότι εκ τής συζητήσεως, πού προκαλεΐται κατόπιν και έκ 
ιών εσφαλμένων τυχόν συμπερασμάτων του, είνε δυνατόν νά πρόκυψη ή 
αλήθεια, πάντως δέ διά τής συζητήσεως φωτίζεται περισσότερον ή επι
στήμη.

’Αφού κατέταξεν ό Τσοΰντας εις τό βιβλίον του μεθοδικώς τά άφθονα 
προϊόντα παντός είδους τέχνης, πού έφεραν εις φως αί άνασκαφαί 
του, καί βοηθοΰμενος από τά πορίσματα, πού είχεν εκ τών άνασκαφών 
χάρις εις την υποδειγματικήν μεθοδικότητα, καί την αύστηράν προσοχήν, 
πού τάς έξετέλει, ώρισε την χρονολογικήν το>ν σειράν, καί αφού τά παρέ
βαλε μέ τά όμοειδή τεχνουργήματα άλλων επίσης παλαιών, ή παλαιοτέρων 
ή καί ολίγον νεωτέρων λαών, καίίξηκρίβωσε τάς διαφοράς ή τάς ομοιότη
τας πού είχαν προς αυτά τά Θεσσαλικά ευρήματα, άνευρε τάς σχέσεις ή την 
συγγένειαν πού ήτο δυνατόν νά έχουν προς μερικούς εξ αυτών οΐ παλαιό- 
τατοι Θεσσαλοί, χρησιμοποιούν δέ καί αρχαίας παραδόσεις κατώρύωσε νά 
δώση από πολλάς ό'ψεις φωτεινήν εικόνα τού άρχαιοτάτου Θεσσαλικού 
λαού, καί νά καθορίση την πιθανήν εξέλιξιν τών παλαιοτάτων ιστορικών 
περιπετειών του, καί τον τρόπον τής άναπτύξεωςτοΰ πολιτισμού του,δστιτ, 
πολύ παλαιότερος τού Μυκηναϊκού καί τού πολιτισμού τών νήσων, έπέ- 
δρμσε καί εις την μόρφωσιν τού πρώτου πολιτισμού καί εις πολλά μέρη 
τής λοιπής Ελλάδος. Φέρει κατ’ αύιόν τνν τρόπον μέ τά συμπεράσματα 
τού βιβλίου του, τά όρια τής πα^αιοτάτης ιστορίας τής Ελλάδος κατά 
χιλιάδα ετών μακρότερον ακόμη τών ορίων πού είχαν θέση αί άνασκα
φαί τών Μυκηνών καί τών νήσων.

ΟΙ πρώτοι κάτοικοι τής Θεσσαλίας,πού ύπολογίζεται,δτιήσαν έκεϊτρείς 
ήμισυ χιλιάδας έτη π.Χ. δεν εγνώριζον άκόμηνά κατεργάζωνται τά μέταλ
λα,καί ιδίως τό κοινότερον καί χρησιμώτερον εξ αυτών διά τούς παλαιοτέ- 
ρους ανθρώπους, τον χαλκόν.ΤΗτο άκόμη ό λιθικός αιών τής άνθρωπότη- 
τος.Τά όπλα των, τά σκεύη, τά εργαλεία κατασκεύαζον άπό πέτρας ξύλα καί 
κόκκαλα. Ά λλ ’ ήσαν ήδη συνοικισμένοι εις κώμας περιχαρακωμένας προς 
ασφάλειαν, μέ σιερεά προχώματα κατ’άρχάς,καί μέ λίθινα τείχη άργότερα. 
Αί-κώμαι,ή συνοικισμοί, δπως ονομάζονται υπό τών αρχαιολόγων, εύρίσκον- 
ται συνήθως εις τάς πεδιάδας,ή εις τά κατώτατα μέρη, εις τάς πλαγιάς τών 
βουνών, διά νά ειμποροΰν οί άνθρωποι νά καλλιεργούν καί νά πορίζων* 
ται την τροφήν των εύκολώτερον εις την πεδιάδα. Κοντά εις μικρά άπό 
ένα δωμάτιον τετράγωνον συνήθως, άλλα καί στρογγυλόν ενίοτε, άποτε- 
λούμενα σπιτάκια κτισμένα μέ ξύλα, κλαδιά καί πηλόν, ύπήρχον καί με- 
γαλείτερα λίθινα σπίτια μέ σχέδιον καλά ύπολογισμένον διά νά εύκολύνεται 
μία οπωσδήποτε άνετος καί άξιοπρεπής διαβίωσις. Αί’ καλλίτεροι αύταί
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οίκίαι αποτελούνται από ενα κύριον δωμάχιον, τό οποίον έχει εμπρός 
συνήθως ανοικτήν στίάν, καί δπίσο;>, δχι πάντοτε, άλλο κλειστόν δωμά- 
ttov έχον καί αυτό ενίοτε εμπρός εις την δπισθίαν του πλευράν άλλην 
ανοικτήν στοάν. Ή  εστία, τό τζάκι, δεν λείπει ποτέ από τό κύριον δωμά- 
uov, καί μικρός φούρνο: δεικνύει, δτι και τά ψωμιά των έψηναν εντός 
των κατοικιών. Καά'δλην την μακροτάτην διάρκειαν του Θεσσαλικοϋ 
π 3λιτισμοΰ παραμένει ό τύπος αυτός τής κατοικίας, πού έγνώριίςαν ήδη 
οι πρώτοι από τά βορειότερα μέρη έλθόντες εποικισταί* μετεδόθη δέ από 
την Θεσσαλίαν κατόπιν καί εις τά νοτιώτερα μέρη τής Ελλάδος, διότι καί 
οι Μυκηναΐοι καί οι ομηρικοί ήρωες είχον εις τά μέγαρά των αυτόν τον 
ίδιον τύπον οικίας.

Καί οί ναοί, ώς κατοικίαι καί αυτοί του θεού κατά τον ίδιον τύπον 
κατεσκευάσθησαν καί εξηκολούθησαν να κατασκευάζωνται καί κατόπιν 
εις δλην την αρχαιότητα. Ό  δωρικός ναός μέ τό κύριον δωμάτιον, τον 
σηκόν, με τόν (πρόδομον εμπρός καί τον οπισθόδομον είνε άντίγραφον του 
τύπου τής παλάιοτάτης Θεσσαλικής οικίας.

Οί κάτοικοι τώνιπαναρχαίων Θεσσαλικών κωμών ήσαν ήδη αρκετά 
προηγμένοι εις την ττέχνην’ κατεσκεύαζαν ωραία αγγεία, τά οποία καί 
έχρωμάτιζαν μέ' διάφορα γεωμετρικά σχήματα, καί έπλατταν από πηλόν 
μικρά ειδώλια' ειξευραν δέ ακόμη καί από λίθους καί μάρμαρον νά κατα
σκευάζουν τά ειδώλιά των.

Ή  αρχαία παράδοσις διετήρησε τό όνομα των πρώτων κατοίων τής 
Θεσσαλίας' Θράκες ήσαν οί αρχαιότατοι, καί μετ’αυτούς οί Πελασγοί συγ
γενικός των Θρακών λαός, δστις έκδιώξας εν μέρει καί υποτάξας τούτους 
συνεχωνεύθη έπειτα μετ’ αυτών καί παρέμεινεν εις την Θεσσαλίαν μέχρι 
τέλους τής λιθικής εποχής- άριστοι’τεχνΐται καί προ πάντων επιτηδειότα- 
τοι οικοδόμοι οί Θρφκοπελασγοί έδίδαξαν τάς τέχνας καί προ πάντων την 
οικοδομικήν καί εις πολλά μέρη τής νοτιωτέρας Ελλάδος, ή εχρησιμοποιή- 
θησαν οί ίδιοι προς οίκοδομίαν των ισχυρών τειχών διαφόρων πόλεων.

Κατά τά μέσα περίπου τής τρίτης π. X. χιλιετηρίδος νέος λαός επι- 
δραμών ομοίως από βορειότερα μέρη υπέταξε τούς παλαιοτέρους κατοί
κους καί επεκράτησεν αυτός εις την Θεσσαλίαν ήσαν οί πρώτοι "Ελληνες 
τΰν οποίων τον μυθικόν γενάρχην, "Ελληνα μέ τον πατέρα του Δευκα
λίωνα φέρει ή παράδοσις, on ένίκησαν καί υπέταξαν τουΓ Πελασγούς.

εΟ νέος λαό; ήτο πολεμικώτερος, άλλ’ ολιγώτερον πολιτισμένος των 
προτέρων κατοίκων τής Θεσσαλίας. Κατά τον χρόνον τής κυριαρχίας του 
αί τέχναι φαίνεται, ότι μάλλον ώπισθοδρόμησαν, άν καί είχε γίνη πλέον 
καί εκεί γνωστή καί ή κατεργασία των μετάλλων καί ή χρήσις χαλκών ό
πλων καί εργαλείων, ,
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Εις την Θεσσαλίαν·, εις διάφορά μέρη αυτής, έσημείωσεν ό Τσούντας 
πλέον τών εκατόν -θέσεων συνοικισμών των παναρχαίων κατοίκων άλλοι 
κατόπιν αρχαιολόγοι "Ελληνες και ξένοι ηύ'Ξησαν περισσότερον τον αριθ
μόν τούτων. CH έπίδρασις τοϋ παναρχαίου Θεσσαλικοΰ πολιτισμού εις τήν 
ανατολικήν Ελλάδα και τήν Πελοπόννησον φαίνεται, έκ διαφόρων πραγ
μάτων, πού ή εΐνε φανερά θεσσαλικά έργα, ή είνε κατά μίμησιν εκείνων 
κατασκευασμένα.

Μετά τάς Θεσσαλικάς του άνασκαφάς και τήν δημοσίευσιν τού περί 
αυτών βιβλίου του παύει άποτόμως τό μόλις φθάνον εις τήν ακμήν του 
επιστημονικόν έργον τού Τσοΰντα, διακόπτονται πλέον όριστικώς αί τόσον 
καρποφόροι άνασκαφαί, καμμία από τάς τόσον φωτεινάς του δημοσιεύσεις 
δεν παρουσιάζεται πλέον.

