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Π Α Λ Α ΙΑ Σ ΕΥΩΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΩΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟ

ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ. ΓΕΔΕΩΝ

Ό  αείμνηστος ’Αλέξανδρος Πασπάτης έξέδωκεν εν τώ ΙΒ' τόμφ τού 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου διατριβήν επιγραφήν έχουσαν «Τά 
θρμκικά προάστεια του Βυζαντίου». Σκοπόν είχε ’ νά καθορίση τοποθε
σίας κυρίως, καί διά τούτο ολίγον έφρόντισε ν’ άναζητήση καί εύρη— 
«ό ζητών ευρίσκει»—ανάγλυφα καί έπιγραφάς καί γραπτάς μαρτυρίας, 
άναφερομένας εις τήν δήθεν ιστορίαν των προαστείων, ών έςέτεινε τήν 
ακτίνα πολύ μακράν τής κυρίως Κωνσταντινοπόλεως. Καθορίζων τοπο
θεσίας, άφήκεν ακαθορίστους πολλάς τοιαύτας εγγύς τής πόλεως κειμένας, 
άφήκε καί έπιγραφάς καί έγγραφα ανάγλυφα. Ταΰτα ζητώ ’να καθορίσω 
καί ’να διασώσω διά τής παρουσης διατριβής, συμπληρών τό έργον του 
αλησμόνητου βυζαντιολόγου.

Περί προαστείων ή χωρίων θρφκικών, δπου υπό τετών βυζαντινών καί 
τών μετά τήν άλωσιν κωνστανηνοπολιτών εγίνοντο τά «μεταστάσιμα* 
αυτών, έγραψα μακράς ή μικράς διατριβάς εις τι μικρόν μου βιβλίον τφ 
1892, εις τό διά τό έτος 1896 « ’Ανατολικόν Ήμερολόγιον* τοϋ διδα
σκάλου Κωνστ. Βακαλοποΰλου, καί εις τινας τής «Εκκλησιαστικής ’Αλή
θειας» τόμους, από τού 1884 μέχρι τού 1918. Βεβαίως ούδέν ωφελεί 
απλή παραπομπή είς τάς διατριβάς μου ταυτας, οί περίεργοι αγνοώ πού 
θά ευρωσιν αύτάς, εάν θέλωσι ’ν’ άναγνώσωσιν* αναγκάζομαι λοιπόν νά 
επαναλάβω έν μεγίστη περιλήψει καί συνοπτικώτατα τά προ πολλών 
ετών ύπ’ εμού γραφέντα, προςτιΦεϊς σήμερον ειδήσεις ηολλάς ου σημει- 
ωθείσας ύπ’ εμού ούδαμού. Λόγφ περιεργείας άναςέρω, πριν είςέλθω είς 
τό θέμα, δτι διατριβή τις τού δικηγόρου Έλευθ. Ταπεινού γράφει πολλάς 
ανακρίβειας περί τής μητροπόλεως Δέρκων, είς ήν υπάγονται τά θρφκικά 
προάστεια τής Κπόλεως, από δέ στατιστικής άπόψεως καλόν ’νά έξελεγχθή 
άναγινωσκομένη ή περί τής αύτής έπαρχίας διατριβή τού Δημητρίου Κα
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λέμη, γραμματέα); τής ιερά; μητροπόλεως Δέρκων' εις δσα μέρη περιήλ- 
θεν αύιός, καί ήρώτησεν, ίσως παρισιά την αλήθειαν' άλλ’ έφώρασα τον 
άνδρα εις τινα; στίχους μή προςέξαντα πολύ είς εύσυνείδητον έξακρίβω- 
σιν τής αλήθειας, καθά πεισθέντα είς άφηγήσεις οκνηρών, ή πονηρών.

§

Άνέλαβον ’νά ερευνήσω μετά τού φιλίστορος αναγνώστου μου εκείνα 
των εκτός τής Κπόλεως θρςικικών χωρίων, είς δσα οί κάτοικοι τής πρω- 
τευούσης του τουρκικού κράτους, ώς και οί βυζάντιοι προπάτορες ημών, 
έποιοΰντο. τά «μεταστάσιμα» αυτών, δήλα δή παρεθέριζον, κατά την ση
μερινήν εκδοχήν τής λέξεως. Έποιούντο μεταστάσιμα μεγάλοι καί μικροί, 
άρχόμενοι καί άρχοντες, τήν δέ τοιαύτην επιθυμίαν καί τάσιν φαίνεται 
κακίζων ό Νικήτας Χωνιάτης (σ. 269 Βόννης), δςτις, άναφέρων τάς εν 
τψ τής Προποντίδος πορθμφ «λαμπράς οικοδομάς», σχεδόν μέμφεται τάς 
προς αναψυχήν πορείας τών αύτοκρατόρων είς τά χωρία ταύτα «έν οΐς οί 
βασιλείς ρωμαίων θερίζουσι, τάς εύωρίας μεταδιώκοντες, ώς οί πάλαι 
κρατούντες περσών τά Σοΰσά τε καί Έκβάτανα». Τάς οικοδομάς ταΰτας 
άνήγειρε καί πλεΐον έκόσμησε Μανουήλ ό Κομνηνός. Έγινώσκομεν 
δτι καί μέχρι προ ολίγων ετών πολλαί τής Κπόλεως οίκογένειαι μετεκό- 
μιζον έαυτάς αί μέν εγγύς τών τειχών είς τά χωρία Λίτρες καί Νύμφες, 
*Αβάσο καί Γρυπές, οί δέ εξ άλλων μερών είς^τόν Σαφράν, καθό δήθεν 
εύαερώτερον, είς Φλώρια καί Καλφάν, καί Γαλατάρια, διότι "Αγιος Στέ
φανος καί Μακροχώριον είχον κατοίκους πολλούς : συνεπώς ώμοίαζον προς 
πόλεις.Ή λέξις «πολλούς» έγράφη κατ’ άντίθεσιν προς τήν δλιγότητατού 
πληθυσμού τών άλλων χωρίων, δν ό σιδηρόδρομος Κωνσταντινοπόλεως 
— Κίουτσούκ Τσεκμετζέ έζημίωσε πολύ. Προ πολλών ετών κάτοικοί τινες 
τών χωριδίων τούτων, είς τήν Πόλιν εργαζόμενοι, κατέβαινον είς αυτήν 
οί μέν πτωχοί (οί κερδαίνοντες έκ τής εργασίας αύιών ολίγα) πεζοί, οί 
δέ σχετικώς εύποροι επί εύιελών υποζυγίων, δναρίων, ή ίππων. ’Από τής 
ένάρξεως τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, αρκετοί κάτοικοι τών μικρών 
χωρίων μετφκησαν είς τό Μακροχώριον, ή είς "Αγιον Στέφανον, δήλά 
δή από τού έτους 1871. Ή  πυρκαϊά τού 1885, ή καταστρέψασα πολύ 
τό άνικμον χωρίον Λίτρες (ή Αίτ), άπολέσαν τάς ήμισείας σχεδόν τών 100 
οικιών αύιού, διεσκόρπισε τον δλίγον πληθυσμόν είς "Αγιον Στέφανον 
καί Μακροχώριον, καί είς Κπολιν. ’Αλλά καί προ τού 1885, καί προ τού 
1871 ό πληθυσμός ήτον δλίγος. Τφ 1865 οί κάτοικοι τού χωρίου Καου
τσούκ Κιοί ήριθμούντο οίκογένειαι 25, τοσαύται δέ—καί δλιγώτεραι — 
ήσαν αί τών άλλων χωρίων, εξαιρούμενου τού Τοπτσιλάρ, τού Καλφά, καί 
τού Σαφρά.
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Τφ 1870 εμαθον ότι to έςω της πύλης Μυριάνδρου εύμορφον χω- 
ρίον —τότε δμως ελεεινόν— ΤΟΠΤΣΗΛΑΡ είχε δυο—τρεις οικίας, και 
5 — 0 πανδοχεία’ εντός τεσσαράκοντα έ'κτοτε ετών εκτίσθησαν ευπρόσωποι 
κομψαί οίκίαι— καθώς καί εις τό ήμίσειαν ώραν μακράν αυτοΰ κείμενον 
Μποσνά-κίοϊ, συνοικισθέν, ώς μοι είπον, υπό προσφυγών έρζεγοβινίων 
και βοσνιών, μετά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον του 1877— 1878, πρότε- 
ρον όν χέρσον. Είς τά δυο ταΰτα εύμορφα χωρίδια ό πληθυσμός ηΰςήθη, 
δήλα δη έςωθεν μετεκομίσθη, ως μετεκομίσθη, κατά τό πλεΐστον, έξωθεν 
μέγα μέρος τοΰ πληθυσμού των νυν κωμοπόλεων 'Αγίου Στεφάνου καί 
Μακροχωρίου (τό νΰν παριστά την μέχρι τοΰ 1912 κατάστασιν). Τά χω
ρία Νύμφας, ΓΑϊπάν, Τσιφοΰτ Μπουργάζ εΰρον έχοντα τφ 1870 οικογέ
νειας έκαστον 2δ, μετά τριάκοντα δέ έτη που μέν ηκουσα δτι αί οίκογέ- 
νειαι κατήντησαν είκοσι, που δέ ειδον οτι οΰτε είς εΐκοσιν ήριθμοϋντο.

Ή  στάθμευσις τής σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας εις τι χωρίον δύ- 
ναται ’να προκαλέση την αΰςησιν των κατοίκων, ή μή στάθμευσις την 
ελάττωσιν. cO ευγενής χότζας τοΰ εν 'Ρηγίφ (Κιουτσούκ Τσεκμετζέ) μι
κρού τζαμιού κατέκρινε την πολιτείαν τοΰ κατά τά 1868 — 1870 σεήχου 
τοΰ τζαμίοΰ, διότι, φοβούμενος δήθεν διαφθοράν είςαγομένην, υπό τής 
διά σιδηροδρόμου συγκοινωνίας, εξήγειρε κατά τής προςεγγίσεως τοΰ σι
δηροδρόμου τούς τουρκους κατοίκους, καί κατώρθωσαν διά τοΰ παλατιού 
’να έξαιρεθή τό φτωχόν 'Ρήγιον τής σιδηροδρομικής ταΰιης αμέσου συγ
κοινωνίας μετά τής πόλεως. "Εκτοτε τό ταλαίπωρον έμαραίνετο’ καί τφ 
1901, ως εμαθον, αι οίκίαι αυτοΰ ήσαν τουρκικαί μέν 11, ελληνικοί δέ 9, ή 
ίσως 10. Τούτων ύπερεΐχεν ή παρά την λίμνην εκεί μεγάλη οικία τοΰ τότε 
νομάρχου πρωτευοΰσης 'Ριδβάν πασά. Ό  χόντζας μοί είπεν δτι, προ δια- 
κοσίων ετών ό Καουτσούκ Τσεκμετζές είχε 250 οικίας, καί δτι ήτο 
καί έ'δρα δικαστηρίου, δπερ μετηνέχθη, μετά την ελάττωσιν τοΰ πληθυ- 
σμοΰ, είς Μακροχώριον, ζώσι δέ πολυμαθείς μακροχωρηνοί γέροντες, οίτι- 
νες δΰνανται ’νά βεβαιώσωσιν δα  ή τοΰ δικαστηρίου τούτου σφραγίς μέχρι 
προ 50 —60 ετών έφερε τάς λέξεις «Καουτσούκ Τσεκμετζέ μεχκεμεσί» — 
οΰχί Μακρήκιοϊ.

§

Κατ’ αγαθήν μοίραν 6 λόγος- άγει ημάς είς τον Τσβημ»τζέν χοϋκον *)

*) Miklosich καί Mueller Acta Patriarchatus. A' a. 44,137. B' a. 49.
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ΤΟ 'ΡΗΓΙΟΝ των βυζαντινών χρόνων. Εις αυτόν έγίνοντ© προ τής αλώ- 
σεως τής Κπόλεως μεταστάσιμα, και εις τό ου μακράν τοΰ 'Ρηγίου κεί
μενον χωρίον Εννακόαια, ή Άναχόβια, δπερ οΐ τοΰρκοι μειωνόμασαν 
Νακάς τσίφλήκ—έπαυλιν έλαιοχρωματιστοΰ. Των Άνακοσίων άναφέρον- 
ται κάτοικοι μεταξύ τοΰ 1315, εως τοΰ 1400,* άλλα κατά Οκτώβριον καί νο- 
έμβριον 1327 διέμενεν εις αυτό ό αΰτοκράτωρ Ανδρόνικος ό Παλαιολό- 
γος, ό κατά τό 1321 παρθικών εν τφ 'Ρηγίφ (Κατακουζ. τ. Α ' σ. 27,44, 
133j, 219). Είχε λοιπόν οΰτος τό σόνηθες αΰτοΰ μεταστάσιμον εις τοΰτο, 
καί εις εκείνο τό χωρίον. Τον αναγνώστην μου θ ’ απασχόληση επί τινας 
στιγμάς τό Τήγιον, δπερ ετυχε τής μερίμνης τοΰ μεγάλου ’Ιουστι
νιανού.

Τό Τήγιον, καθώς καί ό πλησίον αΰτοΰ κείμενος Σαφράς, ΰπενθυ- 
μίζουσιν ήμΐν πόλεις τής κάτω ’Ιταλίας, ώς καί ή Καλαβρία. Άναγινώ- 
σκομεν εις τό Χρονικόν Πασχάλιον, κατά τό έτος 532 (τον Ιανουάριον) 
άναφερόμενα, ταΰτα’ «Τφ δε σαβάτφ, 17 αύδηναίου μηνός,* έποίησαν 
συμβολήν μετά τοΰ δήμου οί στρατιώται οί έλθόντες από τοΰ Εβδόμου, 
καί τοΰ 'Ρηγίου, καί τοΰ ’Αθέρα, καί από Καλαβρίας». Ή  γραμμή, κατά 
τό Πασχάλιον Χρονικόν άρχεται σχεδόν από τοΰ Μακροχωρίου, προς τον 
Καουτσούκ Τσεκμετζέν βαίνουσα, εκεΐθεν προς τον Μπουγίούκ Τσεκμε- 
τζέν, καί φθάνει είς τήν Καλάμπριαν, διαφυλάξασαν εως σήμερον τό όνο
μα αυτής. ‘Τήγιον έγίνωσκον εως τοΰ 1700 οι κάτοικοι αΰτοΰ, ούτως όνο- 
μάζοντες, ώς είδον εν ίεροτελεστικφ τινι βιβλίφ χειρόγραφον μαρτυρίαν’ 
«Τοΰ αγίου Δημητρίου τοΰ 'Ρηγίου».

Τό δνομα Σαφράς ό μακαρίτης Πασπάτης ώνόμασεν, ελληνικώτερόν 
πως, Ζεφΰριον, άλλ’ ανέβαλε ’να καταστήση γνωστήν εις ημάς τήν πηγήν, 
άφ’ ής ήρΰσατο τήν πληροφορίαν.'Υπήρχε, κατ’ άρχαιοτάτους χρόνους 
εν Κιλικίφ πόλις* Ζεφΰριον καλούμενη, ή σήμερον Ζάφρα ή Σάφρα, άλλ' 
υπήρχε, πλησίον των Λοκρών, είς τήν Κάτω ’Ιταλίαν, επί τής ανατολικής 
παραλίας τής Βρεττίας (Capo Bergano), τό Ζεφΰριον άκρωτήριον, εν τή 
εκεί δήλα δή Καλαβρίφ· γινώσκομεν αΰτό, καί Τήγιον γινώσκομεν, άρ- 
χαίαν πόλιν τής Βρεττίας, καί αΰτήνέντή κάτω Ίταλίςι κειμένην έν όμω- 
νΰμφ άκρωτηρίφ.

Τα τρία ταΰτα ονόματα διακρίνουσιν επί βυζαντινών πόλεις παρ’ αΰ· 
τήν τήν τοΰ Μ. Κωνσταντίνου σχεδόν κειμένας. Εΰρον δέ τφ 1892 είς 
τό χωρίον Καλφά, τό παρά βυζαντινοϊς Καρφάν, όροθετικήν επιγραφήν

Ιανουάριου
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σπουδαίαν, επί μαρμάρου τετράπλευρου εν εΐδει κιβωτίου, ταΰτης δ’ εν
θυμούμαι τάς πρώτας δυο λέξεις ΚΑΤΗΝΗΣ ΟΡΙΑ, και άνεμνήσθην 
της έν τη Σικελίφ πόλεως Κατάνης. ’Αλλά τοιούτων ονομάτων περίεργος 
σύμπτωσις, Ζεφυρίου καί 'Ρηγίου, Καλαβρίας καί Κατάνης σημαίνει δτι 
δέον 'να ζητηθή συγγένειά τις μεταξύ των ομωνύμων εν Ίταλίρ καί Σι
κελία πόλεων προς τάς εν τη παραλίφ Θράκη καί οΰ μακράν τής Κπόλεως 
κειμένας, έκτος |άν τις ημών θέληση καταγωγήν ούχί από γαιών ιταλι
κών καί σικελικών, «λλ * άπό τής εν Εύβοίφ Χαλκίδος. Ταύτης ήτον αποι
κία τό έν τή Κάτω Ίταλίφ 'Ρήγιον, εις δ Χαρώνδας ό λεγόμενος τοΰ φι
λοσόφου Πυθαγόρα μαθητής έδωκε νομοθεσίαν, ώς έδωκε καί εις τήν 
Κατάνην, τον τόπον τής αυτού γεννήσεως.

ΤΗτο κατά τήν ς·' καί τήν Ζ' εκατονταετηρίδα τό 'Ρήγιον, τό τής 
Θράκης, τόπος συνεντεύξεως αρχόντων' «Έπανερχομέτου τού βασιλέως 
. . . . , γινομένου περί τήν Κωνσταντινοΰπολιν, οι άπομείναντες άρχοντες 
άπαντούσιν έν τφ 'Ρηγίφ*. Ναόν τού αγίου Στρατονίκου γινώσκομεν εις τό 
Δέκατον τής Κωνσταντινοπόλεως, Δέκατον δέ ήτο τό ήμέτερον τούτο 'Ρή
γιον. Κατά τον τρομερόν τού 558 σεισμόν, τό 'Ρήγιον (19 Οκτωβρίου και 
14 δεκεμβρίου) «ούτως έπεσεν έως έδάφους, ώστε μή γνωρίζεσθαι αυτό
................ καί ή έκκλησία τού αγίου Στρατονίκου καί Καλλινίκου έω;
έδάφους». Τον έν αύΐφ ναόν τού αποστόλου Πέτρου, τον άπό τής ζ"' εκα- 
τονταετηρίδος, ύπό σεισμών ή βαρβαρικών επιδρομών παθόντα, άνφκοδό- 
μησε Βασίλειος 6 Μακεδών. Περί τά μέσα τής Γ έκατονταετηρίδος,· 'Ρή
γιον καί τινας περιοικίδας κώμας έπιδρομαί καί σεισμοί κατέστρεψαν, έν 
έτει δέ 1303, κατά μάϊον μήνα, στίφος καταλάνων κακούργων λεηλατούν 
χωρία έφόνευε τούς έλληνας κατοίκους. Τή 30 μαίου 1303 ήλθον εις τό 
πτωχόν 'Ρήγιον δπου ταχέως έξέπεμψε στρατόν ’Ανδρόνικος ό Παλαιολό- 
γος,καί στόλον έστειλαν οί τού Γαλατά γενουάται, συλλαβόντες Μπι- 
ρεγκέριον τον αρχηγόν αυτών, καί τά λάφυρα, δσα έκλεψαν, καί τά πλοία 
αυτών, ενός διαφυγόντος.’Ίσως έπ ολίγον, δχι έπί μακρόν, κατέσχον οϊ 
βοΰλγαροι τό δυστυχές χωρίον, κατά το 1205.

Τφ 1316 κατεΐχεν αυτό ’Ιωάννης ό Άπόκαυκος, μετά δέ έτος, έπα- 
θε τό'Ρήγιον καί κατά τάς άφιλαδέλφους αντεγκλήσεις καί έριδας τών 
βυζαντινών (βλ. Θεοφάνη Α 'σ . 446. "Εκθεσιν βασιλ. τάξ. 405, 406. Χω- 
νιάτην 833.’Άνναν Α ' 386. Κατακουζ. Α', 219, 226, 427, αλλά καί 27, 
133, 134, Β' 21. Παχύμέρους Α', 424, καί γράμματά τινα έν τφ Β' τόμφ 
τής συλλογής Miklosich καί Muller).

Επειδή έμνήσθην ανωτέρω τής περί 'Ρηγίου μερίμνης Ιουστινιανού 
τοΰ Α ', παρατίθενται ένταύθα δύο μέρη έκ τού Προκοπίου (περί τών τού 
δεσπότου Ιουστινιανού χτισμάτων, βιβλ, Α', κεφ. 8, σ. 294 κεξ.) «Φρού-
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ριόν έσην έν τφ προαστείφ της πόλεως, οπερ Στρογγυλόν * όμωνύμως τη 
του έρύματος συνθέσει, καλουσιν. Εντεύθεν, ή εις τό ΓΡήγιον οδός άγου- 
σα, εκ τού επί πλεΐστον ανώμαλος οΰσα, ό'μβρών, αν ούτω τΰχοι έπιπεσόν- 
των, τελματώδης τε και δυςπάριτος τοΐς τήδε ιούσιν εγίνετο. Νυν δέ λί- 
θοις αυτήν καταστρώσας άμαξιαίοις δ βασιλεύς ούτος εύ.τετή τε κατεστή- 
σατο καί ατονον δλως. Μήκος μέν τη δδφ τήδε ά'χρις ές Τήγιον* ευρύνε
ται δέ τοσοΰτον, ες δσας άμαξας ού στενοχωρεΐν δύο απεναντίας άλλή- 
λων ίούσας* τραχείς οί λίθοι διαφερόντως* εικάσαις άν αυτούς μυλίας 
είναι’ εύμεγέθεις τέ είσι μάλιστα, ώστε δή έκαστος γην μέν έπικαλύπτειν 
πολλήν, ες ά'γαν δέ ύψοΰ μνέχει’ ές δέ τό τε ομαλές και τό γε λεΐον 
επιεικώς έξειργασμένοι, ούκ ένήφθαι τη συνθέσει, ουδέ πη ές τό ακρι
βές μεμυκέναι, άλλα συμπεφυκέναι δοκοΰσιν άλλήλοις». "Έκτισε δέ λιθί- 
νην την έν τφ *Ρηγίφ γέφυραν 6 ’ Ιουστινιανός, προς την εκβολήν βε
βαίως τής έν τφ'Ρηγίφ λίμνης. Ταύτης δέ περιγραφήν έκτίθησι λαμπρώς 
ό ατάσθαλος Προκόπιος, ής μέρος. «Έν τούτψ μέντοι ή θάλασσα τφ χώρφ 
ες βράχο; κατατείνει παμμέγεθες, ολίγης τίνος άπολελειμμένης μεταξύ

χώρας, ήπερ διήκει ές άβυσσον ές τοσόνδε 
τυγχάνει ούσα, ώστε δή καί Μύρμηξ ώνόμα- 
σται· ούτος δέ δ πορθμός, άτε την θάλασσαν 
καί την λίμνην ζευγνύων, εΐπερ μοι εϊρηται, 
πάλαι μέν γεφυρρ ξυλίνη διάβατος ήν, έπΐ- 
κινδύνφ μάλιστα τοΐς τήδε ίούσιν, έπεί τοΐς 
ξύλοις, άν ούτω τύχοι, διεφθείροντο. Νυν 

δέαύτήν ’Ιουστινιανός δ βασιλεύς, λίθοις λογάδην εμβεβλημένοις ές αψί
δας μετεωρίσας, μέγα τι χρήμα, την έκείνη διάβασιν άκίνδυνον κατεστή- 
σατο».

Εις την παλαιάν ιστορίαν τού "Ρηγίου άναφέρεται μικρός ανάγλυφος 
σταυρός, φέρων τά στοιχεία ΔΕ ΚΑ έν πρώτω, στίχφΑ ΝΑ έν τφ δευτέ- 
ρφ* φρονώ δτι, άπέσπάσθη έξ επιγραφής έπιτυμβίας ένθάΔΕ ΚΑτάκει- 
ται ΑΝΑστάσιος (;ή στασία)’ μοί εδόθη δέ καί μικρόν άνάγλυφον, δπερ 
έ'δωκα δώρον εις την αρχαιολογικήν τού Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου 
συλλογήν* παριστά τούτο άνδρα, ποδήρη χιτώνα άναβεβλημένον, άνωθεν 
δ’ αύτου εις δύο γραμμάς εύκρινώς άναγινώσκονται τά γράμματα

* υπονοώ τό τουρκιστί μπούγιού* Χαλκαλί (Κρικωτόν;) “Ο φίλτατος έν Ιστο
ρικούς μελέταις συναθλητής κ.Μιλτ. Σαραντής φρονεί δτι τό Χαλκαλί έπέχει τον τό· 
πον τής παρά βυζαντινοΐς Χαλκίδος τής έν Θράκη.
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(η Καρτέριος Όλυμ(πιάδου)=οδώρου ;)

Την εν τη ΙΗ' έκατονταετηρίδι σχετικήν ευεξίαν τής ελληνικής tog 
Ορακικού Τηγίον κοινότητος ίσως δΐίγον τι παραδεικνύουσι παλαιά τινα 
επί παλαιών βιβλίων αποσημειώματα. Έκ Μηναίου τίνος του σεπτεμβρίου 
εκδοθέντος τω 1595, δωρηθέντος υπό του κατά τό 1892 προϊσταμένου5 
μετέγραψα ταΰτα, ών διορθώνω την εις οίονδηποτε στόμαχον άδεκτον 
καθό άπεπτον, κακογραφίαν «1727, Οκτωβρίου 26. Οί επίτροποι, όπου,

■θέλουν κάμει τό κουρμπάνι του ερχομένου καιρού του αγίου καί ενδόξου 
μεγαλομάρτυρας Δημητρίου του μυροβλύτου, οί Θανάση; του Κωνσταν- 
τή, Δράκος χασάπης, Πάνος I. Μητο; {ήΜητός ;), Λαμπρινός Κώνστας, 
Δημητράκη; Πολίτης».

'Οπισθεν τούτου του * σηαειώματος υπάρχει παλαιότερόν τι' «Την 
1725, Οκτωβρίου 26, εις Τζεκμεκαί, οί άνθρωποι, οπού θέλουν κάμουν τό 
κουρμπάνι του ερχόμενου καιρού, Χατζή Βασίλης γούναρης πολίτης, Χρυ- 
σοβέργης γούναρη; πολίτης, Χρηστός γαμβρός Δημητράκη, κυρ Διαμαν
τής Σαφρότης, ίσως έκ Σαψρά, Λίουμπερή; Σανθάμης». Νεώτερόν τι 
βραχύ σηαείωμα αναγγέλλει ταΰτα- «1733. Τού αγίου Δημητρίου, τό 
κρουνπάνι Πέτρος χατζή ’ Ασουλάνη (Άσλάνη;), Λοτέρη (Λιονταρής δήλα 
δή), Κωνσταντή, Φώτη, Νίκο».
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Τά κουρμπάνΐα=θυσίαι ζώων — και αί περί ανιών φροντίδες άπο- 
φαίνουσι ζώσαν την πάλαι συνήθειαν, την αρχαιότατην, τής εν μεγάλαις 
μνήμαις αγίων πανηγυρίσεως και τιμής του πολιούχου μάρτυρος διά θυ
σιών ζώων, αίτινες εις χρήσιν οΰσαι και εις άλλα πολλά μέρη ελληνικά, 
δεικνΰουσι την μυστικήν αναφοράν και συνάφειαν των νεωτέρων και τε- 
τρυχωμένων ελληνικών γενεών προς τάς προ τοΰ σωτηρίου κηρύγματος.

’Από παραδόσεων οΰδέν έμαθον περί τής μετά την άλωσιν ιστορίας 
τοΰ'Ρηγίου. *0 ευγενή; χότζας τοΰ εκεί μικρού τεκέ, οΰ τό δλον οικοδό
μημα από θεμελίων δεικνύει αυτό λείψανον βυζαντινής οικοδομής, μοΐ 
είπε (τφ 1901) όιίι έγένετο μουσουλμανικόν εΰκτήριον επί Σουλεημάν τοΰ 
νομοθέτου σουλτάνου (βλ. όπισθεν εικόνα).

Τό 'Ρήγιον φέρει—έφερεν* άλλ’ υποθέτω ότι καί νυν φέρει— ίχνη 
τής παλαιάς επί βυζαντινών εύκλειας* εΐδομεν προ τεσσαράκοντα ετών 
τεμάχια κιόνων και κιονόκρανα, καί λείψανα άναγλιψων, ών εν εσώζετο, 
στρατιώτην πάριστών βυζαντινόν.

Έ ν τ φ  ναφ, τιμωμένφ επ’ δνόματι τοΰ αγίου Δημητρίου, εΰρον δυο 
θραύσματα λιθίτων μανουαλίων γραφόιτων παράδοξον όνομα δωρητοΰ 
Πε-τέλκου (;), καί χρόνον άφιερώσεως 1756. Μεταξύ δέ των τάφων τοΰ 
νεκροταφείου τό παλαιότερον επιτΰμβιον ήτο τοΰτο

’Ενθάδε κίτι ό δοΰ 
λος τοΰ Θεοΰ Τζε . . .ος 
ιος τοΰ Πέτρου 
άποΰ χουρίου ΣΦ Π ν 
ΤΙ έτους 1754. 
έμινινουιβρίου 27

Εις άπόστασιν ενός τετάρτου τής ώρας, καί προς τά δυτικά τοΰ Τ η - 
γίου, εΰρον επί υψώματος γής (τφ 1892) υπόγειόν τι, εις δ κατήλθομεν 
δι’ ολίγων βαθμιδών* τοΰτο, δεξιόθεν τοΰ καταβαίνοντος παρουσιάζει 
μικράν αψίδα, ί'σως άπόμοιραν δωματίου, οΰ ή είσοδος κειται προς βορ- 
ράν. Τό μικρόν τοΰτο, κατά την τότε παράδοσιν, άσκητήριον μοναχοΰ 
τινός, είχε (έχει;) μήκος άπ’ ανατολών προς δυσμάς 2 καί 0,20 γαλλικοΰ 
μέτρου, από δέ βορρά πρός νότον I καί 40, καί σώζει ίχνη αγιογραφιών 
καλώς διατηρούμενων. Οί λίθο» τής υπογείου ταΰτης οικοδομή;, ή; άγνω
στος ή χρήσις, ήσαν έπεστοιβασμένοι κανονικώς, ό μέν επί τοΰ δέ. ’Έ ξω 
θεν τής εισόδου τοΰ υπογείου ευρηνται δυο μαρμάρινοι κίονες. Τφ 1901 
μετέβην επανειλημμένος είς τό 'Ρήγιον μετά τοΰ διδασκάλου καί ίχνο-
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γράφου Δημηνρίου Ζ. Τρυφίδουκαί άπας μετά τού μακαρίτου βυζαντι- 
νολόγου Συνόδη ΠαπαΔημητρίου, άλλ’ εΰρομεν χώματα καί πέτρας επί 
του υπογείου ευκτήριου. Εις τό βιβλιάριόν μου τό φέρον τίτλον «Λίθοι 
καί Κεράμια» έκδοθέν τφ 1893* (σ. ρξβ') αναφέρω τό υπόγειον τούτο, 
δπερ φρονώ διεσκευασμένην άπόμοιραν ευκτήριου τής Γ ' ή Δ' εκατονταε
τηρίδας. Εύκτήριον τοιούτον εΰρον εις τό συναξάριον Βαβύλα του μάρτυ- 
ρος εν Μηναίφ σεπτεμβρίου (4), δπου άναγινώοκομεν «έν κρνη'ΰ κα- 
μάρφ, τινί κάθηται γέρων καί διδάσκει τά των αφρόνων νήπια μή σέβε- 
σθαι τού; θεούς, άλλα τον Εσταυρωμένου».

Εντός τού Τηγίου ΰπήρχεν υπόγειον άγιασμα τού αγίου Χαραλάμ- 
πους εν οικοδομή παλαιοτάτη, ούχί των μετά την άλωσιν χρόνων.

Καθώς επί βυζαντινών τό "Ρηγιον καί τά Άνακόσια εγίνοντο θέρε
τρα Αρχόντων, οϋιως έγίνετο καί ό ΣΑΦ ΡΑΣ' αλλά τό χωρίον τούτο, 
καθώς έμαρτΰρουν παλαιοί φαναριώται, έφιλοςένει κατά τό θέρος δήθεν 
τάς οικογένειας φαναριωτών ηγεμόνων καί των άνωτέρων περί αυτούς 
αξιωματικών, εξηγούν δέ καί οι προ τού Πασπάτη λογιότατοι ότι, συνελ- 
κΰων ό Σαφράς προ; παραθέρισιν πολλούς, καθό διαπνεόμενος υπό ζέφυ
ρου ανέμου, ώνομάσθη Ζεφΰριον.

’Ανάγλυφα δύο εύρον επιτάφια— δχι νεκρόδειπνα —εξ ών τό μέν 
ουδέ εν γράμμα σώζει—έσωζε— το δέ ειχεν επιγραφήν

Π Ο Δ Ι Ω Ν  Κ Ρ Α.

Ν Ο Υ Ζ Η Σ Α Σ  Ε Τ Η

άναγράφουσαν Πολίωνά τινα Κρατίνου' καί τά δύο ανάγλυφα ταΰτα εφά- 
νησαν ήμϊν τής Γ', αλλά μάλλον τής Β' έκατονταετηρίδος. ΡΙΙς Σαφράν 
μεταβαίνει τις έφ’ άμάςης εντός ήμισείας ώρας από τού χωρίου "Αγίου 
Στεφάνου άνερχόμενος.

"Υπό την κάτω βαθμίδα τής κλίμακος τής άγούσης εις τον γυναικω- 
νίτην τού ναού τού Ζεφυρίου, ή Σαφρά, έσώζετο μέχρι τού 1922 ή εξής 
επιγραφή

* επί τής προμειωπίδος έιος φέρεται τό 1892, κσίτοι τδ βιβλίδιον ήρξατο έκ· 
τυπούμενον τώ 1890, έξετυπώβη μέχρι τής 97 οελίδος τψ 1892 καί από ταύτης μέ* 
χρι τής ροστ' τφ 1893.



14 Μανουήλ ’ Ιω, Γβδεών

αΰτη ουμπληοουμένη εχει οΰτω
Μ η νι αύγούστω, ίνδικτιώνος ΙΓ', I 6658 (δήλα δή 1150) έκοι- 
μήθη ό δούλος τού Θεού | μοναχός Ιάκωβος καί καθηγούμενος 
τής σε| βασμιας βασιλικής κοινοβιακής μονής τοΰ| αγίου μάρτυ- 
ρος] Μωκίου
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Ισως ή μονή αυτή έκειτο εις Σαφράν' εί δέ έκειτο αλλαχού, δηλοΐ 
η επιγραφή on, τάς εύωρίας μεταδιώκων δ ταλα; ’Ιάκωβος έποιήσατο 
πρώτον μεταστάσιμον εις Ζεφυριον, έκείθεν δέ δεύτερον μεταστάσιμον εις 
τήν « ’Ά νω  "Ιερουσαλήμ».

ΤΤρός άναζολάς ζοϋ Σαφρα σώζονται λείψανα βυζαντινής οίκοδο* 
μής μετά τίνος υπογείου έν μέση), θολοκτίστου μεν, μηκυνομένου δέ από 
βορρά προς μεσημβρίαν, μήκος έχοντος ένδεκα σχεδόν μέτρων, πλάτος δέ 
δέκα περίπου. Τά του οικοδομήματος ερείπια παριστά τό παρατιθέμενον 
ξυλογράφημα

Κατά τον σεισμόν τής 28 Ιουνίου (10 Ιουλίου) 1894 κατέπεσεν ό τοί
χος ό περιβάλλων τον ναόν του Σαφρά, άνασκαφέντων δέ τότε των -θεμε
λίων του τοίχου, άνευρέθη ή έν σελ. 14 έπιταφία επιγραφή

Ή  επιγραφή άναφέρεται εις Κωνσταντίνον επίσκοπον, Δέρκων 
’ίσως και αυτός, ώς μετ’ αυτόν ό ’Ιάκωβος, ήτοίμασεν έν Σαφρςί τό δεύ
τερον και αιώνιον μεταστάσιμον

’Ά νω  τής πύλης του ναού ήσαν γεγραμμένα τάδε, διά στίχων δήθεν 
ιαμβικών

Ό  θείος οΰτος ναός τοϋ Γεωργίου 
επ’ όνόματι τιμώμενος τοϋ θείου 
’ς αυτήν τήν χώραν Σαφρά τήν καλουμένην, 
εύσεβείας τε καί αγάπης πληρουμένην, 
άνεκαινίσθη επί τοϋ Νικηφόρου, 
τοϋ σεβαστού γέρσντος Δέρκων έκ βάθρων, 
μ’ άδράς δαπάνας όλων των εγχωρίων 
καί πολλών άλλων χριστιανών τιμίων.

1832. Μαρτίου 27

Προ τεσσαράκοντα ετών ειδον εν τω ναφ μνημεΐον τέχνης τής ΙΘ' 
έχατονταετηρίδος ένα δίσκον άργυροΰν, επιγραφήν εχοντα « ’Αφιέρωμα
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του Τούσκου σιόν "Αγιον Γεώργιον στο Σαφρά. 1802»—καί εν άγιασμα- 
τάριον, δπερ αφιέρωσε Γιαννάκης κάπηλος, 1813.

Πλησίον τοΰ Σαφρά υπάρχει άγιασμα τής αγίας Παρασκευής, εις 
τοΰτο καταβαίνομεν, 26 βαθμίδας άριθμοΰντες. Ό  καταβαίνων τάς 4 ές 
αυτών ευρίσκει θόραν, μεθ’ ήν καταβαίνει βαθμίδας 7, είτα προς τά δε
ξιά στρεφόμενος καί καταβαίνων 15 βαθμίδας, ευρίσκει τό άγιασμα, λάκ

κον ΰδατος, ου άνωθεν όροφος* επί των τοίχων βυζαντινοί σταυροί. Ή  
κάθοδος στενότερα τοΰ γαλλικού μέτρου. Τό δλον οικοδόμημα μοί εφάνη 
τής Ε', τό πολύ τής q εκατονταετηρίδας, καί δτι άρχήθεν έξετείνετο πολύ, 
ώς φαίνεται εν τώ λάκκφ τοΰ αγιάσματος. Τό δλον τής τοιχοδομίας προ
δίδει την καταγωγήν εκ τοΰ ειδολωλατρικοΰ κόσμου, ή δέ πηγή ήν αφιε
ρωμένη εις θεότητας τοΰ νεροΰ, ώς ή Ζωοδόχος Πηγή, ή Βλαχέρνα, ή 
Τιμία Ζώνη παρά τήν Καλλιγαρίαν Πόλην, ίσως δέ καί ή παρά τήν μο
νήν τής Χώρας πηγή, ής έσώζετο (σώζεται;) ρυπαρόν φρέαρ.

Τόσα λείψανα τέχνης παλαιάς μαρτυροΰσι τό Ζεφύριον τόπον, έλκΰ- 
οντα πρός έγκατάστασιν τούς τάς εΰωρίας μεταδιώκοντας* καί μετά τήν 
άλωσιν δέ συρροή πολλών φαίνεται γινομένη.

Έπί τίνος φύλλου ρυπαρού, άποσπασθέντος εκ βιβλίου τελετουργικού



βεβαίως και δοθέντος μοι * προ ετών, όΠαγινώσκω τάς εξής άποσημειο')- 
σεις, αξίας προσοχής'

«1731, εν μηνί άπριλίο) 24, ήλθα εγώ παπά Παναγιώτης εις τό χωρίο 
Σαφιρά' έδοσα γρόσια 40' και 6 Θεός νά βοηθήση και ό μεγαλομάρτυς 
Γεώργιος. Μωραΐτης από βιλαέτι καλά Καλάβρυτα. Και όποιος μου έκαμε 
τόση άπατη καϊ έφέτο νά ένε στο επιτίμιο άφορισμό».

§
«ΤΗλθα εγώ ό παπά Θανάσης εις χωρίον Σαφρά»' Έν αρχή των λέ

ξεων τό έτος 1751.

§
* Έν έτει 1757, άπριλίου 26. Έμπάτοικίασε ό Ίωαννίκιος τον Σαφρά 

γρόσια εκατόν δέκα1 και έβαλε εμένα στοιχηιόν προς γρόσια εξήκοντα τον 
χρόνον κα'ι τήν ζωοτροφήν μου. Κα'ι ή ευχή του μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου μεθ’ ημών. Γεώργιος ίερεύς μωραΐτης έκ βιλαέτι Καλαβρύτου».
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«176. Ιουνίου 29. τΗλθα εγώ ό ’Αγάπιος ιερομόναχος εις χωρίον 
Σαφρά* και έστοιχίστηκα εις τον παπά κυρ Ίωαννίκιον. Και ό άγιος Θεός 
νά φυλάγη τον κόσμον δλον, και υστέρα ημάς τούς αμαρτωλούς. ’Αγάπιος 
ιερομόναχος από Μωρέα, ναχιγέ Καλάβρυτα»' δήλά δή τφ 1760.

Μεταγράφω τά σημειώματα ταύτα, καθό χρήσιμα διά τό συμπέρασμα 
τό έξ αυτών εξαγόμενον, ότι ό πληθυσμός του Σαφρά κατά τό μέσον τής 
IFT έκατονταετηρίδος ήτο πολύς, άρκών προς συντήρησιν δυο ιερέων.

Εις τό τέλος τού περί Σαφρά λόγου προστίθεται ή εΐδησις δτι, ό 
ναός, άνεγερθείς καί προ του 1830, έγκαινιάσθη τφ 1776. Τό άντιμίνσιον 
αυτού είχε τήν εξής έντυπον επιγραφήν «Επιτάφιον θειον καί ιερόν 
ακριβώς καλλωπισθέν καί τύπφ έκδοθέν, συνδρομή καί έπιστασίφ κυρίου 
Συμεών αρχιμανδρίτου τού 'Αγίου Τάφου [ διά δαπάνης τών έντιμοτάτων 
κυρίων Δημητρίφ Μίσιου έκ πόλεως Κοζένης, καί Γεωργίφ Ποΰλιου έκ 
πόλεως Σιατίστης, παρ’ αυτών άφιερωθέν σύν τφ χαλκογραφικφ τΰπφ εις 
τον "Αγιον Τάφον | εις μνήμην τών γονέων αυτών, εις τιμήν δε τών συμπο
λιτών αυτών, επί τής πατριαρχείας τού μακαριωτάτου κυρίου Παρ
θενίου. 1772. Βιέννα. | Καί νύνάγιασθέν ρ,ψοστ' εις θυσιαστήριον θειον, 
ιού έκτελεΐσθαι δι’ αυτού τήν ΐεράν καί θείαν μυσταγωγίαν, παρά τού 
μητροπολίτου Ούζίχζης καί Βαλίόβον κύριον ’Ιωακείμ ό έκ. Α.ΟΥ

* τοΰ φύλλου, δχι του βιβλίου.
Θ ρ α η ικά Ζ' 2
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Τό πρώτον καί to τρίτον στοιχείον τής λέξεως ήφανίσθησαν' (Πάρου ; 
Νάξου; Σάμου;)

Κατά την οδόν την άγουσαν εις Σαφράν έξ Αγίου Στεφάνου ευρίσκει 
εις τό μέσον ό διαβάτης και επί του ποταμίσκου ('Αγίου Μάμαντος ;) πα
λαιόν βυζαντινήν γέφυραν, έκτεινομένην απ’ ανατολών προς δυσμάς, φέ- 
ρουσαν τέσσαρας αψίδας, ών αί δυο σώζουσιν (έσωζον) άμυδρά δυςδιακρί- 
των γραμμάτων ίχνη, και άμυδρότερα δικεφάλου άετοΰ. Τετράκις διήλθον. 
ΰπ5 αυτήν τφ 1892 δπως συμπεράνω δτι φέρει αυτή ηλικίαν τών χρόνων 
Ιουστινιανού του Μεγάλου

’Από τοϋ Μικροί) Τζεκμετζέ προς τήν πρωτεύουσαν βαίνων ό παρα
τηρητής συναντά χωρία και κώμας ή τοποθεσίας έπιθαλασσίους μέν τά 
Φλώρια, τά Γαλατάρια, τον "Αγιον Στέφανον, μεσογείους δέ τό Ζεφύριον, 
ή Σαφράν, τον Καλφάν, τάς Νυμφας, τό Άβάσο, τήν Δριπείαν, ήΓρΰ- 
παις,ή Τσιφούτ Μπουργάς, τον Άϊπάν, καί Λίτραις, ελληνικά πάντα 
πλήν του Βίδος (Vidos), καί του Τοπτσηλάρ=Πυροβοληταί=τουρκικού 
καίτοΰτου, πλησιεστέρου δέ προς τά τείχη τής Κπόλεως, ώς πλησιάζουσιν 
αί Λίτραι, ή Δοιπεία, τό Άβάσο, οί Ά γ ο ι  Πάντες δ κοινότερον Άϊπάς.

Τά ΦΛΩΡΙΑ καί τά ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ, κείμενα πλησιέστατα τό μέν 
προς τό δέ, γνωστά ήσαν εις τούς πάλαι βυζαντίους. Τά Γαλατάρια τό 
πρώτον άναφέρονται κατά τήν Η' εκατονταετηρίδα, επί τού αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου τού Κοπρωνύμου, δτε, τφ 767, νοεμβρίου 28, ήθλησεν 
υπέρ τών αγίων εικόνων ό νεομάρτυς Ιωάννης «δ από Γαλαταρίων». 
Άνέχνων την λέξιν έν χειρογράφφ Συναξαριστή, Νικόδημος όμως δ 
αγιορείτης, δ τον έν λόγορ Συναξαριστήν άνασκολοπίσας, άνέγνω <Άεγατα- 
ρίων*, ή κακώς άναγνούς, ή παρασυρθείς υπό τών εκδοτών τού λεγομένου 
Βασιλειανοϋ Μηνολογίου.

Κατά τό μέσον τής ΙΑ ' έκατονταετηρίδος, τά Γαλατάρια καί τά 
Φλώρια, ή Φλωρίον, ήσαν έπαύλεις, εις τον άρχοντα Νικόλαον τον επί 
τών δεήσεως άνήκουσαΓ λοιπόν αυτός καί οί περί αυτόν βεβαίως εις τάς 
τοποθεσίας ταΰτας έποιούντο τά μεταστάσιμα αυτών. Τό χωρίον "Αγιος 
Στέφανος είχε κατοίκους περί τά μέσα τής ΙΣΤ' έκατονταετηρίδος (Τε- 
ροσολυμιτική Βιβλιοθήκη' τ. Β' σ. 428), είνάζω δ’ δτι καί τά δύο χωρίδια 
ταΰτα είχον Γράμματα Πατριαρχικά τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος καλούσιν



Παλα&ας βϋωρίας Φραπώα κέντρα 19

αυτά χωρία’ οΰ ένεκα, Χρυσόγονός τις πλούσιος του 'Αγίου Στεφάνου 
κάτοικος φκοδόμησε τον εις τά Φλώρια ναόν, εχοντα καί ιερέα, επιμε- 
λοΰμενον τοΰτου τε καί του πλησίον αγιάσματος, τιμωμένου επί τη άπο- 
δόσει τής εορτής τής Κοιμήσεως, 23 αΰγοΰστου. Μικρφ προ του 1730-~ 
ίσως τφ 1726 ή 27, Νικόδημος ό μητροπολίτης Δέρκων επεμελήθη τής 
άνοικοδομήσεως των εις τά Φλώρια καί τά Γαλατάρια ναών, δι’ εξόδων 
τών ευσεβών κατοίκων των πέριξ χωρίων* έδαπανήθησαν επί τοΰτφ γρό- 
σια 700, τριςχίλια χρυσά περίπου σημερινά φράγκα, έκτος Ισαρίθμων 
καί πλειόνων δαπανηθέντων διά την άνέγερσιν καί του ήρειπωμένου 
ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής^ Άπεστάλη υπό του Πατριαρχείου ίερεΰς τις 
όπως άθροίση τάς έλεημοσΰνας των ευσεβών προς την του χρέους έξό- 
φλησιν.

Έν τφ περιβόλιρ του ναοΰ τών Φλωρίων εΰρον τφ 1892 άνάγλυφον 
επιτυμβιον του Β' αίώνος. Έν Γαλαταρίοις εΰρον λείψανον επιγραφής 
τών προ του Μ. Κωνσταντίνου χρόνων, άναφερομένης είς Οΰλπιανόν τινά

ϊΆ Τ Π
o r c N c
I nr κ

’Αλλά τό θαυμασιώτερον πάντων τό καί την εΰλάβειαν τών πιστών 
καί τών απίστων την προσοχήν ελκύον, ήτο τότε (τώρα ;) μέγα άνάγλυφον 
μαρμάρινον, παριστών δυο αγγέλους ιπταμένους, κρατούντας στέφανον 
έγκλείοντα μορφήν όμοίαν τή τής Θεοτόκου, καί κάτωθεν τών αγγέλων 
επάλξεις φρουρίου. 'Η  τέχνη του ανάγλυφου εφάνη μοι ανεκτή, ή δέ πα- 
ράστασις, άναφερομένη πιθανώς εις τινα πόλιν, παριστά καί, κατά βυ
ζαντινήν εκδοχήν, τήν Θεομήτορα, περιέπουσαν τά τείχη τής θεοφρουρή- 
του τοΰ Κωνσταντίνου πόλεως. Τήν τοιαΰτην παράστασιν—άνευ τής απα
ραιτήτου παραπομπής—αναφέρει καί Σπυρίδων ό Ζαμπέλιος έν «Βυ- 
ζαντιναΐς Μελέταις» (σ, 143) γράφων' «Έξάλειψον δέ καί τά βυζαντινά 
νομίσματα, άπερ φέρουσα τήν εικόνα τής Θεοτόκου, στέφανον έ'χονσαν 
τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως».
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Προ τριάκοντα πέντε ετών άνεσκάφη μικρόν κοιμητήριον τών πρώ
των βυζαντινών αιώνων, καλώς έκτισμένον, δεικνύον, δτι τό χωρίον είχε 
πληθυσμόν προ χιλίων καί περισσοτέρων ετών αρκετόν. Εΐδον αυτό τφ 
1902, άλλα μετά δεκαοκτώ έτη, μεταβάς εις τό χωρίον, εύρον τήν άτυχή 
βυζαντινήν οικοδομήν πλήρη βορβόρου.

Τφ 1892 μέχρι του 1902, εις τήν μικράν του χωρίου πλατείαν έβλέ- 
πομεν τά λείψανα του φρουρίου (κάστρου) τών Γαλαταρίων* γνωστόν δέ 
δτι τά πλείονα τών χωρίων τούτων είχον φρούρια.

Οί παλαιότεροι κάτοικοι μοί έλεγον, προ τεσσαράκοντα ετών, δτι 
προ χρόνων άμνημονεΰτων εις τά Γαλατάρια κατώκουν Ιουδαίοι.

’Από τών χωριδίων τούτων άνήλθον δϊς εις τό μέγα χωρίον Καλφάν, 
διελθό>ν διά τής τοποθεσίας ΧΑΛΚΑΛΙ, δπου ήγείρετο άλλοτε ή αυτο- 
κρατορική Γεωργική σχολή. Τό Χαλκαλί σήμερον αποτελεί σωρόν ερει
πίων, ενώ, κατά τάς άρχάς τής ΙΘ' έκαιονταετηρίδος, ώς έλεγον οΐ περίοι
κοι, είχε διακοσίας δήθεν οικίας. Προ τεσσαράκοντα ετών εβλέπομεν εκεί 
μικρόν τι καφφειον προς άνάπαυσιν τών κεκμηκότων οδοιπόρων. Μεταξύ 
καφφείου καί κτιρίου γεωργικής σχολής ύπήρχεν ήμικεχωσμένον έν τή γή 
τό κάλυμμα λάρνακος μεγάλης, τουρκιστί λεγομένης Παπάς— 7άς= Π έ- 
τρα τού ίερέως' εις αυτήν άπέδιδον οί περίοικοι θαυμασίαν δύνομιν, τ̂ ε- 
ραπεύουσαν τάς άσθενείας τών κτηνών, ατινα περιέφερον τρις πέρις τής 
πέτρας. Δυστυχώς, προ 4ο ετών έρετ'νήσας, ούδέν Ιχνος εύρον τών ήμι- 
φθάρτων καί δυςαναγνώστων βυζαντινών επιγραφών, άς ό αείμνηστος 
Πασπάτης είδε κατά τό 1876—77, μή θελήσας νά σώση ταΰτας δι5 αν
τιγραφής.

§

Ού μακράν του Χαλκαλί σώζονται τά λείψανα μεγάλου λίϋοκτί- 
οχου περιβόλου, ου εντός ύπάρχουσιν έτερα λείψανα μικράς οικοδομής. 
Αΐ πλευραί τών τοίχων τού τετράπλευρου οικοδομήματος έχουσι μήκος 
έκατόν περίπου μέτρων' ο Πασπάτης, ’ίσως από τινων επιπόλαιων άκού- 
σας περί λειψάνων τοιαύτης οικοδομής, έγραψεν, δτι ήσαν έκεΐ φκοδο- 
μημένα υπό σουλτάνου τίνος ανάκτορα* έπίσκεψις δμως απλή πείθει πάν- 
τας, δτι τό λεγόμενον άνάκτορον θά φανή φέρον ηλικίαν άρχαιοτέραν 
καί τής ΙΕ' καί τής ΙΔ ' έκατονταετηρίδος* θά φανή μάλλον τείχος, έρυ- 
μνά μέντά θεμέλια φέρον, μικράν δέ έγκλεϊον λιθόκτιστον οικοδομήν,
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δη δ' αυτή καί τό τείχος προεφύλαττε, κατά φόβους επιδρομών, τούς 
κατοίκους μικρών χωρίων εγγύς κειμένων.

Εις τον ΚΑΛΦΑΝ, τον ΚΑΡΦΑΝ των βυζαντινών, ούδέν ειδον 
άμεΐβον κόπους μου καί δαπάνας. "Η όροθεηκή επιγραφή ΚΆΤΗΝΗΣ 
ΟΡΙΑ, δαθεισα προς διαφΰλαξιν εις τινα λόγιαν έλληνίδα (παρα)θερί- 
ζουσαν έν Άγίψ Στεφάνω, κατεστράφη, ή άπωλέσθη. Εύρέθη εις τήν 
τοποθεσίαν Πεντάντσα, δήθεν Παντάνασσα, κειμένην μεταξύ τού 
σταφυλοπαραγωγού Καλφά καί τού χωριδίου Γρύπες. Καί ή Πεντάνασσα 
ήτο λείψανον αγιάσματος, εντός τετράπλευρου τίνος υπογείου λιθόκτι
στου, ού έξωθεν μέν έσωζε το κιονόκρανον άπέριττον μετά σταυρού βυ
ζαντινού, ούχί μακράν δέ λείψανα βυζαντινής δεξαμενής. Προ 60—70 
ετών έσώζοντο πέριξ τής Πεν(αν)τάνασσας εσπαρμένα τεμάχια κιόνων 
καί κιονόκρανων. Τφ 1862 ειδον πλίνθους απείρους καί σωρούς πετρών.

§

Προσηγγίσαμεν εις «τής Γρύπες», άλλα επειδή τό θαυμάσιον τούτο 
χωρίον θ ’ απασχόληση ημάς πολύ, καλόν κρίνω 5νά ’ίδωμεν τά πλησίον 
αυτού, προς δυσμάς καί άνατολάς χωρία. Όλιγώτερον θ* απασχόληση 
ημάς το ΑΒΑΣΣΟ, ή Άβάακχοϊ, ή, κατά τινα σοφόν, Καβάύ ηίοϊ. 
Εις τινα χρονογράφον βυζαντινόν ευρών «χώρον δρακώον, οϋτω λεγό
μενον Κακαούρτας — έγγιστα δέ οί Κατασΰρται της Πόλεως» (Κεδρηνού 
Β' σ. 288, 603. βλ. καί Γραμματικόν Λέοντα), άλλοτέποτε ένόμισα μή μετέ
βαλε τούς Κατασύρτας ή εξηκονταετής έπικράτησις τών φράγκων εις Α- 
basso (βλ. τύ βιβλίδιόν μου «Λίθους καί Κεράμια» σελ. 82). Εις αυτό έξέ- 
δωκα τό σιγίλλιον περί τού σχολείου τού Άβάσσο, ού τής συστάσεως επεμε- 
λήθη Γρηγόριος ύ μητροπολίτης Δέρκων επειδή δ’ υπό πατριάρχου καί τής 
συνόδου διωρίσθησαν, επί τή συστάσει τής σχολής (ΐ819),έφοροι ό Δ η μητριός 
ΙΙαπαρρηγόπουλος, ό Θεοδόσιος Τζικαλιώτης, ό πασά Γεώργιος Χριστο
δούλου, καί ό Μιχαήλ Βασιλείου, δυνάμεθα ’να φρονώμεν, δτι καί οί τέσ- 
σαρες ούτοι πρόκριτοι το-ΰ Γένους παρεθέριζον εις Άβάσσο.

Ά λ λ ’ εις αυτό μετέβη πολλάκις δ σουλτάνος Μαχμούτ, καί ά'παξ, 
ώς ήκουσα, διενυκτέρευσεν εις τινα μεγάλην ελληνικήν οικίαν, ήν εϊδον, 
έτι σοίζομένην τφ 1887. Εις αυτήν, έν ποτήριον ύδατος ψυχρού προςε- 
νεχθέν τω Μαχμούτη τφ 1883 παρήγαγεν αποτελέσματα ευεργετικά διά 
τάς πέριξ κοινότητας (ιδέ Άποσημειοδματα Χρονογράφου1 υπό Μ. I. Γε- 
δεών1 σελ. 2C9—270).
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Άνέγνων εν χειρογράφφ Χρονικφ Μολδαυΐας, δη τφ 1749, Κων
σταντίνος 'Ρακοβίτσας ό τότε γενόμενος ήγεμών Μολδαυΐας, προήγαγεν 
εις τό αξίωμα του σλουτζιάρη τον «Φωτάκην, πατρικόν του δοϋλον, έκ 
χωρίου Άβάς-κίογί», είς δπερ έ'μενον, ως φαίνεται, και ηγεμόνες, εκεΐ- 
θεν άναχωρώντες, ώς ό Νικόλαος Μαυρογένης τφ 1786, απερχόμενος 
είς Βουκουρέστιον (Ύψηλάντου Κομνηνοΰ Τά μετά την άλωσιν* σ. 646).

§ ■' : · .■
Εις άπόστασιν ήμισείας ώρας τφ προς την Πόλιν όδοιποροΰντι κεΐ- 

ται τό χωρίον 'Α 'ΡΠ Α Σ, τουτου δέ τό δνομα έγίνωσκον οι κωνσταντι- 
νοπολΐται παραφθοράν του ονόματος c'Ayiot Π&ψχλς* Προ Ιξήντα πέντε 
ετών είδον κεφαλήν άρχαιοτάτην, παριστώσαν την Μέδουσαν* εύρέθη είς 
την γην εν τινι άγρφ, παρά τον Ά ϊπάν, δηλοΐσα συνοικισμόν εκεί καί 
προ τής εισαγωγής του χριστιανισμού.

Είς τό κατώφλοιον του ναοΰ του Άϊπά, τιμωμένου επ’ όνόματι των 
'Αγίων Πάντων, εσώζόντο (προ του 1900), φθειρόμενα παρ’ ήμέραν, Ιξ 
γράμματα παλαιας επιγραφής, μέγεθος ε'χοντα 10 εκατοστών γαλλικού 
μέτρου, ταυτα

ΤΕ ΠΑΡΟ
λείψανα βεβαίως έπιταφίας επιγραφής Χαίρε— τε παρο—διταικλπ. "Εξω 
δέ του ναοΰ εσώζετο μικρά κινστέρνα ήμιϋπόγειος, καί παρ’ αυτήν είδος 
αγιάσματος, άνάμνησις θλιβερά υδραγωγείου παναρχαίου. Προ αΰτοΰάιέ- 
γνων ήμίφθαρτον επιτυμβίαν ίσως επιγραφήν επί μαρμάρου τεθραυσμέ- 
νου ταΰτην

. PLEGtlA>STi?f/n
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§

’Ήλθομεν είς τό ΤΣΙΦΟΥΤ-Μ ΠΟΥΡΓΑΖ—Ίονδαΐπόν-ηύργον, φ 
ΓΡΥΠ ΕΣ, τήν παμπαλαίαν ΔΡΥΠΙΑΝ. Κεΐται σχεδόν εν μέσφ των χω·
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ριδίων 'Αϊπά και Άβάσου, ή Άβάς-κίοϊ, ειχον δέ καί τά τρία, προ εξήντα 
πέντε ετών, δτε το πρώτον μετέβην εις έπίσκεψιν αυτών (1870), περί 
τάς 75 οικίας, άνά 25 σχεδόν έκαστον (ή όλιγωτέρας). Άρχαιότερον 
άναφέρεται ή Δρυπία.

Ύ π ’ ό'ψιν λάβωμεν δυο λόγους του ιερού Χρυσοστόμου, ών ό μέν 
φέρει την έπιγααφήν «Τής βασιλίδος μέσον νυκτών εις την μεγάλην εκκλη
σίαν προσελθοΰσης, κάκεΐθεν τά λείψανα τών μαρτύρων άραμένης καίπρο- 
πεμψαμένης διά πάσης τής αγοράς &ως Δρυηίας, τον μαρτυρίου άηέ- 
χοντος έννέα σημεία της πόλεως. Έλέχθη εν τφ μαρτυρίφ ή προσομι- 
λία, παροΰσης αυτής καί τής πόλεως πάσης, καί τών αρχόντων»—ό δέ 
ταΰτην «Τή έπισΰση ημέρα, παραγενομένου τοΰ βασιλέως έν τφ μαρτνρίφ 
τον άποοζόλου καί μάρτυρας Θωμά, του διακειμένου έν τη Δρνηίρ., 
καί προ τής διαλέξεως άναχωρήσαντος, έλέχθη ή ομιλία μετά την άνα- 
χώρησιν την εκείνου, προς το πλήθος». Έκ του πρώτου τών δυο του 
Χρυσοστόμου λόγων τούτων άποδεικνΰεταί πως τό μήκος τής όδοΰ από 
τής Κωνσταντίνου πόλεως εως τής Δρυπίας’ άνάγνωτε* «Γυναίκες ταμι- 
ευόμεναι καί κηροΰ μαλακώτεραι προς τους ισχυρότατους τών άνδρών 
ήμιλλώντο τή προθυμία, μήκος όδοΰ τοσοΰτον βάδην άνύουσαι, οΰ'νέαι μό
νον, άλλα καί γεγηρακυΐαι». Τής δέ προπομπής Ιδέαν λαμβάνομεν από 
τών λόγων τούτων. «Ούτως αί λαμπάδες αί διά τής νυκτός, at πυκναί καί 
συνεχείς, μέχρι τοΰ μαρτυρίου τοΰτου διά παντός έκταθεΐσαι, πυρίνου 
ποταμού φαντασίαν παρεΐχον τοίς όρώσι. Καί ταΰτα μέν εν νυκτί. Τής 
δέ ημέρας φανείσης, έτεραι λαμπάδες πάλιν έφαίνοντο». Ταΰτα γίνονται 
έν αρχή τής Ε', εί οΰχί εν τέλει τής Δ' έκατονταετηρίδος (Πατρολογίας 
έλλην. τοΰ Migne, τόμου 66, στήλη 467, 469, 470, 473 κ. εξής).

Ουνοι καί σλαΰοι, τφ 559, έζημίωσαν την Δρυπίαν, εξανδραπόδισαν- 
τες τούς κατοίκους αυτής* έπήλθον δέ οι βάρβαροι μέχρι τών χωρίων τού
των, ευρόντες ένεκα σεισμών καταπεπτωκότα μέρη τινά τοΰ Άναστασια- 
κοΰ τείχους (Θεοφ. Α ' σ. 360).

Μνείαν ύπάρξεως ελλήνων κατοίκων κατά την Η', ή την Θ' ίσως εκα
τονταετηρίδα χορηγεί ήμίν τό θαυμάσιον επιτΰμβιον επίγραμμα, δπερ, άπο? 
πνέον ελληνισμόν ακραιφνή, παρατίθημι καί πάλιν ενταύθα 

Σωφρονία τλημων, ηαναώριος ένΰ'άδε κεϊται,
Άδρι,ανφ γενέτη πέν&ος άναψαμένη.

Τό σχήμα τών γραμμάτων τοΰ επιγράμματος, οκτώ κατέχοντος στί
χους, δρα είς τό βιβλίον μου «Λίθους καί Κεράμια» σελ. 88, τφ 1893 συμ- 
πληρωθέντι* τότε όλιγίστας ειδήσεις ειχον αθροίσει από συγγραφέων βυ
ζαντινών"

ή δέ τελευταία μνεία άναφέρεται είς την βασιλείαν ’Ανδρονίκου



I

ΙΙαλαιολόγου, καί ταυτην οφείλομεν εις τον Παχυμέρη (τ. Β ' σ. 279 καί 
406). Κατά την μαρτυρίαν αύτοΰ, τφ 1299, κατά φεβρουάριον, μετέβη είς 
την Δρυπίαν ό αΰτοκπάτωρ ουτος, ϊνα διαμείνη τινάς ημέρας. Μετά σχε
δόν ές έτη, τη 24 ίανουαρίου 1305, συνάντησις εγένετο του ’Ανδρονίκου 
μετά του υίοΰ καί συμβασιλέως αΰτοΰ, είς την Δρυπίαν.

Ή  παλαιοτέρα του ναοΰ είκών φέρει χρόνον γραφής τό έτος 1798 
(δεκεμβρίου 3), δηλοϊ δ’ δτι «ο£ καπέλοι not ή μουνζ-ήδες Κονμκαπον» 
αφιέρωσαν αυτήν είς τον άγιον Γεώργιον είς τής Γρϋηες. Άλλ* ό ναός 
έτιματο επ’ όνόματι τοΰ τιμίου Προδρόμου, καί έπανηγΰριζε την 29 αυ- 
γοΰστου. Καί έν τούτοις εύρέθη, τφ 1833, επιγραφή, σωζομένη καί τφ 
1902, δηλοΰοα δτι

f  ό πάνσεπτος ουτος ναός 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου άν 
ωκοδόμητο έκ βάθρων επί τής 
πατριαρχείας κυροΰ Παϊσίου 
διά συνδρομής καί βοήθειας 
των ευσεβών καί ορθοδόξων 
χριστιανών'ώνμνησθήΚύριος 
έν τή βασιλεία αύτοΰ. 'Έ 

τος ΑΨΑ'. 'Ιουλίου ιελ

Επειδή δμως εκκλησίαι τινές τής Κπόλεως άνφκοδομήθησαν έν 
έτει 1730, υποθέτω μή ή επιγραφή ίδιάζηείς τον εν Άραμπατζή-μεηδάν 
(εντός των τειχών) ναόν τής Θεοτόκου, λιπόντα τό ζήν, ώς φρονώ, προ 
τοΰ 1800. Συνήθως δέ μετεκομίζοντο καί υπό των εργατών έξ ετέρων με- 
ρών είς άλλα πλίνθοι καί πέτραι, καί έγγραφα μάρμαρα.

Εντός τής Δρυπίας ειδον προ ετών τεμάχιον μαρμάρου τετράπλευ- 
ρον, δεικνύον τά δρια (ορούς) χωρίου τίνος, ού τό ονομα είχε πρώτον 
γράμμα τό Α. Παραθέτω τό τεμάχιον

24 Μ α ν ο υ ή λ  * Ιω . Γβδεώ ν
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’Έξω του ναοΰ ένετείχισαν άνάγλυφον παριστών ρωμαΐον πολεμι
στήν, φέρον κάτωθεν γραμμάτων και λέξεων άνερμηνεύτων γραμμάς τινας, 
ών παρατίθεται ενταύθα τό ομοίωμα
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’Από των χωριδίων τούτων καταβαίνόντες προς τούς παραλίους συν
οικισμούς συναντώμεν άλλο μικρόν χωρίον, ού τό όνομα αναφέρει Θεο
φάνη; δ χρονογράφος (Α', 360)' τό χωρίδιον έλέγετο τότε, καθώς και σή
μερον —έάν ύηάρχυ—ΝΥΜΦΑΙ, Νύφες κοινώς. Τφ 559 ό πληθυσμός 
aucoO εςηνδραποδίσθη υπό των οΰνων καί σλαΰων, αλλ1 είχε πάντοτε 
καθώς καί πάντα τά θρρκικά πολίσματα, πληθυσμόν, υφιστάμενον τάς επή
ρειας ανθρωπίνων κακουργιών καί φυσικών ατυχημάτων.

Προ εξήντα ετών άνευρέθησαν λείψανα βυζαντινού μεγάλου ναού, 
επί δέ τίνος εκ τών εν αύτφ μαρμάρων είδον μονόγραμμα στοιχείων τριών 
ΤΡΥ, σημαίνον βεβαίως Τρΰφωνος αγίου ναόν.Εύρέθη δέ και μάρμαρον 
εν τώ ναφ, φέρον άνάγλυφον μέγαν εντός κύκλου σταυρόν, καί πέριξ αυ
τού, εντός τεσσάρων μικρών κύκλων εν μονογράμμασι τάς λέξεις Κύριε — 
βοήθει—της δούλης σου—Μαρίας' αυτή δ ’ ήν ή κτιτόρισα τού ναού, ζή- 
σασα μετά την Η' ίσως εκατονταετηρίδα. Πανομοιότυπον τών μονογραμ
μάτων παρέθηκα εν 136 σελίδι τού «Βυζαντινού Εορτολογίου» μου, οπού 
έ'ρριψα την υπόνοιαν μήπως ή τό χωρίον αί Μεγάλαι Νύμφαι τού Συνα- 
ξαριστού'

ούτος εις την 24 Ιουλίου, μνήμην άναγράφων Χρηστίνης μάρτυρος, 
παρασημειοΐ' «ή σύναξις έν τφ άγιωτάτφ αυτής μαρτυρίφ, τφ ό'ντι έν τφ 
νέφ παλατίφ, καί εν Νύμφαις ταις Μεγάλαις» κτλ. Άτυχώς τό χωρίον 
Νύμφας ό Θεοφάνης γράφει χωρίς ετέρου τίνος ονόματος.

§

’Από Νυμφών δρόμος άναμέσον αγρών καί αμπελώνων φέρει εϊς τό 
ΜαΜφοχώριον, την ι παρά βυζαντινοί; ΑΦΑΜΕΙΑΝ, ώς αυτήν γράφει 
Νικήτας ό Χωνιάτης' άλλ’ δ έν αρχή τής V έκατονταετηρίδος άκμάσας 
Ευθυμίου τού πατριάρχου βιογράφος Α ΠΑΜΕΙΑΝ γράφει (Vita Euthymii 
επιμελείς De Boor, έν Βερολίνψ, 1888, σ. 1)*. Παρά Καντακουζηνφ άνα- 
φέρεται οτι είχε παλάτιον ή Άπάμεια.. *Ητο δέ τετειχισμένη επιμελώς 
υπό των φράγκων κατακτητών τής Κωνσταντινοπόλεως’ μετά τό 1261 
φαίνεται δη τά οχυρώματα αύΐής ΰπέστησαν φθοράς, ό δέ Καντακουζη- 
νός, αυτός έτείχισεν όχυρώσας την Άπάμείαν, τφ 1345 (Παχυμέρης Α'

* την βιογραφίαν τα,ύτην, πολύτιμον ιστορικόν μνημεΐον, άνεΰρεν ό αείμνηστος 
φίλος μου G. Hirchfeld ό ελληνιστής.·
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σ. ΙΙΟ.Κχντακ. Β', σ. 518). ’Έκτοτε ούδεμίαν μέχρι της άλώσεως τήςΚπό- 
λεως μαρτυρίαν γινώσκω. .

εΗ στήλη του Αιθέριου, κατά τύχην εις εμέ γενομένη γνωστή, ανα
φέρει οικοδομάς και κτήματα, ούχί δε Άπάμειαν* έχίι δέ οΰτω, διά κε
φαλαιωδών γραμμάτων

f  "Οροι διοριζον 
τες τά δίκαια του 
Όρφανοτροφίου, 
και Αιθέριου τοΰ 
ένδοξ κουράτορ 
των έμφυτευθέν 
των αύτω τόπων f

Ή  υπόδεσις ανατρέχει εις τό μέσον τής Σ Τ ' έκατονταετηρίδος, επί 
τοΰ μεγάλου ’Ιουστινιανού. Οί «Λίθοι καί Κεράμια» (σ. ρξστ') σημειοΰ- 
σιν δτι ό Αιθέριος ή το συγκλητικός, ήτο καί κουράτωρ (κεχαγιάς τουρκι
στί) τής Άντιόχου οικίας, αλλά καί ταραχάς ΰπενεργών κατά των καθε
στώτων, τφ 566 ή 567, άποδειχθείς συνωμοτών κατά τής ζωής τοΰ αΰτο- 
κράτορος ’Ιουστίνου Β', κατεδικάσθη εις θάνατον *.

Τοΰ άναφερομένου ’Ορφανοτροφείου ακαθόριστος μένει είς την επι
γραφήν ή τοποθεσία' αλλά τό έγγραφον μάρμαρον εύρέθη είς τον κήπον 
Ζαχαριάδου κατά τινας έκσκαφάς χωμάτων, ό δέ κήπος απέχει τής Ά -  
παμείας (Μακροχωρίου) σχεδόν τέταρτον ώρας διά τον πεζή μεταβαίνοντα 
από Άπαμείας είς "Αγιον Στέφανον. "Εκειτο προ χιλίων ετών τό 
Μακροχώριον εκεί, δπου σήμερον; Έν μέσφ τής κωμοπόλεως, προ τής 
οικίας Ίωάννου Βόλτου, εδεικνΰοντο λείψανα των τοίχων τοΰ μεγάλου 
καί περιώνυμου ναοΰ τοΰ Εβδόμου. *0 τής «Κωνσταντινουπόλεως» συγ- 
γραφεΰς Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος φαίνεται πως ώθών τήν Άπάμειαν 
προ; τά μέρη τοΰ αύτοκρατορικοΰ ύφασματοποιείου (Μπασμά-χανέ), φ 
κατηκολοΰθησε καί δ Μηλιαράκης ('Ιστορία τοΰ βασιλείου τής Νί
καιας καί τοΰ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, σ. 553. Είς τό βιβλίόν καί 
τινες άνακρίβειαι δυνατόν ’να ευρεθώσι' τό 'Ρήγιον ονομάζει κωμόπολιν 
(σ. 590), άγνοών δτι είχεν 20 οικίας, καί γράφει Κίουτσούκ-Ίκμετζέ). 
Ενώπιον αποριών καί διαστροφών δ γράφων τά παρόντα σημειοΐ δτι τά 
ερείπια τοΰ φρουρίου τής Άπαμείας παρατηρούνται εντός τής κωμοπό
λεως ταΰτης.

• * έν Λί&οις καί Κεραμίοις άναφέρονται αί παραπομπαί, είς Μαλαλάν, Εΰά· 
γριον, Εύσεράτιον, Θεοφάνη, Σιμοκάττην, καί Κεδρηνόν.
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Μεταξύ της Άπαμείας και των Γαλαταρίων κειται to μέγα χωρίον 
ΑΓΙΟ Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Είς αυτόν άπέβησαν ot κατακτηταί των ελληνι
κών χωρών σταυροφόροι τη 23 Ιουνίου 1203, οτε ήγουμενεΤον, ή, τό καθ’ 
ημάς, πρωτοπαπαδίκιον (abbaye) ονομάζει εις τήν Κουγκέσταν αυτού ό 
Ville Hardouin. ’Επί τάφου τίνος Γεωργίου υιού ’Ιωσήφ καί Μαρίας επι
γραφή τού 1686 κατ’ ούδέν προάγει τάς ήμετέρας ερευνάς' ήδη γι\ώσκομεν 
δτι Παρθενίας Δ ' ό Μογιλάλος (Χουμχούμης) συν τή συνόδω αυτού, κατά Ια
νουάριον τού 1669, ονομάζει χωρίον τον "Αγιον Στέφανον, άποσπών από τής 
πνευματικής διοικήσεως τού μητροπολίτου Δέρκων καί ύποτάσσων τή κηδε
μονία τού αρχιεπισκόπου Κπόλεως. 'Υποθέτω δτι παρεθέριζον εν λΑγίφ- 
Στεφάνφ καί τότε λογάδες τού Γένους καί επιφανείς ορθόδοξοι. Έν 
«ΟΧή τής 1Η", εί ονγ\ έν τέλει τή ΙΖ', είχεν ιδιόκτητον εν 'Αγίφ-Στε- 
φάνφ μέγαρον ό δυστυχής ήγεμών Βλαχίας Κωνσταντίνος Μπασαράμ- 
πας Μπραγκοβάνος (Ύψηλάντου Τά μετά τήν άλωσιν* σ. 294 καί 296).

Έπανερχόμεθα είς τήν Κωνσταντίνου πόλιν, καί από τής πύλης τού 
Έπταπυργίου, έξωθεν των θρακώων, ή χερσαίων τειχών, άνερχόμενοι, 
άλλ5 ούδαμού παραμένοντες, φθάνομεν είς τήν πύλην Άδριανοπόλεως, ή 
Μυριάνδρου, καί κατά τον A. Mordtmann τον ιατρόν, Χαρισίου πύλην. 
Έ ξ αυτή; έξηρχόμεθα προς τά μικρά χωρία, περί ών έγραψα άνω. eO εις 
καί μόνος δρόμος, έξω τής πύλης, διχαζόμενος ευθύς οδηγεί διά μέν τού 
αριστερού βραχίονος είς τό χωρίον ΛΙΤΡΑΣ (Λύτρας ;), διά δε τού δεξιού 
είς ΤΟΠΤΣΗΛΑΡ. Είς αυτό ς?9άνομεν πεζή μετά ήμίσειαν ώραν, είς τάς 
Λίτρας μετά μίαν ώραν καί έν τέταρτον.

Έν Αίτραις ούδεμίαν ούδ’ επί πέτρας εύρον μαρτυρίαν, ούδ5 επί χάρ
του, φωτίζουσαν ημάς περί τού παρελθόντος αυτών. Παράδοσις υπήρχε 
παρά τοΐς παλαιοί: κωνσταντινοπολίταις, 6τι αί Λίτραι συνφκίσθησαν 
υπό αθιγγάνων, προςελθόντων είς τον χριστιανισμόν καί βαθμηδόν Ιξελ- 
ληνισθέντων’ πολλοί των κατοίκων τής πόλεως μετφκουν κατά τό θέρος 
είς τό χωρίον, ώς εύάερον' άλλ’ ήτο τό ταλαίπωρον ξηρόν, άνικμον, εστε- 
ρημένον ΰδατος επαρκούς. ’Απ’ αυτού άπεΐχον άνά ήμίσειαν ώραν τό μέν 
τού δέ τά χωρία, περί ών έγραψα άνω.

Ό  δεξιός τού διχαζόμενου δρόμου βραχίων άγει ημάς είς Τοπτον/λάβ 
^Πυρο βολή τάς. Προ τού 1860 επί σειράν μακράν ετών, είχεν ή τοπο
θεσία αυτή πολλούς— περί τούς δεκαπέντε— ανεμομύλους, ιδιοκτησίας έλ-
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ληνών, διαμενόντων η είς τά εκεί πανδοχεία, ή εις την εντός τής Μυ* 
ριάνδρου πύλης ( Έ ’ηρνε-καπού) συνοικίαν, τήν έ'χουσαν ναόν αγίου Γε
ωργίου. Ό  ιατρός Mordtmann εις τι μέρος του λαμπρού συγγράμματος 
αύτοΰ Esquisse topographique de Constantinople υποθέτει — δήλα δή 
γράφει μετ’ ενδοιασμού, μήπως ώσιν αί Λίτραι αί παλαιαί ίίαρά βυζαντι
νοί; ΑΡΕΤΑΙ. Τόν τόπον τω ν ’Αρετών κατέχει τό Τοπτσηλάρ. °0 λαμβά- 
νων υπό σπουδήν τήν "Ανναν Κομνηνήν εύρίσκτει τήν περιγραφήν ταύιην 
του λόφου των Αρετών, οτι «ύπερκείμενος μέν τής πεδιάδος, και τοΐς κά
τωθεν ίσταμένοις και προς τούτον όρώσιν είς λοφιάν άνατεινόμενος, καί 
τήν έτέραν μέν πλευράν προς θάλασσαν άπονεΰων, κατά δε τήν έτέραν 
προς τό Βυζάντιον, ταις δέ γε λοιπαΐς. δυο προς άρκτον και δΰσιν παντί 
ανέμφ καταπνεόμενος, διείδες νδωρ καί ηότιμον Ιίχων ρέον del, φυτών 
δέ και δένδρων παντάπασιν άμοιρών» (’Άννα* Α ' σ. 117). cO μεταβάς 
είς έπίσκεψιν των Λιτρών, κατέμαθε βεβαίως δτι τό χωρίον διακρίνετα1 
επί λειψυδρία, θάλασσα δέ αόρατος εξ αύτοΰ. Έκ του Τοπτσηλάρ βλέπει 
τις θάλασσαν, τόν ποταμόν Κύδσριν (Σιλιχτάρ). Είς τόν λόφον τών ’Αρε
τών ό αύτοκράτωρ 'Ρωμανός 6 Διογένης, μεταξύ τών 1068- -70, ωκοδόμη- 
σεν ευπρεπές άνάκτορον, είς αυτό δέ κατ’ άπρίλιον τοΰ 1081 διέμειναν οΐ 
Κομνηνοί, προς τήν κατάληψιν τής Κπόλεως έτοιμασθέντες. Τεμάχια 
πλίνθων εγγράφων είδον πολλά, και μαρμάρων μετά σταυρών, καί τόξα 
καί παραστάτας παραθύρων. Ή σαν πάντα μάρτυρες σιγηλοί τής ύπάρ- 
ξεως καί ανακτόρου, καί ναοϋ. Ούδέν τοιοΰτον εύρομεν εν Αίτραις.

§

’Από τών Αρετών καταβαίνει τις ευκόλως εντός ώρας τό πολύ, είς το 
ΚΙΟ'ΓΣΟΥΚ—Κ ΙΟ Τ, δήλα δή Μικρόν χωρίον, ώςανεί τά λοιπά, άτινα 
έπεσκέφθημεν, ήσαν μεγάλα. Εύρον οικίας 25 καί είς αυτό, καί μέγαρόν 
τι εύρύχωρον, κτισθέν προ τού 1870 υπό τοΰ ήπειρώτου τραπεζίτου Χρη- 
στάκη Ζωγράφου, εύεργετήσαντος καί τόν ναόν τοΰ χωρίου, καί τήν μικράν 
αύτοΰ σχολήν.

'Ο ναός αριθμεί τελευταίαν οικοδομήν τήν τοΰ 1835, άλλα καί τής 
προγενέστερα; έσώζετο τφ 1891 μνημεΐον ή εξής επιγραφή

f  Ό  πάνσεπΐος ούτος ναός άνε- 
καινίσθη δι’ άναλωμάτων τών ευ
σεβών χριστιανών, αρχιερατεΰοντος τοΰ πανιε- 
ρωτάτου κυρ Σαμουήλ ετοςα'ψνθή μαρτίω η'·

ΕΠ β~  κφΊ ΓΓ: γ ϊΓ: γ ~: χ 7 επΠ·
Ούδέν ειδον έν τφ ναφ μνημεΐον παλαιόν χριστιανικής τέχνης” αί πα- 

λαιότεραι εικόνες έγράφησαν, τινές μέν μικρφ μετά τά μέσα τής ΙΗ ' έκα-
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τονταετηρίδος, άλλαι περί τά 1805—6, καί τφ 1835. Τό άντιμίνσιον ήτον 
εκ ιών λεγομένων άγιοταφιτικών : 'Αβραμίου 'Ιεροσολύμων. Ή  ιερατική 
ζώνη (λειτουργική) έφερε κεντητόν, μόλις διακρινόμενον, to έτος 1819.

Εις άπόστασιν από του χωρίου δεκάλεπτον εγίνοντο άνασκαφαί από 
του 1888— 1892, νομίζω υπό ιδιωτών. Ήμισυ μέτρον μόλις υπό ιήν γην 
εύρέθη ψηφοθέτημα, ού τό μήκος από βορρά προς μεσημβρίαν 4 καί 90 
γαλλικού μέτρου. Μεσημβρινώτερον του μέρους τούτου, παλαιοτέρα τις 
εκσκαφή γενομένη άπεκάλυψεν, είς βάθος σχεδόν δύο μέτρων, λείψανον 
τοίχου πλάτος έχοντος 90 εκατοστών, καί στηλοβάτην τέχνης ελεεινής.

§

Εις πάντα τά μέρη ταύτα μετέβην πολλάκις— από του 1870 μέχρι 
του 1902, καί ενφ τών ελληνικών χριστιανικών κοινοτήτων ή καθόλου 
σύστασις ήλαττούτο μαραινομένη, τών τουρκικών άνέθαλλε πληθυνομένη. 
Τό ελεεινόν τουρκικόν χωρίον Βίδος (προφέρεται Vidoss) ίσως έμεινε 
πτωχικόν, οιον εϊδον προ 65 ετών άλλα τό Τοπτσηλάρ καί τό ήμίσειαν 
ώραν ενδότερον Μποσνά-κίοϊ (χωρίων τών εκ Βοσνίας) άνεπτύχθησαν 
μέχρι του 1908 είς συστάδας, ούτως είπεΐν/εύμόρφων μικρών επαυλεων. 
Ή το δυνατόν ν’ άναπτυχθώσι καί τά ελληνικά χωρία, άλλ’ ήσαν οί διοι- 
κούντες αυτά παναθλιώτατοι. Μέχρι τού 1885, δτε κατεστράηησαν κατά 
τό ήμισυ εκ πυρκαϊάς, αί Λίτραι είςέπραττον κατ’ έτος από τού καπηλειού 
αυτών, κτήματος τού ναού (αγίου Γεωργίου), λίρας χρυσάς τουρκικάς 400, 
ΰπερ τάς 9,000 φράγκων χρυσών. Έξωδεύοντο δέ, καθώς έμαθον, προς 
συντήρησιν τού ναού 15—20. Είς τον μισθόν τού διδασκάλου 48, κανδη- 
λάπτου 12, καί ϊσως Ιλάμβανε καί 6 ίερεύς του χωρίου —ίσως 20, εν ολφ 
100. Καί εν τούτοις τφ 1888 παρετήρησα είς τό ιερατικόν φαινόλιον οπήν 
ευμεγέθη, προελθοΰσαν εξ άνθρακος άνημμένου. Έξ ενός τελετουργικού 
βιβλίου—νομίζω Παρακλητικής— έλειπον 4 σελίδες, καί ουδέ εσκέφθηοαν 
’νά μεταγράψωσιν αύτάς εξ άλλου βιβλίου. Ή κουσα δέ, ερωτήσας περί τών 
περισσευμάτων, ότι δίδονται είς τοΰρκους άνακριτάς όπόταν ανμβαΐνη νά 
μαχαιρωθούν, % νά δαρθοΰν κατόηιν μέθης, έάν jtore πέριξ τών 
Λίζρών εύρέθβ τις ηληγωμένος' δήλα δη κατέβαλλε τό τού ναού ταμεΐον 
τά χρηματικά πρόςτιμα μεθυσμένων, άτασθάλων καί τρελλών λιτρηνών. 
Ειχον δ ’ αί Λίτραι 110 — 110 οικογένειας’ ό Σαφράς περί τάς 70—ό Καλ- 
φάς 160, η καθ’ έτέραν (ιδιωτικήν πάντοτε) πληροφορίαν 200. Ά λ λ ’ εκ 
τών 200, ή τών 160 τούτων τό μέν έν τέταρτον έμαθον tqj 1887 όντας στεί
ρους, τό δέ τέταρτον χήρους. Καί Καλφάς καί Σαφράς ειχον από τών εκ
κλησιαστικών έκαστος κτημάτων (δύο παντοιοπωλείων καί ενός κουρείου) 
λίρας τουρκικάς 200 χρυσάς ετησίως’ έξώδευε δέ έκατέρα τών ελληνικών
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τούτων κοινοτήτων εις επιμίσθιον ίερέως, εις μισθόν διδασκάλου, εις μισ
θόν κανδηλάπτου δσα και αί Λίτραι. Σημειωτέον δ τι συνήθως ό διδάσκα
λος ήτο και Ιεροψάλτης, ώς 6 κανδηλάπτης ή to παιδονόμος. "Εμσ.θον δ’ότι 
τά ταμεία των ναών εχορήγουν και εις τον μικτάρην (ή σφραγιδοφΰλακα;) 
τοΰ χωρίου μισθόν ολίγον ή πολύν: υποθέσατε' λίρας 200 τό πολύ κατ’ 
έτος* αί λοιπαί έχάνοντο.

' Υποβάλλοντες απολογισμούς, κρατούντες ή όχι κατάστιχα ακριβή, 
ήμιακριβή, προσόδων καί δαπανών πρόκριτοι καί κάτοικοι, καί πάροικοι, 
καί άποικοι έπετέλουν τό προς τήν πίστιν καί τό προς τήν εθνικότητα κα
θήκον, καθώς άντελαμβάνοντο αυτού, σνξυμώνοντες τήν Ιδίαν ύπύστασιν 
μετά τής κοινοτικής ύποαιάοεως.