Ό  ίδιος ομολογεί εις τήν εισαγωγήν τού Θεσσαλικού του βιβλίου, δτΐ 
τόν απασχολούν πολύ, καί τον εμποδίζουν από τάς ά'λλας αρχαιολογικός 
του εργασίας τά καθήκοντα του ως καθηγητού τού Πανεπιστημίου 'Αθη
νών, όπου έκλήθη νά διδάξη από τού 1901 τήν αρχαιολογίαν.

Είνε αληθές, δη καί εις τό διδασκαλικόν του έργον άφωσιώθη μέ 
τόν ίδιον ζήλον καί τήν ευσυνειδησίαν, πού είχε δείξη καί εις τάς προ- 
τέρας του εργασίας, καί είνε καί απ’αυτής τής πλευράς άφθονοι οί καρ
ποί, καί εις τούς πολλούς καί καλούς μαθητάς του βλέπομεν φανεράν 
τήν ωφέλειαν, πού προσέφερε διά τής διδασκαλίας του εις τήν Ελλη
νικήν αρχαιολογίαν. Ά λλ’ή καθηγητική του άπασχόλησίς δέν ήτο δυνατόν 
μόνη νά έμποδίση τήν άλλην εργασίαν εις τήν οποίαν μέ τόσηγ άφοσίω- 
σιν ήτο προσκολλημένος ύ Τσούντας. 'Ωσάν νά επίεσε κάποιο άγνωστον 
αίτιον τήν ψυχήν του, καί άνέκοψε διά μιας τήν ζωηράν του ορμήν καί τήν 
επιστημονικήν παραγωγικότητα. Γνωρίζω εξ ιδιαιτέρων μετ’αυτού συνο
μιλιών, δα έσιίπτετο πάντοτε νά κάμη τήν δημοσίευσιν-τών τελευταίων 
μεγάλων άνασκαφών του εις τήν ακρόπολιν τών Μυκηνών, πού καί το 
δλον του έργον θά συνεπλήρωνε θαυμασίως, καί θά εβοήθει εις μέγαν 
βαθμόν καί άλλων τάς εργασίας περί τού ζητήματος τών Μυκηνών καί 
τού Μυκηναίου πολιτισμού, καί έν τούτοις δέν έγινεν επί τόσα έτη ή ερ
γασία αυτή.

Ή  «ιστορία τής 'Ελληνικής τέχνης», το τελευταΐον άξιόλογον βι
βλίων του, φέρει μέν τήν σιρραγίδα τής μεθοδικότητος καί τού πρακτικού 
πνεύματος ιού Τσοΰντα, καί είνε διά τούτο χρησιμώτατον βιβλίον, αλλά 
δέν έχει τήν δροσιάν τής πρωτοτυπίας, πού είχαν αΐ πρωτήτεραι μικραί 
καί μεγάλαι του έργασίαι.

Ό  Τσούντας ήτο προς πάντας καλός, άλλ’ ήγάπα ιδιαιτέρως ολίγους 
φίλους του? μέ τούς οποίους ηύχαριστεϊτο νά συναναστρέφεται τακτικά, 
καί νά συνομιλή εύθύμως επί ώρας μαζί των, ΤΙρέσκετο εις δλα ιά εύχά-
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ριστα βέμ,τίτα, αδιαφορως αν ήσαν επιστημονικά, η πολιτικά η κοινωνικά, 
και δεν ήτο δ εχων to δλιγώτερον ενεργόν μέρος εις τάς συνομιλίας.' Μία 
γωνία εις οίονδήποτε μικρόν, φθάνει νά ήτο και ήσυχον, καφενεϊον ήτο 
αρκετόν διά την συντροφιάν.

Βοαδύτεοον καί αυτό ήλλαξεν’ έλειψαν καί αί δλίγαι αυιαί ευκαιρίαι» 
δλιγοώοου αναψυχής* ό Τσούντας δεν τάς άπέφευγεν, αλλά καί δεν τάς 
έπεδίωκε πλέον. ’Αποκλεισμένος μέ τάς σκέψεις του καί μέ τα βιβλία 
του, καί πάλιν δεν έβλεπε ' δυσάρεστους τους δλίγους φίλους του, άλλ’ α* 
συνομιλίαι ήσαν πλέον σοβαρώτεραι” ή συναναστροφή του καί πάλιν δεν 
ήτο πυτέ κουραστική· ήτα πάντοτε ωφέλιμος, διότι α! γνώσεις του ήσαν 
άπειροι, αλλά αί δμιλίαι δεν έλάμβανον πλέον τον παλαιόν εύθυμο 
τόνον.

"Ωσάν μία αναλαμπή τής παλαιάς δυνάμεως τοϋ Τσοΰντα εινε δυο 
μικραί έργασίαΐ πού έγραψε, περί τό τέλος τής ζωής του. Έδημοσιεύθη- 
σαν μετά τον θά νατόν του υπό του καθηγητοΰ Κουγέα εις τό τελευταΐον 
τεύχος του περιοδικού Ελληνικά. "Εχουν καί αί δΰο ως θέμα τό ομηρικόν 
ζήτημα πού εινε συνυφασμένον σφιγκτά μέ τήν έρευναν τής Ελληνικής 
προϊστορίας, καί τον άπήσχόλει διά τούτο καί αυτό μαζί μέ τάς αλλας 
προΐστορικάς του μελετάς από των πρώτων αρχών τής επιστημονικής του 
δράσεως μέχρι τέλους τής ζωής του.

Εις τήν μίαν εργασίαν, πού έγραψεν εις τήν δημοτικήν, καί άνα- 
δεικνύεται έτσι ακόμη περισσότερον, μαζί μέ τήν επιστημονικήν καί ή λο
γοτεχνική της.αξία, πραγματεύεται τήν διήγησιν τής συναθροίσεως των Έλ- 

. λήνων εις τήν Αύλίδα, από οπού θά έςεκίνουν δλοι ρμού διά τήν έκστρα- 
- τείαν τής Τροίας. Εινε εις τό Β τής Ίλιάδοςείς τήν άγόρευσιν τού Όδυσσέως 

κατά τήνσυνέλευαιν πού έκαμαν οί “Ελληνες μέ τον σκοπόν νά αποφασίσουν 
τήν έγκατά λειψιν τού πολέμου καί τήν επιστροφήν είς τάς πατρίδας των, άπο- 
καρδιωμένοι μετά τάςπολλάς συμφοράς πού έπαθαν, αφούάπεμακρύνθη ό 
Άχιλλεύς από τήν ενεργόν συμμετοχήν είς τον πόλεμον. Διά νά τούς πείσχ] 
ό Όδυσσεύς νά μήν εκτελέσουν αυτήν τήν άπόφασιν, αναφέρει τί συνέβη, 
δτε Ιγίνετο προ τής άναχωρήσεως έκ τής Αύλίδος ή συνηθισμένη μεγάλη θυ
σία. Μέγας δράκων έκπηδήσας από τήνθέσιν τού βωμού, πού ήτο άποκάτω 
από μίαν πλάτανον κατέφαγε τούς εννέα νεοσσούς σπουργίτας πού ήσαν εις 
μίαν φωλεάν επάνω εις τήν πλάτανον, καί τελευταίαν κατέφαγε καί' τήν 
μητέρα. Ό  μάντις Κάλχας εξήγησε τότε τό πράγμα, ώς μήνυμα των θε
ών, δτι εννέα έτη θά ταλαιπωρηθούν είς τον’πόλεμον κατά τής Τροίας οί 
"Ελληνες, αλλά τό δ’έκατον θά κυριεύσουν τέλος τήν Τροίαν. cO Όδυσσεύς 
υπενθυμίζει τό έπεισόδιον καί τήν μαντείαν τού Κάλχαντος, και συνιστφ 
είς τούς "Ελληνας, πού εύρίσκοντο πλέον είς τό δέκατον έτος τού πολέμου 
νά κάμουν ακόμη δλίγην υπομονήν, αφού εινε άποφασισμένον από τούς
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θ*ούς νά επιτύχουν γλίγωρα πλέον του σκοποί) των. Εις τον λόγον αυτόν 
του Όδυσσέως υπάρχουν πολλά σημεία πού δεν συμβιβάζονται διόλου μέ 
τήν λοιπήνδιήγησιν της Ίλιάδος, καί δΤ αυτό πολλοί Όμηρισταί έπροσ- 
πάθησαν κατά διαφόρους τρόπους νά εξηγήσουν τά ασυμβίβαστα. Εις τήν 
μελέτην του δ Τσούντας μέ πειστικά επιχειρήματα άποδεικνύει ότι, ή διή- 
γησις τού επεισοδίου αυτού καί τής συναθροίσεως των Ελλήνων εις τήν 
Αυλίδα είνε παρμένη από τά Κύπρια, άλλο επικόν ποίημα μέ θέμα έκ τής 
Τρωικής εκστρατείας καί προσεκολλήθη άργότερον εις τήν Τλιάδα από 
ύστερώτερον ραψφδόν, πού ήθελε νά ζωηρεύση περισσότερον τήν άγόρευ- 
σιν τ^ϋ Όδυσσέως.

Εις τήν δευτέραν εργασίαν πραγματεύεται ό Τσούντας τό παλαιότατον 
ζήτημα περί τού τόπου, τού χρόνου καί τού τρόπου τής γενέσεως τού 
Τρωικού μύθου καί των 'Ομηρικών ποιημάτων, πού είνε πάντοτε επίκαι
ρον, προ πάντων μετά τάς μεγάλας ανακαλύψεις περί τής προϊστορικής 
Ελλάδος. Έπαναλαμβάτων δ Τσούντας παλαιόν του θεωρίαν καί άναπτύο" 
σων αυτήν περισσότερον, καί φέρων νέα επιχειρήματα, εκθέτει τήνγτώμην 
του, πού φαίνεται πράγματι, δτι είνε ή πλησιεστέρα προς τήν αλήθειαν 
από δσας έ'χουνλεχθή έως τώρα, δτι τά άσματα πού υμνούσαν εις τήν αρ
χήν κυρίως τήν εκστρατείαν τού Άγαμέμνονος εις τήν Τροίαν καί άπε- 
τέλουν τον αρχικόν πυρήνα τού μύθου μέ άλλα πού έγίνοντο ολίγον κατό
πιν σχετικά "μ έ αυτόν, καί άνεφέροντο εις τά κατορθώματα άλλων συγ
χρόνων Ελλήνων βασιλέων, εποιήθησαν εις τούς παλαιοτάτους τούς Μυ
κηναϊκούς, χρόνους είς τήν Ελλάδα καί ιδίως είς τήν ’Αργολίδα καί τήν 
Πελοπόννησον έν γένει.