§
Τά ταλαίπωρα χωρία εΐδον ήμέρας έπιφανεΐς ■ αναρρήσεις, έπΐ“ 

σκέψεις μεταστάσιμα αύτοκρατόρων, θριάμβους αυτών καί τών υπ’ αυτους 
στρατηγών, αύτοκρατειρών καί μοναρχών προσκυνήματα εις ναούς, ούς 
εδόξασεν ή ευγλωττία τού ιερού Χρυσοστόμου. Άλλα καί πολύ συνεχώς, 
μάλιστα κατά τό έαρ καί τό θέρος ειδον τάς ίεράς πορείας εις τάς «συνά
ξεις» ιερών ναών καί μονών. Παραθέτω συνάξεων ψιλήν αναγραφήν,

ΣΥΝ ΑΞΕΙΣ ΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΡΑΚΩΟΥΣ 

εξω τής Κωνσταντίνου πόλεως

’Ιανουάριον 7, εις τον ναόν τού Προδρόμου εις τό "Εβδομον καί εις τον 
έν τη μονή τού Λοφάδ, έξω τού Άγιου 'Ρωμανού (Τόπ-καπού)—8, είς τον 
ναόν τής Θεοτόκου τής Πηγής— 13, είς τον Ά γιον Στρατόνικον είς τό 
'Ρήγιον— καί διά τήν μνήμην εγκαινίων, εις τον ναόν τοΰ προφήτου 
Ήλιου τής μονής τού Βαθέως 'Ρύακος, έξω τών τειχών— 14, επί μνήμη 
Στεφάνου κτίτορος τού Χηνολάκκου, είς τήν μονήν ταύτην, εξω τών τει
χών (Ή  14 κατά τό Τυπικόν τής Μ. Εκκλησίας παρά Δημητρεΰσκη)—23, 
επί μνήμη Κλήμεντος, είς τά Εύδοξίου (κατά τήν ευρωπαϊκήν ακτήν τού Βο- 
σπόρου ύπερθεν του Μεγ. 'Ρεύματος)—26, λιτή είς τον Κάμπον, ά̂ νω τού 
Μακροχωρίου, επί μνήμη σεισμού τής 26 ίανουαρίου 449, ή 450.

Φεβρουάριον 5 , είς τον ναόν Άγάθης μάρτυρος, άνω τού Μακρο
χωρίου—17, επί μνήμη Θεοδώρου Τήρωνος, είς τήν μονήν τού Βαθέωζ 
'Ρυακος, ίσως είς τό Τσομπάν-άγιασμασί τής σήμερον—καί είς τον ναόν 
αυτού, παρά τό Κοσμίδιον (Έγιούπ).

Μαρτίου Θ, είς τον ναόν τών εν Άμορίψ 42 μαρτύρων έν τφ παλα- 
τίφ τών Πηγών, ή Πηγής—11, επί τή ανακομιδή Έπιμάχου μάρτυρος, 
είς τον ναόν αγίου Στρατονίκου, είς τό Δέκατον (Κιουτσούκ- Τσεκμετξέ).
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’ AnQtUov l l y επί μνήμη μάρτυρος Άντίπα, αυτόθι πάλιν.
Μαΐου 4, επί μνήμη Πρόβου, Ταράχου, ’Ανδρονίκου, εις τον ναόν 

αυτών, πλησίον τής ΖωοδόχουΠηγής—8, επί μνήμη Ίωάννου Θεολόγου, 
εις τό "Εβδομον (πάλιν παρά τό Μακροχώριον)— 10, επί μνήμη Έπιμάχου 
καί Γορδιανού εις τον "Αγιον Στρατόνικον, εις τό Δέκατον (εις Κίουτσούκ 
-Τσεκμετζέν πάλιν)— 11, επί μνήμη Μωκίου, οΰ δέχομαι μονήν έν Σαφρφ 
(σελ.12— 13)—21, επί μνήμη Κωνσταντίνου καί Ελένης, εις τον ναόν αυτόν 
παρά την Ζωοδόχον Πηγήν—καί εις άλλον, δν έκτισε Βασίλειος ό Μακε- 
δών,έξω των τειχών.

’Ιουνίου 5, λιτή έν τφ Κάμπφ, είς τον ναόν Βαβυλα μάρτυρος, ένε- 
κεν άποτυχοΰση; πολιορκίας τής Κωνσταντινοπόλεως. Ό  πατριάρχης έλει- 
τοΰργει, ή είς τήν Θεοτόκον του Φόρου, ή έν τφ ναφ του Προδρόμου «τφ 
δντι πλησίον του Εβδόμου» (παρά τφ Λημητρεΰσκη ταΰτα)— 14, επί μνήμη 
Έλισσαίον του προφήτου, είς τον ναόν αύτοΰ έν τφ παλατίφ τής Πηγής— 18, 
επί μνήμη Λεοντίου μάρτυρος, είς τον ναόν αύτοΰ έξω τής πύλης τής Πηγής 
(Σηλΰβρι-καπού σήμερον)— 29, έπίμνήμη Πέτρου του αποστόλου, είς τον 
ναόν αύτοΰ έν 'Ρηγίφ.

'Ιουλίου 1> έπί μνήμη Βασιλείου, κτίτορος τοΰ Βαθέως 'Ρύακος, είς 
τήν μονήν ταΰτην— 5, έπί μνήμη Στεφάνου μάρτυρος τοΰ είς τό 'Ρή- 
γιον Καλαβρίας—9, έπί μνήμη των εγκαινίων τής Ζωοδόχου Πηγής, 
αυτόθι—20, έπί μνήμη Ήλιου προφήτου είς τον έν τφ παλατίφ των Πη
γών ναόν αύτοΰ—καί είς έτερον έν τή μονή τού Βαθέως'Ρύακος— 24, 
έπί μνήμη Χρηστίνης μάρτυρος έν Νύμφαις ταΐς Μεγάλαις —26, έπί τή 
μνήμη Συμεών αρχιμανδρίτου καί πρ^σβυτέρου «έπέκεινα τοΰ ’Ανά
πλου» (πολύ άνω τοΰ Μεγ. 'Ρεύματος), «Τή αύτή ήμέρφ έγένετο ό πό
λεμος είς Βουλγαρίαν, καί δ θάνατος Νικηφόρου τοΰ βασιλέως,καί άλ
λων πολλών, ίνδικτιώνος Δ', ημέρας ζ'» δήλα δή, 811, ίουλίου 26, 
ήμέρφ σαβάτφ,—29, έπίτή μνήμη μάρτυρος Καλλινίκου, εις τον ναόν αύτοΰ 
«κάτω τής Ίουστινιανοΰ γέφυρας» (υπό τό Χαλκαλή)—καί έπί μνήμη 
Θεοδότης μάρτυρος, είς τον έν τφ Κάμπφ ναόν αύτής—καί έπί τή μνήμη 
Βενιαμίν καίΒηρίου, είς τον παρά τό παλάτιον τοΰ Εβδόμου ναόν αύτών 
(πάσαι παρά τό Μακροχώριον).

Αύγουστου 1, έπί μνήμη Μίνη καί Μινέου μαρτύρων, είς τον ναόν 
αυτών, είς τό "Εβδομον—2, έπί τή ανακομιδή τοΰ λειψάνου Στεφάνου 
τοΰ πρωτομάρτυρος, εις τον ναόν αύτοΰ έν τφ Ζεύγματι ( : έξω των τει
χών ;—ϊσως)—6, έπί μνήμη έγκαινίων ναοΰ αγίου Βικεντίου, είς τον 
Κάμπον—16, έπί τή μνήμη σεισμοΰ, είς τον ναόν τής Θεοτόκου «Τήν 
Νέαν Ιερουσαλήμ» (έξω τής Χρυσής Πάρτης), δπου έλειτούργει δ πα“ 
τριάρχης— καί είς τήν Ζωοδόχον Πηγήν, διά Ιξαφάνισιν τοΰ αγιάσματος* 
καί πάλιν άνάδοσιν— 19, έπί μνήμη Μαξίμου καί Διομήδους είς «Τήν
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Ν έαν‘Ιερουσαλήμ»—και εις τον Λευκόν ποταμόν (Λύκον βεβαίως τό ν 
έξωθεν ρέοντα και πληροΰντα ΰδατος την τάφρον τοΰ τείχους)—20, επί 
μνήμη Σαμουήλ τοΰ προφήτου, εις τον παρά τό “Εβδομον ναόν αύτοΰ.

Σεπτεμβρίου 2 , επί μνήμη ναού άγ. Θεοδώρου, έν τφ Ξεροπίρκω 
(έξω τοΰ τείχους, άνω των Βλαχερνών)—καί επί μνήμη Μάμαντος εις τον 
ναόν, εις τό παλάτιον αΰτοΰ, κατά τήν Προποντίδα—3, επί μνήμη Βασιλί- 
σης μάρτυρος, εις τον ναόν τής Μαρίας, έξω τοΰ τείχους των Βλαχερνών 
—4, επί μνήμη Βαβΰλα μάρτυρος εις τον ναόν αΰτοΰ, εν τω Κάμπψ— κα>· 
εις δεύτερον ναόν παρά τό "Εβδομον— 7, επί μνήμη Πέτρου τοΰ εΰλαβοΰς, 
δευτέρου ηγουμένου τής μονής τοΰ Βαθέως 'Ρΰακος—καί επί μνήμη 
Λουκά, τρίτου ηγουμένου, εις τήν μονήν ταΰτην— 18, επί μνήμη αγίου 
Θεοδώοου (ναοΰ, ώς φαίνεται) «πλησίον τής ’Ιουστινιανού γέφυρας»—20, 
επί μνήμη Θαλλελαίου και Άρτεμιδώρου, εις τό Κοσμίδιον— επί άναμνή- 
σει σεισμού λιτή, εις τον Κάμπον—καί εις τήν εν 'Αγίφ ’Ιωάννη λει
τουργίαν, έν τφ Έβδομο)—27, Ιγνατίου μνήμη τετάρτου ήγουμένου μο
νής τοΰ Βαθέως 'Ρΰακος, εις τήν μονήν ταΰτην.

’Οκτώβριον Θ, επί μνήμη Θωμά τοΰ αποστόλου, εις τον εν Δρυπία 
ναόν αΰτοΰ, πανήγυρις από τοΰ τέλους τής Δ' Ικατονταετηρίδος— 16, επί 
μνήμη Λογγίνου, εις τον ναόν αύτοΰ «πλησίον τής ’Ιουστινιανού γέφυ
ρας» —21, επί μνήμη ’Ιακώβου, οικονόμου Βαθέως 'Ρΰακος, εις τήν μονήν 
αύτοΰ, ταΰτην—29, επί μνήμη “Αννης (Εΰφημιανοΰ έν μετονομασίρ:), εις 
τήν μονήν των 'Αβραμιτών, έξω τής Χρυσής Πόρτης.

Νοεμβρίου S, επί μνήμη Μιχαήλ αρχαγγέλου, είς τήν μονήν τοΰ Βα
θέως'Ρΰακος— 14, επί μνήμη Φιλίππου τοΰ αποστόλου, είς τήν Νεάπο- 
λιν, άνω τού Μεγ. 'Ρεύματος.

Δεκεμβρίου θ, επί τή μνήμη αγίου Νικολάου, είς τήν μονήν Μολυ- 
βωτοΰ, έξω τής Χρυσής Πΰλης—9, επί μνήμη Στεφάνου τοΰ εν τφ “Αγίφ 
Άντίπφ, είς τό 'Ρήγιον, ή είς "Αγιον Στέφανον— επί μνήμη Συμεών τοΰ 
Στυλίτου, είς τήν μονήν αύτοΰ, κειμένην άνω τοΰ Μεγάλου 'Ρεύματος— 
13, επί τή μνήμη Ευστρατίου, Ευγενίου κλπ. είς τον έν τή Ζωοδόχφ Πη
γή ναόν αυτών— 2δ, είς τον ναόν τής μονής τοΰ Βαθέως 'Ρΰακος—27, επί 
μνήμη Στεφάνου, τοΰ πρωτομάρτυρος είς τό Ζεΰγμα (“Αγ. Στέφανον; ή 
'Ρήγιον)—-29, επί μνήμη τών αγίων Νηπίων είς τό "Εβδομον, εν ναώ 
αυτών.

Πρόςθες τή Παραακευβ, τής έβδομάδος του Πάσχα (μετά τήν ΙΓ' 
εκατονταετηρίδα) καί τή Πέμπτη τής Άναλήψεως έν τφ ναώ τής Ζωοδό- 
χου Πηγής— καί (μετά τήν ΙΓ') πανήγυριν είς τον ναόν τής "Αγίας Τριά· 
θ ρ α κ ι κ ά Ζ ' .  3



Μανουήλ Ί ω . Γβ&βών

δος τοΰ Περδίκάρη, κατά τήν ωρισμένην ημέραν, έξω τής πΰλης Με- 
βλεβιχανέ.

§

Είχον λοιπόν εξήκοντα σχεδόν άφορμάς «οί τάς εΐωρίας μεταδιώκον- 
τες» κωνσταντινοπολΐται ’ να εξέρχονται έξω των τειχών «εις θρακώας 
χώρας». ’Ίσως ήσαν περισσότερα τά μέρη, εις ά μετέβαινον, αγνοούμεν 
δέ εί έκειντο ταΰτα έξω τής ΙΙόλεως. Ίπτόηχνα, λόγου χάριν, Κεντουκέλ- 
λαι, Κατησία, Ιΐτελοΰδιον, Άμβλυώπου, Λόγγοι, Πέτρα, Πίσσα, Μαρια- 
ναί, Πετρογέφυρα, Λυμπιδαρίου καί τά παρόμοια. Συχνοτέρας είχον τάς 
επισκέψεις τό "Εβδομον, καί ή μονή τοΰ Βαθέως 'Ρΰακος, οί δέ ευλαβείς 
μετέβαινον, ώ: ή ’Άννα Κομνηνή μαρτυρεί, κατά κυριακήν, διημερεΰον- 
τες καί διανυκτερεΰοντες έν αυτή.

Δυστυχώς, τά «μεταστάσιμα» καί τά «προσκυνήματα» ταΰτα πολλάς 
ΰφίσταντο άναστολάς καί διακοπάς, ένεκα λιμοΰ, λοιμοΰ, σεισμοΰ, κατα* 
ποντισμοΰ, επιδρομής εχθρών, εμφυλίων πολέμων, πάντων δήλα δή των 
δεινών, δι’ ά προς Θεόν ευχόμενα ’ν’ άποτρέψη άφ’ ημών αυτά' μνείαν 
δέ συντομωτάτην αυτών έγραψα καί εις τά «Λίθους καί Κεράμια» καί εις 
τό «Ανατολικόν Η μερολόγιου Κ. Βακαλοποχίλου τοΰ 1896.

Si

"Οτε, τή 14 σεπτεμβρίου 885, άπέθανεν έν τινι θρρκικώ χωρίφ, λε
γόμενό) Σκότουμον, ή ευσεβής αύτοκράτειρα Πλακίλλα, σΰζυγος Θεοδο
σίου τοΰ μεγάλου, Γρηγόριος ό Νΰσσης παρέσχεν εικόνα Θράκης πα· 
σχουσης, έν δλίγοις στίχοις (Migne Πατρ. τ. 46, στ. 884), καί τά λόγια 
ταϋταπαρατίθενται ένταΰθα επίλογος επίκαιρος. « 7Ω Θράκη, τό φευκτόν 
όνομα ! 7Ω δύστυχός χωρίον' ό&νος έκ συμφορών γνωριζόμενον ! 7Ω 
πρότερον μέν χτολεμίφ ηυρί ταϊς των βαρβάρων έπιδρομαΐς δηω- 
&*Χσα, νϋν δέ τό κεφάλαιον της κοινής συμφοράς iv έαυτη δεξαμένη* .

Άθήναι, ίουλίφ τοΰ 1935

ΣΗΜ. Τέσσαρας επιταφίους έπιγραφάς έκ τοΰ νεκροταφείου τής "Αφαμείας, 
άνευρεθείσας τψ 1898, βυζαντινός, έξέδωκα έν «Βυζαντινω Εορτολογίου (σ. 101-102)* 
Άπεικόνισμα των λειψάνων τοΰ βυζαντ. φρουρίου τής ’ Αφαμείας έγραψεν ό μακα
ρίτης άρχιτέκτων Πάτροκλος Καμπανάκης, δ καί τάς διαστάσεις αύτοΰ σημειιόσας.
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ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ, 
ΑΝΑΡΙΟΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΠαρΦένιος.—Ναθαναήλ.—Σεραφείμ.—Διονύ&ιος.

Έκ παοαδόσεω; γνωοίζομεν, δη επί διακόσια περίπου έτη ot ίεράρ- 
χαι τής Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, οϊτινες έφημίζοντο ύπέρ- 
χιμοι καί ^ξαρχοι Θράκης Δυτικής, ήσαν ’Άνδριοι την πατρίδα. Έκ τού
των εΐνε γνωστοί είς ημάς οι έξης.

Παρϋ'ένιος

’Ήκμασε τελευτώντος του ΙΖ ' καί κατά τό πρώτον ήμισυ του IHf 
αίώνος. Κατήγετο έκ του χωρίου Υψηλοί) ή των παρακειμένων Στρα- 
πουργιών, άλλα τό οικογενειακόν του έπώνυμον δεν εΐνε γνωστόν.

Και πότε μεν ακριβώς άνήλθε τον μητροπολιτικόν θρόνον τής Ξάν
θης ό Παρθένιος άδηλον, γνωρίζομεν δέ μόνον δτι έξεμέτρησε τό ζην 
ύπέργηρως τφ 1742. Τουλάχιστον κατά μάρτιον του έτους τούτου άντ’ 
αυτού άποθανόντυς έξελέγη μητροπολίτης Ξάνθης ό πανιερώτατος πρώην 
Φιλιππουπόλεως Μητροψάνης.

Λέγεται δτι ό Παρθένιος άρχιεράτευσεν εν Ξάνθη υπέρ τά εξήκον
τα έτη, καταλιπών μνήμην οσίου και θαυματουργοί). Πάμπολλα εΐνε τά 
ύπ’ αύτοΰ τελεσθέντα θαύματα κατά τάς αφηγήσεις τών παλαιών κατοί
κων τής Ξάνθης, έξ ών αι θρυλλικαί παραδόσεις, κατά τάς βεβαιώσεις 
του έκ τών διαδόχων του μητροπολίτου Διονυσίου, διέσωσαν τά έξης 
τρία.

Περιοδευων ποτέ εϊσήλθεν εντός αλιευτικά ΰ πλοιαρίου διά νά περά- 
ση τον Στρυμώνα' ίδών δέ είς την βάρκαν εκλεκτά ψάρια, τζιρόνια λεγό
μενοι, έζήτησε ν’ άγοράση ολίγα' επειδή δέ οι ψαράδες, πού δέν έγνώρι- 
ζον δτι ήτο άρχιερεΰς, τφ άπεκρίθησαν μέ αυθάδειαν on τά ψάρια τά 
έχουν διά τον εαυτόν των καί δέν τούς περισσεύουν γιά πούλημα, δ Παρθέ
νιος ηύχήθη ουδέποτε είς τό έξης τό περιζήτητου τούτο είδος τών ψαριών 
νάέρχηται μέχρι τοΰ μέρους εκείνου του ποταμού, αλλά νά άποστραψή 
είς άλλο, παρά τάς έκβολάς του Στρυμώνος, δπου τό ψάρευμα δέν είνε
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τόσον εύκολον. Έκτοτε πράγματι μέχρι σήμερον τά τζιρόνιά δεν άγρεΰ- 
ονται πλέον παρά είς to υπό του Παρθενίου όρισθέν μέρος. Άλλοτε 
ποτέ επορεύθη εις τό χωρίον Τζατζάκι, ένθα υπήρχε λίμνη και εν αυτή 
πλήθος βατράχων που μέ τάς φωνάς των δεν άφηναν τον Παρθένιον νά 
προσευχηθή’ διό ούτος φορέσας επιτραχηλίου και ώμοφόριον έπετίμησεν 
αύτοΰς. ’Έκτοτε ή λίμνη έξηράνθη και έξέλιπον οι βάτραχοι, τά σημεία 
δέ τής λίμνης φαίνονται μέχρι σήμερον. Εις παλαιοτέρους χρόνους τά 
γνωστά κορακοειδή πτηνά κάργες δεν άφηναν εις τά σπήτια τής Ξάνθης 
ούτε σαπούνι, ούτε πανί, άλλα τά μεν πανικά και τά μικρά ενδύματα 
έσερναν εις τάς επί των στεγών των οικιών κατασκευαζομένας φωλεάς των, 
τού; δέ σάπωνας έτρωγον. Και πολύτιμα δέ ακόμη κοσμήματα έκλεπτον 
και μετέφερον εις τάς φωλεάς των, όταν εισερχόμενα εις τάς οικίας τά 
εύρισκον αφύλακτα. ’Έτσι έδημιουργούντο πολλάκις επεισόδια δυσάρεστα 
μεταξύ τών ενοίκων έξ άγνοιας τού κλέπτου. Προσευχηθείς ό Παρθένιο; 
έπετίμησεν αυτά, έκτοτε δέ εξακολουθούν μέν νά περιφέρωνται τά πτηνά 
αυτά "ιπτάμενα κατά σμήνη εις την πύλιν, άλλ’ εις ούδεμίαν οΙκίαν εισ
έρχονται πλέον.

Περί τού Παρθενίου γράφομεν άλλαχού έκτενέστερον

Ναθαναήλ

'Ο μητροπολίτης Ξάνθης Ναθαναήλ έγεννήθη εις τό χωρίον Μαίνη- 
τες τής ’Άνδρου. Τό οικογενειακόν του έπώνυμον ήτο Φούντος 1). Τό 
έτος τής γεννήσεώς του δεν είναι γνωστόν. Γνωρίζομεν μόνον οτι εξελέγη 
μητροπολίτης Ξάνθης τφ 1781 *), παρέμεινε δέ ώς τοιούτος μέχρι τού 1806 
δτε την 29 Αύγούστου τού έτους τούτου, ήτοι μετά εικοσιπενταετίαν,ύπέβα- 
λενείς την Μεγάλην Έκκ/,ησίαν «παραίτησιν οικειοθελή καί όβίαστον, ένυ- 
πόγραφόν τε καί ενσφράγιστον, περιέχουσαν τάς εύλογους αιτίας, δήλον 
ότι τό δεινόν αυτού πάθος, τό βαθύ γήρας καί τάς έξ αυτού συχνάς ασθέ
νειας, δι’ ας ούκ ήδύνατο τού λοιπού ποιμάναι θεοφιλώς τό πιστευθέν 1 2

1) Περί άλλων μελών τής οικογένειας Φούντου καί ίδίςι τοΰ έκ τών διακριθέν- 
των αγωνιστών τοΰ 1821 Γεωργίου Φούντου βλ. Δ. Π. II α σ χ ά λ η, ‘ Ιστορία "Α ν  
δρου, τ. Β\ σ. 397 καί 411- Κατά δέ τον τελευταΐον προς την Τουρκίαν πόλεμον 
ήρωϊκώς μαχόμενος έτραυματίσθη καιρίως ό Δ. Φούντος, έκ τής ιδίας τών Μαινή· 
των οικογένειας, δούς βίαιον τέλος εις τά έκ τοΰ τραύματός του φρικτά βασανιστή
ρια τά όποια κα&ίστων την ζωήν του μαρτυρικήν.

2) Βλ. Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί Κατάλογοι, περιοδ. «Θςακιχά», τόμ. 
Γ\ ί*. 1935.
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αύτφ λογικόν του Χριστοί ποίμνιον καί έξοικονομήσαι άξιοπρεπώς χά τής 
επαρχίας αυτοί» 1).

Έν ετει 1793 6 Ναθαναήλ φέρεται υπογεγραμμένος έν έκδοθέντι 
κατά το έτος τοΰτο σιγιλλιώδει επί μεμβράνη; γράμματι του ΟΙκουμενικοΰ 
Πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' περί τής Μεγάλης του Γένους Σχολής *). Επί
σης φέρεται υπογεγραμμένος έν σιγιλλίω περί τής έν Κΰπρφ ίεράς μονής 
τής Παναγίας τοϋ Μαχαιρά, έκδοθέντι υπό του Οικουμενικού Πατριάρ
χου Γερασίμου τοϋ Γ' έν ετει 1795, κατά μήνα φεβρουάριον, έπινεμήσεως 
ιγ'1 2 3). Είναι ωσαύτως υπογεγραμμένος καί εν τω πρός τον μητροπο
λίτην Π χροναξίας, ύπέρτιμον καί έξαρχον παντός Αιγαίου Πέλαγους Νεό
φυτον τύν Ααχοβάρην έν ετει 1801 ? Ιουνίου 20, έκδοθέντι πατριαρχική) 
καί συνοδικω σιγιλλιώδει γράμματι 4). Φέρεται δέ τό όνομα αύτοΰ καί κά
τωθεν πατριαρχικού καί συνοδικοί άφορισμοϋ, έκδοθέντος τή 25 ’Οκτω
βρίου 1805 κατά των αρματολών 5).

Άποχωρήσας του μητροπολιτικοί τον θρόνου έν πολιφ γήρατι ό Να
θαναήλ μετέβη εις ’Άνδρον, εγκατασταθείς εις τό γενέθλιον χωρίον του 
Μαίνητες. ’Έφερε δέ μεθ’ εαυτοί ό Ναθαναήλ ικανήν περιουσίαν εις χρή
ματα, άλλ’ ολίγον μετά τήν ά'φιξίν του υπήρξε θίμα τολμηροτάτης κλο
πής, ήτις άπεστέρησεν αυτόν καί των απολύτως πρός τό ζήν αναγκαίων 
καί περιήγαγεν εις στυγνήν ένδειαν. Μετά τον μετ’ ου πολύ έπελθόντα 
θάνατόν του οί κληρονόμοι του τή συνδρομή τοϋ κοτζάμπαση Ίωάννου Λ. 
Καμπανάκη άνεκάλυψαν τούς δράστας καί έπεστράςρησαν πρός αυτούς 
κατά τό πλεΐστον τά κλοπιμαία, καίτοι ταίτα είχον περιέλθει καί εις πρό
σωπα εκ των σημαινόντων. Επειδή δέ σφζονται μέχρι σήμερον απόγονοι 
τούτων δεν επεκτεινόμεθα εις λεπτομέρειας περί τής κλοπής ταΰτης, ήτις 
άπέμεινεν ιστορική 6).

1) Βλ. καί Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ ε λ ι κ ά ν η ,  ’ Επισκοπικοί Κατάλογοι, έν 
'Εκκλησιαστική ’Αληθείς» Κωνσταντινουπόλεως, έτ. ΚΗ' (1908), σ. 245.

2) ’ Αρχεία τής Μ. τοϋ Γένους Σχολής, ένθ. άν., έτ. ΚΒ' (1902), σ. 550.
3 )  Σ ί μ ο υ  Με  ν ά ρ δ ο υ ,  Ή  εν Κύπριο ιερά μονή τής Παναγίας τοϋ Μα- 

χαιρά. «Έπετηρίς Παρνασσού», It. 1914, σ. 164.
4) Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Πατριαρχικά γράμματα διατακτικά πρός τούς νη- 

σιώτας περί δουλικής υποταγής πρός τυύ; κρατούντας. «Δελτίον ‘ Ιστορικής «αί 
Έθνολογικής 'Εταιρείας», χ. Θ' (.1926), σ. 115.

5 )  Τ ά κ η  Χ - Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ .  Ό  άψοριαμός των άρμαιωλών κατά τό 
Ιϊος 1805. Περιοδ. «Μαλεβός», έτ. Δ' (1924), σ. 253.

6) Κατ’ άφήγησιν πρός τον γράφοντα τοϋ έκ Μαινήτων Άριστείδου -Φούντου, 
συγγενούς τοϋ Ιεράρχου.
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Έν τφ Κώδικι χοΰ έν Μεσαρία της ’Άνδρου ιερού ναού τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου άναγινώσκεται έν σ. 232 τό εξής σημείωμα :

«άφιεροσέ ό άγιος δεσπότης ναθαναήλ ένα δισκοπότηρο ασιμένιο».
Είναι δέ τό δισκυπύτηρον τοΰτο χορευτικής τέχνης έργον όχι ανάξιον 

λόγου, φέρον §πί τών παρειών αυτού άναγλύφως διαφόρους ΐεράς παρα
στάσεις, εσωτερικώς δέ έν τφ μέσς) διάζωμα χρυσοΰν. Κΰκλφ δέ αυτού τήν 
έξης έγχάρακτον επιγραφήν:

i  M N H c e i T  ι κ ν ρ ι β  η χ θ χ ν χ η χ  x p x i e p e c o c
179 6 . 'Ήτοι

-J- Μνήσθιτι Κύριε Ναθαναήλ Άρχιερέως, 1796.
Καί έν τφ κατά την πόλιν τής Άνδρου καθεδρικφ ναφ χοΰ 'Αγίου 

Γεωργίου σώζεται άργυρήλατον τορευτόν εΰαγγέλιον άνήκον ποτέ εις τον 
Ναθαναήλ, κατά την επ’ αυτοΰ επιγραφήν έχουσαν ώδε :

Ϋ Κτήμα τοϋ ταπεινόν μητροπολί
του Ξάν&ης Ναθαναήλ.

1795
'Η  επιγραφή διά συμπεπλεγμένων κεφαλαιωδών γραμμάτων κατά τό 

βυζαντιακόν ίδιότυπον.
Έν δέ τή εν Άρνη μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, τή έπικεκλημένηΆγίρ, 

εΰρηται άργυροΰς επίχρυσος σταυρός> λίαν τεχνηέντως εΐργαομέτος, φέ- 
ρων επί τής βάσεως αυτοΰ τήν επιγραφήν :

ΚΤΗΜΑ JXNOHC ΝΧΘλΝΧΗΑ 6 TOC , κ Ί  γ θ '

Τοΰ Ξάνθης Ναθαναήλ σώζονται ωσαύτως εις τόν έν Κορθίφ βυζαν
τινού ρυθμοΰναόν τών 'Αγίων Πάντων έν άργυροΰν τορευτόν εΰαγγέλιον 
και εις βυζαντινός πολλής αξίας λιθοκόλλητος σταυρός, άτινα τή μεσολα
βήσει τοΰ έν τοίς πρόσθεν άναφερομένου κοτζαμπάση Ίωάννου Καμπα- 
νάκη εδωρήθησαν υπό τών κληρονόμων τοΰ Ναθαναήλ εις τόν έν λόγω 
ναόν, τόν όποιον άδρφ δαπάνη άνήγειρεν ό νεώτερος αδελφός τοΰ κοτζάμ- 
παση τούτου Μελέτιος Καμπανάκης, διατελέσας επί μακρόν πρωτοσύγκελ- 
λος τής Μητροπόλεως Σερρών. Περί τοϋ τελευταίου τούτου γράφομεν αλ
λαχού.

Σ ε ρ α φ ε ί μ .

Ό  αοίδιμος ιεράρχης Σεραφείμ ό Γρόσος, όστις κατέστη περιώνυμος 
διά τήν κατόπιν έν Σμύρνη δράσίν του, έγεννήθη έν Κορθίφ τής "Άν
δρου. Σήμερον ή οικογένεια Γρόσου (καί οΰχί Δρόσου, ως έσφαλμένως 
υπό πολλών γράφεται) έχει Ικλείψει έξ αρρενογονίας, ήτο όμως Ικ τών
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αρχαιότερων .τής νήσου, Έν έγγράφοις των ετών 1699 καί 1700 απαντά
ται ό παπά Νικολός Γρόσος {) καί έν έτει 1777 ό Λεονάρδος Γρόσος1). 
Μεταξύ δέ των εφόρων τής έν Κορδίω Σχολής τής 'Αγίας Τριάδος, τούς 
οποίους ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό ς-' διώρισε διά τού έν 
έτει 1818 κατά μήνα μάϊον άπολυθέντος σιγιλλίου του περιελαμβάνετο 
καί ό ’Ιωάννης Γρόσος, τον όποιον ό πατριάρχης χαρακτηρίζει ώς κατα- 
λεγόμενον μεταξύ «τών τιμιωτάτων τού Κορθίου προκρίτων»· ήτο δέ 
ούτος αδελφός τού περί ού ό λόγος ενταύθα μητροπολίτου Ξάνθης Σερα
φείμ, στενός δέ συγγενής τού φιλομούσου ίδρυτοΰ τής σχολής Σαμουήλ 
ΙΙλασίμη τού έπιλεγομένου Σκαζή 1 2 3). Κατ’ άπρίλιον δέ τού 1821, μετά 
τον απαγχονισμόν τού έθνομάρτυρος οικουμενικού πατριάρχου Γρηγορίου 
τού Ε' καί τών λοιπών αρχιερέων καί εγκρίτων τού γένους λαϊκών άπηγ-

1) Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Τούρκοι ίδιοκτήται έν Ά νδρω . Περιοδ. «Ά θηνά», 
ι. A T '  (1924), σ. 176.

2) Δ, Π. Π α σ χ ά λ η, Ή  έν Κάτω Κάστρφ τής "Ανδρου Σχολή Ελληνικών 
Γραμμάτων. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής παιδείας εν Έλλάδι επί τουρκοκρατίας. 
ΈδημοσιεύΘη έν «Δελτίφ τής Ιστορικής καί Έΰνολογικής Εταιρείας τής Ε λλά
δος», τ. Θ' (1926) καί έν ΐδιαιτέρω τεύχει, σ. 14.

3) Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Ή  έν Κορθίω Σχολή τής 'Αγίας Τριάδος, ένθ’ άν. 
έτ. 1928 καί έν Ιδιαιτέρφ τεύχει. Τό περί τής Σχολής τής 'Αγίας Τριάδος σιγίλλιον 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου ς*' βλ. έν «Λογίω Έρμεΐ» Βιέννης, έτ. 1818. ΤΗν δέ ό περί 
τής έν Κορθίφ Σχολής τής Άγιας Τριάδος στοργικήν λαβών πρόνοιαν πατριάρ
χης Κύριλλος ό ς ' ,  άνήρ έλλόγιμος, αρχιδιάκονος δ ’ ών τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου 
τοΰ Ε' έξέδωκεν έν Κιονσταντινουπόλει τά Τετράστιχα τοΰ Πτωχοπροδρόμου, έν 
οίς προσέθηκε καί άλλα άξια λόγου. Ίκονίου δέ γενόμενος μητροπολίτης συνέτοξε 
Χώρογραφικόν Πίνακα τής έπαρχίας Ίκονίου καλώς έξειργασμένον. Καί έπιγραφάς 
δέ τινας αρχαίας περισυναγαγών έξέδωκεν εις τον «Λόγιον Έρμήν» τής Βιέννης. 
Μετά σχεδόν εξαετή πατριαρχείαν παραιτηθείς ό Κύριλλος έφησύχαξεν έν τή πατρίδι 
του Άδριανουπόλει δπου έκραγείσης τής ελληνικής έπαναστάσεως έδέχθη τό μα
κάριον τέλος ό αοίδιμος άπαγχονισθείς υπό τών έκμανέντων Τούρκων τώ 1821 έν 
μηνί ίουνίω. Περί Κυρίλλου ς '  βλ. Κ. Μ. Κ ο ύ μ α, Ιστορία τών ανθρωπίνων πρά
ξεων, t. ΙΒ ', σ. 512 κ. έ.—Ή  λ ί  α Τ α ν τ α λ ί δ ο υ ,  Βίος Στεφάνου Καραθεο- 
δωρή, ένθα Ικαναί παρέχονται είδτ'φεις περί τοΰ Κυρίλλου ς~' καί τής φιλομουσίας 
αυτοΰ.— Ζ α χ α ρ ί ο υ Ν. Μ α θ ά ,  Κατάλογος ιστορικός τών πρώτων επισκόπων 
καί τών έφεξής πατριάρχων τής έν Κωνσταντινουπόλει αγίας καί μεγάλης τοΰ Χρι
στού εκκλησίας,έν Ναυπλίφ 1837, σ. 276—7 (έκδ. Β' έν Άθήναις 1884. σ.166).—Ί  ω α* 
κ ε ί μ Φ ο ρ ο π. ο ύ λ ο υ , "Υλη Νεοελληνικής Φιλολογίας, έν «Εκκλησιαστική 
Άληθείςι» Κωνσταντινουπόλεως, έτ. ςΊ ' (1896), σ- 366 κ. έ.—Μ α ν ο υ ή λ Ί .  Γ ε- 
δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 683—4. —Σ π υ ρ· Ά  ν τ ιό χ ο υ, Τά προνόμια 
τής ορθοδόξου τοΰ Χριστού εκκλησίας, εν Άθήναις 1901; σ. 77, Βλ. καί περιοδ. 
«Εστία», έτ. 1876, σ. 55 έν πραγματεία Κ, Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ  περί 
τοΰ Δέρκων Γρηγορίου,
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χονίσθη μετ’ αυτών εν Κωνσταντινουπόλει καί δ Νικόλαος Γρόσος, ανε
ψιός του περί ου 6 λόγος ενταύθα μητροπολίτου Ξάνθης Σεραφείμ (1). Έν 
έτει δέ 1843 έ'ζη εν Κορθίφ ό Ευστάθιος Γρόσος, ανεψιός καί ουτος καί 
κληρονόμος του Σεραφείμ, όστις είχε σύζυγον εκ τής οίκογενείας Κυριά
κου, άλλα προώρως άποβιωσάσης τής συζύγου του δεν απέκτησε τέκνα. 
Ουτος ήτο ό τελευταίος έξ αρρενογονίας απόγονος τού οίκου. Υπάρχει, 
δ’ έν Κορθίφ και τοπωνυμία Γρόαον.

Οί γονείς αυτού, φιλόστοργοι καί φιλόθρησκοι δντες, ενεστάλαξαν 
έξ απαλών ονύχων έν τή καρδίρ τού Σεραφείμ τον φόβον τού Θεού καί 
την εις αυτόν άνυπόκριτον πίστιν καί πάσας έν γένει τάς ευαγγελικός 
άρετάς, παιδαγωγούντες διά τής εύσεβείας καί τής έκ τού ίδιου παραδείγ
ματος ηθικής διδασκαλίας. Έ ν παιδική ήλικίςι εδιδάχθη τά πρώτα γράμ
ματα παρά τινι μοναχφ τής έν Κορθίφ μονής τών Τρομαρχίων, νεώτατος 
δ ’ άσπασθείς την μοναδικήν πολιτείαν καί καρείς μοναχός έν τή μονή τής 
Παναχράντου ώργα προς μάθησιν καί σπουδήν, διό καί ό πατήρ του, κα- 
θορών την οξύνοιαν καί την προ; άνωτέραν παίδευσιν έφεσιν αυτού, έξα- 
πέστειλεν εις την περιώνυμον τότε άνά την ’Ανατολήν Πατμιάδα Σχολήν, 
έν ή διδάσκαλοι ήσαν έκ τών τά μάλιστα λογίμων τού έθνους υπό Δα
νιήλ τον Κεραμέα, δστις υπήρξε τό σέμνωμα τής περιπύστου σχολής, δι- 
δάξας καί παιδεύσας πολλούς ύστερον εν τοίς γράμμασ.ι διαλάμψαντας 
"Ελληνας* άπανταχόθεν δέ τού Ελληνισμού συνέρρεον κατά τούς χρόνους 
εκείνους είς Πάτμον πάμπολλοι φιλομαθείς καί υπό τής παιδείας οίστρη- 
λατούμενοι νέοι, έλκυόμενοι έκ τής αγαθής τού Κεραμέως φήμης, ούτως 
ώστε έν Πάτμφ, πρυτανεύοντος έν τή Σχολή αυτής τού Δανιήλ, οί μαθη- 
ϊαί ύπερέβησαν τούς διακοσίους a).

Ευρών δ’ δ αοίδιμος εν τή σχολή ταύτη υπό τούς διασήμους τού γέ
νους διδασκάλους Βασίλειον τον Κουταλιανόν καί τον προμνησθέντα Δα
νιήλ τον Κεραμέα δαψιλή πνευματικήν τροφήν ένέκυπτεν άόκνως καί θυ- 1 2

1) Κ. Ί . Δ υ ο β ο υ ν ι ώ t ο υ, Κατάλογος τών κωδίκων Ξ. Α. Σιδερίδου, 
έν περιοδ. «Θεολογίςι», τ. ΙΒ' (1934), σ. 261.

2) Βλ. Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η ,  Περί τοϋ μεγάλου τοϋ γένους διδασκάλου Μα
καρίου τοϋ Καλόγερό, τοϋ Ιδρυτοΰ της Πατμιάδος Σχολής, καί τής Ιδρύσεως τής σχο
λής ταΰτης. Περιοδ. «Ξϊνοφάνης», τ. Γ' (1905), σ. 39 κ. έ.—Τ  ο ΰ α υ τ ό ν ,  Ή  
Πατμιάς Σχολή, έν Άθήναις, 1911.—Κ λ ή μ ε ν  τ ο  ς Κ α  ρ ν α π α ,  ’ Ιάκωβος ό 
Πάτμιος'. Έ ν Ίεροσολύμοις, 1907.—Ή  έν Πάτμφ ’ Ακαδημία, έν «Πρακτικοΐς τής 
‘Ακαδημίας ’Αθηνών», έτ. 1927, τ. Β', σ. 205—6. Κ. Ά  μ ά ν τ ο υ, Πάτμος. «Ήμε» 
ρολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος» ετ. 1930, σ. 500—8. βλ. καί περιοδ. «Παρνασσός», 
τ. ΙΓ '. σ. 659 κ. I .—«Εφημερίδα» Έρμανπολεως τής 5 δεκεμβρίου 1908, 2νθα φρόν- 
τιομα περί τής βιβλιοθήκης τής Πάτμον»
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μήρως εις την μελέτην τών τε περί την θύραθεν καί την ίεράν παιδείαν 
συγγραμμάτων,καταγινόμενος εις την κιχτάληψιν των υψηλών καί σοφών 
εννοιών, ώς από διαυγοΰς πηγής άρυόμινος τά νάματα τής εύσεβείας καί 
του αληθούς εθνισμού.

Περαιώσας τάς σπουδάς αύτοΰ έν Πάτμφ ό Σεραφείμ μετέβη εις 
Κωνσταντινούπολην, ευθύς δ ’ εξ αρχής κατέλαβε θέσιν σημαίνουσαν, καί 
περ νεώτατος, γενόμενος πρωτοσύγκελλος του μητροπολίτου Χαλκηδόνος 
Ίερεμίου. Πρωτοσύγκελλος δε τοΰ Χαλκηδόνος διατελών εχειροτονήθη 
κατ’ αΰγουστον τοΰ 1806 μητροπολίτης Ξάνθης εις άντικατάστασιν τοΰ 
άποχωρήσαντος ως πρόσθεν εϊρηται, Ναθαναήλ, τών κανονικών τής εκλο
γής του ψήφων γενομένων έν τφ ίέρφ ναφ τών Ταξιαρχών Μεγάλου 
'Ρεύματος 1 2 3).

*Ως μητροπολίτης Ξάνθη; ό Σεραφείμ φέρεται υπογεγραμμένος εν 
τφ κατά νοεμβριον τοΰ 1806 έκδοθέντι επί πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' 
Συνοδικφ Τόμφ περί τών καθηκόντων τών εκκλησιαστικών αρχών, έν φ 
φέρονται συνυπογεγραμμένοι ό Καισαρείας Φ.λόθεος, ό ’Εφέσου Διονύ
σιος, ό Ήρακλείας Μελέτιος, ό Κυζίκου Μακάριος, ό Νικομήδειας ’Αθα
νάσιος, ό Νίκαιας Δανιήλ, ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας, ό Δέρκων Γρηγόριος s), 
ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, ό Άγκυρας Ίωαννίκιος, ό Φιλαδέλφειας 
Δωρόθεος, ό Νέων Πατρών Πολύκαρπος, ό Βάρνης Παισιος 3), ό Προϊ- 
λάβου Παρθένιος, ό Μαρωνείας Νεόφυτος, ό Σφζουπόλεως Χρύσανθος, ό 
"Ιμβρου Νικηφόρος, ό Ωλένης Φιλάρετος, ό Πόσνης Καλλίνικος, ό Γρε- 
βενών Βαρθολομαίος, ό Άγαθουπόλεως Γαβριήλ, ό Έλασσώνος Ίωαννί- 
κιος, ό Φαρσάλων Παρθένιος και ό Νυσάβας Σεραφείμ4).

1) Ή  πληροφορία τοΰ διακεκριμένου Σμυρναίου Ιστοριοδίφου Ν. Κ. Χ":Κω- 
στή, δχι ό Σεραφείμ έξελέγη μητροπολίτης Ξάνθης τφ 1815 είνε εσφαλμένη. Βλ. Ν. 
Κ. X "  Κ ω σ τ ή, Ιστορικοί σημειώσεις περί τής Εκκλησίας Σμύρνης άπό τών μέ
σων χρόνων. Περιοδ. Σμύρνης «'Ιερός Πολύκαρπος», έτ. 1913—4, σ. 2383 κ. έ.

2) Βλ. περί τούτου Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ό  μύγας Δέρκων. Περιοδ. 
«Ε στία», t. Α' (1876), σ. 53—6.

3) *Ην ούτο; ό είτα Σιμζουπόλεως Παΐσιος Νέρη:, "Ανδριος ωσαύτως την πα
τρίδα, έκ τών εθνομαρτύρων τοΰ υπέρ ελευθερίας ίεροϋ άγώνος τοΰ 1821, άπαγχο- 
νισθείςκαί ου το;, άφϋΰ ύ.χέστη φρικώδη βασανιστήρια, ολίγον μετά τον πατριάρχην 
Γρηγόριον τόν Ε'. Βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Δύο "Ανδριοι εθνομάρτυρες ίεράρχαι. 
Κορώνης Γρηγόριο; καί Σφζου ιόλέω; Π αΐΐιο;. Περιοδ. «Θεολογία» ετ. 1930 καί 
έν Ιδίω τεύχει.

4) Γ. Ά  γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ. Τά κατά τόν αοίδιμον πατριάρχην Γρηγόριον 
τόν Ε', τ. Αλ σ. 67.

Ό  Σεραφείμ ώς μητροπολίτης Ξάνθης αναγράφεται καί μεταξύ τών συνδρομή-
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Τψ 1814 διαμένων έν ’Ά νδρφ  ό Σεραφείμ, ένθα μετέβη προς επί- 
σκεψιν των γονέων του, έτέλεσε τα εγκαίνια του έν τή Σχολή τής 'Αγίας 
Τριάδος εν Μοσχιώνι τοΟ Κορθίου άνεγερθέντος ομώνυμου ίεροΰ ναού, 
του οποίου ή άνέγερσις Οφείλεται εις τον προμνησθέντα ιδρυτήν τής είρη- 
μένης σχολής Σαμουήλ ΙΊλασίμην τον έπονομαζόμενον Σκαζήν 1). Τό επό
μενον δ’ έτος κατεσκεΰασε λαμπράν μαρμαρίνην κρήνην πλησίον του εν 
Κορθίω ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Έπί τής κρήνης ταύτης σφζεται μέχρι 
σήμερον ή έςής έμμετρος επιγραφή, κεφαλαιώδεσι συμπεπλεγμένοις γρσμ- 
μασι κατά τό βυζαντιακόν Ιδιότυπου κεχαραγμένη καί κατά κοινήν, μετα
γραφήν έχουσα ώδε :

Διψΰντες πάντες συνέρχεσθε εις ΰδωρ 
Γείτονες, ςένοι, άντλοΰντες άκινδΰνως,
’Άρχοντες, πτωχοί, πίετε τούτο χάριν 
Πηγή γάρ αυτή έκτίσθη Ικ δαπάνης 
Ξίνθης Σεραφείμ Γρόσου μητροπολίτου 
Εις μνημόσυνου αυτοΰ, γονέων και οικείων 
’Αείμνηστον αυτοΰ χρηστήν σοφίαν.

Έν έτει χιλιοστφ οκτακοσιοστά δεκάτφ πέμπτφ 
περί τά μέσα μηνός ίανουαρίου.

Κατά τό ίδιον έτος άφιέρωσεν εις τήν μονήν τής Παναχράντου διά
φορα άγια λείψανα, κατά τό έςής έν τφ κώδικι τής μονής ταΰτης ση
μείωμα :

«μωιε', αυγοΰστου ιζ' άφίερώθη έν κουτίον κατηψεδένιον άργυροκε- 
κοσμημένον παρά τοΰ πανιερωιάτου αγίου Ξάνθης κυρίου Σεραφείμ 
τοΰπίκλην Γρόσου, τό ότοίον έ.νέχει εν αυτή» εις πλάκαν άργυράν τμή
ματα αγίων λειψάνων, τοΰ αγίου Χαραλάμπους, Θεοδώρου τοΰ Τίρωνος, 
τής αγίας Γλυκερίας, τοΰ αγίου Άβερκίου, τοΰ αγίου Πολυκάρπου, τοΰ 
αγίου ΙΙαντελεήμονος, τής αγίας Παρασκευής, τοΰ αγίου Ελευθερίου καί 
τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ Νέου» ?).

Ό  Σεραφείμ διετέλεσε μητροπολίτης Ξάνθης έπί είκοσιπενταετίαν 
περίπου, ήτοι μέχρι τοΰ Οκτωβρίου 1831, διε λίαν τιμητικώς μετετέθη 
κιττά προβιβασμόν εις τόν θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Σμύρνης 
έπί διαδοχή 'Ιεροθέου toD από Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων, έκπεσόντος

τώντής κατά το έτος 1807 έιιδοθείσης εν Βενετία υπό Ανθίμου Γαζή τοΰ Μηλιώ- 
του «Ελληνικής Βιβλιοθήκη;». Βλ. τ. β' τοΰ έ ρ γ ο υ  τούτου, σ. 829, έν τφ καταλόγιρ 
τών συνδρομητών των έν Κωνσταντινου/τόλει, ένθα 6 Ξάνθης Σεραφείμ διέμενε τό
τε ώς Συνοδικός.

1) Βλ. σ. 6.
2) Κωδικός τής μονής Παναχράντου, σ, 179.
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«are πολλών λαληθέντων και λοιδορηθέντων αύτφ» (’ ). Διεδέχθη δέ τον 
Σεραφείμ έν Ξάνθη δ θεοφιλέστατος επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ευ
γένιος.

Άλλα μετ’ού πολύ ό Σεραφείμ εγένετο έκπτωτος τοΰ μητροπολιτι- 
κοΰ της Σμύρνης θρόνου, διότι τον κατά Ιούνιον τοΰ 1833 άνεπισήμως 
Ιπισκεφθέντα την Σμύρνην βασιλέα τής Ελλάδος ’Όθωνα ύπεδέχθη εις 
την εκκλησίαν τής Αγίας Φωτεινές πανηγυρικώς, μετ’ επιδεικτικής πομ
πής και πανδήμων κραυγαλέων πολυχρονισμών 3).

Καί έςωρίσθη μέν τότε δ Σεραφείμ εις Προΰσσαν, διακινδυνεύσας 
καί αυτήν την ζωήν του υπό τών έςαγριωθέντων Τούρκων, άλλα μετά τινα 
χρόνον ήδυνήθη νά διαφύγη εκεΐθεν και άσυλον ζητών ό φιλόπατρις 
ιεράρχης κατέφυγεν εις το ελεύθερον Κράτος τφ 1834.

Ό  βασιλεύς ’Όθων εδέχθη τον Σεραφείμ μετ’ εξαιρετικής εΰμενείας, 
περιέθαλψε δέ καί έπεδαψίλευσεν εις αυτόν παντοίας περιποιήσεις καί 
τιμάς. Άποθανόντος δέ την 1δ μαρτίου 1837 τού επισκόπου ’Άνδρου 
Σωφρονίου ετοποθετήθη εις την επισκοπήν ’Άνδρου δ Σεραφείμ, καί τοι 
τούτο δέν εγένετο άνευ πολλών προσκομμάτων, παρεμβληθέντων έπιμό- 
νως ενεκα τυπικών λόγων υπό τής Τέρας Συνόδου, άτινα δμως ύπερενική- * 1

1) Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  π ρ ώ η ν  Π α ρ α μ υ θ ί α ς  Ά θ η ν α γ ό -  
ρ α. ”0  θεσμός τών Συχκέλλων έν τώ Οικουμενικά» Πατριαρχείο?.—Ε « α γ γ έ λ ο υ  
Σ  α  β ρ ά μ η, *0 Κώδιξ τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας ’ Ιγνατίου. ΓΙεριοδ. «Θρα* 
κικά», τ. 7 ' (1935), α. 236.

2) Βλ. τα έγγραφα τής έκπτώαεως τοϋ Σεραφείμ έν έφημ. «Ά θηνά», σριθ. 
142 τοΰ 1833, ένθα τό πρώτον έδημοσιεύθησαν. Βλ. ωσαύτως περί τοϋ Σεραφείμ 
ώς μητροπολίτου Σμύρνης : Κ .  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  τ ο υ  έ ξ  Ο ι κ ο ν ό μ ω ν ,  
Αυτοσχέδιος διατριβή περί Σμύρνης έν Σφζομένοις Φιλολογικοϊς, τ.Α',σ. 347.— 
Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ ,  ΤάΣφζόμενα ’Εκκλησιαστικά Συγγράμματα, τ.Β'.σ. 360, 366, 490.—
1 Α θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς ,  Περί τών έπισκόπων καί μητρο
πολιτών Σμύρνης, περιοδ.«“Ομηρος», τ.'Γ' (1878) καί έφ. «’Ανατολή», έτ. Α' (1881).:— 
Α ν θ ί μ ο υ  Ά λ ε ξ ο ύ δ η ,  Χρονολογικοί Κατάλογοι τών κατ’ επαρχίας 
άρχιερατευσάνιων, έν «Νεολόγω» Κωνστ/πόλεως, άριθ .6517 τής ΐΟάπριλίου 1891.— 
Ε. Ί . Δ ρ ά κ ο υ  Έλληνικαί Έκκλησιαστικαί Σελίδες, Άθήνησι 1891. σ. 6, 
8, 10.—A r u n t e 1 1, Asie Minor, τ.Β',σ.415*—Β a α ι λ ε ί ο υ, μητροπολίτου Σμύρ
νης, Ίεράρχαι Σμύρνης, έν «Ήμερολογίω Άμαλθείας» er. 1894, σ 191.— Σ . Α ν- 
τ ω ν ο π ο ύ λ ο υ ,  Μικρά ’Ασία, 1907, σ. 95 καί 102 κ.έ.— Γ . Λ α μ π ά κ η ,  
01 επτά αστέρες τής ’Αποκαλύψεως, έν ’Αθήναις 1909, σ. 167.— Έ  π α μ. Κ υ· 
ρ ι α κ ί δ ο υ, 'ίσεορία τοΰ συγχρόνου ’ Ελληνισμού, έν ’Αθήναις 1892, σ 395 
κ.έ.— Τ ρ . Ε ύ α γ γ ε λ ί δ  ο υ , ’ Ιστορία τοΰ “Οθωνος, έν ’Αθήναις 1893, σ. 48 
κ.έ.— Μι χ .  Λ α μ π ρ υ ν ί δ ο υ ,  Τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοϋ "Οθωνος 
περιδ. «Ελληνισμός», έτ. ΙΖ ' (1914), σ. 184.— ’ Ι ε ζ ε κ ι ή λ  Β ε λ α ν ί δ ι  ώ- 
τ ο υ, ’Εκκλησία καί Πολιτεία, έν ’Αθήναις 1906, σ. 40.— Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο  υ 
Α.  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ιστορία τής Εκκλησίας τής ’ Ελλάδος, τ. Α ', έν ’Αθή» 
ναις 1920, σ, 193—4.
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θησαν χάρις εις to υπέρ αύτοΰ έπιδειχθέν θερμότατον ενδιαφέρον του βα- 
σιλέως. *Ρητώς δέ αναγράφεται εις τό από 28 μαΐου 1837 Β. Διάταγμα 
του διορισμού του, on ούτος γίνεται «διά τήν έξαιρέτως άτζοδεδειγμένην 
dqooclcaaiv καί τδν εύλαβή χιρακτήρα» τοΰ φιλοπάτριδος ιεράρχου. Έν 
τη επισκοπή δέ ’Άνδρου διατελών ό Σεραφείμ έφερεν ίσοβίως τον δν άρ- 
χήθεν εκέκτητο βαθμόν τοΰ Μητροπολίτου. Ό  τίτλος του ήτο : 'Ο κατά 
%ήν Έπιοκοηήν ’Άνδρου Μητροπολίτης.

Έν τώ πρωτοκόλλφ της επισκοπής ’Άνδρου τοΰ έτους 1837 σώζον
ται τά εξής σημειώματα περί τοΰ διορισμοΰ τοΰ μητροπολίτου Σεραφείμ 
ως επισκόπου "Άνδρου, τής άφίξεώς του εν τή νήσφ καί τής άναλήψεως 
τών καθηκόντων του :

Τή 31 μα'ίου 1837 ή Β. Γραμματεία επί τών Εκκλησιαστικών κτλ. 
διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1595 εγγράφου της κοινοποιεί εις τον μητροπολίτην Σε
ραφείμ τον διορισμόν του εις τήν επισκοπήν ’Άνδρου.

Τή 14 Ιουνίου ίδιου έτους ό νέος επίσκοπος ειδοποιεί τό Β. Ύποδιοι- 
κητήριον ’Άνδρου περί τοΰ διορισμοΰ του καί τής άφίξεώς του εις τήν 
νήσον καί ζητεί νά τώ παραδοθώσι τά αρχεία τής επισκοπής.

Αύγουστου 5, 1837. «Είδοποίησις προς τον αρχιδιάκονον Διονύσιον 
Μπίστην διά νά παρευρεθή κατά τήν έβδόμην ημέραν τοΰ μηνός όπως 
παραλάβη τά αρχεία καί τήν σφραγίδα τής επισκοπής ’Άνδρου».

Έπί τοΰ τελευταίου λευκοΰ φύλλου παλαιού εντύπου ψαλτηρίου, άνή- 
κοντος εις τον έκ Στραπουργιών ίεοέα Θεόδωρον Καλλιβρούσην, σώζετα1 
συν άλλοις καί τόδε τό σημείωμα: «1337 ήλθεν 6 δεσπότης — ίουνίου 15— 
ό Σεραφείμ καί τοΰ έμβασα μία λίτρα κερί σεπτεμβρίου 10 διά τον άγιον 
Νικόλαον στις Έβρουσές». Τό σημείωμα βρίθει ανορθογραφιών.

Ό  διορισμός τοΰ Σεραφείμ ώς επισκόπου ’Άνδρου ένεποίησε καθ’ 
δλην τήν νήσον άγαθοτάτην εντύπωσιν. Διερμηνεύων τά αισθήματα ταΰτα 
ό έκ τών μάλλον διακεκριμένων κατά τήν εποχήν εκείνην Άνδρίων Μιχα- 
λάκη; Πολέμης 1) έγραφεν εκ Σύρου τήν 13 Μαρτίου 1837 προς τον δή
μαρχον Γαυρείου Γιαννούλην Δημητρίου συν άλλοις καί τά εξής :

« ...........  Άπό ειδήσεις έξ ’ Αθηνών πληροφορούμεθα δτι έγινεν
’Άνδρου ό πρώην Σμύρνη; Σεραφείμ, αδελφός τοΰ Γιαννάκη Γρόσου άπό 
τό Επάνω Κάστρον λέγουν μάλιστα οτι τοΰ έδόθη καί ή Τήνος μαζί ώς 
μία Επαρχία'1 2). Κοντά εις τήν λύπην μου, αγαπητέ, διά τόνθάνατον τοΰ 
μακαρίτου ευχάριστή8ην εις ταύτην τήν εκλογήν ότι έγινε πάλιν πατριώ
της μας καί όχι ξένος.

1) Περί Μιχαλάκη Πολέμη βλ. Δ. Π, Π α α χ ά λ η, Γενεαλογικά μελετή- 
μαια. Ή  οικογένεια Πολέμη. Έφημ. ’Αθηνών «Εμπρός» τής 31 αύγούστου 1924.

2) Ή εΐδησις ήτον ανυπόστατος.
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«Εις τήν "Υδραν άρχισενένας τρομερός σεισμός από τάς 9 τρέχοντος 
καί έξακολούθησεν έως τάς 11, οπού μοί έγραψαν. Έποντίσθησαν διάφο
ρα όσπήτια' ολίγα έκ των όλων έμειναν άβλαβη. Έκαμεν ό θεό; ναι άςίχι- 
σεν ήμερα, διότι άν ήτον νύκτα ήθελε χαθούν πολλοί άνθρωποι. "Εως τής 
ώρας μοί έγραψαν οτι όλοι εύρίσκονται έξω από τά όσπήτια».

ΕΙς τον Σεραφείμ πλήν των κανόνι? ών ώς επισκόπου άπολαυών εχο- 
ρηγήθη επί πλέον τή συστάσει του βασιλέως ’Όθωνος καί μηνιαία πρόσθε
τος επιχορήγησις έκ δρ. 100. Τήν δέ 18 (30) Σεπτεμβρίου 1842 ό βασιλεύς 
άπένειμεν εις αυτόν τον σπανίως τότε άπονεμόμενον χρυσοΰν Σταυρόν 
τοϋ Σωτήρος.

Ά λλ ’ ολίγον έχάρη τάς έπιδαψιλευθείσας είς αυτόν υπό του βασιλέως 
’Όάωνος εξαιρετικά; ευνοίας' διότι τήν 4ην Οκτωβρίου 1842 ό Σεραφείμ 
άπέθανεν αίφνιδίως υπό τάς εξής περιστάσεις. Ειδοποιηθείς τήν 30 σε- 
πτεμβρίου 1842 οτι βασιλεύς ’Όθων, περιοδεύων είς τάς νήσους, έμελλε 
νά επισκεφθή καί τό Κόρθιον τής Άνδρου, ιδιαιτέραν πατρίδα του Σε
ραφείμ, έδραμεν ευθύς εκεί εκ τής επισκοπής του μετά του ύπ’ αυτόν Κλή
ρου προς υποδοχήν τοΰ βασιλέως. Άλλα μόλις φθάσας καί μαθών οτι ό 
βασιλεύς θ ’ άπεβιβάζετο είς τον λιμένα τοΰ Γαυρείου,δκτάωρον καί πλέον 
άπέχοντος τοϋ Κορθίου, σπεύδει πάραυτα εις Γαύρειον. ’Αλλά τό ταξείδιον 
τοΰ βασιλέως είχε ματαιωθή. Μάτην δ ’ άναμείνας επί τριήμερον είς τήν 
μονήν τής Αγίας, έλυπήθη μέν άφ’ ενός, διότι δεν ήξιώθη νά ΐδη καί νά 
περιποιηθή είς τήν πατρίδα του τον βασιλέα, έχάρη δ ’ άφ5 ετέρου ύπερμε- 
τρως, διότι έφθασεν εκεί είς χείράς του τήν 4 Οκτωβρίου ή επίσημος κοι- 
νοποίησις τής Γραμματείας ότι άπενεμήθη είς αυτόν ό Χρυσούς Σταυρός 
καί ή έκ δρ. 100 πρόσθετος μηνιαία επιχορήγησις. ’Αμέσως τήν ιδίαν ημέ
ραν ήτοιμάσθη χαίρων νά έπανακάμψη είς τήν επισκοπήν του, αλλά καθζ 
ήν στιγμήν ίππευε, καί πριν ξεκινήση ακόμη, έπεσε νεκρός είς τάς χεΐρα. 
των περί τήν ήμίονόν του μοναχών, πληγείς υπό κεραυνοβόλου αποπληξίας 
Ό  θάνατός του, γράφει ή έφημ. «Άθηνά», άφήκε λύπην άπαρηγόρήτον 
εις όλους τούς κατοίκους τής ’Άνδρου καί συμφοράν έσχάτην εις τον δυσ
τυχή αδελφόν του Ίωάννην Γρόσον' διότι ένεκα τού είς έπτάωραν άπό- 
στασιν έπελθόντος αιφνίδιου θανάτου του, μόλις έμαθον τήν ειδησιν οί &ν 
τή επισκοπή διαμένοντες άπεγύμνωσαν πάραυτα εντελώς ταύτην, άφαρπά- 
σαντες ολην τήν εύρεθεΐσαν χρηματικήν περιουσίαν του, δλα τά έπιπλα 
καί σκεύη του, καί αυτά ακόμη τά αρχιερατικά του άμφια, τά όποια εί- 
χεν εξαγοράσει άπο τήν Σμύρνην μεταβάς επί τούτω έκει ό προμνησθείς 
αδελφός του ’Ιωάννης Γρόσος έξ ιδίων του χρημάτων η).

Ό  Σεραφείμ χαρακτηρίζεται καθ’ δν χρόνον κατείχε τήν επισκοπήν 
’Άνδρου ώς χλιαρός καί αδρανής. ’Έτσι έπέτρεψεν όπως τον Ιανουάριον 
τού 1839 τελεσθή |ν Άνδρψ υπό δυτικού ίερέως γάμος ετεροδόξων, ήτοι

1)Έφημ. «Ά θηνά», άριθ. 968 τής 14 νοεμβρίου 1842.
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ορθοδόξου γυναικός μετά καθολικού συζύγου. Κατακρίνεται δέ δριμέως 
υπό τού Κωνστ. Οικονόμου ώ; έπιδείξας Αδιαφορίαν αν μή και ανοχήν 
προ; τό επί τή; άρχιερατείας αυτού, κατά φεβρουάριον καί μάρτιον τού 
1839, άρξάμενον Καΐρειον κήρυγμα τής Θεοσεβείας, εΐ καί πολύς ήν καί 
σκυθρωπός ό περί τούτου λόγος, έγραφον δέ πρός τε την Σύνοδον καί 
τήν Κυβέρνησιν δδυνώμενοι καί οχετλιάζοντες ά'λλοι τε πολλοί, έν οΐς δ,τ° 
διοικητής Σύρου καί ό δήμαρχος Έρμευπόλεως Τ). Μόνον δ’ ό μητροπο
λίτη; Σεραφείμ, τον όποιον ό Οικονόμος καλεί τούτου έ'νεκα κωφόν, έσιώ* 
πα. Καί ού μόνον, λέγει ό Οικονόμος, ούδέν έπραττε πρός τήν δυσσέβειαν 
τήν καταλυμαινομένην τό τού Χριστού ποίμνιον, άλλα καί προσκληθείς 
παρά τής Συνόδου νά πληροφόρηση αυτήν περί τιτων τών εκ τού ύπ’ αυ
τόν Κλήρου αρρήτους κατά τών ιερότατων τής ορθοδόξου πίστεως δο^μά- 
των έξεμούντων βλασφημίας καί άλλων άλλους κινούνταν τοιούτοις μο- 
χθηράς καινοτομίας άναγύρους, ομολογεί μέν διά τής από 17 Ιουλίου 1839 
ύπ’ άριθ. 307 αναφοράς του, δτι αληθές εινε καί βέβαιον δτι διάφοροι 
τζαρά διαφόρων κατά θρησκείας διαφημίζονται λόγοι είς διάφορα μέ~ 
ρη, ποικιλαχώς δμως πειράται νά διαφύγη είς τής άγνοιας τών προσώπων 
τάς σκοτεινά; λοξοδρομίας, έξαιτούμενος δπως έκδοθή παρά τής Συνόδου 
παραινετική πρός τον κλήρον καί τον λαόν εγκύκλιος, δπως καταμηνύωσι 
τους βλασφημούντας διά τής επισκοπής.

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς
Έγεννήθη έν Άηδονίοις τής ’Άνδρου εξ οικογένειας τών τά πρώτα 

φερουσών έν τή νήσφ, υιός τού ’Αλεξάνδρου Μπίστη καί έγγονος τού κο
τζαμπάση Νικολάου Μπίστη.

Τά πρώτα μαθήματα έδιδάχθη εις τήν έν Μοσχιώνι τού Κορθίου 
Σχολήν τή; 'Αγίας Τριάδος υπό διδάσκαλον τον Παγκράιιον Κουμέλην. 
Διδασκόμενος δέ έδίδασκε καί ό ίδιος ώς ύποδιδάσκαλος είς τήν κατωτέ- 
ραν τάξιν τής σχολής, καθ’ α δέ ό ’ίδιος άφηγεϊται, ώς μισθόν έλάμβανε 
διά τήν διδασκαλίαν του ταύτην 26 ισπανικά τάλληρα κατά τριμηνίαν, 
τιμωμένου τότε τού ισπανικού ταλλήρου άντί 3 γροσίων *). Έλάμβανε πρός 
τούτοι; καί άπό κάθε μαθητήν έ'ν ψωμίον καθ’ εκάστην Δευτέραν.

Βραδύτερον εν σχετικώς προηγμένη ήλικίφ διετέλεσε μαθητής τού 
Θεοφίλου Καΐοη, παρ’ φ διήκουσεν ολόκληρον τήν σειράν τών έπί τριετίαν 
(1836—1839j έν τή Καϊρείφ Σχολή διδαχθέντων μαθημάτων. Νέος ήτο 
άνηρέμου χαρακτήρος καί δυσήνιος, ούχί άπαξ δημιουργήσας είς εαυ
τόν δυσαρέστους περιπλοκάς καί παρασχών άφορμάς είς λήψιν αυστηρών 1

1) Έφημ. «Αίών» Αθηνών, άριθ. 51 τοΰ 1839, έν παραρτήματι.—Δ. Π. Π α- 
σ χ ά λ η, Θεόριλα; Καΐοη;.'Ιστορική καί φιλοσοφική μελέτη. Έ ν Άθήναις, 1928.

2) Δ. Π. Π α σ  χά λ η, Νομίσματα καί αγοραστική αξία αυτών κατά διαφόρους 
έποχάς. Μελέτη ανέκδοτος.
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εναντίον του μέτρων. Οΰτω τφ 1840 αρχιδιάκονο: ών του ’Άνδρου Σε
ραφείμ, παρ’ φ κατείχε την έμπιστευτικήν ταύτην θέσιν από τοΰ έτους 
1S33 καθ’ όν χρόνον ό Σεραφείμ διετέλει μητροπολίτης Σμύρνης, έξωρί- 
σθη εκ της Άνδρου συνεπεία διαταγής τής 'Ιεράς Συνόδου. 'Η περί τής 
εξορίας του πρός τον ’Άνδρου Σεραφείμ διαταγή τής Τέρας Συνόδου έγρα- 
φεν επί λέξει: « ’Επειδή ό αρχιδιάκονος Διονύσιος Μπίστης 1) ήπάτησεν 
εις πολλάς περιστάσεις την ίερότητά σου καί ύπέπεσεν εις πολλά λάθη, 
και επειδή καθ’ ας έ'χει πληροφορίας ή Σύνοδος εγινεν αίτιος σκανδάλων 
καί ταραχών, διά τούτο παραγγέλλεσθε νά διατάξητε αυτόν νά έκλέξη 
έκτος τής ’Άνδρου όποιον Μοναστήριον θέλη νά βίωση εκεί τό υπόλοιπον 
τήν ζωής του» !). Αλλά συνεπείς αναφοράς ΰπογραφείσης υπό 200 των 
μάλλον ευυπολήπτων κατοίκιον τής ’Άνδρου ή διαταγή άνεκλήθη.

Έν ’Άνδρα) εξακολουθούν νά κατέχη τό αξίωμα τοΰ αρχιδιακόνου καί 
γραμματέως τής επισκοπής άνεμιγνυετο εις διαφόρους ένεργείας, ένιαι των 
οποίων έδημιοΰργουν εις αυτόν δυσάρεστους δικαστικούς αγώνας. ’Έτσι 
τφ 1837 επεχείρησε νά κτίση οικίαν εις τά παρά τον ναόν τής Παναγίας 
οικόπεδα, τά όποια ίσχυρίζετο ότι ήσαν ίδικά του εκ πατρικής κληρονο
μιάς, αλλά τά οποία ήμφισβήτει ό δήμαρχος Γαυοείου Γιαννούλης Δημη- 
τρίου ώς άνήκοντα εις την σύζυγόν του, ήτις ήτο τό γένος Μπίστη, άλλ 
ά'λλου κλάδου, μακρυνοϋ συγγενούς τοΰ Διονυσίου. Εύρίσκομεν δέ δτι ιψ. 
1839 συνέταξεν επιτροπικόν πρός τον έν Έρμουπόλει τής Σύρου δικηγό
ρον Άλερίνον Πάλμαν διά νά αντίκρουση αγωγήν κατ’ αΰτοϋ τοΰ Λεο
νάρδου Κ. Μπίστη, ούτινος επίσης είχεν αυθαίρετα): καταλάβει παρακεί
μενα οικόπεδα 3).

Την δέ 23 ίανουαρίου ίδιου έτους 1839 συνέταξε σύμφωνον αλλαγής 
ενός εικοστού πέμπτου τοΰ πλοίου βρικίου τοΰ Ματθαίου Λ. Μπειρίκου 
μέ 40 όργυάς τόπον, τον όποιον έδωκεν εις αντάλλαγμα. Τούτο δέ τό ει
κοστόν πέμπτον επώλησεν ό Διονύσιος την 2 φεβρουαρίου 1839 αντί δί
στηλων 250 πρός τον Δημήτριον Πιάγκον *).

Μετά τον θά νατον τοΰ Σεραφείμ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολη' ό 
Διονύσιος κατώρθωσε τή υποστηρίξει τοΰ επίσης εξ ’Άνδρου μητροπολί- 1 2 3 4

1) Οΰτω έγράφετο πάντοτε ό Διονύσιος, βραδύτερον δέ μετέβαλε τό οικογε
νειακόν του επώνυμον Μπίστης εις Πίστης δι' εξεζητημένης καί λίαν απίθανου τοΰ 
ονόματος παραγωγής.

2) Έφημ. « ’Αθήνα» τής 13 μαρτίου 1840.
3) Βλ. τό άπό 19 Ιουνίου ύπ’ άριθ. 1210 επιτροπικόν τοΰ συμβολαιογράφου 

"Ανδρου Μιχ. ’Αθανασίου.
4) Εΰρετήριον Συμβολαιογράφου "Ανδρου Μιχαήλ ’Αθανασίου, άριθ. 958 και

968.
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του Νικομήδειας Διονυσίου Κωτάκη 1) νά καταλάβη σημαίνουσαν θέσιν 
εν τοϊς Πατριαρχείοις καί μετ’ού πολύ, κατά σεπτέμβριον 1845, έχειρο- 
τονήθη μητροπολίτης Κεστενδιλίου (Βουλγαρίας), δδεν μετετέθη εις την 
μητρόπολιν Πρεσπών τώ 1847. Μητροπολίτης Πρεσπών διετέλεσεν επί 
ενδεκαετίαν περίπου, μεθ’ δ μετετέθη καί αύθις εις Κεστενδίλιον. Μετά 
τριετίαν δε-περίπου, κατά φεβρουάριον του 1861, έξελέγη μητροπολίτης 
Ξάνθης. Άλλα μετά τινα έτη «διά λόγου; εύλογους καί κανονικούς εγέ- 
νετο έκπτωτος από της μητροπόλεως ταυτης», έξελέγη δ ’ άντ’ αυτού την 
16 μαρτίου 1867 ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Λευκής ‘ Ιλαρίων.

Άπήλθε δ’ ευθύς κατόπιν ό Διονύσιος Μπίστης είς τό άγιώνυμον 
όρος, τό όποιον από πολλοΰ έπεθύμει νά επισκεφθη χάριν μελετών καί άρ- 
χιερεύς ακόμη ώνέν ενεργείς».Λιέμεινε δ’ είς τό ιερόν εκείνο κρησφΰγετον 
επί οκταετίαν ολόκληρον, έγκύπτων φιλοπόνως μεν, άλλ1 2 * * 5 ά'νευ, άτυχώς, 
καί τής άπαιτουμένης κριτικής, είς την μελέτην καί έρευναν των πλουσιαΓ 
τάτων έν Ά θ ω ν ι  βιβλιοθηκών, πολλάςκαί ποικίλας άρυόμενος γνώσεις 
επί διαφόρων θεμάτων, φιλολογικών, Ιστορικών, θεολογικών, ακόμη δέ καί 
ιατρικών, τάς οποίας ό μακάριος άνήρ άπεθησαύρισεν έν ογκωδέστατη» 
χειρόγραφη) τόμφ, είδος τι πανδέκτου, εκ των έν Ήπειρο) ονομαζόμενων 
κουβαράδων *) καί έν φ ήδΰνατό τις νά συνάντηση πλησίον μελέτης περί 
έκπορευσεως τού 'Αγίου Πνεύματος συνταγήν προς θεραπείαν τού φί
στουλα ή οδηγίας προς κατασκευήν μαντζουνίων. Τό περίεργον τούτο συ
νονθύλευμα ό έρανιστής του είχεν είς μεγάλην ύπόληψιν, έπιδιώκων παντί 
σθένει καί τήν διά τύπου έκδοσιν αυτού- αλλά ποιαν έλαβε τούτο τύχην 
μετά τον θάνατον τού συλλογέως άγνοούμεν.

Τώ 1875 καταλιπών τό Άγιον ’Όρος έπανήλθεν έν Έλλάδι, ό δέ 
αοίδιμος αρχιεπίσκοπος Σύρου καί Τήνου ’Αλέξανδρος Λυκούργος, πά-

1) Περί του πρώην Σηλυβρίας είτα Άμασείας καί κατόπιν οπό τοϋ 1839 μέχρι 
τού 1875 μητροπολίτου Νικομήδειας Διονυσίου Ίω. Κωτάκη δημοσιεύομεν Ιδιαίτε
ρον φρόντισμα.

2 )  Κ ο υ β α ρ ά ς  ώνομάζετο έκ τοϋ σχήματός του καί τοϋ τρόπου, καθ’ δν 
έδιπλώνετο, χρονικόν συντασσόμενον υπό τών έν τή νήση» τής λίμνης των Ίααννί- 
νων μοναζόντων, περιέχον πολλών οίώνων χρονογραφικάς πληροφορίας καί άλλα
σχετικά καί επίσημα έγγραφα. *0 Κουβαράς οδτος ιών Ίωα-ννίνων, περιώνυμος καί
πασίγνωστος καθ’ δλην τήν "Ηπειρον, εύρίσκετο έν χή δημοσίρ βιβλιοθήκη τής πό- 
λεως τή άποκειμένη έν χή Καπλανείω Σχολή, πλήρες δέ τοϋ Κουβαρά άντίγραφον 
έσφζεΐο είς τήν έν.τή αυτή πόλει ιδιωτικήν βιβλιοθήκην Μπαλάνου. Άλλ* άμφότε- 
ροι έκάησαν μετά των έν οίς εύρίσκοντο οικοδομημάτων τήν 25ην αύγούστου 1820t 
οιε ό πολιορκούμενος Άλή Πασάς εκαυσε τά ’ Ιωάννινα. Κατ' αναλογίαν Κουβαρά- 
δες ώνόμάσθησαν καί πάντα τά χονδρόν είλητάριον άποτελοΰντα πολυσέλιδα χειρό
γραφα, είς τά όποια περιέχονται ποικίλοι διατριβαί έξ αντιγραφών, άνευ ειρμοί» 
τίνος καί συστήματος γεγραμμέναι. Τούς ογκωδέστερους τών έν τή καθ’ ήμάς ’Ανα
τολή Κ ο υ β α ρ ά δ ω ν  πλουτεϊ ή έν Άγίψ "Όρει μονή τών Ίβήρων, έπιγε-
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ναις, άπέστειλε τον πρώην Ξάνθης εις Σύρον και κατέστησεν οίονει το- 
ίποτηρητήν τής ’Αρχιεπισκοπής του· Μετ’ού πολύ δέ θανόντος του Λυ
κούργου δ Διονύσιος παρέμεινεν έν Σύρω, διοικών εύδοκίμως την χηρεύ- 
ουσαν Αρχιεπισκοπήν έπιοκταετίαν ολόκληροί', ήτοι μέχρι του 1883. Κατά 
το χρονικόν τούτο διάστημα ό Διονύσιος άπέσπασεν άμέριστον την αγά
πην καί τον σεβασμόν τής κοινωνίας τής Έρμουπόλεως, διότι ήτο προση
νής καί μειλίχιος, πραύς καί ομιλητικός καί προς πάντας γλυκύς. Τελέ- 
σας έν κατανύξει τό μνημόσυνον τού ευεργέτου του Λυκούργου τοσούτον 
είχε συγκινηθή, ώστε ή τρέμουσα φωνή του κατέληξεν εις λυγμούς καί τά 
δάκρυα κατελείβοντο επί των παρειών του, παρασυρθέντος εις τήν Ιδίαν 
συγκίνησιν καί ολοκλήρου του εκκλησιάσματος.

Τφ 1883 χειρτονηθέντος Σύρου και Τήνου τού Μεθοδίου, ό Διονύ- 
άπήλθεν εις Τήνον κατά παράκλησιν τού Μεθοδίου, όπως άντιπροσω- 
πεύη αυτόν εις τήν νήσον ταύτην. Έκεΐ δέ καί προς Κύριον μετέστη 
πλήρης ήμερων, ά'γων τό ενενηκοστόν καί έβδομον τής ηλικίας τον έτος. 
Καί τοι δ’ εις τό έσχατον έληλακώς γήρας καί πολλήν άτυχώς κατά τούτο 
τών οινοπνευματωδών ποτών κατάχρησιν ποιούμενος, άλύμαντον διέσωσε 
μέχρι τού ίΐανάτουτου τήν διαύγειαν τού πνεύματός του καί τήν μεγάλην 
καί σπάνιάν αυτού μνήμην, άκεραίας άμα διατηρών καί τάς σωματικός του 
δυνάμεις. Άπέθανε δέ πενέστατος, εί καί πολλάς δεκάδας ετών άρχιερεύς 
διατελέσα; ήδύνατο, εάν άλλοΐον είχε τον χαρακτήρα, πρόσθες δέ καί 
εάν παρ’ ά'λλων περιεστοιχίζετο, πολλά ν’ αποθησαύριση.

Κατέλιπε δέ ό Διονύσιος τά εξής ποιήματα 1 
— Ήμερολόγιον ήτοι Καλανδάριον, περιέχον τό αιώνιον Πασχάλιον μέ 

τά επόμενα αυτού, τό Έορτολόγιον καί Σεληνοδρόμιον. Έξεδόθη παρά 
Διονυσίου Μπίσχη τού εξ Άηδονίων τής νήσου ’Άνδρου, ’Αρχιδιακό
νου τού Π : Σμύρνης Σεραφείμ. Έν -Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας τών 
Αδελφών Λ. καί Ν. Άγγελιδών, 1835, σχ. 16ον, σελ. δ'—87. Τό Ήμερο
λόγιον τούτο, σπανιώτατον σήμερον, είναι ίκανώς ενδιαφέρον.

Περιγραφική ιστορία τού Αγίου ’Όρους Ά θ ω ,  αρχήν έχουσα προ 
2187 ετών, υπό Διονυσίου ΙΙίστη, πρώην Ξάνθης. Έν Θεσσαλονίκη, έκ 
τού τυπογραφείου «Ή  Μακεδονία» Ν. Βαγλαμαλή, 1870, σχ.δον, σελ. 104.

Τό περί τού Αγίου ’Όρους έργον τούτο τού πρώην Ξάνθης δεν είνε 
πρωτότυπον, άλλ’ άντίγραφον άνευ τίνος ελέγχου καί κριτικής τού κειμένου 
εκ χειρογράφου τού Σωφρονίου Καλλιγά, ηγουμένου τής εν Ά θ φ  μονής 
τού Άγιου Παύλου, δπερ φέρει τον έξήΓ τίτλον : «Άθωνιάς, ήτοι σύντο-
γραμμένους τον μέν <Ώ x ε α ν  ό ν» τον δέ «X ά ο ς». Βλ. καί Ί . Λ α μ π ρ ί· 
δ ο υ, ’Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεϋχ. Α'. α. 65 καί προλόγους Δ' καί Β' τεύχους 
ίδιου έργου.—Ν. Τ ο ι γ α ρ ά, ’ Ηπειρωτικά έν «Άττικψ Ήμερολογίψ» έτ.1886, σ·
325—9.
Θ ρ α η ι μ ά Ζ'. 4
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μος περιγραφή τοΰ 'Αγίου "Όρους Άθωνος. Έν ιψ άγιωνύμφ δρει ’Ά -  
θωνι αωςγ'». Έςεδόθη δέ ή «Άθωνιάς» τοΰ Σωφρονίου Καλλιγά έν 
Σμύρνη μετά τό 1870 (σχ. 8ον, σελ. 100), άλλ* υπό χρονολογίαν 1863, δτε 
Ιγράφη. Τό έργον δέ πάλιν τοΰτο τοΰ Σωφρονίου Καλλιγά, περιέχον τά 
τρία πρώτα τυπικά τοΰ "Όρους, ώς και ΐστορικάς ειδήσεις περί των έν αΰ- 
τφ μονών, φαίνεται ληφθέν έκ τής Περιγραφής τοΰ Θεοδώρητου Έσφιγ- 
μενίτου, σφζομένης έν τω Άγίφ Όρει χειρογράφου, άλλ’ άμαθώς άντιγρα- 
φέν καί άκρίτως συμπληρωθέν, κάκιστα δέ τυπωθέν, καθίσταται αυτό τοΰ
το άποκρουστικόν εις τον αναγνώστην, ώς δρθώς παρατηρεί ό Μανουήλ 
Γεδεών. Τό τοΰ πρώην Ξάνθης Διονυσίου εινε σχεδόν δμοιον προς τό τοΰ 
Σωφρονίου Καλλιγά, έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ οποίου, ώς εΐρηται, καί άν- 
τεγράφη, άλλ’ εινε έκτετυπωμένον μετά τίνος προσοχής έν σχέσεί προς 
την «Άθωνιάδα» τοΰ Σωφρονίου Καλλιγά, δλως αγράμματον έ'ργον, πλή
ρες σολοικισμών καί ανορθογραφιών, καί τοι καί τό τοΰ Διονυσίου Πίστη 
συνεπήχθη, ώς εϊπομεν, ά'νευ τινός κρτικής επιστασίας 1).

— «Περιγραφή τής νήσου ’Άνδρου», περιέχουσα γεωγραφικώς, την τοπι- 
πικήν θέσιν αυτής. 'Ιστορικώς την οϊκησιν αυτής. Χρονολογικούς, τους ές 
αυτής ύπάρςαντας ά'νδρας. Έτυμολογικώς, τά κατοικούμενα χωρία κατά 
δήμους. Τά επίθετα των οίκησάντων. Τό όνομα αυτής. Τάς κατ’ έποχάς 
μεταρρυθμίσεις αυτής. 'Γην καλλονήν καί ώραιότητα έκ τής καλλιέργειας 
τών κατοίκων καί προόδους αυτών. Περί ηθικής καί πολιτισμού. Γνωμικά 
διαφόρων.' Καί περί Δημαρχίας. Συγγραφεΐσα μέν υπό τοΰ Σεβασμιωτά- 
του αγίου πρώην Ξάνθης Κου Διονύσιον Πίστη. Έκδοθεΐσα δέ υπό ‘Ο
μήρου Δ. Μαλλιού. Τυποις Ίωάννου Α. Καλομανιάτου. Έν Έρμουπόλει 
Σύρου, 1881, σχ. 16ον, σελ. 112, έξ ών τά περί ’Άνδρου καταλαμβάνουσι 
σελ. 74.

Τό βιβλίον τοΰτο, καί τοΰ μέτριου κατώτερον καί έπί ούδεμιάς ιστο
ρικής πηγής έρειδόμενον, συνεγράφη μέ τόσην άπαραδειγμάτιστον επιπο
λαιότητα καί ό συγγραφεύς δεικνύει τοιαύτην άγνοιαν καί φαντασιολο- 
γίαν, ώστε δέν αρκεί νά είπωμεν τό σύνηθες, δτι πρέπει μετ’ έπιφυλάξεως 
νά δέχηταί τις δσα λέγει, άλλ’ άνάγκη νά συστήσωμεν άπόλυτον προς αυ
τό δυσπιστίαν. Έν γένει δ’ ή συγγραφή εινε άσυνάρτητος και λίαν άκρι
τος, πλήρης δέ σύγχυσις καί χάος τόπων καί χρόνων καί προσώπων καί 
Ιστορικών γεγονότων καί μυθικών διηγήσεων επικρατεί καί βασιλεύει 
έν αυτή.

"Έγραφον έν ’Άνδρφ ΔΗΜΗΤΡΙΘΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

1) Μ α ν ο υ ή λ Ί. Γ ε δ ε ω ν. Ο Ά θ ω ς . Έν ΚωνοταντινουπόΧει, ,Αωπε 
σ. 69, σημ. 10 καί σ. 70, σημ. 12. Βλ, καί ο. 77, σημ. 27, σ. 79, σημ. 31. σ. S0, σημ. 
42 καί σ. 108 σημ. 86.
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α'.) Ή  περιώνυμος χής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πε- 
τριτσονιτίσσης μονή, ήτις σήμερον είναι γνωστή υπό χό όνομα μονή του 
Βατσκόβου έκ τής παρακείμενης αυτή φερώνυμου κώμης, κεϊται επί τής 
Ροδόπης 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικώς τοϋ Στενιμάχου. Άνάντης καί δύσ- 
κοπος ήμιονική ατραπός άνήγεν άλλοτε από τής πόλεως εις τήν μονήν 
5l0 των αριστερόθεν βουνών τής μισγαγκείας, δι’ ής καταφέρονται τα χει-

Ή  μονή τής Πετριτσονιτίσσης

μαρρώδη του ποταμού τοϋ Στενιμάχου ϋδατα. ’Από τίνος όμως χρόνου 
ευάρεστος αμαξιτή οδός δι’ αυτής τής μισγαγκείας παρά τή αριστερά τοϋ 
ποταμού όχθη ανάγει μετά πολλούς ελιγμούς εις αυτήν και έκεϊθεν εις τά 
ενδότερα τής πολυδειράδος Ροδόπης. Ή  μονή είναι έκτισμένη παρά τή 
δεξιά τοϋ προειρημένου ποταμού όχθη εντός τερπνοτάτης καταρρΰτου ποι- 
λάδος, περικυκλουμένης υπό ύψικορύφων δασωδών βουνών. Αυτή από 
των πρώτων ήδη τής τουρκοκρατίας χρόνων προσωνομάζετο καί μονή τοϋ
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Στενιμάχου, ώ ; μαρτυρεί ό Μαρτίνος Κρούσιος (1526 — 1607) λέγων δτι 
6 πατριάρχης Συμεών, δν διεδέξατο 6 από Φ.λιππουπόλεως Διονύσιος τφ 
1468, μετά την από τού πατριαρχικού -θρόνου πτώσίν του ήλθε καί εμό- 
νασεν εις την μονήν τού Στενιμάχου1), κατά δέ πατριαρχικά έγγραφα 
έθεωρεΐτο σταυροπηγιακή και πατριαρχική *).