Άπεκεΐ τά μετέφεραν οΐ πρώτοι άποικοι, πού μετενάστευσαν είς τήν 
’Ασίαν ήδη μετά τήν κάθοδον τών Δωριέων. ‘Άπό τήν Ελλάδα εξηκο- 
λούθούν δμως καί άργότερον νά μεταφερτόνται είς τούς άποίκους τής 
’Ασίας νέα άσματα, πού επλούτιζαν καί άργότερον μέ νέα στοιχεία τον άρ- 
χικόν πυρήνα. Μέ τά άσματα αυτά έκαμενδ Όμηρος κατά τον ένατον 
αιώνα, δτε είχε φθάση είς μεγάλην ακμήν ή επική ποίησίς είς τήν Ασίαν, 
τό μεγαλοπρεπέστερον άπό τά έργα, τά όποια φέρουν τό δνομά του, τό 
λαμπρότερον καθόλου έπος άπό δσα παρήγαγεν έ'ως τώρα ή παγκόσμια 
λογοτεχνία, τήν Ί^ιάδα. Μέ τάς δύο αύτάς λαμπράς μελέτας κλείει καί 
τήν ζωήν του ό Τσούντας. Ήσαν δ τελευταίος του χαιρετισμός προς τούς 
φίλους καί θαυμαστάς του.

Ό  Τσούντας ήτο προ πάντων φανατικός ερευνητής, άλλάδέν ήπλωνε 
τάς ερεύνας του άσκόπως εδώ καί εκεί* άπέβλεπε πάντοτε μέ τάς άνα- 
σκαφάς του εις τήν λύσιν τού προβλήματος τών πρώτων καί.τών παλαιο- 
τάτων κατοίκων τής Ελλάδος, καί είς τήν σύνθεσιν καί συμπλήρωσιν τής 
εϊκόνος τής Ελληνικής προϊστορίας. Μετέφερε μεθοδικά τάς άνασκαφάς
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του πάντοτε εις τά μέρη, "που είχε σχεδόν βεβαιότητα, δτι τά άποτελέ- 
σματά των θά ήσαν πλούσια, καί θά έφεραν και εις την επιστήμην καί 
εις αυτόν νέας γνώσεις διά τό ζήτημά του. Καί εκαμνε-πάντοτε έπειτα από 
κάθε άνασκαφήν νέα βήματα μικρά ή μεγάλα, πού τον έφεραν πλησιέστε· 
ρον εις τον σκοπόν του. 'Ητο άφωσιωμέϊ ος εις την επιστήμην,καί δεν επε- 
δίωςε, αλλά μάλλον άπέφυγε τάς κοινωνικός καί πολιτειακός διακρίσεις. 
Ή  μεγαλειτέρα ίκανοποίησις τής ζωής του ήσαν αί επιτυχίαι εις τάς 
άνασκαφάς. Ή  μόνη αναψυχή καί ή καλλίτερα άνάπαυσις, πού τοΰ 
άνενέωνε την δύναμιν διά νά ύποφέρη μέ θάρρος τούς κόπους καί τάς 
δυσαρέσκειας τής λοιπής ζωής, ήτο δι’ αυτόν ό ολίγος χρόνος πού μόνος 
μέ τούς αγαπημένους του έπιστάτας καί βοηθούς των ερευνών του, τον 
Πέτρον Χρηστόπουλον, καί τον' Δημήτρη των Μυκηνών, τον θυμόσοφον 
Γιάννην Χρυσάφην των νήσων, καί μέ τούς εργάτας του, τούς απλοϊκούς 
χωρικούς τοΰ Χαρβατιοΰ, τών νήσων καί τοΰ Σέσκλου τής Θεσσαλίας 
έμενε μέσα εις τον νεκρόν κόσμον, πού ή άνάστασίς του ήτο ή παντοτεινή 
του προσπάθεια. "Οταν κατόπιν ούμίλει εις τούς φίλους του περί τών αφε
λών, συνομιλιών και τών συναναστροφών του μέ τούς εργάτας, έφαίνετο 
πόσην εύχαρίσιησιν είχε, δταν ήτο μαζί των, καί πόσον ικανοποιείτο, δτε 
συμμετεΐχεν εις τάς άπλοϊκάς των διασκεδάσεις, πού ήκολοΰθουν κατά 
τάς έορτάς την διακοπήν τών εργασιών.

Ό  Τσούντας. ήτο αληθινός σοφός, από έκ-ε-ύνους, πού δέν εινε πάν
τοτε πολλοί εις τον κόσμον, καί δυστυχώς εις τον τόπον μας ϊσως δλιγώ- 
τεροι από άλλοΰ. Διά τοΰτο είνε ακόμη μεγαλειτέρα ή λύπη μας διά τήν 
άπώλειάν του..

"Ας ελπίσωμεν, καί ά; εύχηθώμεν, όπως ή αγαθή τύχη τής πατρί- 
δος μας μέ τήν βοήθειαν τοΰ καλοΰ του παραδείγματος μάς δώση πολλούς 
τούς άντικαταστάτας. <

Άλλ5 ό Τσούντας καί τό έργον του ποτέ δέν θά λησμονηθή. Εινε 
ήρως τής επιστήμης, καί ή λατρεία καί ή μνήμη του θά μείνουν εις τήν 
αιωνιότητα.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Πλήρης ημερών εϊς τας· 20 Νοεμβρίου 1934 άπεβίωοεν εν τη εν Νέα  
Σμύρνη οικία τον ό Άναστάαιος Κ. II . Σταμούλης. Το Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τον Θρμκικοΰ Κέντρου, συνελΰόν εκτάκτως επί τφ  Ία~ 
νάτφ  του γηραιού Θρακός ευπατρίδου και επιτίμου μέλους τον Σω μα
τείου, Άνααταοίου Κ.ΓΙ, Σταμούλη,άκονοαν του Προέδρου εκ&έσαντος την 
πατριωτικήν δράοιν αυτόν, και δοα υπέρ τού Σωματείου επραξε, άπεφάοι- 
σεν Λ ', οόοαωμον τό Διοικητικόν Συμβούλων νά ονλλυπηϋ·η την οίκογέ-
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νειαν καί παρακολούθηση την κηδείαν. Β'. να. καταχεθή επί της οορον τον 
μεταοχάντος στέφανος υπό τον Προέδρου προσφωνούντος καταλλήλως. 
Γ '.νά  άργήσονν τά Γραφεία τον Σωματείου κατά την ημέραν τής κηδείας. 
Δ'. νά άπενθυνθώσι εκ μέρους τον Σωματείου σνλλνπητήριοι έπιοτολαΐ 
προς την οικογένειαν του μεταοχάντος. Κατόπιν δε δωρεάς έκ μέρους τού υιού 
του Μιλτιάδον δρχ. εκατόν χιλιάδων εις μνήμην τον πατρός τον διά την 
σννέχισιν τής έκδόαεως των «Θρακικών» συνελθόν εκτάκτως την 2 Δεκεμ
βρίου 1934 έιρηφίσατο τά εξής : 1. Νά άνακηρνχθή μέγας ευεργέτης ο 
3Αναστάσιος Σταμούλης. 2. Νά άναρτηθή ή είκών αυτού εις την αίθουσαν 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Νά δημοσιενθή ή βιο
γραφία τον μεταατάντος μετά τής είκόνος αυτόν εις τά “ Θρακικά,,. 
4. Νά γίνουν ένέργειαι όπως όνομασ&ή μία οδός προαφινγικον συνοι
κισμού των 3Αθηνών με τό άνομα τον έκλιπόντος Θρακός και 5. Νά δη- 
μοαιενθονν αί άνω αποφάσεις διά τον τύπον και νά άναγγέλθονν εις την 
οικογένειαν Σταμούλη.

3Αλλά και ό σύλλογος Μεσαιωνικών Γραμμάτων «εις μνήμην του χρή
μα και χρόνον πολνν δαπανήσαντος προς συλλογήν ύλης, άναφερομένης 
εις την ιστορίαν τής Θράκης, ευσεβούς ημών αδελφόν ’Αναστασίου Κ. Π. 
Σταμούλη, τού άρτι χοιμηθέντος εν Κνρ'ιορ, καθωρίσε την ΡΟΖ' σννεδρί- 
αοιν τής κνριακής 2 Δεκεμβρίου, σνγκροτουμένην τή 11 1\2 προ μεσημ
βρίας, iy τή 3Αρχαιολογική "Εταιρία». Τον έπ'ι τούτοι μνημόσονον λόγον 
άνέγνωσεν ό καθηγητής κ. *Αδαμ. Ν.Διαμαντόπονλος, εχοντα ώς κατωτέρω'.