Ή  μονή τού Βατσκόβου είναι ή αρχαιότερα εν τώ νΰν Βουλγαρικφ 
βασιλείφ μετά τήν τού άγ. Ίωάννου τής Ρήλας, εκτίσθη δέ τφ 1083 «έξ 
δλης καρδίας και προθυμίας μόχθω πολλώ καί δαπανημάτων υπερβολή» 
υπό τού “ίβηρος Γρηγορίου ΓΙακουριανοΰ, μεγάλου δομεστίκου τής Δΰ- 
σεως καί επιστήθιου φίλου τού αύτοκράτορος ’Αλεξίου τού Κομνηνού, δν 
έβοήθησεν, δπως άνέλθη εις τον θρόνον. Κατά τό τυπικόν της επροικί- 
σθη υπό τού κτίτορος διά πολλών καί πλουσίων αναθημάτων, καί διά με
γάλης έκτάσεως γαιών από Στενιμάχου μέχρι Ξάνθης καί Περιθεωρίου, 
προ; δέ διά κωμών τινων παρά ταϊς Σέρραις, διά τίνος Καισαροπόλεως 
μετά τής ίχθυοτρόφου λίμνης της, διά τής παρά τή Θεσσαλονίκη κώμης 
Πριλογγίου, διά τού παρακειμένου αυτή Στενιμάχου καί δι’ άλλωντινών, 
κεκυρωμένης τής προικοδοτήσεως απάντων δι’ «ύτοκρατορικών χρυσοβούλ- 
λων. Τά τε αναθήματα καί κτήματα περιγράφονται εν τω β' κεφ. τού 
τυπικού.

β'.) Τό πρωτότυπον επί μεμβράνης τής μονής τυπικόν συντεταγμέ- 
νον εις τρεις γλώσσας, ίβηριστί, άρμενιστί καί ελληνιστί ύπ’ αυτού τού 
κτίτορος1 2 3) κατά πρότυπα άλλων παρομοίων μονών και ιδίως τού εν Κων- 
σταντινουπόλει τού Παναγίου καί ύπογεγραμμένον ύπ’ αυτού τε καί τού 
φιλοξενούμενου τότε έν τοΐς περί τήν Φ.λιπποΰπολιν κτήμασί τουπατριάρ- 
χου 'Ιεροσολύμων Ευθυμίου επιστρέφοντ·»ς εκ Θεσσαλονίκης, όπου είχεν 
άποσταλή υπό τού αύτοκράτορος πρός διαπραγματεύσεις μετά τού Ροβέρ

1) C r u 9 i ί Μ.. Turcograec'ia, βιβλ. III, σελ 127,—Μ ε λ ε τ ί ο υ, έκκλ, 
ίστοο. τόμ. III, σελ. 332,—Τ σ ο υ κ α λ  ά Γ., Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής 
επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη, έτ. 1851, σελ. 51, σημ. μη'.

2) "Ιδε κατωτέρω § η'.
3) Τ σ ο υ κ α λ ά Γ., αύιόθι. σελ. 60 §72.—Μεταχειρίζομαι τήν καθιερωμέ- 

νην λέξιν κ τ ί τ ω ρ ( κ τ ι τ ο ρ ι κ ό ς )  ύπό τήν έννοιαν τοΰ ο ί κ ο δ ό μ ο ς ,  
ι δ ρ υ τ ή ς ,  θ ε μ ε λ ι ω τ ή ς ,  λατ. c o n d i  t o r  αντί τής γραμματικώς όρ- 
θώς έχούσης κ τ ί σ τ ω ρ, πρβλ. Ε ύ ρ ι π. "Ιων 74, Ά  ρ ι σ τ ο φ. Ό ρν. 926. 
καί τή; κ τ ί σ τ η  ς, .πρβλ. Λ ο υ κ ι α ν ο ύ  μακροβ. 13, ’ Α θ η ν α ί ο υ ,  δειπν 
8.345. Δ ι ο γ .  Λ α ε ρ τ ί ο υ ,  2.120. καί ούχί τήν λέξιν κ τ ή τ ω ρ, ήτις ση
μαίνει ι δ ι ο κ τ ή τ η ς ,  κ ύ ρ ι ό ς  τ ι  ν ο ς
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του Γυσκάρδου !), διεφυλάσσετο εν τή μονή μέχρι των τελευταίων δεκαε
τηρίδων του παρελθόντος αίώνος, οπότε έξηψανίσθη. Ά λ λ ’ εν τοις χει- 
ρογράφοις τής μονής εύρέθη παράφρασίς τις αυτού εις την απλοελληνικήν, 
γενομένη τφ 1780 χάριν τών μοναχών, διότι ή άρχαϊζουσα τοΰ πρωτοτύ
που γλώσσα κατήντησεν αυτοί; ακατάληπτος κατά την τοΰ παραςρραστού 
σημείωσιν. Τήν παράφρασιν ταΰτην μελετήσας καί άντιγράψας τψ 1883 
ό φιλόλογος Στενιμαχίτης Γ. Μουσαίος έςέδωκε μετ’ εισαγωγής τφ 1888 1 2) 
ύποβαλών ώς εναίσιμον επί διδακτορία διατριβήν εις τό πανεπιστήμιον 
τής *Ιένης. Ή  έ'κδοσις τής παραφράσεως έγένετο άνευ αντιπαραβολής 
προς τό πρωτότυπον, δπερ δεν παρεδόθη υπό τών μοναχών εις τον έκδό- 
την προς μελέτην μεθ’ δλας τάς προς αυτούς παρακλήσεις του ει'τε ένεκα 
φόβου βλάβης αυτού είτε ένεκα του έξαφανισμού του ήδη εκ τής μο
νής. Έκ τούτου ή παράφρασίς έξεδόθη, ώς είχε, πλήρης πολλών σφαλμά
των, κενών καί διορθώσεων.

Άρχομένου τοΰ αίώνος τούτου άνεκαλύφθη εν τή βιβλιοθήκη τής 
άκαδημείας τών επιστημών Βουκουρεστίου άντίγραφον αυτού τού πρωτο
τύπου τυπικού (texte original) 3), ούχί άνευ κενών καί διορθώσεων καί 
τούτο, δπερ έςέδωκε μετ’ εισαγωγής ό Louis Petit 4). Έκ τούτου καί τής 
παραφράσεως έγένετο καί ή έκτυπωθεϊσα πρό τίνος εις τήν Βουλγαρι
κήν μετάφρασις τού τυπικού υπό τού τέως ηγουμένου τής μονής ελληνομα
θούς αρχιμανδρίτου Μακαρίου. Κατά τό άντίγραφον τούτο, άποτελούμε- 
νον έκ προοιμίου, 33 κεφαλαίων καί τινων έν τελεί διατάξεων, ού προ
τάσσεται σΰνοψις κατά κεφάλαια, ό Πακουριανός ίδρυσε τήν μονήν χά
ριν τών ομοεθνών του Ίβήρων απόκλεισα; τήν εις αυτήν είσοδον έλλήνων 
(Ρωμαίων) μοναχών. Έλλην μόνον έπετρέπετο νά είναι δ γραμματεύς 
(νοτάριος) τής μονής, άλλα καί ούτος ούχί Ιερωμένος, δπως διεξάγη τήν 
αλληλογραφίαν τής μονής καί ώς Ικπρόσωπος αυτής έρχηται εις έπικοι-

1) Δ ο ο ι θ έ ο υ, περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Βουκουρέ- 
στιον, έτ. 1715, σελ. 752, δ,του μνημονεύεται ό πατριάρχης Ευθύμιος. Πρβλ. αδσαύ- 
τως προοίμιον τυπικού καί προσθήκας έν τελεί αύτοΰ.

2) Μ ο υ σ α ί  ο υ Γ .  Γρηγόριος Πακουριανός, μέγας δομέστικος τής Δύσεοος 
καί τό ύπ’ αυτού τυπικόν τής μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης, 1888, λει- 
ψία έκτων Dicertationes philologicae Jenenses.

3) Manuscrit X X X  de la bibliothcque du Seminaire de 1’ Etat a Bucarest, κώ- 
διξ τοΰ 18ου αίώνος.

4) L ο u i s Ρ e t i t, Typikon de Gregoire Pakourianos pour le monastere 
de Petritzo3 (Baskovo)en Bulgarie, ετ. 1904- Βυζαντινά Χρονικά ΙΙετρουπόλεως. Πα
ράρτημα τοΰ XI τόμου άριθ- 1.
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νωνίαν προ; τάς διοικητικά; και πνευματικά; τής αυτοκρατορίας άρχάς, 
ών ή γλώσσα ήτο ή ελληνική, ήν οΐ μονάζοντες νΙβηρες ήτο ενδεχόμενον 
ν’ άγνοώσιν.

γ'.) Έν τφ άντιγράφφ τούϊφ φέρεται συμπεπληρωμένον τό 24ον κεφά- 
λαιον, εν φ θεσπίζεται ό από τής μονή; αποκλεισμός των ελλήνων κλη
ρικών : «Περί του μή κατατάσσεσθαι Ρωμαΐον πρεσβΰτερον ή μονάζοντα 
έν τή κατ’ εμέ μονή και δι’ ήν τινα την αιτίαν,». eO Μουσαίος έν τή έκ- 
δόσει τής παραφράσεως έχει την αρχήν μόνον τοΰ κεφαλαίου τοΰτου ση- 
μειών τό επακολουθούν κενόν δι’ αποσιωπητικών διά τό ένεκα των έπι- 
γενομένων διορθώσεων και προσθηκών καταστάν άκατάληπτον τού 
κειμένου. 'Η συμπλήρωσις όμως αυτή, άφορώσα εις την αιτίαν του απο
κλεισμού τών ελλήνων φαίνεται δλω; παράδοξος και άπροσδιόνυσος έν 
έπισήμφ εγγράφψ, κεκυρωμένφ δι’ αύτοκρατορικοΰ χρυσοβοΰλλου, καί εμ
βάλλει τον αναγνώστην εις ΰπονοίας περί τής γνησιότητάς της. Κατ’ αυτήν 
αποκλείονται τής μονής οί έλληνες κληρικοί, δπω; μή ώ; ραδιούργοι και 
εριστικοί διαταράξωσι την τάξιν καί την γαλήνην τής μονής. Αιτία ήκιστα 
εύλογοφανής, αλλά καί προσβλητική κατά τών αποκλεισμένων, ένφ άλλη 
τις θά ήτο εΰλογωτέρα καί δικαιότερα, οια λ. χ. δπως μή στερώσι τής θέ- 
σεώς των του; πόρρωθεν προσερχομένους προς μόνασιν ’Ίβηρας, δι’ ου; 
ίδρύθη ή μονή, αυτοί οί έχοντες προς χρήσίν των πλείστας καί πλούσιας 
μονάς έν τή αυτοκρατορία, τών Ίβήρων έχόντων μόνον αυτήν καί τήν φε- 
ρώνυμον έν νΑθω.

Νομίζομεν δτι τοιαυτην υβριν κατά τοΰ ελληνικού κλήρου, μεγάλως 
τότε Ισχΰοντος,δεν ήτο δυνατόν νά τολμήση νά διατυπώσηό κτίτωρ. Είναι 
αληθές οτι οΰτος, ώς ομολογεί έν τώ προοιμίφ τοΰ τυπικού έκθετων τά 
τής οίκογενείας του, ήτο "Ιβηρ τήν καταγωγήν καί δή έξ επισήμων, άλλ’ 
έκπατρισθείς νέος έζησεν έν τή αυτοκρατορία ώ; Ρωμαίος (Έλλην) πο
λίτης, ύπηρέτησεν έν αυτή ώς δημόσιος λειτουργός καί άνήλθεν εις τά 
ύπατα τής πολιτεία; αξιώματα γενόμενος μέγας δομέστικος, υπουργός 
ούτως είπεΐν. Επομένως ώ; τοιοΰτος καί παρά τάς ένδομΰχους πεποιθή
σεις του ώφειλε κατά καθήκον νά τιμά καί σέβηται τους θρησκευτικούς 
λειτουργού; του κράτους, έν φ ίδρυσε τήν μονήν του. '"'Οτι δέ τοιαΰτη αι
τία ήτο αδύνατον νά ύπήρχεν έν τώ πρωτοτυπώ τυπικφ, διαπιστουται καί 
έκ τής συνυπογραφής αυτού υπό του πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί έκ τής 
διά χρυσοβούλλου έπικυρώσεω; αυτού υπό τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξίου 
τοΰ Κομνηνοΰ. Διότι-αναμφιβόλως καταστατικόν ιδρυόμενης μονής ένέχον 
άρθρον υβριστικόν κατά τοΰ ελληνικού ορθοδόξου κλήρου ούτε Έλλην 
ιεράρχης θά ύπέγραφεν οΰτε αυτοκράτωρ ευσεβής καί δεινός περί τήν 
θεολογίαν, ώς μαρτυρεΐται έκ τών μακρών καί επιμόνων δογματικών του
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πρός τούς αρχηγούς των Μανιχαίων έν Φιλιππουπόλει συζητήσεις’ ), θά 
έπεκύρου.

Έκ τούτων είκάζομεν δτι ή έν τφ πρωτοτύπφ τυπικφ υπό του Πακου- 
ριανού διατυπωθεΐσα αιτία περ'ι τού από τής μονής αποκλεισμού των Ε λ 
λήνων κληρικών ήτο άλλη τις καί ούχί ή έν τφ άντιγράφφ τού Βουκουρε- 
στίου φερομένη. Μετεποιήθη δέ αύτη έν μεταγενεστέρους χρόνοις μετά 
την κατάλυσιν τής βυζαντιακής κυριαρχίας ατά τά μέρη ταύτα τής Ρο
δόπης υπό τίνος μοναχού έμπαθώς διακειμένου προς τον ελληνικόν κλή- 
ρον, ές ού και τό άκατάληπτον τού κεφαλαίου έν τή παραφράσει, ώς ση- 
μειοΐ ό Μουσαίος, ένεκα των κενών καί των διορθώσεων. 'Οπωσδήποτε 
τό ζήτημα τούτο είναι δυνατόν νά διαλευκανθή μόνον διά τής έςελέγ- 
ξεως τού πρωτοτύπου τριγλώσσου τυπικού, τού φέροντος ,τάς γνήσιας 
ύπογραφάς τού τε κτίτορος και τού Ευθυμίου ‘Ιεροσολύμων και τό αύτο- 
κρατορικόν χρυσόβουλλον, εάν τούτο μή έςαφανισθέν άχθη πάλιν εις 
φώς ’ ).

δ") Ή  προτασσόμενη τού τυπικού τής μονής μετά τό προοίμιον σύ- 
νοψις κατά τό αντίγραφο ν τού Βουκουρεστίου έχει ώς εξής:

Αρχή σύν Θεφ.
Τό τυπικόν τό έκτεθέν παρά τού μεγάλου δομεστίκου τής Δύσεως 

κυρού Γρηγορίου τού Πακουριανοΰ προς την παρ’ αυτού κτισθεϊσαν μο
νήν τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής ΙΙετριτσονιτίτσης.

Σύνοψις, ήτοι πίνας τών έν τφ παρόντι τυπικφ θεσπιζόμενων σαφώς 
κεφαλαίων προς εύσύνοπτον εύρεσιν :

Κεφ. I. Περί τού δπωςέκτίσθη ή εύαγεστάτη μονή αύτη τών Ίβήρων.
II. Περί δωρεών τε καί αναθημάτων τών άνατεθένων παρ’ ήμών έν 

τη άγίμ καθ’ ημάς εκκλησία, περί ής ό λόγος.
III. Περί τού ελευθέριος διάγειν τήν παρ’ ημών κτισθεϊσαν αγίαν 

μονήν από παντοίας είσπράςεως.
IV. Περί τών καθόλου μοναζόντων, ήτοι κοινώς διαιτωμένων καί 

τού κωλύεσθαι πάντας τούς αδελφούς τού έν τή ιδία κέλλη ιδίως διάγειν.
V. Περί τού δπος δει τον προϊστάμενον έκλέγεσθαι καί συστήσα- 

σθαι μετά τόν πρώτον προϊστάμενον δπως δει τον δεύτερον προσκαλέσα- 
σθαι εις τήν αυτήν διακονίαν καί υπηρεσίαν τής μονής.

VI. Περί ποσότητας καί αριθμού τών μοναζόντων, δς^άνελλιπής διε-

1) Ά . Κό  μ ν η ν ή ς, Ά λες. XIV? 8—9.
2) Κατά τά υπό τοϋ Μουααίου έν τή εισαγωγή τής ύπ’ αύτοΰ έκδοΦείσης πα- 

ραψράσεως τοϋ τυπικοϋ γραφόμενα τό τε πρωτότυπον τρίγλωσσον τυπικόν καί τό 
έν παραφράσει εις τήν απλοελληνικήν άντίγραφον αύτοΰ άφηρέάησαν μετ' άλλων 
πολυτίμων αντικειμένων καί τών έπισήμων περί τών κτημάτων τής μονής έγγρά-
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τάχθη παρ' ημών είναι και δη τούς ές αυτών εργαζομένους καί ΰπηρέτας 
είναι χρή.

VII. Περί τών ίερουργούντων δπως οΰτοι έκλέγεσθαι όφείλουσιν η 
την θείαν έκτελεΐν ίερατείαν.

VIII. ΙΙερί τη; τρατέζης ετοιμασίας καί τής τών διακονούντων επι
είκειας καί σιωπής.

IX. Περί ενδυμάτων τής αδελφότητος ή του τούτων τμήματος καί 
δπως οφείλει διανεμηθήναι τή άδελφότητι παρά τού προϊσταμένου, προ; 
δε καί τών ύποδηιιάτων.

X. Περί τών τριών αγίων τεσσαρακοστών καί τοΰ καθαρώς πάντα; 
νηστεύειν καί προς πάντα; έλεημοσύνας ποιεΐν έκάστη ημέρα.

XI. Περί τής εορτής τής αγίας καθ' ημάς εκκλησίας καί τών λοιπών 
άμφίβοήτων ευσήμων δεσποτικών εορτών καί τών προκρίτων αγίων τοΰ 
εορτάσαι λαμπρώς.

XII. Περί φωταγωγίας ιών αγίων εκκλησιών ημών δπως οφείλει γε- 
νέσθαι καί περί προσευχής δτι δει άπερισπάτσως προσεύχεσθαι.

.XIII. Περί τοΰ δφείλειν έκάστη ημέρα την αδελφότητα έξομολογει- 
σθαι τφ προεστώτι τούς προσγενομένους αύτοΐς λογισμούς καί τούς λό
γους τε καί τάς πράξεις, εϊ τι άν έπραξαν.

XIV. Περί εργόχειρου καί καμάτου καί οτι αναμεταξύ τοΰ έργου ψάλ- 
λειν δφείλομεν.

XV. Περί τοΰ μή έρχεσθαι τούς αδελφούς έξωθεν τής μονής ή έξελ- 
θεΐν εξ αυτής άνευ επιταγής τών προεστώτων.

φων ύπο τοΰ Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Γρηγορίου τοΰ Λεοβίου (1880—1885)και 
κατετέθησαν είςτό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον. "Ενεκα τής εσπευσμένης είς Κων
σταντινούπολή άναχωρήσεως τοΰ μητροπολίτου ό Μουσαίος δεν ήδυνήθη, ώς ήλπιζε, 
ν ’ άντιπαραβάλη την παράφραοιν πρός τό είς χεΐρας ήδη τοΰ μητροπολίτου εύ- 
ρικσόμενον πρωτότυπον έβεβαιώθη όμως υπό τοΰ μητροπολίτου, παραβαλόντος τά 
δύο χειρόγραφα, όχι ή υφιστάμενη διαφορά ήτο μόνον γλωσσική, αποδιδόμενης τής 
έννοιας τοΰ πρωτοτύπου πιστώς εν τή παραφράσει, ήν ούτος κατόπιν έξέδωκε. Δυσ
τυχώς κατά τάς έρεύνας τοΰ L. Petit έν τώ Πατριαρχείφ δέν υπάρχει σήμερον ούτε 
τό πρωτότυπον ούτε ή παράφρασις’ μόνον άντίγραφαν τής παραφράσεως εύρίσκεται 
έν τή βιβλιοθήκη τής Θεολογικής σχολής Χάλκης. ΟΙ Βούλγαροι διισχυρίζονται ότι 
τό πρωτότυπον έξηφανίσθη ύπό τοΰ Πατριαρχείου ένεκα τοΰ 24ου κεφαλαίου, όπεό 
έβλαπτε τά συμφέροντα αύτοΰ διεκδικοΰντος τήν μονήν ώς πατριαρχικήν μετά τήν 
υπαγωγήν αυτής ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής Ιερας Βουλγαρικής Συνόδου.’Ά ν  ό διι- 
σχυρισμός ούτος άληθεύη, δέν ύφίσταται πλέον λόγος άπακρύ-ψεως τοΰ τυπικού μετά 
τήν άπόφαοιν τοΰ διαιτητικού δικαστηρίου τής Χάγης κρίναντος τήν μονήν πα" 
τριαρχικήν.
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XVI. Περί των επιτρόπων τής μονής παραίνεσις.
XVII. Όφειλόμενόν έστι σκοπόν και παραγγελίαν ποιήσασθαι περί 

τε των ευνούχων και των νεογνών παιδιών.
XVIII. Περί τοΰ έλευθέραν είναι την καθ’ ήμά., μονήν από πόσης 

αρχοντικής τε καί βιαίας χειρός καί ετέρας παντοίας είσπράξεως.
XIX. ΙΙερί τοΰ εΐ γέ τι οφείλει ό καθηγούμενος τής μονής ή άλλος 

τις των προυχόντων των τάς διακονίας ταύτης έγκεχειρισμένων καί περί 
των άκαίρως καί αφειδώς δαπανώντων τά διαφέροντα ταύτη χρήματα καί 
δτι δει τούς τοιούτους άπωθεϊσθαι από τής μονής.

XX. Περί τών έν κόσμψ ό'ντων καί χρήματα έν τή αγία εκκλησία δι- 
δόντων υπέρ λειτουργιών γινομένων υπέρ τών κεκοιμημένων καί νουθε
σία δτι παρά ποιων προσώπων δει ταΰτα λαμβάνειν.

XXI. Παραγγελία γινόμενη παρ* ημών προς τούς αδελφούς περί 
μνημοσύνου εμού τε καί τών προσηκόντων Ιμοί καί περί αγάπης καί 
έστιάσεως αύιοΐς γινόμενης κατά την ημέραν, έν ή μνημονευόμεθα καί 
περί διανομής χρυσίνων τοΐς έν Χριστφ άδελφοις καί περί τοΰ πάσαν έλεη- 
μοσύνην είς τούτους ένδείςασθαι.

XXII. Περί τοΰ τελευτώντος καθηγουμένου τής αγίας ταύτης μονής 
καί τών λοιπών αδελφών καί δπως δει μνημονεύειν αυτούς διά τε αγίων 
λειτουργιών καί ευχών.

XXIII. Περί τοΰ μή είσέρχεσθαι γύναιον εις τήν αγίαν εκκλησίαν 
μου μήτε γυναικείαν μονήν έν τοΐς όρίοις τοΰ σεμνείου ημών οίκοδο- 
μεΐσθαι.

XXIV Περί τοΰ μή κατατάσσεσθαι Ρωμαΐον προσβύτεοον ή μονά- 
ζοντα έν τή κατ’ εμέ μονή καί δ;’ ήν τινα τήν αιτίαν.

XXV- Περί τών Ίβήρων συγγενών καί ανθρώπων ημών είς τήν μο
ναχικήν τάξιν έληλυθότων καί έλευσομένων δπως δει αυτούς δέςασθαι.

XXVI· Περί τοΰ λογαριασθήναι τον οίκονόμον καί τούς λοιπούς 
διακονητάς υπό του καθηγουμένου, τον καθηγούμενον δε λογαριασθήναι 
υπό τής τών αδελφών κοινότητος.

XXVII· Περί τοΰ μνημονεύεσθαι τούς τελευτήσαντας έν ταΐς άγίαις 
λειτουργίαις καί ταΐς ιερουργίαις (καί τοΰ) μτημονενεοθαι τάς ψυχός αυ
τών άδιαλείπτοις εύχαΐς.

XXVIII· Περί γερόντων καί άσθενείαις κινδυνευόντων δπως δεΐ 
τούτους περιποιήσασθαι καί άναπαΰσαι καλώς.

XXIX· Περί τών τριών παρ’ έμοϋ κτισθε(ισών) κλιμάκων, τών κλη- 
θεισών παρ’ ημών ξενοδοχείων δπως έτυπώσαμεν.

XXX· Περί τοΰ τεθέντος παρ’ έμοϋ πρώτου καθηγουμένου τής καθ' 
ημάς μονής, ήτοι Γρηγορίου μοναχσΰ μετά θάνατον μνημονευόμενου.
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XXXI· Περί των νεογνών παιδιών εν οίς όφείλουσι διάγειν καί άνα- 
τρέφεσθαι καί τά ιερά γράμματα έκπαιδεύεσθαι.

XXXII' Περί έκδόσεως καί διαπράσεως αγρών καί κτημάτων εις πρό
σωπα από τής μονής.

XXXIII· Περί του ασφαλώς φυλάττειν τον πορόντα τόμον τής μο
νής τής τυπικής διατάξεως τής πολλάκις ρηθείσης νεόδμητου συν Θεφ 
καθ5 ημάς εύαγεστάτης μονής καί του μηδέν τών εμπεριεχόμενων αυτφ, 
ώς παρ’ ημών τετύπωται, μετακινηθήναι ή άλλοιωθήναι ή την οίανούν δέ- 
ξασθαι ΰφεσιν.

ε'.) Έκ του τυπικού τής μονής έκφαίνεται δτι αυτή ήτο κοινοβιακή, 
ότι ό αριθμός τών εν αυτή μοναζόντων ώρίσθη νά μη ΰπερβαίνη τούς πεν- 
τήκοντα εκτός τοΰ ήγουμένου, δτι ήτο ανεξάρτητος, αυτεξούσιος, αυτοδι
οίκητος καί ασύδοτος αποκλεισμένης πάσης δήποτε εξωτερικής έπεμβά- 
σεως, διοικητικής καί πνευματικής τ. έ. πατριαρχικής ή μητροπολιτικής, 
άρα άρχήθεν δεν ήτο ούτε σταυροπηγιακή καί πατριαρχική ούτε επαρ
χιακή τ. έ. επισκοπική, δτι ό ηγούμενος εδετ νά ύποδεικνύη τον διάδοχόν 
του προ τού θανάτου του, τούτου δέ μή γενομένου δι’ αίφνίδιον τθάνατον 
νά εκλέγηται υπό τών πατέρων ό ίκανώτερος έκ τής αδελφότητος, δτι ό 
ηγούμενος διοικεί την μονήν έφαρμόζων πιστώς τάς περί τής διαίτης καί 
τοΰ βίου τών μοναζόντων διατάξεις τού τυπικού, δτι οι μονάζοντες διήγον 
ού μόνον έν προσευχαΐς καί νηστείαις, αλλά καί έν έργασίρ, δτι ό οριζό
μενος οικονόμος (δίκαιος) καί οί λοιποί διαχειρισταί καί επίτροποι τής πε
ριουσίας τής μονής ώφειλον νά δίδωσι τακτικώς λογαριασμόν τής δια- 
χειρίσεώς των είς τον ηγούμενον, ούτος δέ εις την αδελφότητα, δτι ό 
άποδεικνύμενος ώς καταχραστής ή σπάταλος περί τήν διαχείρισιν έ'δει ν' 
άποβάλληται τής μονής, οτι ή μονή εδει νά έλεή τούς πένητας, νά περι- 
θάλπη τού; γέροντας, νά νοσηλεύη τούς ασθενείς καί νά συντηρή σχολειον 
χάριν τών ορφανών κκίάπροστατεύτων παίδων, δτι ώφειλε νά συντηρή 
τ λ τρία υπό τού κτίτορος ίδρυθέντα χάριν τών ξένων ξενοδοχεία, δτι οί μο- 
νάζοντες έ'δει νά είναι *Ίβηρε; αποκλεισμένων τών ελλήνων καί δτι ή ιε
ρουργία ετελεΐτο ελληνιστί.

Τά είς τήν μονήν κληροδοτηθέντα δεν ήσαν μόνον τού κτίτορος, 
αλλά καί τού προαποθανόντος αδελφού του Άπασίου, διατελέσαντος καί 
τούτου δημοσίου λειτουργού έν τή αυτοκρατορία, άνελθόντος εις υψηλά 
διοικητικά αξιώματα καί καταλιπόντος μεγάλην κτηματικήν περιουσίαν 
σύν τή εντολή, όπως αυτή χρησιμοποιηθή υπό τού αδελφού του προς πραγ- 
μάτωσιν τής από κοινού .πιθανώς ληφθείσης άποφάσεως περί ίδρύσεως
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μονής. Πρώτος ήγούμενος ώρίσθη ύπ’ αυτού τού κτίτορος Γρηγόριός τις, 
άνήρ σεβάσμιος, οί δέ είσαχθένΐες ώς μοναχοί ήσαν απόμαχοι έκ των ύπη- 
ρετούντων παρά τώ αύτοκρατορικφ στρατφ Ίβήρων.

Τ'.) Ή  ιστορία τής μονής είναι συνδεδεμένη μετά τής του Στενιμά- 
χου. Ή  μονήΙλεηλατήθητό πρώτον υπό των σταυροφόρων τφ 1189 κατά 
την τρίτην σταυροφορίαν. Οι σταυροφόροι παρά τά συμπεφωνημένα 
προς τον αύτοκράτορα Ίσαάκιον II ^Αγγελον (1185—1196) υπό τον βασι
λέα τών Άλλαμανών Φρειδερίκον τον Βαρβαρόσαν κατέλαβον την Φιλιπ- 
πούπολιν καί έξ αυτής όρμώμενοι έδήωσαν άπαν τό περί αυτήν πλούσιον 
πεδίον καί διήρπασαν τάς κώμας κοιτάς επί τής Ροδόπης μονάς. Κυριεύ- 
σαντες καί τό οχυρόν τού Πετριτσοΰ, δπερ ό Ansbertus καλεΐ «castellum 
raunitissimum ac famosum Sebention» ’ ) ή κατ’ άλλην γραφήν Scri- 
bention9), προέβησαν περαιτέρω επί τής Ροδόπης καί διήρπασαν καί 
τήν μονήν, τον δέ ηγούμενον αυτής "Ιβηρα άπήγαγον εις τήν Φιλιππού- 
πολιν προς τον βασιλέα των οΰτος δμως φιλοφρόνως ΰποδεξάμενος καί 
διαλεχθείς άπηλευθέρωσεν αυτόν.3) Έπί τού ’Αλεξίου III ’Αγγέλου 
(1195—1204) ή μονή μετά τού Στενιμάχου καί τής επαρχίας Φιλιππου- 
πόλεως περιέρχεται εις τούς Βουλγάρους, αλλά δι’ δλίγιστον χρόνον. 'Ο 
έξ εύγενούς οίκου δολοφόνος τού βασιλέως ιών Βουλγάρων Άσέν I Ίβαγ- 
κός κατέφυγεν εις τό Βυζάντιον καταδιωχθείς. Εκεί ου μόνον τυγχάνει 
φιλοξενίας, αλλά συνδέεται καί δι’ επιγαμίας προς τήν αυλήν λαβών τήν 
ανεψιάν τού αύτοκράτορος ώς γυναίκα. Πρός στερέωσιν τής συγγέ
νειας διωρίσθη ό Ίβαγκός ύπαρχος τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως — Στενι
μάχου' αλλά ευθύς, ώς άνέλαβε τήν διοίκησιν, άφίσταται τού Βυζαντίου, 
αναγνωρίζειέπικυρίαρχόν τούτον τσάρον τών Βουλγάρων Καλογιάννην καί 
κηρύσσει τον πόλεμον κατά τής αυτοκρατορίας. Τότε αναγκάζεται ό ’Αλέ
ξιος νά έκστρατεύοη αυτός μετά πολλής δυνάμεως στρατού (Π99) κατά 
τού γαμβρού του καί μετά πολλάς νικηφόρους μάχας κυριεύει τά υπό τών 
Βουλγάρων καταληφθέντα φρούρια, έν οίς καί τό τού Στενιμάχου (Πε- 
τριτσού). Οΰτω ή μονή περιέρχεται πάλιν εις τήν αυτοκρατορίαν. ') Έπί 
τής Φραγκοκρατίας ή μονή μετά τού Στενιμάχου περιελήφθη (1204) είς 
τό φέουδον τής ΦΑιππουπόλεως, δπερ υπό τού Λατίνου αύτοκράτορος * 1

1) An s b e  r t i, liistoria de expeditione Friderici imperatoris, εκδ. Dobrow- 
sky, ετ. 1827, σελ. 17.

2) Fontes rerum Ausfcriae. Scriptores, τόμ. V, οελ. 34, έκδ. Pangerle.
0) A n s b e r t i, αυτόθι., σελ· 47.
1) N ι κ ή t α X ω v ι ά τ ο υ, III, 4, σελ, 686—Έ  φ ρ α ί μ  μ ο ν α χ ο ί ,  

Αλέξιος Άγγελος, στίχ. 6495.
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τοϋ Βυζαντίου Βαλδουίνου παρεχωρήθη εις τον Ιππότην Renier qe Tritt2). 
Μετά την άλο>σιν τής Φιλιππουπόλεως υπό των Βουλγάρων (1205) 
καί την εγκατάλειψή του Πετρασοϋ υπό τοϋ Renier (1206), δπου είχε 
καταφΰγει προς ασφάλειαν 3), ή τής Ροδόπης περιοχή μετά τής μονής 
κυριαρχείται πάλιν υπό των Βουλγάρων, κατ’ άρχάς μέν υπό του ήγεμο- 
νίδου Σλαύου (Esclas), μεθ’ οΰ συμμαχεί ό διάδοχος του αύτοκράτορος 
Βαλδουίνου Ερρίκος (1208) καί εγγυά αύτφ την θυγατέρα του έν Στε- 
νιμάχφ4), εϊτα δέ υπό τοϋ τσάρου Άσέν II μετά την παρά τή Κλοκοτνί- 
τση νίκην αϋτοϋ κατά τοϋ Θεοδώρου τοϋ Κομνηνοϋ (1230) 5). Άποθανόν- 
τος τοϋ Άσέν (1241) ή μονή μετά τής επαρχίας δλης καταλαμβά
νεται υπό τοϋ αύτοκράτορος τής Νικαίας Βατάτση : «Στενίμαχος καί 
Τζέπαινα καί όσα ήν τω τής Ροδόπης ό'ρει παρακείμενα πολίχνιά τε καί 
κωμοπόλεις υποφορά τοϋτφ (τψ Βατάτση) γεγένηται καί όρος αϋτφ τε καί 
τοίς Βουλγάροις "Εβρος ήν ποταμός» 6), από των διαδόχων τοϋ οποίου πε
ριέρχεται εις τούς Παλαιολόγους τοϋ Βυζαντίου (1261). Τφ 1342 ή μονή 
αύάις περιέρχεται ύπό.τήν κυριαρχίαν των Βουλγάρων παραχωρηϋείσης 
υπό τής αύτοκρατείρας Άννης τής Σαβοϊανής τής επαρχίας Φιλιππουπό- 
λεως—Στενιμάχου είς τον τσάρον των Βουλγάρων ’Αλέξανδρον Ίωάννην 
διά συνθήκης1). Μετά τήν άλωσιν τής Φιλιππουπόλεως—Στενιμάχου υπό 
των Τούρκων(1362)καί τήν κατάληψιν ταύτοχρόνως των επί τής Ροδόπης 
ή μονή περιέρχεται υπό τήν επικυριαρχίαν των Τούρκων καί παρέμεινεν ύπ’ 
αυτούς μέχρι τήςΒερολινίου συνθήκης (1878).Οι βοΰλγαροι κατά τήν κυριαρ
χίαν των επί τής Ροδόπης ώς ορθόδοξοι εσεβάσθησαν άναμφιβόλως άπαντα 
τά προνόμια καί δικαιώματα τής μονής. Ή  διισχύρισις δετών λογίων των 
δτι υπό τοϋ τσάρου Αλεξάνδρου ύπήχθη ή μονή υπό τήν πνευματικήν τοϋ 
εν Τυρνάβφ Βουλγαρικοϋ πατριαρχείου δικαιοδοσίαν δεν είναι έξηκριβω- 
μένη. Είναι μάλλον εικασία προερχομένη έκ τής είκόνος τοϋ τσάρου, τής 
επί τοϋ τοίχου τήςεκκλησίας τοϋ κοιμητηρίου εζωγραφημένης καί έκ τίνος 
παραδόσεως περί αϋτοϋ, εξ ού υπολαμβάνεται καί κτίτωρ τής μονής δεύ
τερος καί δωρητής μετά τήν προσάρτησιν τής επαρχίας Στενιμάχου είς τό 
Βουλγαρικόν βασίλειον.

ζ'.) Έπί τουρκοκρατίας ή μονή πολλάκις έδηώθη καί κατεστράφη

2) V i l l  e-H a r d ο ιι i n, La conquete de Constantinople, § LXIX, σελ. 8ό
3) Αυτόθι, § XCII καί Cl.
4 )  V a l e n s i e n  n e s ,  histoire de Γ enpereur Henri § V III—IX.
5) Z 1 a t a r s k y B. Ή  τοϋ ‘Ασέν επιγραφή παρά τφ Στενιμάχφ. Bull, de 

la eociete arch, Bulg. Sophia, έτ. 1911, τόμ. II, σελ. 231.
ί) Ά  ti ί  ο «  9 λ 1 t ο « Γ, Χ(?ον. § 44»
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καί άνεκτίσθη μέν υπό των μοναχών, άπώλεσε δ5 όμως εν τφ μεταξύ πάντα 
τά προσοδοφόρα κτήματα της, 6Γ ών άρχήθεν έπροικίσθη ύπό ιού 
κτίτορος, πλήν των παρακειμένων αυτή γαιών καί τινων έν Στενιμάχφ 
Τούτων τα έσοδα άρχομένουτού 18ου αιώνος δεν έπήρκουν προς διατροφήν 
πλειονων των 30 μοναχών, ενώ οΰεοι τότε, καθ’ ά ήκουσεν ό διά Φιλιπ- 
πουπόλεως διελθών Γεράρδος Κορνήλιος van der Driesch, άνήρχοντο 
εις 300 (;). Συν τφ χρόνο) διά τής έπιμελούς τών γαιών της κατεργασίας, 
δια συλλογής ελεών και διά τών δωρεών και αφιερωμάτων τών πολλών 
προσκυνητών ή οικονομική κατάστασις αυτής έβελτιώθη ελαττωθέντος 
καί του τών μοναζόντων έν αυτή αριθμού εις δεκάδας μόνον τινάς.

Κατ’ αναφοράν τής Ελληνικής κοινότητος Στενιμάχου προς τό οι
κουμενικόν Πατριαρχεΐον από 2 Ίανουαρ. 1857, αίτουμένης τήν αρωγήν 
τής μονής υπέρ τών σχολείων της, μόνον τό ένοίκιον τών έν Στενιμάχφ 
κειμένων αλευρομύλων της άνήοχετο έτησίως εις δύο χιλιάδας λιρών, τ® 
δε έκ τής πωλήσεω; σταφυλών, μαλλιών, μετάξης, βουτύρου, ζφων, δερ
μάτων καί λοιπών έσοδα ήσαν διπλά καί τετραπλά. Έπί τού αύτονομια- 
κού καθεστώτος τής Ά ν . Ρωμυλίας (1879—1885) τά έσοδα τών προσο
δοφόρων κτημάτων της άνήρχοντο εις 3500 λιρών *). Καί κατά τήν εις τό 
ύπουργείον τών έκκλησιαστικών ύποβληθεΐσαν τή 15η Σεπτεμβρ. τού 1894 
έκθεσιν τού κ.Μ.Δ. Βαλαβάνωφ, άποσταλέντος ύπό τής Βουλγαρικής κυ- 
βερνήσεως, δπως μελετήση τό ζήτημα τής μονής μετά τήν ύπό τών Βουλ
γάρων κατάληψίν της, ή δλη αξία .τών προσοδοφόρων κτημάτων της άνήρ* 
χετο κατά τον επίσημον τού έτους 1891 κατάλογον εις 300 — 500 χιλιάδας 
περίπου χρυσών φράγκων. "Έκτοτε ήλαττώθησαν πολύ τά έσοδα, σήμερον 
δέ η μονή είναι βεβυθισμένη εις πολλά χρέη. Λέγεται ότι υπέρ τό έν καί 
ήμισυ εκαιομμύριον λεβίων οφείλει δίς τήν κυβέρνησιν μόνον έκ φόρων 
διά τά προσοδοφόρα κτήματά της καί καταβάλλεται προσπάθεια ύπό τής 
ίεράς Συνόδου παρά τή κυβερνήσει, δπως διά νομοθετικής οδού χαρισθή 
αυτή τό ποσόν τούτο.

η',) Τό τυπικόν τής μονής ε'νεκα τών έπελθουσώνέν τή χώρφ πολιτι
κών μεταβολών προ αιώνων ήτόνησε καί ή μονή έπί τουρκοκρατίας πε- 
ριήλθεν εις τάς χεΐρας τών Ελλήνων παρά τό 24ον κεφάλαιον τού τυπι
κού της, μή προσερχομένων πλέον προς μόνασιν έν αυτή Ίβήρων. Πατρι- 1 2

1) Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ΰ ,  Ιστορ. III, 66.
1) ’Ανατολική Έπιθεώρ. έφημ. ’ Αθηνών, 15 Ίανουαρ. 1885.
2) Πλήν τοϋ προμνημονευθένιος Συμεών έμόνασεν έν αυτή καί. ό Φιλιππουπό- 

λεως Δαμασκηνός.
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άρχαι και μητροπολΐται "Ελληνες εμόνασαν εν αυτή») και από ανεξαρτήτου 
αΰτη έγένετο σταυροπηγιακή καί πατριαρχική, άδηλον ακριβώς πότε, πάν
τως δμως ούχί προ του 17ου αίώνος· διότι έκτοτε καλείται ούτω, ίσως μετά 
την εκ βάθρων επί τοΰ μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Δανιήλ άνοικο- 
δόμησιν του ναού της (1604), έμπηχθέντος επί των θεμελίων του πατριαρ
χικού σταυροί, οπότε καί μετωνομάσθη ναός τής αγίας Τριάδος. Σιγγιλ- 
λιώδες πατριαρχικόν γράμμα από τοΰ έτους ζρλς', Φεβρ. ιε'. ίνδικτ. ια'. 
(τ.ε. 15 Φεβρ. 1628) συνιστά αυτήν ώς σταυροπηγιακήν καί πατριαρχικήν 
εις λαϊκού; καί κληρικούς όρίζον και τάς ύπογομένας εις. αυτήν εκκλησίας 
καί παρεκκλήσια έν Στενιμάχφ καί τοις περιχώροις *). 'Ωσαύτως ώς 
ταιαύιη μνημονεύεται καί έν πατριαρχικοί; έγγράςροις κατά Σεπτέμβρ. 
τοΰ 1699, Αύγουστον τοΰ 1725, ’Ιούλιον τοΰ 1742, το 1750 καί Μάϊον τού 
1790 2 3). ΓΩς ’ίδιον κτήμα το Πατριαρχεΐον διασφζει αυτήν από καταστρο
φής ένεκα τής συμμετοχής τοΰ ηγουμένου της Χριστοψόρου εις τό επα
ναστατικόν τού Στενιμαχίτου Χατζή — Πρίμου κίνημα περί τά μέσα τού 
18ου αίώνος 4).

Ό  ηγούμενος τής μονής έξελέγετο επί τουρκοκρατίας εν τή μητρο- 
πόλει Φιλιππουπόλεως κατά τήν έπικρατήσασαν έκπαλαι (δ η λ. από πολ
λοί) άρχαίαν συνήθειαν περί τής διοικήσεώς της κοινή ψήφφ καί γνώμη 
των κληρικών καί των προκρίτων τής Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου καί 
Άμπελιάνου καί θελήσει καί γνώμη των όσιωτάτων πατέρων της, ύπισ- 
χνουμένων έπισήμως δτι θά φυλάξωσι καί άποδώσωσιν εις αυτόν τήν 
προσήκουσαν εύλάβειαν καί ύπακοήν ώς προεστώτα καί γέροντα: Άπο- 
καθιστάμενος δέ οΰτος έν τή μονή ειχεν αυτός την διοίκησιν καί τήν δια- 
χείρισιν ώς τέλειος καί πληρεξούσιος κύριος των τε κινητών καί ακινήτων 
πραγμάτων, κτημάτων τε καί αφιερωμάτων καί έλογοδότει κατά τακτόν 
διάστημα χρόνου έγ τή μητροπόλει προ τών αυτών αρχών, ώς διαπιστού- 
ται έκ πρωτοκόλλου τής ίερας μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως από τού 
έτους 17814). Άπό τών μέσων τού 19ου αίώνος ήρξατο αΰθις ή άδελ-

2) L ο u i s P e t i t ,  αυτόθι, εισαγωγή, XXII.
3) Γ ε δ ε ώ ν Μ., Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 613. 624. 636. 643. 672.
4)  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  Μ υ ρ τ . ,  ό Στενίμαχος, § 9. Άθήναι 1929.
4) Τό περίού 6 λόγος πρωτόκολλον έχει επί λέξει. Κώδ, Κυρίλλου ίερας μητρο

πόλεως Φιλιππουπόλεως, σελ. αλ

*0 Φιλιππουπόλεως Κύριλλος έπιβεβαιοΐ
«Διά τοϋ παρόντος αποδεικτικού καί έμμαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον οτι 

κατά τήν επικρατούσαν έκπαλαι άρχαίαν συνήθειαν συναχθέντες είς έν μετά τών εν
τιμότατων κληρικών καί εύνενεστάτων αρχόντων τής καθ’ ημάς άγιωτάτης μητρο-
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φότηζ των μοναχών εκλέγουσα συμφώνως τφ τυπικώ αυτή τον ήγοΰμενον 
τής μονής εκ των μελών της εν γενική συνόδφ, προεδρειιομέτχ] υπό τοϋ

πόλεως καί των τίμιων προεστώτων καί τζορμπατζήδων τής πολιτεία; Στενιμάχου 
καί "Αμπελιάνου έπεριλάβαμεν τον λογαριασμόν τοϋ ίεροΰ μοναστηριού τής ύπερα- 
γίας ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας είς τό Μπάτσκοβον από τον ηγούμε
νον κυρ Γρηγόριον διά είκοσι δύ).μήνας καί κοινή ψήφω καί γνώμη των ρηθέντων 
τιμιοοτάτων κληρικών καί ευγενεστάτων άρχόνιων τή; Φιλιππουπόλεως καί των τι- 
μιιατάτων προεστώτων Στενιμάχου καί Άμπελιάνου καί θελήσει καί γνώμη τών έν 
τφ μονασεηρίφ όσιωτάτων πατέρων έψηφίσθη καί άποκατέστη διά ηγούμενος τοΰ 
ίεροΰ μοναστηριού Μπατσκόβου ό παπάκύρ Μακάριος, ό ηγούμενος τοΰ μοναστη
ριού τοΰ άγίου Θεοδώρου, ώστε εχειν την επιστασίαν τοΰ ίεροΰ τούτου μοναστη
ριού καί είναι αυτόν τέλειον καί πληρεξούσιον νοικοκύριν ιών τε κινητών καί ακινή
των πραγμάτων, κτημάτων τε καί αφιερωμάτων του ίεροΰ τούτου μοναστηριού, ώς 
άξιος καί πιστός οικονόμος καί δεδοκιμασμένος έν άλλοις τε καί μάλιστα έν τή μο- 
νή τοΰ άγίου Θεοδώρου, έν ή μέχρι τοΰ νΰν προεσιάθη' ό γάρ είδώ; προεοτάναι τοΰ 
ιδίου οΐκου καί έτέροις οίδε προΐστασθαι. Διορίσαντες τοίνυν καί άποκαταστήσαν- 
τες διά ηγούμενον τον ρηθέντα ηγούμενον παπά κύρ Μακάριον έν τφδε τφ Ιερφ μο- 
ναστηρίω ύπέσχοντο άπαντες οί έν αύτφ ευρισκόμενοι πατέρες, γέροντες κοί νέοι 
φυλάςαι καί άτοδοΰναι αύεω την προσήκουσαν εύλάβειαν καί ύπακοήν ώςπροεστώτι 
και γέροντι καί μηδένα έξέρχεσθαι τοϋ ίεροΰ μοναστηριού (κατά την έκπαλαι συ
νήθειαν) καί ούτε είς Φιλιππούπαλιν ούτε εις χωρίον ούτε εις τό μετόχιον καταβαί- 
νειν ανευ τής εκείνου γνώμης καί θελήιεως* όσης δέ ήθελεν έναντιωθή αύτφ είς 
καμμιαν προσταγήν ή είς όποιανδήποτε άλλην θέλησιν ήθελε φανή απαθής καί^πα- 
ρήκους, θελει παιδευθή εσχάτως μέ έξωσιν άπό τό μοναστήριον μέ ατιμίαν του καί 
ζημίαν του μενάλην παρ’ όλων ημών τών έν τφδε τφ γράμματι υπογεγραμμένων· 
Και εις διηνεκή την ενδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν έμπροσθεν τοΰ 
πανιερωτατου και σεβασμιωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου, κυρίου κυρίου Κυ
ρίλλου,επιβεβαιώσει τής αύτοΰ πανιερότητος κσί μαρτυρίφ τών ύποκάτωθεν έντιμο- 
τάτων κληρικών καί ευγενεστάτων αρχόντων καί τών προεστώτων τοΰ Στενιμάχου καί 
Αμπελιάνου καί επεδόθη τφ διαληφθέντι ήγουμένω κύρ Μακαρίιρ, α/ψπα', Νοεμ
βρίου κ<Γ'.

Σευοφύλαξ Δαμιανός υπόσχομαι, προηγούμενος Γρηγόριος υπόσχομαι, 
παπά ’ Ιωσήφ υπόσχομαι, Παπά Καλλίνικος υπόσχομαι, παπά Άνανίας υπόσχομαι, 
Καλλίστρατος ύπόσχομαι,Άγάπιος ιερομόναχος υπόσχομαι, παπά “Ανθιμος ύπο- 
σχομαι, ο ρήτωρ Δημήτριος μάρτυς, Γερμανός μοναχός υπόσχομαι, ό ακευοφύλαξ Νι
κόλαος μάρτυς, ό Μήτσος παπά Θεοδοσίου μάρτυς, ό δικαιοφύλαξ Δημήτριος μάρ
τυς, ό έστιάριος Μιχαλάκις μάρτυς, Μαργαρίτης μάρτυς, Δημήτριος τοϋ Μαργαρίτου 
μάρτυς, Χατζή Δόξάς μάρτυς, Κομνηνός τοΰ Χατζή Στέριου μάρτυς, Μανόλης τοΰ 
Χατζή Γιακομή μάρτυς, Πρίμος τοϋ Παναγιώτου μάρτυς, Χατζή Βέτζος μάρτυς, 
Νάσος μάρτΰς, Θεοδόσιος Τόλιου μάρτυς, Χατζή Διαμαντής μάρτυς».

"Εκ τών υπογεγραμμένων οί υποσχόμενοι είναι μοναχοί τής μονής, δ δέ δικαι- 
οφύλαξ Δημήτριος (τζελεμπή Δημητράκις) ό σκευοφύλαξ Νικόλαος (τζελεμπή Νικολάκις 
Ίωάννου Χατζή Νίκογλου), δ έστιάριος Μιχαλάκις (τζελεμπή Μιχαλάκις Κύρου) καί 6 
ρήτωρ Δημήτριος είναι οί σύμβουλοι τοΰ μητροπολίτου άρχοντες Φιλιππουπολεως, 
πόντε; δέ οί λοιποί είναι πρόκριτοι Στενιμάχου καί Άμπελιάνου, έξ οΰ φαίνετιη ότι
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αρχιερατικού ΙνΣτενιμάχφ επιτρόπου του αγίου Φιλιππουπόλεως, επικυ- 
ρουμένου του πρωτοκόλλου τής εκλογή; υπό τής μητροπόλεως Φίλιππον 
πόλεως, ώς εκπροσώπου τοϋ Πατριαρχείου. 'Ο ηγούμενος διώριζεν εκ των 
αδελφών τον οίκονόμον τής μονής (δίκαιον) γενικόν διαχειριστήν άπάσης 
τής περιουσίας κινητής τε καί ακινήτου τής μονής. Κατά τό έκδοθέν περί 
τής Εξαρχίας σουλτανικόν φιρμάνιον τοΰ 1870, καθ’ δ ώρίσθησαν αί Βουλ
γαρικοί μητροπόλεις καί αί μοναί αί άποσπώμεναι τού Πατριαρχείου καί 
περιερχόμεναι υπό την δικαιοδοσίαν τής Εξαρχίας, ή μονή παρέμεινε πα
τριαρχική ούδαμώς διεκδικηθείσα υπό των Βουλγάρων μετά των επί τής 
Ροδόπης μονών Βοδενών, Κουκλένης καί Βελασίτσης τής μητροπόλεως 
Φιλιπουπόλεως.

θ') Τφ 1664 έπεσκέψατο τήν μονήν μετ’ αρχιμανδριτών καί πρωτο- 
συγκέλλων ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος συλλέγων βοηθήματα υπέρ 
τού Παναγίου τάφου καί τώ 1720 ό διάδοχος αυτού καί ανεψιός επ’ αδελφή 
πατριάρχης Χρύσανθος Νοταράς, εις ον οφείλεται τύ εν Βουκουρεστίψ άν- 
τίγραφον τού τυπικού τής μονής «ής τίνος (βίβλου) καί τό ίσον μεταγραφέν 
ελαβον συν έμοί». Άμφότεροι έλειτούργησαν μετά τών μοναχών7). Τήν μο
νήν ωσαύτως επεσκέπτοντο καί οι εκάστοτε μητροπολΐται Φιλιππουπόλεως. 
Κατά σημείωσιν επί εντύπου τής μονής ό Παισιος έπεσκέψατο αυτήν τφ 
1819’Ιουνίου κη'καί έγραψε στίχους τινάς πολιτικούς δι5 αυτήν, καθ' ήν 
είχε συνήθειαν2),ό δέ Νικηφόρος τώ 1825. Πολλάκις δέ οί μετ’ αυτούς μη- 
τροπολΐται Νεόφυτος, Γρηγόριος, ’Ιωακείμ Εύθυβούλης καί Φώτιος. Κατ9 
είσήγησιν τού Βλ. Σκορδέλη καί τή βοήθεια τοΰ μεγάλου τού πατριαρχείου 
πρωτοσυγκέλλου Ευσταθίου Κλεοβούλου συνεστήθη έν τή μονή ιερατική 
σχολή, λειτουργήσασα μόνον κατά τά έτη 1870—74. Τοιαύτη δέ τις ή 
απλώς σχολή οίκοτρόφων μειράκιων ελειτούργει συντηρούμενη ύπό τής 
μονής επί τών πρώτων τής τουρκοκρατίας αιώνων εν τφ φρουρίω τόύ Πε- 
τριτσοΰ : «ένθα διετρέφοντο τά μειράκια» κατά τον Χρύσανθον Νοτα- 
ράν*). Έκ τούτου φαίνεται δτι ή μονή κατά τούς ζοφερούς τής δουλείας 
χρόνους ήτο καί φυτώριον ελληνικής παιδείας άνά τά μέρη ταύτα. * 1

όί Στενιμαχΐται ένδιεφέροντο περί τής μονής. Έκ τοΰ πρωτοκόλλου φαίνεται ότι ή 
οικονομική κατάστασις τής μονής λήγοντος τοϋ 18ου αίώνος δεν ήτο ανθηρά καί 
διωρίσθη ηγούμενος δε δοκιμασμένος προς διόρθοοσιν αυτής.

1) Κατά παρακβιμένας σημειώσεις έν τφ τυπικφ τοϋ Βουκουρεστίου έν ταϊς 
σελίσιν 67. 68. 69. L o u i s  P e t i t  αυτόθι, σελ. XXV.

2) Β λ. Σ κ ο ρ δ έ λ η, Δελτίον ίστορ. έθνολογ. εταιρείας Α θηνών, τόμ. Γ'. 
ετ. 1889, σελ. 354.

3) L ο u i s Ρ e t i t, ένθα ανωτέρω. οελ. XXVI.
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ι') "Ενεκα των έπιγενομένων καταχρήσεων επί τής διαχειρίσεως τής 
περιουσίας τής μονή; υπό τοΰ ηγουμένου καί του δικαίου αυτής (οικονό
μου—επιτρόπου) φθίνοντος του 19ου αίώνος και ένεκα άλλων έπισυμ- 
βάντων εν τή μονή ατοπημάτων τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον άπέστει- 
λεν έκ Κωνσταντινουπόλεως διόρισαν ηγούμενον τώ 1892 τον αρχιμαν
δρίτην Κύπριον Μακάριον. Τό τοιούτον έξώργισε τους μονάχους, ή δέ 
ήκιστα ιεροπρεπής προς αυτού; συμπεριφορά τού ηγουμένου έπήνεγκε 
τήν κατά την απουσίαν αυτού εν Κωνσταντινουπόλει καθαίρεσίν του υπό 
τής αδελφότητος, ήτις ήτήσατο καί δι’ αναφοράς καί διά πρεσβείας παρά 
τού Πατριαρχείου, δπως αύτη εκλέξη τον ηγούμενόν της, ώς έγίνετο πρό- 
τερον. Οΰτω κατά τάς έορτάς τού Πάσχα τφ 1894 ή αδελφότης προ'έβη 
εις τήν εκλογήν τού έκ των μελών της ίερομονάχου ’Ακακίου Φιλιππου- 
πολίτου ώ ; ηγουμένου, άνδρός ευσεβούς, λογίου καί διακριθέντος έν τή 
Ιερατική υπηρεσία ώς αρχιερατικού προϊσταμένου τής επαρχίας Καβα- 
κλή καί ώς εφημερίου τής εκκλησίας 'Αγίου Κωνσταντίνου έν.Φιλιππου- 
πόλει. Ή  εκλογή διεξήχθη όμαλώς έν τή μονή υπό τήν προεδρείαν τοΰ 
αρχιερατικού επιτρόπου έν Στενιμάχφ ίερέως Λεωνίδα, δστις καί άπέστει- 
λεν εις τήν μητρόπολιν τό σχετικόν πρωτόκολλον. Δυστυχώς ή ήκιστα δι
πλωματική προορατικότης τού πατριαρχείου ένεργούντος καθ’ ύπόδειξιν 
ενδιαφερομένων, δπως άλλος έκλεγή ηγούμενος, περιέπλεξε τήν κατάστα- 
σιν καί έπήνεγκε τήν απώλειαν τής μονής. Τό πατριαρχειον ου μόνον δεν 
άνεγνώρισεν ώς ηγούμενον τον -ψηφισθέντα ’ Ακάκιον, αλλά καί καθήρε- 
σεν αυτόν μετ’ άφορισμού από τού ιερατικού αξιώματος, άπέστειλε δέ 
αύάις τον άνακληθέντα Μακάριον, δπως έπαναλάβη τήν ήγουμενείαν. 
Τό τοιούτον προεκάλεσε τήν επέμβααιν τής Βουλγαρικής κυβερνήσεως 
χάριν τής κινδυνευούσης δήθεν τάξεως, πράγματι δμως προς κατά- 
ληψιν τής μονής, ήν οΐ Βούλγαροι από πολλού έπωφθαλμίων ένεκα τών 
εισοδημάτων της. Ό  ’Ακάκιος καθηρημένος καί άφωρισμένος υπό τής 
μητρός εκκλησίας εν τή άπελπισίφ του προσεχώρησεν εις τήν ’Εξαρχίαν 
μετά τινων μοναχών καί ούτω ή μονή περιήλθεν εις τούς Βουλγάρους 
μεθ’ δλας τάς τού Πατριαρχείου διά τού αγίου Φιλιππουπόλεως διαμαρ
τυρίας προς τήν Βουλγαρικήν κυβέρνησιν αίτουμένου τήν άπόδοσίν της. 
'Η Βουλγαρική κυβέρνησις άνεγνώρισεν ώς νόμιμον τήν εκλογήν τού 
’Ακακίου έπαναληφθεΐσαν υπό τής αδελφότητος τής μονής, ή δ’ ’Εξαρ
χία άποδεξαμένη τήν εις αυτήν προσχώρησιν τής αδελφότητος υπήγαγε 
τήν μονήν υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τής έν Σοφία ίεράς Βουλγ. 
Συνόδου. Τό έν Χάγη διαιτιτικον δικαστήριον, ου έζητήθη ή γνώμη 
περί τής άμφισβητουμένης υπό τών 'Ελλήνων καί τών Βουλγάρων κυ
ριότητας τής μονής παρά τής προς έκδίκασιν τών κτημάτων τών διαλυ- 
θεισών ήδη από τού 1906 Έλλην. έν Βουλγαρίςι κοινοτήτων μεικτής Έπι- 
@ ρ α κ ι , κ & Ζ \  5
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τροπείας συμφωνώ; τή συνθήκη του Neilly, έπεδίκασε τήν μονήν είς τό 
Πατριαρχεΐον και τήν Έλλην. Κοινότητα Στενιμάχου.

ια') *Η μονή άποτελεϊται έκ τετράπλευρου μεγάλου διωρόφου κτιρίου 
περιβάλλοντος μεγάλην λιθόστρωτον αυλήν, εν ή είναι έκτισμέναι δυο 
έκκλησίαι. 'Ο έπισκεψάμενος αυτήν έν ετει 1706 Ρ. Lucas παρομοιάζει 
προς φροΰριον μετά τριών πυλών, έχον έν ·τφ κέντρφ του εκκλησίαν άνα- 
καινισθείσαν υπό τοΰ βχσιλέως Μαυρίκιου (;), ου τήν εικόνα πολλαχοΰ τής 
μονής είδεν έζωγραφηιιένην ’ ). Έκτοτε ή μονή έπαθε πολλάκις έκ πυρ- 
καϊάς καταστραφείσης όλοτελώς τής δυτικής πτέρυγος τοΰ κτιρίου και μέ
ρους τής βορείου. Εσχάτως άνωκοδομήθη ή απειλούσα.πτώσιν ανατολική 
πλευρά λιθόκτιστος δλη τή αρωγή τοΰ νΰν τσάρου τής Βουλγαρίας ευ
σεβούς Βόριδος I, τρίτου ήδη κτίτορος αυτής κατά τούς Βουλγάρους.

Έκ τών παλαιών τής μονής κτιρίων τοΰ XI αϊώνος διασφζεται μόνον 
τό διώροφον τοΰ κοιμητηρίου κτίριον επί υψώματος άνατολικώς τής μονής 
περί τά 500 μέτρα μακράν. “Ή  κάτω οροφή αύτοΰ χρησιμεύει ανέκαθεν 
ώς δστεαποθήκη (ossarium), ή δέ άνω είναι εκκλησία προς τιμήν τών 
’Αρχαγγέλου. Τό κτίριον εύρίσκεται εις έρειπιώδη κιχτάστασιν άνακαινι- 
σθείσης έν τώ μεταξύ μόνης τή; στέγης του. Αί τοιχογραφίαι τής εκκλη
σίας ανάγονται εις τον XII αιώνα, ως ή τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί 
ή τών αδελφών κτιτόρων τής μονή; Γρηγορίου καί Άπασίου ΙΙακουρια- 
νών. Αί επ’ αυτών έπιγραφαί άπασαι είναι Έλληνικαί. ΙΙαρά τή τοιχογρα
φία τών κτιτόρων είναι καί ή τοΰ τσάρου Ίωάννου (Ivan) ’Αλεξάνδρου 
(1331 — 1371) έν φυσικώ σχεδόν μεγέθει μετά τή; επιγραφή: παρά τή κε
φαλή του! «Ίω(άννης) έν Χ(ριστ)φ τψ Θεφ ευσεβής βασιλεύς καί αύτο- 
κράτωρ τών Βουλγάρων καί τών Ρωμαίων ’Αλέξανδρος» 1 2).

Οί Βούλγαροι θεωροΰσι τούτον τον τσάρον ώς δεύτερον τής μονής 
κ-πτορα καί δωρητήν, ώ; προερρήθη, στηριζόμενοι εις τήν άφήγησιν τοΰ 
Luccari, ότι έν τή περί τον Στενιμαχον μονή τής Παναγίας, ιδρυθείση 
ύ.τό uvo: ’Ίβηρο; βασιλέω; (re di Hiueria), είδε τήν προσωπογραφίαν 
τοΰ τσάρου Ίβάν ’Αλεξάνδρου έν φυσικό) μεγέθει (ritratto al naturale) 
ώς κτίτορος, διότι ή έκκλησία τής μονής έμεγεθύνθη καί έπροικίσθη 
(accrescinta e bonificata) ύπ’ αυτοϋ διά μεγάλων εσόδων κατά τάς τών 
μοναχών δηλώσεις προς αυτόν έπισκεψ χμενον τήν μονήν φθίνοντος τοΰ 
16ου αϊώνος 3).

1) Προφανώς πρόκειιαι περί τής εΐκόνος τοΰ αύτοκρ. ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 
Ρ. L u c a s, Voyage dans la Grece κτλ. Paris 10.

2) “Ιδε καί J o r d .  I v a n o w ,  Τό φροΰριον τοΰ Ά σέν (ΙΊετριτσός) έν τφ 
Bull, de la soc. arch. Bulg. τόμ. II, σελ. 213.

3) L u c c a r i, Annali di Rausa, έτ. 1605, οελ. 52. J i r e c e k—A r g y- 
f  o w, ‘ Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 424.—Πλήν τής είδήσεως ταύιης τοΰ Ραγού-
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ιβλ) Ή  έν tf| αυλή της μονή: κυρία εκκλησία (τό καθολικόν) τιμώμε
νη έπ’ όνόματι τής κοιμήσεω: τη: Προ τόκου προέρχεται από τοΰ 17ου 
αίώνος άνοικοδομηθεΐσα εκ βάθρων έν τη θέσει τής υπό τον Πακουρια-

Αί έκκλησίαι τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί της Παναγίας της Μονής

νοΰ κασθείσης υπό τοΰ αγίου Φιλιππουπόλεως Δανιήλ τφ 1604 καί με- 
τονομασθεΐσα τής αγίας Τριάδος κατά τινα επιγραφήν επί τοΰ νάρθηκος

σαίου περιηγητοϋ καί τής φερομένης νΰν ώς προσωπογραφίας τοΰ τσάρου μετά τής 
περί αυτήν Έλλην. επιγραφής οόδεμία άλλη μαρτυρία περί τοΰ τσάρου Ίβάν "Αλε
ξάνδρου ώς κτίτορος τής μονής υπάρχει. Οί πρεβυτεροι των Στενιμαχιτών, οΐτινες 
τακτικώς καί πολλάκις έπεσκέπτοντο κατ’ έτος την μονήν καί έγνώριζον πάντα τα 
κατ’ αυτήν, διϊσχυρίζονται ότι ή μέν προσωπογραφία είναι τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλε
ξίου τοΰ Κομνηνοϋ γραφεΐσα συγχρόνως μετά των προσα>πογραφιών των κτιτόρων 
αδελφών, ή δ’ επιγραφή δεν υπήρχε μέχρι τής υπό των Βουλγάρων καταλήψεως τής 
μονής, έγράφη δέ βραδύτερον ύπ’ αυτών πρός πίστωσιν τών επί τής μονής παλαιών 
δικαιωμάτων των. Καί εγώ αυτός τρις έπισκεψάμενος τήν μονήν προ τοΰ 3892 καί 
τό κοιμητήοιον περιεργαστείς λεπτομερώς δεν διέκρινον τοιαύτην επιγραφήν. "Ο
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δυσανάγνωστου νυν ένεχιχ τής επιγενομένης έπιχοισεοις. Η μετονομασία

Τό εσωτερικόν τής εκκλησίας t Γ|ς μονής Πετριτποϋ

δέν έαεκοάτησεν. 'Η εκκλησία είναι τυττου των εν ’Ά-θφ εχουσα έκατέ-

Jirecek διατείνεται, καθ’ α ήκουσε παρ’ αξιόπιστων Βουλγάρων, δτι ή προσω
πογραφία τοϋ τσάρου ύιρίστατο έν τή μονή έπ'ι τουρκοκρατίας χωρίς νά σημείο! 
τό μέρος καί προς πίστωσιν τοϋ λόγου του παραπέμπει εις τό πλήρες αμετροε
πείων βιβλίον τοϋ δημοδιδασκάλου Ζαχάριεφ « Ίστοριογεωγραφίκή περιγραφή τής 
περιφερείας Τατάρ ΙΙαξαριξικίου», έτ. 1870, Βιέννη, σελ. 65. *Άν ή προστο- 
πογραψια είναι τοϋ τσάρου ή τοϋ Κομνηνοΰ, προσαρμοσθεϊσ α βραδύτερον 
πρός τά χαρακτηριστικά τοϋ τσάρου, γνωστά άλλοθεν, οόδέν δύναμαι νά εί- 
πω. "Οτι όμως τινές των Βουλγάρων συνεθίζουσι νά καταψευγωσιν εις ίστορικάς 
πλαστογραφίας πρός ύποστήριξιν των γνωμών των, σημειώ ενταύθα δύο περιπτο')- 
σεις άναψερομένας εις την αύτήν μονήν; α) Έν τφ έσΐιατορίω τής μονής επί τοϋ 
νοτίου τοίχου ήσαν έζωγραφημένοι έν φυσικω μεγέθει καί λίαν έντόνως μεθ’ ελλη
νικών επιγραφών τών ονομάτων των οί φιλόσοφοι ; Σωκράτης, Πλάτων, Πυθαγό- 
ρας, 'Αριστοτέλης. Κατά την εις την μονήν έπίσκεψίν μου μετά τών μελών τοϋ έν 
Φιλιππουπόλει αρχαιολογικού συνδέσμου τφ 1927 είδον τάς τοιχογραφίας ύφισταμέ-
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ρωθεν αψίδας καί δόλον κνκλοτερή διέσωσεν υμως εκ τής παραδόοεως 
των προγενεστέρων αιώνων τά παςά τή βάσει τοΰ θολού εκατέρωθεν άε-
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Είκόνες τών δωρητών επί τοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος.

τώματα. Είναι λιθόκτιστος διά κανονικών τετραπλενρων ασβεστολίθων 
και ομοιάζει κατά πολύ προς την έν τω Αμπελίνεο τοΰ Στενιμάχου έκκλη-

νας ακόμη καί λεπτομερώς περιειργάσθην αύτάς. Τώ 1933 έπισκεψάμενος πάλιν την 
μονήν μάτην άνεζήτηια αύτάς. Εις τάς θέσεις τών δύο φιλοσόφων ήνοίχθησαν πα
ράθυρα, οί δέ δύο άλλοι μετεμορφώθησαν παραδόξως εις τον Ευθύμιον τελευταΐον 
πατριάρχην Τυρνόβου καί εις τον άγιον Ίωάννην τής Ρήλας μετά βουλγαρικών 
επιγραφών ! 2) Περί τοΰ προμνησθέντος Βουλγάρου πατριάρχου Ευθυμίου υπάρχει 
παράδοσις ότι μετά την εις τούς Τούρκους πτώσιν τοΰ Τυρνόβου, όπερ ήρωϊκώς 
ύπεστήριξεν, ό ιεράρχης έξορισθείς υπό τών καταχτητών έμοιασε καί άπεθανεν έν 
τινι μονή. *Η μονή δεν μνημονεύεται, άλλ’ υποτίθεται δτι είναι τις έκ τών έν Βουλ- 
γαρίρ. Τφ 1903 ό ήγούμενος τής μονής Βατσκόβου μετά τινων μοναχών έσκηνοθέ- 
τησαν τά εξής ; Έπισκευάζοντες δήθεν τον νάρθηκα τής εκκλησίας τής μονής άνέ- 
σκαψαν τάφον ευρισκόμενον έν αύτώ, περί ού διεκήρυξαν urbe et orbi, ότι ήτο ό τοΰ 
πατριάρχου Ευθυμίου, ώς διε-ταστούτο έκ τών λειψάνων τής αρχιερατικής αυτού 
στολής καί έκ τής έν τώ ταφώ εύρεν ·σηί έιτί λευκοσιδήρου διά μελανός γεγραμμένης 
Σλαυϊκής έπιγραφής : Ε υ θ ύ μ ι ο ς  π α τ ρ ι ά ρ χ η ς  Τ υ ρ ν ό β ο υ, ή τις ήτο
πλαστή καί υποβολιμαία. Συγκίνησις. ώς είκός, κατέλαβε σύμπαντα τον Βουλγαρι
κόν κόσμον καί ό λαός συνέρρεεν εις την μονήν, όπως προσκυνήση τά άγια λείψανά. 
Έγερθεισών αμφιβολιών περί τοΰ πράγματος ή κυβέρνησις καί ή ιερά Σύνοδος άπέ- 
αεειλαν είς τήν μονήν έπιτροπείαν έκ τών καθηγητών Ίορδάνου Ίβανώφ, μεσαιωνο
δίφου καί Βογδάνου Φίλωφ αρχαιολόγον, όπως μελετήση τά τοΰ τάφου καί ύποβάλη 
αύταΐς έκθεσιν. *11 περί τής έπιγραφής άνακοίνωσις τοΰ Ίβανώφ. έν σχετική του 
μελέτη εχει επί λέξει: Ce qui concerne le tombean decouvert en 1905 et attribue 
an dernier patriarche de Tiruovo Euthvmios, nos fouilles et recherches ont donue
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αίαν, την καλούμενην τής Παναγίας τής Φανερωμένης, ως πρ< ς την αρχι
τεκτονικήν, κτισθεϊσαν περί τους αυτοί*: χρόνον: καί άνήκουσαν άλλοτε εις 
την μονήν. Αί τοιχογραφίαι καταλαμβάνουσιν ά.ταν τό εσωτερικόν τής έκ-

Τοιχογραφίαι

κλησίας ώς και τον νάρθηκα καί προέρχονται από των αυτών χρόνων * 1). 
Αΰται είναι λίαν έντονοι, τινές δέ καί μεγαλοπρεπείς ,ώς αί των δωρητών 
Κωνσταντινουπολιτιών αρχόντων Γεωργίου πατρός καί Κωνσταντίνου υίοΰ, 
έν φυσική) μεγέθει επί τοϋ νάρθηκος, δστις ίστορήθη ΰπ’ αυτών, μοιασάν- 
των έν τη μονή.

Τά τής ίστορήσεως τοΰ νάρθηκος δηλοΐ καί ή ακόλουθος σορζομένη επι
γραφή : «Ηστόρητε ουτοςό Θείος καί πάνσεπτος άρτης τής πανιπερευλογι- 
μένης δεσπίνης ή μ (-— ημών) Θκου (—Θεοτόκου) καί άγιπαρθένου (αντί 
αειπάρθενου) Μαρίας, τής όνομαζωμένης Πετριοτίτσης καί μετονομασθέν- 
τος τοϋ ναού τής όμοουσυου καί ζωοπιοΰ καί αδιαιρέτου Τριάδος διά έξώ- 
δου κόπουτε καί δαπάνης τοϋ τιμιότατου καί ευγενεστάτου καί εκλαμπρω- 
τάτου άρχωντος κυροϋ κυροϋ Γεωργίου, έπαρχείας δέ Φαναριού καί Νεο- 
χωρίου. Γέγωνεν δέ ης (—εις) τάς ημέρας τοϋ παναγιωτάτου καί οίκουμε-

un resultat negativ. L’inscription Slave, qui 6tait trouvee dans le tombeau en 1905 

par sa p a l e o g r a p h i c  ne  p e n t  r e m o n t e r  a u c u n e m e n t a u  
m o y e n  a g e ;  c’est u n e  f a b . i c a t i o n  r e c e n t  e, acte de patrio- 
tisme fervent. D’alleurs l ’un des myslificateurs avoue deja sa faute» ! ! Bull, de la 
soc. archeol. Bulg. Τόμ. II, 1911, σελ. 230. Ή  περί ής ό λόγος επιγραφή τοΰ τσά
ρου είναι νϋν χρυσή καί λίαν έντονος.

1) Περί των αγιογραφιών έν γένει τής μονής ΐδε μελέτην τοϋ Ρώσου Γραμπάρ 
έν τφ Bull, de I’inst. arch, Bulg. Sophia, τόμ. II, Ιτ. 1923—24, ο*λ. 1 και εξής,
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νικοΰ πριάρχου (=πατριάρχου) κυροϋ Παρθενίου, ήγουμενεΰοντος τοΰ πα- 
νωσιοτάτου έν ίερομονάχης κ (=καί)πνικής (πνευματικοίς)πατράσιν κυροΰ 
Παρθενίου, άρχηερατευοντος Φιλιποπόλεως κυροΰ Γαυριήλ έν τφ ζρνα' 
(=1643) μηνί Ιουλίου λ', ίνδ.ιαλ».

Ή ετέρα εν τή αυλή τή; μονή; εκκλησία, συνεχόμενη τφ νάρθηκι 
τοΰ καθολικού, κεϊται επί τοΰ δευτέρου ορόφου κτιρίου, οΰ ό κάτω χρη
σιμεύει ώς στοά. Είναι μεταγενέστερα καί τιμάται επ’ όνόματι τοΰ αγίου 
Νικολάου, αί δέ τοιχογραφίαι της όλως άτεχνοι προέρχονται από τοΰ έ
τους 1846 κατά σψζομένην επιγραφήν : «Ό  ναός οΰτος έζωγραφίσθη δι* 
εξόδου τοΰ μακαριωτάτου πανοσιωτάτου Κωνσταντίνφ ήγουμενεΰοντος 
τοΰ όσιωτάτου σεβασμιωτάτου κυρίου κυρίου Χ"Κυρίλλου,έ'τει 1846,μηνί 
Σεπτεμβρίψ^.Ό εσωτερικός διάκοσμος τής εκκλησίας ΐαΰχης είναι άπλοΰς 
καί πενιχρός. Σπανιώτατα δέ περίεργός τις επισκέπτης ανέρχεται την κλί
μακα τής εκκλησίας προς προσκΰνησίν της, οίονεί αγνοουμένης. Προ αυ
τής ΰψοΰται καί τύ λιθόκτιστον υψηλόν τής μονής κωδωνοστάσιον,

ιγλ) Άςιοπαρατήρητον είναι τό έν τφ κάτω όρόφω τής νοτίας τοΰ 
κτιρίου πτέρυγος κείμενον έστιατόριον διά τε τάς τοιχογραφίας του καί 
τάς έπιμήκεις μεγάλας μαρμαρίνας τραπέζας, επί τής πρώτης ών είναι κε· 
χαραγμένη ή έπιγραφή : «'Ιί παροΰσα μαρμαρωτράπεζα υπάρχει (δι*) εξό
δου καί δαπάνης τοΰ πανιερωτάτΟυ καί λογιωτάτου πρόην Φιλιππουπό- 
λεως κυρίου κυρίου Δαμασκηνοΰ,ήγουμενεΰοντος τοΰ πανοσιωτάτου αγίου 
καθηγουμένου κυρίου Ματθαίου, ίερομονάχου, έτους Σωτήρος Χριστοΰ 
φχα (=1601), ίνδικτιώνος ι6\, μαΐστορ(ος) Νικολάου». Έπί τοΰ εξωτερι
κού προς την αυλήν τοίχου τοΰ αυτού έστιατορίου κατά τό άνω μέρος υπάρ
χει ωσαύτως μεγάλη τοιχογραφία, παριστάνουσα λιτανείαν, προφανώς 
την μεταφοράν τής θαυματουργού τής Θεοτόκου εϊκόνος έκ τής μονής εις 
τόΚλωβίον1), προπορευομένων έξαπτερΰγων, μοναχών καί ιερέων μετά 
τοΰ ηγουμένου, κρατοΰντος την ποιμαντορικήν του ράβδον καί περιβεβλη- 
μένου τά άμφιά του καί ακολουθούντο; πλήθους λαοΰ άνδρών, γυναικών 
καί παίδων, ήμφιεσμένων κατά τον προ αίώνος τρόπον. ’Άνωθεν τής σκη
νογραφίας ταΰτης παρίσταται ό τής μονής περίβολος μετά τής έν αντφ έκ- 
κλησίας τής κοιμήσεως καί ό κτίτωρ Γρηγόριος μετά τοΰ βασιλέως Α λε
ξίου τοΰ Κομνηνοΰ κρατούντες εκατέρωθεν ναόν 1 2 * * * * * * 9). "Ωσαύτως παρίσταν-

1 ) “Ιδε αμέσως κατωτέρω.
2) Έ κ  τούτου όρμώμενος τεχνοκρίτης τις υποθέτει οτι καί ή έν τφ κοιμητη-

ρίφ εΐκών τοΰ τσάρου Αλεξάνδρου είναι ή τού 'Αλεξίου Κομνηνοΰ, ώς κτίτορος.
“ Αλλως τε ή τεχνοτροπία της είναι ή αυτή τής των παρακειμένων τών κτιτόρων
αδελφών εικόνων από τοΰ 12ου αίώνος προερχομέχων, ένφ ή τοΰ τσάρόυ ώς μεταγε
νεστέρου κατά δύο αιώνας τών πρώτων κτιτόρων έδει νά ιίναι διάφορος. Είκών τοΰ
αύτοκράτορος 'Αλεξίου έν φυσικφ μεγέθει υπάρχει καί έν τφ νάρθηκι έζωγραφη-
μένη πρό τών τών δωρητών αρχόντων Κωνσταντινουπολιτών. Πιθανώς δέ ταύτην καί 
τήν φερομένην ώς τοΰ τσάρου ’Αλεξάνδρου έξέλαβεν 6 Ρ. Lucas ώς τοΰ αντοκράτο-
ρος Μαυρίκιου,
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ται διάφορα περί την δλην σκηνογραφίαν τοπία καί κτίρια περί την μο
νήν. Μεταξύ τοΰ λαοΰ διακρίνονται προπορευόμενοι οι τής μονής επίτρο
ποι, γνωστοί πρόκριτοι Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου.

Τά εν ταίς έκκλησίαις τής μονής ώς καί τά έν τώ μουσείφ, πρφην 
θησαυροφυλακείφ αυτής, ιερά σκεύη, εικόνες, άμφια,ξυλογλυφήματα, σταυ
ροί πολύτιμοι καί άλλα τιμαλφή αφιερώματα, άριθμοΰντα τριών—τεσσά
ρων αιώνων βίον, είναι οΰχί τής τυχούσης αξίας από άπόψεως τεχνοτρο
πίας. Αξιοσημείωτος είναι τρίπτυχος πίναξ, εν φ είναι γεγράμμένα τά 
ονόματα των δωρητών από διαφόρων τής Θράκης πόλεων καί κωμοπό- 
λέων καί κωμών από τών πρώτων τή; τουρκοκρατίας αιώνων.Μεταξύ τών 
εν τή στήλη εκ Στενιμάχου ονομάτων φέρεται καί τό Βυζαντιακόν Λα- 
σκαρίνα. Έκ τών αγίων εικόνων τοΰ καθολικού εξέχει ή παλαιοτάτη τής 
Θεοτόκου, έσωθεν μέν όρειχάλκφ, έξωθεν δέ άργύρφ δλη πλήν τοΰ προσώ
που κεκαλυμμένη μετ’ Ίβηρικής επιγραφής από τοΰ έτους 1310 ήδη 1). 
Ό  Jirecek υποθέτει δτι ή είκών είναι άντίγραφον τής έν τή μονή τών Ί -  
βήρων έν ’Ά θ φ  εικόνος τής Θεοτόκου, τής έπονομαζομένης Πορταΐησοα'). 
Κατά την παράδοσιν ή είκών μειεκομίσθη έκ τίνος μονής τής Γεωργίας 
(Ίβηρίας) περί τό Κάρς κείμενης κατ’ άδηλον τρόπον. eO Κ. Οικονόμος 
άφηγειται τά τής παραδόσεως ώς εξής : «Μετά την άλωσιν τών μερών τής 
Θράκης εύρέθη ή είκών εν τινι σπηλαίφ, έως ήμισείας ώρας άπέχοντί τοΰ 
μοναστηριού κατά την νότιον πλευράν τοΰ σχίσματος τοΰ ορούς, οπερ κα- 
λοΰσι την σήμερον Κλωβίον, δπου έστί καί τις εκκλησία τής Θεοτόκου 
καί παρ’ αυτή άγιασμα. Καί κατά παν έτος τή Δευτέρςι τής Διακαινησίμου, 
καθ’ ήν ημέραν λέγουσιν δτι εύρέθη ή είκών, λιτανεύουσι μετ” αυτής έως 
έκεϊ εις τό ρηθέν Κλωβίον καί ποιοΰσι λειτουργίαν έν τή παρακείμενη εκ
κλησία τής Θεοτόκου, συντρέχοντες πολλοί καί από τών πέριξ κωμών 
καί χωρίων» *).

'Η  επί τής εικόνος επιγραφή άνεγνώσθη καί μετεφράσθη εις την Ε λ
ληνικήν υπό τοΰ Γεωργιανοΰ Ιερέως Ζαχαρίου τφ 1783, κατεγράφη δέ εν 
τινι τής μονής χεωογράφφ μή διασφζομένφ νΰν, έξ ού άντεγράφη έν τινι 
λειτουργικφ υπό τής μάμμης τοΰ Βλ. Σκορδέλη Ευγένειας. ’Έχει δέ 
αΰτη κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Σκορδέλη ώς εξής: 1 2 3 4)

1) Β λ. Σ κ ο ρ δ έ λ η :  Σημειώματα τινα περί τής μονής Βατσκόβου έν Στε- 
νιμάχφ. Δελτίον ίσιορ. καί εθνολογ. ’ Εταιρείας ’ Αθηνών, τόμ. Γ' έτ. 1889, σελ
354-358.

2) J i r e c e k-A r g y r o w, ’Οδοιπορικόν κτλ. σελ. 424.
3) Κ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Ίσιοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιπ- 

πουΐόλεως, Βιέννη, έι. 1819, σελ. 54 § νγ'.
4) Β λ. Σ κ ο ρ δ έ λ η ,  ένθα ανωτέρω.
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« ’Ιδού σημειώνομεν τά γεγραμμένα γράμματα, όπου εύρίσκονται εις 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής ΙΊετριτζιώτισσας το ασήμι γκιουρτζίδικα 
καί λέγουσιν ούτως, αψπγ\ Αύγουστου 6 .

Εις το δεξιόν μέρος.— Δέσποτα Κύριε ’Ιησού Χριστέ εν άγίψ πνεύ- 
ματι. Ή  παρούσα εικόνα τής ύπεραγίας ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτό
κου, τής μητρός, τού Κυρίου, ονομάζεται Πετριτζοΰλ, ήγουν Πετριτζιώ- 
τισσα» *Όθεν αυτήν την αγίαν εικόνα δύο αδελφοί την ίστορήσαμεν, ό 
μέν ένας ’Ιγνάτιος, ό δέ έτερος ’Αθανάσιος, διά χάριν εύλαβείας ημών τε 
καί τά τέκνα μας. Την άφιερώσαμεν καί τρία χωρία διά την αγίαν της 
εκκλησίαν νά εύρίσκωνται ώς σιτηρέσιον, τά όποια χωρία είναι μέσα εις 
τό κάστρον, οπού ονομάζεται Κάτλι' το πρώτον χωρίον λέγεται Καραλέτ, 
εξουσιάζει δύο μύλους καί ένα αμπέλι’ τό έτερον χωρίον λέγεται Έρηνίτ, 
ομοίως καί αυτό έχει δύο αμπέλια* τό τρίτον χωρίον ονομάζεται Λιλό, 
ετούτο εύρίσκεται επάνω είς τό βουνό, έχει καί αυτό μερικά χωράφια. 
Εις έτούιο τό χωρίον εύρίσκεται καί ή εκκλησία τής ύπεραγίας Θεοτόκου 
τής Πετριτζιώτισσας, οπού ονομάζεται ή αγία εικόνα γκιουρτζίδικα Πε- 
τριτζούλ.

Είς τό αριστερόν μέρος.— Ετούτην την ύπεραγίαν Θεοτόκον την 
ίστορήσαμεν είς τών Ρωμαίων την βασιλείαν είς τάς ημέρας τού πολυ- 
χρονημένου βασιλεως ’Ανδρονίκου Μιχαήλ, τού Παλαιολόγου τά παιδία, 
καί εις την Γκιουρτζίαν εβασίλευαν τότε βασιλείς Κωνσταντίνος καί Δη- 
μήτριος από την γενεάν τού Παγκρατίου, από Χριστού έτους πεντακο- 
σίους τριάντα, ίνδικτιών εννέα, εν μηνί Δεκεμβρίου 12 1). Έαύ δέσποινα 
μήτηρ τού Θεού βοήθησόν μας καί συγχώρησον τάς αμαρτίας μας έν ήμέ- 
ρφ κρίσεως είς τό φοβερόν κριτήριον, ημάς τε καί όλους τούς ευσεβείς 
Χριστιανούς.