Ό  Σύλλογος των Μεσαιωνικών Γραμμάτων νομίζει υψιστον καθήκον 
τον έπαινον των αληθώς αγαθών άνδρών παρά πάντων τών ούτως ή άλ
λως αυτούς γνωρισάντων διότι οι άγαίίοί άνδρες είναι κοάτιστοι εύεργέ- 
ται μεταξύ τών ανθρώπων, ώς παρέχοντες τό μέγιστον και άποτελεσματι- 
κώτατον τών ευεργετημάτων—τό ζών τού βίου tojv παράδειγμα, υπέρ πι/.ν 
άλλο αγαθόν άφθόνως καί άνεπιφθόνως καί χωρίς νάζητήται διδόμενον καί 
χωρίς τίνος ιδιοτέλειας έπιβαλλόμενον.Εύτυχήσανιες από ιών πρώτων ημε
ρών τής Ιδρυσεως τού Συλλόγου ημών να καταλέγωμεν εις τά μέλη αύτοϋ 
τον ’Αναστάσιον Σταμούλην,άνδρα έξόχως αγαθόν,περιεβάλομεν αυτόν ζών- 
τα δΓ άμερίστου θαυμασμού καί τιμής, διά τήν έν τφ προσώπφ του ενσάρ- 
κωσιν τής αρετής, καί άπολιπόντα ήδη ημάς καί πρύς τήν άληθεστέραν 
ζωήν μεταστάντα, συνεκαλέσαμεν πάντας τούς τιμώντας τήν αρετήν, όπως 
επαινούντες αυτόν δι’ ολίγων, τήν μέν αρετήν καταψανέστερον έπιδείξω- 
μεν, καί εκ τού παραδείγματος πείσωμεν άλλήλους ότι δεν είναι απλούς 
λόγος, ουδέ δούλη τής τύχης, ώς ποτέ τών παλαιών τις σοφός ήναγκάσθη 
νά εΐπη. "Οσον δέ αραιότερα, δυστυχώς, καθίστανται μεταξύ τής συγχρόνου 
ημών κοινωνίας τά παραδείγματα ταύτα, ώς οάσεις χλοεραί εις τήν ξη- 
ράν καί υπό τού σιμούν τής τών πάντων διαφθοράς άναταρασσομένην κοι-
θ  Q 9 * ί » « Σ Τ '. 27
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νωνίαν μας, ανάγκη εΐνε ν9 αναπαύουν καί ενισχύουν την κάτάκοπον 
και παραζαλισμένην συνείδησίν μας.

Εις την Σηλυβρίαν τής Προποντίδος, άρχαιοτάτην αποικίαν Ελληνι
κήν, όπόθεν επί μάκρους αιώνας είςμικράν άπόστασιν έφαίνετο ΰψούμενος 
δ μέγας Άναστασιανός περίβολος τής ενδόξου τοϋ βυζαντινοί ελληνισμού 
πρωτευοΰσης, Ιγεννήθη προ 92 ετών ό ’Αναστάσιος Σταμούλης, εξ εϋπορω- 
τάτου αρχοντικού οϊκου έκ τής Μακεδονικής Βερροίας. Τάς γυμνασιακός 
του σπουδάς ήρχισεν έν Κων]λει καί έξηκολοΰθησεν εις τάς ’Αθήνας, καί)·9 
ήν εποχήν ή ελληνική ’Ανατολή από άκρου εις άκρον συνεκλονίζετο εκ 
του Κριμαϊκού πολέμου, τό 5’ έκ Παρισίων κηρυχτώ έν δόγμα τών έθνικο- 
τήτων εξαπέλυε τον ασκόν τοϋ Αιόλου επί τό εθνολογικόν μωσαϊκό ν τής 
Χερσονήσου τοϋ Αίμου.

Ή  συνθήκη τών Παρισίων τοϋ 1856 καί αί τουρκικοί έλευθερίαι τοϋ 
περιλαλήτου Τανζιμάτ είχον ανοίξει νέους ορίζοντας εις τους χριστιανούς 
τής Τουρκίας καί ολοι έπεδόθησαν εις τήν δημιουργίαν τοϋ έθνικοϋ αυτών 
μέλλοντος .{Οίέ'λληνες συνεχίζοντες τήν προνομιοϋχον αυτών θέση·, έπεδόθη
σαν έ'τι μάλλον εις τήν γεωργίαν καί βιομηχανίαν, τήν ναυτιλίαν καί τό 
έμπόριον, αυτοί άντιπροσωπεύοντες καί ενώπιον τοϋ ευρωπαϊκού κότμου 
τήν τουρκικήν αυτοκρατορίαν, εις τούς κυριωτάτους τούτους κλάδους τοϋ 
οικονομικού αυτής βίου. .

Συνεχίζων έκ τούτου ο Σταμούλης καί άναπτύσσων τό έ'ργον τοϋ πα- 
τρός του, πλουσίου κτηματίου τής σιτοφόρου εκείνης χώρας-, μόλις 20ετής 
ίδρυσε τώ 1862 εμπορικόν οικον, δ'στις εύφημότατα κατέστη γνωστός καθ’ 
δλην τήν Θράκην καί μέχρι τής Κ]λεως. Έτελειοποίησε τά πρωτόγονα μέ
σα τής γεωργίας καί πρώτος είσήγαγεν εις τήν Θράκην άτμοκινήτους άλω- 
νιστικάς μηχανάς τφ 1878 καί μετ’ ολίγον άνήγειρεν άτμόμυλον καί έπε- 
ξέτεινε τό έμπόριον τών σιτηρών καί αλεύρων άνά τάς άκτάς τής Προ
ποντίδος, τήν Κωνσταντινούπολιν, τάς νήσους τοϋ Αιγαίου καί μέχρι τής 
’Ηπείρου. Ή  δραστηριότης, ή τιμιότης καί ή ευπορία έξησφάλισαν εις 
αυτόν τήν άφοσίωσιν τών ομογενών εϋρυτάτης περί τήν Σηλυβρίαν περι
φέρειας, πολλοί τών οποίων άπέζων έκ τής εργασίας τής παρ’ αύτφ, καί 
τήν έκτίμησιν καί τον σεβασμόν τών κρατουντών τούρκων, οΐτινες συνη- 
θέστατα σέβονται τήν αρετήν καί όταν ακόμη δεν εμφανίζεται χρυσοστό
λιστος. Ό  λόγος αύτοΰ, ή φιλική παρέμβασις καί πότε καί ή προσω
πική έγγύησις έμετρίαζε πολλάκις τά αυστηρά μέτρα τών διοικητικών ή δι
καστικών αρχών, κατά χριστιανών λαμβανόμενα, ή καί άπέτρεπεν ενίοτε 
ταύτα. Καί ταϋτα κατά τάς τεταραγμένας ημέρας τοϋ ρωσσοτουρκικού 
πολέμου τοϋ 1877—8, ότε καί απλή υποψία ή συκοφαντική καταγγελία έ'φε*
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q>8v ευθύ προς τον θάνατο ν' ο δε Σταμούλης επί 9 μήνας τής ρωσσικής 
κατοχής τής Σηλυβρίας πηριεβλήθη το αξίωμα του πολιτάρχου.

Ούτως εργαζόμενος ό αείμνηστος Σταμούλης ειδεν εαυτόν εύλογού- 
μενον υπό του Θεού καί περιστοιχοΰμενος υπό ευθαλούς οίκου τον οποίον 
κατέστησε πρότυπον βίου οικογενειακού καί οστις ταχέως άπετέλεσε 
τόόιοαϊον και διά πάντα άνθρωπον εύκταιονπεριβάλλον, εντός τού οποίου 
εύδαιμονέστατα διέρρευσεν δ μακρότατος βίος τού καλλίστου άνδρός/Όσοι 
παρέστητε προχθές εις την κηδείαν του είδατε εις τί εξεδηλώθη των τέ
κνων καί οικείων του ή στοργή αυθόρμητος καί Απροσποίητος: πολιός άρ- 
χιερεύς τής εκκλησίας τού Θεού» νομικός καί θεολόγος επιστήμων μέ κα- 
ταβρέκτους τούς οφθαλμούς ευλαβές έκλινε τό γόνυ εις έδαφιαίαν προσκύ
νησήν τής γηίνης σοροΰ τού γεννήτορος καί απαρηγόρητοι οί αδελφοί 
αυτού καί άδελφαί καί οί γαμβροί καί λοιπαί οικείοι συνώδευσαν 
αυτόν καί άπέθεσαν εις τούς κόλπους τής κοινής μητρός γης. Ζώντα έτι 
τον γηραιόν πατέρα <δς τινα βιβλικόν πατριάρχην, παρηκολούθει έκ τής 
άπομεμακρυσμένης ’Αμερικής ή ευγνώμων στοργή τού πρεσβυτέρου υιού, 
συνεχίζοντας την επιχειρηματικήν εκείνου δραστηριότητα' εκ Μυριοφύτου 
καί ειτα έξ Έλευθερουπόλεως τής Μακεδονίας αί θερμαί εύχαί τού άρχιε- 
ρέως υιού* δ Βουλευτής καί Γερουσιαστής υιός ηΰφραινεν έκάστοτε 
διά τής πολιτικής καί κοινωνικής δράσεώς του την πατρικήν καρδίαν τού 
γέροντος καί αί δύο θυγατέρες έθεώρουν πολυτιμότατον κόσμον των την 
περιπαθή τού πατρός περιποίησιν.·