Κάτωθεν.—Είς τον καιρόν τού καθηγουμένου κύρ Μακαρίου τού 
Φιλιππουπολίτου ήλθον εγώ ό δούλος τής ύπεραγίας Θεοτόκου από τό 
κάστρον Τύφλις τής Γκιουρτζίας, από την εκκλησίαν τού αγίου μανδηλίου 
Ζαχαρίας ίερεύς μέ τον υιόν μου τόν Πέτρον, έδιάβασα τά γράμματα 
γκιουρτζίδικα, οπού είναι γεγραμμένα είς τό ασήμι τής εικόνας καί έγρα
φαν έτσι, ώς όράς άνωθεν» *).

ιδ') 'Η  μονή φέρεται εν τφ τυπικφ, ώς προερρήθη, τής ύπεραγίας 1 2

1) Τό Γεωργιανόν χρονολογίαν άρχέται τφ 780, Ιπομένως τό ε ν ό ς  1310 (780-f- 
530) συμπίπτει μετά τής βασιλείας τοδ ’.Ανδρονίκου Παλαιολόγου του νεωτέρου.

2 ) Τά μνημονευόμενα τοπωνύμια άνήκουσιν άπαντα, είς τοποθεσίας τής Γεωρ
γίας (Ίβηρίας), δπου έκτίαθη πρό; άνάμνησιν τή; έπϊ τής Ροδόπης μονής τής Πε- 
τριτσονιτίααης ή Πετριτσιωτίσσης, εκκλησία τής Θεοτόκου υπό τό αυτό τοπωνυμι
κόν έπίθβτον.
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Θεοτόκου τής επονομαζόμενης Πετριτσονιτίσοης, διότι έκτίτθη «εν τη το- 
ποθεσίφ τοΰ κάστρου ΙΙετριχοοϋ» — «εν χειμάρρφ τιτί όχυρφ έν τοίς 
όρίοις τε του χωρίου διακειμένφ, δ παρά των έπιχωριαζόντων ονομάζεται 
Πεχριχαός, Βασιλικής δέ (χώρας) έπικέκληται» ’ ) καί ώρισμένως έν άγρώ 
καλουμένφ Ίωάννωβα *). Κατ’ επιγραφήν δέ διασφζομένην μέχρι σήμερον 
επί τοιχογραφίας τής εκκλησίας τοΰ κάστρου Πετριτσοϋ (Στενιμάχου) ; 
«...(Π)αναγίας τής Πετριτζηώτης δι’ έζόδου καί κόπου καί χειρός κάμ(οΰ) 
(τοΰ) άμαρτωλ(οΰ) (καί ά)θλίου ίερ(ομονάχου)....Κων(σταντίνου)..,» f) καί 
κατά πατριαρχικά έγγραφα από των αρχών ήδη τοΰ 17ου αίώνος καί 
κατά την εις την ελληνικήν άπόδοσιν τοΰ Ίβηρικοΰ Πετριτζονλ ή μονή 
επονομάζεται Θεοτόκου τής Πεχρζχσιώτης καί ΙΊεχριτσι,ωτίσοης. Έκ των 
δεδομένων, εί καί ό τόπος ΠετριζσονΙτισσα είναι αρχαιότερος, 6 μόνος 
κανονικώς έσχηματισμένος είναι ό τόπος Πεχριχαιώχιοοα καί ό λαϊκώ- 
τερος Πεχριχοιώζα. Τοπωνυμικόν έπίθετον έκ τοΰ Πετριτσός σχηματίζε
ται ή ΙΙετριτσηνός ή ΙΙεχριτσιώχης, θηλ. Πεχριχσιώζχααα. ΙΊρβλ. Στε- 
νίμαχος— Στενιμαχιώτης—χιώτισσα, Άμπελίανος— ’Αμπέλια νιώ της— νιώ- 
τισσα, Άμπέλινος— Άμπελινιώτης—νιώτισσα, Βοδενά — Βοδενιώτης — 
νιώτισσα» Κοόκλενα — Κούκλενιώτης—νιώτισσα, καί εϊ τι άλλο. 'Ωσαύτως 
τά λαϊκα θηλυκά : Στενιμαχιώτα, Άμπελινιώτα, Κουκλενιώτα, Βοδενιώ- 
τα κτλ. Ό  τόπος Πετρΐχαονίτισοα} άρσεν. Πεχριτσονίχης κατά πάσαν 
πιθανότητα είναι συγκεκομμένος τοΰ Πεχριχαζονίχιααα—Πετριτοζονίζη' 
έκ τοΰ Πετρίχσιον> δπερ ίσως έλέγετο άρχαιότερον εκ παραλλήλου προς 
το 1 Ίβχρίχαός. Πρβλ.. και τήν σημερινήν κωμόπολιν Πειρίζαι έκεΐθεν τής 
Ροδόπης. *Η προσωνυμία τοΰ Βαχακόβον ή όρθότερον bαζακόβον, καθ’ 
δσον είναι ήμΐν γνωστόν έκ των κωδίκων τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιπ- 
πουπόλεως καί των αρχείων τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου των άμπα- 
τζήδων, απαντά φθίνοντος τοΰ 18ου αίώνος. Τό Σλαυικόν δμως τοπωνυ- 
μιον Βάχοχοβα μνημονεύεται καί έν τώ τυπικφ τής μονής, ως αγρός δω- 
ρηθείς τή μονή.

ιελ) Προς τοΐς περί τών κτιτόρων τής μονής ΙΊακουριανών ρηθεί- 
σι 4) δέον νά προστεθώ π καί ταΰτα. "Αννα ή Κομνηνή περί τοΰ Γρηγο- 
ρίου λέγει: «άνήρ δέούιος μικρός ήν δέμας κατά τον ποιητήν, πλήν αλλά * 1
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1) Τυπικοί) κεφ I.
2) Αυτόθι κεφ. II. Ή  ϋατάληξιζ ω β α  είναι Σλαυική. Τοιαΰτα τοπωνύμια 

φευΟνται καί άλ,λα έν τφ τυπικφ, έξ οΰ τεκμαίρεται δτι οί Σλαΰοι άπό τοΰ X ήδη 
αίώνος κατεΐχον τά επί τής Ροδόπης ταΰια μέρη.

δ) Ί δ ε  Μ υ ρ τ .  Ά  π ο ο τ ο λ ί δ ου , ό Στενάμαχος σελ. 5, ένθα ό λόγος 
πβρί τοΰ κάστρου Πέτριτσόΰ ή Πετριτζοΰ.

1) “Ίδβ ανωτέρω § § α' καί γ\
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μαχητή;, γένους λαμπρού, έξ ’Αρμενίας ύρμώμενος». *) Ό  ίδιος δμως 
εν to) τυπική ομολογεί δη ήτα «έκ τής των. Ίβήρων παμφαεστάτης φυ
λής» και ότι ό πατήρ του ήτο «ό αρχών των αρχόντων» πιθανώς κουρο- 
παλάτης, άποθανών νέο: καί καταλιπών δύο υιούς Γρηγόριον καί Άπά- 
σιον και πολλάς θυγατέρας 4). Πιθανώς ούτος ήχο είς έκ τών άπαχθέντων 
επισήμων όμηρων υπό τού Βασιλείου II κατάτό ΙΟΟΟόν έτος, δτεοΰτος με- 
τέβη είς Ίβηρίαν, προς απόληψιν τής κληρονομιάς τού κουρουπαλάτου 
Δαβά3) καί συνωμολόγησε συνθήκην προς τον βασιλέα Gourguem *). 
Διαθεσάσης τής μητρος τωνάπασαντήν πατρικήν καί την ιδίαν περιουσίαν 
προς άποκατάστασιν τών θυγατέρων της, οί υιοί έδέησεν αυτοί νά δημιουργή- 
σωσι τήν τύχην των. "Οθεν μετέβησαν είς τήν αυτοκρατορίαν καί ό μέν 
Άπάσιος έγένετο μάγιστρος καί διώκησε τήν ’Αντιόχειαν επί τινα χρόνον; 
Ά  ποθανών προώρως διά διαθήκης κατέλιπε τήν κτηματικήν του περιουσίαν 
είς τον Γρηγόριον, δστις τότε ως δούξ διώκει τήν Τραπεζοΰντα 5). Ό  δέ 
Γρηγόριος διακριθείς έν τη διοικήσει έλαβε πολλά κτήματα παρά τού αύ- 
τοκράτορος έν Θράκη καί Μακεδονία, Άπό δουκός έν τή Άσία προήχθη 
είς μέγαν δομέστικον ΰπό τού ’Αλεξίου τού Κομνηνού, δν έβοήθησεν, 
δπως άνέλθη είς τον αύτοκρατορικόν θρόνον. Μετά τού ’Αλεξίου μετέχει 
τής κατά τού Γυσκάρδου εκστρατείας ΰ) καί τούτου άποθανόντος άποστέλ- 
λεται κατά τών Πετσενέγων. Κατά τήν προς αυτούς μάχην τού Βελιατόβου 
φονεύεται (1086) και θρηνείtol πικρώς υπό τού αύτοκράτορος 7).

ιστ.') Άντίγραφον τού τριγλώσσου τής μονής τυπικού κατά τά έν τέ- 
λει αυτού σημειούμενα κατετέθη υπό τού κτίτορος Γρηγορίου Πακουρια- 
νού έν τή ίερφ πατριαρχική παρά τη Κωνσταντινουπόλει μονή τού Πανα* 
γίου, όρισθέντος δπως έχη κύρος μόνον το ελληνικόν κείμενον αυτού, ύπο- 
γραφέν διά τούτο ύπ’ αυτού άρμενιστί. Έν ή περιπτώσει δέ ήγούμενος ή 
τών μοναχών τις παρέβαινέ τινα τών έν τφ τυπική) διατάξεων ή άπέκρυ- 
πτεν ή έξηφάνιζε ΐό έν τη μονή κατατεθέν πρωτότυπον τυπικόν, δπως 
άνεξελέγκτως ενεργή κατά βούλησιν, έδει ό τοιοΰτος νά’ καταισχύνηται καί 
νά τιμωρήται δικαίως αίτουμένων παρ’ αυτού ευθυνών έπί τή παρά το τυ* 
πικόν πράξει του καί νά έκδιώκηται τής μονής. Έπόπται δέ τής έφαρμο- 1

1) A. Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξ. II, 131.
2) Τυπικού, κεφ. ιη'.
3) Κ ε δ ρ ή ν ο ΰ, II, σελ. 447. Ζ ω ν α ρ ά, JV, 17.
4) “Ίδε Schlumberger, L’epopee Byzantine a la fin du X  sifecle, τόμ. II 

σελ. 158.
5) Τυπικού, οελ. 13, 15 έκδ. L„ Petit.
6) Α. Κομνηνής, αύτόθι, V, 3, σελ. 231.
7) Αυτόθι, νχ, 14, σελ, 323.
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γης ιών διατάξεων του τυπικού έν τη μονή ώρίσθησαν υπό του κτίτορος οι 
εκάστοτε ηγούμενοι και μοναχοί τής τού Παναγίου πατριαρχικής μονής 
έξορκιζόμενοι να φυλάττωσιν ως κόρην οφθαλμού τό παρ’ αυτοΐς κατα- 
τεθέν άντίγραψον του τυπικού καί μηδέποτε νά έξάγωσιν αυτό έξω τής 
μονής καί τής Κωνσταντινουπόλεως. Παρουσιαζομένης ανάγκης ένεκα 
παραβιάσεω; αυτού έδει ν’ άντιγράφηται μόνον τό παραβιαζόμενον κ?φά- 
λαιον καί επικυρούμενον υπό τού ηγουμένου καί των άλλων αδελφών τής 
μονής τού Παναγίου ν’ άποστέλληται δπου καί δπως δει.

ιζλ) Τελευτών παραθέτω δύο αναφοράς τής ελληνικής κοινότητος Στε- 
νιμάχου προς τό οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, φερούσας τάς ύπογραφάς δε
κάδων προκρίτων πολιτών, την μέν από Ιδης Δεκεμβρίου, 1856, τήν δέ 
από 2ας Ίανουαρίου 1857, δι’ ών διαπιστοΰται μεσοϋντος ήδη τού παρελ
θόντος αίώνος ή τότε ανθηρά οικονομική τής μονής κατάστασις, ή ήκιστα 
Ιεροπρεπής διαγωγή καί ό απρεπής ένίων μοναχών βίος καί αί γινόμεναι 
περί τήν διαχείρισή έκτοτε τής περιουσίας τής μονής άνωμαλίαι προς χρη- 
ματισμόν ώρισμένων προσώπων Διά τών αναφορών τούτων ή προειρημέ
νη Κοινότης παρακαλεΐ τό Πατριαρχεΐον, δπως έπεμβαΐνον πειθαναγκά· 
ση τήν αδελφότητα τής μονής, νά παρέχη έτησίως έπιχορήγησίν τινα προς 
συντήρησιν τών σχολείων τής κοινότητος, δπερ ού μόνον συνήδε προς τό 
πνεύμα τών διατάξεων τού τυπικού τής μονής, αλλά καί δίκαιον ήτο, καθ’ 
δσον τά πλεϊστα τών προσοδοφόρων τής μονής κτημάτων έκειντο έν 
αυτφ τφ Στενιμάχψ, προήρχοντο έν μέρει έκ δωρεών καί αφιερωμάτων 
φιλόθρησκων Στενιμαχιτών καί έμισθούντο ύπ’ αυτών προς ωφέλειαν 
τής μονής ').

I
«Παναγιώτατε Ποιμενάρχα

Ή  πολυτλήμων ημών κοινότης αείποτε συνθλιβομέιη καί κατατρυ- 
χομένη υπό δυσυπερβλήτων καί πάντη άνωτέρων τών εαυτής δυνάμεων αϊ- 1

1) Αί άναφοραί αΰται γεγράμμέναι επί μεγάλου φύλλου χάρτου έκάστη, πλάτ. 
0,82 καί δψ. 0,44 ίοϋ μ. ή μέν, πλ. 0,32 καί δψ, 0,49 τοΰ μ. ή δέ, άπεστάλησαν 
προς τόν διατρίβοντα τότε εις Κωνσταντίνουτολιν πρόκριτον Φιλιππουπολίτην Μι
χαήλ βέην Γκιουμοΰσ-γκερδάνην, μεγάλως ίσχύοντα παρά τε τη Ύψ. Πύλη καί τη 
μεγάλη τοΰ Χρίστου Εκκλησία, όπως ύποβάλη αύτάς είς τό Οίκουμ. Πατριαρ- 
χεϊον καί συνηγορήση υπέρ τών αιτημάτων τών Στενιμαχιτών . Ώ ς φαίνεται δμως ό 
βεης δέν υπέβαλε ταύτας είς τό Πατριαρχεΐον, άλλα κατεθηκεν είς τά αρχεία της 
οικογένειας του, δπου καί εύρίσκονται σήμερον αΰτόγραφοι, άρκεσθεΐς μόνον εις 
τήν παρά τφ Πατριαρχείο^ συνηγορίαν του υπέρ τής Κοινότητος. ’Αποτέλεσμα δέ 
τών ενεργειών του η το το μεν ή παραχώρησις είς τήν Κοινότητα τοΰ καταπατηΦέν- 
τος Οπό τής μονής οικοπέδου της, τό 8ε ή εκτοτε έξ εξήκοντα λιρών Τουρκίας γινο-
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τιών και μόλις ήδη άνανήψασα από τού λήθαργου, εις δν επί τοσοΰτούς 
αιώνας άναλγήτω; ή to καταδεδικασμένη, ήσθανθη νΰν ενέαυτήτήν ανάγ
κην θερμώς καί μετά δακρυβρέκτων όμμάτων ν’ άτενίση καί συγκεντρώση 
τάς θερμάς τών ελπίδων τη; ακτίνας καθικεχεύουσα την ποιμαντορικήν 
κηδεμονίαν καί πατρικήν μέριμναν τής κοινής ημών Μητρός καί τροφού, 
τής Μεγάλης του Δεσπότου ημών Χρίστου Εκκλησίας, ής ή άμφιλαφής 
πρόνοια μετά στοργής επισκιάζει άπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα άδρώς 
έπιδαψιλεΰουσα καί ώς έξ αέναου όντως πηγής άναβλύζουσα καί ά- 
ναπέμπουσα αύτφ τά πρώτιστα εν τε τή παρουση καί διά την μέλλουσαν 
στοιχεία ευδαιμονίας καί μακαριότητος, καί ήν εύδοκίφ του ύψίστου δντος 
εύκλεώς αντιπροσωπεύετε, όπως είσακοΰση τών από βαρυστοναχοΰσης καρ
διάς απευθυνόμενων Αυτή δεήσεων, καί μικρόν ρίψασα τό πατρικόν 
Αυτής βλέμμα ε.τιχΰση τό ιαματικόν βάλσαμον επί τών χρονιών αυτής 
πληγών.

Μόλις προ δεκαετηοίδος μετά ενθουσκόδους ζήλου, ακαμάτου προ
σπάθειας καί αύταπαρνήσεως έςιδιασμένης ουστήσασα ή κοινότης ημών 
ελληνικόν σχολεϊον, ’ ) μόλις προ διετίας μετ’ άπαραμίλλου ζέσεως συστή- 
σασα παρθεναγωγεΐον, αίφνης καί παρά πάσαν προσδοκίαν εύρέθη εις 
την λυπηράν θέσιν χά βλέπη μετά δακρύων τό μέν παρθεναγωγεΐον όλο- 
τελώς παυθέν, τό δ ’ ελληνικόν σχολεϊον τάχιστα επιρρέπον προ; την ιδίαν 
τοΰ παρθεναγωγείου τύχην, διότι, αφού καί ό πενέστατος ημών προσέ- 
φερε τον τελευταιον αύτοϋ έρανον προς συγκρότηση' πόρου, δυναμένου 
κατά τό μάλλον ή ήττον νά συντηρή ιη τά ιερά ταϋτα καταστήματα, ό πό
ρος οιίτος, μεταβληθείς εις έν υπό ενοίκιον κτήμα, ένθα έπιτελεΐται ή επέ
τειος ημών πανήγυρις, εξαφανίζεται σήμερον παρά τών πατέρων τής αγί
ας σταυροπηγιακής μονή; τοΰ Βατσκόβου, οίκειοποιησαμένων τό πλεΐστσν 
αυτοί μέρος καί οΰτω τό παν άποτυφλωσάντων.

Ή  ρηθεισαίερά μονή, δυο ώρα; εντεύθεν άπέχουσα καί έχουσα εν
ταύθα άπαντα τά κτήματα αυτής, οΐον εκτεταμένους αμπελώνας, αγρούς 
καί γήπεδα, πολυάριθμα εργαστήρια, οϊκους καί μύλους, δι’ ών εϊσπράτ-

μένη έτησία έπιχορήγησις παρά τής ’ Αδελφότητος εις την Κοινότητα προς συντή- 
ρησιν των σχολείων της. 'Επί τοΰ φακέλλου άμφοτέρων τών επιστολών φέρεται ή 
επιγραφή: Πρ5ς τον εύγενέσεατον Κύριον Μιχαήλ Γκιουμοΰα-γκερδάνην, εις Κων
σταντινούπολή'.—Ή  μετά 18 ημέρας από τής πρώτης σύνταξις τής δευτέρας αναφο
ράς δηλοι δτι ή πρώτη δεν ένεκρίθη ύπό τοΰ βέη ή ότι μετά ώριμωτέραν σκέψιν 
συνετάχθη ή δεύτερα, έν ή ούδείς γίνεται λόγος περί τής άπρεπους τών πατέρων 
διαγωγής.

1 ) Τό κοινοτικόν ελληνικόν σχολεϊον έν Στενιμάχω ίδρύΟη τώ 1843 τή γενναίρ 
αρωγή έκ 10 χιλ. γροσίων τοΰ έν Κισνοβίω τής Ρωσίας εμπορευόμενου Στενιμαχί- 
του 'Αποστόλου Μεζεβίρη, ήρξατο δέ λειτουργούν από τοΰ 'Οκτωβρίου τοΰ 1844.
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τει κατ’ έτος κολλάς εκαντοντάδας χιλιάδων γροσίων, έκΐός των ετέρων 
πολλοτάτων ωφελειών, άς λαμβάνει παρ’ έκαστου Ιδιαιτέρως των πολιτών, 
τείνει σήμερον χεΐρας άδικους και έπηρεαζοΰσας κυρίως τά ιερά ημών 
καταστήματα, Ινφ οφείλει κατά την θεάρεστον διάταξιν του άσιδίμου 
ίδρυτοΰ αυτής νά διατηρή άφ ’ έαυτής πολλά ενταύθα εκπαιδευτικά κατα
στήματα. "Οθεν μετά πλείστας αποτυχίας τών παρακλήσεουν ήμών προς 
τούς πατέρας τής μονής αυτής περιήλθεν εις την ανάγκην ή πολύπα
θης I) ήμών κοινότης νά προστρέςη προς την ύμετέραν Παναγιότητα, έςαι- 
τουμένη δι3 Αυτής παρά τής ρηίείσης ίεςάς μονής δσα ό αείμνηστος ιδρυ
τής ηύδόκησε νά χορηγώνται εις την κοινότητα ήμών δικαιώματα, τά 
όποια άπαντά εϊσι γεγγραμμένα έν τφ κώδικι τής μονής, ή καί άνευ τού
των ή πάμπλουτος αΰτη μονή πρέπει νά τείνη χεΐρα βοήθειας, χεΐρα συν- 
τελεστικήν πρόςπαγίωσινκαί επαΰςησιν τών ενταύθα ιδίως ιερών καταστη
μάτων καί ούχί μετ’ αναλγησίας ν’ άτ έχηται τήν ήδη παντελή αυτών έξα- 
φάνιση.

Μακράν άπέχομεν, ΙΙαναγιώτατε Δέσποτα, τού νά έκθέσωμεν καί 
άπαριθμήσωμεν τά προς τούς ήδη υπάρχοντας πατέρας τής μονής ταύτης 
παντοειδή παράπονα τών τεθλιμμένων καρδιών ήμών, οί'τινες παν μέσον 
απρέπειας μετερχόμενοι άποκατέστησαν το αίσχος τής άλαιβήτου καί άμώ- 
μου ήμών θρησκείας· καί ένφ έπρεπε διά θεάρεστων δειγμάτων ν’ άναρ- 
ρίπίζωσι τον ζήλον τής αδελφικής ήμών κοινότητος, οότοι δι3 άπαισίων 
έργων καταψύχουσι και έπαμβλΰνουσι τό ένστικτον εκείνο πάσης χριστια
νικής καρδίας. Ταύτα δέ πάντα καί έτι τούτων πλείονα έγκαταλείποντεςύπό 
τήν έπαγρύπνησιν τής άρισεβάστου ήμώνΜητρος μεγάλης τού Χριστού Ε κ 
κλησίας ένθέρμως αύθις ώς πνευματικά τέκνα καθικετεύομεν Αυτήν, δπως 
τείνουσα αρωγόν χεΐρα συνδράμη κατά τήν αί'τησιν ταύιην τήν τάλαιναν 
ήμών κοινότητα επι τό βέλτιον σνμφιόνως τών περιστάσεα)ν καί τών αεί
ποτε χαρακτηριζουοών Αυτήν φιλομοΰσων προθέσεων, καί ούτως έξάςη 1

1 ) Ή κοινότης Στενιμάχου καλείται π ο λ ύ π α θ η ς ,  π ο λ υ Τ λ ή μ ω ν. 
τ ά λ α ι ν α ενεκα της δ η (ό σε ως καί τής πυρπολήσεως τής πόλεως ύπό τών αιμο
χαρών ληστρικών ορδών τών Κυρτζαλήδων. Λήγοντος τοΰ Ιδού οΐώνος ό Στενίμα- 
χος ήκμαξε κατά τήν εμπορίαν καί τήν ευπορίαν τών κατοίκων του, ών πολλών αί 
οΐκίαι κατά τήν παράδοσιν ήσαν χρυσω πεποικιλμέναι. Έκ τούτου προσείλκυοε τός 
άρπακτικάς διαθέσεις τών λυμαινομένωνν τότε τήν Θράκην Κυρτίαλήδων, οί’τινες 
δίς προσέβαλον τήν πάλιν εντός δεκαπενταετίας, τώ 179") νπό τον λήσταρχον Σινά- 
πην καί τφ 1810 ύπό τόν Έμίν άγα. Ή  πόλις ού μόνον έλεηλατήθη. αλλά καίέπνρ- 
πωλήθη σχεδόν έΐΞ ολοκλήρου. Τούτο ήνάγκασε τους εύπορωτέρους τών Στινψαχι- 
τών νά καταλίπωσι τήν γενέτειραν καί νά έγκαταστώσιν είς τήν Φιλιππούπαλιν. 
"Εκτοτε επί τουρκοκρατίας ή πόλις καίπερ <ίνακτισθεΐσα δεν ήδυνήθη ν’ άναλά^η 
τήν παλαιόν μυθολογουμένην άνθηρύτητά της.
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αυτήν από την εσχάτην άπόγνωσιν, είς ήν ήδη παρά ποτέ ελήλυθε. Διό 
επί τέλους επικαλούμενοι τάς παναγίους καί θεοπειθεστάτας Αυτής εΰ- 
χάς διατελοϋμεν άπεκδεχόμενοι μέν την άμεσον σύμπραξιν τής πανσε- 
βάστου ημών μητρός, άπονέμοντες δετό υφειλόμενον Αυτή βαθύτατον 
ημών σέβας.

Έν Στενιμάχφ τή 15η Δεκεμβρίου 1856 
Τής Ύμετέρας θεοστηρίκτου Παναγιότητος τέκνα ευπειθέστατα καί 

ταπεινοί θεράποντες : ’ ) (Άκολουθονσι πεττήκοντα ύπο^ςϋ^αί πολιτάη),

II

«Παναγιώτατε Λέσποτα

Οί υποφαινόμενοι ταπεινοί δούλοι της, κάτοικοι τής κωμοπόλεως 
Στενιμάχου του καζά Φιλιππουπόλεως καί τέκνα γνήσια τής Μητρός ημών 
άγιας του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, έμψανιζόμεθα διά τής ταπεινής 
μας ταύτης αναφοράς παρακαλούντες νά δώση ευμενή άκρόασιν είς τάς 
παρά πόδας παρακλήσεις μας, ών τήν παραδοχήν αδιστάκτως έλπίζομεν, 
άψορώντες είς τό φίλόμουσον καί εύδιάθετον τής ψυχής της.

ΤΙ κωμόπολις ημών επί τών λαμπρών ημερών τού φίλολάου ημών 
Άνακτος καί τής 'Υμετέρας θειοτάτης παναγιότητος, συνιστιοσης απαν
ταχού τήν έκπαίδευσιν τής νεολαίας, εύιυχεϊ τακτικών εκπαιδευτηρίων 
καταστημάτων, ελληνικού, αλληλοδιδακτικού καί μάλιστα παρθεναγωγείου, 
προ δύο ετών συστηθέντος τή φιλοτίμφ προνοία τού πανιερωτάτου ημών 
ιεράρχου αγίου Φνλιππονπόλεως 2), άτινα, διευθυνόμενα από ευσεβείς καί 
τίμιους διδασκάλους, έφορευύμενα καί παρά άξιων καί ζηλωτών συμπολι
τών μας, παράγουσιν αγαθήν καρποφορίαν, ώς όράται είς τάς ετησίους 
κανονικός εξετάσεις. Μ ’ δλας δέ τάς προσπάθειας μας καί τάς κατά και
ρούς συνεισφορά; μας ποοβλέπομεν δτι προσεγγίζει ή διάλυσίς των, διότι, 
ενεκα τής ΰπεραμήσεως όλων έν γένει τών πραγμάτων αύξηθέντων τών 
διδασκαλικών μισθών καί τής ετησίου δαπάνης εκάστης σχολής ύπερπε- 1

1) Αί αύτόγραφοί ύπογραφαί τών πολιτών’ φέρονται είς τέσσαρας στήλας καί 
αί πλείονες είναι ανορθόγραφοι. Μεταξύ τούτων είναι καί αί τών προκρίτων Χα- 
τζηνικολάου, Μιμίδου, Κομνηνον, Πρίμου. Τζάτζη. Αί τών υπογεγραμμένων οικο
γένειας ύφίσταντο έν τη πόλει μέχρις εσχάτων.

Οΰτος ήτο ό Λέσβιος Χρύσανθος, ό από Κρήτης καί πρώην Σμύρνης, δια- 
δεξάμενος τον Νικηφόροι’ (18Γ>0—1857). Άνήρ κάτοχος παιδείας. Όξυνθεισών επ’ αΰ- 
τοΰ τών μεταξύ Βουλγάρων καί Ελλήνων ορθοδόξων τοϋ ποιμνίου του ερίδων έπεσε 
θύμα ραδιουργιών καί μετετέθη είς Σμύρνην, αφείς άρίστην μνήμην τής άρχιερωσύ- 
νης του παρά τοϊ; "Ελλησι τή; επαρχίας του.
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ρισσευ&ρίσης, δεν επαρκοΰσιν όλοτελώς οΰτε αί πρόσοδοι οΰτε αΙσυνεχεΤς 
συνεισφοραί μας.

Διό και συσκεφθέντες περί των αναγκαίων συντηρητικών μέσων εθε- 
ωρήσαμεν μόνον καταφύγιον την ίεράν σταυροπηγιακήν μονήν του Βατ- 
κόβου, δυναμένην έν τη περιστάσει ταύτη νά συντέλεση λίαν επωφελώς 
προς τήν τούτων διατήρησιν. "Η ιερά αΰτη μονή κειμένη πολύ πλησίον 
τής κωμοπόλεώ; μας καί εχουσα άπειρα κινητά καί ακίνητα κτήματα, τά 
πλεϊστα ανία αφιερώματα των προγόνων μας, εξάγει Ιτησίως μεγάλας χρη
ματικός ποσότητας, ω ; βλέπομεν Ιδίοις δφθαλμοΐς' διότι μόιον εκ τών 
αλευρόμυλων, Ινοικιαζομένων συνήθως εις πολλούς τών συγκατοίκων μας, 
προκύπτει κατ’ έτος ωφέλεια διακοσίων χιλιάδων γροσίων' εκ δέ τής πω- 
λήσεως σταφυλών, μαλλιών, μετάξης, βουτύρου, ζψων, δερμάτων καί λω- 
πών εξάγεται διπλοΰν καί.τετραπλοΰν ποσόν, έξαφανιζόμενον αείποτε άνοι- 
φελώς καί κατασπαταλώμενον από πέντε—εξ πατέρας, από τούς οποίους 
καί μόνου; διακυβερνάται ή πλούσια αΰτη μονή, μηδενός άλλου Ιξετά- 
ζοντος, είμή του γνωστοί) εφόρου, άδιαφοροΰντος καί τούτου, ούκ οΐδαμεν 
τίνος χάριν, εις τήν γινομένην χρηματικήν σπατάλην.

Τούτων πάντων ενεκα καί διότι ύποφέρομεν πολλά βάρη εκ τών προσ- 
ερχομένων χιλιάδων προσκυνητών, διαβαινόντων συνήθως διά τής κώμε - 
πόλεώς μα: καί πολλάς ζημίας εις τά κτήματά μας έπιφερόντων, δύναται 
νά συμπεράνη ή ύμετέρα Παναγιότης οτι καταλλήλως Ιξαιτούμεθα τήν 
βοήθειαν τής ίεράς ταύτης μονής, οΰχί δι” ιδιοτέλειαν μας, άλλα διά κοι
νήν ωφέλειαν, διά τήν έκπαίδευσιν καί τήν μόρφωσιν τών τέκνων μας, ά- 
τινα ή μόνη ημών φροντίς είναι ν’ άποκατασταθώσιν ευσεβείς χριστιανοί 
καί τίμιοι πολΐται.Έφ’ φ καί παρακαλοΰμεν θερμώς τήν ύμετέραν Πανα- 
γιότητα, ΐνα λυπηθεϊσα τήν προσεγγίζουσαν διάλυσιν τών σχολών μας εΰ- 
δοκήση νά διατάξη διά προσκυνητής Αυτής επιστολής, ώστε, επειδή οί ά- 
παιτούμενοι διδασκαλικοί μισθοί προς διατήρησιν τών σχολών μας είναι 
υπέρ τάς είκοσι πέντε χιλιάδας γροσίων, νά έπιχορηγή ή ιερά αΰτη μονή τό 
έλλεΐπον αυτών, τό όποιον άναβαίνει επέκεινα του ήμίσεος του ανωτέρω 
τών 25 χιλιάδων πασοΰ, διά νά δυνηθώμεν νά κατορθώσωμεν οΰτω τήν 
διατήρησιν των καινά συστήσωμενπροϊόντος τοϋ καιρού διά τών πανα
γίων ευχών Της καί άλλα κοινωφελή καταστήματα διά τήν ευημερίαν καί 
ευδαιμονίαν τής Πατρίδος μας. Εΰέλπιδες όντες εις τήν παραδοχήν καί 
έκτέλεσιν τών θερμών παρακλήσεων μας άναμένομεν μετ’ άνεκφράστου πό
θου χαροποιά Αυτής άπστελέσματα καί διατελοΰμεν εΰγνώμονες άπαξά- 
παντες διά βίου παντός.

Έν Στενιμάχψτή 2φ Τανουαρίου 1857



Της ύμετέρας θεοφρουρήτου Παναγιότητος τέκνα ευπειθέστατα και 
ταπεινοί δούλοι:

(Άκολουθοΰσι τεσσαράκοντα έξ ύπογραφαί πολιτών ’ ).
ιη'. At τοϋ εσωτερικού τής εκκλησίας τής Παναγίας τοιχογραφίαι 

δεν είναι αΐ άρχικαί, άλλ’ άνεκαινίσθησαν τφ 1850 δαπάνη τής μονής 
κατ’ επιγραφήν : «Τφ απδ' ( =  1084) έτει ή επι βασιλείας Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ κτισθεΐσα παρά τοΰ Γρηγορίου Πακουριανοΰ, μεγάλου τής 
Δύσεως δομεσείκου, παρούσα μονή νΰν τό βον άνεκαινίσθη τήν ζωγρα
φιάν δΓ εξόδων ιδίων τής μονής, ήγουμενεΰοντος τοΰ σ(εβασμιωτάτου) 
γ (έροντος) κυρίου X " Κυρίλλου ίερ(ο)μ(ο)ν(ά)χου έν έτει μ. X. αων', 
Αύγ. ιθ', διά χειρός Μόσχου Β. Άδριανουπολίτου». Άπεικονίζουσι δέ 
διαφόρους τής 'Αγίας Γραφής σκηνάς καί 'Αγίους.

Τμήμα των τοιχογραφιών τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Νικολάου ίστο- 
ρήθη τφ 1840, ως δηλοΰται εκ τής ακολούθου επιγραφής : «Έζωγραφί- 
σθη εις δόξαν τής Ύπεραγίας ημών Τριάδος καί εις μνήμην τοΰ εν 
άγίοις ημών Νικολάου επί τής ήγουμενείας τοΰ έν ίερομονάχοις δούλου 
τοΰ Θεοΰ Ματθαίου τοΰ έκ Ζαγοράς1 2) έν έτει σωτηρίω 1840 μ(ηνός) 
’Οκτωβρίου 6 . Έζωγραφήθη διά χειρός τοΰ ταπεινοΰ ζωγράφου Ζαχαρία 
Χρήστου έκ Σαμοκοβίου».3)

Αί τοιχογραφίαι τοΰ έσωτερικοΰ τής τραπέζης (εστιατορίου) άπεικο- 
νίζουσαι "Ελληνας φιλοσόφους καί σκηνάς έκ τής 'Αγίας Γραφής προέρ
χονται έξ ών χρόνων καί οϊ τοΰ νάρθηκος τής έκκλησίας ιστορηθεΤσαι 
δαπάνη τοΰ αΰτοΰ ά'ρχοντος Κωνσταντινουπολίτου κατ’ έπιγροφήν, άπα- 
λειφθεισαν ήδη, άλλ’ άντιγραφεΐσαν υπό τοΰ καθηγητοΰ Ίορδάνου Ίβα- 
νώφ: «'Ηστόρηται ή τράπεζα τής μητροπαρθένου κώρις τής πρωσονομα 
ζομένης Πετριτστ^ωτίσσης διά εξόδου κα ίκόπου τε καί δαπάνης τοΰ τιμ?/ο- 
τάτου καί έκλαμπροτάτου ά'ρχοντος κυρίου κυρίου Γεωργίου, καθηγου- 
μενεύοντος τοΰ πανοσιωτάτου καθηγουμένου κυρίου κυρίου Παρθενίου 
Ιν τφ ζρνα' (=7151, τ. έ. 1643)».4)
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1) Αι αύτόγραψοι ύπογραφαί των πολιτών φέρονται εις τρεις στήλας. Μεταξύ 
τούτων είναι πάλιν αί τών έν τη πρώτη αναφορά προμνημονευθέντων προκρίτων, 
πρός δέ καί ή τοΰ Τσιούντα, πατρός τοΰ αειμνήστου καθηγητοΰ τής αρχαιολογίας έν 
τω έθν. πανεπιστήμια) Χρήστου Τσούντα.

2) τής νΰν Στάρα Ζαγόρας (τής παλαιάς Βέροιας, Τραϊανής Αύγουστης, Είρη- 
νοπόλεως), ύπό τον Αίμον.

3) κωμοπόλεως έπί τοΰ Αίμου, έν η τφ καιρφ έκείνφ άνεπτύχθη σχολή άγιο- 
γράφων μαθητευσάντων έν “Αθω.

4) Bull, de la Societe Arch. Bulg. Sophia, τόμ. II. τεΰχος 2, σελ. 220.
θ ρ α π ι π ι κ ά Ζ ' .  6
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’Αξιοσημείωτος ήτο έν τη τραπέζη και ή ακόλουθος συνοπτική επι
γραφή περί τή; άνακτίσεως των τής μονής κτιρίων έξαφανισθεΐσα καί 
αΰτη, άλλ’ ευτυχώς άντιγραφεΐσα υπό του προειρημένου μεσαιωνοδί
φ ο υ !1) «Καθηγουμενεΰοντος κυρίου Παρθενίου εν ζριβ' (=7112. τ .ε . 
1 0 0 1 ) εκτίσθη ό θειος κα'ι περιβόητος ναός έκ βάθρων, εν τφ ζρκε' 
(=7125, τ .ε. 1 C 18) εκτίσθη το μετώχιον,1 2) εις του ζρλα' (=7131, τ.ε. 
1623) εκτισεν την τράπεζαν, εις τού ζρλ' (=7130, τ.ε. 1622) εκτίσθη τό 
κατόγιον».

Έν Φιλιππουπόλει τή 15η ’Ιουνίου 1931.

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΊΌΛΙΔΗ Σ δ. φ.

1) Αυτόθι,
2) ‘Ο έν Στενιμάχφ ξενών κατά ιό τυπικόν τής μονής, έν ω πσρέμενον οί μο

ναχοί κατερχόμενοι εις τήν πόλιν καί ό δίκαιος (οικονόμος), διαχειριστής τής πε
ριουσίας τής μονής ώς αντιπρόσωπος του ηγουμένου.



ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Ο ΠΟΛΥΕΙΔΗΣ. ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΤΟΥ

ΕΝ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ.

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ*.

Εισαγωγή.

Τό περιεχόμενον του Λευκώματος εχαρακτηρίσαμεν έπαρκώς εν τοϊς 
προηγούμενοι; κεφαλαίοις. Εις συμπλήρωσιν περί των ελληνιστών τής 
Γερμανία; (σ. 40 — 1) οϊτινες έδημιουργησαν τον θαυμάσιον εκείνον φιλελ
ληνισμόν καί ιδία περί των Winckelmann, Heyne, Hermann, Niebuhr, 
Boeckh, Welcker, O. Muller, Lachmann κ.λ.π. παραπέμπομενεις τό άρ- 
τιφανές εργον τοϋ έναγχος άποβιώσαντος άκρου έλληνιστοΰ Ulr. ν. Wil. 
Moelendorf, Einleitung in die Altertumswissenschaft τόμος I, A'. 
Geschichte der Philologie.

Προς άπόδειςιν 3τι ούδαμοΰ τής Ευρώπης θερμουργότερον δ ελλην 
λόγος έκαλλιεργήθη παρ’ δσον εν Γερμανία άναφέρομεν τους εις έπος με- 
ταβαλόντας τά ιερά τής εκκλησίας βιβλία καί εις στίχους αρχαίους δημο- 
σιεΰσαντας διάφορα θρησκευτικά καί ήθοπλαστικά πονημάτια καί τοι- 
οΰτοι :

1) *0 ’Ι ω ά ν ν η ς  P o s s e l i u s ,  δστις τΰποις έξέδοτο τφ 1536 εν 
Βιτεμβέργη : Ευαγγέλια των Κυριακών καί εορταατικών ήμερων, ατί- 
χοις ήρωϊκοΐς περιειλημμένα ύπδ Ίωάννου Ποοαηλίου.

(Εις 16ον μικρόν μόνον τό έλλ. κείμενον σ. 88 και 3 εν τελεί έκτος 
αριθμού. Πρόλογος λατινιστί εις φΰλλα εκτός αριθμού). '0  δεινός ουτος 
ελληνιστής είναι ό πρώτος μετά τον Λάσκαρην εκδότης ελλην. Συντακτι
κού : Syntaxis graeca postremo recognita, Frankfurt 1 58 3  (β' έκδ.
1691).

2) Ί  ά κ ω· β ο ς. Μ e i 1 e r i 11 s.
P r o v e r b i o r u m  S o l o m o n i s  m e t a p h r a s i s  g r a e -

* Συνέχεια έκ toO E'. τόμου τών Θρακικών, σελ. 162.
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c a  m e t r i c a  Jac .  M e i l e r i i ,  c u i  v e r s i o  l a t i n a  a d  
v e r b u m  r e d d i t a  e r e g i o n  e r e s p o n d e t .  G e n e 
v a  e 1 5 9 9 -

(εις IGov μικρόν σ. 125) έν ηρωικοί; έςαμέτροις.
3) *1 ω ά ν ν η ς G o t h o f r e d  i H e r r i c h e n .

Ο r a e c a h e x a s t ί c li a a n n i  v e r s a l i a ,  Lipsiae 1 6 9 1 . i 6 ov.
To βιβλιάριον δεν φέρει σελίδας καί περιέχει έν δλφ 73 έςάστιχα μετ 

επιγραφών! ή σχολή, ή πίσης, ή εύελπιστία, ή αυτάρκεια κττ.
Graeca tetrasticha anniversalia 7 3 .
Graeca disticha anniversalia et epidorpismata 73.
Άμφότερα τά τελευταία μετά Λατ. μεταφράσεως. Πάντα δέ •θρη

σκευτικού περιεχομένου, ανάμεικτου δέ τά έπιδορπίσματα.
Παραλείπομεν τον εις ελληνισμόν άσυναγώνιστον Μαρτίνον Κρου- 

σιον και ά'λλους τής σχολής αυτοί, και έπισημειουμεθα δτι καί έν άλλαις 
τής Εσπερίας χώραις άνεφάνησαν τοιοΰτοι έλληνισταί εις αρχαία μέτρα 
συγγράψαντες, άλλ’ ουχί τόσφ πολυπληθείς δσφ εν Γερμανία, ώς επί 
πρδχμ. ό Ί  ά κ to β ο ς D u p o r t u s e v  ’Αγγλία, δστι; μετέφρασε του; 
ψτλμούς του Δαβίδ καί έςέδοτο αυτους τΰποις υπό τον τίτλον!

Δαβίδης εμμεζρας (έν ήρωϊκοΐς έςαμέτροις) p e r  Jac .  D u p o r -  
t u m C a n t a b r i g i e n s e m ,  r e g i u n i  g r a e c a e  l i n g u a e  
E x p r o  f e s s o r e m .  L o n d i n i  1674, 16ov μικρόν, σ. 391.

Προτάσσονται προλεγόμενα έν φΰλλ. 28 εκτός σελίδων* άφιεροϋται 
δετό βιβλίον εις Κάρολον Β' βασιλέα τής ’Αγγλίας, μετά δέ τής άφιερωτι- 
κής έπιστολής δημοσιεύεται καί ή άπάντησις φέρουσα χρονολογίαν 1666. 
Ή  έ'κδοσις, ήν μετά χειρας έχω, είναι 3η μετά λατιν. μεταφράσεως 1).

Είναι των πλέον περιέργων φαινομένων ή ακμή του θρησκευτικοί αι
σθήματος μετά τοί ακραιφνούς ελληνισμού τό παρατηροΰμενον έν ταϊς 
μετά χεΐρας άναγραφμΐς ώς καί έν άλλοι; έργοις* τοίθ ’ δπερ αναπολεί εις 
την μνήμην ημών τον χρυσοίν αιώνα τής χριστιανικής φιλολογίας, καθ’ 
δν οί μεγάλοι πατέρες ή σαν καί δεινοί έλληνισταί καί θαυμαστοί τοί αρ
χαίου ελληνικοί πνεύματος (δρα Γρηγ. Ναζιανζηνόν, μέγαν Βασίλειον, 
Συνέσιον Πτολεμαΐδος κ. ά.). Ή  εποχή των αναγραφών συμπίπτει, ώς εΐ- 
πομεν, προ; τήν τοί Φριδερίκου αυτοκράτορος τής Γερμανίας, πατρός 
τοί μεγάλου Φριδερίκου, καθ’ ήν τίθενται τά έρυμνά θεμέλια τής 
ήθικοθρησκευτικής μορφώσεως, έφ’ ών άνεστηλώθη τό μεγαλεΐον τής 
Γερμανικής φυλής, δπερ έμελλε μετά έ'να περίπου αιώνα νά κα
τάπληξη τον κόσμον. ’Από τοί 1700 έμορφουντο διδάσκαλοι έν τοΐς 1

1) Πάντα τά περιγραφόμενα σπανιώτατα βιβλιάρια εύρίσκονται έν τη έμη βι
βλιοθήκη.
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λεγομένοις σ υ σ τ η μ α τ ι κ ο ί ;  πλέον σχολείοις εις τά διδασκαλεία (semi- 
naria scholastic^.) άτι να ήσαν ώ ; τό πολύ έν ταϊς Μοναΐς. Τφ 1736 έλει- 
τοΰργει τοιοϋτον διδασκαλεΐον εν τη Kloster-Bergen, ότε δ Φοιδερΐκος 
ΓουλιέλμΟ; έγραφε προ; τον ηγούμενον αυτή; τάδε : «Εντέλλομαι ύμίν έν 
χάριτι, ΐνα αύστηρώ; προσπαθήτε, δπως έν παντί χρόνφ ύπάρχη παρ’ ύμϊν 
έκπαιδευτήριον των νεανιών, οιτινες -θά μορφώνται ω ; καλοί διδάσκα
λοι και νεωκόροι. Πρέπει δέ νά μορφώνται οΰτοι καλώ; έν τη άναγνώσει, 
τη γραφή καί τη αριθμήσει' τιρδ παντός δέ νά προαάγωντατ είς τάς 
ηβώτας τοϋ χριατιανιαμοϋ άρχάς» ’ ). Προ; τον μέγαν Φριδερΐκον Σέρ
γιο; δ Μακραΐο;, διδάσκαλος του γένους καί σχολάρχης έν “Αθωνι, αφιέ
ρωσε δύο επιγράμματα, εξύμνησα; την ανδρείαν καί σοφίαν αυτού:

Είς εικόνα Φριδερίχον βααιλέως.
"Οπλοις μαχητάς τού; σοφού; δέ τφ λόγφ 

δεινούς νικήσας πρακτική εύβουλίρ, 
άναξ Βορουσών Φριδερίχος δ μέγας

άριπρεπής πέφυκεν Ευρώπης κανών.
Είς τόν αυτόν

Ευρώπην ήρφον έδο; σοφίη περιοϋσα 
δίζετ’ άνάκτων, ο; σύνναος ή Θέμιδι, 

ώ ; δ5 ικετό Βρουσών παρ’ άνακτα μέγαν Φριδέριχον 
οίος οδ’ Ευρώπην πάσαν, έ'φη, δικάσει.

"Οτι πολλή ή θρησκευτικότη; έν Γερμανία κατά την περίοδον έγένετο 
κατάδηλον έξ δσων έγράψαμεν. Καί ού μόνον τή; αστικής τάξεω; άνθρω
ποι άλλα καί ηγεμόνες είς υπερβολήν έθρησκεύοντο. 'Ο τής Sachen-Wei- 
mar-Eisenach ήγεμών Έρνέοτβς Αϋγουατος 1688— 1748 έξέδοτο τό περι- 
σπούδαστον περί τοϋ Ίησοϋ Χριστού ώς θεοσόφου, φιλοσόφου καί μυστι- 
κιστοϋ σύγγραμμα έπιγραφόμενον ώδε :

Gerichtete theosophische Herzens-Andachten oder furstliche 
selbst abgefasste Gedanken wie wir durch Gottes Knabe uns von den 
Fluch des Irdischen befrehen mid in Gebet zum waller Lichte und 
himmlischen Ruhe in Gott eingehen sollen nebst aus dem Buclie der 
Natur und Schrift hergeleiteten philosopliischen Betrachtungen von 
denen drehen Haushaltungen Gottes in Feuer Licht und Geist zum 
Wiederbringung der Creatur s). 1

1) Ήμερολόγιον ’Ανατολής έτ. E, 1886, K)πόλις 1885, σ. 122.
2) Βλέ.τ. Ernest August Herzog von Sachen-Weimar-Eisenacb, KuHurges- 

chichte Versuch von C. Freherrn von Beaulieu Mareonnay,Leipzig 1872, σ. 260, 292 
καί 13. *0 ήγεμών ου cog επί τοΰ δακτυλίου είχεν έγγεγραμμένον τό γνωμικόν ; con- 
sumatum est—τετελεσμενον έστί, δ γέγονε, γέγονε.
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*Ως προς την προέλευσιν των θρησκευτικών αποφθεγμάτων ή γνωμι- 
κών δηλοΰμεν δτι τούτων τα πλεϊστα προέρχονται εκ των σχολαστικών 
θεολόγων και δή εκ του Θ ω μ ά  a K e m p i s ,  του γνωστού σχολαστικοί; 
καί μυστικοί θεολόγου της Δΰσεως, όσης έν βιβλίφ έπιγράφομένφ «Το μι
κρόν άλφαβητάριον εν τώ σχολείφ του Χριστοί», εγραψε τάδε:

Ama nesciri, benevolus omnibus, custodi cor, dilige solitudi- 
nem, elige paupertatem, frige, gratias age, humilia te intenrio pura 
karissinii qui premunt, labore et dolore, magnus qui minimum, ne, 
minem spernas, omne tempus Deo, placete Deo, quid ad te, rever- 
tere, sobrius esto, time Deum, vende omnia, Χριστός sit vita, ΰμνους 
cane cum Deo, Zachaee descende. Τοιουτον συμβολον καί to nomina 
numina δόγμα του Ευ γ. B o r n o u f ,  γάλλου σανσκριτολόγου, δι’ οΰ έδή- 
λου, δα  οί θεοί τών ’Ινδών μόνον ονόματα είναι, επίθετα απλά άποδιδό' 
μένα υπό τών Άρίων εις τα φυσικά φαινόμενα.

Λ'. Πίναξ τών συντβτμνμένων τίτλων.

Πάντες σχεδόν οί εγγραφέντες Ιν Τφ Λευκώματι άνήκουσιν είς τάς 
τάξεις της Εκκλησίας, τής Πολιτείας καί τής Παιδείας καί φέρονται μετά 
τών τίτλων του αξιώματος αυτών. "Αλλά τά ονόματα ταυτα (πλήν εξαιρέ
σεων ηνων) γράφονται συγκεκομμένως. Ή  έξήγησίς αυτών ή τό πλήρες 
εχει ουτω: ·
ad ν\= advocatus. 
ad3untus=ύφηγητής. 
aul. =  aulae ή aulicus. 
canc.=cancellarius, cancellista. 
coll, colloquium (συνοδοί τμημά

των).
com .=com es, ή comitissa. 
cone.—conconcator, conciatus

(σύνεδρος).
cons.—consul ύπατος (τής Γερου

σίας).
cons.=consilium, (συμβοΰλιον) 

consiliarius (σύμβουλος) 
consist. = conssistorium (συμ- 

βόυλιον εκκλησιαστικόν) consi- 
storiales (σύμβουλος εκκλ.) 

cul.=cultor, (τίτλος πανεπιστη
μιακός).

dec.=decanus (ό νυν κοσμήτωρ 
καί ό ευταξίας τής “Εκκλησίας, 6 
πρωτόπαπας Βλ. ’ Εκκλησιαστι
κή εΙστορία Βαφείδου^ Γ ' I, 90, 
ή ώς εν Άγγλίφ δ σχολάρχης τοϋ 
Christ Colleg, Ρενιέρης σ. 18). 

diac.=diaconus, καί archidiac. 
dom us=βoυλή) σύγκλητος, γε

ρουσία αριθ. 146 κ. ά.
D, Dr.—Doctor.
Eccl.=Ecclesiastes, Ecclesiasti- 

cus (ίεροκήρυξ) 
eph=ephorus (έκκλησ.) 
inf.=infom ator (διαγγελείς ;) 
insp.=inspector (Έκκλησ. και 

ΙΙολιτ.)
jur. u lt.= juris ultricis τοΰ ποιν. 

Δικαίου.
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Μ1) — magister, (ανώτερος τί
τλος rot) professor).

M in .=  minister, ministerium, 
ministerialis (ω ς  έκκλησ. βα- 
θμός=λειτουργός).

Min. ν. d.—minister verbi divi- 
ni (ό ίεροκήρυξ;)

ord.=ordinator, (λειτουργός) or- 
dionatio (—ίερωσύνη)

praef.—praefectus, pr. aulae, pr. 
Reipublicae (αρχηγός, πρόε
δρος).

past.=pastor (ίερευς της Προτεστ. 
Έκκλ.)

prim.=primus, primarius, (αλλά 
και Ιλλην. πρωτοδιδάσκαλος 
καί proto-archiater).

proc— .procurator (έκ των ολί
γων δικαστ. τίτλων) (εΐσαγ- 
γελεΰς.

prof.— professor.

rec.=rector (ό νυν πρΰτανις τοϋ 
Πανεπιστημίου, ό magnificus). 

reg.=registator (διευθυντής). 
rep.=repetens (καθηγ. πανεπι

στημίου. ενίοτε έ'πεται τω Μ.) 
S, Sch.—Schola, scholarcha, (π. 

χ. S. Th. D .=  διδάκτωρ τής 
Θεολογικής σχολής). 

secr.== secretarius primus seer.
καί archigrammaticus. 

sen .= sen ior^ .46 )o  συγκλητικός 
καί sen.=senatus, ή σύγκλητος, 

super.=superintendens, γενικός 
προϊστάμενος έν γένει, ού μόνον 
τής εκκλησίας άλλα καί του 
σχολείου,οίεπίσκοποι τήςΠρο- 
τεσταντική; εκκλησίας, οΐτινες 
καί ephori ενίοτε λέγονται, 

synd. syndicus =σΰνδικος συνή
γορος.

Έκτος των ανωτέρω καί ελάχιστων άλλων ώς καί των χρονολογικών 
γνωστών τοΐς πάσιν, ΰπάρχουσι καί τά εξής σύμβολα.

I. V. L. (άρ. 18, G9) καί I. V. Ltus (4G) άπερ πάντη εμοί ακατάλη
πτα. on δέ είναι αξιώματος ενδεικτικά δήλον έκ της ακολουθίας, π. χ. 
. . . Sipthorp I. V. L. et Reipubl[icae]IIarnburg[ensis] syud 
[icus] ( 1 8 ).

V. D. Μ. (άρ. 49, 89, 98 καί 128) νομίζω δτι ταΰτα σημαίνουσι 
Verbi divini minister.

To δέ pistorius (άρ. 70 — 71) κατά κυριολεξίαν μέν δηλοΐ τον αρτο
ποιόν άλλ’ ένταϋθα εμφαίνει τον άξιοματοϋχον καί ίσως εντεύθεν παςά- 
γεται καί ή άρχ. Γαλλική στρατ. λέξις pistoyer.O περίεργος άναγνώστης 
συμβουλευάήτω τω Δουκαγγίω (G-lossarium mediae et iuiimae T^ati- 
nitatis).

1) To παρόν σημειούμενον Μ διά κεραίας γραμμής άνωθεν δέον νά μή 
συγχυοθή πρός όνομα κύριον. Σημειωτέον, ότι καί τό Μ.καί το Δ. προτάσσονται 
τών ονομάτων, άπερ έτέθησαν έν τφ πίνακι έν τελεί αυτών. Magistri κυρίως έλε
γαν CO οί καθηγηταΐ τής φιλοσοφικής σχολής.
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gg Ενλογίον Κουρίλα Λ ανριώ τον

έηΐϋΊίμων καί

Alberti J. Mart, super. 12  

Alberti J. Benj. cons. 1 3  

Albertina Frid. com. i 4 i 
Amalia Charlotta com. i 4 i 
Altrock J. cons. 7 
Antonius Jos. sen. i 4 i 
Augustus Ferd. sen. i 4 i 
Augustus Car. com. i 4 i 
Bauer Chr. Car. inform. 1 2 1  

Bellerstein J. Henr. 5 7  
Beltg. J. C. Mr. 10 

Benigna Soph. com. 133 

Bernhard Dan. seer. 1 7 4  

Beutleius Fr. P. consul. ig 2 

Berchelmann Wilh. Dr, Eccl.
aul. et consist, assessor 43 

Bender Braunfels 1 07  

Biermann G. A. cons. 1 0 1  

Bilderberus C. cons. 1 3 9  

Boeck Jos. Alb. recr. 1 63  

Bonin Ulr.Bogislavus a. cons, et 
aul praef. 8 

Bonorden canc. 1 5 6  

Breidenbach J. Nic. super, et 
Eccl. 14y

Brodhag J. Jac. M. sen. 60 

Busali J. M. past. prim, con
sist. 55

Breyer J. Philipus cone. 51 

Carolus II com. 13 3 

C rat on Christ, comes 51  

Christiana Frid. Car. com. i 4 i 
Cotrell J. P. 90

Cramer J. Lud. Eccl. et rec. 32 

Desumasar (?) C. H. maitre 1 1 6  

Dovaiviere Princ. de Wurtem- 
berg. 1 7 9

ογίων άνδβών

Dorothea Lo'isa com. i 4 i 
DuilliusNic. 1 68  

Eberhardus Frid. sen. i 4 i 
Ernaestus Frid. Wilh. com. 1 3 3  

Ernestus Phil. sen. i 4 i 
Elisabetha com. 1 3 3  

Elssner J. G. M. past et 
sen. 1 05

Essich Jac. Dav. rep. 62 

Fabricius J. Alb. prof. 1 2 3  . (0 

γνωσιός)
Ferber J. M. sell, anatomicae 68 

Ferndinandus Phil, archiater I. 
V. L. 6 9

FlortmannJ. Seb. 98 

F'ranciscus Fernd. sen. 1 4 1  

Franciscus G. Phil. com. i42 
Frensdorff M. Wilh. cons. aul. 28 

Fridericus Chr. Soph. com. 1 4 1  

Fridericus J. Sen. i 4 i 
Fridericus Henr. com. i 42 
Friderica Am. Soph. com. i 42 
Fridrich J. Ferd. seer. 120 
Fridericus Dux Wurtenber- 

gicus i 4 i

Fulda Fr. herd. Carl, praef. n 4  
Funcke J.G. past. 9 5 .
Gadenus J. Christoph, com Eccl 

insp. 87

Gehlius (ϊδ. QuelliusJ Aug. G. 
1 58

Goltzius Henr. Casm. canc. n .  
Gottlieb Wilh. M., cons. aul. 23. 
Grabo Fred. Gul. di 5 

Graff J. Frid. seer. 3 

Gurtlerus Nic. Eccl. cons. aul.48 
Gossa G. Henr. de, praef. 31
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Hartelius J.-Aug. cons. 1 1 9  

Haynisch J. Chr. rec. 1 6 1  

Hecht Chr, Insp. 122 
Heldberg· Ern, Chr, seer. 22 
Hellmund Eg. G. seer, et insp. 

35
Hennemannus J. Corn seer. i4 
Henrietta com. 133 
Henricus Wilh, com. 1 4 2  

Hiltebrandus G. seer. 42 
Hochstetter Fr. Lud. M. Eccl. 

85
Hochstetter J. Frid. M. past, et 

Eccl. super. I 1 3

Hochstetter Chr. cons, super.
Ass.et abbas 1 7'

Hochstetter J. Sig. procurator 73 

Hoffmann J. Henr. seer. 4 
Hoffmann J. God. archidiac. 54 
Hombergkius Fr. 1 5 0  prof. 
Horneius J. Gott. super aul. 1 9  

Ida com. i i 3 
Irachimus J. 47
Ihringk Nic. Wilh. 4g V. D. M. 
Ihringk J. Corn. cons. 50 

Jiingst J. Just. seer. 36 
Kerner H. etud. 75 

Kessler Fr. Bipontinus 29 

Kirchemejer J. Chr. Dr. Tli. 
cons. 1 4 5

Klauer Chr. capidaine 4 i 
Kleiberus G. Wilh 1 7 2  

Knauifius j .  Aug. 109 .
Koch. J. Just. past, secunda-' 

rius 1 80

Koehler G. Nic. dec. 1 1 2  

Kolbe P. C. 128 V. D. M.
Kohius Car. Alex, de, cons. i43 
Kraemerus J. Mich. Quaestor 88

LangiusJ. Chr. Sc. Th. super.
cons, consist, prim. sch. 33 

Lavreus J. Dr. min. aul. 94 
Lidnerus G. Phil. cul. 1Ο8 

Lineus J. 103

Liebknecht J. Seng, super. 27 
Liekefett Fr. Dan. inf. et insp. 

sch. i64
Linden J. G. 26 

Lipstorp Clemens Samuel ιβ 
Lindholm Aug. Sim. Dr. Jur 

sen. prim. 1 5 5

Lohremann J. A. praef. aul. 102 
Loisa Sus. Marg. com. i 4 i 
Ludovicus Car. com. 142 
Ludovicus Car. sen. i 4 i 
Ludovicus J. Voll. com. 142 
Lubovicus Frid. com. 142 
Madalain de Saint, prof, linqua- 

rum 72
Magmejer Chr, Dr. Th. super, 

et past. 2 1

Maneke Laur. Bernh. synd. I l l  
Marquardus Dom. princ. 24 
Μαύερος Λουδ. 99 
Mauritius Lud. com. i 42 
Meckel J. G. seer. 117 
Meisterus J. Laur. prim. 1 76 
Mellurg Jac. Christ. 138 

MetiusJ. Mich. Dr. cons. aul.
et proto-archiater i64 

Meusling Chr. Frid. Insp. 67 

Molgahn C. Fred de 6 

Mullerus God. i67 
Mullerus J. G. praef. 175 
Mundenius Chr. Sc. Th. Dr. cons.

consist, et past. 38 

Mainz J. Christoph, consistor S. 
Deciae 1 3 Q
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Nicander Thom. An. cons, con
sist. et super, et eph. 1 6  

Nyel Gl. cons. 86 

Ottessagen G. G. past. 82 
Palm J. G. past, et Sch. 28 
Palwass- K. S. 76 
Pauches C. Th. V. D. M. 89 

PfeifferusG. Christoph. Phar- 
mac. I 7 1

Pilgrim Jer. past. prim. 149 
Philippus Car. sen. I4i 
Porsbecher cons. 24 
Pregiter G. Corn. prof. Th. et 

Hist, et Min. V. D. sen. 45 

Pregizer J.Eberh. I.V. Ltus seer. 
46.

Pritius J. G. S. Th. dr. et min. 
sen. 3 4 .

Proehl J. Chr. Eccl. 160 
Psorvius Phil. insp. et past. 127 
Reimers Fr. Henr. sen. et 

praef. n o
Reineck Conr. Arm. cons. 1 5 2  

Reinemer Nic. seer. 2 

Ritzius And. M. Helbeto-San-
gallensis r-ec. 1 2 9  

Riihl Phil. Christoph, past. 124 
Roesler Mich. M, rep. 63 

Saegerus Christ. Frid. M. 
rep 65

Saltzmann Balt. Frid. cons, et 
sen. 175

Severianus J. Ach. super. 83 

Seelio J. Ad. seer. 40 
Schenck Gott. A. insp. 87 
Seybold Nic. Wilh. Eccl. et 

dec. 52

Seyboldius J. Melch. praef. 53 

Seydlitz J. Aug. min. v. d. 80 
Schnell G. Fr. M. 78

Sieder Jac. Henr. cons. prim. 
118
SibeckerC. A. rec. 1 50 

Siegel J. Henr. 96 
Siegel G. 9 7

Singierius J. Chr. com. (?) 92

Schmelzer L. W. Quaestor 100 

Sipsthorp Clem-Sain. Syn- 
dicus 18

Schmidius Ad. Frid. discipu- 
lus 165

Sophia Aug. com. i4 i 
Schraderus Ott.Henr· P.S. 140 
Schroderus J. past. 1 5 1  

Stanenfelsius Fr. Phil, chirur- 
gus 77

Stahlicker J. J. M. super. 84 
Steinwelg G. Fr. M. rep. 61 

Steinmer J. H. 81 
Stieberius G. F. S. Th. D. 135 
Stisser Aug. super. 3O 
Stockmejer Chr. Fr. rep. 64 M. 
Sulzerus J. V. D. M. 98 
Schutz J.Christoph. M. Diac. 1 1 5  

Στοΰσσιος ΊωΈρρ.πρωτοδιδ. 106 
Summermann Cane. 24 

Surs cons. 24
Σχάτζ Ίω . Ίακ. Πρωτοδιδ. 104 
Swalbius J. And. 1 6 2  

Tabor Per. cons, et archiater 39 

Thibaus J. Chr. seer. 146 
ThiermanF. G. diac.
Treviranus J. God. aul. consion. 

1 26

Ulrica com. .133 
Ungewillerus J. Christoph. cons.

Eccl. et past. aul. 44 
Vitz J. Phil, medicus et dec.126 
Vogel G. L. past. 1 7 3
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Vogt Ser. Phil. Christoph, pra- 
ef. 1

Weber J. P. 169 
Wegelmus G. Hear. cons. 134 
Weissmann Chr. Ebers. Dr.

prof. Th et.rec. Acad. 15 
Weissmann J. Ulr. M. cul. 61  

Weissensee Lud. Jac. cons. 137 
Weidenbach A. J. Dr. super.

Insp. et past. 79 
Wernerus J. D. Dr. super, car- 

dineli 131 
Werlich C. 170 
Wilhelmus Frid. com. 133 
Wilhelmus Ferd. pistorius

Jur. 70
Wilhelmus Ferd. pistorius L. L. 

cul. 71.
Winclerus J. Frid. past. 
Winclerus J. G. Sigismundus 

M. cone. aul. 58 
Wissenbach G. Lud. Jur. cand.

178
Wittorf F. Ch. de eph. 103 
Wuesten J Phil. cons, et pra- 

ef. 153
Wunderlich J. G. medicus 

aul. 166
Zauner Christoph. Chf. Diac. 56 

Zoller J. Al. cons et praef. 132

Γ.' Πίναξ Αλφαβητικός
χών Γβΰμ&νΐΗών πόλεων, άς έπεαπέψαχο ό Πολυείόης

1 . Altenbric (Altenburg ?) 94 
Arolsen 7. 116.

2. Auersburg 141 (βλ. Λες.
Βουτ. 1 σ. 798).

3. Ausbric 
176.

4. Casselle 
44, 49, 89.

5. Celle 
22, 158.

6 . Bartenstein 
141.

7. Berlenburg 
168, 169, 170.

8. Blessdorf
8.

9. Braunfels 
11, 107.

10. Brinding (?)
118.

11. Brunsvic 
30.

12- Bucephoelea 
137.

13. Darmstadt 
43, 163.

14. Darguhn και Dargun 
6 , 135, 138.

15. Decia (Deetz Γεωγρ.Μελ. Διέζ 
νυν Δίετα) 109, 124, 126, 12?, 
128,129, 130, 131, 178..

16. Dierdorf 
79, ICO; 1 0 2 .

17. Dillenburg
36.

18. Ebersdorf (apud Variscum) 
58, 132, 164, 166.

19. Ebershard 70.
20. Eisenach 

104.
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21. Erbach 
141.

22. Erlangen 
83.

23. Ferraria Thuringorum 
154.

24. Francfurt (ad Moenum)
34, 38, 40, 41.

25. Gederne 
119, 120, 121.

26. Geppingen 
73,76, 179.

27. Giesse 
27, 42, 91.

28. Gumzelsavii (Γονζμπούργ 
Μελετ.) 175.
Gunzelavi 176.

29. Halberstadt 
143.

30. Hamburg
18, 20, 28, 123.

31. Hannau 
25.

32 Herborn 
98, 99.

33. Halle (Suevorum) 52.
34. Heilbronn 85.
35. Hochstedt 85 (παρά to Tu- 

ρόλον)
36. Hokensolmen βλ. Solinen
37. Hombergliausen (Humpfer- 

hausen ?) 171, 172.
38. Idstein

3, 4, 32, 33.
39. Ingelfing(ad Caesarum)

51, 141, 160.
40. Kircheberg

47, 141, 177.

41. Laasphe 
39, 74, 180.

42. Ladolflumen (sic)
105.

43. Langenburg
141.

44. Lauba
5, 112, 122.

45. Lowenstein 
24, 142.

46. Louis (sic)
75.

47. Ludcviciburg 
23, 46, 6 6 , 78.

48. Lubece 
155.

49. Lunaeburg 110,111, 139, 140.
142.

50. Marburg 
145, 147, 151.

51. Megapolis 
137, 167.

52. Nassau
4.

53. Neostad(ad Tiliam magnam) 
113, 114, 115, 141.

54. Neohanno-vic (παρά τό ’Αμ
βούργο v) 90.

55. Oranienstein 
108, 125.

56. Οίιριγίτοον (sic) 106.
57. Pfedelbach.

H i.
58. Philipsthal

8a, 9 , 10.
59. Radliz (?) 37
60. Roncalia (sic)

101, 102, 103.
61. Rospac 82 (Rosbach).
62. Rothenburg ad Neccarum 69.
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63. Rochefort 
24, 142.

64. Siege
48, 50, 57, 67.

65. Schleize (in Variscis)
12, 103, 161, 162.

6 6 . Solmen και Hohensolmen 13, 
14, 133.

67. Starckenburg 8 8 .
6 8 . Stettin

19, 144, 146.
69. Schilling 

141.
70. Strassburg (Argentoratum) 

157.
71. Stuttgard 

17, 54,71.
72. Stolberg

119, 121, 136, 156.
73. Schwarzenau 26, 29, 136.
74. Tubinge 15, 21,45, 60, 61, 62, 

63,64', 65, 68—70.
75. Usingen 

2.
76. Waldeck.

116, 117, 118.

77. Wedano—Roneal
79, 8 6 , 100, 101,102.

78. Weikersheini (sic)
141.

79. Weinburg και Vinneburg 
24, 133, 142.

80. Wellaune(?)
95.

81. Wertheim
24, 134, 142, 165.

82. Westerburg 
173, 174.

83. Werniger
80.

84. Wildunge
149, 150, 152, 153.

85. Wissbaden 
31,35.

8 6 . Wolfstein 
141.

87. Wurterberg 
59, 65, 141, 179.

8 8 . Zeapolis 
55, 56.

89. Honhaq 53
90. Hurnac 25 δυσανοίγνωστόν
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Κώδ. Ίβήρω ν 1115 16ον φ. 178  ους 1727  
γεγραμμένος δ&αφόροι,ξ χεβοίν χαϊ έν ποιχίλαις γλώοοαις·

— 1 —

φ . 3. Aspice Germane, spectatum germine civem. 
quam dixit stabili servat araore fidem.
Plurima commendat veterem sapientia: Graecum.
Turcicum jam sentit sera propago jugum.
Turca minis totum spirat crudelibus orbem.
Ftine sed et fratres strangulat ipse suos.

In memoriam sinceritatis germanicae, qua reverendissimus Domi- 
nus Abbas hie amore vere germano et Christiano receptus est.

S c r i b i t  P h i l i p p u s C h r i s t o  p h o r  u s V o  g t, praefectus 
Serenissimse Nassovicae.
in Idstein civitate Nassovicorum. d. 17 Aprilis anno reparatae 
Salutis 1732.

-  2 -

φ. 3β. Tu, quod jura petunt, facias pietatis amore. 
nec metuas quenquam, quisquis obesse vellit.

In memoriam genii germanici et honorem reverendissimi Domi
ni Abbatis scribit.
J o h a n n e s  N i c o l a u s  R e i n e m e r ,  Secretarius intimus 
serenissimae Nassovicae in Metropoli Nassovicorum.
Usingen, die 17 Aprilis anno reparatae Salutis 1732.

— 3 —
φ. 4α In unico Salus.

Hisce reverendissi[mo] Domino Abbati de Monte santo (sic) abi- 
tum dehinc jameum praeparanti festinante calamo se commentare 
ac felix iter caeteraque omnia fausta apprecari voluit.

J o h a n n e s  F r i d e r .  G r a s s ,  secretarius Praefectu- 
rae Idsteini (?) Σημ. "Ίσως Hochstein.
Nassovicorum. Die 17 April 17221).

1) Διά χρυσογραμμίας. Ή  άνάγρσφή αυτή είνε έκ τών σπουδαίοιέρων, διότι 
αποκαλύπτει τόν κύριον σκοπόν τής είς Γερμανίαν μεταβάσεως τού Πολυείδους βλ, 
άνωτ. 54 και 96-7.



— 4 -
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φ. 5. G i c e r ο in officiis lib. 3 inquit :
Eum esse viriim bonum, qui prosit quibus possit, noceat nemini, 

nisi lacessitus injuria.
In memoriam sinceritatis getmanicae, qua Reverendissinius Do- 

minus Abbas hie amore vere Germano et Christiano receptus est, 
scribit.

J o h a n n e s  H e n r i c u s  H o f f m a n n ,  Secretarius foresta
lls serenissimae Nassovicae Idsteini... 1732. Βλ. artot. 53, 99. *

-  5 -
φ. 6 . II Signor iddio ordinasiamente negli effeti del Mondo lascia ve- 

dere la sua mano solamente dagli occhi Lincei, perche si serve delle 
cose naturali, e tal volta vu ol anche esser veduto da Ciechi 
perche adopera il braccio sopranaturale della sua omnipotenza, 

al Reverendissimo Signore Abbate 
col queste poche voce si commenda.

F r e d e r i g o  G u l i e l m o  di  G r a b o  Nobilis Meclenbur. 
gensis Lauban, 23 Mai 1732.

*Ήτοι (εν πιστή μεταφράσει).
Κύριος 6 Θεός, καθ’ ήν προώρισε τάξιν εν τοίς του κόσμου, 1$ ορατήν 

γενέσθαι την Ιαυτοΰ χεΐρα τοΐς των αγνών δμμασι μόνοις, οτι χρήται τοΐς 
τής φΰσεως ουοην, καί άλλοτε βούλεται πάλιν ορατός γίγνεσθαι τοΐς τυ- 
φλοΐς, δτι χρησιμοποιεί τό υπερφυές φίλημα τής παντοδυναμίας αυτοϋ- 

Τψ σεβασμιωτάτφ κυρίφ ήγουμένφ τοΐς δλίγοις τοΰτοις φθόγγοις 
εαυτόν συνιστών.

Φριδερΐκος ΓουΧίέλμος ό εκ Γράβου Εύγενών Μεκλεμβουργίων. 
Λάουβαν 23 μαίου 1732

-

φ. 8 . Celui qui se recommande a bon souvenir, du tres reverende 
Pere Abbe de la Sainte Montague ce (γρ. se) nomme 
C h a r i  F r e d e r i c  h de M o l t z a h n .
Darguhn ce 17 Aout 1733.

-  1 —
φ. 9. Tandem bona causa triumphat.
In perpetuam memoriam reverendissimo Domino Abbati apposuit. 
J o h  A l t r o c k ,  Cons. Megapol. Arel, die 38 Aug.M DCCXXXIII

*) Αί παραπομπαΐ των σελίδων άφορώσι τάς σελίδας ιών ιδιαιτέρων εκδόσεων 
τής μελέτη:.
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-  8 —

ΕύΧογίου ΚονρίΧα Δανριώιου

φ. 17. A n g u s t i n u s .
Sunima religionis est imitari eum, quem colis.
Cujus vita fulgur est, ejus verba sunt tonitrua.
Venerarido Dno Abbati albi hujus possessor! pauca haec in sui 

memoriam scripsit.
U l r i c u s  B o g i s l a u s  a B o n i n  consiliarius et aulae 

Praefectus Blessdorffii, d. 15 Nov. 1732.

-  8a -

φ. 183. II signor Abbate se ricordera del suo servitore.
I. A. S. Maggiore et Maestro di Stalla de la sua Altezza sere- 

nissiina il Principe de Hassia.
Philipsthal a di 28 Augusto 1732.

— 9 —
φ. 19α. L. 129 § 1. II de Reg. jur.

In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus ju- 
stius est quam tutius.

Haec sunt, reverendissime atque doctissime Domine Abbas Fau- 
tor ac amice, licet ex Achaja (Σημ. licet ex Achaja καιτοι έξ Άχαιας 
rjroi ξένος), attamen suavissime et semper venerande ! quibus me
moriam sui commendat.

Tuus obsequiosissimus G e o r g i u s  P h i 1 i p p u s W  i t- 
t i c h, serenissimi Hassiae Landgravii h. t. Secretarius (= h o c  tem
pore seer ?) Pliilipsthalii, in Hassia inferiori die 28 Augusti, anno 
redemptionis 1732. βλ. άνωτ. σελ. 38, 107.

-  10 -
φ. 19β. Quae sinistra videntur. coelum intuentibus illic dextra 
sunt.

Hie verbis, Reverendissimo Domino Abbati, memoriam sui com- 
mendans omnia fausta apprecatur qui omni observantia eum colit.

J. C. B e l t z  P r i n c i p i s  Magister morum. Philipsthfal], 
d. 26 Aug. I 7 3 2 . βλ. σ. 108.

~  11 -

φ. 20. Maxime Reverendo Domino Abbati bene precatus" scripsit 
in sui memoriam.

H e n r i c u s  C a s m i r u s  Goltzius p. t. Cancelista Braun- 
felsensis. Anno 1732 d. 31 Jan.



Θ&όκληχας & ΠοΙνείδης 97

—  12 —

φ. 21. Gal. VI, 10. 'Ως καιρόν εχομεν Ιργαζώμεθα to αγαθόν προς 
πάντας.

Pauculis liisce reverendissimo Dn. Abbati T h e o c l e t o  
R ο 1 y i d i niemoriam sui commendat.

J o h . M a r t i n u s  A l b e r t i  SuperintendedSchleigensis. 
Schleigae in Variscis d. XV, oct. CI3IOCCXXXII. βλ. άνωτ, σ. 58.

— 13 -

Φ· 22. Vinctus es, haud vinctus es per voti
vincula; vinctus 

non est, sed liber, cui sua 
vincula placent.

Apprecor, ut solvas Turcarum 
vincula dura

Christicolae gentis, tunc mihi 
liber eris.

Βλ.. την ερμηνείαν ιών λαμπρών τούτων στίχων άνωτ. σ. 118,
His paucis niemoriam sui reverendissimo Domino Archimandri- 

tae cnm apprecatione omnig'enae salutis commendare voluit.
J ο. B e n j a m in  A l b e r t i  Regiminis Solmensis Consili- 

arius, d. I. Junii A.O.R. CIOIDCCXXXIII. ( =  anno orbis redemti).

— 14 —

φ. 23. In Christo habemus beatitudinem omnem.
Memoriae gratia approsuit.
J o h a n n e s  C o n r a d u s  H e n n e m  a n n u s  Regiminis 

Hohensolmensis secretarius. Calend. Junii Anni M DCCXXXII. βλ. 
άνωτ. σ. 117.

— 15 —

φ. 24. Rom. XII, ίο —1 2 . Τή ψιλαδελφίςι εις άλλήλους φιλόστοργοι, 
τη τιμή άλλήλους προηγούμενοι, τή σπουδή μη οκνηροί, τφ πνευματι 
ζέοντες, τφ Κυρίφ δουλευοντες, τή ελπίδι χαίροντες, τή θλίψει ΰπομενον- 
τες, τή προσευχή [προσκαρτεροΰντες, ταΐς χρείαις των αγίων κοινωνοΰν- 
τες, την φιλοςενιαν διώκοντες].

Sanctissimas has regulas Apostolicas rev. Dno Abbati hujus 
Albi possessori venerabili, perpetuo ornamento ac praesidio esse 
cupit, totique Ecclesiae graecae et orientali optima quaque et lae- 
tissima in Domino apprecatur. Σημ. Επιθυμεί, ϊνα αί ιερώταται αυταί
Θ ρ α π ι χ ί κ ά  Ζ' . 7
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έπιταγαί ώσι τψ. . . αββά. . . αιώνιον κόσμημα καί έπικουρημα καί εύχε
ται συμπάση τη ελληνική καί ανατολική εκκλησίρ οσα κάλλιστα καί εν 
Κυρίω ηδιστα.

D. C h r i s t i a n .  E b e r s .  W e i s s m a n n  prof. Tlieol. 
ord. (ordinarius) Ecclesiae Tub. Decanus ill. Stip. Superintendens 
et Academiae p. t. Rector.

Tubingae, D. X V  mensis Augusti A. D. MDCCXXXI.

— 16 —

φ. 26. Ή  μέλλουσα μένουσα.
Pauca haec memoriae ergo apponere voluit et quae vis felicia 

valde venerabili Albi hujus possessor! Dno Abbati de Sto Monte 
fratrum causa peregrinanti et eorum liberationem quaerenti appre- 
catur ex intimis cordis penetralibus.
Hurnaci(?) Σημ. Isenaci ? pridie Calendar Januarii CIOIOCCXXXIII.

T h o m a s  A n d r e a s  N i c a n d e r ,  Principi Isenaci a 
Consil. Eccl. et Consist. Sup. Gen. Sch. et Gyran. Eph. βλ. άν. σ. 117.

-  17 -

28. Ωδε το σταδιον εκεί δ οι στέφανοι.
Reverensdiss. Dno Abbati ejnsque Dno socio memoriae causa 

adposuit.
C h r i s t i a n u s  H o c h s t e t t e r u s  Ser. Wirt. Due. 

Consiliarius, Superint. Generalis, statuum provincialium Assessor 
et Abbas Bebenhausanus (?)

Stuttgardae, 16 Oct. 1 7 3 1 .
-  18 —

Φ. 29. Seneca Ep. 48.
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.
Ut plurimum, Reverendo Dn. Abbati memoriam sui commenda- 

ret, adjecit.
C l e m e n s  S a m u e l  S i p s t o r p .  J. V. L. et Reipubl. Ham

burg Synd. d. 8 Jul. 1 7 3 3 .
-  19 —

φ, 30. I. Timotli. 1 , 5 To τέλος τής παραγγελίας εστίν αγάπη Ικ 
καθαρά; καρδίας και συνειδήσεω; αγαθής καί πίστεως ανυπόκριτου. 
Hisce Reverendissimo domino Abbati de monte Sancto Theocleto 

Polyidi memoriam sui commendare, ac felix iter, faustaque omnia ex 
animo cum vote omnis felicitatis adprecari voluit.
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J o h a n n e s  G o t t f r i d u s  H o r n e i u s  Superintended 
generalis Consistorii Regii Consiliarius, consionator aulicus et rev. . 
. . . .  Minist. Sedinensis.

Sedini ( =  Stettini) Pomer. d. XXVII. Sept. CIDIDCCXXXIII. 
βλ. ανώι. σ. 123.

-  20 —

φ. 31. Ενός έστι χρεία.
Venerabili Dno Abbati monasterii prope Montem sanctum Atho 

in Macedonia, a Reverandissimo Patriarcha Constantinopolitano con- 
quirendaruiii pro redimendis captivis in Turcia cliristianis pecunia- 
rum causa in oras has occidentales misso, fortunatissimum negotii 
impositi exitum ac felicia quaevis ex animo adprecatus scrfipsit).

J o h .  F r i d e r i c u s  W i n c k l e r u s  pastor ad D. Ni
colai et Rev. Ministerii Senior. Hamburg ad d. X X V III Mai 
A. O. S. M DCCXXXIII. Σημ. Περί της σπουδαιότατης ταΰτης αναγρα
φής βλ. άνωτ. σ. 124-5.

—  21 —

φ. 32. Άληθευωμεν Ιν αγάπη.
Hoc monito Apostolico benevolam sui memoriam in animo re

verend. Dn, Abbatis missionarii Ecclesiae graecae Superioris con- 
servare voluit, et prospera quaevis per Christum apprecari.

D. C h r i s t i a n  u s  M a g m a j e r  Theol. R. Ord. Ecclesiae 
Tubing. Superintended et ad templum S. Georgii Pastor.

Tubingae, die 1 7  Aug. ao 1 7 3 1 .

—  22 -

φ. 36. 1 Joh. 3. Per hoc novimus chatitatem Dei, quod ille ani-
mam suam pro nobis deposuit. Nos igitur debemus pro fratribus 
animas deponere.

Renevolae recordationis ergo scripsit.
E r n e s t  us  C h r i s t o p h  or·  us  H e l d b e r g ,  Regis 

Magnae Britaniae Summi, quod Cellis est, Tribunalis Secretar. Cellis 
Mai 1 7 3 3 .

— 23 —

φ. 37. "Ο εάν σπείρη άνθρωπος τοΰτο και θερίσει.
Maxime reverendo Domino Abbati bene precatus scripsit in sui 

memoriam.
M. W i l h e l m  G o t t l i e b  Tafinger, Cons. Aul. Wurtenb. 

Ludoviciburgi, d. X V  Sept. MDCCXXXI.
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— 24 —

φ. 39. D o m i n i c u s  M a r q u a r d u s  p r i n c e p s  L e οη-  
β t e η i ο —Wertheimensis, Rochefortensis etc. etc, [Vinneburgen- 
sis] ad memorian Abbatis.
φ. 39β. Nomina consiliariorum Ill-mi Principis haec sunt.

S u m  m e r m a n  cancellarius, S u r s consiliarius intimus, 
P o r s b e c h e r  consiliarius, S u r s junior consiliarius, 
B u r c h  consiliarius. βλ. άνωτ. σ. 54.

— 25 -

Φ. 43. Presens, Imperfectum, Perfectum Plusquamperfectum,
Futurum.

J o h a n n e s  G e o r g i u s  L i n d e n H a n o v i e n s i s  
a. d. I Jnnii A. O. S. (—anno orbis Salvatoris) MDCCXXXII.

— 26 =■

φ. 44. Mundus regitur opinionibus.
Haec paucula per reverendo D-no Abbati ex Macedonia trans- 
eunti, memoriae causa scripsit.
A. F r e  n s d o r f f  secretarius Wittgensteinensis. 

Schwarzenaviae, in Comitatu Wittgensteinensi, 8 Juni 1 7 3 2 .

-  27 —

φ. 50. Γινεσθε μιμτμαί του Θεοΰ, ώς τέκνα αγαπητά
His brevibus memoriam sui tuendam revendissimo Dno Abbati 

reliqui (?)
Jo. S e n g  L i e b k n  e c h  t d. Prof... Superintendens Stipen- 

dii in Acabemia Giessena... consistorialis.
Giessae, d. 3 jan. C I0I3C C X X X II.

—  28 —

φ. 50β. Galat 4, 6 . "On δέ lots υιοί εξαπέστειλεν ό Θεός τό πνεύμα του 
υιοΰ αυτοΰ εις τάς καρδίας υμών κράζον, Ά ββά, ό πατήρ.
Maxime reverendo Dno Abbati Albi hujus possessor! prospera 

quaevis ex animo apprecatus scripsit.
J o h a n n  G e o r g  P a l m  pastor ad D. Petr, et scholar- 

cha, Hamburg 29 Mai 1 7 3 3 .
-  29 —

Joh. 1 3 . 3 5 . Έν τοΰτψ γνώσονται παντες ότι έμοί μαθηταί εστε, εάν 
άγάπην έ'χητε έν άλλήλοις.
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Haec dilectae (Σημ. dilectus=5iaxexpipsvoc) memoriae causa spri- 
psit pereverendo Domino Abbati ex Macedonia per nos transeunti 

F r i d e r i c u s  K e s s l e r  B i p o n t i n u s .  
Sehwarzenoviae in Comitatu Wittgensteinensi, 8 Junii 1 7 3 2 . 

Βλ. άνωτ. σ. 116 σημ. 3.
— 30 -

φ. 52. Eph. IV, ι5 Άληθεΰοντες έν αγάπη αύξήσωμεν.
Hisce reverendissimo Abbati totique Ecclesiae Orientali Graecae 

a PATRE coelesti per FILIUM Jesum Christum, SPIRITUS S. 
gratiam, pacem et prospera quaevis ex animo adprec&tur,

A  u g u s.t u s  S t i s s e r  Eecles. Scholarunque Brunsvici nec 
noa Dioec. Vicinar. Superintendens Generalis.

Brunsvici d. 1 6  Febr. 1733. Βλ. άνωτ. σελ. 121.

— 31 —

φ. 53. Optimum est pati, quod emendari non potest. Senec epist. 
CVIC. fide Deo : Nam cui potius vis fidere, quam qui

et vitae et sortis causa caputque tuae ? Σημ. caput=aQxr]> πηγή 
Cum voto perennis felicitatis haec apposuit et sui memoriam 

commendavit.
G e o r g  i u s H e n r i c u s  d e G o s s a  praefectus Nasso- 

vicis, Usingeisis Wissbadij’ die 2 Maji 1 7 3 2 . Βλ. άνωτ. 98.

-  32 —

φ. 54 ΟΙστέον και ελπιστέον.
Id, quod praemisso voto omnis verae salutis in sosandro nostro. 