Ά λ λ ’ό ευτυχής άνθρωπος καί πατήρ την ευδαιμονίαν των τελευταίων 
τού βίου ετών δεν εύρισκεν εις μόνον τό θερμόν καί ιδεώδες αυτό περιβάλ
λον. Είχεν από νεαράς ηλικίας εξασφαλίσει εις εαυτόν καί άλλην πλουσίαν 
πηγήν ευάρεστου άπολαύσεως τής ζωής. Θερα·πεύσας επί μακρόν χρόνον τον 
Κερδφον Έρμήν δεν έλησμόνησεν καί την ετέραν ιδιότητα τού πτερωτού 
θεού—‘Ερμήν τον Λόγιον. Ή  αγάπη προς τά κλασσικά ιδεώδη τού αρ
χαίου Ελληνικού κόσμου καί τού Χριστιανικού Ελληνικού Βυζαντίου 
παρηκολούθησεν αυτόν άφ; δτου έγκατέλειπε τά μαθητικά εδώλια, ή δέ α
γάπη τού πατρίου Θρφκικού εδάφους ένισχύθη κατά τήν έν μέσφ τής πα
τρίου εκείνης χώρας πολυμερή δράσιν του. Έκ τών πρώτων μελών τού 
μεγαλωνύμου ‘Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τής Κ]πόλέως, εις τού ο
ποίου τό’Αρχαιολογικόν τμήμα καί ανακοινώσεις άπέστειλεν, επί μίαν τεσ
σαρακονταετίαν, μέχρι προχθές έ'τι καί επί μίαν εξηκονταετίαν διετέλει μέ- 
λοςτού λαμπρού έν Γίαρισίοις «Συλλόγου προς ενίσχυσιν τών ελληνικών 
σπουδών», τού τόσον τιμώντος εν Ευρώπη τά Ελληνικά γράμματά διά τού 
ύπ’ αυτού εκδιδομένου περιοδικού. Έγκύψας εις τήν ερασιτεχνικήν μελέ
την τών Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων τών οποίων πλουσίαν είχε
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συλλογήν, έπεχείρησε δι’ αυτών και των πορισμάτων τής αρχαιολογίας 
νά διαφώτιση την 'Ιστορίαν καί τήν Λαογραφίαν τής πατρίου Θράκης. 
Καρπός πλουσιώτατος τής επιμελούς ταΰτης καί μακράς εργασίας καί 
λαμπρόν μνημειον τής προς τάς πνευματικός ασχολίας αγάπης, αύτοϋ είνε 
ολόκληρος μεγάλη Βιβλιοθήκη ύλικοΰ συγκομισθέντος εξ ιδίων μελετών 
καί παρατηρήσεων καί έξ δσων άλλοι έγραψαν καί έδημοσίευσαν περί 
Θράκης από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι καί σήμερον, εις τα δρια καί 
τήν έκτασιν αυτής από τοΰ μεγάλου Αίμου μέχρι τής Προποντίδος καί του 
Αιγαίου καί από τοΰ Νέστου μέχρι των ακτών τοΰ Εΰξείνου.Έκάστη Θρα- 
κική πόλις ή χωρίον χο)ριστόν έχει εκεί φάκελλον, οπού άκριβάίς καί έπι- 
μελώς αναγράφονται αί πηγαί καί πολλάκις περιέχονται ακέραια δημοσι- 
ευθέντα άρθρα ή σημεκωματα ή καί εικόνες καί σχέδια. Οΰτω χάρις εις τήν 
αγνήν φιλοπατρίαν τοΰ αειμνήστου Σταμοΰλη, ή ελληνική εκείνη χώρα 
ημέραν τινά θ’ άποκτήση τήν πλήρη αυτής ιστορίαν, όταν φιλότιμος καί 
δόκιμος ιστορικός, χρησιμοποιών τάς μέχρι τοΰδε πολυτίμους καί αξιόλο
γους περί τής αρχαίας Θράκης έρευνας τών ξένων καί τινας τών 
ήμετέρων συμπλήρωσή καί έπανορδώση αΰτάς διά τοΰ πολυτίμου 
ύλικοΰ τοΰ Σταμοΰλη, τοΰ οποίου τό όνομα εις τήν Βιβλιογραψάαν 
αυτής θά καταλάβη δικαίως θέσιν περιφανή. Κατά τάς μελετάς αύτοΰ ταΰ- 
τας 6 αοίδιμος Σταμοΰλης κατήρτισε καί άλλην άξιόλογον συλλογήν τών 
κυρίων καί πατρωνυμικών ονομάτων τοΰ Μεσαιωνικού καί νεωτέρου ελλη
νισμού, άποθησαυρίσας αυτά βιβλιογραφικούς εις δελτία, έτοιμα διά σχετι
κήν επιστημονικήν έρευναν καί έκδοση’.

Πλήν τής κολοσσιαίας ταΰτης εργασίας ό Σταμοΰλης περισυνέλεξε 
κατά τον μακρόν αύτοΰ βίον καί ενεπίγραφα ή άλλα εκ λίθου ή μαρμάρου 
μνημεία καί πολλά νομίσματα, καί άπετέλεσε δΰο έξ αυτών συλλογάς τήν 
μέν έξ αναγλύφων ή ένεπιγράφων λίθων (επιτύμβιων πλακών, ψηφισμάτων, 
άγαλματίων), τήν δ’ άλλην έκ διαφόρων νομισμάτων (αρχαίων ελληνικών, 
ρωμαϊκών, καί Βυζαντινών), ώς επί τύ πολύ Θρρκικών, ών τινα sivat, 
μοναδικά, άλλα δέ σπανιώτατα, έτι δέ μολνβδοβοΰλλων, δακτυλιόλιθων 
καί τών τοιοΰτιον, μεγάλης δέ αξίας. Τήν πρώτην συλλογήν, τών επιγρα
φών καί άναγλΰφα>ν έξέδωκεν ήδη τώ 1912, ό εταίρος τής έν Άθήναις 
Γ-αλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής Georges Seur, υπό τον τίτλον Colle
ction Stamoulr αυτά όμως τά ευρήματα δεν κατωρθώθη νά μετακομισθώ- 
σιν έκ Σηλυβρίας, διά τά παρεμπεσόντα απροσδόκητα γεγονότα, πλήν 
μιας ωραίας όρειχαλκίνης κεφαλής γυναικός, θαυμασίας τέχνης, υπέρ τής 
οποίας προυτάθη εις τον Σταμοΰλην έκ τοΰ εξωτερικού τίμημα δ,000 
λιρών, καί τήν οποίαν εκείνος έδώρησεν εις τό Εθνικόν ημών ’Αρχαιολο
γικόν Μουσεΐον. Τήν δ’ άλλην επίσης πολύτιμον νομισματικήν συλλογήν 
έδώρησεν εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον, δπόθεν τά μολυβδόβουλλα Ιξέ-
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δωκε τφ 1030 δαπάναις τοϋ υιού του Μιλτιάδου ύ κ. Κ. Κωνσταντόπον- 
λος υπό τον τίτλον «Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα : Συλλογή Α. Σταμούλη»

Τφ 1911 άδεια τής Τουρκικής κυβερνήσεως καί εν συνεργασία μετά του 
είρημένου κ. Seur, ό Σταμούλης ανέσκαψε δυο παρά τήν Σηλυβρίαν τύμ
βους, έξ εκείνων οϊτινες πολυπληθείς είνε κατεσπαρμένοι ανά τό παλαιόν 
κράτος των Όδρυσών, καλΰπτοντες επιφανείς νεκρόί'ς των παλαιοτάιων 
πρωτοϊστορικών κατοίκων τής Θράκης. Μία σαρκοφάγος καί τινα παλαιά 
νομίσματα, πάντα παραδοθέντα εις τό αυτοκρατορικόν Μουσεΐον τής Κ]πό- 
λεως, ήσαν τό προϊόν τής έρεύνης ταυιτ)ς, *Ότε μετά τους νικηφόρους 
βαλκανικούς πολέμους ή Σηλυβρία κατελήφθη υπό τοϋ ελληνικού στρατού, 
ό Σταμούλης έλαβεν άδειαν άνασκαφών προς άνοκάλυψιν τού τάφου 
τού αύτοκρ. Βασιλείου Β' τοϋ Βουλγαροκτόνου, τού οποίου τά οστά, καθ’ 
ά λέγεται, Μιχαήλ ό Παλαιολόγος μετεκόμισε καί έθαψεν εν τή παρά 
τήν Στ|λυβρίαν μονή τοϋ Σωτήρος. Τά ραγδαίως όμως έπελθόττα γεγο
νότα τοϋ 1922 έματαίωσαν τό έργον αυτού.

Ά λλ ’ δ ούτως άγαπήσας τό ελληνικόν παρελθόν, φίλοι κύριοι, καί 
οϋιως υπέρ τής διαφωτίσεως αυτού έργασθείς, δεν ήτο δυνατόν νά μή έκ- 
δηλώση τήν αγάπην ταύτην καί πρύς τον σύγχρονον ελληνικόν κόσμον έν 
μέσμ) τοϋ οποίου έζησε καί είργάσθη. Δίδων εις τούς περί αυτόν ομογενείς 
εργασίαν εις τήν βιομηχανικήν αυτού έπιχείρησιν έφρόντισεν ΐξίσου καί 
περί τής εκπολιτιστικής αυτών προαγωγής.Κατά τήν από τοϋ 1872 διά τού 
Βουλγαρικού σχίσματος έκραγεΐσαν έτθνο φυλετικήν θύελλαν εις τήν Θρά
κην καί Μακεδονίαν, δτε ή πάλη καί ή άμιλλα προς έπικράτησιν διεξήγετο' 
είσέτι διά τής Εκκλησίας καί τού Σχολείου, ό αοίδιμος Σταμούλης επί 
σειράν ετών συνετήρει ελληνίδας δι,δασκαλίσσας εις τά περί τήν Σηλυ
βρίαν ξενόφωνα σχολεία, στηρίζων ούτως επί τόπου καί άθορύβως τον 
εκεί εθνικόν αγώνα τού Ελληνισμού. Μετά δέ τήν απώλειαν τής Ά . 
Θράκης τφ 1922 καί τήν έν Άθήναις έγκατάστασιν, μή θεωρών έν τή 
ζωηρά φιλοπατρία του οριστικήν τήν απώλειαν ταύτην, κατέθηκεν εις τήν 
Τράπεζαν ώς άναπαλλοτρίωτον κεφάλαιον 400,000 δραχμών προς ΐδρυ- 
σιν Σχολείου έν Σηλυβρία. Δεν περιλαμβάνονται βεβαίως εις τ’ ανωτέρω, 
φίλοι κύριοι, αί πολλαί καί ποικίλαι άλλαι εκδηλώσεις τής φιλανθρωπίας 
καί φιλογενείας τού αειμνήστου Σταμούλη' διότι οί τοιοϋτοι, ώς αυτός, 
άνθρωποι γνωστόν είνε δτι μυρίους εξευρίσκουν τρόπους προς έκδήλωσιν 
τή; εμφύτου αυτών αρετής, χωρίς νά διατυμπανίζουν ή καί απλώς νά κα
θιστούν αυτήν γνωστήν εις τούς άλλους, άρκούμενοι εις τήν εσωτερικήν 
ηθικήν ίκανοποίησιν τής ψυχής των.

’Άν εις πάντα ταϋτα προσθέση τις τον αγαστόν καί ευπροσήγορον άν
θρωπον, τύν γενναΐον καί άπροσωπόληπτον φίλον, τον εύγενή οικοδεσπό
την, τον φιλόφρονα συνομιλητήν, τον μετριόφρονα σύμβουλον, θ ’ άπο- 
τελέτη τό επάξιον βάθρον, επί τοϋ οποίου τό θειον είχε στήσει τό ώραΐον
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αυτό έμψυχον άγαλμα, όπου έπι ένα σχεδόν αιώνα κατορκησεν, ώς αλη
θής τοϋ Θεού άπόμοιρα, ή αρετή.

Αΰτη, φίλοι κύριοι, εις άμυδράν σκιαγραφίαν εινε ή μορφή του έκ- 
λιπόντος αγαθού άνδρός Ά . Σταμούλη, ό'στις εις μακρότατον δι’ άνθρω
πον βίον επέτυχε του επιθυμητοί} δι’ άριστον ανδρα ίδειόδους τής ζωής, 
αληθώς διά τούτο άποβάς μακαρισμού άξιος. 5'Αν τις δ’ ερώτηση ποΰ 
κεϊται τό μυστήριον τής επιτυχίας ταΰτης, εκ τής δλης αυτοί} ζωής επι
βλητική και αναμφισβήτητος ανακύπτει ή αλήθεια δτι ούχί δ πλούτος, 
άλλ’ δ υγιής νους καί ή αρετή έξησφάλισαν τήν επιτυχίαν ταΰτην καί 
επί πάσιν ή του θείου αρωγή. Διότι κατά τον ποιητήν, «Γνώμης οΰδέν 
έστιν αρετή μονουμένη», ή φρόνησις δέ εινε ή καθιστούσα τον βίον καί, 
άριστον καί ήδιστον, άνευ αυτής δέ καί δ χρυσός, κατά τον Εύριπίδην, 
εινε άχρηστος «εί μή κάρετήν έχων τύχοις». ’Άν τήν στιγμήν ταυτην εύ- 
ρίσκετο μεταξύ μας δ αείμνηστος Σταμούλης, έν τή διακρινούση αυτόν 
μετριοφροσύνη, θά συνεπλήρωνε ταΰτα διά τού εύριπιδείου αλλά καί χρι- 
στιανικωτάτου :

«Οϋκ εοτιν οοτις ευτυχής εφυ βροτών»
«ήν μή τό ϋεΧον ώς τα πολλά ονν^έλγ]»,

Τό ιθεόσδοτον τής φρονήσεως δώρον μετ’ αγάπης καί εύγνωμόνως 
καλλιεργήσας δ αοίδιμος Σταμούλης καί καθιδρύσας αυτό κυριαρχούν εις 
τήν ζωήν αυτού, προς τά κελεύσμα α αϊτού κατηύθυνε τον βίον τον, τον 
τε ιδιωτικόν, τον οικογενειακόν και τον δημόσιον. Ή  μνήμη αυτό" αιώ
νια άς είνε!



Α ΡΓΪΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ KITANOS

Έγεννήθη εν Φιλιππουπόλει τω 1882 έκ πατρός έμπορου και μητρός 
μακρόθεν συγγενούς τοΰ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή. 
Τήν γυμνασιακήν του έκπαίδευσιν έλαβεν εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τής 
γενετείρας του, τήνδέ Πανεπιστημιακήν εις τά; ’Αθήνας, λαβών τό πχυ- 
χίον τοΰ ιατρού τω 1905 ινα δυνηθή νά έγκατασταθή έν Μακεδονία και 
παράσχη τάς υπηρεσίας του εις τον Μακεδονικόν αγώνα, τό μόνον δτει- 
ρόν του' επειδή ήτο ανάγκη νά λάβη τήν άδειαν έξασκήσεως του επαγγέλ
ματος έν Τουρκία έξέμαθε τήν γαλλικήν γλώσσαν δι’ έκτακτου έπιμελείας 
και έμελέτησε γαλλιστί ολόκληρον τήν ιατρικήν επιστήμην, μετσβάς δε είς 
Κων)πολιν ύπέστη τήν νενομισμένην δοκιμασίαν έπιτνχώς καί λαβών τήν 
άδειαν έγκατεστάθη διαδοχικώς έν Γουμενίτση, Γευγελή, Σουμποσκώ τής 
Καρατζόβας καί Εδέσση. Λί παρασχεθεΐσαι παρ’ αίαοΰ είς τά τμήματα 
ταΰτα ύπηρεσίαι υπήρξαν ανεκτίμητοι. Είς τούτο συνέβαλλον πλήν τοΰ 
•θερμού του πατριωτισμού καί τής άφοσιοόσεώς του εις τον αγώνα μετ’ 
αΰταπαρνήσεως ούχί συνήθους καί άφανταστου ηρωισμού καί ή γτώσις 
τοΰ τρόπου τής ένεργείας των Βουλγάρων, καθ’ δ παρακολονθήσας τάς 
ένεργείας τής Μακεδονικής όργανώσεως έν αυτή τή Βούλγαρό?, άφ’ ετέρου 
δέ καί ή γνώσις τής βουλγαρικής γλώσσης, δι’ ής συνεννοείτο μετά των 
σλαβοφώνατν έλλήνων μακεδόνων ένθαρρΰνων αυτούς είς ένοπλον άντί- 
στασιν κατά των ενεργειών των Βουλγάρων τρομοκρατών, καί εμμονήν
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και u'i ησίωσίν των εις την ελληνικήν πατρίδα καί το εκθρέψαν καί -γα- 
λουχήσαν αυτούς εις την αγίαν ημών πίστιν Πατριαρχείου. Την ιατρικήν 
τον περί δαλία ν παρείχε δωρεάν εις τους πτωχούς, έπισκεπτόμενος δλα τά 
χωρία τής περιφέρειας τοτ> διδάσκων δ’ άμα εις αυτούς, ώς αληθής από
στολος, το εθνικόν εύαγγέλιον. Διά τοϋ τρόπου δέτούτου χαίτης εύγεν ονς 
συμπεριφοράς τοτ’ εΐλκυσεν επί τοσοΰτον χήν γενικήν εκτίμησιν καί αγά
πην των κατοίκων, ώστεούτοι προς ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης των, μετά 
τήν απελευθερωσιν τής περιφερείας των τφ προέτειν αν να τον εκλέξωσι 
βουλευτήν των, άλλ’ ή υπαλληλική του καιάστασις τον ήνάγκασε νά άρ- 
νηθή τήν τιμήν ταΰτην. Καί ενώ τήν ήμέραν διέτρεχε τά χωρία διδάσκανν, 
θεραπεύουν καί ενθαρρύνουν τους χωρικούς, τήν νύκτα, μέ κίνδυνον τής 
ζωής του, συνέτρεχε τά αντάρτικά σώματα τής περιφερείας του μεταβαί
νουν πεζή εις συνάντησιν αυτών άνά τά όρη προς εκτέλεσιν τών οδηγιών, 
«: έλάμβανε παρά τοΰ κέντρου τής Ελληνικής Μακεδονικής Όργανώοεως 
καί έπιτυγχάνων δπως τήν έπομένην λίαν πρωί γίνεται θεατός εις τι χω- 
ρίον προς αποφυγήν πάσης ύπονοίας. Διά τής τοσαυτης άφαντάστου δρα- 
στηριότητος καί τοΰ υπέροχου θάρρους του ήδυνήθη νά δργανώοη οϋτω 
πως τά διαμερίσματα ταΰτα, ώστε ν’ άτονήσουν αΐ βουλγαρικοί προσηλυ- 
τιστικαί ένέργειαι τοϋ Βουλγαρικού κομιτάτου καί νά έγκαταλείψωσι τό 
έδαφος αί βουλγαρικαί συμμορίαι, ώς εχθρικόν δι’ αύτάς.

ΙΙαρ’ δλας έν γένει τάς προφυλάξεις του δεν ήδυνήθη νά διαφυγή τας 
ύπονοίας τών Τουρκικών αρχών, ώς αντάρτου, συντελοισών εις τούτο καί 
τών ενεργειών καί καταγγελιών τής Βουλγαρικής προπαγάνδας. Ώς εκ 
τουτου ουχί άπαξ έφυλακίσθη, άλλ’ άφέθη ελεύθερος διά τήν έλλειψιν α
ποδείξεων. "Οταν δέ καί πάλιν διετάχθη ή σύλληψίς του, ήναγκάσθη νά 
καταφυγή εις τήν Ελλάδα καταδικασθείς κατόπιν ερήμην εις θάνατον υπό 
τοϋ στρατοδικείου. Τοιαΰτη ή δράσίς του εις τύν Μακεδονικόν αγώνα.

''Ως άνθρωπος, πλήν τών ανωτέρω υπέροχων προτερημάτων του, ήτο 
προσηνής καί μειλίχιος προς όλους, αφιλοχρήματος καί εις ά'κρον αλτρουι
στής, μή άρνοΰμενος εις ούδένα τήν ηθικήν του καί υλικήν συνδρομήν, 
ιδίως δέ εις τούς συμπατριώτας του Θράκας. Έν. Μακεδονία πλήν τής δω
ρεάν παροχής τής ιατρικής του συνδρομής ήγόραζε καί έξ ιδίων του καί 
αυτά τά ιατρικά τών πτωχών βοηθών αυτούς καί χρηματικώς.

Έπιστρέ-ψ,ας ενταύθαδιωρίσθη παρά τοϋ 'Υπουργείου τών Στρατιωτι
κών, κατόπιν επιτυχίας του εις τόν προς τούτο διαγωνισμόν,ώς αν θυπίατρες 
ερΟάσας διά τής ικανότητάς του καί τής γενικής εκτιμήσεως είς τόν βαθμόν 
τού ’Ανώτερου Γενικού ’Αρχιάτρου. Ώς στρατιωτικός ιατρός έλαβε μέρος 
εις τούς δύο Βαλκανικούς πολέμους, εις τήν είς Θράκην εκστρατείαν καί 
εις τόν Μικρασιατικόν αγώνα, έκτελέσας πιστώς τό καθήκον του μετά τών 
διακρινόντων αυτόν ηρωισμού καί αύταπαρνήσεως. Μετά δέ τήν άνακω-

■VJi
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χήν τοΰ Διβθνούς πολέμου άπετέλεσε μέρος τής στρατιωτικής αποστολής 
εις Βουλγαρίαν, ένθα επίσης διά του ζήλου, των γνώσεων αύτοΰ και τής 
βουλγαρικής γλώσσης παρέσχε πλείστας υπηρεσίας εις την άποστολήν. 
Άπέθανεν έν ’Αθήναις τήν 9ην ’Απριλίου 1934.