Domino nostro Jesu Christo, venerabili Dno Abbati^de Monte S. ele- 
emosynarum pro captivis in Turcia Christianis redimendis colligen- 
darum gratia ad nos advenienti in honorem scribit, et benevolae ip- 
sius recordationi se commemdat.

J o . L u d o v .  C r a m e r  E c c l e s i a s t e s  et Gymnasii 
Rector,. Dabam Idslteinii, die XVII April, anno MDCCXXXI. Βλ. 
άνωτ. σ. 31, 95.

-  33 —
φ. 54 β.
Ad latus. Σημ. To ad latus προς το μέρος είναι φράσις άφιερωτική 

Amici et fautoris veterani, ac popularis venerandi.
Ex epist. ad Hebr. c.XIII, commute VIII.

Ίησοΰς Χριστός
Χθέ; καί σήμερον ό αυτό; και εις τους αιώνας.
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Hoc brevi lemmate Fidei ac Professions Christianae venerabili 
de Monte Sancto ex Macedonia Abbati, piam benevolamque mei (γρ.- 
sui) memoriam commendo, meamque pariter promitto.

Idsteinae Nassoviornm d. X V II April, stili emendations, qui ca- 
lendarii Juliani sextns numeratur est que et hoc vice viril (?) (viri 
dierum)titulo insignis est. (εκ του τίτλου είναι γνωστός). A.O.S. 
MDCCX X X II Βλ. περί του πολυθρύλητου έριδος του νέου εν Γερμανίά 
τότε ημερολογίου άνωτ. σ. 135—6.

J o b .  C l i r i s t i a n u s S a n g i u s  Lipsiens, Sc. Theol. Do
ctor, Ecclesiarumque Principatus Nassovico-Sarapontani Usingensis 
Snperinteudens generalis, konsiliarius item Ecclesiasticus et conci- 
storialis ex facto ord. primus gymnasii Idsteinensis Scholarcha, ma- 
nu mea scribo φρονίμως καί άκεραίως ').

-  31 -

φ. 55α. Δει υμάς γεννηθήναι άνωθεν.
In benevolam recordationem sui, cum adprecatione omnis salu- 

tis, et felicissimi successus negotii, quod ipsis curandum yiris plu- 
rimum reverendis, eruditione et morum probitate atque pietate con- 
spicuis (Σημ. conspicuus— διακρινόμενος) injunxit reverendissimus 
Patriarcha Constantinopolitanus, scripsit Francofurtani ad Moenum 

d. X III Dec. A. O. R. (I) I) C C X X X I. Βλ. άνωτ. σ. 34, 78.
Jo . G e o r g i u s  P r i t i  u s  S. Theolog. Doctor et Ministerii 

Senior.
-  35 -

φ. δδβ. Ή  δέ ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος, επαγγελίαν εχουσα ζωής 
τής νυν καί τής μελλουσης. Α' προς Τιμ κεφ. δ', 4, 8 .

His reverendissimum Dominum xAbbatem verae pietatis docto- 
rem, cultorem, nuntium atque exemplum nobis et Ecclesiis gratis- 
simum utilissimumque venerari omuemque salutem apprecari vole- 
bat.

E g i d i u s G u n t h e r  H e l l m u n d  Seer. Cons, Maj.ab. 
act. Pol. et Ecclesiarum, Wisbadensis Inspector.

Wisbadii, die 25 Aprilis 1732. βλ. άνωτ. σ. 35, ·*!, 98. * 8

1) Περί του διαπρεπούς τούεου της Halle Όεολόγου βλ. έν έκτάσει Deutschland 
in achtzehnten Jahrhundert υπό K. Biedermann II Leipzig 1880, σ. 302, 24,61, 406,
8, 10, 93' καί περί τών συγγραμμάτων έν Π, Γ',. σ. 783 ((3λ. άνωτ. ο. 95).



Θεόκλητος δ Πολυείόης 103

-  36 -

φ. 56. Quaerite mortales primum coelistia regna, et reliquae vobis 
adjicientur opes.

His paucis Reverendissimo Do Abbati Possessori hujus Albi, 
sui memoriam commentare voluit.

I o h .  J u s t u s  J u n g s  t. Ser. Nass. Principi a condo- 
nibus aulicis.

Dillenburgi a. d. VI Febr. 1732. βλ. άνωτ. σ. 98.

— 37 —

φ. δ6β. Άγωνίζεσθαι.
Honoris et memoriae causa scripsit.
G o t t f r i e d  A n t o n  S c h e n c k  Inspector ibidem 
Radlitz (?) d. Mai 9 1732.

— 38 -

φ. 57. Αυτή έστιν ή εντολή του Θεοΰ, ΐνα πιστεΰσωμεν τφ δνόματι 
του υίου αυτοΰ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί άγαπώμεν άλλήλους καΌώς εδω- 
χεν εντολήν ήμΐν.

Unicum hoc praeceptum duobus constans membris, ut ex vo- 
luntate DOMINI exsequamur, servemus, et in eo permaneamus di- 
vina omnibus, qui nomen Domini IESU CH R ISTI invocant, adsif 
gratiaque pio voto.

Mxe reverendo Duo Abbati sui memoriam de meliore commen- 
dare voluit.

C h r i s t  i a n u s  M u n d e n i  u s  S. Theol. Doctor con- 
siliarius consistorialis et Pastor ad S. Catharin.

Francofurti ad Moenurn, d. XII Dec. a. c. CIOIOCCXXXI. βλ. 
άνωτ. σ. 42,

— 39 —

φ. 57. Sors prima DEVS, sors altera fidus amicus.
Haec duo sunt vitae gaudia summa meae,
His ce paucis reverendissimi Domini ABBATIS 
benevolae memoriae se commendare, omniaque felicia adpreca- 

ri debuit ex animo.
P e r a r d u s  T a b o r .  Moeno - Francofurdiensis (sic) M. D. 

conciliarius et archiater serenissimi principis Hasso—Darmstadti- 
niet PhysicusGiessensis. Dab. Laasphe, d VII Iun. CIOIOCCXXXII.
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—40—

φ, 58. Quo pia fata volunt. Σημ. Ή  ερμηνεία : Προς δ άφορώσιν οι 
ευσεβείς χρησμοί (τά θέσφατα),,

In perpetuam memoriam Reverehdissimo Dno Abbati apposuit. 
I o h a n n e s  A d o l p h u s  S e e l i o P .  U. Ltus. et secre- 

tarius Reipublicae Francofurtensis ad Moenum.
Francofurti ad Moenum, d. X V  Decembr. A. C. MDCCXXXI.

- 4 1 -

φ. 58β. Symbolun meum est: Ora et labora. 
d. 11 Mai 1 7 3 2 ,
C h r i s t i a n  K l a u e r  Capitaine Francofurtense (sic).

— 42 -

φ. 59. Bonam vitam ego esse puto, inquit Benhardus, mala pati et 
bona facere, et sic perseverare usque ad morten.

Memoriae ergo haec pauca ascribebat (?)
Giessae, 5 Januar 173 2 .
G. E. H i 1 t e b r  a n d u s  Cons, Secretarius. Βλ. άνωτ. σ. 105.

-  43 -

φ. 60. 1 Tim. 1, 5. To τέλος τής παραγγελίας είναι αγάπη από καθαράν 
καρδίαν καί από συνείδησιν αγαθήν καί από πίστιν όπου δεν είναι πλα
σμένη.

Memoriae causa cum voto sincero prosperrimi successus nego- 
tio caritatis suscepto haec adponebat.

D r. w i 1 h. B e r c h e l m a n n  Ecclesiast. Aul. et Consi- 
storii Assessor. Darmstad, d. 27 Dec. 1731

Σπουδαζοντες τηρειν την ενότητα του πνεύματος εν τω συνδεσμω 
τη; ειρηνης. Εν σώμα και εν πνεύμα καθώς εκληθητε εν μια ελπιδι της 
κλησεως ημών. Εις Κύριος, μια πιστις, εν βαπτισμα. Ephes. IV. Ν. 3 , 4.5.

Pium et satulare hoc Pauli monitum, maxime reverento Do 
Abbatis in memoriam sui cum adprecatione omnigenae felicitatis 
adponere voluit.

I o h  a n n e s  C h r i s t o p h o r u s U n g e w i l l e r u s  
consiliarius Eqclesiasticus et Pastor Aulicus ibidem. Βλ. dv. σ. 104. 

Cassellis, die 18 August 173s.
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-  45 —

ψ. 62. Τά δίνω ζητείτε.
Quaerite regna DEI, certi de sponte secundis. Σημ. Ή  ερμηνεία: 

Βέβαιοι περί τής οϊκοθεν επιτυχίας.
Max. Rev. dn. Abbati fautori suo aestumatissimo det deus 

fidem incessantem (?j patientiam fortem, spem vivam enmque sal- 
vum reducat in patriam, imotandem Sionem coelestem intrare sinat. 
Id optat animitus.

G e o r g i u s  C o n r a d u s  P r e g i t e r ,  Sc. Theol. Hi- 
stroriaeque Eccles. prof. publ. et verbi divini minister, Senior. 

Tubingae, d. X V  Aug. M DCCXXXI.

-  46 -

qp. 62 β. Ad Latus dilectissimi Fratris adhuc uniti.
S. H i 1 a r i u s :

In simplicitate fides est ; in fide justitia, nec nos DEUS per dif- 
ficiles quaestiones ad salutem aeternam voca t; in hoc unico parata 
nobis est exopt.ata aeternitas.

vSi in JESUM CHRISTUM credimns resusc.itatum ex mortui 
illumque DOMINUM esse confitemur.

Verum hunc nexum Σημ. nexus =  σύνδεσμος’ inter Ecclesiam 
Christianam tam orientalem quam occidentalem Max. Rev. Dno 
A.bbati paucis hisce indicare voluit, ipsi addictissimus. Σημ. addi- 
ctissim us= ταπεινότατος.

J o h. E b e r h. P r e g i z e r I. V. L. et Senior, secretarius 
in consil. Regim[inis].

Ludovicibnrgi, D. X X V III, Aug. anno Christi M DCCXXXI. βλ. 
ανω. σ. 40, 111.

- 4 7  -

φ, 63 β. Vita nostra peregrinatio.
Memoriae ergo admodum reverendo doctissimoque Albi huius 

Possessori Dno Abbati T h e o c l e t o P o l y a d i  pauca haec op- 
posuit. Ulustrissimi Domini Comitis F r i d e r i c i E b e r h a r d i ,  
Comitis de Hohenlohe et Gleichen, a consiliis AnHcis.

J o h a n n e s  I r a  c h i m u s ,  Kirchbergae Ulmerus d. 1 Oct. 
3 7 3 1 . βλ. άνωτ. σ. 98, 177.

-  48 -

φ. 64. Εν ςρυλακη ημην και ηλθετε προς με ΜΘ. X X V , 36.
Salvatoris optimi hoc effatum reverendissimo Dno Abbati ex

i
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amore erga miserrimos captivos, iter atque negotium quam maxime 
arduum in DEI nomine sustinenti memoriae benevolae ergo adscri* 
psit. Siegense Nass. a. d, 8 Febr. 1 7 3 2 .

N i c o l .  G i i r t l e r  u s  N i c. celstno N a s s a v i s  p r i m  
c i p i, a consiliis Bcclesiast, et consionib. aulicis urbisque Sui Pa
stor. ’ )

-  49 -

64β. Hebr. XIII. 3 . Μιμνησκείσθε των δεσμών ως συνδεδειχενοι ίων 
κακουχουμενων ως και αητοί οντες εν σωμαη.

Egregium hoc Apostoli monitum Reverentissimo viro hujus 
Albi Possessor!, memoriam sui qt commendaret et felicem itineris 
suscepti successum precaretur apposuit.

N i c o l a u s W i l h e l m u s  J h r i n g k  V. D. M.
Casselis, d. 1 7  Aug. 1732.

Sic jungit pagina fratres. (ο στίχος επεκτείνεται καί εις τάς 
δυο σελίδας). Βλ. άνωτ. σ. 104.

-  50 -

65. Quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam 
nostram, et contra bonos mores sunt, ea nec facere nec posse creden 
dum est.

Reverentissimo Possessor!, fausta quaevis apprecari et sui me
moriam hisce commendare voluit.

J o h a n n e s  G o n r a d u s  J h r i n g k ,  Sermo Nassa- 
viae Principi a Consiliis.

Siegense 1 3  Febr. 1 7 3 2 ..
- S l 

op. 65β. Ιησουν το ΠΑΝ εν ΠΑΣΙΝ
Εί δέδαας Χριστόν, καν μή γνφς τ’ άλλα οοί αρκεί.
Είδε μέν ού δεδαας, σέο γράμματα λήρος έ'ασι.
Si Christum discis, satis est si caetera neseis.
Si Christum neseis, nihil est, si caetera discis.

Abbati— Per—Reverendo Domino T h e o c l e t o  P o l y i d i  
λ ύ x o a pro captivis absque prsejudicio cujusque Religionis sub 
jugo Turcico gementibus colligenti, et commendatiis ornato aeque 1

1) Ουτας έγεννήθη έν Bale τφ 1651 xoi έχρημάπσεν έν Franeker καθηγητής 
τής Θεολογίας από του 1711. Τφ 1721 έδημοοίευαεν Iustitutiones Theelogiae (βλ* 
Diction, univers. ϊόμ. 8, σ. 178) βλ. άνωτ. σ. 98, 111.
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ac armato, quum ad nos hue quoque divertisset (ϊσ. advenisset) no
men memorianque suam hisce breviculis commendat inter calida 
aeque ac Candida vota pro totius Ecclesiae salute.

M. P h i l i p p u s  J a c o b u s  B r e y e r  Illustrissimo Co- 
miti de Hohenlohe et Gleichen C h r i s t i a n o  C r a t o n i  a 
Cousionibus aulicis et consiiiis [consionator] Ingelfingae ad Caesarum 

Ano Χριστογόνιας CIDD CC XXXI,IV  Calend. VII Juniis (ΐδ Cae
sarum 160). Βλ. άνωτ. σ. 32, 47, 110.

— 52 —
ςρ. 6 6 α· Ό  εχων τον υιόν εχει την ζωήν.

H ocuno Ecclesiae vere Gatholicae κειμηλίφ Cap. 5 V, 12 Epi- 
stolae Johanis Catholicae de facto sunime venerabili Abbati, Domino 
T h e o c l e t o  P o l y i d i ,  memoriam sui inter pia vota pro com- 
muni fatale commendat.

N i c o l a u s  W i l h e l m  u s  S e y b o l d i u s  Ecclesiastes 
et Decanus Hallensis Sinb. (scribo ?) Halae Svevorum cal. Oct. 1731 
Βλ. άνωτ. σ. 52.

— 53 —

φ. 6 6 β Voto priori accedat 
Votum subscripsit.

I o h a n n e s  M e  1 c h  S e y b o l d i u s ,  praefectusHonharde- 
nsis (?) Βλ. άνωτ. σ. 111.

— 51 -

Φ · 67α. Ή φιλτιδελφία μτνέτω,μιμνήσκεσθε των δέσμιων ώ ; συνδεδεμένοι, 
των κακουχουμένων, ω ; καί αυτοί όντες εν σώματι.

Memoriae causa sum voto omnis verae in Christo felicitatis, 
exoptatique it ineris a Reverenedo Domino Abbati suscepti succes- 
sus monitum hocce Apostol. adposuit.

I oh . G o d o f r e d u s  H o f f m a n n  P. M. Eccles. Stut- 
tgard. Cathedr. Archidiac.

Stutgard d. XVIII Sept MDCCXXXI. Βλ. άνωτ. σ. 113.

— δδ -

φ. 68 Matth. XX p. Έλέησονήμάς Κύριε υΙός Δαβίδ.
Dabam Zeapoli, d. VII, VUItris M. D. C C X X X i.
Hoc devotissimo caecorum illorum suspirio se captivos Chri- 

stianos omnes, et quos eorum miserescit in primisvero admodum 
Reverendum Dominum Abbatem cum suo Domino socio misericor-



diae Misericordissimi Domini nostri Jesu Christj optime commendare 
voluit.

M. J ο. B u s a h ,  Pastor Evangelicus ibid, primarius et Con- 
sistorialis et scholacha.

-  56 -
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φ. 6 8 β. Ps. CII (Εβραϊκοί; γράμμασι).
Deus exaudit suspirium vincti ad solvendumm filios interfe- 

ctionis.
Ulteriori memoriae

Plurimum reverende Domine Abbas hisde cum voto omnigenae 
felicitatis se commendare voluit,

C h r i s t o p h  o r u s  C h r i s t i a n  u s  Z a u n e r  Dia- 
conus Zeapolitanus, A. C. addictus d. VII Octobr. M D CCXXXI. βλ. 
άνωτ. σ. 99.

-  57 -

φ. 69β. (Τά αυτά γράφει και ό)
I o h a n  n e s  H e r  i c u s  B e l l e r s t e i n  Siegeae, die 29 

Febr. i 732. βλ. άνωτ. σ. 99.

-  58 —

φ. 70 ?Αποκαλύψεως κεφ. κβ/ 9. Έγώ είδον Ιωάννη;. . . . σύνδουλός σου 
ειμι και των αδελφών σου των προφητών και τών τηροΰντων τού; λόγου; 
του βιβλίου τούτου τώ Θεφ προσκΰνησον.

In memoriam colloquii in itinere habiti cum voto omnigenae 
felicitatis hoc scribere voluit.

M. J o h a n n e s  G e t i u s  S i g i s m u n d u s  W i n c -  
k l e r i u s  concionator aulicus. Ebersdorfii, die X V  Novembris 
anno M DCCXXXII millessimo septuagentissimo trigesimo secundo.

— 59 -

φ. 71. Τι; ό κατακρίνωτ; Χριστός ό άποδαιών, μάλλον δέ καί εγερθεις 
δ; και εστιν έν δεξιά τού Θεοΰ, δ; καί εντυγχάνει υπέρ ημών.

Hocce dictum Apostolicum symbolum suum apponere in me- 
moriarn, Dominoque Abbati se commendare voluit advocatus, qui 
ipse optimo advocato scilicet Jesu Salvatore Suavissimo, ejusque 
intercessionibus opus habet, si in vita coram Judicio Mosis et Legis 
nulla gratia et victoria super adversaries infernum, Diabolum, mor
tem, et peccatum speranda erit, et in morte omnia adversus mori- 
enteru erunt. Hoc enim in appellatorio Judicio hoc utendum erit ad-
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vocato· Jesu et eodem vincendum, si adhoc tribunal Gratinae pro- 
vocatur.

C h r i s t i a n a s  F r i e d i r i c u s  S a t t e r  Advoca- 
tus Sunimi Dicasterii Wurtembergici. βλ. άνωτ. σ. 114.

— 60 -

φ. 7β. ι. Cor. V. 9. Φ«λοαμουμεθα, είτε ένδημουντες είτε έκδημονντες 
ενάρετοι τω Κυρίφ είναι.

Tub. d. X V  Aug. 1731

Hisce memoriam sui commentare felicemque susceptorum nego- 
tiorum successum reverendo hujus Albi possessori ex anirao appre- 
cari voluit.

M. J o h. J a c. B r o d h a g, Senior, Collegii Repetens.

— 61 -

φ. 72. Πάντα ίσχΰω εν τψ ένδυναμοΰντι με ΧΡΙΣΤΩ,
Tubingae, d. 1 5  August 1 7 3 1·
Reverendo Dn. Abbati paucula haec... memoriae ergo scripsit. 

M. G e o r. F r i d. Steinwelg III. stip. Tubing. Repet.

-  62 -

φ. 73. Τολμάν χοή τά διδοΰσι θεοί θνητοΐσι βροτοισι,
ΕΡηϊδίως δέ φέρειν άμφοτέριον τό λάχος.
Μήτε κακοΐσι νοσών λυποϋ φρένα, μήτε άγαθοίσι 
τερφθής εξαπίνης, πριν τέλος άκρον ίδείν.

UT DEUS Ο. Μ.
Reverendi Domini Abbatis ipsiusque socii 
operam pro liberandis captivis susceptam secundet, 
ipsumque liberit ab omni malo precatur,

M. J a c o b  D a v i d  E s  s i  c h, in illustri Sripendio t. t. 
(= T h eol. Tub.) Repetens. Βλ. άνωτ. σ. 47, 133.

— 63 -

φ. 73β. Col. Ill, ιι Νυν ούκ ένι"Ελλην καί Ιουδαίος, περιτομή καί ακρο
βυστία, βάρβαρος Σκΰθης, δούλος, ελεύθερος, άλλα τά πάντα καί έν πάσι 
Χριστός.

Tub. die XV Aug. 1 7 3 1 ·
Reverendo Dn. Abbati paucula haec in sui memoriam scribere 

omnemque in Xristo felicitatem apprecari voluit.
Μ. M i c h. R o e s 1 e r, 111.
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— 64 —

Stip. Theol. Tubing. Repetens.
φ. 74· I Cor. II, 2- Oiu έκρινα του είδέναι u, εί μή Ίησοΰν Χριστόν και 

Tub. d. 15 Aug. 1731. τούτον έσταυρωμένον.
Reverendo Dt. Abbuti fausta quaevis in Christo apprecatur,
M. C h r i s t .  F r i d. S t o c k r a e j e r .  Iil. Stip. Theol. Repe-

φ. 75. Alev βπου έσμέν συμφωνήσωμεν όμίλφ
εκλεκτών θνητών δόγμαπ ήδέ λόγω.
Μ.κρόν ποίμνιον ή θείη εκκλησία εστί, 
δύσμορον, δίκτημον, τληταθές ήδέ τάλαν. 
όλβιός έστιν άνήρ τουτου μέλος δστις υπάρχει1 

ού ρέςας ταΰτην πώποτε συνθεσίην.
Τιμιωτάτφ ’Αρχιμανδρίτη χαίρειν και ευ πράττειν, και ειρήνην διά 

παντός και εν παντ'ι τρόπφ εύχεται.
Μ. C r i s t o p h o r u s F r i d e r i c u s  S o  c c e r u s .  Illustris. 

Stipendii Theologici in W urtenbergiae Repetens.
Έν Χριστφ Ίησοΰ ούκ ένι ’Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Gal. 3,28 d. 15. 

Aug. 1731 Tubingae.
-  66 -

φ. 7δβ. Γρηγορειτε, σχηκετέ εν τη πιστει, ανδριζεσθε, κραταιουσθε Παν- 
τα υμών εν αγαπη γινεσθω.

Ludoviciburgi, prid. cal. Septembris 1731
Hanc perpetuam vitae christianae praxim tibi Reverende Do- 

mine Abbas ;
Me tuae benevolentiae ac am ori;
Te vero providentiae Dei clementissimae in omnibus viis et ne- 

gotiationibus suis, toto corde commendo.
M. J o h a n n e s U l r i c u s W e i s  m[a n n] S. liter. Cultor. 

βλ. άνωτ. σ. 1 1 1 .
-  67 -

φ. 76. Ψαλμ. ρκδ '3—4. Ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτω
λών επι τον κληρον των δίκαιων, όπως αν μη εκτεινωσιν οι δίκαιοι 
εν ανομιαις χειρας αυτών
Αγαθυνον, Κύριε, τοις αγαθοις και τοις ευθεσι τη καρδια.
Haec ex promissionibus Dei Amen, feci repetere atque una 

vobum regii psaltis efc feci maxime meum facere. Sicque una simus
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excelsi (?) Dei ubi sic PACEIVI atque Reverendissimo Dno Abbati 
via fausta apprecari piamque menioriam commendare voluit.

C r i s t i a n u s F  r i d e r i c u s M e u s l i n g  V. D. Inspe
ctor (?). βλ. άνωτ. a. 99.

Sigenae a. d. XVI Febr. 1732.

~  68 -

φ. 77. α — ω
Τφ Θεφ δουλεύειν άρίσχη καί μεγίστη ελευθερία. 
Tubingae, d. 16 Aug. 1731.

Per reverendo dno Abbati hoc raonito christiano cum appreca- 
tione omnigenae Salutis se commendat.

M J o h a n n e s  F e r b e  r Scholse anatomicae.

-  69 -

φ. 78α. Reverendissimo Domino Abbati legato e Grsecia dignissimo 
se cum civitate Rothenburgi ad Neccarum plurimuns commendat.

P h i l i p p  u s F e r d i n a n d u s  a r c h i a t e r (?) JVLtns 
et archigrammaticus ibiden.

-  70 -

φ. 78β. In nomine lumen
et in numine Σημ. ηηιηεη=θεότης lumen.

Haece ad petitum Reverendissimi Domini Abbatis in memo· 
riam excellentissimi Domini professoris G r e i u n g is , p^ofessoris 
physici et mathemat. in Alma Σημ. alma=ftpeitt£iQa, to πανεπιστήμιον, 
Ebersharhardina Tubingeusi, loage (sic) celebratissimi, apponit. 

F e r  d i n a n d u s  W i l h e l m u s  pistorius Jur. Utr. Stud.

— 71 -

qp. 79, Non habemus hie civitatem permanentem, sed inquirimus 
futuram. Quibus dignissimo Dno Abbati benevolam sui memoriam 
observantissime commendat. F e r d i n a n d  us  W i l h e l m u s  
Pistoriusqu? SL. Cult. Stuttgard d. 17 Spet A. 1731.βλ. άν. σ. 124-5.

φ. 81 β. de saint Madalaine.
Professor linaquarum.

— 72 —
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— 73 —
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φ. 82. Tandem bona causa triumpkat.
In memoriam sui posuit haec.
J o h . S i  g. H o c h s t e t t e r  procurator Adelb.Geppinqensis..

-  71 -

φ. 82 β. Ovid. Tempora labuntur.
Haec duo verba Ovidii notabiliora in perpetuam memoriam ap- 

panere voluit reverendissimo Domino Abbati sese commendans.
I o h a n  n e s  G e o r g i u s  S c h w a r t z i u s  Consil. Witt- 

gensteinensis.
Laaspheae 8 vo Junii 1 7 3 2 . βλ. άνωτ. σ. 106.

— 75 —

φ. 83. Tempora, Tempore tempera, 
eunt, hoc ordine fata.

Hisce Domino Abbati se recommendare suique memoriam im- 
primere voluit.

Η. K e r 11 e r Et. in. die. Wiirt. Advocat.
Louis, d. 20 Sept. 1 7 3 1 .
Symb. : Spes mea Christus. βλ. άνωτ. σ. 47, 114 σημ. 3.

-  76 —

φ. 84. Tout avec le temps.
Moderata durant.
Hisce Domino Abbati ad memoriam recommendavit. 
Administrateur des Revenues Ecclesiastiques de Geppingue.

K. S. P a 11 w a s s. (?)
— 77 —

cp. 84β. Paucis hisce,
Maxime reverendo Domino Abbati.
F. r i e d e r i c u s  P h i l i p p u s  S t a n e n f e l s i u s ,  

Chirurgus illustrissimi Com. Seruus.

-  78 -

φ. 85. Τ ’ ανώτερα καλλιω.
Paucis hisce maxime reverendo Domino Abbati 
Observentiam suam testificari voluit. 
p. t. Ludovicib. d. 29 Aug. 1731.
M. G e o r g i u s  F r a n c  i s c u s  S c h n e l l ,  Brackenhei- 

nensis.



-  79 -
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φ. 8 6 . Νυνι δε μενει πιστις, ελπίς, αγαπη, τα τρία ταυτα, μειζων δε 
τούτων η αγαπη.

Hisce cum voto secundi sucecssus tentanti moliminis. Σημ. tet. 
mol.=roi5 έπιχειρηθέντος βάρους τοΰ ταξιδιού δηλ. in gratiam 

in ergastulis sudantium, sui memoriam commendat.
A. J. W e i d e n b a c h ,  sup. Comit. Wed. Insp. et pastor. 
Dierdorff, die 10 Marz 1 7 3 2 . Βλ. ανωτ. σ. 31, 117.

-- 80 -

φ. 8 6 β. Ps. 5 1  ν. 13, 15. Διδάξω ανόμους τάς όδοΰς σου και ασεβείς 
έπ'ι σέ έπιστρέψουσιν. Κύριε, τά χείλη μου ανοίξεις, και τό στόμα μου 
αναγγέλλει την αΐνεσίν σου.

Joh 1 4 , ν. 6 . Έ γώ είμι ή οδός καί ή αλήθεια καί ή ζωή* ούδείς έρ
χεται προς τον πατέρα, εί μή δι’ έμοΰ.

Cur haec scripserim rationem non addo. Hanc facile intelliges, 
vir venerande, ex sermonibus, quos ssepius inter nos miscuimus. 
Ita in servatoris (?) vulneribus quam optime vale.

Jo. A u g u s t u s  S e y d l i t z  in aula Wernigerodanae, 
verbi divini minister.

Werniger, die 7 Aprilis 1 7 3 3 .

— 81 —

φ. 87. Ephes. 2, 8 . Tfj γάρ χάριτί Ιστ* σεσωσμένοι διά τής πίστεως* καί 
τούτο ουκ εξ ήμών, Θεοΰ τό δώρον, ουκ εξ έργων, ί'να μή καυχήσηται 
πάσα σάρξ.

(adde Joh. Άποκ....).
Hoc Salvatoris et Apostolorum ipsis effato praecipuam Eccle- 

siae Evangelicae doctrinam et insimul sui memoriam commendat 
rever. Dn hujus Albi possessori. J, H. S t e i n m e r.

82 -

φ. 870 . Aeterna sequamur.
Pauca haecce Reverendissimo Dno Abbati secum pensitanda 

relinquere voluit. Σημ. secum pens. r. ν. =  ήθέλησε νά καταλίπη ϊνα 
σταθμίση καθ’ εαυτόν.

G. G. O t t e r s  s a g e n  Pastor Evangel. Rospacensis in 
ducatu montano . 1 7 3 2  βλ. ανωτ. σ. 31, 116.
Θ g a η t η ά Ζ'. 8
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—  83 -

qp, 89. Μακάριοι οΐ έλεήμονες, δη αύτο'ι ελεηθήσονται.
Memoriae causa cum apprecatione ommigenae felicitatis scripsit. 
J o h. A c l i a t i u s  S e v e r i a  n u s  M e m m i n g e n -  

s i s superintend. Christian. Erlang, d. 23 Octobr. 1 7 3 1 .

-  84 —

φ. 91. Per crucem ad lucem.
Paucula haec summe reverendo Abbati cum voto ommigenae 

prosperitatis in sui memoriam apponere voluit.
M. F. F. S t a h l i c k e r  superintend, insp. Aug. 1 7 3 1 .

— 85 -

φ. 92. Ναι Κύριε Ίηαοΰ ερχου.
< A d . >  reverendo Domino Abbati paucula haec adjecit. 
Heilbronnae d. 22 Sept. MDCCXXX1.
M. F r i d e r i c u s  L u d o v. H o c h s t e t t e r ,  Eccle

siastes.
—  86 -

φ.' 1>3. Aliis in serviendo ipsi consumimur.
In sui memoriam et cum voto omnigenae felicitatis et auspi- 

-cati itineris hoc apponere voluit.
Gl. N y e l  consil. intimus et proles regiminis Wedani. βλ. ά

νω r. a. 47, σημ. 3.

— 87 -

φ. 94. ΙΙαθήματα μαθήματα.
Scliola crucis, schola lucis.

Haecce in perpetuam suam memoriam cum apprecatione omni
genae salutis et auspicati itineris adjicere voluit.

J o h a n n e s  C h r i s t o p h o r u s  G a d e n u s  Con- 
siliarius Ecclesiasticus, Eccl. reform. Pastor et cater. 1) Inspector.

—  88 —

φ. 95. Quid agis, prudenter agas, et respice fimen.
Starckenburgae, d, (3 Martii 1 7 3 2 .
J o h a n n e s  M i  c h a d  K r a e m e r u s  Quaestor ibidem»

]) C^teryae τού πλήθους τοΰ λαοΰ ;



-  89 —

φ . 97 .. Ζ η τ ε ί τ ε  δε π ρ ώ τ ο ν  τ η ν  β α σ ιλ ε ία ν  τ ο υ  Θ ε ο ύ  κ α ι  τ η ν  δ ικ α ιο σ ύ ν η ν  
α υ τ ο υ  κ α ι τ α υ τ α  π α ν τ α  π ρ ο σ τ ε θ η σ ε τ α ι  υ μ ιν . M a t t h  6 , 33·

Ita sui memoriam reverendis. hujus Albi. possessori commen- 
dare voluit.

C a r o l u s  T h e o d o r u c  P a u c h e s V .  D. M.C—Verbi 
divini Minister) in Cathedrali Cassellanae.

Cassellis, d. 18  Aug. 1 7 2 7 . βλ. άνωτ. σ. 92.

-  90 -

φ. 9 8 . Munera ne numera miseris quaecunque des, 
in coelis numerat, munerat ilia DEVS.

Memoriae causa haec pauca addere debuit.
J o h a n  ne s  P e t r u s  Cotrell Neo—Hannoviciensis, d. 2O 

Nov. 1 7 3 1 . (Σημ. Αογοπαίγνιον έπιτυχέστατον" munus-eris έ'ργον, ΰποΰρ-· 
γημα καθήκον, δώρον. Ή  ερμηνεία : οιαδήποτε δώρα καί οΰχι αριθμούς 
(χωρίς νά τα αρίθμησης) δίδεις, αριθμεί έν τοΐς ούρανοΐς, άντιδωρεΐται 
εκείνα δ Θεός.)

-  91 -

φ. 99. Patientia et charitate trahor.
Hisce reverendo Dno Abbati memoriam suam apponere voluit. 
Giessae, die Ianuarii 1 7 3 2 .
J o h a n n e s  C h r i s t i a n u s  S i n g i e r i u s  Gives 

Gissensis.
-  92 —

φ. 99β. In uno omnia!
F r i d e r i c u s  P a u l  u s  B e u t t e l i u s  consul Mar- 

pacensis 1 7 3 1  Sept. ιό. ')
-  93 —

φ. 100. In uno vivamus ac moriamus !
Pauca haec in perpetuam memoriam sub adprecatione omnis ae- 

ternae felicitatis addere voluit venerando Dno Abbati.
J o li. S e b a s t. F 1 o r 1 111 a n n Poss : Dachtelensis. 1

6 'βόκλητοζ 6 Πολυείδης 115

1) Νυν Marbach, πόλις έν fj έχεννήθη ό Σύλλας.
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— 94 —

φ, 101. Παράκλητον εχομεν προς τον πατέρα Ίησοΰν Χριστόν δίκαιον, 
καί αυτό; ίλασμό; έσιι περί των αμαρτιών ημών. [ Α Ίω . 2, 3. ]

Maxime reverendo Domino Abbati hisce bene precatus tubi- 
cini ( ? ) divino animitus commendat.

D. Joh.  L a v r e u s  aulicus ministerius . . . .  in comitatu 
Altenbrico 25 Sept. 1 7 3 1  ')·

— 95 -

ςρ. 102. *Ανέχου καί άπέχου
In mctnoriam sui maxime reverendo possessor! hujus albi scri- 

bebat.
J. G, F u n c k  e pastor.
Wellaune ( ? ) die 1 5  Jan. 1 7 3 2 .

-  96 -

φ. 103. Christum vere habeas, caetera omnia pro luto. (Σημ. proluto=  
αντί πηλού ήτοι μηδαμινά, habes).

J. H e n r i c u  s S i e g e l .  Die 1 1  Martis 1 7 3 2

-  97 -

φ. 103. Omnia cun Christo et nihil sine ipso.
Die 21 Mart. 1732. G. S i e g e 1.

- 9 8  -

φ. 104β. 1 Tim. VI. 6 . "Εστι πορισμός μέγας ή ευσέβεια μετ’ αυταρ-
κείας.

Η sec cum venia (Σημ. venia=xap^) plur. reverendi Domini albi 
hujus prossessoris in sui memoriam scripsit.

J o a n n e s  S u l z e r u s  Vitoduro—Helvetius V. D. M. 
Herbonae Nassoviorum a. J. 1 Febr. 1732. Sym b.; Ελπίς μου Θεός 

βλ. άνωτ. σ. 96.
-  99 -

φ. 105. Ό  βίος ήμών σκήνωσις.
Ταΰτα είς μνημόσυνοντφ άνδρί κρατίστφ καί ευσεβεστάτψ κυρίφβ*«- 

ηλήτω Π&λυηυίΛι της Ικλεσίας έλληνικής Ιν Άδριανοπόλει έπισκόπφ, 
εγραψε. 1

1) Διά χρυαογραμμίας. βλ. άνμ>τ, σ. 115.
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Λονδόφικος Μαύερος TtyovQivdg έν τή Έλφετία.
Έν Έρβόρνη τή δεύτερα τοϋ έλαφηβολ. CDDCCXXXII, βλ. άνωτ. 

σ. 19, 96 σημ. 1, 108.

—  100 —

φ. 105β. Των φίλων τά πάντα κοινά.
Haec in memoriam sui apposuit. Dierdorpii, 10 Martii 1732.
L. W. S c h m e l z e r  Quaestor ibidem.

—  101 —

<p. 107β. Ardua quae pulchra. (Σημ. Κατά λέξιν radua quae pulchra: 
δυσχερή άπερ ωραία, ήτοι κόποις τά καλά κτώνται.)
Roncalii, G. A. Β i e r m a n n Consiliar. regim. Wedano,
in April. 1732 Roncal. et cancellar. Direct, βλ. άνωτ. σ. 117.

—  102 —

φ. 108. Cynosura'mea Christus
Dierdorfii I J. A. L o h r e m a n ,  praefectus aulae.
die 11 Martii 1732 I Wedano—Roncaliensis. βλ. άνωτ. σ. 117.

— 103 —

φ. 109. Corrige praeteritum, praesens rege, cerne futurum.
Schleizae, F. ch . d e W i t t o r f f  Ephorus illustris.

d. X V I Oct. 1 7 3 2  ; simi Comitis H e i n r i c i X II Rutheni
J. Emeus βλ. άνωτ. σ. 56.

— 104 —

φ. 110. Τής προ; 'Ρωμαίους επιστολής κεφ. γ'.'
Λογιζόμεθα οΰν πίστει δικαιοϋσθαι άνθρωπον χωρίς έργων νομού.

Τής του Ιακώβου επιστολής καθολικής κεφ. β /
Ή  πίστις εάν μή εχη έργα νεκρά έστι καθ’ έαυτήν.

Τοϋ κατά Λουκάν ευαγγελίου κεφ. ιζλ 
"Οταν ποιήσατε (sic) πάντα τά δια[τα]χθέντα ύμΐν λέγεται, δη δού

λοι αχρείοι εσμεν δ,τι δ ώφείλομβν (sic) πόιήσαι πεποιήκαμεν.
Εϊ τις γάρ έν τή εαυτοΰ μόνον ίσταται δικαιοσύνη καί απολυτρώσει 

ματαίως καί κενώς κοπιρ- πάσα γάρ ή οϊησις τής δικαιοσύνης αύτοϋ ώς 
ράκος άποκαθημένης φανεροϋται εν τή έσχάτη ήμέρρ, ώς φησιν Ήσαΐας 
ό προφήτης· χάριτι γάρ καί δωρερ τοϋ πνεύματος θείρ έκαστος ήμών ΐήν 
σωτηρίαν πορίζεται.

Θεόκλητος ό Ιΐολνείόης
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Άνδρΐ αίδεσιμωτάτω και σοφωτάτο)
Θεοκλήτφ Πολνιδεΐ

5Αρχιμανδρίτη από του ορούς 'Αγίου άξιωτάτι») μνημοσύνης και φιλίας 
ενεκεν ε γράψε ν 'Ιωάννης 'Ιάκωβος Σχάτζ, τουτέστι Θησαυρός, τοΰ έν 
Έισναχ γυμνασίου πρωτοδιδάσκαλος. Έτει από Χριστογονίας αψλγ' 
Ίανουαρ.-ια'. βλ. άνωτ. σ. 114.

— 105 —

φ. 111β. Ευχαριστία, ex XIII Canone Consilii Niceni, τελευταΐον καί 
άναγκαιότατον εψόδιον' [ό κανών; εΐ τις εξοδεύει τοΰ τελευταίου καί 
αναγκαιότατου εφοδίου μή άποστερεΐσθαι] die 12 Oct. 1731.

Μ. J* Q. E l s s n e r  past, et sen. Saalsfeldensis *)

— 106 —

φ. 112. Έτος από Χριστογονίας ,αψλγ' μην <Χ^>ί Δεκ. κ'.
Ό  άγιος Παύλος φησί: Ήγοράσθατε (sic) τιμής δοξάσατε δή τον 

Θεόν εν τφ σώματι υμών καί εν τφ πνεΰματι υμών, άτινά εστι τοΰ Θεοΰ. 
Προς Κορινθ. Β ' κεφ. ς .

'Ο άγιος Χρυσόστομός φησι.
Τούς οφθαλμούς και τό στόμα καί ακοήν διά τοΰτο ήμΐν ενέθηκεν ό 

δημιουργός, ΐνα αΰτφ πάντα δουλεύη, ΐνα τά αύτοΰ φθεγγώμεθα, ΐνα τά 
αύτοΰ πράττωμεν, ΐνα άδωμεναύτφ ύμνους διηνεκείς, ΐνα ευχαριστίας άνα- 
πέμπώμεν, καί διά τούτων τό συνειδός εαυτών (sic) έκκαθάρωμεν* ώσπερ 
γάρ σώμα άέρος άπολαΰον καθαρού ύγιεινότερον έ'σται, ούτω καί ψυχή φι- 
λοσοφωτέρα τοιαύταις έντρυφομένημελέταις.

Όμιλ. Β' εις τό κατά Ματθαίον.
Άνδρΐ αίδεσιμωτάτφ Θεοκλήΐφ ΠολυΙδει άρχμιμανδρίτη άηδ χοϋ 

‘Αγίου "Ορους ευωδίαν ελεημοσύνης προς άντίλυιρον τών αιχμαλώτων, έκ 
τής Γερμανίας είς τήν Ελλάδα, κομίζοντι, εΰοδίαν καί πανολβίαν ευχόμε
νος μνήμης ενεκεν έγραψα. 1

1 Ό  Elssner (1692-1750) ήτ καθηγητής τώ\ ανατολικών γλωσσών έν Lingen 
είτα rector έν τή έν Βερολίνω Σχολή τοΰ άγ. Ιωακείμ· τφ δέ 1730 έχειροτονήθη 
Ιερεΰς τής ’Εκκλησίας τοΰ Βερολίνου, ό βασιλεύς τής Πρωσσίας ώνόμασεν αυτόν 
«σύμβουλον» τοΰ consistorium καί «μέλος» τής * Ακΐ·̂ η;.’.Ξίας τών Επιστημών. Πλήν 
τής άνωτέρω(σ. 101—5) μνημονευθείσης περιγραφής τής’Ανατολικής ’Εκκλησίας εγρα- 
καί τά έςής : Observationes sacrae ία Navi Te3.tamenti libros. Utrecht 1720 καί 
1726. Explication, de. l’Epitre aux Philippiens κτλ. (βλ, Dictionaire Universe! 
τόμ. 6. a. 221 καί Geschichte der Kon. Preussischen Akademie d. -Wiss. zu Berlin» 
I 1900, σ. 243).
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"Ιωάννης 'Ερρίκος Σχούοοιος του έν τφ Ουριγίτων γυμνασίου πρω- 
τοδιδάσκαλος. βλ. άνοντ. σ. 32.

— 107 -

φ. 114. Per crucem ad lucem.
B e n d e r  B r a u n  f e l s i e n s i s .

— 108 —

cp. 116. J u s t i n i a n u  s in § 3 Institut. d. hist, et Jur.
Honeste vive, neminem laede. cuique simm tribue.
Hinc tibi divino procedunt cuncta favore. (Σημ. tibi divino 

procedunt cuncta favore—ευοδοΰνταί σοι τά πάντα δια τής θείας εύ
νοιας,) est etenim vere justus et ipse Deus.

Dab. Oranienst[ein] 
d. XXX Martii 
CIOIDCCXXXII

Viro sumnie reverendo Domino Abbati in- 
defesso (Σημ. indefessus—ακούραστος) liber- 
tatis fautori et servorum (quos H. U 1 pi sl

ums  in leg·. 209 d. R. 4 niortuis comparat) redemptori in sui memo· 
riam hsecce apposuit.

G e o r g i a s  P h i l i p p u s L i n d n e r u s  LL. Cultor Her- 
bornensis. βλ. άνωτ. σ. 34,97. Ενταύθα υπάρχει ή είκών, ήν ό αναγνώ
στη, βλέπει εν σ. 6 8 .

-  109 -

φ. 116β. Auro quid melius ? jaspis. quid jaspide ? virtus. quid vir- 
tute? Deus' quid Deitate ? nihil.

Deciae, die Aprilis 
CID I3C CXXXII

Viro plurimum reverendo Domino Abba- 
tihujus Albi possessor! in perpetuam sui

memoriam haecce adjicere voluit, J o h. A u g. K n a u s s i u s .

~  110-

tp. 117. "Αγάπηιός Εκθέσει κεφαλαίων παραινετικών, ή καλούμενη βα
σιλική σχέδης Κεφ. νη'. Άκρόπολις μεν άπορθήτοις τείχεσιν ήσφαλισμένη 
καταφρονεί των πολιορκοΰγτων αυτήν πολεμίων, ή ευσεβής δέ βασιλεία 
υμών έλεημοσυναις τετειχισμένη και προσευχαΐς· περιπυργουμένη αήττητος 
γίνεται τοΐς των εχθρών βέλεσιν, άοίδιμα κατ’ αυτών έγείρονσα τρόπαια, 

Άνδρ'ι εύσεβεστάτφ καί σοφωτάτφ κυρίφ 
Θεοχλήιφ Πολνειδεΐ

αρχιμανδρίτη από του "Ορους αγίου έν Μακεδονίρ.
Τφ κυρίφ καί έταΐρφ μου τιμιωτάτφ τε και πολυφιλτάτφ μνημοσύνης 
καί φιλίας έ'νεκεν γέγρ'αφεν.
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F r a n c i s c u s H e n r i c u s  R e i m e  r s j c .  senator Reip. 
Lunaeb. ordinis patricii et praefectus arcliivo civitatis.

Lunaeburgi, V. Mail Ao P.S.R. MDCCXXX1II. βλ. άν.σ. 96, 121.

-  Ill -

qp. 117β. Pei ardua ad astra.
Hisce memoriam sui reverendissimo Dno Abbati cum appreca- 

tione omnigenoe felicitatis et incolumis reditus in patriam commen- 
dare voluit.

Lunaeburgi, die 
11 mensis Maji

1733.

L a u r e n t i u s  B e r n h a r d u s M a n e k e  
civitatis Lunaeburgensis syndicus primarius. 
βλ. ανωτ. σ. 1 2 1 .

—  112 -

φ. 118. Πίστευσον επι τον Κύριον Ίησοΰν Χριστόν και σωθήση σοι (sic)- 
και ό οίκος σου.

Reverendissimo abbati cum itineris socio memoriam sui com· 
mendaturus. .

sripsit.
d .l9 Septembris.

1731.

G e o r g i u s  N i c o l a u s K o e h l e r  
Decanus Laubanensis (?) βλ. ανωτ, σ. 110.

-  113 -

φ. 118β. 2 Korin. 6 , 3 4.
ΕΙς ού5έ κανένα πράγμα δίδομεν κανένα πρόσκομμα διά νά μην ψεχθή 

ή διακονία, άλλα εις κάθε πράγμα συστήνομεν του λόγου μας ωσάν ύπη- 
ρέτα του θεού.

Hac mente comitatur reverendissimum Dnm abbatem in Monte 
sancto ipsius in Christo frater.

M. Jo. F r i d .  H o c h s t e t t e r  pastor et Eccl. superintendens. 
Neostandii ad Tiliam (?) d. 24 April 1731. βλ. ανωτ. σ. 109.

-  114 -

φ. 1 2 θ.Νον. 115. C. 3. fin.
Si pro causis corporalibus cogitamus; quanto magis pro anima- 

rum salute providentia est nostrae solicitudinis abhibenda. (Σημ. 
provid. est mostrae sol. abh.=5Eov νά παράσχεΰη ή πρόνοια τής ήμε- 
τέράς φροντίδος).

Pauculae haec jucunda recordationis erga reverendissimo Dno 
Abbati apposuit.
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F r i d .  F e r d .  C a r l  F u l d a  praef. Wiirttemb. Neostad. ad 
Tiliam magnam vel ad fluvium Kocheri.

—  115 -

φ. 120β. A' Cor. 2. 2. Ου γάρ έκρινα του είδέναι η  εν υμΐν,ειμή Ίησοΰν 
Χριστόν και τούτον Ίσταυρωμένον.

Hisce memoriam non tam sui quam Jesu crucifix! comendare 
voluit reverendissiniis hujus Albi possessoribus.

M. Joh.  C h r i s t o p h .  S c h u t z ,  Diac. Neostad. d. 24 S^ptj 
a n . 1731. β λ . α ν ω τ . σ . 1 0 9 .

—  116 —

φ. 121 Deura timendo, recte faciendo neminem timeas.
Arolsen, die 4 Aug. 1 7 3 2  (ττρβλ. και άρ. 176, 178).
C. H. D e s u m  a s a r  ( ? ) . . .  Waldecciae, Maitre des 

Reathes d’ Aulique. βλ. ανωτ. σ. 101.

-  117 -

φ. 121. Ut in his tertis omnium bonorum amicitia, in coelis au- 
tem aeterna Summi Boni fruitione gaudeas, cole Deum et proxi- 
mum ac te ipsum ama. Reverendisssimo ac generis nobilitate con- 
spicuo Domino Abbati, viro ob sunima in republicam Christianam 
merita,omnium laudes superanti, hisce se suamque memoriam per- 
quam commendat, simulque laetatur, quod ab initio anni 1 7 1 5  us
que ad finem 1 7 1 9  sub legione secuuJa Waldeccensi Venetorum ca- 
stra terra marique contra Turcos secutus sibi inter multu alia etiam 
prodigiosa Montis Sancti cucumina intueri contigerit.

J o h ' a n n e s G e o r g i u s  M e c k e l  fortuitissimi (?) Prin- 
cipis^Waldecciae secretarius. βλ. ανωτ. σ. 63, 1 0 0 -

-  118 —

φ. 122. Nemo sibi solum natus, fed patri, patriae et amicis.
Anno aetatis sexagesimo 4to in perpetuam memoriam et sui re- 

cordationem scribere voluit.
J a c. H e .11 r. S i e d e r, consiliarius Bridingensis primarius, 

die decimaginta mens. Maji 1 7 3 2 .
Et his addere debuit, quoi ante annos 46 circiter, Venetorum 

castra secutus Athenis hyberna (sic) venit, et postmodum in ob- 
sidioiie munimenti fortissimi Negreponto sub ligione Waldeccensi 
fueriL βλ. ανωτ. σ. 1 0 1 .



-  119 -
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φ. 123. Bonis quod bene fit, baud perit. (Σημ. Ή  ερμηνεία: ο,τι καλόν 
γίνεται εις τού; άγαθούς ούκ άπολλΰται).

Haec in recordationem sui adjicere voluit.
Gedernae, 

21 Maji 1732.
J o h. A u g. 
Stolbergansis.

H a r t e 1 i u s , consil. auleri.

120

Φ 123β. Quod tibi vis fieri, facias etalteri.
Vir summe reverende hisce sui memoriam comendare debuit. 
J o h .  F e r d i n a n d .  F r i d r i c .  G r a f ,  Regiminis (?) 

secretarius.
Gedeni, die X X I Maji ClOIOCCXXXI. βλ. άνωτ. σ. 54, 96.

-1 2 1  -

φ. 124. Per angusta ad Augusta .
His paucis, vir summe reverende, tuo favori ac precibus com· 

mendare se voluit.
C a r o l u s  C h r i t i a n u s  B a u e r ,  informator comi- 

tum Stolbergensium. Gedenae, d. 21 Ma 1732.
Symbolum : Christus crucifixus beat.

-  122 -

φ.124. Αγωνίζεστε.
Hocce verbulum maximi ponderis in sui memoriam, viro S. 

Rev. prosperanti calamo adposuit.
Lauban. die

22 Maj. 1732
C h r i s t i a n u s  H e c h t ,  Pat. Rini, Insp. ad 
consist. Saubanensis ’ )

— 123 -

φ. 125. Occasio Sidylla minuit oblata, majus poscit pretium.
Hamburgi d. IX  Jul. 

A .C .CIDI3CCXXXIII
Reverendiss. Dno Abbati felix iter fructu- 
osum in patriam reditum aqtue itineris 

succes. sum precatus, et memoriam mei commendaturus scripsi.
J o .  A lb  e r t  u s  F a b  r i  c i u s e t  (sic) professor in gymna- 

sio Hamb. [urgi]. βλ. άνωτ. σ. 124-7. 1

1) Ό  Hecht έγεννή0η είς Hall χαΐ άπέθανε ιώ 1718 έγραψε Commentario—phi- 
lologico —critico —exegetica de secta 9rcibarum. Antiquitas Haraeornm inter Judae- 
os iu Poloaiae et Turcici imperii regionibus florentia sectae,adserta et vindicata χτλ.
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■— 124 -

φ. 126β. Gen. XVII, I (Έβραϊστί. Έγένετο δέ ’Άβραμ ετών ένενήκον· 
ταενέα, και ώφθη Κύριος τφ ’Άβραμ και είπεν αύτψ Έγώ ειμί ό Θεός σου).

Deciae 3 Hoc divinum monitum in sui memoriam in siniulque 
Apr. 1732 ejus maxime reverendo Domino Abbati cum voto om- 
nigenae salutis adponere voluit.

P h i l .  C r i s t o p .  R i i h l ,  Ecclesiae Evangelico —Lutheranse, 
quae Deciae Deo colligitur p. t. pastor.

Symbolum : Post crucem require, βλ. άνωτ. σ. 97.

— 125 —

φ. 127. Μελέτη τό παν (Σημ. Μελέτη το παν τούτο άναφέρεται εις τον 
εκ των 7 σοφών τής αρχαίας Έλλάΐος Κλεόβουλον τον Λίνδιον).

Sumbol. Haecce pauca viro plirimum reverendo Albi hu- 
Post nubila jus possessori in perpetuam sui memoriam adje- 
Phoebus. cere voluit.
Dab. Oranienst. d. X X IX  Martiis An. CI)I)CCXXXII 
J o  h. G o d  T r e v  i r a n  u s aul. hujus concionatus

— 126

φ. 127β. Diu deleberandum quod semel est statuendum.
Sumtne reverendo Dno Abbati cum omnigenae prosperitatis voto 

paucis hisce sui memoriam etiam atque etiam commendat, perpetu- 
umque ejus favorem sibi expetit.

J o h .  P h i l i p p u s  V i t z  medicus Hasso — lassellanus 
Dicasterii Nassovico — decanus,...

Dezise, d. 2 April. 1 7 3 2 .

— 127 -

φ. 128. Sit gladius verbum, sit firmum oratio telum ,sit fides clypeus 
caetera Christus aget.

Deciae, Pauca haec memoriae causa cum apprecatione om- 
Z, April. 1932 nigenae felicitatis addere voluit venerendissimo Dno 
Abbati.

P h i l .  P s o r v i u s  inspector et pastor Ecclesiae reformatae. 
βλ. άνωτ. σ. 97.

— 128 -

φ. 129. Ξένοι και παρεπίδημοι εσμέν έπ'ι της γης.
Viro adrnodum venerando Domino Albi hujus possessori cum
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sincero omnis felicitatis voto hisce memoriam commendare sui debuit. 
Dab. Dec. . P. C. K o l b  e, V. D. M. apud Decienses.
die 2 1737. βλ. άνωτ. σ. 93.

— 129 —

φ. 129β. Ζώμεν ουχ ως θέλομεν, άλλ’ ω ; δυναμεθα.
Viro reverendissimo atque doctissimo, domino Abbati Θεοκλήχφ 

JJ&Aνέίδει Montis Sancti Athon, paucis hisce valedicere, memoriam 
sui quam maxime commendare et εύοδίαν adprecari voluit.

Dabam Deciae 
Nassoviorum, 3 
Aprilis 1732

M. A n d r e a s  R i t z i  u s  Helveto— San- 
gallensis Rector Scholae deciensis. βλ. 
άνωτ. a. 97.

— 130 —

φ. 130.0ύκ εχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, άλλα την μέλλουσαν επιζητοΰμεν.
Hisce plurimum reverendo atque doctissimo domino abbati 

Θίοκλήιφ Πολυείδει, Montis Sancti Athon valedicere omniaque fau- 
sta adprecari voluit.

Daban Deciae, J o h a n n e s  C h r i s t o p h  o r  us
Nassov. 3 April. 1732 M ii n z Scholae Deciensis Constitor.

-  131 -

φ. 130β. Άνέχου και άπέχου sustine et abstine.
Viro reverendissimo atque doctissimo Domino Abbati paucis hicse
Deciae,

q. 3 Aprilis 
1732

Valedicere, memoriam suique commendare voluit 
ac debuit.
J o h. D. W  e r n e r u s Doctor superint. Cardi- 
nallicorum (?) Deciensis

— 132 —

φ. Ι31β. Commenda Domino vias tuas, speraque in earn, et ipse faciet 
Psal.XXXVII, v. 5. (n. X X X V I).

Paucis hisce reverendissimo Domino Abbati a Monte Sancto 
iter felicissimum, faustaque omnia apprecari, in ejusque memoriam 
benevolam sese commendare voluit.

J o h a n n e s  A l e x a n d e r Z o l l e r  Schorndorffa —Wur- 
tembergus celsissimi Coinitis ac· Domini Dn. H e i n r i c i XXIX 
Rutheni, Consiliarius ac praefectus. Ebessdorffii apud Vasiscos d. 
15 Nov. 1732. βλ. άνωτ. σ. 60.



— 133 —

φ. 133β, F r i d e r i c n s W  i l h e l m u s  comes, solmensis natus 
22 Janl. 1695.

Comitissa lma H e n r i e t t a ,  Comitissa Nassoviae Weilburgensis. 
Comitissa 2da. Comitissa solmensis S o p h i a B e n i g n a .
1) Comes haereditarius F e r d i n a n d u s  W i l h e l m u s  

E r n a e s t u s .
2 ) Comitissa H e n r i e t t a .
3) Conies C a r o l u s  2 , nupte.
4) Comitissa E l i s a b e t h  a.
5 ) Comitissa U l r i c a .
(Βλ. έν Biedermann Deutschlands II, B\ σ. 28, 385.).

— 1U —

φ. 134. Παν δ,η αν ποιήτε εκ ψυχής εργάζεστε ώ ; τώ Κυρίω και όΦκ 
άνθρώποις Ep. s. Pauli ad Colass, G* 3 vsu. 23. (==’versus). 

Monito hocce Apostolico reverendiss. Dno Abbati necnon con- 
fratri per—reverendo felix et auspicatum iter, cum omnigenae pros- 
peritatis voto ac sui commendatione animitus apprecari voluit.

G e o r g i u s H e n r i c u s  W e g e l m u s .  Illmorum Comi- 
tum in L [eostenio]—W  [ertheimensis] consil [iarius],
Wertheimi, d. 5. Nov. 1731. βλ. άνωτ. σ. 56, 58.

— 135 —

φ. 135. Κακοπχθησον ως καλός στρατιώτης Ίησοΰ Χριστοΰ.
Έάν δέ τις άθλή τις ου στεψανόνται, εάν μή νομίμως άθληση. 

Haec mens, haec manus.
G. F. S t i eb  e r i  u s S. Th. D. qui revendiss. DnoAbbati pauculis 
hisce sui memoriam eommendat simulque το άληθενειν εν αγάπη. 

Darguni., d. XII Aug. MDCCXXXIII. βλ. άνωτ. σ; 116.

— 136 -

φ. 136. Jam re vera experior, quod Detis mullum habeat personarum 
respectum, sedin quacunque, non vero in quacumque religione alias 
nec Petro nee doctrina ejus opus gente, et quacumque natione, qui 
ipsum timet et recte'agit, ipsi gratus acceptusque Act. A post. X. 
v. 3 6 .

Hisce paucis reverendissimo Domino Abbati, cum voto omni
genae prosperitatis, sui memoriam de meliori commendare voluit,

®εόηληζο$ S Πολυείδης 125
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A n d r .  F r i d e r .  S t i e b e r  a Consiliis aulicis illustrissimo 
comiti Stolbergensi Schwarzoviae, d. XXVII Sept. c. M DCCXXXII.

— 137 -

φ. 133. Peregrinationem vere religiosam pato, quae suscipitur in so
latium multorum, eorumque miserorum.
Pauca liaec admodum veuerando Dno Abbati possessor! hujus 

libri, in aliqualem mei memoriam adscripsi.
L u d o v i c u s  J a c. W  e 'i s  s e n s e e ,  Cons. Megap. 
Bucephaleae pr. Cal. Aug: MDCCXXXIII.

~  138 -

φ. 138β. Ή φιλαδελφία μενέτω, της φιλοξενίας 
μνήσκεσθε των δεσμών, ώς συνδεδεμένοι των 
αυτοί δντες εν σώματι Έβρ. XIII, 1. ζ. 3.

Έν αδελφότητι έγραψα. Darguhn die ιζηαο
August! ι733

μή έπιλανθάνεσθε, μι- 
κακονχονμένων, ώς και

J a c o b  C h r i s t i 
a n  Μ e 1 1 u r g. βλ. 
άνωτ. σ. 1 2 0 .

— 139 —

φ. 140. Semper ita vivamus ut rationem reddendam verbis arbi- 
tremur, putemusque nos momentis omnibus desuper spectari ab eo, 
qui et judex et testis idem futurus est. L a c t a n t.

Recordat ergo scrips.
C. B i l d e r b e r u s  consiliarius et synd.
Cellis Luneburgi, d. ιζ' Mai 1 7 3 3 . βλ. άνωτ. σ. 120.1)

— 140 —

φ. 144. Hoc novimus sane, quod amans Deum etiam fratrem di- 
ligat. Accipe has, vir sumnie venerabilis, in benevolae memoriae 
tessaram. Σημ. tessara=συμβoλov.

O t t o n e  H e n r i c o  S c h r a d e r o  P. S. Eilogstad. 
Samb. Cellis Luneburg. d. 2 Maji 1 7 3 3 . βλ. άνωτ. σ. 120.

1) Chriatophe—Laurent Bilderberus jurisconsulte hanovrien et conseiller ά Zell 
μετέφρασεν έκ τοΰ Γαλλικού είς την Γερμανικήν χδ Traite de la verite de la re
ligion chretienne toO Abbatie μετά σπουδαίων προσθηκών και άπέϋανε χφ 1749 
(Dictionere uuiversele historiqe, critique et bibliographique, χόμ. B' σ. 569 τής έν 
Παρισίοις 9 έκδόσεως).
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φ. 145. Illustrissimse Domas Altenbricae Senior modernus,
P h i l i p  p u s  E r n e s t u s S .  magestati a consiliis inti- 

mus (ιιυσηκοσυμβουλιον) Schillingsfurst in ordine setatis Segt. . 
C h r i s t i a n  us  in ordina in Ingelfingen.
F r i d  e r  i c  us E be r h  a r d u s  in Kirchberg (vide infra) 
C a r o l u s  L u d o v i c u s i n  Weirkersheira. 
J o h a n n e s  F r i d e r i c u s i n  Ohringen. 
L u d o v i c u s i n  Langenburg.

146 β. C a r o l u s  P h i l i p  p u s  
J o s e p h u s  A n t o n i  us  
F e r n d .  A u g u s t u s  Fratres
R u p e r t u s  F r a n c i s c u s
Comites de Hohenlohe in Bartenstein et Pfedelbach.
Conjux l.ma
F r i d e r i c a  A l b e r t i n a  ex stirpe Comitum de Erbach, 
Liberi ex Ilia nati sunt.

1. L o i s a D o r o t h e a  30 Mart. 1703.
2. C a r o l u s  A u g u s t u s  natus 6  April. 1707.

Ejustem.
Conjux Ima,
C h a r l o t t a  A m a l i a  Commitissa de Wolfstein. f  

qua progenuit.
C h r i s t i a n a  m F r i d e r i c u m  C a r o l u m l 9  Oct. 1727. 
Conjux 2da . βλ. άνωτ. a. 56.
S u s a n n a  M a r g a r e t h a  L o i s a  Comitissa Aus- 

briacie de Auersburg ex qua nata:
C h r i s t i a n a  S o p h i a  F r i d e r  i c a  1 Apr. 1731, 
Conjux 2 da.
A u g u s t a  S o p h i a  Filia serenissimi Ducis Wurtem- 

bergici Friderici Augusti in Neuenstat ad Tiliam 3 Xbr 1709. 
βλ. άνωτ. σ. 56.

-  U Z -

φ. 148. Illustrissimus dominus Leonstenio—Wertheimensis senior 
modernus Francofurti ad Moenum residet ( =  υπολείπεται) 
estque και είναι:

Illmus Dnus L u d o v i c u s  M a  u r i t i u s  comes in Loe- 
wenstein, Werthein Rochefort et Vinneburg natus an. 1678. 
Caeteri Dni Agnatineae Evangelicae;
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1. Illmus Com. Enus J o h a n n e s  V o l l r a t h u s  L u d o -
v i c u s natus ΠΟ5

2. F r i d e r  i c u s L u d o v i c u s  nat.1706,
3. C a r o l  u s  L u d o v i  c u s 1783.
4. J o h a n n e s  P h i l i p p u s  n. 1712.
δ. W i l h e l m  u s  H e n r i c u s  n. 1715.
6 . G e o "  r g  j u s  P h i l i p p u s  F r a n c . i s c u s  natus 1720.

Sex horum Illustrissimorum Comitum mater et respectus 
curatrix:

Illma Domina A m a l i a  S o p h i a  F r i d e r i c a  comi-
φ. 149. tissa in Lovenstein Wertheim nata comitissa Luneburgici 

1686 (!)
Pater praedefunctus pise mem. erat. 111. Comes ac Dnus.
H e n r i c u s  F r i d e r i c u s  comes in Lowe .tern Werheim, 

Rochefort et Vineburg SS. nat. 1882 denatus Martij 1721. 
βλ. άνωτ. σ. 1 1 0 ,

—  143 —

φ. 151β. A u g u s t u s  A l e x a n d e r  d e  K o c h i u s i n  Hal-
berstadt consilier prive.
C a r o l .  A l e x a n d e r  d e  K o h i u s .

— 144 -

φ, Ι52β. Altri tempi, altre cure.
Stettin, die 2 Sept. 1733. ’ ) βλ. άνωτ. σ. 123, σημ. 3.

— 145 —

φ. 153. Χοισειανοι έσμεν ημείς, ημών τε ίδιον καλώς τά ευαγγέλια νοεΐν 
περί Σωτήοος. A t h a n a s. orat. IV contr. Arian.
Πασα δέ ακρίβεια του Χριστιανισμού εν τοϊς ευτελέσι ρήμασι 
και πράγμασιν εύρίσκεται. Idem de horn. nat. . . at logos (? ) 
Marburg Naxime reverendo dno Abbati A t h a n a s i o
d. 25 Iun 1732 ut inspiceret desideranti utriimque hoc A- 
t h a n a s i i  adprobens memorian sui commendat, gratiam 
et benedictionem divinam felicemque ad suos reditum ap- 
precatus. Io  li. C h r i s t i a n  us K i r c h m e j e r S .  Th. d. 
ejusdemque Ref. Rim. S.M.S. Hass, ef Palat. consil. Eccles. 
atque Eccl. Rit. per Hass. Sup. (Σημ. Ή  αναγραφή λίαν δυσα- 1

1) Τά ονόματα (4) δυσανάγνωστα,
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νάγνωστος κατά την άνάγνωσιν ερμηνεύεται ώδε: Τφ τά μάλιστα 
σεβασμίφ κυρίψ αββά Άθανασίφ ποθοΰντι εξα.βριβώση την αλή
θειαν εκατέρου των ρητών τοΰ Αθανασίου επιδοκιμάζων συνι
στώ τήν μνήμην αύτοΰ (=μιμκήσκεται) εύχόμενον χάριν και ευ
λογίας καί ευτυχή επάνοδον προς τούς οικείους αύτοΰ. βλ. 
άνωτ. σ. 78 ε.).

—  146 —

153β. Ama Deum super omnia et proximum tuum ut te ipsum.
Ad mandatum Dominorum Seniorum Domus Nautriae hu- 

jus loce haec scribere debebat.
Stettin, die 28 Sept. 1733.
J o h a n n .  C l i r i s t o p h o r u s T h i l o u s ,  secretarius Do  ̂

mus ejusd. βλ. άνωτ. σ. 132.

-  147 -

Φ· 154 Rom. XIV, 19. Τά τής ειρήνης διώκωμεν καί τά τής οικοδομής 
τής εις άλλήλους.
Hocce benevolam sui memoriam conmiendare voluit.

J o h . N i c .  B r e i d e n b a c h  superintendents et Ecclesia
stes.
Marpurgi, die 28 Junu 1732.

— 148 -

φ. 154β Exul erat Christus; comites nos exulis hujus. (Σημ. com. 
cx. h „ = ιυνεςόριστοι).

Esse decet cujus nos quoque membra sumus.
Ein Pilger war der Geis, das =  gliedcrwirsind worden. Wir 

dinner (?) in dem Orden ihn glander.

—  149 —

Hisce peregrinantem Dnum Abbatem ex St. Monte comitari vo
luit.

Wildungae | J e r e m i a s  P i l g r i m  Ecclesiae Wildungensis 
in Pricinpatu [pastor primarius 

Waldeccensi, d ied  Jul. 1732. βλ. σ. άοωτ. 102.

— 15') —

φ 155. Εϊτις θέλει όπίσω μου έλθειν άπαρνησάσθω εαυτόν Luc. IX, 23_ 
His reverendissimo Abbati totius ecclesiae orientalis legato 
ob siugularem liumanitatem eruditionem et prudentiam a ce-

Θ q a η i x ά Z\ 0
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leberrm o academiae Marburgensis profissendo, Frid. Hom- 
bergkio mihi valde commendato suam qualemcunque memo· 
riam commendat et ut conatibus. (Σημ. conatibus=tulc επιχει- 
ρήσεσιν.) ejus divina gratia adsit in itinere protegat et salvum 
sospitemque ad suos reducat ex atiimo precatur.

Wildungae C. A. S i b e c k e r P. M. et Lycei W il-
a. d. i i  Jul. 1 7 3 2  dung, rector βλ. άνωτ. σ. 101, 103.

-  Ιδί —

φ. 150. Πέπεισμαι υτι οΰτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, οΰιε άρχαί, 
oiSce δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, οΰτε μέλλοντα, οίίτε ύψωμα οΰτε βάΰος, 
οΰιε τις κτίσις ετερα δυνήσεται ημάς χωρίσοι από τής. αγάπης του θεοί 
τής έν Χριστφ Ίησοΰ τφ Ινυρίω ήμών. [Ρωμ. 8 , 39].

Maxime reverendo domino Abbati iter pr.osperum precaturus 
et sui memoriam commendaturus scribebat.

J o h. S c h r o d e r u s  p. Eccl. et S. Ο. P. P.
Marb[urgi]. Has. d. 26 Jun. 1 7 3 2 .

-  152 -

<p. 157β. Infucatae (Σημ. infucatus—λεπτώς έψιμυ-ίΚωμένος.) amicitiae 
foedere juncti 1).

Πάσαν την μέριμναν υμών έπιρρίψατε έ.χ5 αυτόν, δτι αυτφ μέλει 
περί υμών [Α' ΙΙετρ. 5, 7]

Aide eure Sorge werfet auf Jim, denn er sorget fur euch. 
Benevolae memoriae gratia hoc apponere voluit.
C o 11 r a d u s A r m i n i u  s R e i n e c k serenissimi Wal- 

decurorum Principis consiliarius cancellariae ad acidulas (Σημ. ad 
acidulas sanitatis curandae causa—είς τά δςινα ΰδατα, ϊνα περί τής 
ΰγιείας φροντίση). Wildungenses sanitatis curandae caussa (sic) jam 
commorans, 3 idus Juli'f CIDI3CCXXXII. βλ. άνωτ. σ. 101.

-  153 -

φ. 158. Μακάριοι οί πτωχοί τω πνευματι, οτι αυτών έστιν ή βασιλεία των 
ουρανών Math. V. 3.
Paucis liisce reverendissimo Domino Abbati ex Monte Sancto 

Macedoniae nostras oras petenti sui memoriam commendat.
J o h a n n e s  P h i 1 i p p 11 s W u e s t e  11 serenissimi Prin- 

cipis Waldecensis consiliarius ac praefectus Aroldesensis.
Dabam Wildungae 4. Julii 1 7 3 2 .

1) Τό ρητόν τοΰτο επί τής άνω ώας συνδέει τάς δυο σελίδας, βλ. ά\ ωτ. σ. 102,



— 151 —

φ. 163. Έ /ώ  ούδεπώ τυτε ήγησάμην χαλεπόν διδάξαι τά βέλτιστα τούς 
ανθρώπους‘•■άλλα τό ποιήσαι ταΰτα. Demosth.

Των ανθρώπων οι μέν "Ελληνες, οί δε βάρβαροι.
In summe vernerandi Abbatis memoriam perpetuam me 

commendaturus et in molestissimo itinere porro suscipiendo 
omnigenam felicitatem viresque tam animi quam corporis ap- 
precaturus ex intimis cordis penetralibus aliis semet associat.
D. J o h a n n .  M i c h a e l  M e t i u s  Conciliarius aulicus 
et proto-Archiater.

Ferrariae Thuringorum, die 14. Jan. 1733.
Symbolum: ad litras initiates nominis JESV MEO morior.

—  155 -

φ. 164. Quicquid agis, prudenter agas et respice finem.
Hoc in memoriam sui summe reverendo Dno Abbati huic albo 
inserere voluit,
A u g u s t u s  S i m o n  L i n d h o l n  Zur. Utr. Doctor et sena
tor primarius Reip. Lubecensis.
Lubecae, d. 20 Julij 1733.

—  156 —

φ. 165. B o n o r d e n  Cancellariae Stollbergensis Director.

— 157 —

φ. 166. 1. Timoth II, 4. Deus quosvis homines vult servari et ad 
agnitionem veritatis pervenire.
Berleburgi, d. 22 Jan. 1732.
Hisce summe Rever. Dno Abbati larga gratiae divinae incre- 
menta (Σημ. larga incrementa=6a\J^sig επιχορηγήσεις.) animi- 
tus apprecatur, benevolamque sui recordationem commendat. 
B a l t .  F r i d .  S a l t z m a n n  Argentina-Alsatus cons, et 
Sen. S. W. (ro Strassburg Argentoratum)

— 158 —

φ. 167. Θεόκριτου Εΐδύλλ. κζ' (γρ. XXVI, εκδ. Ahrens XXI)
Αυτός δ ’ εύαγέοιμι και εύαγέεσσιν άδοιμι.
Summe venerabilis domini Abbatis perpetuae benevolentiae 
sesa commendaturus scribebat.
A u g u s t i n u s  G a b r i e l  G e h l i u s ,  (ΐσ. Quellius) Sell. 
Cellensis Con. Reip. a. d, 29 Apr. 1733. βλ. άνωτ. σ. 120.

Θεόκλητος ό Πολνείδης j g j
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— 159 —

cp. 169. Illustrisima Comitissa vidua illustrissimi comitis
G o  d e f r e d i  L u d o v i c i ,  Comitis in Pfeldelbach, ubi eti- 
am comitissa illustrissima Christina vidua Com itis‘illustris- 
sirai Arafstii (?) (Cratonis) sese sat clementer (ανεξήγητος μία 
λέξίς) erga Dominum revendissim. possessorem hujus 
albi, ubi id alio libello quern secum fert, potest probare 
deus sit eorum (?) venieneratur largissimus (;)...!)

— 160 —

φ. 169β. Ή  φιλαδελφία μενέτω.
Memoriae causa hocce perreverento Dom. Abbati cum calidis- 
simo omnis vere in Christo felicitatis voto apposuit.
J o h a n  C h r  i s t o p h .  P r o e h l ,  Ecclesiastes.
Ingelfingae ad Caesarum die 27 Oct. 1731 βλ. άνωτ. ο. 110.

-  161 -
φ. 170. J. Ν. J.

Mundus transit et cupididas illius, qui vero voluntatem Dei 
praestat manet in aeternum.
Hisce verbis sese reverendiss. in molesto propter -fratres suos 
in Christo diiectissimos itinere erigat, quod apprecatur.
J o h .  C h r i s t .  H a y  n i s c h  R. Schieizae, MDCCXXXII. 
βλ. dvcot. σ. 58.

— 162 —

φ. 1703. 1 Thes. V, 21. Δοκιμάζετε πάντα, τό καλόν κατέχετε.
Hisce paucis reverendissimo Domino Abbati viro quam \rerae 
pietatis studio turn eruditionis laude conspicuo atque illustri 
sui memoriam reverenter atque submisse (Σηα. sumbisse=ta- 
πεινίο;) camniendare vo ’ uit, faustissima quaevis in primisque 
felicem in patriam rediturn ex animo precatus.
Jo. A n d r e a s  S w a l b i u s  i l l u s t r i s s i m o  Comiti 
Henrico XII Rutheno ab informatione.
Schieizae, d. 16 Octobr. 1732.
Symbolum: *0 ελπίζων επί τον Θεόν ου μή μονοΰιαι. βλ. αν. σ. 56

-  163 -

φ. 171. Beati misericordes, quoniam misericordiam consequentur. 1

1) Διά χρυαογραμμίας.
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Hoc reverendissimo Dno Abbati in Monte Sancto At bon Do
mino Theocleto Polyides in sui memoriam scripsit. 
Darmstadij, die J o s e p h. A1 b er t. B o e c k, secretarius et 
22 Decembr. 1731; Notarius. βλ. άνωτ. σ. 56.

-  164 -

φ. 17 1β. Joh. XV, 1 J. ’Εγώ Ιςελεςαμην ύμα; εκ τοΰ κόσμου, διά τούτο 
μισεί ύμα; ό κόσμος.
In benevolam sui memoriam Domino Abbati summe reveren- 
do omnein in Christo felicitatem et exoptatum itineris ex a- 
more (?) erga miseros captivos suscepti successum, ex animo 
apprecans effatum istud vServatoris optimi adposuit. 
Ebersdorfii. d. 10 Novembr. A. R. S. 1732 βλ. άνωτ. σ. 59. 
F r i e d e r i c u s  D a n i e l  L i e k e f e t t  informator co- 
mitum Ruthenorum inspector et Scholarum.

-  165 —

φ. 172. Ούτός ήγάπησεν ό  Θεός τον κοσμον, ϊνα δώσει το\ v l o v  μονογεην 
ίνα πας πισίευων εις αύϋον ούκ αποληται αλλα ζωήν εχει αιωτιον 
Joh. 3, IX, 16 Id Domino Abbati de Monte Sancto et confratri 
suo in perennem memoriam sui scribere voluit. 
A d a m u s F r i d e r i c u s  S c h m i d i u s  1 mae classisscho- 
lae Wertheimensis discipulus. βλ. άνωτ. σ. 58.

— 166 —

cp. 172β. α — ω
Si tibi defuerint med ici, medici tibi fiant haec tria: Mens hi- 
larisre quies, moderata diaeta.
In meniDriam summe venerendo Abbati qunevis fausta appre- 
catus haec adjecit.
Ebersdorff in Voig'landia J o h .  G a n z Wu n d e r l i c h ,  me- 
dicus aulicus Ruthenis ac physicus ord. 
die, VI Novemb. MDCCXXXII.

— 167 —

φ. 173. Conveniens homini est, hominem servare voluptas.
Hisce pientissimo Dno Abbatis siii memoriam commendare 
voluit debuit.
G o d o f r o e d u s M u l l e r u s  Megapolae(turna?)Thiriiigus.
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-  168 -

qp. 173β. In nomine Domini.
Si Cristum discis, nihil est, si caetera nescis.
Si Christum nescis, nihil est, si caetera discis.
Haec ut semper cordialiter observet reverendissimus Domi- 
nus-Abbas, cordialiter optat ad scabellum peduum Salvatoris 
nostri infimus
N i c o l a u s  D u i l l i u s .

Berlenburgi, 12 Calendar, Julii anno Christi‘ 1732.PA. dv. a. 101.

— 169 —

q>. 174 Μ. Μ. M.
Memento mori.

Berlenburgi, d. 21 Junii 1732 I. P. W e b e r.

— 170 —

Gott seg unser Ziel und Kulz (sic) in alien Dingen immerzu! 
Berlenburg, den 22 Juni 1732. C. W e r 1 i c h

— 171 —

Christus omnibus omnia in Omnibus 
Homberghausen, d. 22 Jun. 1732.
G e o r g i u s  C h r i s t o p h o r u s  P f e i f f e r u s  
Pharmac[ien].

— 172 -

Deus miserere mei.
Homberghausen D. 22. Jun. 1732.
G e o r g i u s  W i l h l e m i u s  K l e i b e r u s .

— 173 -

qp. 175β. Εί;τοΰ:ο γάο έκλή&ητε, oti και Χριστός έπαθεν υπέρ υμών ύμΐν 
ύπολιμπάνων ύτογραμμόν, ΐνα επακολουθήσητε τοΐς ΐχνεσιν αυτοί1.
S. per ardua ad astra. S. (=Sumbolum)
Rev. D. Abbati in difficili et periculoso itinere versanti, hisce 
patientiam sinon ubique res ex voto succedans precari et 
Sumnio Salvatoris exemplo solari voluit,
Westerburgi, d. 8 April. 1732.
G. L. V o g e l, pastor Westerburgensis
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-  174 —

φ. 176. Nemo quiieni melius quarn sua quisque facit.
Symbol. Tandem.

| Hisce paucis Dno Abbati in 
perpetuamsui memoriara com- 

Westerburgi, cl. 2. Aprilis 1732, mendare volusit ac debuit
j  D a n i e 1 B e r n h a r d  se- 
j cretar, Westerburg.

— 175 —

cp. 177. II vincere se stesso e meglior virtu,que l ’Abbattere una for- 
tezza grandissima.
Symb. : Oiateov και έλπισιέον.
Hisce Domino Abbati memoriam sui commendare voluit. 
Gunzburg J o a n n e s  G e o r g i u s  Μ ϋ 11 e r u s
d. 28 Sept. 1731 · praefectus I Hi comitis de Hohenlohe-Wei-

ckersheim. βλ. άνωτ. σ. 1 1 0 .
-  ] 7C> —

φ . 1773.Deum limendo recte facias et recte faciendo neminem timeas. 
Pauca haec reverendissimo Dno Abbati in memoriam sui ad- 
dere debuit, voluit.
Giinzelavi (sic) d. 28 Sept. 1731.
I o h .  L a u r e n  t i u s .
M e i s t e r u s  primarius.

— 177 —

φ. 178. Mivov άςίω; του ευαγγελίου τοΰ Χριστοί πολιτευεσθε. 
Haec reverendissime domine Abbas intuens habebis et servi 
tui cogitationem, qui in hunc finem adscripsit.
Kirchbergae, d. 3 Octob. 1731.
J. G. T h i e r r a a n n  Diaconus.

— 178 —

qp. 178β. Reste faciendo neminem timeas.
Reverendissimo atque doctissimo liujus Albi viro, haecce pau- 
cula in memoriam abjicere voluit ac debuit.
Dec. d-. 3 Apr. 1732.
G e o r g i u s  L u d  o v i c u s  W i s s e n b a c h  Jur. Cand.

-  179 -
(’jEv άρχΉ δια μολυβδίδος.)
A son altesse Madame la Princesse Hereditaire Dovaiviere (?)
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de Wurtemberg Ree marggrave de Branderbourg'.
G o e p p i t i g e n .

-  180 —

(Έ .χι toO τελευιαίου εξωφύλλου) :
Luc. X, 42 / Ενός δέ έστι χρεία.
Hoc reverendissimo doctissimo vereque pio viro Dno Theoc’ e- 
toPolyedi Abbati monasterii S. Montis in sui memoriam ap- 
ponere voluit, debuit.
J o h. J u s t u s  K o c h .  Hanoviensis p. t. pastor Lasphensis 
Secundarius (ϊσ. secundicerius) βλ. άνωτ. σ. 106.
Lasphe d. 4. Jun. 1732 Felix qui post me.
(Έν αρχή επίσης υπάρχει σημείωμα): «Livii Historia Romana» 
(άσχετον βεβαίως προς ιό περιεχόμενον τού Κωδικός). 
(Βιβλιθηοκάριος δέ τής Μονής, ό ΐερομ. ’Αθανάσιος Πελοποντ ήσιος 
έγραψεν επί του πρώτου φύλλου):
«Διάφορα ρητά τής Νέας Διαθήκης μετά λατινικών σχολεία» » (!).

Προσ&'ήκαι καί συμπληρώσεις

σ. 10 Περί των ’ Δθηναίων των ύποστηριξάντων τούς Έι έτους βλέπ. 
Ζερλέντην, Άργυρός Βερναρδής ό ’.Αθηναίος Άθήναι 1927, σ. 47.

σ. 15 καί 210. Τά τού θαύματος τούτου εκτίθενται υπό τού Λαυρέντιου 
Σ. Βροκίνη εν τώ βιβλίμ) «Περί των έτησίως τελουμένων εν Κέρκυρα λι
τανειών τού θείου λειψάνου τού αγίου,Σπυρίδωνος καί τής έν έτει 1716, 
πολιορκίας τής Κερκύρας ιστορική επιτομή κτλ.» (Κέρκυρα 1888) σ. 20—27 
καί δή τό ιστορικόν τής πολιορκίας επί τή βάσει επισήμων εγγράφων σ. 
43—71 εις τό περίφημου άγαλμα τού Schulemburg τό έν τή πλατείρ τής 
Κερκύρας υπάρχει ή έ;ής λατινική άφιέρωσις:

’Ιωάννη Ματθίρ κόμητι Σχούλεμβονργ στρατάρχη τής εν ιή πολιορ
κία Κερκύρας κατά γήν στρατιάς καί γεναίφ υπερασπιστή τής χριστια
νικής πολιτείας, ζώντι, ή Ένετική γερουσία—τή ιβ' Σεπτεμβρίου 1716.

Βλέπε καί Βάρθη Ν. Βραΐλα. Ή  έν έτει 1716 ένδοξος πολιορκία τής 
Κερκύρας. Έκ τής ’ Ιταλικής, Κέρκυρα 1908.

σ. 15. Περί χωρεπισκόπων καί τιτουλαρίων αρχιερέων έν τή όρθοδόξφ 
έκκλησίμ υπό Χρυσ. Παπαδοπούλου άρχιεπ. ’Αθηνών, Άθήται 1935. έν 
σ. 2L-22 άποδεικνύεται δτι επί Τουρκοκρατίας έξηκολούθει ό θεσμός τών 
χωρεπισκόπων κατ’ άρχάς, μέν ως δικαίωμα μόνον τής Κ]πόλεως καί 
τών «Γερόντο>ν» λεγομένων μητροπολιτών, οΐτινες ώς συνοδικοί έν τοϊς 
Π ιτριαρχείοις διαμένοντες διώκουν τάς επαρχίας αυτών διά τιτουλαρίων 
επισκόπων επειδή δέ έκ τής ύπάρξεως πολλών τοιούτων μή έχόντων πό
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ρους συντηρήσεως προήρχετο ανωμαλία καί ό πατριάρχης Καλλίνικος 
Δ ' '(1756 —7) κατήργησε τον θεσμόν τούτον, άλλ’ ή πράςις αυτού μή στη- 
ριχθεισα Ιπι κανονικής βάσεως εμεινεν άνενέργητος. 
σ. 16 Ό  εύγ. Βόΰλγαρις ποιείται εύφημον μνείαν τον Δαμασκηνού 
'Ομήβόν.Ούτος ήν τής εν ’Ά θψ  μονής του Κουτλουμουσίου αδελφός χει
ροτονηθείς^ διάκονος υπό του Ίερισού Στεφάνου, εχρημάτισε ό πρώ
τος τής εν Τεργέστη ελλην. Κοινότητος εφημέριος, τά; εγκυκλίους όπου- 
δάς διήνυσεν έν τή Ευαγγελική τής Σμνρ·» ης σχολή. Έν Κερκυρρ άνήγειρε 
την εν τφ νησυδρίω μονήν tjD Παντοκράτορας, έκείθεν διαηίσθη έν Βε· 
νέτιρ υπό τής κυβερνήσεως ίερεύς στρατιωτικού τάγματος ές Ελλήνων 
μισθοφόρων. Τφ 1748 περιηγήθη διαφόρους τής Δύσεως χώρας σχετι- 
σθείς προς διάφορα υψηλά πρόσωπα.Ή δέ γηραιά Μ.Δούκισσα τής Βρουν- 
σβίκης έμπλήσασα αυτόν παντοίων δώρων έφωδίασε καί διά καταλλήλου 
συστατικού προς την έγγονήν αυτής αύιοκράτειραν τής Αυστρίας Μαρίαν 
Θηρεσίαν. Παρ’ αυτής έτυχε μεγάλων επιδαψιλεύσεων και τής άναγνωρί- 
σεως προνομίων υπέρ των εν Τεργέστη Ελλήνων, λαβών καί φλωρίνια 
6 0 0 — 10 0 0  έκ του αυτοκρ. ταμείου καί δάνειον 12 0 0 0  επί υποθήκη τοϋ 
Ιδρυομένου ναού, δστις ένεκαιτιάσθη τφ 1753.ΈΕοίρεται ή πατριωτικό.τάτη 
τού Δαμασκηνού δράσις κατά την τής ΙΊελοποννήσου έπανάστασιν του 
1779 τά μέγιστα ΰποβοηθήσαντος διά τής μεγάλης επιρροής αυτού τά 
σχέδια των υποκινητών αυτής, μεθ’ ών διετήρει τακτικήν αλληλογραφίαν 
ώς καί μετά των προκρίτων τής Ελλάδος ύποκινών αυτούς καί ενθαρρύ
νουν, περιεβάλλετο δέ διά πλήρους εμπιστοσύνης υπό τής 'Ρωσσ. κυβερνή
σεως ώς δργατον τών έν ανατολή βλέψεων αυτής. (Βλ. βιογραφίαν υπό 
Κων. Μαργαρίτου εν Ν. Σιών τομ, 11, 1911 σ. 680-8), σ.. 57. Πρόσθες εν 
τέλει τών σημ. Περί προγενεστ. ενεργειών επί τού ήγεμόνος τών Ρυυθή- 
νων Όστρόγ Κωνσταντίνου Β /οστις μετά τών Διαμαρτνρομέι ων καί τών 
απεσταλμένων τού Πάτο. Τεοεμίου συνεκάλεσε σύνοδον έν Βίλι μ τφ 1599, 
ή :ΐς έςέφραζε τφ Πατριάρχη τον πόθον «τού ένωθήται μετά τών Ελλή
νων ένεκα τής άγιότητος τής διδασκαλίας αΜών καί την επιστροφήν αυ
τών εις την μετά τής Ρώμης ένωσιτ» Βλ. Πα'παρρ. 'Ιστορ. Τομ. Ε, Πσ. 
6 4 —67 (υπό τού Καρολ. προσθήκη).