'Ως δείγμα του ηρωισμού του και τής προς τον θάνατον περιφρονή- 
σεως θεωρούμεν ούχι άσκοπον νά άταφέρωμεν καί τά έςής : 'Ως Ιατρός 
προβλέπων τό τέλος του, καθό γνωρίζων την φΰσιν τής φοβέρας του ασθέ
νειας, δύο ημέρας προ τού θανάτου του ουνέταξεν ό ίδιος την αγγελίαν 
αυτού καί τον κατάλογον των προσώπων εις τά όποια έκρεπεν αύτη τά 
σταλή. Προσκαλέσας δέ δλους τού; έν τψ Νοσοκομείφ ύπηρετούντας έδωκεν 
εις έ'να έκαστον χρηματικόν δώρον διά τάς περιποιήσεις του, ζητήσας συγ
γνώμην παρ’· αυτών, αν έν τή ασθενείς* του Ικουσίως ή ακουσίους τούς έπί- 
κρανε. Εις τούς κλαίοντας κατά τον άποχαιρετιομόν τούτον νοσοκόμους 
ύπηρέτας καί στρατιώτας συνέστησε νά μή κλαίουν διότι ό θάνατος είναι 
φυσικόν πράγμα καί κανείς δεν θά τον διαφύγη αργά ή γρήγορα.

ΖΙΙΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

m

ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

Εις τάς 12 ’Οκτωβρίου 1934 άπέθανεν έν Κηφισσιφ, ή έκ Στενημάχου Θεοφανώ, 
χήρα τοΰ εθνικού ευεργέτου Σπυρίδωνος Σιδερίδου, (δστις άποθανών κατά τον Βαλ
κανικόν πόλεμον έν Κωνσταντινουπόλει άφησεν εις διάφορα εθνικά καθιδρύματα τό 
πλεΐστοντής περιουσίας του άνερχομένης είς 200 χιλ. λ. Α. περίπου), καί ανεψιά τοΰ 
επίσης μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γεωργίου Χρυσοβέργη.* Ή  αείμνηστος είς την 
κινητήν περιουσίαν της άφήκε γενικόν κληρονόμον τό Άσυλον ’Ανιάτων, εις τό ό
ποιον κληροδοτεί άρχικώς τό ποσόν τοΰ ενός εκατομμυρίου δραχμών. ’Επίσης κλη
ροδοτεί είς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 50.0C0 δραχμής, είς τό νοσοκομεΐον 
Βαλουκλή καί την Σχολήν τοΰ Γένους άνά 100.000 δραχμάς, είς τό άρρεναγωγεΐον 
καί παρθεναγωγεΐον Χαλκηδόνος άνά 50 χιλιάδας δραχμάς, είς τήν Φιλόπτωχον 
’Αδελφότητα Χαλκηδόνος, είς τον Ιερόν ναόν Παναγίας τοΰ Πέραν, είς τά ελληνικά 
σχολεία Σκουτάρεως, τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα’Αθηνών καί τόν Οίκον Τυφλών Καλ
λιθέας άνά 40.000 δραχμάς καί είς τούς ναούς 'Αγίου ’Αλεξάνδρου ΙΙαλαιοΰ Φαλή
ρου καί Μεταμορφώσεως Κηφισσιας άνά 20.000 δραχμάς.

Επίσης ή Σιδερίδου εγκαταλείπει εις διαφόρους έξαδέλφους, ανεψιούς καί φί
λους της, 101 τόν αριθμόν, διάφορα ποσά τό σόνολον τών όποιων ανέρχεται εις 
6.166.000 δραχμάς. Τό χρηματικόν ποσόν τό όποιον θά άπομείνη άπό τήν κινητήν 
της περιουσίαν μετά τά ανωτέρω κληροδοτήματα, θά διανεμηθούν έξ ίσου είς τό 
Άσυλον ’Ανιάτων, τό πατριωτικόν "Ιδρυμα καί Οίκον Τυφλών.

'Όρα «Θρμκικά», Γ \  τόμ. σ. 397.
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*Αοχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροί;. 
Τόμ. Α" Τεύχος Α' σ. 160. Άθήναι 1934—3δ.

Ό  καθηγητής κ. Π. Παπαχριστοδοΰλου, άλλοτε διευθυντής του πε
ριοδικού «Θρακικά-», έξέδωκε το α' τεΰχος του Α' τόμου του ’Αρχείου του 
Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικοί) Θησανροΰ. Κατωτέρω δημοσιενο- 
μεν τα περιεχόμενα αυτοΰ καί συγχαίροντες τον φίλον καθηγητήν, εΰχό- 
μεθα τήν συνέχισιν τής εκδόσεως αυτοΰ. Εις τους Θρακας συνιστώμεν τήν 
άπόκτησιν αυτοΰ.

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ. Δημιόδεις δοξασίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι 
τής Άδρι,ανουπόλεως καί των πέριξ Γνα>ρίσματα των Α’ινίων γυναικών, 
Β. ΔΕΛΙΙΓΙΑΝΝΗ. Σΰμμικτα λαογραφικά τοΰ χωρίου Δογάν-Κιοϊ Μαλ- 
γάρων. X. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΑΟΥ. Σΰμμικτα λαογραφικά εξ Ά'ψάλου· 
Εδέσσης. ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΗ. Λαογραφικά Στενιμάχου. Π. ΠΑΠΑΧΡΙ- 
ΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Παραδόσεις φράσεις, ευχές, όρκοι, κατάρες διαφόρων 
μερών τής Θράκης, λιανοτράγουδα. Τοπωνυμία Στενιμάχου καί χρονογρα- 
φικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως εκ χειρογράφων. Μ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ- 
ΔΟΥΛΟΥ. Τραγούδια Θράκης, ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΗ.. Χρονογραφικά γε
γονότα Φιλιππουπόλεως. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Κωνσταντίνος 
Άλωπός κριτής Θράκης καί Μρκεδονίας. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ. Τά αρ
χεία τοΰ έν Φι,λιππουπόλει έσναφίου των Τεκτόνων. Μ. ΦΙΛΉΝΤΑ. 
Άπομεινάρι από τις ετοιμολογίας του. Π. ΓΙΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. 
Γλωσσάριο Σαράντα εκκλησιών. Β. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ. Γλωσσάριο Δογάν- 
κιόϊ Μαλγάριον. Ι. ΠΟΥΑΑΚΗ Σκόρπια λόγια από τά γΰρω τής Θράκης. 
ΒΛ. ΣΚΟΡΔΕΛΗ. Κυρία ονόματα Στενιμάχου. ΑΝ. ΚΑΡΡΑΣ. Ε π ι 
γραφή. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ. Κουμπάρης. Π. II. Μνημόσυνα. ’Ανα
στάσιος Σταμοΰλης. .



ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Θρ^κίκόν Κέντρον, άθλοθετουντος του εξ ’Ανατολικής Θράκης 
%. ’Ιωακείμ Λάγια, προκηρύσσει διαγώνισμα διά την εξιστόρησιν των γεγο
νότων των τελευταίων χρόνον (1900—1922) τή ς ’Ανατολικής Θράκης» των 
σχετιζομένων μέ τό εκεί ελληνικόν στοιχεϊ,ον. Ή  έν λόγψ συγγραφή δέον 
νά άναφέρεται:

α) εις τά κατά την άνω περίοδον πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα (τά 
προ του Τουρκικοί Συντάγματος — μεταπολίτενσις 39( 8—βαλκανικοί πό
λεμοι — διωγμοί κατ’ αυτούς—παγκόσμιος πόλεμος—διωγμοί κατ’ αυτόν 
—ανακωχή 1918—παλινόστησις έκδιωχθέντων περίοδος Ϊ918-ι-1922— 
Μικρασιατική καταστροφή—εκπατρισμοί 1922—προσφυγή καί έγκατά* 
στάσις εις τήν Ιλευθέραν Ελλάδα).

β) είς τήν γεατγραφικήν περιγραφήν, καί
γ) εις τήν κοινοτικήν, κοινωνικήν, εμπορικήν, βιομηχανικήν καί εν 

γένει οικονομικήν όργανωσιν καί ζωήν.
Έκαστη μελέτη καθαρογραμμένη καί επί τής μιας μόνον πλευράς 

του χάρτου δέον νά ύποβληθή είς τό Θρςικικόν Κέντρον (Βουλής 20) τό 
βραδύτερον μέχρι τής 30ης Νοεμβρίου 1935' καί, εί δυνατόν, νά είναι δα
κτυλογραφημένη είς τριπλοΰν.

Τά ΰποβληθησόμενα κριθήσονται υπό τριμελούς επιτροπής όρισθη- 
σομένης παρά τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Θρρκικοΐ Κέττριν.

Τά βραβευθησόμενα έργα περιέρχονται είς τήν κατοχήν τού Θρακικοΰ 
Κέντρου, τό όποιον καί επιφυλάσσει είς εαυτό το δικαίωμα τής έκδιστως 
τα?ν, οπότε παραχωρεί πεντήκοντα αντίτυπα είς τον συγγραφέα.

*Ως έπαθλον ορίζεται τό ποσόν των δέκα χιλιάδων δραχμών.
Γίνονται δεκταί καί μελέται άναφερόμεναι είς μίαν μόνην επαρχίαν 

τής ’Ανατολικής Θράκης ή καί είς έν των τριών θεμάτων (α, β, γ), άλλα 
τό Θρακικόν Κέντρον επιφυλάσσει είς εαυτό τό δικαίωμα νά βράβευση οΐο- 
δήποτε κρίνη καλύτερον ή νά διανείμη τό βραβείον μεταξύ των καλυτέ
ρων πραγματειών. Έν περιπτώσει μή υποβολής έργων ή άν ταΰτα δεν 
θεωρηθώσιν βραβεύσιμα ό διαγωνισμός αναβάλλεται.