σ. 125 Βλέπ. τό περί τών έν Γερμανίρ μονών έργον τού Gasparus 
Bruschius Chronologia monasteriorum Germaniae praecipuorum ac 
maxime illustrium, in qua origines, annales ac monumenta recen- 
sentur. Denuo ed. opera S. Bornmeisteri . . . acc. supplementum 
Bruschianum sive Centuria II, hactenus nunquam edita . . vol.I—II 
Sulbachi 16S2 καί Vindobonae 1692, 4ov.

σ. 156 To χειρό'/ραφον τής ερμηνείας τής άποκολύψεως από τού 
Λυκούργου Λογοθέτου περιήλθεν εις τον Άργολίδος Γεράσιμον Παγώνην,



138 ΕνλογΙου Κ ονρίΙα  Λανριώταν

παρά δέ τοΰ αρχιδιακόνου αυτόν Θεοδοσίου Οίκονόιιου εν Καλάμαις ήγό- 
ρασεν δ νΰν Φαναριοφερσάλων σεβ. Ιεζεκιήλ και έδώρησεν αυτό είς την 
βιβλιοθήκην τοΰ θεολογ.κοΰ φροντιστηρίου (βλ την είς την Άκαδήμειαν 
άνακοίνωσιν τοΰ καθ. κ. Κων. Δυοβουνιώτου περί τοΰ περιεχομένου 
Πρακτ. Άκαδ. 6 , 1931, σ. 36 εκ.). Πράγματι όπως άπέδειξεν ό σεβ. 
Ιεζεκιήλ δυο Κΰριλλοι Λαυριώται ύπάρχουσι (βλ. Έκκλ. Φάρον ’Αλεξάν
δρειάς 1908), τομ. ζ“' 311 ,Ζ' — Η' 168) άμφότεροι δέ Πελοποννήσιοι, ό 
μέν έκ Πατρών αδελφός καί αρχιμανδρίτης τής εν Καλαβρΰτοις αγίας Λαύ
ρας, ό δέ έκ Μικρομάνης Καλαμών προηγούμενος τής έν ΆθφΜεγίστης 
Λαύρας (περί τοΰτου έ'χομεν έτοίμην προς έ'κδοσιν έκτεταμέιην μονο
γραφίαν).

σ. 164 «καί κρατήσει επί τήν επτάλοφον τό ξανθόν γένος εξ ή πέντε* 
(γράφ. έτη πέντε, δπερ έν άλλοις χειρογράφοις δέν υπάρχει ώς έν Λαύρας 
41 1, φ. 221 α) Στεφανίτζη σ. 46. Τό πρώτον έξεδόθησαν χρησμοί έν 
Φλωρεντίφ υπό τοΰ Λουδοβίκου Δομίνικου τώ 1548 «Προφητεΐαι των 
Μωαμεθανών καί άλλα τουρκικά πράγματα». Ενταύθα τό πρώτον γίιεται 
λόγος περί τοΰ Κόκκινου μήλου. Είς τάς 100 σελίδας τοΰ ’Ιταλικού τοΰτου 
βιβλίου περιέχονται διάφοροι προτρεποί προς τους ηγεμόνας τής Ευρώπης 
προς άπελευθέρωσιν τών χριστιανών από τοΰ τουρκικού ζυγοΰ καί περι- 
γραφαί, άς ΰφίσταντο «cl δυστυχείς γιαοΰριδες», άλλα τό σπουδαιότερον 
είνε τό κεφάλαιον περί τοΰ Κοκκίνου μήλου, δπερ πρός πίστωσιν δ συγ- 
γράφεΰς δημοσιεύει Τουρκιστί, έπειτα μεταφράζει Ίταλιστί «Θά έλθη ό 
αύτοκράτωρ μα:, θά πάρη τό βασίλειο από έναν άπιστο ηγεμόνα, θά πά- 
ρη ομοίως έ'να Κόκκινο μήλο καί θά τό υπόταξη στήν έξουσία του. "Αν έως 
τον έβδομο χρόνο δέν σηκωθή τό σπαθί τών χριστιανών θά είναι αΰΟέν- 
της των έως τό δωδέκατο χρόνο, θά οίκοδομήση σπίτια, θά φυτέψη άμπέ* 
λιά, θά κάμη φράκτες στους κήπους, θά γεννήση παιδιά. Δώδεκα χρόνια 
από τήν εποχή που θά κυριεΰση τό Κόκκινο μήλο θά παρουσιασθή τό σπανά 
τών χριστιανών καί θά κυνηγήση καί θά δίωξη τον Τούρκο». ΤΙ διαφορά 
είναι δ α  ή ελληνική παράδοσις αναφέρει Κόκκινη μηλιά. Ό  Ιταλός συγ· 
γραφεΰς σχολιάζει ώς εξής τό Κόκκινο μήλο : «Ίκουζοΰλ ά?μά, δηλ. κόκ
κινο μήλο, σημαίνει μεγάλην αύτοκρατορικήν πόλιν, δηλ. τήν Κωνσταντι
νούπολή, Κατόπιν έρχεται τό ζήτημα τοΰ ορισμού τών δυο χρονολογιών, 
δηλ. τών περιόδων τών επτά καί δώδεκα χρόνων. Μερικοί λογαριάζουν 
ως ένα χρόνον, τήν περίοδον τών Ίωβιλαίων, πού συνήθιζαν νά γίνωνται 
κάθε πενήντα χρόνια. ’Άλλοι πιστεύουν δτι ένας χρόνος σημαίνει έναν 
αιώνα ολοκλήρου. 'Υπάρχουν καί οί συλλογιζόμενοι δτι ένας χρόνο; περι
λαμβάνει 366 χρόνια, δτε; δηΐ. ήαέρε.ς έχει ένας δίσεκτος χρόνος . . . .  θά 
γνωσθή τό άληάινύν χρονικόν διάστημα τού κάθε χρόνου τής προφητείας, 
όταν τό πράγμα θά άληάεΰση . . . .  Θο διωχθβ ό τυραννικό; κατακτητής
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στο μέρος άπό τό όποιον ήλθε, δηλ. στα βάθη τής Βιθυνίας. Άλλ* επειδή 
δεν είναι γνωστό ποΰ θά γεννηθή τό χριστιανικό εκείνο σπαθί— δηλ. 
τό μεγάλο παλληκάρι—ποΰ θά έκδικηθή τους Τούρκους, δι’ αυτό οί 
Τούρκοι δέν αφήνουν τούς χριστιανούς νά μεταχειρίζωνται σπαθιά καί 
άλλα δπλα . . . για νά είναι δέ ασφαλισμένοι εις τάς μάχας συνηθίζουν 
νά φορούν κατάσαρκα ένα χαϊμαλί, φυλακτό, πού τό θεωρούν γιά θαυμα
τουργό καί είναι βέβαιοι, οτι τούς φυλάει από τον εχθρό. Τάς περισσοτέ- 
ρας φοράς τό χαϊμαλί αυτό δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό εύαγγέλιον 
τού Ίωάννου Ιλληνικά γραμμένο. Καί έτσι υποθέτουν, ότι δ θεός των 
Χριστιανών δέν θά έπιτρε'ψη νά σκοτωθή ένας άνθρωπος πού έχει επάνω 
τό Εύαγγέλιον».

Τό άξιοσημείωτον είναι, οτι την περί Κοκκίνου μήλου πσράδοσιν ό 
συγγραφεύς σημειοΰται ώς παλαιάν καί από πολλού γνωστήν εν Ευρώπη, 
ίσως λοιπόν μετέφερον ταΰτην εκεί υί φυγάδες τής Κο’.νσταντινονπόλεως 
'Έλληνες. Περί τής Κόκκινης μηλιάς, ήτις αντιστοιχεί πρός τό Μονοδέν- 
δριον τό παρ’ άλλοις άπαντώμενον συγγράφεται, βλ. Παραδόσεις Πολίτου 
Βή σ. 670-2, όσης αναφέρει καί τον ανωτέρω Τουρκικόν χρησμόν εκ με- 
μεταγενεστέρας έκδόσεως τής τού Sansovino παραλαβών.

(Βλ. Φωνήν τού λαού 2δ Σεπτεμβρίου 1933, «από τούς θρύλους τού 
παρελθόντος). 'Ως τελευταίαν άπήχησίν των χρησμών τού ’Αγαθάγγελου 
άναφέρομεν περικοπήν διαλέεεως γενομένης υπό τού Γάλλου φιλέλληνος 
Έδουαρ. Δριώ έν Παρισίοις έοχάιως βλ. Π ρωίαν’Αθηνών 7 Αύγ. 1935.

«'Η  Ελληνική ψυχή διατηρεί ίσως ακόμη περισσοτέραν την άνάμνη- 
σιν τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τού μάρτυρος, τού τελευταίου Ατ’ το 
κράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως, δ όποιος δέν ήθέλησε νά παραδοθή 
εις τούς Τούρκους την 29 Μαΐου 1453, όταν τού ήτο πλέον αδύνατον νά 
υπεράσπιση την πόλιν καί ό όποιος ήθέλησε νά άποθάνη επί των έπάλ- 
ξεών της.

Τότε έγεννήθη ή μεγάλη παράδοσις, εκείτ η πού μέσα της δέν έπαυ
σε ποτέ νά ζή ή ελληνική ψυχή, ακόμη κοί κυρίως εις τον καιρόν τής δου
λείας.

Τότε ό κατακτηχής, ό Σουλτάνος Μωάμεθ ό Β / είσήλϋεν έ'ψιππος 
είς τήν εκκλησίαν τής 'Αγίας Σοφίας. ’Ακόμη φαίνονται τά ί'χιη τής χει- 
ρό; του είς μίαν σιήλην. ’Αλλά ό ίερεύς πού ελειτούργει έςηφανίσθη καί 
οί άγγελοι ήρπασαν τήν Αγίαν Τράπεζαν διά νά τήν κρύψουν εις τά βάθη 
τής θαλάσσης.

Ή  Α γία Σοφία μειεβλήάη είς τέμενος καί τά μωσαϊκά της έκαλνφθη 
σαν μέ επίχρισμα πηλού καί 40 μιναρέδες τήν έκάρφωσαν σαν σκηνή νομά
δων. Ά λ λ ’ ό πηλός θά πέση, οί Τούρκοι θά έπιστρέψουν είς τήν ’Ασίαν, 
οί μιναρέδες θά κρημνισθοΰν, ή Α γία Τράπεζα τού Χριστού θά κατα-
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λάβη πάλιν την θέσιν της καί πάλιν, πάλιν θά αντηχήσουν τά σήμαντρα 
και οί καμπάνες τη; ’Αγίας Σοφίας... δταν ένας άλλο; Κωνσταντίνος, Κων
σταντίνος απεσταλμένος από τον Θεόν, θά είσέλθη θριαμβευτικές εις τον 
ναόν....

Κωνσταντίνος ! Ελένη !.... Ελένη ! Κωνσταντίνος ! Εί\ε ή εορτή 
όλων των ελληνικών οικογενειών !»

’Ήγγισα καλά τό τόσον συγκινητικόν βάθος τής πίστεώς των ;»
σ. 16ο Σπυρ. Δ. Κατσαγιανοπούλου, Τά αποτελέσματα τοϋ Εύρ. πο

λέμου κτλ. Λαμία 1917 βλ. κεφ. ζ"' σ. 43—50. Ή  έν Κ]πόλει τελευταία 
σφαγή, ή περιέλευσις αυτής εις τούς Έλληνας (επί ιή βάσει τού χρησμού 
τού αγίου γέροντος Ίωάννου τού προς τον Μαν. Παλαιολόγον προηη- 
τεύσαντος) ότι θά περιέλθη εις την Ελλάδα υπό αύτοκράτορα τον Κων
σταντίνον καί την Σοφίαν. Κέφ. Ζ' σ. 50-4. Ποία συμμαχία θά νικήση 
κατά τον Ευρώ π. πόλεμον; σ. 5L «Έκ δέ τού βιβλίου υπό τό όνομα 
του Αγαθάγγελου φαίνεται ότι θά έκλειψη ή Αυστρία καί ή Βουλγαρία 
ώ ; κράτη, ή δέ Γερμανία θά ήττηθή καί συντριβή αρκούντως, αλλά δεν 
θά έκλειψη ώς κράτος, φαίνεται δέ ότι κατόπιν θά υποστήριξή λίαν τον 
ορθόδοξον χιρστιανισμόν».

Γ. Σκιαδά Ίβηρίτου, Τό όνειρον τού ελληνισμού έκπληρούμετ ον. 
Πρώτον ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως καί εΐτα τό τέλος τού 
κόσμου. Ή  πλάνη τών Χιλιαστών.

Σύρος 1924, τύποις Γ. Πρίντεζη, 16ον μικρ. σ. 89.
Βασ. Ζώτου Μολοσσού, Ή  πάνοπλος “Ήπειρος, ' ο  Τουρκομάχος 

Ήπειρώτης.
σ. 6 Δημηγορία προς τούς "Ελληνας (τό δλον επίκαιρον).

σ. 185 Εμβριθή περί «τού Γερμανικού φιλελληνισμού» (ΆΟήναι 
1917, 8ον, σ. 52) μονογραφίαν έ'γραψεν 6 μακ. ΓΙ. Καρολίδης §ξ ής στα- 
χυολογούμεν τά σπουδαιότερα : «Ό  Γερμανικός φιλελληνισμός, γράφει,
διαφέρει καί υπερέχει ηθικώς καί πνευματικώς τού έν πάσαις ταίς ά'λλαις 
εύρίωπ. χοοραΐς, . . . .  κατά τούτο, ότι είναι ό αρχαιότερος, διαρκέστερος, 
ακραιφνέστερος, έγκαρδιώτερος, από φρονημάτων βαθύτερων καί αισθη
μάτων ΰψηλοτέρων καί μάλλον πεφωτισμένων προελθών, δ εις μείξονας 
θυσίας καί χρημάτων καί αίιιατος ύποβαλών εαυτόν καί πλέον καρποφό
ρος ως ηθική καίπνευματική δύναμ·ς άποβάς Διαφέρει δέ καί κατά τούτο 
δτιπροϋπήρχε τής έπαταστάσεως καί συνετέλεσεν ηθικώς εις τήν έκρηξιν 
αυτής . „. . ό Γερμ. φιλελληνισμός . . . .  είχε χαρακτήρα καθολική; ιδεώ
δους φιλανθρωπίας έν τή παρά τυίς άρχαίοις σηιιασίςτ τού ονόματος, τής 
αγάπης δηλονότι προς παν τό έν τφ άνθρωπίνψ βίορ καί Ιστορία μέγα 
καί ευγενές. cO Γερμ. φιλελληνισμός δέν προήλθεν απλώς από φιλάν
θρωπου συμπάθειας προς τάς συμφοράς τών σφαζομένων . . . ούτε απλώς
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από θαυμασμού πρός τά ήρω'ικά έργα των γενναίων μαχητών τής Ιλευ» 
θερίας' υπό τούτων έπερςώσθη προϋπάρχων αύτώ\’ προήλθε έέ από βα*· 
θείας αγάπης, θαυμασμού καί λατρείας προς τά διόματα "Ελληνες καί 
Ελλάς, προς την άρχαίαν Ελλάδα, προς την Χριστιανικήν Ελλάδα, 
προς τό έθνος, δπερ έν δνόμα.τι των προγόνων αυτού εξεγειρόμενον πα* 
ρίστατο εις την σκηνήν τού πολιτικού κόσμου μετ’ αξιώσεων και δικαιω- 
μάτων άποκαταστάσεως εις τήνπαλαιάν αυτού δόξανκαί εύκλειαν. Εντεύθεν 
ο Γερμ, φιλελληνισμός ήτο ποιητικός άμα καί πρακτικός’ ποιητικός έν 
τή προς τήν Ιδέαν καί τό ιδεώδες πτήση, πρακτικός εν τή προς έπιτυχίαν 
τοΰ άγώνος ενεργώ σνμπράξει, ιδεώδης άμα καί πραγματικός ιδεώδης Ιν 
τή άντιλήψει καί τφ ένθουσιασμφ, πραγματικός εν τή Ιθελοθυσίρ . . . .  
και ένφ έν ταϊς λοιπαις πεπολισμέναις χώραις μέχρι τοΰ 1824-25 άραιά 
μόνον άπαντώσι παραδείγματα φιλελληνισμόν, ή Γερμανία από του 1821 
Ιμφανίζεται ως μεγάλη κοιτίς και φλογερόν έργαστήριον φιλελληνισμού. 
Πανεπιστήμια, Άκαδήμειαι, Σύλλογοι επιστημονικοί είναι τά κέντρα τής 
μεγάλης φιλελληνικής κινήσεως καί ένεργείας, καθηγηταί δέ καί ή ’Ακαδη
μαϊκή νεότης είναι οι κυριώτατοι πράκτοτες τής τοιαυτης κινήσεως . . . .  
ποιηταί καί ποιήτριαι, λόγιοι πάσης τάξεως, συγγραφείς καί δημοσιογρά
φοι, βασιλείς καί βασιλόπαιδες, στρατηγοί καί στρατιώται έστρατευοντο 
πάντες υπέρ τοΰ Ιλληνικοΰ άγώνος» (σ. 8— 9). Καί έτ φ πάντα τά τής 
Ευρώπη; ανακτοβούλια συνφδά ταίς άρχαΐς τής Πέρας συμμοχίας άπε- 
κήρυττον τον ελληνικόν αγώνα έν τή γενέσει αυτού χορακτηρίσαντα τους 
"Ελληνας ώς άντάρτας κατά τής νομίμου κυβερνήσεως ή Πρωσσική κνβέρ- 
νησις μόνη δι’ υπομνήματος κατά Ιούλιον 1821, συνταχθέντος υπό τού έν 
τφ ‘Υπουργείφ τών Εξωτερικών συμβούλου Άγκιλλών (είτα 'Υπουργού 
τών Εξωτερικών) διεκήρυττε τά αξιόλογα ταΰταί «Ή  ελληνική επανάστασις 
είναι αποτέλεσμα τών καταπιέσεων τής Πύλης, λαβούσα άπλώς άφορμήν 
προς έκρηξιν έκ τή; έπιδράσεως τού έν Ευρώπη επαναστατικού κόμμα
τος. *Η άρχή καί ή δύναμις τής έΛάναστάοεως δγκεινται έν αύιφ τφ 
£{bv&i τών έλλήνων τών καταστάντων ικανών νά έξεγερθώσιν έ'νεκα τής 
παρακμής καί αδυναμίας τών Τούρκων καί τής ώμότητος αυτών.,.ΟΙ “Ελ
ληνες Shv είναι άντάρναί έναντ(ον νομίμου έξουοίας, ούδ’ είναι άν
θρωποι διακινδυιεύοντες υπέρ τεμαχίου τίνος χάρτου πάντα τά πλεονεκτή
ματα τής κοινωνικής τάξεως. Έχεΐνο, δπερ ώπλιοεν αύτονς, εΐοίν αΐ- 
σχήματα εύγενέστατα kal tvyeviovatoi oxonoC’ ή δέ πού Σουλτάνου 
δεσποτεία δέν είναι κυβέρνησις, αλλά παραφθορά πάσης κυβερνήσεως. 
Ουδεμία υπάρχει ΰποχρέωσις υποταγής είς τήν τοιαύτην δεσποτείαν... 
Κατ’ ακολουθίαν ό πδΰος της όιατηρή&εως τής είρήνης χάΐ τfjg δμο- 
νοίας έναντίον τών έπαναοτάαεων άγει έζ άνάγκης είς τήν μδνην δδόν 
τοϋ νά Ηαταατα&ΰ δ έλληνιηδς Αγών ζήτημα εϋρωπαϊκδν... έν δλλαις
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λέξεσι νά  τεύώαιν ol “Ελληνες ϋπό τήν προστασίαν χής Εύρώπης* .Κα\
παρατηρεί δ ήμέτερος Ιστορικός: «'Ημείς άναδιφήσαντες, οοα ήδυιτ,θη- 
με»' διπλωματικά έγγραφα αναγόμενα εις την ιστορίαν τον άγώνος απ’ 
αρχής μέχρι τέλους αΰτοΰ, ουδέν εΰρομεν κατά τήν ορθήν άντίληψιν καί 
κοίσιν των πραγμάτων, κατά τήν άνυπόκριτον είλικρίν ειαν καί παρρησίαν, 
κα:ά τήν θερμότητα των αισθημάτων καί τόν σεβασμόν προς τήν άλή- 
θ<ιαν καί τήν δικαιοσύνην, ουδέν έγγραφον δννάμενον τ ά ποροβληθή καν 
προς τό ανωτέρω Πρωσσικόν υπόμνημα (σ. 12— 13). Τότε ό διδάκτωρ 
Χεϋ'Ίγ έδημοσίευσε τό «Καθήκον τής Ευρώπης νά ενώση τήν Ελλάδα με
τά του Χριστιανικού κόσμου» προτάσσων τό λόγιον : «δ σταυρός δεν θά 
μείνη πλέον τεθαμμένος εν τφ ζόφφ. Ή  Ελλάς πληροσέληνος καί οΰχί 
πλέον ήμισέληνος». Καί ου μόνον φιλόσοφοι κα> φιλόλογοι, άλλα καί «μέ- 
γα πλήθος λογιών καί συγγραφέων, ποιητών καί πεζογράφων, μυθιστοριο- 
γράφων, διηγηματογράφών εκ τοΰ άγώνος τοΰ ελληνικού λαμβανόντων 
τάς εμπνεύσεις καί τάς υποθέσεις ιών έργων αυτών, έπειτα εφημερίδες, 
περιοδικά καί πλήθος καθ’ ήμέραν εκδιδεμένων πραγματειών διετήρουν 
άσβεστον καί φλογερόν τό πυρ τοΰ φιλελληνισμού. Ουτω παρήχθη νέα 
γραμματεία Γερμανική τόν ελλλητικόν αγώνα, εχονσα ύπόθεσιν κατά τρό
πον μοναδικόν έν τή ιστορία τών γραμμάτων. Ό  ενθουσιασμός ούτος, λέ
γει δ Γάλλος Gaston Carninade ύπήρζεν αίσθημα... τριών μεγάλων δυνά
μεων : παθών πολιτικών, πίστεως θρησκευτικής, λατρείας καλαισθητικού 
ιδεώδους. Ό  έν τή χώρα ταυτη φιλελληνισμός εμφανίζεται, ότέ μέν ώς 
επεισόδιον τής Ιστορίας τοΰ ελευθέρου φιλελληνικοΰ ρεύματος, δτέ δέ ώς 
ρεΰμα ακραιφνώς φιλολογικόν... αλλά πάντα ταΰτα τά ρεύματα μειγνΰμενα 
προς άλληλα άποτελοίσι χείμαρρον άκάθεκτον καί Ισχυρόν» (αΰτ. σ. 29— 
30, έκ τοΰ Les chants des Grecs et le philhellenisme de W. Muller 
Paris 1913).

σ. 220 Κώδιξ Διον. Καλογεροποΰλου σχημ. 16ου μικροΰ,Άθήται.
Έ ξ αγοράς ’Ιωακείμ Παπαδοποΰλου 

Φαρμακοποιοΰ εν ’Αμαλία· 
σ. 1 f  ’Οπτασία ιερώνυμου

Προφητεία Ιβρομονάχου ’Αγαθάγγελου γραφείσα έν μεσίνη τής σι- 
κελίας τφ ασοθψ έτει ώς εκ Θεοΰ αΰτφ άπεκαλΰφθη, ήτις ύστερον εν μβ- 
διολανφ αψμε έδόθη εις φώς παρά τοΰ ένδεσιμωτάτου πατρός καί ίερομο- 
νάχου τής τοΰ αγίου Βενεδίκτου τάξεως Ιακώβου τοΰ παλαιοΰτου (sic) 
έρμηνευθείσα έκ τής ιταλικής διαλέκτου εις πεζήν φράσιν παρά τοΰ πα- 
νοσιωτάτου Θεοκλήτου καί πολυείδου ταπεινοΰ άρχιμανδρίτου ήτοι χωρε- 
πισκόπου πολιανής καί βαρδαρών, ναι μήν καί τής έν Λειψία όρθοδόξου
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εκκλησίας επόπτου καί συνηγόρου αψηω, σ, 1-93.
εν τελεί : σ. 93—94
’Ήκουσιαί μοι παρά του ώ ; υπάρχει οπτασία όμοια ταΰτη του σικέ- 

λιώιου αββά ’ Ιωακείμ τή; μονή; τοΰ αγίου βενεδίκτου έκδοθεισα ατφ πε- 
ριέχουσα, δσα φαίνεται εις όνομα του 'Ιερωτΰμου ’Αγαθάγγελου όθεν εγτο- 
εΐται τι; τούτω' προφητεία άληθης. άδεται πρώτος καί ό κλοπεΰς ή δια  ̂
φορά μαίντοι εν δνόμασιν εστίν, τις ό κλέπτης ό ’Αγαθάγγελος ή ό Ιω α 
κείμ. ή τοΰ ’Ιωακείμ δέ σώζεται λατινιστί καί Ιταλιστί.

Έν τελεί περί τοΰ λειψάνου τοΰ άγ. Κωνσταντίνου σ. 96-98 και τά 
γράμματα επί τοΰ τάφου σ. 99.
σ. 220. ’Άλλα χειρόγραφα τοΰ ’Αγαθάγγελου.

Κώδιξ Ακαδημίας Βουκουρεστίου 56 XIX αίώνος, φ. 145-68.Αί τοΰ 
’Αγαθάγγελου προρρήσεις παρά τοΰ άρχοντος σπαθαρίου Γεωργίου Πάλα 
(Mamuscrisele g'recesci din biblioteca acad. Romane . . de Const. 
Litzica, Bucuresci 1900, σ. 52).

ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΛΑ.ΥΡΙΩΤΗΣ



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 

Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν  Τ Η Σ  Θ Ρ Ά Κ Η Σ

*0 Ιωάννης Λεοντόηουλος λ) έγεννήθη κατά τό Β' ήμισυ του ΙΗ ' 
αίώνος. Έσποΰδασεν έν τη Μεγάλη του Γένους Σχολή υπό τον Ματθαίον 
τον εκ Γανοχώρων διδάσκοντα τά γραμματικά έν αυτή *). Έδίδαξεν εν 
τή Σχολή Μυριοφύτου τή συσταθείση τφ 1788 υπό τοΰ Ήρακλείας Μελε
τίου τοΰ Λερίου s) τοΰ από Μυριοφΰτου, διαδεχθείς τον άποθανόντα διδά
σκαλον Ματθαίον τύν Γανοχωρίτην. Έδίδαξεν έν τή Πατριαρχική ’ Ακα~ 
δημίςι Κ]πόλεω; καί μετά ταΰτα έν οίκίαις έπιφανών άνδρών, συνειργά- 
σθη επίσης εις την σύνταξιν τοΰ Ελληνικού Λεξικού «Κιβωτός» τφ 1816. 
Έ ξ εγγράφου τοΰ κωδικός Μυριοφΰτου μανθάνομεν, ότι τφ 1822 προτρο
πή τοΰ Ήρακλείας ’ Ιγνατίου μετετέθη εις την έν Ραιδεστφ Σχολήν *) την 
συσταθεΐσαν τφ 1760 υπό τοΰ Ήρακλείας Μεθοδίου καί άνασυσταθει- 
σαν ειτα τφ 1817 υπό τοΰ Ήρακλείας Μελετίου τοΰ άνεψιοΰ αΰτοΰ, έν- 
θα παρέμεινε διδάσκων μέχρι τοΰ 1828, δτε περί τά μέσα τοΰ μηνός ’Ια
νουάριου τοΰ έτους τοΰτου άπέθανεν ένταΰθα, ως δηλοΰται έξ επιστολής 
τοΰ Ήρακλείας ’Ιγνατίου προς τον Τζορπατζήν Στογιάννον τής 2ας Φε
βρουάριου 1828 (φ. 53α), περί ής κατωτέρω γίνεται λόγος. Τό έγγραφον 
αυτό έπιβεβαιοι ό Μυριοφΰτου Σεραφείμ, 1 2 3 4 5 6) τφ 1826.

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά της Πατριαρχικής ’Ακαδημίας έν Κ]πόλει 1883 σελ. 
208. Τ ο ΰ  α ύ τ 6 ν, Άποσημειώματα χρονογράφόυ έν Άθήναις 1932 Μέρ. Α' σελ. 
112. Τ ρ ύ φ .  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  Λόγιοι Θράκης έν «Θράκικοΐς» παράρτ. τόμ. Γ '. 
(1931) σελ. 141.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας σελ. 203.
3) ,Τ ρ ΰ φ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  Τά Σχολεία Θράκης έπί Τουρκοκρατίας έν 

«Θρςικικοϊς» παράρτ. τόμ. Γ ' σελ. 72. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ’'Εγγραφοι Λίθοι καί Κερά· 
μια. (Άνατυπωσις έκ τής «Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας» έν Κ]πόλει 1892 σελ. ρνγ'.

4) Μ. Γ έ δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας σελ. 210. Τ ο ΰ  
α ΰ τ ο ΰ ,  ’’Εγγραφοι Λίθοι...; ένθ ’ ανωτέρω σελ. ρνγ'. Πρβλ. Τ ρ ύ φ. Ε ύ α γ 
γ ε λ ί δ ο υ ,  Έ ν θ ’ ανωτέρω σελ. 73. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Θρρκικά. Μνήμη Γα
νοχώρων, Έ ν Κ]πόλει 1913. Μέρος Β' σελ. 74.

5) Μ. Γ ε δ ε ώ ν ,  Θρακικά Μέρος Β' Γανοχώρων Εκκλησιαστικοί παροικίαι
έν Κ]πόλει 1913 σελ. 72 κε'' (Άνατυπωσις έκ τής « ’Εκκλησιαστικής Αλήθειας» 
τόμ. ΛΒ' (1912) σελ. 333.
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Ό  Ιωάννης Λεοντόπουλος συνέγραψεν παλαιάν Ίεράν ’Ιστορίαν καί 
Συντακτικόν, τά όποια δεν έξεδόθησαν. ]) ’Επίσης συνέγραψε Γραμματι
κήν, ήν έκάλεσε Νέαν 'Οδηγόν, 1 2 3) έκδοθεϊσανέν Κ]πόλει ευθύς μετά τον 
θάνατον αυτού δαπάναις τού μαθητού αυτού 'Ηράκλειας ’Ιγνατίου, ήτις 
διέσωσε τά; προσωπογραφίας τού τε'Ηρακλείας ’ Ιγνατίου καί Ίωάννου 
Λεοντοποΰλου. *) Προς αυτόν γράφει ό ’ Ιγνάτιος μίαν επιστολήν τφ 1827, 
ήν παρατίθημι ευθύς αμέσως.

Τάς κατωτέρω δημοσιευομένας έπιστολάς αντέγραψα εκ τού ύπ’ άριθ. 
145 κώδικος τής βιβλιοθήκης τής Βουλής ’Αθηνών τού περιέχοντος την 
αλληλογραφίαν τούτου.’4)

φ. 27α Τφ Αιδασκάλφ ’Ιωάννη.

°Οτι ελάβομεν τδ γράμμα τον, και ελνπήΰημεν διά τό ζαϊφλίκι τον, 
ομοίως καί των εν τφ οϊκφ τον' έπενχηϋέντες αντφ τά εΐκότα περί της 
επί τά κρείττω άνακλίσεώς τον' τον άπεκρί&ημεν καί περί τίνος διδασκά
λου όπου μάς γράφει, δτι περιμένομεν νά μάς γράψωαιν οι 'Ραιδεστινοί 
εξ οικείας των προαιρέσεως, ζητονντες διδάσκαλον διά νά γένη τό πρά
γμα εφημον καί όχι ημείς καί δψν ποτέ ηϋελον μάς γράψει άμέσως τότε 
διά χατίρη της σνστήνομεν τον Διδάσκαλον όπου μάς γράφει.

Σεπτεμβρίου κζ. (1827)

Επίσης περί τού διδασκάλου Ίωάννου Λεοντοποΰλου γίνεται λόγος 
είς τάς κατωτέρω τρεις έπιστολάς τού Ηρακλείας ’ Ιγνατίου προς τον Μυ- 
ριοφύτου Σεραφείμ τού 1 8 2 8 , ο')ς καί εις μίαν τού αυτού έτους προς τον 
Πρωτοσΰγκελλόν του Νεόφυτον, εν αίς γίνεται προς δε τοις ά'λλοις λόγος 
καί περί τή; Γραμματικής αυτού, διό καί δημοσιεύω αύτάς ενταύθα.

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πατριαρχικής Ακαδημίας σελ. 210 Πρβλ. 
Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Περί των έν Ήρακλείφ άρχιερατευσάντων Αερίων (1714-1831) εν 
«Τύπφ» έφημερίδι των αδελφών Πληθωνιδών άριθ. 249 έτος Β' (1871) Κων]πολις.

2 )  Γ ε ω ρ γ .  X ά σ ι ώ τ η ,  Περί των δημωδών μνημείων, Άθήναι 1910 σελ. 
1910 ό τίτλος τής Γραμματικής είναι ό εξής: Νέα *Οδηγός ή έγχειρίδιον περί κλίσεως, 
ορθογραφίας καί συντάξεως των οκτώ τοΰ λόγου μερών συλλεγέν έκ διαφόρων 
έγκριτων Γραμματικών σαφώς, συντόμως καί ανελλιπώς ως οΐοντε. Μέρος πρώτον 
Ιαμβικόν. «Σοφή μέλισσα άνθέων, ών άν θέλη συνάξει κηρίον τε καί μέλι»

3) Μ. Γ. εδ  ε ώ ν, "Αποσημειώματα... ένθ’ ανωτέρω Μέρ. Α' σελ. 112, ένθα 
ευρίσκει τις καί τάς προσωπογραφίας αυτών.

4) Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Ί.  Σ α β ρ ά μ η ,  Κώδιξ τοΰ Μητροπολίτου Ίϊρακλείας 
’ Ιγνατίου έν Θρφκικοΐς Τόμ. Ε' (1934) καί στ' (1935). Έ ξεδόθη καί είς ιδιαίτερον 
τεϋχος.
Θ q α η  i  μ  ά 2Γ. 10



ΕύαγγέΧ ου Σοββόμη

cp. δ4α Τω Μνριοφντον

'Ότι έλάβομεν το γράμμα τον, t.v ω εΐδομεν όσα ήμίν αποκρίνεται 
περί της νποθέσεως τον μακαρίτου διδασκάλου 'Ιωάνναν, και o r t αυτός 
δεν ητον κανένας ασυνείδητος και αθεόφοβος άνθρωπος, νά ζητή περί 
πλέον τον δικαίου του.... κα'ι ότι εις τον καιρόν τον θανάτου τον έξομολο- 
γήθη είς τον πνευματικόν του, ειπε.ν, δτι έχει νά λαμβάνη ικανά γρόσια 
εκ της πολιτείας 'Ραιδεστον' αυτό τό ίδιον ήκουσεν από το στόμα του και 
ό Παπά 3Ιωάννης ο πατ'ηρ του γραμματικού μας Παναγιωτάκης' και δτι 
ή άπόκρισις των αρχόντων ουκ ολίγον μάς έθλιψεν καί δτι αυτοί εις τό 
προς ημάς γράμμα των ουδόλως δεν αναφέρουν περί αυτόν του πράγματος' 
αλλά μόνον μάς έπεύχονται διά τάς εορτής, καί μάς έξαποστέλλουν καί εν 
κουτί μέ χάσικον αλεύρι, καί δέκα κούρκας, έξ ών μόνον τάς έξι έλάβομεν, 
επειδή καί ι ψ ό φ ι α  αν αϊ άλλαι' καί δτι νά τοΐς ομιληση νά έπεξεργασθώα 
τον λογαριασμόν του μακαρίτου καλώς καθότι δεν άνεχόμεθα νά θέλωσιν 
οι υιοί τον νά έκδύσωαιν επιστολήν Πατριαρχικήν περί αυτόν τον πράγ
ματος κ.τ.λ.

Τη θη Φευρουαρίον.

φ. 54 α Προσθήκη εις τό γράμμα τοΰ Μχ'ριοφυτου.

Φ· 57β Τω Μνριοφντον

°Ότι νά ομιληση τους άρχοντας της πολιτείας περί τον μισθού τον 
διδασκάλων Ίωάννον, καθότι οι υιοί τον ζητονν νά έκδόσιυσι Πατριαρχι
κόν αφοριστικόν περί αυτόν τον πράγματος' δπερ καί μην ανεχόμενοι, άπαν- 
τώμεν είσh i’ καί νά έπεξεργασθώσιν ακριβώς τον λογαριασμόν τον, καί νά 
μάς άποκριθώσιν με Α ον κ.τ.λ.

Τη ιη Μάρτιον.

146

φ. 60α-60β Τψ Μνριοφντον

Τό από ι<3η; τον ήδη νπερμεσοϋντος αδελφικόν της μετά πόθον δε- 
ξάμενοι, ήσθημεν επί τη αγαθή αγγελία τής αδελφικής νγιείας της' εΐδο
μεν εφεξής καί όσα ήμϊν γράφονσα αποκρίνεται εις την νπόθεσιν τον μα
καρίτου διδασκάλου Ίωάννον. ’Α δελφέ! ή θεοφιλία της ήξενρει δτι ό μα
καρίτης δεν ήτον κανένας φιλόδικος άνθρωπος' ό είρημένος καί προ τον 
θανάτου τον αείποτε έπρετέντερεν άπό τους άρχοντας τό σάλ.δος τον λο
γαριασμού τον, κατά τό κατάστιχον όπου έχομεν ςτη προαποστείλει, καί 
είς την ώραν τού θανάτου τον εΐπεν, ότι ίλχει νά λαμβάνη λογαριασμόν 
μισθόν, πρός τελείαν έξόφλησιν γρόσια τόσα' ονκ εϊδαμεν όμως, δ πώς δια-
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τεδέντες οί άρχοντες δεν δέλονσι νά άποδώσωσι σώος τά προτ’εντερόμε- 
να παρά τον μακαρίτου. Εις ημάς περ'ι τούτον δεν έ γράψε ν ουδόλως' βλέ- 
πομεν δε το άποστελλόμενον ΐοον παρά της δεοφιλίας της, και έπαπορον- 
μεν' ημείς άδελφέ! επειδή .και δεν δεχόμεϋα περί τοιοντου μικρόν πρά
γματος, νά έξαποστελή Πατριαρχικόν αφοριστικόν εκ μέρους τών υιών τον, 
διά τούτο καί τφ έγράψαμεν άπαξ καί δίς, νά τονς όμιλήση, διά νά παρα- 
τηρήσωσι καλώς, μήπως εχωσι κή,νέν λάϋος, εις τονς λογαριασμούς των' 
όδεν νά ζή ό αδελφός! άς παοχίση νά μάς άπαλλάξη από αυτόν τον πονο
κέφαλον' άπορονμεν όμως πώς είσέτι οι άρχοντες δεν προέβλεψαν νά εν- 
ρωσι κανένα διδάσκαλον, διά νά διδάσκωνται τά παιδιά' ημείς επ’ αντφ 
τοντφ έχομεν γρόσια εις την πολιτείαν διά νά πληρώνεται έκ τών διαφό
ρων ό διδάσκαλος' διό καί εΐμεϋα αναγκασμένοι νά ζητήαωμεν τά διάφο
ρα τών ομολογιών, διά νά ενρωμεν ημείς κανένα διδάσκαλον, καδότι δεν 
άνεχόμεδα νά περιφέρωνται αντύδι οι νέοι άμαδήτεντοι' άνέγνωμεν άκο- 
λονδως μαί δσα μάς γράφει περί τώ)ν χρεωστονμένων παρά τον ιατρόν 
Τζοάννον Γρεβεννιώτον. Ίδον όπου τή έξαποστέλ/ωμεν την άπαράλΛακτον 
χρεωστικήν τον ομολογίαν τών δέκα χιλιάδων γροσίων πρός τον μακαρίτην 
Γρεβενιον, πλήν άς τον νονδέτήση νά άλλάξη τρόπον, καί νά μή φέρεται 
οντω εις τά παρά τής Εκκλησίας έπιταττόμενα, καδότι ή Εκκλησία, γν<υ- 
ρίζων την δνναμιν όπου έχει, δύναται νά τον κάμη αφανή έξ ολοκλήρου' 
ημείς όμως διότι παρενρίσκεται εις την επαρχίαν μας, διά τοντο μετριο
φρονούν τες, δεν σννωριζόμεδα' δ δεν αμέσως νά καταμερτήση πρός την 
δεοφιλίαν της τάς είρημένας 2000 γροσίων δ μου καί μερικών ετών διάφο
ρα, καδότι ή Εκκλησία επειδή καί έμέτρησεν ικανήν ποσότητα γροσίων 
ένεκα χρειών τον μακαρίτου, έχει, ανάγκην άπό αυτά' μέ αον λοιπόν νά 
φροντίση νά μάς τά έμβάση' περί δέ τής προαποσταλείσης Πατριαρχικο- 
σννοδικής επιστολής τή λέγο/ιεν ότι ή δεοφιλία, άφ° ον τήν παρατηρήσει 
πρώτον καλώς, καί εις πράξιν τεΟείσα τά έν αυτή, άφ" ον κατέλ&ωαι καί 
οί πρόκριτοι τής επισκοπής τι/ς, νά άναγγείλη πρός ημάς τά Πρακτικά της 
τή δε τ φ τρόπο) έδέχδην τι)ν προ συνοδικήν μοι Πατριαρχικήν επιστολήν, 
μετά τον έν κεφαλαίοις κατάστιχου' τήν οποίαν διελδών μετά προσοχής κα- 
τεΐδον δσα έν αυτή έπιτάττομαι, άτι να καί άμέσιος δεν έλλειψα νά βάλλω 
εις πράξιν, έκπληρών τό άφ.ενκτόν μου χρέος' μ 1 δλον ότι γινώσκει ή σεβα- 
σμιύτης της δτι οί έντανδα εν τή έπαρχία μον διατελονντες ευσεβείς χρι
στιανοί, πιστοί ραγιάδες τής κραταιάς, καί άηττήτον βασιλείας, μένοντες 
αμετακίνητοι εις το κέντρον τον ρεαγιαλικίον των ίδιοπραγμονόνσιν εφη- 
σνχάζοντες εις τά έργα των' /Φολών τοντο πρός πραγματικήν δειξιν τον 
πιστόν σαδακίον των. Ίδον όπου τή έξ αποστέλλω τήν καταγραφήν τ ών έξ 
έκαστον μέρους τής επαρχίας μου ιερέων τών εναντία)ς έχόντων, καί παρά 
τών Προκριτωτέρων υπογεγραμμένων, και έν τοΐς κεφαλαίοις διακελενο-

Σνμβολη χΐς την 'Ιστορίαν τών Σχολβίων
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μαι καί ιδιαιτέρως των καλογήρων, και ταξιδιωτών, των tv τή έπαρχίμ 
μονλαχόντων, πρός πληροφορίαν των καϊτ ά λοιπά' οντω πώς άς μας άπο- 
κριϋ-ή' ομοίως νά οτείλη και την καταγραφήν των Ιερέων της 'Ραιδεστον, 
και λοιπών άλλων καλογηρων, υπογεγραμμένων και παρά τών ενγενεστά- 
των αρχόντων, ομοίως καί τάς καταγραφάς τών λοιπών χωρίων της υπο
κειμένων τ\j καϋ·’ ημάς άγια, μητροπόλει, υπογεγραμμένος καί άπδ δύο η 
τρεις προκριτωτέρονς έκάοτον χωρίου’ διά νά άποκρι&ώμεν ημείς rfj Εκ
κλησία τα δέοντα, δεικννοντες καί τάς καταγραφάς πρός πληροφορίαν καί 
αυτής° ομοίως ϋ-έλει νά οτείλη καί ξεχωριστόν Κατάστιχου όσων ανθρώπων 
έχει περί αυτή καί ή {λεοφιλία της. Εις το 'Ραιδεστον ενρίσκονται τέσσαρες 
η πέντε Σονδιτοι εξ ών είναι καί ο Παναγης καί άς άναφέρη περί αύτών 
τώ Τζελεπή 3Αγά, προ&νμως προοφερομένη εις τά όροέλετηέλέντα κεφάλαια. 
Έλείφΰη καί η σνναχ&εισα βοήϋεια του κοινού εις γρονπον έσφράγιστον 
άμον καί τό κατάστιχου’ καί έχει καλώς ταντα κ.τ.λ.

Τη κΧΐ Μαρτίου.

φ. 75β Τφ■ ΙΙρωχοσυγκέλλφ

’Ότι έχομε ν καιρόν νά λάβα) μ εν γράμμα τον, καί άπορονμεν, κ.τ.λ. καί 
ότι νά μάς γράψη καί νά μάς οτείλη καί γροσια’ καδότι γνωρίζει τάς άνάγ- 
κας μας’ τφ έστείλαμεν με τον από Μάλγαρα...5() γραμματικός τού διδ. 
Μωάννου διά νά τάς διανέμη εις τους μαϋητάς τών σχολείων εις 4 */* 
καί νά μάς οτείλη την τιμήν των αμέσως κ.τ.λ.

Τή ιαη 5Ιουλίου.

Επίσης περί αύτοΰ γίνεται λόγος καί εν μια επιστολή τοΰ Ήρακλείας 
’ Ιγνατίου πρός τον διδάσκαλον ’Αλέξανδρον Λεοντόπουλον 1) (;) τής Σχο
λής τής Χώρας, δστις ήτο υιός τοΰ Ίωάννου Λεοντοποΰλου 9).

Ή  επιστολή αυτή είναι τοΰ 1828, εγκωμιάζει δέ εν αυτή τον διδά
σκαλον εΙωάννην Λεοντόπουλον.

Ή  επιστολή αΰτη εχει ώς εξής *

φ. 61α-62β f  Τφ διδ. Άλεξάνδρφ

°Ότι έ.λάβομεν τό γράμμα τον, καί τ. λ. εΐδομεν,καί όσα εν αντω περι
πατώ ς έκτραγφδεί περί τής απευκταίας τον έν μακαρία τή λήξει γενομέ- 
νον διδασκάλου άποβιώοεως’ καί δικαίως τούτο πάσχεις, επειδή ώς από 1 2

1) Μ. Ρ ε δ ε  ώ ν. Χρονικά Πατριαρχ. ’Ακαδημίας σελ. 203-4 έν ύποσημ,
2) Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  "Evfr. άνωτέρω σελ. 82-83.
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παγής πολυχενμονος, εκ τών φώτων εκείνον δαψιλώς άπαρνσάμενος, ένε- 
φορήίέης τών γλνκντάτων εκείνοι.’ ναμάτων, εκείνον, όστις δίκην φανωτά- 
του αστέρας, έφώτισεν δλον το νοητόν στερέωμα της κα&’ ημάς επαρχίας, 
έδαδονχησε τη τών λόγιαν αυτόν μαρμαρογη όλους τους εν τφ ζόφω τής 
άμαίλείαςί έγκαλωδωμένοΐ’ς διέπρεψεν ώς άλλος ΊΤλίας εις τά νέφη τής 
παροόστ)ς βιοτικής τρικυμίας, τών θλιβερών περιστάσεων* φευ τής πι
κρότατης αποβολής ! ημείς όμως άφίνοντες κατά μέρος τάς πολλάς επε
κτάσεις εις την ήδη νπό&εσιν, δνϊσχνριζόμενοι λέγομεν, ότι κατ’ οικονο
μίαν έκείβεν μετέβη, ΐνα τής άκκράτον αίγλης έμφοριΰ'ή, ώς μνρία μοχώή- 
σας υπέρ τής τον γένους βελτtώσεoJς' καί πολλούς διδάξας καί φωταγωγή- 
σας άληΰώς τη λαμπηδόνι τών μελλιρρύτων αυτόν διδαγμάτων, καί λόγων 
ταντα παρ’ ημών τής άϊδίον εκείνον μνήμης τά γνωρίσματα καί ή λογιότης 
τον δέ, δικαίως έν λύπη, καί άϋ·υμίφ διάγεις, διά την εκείνον άποκριβήν, 
καί μετάσταοιν, ότι άνεδείχ&ης άληϋώς, παίδενμα εκείνου, δώ ον καί ήμεΐς 
ον μετρίως έλνπήίλημεν' καί ταντα μέν οντο.ν περί δέ τών συντακτικών, τή 
δηλοποιονμεν ότι έληφέλησαν, ώσαντως καί περί τών άπολεα&έντων βιβλίων, 
Όέλομεν άνερεννήσει ακριβώς, ώς ήμιν γράφεις' περί δέ τής άφανίσεως έν 
τή αντό&ι eΕλληνική σχολή απάντων τών βιβλίων τον μακαρίτου δεντέρας 
δειται σκέψεως τό τοιοντον’ διό καί άκολονϋως σοίγράφομεν κατ* εκτασιν· 
ταντα μέν εν τοσοντφ κ.τ.λ.

Τή ίΐΐ ,Απριλίου.

Αί κατωτέρω τρεις έπιστολαί τοΰ Ήρακλείας Ιγνατίου απευθύνον
ται προς τον διδάσκαλον τής έν Μυριοορΰτφ Σχολής Άλεξανδρήν Κυρί- 
τσην Μπίλιον.

"Οτε ό ’ Ιωάννης Λεοντόπουλος προσεκλήθη ύπο του Ήρακλείας 
’ Ιγνατίου μετά το 1822 έτος έκ τής Σχολής Μυριοφυτου εις τήν Σχολήν 
τής 'Ραιδεστοϋ ’ ), τής άνασυσταθείσης ύπ’ αυτοΰ, ως έλέχθη ανωτέρω, 
διεδέχθη αυτόν έν τή Σχολή Μυριοφυτου ό Θεοχάρης Αΰδιμιιυτης (έκ του, 
Αυδιμίου Χωρίου τής Θράκης), καί αυτόν μετ’ ολίγον ό διδάσκαλος Άλε- 
ξανδρής Κυρίτσης Μπίλιος αντί μηνιαίου μισθού 1000 γροσίων. Τήν πρά- 
ξιν μάλιστα αυτήν τοΰ 1826 έπιβεβαιοΐ 6 Μυριοφυτου Σεραφείμ, σωζομέ- 
νην έν τφ κώδικι Μυριοφυτου *). Ό  Άλεξανδρής έδίδαξεν έν αυτή από 1 2

1) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Περί τών έν 'Ηρακλείςι Άρχιέρατενσάντων Αερίων (1714- 
1831) έν τφ «Τύπψ* τών αδελφών Πληθωνιδών άριθ, 249 έτ. Β' τής 11ης Νοεμ* 
βρίου 1871. Πρβλ. Τ ρ . Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  ένθ’ ανωτέρω σελ. 73. ·

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Θρφκικά έν#’ ανωτέρω σελ. 74. Πρβλ. Τ ο δ α ϊ ι ο δ ,  
Γανοχώρων Έκκλητιαστικαί παροιχίαι έν «Εκκλησιαστική Ά ληϋείρ» τόμ. ΛΒ 
(1912) Κ]πολι; σελ. 323. Πρβλ. Τρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  ενδ’ άνωτ. σελ. 73.
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τοΰ ετοι*ς αυτου καί εφεξής. Α ί προς αυτόν αποσταλεΐσαι επιστολαί αί 
μεν δύο πρώται είναι τού 1827 και ή τρίτη τοΰ 1828 έτους.

φ. 27α. Τφ'διδασκάλφ Αλεξανδρη.

°Ότι νά είπη τω προηγούμενο.) Αβηρίτη Ανθίμω, δτι διά χατίρι τον, 
ώς έγνωσμεν ήμιν όντως Αελομεν δεχθη την πόλιτζαν τον, την οποίαν ηθε- 
λον πόλιτζάρει' οι Πατέρες από τά Καλύβια, γρόσια 500 μέχρι τον ώρι- 
σμένον καιρόν οπού μας γράφει κ.τ.λ. και νά μάς γράφη συνεχώς.

αεπτεμβρίον κζ'
Εις δε τό κενάρι, δτι έχοντας το παρόν μας έτοιμον, ήλθε και η πόλι- 

τζα, την οποίαν άτζιταρίσαντες άπεπληροόσαμεν τφ Αρχιμανδρίτη Θεοδο- 
σίφ τά πεντακόσια γρόσια και νά τά είπη αντώ.

Τη ε' Όκτιυβρίον.

φ. 15α. Τω εν Μνριοφντφ διδασ. Αλέξανδρέ/.

» Ό η  έλάβομεν τδ γράμμα τον, και ηπορίσαμεν ίδόντες νά παραπονη-γ 
ται δήθεν, δτι δεν τω άποκρινόμεθα εις τά προς γράμματά, τον, έν ώ ημείς 
και από 'Ραιδεστόν τω έγρόχψαμεν, και εντεύθεν προλαβόντως κατά 7 'βριον 
[ =  Σεπτέμβριον] εν φ τφ έγράφομεν και περί πολίτζης τίνος κ.τ.λ. ώς 
όπισθεν' και δτι τον έχομεν εις την τάξιν των πνευματικών τέκνοον, και 
νά μάς γράφη σννεχώς, κ. τ. λ.

κδ' δεκεμβρίον.

φ. 71α. Τφ Δ. Αλέξανδρέ/

Έξ-αποστείλαντες αντφ 300 Γραμματικός τον μ. (—μακαρίτου] Διδα
σκάλου Αωάννον εξ φν τάς μεν 150 θέλει διανέμη εις Μνριόφντον και 
Περίστασιν άνά 4 καί 1]2 γρόσια τάς <5’ αλλας στέλλει τφ άγίψ Γόνον και 
Χώρας, ώς καί ίδίοος γράφομεν τη Πανιερόηητί τον καί δτι νά φνλάττη 
τον λογαριασμόν αυτών μέχρι της έλεύσεως ή τον X "  Γεωργάκη η τον 
X "  Κοσμά, εις οί’ς καί θέλει κόμη την παράδοσιν κ. τ. λ.

Τη θΐι Αοννίον.

’Ά ξια ι λόγου είναι επίσης καί αί κατωτέρω παρατιθέμενοι έπιστο- 
λαί, ές ών ή μεν ή προς τον Γάνου καί X κόρας Λεόντιον απευθυνόμενη 
τοΰ 1828'αναφέρει, δτι άπέστειλεν εις αυτόν Γραμματικός τοΰ δασκάλου 
Ίφάννου Λεόντοπουλου, ϊνα διανείμη εις τους μαθητάς των Σχολείων 
τής Χώρας ') κ.αί τοΰ" Αΰδημίου. 1

1) Τ ρ ύ φ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  νΕνθ’ ανωτέρω σελ. 82.
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CH δέ άλλη ή προς τούς προεστώτας καί Τζορμπατζίδες. τού Σκουλα- 
ρίου απευθυνόμενη αναφέρει την ί'δρυσιν εκεί 'Ελλάνικού Σχολείου κατά 
το 1827 έτος.

Ή  τρίτη επιστολή απευθύνεται προς τον Σηλυβρίας Διονύσιον, έν ή 
αναφέρεται, δτι τφ 1828 ίδρύθη εν τφ χωρίψ Φανάριον Ελληνικόν Σχο- 
λεΤον,, τού οποίου διδάσκαλος ύπήρξεν ό παπά Κοσμάς.

Τύλος ή τελευταία επιστολή απευθύνεται προς τον Τζορμπατζήν 
Στογιάννον καί-μανθάνομεν εξ αυτής, δτι ούτος τφ 1828 έζήτησε παρά 
τοj Ή.ιακλεία; Ιγνατίου, δ δάσκαλον δ*ά την Σχολήν τής Φιλιππουπό- 
λεως. ’Αναφέρει δέ εν αυτή, δτι αξιόλογος διδάσκαλος καί σχολάρχης αυ
τής ήτο ό μακαρίτης ’ Ιωάννης ό Λεοντοπουλος.

Έκ των ύπ’ άριθ. 1222 - 1228 εγγράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
μανθάνομεν, δτι τότε προσεκλήθη είς τήν Σχολήν τής Φιλιππουπόι. 'ς ό 
’ Ιωάννης Σιλιμίνσκης διδάξας εν αυτή μέχρι τού 1831 έτους ’ ).

φ. 71α. Τφ Γάνον καί Χώρας

Έπιπλήξαντες αντφ πρώτον διά την επί τοσοντον αφασίαν τον, και 
εφεξής τφ ειδοποίησα μεν δτι διά τον διδ. Άλεξανδρη, τφ έξαποστέλλομεν 
150 Γραμματικός, τάς οποίας και 'θέλει διανείμη άνά και 1]2 είς τους 
μαθητάς τών 2 σχολών, της τε’ Χώρας καί Ανδημίον καί τά εξ αυτών 
συναχθέντα, ας τά άποστείλη τφ είρημένρ) Άλεξανδρή, δστις θέλει τά έξα- 
ποστείλη προς ημάς.

Τη ίλη 5Ιούνιον.

φ. 41α. Τοίς Προεστώσι καί Τζορπατζίδες Σκονλαρίον.
Τοϊς έγράψαμεν έπενχόμενοι αντοϊς διά την σνστασιν " Ε λ λ η ν ι κ ό ν  

Σ χ ο λ ε ί ο υ ,  όπου νεωστί σννέστηοαν είς την χώραν των ' καί δτι άν, 
κακεντρεχής τις, θέληση νά ταράξη την κοινήν ησυχίαν, καί άνατρέψβ τά 
καλώς καί θεαρέστως συστηθέντα, νά μάς είδοποιησωσι, διά νά τον διορ- 
θώσωμεν' καί δτι νά μάς γράφη ό διδάσκαλός των ιδιαιτέρως τις, καί πό- 
θεν, καί που όιέτριψε κ. τ. λ.

Δεκεμβρίου στ'

φ. 49α Τφ Σηλυβρίας
» Ότι νά λάβη παρά τών Τζορμπατζίδων τον Φαναριού χωρίου της 

επαρχίας του τά εξήκοντα γρόσια το ενοίκων τον μετοχών τον μοναστή- 
ρίεν τον Γρηγορίον, δπερ άπεκατέστησαν κοινόν σχολείον, καί σννεφώνη- 1

1) Τ ο ΰ Α ν τ ο ν, Α ύιόθι σελ. 8D.
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σαν μ fra τον πάτερ Κοσμά, νά δίδωσιν άνά γρόσια εξήκοντα κατ’ έτος" 
και λαβών νά μας έμβάση διά νά τά δώσωμεν τψ εϊρημένω Κοσμά' κ.τ.λ.

Tij id "Ιανοναρίον 1828.

φ. 53α Τω Τζο[ρ]πατζή Στογιάννω
£

τον τον οικονόμου και.....και δτι περί διδασκάλου τώ άπεκρί β ημεν orι δ
μόνος άξιος διά νά σχολαρχήση εις το σχολεΐον τής Φιλιππονπόλεως και... 
και.... και.... ήιον ο μακαρίτης Ίυοάννης, δστις περί τά μέσα τον πανοαν- 
τος μηνάς, εδιοκε το κοινόν χρέος, καί δτι διδ ίσκαλοι τόγε νυν εχον, κα- 
λώς σνμωρψομένοι, και μέ άλλα προτερήματα κεκοσμημένοι, δεν ευρίσκον- 
ται ήδη, ώς διασπαρέντες τη <5ε κμκείσβε" πλήν λαμβάνομεν πρόνοιαν διά 
νά ενροομεν τοιοντον, οϊον &έλει, καί δταν επιτύχω μεν, βέλο μεν τον έξαπο- 
στείλη" τον είδοποιήσαμεν προσέτι, δτι διορίζεται καί ή ευγενεία τον ,Κπί- 
τροπος εις τύ μοναστηριού Πασκόβον, ώς πληροφορείται εκβετικώτερον 
καί εκ των περί τούτον έκδοβέντων πατριαρχικοσννοδικών επιστολών, καί 
ώς κάτωϋι" κ. τ, λ.

Φενροναρίον βα

Εγραφον έν Βησσανχι μηνί Άπριλίφ 1935.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΣΑΒΡΑΜΗΣ
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TOY XVII ΑΙΩΝΟΣ ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΙΙΗΝ ’)

Κατά μετάφρασιν ΙΩ. ΣΠΑΘΑΡΗ

Το ταξείδιόν μας μετά τοΰ Μελέκ Άχμετ Πασά, άπολυ- 
Ό'έντος τής Μεγάλης Βεζυρείας, εις την επαρχίαν Όζοΰ (Οζύ— 
Oksakoff) 2 και προ τούτου εις την Ροΰμελην.

• Προσευχηθέντες προς τον Θεόν καί έκκινήσαντες εν πρώτοις εκ τής 
έν Κων/πόλει τοποθεσίας, ήτις καλείται «Τοπτσουλάρ» (στρατιώται τοΰ 
Πυροβολικού) προς νότον, διήλθομεν τά χωρία.«Δαούτ Πασά Μπαχτσεσί», 
«Τασλήκ» (τόπος πετρώδης) καί άλλα καλώς καλλιεργημένα χωρία καί 
έφθάσαμεν εις την κωμόπολιν : «Τσεκμεδζέϊ-σαγήρ» (=  Κιουτσούκ Τσεκ- 
μετζέ, μικρόν Ζεύγμα), ήτις είναι έδρα τοποτηρητοΰ ίεροδικαστοΰ υπό 
την δικαιοδοσίαν τοΰ Μολλά τοΰ Έγιούπ.

Τό φρούριον αυτής κείμενον επί τής παραλίας είναι πολύ ήρειπωμέ- 
νον, ή δε πόλις είναι εκτισμένη επί τής ακτής τής ‘θαλάσσης κατά τό 
ήμισυ επί λείου εδάφους, κατά δέ τό άλλο ήμισυ. επί κλιτΰος ό'ρους, έχει 
δ5 έν δλφ έξακοσίας οΙκίαςμέ αμπέλους καί κήπους καί μέ άφθονον ύγειϊ- 1 2

1) Μειάφρασις των σελ. 289—304 τοΰ Γ'. τ, τοΰ Σεγιαχετναμέϊ Έβλιγιά 
Τσελεπή. ’ Ολίγα τινά περί τοΰ Σεγισχετναμέ κοί τοΰ συγγροφεως αύτοΰ, μετά με- 
ταφράσεως των περί τής Δυτικής Θράκης πληροφοριών αυτού ορα έν ττ. IV (σελ. 
113—128) καί V (σελ. 217....) *τών Θρακικών».

2) Λόγω οικονομίας χρόνου καί ελλείψει καταλλήλων πηγών καί βοηθημά
των, ειδικών διά τους κλάδους τών άσιανολογικών επιστημών δέν συνοδεύονται 
τήν φοράν ταύτην, αί περαιτέρω μεταφράσεις μέ ίστορικο-γεωγροφικάς, γλωσσι
κός, χρονολογικός, κριιικάς κ.λ. σημειώσεις. *0 'Κβλιγιά Τσελεπής, ώς γνωστόν, 
περιεγραψε πλεΐσθ’ όσα μέρη τής 'ΰλλάδος : Θρφκην, Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, 
Στερεάν 'Ελλάδα (ίδίφ τάς ’Αθήνας), Πελοπόννησον (μηδέ τοΰ Μυστρα εξαιρού
μενου), τάς νήσους κτλ. εις 600 περίπου σελίδας τοΰ V III τ, Αίπληροφορίαι αΰται 
είναι λίαν περίεργοι καί πολύτιμοι διά τήν Ελληνικήν ιστορίαν. Ενχής εργον θά 
ήτο, όπως ή ’Ακαδημία, τά Πανεπιστήμιά μας καί αί ’Αρχαιολογικοί καί λοιπαί 
επιστημονικοί εταιρίαι χρησιμοποιήσωσι ταύτας δεόττως μετά τήν κριτικήν έπεξερ. 
γασίαν των. Θεωρώ καθήκον μου νά έπιστήσω Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών έ- 
παϊόντων έπϊ τοΰ Σεγίαχετναμέ.
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νόν ΰδωρ. Πάσαι αί οίκίαι αυτής είναι κεραμοσκεπεΐς. Τεμένη (μιχράμ- 
πια) έχει εν δλφ δεκαεπτά, εξ ών τό έπι τοΐ3 λόφου τέμενος: «Τεκέ-Δζαμί» 
είναι μολυβδοσκεπές καί μέ έ'να μιναρέν.

Ό  μεδρεσές του τεμένους ανήκει ε?ς τον Άπτουσσελιάμ Βέην. Τό έν 
τη αγορά τέμενος «Τσαρσή Δζαμι'ϊ» εχει μεγάλην ενορίαν. Είναι δέ 
τούτο μικρόν θολωτόν δζαμίον μέ ένα μολυβδοσκεπή μιναρέν.

'Η κωμόπολις έχει έν λυυτρόν, επτά λιθόκτιστα χάνια, έν νηπιαγατ 
γεΤον καί τριακόσια καταστήματα.

Επειδή ή μεγάλη Σουλτανική αγορά αυτής κεΐται επί τής λεωφόρου, 
αι δημόσιαι οδοί πάσαι είναι έστρωμέναι μέ λίθους λευκούς.

Ή  περιγραφή τής λίμνης τοΰ Μικρού Τσεκμεδζέ.

Αυτή είναι μία μικρά λίμνη, συναφής προς την ακτήν τοΰ Μαρμαρά 
(Προποντίδος). -Ή περιφέρεια αυτής είναι επτά μίλια, τό ΰδωρ της όμως 
δεν είναι τόσον αλμυρόν.

Κατά τούς παλαιούς χρόνους, δτε ό Γιάνκο υιός τοΰ Μαδιάν επεχεί- 
ρησε νά κτίση τό φροΰριον τής Κων πόλεως ό αδελφός αύτοϋ, ό γνωστός 
εν τη ίστορίφ βασιλεύς Γΐενουάν, δστις ήτο απαράμιλλος εις την γεωμε
τρικήν επιστήμην, κατά τήν εποχήν εκείνην, άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά 
διοχέτευση εντός· τής Κων/πόλεως τον ρούν τοΰ ποταμού Δουνάβεως, (πα- 
ράδοσις), διήνοιξε τάφρους καί διώρυγας μέ (τήν συνδρομήν) πεντακοσίων 
χιλιάδων εργατών, από τών σημείων τοΰ ροΰ αύτοΰ, των καλουμένων.:. 
«Δεμίρ-Καπού» (Σιδηρά Πόλη) καί «Ταχταλή» (σανιδωτός), μετά δ’έπτά 
έτη συνεχούς εργασίας κατώρθωσε νά φέρη τούς οχετούς τοΰ ποταμού 
μέχρι τού ,Αζαδλή'(Έλέύί>ερα) παρά τήν Κων/πολιν. Προσελθών τότε δ. 
αδελφός αύτοΰ Γ]άνκο είπε: «’ Ιδού ενταύθα έτοποθέτησαν τον Δούναβιν 
(αύτούσιον). ’ Ιδού πώς τον έφερον ενταύθα, ρυμουλκήσαντες αυτόν ώσεί 
συροντε; μίαν γυναίκα από τήν κόμην της».

Μόλις, όμως, ό βασιλεύς έπρόφθασε νά προφέρη τήν ως άνω φρά- 
σιν, ό Δοΰναβις, ενώ είχεν ήδη είσέλθει εις τήν Κων/πολιν καί διαρρέω ν 
διά μέσου τού Γΐενί-Μπαχτσέ ειχεν εκβάλει καί εις τήν θάλασσαν πλη
σίον εις τήν Λάνγα-Καποΰ (Βλάγκα ;) εγινεν αΐφνιδίως άφαντος (ό ρούς 
αυτού) από τοΰ σημείου τού χωρίου Άζαδλή, μόνον δ’ έν μέρος αυτού 
(τού. ποταμού) άνεφάνη εις τούς πάραδουναβείους μύλους πλησίον τών 
Σαράντα Εκκλησιών, τού Χισάρ, τού Πουνάρ-Χισάρ καί τού Πραβαδή, 
έτερον δέ μέρος αυτού άνεφάνη εις τάς κωμοπόλεις. ταΰτας τού Μικρού
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καί Μεγάλου Τσεκμεδζέ. Διά τούτο καί νΰν είναι εμφανείς οί δχετοί 
(οπαί) τού Δουνάβεως ενταύθα.

Εις τήν λίμνην ταυτην άλιεύονται τά ε’.δικώς εις τον Δόύναβιν 
ά νηκοντα είδη ιχθύων: άντακαιος, μύραινα καί εν έτερον είδος (φωσφο- 
ρΐζοντος καί θορυβούντος) ιχθύος.

Γ'0 τε, ημέραν τινά έκαθήμεθα εις τήν παράλιον έπαυλιν του έκ 
Τύπ-Καπού Μαχμούτ "Αγά πλησίον τής όχθης τής λίμνης Τσεκμεδζέ, 
οί άλιείς συνέλαβον ένα μικρόν άντακαΐον καί έστειλαν αυτόν δώρον εις 
τον Σουλτάνον Ίμπραχίμ Χάν. Δήλον ήμίν, έκ τοΰτου, κατέστη, ότι εις 
τήν λίμνην ταυτην υπάρχει ροή έκ του ποταμού Δουνάβεως.

Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον καί τό ύδωρ τής λίμνης δεν είναι πολύ 
πικρόν.*)

Ή  άπόστασις μεταξύ τής λίμνης καί τής θαλάσσης είναι (τόση 
όσην φθάνει) μία βολή τόξου (βέλος). Έν καιρφ χειμώνος πολλοί χείμαρ
ροι εισρέουν εις τήν λίμνην ταΰτήν καί διά τούτο ή λίμνη άδιαλείπτως 
εκβάλλει εις τήν θάλασσαν, έχουσα εις τό σημεΐον τής εκβολής καί μίαν 
μεγάλην γέφυραν, τά θεμέλια τής οποίας έτέθησαν, συμφώνως προς τό 
διάταγμα τού Σουλτάνου Σουλεϊμάν Χάν, άλλ* ή πλήρης άποπεράτωσις 
αυτής έπετευχθη επί τού Σουλτάνου Σελίμ Χάν τού Βλ

"Επειδή ή γέφυρα αύτη κειται επί τής δημοσίας οδού, δι’ ής διέρ
χονται οί έκ Κων/πόλεως εις τάς χώρας τής Ρούμελης άναχωρούντες επί
σημοί τε καί λαός, αύτη αποτελεί έν των μεγίστων φιλανθρωπικών ιδρυ
μάτων (τού τόπου).

ΙΙέριξ τής λίμνης ύπάρχουσιν έπαύλεις, αμπελώνες καί αγροκήπια, 
καλλιεργούμενα καί άκμάζοντα. .'Η δέ λίμνη παράγει λίαν εύγευστα φιδό- 
•ψαρα, πλάτακα, κορακίνον καί πολλά άλλα είδη ιχθύων.

"Αναχωρήσαντες από τήν κωμόπολιν ταύτην προς νότον διήλθομεν 
τήν έπί τής λίμνης γέφυραν καί έφθάσαμεν εις τήν κωμοπολιν: «Τσεκ- 
μεδζέϊ Κεμπίρ» (Μπογιόύκ Τσεκμεδζέ—Μέγα Ζεύγμα).

5 Αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα του Μπουγιουκ Τζεκμετζέ

Καί τούτο είναι μία έκ τών άνηκουσών είς τήν δικαιοδοσίαν τού

*) Παράδοσις μέχρι των ήμερων μας. ύπήρχεν ότι ή είς τό παρά τον "Αγ. Στέ
φανον τσιφλίκιον τοϋ στέμματος Άληβένκίοϊ ύπάρχουσα δεξομενή ήτο πλήρης 
νερού προερχομένου έκ τού Δουνάβεως" είς δέ τό τσιφλίκιον Γίαρίμ μπουρνοϋ 
(παρά τον επί τής σιδηρ. γραμμής Κων/πόλεως—Άδριανουπόλεως σταθμόν Σπάρ
τα κουλί^ υπήρχε κρήνη ονομαζόμενη Τούνα σονγιού (== υδτόρ Δουνάβεως);
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Μολλά τοΰ ΛΕγίούπ κωμοπόλεων, κείμενη επί τής παραλίας καί εχουσα 
χιλίας στερεάς, ωραίας, κεραμοσκεπεΐς, μονώροφους καί διωρόφους οικίας 
μετ’ άμπελοκηπίων καί δαψιλών πηγών εύγευστου ύδατος.

Άνήκουσα αυτή εις το Έβκάφιον έχει άρχιαστυνόμον καί λοιπά όρ
γανα τής τάξεως καί ασφαλείας. Κείμενη δέ ού μακράν τής πρωτευούσης 
δεν αποτελεί-έδραν τοποτηρητοΰ διοικητού καί αρχηγού Γΐενιτσάρων/Έχει 
εν ήρειπωμένον φροΰριον επί τής ακτής. Μεταξύ τών πολλών τεμενών αυ
τής. ίδίμ εξέχει το τοΰ Μεχμέτ Πασά (Μεχμέτ Πασά Μεσδζιτή), όπερ 
είναι έργον τοΰ άρχιτέκτονος Σηνάν ’Αγά. ’Έχει εϊσέτι ένδεκα μεγάλα καί 
μικρά μολυβδοσκεπή χάνια καί διάφορα φιλανθρωπικά καθιδρύματα, με 
δρεσέν, νηπιαγωγείου καί αγοράν.

Ή  κρήνη, ήτις εύρίσκεται παραπλεΰρως τοΰ ύψηλοΰ πλατάνου επί 
τής μεγάλης πλατείας έμπροσθεν τών χανίων φέρει τό εξής χρονόγραμμα: 

«Πάλιν έρρευσε διά τον κόσμον τό ΰδωρ τοΰ Καβσέρ»
'Ο μεδρεσές «Άπδουσσελιάμ Μεδρεσέσή» είναι? εύμέγεθες κτίριον, 

στερεόν, μολυβδοσκεπές, καί ακμάζει έχων (διάσημους) καθηγητάς καί 
(πολλούς) σπουδαστάς.

'Η  κωμόπολις εχει πτωχοτροφεΐον, όπου δαψιλώς χορηγούνται φα
γητά εις τούς άφικνουμένους καί άναχωροΰντάς ταξειδιιότας.

"Εχει επίσης λουτρά, νηπιαγωγεία καί αρκετά στερεά καί πλουσίως 
κεκοσμημένα καταστήματα.

Τό μέγα καραβανσεράϊον (ξενών) αυτής, κείμενον πλησίον τοΰ δικα
στηρίου είναι οΙκοδόμημα κολοσσιαίου, δυνάμενον νά στεγάση χιλίους 
ίππους.

Τό κλίμα τής Μπογιούκ Τσεκμετζέ είναι πολύ γλυκύ. Ή  περιγραφή 
τής λίμνης αυτής εγένετο εις τον Α7 τόμον τοΰ Σεγίαχετναμέ (σελ. 486) 
έν τφ. πέρί εξοχών κεφαλαίφ.

(*Ως εξής μεταφέρω ενταύθα τήν έν λόγφ περιγραφήν τοΰ Α7 τόμου 
. εν μεταφράσει:)

At έξοχαΐ τών λιμνών Τσεκμεδζέ.

’Αμέριμνοι φίλοι καί ζεύγη ερωτικά επί άκατίων έρχονται εις τας,.λί- 
μνα; τοΰ Τσεκμεδζέ τούτου (προς διασκέδασιν), άλιεύουσιν ιχθύς: 
(πλάτακα) (ψήσσας κοιν. πησιά) κάί τηγανίζοντες αυτούς, τρυφερούς καί 
νωπούς εντός βουτύρου νωπού, γεύονται τοτίτων (μετ9 άπολαύσεως πο
θητής.)^

Ούδέν υπάρχει έφάμιλλον καί παρόμοιον μέ τον πλάτακα εις ρλην
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την οικουμένην («εις to τέταρτον το κατορκημένον» τής ύδρογέίου σφαί
ρας). Πλατύς, .επίπεδος, στρογγυλός, λευκός καί μικρός δ πλάταξ, βάρους 
μιας οκάς έκαστος, αποτελεί τοιαυτην τράπεζαν του Κυρίου τής δόξης> 
έτοίμην, κεκαλυμμένην δια φαγητού εύγευστου, δπερ ούδεμίαν καν οσμήν
Ϊ Ο / 3/:>, υος εχει.

Τό εύλογημένον δμως τούτο υδρόβιον (ζφον) είναι πολύ σπάνιον. Τον 
δέ άντακαιον άπαξ εις πενταετίαν ή δεκαετίαν δΰναταί τις νά επιτυχή 
εις τήν λίμνην ταύτην και μόνον εις τον ενικόν ή δυϊκόν αριθμόν, ενφ εις 
τον ποταμόν Δοΰναβιν άφθόνως άλιευεται δ ιχθύς οΰτος.

*Η άπύστασις τού μεγάλου τούτου Τσεκμεδζέ καί τούμικροΰ Τσεκμεδζέ 
από τής θαλάσσης είναι 1 2  μίλια. Ή  περιφέρεια τής λίμνης αυτής επίσης 
είναι δώδεκα μίλια. Επτά ρύακες έκ των περιχώρων έκβάλλουσιν τήν λί
μνην ταύτην. Οΐ κυριώτεροι έκ τούτων είναι: δ ρύαξ Άζατλή-Δερεσή, δ 
τής Τσατάλδζας, δ Μπαμπάνκας, καί δ Κοδάκ-Δερεσή. Κατά τούς δριμεΤς 
χειμώνας καί ή λίμνη αύτη χύνεται εις τόν Μαρμαράν. Τό ύδωρ τής λί
μνης είναι υφάλμυρο ν.

Ή  λίμνη εχει ιδιαίτερον Έμίνην (θεματοφύλακα-έπιμελητήν). ’Α
στυνομικός σταθμός μετά διευθυνσεως τελωνείου έπιθεωροΰσι καί έρευ- 
νώσι παρά τήν γέφυραν τά εμπορεύματα των ταξειδευόντων, σημειοΰντες 
καί συλλαμβάνοντες τούς κλέπτας καί τούς λαθρέμπορους καί εισπράττον- 
τες φόρον διαμετακομόσεως εκ των φορτίων.

Εις τήν λίμνην τού Μεγάλου Ζεύγματος άλιεύονται: πλάταξ καί φι- 
δόψαρα πολύ περιζήτητα. ΈπΙ τής έκβολής τής λίμνης υπάρχει μιά γέφυ
ρα, έκτισμένη μετά παραδειγματικής τέχνης. cO πρώτος θεμελιωτής αυτής 
ύπήρξεν δ Σουλτάνος Σουλεϊμάν, δ δέ Σουλτάνος Σελίμ δ Β' έφερεν εις 
πέρας τήν οικοδομήν αυτής, ήτις τυγχάνει αριστοτέχνημα του γηραιού άρ- 
χιτέκτονος Σηνάν, (νυν) μακαρίτου. CH γέφυρα έχει είκοσι εξ αψίδας» 
έκαστη έκ των όποιων έ'χουσα τήν κεφαλήν ύψωμένην προς τόν Γαλαξίαν 
(καί) τήν Σελήνην επί τού ουρανού, ύψοΰται (εις τό κενόν) δίκην ουρανίου 
τόξου. Τό μήκος τής γεφύρας από τού βορρά προς νότον είναι ενός μι
λίου. Έκτισμένη αύτη αποκλειστικούς διά λελαξευμένων λίθων πολύ στε
ρεούς, λάμπει ωσεί κάτοπτρον.

Έν τφ μέσορ τής γεφύρας επί λευκού άκατεργάστου μαρμάρου είναι 
έγκεχαραγμένα διά χειρός (γραφής) τού έκ Καρά-Χισάρ Χασάν Τσελεπή 
τά εξής χρονογράμματά της :

«Ό  Σουλτάνος των χωρών ’Αράβων καί Περσών δ Σουλτάνος υιός 
»Σουλτάνου, δ Σουλτάνος Σελίμ Χάν, υιός τού Σουλτάνου Σουλεϊμάν 
»Χάν, υιού.........κ.τ,λ.»
εΥπό τήν επιγραφήν ταύτην μετά μαγικής τέχνης καλλιτεχνηθεΐσαν 

υπάρχει τό κάτωθι χρονόγραμμμ τής γέφρυας :
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«Είπε τότε ό Χενταί τό χρονόγγραμμα αυτής :
«’Έκτισεν έπ'ι τοϋ ΰδατος την γέφυραν ταΰτην ό ’Άναξ Σελιμ» ’Έτος 

957 (Έγείρης).
'Έτερον χρονόγραμμα τοΰ Χενταί : :
«’Έφερεν εις πέρας την γέφυραν του Σουλεϊμάν ό Σουλτάνος Σέλίμ»·
Αί διά την κατασκευήν τής γέφυρας δαπάναι άνήλθον εις τό ποσόν 

των έκατών δεκατεσσάρων φορτίων (γίουκίων, «γΐοΰκι= 1 0 0  χ. γρ.) 
73850 άσπρων.

'Έτερον χρονόγραμμα : «Τετέλεσται τό τής γέφυρας εργον».
Έντεΰθεν έκκινήσαντες πρύς τά νοτιοδυτικά και διελθόντες δια 

μέσου άκμαζόντων καί καλώς καλλιεργουμένων χωρίων, έφθάσαμεν εί. 
τό φροΰριον τής Σηλυβρίας.

Περιγραφή τοΰ φρουρίου τής Σηλυβρίας.

Τό χαρίεν τοΰτο φρούριον μνημονεύεται εις την ελληνικήν γλώσσαν 
μέ τό όνομα τοΰ Σηλΰβρη, υίοΰ τοϋ Γιάνκο, (υϊοΰ) τοΰΜαδιάν, επειδή εκεί
νος έχει κτίσει αυτό.

Τό φροΰριον είναι εκτισμένον επί τής παραλίας. Ό  Σουλτάνος 
Μουράτ Χάν, ό πορθητής τής Άδριανυυπόλεως, εκυρίευσε τοΰτο καί τό 
Σεπχοΰν μετά τήν Άδριανοΰπολιν.

Μετά ταΰτα δ’ δτε ό ένδοξος καί νικηφόρος Σουλτάνος Μουράτ Χάν 
κατατρόπωσας τους απίστους εις τό πεδίον τοΰ Ινοσσόβου έθεώρει τά 
πτώματα αυτών μέ βλέμμα παραδειγματισμού, εφονεΰθη υπό τοΰ Μιλόση 
Κουμπελάκι, όρμήσαντος κατ’ αύτοΰ, καί έπεσε μάρτυς.

Κατά τινας αφηγήσεις ό Μιλόση οΰτος προσήλθεν υπό τήν ιδιότητα 
τοΰ πρεσβευτοΰ προς τον Σουλτάνου Μουράτ καί έφόνευσεν αυτόν.

Άλλ’ αυτοστιγμεί μετά τήν δολοφονίαν οι σωματοφυλακές τοΰ Σουλ
τάνου κατεκρεοΰργησαν τον επάρατον.

Μετά το γεγονός τοΰτο άπωλέσαντες οί άπιστοι πάσαν πλέον ήσυ- 
χίαν (εστασίασαν καί) εΰρον τήν ευκαιρίαν νά έπιδράμουν εις διάφορα μέ
ρη εις τά υπό τών μουσουλμάνων κατειλημμένα φρούρια. Οΰτω πολιορκή- 
σαντες καί τό τής Σηλυβρίας φροΰριον ΰπήγαγον τοΰτο υπό τήν -κατο
χήν των.

Μετέπειτα όμως, δτε ό Βαγιαζίτ Χάν ό Κεραυνός κυριεΰσας ειρηνικώς 
τό ήμισυ τής Κων/πόλεως ΰπέταξεν εις τήν μουσουλμανικήν κυριαρχίαν, 
όλα τά μέρη τά μέχρι τών συνοικιών τών Πυλών: Τζεπέ Άλή Καπουσοΰ) 
Ά για  Καπουσοΰ καί Πετρέ Καπουμοΰ, τό Γκίούλ-Δζαμή ήτο ό ευκτήριος
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οίκος μας, ή δέ μονή (τεκές) Σιρκεδζή ήτο το δικαστηρίου ρ.άς.
Κατά τό αυτό ακριβώς έτος εκ νέρυ έκυριεύθη υπό των μουσουλμά

νων τό φρούριον τοϋτο τής ^Σηλυβρίας μερίμνη του μακαρίτου νυν βασιλό- 
παιδος τοΰ Άλεμσάχ.

"Οτε δέ, βραδύτερον ό Βαγιαζίτ 6 Κεραυνός έπεσε (θΰμα) δόλου και 
ώς εκ τοΰτου ό Αύτοκράτωρ τής Κων/πόλεως έξεδίωξε τον μουσουλμα
νικόν λαόν εκ Προΰσης καί Άδριανουπόλεως, τότε καί την Σηλυβρίαν 
έξεκένωσεν από τούς μουσουλμάνους, οϊτινες πρρσέφυγον εις τά μήρη 
τής Ανατολής.

Κατά τήν εποχήν ταυτην οι "Ελληνες έκυρίευσαν τήν Σηλυβρίαν, ,μέ 
σθένος δέ καί καρτερίαν κατέστησαν αυτήν άκμάζουσαν.

Κατόπιν όμως ό πατήρ τής νίκης (Πορθητής Σουλτάνος Μωάμεθ 
Χάν ό θειος έκ νέου κατέλαβε τό φρουρίου τής Σηλυβρίας διά μέσου τοΰ 
Μαχμούτ Πασά.

Ή  Σηλυβρία είναι κωμόπολις τής διοικήσεως Έγίούπ μέ (βαθμόν) 
εκατόν πεντήκοντα (βαλαντίων) άσπρων. ’Έχει άρχιαστυνόμον, θέσιν 
τοποτηρητοΰ διοικητοΰ, αρχηγού Γΐενιτσάρων καί άγορανόμον, Μουφτήν 
καί κοινοτικόν άντιπρόσοοπον δεν έχει, αλλά πολλούς προκρίτους καί 
εΰγενεΐς.

Χαρακτηριστικά τοΰ φρουρίου Σηλυβρίας.

Έπί τής παραλίας τής Προποντίδας καί τοΰ εδάφους τής Κωνσταν
τινουπόλεως (Σταμπούλ) έκτισμένον έπί θημωνιάς λείας καί γυμνής βρα
χώδους γής (έν τψ κειμένω: bal£in αντί yalgm) τό λίαν χαρίεν τοΰτο 
φροΰριον έχει, σχήμα τετραγώνου, τεσσαράκοντα επτά πύργους καί μίαν 
πύλην, άνοιγομένην εις τήν βόρειον αύτοΰ πλευράν.

Ή  περιφέρεια αύτοΰ είναι 2500 μέτρων (βημάτων). Εντός αύτοΰ 
διαμένουσι 2000  άτομα εις πεντακοσίας κεραμοσκεπεΐς στερεάς οικίας.

Εντός τοΰ φρουρίου υπάρχει επίσης έν Σουλτανικόν δζαμίον, μετα- 
τραπέν από εκκλησίαν χριστιανών. Χάνια, λουτρά, αμπέλους, καί κήπους 
δεν έχει.

Έκ τών μεγάρων (ανακτόρων) αύτοΰ ίδίφ διακρίνεται τό κομψόν και 
καλλιτεχνικόν μέγαρον τοΰ Χαϊδάρ ’Αγά, άτενίζον προς τήν ακτήν.

Τό προάστειον (Varos) Σηλυβρίας.

Έπί της παραλίας έκτισμένον καί άποτελούμενον έκ δέκα εξ συνοι
κιών καί 10 0 0  στερεών οικιών μετ’ αμπέλων" καί κήπων, τό προάστειον
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τοΰτρ είναι ολόκληρος πόλις, ΰπενθυμίζουσα συνοικίαν τής Κων/πόλεως.
Πραγματικώς κατά την μαρτυρίαν τής Ιστορίας Γιενουάν ή Σηλυβρία 

υπήρξε μία γωνία τοΰ φρουρίου τής Κων/πόλεως. Καί νυν εισέτι φαίνον
ται σαφώς ίχνη τειχών φρουρίου από Κων/πόλεως μέχρι Σηλυβρίας.

Έτέραν γωνίαν τοΰ τείχους τοΰ αρχαίου φρουρίου τοΰ Βυζαντίου 
άπετέλει επί τής παραλίας τοΰ Εΰξείνου τό φρούριον Δέρκων.

Ή  άπόστασις μεταξύ τής Σηλυβρίας καί τών Δέρκων είναι 11 ωρών. 
Μεταξύ τών δύο τούτων φρουρίων βλέπομε*■ καί τώρα ακόμη επτά σαφέ
στατα στρώματα τειχών φρουρίων, επτά στρώματα ακροπόλεων καί τά
φρων εις απειράριθμα δέ σημεία επάλξεις καί τοίχους.

" Αλλη γωνία (τυΰ φρουρίου Κων/πόλεως) ήτο τό φρούριον Γίουρούς 
επί τής Ρουμελικής παραλίας τών στενών τοΰ Εΰξείνου Πόντου.

Έκείθεν τό τείχος τοΰ φρουρίου διήκε τά Θεραπειά, τό Νεοχώρι 
(Γΐενί— Kjoi), τό Ρούμελη-Χισάρ, τό Μεσάχωρον (Όρτά-Κΐόϊ) τό Δι- 
πλοκιόνιον (Μπεσικτάς) μέχρι τοΰ ακρωτηρίου Κουρσουνλοΰ-Μαχζέν (Στέρ
να - μολυβδοσκεπής)— Μπουρνοΰ, εις τό Τόπχανε. Τά δέ από τό Μέϊτ Τ- 
σκελεσή σημεία τοΰ Κασήμ Πασά, Χάσκίοϊ, Σούτλουδζε, μέχρι τοΰ Έγιούπ 
(ήσαν ακίνδυνα από ξηράς επειδή) εΰρίσκοντο εντός τοΰ κόλπου. Εις δέ 
τό Σεράϊ Μπουρνοΰ, Κουρσουνλοΰ-Μαχζέν καί Κήζ Γκουλεσή (Πύργος 
τοΰ Λεάνδρου) ήσαν τοποθετημένα βαρέα πυροβολικά καί ώς έκ τούτου 
εις οΰδέν τών σημείων τούτων ΰφίστατο φόβος απειλής (κινδύνου). Διά 
τοΰτο δ" έ'λειπον, ε’ ς τά σημεία ταΰτα, τείχη φρουρίου. ’Από δέ τοΰ Έ - 
πταπυργίου (Γχεδί-Γκουλέ) πάλιν καί τής ακτής τής Προποντίδος μέχρι 
τής Σηλυβρίας διήκουν τείχη φρουρίων.

Κατά τον υπολογισμόν τούτον τό σημερινόν φρούριον τής Κων/πό
λεως, άπετέλει, κατά τήν εποχήν εκείνην, τό εσωτερικόν, οίονεί, φρούριον 
αυτής. Μετέπειτα όμως έπιδραμόντες εχθροί από τήν Ρούμελην κατεδά
φισαν καί εξηφάνισαν τά τείχη ταΰτα.

Ά λλ ’ άς έπανέλθωμεν εις τό προκείμενον....
'Η  Σηλυβρία έχει δεκαοκτώ μιχράμπια. Τό τέμενος : Καρά-Πιρί- 

Πασά-Δζαμιΐ έχει ένα μιναρέν μέ εύρύχωρον εσωτερικόν διαμέρισμα, 
καλείται δέ Οΰλοΰ-Δζαμί.

Ό  κτίτωρ αυτού είναι ό έκ τών υπουργών τοΰ Σελίμ Χάν τού A ' 
(Πιρί-Πασά) έκ τοΰ γένους τοΰ Άμποΰ-Μπικρ τοΰ πιστοΰ, γένοιτο 6 Θεός 
ευχαριστημένος (εΰδοκησαι) απ’ αυτόν. Τό τέμενος έχει μεγάλην ενορίαν. 
Εις οΰδεμίαν χώραν δύναταί τις νά συνάντηση τοιούτους στύλους (κίονας), 
έκ πολυτίμου λίθου χρώματος ήλέκτρου, όποιοι εύρίσκονται επί τού σοφά 
(αιθούσης) τού έξωτερικοΰ διαμερίσματος τού μιχραμπίου αυτού. ’Έχει 
ευαγή καθιδρύματα, μεδρεσέν, σπουδαστήριον καί νηπιαγωγείου, πάντα



μολυβδοσκεπή χρώματος κυανού. ’Άλλο δζαμίον εκτός αυτού δεν γνωρίζω.
’Έχει είσέτι δεκαέξ μικρά καί μεγάλα χάνια, δλα κεραμοσκεπή ερυ

θρού χρώματος. ’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας μεταξύ δλων τυγχάνει τό Κασ- 
σάμ-Τσελεπή-Χάνι, μετ’ αγοράς έξ εκατόν έν δλφ καταστημάτων, εις τά 
όποια συγκεντροΰνται δλα τά επαγγέλματα.

Επειδή ή κωμόπολις είναι έκτισμένη επί τής δημοσίας οδού των τα- 
•ειδευόντων, οί πεταλωται αυτής πραγματοποιούσι και καρποΰνται τά πε- 
ιίσσότερα κέρδη. Ό  ιδιοκτήτης αυτού τού χανίου Κασσάμ Τσελεπής είναι 
πίσης έκ τού γένους τού Καρά-Πιρί-Πασά.

Έχει επίσης δύο λουτρά, τό έν εκ των οποίων μέ άφθονον καλόν 
δωρ ανήκει εις τον ΓΙιρι-Πασάν. ’Έχει καί Σουλτανικόν κήπον μέ λαχα- 
οκηπουρούς καί άρχικηπουρόν, δημοσίους υπαλλήλους.

Πάσαι αί στερεώς κατεσκευασμέναι καί ευρύχωροι οίκίαι τής πόλεως 
ιναι επί τής ακτής, τά δέ παράθυρα (άναγνωστέον revzenleri, ούχί δέ 
'uz-nehri—ό ποταμός τής ήμέρας ώς έχει κατά λάθος τό κείμενον) αυτών 
είναι έστραμμένα προς δυσμάς.

Έκτος τούτων ή Σηλυβρία έχει καί μέγαρα, πολυτελώς κεκοσμημένα 
πολυώροφα, μέ θελκτικούς έξώστας.

Τό ανατολικόν αυτής μέρος είναι πεφυτευμένον μέ αμπελώνας. Κά
τωθι τού φρουρίου είναι πολλοί μύλοι, εις δέ την δυτικήν αυτής πλευράν 
επί τής οδού εις Τσορλού (Τυρολόην) υπάρχει μία μακρά γέφυρα τού Σου- 
λεϊμάν Χάν μετά 33 αψίδων.

Είναι αληθές, δτι ή εν λόγω γέφυρα είναι κάπως χαμηλή, αί δέ αψί
δες αυτής όπωσούν βεβλαμμέναι. Κεΐται έν τούτοις, ή γέφυρα ακριβώς εις 
τήν άρμόζουσαν θέσιν της.

Εις τό προς τήν πόλιν άκρον τής γέφυρας ταύτης υπάρχει τό προσ
κύνημα Σαδή-Μπαμπά-Ζιγιαρετή, μονίδιον των Μπεκτασίδων, εντός τού 
οποίου ούτος είναι τεθαμμένος, οί δέ μοναχοί (δερβίσαι) είναι επίσης 
πτωχοί μπεκτασίδες.

Ό  Βεζύρης Χαϊδάρ ’Αγά Ζαδέ είναι επίσης ενταφιασμένος ενταύθα 
παραπλεύρως προς τον Σαδή-Μπαμπάν εντός τού παρά τήν γέφυραν μο- 
νιδίου τούτου.

Ό  Χαϊδάρ αγά Ζαδέ ούτος εύτυχήσας ν’ άξιωθή ύψίστων υπουρ
γημάτων τής δυναστείας τού Όσμάν, ώς τού αξιώματος τού Αρχη
γού Γΐενιτσάρων, αρχιστρατήγου (καί άρχιναυάρχου) Βαγδάτης καί Αί- 
γύπτου καί τού τοποτηρητού (τής Μεγάλης Βεζυρείας), τελευταίως ήξιώθη 
νά τφ έμπιστευθή ό Σουλτάνος γενναιοδώρως τήν επαρχίαν τής Σιλι- 
στρίας. "Οτε λοιπόν μετέβαινεν ούτος έκει ό (έπικαλούμένος) Οτραβόλαι- 
μος Μεχμέτ Πασάς διέταξε νά φονεύσωσιν αυτόν εις τήν Σηλυβρίαν καί
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έστειλε την κεφαλήν αυτού είς την Πύλην του Κράτους, το δέ πτώμα 
αυτού έτάφη ενταύθα.

Έκκινήσαντες καί εντεύθεν .καί διε?νθόντες προς δυσμάς τά καλώς 
καλλιεργούμενα καί άκμάζοντα χωρία έφθάσαμεν είς τό φροΰριον Τσόρ- 
λου (Τυρολόης).

Περιγραφή του αρχαίου φρουρίου Τυρολοης.

Ό  κτίτωρ αυτού είναι ο Γΐ,άνκο υιός τού Μαδιάν, ώ ; λέγουσιν. Ό  
πρώτος πορθητή; αυτού τφ 720 (Έγείρης) ύπήρξεν δ πορθητής τής Άδρια- 
νουπόλεως νικηφόρος Χουδαββντικίάρ (Σουλτάνος Μουράτ ό Α'). ”Αν 
καί άπήλθεν ούτος εκ Τυρολόης αφού μέχρι θεμελίων κατεδάφισε τδ φρου
ρών αυτής, οί άπιστοι, μετά τον .μαρτυρικόν θάνατον εκείνου έν Κοσσυ- 
φοπεδίφ, έπεσκεύασαν αυτό καί είς πολλά σημεία ανακαίνισαν εκ βάθρων 
το φρουρών καί ύπήγαγον τούτο υπό τήν ιδίαν αυτών κατοχήν.

Ό  Βαγίαζίτ Χάν δ Κεραυνός έκυρίευσε τούτο μετέπειτακαί πάλιν έ- 
κρήμνισε τά τείχη καί τάς πύλας αυτού. Καί νΰν δμως φαίνονται είσέτι 
τά ΐχνη των τειχών τής βορείου πλευράς τής πόλεως.

Ό  Σουλτάνος Μωάμεθ Χάν δ Πορθητής έκυρίευσε ταΰτην βραδύ
τερου.

Ή  Τυρολόη είναι κωμόπολις ιερά ΰπαγομένη εις τήν δικαιοδοσίαν 
τού χακίμη (άρχοντος, ίεροδικαστού) Άδριανουπόλεως μέ (βαθμόν) εκατόν 
πεντήκοντα (βαλαντίων) άσπρων.

Ή  ύποδιοίκησις τής Τυρολόης άποτελεΐται από τριάκοντα χωρία. 
Είναι δ5 ή Τυρολόη έδρα τοποτηρητού διοικητού, αρχηγού Γενιτσάρων, 
άγορανόμου, αστυνομικής διευθύνσεως.

Έν καιρφ Σουλτανικής εκστρατείας τον λαόν έκάστης χώρας τού 
Κράτους όνομάζουσι μέ έν είδος «Τάραν» (μέτρον, γνώμων). Είς παρο- 
μοίαν περίπτωσιν τον κάτοικον τής Τυρολόης καλούσι μέ τό όνομα τού 
«Βέϊ Ούλάν τού Όράν» (;).

CH πόλις έχει εν δλφ τρεις χιλιάδας περίπου κεραμοσκεπεΐς μονώ
ροφους καί πολυωρόφους, λιθόκτιστους οικίας, άποτελούσας δεκαπέντε 
μουσουλμανικός καί δεκαπέντε χριστιανικός συνοικίας.

Τδού τά ονόματα τών κυριωτέρων έξ αυτών: Συνοικίαι Άραμπαδζή 
-Μπασή Μαχαλλεσή, Μουσλιχεδδίν Έφένδη μαχαλλεσή, Κετσεδζή Ζαδέ, 
Άππάς-Ζαδέ, Καραδζά Άχμέτ Σουλτάν, Μπουρχάν Ζαδέ, Χισάρ - 
(Άκροπόλειος) Μαχαλλεσή, Έλχάτς Γανί, Μουσταφά Έφένδη, Όδούν 
παζαρή (ξυλαγοράς) μαχαλλεσή. Έκάστη τούτων έχει καί έν μεσδζήτων,
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άλλ’ εις τρία μόνον έξ αυτών τελείται ή επίσημος προσευχή τής Παρα
σκευής. ’Έχει, δέ καί δζαμία με πολυπληθείς ενορίας, ως τό τής συνοι
κίας Άραμπαδζή Μπασή μαχαλλεσή, κεραμοσκεπές, τό Έσκί-Δζαμί, 
δ'περ δεν έιναι μολυβδοσκεπές.

Ή  Τυρολόη έ'χει φιλανθρωπικά ιδρύματα: τό δζαμίον τοϋ πτωχο- 
τροφείου, επ’ όνόματι τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν Χάν, εχον υψηλόν θό- 
λον, ώραΐον εσωτερικόν διαμέρισμα καί αίθουσαν (σο.φάν) παραπλεύρως 
προς την νότιον θύραν. Είναι πολύ φωτεινόν τέμενος μέ ένα μιναρέν. 
Έπί τής νοτίου θυρας υπάρχει έγκεχαραγμένον (εις τρεις γλοόσσας: τουρ
κικήν, περσικήν καί αραβικήν) τό εξής χρονόγραμμα :

«'Ο άναξ Σουλεϊμάν, ό ιδρυτής ευαγών ιδρυμάτων εύηρεστήθη νά 
κτίση τό ιερόν τούτο τέμενος. Έσυλλογίσθην : Τις συνέθεσε χρονόγραμ- 
μα ; Ήκούσδη τότε έναργώ; φωνή μυστηριώδης, μαντική, (ήτις) είπε τό 
έξης χρονόγραμμα: Έκτισεν ήδη τόπον προσευχής δι’ αγάπην Θεού».

’Έτος 928 (Έγείρης).
"Ετερον χρονόγραμμα επισκευής τοΰ δζαμίου τούτου είναι έγκεχα

ραγμένον δι’ εμφανών χαρακτήρων επί τής επιφάνειας τοϋ τοίχου αριστε
ρόθεν εις τόν είσερχόμενον εκ τής θύρας αυτού, τό κάτωθι :

«Προσευχηθείς είπε χρονόγραμμα ό Έσιρί: Δόξα τφ Άγαθοδότη, τό 
τέμενος κατέστη ήδη στερεόν καί περικαλλές.

’Έτος 1006 (Έγείρης)
Εντός τής αγοράς υπάρχει τό κεραμοσκεπές δζαμίον τοϋ Έμπουλι 

Φέΐχ (Πορθητού), δπερ έχει δώδεκα ιεροδιδασκαλεία, άλλ’ ό μολυβδοσκε
πής μεδρεσές (Κουρσουνλοϋ Μεδρεσέ) τοϋ Σουλεϊμάν Χάν πλησίον τοϋ Ί -  
μαρέτ-Δζαμί ακμάζει έτι περισσότερον. Οί σπουδασταί καί οι διδάσκον
τες (;) έν αύτφ λαμβάνουσι τακτικώς από τά Έβκάφια ο,τι λόγψ κατοι
κίας, τροφίμων, φωτιστικών καί λοιπών κεκανονισμένων επιδομάτων δι
καιούνται.

’Έχει επίσης είκοσι νηπιαγωγεία, δπου διδάσκονται άνάγνωσιν άλ- 
φαβηταρίου.

’Έχει προσέτι δύο πτωχοτροφεΐα, δπου χορηγούνται άφθονα φαγητά 
δίς τής ημέρας εις ολους τούς επισκεπτομένους αυτά.

’Έχει καί πολλάς κρήνας πηγαίου ϋδατος. Επειδή τό Τσόρλου εύρί- 
σκεται έπί τοποθεσίας θερινής βοσκής, οί κατά καιρόν Σουλτάνοι άδυνα- 
τοϋντες έπαρκώς νά άρδεύωσι τήν περί τήν κωμόπολιν έκτασιν και νά κο- 
ρέσωσι τήν δίψαν των δούλων τοΰ Θεοΰ (κατοίκων αυτής) καί άλλας με- 
γάλας έδαπάνησαν περιουσίας διστάξαντες είδικώς εκσκαφήν δεξαμενών 
(κίνστερνών) έν εΐδει φρεάτιον, εκ των οποίων διά μαγγανοπηγάδων (κι- 
νουμένων δι’ ίππων) άντλοϋσι βαθμηδόν ύδωρ καί διανέμουσιν εις τάς 
κρήνας.
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ΑΧ κυριοότεραι κρήναι αυτής είναι:
Πρώτον ή αρχαία κρήνη τού Σουλεϊμάν Χάν μέ τό εξής χρονό- 

γραμμα :
«Ό  άναξ Σουλεϊμάν, ιδρυτής αγαθοεργών καθιδρυμάτων, κάτοχος 

τής θαλάσσης καί βασιλεύς τής ξηράς. Ποιήσαι Κύριος αυτόν εύπρόσδε- 
κτον εις τον παράδεισον. (Ιδού) έφθασε (καί) τό χρονόγραμμα τής Κρήνης:

Δψη αύτφ εις αντιμισθίαν (τής κρήνης) τό (παραδείσων νέκταρ) 
Ινεβσέρ.

’Έτος 925 (Έγείρης).
(Κατόπιν έρχεται) ή κρήνη : Νταγιέ Καδήν τσεσμεσή (ή κρήνη τής 

τροφού Δεσποίνης), άποτελουμένη από τρεις πηγάς ρέοντος ύδατος,ή κρήνη 
Κούρτ Σεφέρ άγά, ή Ίμαρέτ-τσεσμεσί, ή Άδζή-τσεσμέ (πικρά πηγή—κρή
νη) εις τήν χριστιανικήν συνοικίαν, ή κρήνη τού Τμπραχίμ Έφένδη, τού 
κρατούντος ήμερολόγιον λογιστοΰ τού Σουλτάνου Μουράτ Χάν τού Ι\ , 
πλησίον τού Τμαρέτ-Χανίου, ή εν τή αγορά κρήνη τού Σουλεϊμάν αγά, το- 
ποτηρητού τού αρχηγού Γήενιτσάρων, καί άλλαι.

Οί τεκιέδες τής Τυρο?ιόης. 1

1) Ό  τεκ-ιές τού Άπδή Χαλιφέ 2) ό τού Καραδζά Άχμέτ Σουλτάν
3) ό τού Δαούτ-Δεδέ. ΙΙάντες ούτοι είναι διάσημοι ουδοί (αύλαί) τών οπα
δών τής μονοθεϊστικής πίστεως.

Ή  Τυρολόη έχει δέκα οκτώ μεγάλα χάνια, διότι κείμενη επί τής μεγά
λης δημοσίας οδού, ή πόλις αύτη μεταβάλλεται εις ωκεανόν ανθρώπων 
δίς τής έβδομάδος, λόγφ έμποροπανηγύρεως.

Τά χάνια της δλα'είναι στερεά καί πλούσια. Τέσσαρα δ’ έκ τούτων 
εξ ολοκλήρου μολυβδοσκεπή. Εις μέν τήν αγοράν κείνται τό Άχμέτ-Έφέν- 
δη-Χάνι, Τακίεδζή-Ζαδέ-Χάνι επί δέ τής οδού Χηντήρ αγά τά: Όδα-Μπα- 
σή-Χάνι, .Γιουμουρδζάκ-Ζαδέ-Χάνι, Άκτσέ Κοϊλούκ δγλοΰ Χάνι, Όσμάν- 
Δεδέ-Χάνι, Δαούδ-Ζαδέ-Χάνι, Χεδαγίέτ-Ούλλάχ- Τσελεπή-Χάνι, Κατήρ- 
Ναλπαντή-Μουσταφά Μπεσέ Χάνι, Κηζήλ-Μπάς-Ζαδέ-Χάνι, Χασάμ- Δε- 
δέ-Χάνι. "Ολα τά Χάνια ταύτα είναι διάσημα μέγαρα ξενοδοχείων.

Λουτρά έχει δύο: Τό πρώτον είναι τό τής Δαγίε-Χατούν-Χαμάμ, δι- 
πλούν (χωριστά δι9 άνδρας καί γυναίκας), τό κτίριον τού οποίου είναι πομ
φόν, δ δέ αήρ λίαν ευχάριστος, αλλά τό ύδωρ ύφάλμυρον. Τό δέ Τμαρέτ- 
Χαμάμ είναι (ανάθημα) τού Σουλτάνου Σουλεϊμάν Χάν* επίσης διπλούν. 
Έκτος τούτου ύπάρχουσιν είκοσι έ'ξ εισέτι περίπου οικιακά λουτρά αριστο
κρατικών οικογενειών. Διασημότερ.οι μεταξύ τών προκρίτων τής πόλεως ει-



ναι οί εξής ·' Σεμσί-Ζάδέ Τσελεπή, ΆλιμΙ-Ζάδέ Έφένδη, Γαϊρί Έφένδη, 
Μπαλή Έφένδη, ό στρατηγός Άλί-.Μπεσέ, οί Άραμπαδζή Ζαδέδες. Ή  
πόλις εχει εν δλφ εξακόσια καταστήματα αλλά δεν εχει μπεζεστένιον. Επει
δή δμως ενταύθα συγκεντροΰνται παντοίου είδους έπαγγελματίαι, πλείστοι 
δ’ εξ αυτών διαμένουσιν εις τα χάνια, τα πλεΐστα εκ τούτων έ'λαβον μορ
φήν μπεζεστενίων, δπου είναι αποτεθησαυρισμένα δλα τα πολύτιμα αντι
κείμενα καί εμπορεύματα των.

Τό κομψότερον εν τούτοις τμήμα τής αγοράς είναι εσκεπασμένον, συ
νέπεσε δέ νά κεΐται παραπλεύρους εις την μεγάλην Λεωφόρον. Αί δημό- 
σιαι οδοί της είναι έστρωμέναι με λευκούς λίθους.

Ή  αγορά των παντοπωλών έτυχε νά εύρεθή είς μίαν συνοικίαν. Συνε- 
λόντι είπεΐν, επειδή αί άγοραι αυτής είναι κεχωρισμέναι κατά συντεχνίας 
τούτο προσδίδει ιδιαιτέραν αΐγλην καί λάμψιν είς τήν ακμήν τής αγοράς 
παρά τον προς άλλήλας ανταγωνισμόν καί άντίδρασιν εκάστης εξ αυτών.

Τύ κλίμα τής πόλεως είναι πολύ γλυκύ. ”Αν καί εχει αμπέλους, ή στα
φυλή της δεν είναι περιζήτητος. eO τυρός της είναι περιζήτητος καί εξα
κουστός είς τό Βυζάντιον, τήν ’Αραβίαν καί τήν Περσίαν είς τοιούτον 
βαθμόν, ώστε ό εις τρίμμα τυρός τής Τυρολόης, ό νωπός αυτής τυρός ( εν 
σχήματι) γλώσσης καί ό κασκάβαλος (κασέρι) αυτής δεν ομοιάζουν ούτε 
με τον σφιγκτόν τυρόν (κατήκ) τής Κεμάχης ούτε με τον τής Μυτιλήνης 
ούτε μέ τον τυρόν «Κουρέίσε» τής Δαμασκού, (είναι ανώτερος δλων τού
των), στέλλεται δ’ ως δώρον είς βασιλείς καί πλείστας χώρας.

Ό  τυρός τής Αίγύπτου ό καλούμενος «δζούπν-ι-χαλούμ» εν συγκρίσει 
μέ τον τής Τυρολόης πολύ υπολείπεται ώς προς τήν γεΰσιν ως ό τήςΒάρ- 
νης. Ή  δ’ εξαιρετική ποιότης αυτών εξηγείται διά τού γεγονότος, δτι είς 
τάς πεδιάδας τής Τυρολόης βόσκουν είς ποίμνια πολλαί εκατοντάδες χι
λιάδων προβάτων, τά όποια δλα τρεφόμενα διά μυριάδων ειδών χόρτων 
καί άνθέων τών πεδιάδων καί λειμώνων παράγουσιν (έ'ξοχον) γάλα.

Ό  λαός τής Τυρολόης εύημερεϊ πολύ. Είναι πλούσιος, κάτοχος πολλών 
αγαθών, ίδιοκτήται χιλιάδων προβάτων.

Προς νότον τής πόλεως ταύτης επί τής ακτής τής βυζαντινής θαλάσ
σης (κείται) ή Ραιδεστός (Τεκφούρ Νταγή καί Τεκίρ Νταγή) είς άπόστασιν 
ενός σταθμού εντεύθεν. Επίσης είς άπόστασιν ενός (;!) σταθμού (μιας 
ήμέρας) προς βορράν κεΐται ή πόλις Κήρκ-Κελισά (Κήρκ-Κίλισέ—Σαράντα 
Έκκλησίαι) προς δυσμάς δ’ ή Άδριανούπολις ’ ) κεΐται είς άπόστασιν 
τεσσάρων σταθμών.

Τά περίχωρα αύτής άποτελοΰνται από χοορία άκμάζοντα καί πλούσια. 1
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1) Διά τήν περιγραφήν τής Άδριανουπύλεως ό Έβλιγά Τσελεπή άφιεροΐ περί 
τάς 60 σελίδας τοϋ Γ' τ. τοΰ Σεγίαχβτναμέ του.
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Τά προσκυνήματα τής Τυρολόης.

ΙΙρός to μέρος τοϋ Κόοπρουδζή είναι to προσκύνημα: Όσμάν-Δεδέ 
ζιγίαρετί. Επειδή ό λαός δλης της χώρας τρέφει μεγάλην εύλάβειαν προς 
τό άτομον τοϋ οσίου τούτου, άθρόος προσέρχεται μέ διάφορα τάμματα 
(ταξίματα) -εις έπίσκεψιν (τοϋ προσκυνήματος) αϋτοϋ.

Ό  Μεβλιά Μπεχιστή Έφένδης κατάγεται από την πάλιν Βιζέ (Βιζύη). 
’Αξιωθείς τοϋ τάφου (άποθανών) έφθασεν εις τον παράδεισον.

Έτάφη δ’ εν Τυρολοη έν τη αυλή κελλίου ερημίτου. ’Επί τοϋ επιτύμ
βιου λίθου του έχάραξεν, ίδίρ. χειρί, τό χρονόγραμμά του:

«,’Απεδήμησεν ήδη ό μακαρίτης...επιτυχών τής θείας ευσπλαχνίας». 
’Έχει πολλά συγγράμματα. Και ό Μεβλιά (κύριος) Ούζούν Μπαλή έφέν- 
δης,· οτε άπέθανε διατελών καθηγητής τοϋ Ίμαρέτ έτάφη πλησίον τοϋ ιε
ροδιδασκαλείου τουτου έπ'ι τής λεωφόρου.

Υπήρξε σοφός, ενάρετος άνήρ και συγγραφεύς μοναδικής αυθεντίας 
εις την επιστήμην τοϋ «Χαδίς» (Μουσουλμ. παραδόσεις).

Πλήρως θεασάμενοι την πόλιν ταϋτην έξεκινήσαμεν έκ ταϋτης προς 
δυσμάς καΤδιελθόντες την λιθίνην γέφυραν εις την συνοικίαν των χρι
στιανών πλησίον τοϋ Βιράν - Καλέ (κατηρειπωμένον φροΰριον), κείμενον 
έπ'ι τής όχθης τοϋ 2οϋρ έφθάσαμεν εις τό χωρίον «Όλάν Μετί» και εν
τεύθεν μετά έξάωρον πορείαν εις τό άκμαϊον χωρίον «Δουχάν - Καρηστη- 
ράν» (ό άναμιγνΰων καπνόν), δπερ έχει εκατόν οικίας, εν δζαμίον, και έν 
χάνιον, είναι δέ μέγας σταθμός μεταξύ Τυρολόης καί (Δούλε- )  Μπουρ- 
γάς άπέχον εκατέρωθεν, εις έποχήν χειμώνος, έξ ακριβώς ώρας. Λάκκοι 
ελώδεις καί αδιαπέραστος πηλός σχηματίζονται ένταϋθα κατά τον χει
μώνα.

Έκκινήσαντες έντεϋθεν πάλιν προς δυσμάς έφθάσαμεν εις την πόλιν 
Μπουργάζ,

Περιγραφή του φρουρίου (Λουλέ-) Μπουργάζ.

Τούτο εκτισεν δ βασιλεύς τοϋ Ίντερούν (; ή Άϊντερούν) καί έδώρη- 
σεν εις τον βασιλέα Άλίν, υιόν τοϋ Γιάνκο. Τόσον δ’ ήκμασε τό .φρου
ρών τούτο κατά την έποχήν έκείνην, ώστε ό ’Αλίν διέμενε πότε έν Κων- 
σταντινουπόλει εΐς τό Τεκφούρ - σεράϊ (αύτοκρατορικόν άνάκτορον) καί 
πότε διεχείμαζεν έν Μπουργάζ, κατά δέ τό έαρ εξήρχετο, προς θερινήν 
διαμονήν, εις τά δρη τής Στράνδζας.
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Καί νυν έα διαφαίνονται τά ίχνη τής πάλαι ποτέ ευημερίας του. 
*Ότε δέ ό γνωστός υπουργός τοΰ Σουλτάνου Σελιμ τοΰ Β'. Σοκουλλοΰ 
Μεχμέτ Πασάς άνεκαίνισε την πόλιν ταυτην, διέταξε νά κατεδαψισθώσι 
τά οικοδομήματα των παλαιών μνημείων. cO πρώτος πορθητής αύτοϋ 
είναι ό νικηφόρος Χουδαβεντικίάρ (Σουλτάνος Μουράτ ό Α'.), δστις συ- 
ναντήσας πολλάς δυσχερείας κατά την έκπόρθησιν τοΰ φρουρίου άνεφώ- 
νησε : Ώ  νικηφόροι (βρε Γαζήδες), δρμήσατε (παλληκάρια) νά κυριεΰσητε 
αυτό τό Μπουργάζ καί νά τό κατεδαφίσωμεν. Καί πραγματικούς μετά την 
άλωσιν τοΰ φρουρίου έκρήμνισεν αυτό καί εκ βάθρων κατέστρεψε.

Εις πλεϊστα μέρη αΰτοΰ συναντιόνται καί τώρα είσέτι τά ερείπια τών 
κτιρίων του.

Είναι βακουφιον τοΰ Σοκουλλοΰ Μεχμέτ Πασά επί τοΰ εδάφους τής 
διοικήσεως Σαράντα Εκκλησιών. Ό  μουτεβελλής αΰτοΰ είναι καί διοικη
τής τοΰ φρουρίου, έχων,μεθ’ έαυτοΰ διακοσίους πεντηκοντα στρατιώτας.

Τό Μπουργάζ είναι ΰποδιοίκησις με (βαθμόν) εκατόν πενιήκοντα 
(βαλαντίων) άσπρων.

Κείμενη επί εΰρείας πεδιάδος ή κωμόπολις Μπουργάζ ακμάζει λίαν, 
έ'χουσα επτακόσιας έρυθροκεραμοσκεπεις οικίας, μετ" αμπελώνων καί κή
πων. Άποτελεΐται έξ εξ συνοικιών, έχει δέ πέντε μιχράμπια, εΐς τά τρία 
τών δποίιυν γίνεται προσευχή (καί διδαχή) υπέρ τής μακροημερεΰσεως καί 
ευκλείας τοΰ Σουλτάνου. Τό έν αυτή δ ζ α μ ί ο ν (όχι λουτρόν, ως κατά 
λίθος έν τφ κειμένορ) Σοκουλλοΰ Μεχμέτ Πασά Λ ζ α μ ι σ ή , είναι στε
ρεόν οικοδόμημα, κτισθέν δι1 εξόδων τοΰ φέροντος τό όνομα τοΰ τεμένους 
άνδρός, δστις επί 40 ολόκληρα έτη διατελέσας Βεζυρης τών Σουλτάνων 
Σουλεϊμάν, Σελιμ τοΰ Β ' καί Μουράτ καί διανΰσας δλον τον βίον αΰτοΰ 
εις τήν κρατικήν υπηρεσίαν εΐς τό άνώτατον Λιβάνιον (Αΰτοκρατορικύν 
Συμβοΰλιον) ΰπέστη τον μαρτυρικόν θάνατον φονευθείς υπό τίνος κατοί
κου τής μεθορίου γραμμής.

Ό  δολοφόνος αΰτοΰ άπηλλάγη τής νομίμου ποινής χάρις εΐς τήν δια
θήκην αΰτοΰ τοΰ φονευθέντος.

Τό κομψόν τοΰτο τέμενος είναι έργον τοΰ σοφοΰ τουτου Βεζυρου. 
Διά τήν περιγραφήν αΰτοΰ ή γλώσσα είναι όλως ανεπαρκής, δ δέ πλέον 
γλαφυρός (διασκορπίζουν άδάμαντας) κάλαμος συντρίβεται προ τοιαυτης 
απόπειρας περιγραφής).

"Ας τό περιγράψωμεν, έν τοΰτοις, όσον ήμίν ή δυναμις σταγόνα έρα- 
νιζόμενοι (αντί γ ι ν ό μ ε ν ο ι τοΰ κειμένου) έκ τοΰ ώκεανοΰ καί μόοιον 
άκτΐνος εκ τοΰ ήλιου.

• Έν πρώτοις τοΰτο τό τέμενος παριστρί εΰκτήριον οίκον, ύπενθυμί- 
ζοντα τόπον αναψυχής, καί διασκεδάσεοος, όπου δεν δύναταί τις (δυστυχούς)



16fT Ίοο. Σπά&άρη

νά εύρη την ποθουμένην ησυχίαν καί ά'νεσιν λόγω μεγάλου συνωστισμοί) 
πολυπληθούς λαοΰ εντός της πόλεως. Έξωτερικώς το τέμενος είναι μαρ- 
μάρινον, τό δέ ιδιαίτερον (εσωτερικόν ;) αύτοϋ διαμέρισμα είναι κεκοσμη- 
μέν.ον διά δεξαμενής μετά πίδακος, άναβρύοντος υδατος. Τό τέμενος εί
ναι εκτισμένον εις τόπον εύσκιον, περικυκλοΰμενον μέ πολλάς εκατοντά
δας πλατάνων, κυπαρίσσων, κέδρων, καστανεών καί άλλων θαλερών (ευ
λογημένων) δένδρων. Πάντες οί άφικνούμενοι καί άναχωροΰντες έκ τής 
κωμοπόλεως καί (πας) ό μουσουλμανικός λαός (αυτής οί κάτοικοι) εις τό 
τέμενος τοϋτο έκπληροϋσι τά καθήκοντα υποταγής προς τον Θεόν καί 
λατρείας καί δοξολογοΰσι έν αυτφ τον "Υψιστον.

Έν ώραις θέρους καί χειμώνος δεν διεισδύει εις τό εσωτερικόν τούτο 
διαμέρισμα του τεμένους ή θερμότης τοΰ φαεινού, πυρίνου ήλιου.

Αί τέσσαρες πλευραί αυτού αποτελούνται από παραπλεύρους σοφά
δες (αίθουσας) καί δωμάτια. Έπί δέ των σοφάδων ύπάρχουσι λεπτότατοι 
κίονες (μέ λεπτήν ως ή θρίξ όσφύν), επ’ αυτών δ’ έπικάθήνται κομψοί 
θόλοι, ώσεί άνεστραμμέναι κυανόχροαι κοτύλαι.

Ούδέν τέμενος βεζυρικόν παρόμοιον μέ τούτο εΰρίσκεται εις τάς 
μουσουλμανικός χώρας, άν έξαιρέσιομεν ίσως τό τέμενος τοΰ Ζάλ Πασά' 
έν Κων/πόλει εις τό ’Άμπου Έγίούπ Άνσαρή, καί τό δζαμίον τοΰ 
Τπραχίμ Πασά Ταβασή, Βεζύρου τοΰ Σουλεϊμάν Χάν, κείμενον εις την 
εσωτερικήν πλευράν τής Πύλης τής Σηλυβρίας (Σηλύβρη-Καπουσοΰ) έν 
Κων/πόλει.

’Αλλά καί πάλιν τό φωτεινόν τοΰτο τέμενος είναι κατά πολύ κομ- 
ψότερόν έκείνων, καί μέ μεγαλητέραν τέχνην έκτισμένον.

Πέριξ τοΰ κεντρικού μεγάλου θόλου αυτού έχει σειράν (ομοκέντρων) 
στρωμάτων διά τάς άναπτομένας κανδήλας, τό άνώτερον δέ πάτωμα, δπερ 
διά δικτυωτοΰ πεφραγμένον είναι έξιδιάσμένον διά τούς μουεζζίνας, 
ώς καί μέρη περιωρισμένα διά κιγκλίδων, άποτελοΰσιδ ωμάτια.

Ή  γλώσσα μένει άλαλος προκειμένου περί έγκωμίου τών φωτεινών 
παραθύρων, τά οποία κοσμοΰσι τάς τέσσαρας πλευράς τοΰ άμβωνος καί 
τοΰ βωμού. Αί καλαισθητικοί έλαιοβαφαί καί τά κομψά σχέδια τούτων, οί 
κρυστάλλινοι ΰελοι, οι άδαμαντοειδεΐς λίθοι τής (περσικής κιομοπόλεως) 
Νεδζέφ καί τά (συναφή) ιόχροα κοσμήματα ου μόνον φώ; ά'πλετον παρέ- 
χουσιν εις τό έσωτερικόν τοΰ τέμενους αλλά διαχέουσι καί εις τά πέριξ μέρη 
λάμψιν θαυμασίαν.

Πέριξ τούτου καί εις τάς τέσσαρας πλευράς είναι κεχαραγμένα εδά
φια Κορανίου καί λόγοι τιμής καί εύλαβείας διά χειρών τοΰ Γίακούτ Μου’ 
τεσιμή, Άππάς Μερσά, Σέϊχου Μπαγίαζιτή, Άπτουλλάχ Κηρημή, Άχμέτ 
Καραχισαρή, Χασάν Τσελεπή καί Δεδέ-Μεχμέτ Τσελεπή.
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Έκαστη των επιγραφών τούτων αποτελεί μοναδικόν καί λίαν πολύ
τιμον αριστούργημα.

Τό δζαμίον έχει σύνθεσιν έξόχως σύμμετρον, ώσεί ποίησις καί μαγεία 
άφθαστος (νόμιμος).

Ό  καλλιτέχνης τού τεμένους παρέσχεν εν αύτψ εύγλωττον άπόδειξιν 
της θαυμαστής έπιδεξιότητος καί λεπτής τέχνης τύυ. eO κτίτωρ τού δζα- 
μίου είναι ό γηραιός άρχιτέκτων Σηνάν Ίπνί Άπτουλ-Μενάν;

Έπί τής νοτίου πύλης τού τεμένους υπάρχει τό εξής χρονόγγραμμά-
του :

«Ό  Χατήφ Κουδσή (ό έξ Ιεροσολύμων) είπε τό χρονόγγραμμά του : 
Τόπος λατρείας τού Ύψίστου καί ευκτήριος οικος των ευσεβών.

’Έτος 956 (Έγείρης)».
Είναι επίσης θαυμάσιον καί τό τέμενος, δπερ κειται πλησίον τής γέ

φυρας τού ποταμού Έργκενέ (Έργύνη), άλλα πολύς κόσμος δεν τό επισκέ
πτεται. Έχει ένα μεδρεσέν καί έν πτωχοκομειον, δπερ έκαστον μήνα καί 
έκαστον έτος, έκάστην πρωίαν καί εσπέραν είναι πλούσιον άμα καί πενι
χρόν, παρέχον είς νέους καί γέροντας έν πινάκιον ζωμού καί έν τεμάχιον 
άρτου, εις έκάστην δ’ εστίαν από έν κερίον λίπους καί δι’ έκαστον ίππον 
από μίαν (μερίδα) τροφής (χόρτου ή κριθής). Δαψιλής είναι ή χάρις του. 
Ούδεμία διάκρισις γίνεται ένταύδα μουσουλμάνου καί μή, προκειμένου 
περί παροχής (τροφής).

Έκάστην δέ νύκτα Παρασκευής παρέχεται επίσης δαψιλώς, (έκτος 
τής συνήθους τροφής) καί ένας δίσκος (σινί) μετά πινακίων πιλαφίόυ (έξ 
δρύζης). ζωμού καί κρόκου (ζερδέ).

Είθε ό Θεός νά καταστηση την λειτουργίαν τού πτωχοτροφείου τούτου 
διαρκή καί άδιάλειπτον μέχρι περάτων τών αιώνων.

Ή  κωμόπολις έχει προσέτι επτά νηπιαγωγεία καί έν φωτεινόν οικο
δόμημα κομψού λουτρού.

Ή  αγορά της έχει τριακόσια περίπου καταστήματα. 3 Αν καί δεν 
έχει μπεζεστένιον, έχει πάμπολλα πολύτιμα εμπορεύματα. Κατά την έπο- 
χήν τής άνθησεως τής ρόας συγκροτείται ένταύθα έμποροπανηγυρις. Τό 
βφδοπάζαρον τού Μπουργάζ είναι λίαν γνωστόν εις τό Βυζάντιον καί 
την Περσίαν. Έπί τεσσαράκοντα ημερονύκτια εξακολουθεί ή άγοροπω- 
λησία καί μεγάλα κέρδη προσκομίζονται είς την αγοράν ταύτην, ήτις έπί 
μεν τής όχθης τού ποταμού Έργκενέ διήκει μέχρι τής γεφύρας τού Σο- 
κουλλού Μεχμέτ Πασά, από δέ τής πλευράς τής πόλεω; άποτελεΐται 
από πλέον τών χιλίων μικρών καταστημάτων έκ λεπτών σανίδων, ως αί 
φθινοπωρινοί καλύβαι. ’Έχει καί λιθόκτιστα καταστήματα διά τούς σεβα
στούς μεγαλεμπόρους, αλλά τοιαύτα είναι ολιγάριθμα.
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Ή  επί του αρχικού σημείου τής έμποραγοράς ταΰτης γνωστή γέφυ
ρα μέ εννέα αψίδας είναι έργον του γηραιού άρχιτέκτονος Σηνάν, αποτε
λούσα μίαν εκ των έβδομήκοντα μεγάλων γεφυρών, τάς οποίας οΰτος 
έκτισεν επί του εδάφους τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τον σχετικόν 
μέ την αγοραπωλησίαν φόρον συλλέγει (εισπράττει) ό μουτεβελής καί 
δαπανά δια τάς έπισκευάς των φθειρομένων μερών τη; γέφυρας.

Τό κλίμα τής. πόλεω; είναι γλυκΰ, αί άμπελοι δέ καί οί κήποι καλλι
εργούνται καλώς.

Περιζήτητα επίσης είναι τά πρόβατα, οΐ αμνοί καί τό βοΰτυρον 
αυτής.

Τό Καραβάνσεράϊον του (Λουλέ-) Μπουργάζ.

Τούτο παριστμ μονώφορον εΰμέγεθες χάνιον, ώς φροΰριον εσωτε
ρικόν, οικοδόμημα περιέχον εκατόν πεντήκοντα εστίας απέναντι άλλήλων 
κει'μένας με χαρέμια, σταΰλους διά καμηλού; καί άλλα ζφα, δυναμένους 
νά στεγάσουν πλέον τών τριών χιλιάδων ζώων.

Οί τελωνοφύλακες έκτελοΰσι καί καθήκοντα φυλάκων παρά την 
θύραν τοϋ χανίου.

Μετά τό δεΐπνον, κροΰεται προ τής θυρας ή μουσική, μεθ’ δ κλεί
εται. ή θύρα. Οί φυλακές άνάπτουσι κανδήλια, δαπάναις τοΰ Έβκαφίου, 
κοιμώνται προ τής θυρας. Έάν κατά τό μεσονύκτιον άψικνεΐται έξωθεν 
οδοιπόρος άνοίγουσι τήν θΰραν καί έπιτρέπουσι εΐς̂  αυτόν την είσοδον 
καί προσάγουσιν εις αυτόν καί τροφήν έκ τών ενόντων.

Ά λλ ’ (επ’ οΰδενί λόγφ) καί άν ακόμη χαλάση ό κόσμος δεν επιτρέ
πουν τήν εκ τοΰ χανίου έξοδον οΰδενός τών εντός αΰτοΰ ευρισκομένων, 
διότι τοιοΰτος είναι ό δρος τοΰ άφιερωτοΰ (διαθέτου).

Μόνον άφοΰ έγερθοΰν δλοι οί φιλοξενούμενοι, κρούση ή μουσική καί 
έκαστος έξ αυτών λάβη γνώσιν (τής άνεπάφου καί ασφαλούς διαφυλάξε- 
ως) τής (παρ’ αΰτφ) περιουσίας του, οί φυλακές, διαλαλοϋντες, ώ ; κήρυκες, 
κράζουσι: ΤΩ μουσουλμάνοι! «Είναι σφα καί ανελλιπή τά δλα σας ; CH πεα 
ριουσία σας, ή ζο>ή (ψυχή) σας, ή καλλονή σας (ή ό καιρός σας) καί αί άνα- 
ξυρίδες σα ς;» Οί φιλοξενούμενοι απαντούν: «"Ολα είναι σφα καί ακέραια, 
ό Θεός είθε νά άναπαΰη τήν ψυχήν τοΰ κτήτορος τοΰ καθιδρΰματος».

Οί θυρωροί τότε, άνοίγουσι, κατά τό λυκαυγές, τήν μεγάλην πύλην 
αΰτοΰ, ίστανται παρά τήν θυραν καί προφέρουν τάς εξής εΰχας καί συμ- 
βουλάς:

«Νά μή προχωρήτε είς τάς όδοΰς απρόσεκτοι, μή χάνετε στρώμα,
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σκέπασμα, μή δέχεσθε τον τυχόντα, ώς συνοδοιπόρον σας, προχωρήτε, καί; 
ό Θεός νά τά φέρη δεξιά. Τότε έκαστος εκκινεί προς μίαν διεύθυνσιν. 
Προς δυσμάς τοΰ χανίου τούτου υπάρχει καί εν μέγα άνάκτορον δι·ά τους 
βεζύρας, υπουργούς, άριστοκράτας καί ευγενείς, μέ μεγάλην αίθουσαν υπο
δοχής, εκατόν πεντήκοντα έ'τερα δωμάτια, λουτρόν, όψοφυλάκιον (κελλά- 
ριον), μαγέιρείον, διά το έγκώμιον τοΰ οποίου αδυνατεί νά επαρκέση ή 
γλώσσα.

"Ολον τύ οικοδόμημα τοϋτο, λιθόκτιστον έξ ολοκλήρου, άνήκεν εις τον 
μαρτυρικφ θανάτφ τελευτησαντα Σοκουλλοΰ Μεχμέτ Πασάν.

Έπί τής άψίδος τής σιδηράς πύλης τοΰ μεγάλου τούτου ξενώνος διά 
χειρός τόΰ Καραχησαρή είναι εγκεχαραγμένον επί λευκής μαρμάρινης πλα- 
κός τό εξής χρονόγραμμα έν ήμιστιχίφ :

«Οί έλθόντες -εις τό καραβανσεράϊον τοΰτο πάντες άπήλθον» (υπαι
νιγμός εις τούς γεννωμένους καί άποθνήσκοντες έν τψ κόσμψ τουτω).

Έκ τής πόλεως (Λουλέ - Μπουργάζ) έκκινήσαντες διά μέσου χωρίων 
προς βορράν διήλθομεν τον ποταμόν Έργκενέ επί ίππων. cO ποταμός Έρ- 
γκενέ, πηγάζων, «ατά πρώτον από τά ορη της Στράνδζας επί τής παρα
λίας τής Μαύρης θαλάσσης ρέει υπό την γέφυραν τοΰ χωρίου «Ούζούν-ο
Χαδζηλή» καί διέρχεται πλησίον τοΰ Μπουργάζ. Κατόπιν διέρχεται διά γε- 
φύρας μέ εκατόν έβδομήκοντα τέσσαρας αψίδας, (τής καλουμένης «Έρ- 
γκενέ-κίοπρουσού») πλησίον τής Άδριανουπόλεως.

Εντός τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν συνηντησαμεν γέφυραν τοι- 
οΰτου μήκους.

Έκεΐθεν ό ποταμός κατερχόμενος εκβάλλει είς την Προποντίδα. Δεν 
είναι μέγας ποταμός. ’Αλλά κατά την πρώτην άνοιξιν, δτε πίπτουν τηκό
μενοι αι χιόνες των όρέων καί των λόφων, πλημμυρεΐ καί μεταβάλλεται 
είς ορμητικόν ά'τακτον ποταμόν.

Προχωρήσαντες έντεΰθεν έφθάσαμεν είς τό φρουριον «Έσκί-Πολόζ».

Τό φρουριον Έσκί-Πόλος. (Παλαιός;)

Τερευς τις, δνόματι Πόλος έκ τών συγγενών τοΰ βάσιλέως τής Άδρια- 
νούπόλεως ειχεν ενταΰθα μίαν μονήν. Διά τον λόγον τοΰτο ό βασιλεύς 
εκτισεν ενταΰθα εν φρουριον καί τό ώνυμασεν Μπουργάζ Πολόζ (Πύργος 
Παλαιός;).

'Ότεί μετέπειτα, ο Χουδαβεντικίάρ Γαζής (Σουλτάνος Μουράτ ό Α') 
πολιορκήσας τό φρουριον τοΰτο, προ τής πολιορκίας τής Άδριανουπόλεως, 
συνήντησε μεγάλας δνσχερείας κατά τήν άλιοσιν αΰτοΰ (καί διά τοΰτο) διέ-
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τάξε, μετά την άλωσιν, την κατεδάφισιν των τειχών αύτοΰ εις τι να ση
μεία.

Ά λλ ’ ή επισκευή και άποκατάστασις αυτών είναι έργον ευχερές.
Τό φροΰριον τοΰτο, επικλινές έξ ανατολών προς δυσμάς, έκτισμένον 

επί τής κλιτύος υψηλού λόφου έχει μίαν θύραν έκ λίθου. Επειδή ή τοπο
θεσία αύτοΰ είναι πολύ υψηλή και ύφίστανται δτ*σχερείας οί άναβαίνοντες 
εις αυτό, ούδείς μένει εντός αυτού.

Την σήμερον διακόσιαι οΐκίαι υπό τό κάτω φροΰριον άποτελοΰσι τό 
βουλγαρικόν τοΰτο χωρίον, υπαγόμενου εις τήν ύποδιοίκησιν Μπουρ- 
γάζ επί τού εδάφους τής επαρχίας Σαράντα-Έκκλησιών.

'Ως έχον έδαφος πετρώδες τό χωρίον φημίζεται διά τήν εύχυμον καί 
εΰγευστον σταφυλήν αύτοΰ.

Έκκινήσαντες καί πάλιν προς βορράν έφθάσαμεν εις τό χωρίον: «Φα- 
κηλάρ».

Καί τοΰτο είναι βουλγαρικόν χωρίον τής επαρχίας Σαράντα Εκκλη
σιών, κείμενον εντός κοιλάδος καί έχον έν χάνιον καί τριακοσίας οικίας.

Ενταύθα έφθασεν εκ μέρους τής Α. Μ. τού Σομλτάνου εις έκ των 
αρχηγών τοΰ ιδιαιτέρου σώματος τής φρουράς των ανακτόρων (Χασεκί 
Άγασή) μέ αύτόγραφον ιερόν (χάττιον) τοΰ Σουλτάνου προς τον Μελέκ 
Άχμέτ Πασσάν (μέ τό εξής περιεχόμενον: ) «Λαλά μου (Παιδαγωγέ) Με
λέκ! cO τοποτηρητής τοΰ αρχηγού Γΐενιτσάρων Τσελεπή Α γάς άπέδρα- 
σεν εις τά μέρη εκείνα. Βεβαίως θά συλλάβης αυτόν καί άλυσόδετον θά 
στείλης εις τήν Πύλην τοΰ υψηλού Κράτους μου.

eO Πασάς έδώρησεν εις τον Χασεκή ’Αγά, εις ανταμοιβήν (τών κό
πων του) έν βαλάντιον (ά'σπρων).

Έκκινήσαντες καί πάλιν προς βορράν έφθάσαμεν εις τό φροΰριον 
Καραμπουνάρ, χωρίον βουλγαρικόν τής επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών μέ 
διακοσίας οικίας, αλλά λίαν άκμαΐον τιμάριον (φέουδον).

Ό  πεφωτισμένος Βεζΰρης Σιγίαβούς Πασάς έκτισεν ενταύθα έν μέγα 
χάνιον καί ούτω συνετέλεσεν είς τήν άνάπτυξιν καί εύημερίαν τοΰ 
χωρίου.

Ό  ποταμός Έργκενέ ρέει διά μέσου τοΰ χωρίου. Προχωρήσαντες 
εντεύθεν πάλιν προς βορράν έφθάσαμεν εις τό χωρίον Σασαλάρ,· δπερ 
έλαβε τό όνομά του από τον Σασά - Κοδζά, ό όποιος, κατά διαταγήν τοΰ 
Χουδαβεντικίάρ Γαζή μετώκησεν ένταΰθα.

’Έχει διακοσίας οικίας. Ό  έκ Βοσνίας Χασάν αγά κατοικήσας έν
ταΰθα καί οικοδομήσας τετράγωνον πύργον, διεφΰλαξε τό χωρίον άπό 
τάς επιθέσεις τών ληστών, ό δέ Τάταρος Σουλεϊμάν αγάς, έκτισεν έπίσης 
έν χάνιον καί συνετέλεσεν εις τήν εύημερίαν τοΰ χωρίου.



Επειδή εί; τά πέριξ δρη φύονται άνθη και φυτά διαφόρων ειδών, 
τό χωρίον παράγει πολύ εκλεκτόν καί λευκόν μέλι, τό όποιον, μάρτυς ό 
Θεός, δεν διαφέρει ποσώ; κατά την λευκότητα από τό πάλλευκον πανίον 
(τουλπάνι). Τό μέλι τούτο δεν προκαλεΐ θερμότητα (πυρετού) εις τον 
οργανισμόν τού γευομένου τούτο. Τουναντίον 6 ουρανίσκος τού τριόγον- 
τος αποκτά ευωδίαν έκ τού έςαιρετικώς τερπνού αρώματος αυτού.

Ό  ?Ιμάμης τού. χωρίου τούτου Άλή Έφένδης τυγχάνει άνήρ έκ των 
μάλλον ευσεβών τού μουσουλμανικού λαού νηστεύων επί 70 έτη.

Προχωρήσαντες πάλιν προς βορράν έφθάσαμεν εις τό φρούριον 
’ Αϊτός (’Αετός).

Τό φρούριον Αετός.

Τό φρούριον τούτο εκτίσθη υπό τίνος έκ των Ελλήνων, φέροντος 
τό όνομα ’Αετός. Τφ 814 (Έγείρης) ό βασιλόπαις Μούσα Τσελεπής, 
υιός τού Γχηλδηρήμ Χάν έκυρίευσε τούτο διά τού Μεχμέτ Βέη. Είναι 
έ'δρα ύποδιοικήσεως μέ (βαθμόν) εκατόν πεντήκοντα (βαλαντίων) 
άσπρων, τοποτηρητοΰ διοικητού, αρχηγού Γχενιτσάρων καί άγορανόμου.

Τό φρούριον αποτελεί έν ώραϊον τείχος, μέ μίαν θύραν, πεντάγω
νον, έκτισμένον επί τής κορυφής υψηλού λόφου έκ χώμάτος καί κίτρινου 
βραχώδους άργίλλου. Εντός αυτού όμως δεν ΰπάρχουσιν ούτε πέντε άν
θρωποι. Τό προάστειόν του (varos) κείμενον επί τής όχθης ρύακος περι
λαμβάνει χιλίας κεραμοσκεπεΐς οικία; μετ’ αμπέλων καί κήπων.

Οί κάτοικοί του, μουσουλμάνοι τε καί μη, αποτελούνται από αντι
προσώπους βουλγαρικής φυλής.

’Έχει πέντε συνοικίας καί πέντε μιχράμπια. Ό  διά μέσου τού προα- 
στείου διερχόμενος ρύαξ Τσιγγίζ-Δερεσή έχει γέφυραν μέ μίαν αψίδα, 
πλησίον δ’ αυτής υπάρχει έν κεραμοσκεπές, στερεόν τέμενος μέ ένα μινα- 
ρέν καί μέ μεγάλην ενορίαν, έξ χάνια εκατόν πεντήκοντα καταστήματα 
καί αλευρομύλους. Ό  διοικητής αυτού είναι ό Πασάς τής Σιλιστρίας καί 
βοεβόδας.

Τό κλίμα όμω; αυτού είναι πολύ βαρύ καί νοσηρόν. ’Έχει μίαν θερ
μοπηγήν μέ ύδωρ ΰφάλμυρον. Εις φιλάνθρωπος περιστοιχίσας ταύτην 
έκτισεν επ’ αυτής έν λίαν ωφέλιμον καί μικρόν λουτρόν, τό ύδωρ τού 
οποίου έχει θεραπευτικήν δύναμιν.

Επίσης περιζήτητος είναι καί ή σταφυλή των αμπέλων τού ’Αετού.
Προχωρήσαντες πάλιν προς βορράν καί άναβάντες είς τό όρος Τσε- 

γκέ έθεασάμεθα πλεΐσθ’ όσα έργα τού τροφοδότου μας Θεού καί ύψικό-

ιΒ  'Α ν α τ ο λ ι κ ή  Θρφκη χαχά. χήν Τούρκον Λβριηγητήψ 373
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ρυφα δένδρα, τά όποΐα εις τάς δασοόδεις δρεοσειράς αυτής ύψωσαν τάς κε
φάλας αυτών προς τον ουρανόν.

Διελθόντες δέ τό τουρκο-βουλγαρικον χωρίον Κούρτ μαχαλλεσή (Λυ- 
κοχώρι) έφθάσαμεν εις τό φροΰριον Τσεγκέ.

Τό φρούριον Τσεγκέ - Καλέ.

Κατά την μαρτυρίαν τής 'Ιστορίας των Γενονάν (Γενουησίων;) τό 
φροΰριον τοϋτο εκτισεν ό Γίάνκο, υιός τοϋ Μαδιάν, δστις τοποθέτησα; επί 
τοΰτφ φρούραρχον εν τφ φρουρίφ τοΰτφ, κειμένιρ επί τής ύψίστης κορυ
φής τής δασώδους δρεοσειράς Τσεγκέ εΐσέπραττε δΓ αΰτοϋ φόρον από 
του; εκεΐθεν διαβαίνοντας εμπόρους καί επέτρεπεν εις αυτούς έλευθέ- 
ραν δίοδον.

Μετέπειτα κατά τό 814 (Έγείρης) κύριεΰσας τούτο ό Μούσα Τσελεπής 
κατηδάφισε τό φρούριον. Εις πλειστα μέρη καί ν.ΰν εισέτι φαίνονται οΐ 
πύργοι καί τά τείχη αυτού εντός τής οδού μετά δενδροστοιχίας, χρησιμο
ποιούμενα υπό των κλεπτών καί ληστών ως έστίαι καί κρυσφύγετα αυτών.

Τό σπουδαιότερον ενταύθα οικοδόμημα είναι τούτο: τό τείχος τού 
φρουρίου τούτου, δπερ διήκε προς δυσμάς μέχρι τών όρεοσειρών Καζάν, 
Σίπκα, Τουρβά, Κορουδάν, Γίελβέ, συνελόντι είπειν μέχρι τών δρεοσειρών 
Άλαδζά-Χισάρ, άπεχουσών δέκα σταθμούς, μέ τάφρον περί αυτό, είχε 
δέ κτισθή υπό τόΰ βασιλέως τής Δόμπρουτζας διά «σολκάτ» ήτοι διά νά 
μή διέρχηται εντεύθεν ή Ταταρική φυλή.

Ποσάκις έξεπλάγημεν συναντήσαντες τοιαύτα τείχη κατά την διά- 
βασιν ημών διά τών δρεοσειρών τούτων.

Προς άνατολάς τού φρουρίου Τσεγκέ τό τείχος τούτο διήκε μέχρι 
τών εντός τών δασωδών δρεοσειρών: Σουτζουλού, Κοπάρ - Έρέν. Εις
τον Εύξεινον δέ Πόντον απέναντι τού φρουρίου τής Βάρνας ένούται τό 
τείχος τούτο μετά τού τείχους, δπερ είναι έκτισμένον εις τό άκρωτήριον 
τού Γαλατά, δέκα μίλλια εντός τής θαλάσσης.

Μετά πάροδον χρόνου πολλού τό μέν στερεόν καί δχυρόν οικοδόμημα 
τού εντός τής θαλάσσης τείχους κατηδαφίσθη, τά δέ θεμέλια αύτού 
φαίνονται είσέτι εις τον πυθμένα τής θαλάσσης.

'Ως εκ τούτου δέ καί οι θαλασσοπόροι τής Μαύρης Θαλάσσης ανοί
γονται προς τό πέλαγος διερχόμενοι εντεύθεν (απομακρυνόμενοι από τής 
ακτής) διά τον φόβον τού υποβρυχίου οχυρού κρηπιδώματος.

Καί τούτο είναι έν από τά θαυμάσια αποτελέσματα τής ϊσχυράς 
θελήσεως καί επιμόνου εργασίας τού ανθρωπίνου γένους !
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Θεασάμενοι τά φαινόμενα ταϋτα επί τής δασώδους όρεοσειράς του 
Τσεγκέ, κατέβημεν έκεϊθεν καί έφθάσαμεν εις τό χωρίον Τσεγκέ, όπερ 
είναι βουλγαρικόν μέ εκατόν ψιαθοσκεπεϊς οικίας.

ΟΙ κάτοικοι αΰτοϋ είναι ανεξάρτητοι καί ασύδοτοι, εντεταλμένοι μό
νον νά έκτελώσι τυμπανοκρουσίας του μεθορίου φρουρίου (Δερμπένδ) 
εντός τής δρεοσειρας καί νά ασχολούνται μέ την προφΰλαξιν καί την 
άμυναν τοϋ τόπου.

Ό  εκ τής πόλεως Πραβατή καταγόμενος Χατζή Άχμέτ εκ θρη
σκευτικής προς "τον Θεόν εΰλαβείας κινούμενος εκτισεν ένα μέγαν 
ξενώνα εις τό χωρίον τούτο.

Διελθόντες εντεύθεν μετά πορείαν δυο ωρών έφθάσαμεν εις την 
κωμόπολιν Γΐενί - Κιόϊ (Νεοχώρι), ήτις, κείμενη έν τφ μέσφ εκτεταμένων 
καί έυφορωτάτων χωρίων παρά την όχθην του ποταμού Καμτσή (μάστιξ) 
έχει έξακοσίας εν μέρει κεραμοσκεπεΐς καί έν μέρει σχοινοσκεπεΐς οικίας 
μέ Τούρκους καί Βουλάρους κατοίκους.

"Έχει έν δζαμίον μέ μιναρέν, κεραμοσκεπές, εν χάνιον, είκοσι κατα
στήματα, άπαξ δέ τής έβδομάδος συνέρχεται ενταύθα μεγάλη έμπορα- 
γορά.

“Οτε ευρισκόμεθα ενταύθα, εκ Κων/πόλεως έ'φθασε ταχυδρόμος, 
δστις έφερε Σουλτανικόν διάταγμα προς τον Μελέκ Άχμέτ Πασάν τοι- 
οΰτου περιεχομένου: «Άναμφιβόλως μετάβηθι προς προφΰλαξιν του 
φρουρίου: Όζοϋ (Όκσάκωφ)».

Έλάβομεν, συγχρόνως, καί την πληροφορίαν, δτι εις τον Τσελεπήν, το- 
ποτηρητήν αρχηγού τοϋ τάγματος τών Γΐενιτσάρων έδόθη επίσης αΰτο- 
κρατορική δωρεά μιας νομαρχίας.

"Οτε δ’ οΰτος μετέβαινεν (έσπευμένως) επί ίππων, έλαυνόντων από 
ρυτήρος εις τον τόπον τοϋ διορισμού του, άπέδρασεν.

'Ο δέ Δεφτερδάρ-Ζαδέ Μεχμέτ Πασάς, μεταβαίνουν εις την Μώρα 
(Πελοπόννησον), όπου είχε διορισθή επίσης νομάρχης, είχε λάβει (κρυ- 
φίαν) διαταγήν νά ένεργήση τον φόνον τοϋ τεπορητοϋ του αρχηγού τών 
Γιενιτσάρων, συνέλαβεν αυτόν, καταφθάσας αυτόν πλησίον τής πόλεως 
Γκίουμίουλδζίνας εις την Ροΰμελην καί τόνΰπέβαλλεν εις μαρτυρικόν θά
νατον διά χειρός τοϋ Άχμέτ Τσελεπή - Οΰστά-Ζαδέ εξ Άνατολοΰ-Χισάρ, 
καί τό μέν πτώμα αΰτοϋ έθαψε εις τό νεκροταφεΐον τής Γκίουμίουλδζίνα?1, 
την δέ κεφαλήν αΰτοϋ έστειλεν εις τήν Πόλην τοϋ ΰψηλοϋ Κράτους.

Ταϋτα μαθών ό Αΰθέντης μας Μελέκ Άχμέτ Πασάς έκλαυσεν επί 
πολΰν καιρόν.

Έκκινήσαντες έκ τοϋ Γιενί-Κιόϊ καί πρρευθέντες πάλιν διά μέσον
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τοΰ Τσεγκελιστάν (όρεοσειράς Τσεγκέ;) διήλθομεν τον ποταμόν Καμτσή 
επί μεγάλης ξύλινης γέφυρας. Ό  ποταμός οΰτος πηγάζων εκ των όρέων 
Καζάν και ευρυνόμενος κατά τον ροΰν αΰτοΰ διά τ(7)ν όρεοσειρών τής 
Σίπκας καί των όρέων τοΰ Κήρ-όβά (χέρσος υπόλευκος πεδιάς), όπισθεν 
τοΰ Κηζανλήκ (τόπος ενόπλων παλληκαριών) διέρχεται διά τοΰ τόπου 
τοΰτου καί φθάνει εις τό Κίοπρουλοΰ. Έκτος τής μεγάλης ξύλινης γέφυρας 
οΰδέν έτερον μέρος (ακίνδυνου) διόδου επιτρέπουν ό ποταμός οΰτος εκβάλ
λει εις την (Μαΰρην) Θάλασσαν μεταξύ τοΰ φρουρίου τής Βάρνης καί τοΰ 
(ως άνω μνημονευθέντος) Γαλατά-Μπουρνοΰ, έχει δέ ύδωρ πολύ γλυκό.

Κατά τον χειμώνα τά πλοία τής Μαύρης Θαλάσσης διαχειμάζουσιν 
έν αΰτφ.

Διελθόντες τον ποταμόν τούτον παρά τά Γιενί-Κΐόϊ καί πολλά πλούσια 
καί άκμάζοντα χωρία, έφθάσαμεν εις τό φρουριον ΙΙραβατή (ΙΙροβάτια).



ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ
ΕΝ ΦΙΛΙΠΙΙΟΥΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ *

118
’Αναθηματική πεντάστιχος επιγραφή κεκομμένη άνωθι καί κάτωθι 

επί τετράπλευρου έξ ασβεστόλιθου βάθρου άνδριάντος, πλ. 0,71, ύψ. 0,38 
καί πάχ. 0,67 του μ. εύρεθέντος έν Φιλιππουπόλει. ’Ανάγεται εις τον με
ταξύ των ετών 103-116 χρόνον.

«[Αύτοκράτορα Νέρουαν Τραϊα]νόν, Καίσαρα, Σεβαστόν, Γερμανικόν, 
Δακικόν Τι(βέριος) Κλαύδιος Πολέμαρχος άρχιερεύς....» ’ ).

eH χρονολογία καθορίζεται έκ τού επιθέτου Δ α κ ι κ ό ς, δπερ προ- 
σέλαβεν ό Τραϊανός μετά τό τέλος τού 102 καί τού έλλείποντος έν τή επι
γραφή επιθέτου του Π α ρ θ ι κ ό ς ,  δπερ προσέλαβεν από τού 116.

119

’Αναθηματική έννεάστιχος επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός κεκομ- 
μένης πανταχόθεν, ύψ. νϋν 0,67, πλ. 0,34 καί πάχ. 0,13 τού μ.' εύρεθείσης 
εν τινι κώμχΐ παρά τφ Ταταρ-ΙΙαζαρτζικίω. Άίιό τοΰ χρόνου μεταξύ των 
ετών 198-210.

«[Υπέρ τής τών κ]υρίων αύτοκρατ[όρων νείκης καί αιωνίου διαμ]ονής 
Λουκ(ίου) Σεπτιμ[ίου Σεουήρου, ευσεβούς, εύτυ]χοϋς, σεβ(αστοϋ) τό γ'., 
Ά[ραβ(ικού), ’ Αδιαβ(ηνικοΰ), Παρθ(ικού), μεγ(ίστου), άρχιερεί μεγ(ίστφ), 
π]ατρί (sic) πατρίδος, [άνθυπάτψ καί Μάρκου Αύρηλίου Άντω]νείνου 
Αύγ[ούστου, ευσεβούς, ευτυχούς, πατρός πατρί]δος Άραβ[ικού, Άδιαβηνι- 
κοΰ, Παρθικού, μεγίστου] τής οϊκο[υμένης δεσπότου καί σωτήρος, τού νέου 
Δ]ιονύσο[υ καί ’ Ιουλίας Δόμνης, Σεβ(αστής), μητρός κάστρ]ων [καί σΰμπαν- 
τος αυτών ο’ικου....]». *). * 1

* Συνέχεια άπό ς '  τόμου σελ. 176.
1) Κ a I i n k a, Denkraaler in Bulgarien, σελ. 19, άρ. 21.
2) D o b r o u s k y ,  Arch, epigr. Mittheil. τόμ. XVIII. σελ. 112, άρ. 21.·— 

S e u r e. Bull, de cor. Ηέΐΐ. έτος 1898, τομ, XXII, σελ. 522, άρ. 11.— I v a l i n k a  
Denkra. Bulg., σελ. 42, άρ. 35.

0  q α κ ι κ ά Ζ'· 12
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120

’Αναθηματική έπτάστιχος επιγραφή επί τετράπλευρου λίθου, εύρεθέν- 
τος παρά τή κώμη Τσεκαρλάρ, δπου τό έμπόριον ΓΙίζος. ’Από του αύτοΰ 
χρόνου.

«Υπέρ τή; των μεγίστων και θειοτάτων αυτοκρατόρων Λ(ουκίου) 
Σεπτιμίου Σεουήρου ΓΙερτίνακος κ(αί) Μ(άρκου) Α[ύρ(ηλίου) ]Άντωνείνου 
σεβ(αστοΰ) [καί] ’ Ιουλίας Δόμνης, μητρός κάστρων νείκης και αιωνίου 
[διαμονής....]» ’ ).

121

Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική επί του ανώτατου τμήματος μαρ
μάρινης στήλης, ΰψ. νυν 0,14, πλ. 0,97 καί πάχ. 0,52 τοΰ μ. πεκομμένη. 
Εύρέθη εν Φιλιππουπόλει καί ανάγεται εις τούς χρόνους των συναυτο- 
κρατόρων Μ. Αύρηλίου και Λ. Ούήρου 161-169.

« ’Αγαθή Τύχη. 'Υπέρ τής των αυτοκρατόρων νίκης καί [α]ίωνίου 
διαμονής Μ(άρκου) Αύρηλίου Άντωνείνου....»*).

122

Επιγραφή αναθηματική τετράστιχος, κεκομμένη, επί τμήματος μαρ
μάρινης στήλης ύψ. 0,45, πλ. 0,57 καί πάχ. 0,50 τοΰ μ. ευρεθέντος έν Φι- 
λιππουπόλει. Καταρριφθέντος τοΰ υπό τον λόφον των Σχοινοβατών λει
ψάνου τοΰ τής κάτω πόλεως τείχους, έν φ ήτο έντετειχισμένη, ή επιγρα
φή άπεκαλύφθη. ’Από τοΰ 195.

«....[Arabico, Adjiabenico [Parthico maximo;]......  Vitellianus......
[prjoc(urator)....  [faciundum] curavit» 1 2 3).

Προφανώς άναφέρεται εις τον Σεπτίμιον Σεβήρον, εις δν εστήθη 
άνδριάς επιμελούμενου τοΰ επιτρόπου Βιτελλιανοΰ.

123

’Επιγραφή τρίστιχος όροθετική επί τετράπλευρου έκ γρανίτου πλακός 
ύψ. 1,54 πλ. 0,67 καί πάχ. 0,17 τοΰ μ. εύρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. Κά
τωθεν τής επιγραφής κενόν 0,85 τοΰ μ.

1) D u i u o n t - H o m o l l e ,  M0langes, σελ. 306, άρ. 61.—C a g n a t, inscr. 
Gr. I, σελ. 247, άρ. 748.

2) E. B o r m a n n, Arch. £pigr. Mitth. τόμ. XIX , σελ. 234, άρ. δ.—K a 1 i n k a» 
Denktn. Bulg. σελ. 45, άρ. 40.—C a g na t, inscr. Gr. I, σελ. 238, άρ. 711.

3) ClL, τόμ. I l l, άρ. 746 καί 14207 ,3.—D u m o n t - H o m o l  l e ,  Melanges, 
άρ. δ7ε'.—K a 1 i n k a , Denkm. Bulg. σελ. 14, άρ. 38·
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«'Όροι φυλής Ήρακλεΐδος» !). Ή  ρ α κ λ ε ΐ ς, αντί' Η ρ α κ λ η ί ς.

124

Επιγραφή πεντάστιχος έπιταφία, κεκομμένη και τετριμμένη επί τμή
ματος τής εμπρόσθιας πλευράς λάρνακος έκ συενίτου λίθου, ϋψ. 0,78, πλ. 
0,42 του μ. εύρεθέντοςέν Φιλιππουπόλει. Ά π ό τοϋ δευτερου-τρίτου αίώνος.

«....[Λ]όνγου Μ......τήν σορό[ν].... μητροπολ....μέσ[η] γ[α].... [μ]έρει» *).

1 2 δ

Επιγραφή μονόστιχος πιθανώς κτιτορική επί μαρμάρινης πλακάς, 
αριστερόθεν καί δεξιόθεν κεκομμένης, ϋι̂ . 0,13, πλ. 0,58 καί πάχ. 0,31 
τοϋ μ. εύρεθείσης έν Φιλιππουπόλει.

« . . . . [πρό]ς άστοδοχείο[ν]» ή κατ’ άλλην άνάγνωσιν: « . . . . [κατα- 
σκευά]σας τό δοχειο[ν]» *).

126

Επιγραφή δεκατρίστιχος έπιταφία, κεκομμένη αριστερόθεν, δεξιόθεν 
καί κάτωθεν επί τμήματος έξ ασβεστόλιθου βωμοΰ ύψ. 0,28, πλ. 0,28 
καί πάχ. 0,11-0,16 τοϋ μ. εύρεθέντος έν Φιλιππουπόλει. Ή  επιγραφή άπε- 
τέλει ήρωελεγεΐον. Δυσσυμπλήρωτος.

«’Έσσετε (sic) τοϊον . . . .  νέης [ά]λόχου μου, [ήν ε]λαχ[ον]..........
παρθένιος [ά]ν[ή]ρ . . . .  [καί ; ά]ρετής ένεκεν έκ φρενός . . .  ου τίθεμαι 
. . . . φίλοι, τί τό θαΰμα ποθ . . . .-σαι [ε]ν γε φράσαι με . . . .-[η]ται συν 
έμοί μηνών [δέκα; ] . . . [έτώ]ν μόνον οκτώ . . . .  τόπφ μνήσα-. . . [αύ]- 
τής . . .  οϋ γα . . . . [τ]ι[ν ;]»

127

Επιγραφή τετράστιχος αναθηματική άνωθι καί κάτοοθι μαρμάρινου 
ανάγλυφου τοϋ Θρςικός ίππέως ϋψ. 0,32, πλ. 0,29 καί πάχ. 0,02 τοϋ μ. 
εύρεθέντος έν τήκ ώμη Βαρβάρα περιφερείας Παζαρτζικίου. Ά π ό τοϋ δευ- 
τέρου-τρίτου αίώνος. 1 2 3 4

1) Ρ ο g ο d i n , Mittheil. des Kais. Russ, archaol. institute in Konstantino- 
pel, II, σελ. 22.—K a l i n k a, Denkm. Rulg. σελ. 115, άρ. 120.

2) K a 1 i n k a , Denkm. Bulg. σελ. 257, άρ. 320.
3) K a I i n k a, αυτόθι, σελ. 337, άρ. 442.
4) M o r d t m a n n J .  Revue archeol. ετ. 1878, t. X X X V I, σελ. 300, άρ. 4. 

—D u m o  n t - H o  m o l l e ,  Melanges, σελ. 342, άρ. 57.—K a I in  k a, Denkm. 
Bulg. σελ, 276, άρ. 348.
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«Αγαθή Τύχη. Δίζας Μουκαπόρεος Κυρίφ Άπόλλωνι ευχαριστή
ριον υπέρ τε έαυτοΰ καί των ιδίων κατ’ ευχήν» ι).

128

’Επιγραφή δίστιχος αναθηματική κάτωθεν μαρμάρινου ανάγλυφου 
τοΰ Θρφκός ίππέως κεκομμένου άνωθεν, ΰψ. 0,20, πλ. 0,22 καί πάχ. 0,03 
το\) μ. Έκτου αύτοΰ τόπου καί χρόνου.

«[Μ]ουκάτραλις Μουκατράλεος ευχήν»9)

, - 129

Επιγραφή μονόστιχος αναθηματική, κάτωθεν μαρμάρινης πλακός, 
έχούσης άνάγλυφον γυναίκα, πιθανώς την 'Ήραν, ής από τής όσφυος καί 
άνω τό σώμα είναι κεκομμένον, νΰν ΰψ. 0,18, πλ. 0,15 τοΰ μ. εύρεθείσης 
εν Τ. Ιίαζαρτζικίφ.

«[Λ]αλό[α] ε[ύ]χή[ν] κατά Kaliiika, «[Α]λα[ζ]όα ευχήν» 1 2 3 4) κατά Do- 
brousky.

130

Επιγραφή τετράστιχος αναθηματική, κεκομμένη άνωθι καί αριστε
ρόθεν επί τμήματος έξ ασβεστόλιθου πλακός ΰψ. 0,27, πλ. 0,39 καί πάχ. 
0,07 τοΰ μ. ευρεθέντος εν τή κώμη Βέτρεν περιφερείας Παζαρτζικίου. Άπύ 
τοΰ τρίτου τετάρτου αϊώνος.

« .........- ότατος καί Φλ(άβιος) . . . . [τ]ύν οίκον τοΰ Δ . , . [έκ] τών
ιδίων εΰχ[ής έ'νεκα κατεσκεΰα]σαν» ').

131

Επιγραφή δίστιχος έπιταφία επί έξ ασβεστόλιθου στήλης ΰψ. 0,97, 
πλ. 0,50 καί πάχ. 0,19 τοΰ μ. εύρεθείσης εν τφ αΰτφ τύπφ. ’Από τοΰ 
τετάρτου-δευτέρου π. X. αΐώνος.

«Διονύσιος Διοτρέφεος»5).

1) Κ a z a r ο w G. Bull, de 1 'instit. aTch. Bulg. τόμ. IV, έτ. 1926-27, σε?.. 115 
άρ. 33.

2) K a z a r o w G .  Αυτόθι, σελ. 117, άρ 36.
3) D o b r o u s k y ,  Sbornik, τόμ. XV I, σελ. 57, άρ. 15.—Κ a 1 i n k a, Denk * 

Bulg. σελ. 131, άρ. 140.
4) Κ a 1 i η k a, Denkm. Bulg. σελ, 186, άρ. 215.
5) D o b r o u s k y ,  Sbornik, τόμ X II, σελ. 335, άρ. 27,— Κ a 1 i η k a, Denkm, 

Bulg- σελ, 200, άρ. 243-
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132
Τετράστιχός αναθηματική επιγραφή επί τετράπλευρου μαρμάρινου 

βωμού ΰψ. 0,73 , πλ. έν μέσφΟ,35 καί πάχ. 0,29 του μ. ευρεθέντος έν τη 
κώμη Βασικάροβον, περιφέρειας Τ. Παζαρτζικιου. ’Από τοΰ πρώτου αιώ- 
νος φθίνοντος, 1)7.

- ’Άρδις (;) στοατιυιτης λεγ(εώνος) ει (sic) Άποληαρίας (sic) υπέρ 
εαυτοί) καί τής στρατείας ευχήν·)') .eO Filow συμπληροι : [Αΐλ]ιος στρα
τιώτης λεγ(ιονάριος).

Α ε γ ε ώ ν ε ι Ά  π ο λ η ά ρ ι α προφανώς εσφαλμένη χάραςις 
αντί: ι ε 'Ά  π ο λ λ ι ν α ρ ί α (Iegio X V  Apollinaris), ής έδρα ήτο τό 
Carnutum, όθεν τφ 07 άπεσταλη εις ’Ασίαν καί επανήλθε τφ 71 εις 
ΓΙαννονίαν. Πιθανώς επί ταύτη τή στρατείμ εγένετο ή ευχή.

4 θ»>
1  t ) f )

’Επιγραφή δίστιχος αναθηματική, κεκομμένη αριστερόθεν κάτωθι 
μαρμάρινου ανάγλυφου τοΰ Θρακός ιππέως, υψ. 0,3ό καί πλ. 0,27 τοΰ 
μ. ευρεθέντος έν τή κώμη Βατκοΰν (τή αρχαία Βησσαπάρμ). ’Από τοΰ 
πρώτου-δευτέρου αιώνος.

«............-νος [γ".] Κότυος Άνδύμιος->s).

134

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή επί τμήματος μαρμάρινου ανά
γλυφου τοΰ Θρακός ιππέως, σο/ζομένου τοΰ κάτω μέρους τοΰ σώματος 
τού ιππέως καί τοΰ ίππου, ΰψ. 0,20, πλ. 0,27 καί πάχ. 00,3 τοΰ μ. Ή  επι
γραφή κάτωθι τοΰ ανάγλυφου. Έκ τοΰ αΰτοΰ τόπου καί χρόνου.

«Άπολλινάρις Άπολ(λ)ινάρε[ος]»3).

135
Δίστιχος αναθηματική επιγραφή κάτωθι τμήματος μαρμάρινου ανά

γλυφου τοΰ Θρμκος ιππέως, ού σφζονται μόνον οί οπίσθιοι πόδες τοΰ 
ίππου καί τό έμπροσθεν μέρος τού κυνός ακέφαλου. Έκ τοΰ αυτού τόπου 
καί χρόνου.

1 ) Κ a z a r ο w. G. Bull, de Finst. arch. Bulg. τόμ. IV, έτος 1926 27, σελ. 
81, άρ. 11.— F i l o w ,  αόπόίΚ τόμ. I, σε\.. 219.

2) H i r s c h f e l d ,  Arch, epigr. Mitth. τόμ. I, σελ. 61.— D u in o n t ■ H o 
rn ο ! 1 e, Melanges, σελ. 323. Η. κ a i K. S k o r p i 1, Sbornik, τόμ. V III, σελ. 
71.— K a 1 ί n k a, Denkm. Bulg. σελ. 181, άρ. 206.

3 )  K a z a r o w  G. Ball, de I'inst. arch, Bulg. I t .  1926-27, τόμ. IV, σελ. 
86, άρ. 12 .



182 Μυριίλον ΆηοσχολίΛον

«[Δι]όμνηστος ά[νέ]θ[ηκεν]» J). Προτιμητέα φαίνεται ή συμπλήρωσις 
[Θ ε]ό μν η σ τ ο  ς.

136

Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική, κεκομμένη έν τή αρχή, επί τοΰ 
άνω μέρους μαρμάρινης πλακάς ΰψ. 0,77, πλ. 0,51 καί πάχ. 0,20 τοΰ μ. 
προφανώς τμήματος βάθρου άνδριάντος. Εύρέθη έν τή κώμη Κοτσάγοβον, 
περιφερείας Τ. Παζαρτζικίου καί ανάγεται εις τον δεύτερον - τρίτον 
αιώνα.

« ...........-ουμετίης Σέρδοον [ε]ΰξάμενος άνέστησα τον Ά ρεα» *).
Τό κύριον ονομα Σέρδων άπαντά καί έν έπιγραψή έκ Δήλου.

137

Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική, εύρεθεΤσα έν τή κώμη Δινικλή, 
κειμένη μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Άδριανουπόλεως. "Από τών αυτών 
χρόνων.

«Άπόλλωνι Γεικεσηνψ ευχάριστή < σ^>ριον άνέθηκεν Μουκιανός 
στρατιώτης» *).

138

Επιγραφή τρίστιχος αναθηματική έκ τοΰ αύτοΰ τόπου καί χρόνου.
«Κυρίψ Άπόλλωνι Γινκισηνφ 'Φλ(άβιος) Ούάλης στρατιώτης Δυσυρη- 

νός χαριστήριον». *).
Γ ι ν κ ι σ η ν ό ς  τοπωνυμικόν τοΰ Απόλλωνος έπίθετον έν διαφό- 

ροις μετασχηματισμοΐς, οΐον: Γεικεσηνός, Γεικεθιηνός δ).

139

Δίστιχος αναθηματική έπιγραφή όίνωθι καί κάτωθι μαρμάρινου ανα
γλύφου τοΰ Θρρκός ίππέως ΰψ. 0,15, πλ. 0,13 τοΰ μ. εύρεθέντος έν τή 
κώμη Άϊνθτομούς περιφερείας Χασκόβου. Ά π ό τών αυτών χρόνων.

«Άνθιηνφ Άπόλλωνι Μουκάτραλις ε[ΰχήν]» β). 1 2 3 4 5 6

1 )  K a z a r o w  G„ αυτόθι, σελ. 87, άρ. 13.
2) K a z a r o w  G., Αυτόθι, σελ. 8 8 , άρ. 16. — V e 1 k ο w I v a n ,  αυτόθι 

σελ. 318.
3) D ο b r ο u s k y, Sbornik, τόμ. I, ετ. 1891, σελ. 8 . — C a g n a t ,  inscr. Gr. I, 

σελ. 250, άρ. 765.
4) D o b r o u s k y ,  Sbornik^ τόμ. I, ετ. 1894, σελ. 9.—C a g n a t ,  inscr. Gr. I, 

σελ. 250, άρ. 764.
5) K a z a r o w  -G., Klio, τόμ. X X II, σελ. 236.
6) V e l k o w  I v a n ,  Ball, dc Hast. arch. Bulg, τόμ. V, έτ. 1928-29, σβλ. 380.
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Ά .ν  θ ι η ν ό ς έκ τοΰ Ά  ν θ ί α, τοπιυνυμικον 
λωνος.

έπίθ. του Άπόλ-

140

Επιγραφή δίστιχος αναθηματική κεκομμένη καί τετριμμένη κάτωθι 
κεκομμένου πανταχόθεν μαρμάρινου ανάγλυφου τοΰ Θρφκός ίππέως, ΰψ. 
νΰν 0,20, πλ. 0,17 καί πάχ. 0,017 τοΰ μ. ευρεθέντος έν τη κώμη Άκτσά 
Καΐρκ, περιφερείας Κιρδζαλή.

« .........-στους Θεφ Σουη[τουληνφ ;] ευχήν» '). Πιθανώς Π ι σ τ ο ύ ς .

141

Πεντάστιχος αναθηματική επιγραφή επί τετράπλευρου μαρμάρινης 
στήλης ΰψ. 1,90, πλ. άνω 0,(36, κάτω 0,54 καί πάχ. 0,14 τοΰ μ. ευρεθείσης 
έν τή περιφερείς Χαρμανλή. Έν τφ άνω τής στήλης μέρει άνάγλυφον τοΰ 
‘ Ηρακλέους μετά τοΰ Κερβέρου, ΰφ’ δ αμέσως ή επιγραφή, τδ δέ ΰπ’ αυ
τήν μέρος τραχύ.

« ’Αγαθή Τύχη. Αΰλούπορις Μουκατράλεος καί οί αδελφοί αΰτοΰ καί 
Μουκάπορις Αΰλουζένεος καί αδερφοί καί Ταρσάς Κασειπόρ(εος)» ζ).

Κ α σ (ε) ί π ο ρ ι ς , Θρςκικόν δνομα, πρβλ. Κ α  σ ί γ ν α κ ι ς .

142

Επιγραφή όκτάστιχος έπιταφία επί μαρμάρινης στήλης ΰψ. 1 ,1 0 , πλ. 
καί πάχ. 0,30-0,38 τοΰ μ. ευρεθείσης εν τή κώμη Κοζάρσκον επί τής Ρο
δόπης περιφερείας Περιστεράς. Έκ τοΰ τρίτου-τετάρτου αίώνος.

«’Άφφη Κοκείου, 'Ιππίας Κοκεί[ου], οί κληρονόμοι, έκ των ίδιων τό[ν] 
ζήσαντα έτ[η] ν'. μ<^ε^>νή[μ]η[ν] άνέθηκαν. Χαιρε[τε] οί παροδεϊτα^]» ’ ).

Τ ό ν ζ ή σ α ν τ α  αντί τφ ζ ή σ α ν τ ι , τό δέ μ ε ν ή μ η εσφαλμέ
νη χάραξις αντί τοΰ μ ν ή μ η ν ,  τ. έ. προς μνήμην, μνήμης χάριν άνέθη
καν την στήλην οί κληρονόμοι τοΰ άποθανόντος ’Άφφη καί 'Ιππίας, τέ
κνα τοΰ Κοκείου ή σύζυγος καί τέκνον.

Έν τή τελευταίς προτάσει ή συμπλήρωσις είναι περιττή, αν το οί 
άναγνωσθή ώ, τ, έ. «Χαΐρε, ώ παροδεΐτα», ιός συνήθως απαντά. 1 2 3

1) D o b r o u s k y ,  Sbornik, τό·μ. X I, σελ. 83, άρ. 23.—Κ a 1 i n k a, Denkm. 
Bulg. σελ. 180, άρ. 203.

2) K a z a r o w  G., Bull, de l'inst. arch. Bulg. ιομ. VI, εε. 1930-31, σελ. 126, 
άρ. 15.

3 ) D o b r o u s k y ,  Arch, epi^r. Mitth. τόμ. XVIII, οελ . 113 αρ· 22χ<χιεντφ 
Sbornik, τόμ. X II, σελ. 330, άρ. 12.— Κ a 1 i n k a , Denkm. Bulg. σελ. 217, άρ 30ό.



184

Α φ φ η αντί ν Α π φ η—ν Α π π η εκ του Λατινικού A ρ ρ i a 
-A ρ ρ i u s ’ ).