Τά έργα θέλουσιν υποβληθεί μέ ψευδώνυμον' εντός δέ ιδιαιτέρου 
φακέλλου εσφραγισμένου έχοντας έξω τό ψευδώνυμον θέλει υπάρχει τό 
όνομα καί ή διευθυνσις του άποστολέως.

Τά άποστελλόμενα έσται καί μή βραβευθέντα δεν έπιστρέφονται.
Οί έπιθυμοΰντες σχετικάς πληροφορίας καί βοηθήματα (βιβλία κ.τ.λ.) 

παρακαλουνται δπως άποτείνωνται είς τό Θρρκικόν Κέντρον καθ’ εκά- 
ρτην 11 — 2 ή γραπτώς.



ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
1926

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
1934

Πρόεδρος Φ ΙΛ ΙΠ ΠΟ Σ ΜΑΝΟΥΙΙΛΙΔΗΣ
Γβν,Γραμματεύς Α ΡΓ Υ ΡΙΟ Σ ΚΟΡΑΚΑΣ 
Ταμίας ΑΘΑΝΑΣ. ΓΚΕΜΟΥΣΓΚΕΡΔΑΝΗΣ
Σύμβουλοι ΜΙ ΑΤΙΑΔΙΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΛΑΙΔΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ Λ ΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΒΕΡΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΦΑΣ 
Ζ Η Σ Η Σ  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ

ΔΗΜΗΓΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΥΡΙΔ Η Σ 
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

MEAAXPOINOS ΜΕΛΑΧΡΟίΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤ1ΙΣ 
ΑΛΕΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΑΟΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΠΠΩΝΗΣ ΣΘΕΝΕΑΑΟΣ Σ ΓΑΝΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΣΧΛΛΙΔΗΣ

Μέγας Ευεργέτης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Ευεργέτης ν
ΥΠΟΫΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέγας Δωρητής 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ

Δωρηταί.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΟΥΔΙ! 
Υ Π ΟΥ ΡΓΕΙοΝ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Σελ. 5 σειρά 6 άνω μετά τό δράσεις προσθετέον ειδήσεις 
» » » 10 άνω αντί Ίεριμίου Α' άνάγνωθι Ίερεμίου Γ'.
» 6 » 3 κάτω αντί ανωτέρω άνάγνωθι κατωτέρω.
» 1δ » 16 κάτω αντί Σταμπού;ζε άνάγνωθι Σταμπούτζα.
» 161 έπιγρ. 62 Σ]τουρνίνου άνάγνωθι Σα]τουρνίνου.
» 16δ * 7 3  τρίμερον άνάγνωθι τρίμετρον.
> 167 » 80 έαυτ[τφ άνάγνωθι εαυ[τοΰ.

Τυπωθεί^ης της μελέτης «Τά ΘρακΙκά ευχαριστήρια εις τον Δία» καθ’, ήν χρό
νον ή συγκοινωνία Καβάλλας ’Αθηνών είχε διακοπεί έπισυνάπτομεν ένταϋθα 
πίνακα προσθηκών καί παροραμάτων.

Σελ. 304 μη άντιστρασσυ=μή άντιστραφεϊσα.
» 305 σημ. 1: Zous=Zeiis

> » 2: Cautineau=Cantineau
Χ> » » 2: Pal mg—Pal my r.

» 3: henossenschaften=genossensckaften.
306 Σετάλκης=Σ ιτάλκ ης.

» 307 Triiimvire=Triumviri.
)) 308 Βιστόνου=Βιστόνων.
)) ' Σύγκελος—Σύγκελλος.
% » pertineutes=pertinentes.
» 309 λατομίου=λατομείου.

» πρίσται=πρΐαται.
» σημ. 2: δόρμου=θερμοϋ.

» 2: Τραλλιανή—Τραλλιανοΐς.
* < » 3: Ig = IG .
Προσθήκη εις σελ. 310 καί διά τη ν επιγραφήν 2 «ή επιγραφή παρετέθη καί εις 

τό προσφάτως έκδοθέν ’Αρχεΐον Θρρκικοϋ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσολογικοϋ θη
σαυρού, A 1934—35 σ. 155 κακώς άντιγραφεΐσα καί απλώς παρατεθεϊυα.

Σελ. 310 δυναμένην=5υναμένων.
» 312 προερχόμενος—Προερχόμενοι.
» 313 σημ. 2: δτ=δτι.
> » > 2: Σβελθεσιρδος=Σβελθι—ουρδος.
» » A 4: zuei=z?vei.
» » » 4: Zcusbelder=Zeusbilder.

314 Πανταλιά=Παυταλιά.
» 315 σημ. 1: πρόσθες καί Weinreich θεοί Έπήκοοι Athen. Milt. 1912 

σ. 1—68.
316 Μερσυνούπολις=Μοσΐίνουήολις.
318 σοτάγειν=ποτάγειν.

» 318 ot αριθμοί των υποσημειώσεων 1.2.3.4=1.3.4,2,
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J

Πρώην Λεοννουπό/ίεως Σωφρονίου Εύαχρατιάδον. 
ΜητροπολΙται τής Θράκης. Α ' Ήρακλείας Καλ
λίνικος.

Μ ηΐροηολίτον Σαρδεων Γερμανόν. Επισκοπικοί κα
τάλογοι των επαρχιών τής ’Ανατολικής καί Δυτι
κής Θράκης.

Κ. Μ νριίλον Άηασνολίδον. Συλλογή αρχαίων επιγρα
φών άνευρεθεισών εν Φιλιππουπολει καί περί αυ
τήν.

J Α. Α , Σ^αμούλ-η (κατά μετάφρασιν) Τα'ξείδια εις Θρά- 
. κην.

*4^1 Π. ΑιαμανΐοΜ ούλου. Ό  Μέγας Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Β 'ο  Τρανός και ή κα- 
τάατασις του έθνους κατά τον I ΣΤ' αιώνα.

J * Ελαίας * Αγα&αγγέΧου. Μετακίνησις θρακών τό 1800.
1 Εύαγγέλου I . Σαβράμη. Ό  κώδιξ του Μητροπολίτου 

'Ηράκλειας ’Ιγνατίου.
\ Εϋλογίον Κ ονρίλα Λαυρίώηαυ. ‘Ο "Αγιος Στέφανος 

εν Άδριανουπόλει. Πατριαρχικόν σταυροπήγιον 
καί μετόχιον τής Μεγίστης Λαύρας του ’Άθωνος.

Γ· ΜηαΗαλ&κη. Θρακικά ευχαριστήρια εις τόν Δία.

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ—ΓΛΩΣΣΙΚΑ

Σελ. 4—36

» . 37 — 136

» 137- 176

» 177—181

» 182—201 
» 202 -  206

> ■ 207—246

» 247—301 
.» 302—312

Κ. Αοαίζου Οίκονόμον. Λαογραφικά συμμικτα Ταϋ- 
φυρίου Καλλίπολεως. (Διάφοροι δοξασίαι και δεισιδαι- 
μονίαι. Ή  βαρούμενη. Ή  λεχούσα. Τά βαφτίσια. "Ο άρ- 
ραβών. Ό  γάμος. Πρωτοχρονιά. Ποδικός. Ή  άποκρηά.
Τραγούδια άποκρηφτάδικα (μετά μουσικής). Παίγνια κα* 
τά τάς Κυριακάς τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πανήγυ-
ρις ΐαΰφυρίου. Κλείδωνας. Διάφορα δημοτικά τραγούδια). » 313-=~34^



431 Π εριεχό μ ενα

Φ ω ι ί ο ν  'Artoa toK C dov.  Γλω σσικά  σ ημ ειώ μ α τα  
Β .  Δ ε λ ι γ ι ά ν ν η .  Μ ερικά  έ θ ι μ α  κα ί  τρ α γο ύ δ ια  των χ ω 

ρ ίω ν  Δ ο γά ν -κ ιο ϊ  και Ρ έ μ π ι τ ς  τής περιη)ερείας 
-Μ αλγάρω ν. (Γέννησις, βάπτισις, επικήδεια έθιμα, βρι
κόλακες, σέ περίπτωσι έπιζωοτίας, ατό ξαφνικό άρρώστη- 
μα, θρησκευτικό έθιμο των Φώτων, διάφορα τραγούδια, 
προγνωστικά, χελιδόνισμα).

Ε ύ α ζ ρ α τ ί ο υ  Ζ ή σ η .  Δ ιά φ ο ρ α  Α ύδημ ίου .
Ϋ  Ε. Α .  Γ λ ω σ σ ά ρ ιον  Λ ουλεβ ουργάς.

Σελ . 3 5 0 — 352

» 3 5 3 — 370 
» 3 6 9 - 3 8 2
> 3 8 9 - 3 9 1

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Κ. Κυυροννιώζαν. Τ ο  έ'ργον του Χ ρή σ του  Τ σ ου ντα .  
Ά δ . ΔιαμανιοΛούλον. Ά ν α σ τ .  Κ . Π .  Σ τα μ ο ΰ λη ς .  
Ζ ή σ η  Χ α τ ζ ή  β α σ ιλ ε ίο υ .  Ά ρ γ ΰ ρ ιο ς  Κ ιτάνος .
Θ εο ψ α ν ώ  Σ ιδ ερ ίδ ο υ .

> 4 9 2 — 415  
» 4 1 6 - 4 2 2
» 4 2 3 — 425 
» 425

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .  » 426
Π ρο κ ή ρ υ ς ις  δ ιαγωνισμού. » 427
Θ αακικοΰ Κέντρου Δ ιο ικη τ ικ όν  Σ υ μ β ο υ λ ιο ν -  Δ ω ρητα ί .  » 428
Δ ιορθώ σ εις  & 429



Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Ή  στήλη καί ή επιγραφή. 
Φωτογραφία έκτυπου.

» » » »
Πιστόν σχέδιον έκ τοϋ λίθου. 
Ή  στήλη και ή επιγραφή. 
Χρηστός Τσοΰντας. 
’Αναστάσιος Κ. Π. Σταμούλης 
Άργΰριος Κιτάνης.

(Μελέτης Μπακαλάκη) 303
» 304
» 311
» 312
» 317

393 
416 
423