143

Μνρτίλον ’Αποστολίδου

Έπιγραψη τρίστιχος αναθηματική, άνωθι καί κάτωθι μαρμάρινου 
ανάγλυφου τοϋ Θρμκύς ίππέακ, εύρεθέντος εν Έλί-δερέ περιορερείας Τ· 
ΙΙαζαρτζικίου. ’Από τοϋ δευτέρου - τρίτου αΐώνος.

«Άσκληπιψ Ζυπ ............. .. Αΐλιος Λεοντίσκ<Υ>ου ευχαριστήριον ά-
νέθηκεν» 2).

Το άσυμπλήρωτον Ζ υ π . . .  πάντως είναι τοπωνυμικόν τοϋ ’Ασκλη
πιού έπίθετον. Ζ υ π α ρ η ν ό ς ;  έκ τοϋ Ζ ΰ π α ρ α  τά, ή Ζ ΰ π α ρ ο ν  
τό, ή Ζϋπαρος ή ; διότι παρά τοΐς Θρμξίν ή λέξις π ά ρ ο ν τό, π ά ρ α τά, 
π ά ρ ο ς ή, άπαντωσα αείποτε ως δεύτερον συνθετικόν, έσήμαινε φυλήν, 
γένος, συνοικισμόν »).

144

Επιγραφή ενδεκάστιχος αναθηματική, κεκομμένη καί τετριμμιένη, 
επί μαρμάρινης τετράπλευρου στήλης, εΰρεθείσης έν Φιλιππουπόλει και 
χρησιμοποιηθείσης υπό των Τούρκων ως έπιταφίας εν τινι νεκροταφείφ 
των.

«[Πολιτ]άρχην Κλέαρ[χον;] τής" λαμπροτάτης μητροπόλεως Φιλιπ-
πουπ[όλεως] αδελφόν [τοϋ διασημοτά]του συγκλητικ[οΰ.......... ] τό [των]
κυνηγών κοινόν καί ή λαμπροτάτη φυλή ή [Άρτεμεισιάς;] έτείμησεν επι
μελούμενου Άσκλ[ηπιάδου τοϋ] Μενέφρονος............ » u)

Ή  συμπλήρωσις είναι τοϋ συλλογέως επί τή βάσει τοϋ κατά στίχους 
αριθμού των γραμμάτων κατά τά αντίγραφα τοϋ τε Τσουκαλά καί Dumont.

145

Επιγραφή όκτάστιχος έπιταφία, κεκομμένη άνωθεν καί δεξιόθεν 
καί τετριμμένη, επί μαρμάρινης στήλης τετράπλευρου, εΰρεθείσης έν τφ 1 * 3 4

1) Μδε Μ υ ρ τ .  ’ Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί τής γλώσσης των Θρφκών, 
Θρακικά τόμ. Δ, ετ. 1933, σελ. 91.

'2) F ί 1 ο w Β. Bull, de Γ incr. arheol. Bulg. I, σελ. 249.
3) Μ υ ρ τ .  Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί Φι,λιππουπόλεως κτλ. Θρσκικά, τόμ. 

Α'. ετ. 1928, σελ. 343.
4) Τ σ ο υ κ ά λ α  Γ., "Ιστοριογεωγραφική περιγραφή Φιλιππουπόλεως, 

Βιέννη, 1851, σελ. 32—33, άρ. 4δ. — D u m o a  t —Η ο mo  1 1 e, Melanges, σελ. 
335 336. — Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ  Σ. ΪΙόλει; καί Φέσμια Θράκης, Άθήναι, 
1929, σιλ. 291, άρ. 96.
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αύτφ τόπφ καί χρησιμοποιηθείσης ύπό των Τούρκων προς τον αυτόν, 
οΐον ή προτέρα, σκοπό ν.

«...........Άλεξάνδρφ παιδί [και] Αίμιλίφ συμ[βίφ] μνή[μης] χάριν. Έ -
ξορκί[ζω δέ] θεούς καταχθονίους μηδενί [εξόν είναι] μετακινήσαι [την θή~ 
κην]ήμών[ή θείναι άλλον]. Ευτυχεί»1).

“Ή  συμπλήρωσις είναι τοΰ συλλογέως επί τη βάσει τού κατά στί
χους αριθμού των γραμμάτων κατά τό άντίγραψον τού Τσουκαλά.
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Έπτάστιχος έπιταφία επιγραφή κεκομμένη άνωθεν και τετριμμένη 
επί εξ ασβεστόλιθου πλακός εύρεθείσης εν Φιλιππουπόλει.

«........... - ιος Σατορνεϊνος γερουσιαστής Φιλιππουπόλεως ζών καί
φρονών τό ήρφον θεούς καταχθονίοις καί τήν έναποκειμένην θήκην
έαυτφ καί τη συμβίφ αυτού..................κατεσκεΰασεν. "Ατινα άξιώ άσυλα
καί άμετάτρεπτα εινε (s ic )....... Μηδενί δέ εξόν είναι μετά τήν τελευτήν
τήν έμήν άλλο πτώμα καταθέσθαι εις τήν θήκην, έπεί δώσει τοις κλη- 
ρονόμοις προστείμου όνύματι μβφ' καί τή γερουσία»1 2).

μ β φ =  δηνάρια 12500.
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Τρίστιχος, έπιταφία επιγραφή κεκομμένη άνωθεν καί δεξιόθεν καί τε
τριμμένη. Εύρέθη εν Φιλιππουπόλει. ’Από τού δευτέρου - τρίτόυ αίώνος.

« . . . . κατεσκεύασε τήν θήκην έαυτφ κ αί.........”Αν δέ θελήση μετά
τήν τελευτήν μου θεΐναί τίς τινα .........οΐσει εις τό ταμεΐον δηνάρια δισ-
χίλια καί εις τήν πόλιν δηνάρια.........» 3 4).
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Έξάστιχος αναθηματική επιγραφή, εντετοιχισμένη εις τήν εκκλησίαν 
τής εν Τατάρ ΙΙαζαρτζικίφ Παναγίας. ’Από των αυτών χρόνων.

«’Αγαθή Τύχη. Θεφ Άσκληπιφ Γ(άιος) Ούαλέριος Σκοπελιανός καί 
Α’ιλία Άλκενίς ( ; ) . . . .  [Έπ]τα[ι]κ[ένθ]ου χαριστήριον» ή.

1 ) Τ σ ο  υ κ α λ α Γ., Αυτόθι, σελ. 33, άρ. 45.
2) Ball. corr. Ιιέΐΐ. έτ. 1923, σελ. 311. άρ. 25. — Σ & κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ  Σ. 

ΙΙόλεις καί -θέσμια, σελ. 296, άρ. 105.
3) Ball. corr. hell. έτ . 1923, σελ. 312, άρ. 25.—Σ α κ ε λ λ α ρ ϊ δ ο υ  Σ. Πόλεις 

καί Θέσμια Θράκης, σελ. 296, άρ. 106.
4) D u m o n t - H o  m.o 11 e, Melanges, σελ. 325, άρ. 12.—Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά- 

δ ο υ Σ. Πόλεις καί Θέσμια Θράκης, σελ 297, άρ. 112.
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Ά  λ κ 6 ν ί ς : πιθανώς "Α λ χ ε  τ ι ς  η ’Α λ κ υ ό ν η  η Ά  λ κ ί μ η 
η Ά  λ κ μ ή ν η.
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Επιγραφή μονόστιχος κτιτορική καί αναμνηστική άποκαλυφθεισα 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1928 έν Χισάρ. Γενομένων εκσκαφών προς έπι- 
διόρθωσιν τοΰ έκτος του φρουρίου άνατολικώς κειμένου βαλανείου, τοΰ 
καλούμενου τουρκιστί Κιζλάρ (=Παρθενών) καί βουλγαριστί Μόμινα 
μπάνια, άπεκαλύφθη δυτικώς αύτοΰ τοίχος μήκους 19 μέτρων καί πάχ. 
1,40 τοΰ μ. κατεστραμμένος κατά τό νότιον αΰτοΰ μέρος. Εις ΰψος 1,10 
τοϋ μ. από τής βάσεως διαθέει όλον τον τοίχον κατά μήκος ή επιγραφή 
θι’ έντετοιχισμένων πλίνθων, ών τό ΰψ. 0,34, τό πλ. 0,17 καί τό πάχ. 0,04 
τοΰ μ. άπερ είναι καί αι διαστάσεις τών γραμμάτων τής επιγραφής, προερ- 
χομένης από τών αρχών τοΰ τετάρτου αίώνος.

’Άνωθι τής επιγραφής διαθέει τον τοίχον ζώνη εκ τεσσάρων σειρών 
πλίνθων καί κάτωθι ζώνη εκ μιας σειράς πλίνθων.

« . . .  DDNNMAXIMIANIETLICINI AUGG.ETM AXIMI-NIET 
C O N STA N TIN IFILIO S..............IFICATU  . . ».

.........» Ό  Velcow *) συμπληροΐ τήν τελευταίαν λέξιν [aed]ificatu[r]
προσθέτων ότι προδήλως πρόκειται περί θηρεΰσεως τών ύδάτων τής πη
γής καί οίκοδομήσέως βαλανείου παρ’ αυτή άρχομένου τοΰ τετάρτου αίώ
νος επί τών χρόνων τών έν τή επιγραφή μνημονευομένων τετράρχων.

Κατ’ άνάγνωσιν καί άποκατάστασιν τοΰ συλλογέως ή επιγραφή έχει: 
<[ΑΕ] (TA TE ) D(OMINORUM) N(OSTRORUJVi) ΜΑΧΙΜΙΑΝΙ ΕΤ 
LICINI AUG(USTORUM) Ε Τ  ΜΑΧίΜΙΝΙ ΕΤ CONSTANTINI 
FILI(I)OS [TIUM AED] IFICATU[R]» καί μικροΐς γράμμασι διά τό 
εΰληπτότερον:

« [Ae(tate) D(ominorum) n(ostrorum) Maximiani et Licini Aug 
(ustorum) et Maximini et Constantmi fili(i) os[tium aed]ificatu[r]».

τ. έ. «Έπί τών χρόνων τών ήμετέρων δεσποτών (κυρίων) Μαξιμιανοΰ 
καί Λικινίου Αΰγοΰστων καί Μαξιμίνου καί Κωνσταντίνου υίοΰ (Καισά- 
ρων) ή πηγή κτίζεται».

Τό πλήρες τοΰ Λικινίου όνομα έν άλλαις έπιγραφαΐς φέρεται Val(erius) 
Licinianus Licinius. *).

Λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ώς συναΰγουστοι έν τή επιγραφή φέρον
ται μόνον ό Μαξιμιανύς καί ό Λικίνιος, επομένως έννοοΰνται ώς καίσαρες 
ό Μαξιμΐνος καί δ Κωνσταντίνος, δυνατόν νά καθορισθή ώς χρόνος τής 1 2

1) Velcow Ivan, Ball; de I’inst, archeol. Bulg. τόμ. V ,  i t .  1928-29, σιλ. 379.
2) CIL, τόμ. I ll, dy. 1420751.—K a 1 i n k a, Denkmaler in Bulgarien, οελ. 6 8 , 

&q. 73.
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επιγραφής ακριβώς τό 303-308.Διότι τότε ό πρεσβύτης Μαξιμιανός ανέλαβε 
τον τίτλον τοϋ Αύγουστου ι), ό δε Λικίνιος άνηγορεϋθη τοιοΰτος υπό τοΰ 
Γαλερίου, του Κωνσταντίνου μετά τον θάνατον του πατρός του 306 
άρκεσθέντος εις τό αξίωμα τοϋ δευτέρου καίσαρος, χειροτονηθέντος υπό 
του Γαλερίου πρώτου καίσαρος του Μαξιμίνου !).

Ό  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  προσονομάζεται f.ilius (υιός) προφανώς 
προς διάκρισιν του Κ ω ν σ τ α ν τ ί ο υ  (πατρός), του επικαλούμενου 
Χ λ ω ρ ο ύ  ενεκα τής συμπτώσεως σχεδόν των ονομάτων o s t i u m  
(fontis, flumenis, πνΐ)=έκβολή (πηγής, ποταμού, ρΰακος). ΓΙρβλ. πόλις 
O s t i a - a e ,  ή Ώ  σ τ ί α «ώς άν ήμείς εϊποιμεν θϋρα» 8) προς ταΐς 
έκβολαις τοΰ Τιβέρεως κείμενη.

O s t i u m  a e d i f i c a t u  r=ostium  fontis captatur et balneum 
aedificatur, τ. ε. θηρεύεται τό έκβαλλόμενον τής πηγής ΰδωρ και κτί
ζεται παρ’ αυτή βαλανειον.
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’Αναθηματική τρίστιχος επιγραφή κάτωθεν μαρμάρινου ανάγλυφου 
Διός και 'Ήρας, κεκομμένου αριστερόθεν και άνωθεν, υψ. νΰν 0,2ό, πλ. 
0,29 και πάχ. 0,04 τοϋ μ. εύρεθέντός εν τή κώμη Κλημεντίνοβον, βορείως 
τής Φιλιππουπόλεως. Έκ τοϋ Διός διασώζεται μόνον δ αριστερός ποϋς, 
τής δέ "Ηρας ό. κορμός, εν τιή μεταξύ δέ αυτών δ αετός μετά συνεπτυγμέ
νων πτερύγων. ’Από τοΰ τρίτου αιώνος.

«(Γ;ΟΥΑ ΛΕ]ΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ τ. ε. «[Γ(άιος;) Οϋαλέ]ριος Φίλιπ- 
ΥΠΕΡ ΑΙΑΥΤΟΥ (sic) [ΚΑΙ ΤΗΣ] πος υπέρ αίαυτοϋ (sic) [καιτής] 
ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΟΥ ΝΙΚΗΣ [ΚΑΙ ΤΩΝ γυναικός μου Νίκης [και τών 

TEJKNQN ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ] u) τέ]κνων ευχαριστήριον]».
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’Αναθηματική δίστιχος επιγραφή κάτο^θεν μαρμάρινου ανάγλυφου 
κεκομμένου άνωθεν καί αριστερόθεν τών τριών Νυμφών, ϋψ. 0,32, πλ. 1 2 3 4

1 )  Ζ ω σ ί μ ο υ ,  II, 9. — Ε ύ t ρ ο π ί ο υ, X,  2.
2) Λ ά μ π ρ ο υ Ε π., Ιστορία τής Ελλάδος, χόμ. Γ\ σελ. 200. κ. έξ.
3) Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Ά λ , Ρωμ. άρχαιολ. III, 44/
4) *11 επιγραφή είναι άνέκδοτος παραχωρηΦεισα ήμϊν προς άνάγνωσιν καί 

δηιιοσίευσιν μεχά τών άκολού&ων ύ.τ’ άρ. 151 καί 152 υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
μουσείου Φιλιππουπόλεως κ. Τσόντσεφ, τοΰ διενεργήσαντος καί τάς έν Χισάρ άνα- 
σκαφάς.
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0,40 καί πάχ. 0,04 τοϋ μ. εύρεθέντος εν Χισάρ παρά τφ βαλανείφ X α- 
β ο ύζ (δεξαμενή).

Έκ τής πληθύος των συνευρεθέντων τμημάτων τοιοΰτων ανεπίγρα
φων αναγλύφων κατά τάς γενομένας άνασκαψάς προς έκκαθάρισιν τοΰ εκεί 
Ρωμαϊκού βαλανείου εικάζεται ότι έν τώ χώρφ έκείνω ύπήρχεν ιερόν 
των Νυμφών, Ν υ μ φ α X ο ν. Το βαλανεϊον άποκαλυφθέν ήτο vapora- 
lium (ύπόκαυστον). Ά π ο τοΰ γλ αΐώνος.

« ............. ΣΟ]ΥΡΑ ΥΠΕΡ [Ε]ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩ[Ν ΙΔΙΩΝ]
[ΚΥΡΙΑΙΣ ΝΥΜ]ΦΑΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ»,ι) τ. έ. [ή δείνα (θυ- 

γάτηρ ή γυνή) Σο]ΰρα υπέρ [έ]αυτής καί των [ιδίων Κυρίαις Νΰμ]φαις 
ευχαριστήριον (άνέθηκεν).

Λείπει τό κύριον όνομα τής γυναικός' το δέ Σ ο ύ ρ α  είναι πτώσ. 
γενικής, δνομ. ό Σ ο ύ ρ α  καί ό Σ ο ϋ ρ ι ς, γνήσιον Θρακικόν ονομα.2) 
Σύνθ. Σ ο υ ρ ι γ έ θ η ς ,  Σ ο υ ρ ά τ ρ α λ ι ς  κτλ.

Μυρτίλου Ά ηοστοίΐ& ον
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Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή επί μαρμάρινης πλακός κεκομ- 
μένης αριστερόθεν κατά το ήμισυ τουλάχιστον, εΐμή πλεΐον, καί πλαισιου- 
μένης διά ταινίας νυν, πλ. 0,60 καί ύψ. 0,50 τοΰ μ. Ή  επιγραφή είναι 
κεχαραγμενη έν τφ κάτω μέρει έν τφ βαθύτερα) τοΰ πλαισίου της πεδίω, 
δπερ είναι κενόν. Προέρχεται εκ τοΰ αύτοΰ τόπου καί των αυτών χρόνων 
ή μεταγενεστέρου κατά αιώνα.

« ........ -ΗΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΗΙ ΤΥΧΗ Ε[ΣΤΙΙ-
ΣΕΝ]»3). t. ε.

« .........-ης Διάκονος έκ τών ιδίων τή Τύχη έ[στησεν]».
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Επιγραφή αναθηματική δκτάστιχος Λατινική αποτελούσα τετράστι
χον ήραιιελεγεΐον επί μαρμάρινου βάθρου ανδριάντας ύψ. 1,80 μετρ., πλ. 
κατά τήν βάσιν 0,80, έν τώ μέσω 0,70 καί πάχ. 0,73 τοΰ μ. άπολήγοντος 
εις ανθέμια κατεστραμμένα. Έπί τοΰ πεδίου τοΰ ώς στήλης βάθρου έμ
προσθεν ήτο πρότερον κεχαραγμενη ελληνική επιγραφή, ής άποξεσθείσης 
πλήν τοΰ έπί τοΰ κανονος «Αγαθή Τύχη» καί μή καλώς λειανθείσης τής 1 2 3

1 ) Ή  επιγραφή είναι ανέκδοτος,
2 ) ’Ίδε JI uo t, Ά  π ο σ c ο λ ί δ ο υ, περί τή; γλώωτης τών Θρμκών, Θυα- 

κικά, τόμ. Λ'. έτος 1933, σελ. 10ό εν τή λ. Σ ο ύ ρ α.
3) ‘ Η επιγραφή είναι ανέκδοτος.
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επιφάνειας έχαράχθη ή λατινική έπιγραφή, χρησιμοποιηθέντος του βά
θρου διά τον ανδριάντα τοΰ εις δν άναψέρεται ή επιγραφή στρατηγού. 
Πιθανώς δε έχρησιμοποιήθη καί αυτός ό πρότερος άνδριάς, άντικατα- 
σταθείσης μόνης, τής κεφαλής, ώς πολλάκις εγίνετο κατά τοός χρόνους 
εκείνους, καθώς άντικατεστάθη καί ή επιγραφή, εξ οΰ καί ή μή καλή 
λείανσις τοΰ πεδίου αυτής.

Τό βάθρον άνευρεθη εις βάθος 2 μέτρων από τοΰ νϋν εδάφους έκ- 
σκαπτομένου παρά τοΤς λειψάνοις των θεμελίων τοΰ ανατολικού Ρωμαϊ

κού τής κάτω πόλεως τείχους, εν φ χοόρφ υποτίθεται, δτι έ'κειτο τό ’Ασκλη
πιείου, καταστραφέν κατά τήν τής πόλεως υπό των Γότθων πολιορκίαν 
(251 μ. χ.) ώς έκτος των τειχών κείμενον. Έπέκειτο δέ επί τετράπλευρου 
ενός τετραγ. μέτρου έκ· γρανίτου πλακός πάχ. 0,20  τοΰ μ. Βαθΰτερον κατά 
έν μέτρον από τής θέσεως τοΰ βάθρου εΰρέθη τό έδαφος έπεστρωμένον 
διά μεγάλων έκ γρανίτου πλακών (2X1 τοΰ μ). "Ωσαύτως κατά τάς έκ- 
σκαφάς άνευρέθησαν καί τμήματα τετράπλευρων μαρμάρων υπέρ τό μέ
τρον, τεμάχια μαρμάρινου θριγκού καί μάρμαρα πεπυρακτωμένα. Έκ των 
παρά τφ βάθρφ εύρεθέντων χάλκινων νομισμάτων τοΰ Λικινίοΐ' καί τοΰ 
μεγάλου Κωνσταντίνου καθορίζεται ό χρόνος τής επιγραφής, αρχή τοΰ τρ-
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τάρτου α’ ώνος. Έκ των παρατιθέμενων δυο ε'κόνων οραίνεται δ τύπος 
τοΰ βάθρου και ό των γραμιτάτοον, *Η επιγραφή κατ’ ανάγνωσιν του συλ- 
λογέως έχει εμμέτρως φδε :

f  IIic est queni ceniis eouitum peditumque magister, 
consul, patricius imperiiq[ue] parens.

Ipse triumphato(r;) rediit nunc victor ab orbe, 
gloria Romanis Tubasius Cituis. i)

T r i u m p h a t o ,  αν μή έκληφθή ώς επίρρημα, ώσπερ τά : multo, 
cito, tuto, crebro, necessareo κτλ. δέον ν’ άναγνωσθη triumphato(r) 
παραληψθέντος υπό τοΰ χαράκτου του r εξ αβλεψίας προ τοΰ άκολουθοΰν- 
τος ετέρου τοΰ rediit. 1

1) Ή  επιγραφή είναι ανέκδοτος.
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T u b a s i u s ,  πρωτοφανές κύριον ονομα, εκ του t u b a  (;) (σάλπιγξ) 
πρβλ. tubieen.

C i t  u i s', πάντως έκ του c i t u s (cieo-cio)=eu*m}To;, ταχύς. Ό  
εις—i s σχηματισμός αντί εις— u s παράδοξος. C i t u i s=ce!er.

A b  o r b e :  o r b i  s — η οικουμένη καί αυτό to Ρωμαϊκόν κράτος. 
Επειδή δμω; ή αφαιρετική αύτοΰ είναι o r b i  καί ούχί o r b  e, τοΰ δέ 
u r b s είναι u r b e , ύποθετέον μάλλον ott έχαράχθη κακώς o r b e  αντί 
u r b e , (πρβλ. urbe et orbi). U r b s δέ 7] πόλις καί ιδίως ή Ρώμη. "Ωστε 
ό Τ. κατά ταΰτα κατήγαγε θρίαμβον έπανελ\>ών έκ Ρώμης. Ή  Ιπιγραφή 
σημαίνει :

«Ούτος, ον βλέπεις, είναι ιππέων καί πεζών αρχών, ύπατος, πατρίκιος 
καί του κράτους υπήκοος. Ό  αυτός εν θριάμβω επανήλθε τώρρ νικητής 
έκ τής Πόλεως, δόξα εις τού; Ρωμαίους—ό Τουβάσιος Κιτόεις(;)».

Καί a peu pres εν άρχαιοπρεπεΤ ελεγείφ :

Ί* ΓΌν καθορμς πεζών τε καί ίππήων άγος έστι, 
πατρίκιος δξ ύπατος, πειθόμενος βασιλεΐ.

Νΰν επί νείκαις έκ πολέμοιο κατήγε θρίαμβον, 
κλειος Ρωμαίοις Τουβάσιος Κιτόεις.
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Επιγραφή επτάστιχος αναθηματική, κεκομμένη άνωθεν, επί έξ ασβε
στόλιθου στήλης κεκομμένη; άνωθεν καί κάτωθεν, ύψ. άριστερόθεν 0,45, 
πλ. 0,55 καί πάχ. 0,50 τοΰ μ. χρησιμοποιηθείσης υπό των Βυζαντινών εις 
τήν τειχοδομίαν τοΰ νοτιανατολικοΰ τείχους τής κάτω πόλεως, νΰν δέ 
άποκαλυφθείσης μετά τήν κατάρριψιν τοΰ τείχους. Έκ τών σωζομένων 
επτά στίχων πλήν τοΰ πρώτου κεκομμένου έν μέρει καί τετριμμένου καί 
τοΰ δευτέρου έν τελεί τετριμμένου, οι λοιποί άναγινώσκονται καλώς. Τό 
ύψος τών γραμμάτων είναι 0,03 τοΰ μ. Προέρχεται από τοΰ δευτέρου- 
τρίτου αίώνος. Κατά πιστήν άντιγραφήν τοΰ συλλογέως καί συμπλήρω- 
σιν ή επιγραφή έχει :

«[Ε]ΝΚΡΑΤΙΑΣ ΙΙΡ[ΟΜΑΧΟΣ ΜΕΡΑΣ;] 
ΝΕΙΚΗΣΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΕΡΟΥΣ ΕΙΣ . . .
Α ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΙΣ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥ

ΜΕΝΗΝ ΠΑΝΚΡΛΤΙΟΥ ΜΕΝ ΤΕΣΣΑ
ΡΑΚΟΝΤΑ Π.ΑΛΗΣ__ΔΕ ΕΝΝΕΑ 

[Υ]ΠΟ ΕΠΙΣΤΑΤΗΝ ΑΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΝ 
ΚΥΜΑΙΟΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ*

ήτοι « . .. . [Έ]νκρα-
τ(ε)ίας πρ[όμαχος μέ- 
γας;] νεικήσας αγώνας 
ιερούς Ε ί σ [ει;] α α
στικούς εις ά'πασαν 
τήν οικουμένην, παγ
κρατίου μέν τεσσαρά1·
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κοντά, πάλης δέ εννέα [ύ]πό επιστάτην Αύρ(ήλιον Αύρηλίου) Θεόδωρον 
Κυμαΐον. Ευτυχώς» ’ ).

Έν τφ τελεί του δευτέρου στίχου είναι τετριμμένα δυο η τρία γράμ
ματα, ών τό πρώτον ομοιάζει προς Ε.

Έκ τοΰτου δύσκολος καθίσταται ή συμπλήρωσις τής λέξεως, ήτις 
προφανώς είναι δνομα αγώνων. Να ύποτεθή δτι ούτοι είναι Ε ΙΣΕ ΙΑ = 
Εϊσεια (;) προς τιμήν τής θεάς I σ ι δ ο ς, ήτις γράφεται και Ε I σ ι ς ;

Συμπλοκή γραμμάτων άπαντά μόνον μία, ή έν τή λέςει ε ν ν έ α  τοϋ 
Ν μετά τοϋ Ε.

Ε π ι σ τ ά τ η ς  έν τοΐς γυμνικοΐ; άγώσι καί βραβεύς αυτών, ό επι
στατών καί δικάζων τούς αγώνας*).

=Έκ τε τής προκειμένης επιγραφής καί έξ άλλης ευρειίείσης έν Τραϊα- 
νή Αύγούστη καταφαίνεται δτι. επί ρωμαιοκρατίας έκαλλιεργείτο σπου- 
δαίως έν τή έπαρχίρ Θράκη ό αθλητισμός. Εις τούτο όμολογουμένως συνε- 
τέλουν καί οί έν Φιλιππουπόλει τελούμενοι έν τφ μεγαλόπρεπε! της στά
διά) πα ΐ'θρμκικοί αγώνες, τ ά Κ ε ν δ ρ ί σ ε ι α  Π ύ θ ι α .  Δυστυχώς άγνω
στον παραμένει ήμΐν τό ό'νομα τού δεινού τούτου Φιλιπποπολίτσ»· παγ- 
κρατιαστού, ένφ περιεσώθη ήμΐν τού Τραϊανέως δεινού δρομέως Φρόντω- 
νος Διοφάνους 3). Πολλά τών νομισμάτων τής Φιλιππουπόλεως φέρουσιν 
άθλητικάς παραστάσεις.
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Επιγραφή πεντάστιχος αναθηματική, κεκομμένη αριστερόθεν καί κά. 

τωθεν, επί τμήματος μαρμάρινου βάθρου ϋψ. νϋν αριστερόθεν 0,39—δε- 
ζιόθεν 0,21, πλ. 0,45 καί πάχ. αριστερόθεν 0,25—δεξιόθεν 0,10 τοϋ μ. 
καί τετμημένου κατά τό μέσον σχεδόν καθέτως. Τό τμήμα τούτο τοϋ βά
θρου έχρησιμοποιήθη υπό τών Βυζαντινών εις τήν τειχοδομίαν τοϋ αυτού 
τείχους. Τό ύψο: τών γραμμάτων τής έπιγραφής είναι 0,01 τοϋ μ. Ή  έπι- 
γραφή προέρχεται από τών χρόνων τοϋ Ήλιογαβάλου 218—222. Κατά 
πιστήν αντιγραφήν καί συμπλήρωσιν υπό τού συλλογέως ή επιγραφή έχει:
«[Τ]ΟΝ ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΝ τ. έ. «[Τ]όν αγωνοθέτην τών πρώτων Πυθίων 
[Τ]ΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΥΘΙ Κενδρεισίων [Αύρ(ήλιον;) Σελάστ[ην ό τών] 
ΩΝ ΚΕΝΔΡΕΙΣΙΩΝ [ΑΥ- Φ[ιλιππουπολειτών δήμος. Ευτυχώς]».
[Ρ;] ΣΕΛΑΣΤ[ΗΝ Ο ΤΩΝ]
Φ[ΙΛΙΠΠΟΠΟΛΕΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ. ΕΥΤΥΧΩΣ;]. 1 2 3).

1) Ή  έπίγραφή είναι ανέκδοτος.
2) Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς  ’ Η λ έ κ τ . 690.— Π λ ά τ ω ν ο ς ,  νόμοι, 12,649.
3) Μ. ’ Α π ο ο χ  ο λ ί δ ο υ , Συλλογή έπιγρ, Τραϊάνής Ανγούατης, άρ. 2ρ.
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Ό  πρώτος στίχο; απέχει του άνωθι αΰτοΰ κανόνος 0,20 τοΰ μ. Συμ- 
πλοκαί γραμμάτων έν μέν τφ πρώτω στίχω των ΤΗΝ, έν ιφ δευτέρφ 
των ΩΝΠ (των Πυθίων) εν δέ τφ τρίτω των ΩΝ (Πυθίων).

Επειδή αγωνιστικά όρειχάλκινα μετάλλια των Φιλιππουπολιτών, 
κοπέντα επί τοΰ Καρακάλλα, φέρουσι μόνον την επιγραφήν «ΠΥΘΙΑ — 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ εν Φιλιπποπόλει», έτερα δέ τοιαϋτα κοπέντα επί τοΰ 
Ήλιογαβάλου φέρουσι τήν επιγραφήν «ΚΕΝΔΡΕΙΣΙΑ ΠΥΘΙΑ Φιλιπ- 
πουπόλεως νεωκόρου» 1), έπεται δτι οι τοπικοί αγώνες Κ ε ν δ ρ ε ί σ ε ι α  
επί τοΰ "Ηλιογαβάλου ήνώθησαν μετά των Π υ θ ί ω ν  μεταβληθέντες εις 
Πανθρφκικοΰς. "Αγωνοθέτης δέ των πρώτων τούτων II υ θ ί ω ν Κ ε ν- 
δ ρ ε ι σ ί ω ν αγώνων ήτο ό Σ ε λ ά σ τ η ς, εις ον προφανώς 6 των 
Φιλιππουπολιτών δήμος ευχαριστών έστησεν ανδριάντα, εις το βάθρον 
οΰτινος έχαράχθη ή προκειμένη επιγραφή.

Έκ τής επιγραφής ταΰτης εκφαίνεται δτι ή έν Σοφίφ εΰρεθεΐσα κε- 
κομμένη έν αρχή επιγραφή « ... ,θίων τής πρώτη[ς] τετραετηρίδος κατά 
τό δόγμα τής κρατίστης βουλής καί τοΰ ίερωτάτου δήμου άγωνοθετοΰν- 
των Ίουλ(ίου) Φιλοπάππου καί Φουλβίου "Αστικού καί Άντωνιανοΰ 
’Ασιατικού καί Άντωνιανοΰ Άσκληπιάδου καί Άρρίου Πάππου* 1 2) 
κακώς συμπληροΰται [ Κ ε ν δ ρ ε ι σ ί ω ν  τ ώ ν  Π υ]θ ί ω ν, διότι 
τών τοιουτων πρώτων εις μόνον ήτο ό αγωνοθέτης, ως διαπιστοΰται έκ 
τής προκειμένη; επιγραφής. Δέον λοιπόν νά παραμείνη μόνον Π υ θ ί ω ν  
ή νά συμπληρωθή [Ά  λ ε ξ α ν δ ρ ε ί ω ν  Π υ]θ ί ων ,  ών τών πρώ
των άγωνοθέται ήσαν οί μνημονευόμενοι πέντε πολιται τής Σερδικής ή 
τής Φιλιππονπόλεως. Τών έν Φιλιππουπόλει αγώνων, κατά τήν τέλεσιν 
τών οποίων συνήρχετο εις τήν μητρόπολιν τής Θράκης τό Κ ο ι ν ό ν 
Θ ρ α κ ώ ν ,  μετεΐχον πάντες οί Θράκες, επομένως άγωνοθέται αυτών ήτο 
δυνατόν νά είναι πλήν τών Φιλιππουπολιτών καί πολιται καί άλλων τής 
επαρχίας Θράκης πόλεων, οίον τής Παυταλίας, τής Σερδικής, τής Τραϊα- 
νής Αυγοΰστης.

Τό όνομα Σ ε λ ά σ τ η ς είναι έλληνικώτατον έκ του σ ε λ ά  ω—

1) «Πύθια έν Φιλιππουπόλει» D u m o n t - H o m o l l e ,  Melanges, σελ. 392, 
άρ. 74. «’Αλεξάνδρεια Πύθια» E c k h e l ,  doctrina nnmorura veterum, II, 4β. 
«Κενδρίσεια Πύθια» αυτόθι I, σελ. 4» καί I V ,  σελ. 437. Πρβλ. καί CIA, τομ. III, 
129. Arch epigr. Mittb. τόμ. X IX , σελ. 231. «Φιλιππόπολις νεωκόρος» Μ i ο ti
n e t, description des medailles antiques, I, 417. Suppl. V, 68 κέξής.

2) D o b r o u s k y ,  Arch, epigr. Mitth. τόμ. X V III, σελ. 110, άρ. 13 καί 
Sbornik, τόμ. XII, σελ. 322, άρ. 1. Κ a 1 i n k a Denkmaler in Bulgarien, σελ. 99. 
άρ. 10 2 . —K a z a r o w, Συμβολή εις τήν άρχαίαν τής Σοφίας ιστορίαν, άρ. 10.

0  ρ α η (, κ ά Ζ'. 13
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α ε λ (χ ζ ω (σέλας)' πρβλ. έράω—εραστής—Εραστής—γ ε λ ά ω — γ ε λ α σ τ ή ς —  
Γελάστης κτλ.
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Επιγραφή αναθηματική μονόστιχος άνωθι μαρμάρινου ανάγλυφου 
κεκομμένου κάτωθεν των θεών τής ύγιείας. Τό άνάγλυφον νυν έχει ϋψ. 
0,22, πλ. 0,25 και πάχ. 0,05 του μ. Αριστερόθεν παρίσταται ή Ύγίεια κρα
τούσα τον οφιν, ,δεξιόθεν ό Ασκληπιός εν ίματίφ έχων τήν δεξιάν τεταμέ- 
νην προς τά κάτω, άμφότεροι κατ’ ένοόπιον, ών τά από τής δσφυος προς τα 
κάτω είναι κεκομμένα, και έν τώ μέσφ αυτών ό Τελεσφόρος φέρων επί 
κεφαλής καυσίαν, οϋ μόνον ή κεφαλή διασφζεται. Εύρέθη κάτωθεν του 
λόφου τών Σχοινοβατών εις βάθος υπέρ τά τρία μέτρα. Τό ΰψος τών 
γραμμάτων είναι 0,025 του μ. Συνδεδεμένα γράμματα είναι τ ά : Π 1 Ω Κ· 
Κατ’ άνάγνωσίν τοϋ συλλογέως καί αντιγραφήν ή επιγραφή, ήτις είναι 
καμπυλοειδής, έχει:«ΚΥΡΙΩ ΑΣΚΛΗΙΙΙΩ ΚΕ (sic) Υ Γ Ε ΙΑ »!), ήτοι 
«Κυρίω Άσκληπιφ κέ (sic; 'Υγεία». Πάντως έν τφ κάτω περιθωρίφ τοϋ 
αναγλύφου ήτο τό όνομα τοϋ άναθέτου κεχαραγμένον. Τό άνάγλυφον 
προέρχεται από τοϋ τρίτου αίώνος καί είναι ίκανώς καλής τέχνης.
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Έννεάστιχος αναθηματική ευχαριστήριος επιγραφή επί από κινδύνου 
σωτηρία επί μικρας ορειχαλκίνης πλακός ϋψ. 0,078, πλ. 0,079 καί πάχ. 
0,01, ευρεθείσης έν Φιλιππουπόλει. Ή  πλάξ εκατέρωθεν έχει λαβίδας, ών 
ή δεξιόθεν ειΐ'αι έκκεκομένη. Προέρχεται από τοϋ β '—γ' αΐώνος.

<Άιί ύ\|ησ[τ]α) Γ(άϊος) Μά[λ]λιος Άγαθόπους υπέρ τής τών πατρώνων 
Γ(αΐου) Μα[λ]λίου Άκΰλου κα(Ι) Φλαουίας Τιοΰτης καί τέκνων αυτών 
σωτηρίας καί έαυτοϋ χαριστήρι(ο)ν» ").

Ό  Kazarow άναγινώσκει Μ α ί λ ι ο ς.—Μάλλιος καί Μάνλιος, λατ. 
Ala. 11 ius καί Manlius, σύνηθες οικογενειακόν παρά τοΐς Ρωμαίοις όνομα. 
II <ί τ ο ω ν έκ τοϋ λατινικού patronus, ό παρά τοΐς Άθηναίοις π ρ ο- 
σ τ ά τ η ς, έξ ου καταιραίνεται ότι ό άφιερών τήν έπιγραφήν ήτο δοϋλός 
τις ή απελεύθερος (1 ibertus), όθεν έλαβε καί τό όνομα του κυρίου του. 
Τό έπίθετον Ά  γ α θ ό π ο υ ς έδύθη αϋτφ, διότι διά τής εισόδου του 
εις τον οίκον τοϋ κυρίου του προσεκομίσατο αϋτφ ευτυχίαν, είχε δηλ. 1 2

1) Ή  επιγραφή είναι ανέκδοτος. Πρβλ. τήν ύπ* ορ. 74 Συλλογής επιγραφών 
Τραϊανής Αύγούστης.

2) Kazarow G- Έπετηοίς Έ θν . βιβλ. καί μουσείου Φιλιππουπόλεως, έτ. 1923, 
σελ. 201, άρ. II.



ως λεγεται παρ ημίν, κ α λ ό  π ο δ α ρ ι κ ό ,  Τό όνομα Τ ι ο V ΐ  η 
άπανταί καί αλλαχού ι),

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
3

Κατά την παρατιθεμενην φωτογραφίαν τής επιγραφής καί την -υπό 
τον συλλογέα); αυτοψίαν ή άνάγνωσις αυτής καί συμπλήρωσις εχει:
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> Κέλεσος Α υ[ρ(ηλίου)] 
Μακεσάτος 
έστησε, Νέα[ν- 
δρος ανέστη[σε

[εύ]χαρι(στήριον) 
Κελτο...
Β jv . . .

Έν τΓ| πέμπτη γραμμή το ήμισυ τοΰ πεδίου αυτής είναι εντελώς 
λεΐον, εξ ου φαίνεται δτι άφείίΐη κενόν, ίχνη δε διασώζονται μόνον των 
γραμμάτων ΕΥ προ τοΰ χ α ρ (ευχαριστήριον).

Επειδή τα από τής έκτης γραμμής στοιχεία είναι μεγαλύτερα των 
των προηγουμένων κατά 0,01 μ. καί διάφορα αυτών κατά την -γραφήν, 1

.."

1) ΚΙδε έπιγρ. άρ. 71.
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εικάζεται δη αρχικά»; ή επιγραφή κατέληγεν εις τό < ε ύ > χ α ρ ι (σ τ ή- 
ρ ι ο ν), έν μεταγενεστέρφ δέ χρόνο» προσετέθησαν τά ακόλουθα, άτινα 
πάντως είναι ονόματα συναναθετών, δυσσυμπλήρωτα.

’Άν ή γενομένη συμπλήρωσες είναι πιθανή, δπερ εκ τής αυτοψίας 
τής επιγραφής φαίνεται αμφίβολον, δέον νά σημειωθή δτι ό τών Λα
κών βασιλεύς Βυρεβίστας μνημονεύεται έν ψηφίσματι ευχαριστήριο.» τής 
Λιονυσοπόλεως, ούχί τής ’Οδησσού, πρός τινα των συμπολιτών δια τάς 
προς την πύλιν του υπηρεσίας και τύ έν αύτώ χωρίον τό άφορών εις τον 
βασιλέα έχει: «. . .τοΰ βασιλέως Βυρεβίστα, πρώτου και μεγάλου γεγονό
τος τών επί Θράκης βασιλέων και πάσαν την τε πέραν τοΰ ποταμού καί 
την επί τάδε κατεισχηκότος».1) Το όνομα Μ α κ ε σ ά τ ο ς  ά π α ν τ ά  καί 
εν τή  υπ’ άρ„ 45 επιγρ.

Συμπλήρωσις τής επιγραφής 49.
Τά ονόματα τών μετοικησάντω·ν Θρακών εις τό Ιδρυθέν έμπόριον 

Π ί ζ ο ς ?).
Στήλη α'. Κώμης Σ κ ε λ α β ρ ί η ς :  [Βυ]ζη[ς] Μουκατράλεος. 

Δό[λης] Μο[υ]κα[τράλεός], Βείθης Βιάρτου, Δΰδης Κέλσου, [Β]ειθ[ά]ς 
Τάρσου, Μουκάτραλις ’Άθυος, Μουκάτραλις Βειθήους Βόσις, Μουκάτρα- 
λις Βείθυος, Μουκάτραλις Δίνεος, Αύλουζενις Τάρσου συν αδελφή». Κώμης 
Σ τ ρ α τ ο π ά ρ ω ν: Αΰλοΰπορις Αύλουπόρεος, Ζουράζεις Αύλουζένεος, 
Μουκά[π]ορις Μουκατράλεος συν άδελφφ, Μουκάτραλις Αύλουπόρεος, 
Μουκάτραλις Μουκατράλεος, Έπτήτραλις Αυλουζένεος, Βεΐθυς Μουκατρά
λεος, Σάλας Μουκατράλεος, Βειθυς Έπτητράλεος, Έπτενις Κρήσκεντος» 
Κότυς Καρώσσου, Μουκάτρα/α.ς Ρυμητάλκου, Μουκάτραλις Έπτένεος’ 
Μουκάτραλις Σπαρτόκου, Μουκάτραλις Βυζου, Μουκάτραλις Έβρ[έ]νεος 
συν άδελφφ, Μουκάτραλυς Μουκατράλεος, Ταρσάς Μουκατράλεος, Σίδμους 
Βυζου, Έπτήτραλις Μουκατράλ,εος. Κώμης Κ ρ α σ  α λ ο π ά ρ ω ν :  Αύλού- 
ζενις Β[ρ]ειζένε(ος), Αύλουζενις Λιβείθυος, Αύλουζενις Μουκαπόρε(ος), 
Έπτή[π]ορι.ς Μουκατράλεος, Μουκάπορις Άντιόχου, Μουκαβίθυρις Δισΰ- 
ρου συν άδελφοίς, Βρινκάζεις Έπταικένθου, Βρινκάζεις Αυλουζένεος, 
Βρείζενις Βείθυος, Γίλπυρις Δυτουτράλεος, Σεθείλας Βρειζένεος, Διασκού- 
πορις Βρειζένεος, Βεΐάυς Διβείθυος, Έπταίκε[ν]θος [Μ]ουκατράλε[ος], 
Μουκάτραλις Μουκα[π]όρεος, Μουκάπορις Μο[υ]κατράλεος, Μουκάπορις 1 2

1) Κ a 1 i n k a, Denkmaler in Bulgarien, σελ. 86 , άρ. 95.
2) J i r e c e k, Areheol epigr. Mittheil, X, 95.—D u m o n t - H o m q l l e  

αυτόθι, σελ. 317, άρ. 61.—D o b r o u s k  y, Sbornik, XII, σελ. 250, άρ. 29 καί Bul
letin de corresp. Hellen. έ τ .  1896, σελ. 374 κέξ. πίναξ X II—XIII, Seure, Bull, de 
corr. Hell. έτ. 1898, σελ. 180 κέξ. πίν. II. D i t t e n b e r g e r  Sylloge inscr. 
Grace. έκδ· Ιί, άρ. 931. C a g n a t, inscr. gr. τόμ. I, σελ. 251, άρ. 766. K a l i n *  
k a, Denkiniiler in Bulgarin, σελ. 29 κέξ. άρ. 34.
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Βείθυος,- Μονκάπ[π]ορις Δορζένθου, Σαβεΐνος Σαβείνον, Συΰρις Ανλου- 
ζένεος, Σεκοϋνδος Μονκατράλεος, Σοΰρις Βρι νκαζέοεος συν άδελφφ.

Στήλη Βλ Κιόμης Σ κ ε π t ώ ν: Κέλσος Ααληπόρεος, Μοί'κάτραλις
Βόσευς, Μο[ν]κ[άτραλ]ις....., Σκανριανός Σκα[νρ]ιανοϋ, Δντοΰπορις Βεσ-
σοδένθου, Σονρις Δολήους ΙΙαντάς συν άδελφφ. Κώμης Γ ε λ ο ν π ά ρ ω ν :  
Αν[λ]ονζενις Ανλονζ[έν]εος, Αυτοότραλις Βε[ί]θυος, Μονκάτραλις Μο[ν]- 
κατράλε(ος), Μονκάτραλις Σαθήους, Μονκάτραλις Βείθυος, Μονκάτραλις 
Αιασκονπόρεως <ζΜζ> Μονκάτραλις Α ΰλονζέ[ν]εο[ς], [Δ]ιασκοΰπορις Βριν- 
κα[ζ]έ[ρευς].— αρακων, Δ[ι.ο]μ[ ήδ]η[ς] Δ[ι]ομήδονς, [Μ]ο[ν]κ[άπ]ορις Δ[ρ]έ- 
νεος, Ψλ(άβιος) Μ..[σ]κ[έ;]της. Κο)[μ].|ς Κ ο ν ρ π ί σ ο υ: Μονκάπορις Βει- 
θνο[ς], Βρασήτραλις Μονκατράλεο[ς], Μονκάτραλις Βρειζένεος, Μονκάς 
τ[ρ]αλις Βείθυος, Μονκάτραλις Μονκατράλεος. Κώμης Β α.ζ σ π ά ρ ω ν ;  
Βεΐθυς Τήρον, Βαστοκείλ[α]ς Βείθυος, Δν[τ]υΰτρα[λ]ις Βειθυτρ[ά]λε[ος] 
Δια[σκ}οΰπορις Μο[υ]κ[απ]όρεος, Δντο[ντρα]λις Δυτοντράλεος, Δημ[ο]σθέτ 
νης Τήρον, Δρι ν[σ]είστας Β[ρ]ι νκαζέρεος Έρμογενης, Δντοΰτραλις Σάλου
Σ ...., Κέλσος Μουκαπόρεος, Μονκάτραλις Μουκαπόρεος, Μονκάτραλις
Βρειζένεος, Μουκάτρ[α]λις Διασκονπόρεος, Μονκά[τρα]λις Δαληζάλεος, 
Μονκάτρ[α]λις Σάλον, Μονκάτραλις Δντοντρ[άλε]ος, [Μ]ουκ[ια]νός.[Μαρ]- 
κέλλον, Έπτήπορις Δυτοντράλεος, [Σ]άλα[ς] Δεροδένθον, Σάλας Κέ[λ]- 
σον, Τήρης Μονκατράλεος, Αν[ρή]λιος Μονκατράλεος, Αύ[λ]οΰ[ζ]εν[ις_ 
Μ]ονκα[τράλεος], Μονκάτραλις Λυλουζ[έ]νεος, Άττικό[ς] Δυτοντράλεος, 
Βε[ίθ]ν[ρις]...ρ[σ..λ]ον, Βεΐθνς Βρινκαζέρ[ε]ος, Βρινκάζεις Δολήονς, Βονρ- 
γεΤλος Βείθυος, Βεΐθνς Βειθυτράλεος, Δντοΰτραλις Δολήους Τραζυρέσης

Στήλη γ'. Γενικείλας Αΰλοτράλε[ος], Δντοΰτραλις Διασκονπόρεος 
Δ όλης Σαλ[ουτρ;]άλεος,... σας.... ιστ[ου], Δόλης....,Έπτήτραλις Δολήονς, Λιο- 
[ΰπορ]ις Σάλον, Δόλης Αΰλοντράλευς, Δρινσίστας Διουκείλον, Έπτήτραλις 
Βειθυκείλον, Έπτήπορις...κάδον, Κάστωρ Ανλονζένεος, Κέλσος Δρ[ι.νσί- 
σ]του, Κέλσος Σάλον [σ]ύν άδελφφ, Μονκάτραλις Γε[μ]..ε[ί]λον, Μονκά- 
τραλις Βρινκαζέρεος, Μονκάτραλις Δολήονς, Μουκάτρ[αλ]ις Δα(λ)η[τρ]ά- 
λεος II. . .ος, Μονκάτραλις Διασκονπόρεος, Μονκάτραλις Βρειζένεος^
Μου.........Μονκατράλεος συν άδελφφ), Μονκάτραλις Δ[ίου ;]τ[ρά]λεος],
[Μουκάτρα]λις Δυτουπόρεος, Μονκάτραλις Μουκαπόρεος, Μονκάτραλις 
Μονκαζάλεος, Μο[νκάπ]ορις Μονκ[απόρε]ος, Μονκάτραλις Σε[υ]θου, Μον- 
κάτραλις [Βείθ]νος,· Μονκάτραλις Δ[ντουτρ]άλεος; Μονκάτραλις Διο[νπό]- 
ρεος, Μονκάπορις Μονκαπό[ρε]ος κληρ(ονόμος) Ρονστίκου Βείθυος, Σά
λας Δολήονς, Σκέλης Διασκένθον, Σκ[έ]λης Δολήονς, Σεΰθης Δ[α]λητρά- 
λεος, Ταρσάς Βρινκαζέρεος, Τήρης Βεσοδένθον συν άδελφφ, Τήρης Κέλ- 
σον, Ταρσάς Μονκατράλεος, Μ(άρκος) Ανρ(ήλιος) Άβίδιος Τίτος, Δόλης 
Δρινσίσ(τον), Μονκάτραλις Δ[ολή]ονς, Σάλας Μουκαπόρεος, Σκέλης Κέλ- 
σου, Δντοΰτραλις Δντοντράλ(εος). Κώμης [Σ] τ ρ ο ν ν ε ί λ ο ν : Τούλι ς
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Δαλ<τ>ητράλεος, Μουκιανύς Δ[ιβρει ;]ζένει(ος), Σκ[έ]λης Σκύθου, Θύ- 
λης ’Απολλοδώρου, Φίλιππος Φιλίππου, Δυτούτραλις Μουκατράλεο,ς Έ φ- 
[έτης]. Κώμης Β ο υ σ ι π ά ρ ω ν : Μουκάτραλις Μουκατράλεος.

Στήλη δ'. 0[ί πρ]ώτοι οικήτορες : ’Αρχέλαος Άκύλου, ’Αντώ
νιος ’Αντωνίου, Γ(άιος) Οΰαλέριος Ροϋφος, Μουκιανος Μουκαπό- 
ρεος, Μουκιανος Άκυλου, Ού[ά]λης Ούάλεντος, [Ούα]λέ[ριος Ρονψρος 
Σκου[σσέ ;]ους, Ρουφάς Στ[εφάνο]υ, Φλ(άβιος) Μουκιανος >.

Ειτα ακολουθεί τύ edictum του αντιστράτηγοι*.
Ή  ιστορική αΰτη επιγραφή δι άπιστοί τον συντελεσΟέντα ήδη κατά 

τον δεύτερον αιώνα έξελληνισμόν τής επαρχίας Θράκης. Διότι αναμφι
βόλους αί μνημονευόμενοι 9 Θρφκικαί κώμαι (Βαζόπαρα, Βουσίπαρα, Γα- 
λοΰπαρα, Κρασαλόπαρα, Στρατόπαρα, Κοΰρπισον, Σκέπται, Στρουνειλον 
και Σκελαβρία), εξ ών συνφκίσθη το έμπόριον, έν ω ακριβώς ή;άπό Φιλιπ- 
πουπόλεως στρατιωτική οδός διεκλαδίζετο προς την Τραϊανήν και προς 
την Άδριανοΰπολιν, εκειντο μεταξύ Φιλιππουπόλεως και Τραϊανής. Έκ 
τών άναγεγραμμένων 165 μετοίκων οί πλείονες φέρουσι γνήσια Θρακικά 
κύρια και πατρωνυμικά ονόματα έξηλληνισμένα γραμματικώς, δλιγώτεροι 
δέ Θρςικικά μεθ’ Ελληνικών ή Λατινικών πατρωνυμικών καί τάνάπαλιν 
καί μόνον 7 πλήρη Λατινικά καί 5 Ελληνικά καί τούτων οί 8 ήσαν ο̂  
πρώτοι έκ τών 9 οικήτορες. Ό  παρατιθέμενος ονομάτων αλφαβητικός 
κατάλογος επί τή βάσει τών έν τη επιγραφή κυρίων καί πατρωνυμικών 
δεικνύει τήν πατά τον δεύτερον καί τον τρίτον (εν αρχή) αιώνα αψευδή 
χρήσιν τών παρά τοΐς Θρφξί τής έπαρχίας Θράκης (τής υπαίθρου χώρας) 
ονομάτων. Ταΰτα ήσαν :

αλ) Θ ρ φ κ ι κ ά :  Αύλούζενις, Αύλούπορις, Βαστοκείλας, Βειθάς, 
Βειθυς, Βείθυρις, Βειθύκελος, Βειθύτραλις, Βεσσοδένθης, Βουργεΐλος 
(έκ τού Γερμ. Burgus), Βρασήτραλις, Βρείζενις, Βρινκάνζερις, Γελύπυρις, 
Γενικείλας, Δαλήζαλις, Δαλήπορις, Δαλήτραλις, Δεροδένθης, Διασκού- 
πορις, Διάσκενθος, Δίβειθυς, Διβρείζενις, Διοκείλας, Διούπορις, Διούτρα- 
λις, Δίσυρος, Δορζένθης, Δρένιος, Δρινσείστας, Δύδης, Δυτούπορις, Δυ- 
τούτραλις, "Εβρενις, Έπταίκενθος, "Επτενις, Έπτήπορις, Έπτήτραλις, 
Ζουράζεις, Θύλης, Κότυς, Ροιμητάλκης.

β'.) Θ ρ φ κ ο ε λ λ η ν ι κ ά :  Ά θυς, Βίαρτος, Βόσις, Βύζης, Δόλης 
ΔΧνις, Κάρωσσος, Σκέλη’ς, Ταρσάς, Τάρσος.

γ'.) Ε λ λ η ν ι κ ά :  Άντίοχος, Απολλόδωρος, Αρχέλαος, Αττικός, 
Δημοσθένης, Διομήδης, Έρμογένης, Έφέτης, Κάστωρ, Παντάς, Στέφα
νος, Φίλιππος.

δ'.) Λ α τ ι ν ι κ ά :  Άβίδιος, Άκύλας, Αντώνιος, Αύρήλιος, Γάιος, 
Ίούλις, Κέλσος, Κρήσκενς, Μάρκελλος, Μάρκος, Μουκιανος, Ούαλέριος,
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Οΰάλης, Ροΰστικος, Ρουφάς, Ροΰφος, ΣαβείνοςΓ Σεκοΰνδος, Σκαιιριανός, 
Τίτος, Φλάβιος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 153 ΕΠΙΓΡΑΦΗΝ

,Ό  καθηγητής τής αρχαιολογίας τοΰ εν Βιέννη πανεπιστημίου Egfgfer 
εις ον υπεβλήθη ή άναγνώσθεΐσα επιγραφή μετά τής φωτογραηηας της, 
ώς μοι άνεκοινώθη, προσκροΰων προφανώς εις τα το πρώτον άπαντώντα 
κυρία ονόματα Tubasius καί Cituis καί εις την ανυπαρξίαν τοιοΰτου 
ιστορικού προσώπου, ει καί συγκροτοΐ'μένου τότε τοΰ στρατού τής Ρωμα'ώ 
κής αυτοκρατορίας εκ παντοδαπών άνδρών καί δή Γότθων, Έρουλων 
καί άλλων ενδέχεται τα ονόματα να είναι ξενικά μετεσχηματισμένα λα
τινιστί, άναγινώσκει τό δεύτερον ήμισυ τοΰ τελευταίου πεντάμετρου τοΰ 
επιγράμματος στίχου αντί του TUBASIUS CITU IS—TU BASILIQCE 
TUIS.

'Υπολαμβάνει δηλ. τό U τοΰ Tubasius ώς τά γράμματα LI ηνω
μένα καί τό I τοΰ Cituis ώς Ε, καίπερ τής τών γραμμάτων χαράξεως 
μή βοηθοΰσης εις τοΰτο. Διότι τό U οΰδαμώς διαφέρει τοΰ εν ταΐς άλ- 
λαις λέξεσιν εννεάκις κεχαραγμένου, τό δέ I άν ήτο Ε, έδει να έχη καί 
τάς τρεις του οριζόντιας κεραίας ισομεγέθεις, ώς έχει αΰτάς δωδεκάκις, 
οπού άπαντα, ένφ αί εκατέρωθεν κεραϊαί του είναι μικραί ώς αί τοΰ I 
πανταχοΰ, ίχνος δέ οΰδέν τής μέσης διαφαίνεται. Οΰδ’ είναι δυνατόν νά 
ΰποληφθή δτι δ χαράκτης αντί κεφαλαίου Ε έχάραξε μικρόν e, διότι 
καί έν τοιαΰτη περιπτώσει ή κάθετος γραμμή έδει νά είναι καμπυλοειδής 
ώς ή τοΰ C, άφ’ ετέρου δέ λείπει ή κατερχομένη άνωθεν καμπύλη καί 
εις τό μέσον τής καθέτου καταλήγουσα. ’Αλλά καί τά υπολαμβανόμενα 
ώς ηνωμένα γράμματα LI είναι Ισοϋψή, ένφ εδει τό έτερον αυτών ώς 
άλλαχοΰ νά είναι ή μικίρότερον ή μεγαλΰτερον.

Έν τοιαΰτη άναγνώσει οί μέν πρώτοι τρεις στίχοι απευθύνονται 
υπό τοΰ έπιγραμματοποιοΰ προς τον θεατήν, ό δέ τελευταίος πρύς τον 
άνδριαντοποιηθεντα, δπερ παράδοξον. 'Ωσαύτως καί ή προσωνυμία τών 
Ρωμαίων διά τοΰ tu i(= o o i)  φαίνεται μοι άπροσδιόνυσος τιθεμένη υπό 
τοΰ έπιγραμματοποιοΰ, διότι οί Ρωμαίοι δεν ήσαν υπήκοοι τοΰ έξυμνου- 
μένου στρατηγοΰ, δστις ήτο πατρίκιος καί ύπατος μόνον. "Αν ήτο του
λάχιστον οΰτος numerator (αΰτοκράτωρ ή βασιλεύς), ίσως τό tuis Ro
manis ( =  τοΐς σοίς Ρωμαίοις) θά είχε τον τόπον του. Διότι ό αΰτοκρά
τωρ, δστις συνεκέντρου έν έαυτφ πάοας τοΰ κράτους τάς εξουσίας, ήτο 
δυνατόν νά θεωρή καί νά καλή τούς υπηκόους του Ρ ω μ α ί ο υ ς  τ ο υ  
καί οί Ρωμαίοι ώσαΰτως νά θεωρώνται ι δ ι κ ο ί του,  οΰχί δμως καί 
ό στρατηγός, δστις ήτο υπήκοος τοΰ κράτους (imperii parens).

Όπωςδήποτε, άν ή άνάγνωσις ή ή εικασία τοΰ καθηγητοΰ είναι 
πιθανή, τοΰ μέν λιθοξόου κακώς χαράξαντος τά περί οΰ δ λόγος γράμ
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ματα, τηΰ δέ επιγραμματοποιοί' ποιητική άδεια καλέσαντος τους Ρω
μαίους κτήμα τοϋ εξυμνούμενου στρατηγόν, 6 άναγινωσκόμενος Β α σ ι- 
λ ί σ κ ο ς είναι πάντως ο αδελφός τής αϋτοκρατε'ρας Βηρίνης, συζϋγου 
τοϋ Λέοντας Αον. Οντος πράγματι ήτο πατρίκιος καί τφ 4(>Γ) ήξιώθη τής 
υπατείας μετ' επιτύχει ς εκστρατείας κατά των Γότθων έν Θράκη. Έκ 
τούτον καθορίζεται καί ή χρονολογία τοϋ επιγράμματος μετά δηλ. το 4<>5 

καί προ τον 4ΐ>8, οπότε ιός γενικός αρχιστράτηγος άπέτνχεν οίκτρώς εις 
τόν κατά τόν Βανδάλων ’Αφρικανικόν πόλεμον. Τά τον βίου τον φιλο- 
δόζον καί ανικάνου τούτον άνδρύς είναι γνωστά έκ τής ιστορίας. Σφετε
ριστείς την βασιλείαν επί τοϋ αϋτοκράτορος Ζήνωνος τ φ  4 7 0  δεν ήδυνήθη 
νά κράτηση αυτήν πλέον τοϋ εΐκοσαμήνου, άνακαταλαβόντος δέ αυτήν 
τοϋ Ζήνωνος έξωρίσθη εις Κουκονσύν τής ’Αρμενίας, όπου άπέθανε 
τφ 4 7 7  ' ) .

’Επειδή ό Βασιλίσκος δεν έστράτενσεν εις Ρώμην (urbs), τό ab 
orbe κακώς έχαράχθη αντί τον ab orbi (— από τής επικράτειας, άπό 
τίνος τής επικράτειας τόπον) καί οϋχί αντί τοϋ ab uvbe ( =  από τής πό- 
λεως, άπό τής Ρώμης), ώς υποτίθεται κατά την ήμετέραν τής επιγραφής 
άνάγνωσιν.

Κατά την άνάγνωσιν τοϋ καθηγητοϋ τό επίγραμμα ελληνιστί έχει 
ωδέ πως'

f  "Ον καθορας πεζών τε καί ίππείων άγος έστι, 
πατρίκιος δ’ ύπατος, πειθόμενος βασιλει.

Νυν επί νείκαις έκ πολέμου κατήγε θρίαμβον 
Κλεΐος Ρωμαίοις, Σύ Βασιλίσκε, τεοΤς.

Μ ΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Σ 1

1) "Ιδε, Λ ά μ π ρ ο υ  Σ. ‘ Ιστορία τής ‘ Ελλάδος, τόμ. Γ'. σελ. 470 κεξ.— Τό 
προτασσόμενον toG σταυροΰ σημειον δηλοϊ δτι ή επιγραφή είναι χριστιανική.
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Χαρακτηριστικόν έξοχον εΰσεβείας τε καί φίλογενείας διδασκάλων 
παλαιών, διαστρόφου δέ διαθεσεως προς ίδιοποίησιν κοινοτικών περιου
σιών, παριστώσιν αί σήμερον έκδιδόμεναι διαθήκαι δυο διδασκάλων του 
Γένους, εν κοιμαις η' χωρίοις της παραλία: Θράκης προ της ΙΘ' έκατον- 
ταετηρίδος γεννηθέντων. Ούδεμίαν εΐχον περί αυτών γραπτήν μαρτυρίαν 
καθ’ ον καιρόν έξέδιδον τό βιβλίον μου ^Μνήμην ’Γανοχώρων^. Τάς ύπ9 

όψιν τών ά'ναγνωστών μου βραχείας ειδήσεις συνέλεξα μετά τό 1910 έν 
Κωνσταντινουπόλει, καί ίφ 1926 εν *Αγίφ ’Όρει, εκδίδω δ9 ένταϋθα ε?ς 
άΐδιον μνήμην εΰσεβείας καί φίλογενείας.

Εις τ '1 «Άποσημειώματα Χρονογράφου» (εν Άθήναις, 1932, μάλλον 
1933) μίαν καθωσίωσα σελίδα, καί οΰτε πλήρη μίαν; την 113, διά τον 
Ματθαίον τον παλαιότερον. Μαθητής τής πατριαρχικής ημών ακαδημίας 
καί διδάσκαλος αυτής, έδίδαξε καί έν τή Ελληνική σχολή τοϋ Μυριοφύ- 
του, ής ήτο καί, κατά πάσαν πιθανότητα, ιδρυτής, διότι φυτουργον αυτής 
άπεκάλει γράμμα κοινοτικόν τών μύριοφυτηνών καί μάλιστα «πρώτον φυ
τουργόν» —ΰπεγράφη δ’ό Ματθαίος έν αύτφ «προδην διδάσκαλος». Τό γράμ
μα καί ό περιέχων αυτό κώδηξ έκαΰθη κατά τον σεισμόν τής 27 Ιουλίου’ 
1912. Έλέχθη, ότι έδίδαξεν εις τό Μυριόφΰτον καί μετά τό 1791, γνω
στόν δέ μόνον ότι εγκαίρως άπεσυρθη· εις "Αγιον ’Όρος, έν τή μονή τών- 
Ίβήρων έν ή έμόναζε καί Νικηφόρος ό χαρτοφυλαξ, συμπολίτης' σχεδόν 
(εξ Ήρακλείτζης τής πλησιέστατα τφ Μυριοφυτω). Συνέγραψεν ό Ματ
θαίος ’Εγχειρίδιου περί συντάξεως τών τοϋ λόγουΓ μερών—καί Γραμματι
κής εισαγωγής τρία βιβλία, δίς έκδοθέντα άμφότερά εν Βιέννη, καί έν 
Κων)πόλει (*), όίτινα έξεδόθησαν. ’Ανέκδοτα δ’ έμειναν, εάν καί δλώς 
σώζωνται, ή έξήγησις 72 έκ τών Κατηχήσεων τσϋ έν άγίοις Θεοδώ- 
ρου Στουδίτου, καί Επιτομή τής καθ’ Έρμογένη ρητορικής' (Συναξα
ριστής τοϋ Νικοδήμου, εν υποσημειώσει εις την 1 1  νοεμβρίου—καί Μνήμη 
Γανοχώρων, υπό Μ. I. Γεδεών, σ. 153).

Έκ «καταλόγου τών τοϋ διδασκάλου Ματθαίου βιβλίων, απεζ μαρ- 
τίου ιθ'» γραφέντος έν τή ιερά μονή τών Ίβήρων (19 μαρτίου 1805), ου

* πΐιραπειαθείς από τών τοϋ Βρετοΰ, Νεοελληνικής Φιλολογίας Β' άριθ. 
60 καί 72 έγγραφα έν Χρονικοίς πατριαρχ. άκαδημίας σ. 203, οτι ή Γραμματική 
έξεδό&η τετράκις.
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άνωθεν μέν ή λέξις «έπιβεβαιοί» γράφεται, κάτωθεν δέ « f  δ πρώην Κων
σταντινουπόλεως Γρηγόριος», μανθάνρμεν δτι κατά τον τότε συμβάντα 
(L8 , ή 17 μαρτ.) θάνατον αυτού ευρέθησαν βιβλία 42. Μεταξύ τούτων 
ήσαν «εν  θ ε ο λ ο γ ι κ ό ν  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  ν—ε τ ε ρ ο ν  θ ε ο λ ο 
γ ι κ ό ν  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  ν—Μ ε ΐ α φ υ σ ι κ ή  χ ε ι ρ ό γ ρ α α φ ο ς  
Ε υ γ ε ν ί ο υ  — Γ ε ω μ ε τ ρ ί α  Θ ε ο τ ό κ η  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  ς—
’Α ρ ι θ μ η τ ι κ ή  τ ο ϋ  α υ τ ο ύ  κ α ί  Λ Ο Ι Π Α  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α  
—Γ ε Ο γ ρ α φ ι κ ό ν  Κ ο ρ ε σ ί ο υ  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  ν—Ε ί ς τ ή ν 
Έ ρ μ ο γ έ ν ο υ ς  ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή ν  σ χ ό λ ι α  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α— 
Π ε ρ ί λ η ψ ι ς  Λ ο γ ι κ ή ς  Ε υ γ ε ν ί ο υ ,  π ό ν η μ α  τ ο ϋ  α υ 
τ ο ύ  Μ α τ θ α ί ο υ »  δήλά γε δη καί τούτο χειρόγραπτον.

Κάτω τού καταλόγου σημείωσις, μεταξύ άλλων λέγουσα «καί δσα βι
βλία είχε προαφιερώσει εις το ελληνικόν έν Μυριοφύτφ σχολειον νά άπο- 
δοθώσιν, ως εκεί αφιερωμένα, τά.δ.έ λοιπά διά νά είναι εις χρήσιν τού 
έγγόνου τοϋ αύταδέλφου του, δτι ήκουσε πώς σπουδάζει καί προκόπτει, 
εχων εύφυιΐαν» (*).

Παρέθηκα την αναγραφήν των βιβλίων, όπως καί ετερα γνωσθώσι 
τοϋ Ματθαίου συγγράματα, αλλά γνωσθώσι καί ετέρων έλλήνων τοιαϋτα, 
έν χρήσει ΐσω ; έν τοϊς σχολείοις όντα’ καί τά μέν τοϋ Θεοτόκη ύποθε- 
τέον δτι είσίν επιτομή τις έκ τής εις τόμους τρεΤς έκδόσεως τών Μαθημα
τικών αυτού" τί δέ ήτο τό Γεωγραφικόν τοϋ Κορεσίου ;

Τή 20 μαρτίου 1805 δηλοΐ δΓ δλοσφραγίστρυ γράμματος αυτής ή 
ιερά Κοινότης τοϋ 'Αγίου ’Όρους, εύχομένη υπέρ τής ψυχής τού μακαρί
του διδασκάλου Ματθαίου» δτι «διά τού κύρ Νικηφόρου Ίβηρίτου....έλαβε 
μίαν ελεημοσύνην γρόσια 10 0 0 , άνά πεντηκοντα τό καθ’ έν μοτ’αστηριον 
γρόσια, καί έγράψαμεν τό αυτού δνομ.ά εις τήν ΐεράν παρρησίαν έκαστου 
Ιερού ημών μοναστηριού διά νά μνημονεύηται διηνεκώς»..

Τη 19 τοϋ μαρτίου (1805) διενεμήθησαν «υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
τού διδασκάλου Ματθαίου έκ Γανοχώρων» 545 γρόσια, ελέη καί σαραντα- 
λείτουργα, καί δώρα κτλ.Έπικυροϊ καί ταϋτα Γρηγόριος. Ή  περιουσία τού 
αείμνηστου διδασκάλου τοϋ Γένους άνήρχετο μόνον εις 6550 γρόσια, κα
τατεθειμένα επί τόκφ παρά τή ιερά Κοινότητι, παρά τή μονή τών Ίβή- 
ρων, καί έν Κ)πόλει" καί 1040 μόνον, εις φλωρία έμενον παρ’ έαυτψ. Διά 
τής τελευταίας αυτού διατάξεως ό Ματθαίος έκληροδότει εις μνημόσυνα 
απλώς, ή μνημόσυνα μετΛτραπέζης, άνά 150, ή 1 0 0 , ταΐς ίεραΐς μοναϊς, 
καί ε’ίς τινας σκήτας, εις τινας τοιαύτας 25 ή καί 50, τώ πρώην Λακε
δαιμόνιας Θεοφάνει (μετά μικρόν άποθανόντι) 50 καί .0 0  3να διανείμη 
τοϊς μοναχοις τής σκήτης, οπού έμόναζεν" εις τον φτωχόν Νικόδημον Νά-
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ξιον (τον του Συναξαριστού) 2ο. Κατέλιπε γρόσια 1000 «τοΐς εις την πα
τρίδα του έπιτρόποις, τφ εκ Μυριοφύτου λογιωτάτφ διδασκάλφ κύρ 
’Ιωάννη Χατζή Τωάννου—δήλα δή τφ Λεοντοποΰλψ—καί τφ εκ Χώρας 
τιμιωτάτφ κυρ Ρεωργάκη Θεοφίλου ροσολτζή, διά νά άκολουθήσωβι την 
δΡ έκείσε εις Γανόχωρα έτέραν προς αυτούς διάταξίν του». Κληροδοτεί 
γρόσια 10 0 0 ''διά την νέαν οικοδομήν τής των Τβήρων μονής, ής εις τό νο- 
σοκομεΐον καταλείπει γρόσια 100.Έκ των σκητών έ'λαβον ή υπό την Λαΰ 
ραν, ώς τιτλοφορείται, σκήτη τού αγίου Βασιλείου γρ. 50, καί ή υπό την 
μονήν τού Ζωγράφου σκήτη τού Μαυροβείρου 2ό «δΡ αγρυπνίαν καί μνη- 
μόσυνον». Εκτελεστός τής διαθήκης ώριζε τον πατριάρχην Γρηγόριον 
πρώην Κωνσταντιπόλεως, τον χαρτοφύλακα Νικηφόρον Τβηρίτην, κ.αί 
Μεθόδιον Καυσοκαλυβίτην ελαβον δ’ έκ τής περιουσίας τού Ματθαίου 
έπιπλά τινα, ενδύματα,-καί σκεύη. Διέταττε τέλος ό Ματθαίος «τά χαλ- 
κωματικά, ύάλικά, τξανάκία, καί ή καναβάτα νά μείνωσιν εις τό κονάκιον 
τού παναγιωτάτου δεσπότου...... τό ώρολόγιόν του νά πωληθή, καί ή τιμή
του νά δοθή εις πτ.φχούς».

Τά τρία'ταΰτα επίσημα γράμματα ήδυνήθην ν’ άνεύρω έν τφ γραμ- 
ματοφυλακείφ τής ίεράς των Τβήρων μονής εις τον Ματθαίον άναφερό- 
μενα. 9Εξ αυτών έμάθομεν οτι ή φανερουμένη διά τής διαθήκης περιουσία 
τού φιλογενούς διδασκάλου μόλις προσήγγιζε τάς 10 .000  χρυσών φράγκων, 
Τά βιβλία τά παρ’ αύτφ ήσαν ολίγα, άλλ5 ειχεν ήδη προσηλώσει ά'λλα εις 
τήν ελληνικήν τού Μυριοφύτου σχολήν.

Τάς έν τφ γραμματοφυλακείφ τής μονής των Τβηριτών έρευνας μου 
ηύκόλυνεν έθελαγάθως, άνευ έμής αίτήσεως. ό πανοσιολογιώτατος Τβη-̂  
ρίτης προηγούμενος κ. Γεράσιμος δ εξ Αύλωνίας τής Προποντίδος, αρ
χαίος (προ τού 1S80) μαθητής τής (έν Κπόλει) πατριαρχικής Μεγάλης τού 
Γένους Σχολής.

Περί τού ετέρου θρακος διδασκάλου, ούτινος τήν τε περιουσίαν καί 
τήν διαθήκην πολυπραγμονώ, όλίγιστα έγραψα εις τήν «Μνήμην Γανο- 
χώρων» (έν Κ/πόλει, 191ο, σελ. 151). Έγεννήθη εις το χωρίον Μηλιό τό 
άνω τής Χώρας, Μηλέαν τών βυζαντινών, έκ πατρος Νικολάου. 0"ΐ τότε 
λόγιμοι γανοχωρηνοί καί μυριοφυτηνοί συνεπλήρουν τήν τών εγκυκλίων 
μαθημάτων μάθησιν εις τήν πατριαρχικήν ακαδημίαν Κ]πόλεως διά τήν 
εμπορικήν επικοινωνίαν τών χωρίων τής παραλίας Θράκης μετά τής 
προοτευοΰσης τής τουρκικής αυτοκρατορίας' άλλ9 ο Φιλόθεος έσπούδασε 
καί έν έτέραις σχολαϊς, φημιζομέναις μετά τό μέσον καί προς τό τέλος 
τής ΙΡΓ εκατονταετηρίδας. Εις χειρόγραφόν τι, σωζόμενον έν γή βιβλιο
θήκη αυτού, καί μέχρι προ εικοσαετίας έν τή βιβλιοθήκη τής ελληνικής 
έν Μονχλίφ σχολής, ύπ5 αριθμόν 44, έπεγράφετο, γράψον,

ΡΛφθονίου τού σοφιστού περί προγνμνασμάτιον, μετά τών εις αυτά
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παλαιών εξηγήσεων (σ; 1—35). 'Ρητορική Έρμογένους πραγματεία, εκ 
τ(7)ν αρχαίων τεχνογράφων συνοψισθεΐσα» (σ. 35—542) : σημείωσις εν 
τελεί.

« Σ ν ν ώ ψ ι ο χ α ι ,  κ α ί  α υ ν χ έ χ α κ χ α ι ,  κ*1 ο ν ν χ ε χ έ λ ε α χ α ι  ή π α ρ ο ν ο α  
η ρ α γ μ α χ ε ία  ν π ό  χ ο ϋ  ο ο φ ω χ ά χ ο ν  κ ν ρ ί ο ν  Ά Φ α ν α σ ί ο ν  χ ο ϋ  Π α ρ ίο ν ,  
ή α χ ά -xb φ ψ η η ' σ ω τ ή ρ ι ο ν  ε χ ο ς . Έ γ ρ ά φ & η  δ έ  π α ρ ’ έ μ ο ϋ  έ λ α χ ίο χ ο ν  Φ ιλ ο -  
Ό 'έον ί ε ρ ο δ ι α κ ό ν ο ν  χ ο ϋ  Μ η λ ί ο ν ,  έκ  χ ή ς  έ η α ρ χ ί α ς  Γ ά ν ο ν  κ α ι  Χ ώ ρ α ς ,  
xi> δ ε ύ χ ε ρ ο ν  ά ν α β ά ν χ ο ς  ε ί ς  Χ ί ο ν  έκ  χ ή ς  Σ ί φ ν ο ν , κατά χό μ ψ υ δ  . κ α χ ά  
μ ή ν α  σ ε π χ έ μ β ρ ι ο ν » .

Έπονται σελ. 31 «Έγχειρίδιον διδάσκον Ιδία περί τοΰ επιδεικτικού 
γένους»·— καί σημείωσις εν τελεί' «Ήψάμην γραφίδας τής δε τής πρα
γματείας του κυροΰ Αθανασίου Παρίου κατά τό επτακοσιοστόν τε καί 
έννενηκοστόν τέταρτον, προς τοίς χιλίοις, τό δεύτερον άναβάς εις Χίον 
έκ Σίφνου, κατά μήνα σεπτέμβριον, μετά την τοΰ Κυρίου "Υψωσιν' έτε- 
λείωσα δέ κατά το πέμπτον έτος, Ιανουάριου έβδομη. Οί δε έκατερας 
εχοντες μέμνησθε αυτής *) προς Κύριον έντευξεσι. Φιλόθεου ίεροδιακύνου 
Μηλίου τοΰ έκ τής Γόνου».

Έν αναφορά προς τό Έγχειρίδιον περί επιδεικτικού γένους δύναντα1 

5νά έρευνησωσιν οί περίεργοι είς την καθ’ Έρμογενη 'Ρητορικήν μήπως 
η ές αυτής άπεσπασμένον. Ά λλ ’ ό Φιλόθεος διέσωσε ν άχρις ημών έτερον 
έργον, γνωστόν ήμϊν ποιούμενου ιατρόν έλληνα. ΓΗτο δέ διατριβή 11ΕΡΙ 
ΔΙΑΙΤΗΣ, ή σύγγραμμα «μεταγλωττισθέν εκ τής λατινικής διαλέκτου είς 
τήν ρωμαϊκήν απλήν φράσιν:παρά τοΰ έν ί α τ ρ ο ΐ ς δ ύ κ τ ο ρ Ά  λ ε
ξ ά νδ ρ ο υ Γ ι ά γ κ· ο υ Λ α 'ί ο υ, τ ο ΰ  β υ ζ α ν τ ί ο υ, έ ν έ τ ε 1 

1 7 4 8 , Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ  π ρ ώ τ η' καί άντιγραφθέν παρά Θεοδώρου 
’Αγραφιώτου' έτει. χιλιΑΚοστώ επτακοσιοστά) πεντίκοστώ έννάτφ, Ια
νουάριου κα'». ’Έχει σελ. 292, ύψος 0,22, πλάτος 0,17.

Διά των περί αύτοΰ σημειώσεων ό διάκονος Φιλόθεος ό Μ ήλιος, 
δήλα δ ή Μηλεάτης, ή Μηλιώτης, διδάσκει ημάς δτι μετέβη πρύς σπουδήν 
είς Χίον, κατέβη κατόπιν είς Σίφνον, έλκυσθείς ίσιος υπό τής φήμης τοΰ 
έκ ΓΙάτμου διδασκάλου Μισαήλ, αλλά τφ 1794, κατά σεπτεμβριον, μαδών 
δτι ή Χίος προςείλκυεν, ένεκα τής διδασκαλίας ’ Αθανασίου τοΰ Πα
ρίου, μαθητάς πολλούς πανταχόθεν τής ’Ανατολής, άνέβη τό δεύτερον 
είς Χίον, καί έγένετο μαθητής τοΰ τόσο) διακριθέντος έπ’ εΰσεβεία καί 
παιδείμ, αλλά κάί έπ’ άσυγχωρήτψ φανατισμφ ΙΙαρίου. Πιστεύω δτι συν- 
έπληρωσε τά: παρά τω διδασκάλφ τούτο) τοΰ Γένους σπουδάς, αλλά τί 
έπραςε μετά τα ..τα άγνωστον, άφοΰ ήλθεν εις Κ]πολιν, δτε ήκμαζεν ή 
πατριαρχική των χρόνων εκείνων ακαδημία, σχολεία δέ τήν ελληνικήν

■*) μεμνησΦε αυτής ΕΝ ΪΑ Ι2 ..,.,
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γλώσσαν και την εγκύκλιον παίδευσιν διδάσκοντα ύπήρχον εν τη πριο- 
τευούση too κράτους, και πλησίον, η έντύ; κελλίων ναών, ή ιδιωτικών 
οικιών. Έσημείωσα εΐ; τα «Χρονικά πατριαρχ. ακαδημία;» (σελ. 208) την 
ΰπαρξιν ιδιωτική; τίνος σχολή;, εν Φαναρίιο, κατά την πλατείαν, δπου ή 
τών ατμόπλοιων αποβάθρα, κατά τά έτη 1815— 18, ή καί πέραν τοΰ·έτους 
τούτου. Έδίδασκε δέ πάντα τά γυμνασιακά μαθήματα ’Ιωάννης Τούλης» 
έ.κ Γανοχιόρων (νομίζω Μυριοφύτου), λαμβάνων από τών μαθητών δί
δακτρα. Έδίδασκε δέ παρά τφ 'Αγιοταφικφ Μετοχίω τοΰ Φαναριού, σχο
λήν ιδιωτικήν εχων άλλ’ εν τφ μετοχίορ σιτιζόμενος, Κοσμάς μοναχός 
άγιοταφίτη;, εκ Γανοχάιρων.

Τφ 1870 εύρον χειρόγραφόν τινα Γραμματικήν αγνώστου γραφέω;* 
σώζουσαν εξώφυλλον, έφ’ ου έγράφοντο τά έξή; :

1816: στίχοι Ιωσήφ Μελέτην ής 
πρδς 1Αναστάσιον

Ε ϊ λ η φ ε ν  ’ Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  μ ύ σ τ ι ς  θ ε ί α ς  ε ΐ κ ό ν ο ς  
τ ά  ε ί> μ α θ ε ία ς  ο ρ γ ι ά  δ ί κ η ν  τ ο ΰ  Έ λ ι κ ώ ν ο ς .  
κ α τ ά  μ ή ν α  νοέμ βρ .Ο Α ' ,  τ ό ν  ά ν θ ε σ τ η ρ ι ώ ν σ ,  
ος ώ φ θ η  δή μ ο υ σ ό λ η π τ ο ς  ε ι ς  τ ο ύ τ ο ν  τ ό ν  α ι ώ ν α

καί οί μεν τέσσαρε; στίχοι κινοΰσι τόν γέλωτα διά τόν διδάσκαλον ’Ιω
σήφ τόν έξ ’ Ανδρου, γελοιον ώ; στιχουργόν, καί ως διδάσκαλον γελοιότε
ρου, αλλά σημείωσί; τι; υπό του; στίχου;, ε’ι; πεζόν λόγον, ήτο πολύτιμος 
έδίδασκε δ’ ημάς αυτή ταϋτα :

«Ή  ρ ξ ά μ η ν τ ώ Λ' έ λ λ η ν ι κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω  ν, κ ο ν τ ά 
ε ι ς  τ ό ν κ υ ρ  Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ν ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ν ,  κ α τ ά  τ ό 
Β λ ά χ - Σ ερ ά γ ι». Έδιδάσκετο ό ’Αναστάσιος" ό δέ Θεόκτιστος συν- 
εστρέφετο καθ’ εαυτόν, δίκην κοχλίου *) εις τι δωμάτιον τοΰ Μεγασπη- 
λαιωτικοΰ Μετοχιού, κατά τό Φανάριον, τφ 181(>. Σύγχρονοι Τούλης, 
Κοσμά;, Θεόκτιστος διδάσκοντες έν ίδιωτικαΐς σχολαΐς, προ τής Έπανα- 
στάσεως, έν Φαναρίω. Τις οΐδε πού έδίδαξεν ο Φιλόθεος" διότι εί; την 
τού Μουχλίου σχολήν ήρξατο διδάσκων δύο, ή τρία, έτη προ τής Έπανα- 
στάσεως, ως ήκουσα. Ε’ίς τινα λείψανα λογαριασμών τής ελληνικής σχο
λή; τοΰ Μουχλίου εύρον τήν εξής άπόδειξιν"

1803, δεκεμβρίον 7,

οτι ό Δημήτριο; Βασιλείου, σμυρναΐος, ελαβε γρόσια 500, σχεδόν ισά
ριθμα φράγκα χρυσά, κληροδοτηθέντα εί, αυτόν υπό τοΰ αδελφού αΰτοϋ

*) Μ. I. Γεδεών, Άποσημειώτατα Χρονογράφου* σ. 143.
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« Π α ρ θ ε ν ί ο υ  ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ,  χ ρ η μ α τ ί σ α ν τ ο ς  ε λ λ η 
ν ι κ ο ύ  δ ι δ ά σ κ α λ ο  υ»* δήλα δή Παρθένιο; ιερομόναχο; σμυρναΐος 
ήτο διδάσκαλο; εν Μουχλίορ προ τοΰ 1803.

Ουδέν προςτίθημι περισσότερον περί Φιλοθέου, εκδίδουν νυν την 
διαθήκην αύτού την έπιβεβαιουμένην υπό τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου 
Α' τοΰ άπο Σιναίου' δυστυχώ; εΐ; τρία μέρη αυτής είσιν έσβεσμένα1 

γραμμαί τρεις σχεδόν*
f  Ό  πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος έπιβεβαιοΐ
°}· ’Έτι σώα; εχων τά; φρένα; καί υγιή; ιόν τύν νοϋν ό ίερολογιώ- 

το; διδάσκαλο; τή; ελληνική; σχολή; τοΰ Μουχλιοΰ, κυρ Φιλόθεο; έκ τή; 
έπαρχία; Γάνου καί Χώρα;, καί τό άωρον τοΰ θανάτου διαλογιζόμενο;, 
ϊνα μετά θάνατον τά περί τή; περιουσία; αΰτοϋ ειρηνικά καί άστασίαστα 
καταλίπη, έγνω την νόμιμον ένυπόγραφον, ε σφραγισμένη ν καί έμμάρτυρον 
ταΰτην διαθήκην ποιήσασθαι. Καί δή φησί' πρώτον μεν, όσοι εΐ; εμέ έξη 
μαρτον κατά διαφόρου; καιρού; καί τρόπου;, εργιρ,ή λόγ.ρ, ή διανοία, πασιν 
εκείνοι; άφ'ημι τήν έκ ψυχή; συγχώρησιν, έξαιτούμενος κάγώ παρά πάν
των καί τήν εις εμέ τον αμαρτωλόν από καρδία; συγχώρηση*, έφ" οί; εΐ; 
αυτού; ώ; άνθρωπο; εν διάφοροι; πράγμασί τε καί πράξεσιν έξημαρτον. 
’Έπειτα δέ ώμολόγησεν ενώπιον τοΰ πνευματικού αυτού πατρός κύρ Σε
ραφείμ, καί άλλων εκεί παρευρεθέντων ενοριτών τιμίων χριστιανών, καί 
τοΰ προσκληθέντο; καί γράψαντο; τήν παρούσαν διαθήκην λογιωτάτου 
ρεφερενδαρίου τή; Μεγάλη; Εκκλησία; κυρ Γεωργίου, ότι ή περιουσία 
αυτού συνίσταται εΐ; μετρητά γρόσια είκοσι χιλιάδα; καί πεντακόσια (νού
μερο 20500), τά όποια παρέδωκεν εΐ; χεΐρα; των κάτωθι διοριζόμενων 
επιτρόπων αύτοΰ, δ'ά νά τά διανείμουν κατά τά; παραγγελία; αυτού, περί 
ών διατιθέμενο; διορίζει οΐκειοθελώς καί αύτοπροαιρέτως, ώ; εξής: πρώ
τον μεν καταλείπει τφ παναγιωτάτφ καί σεβασμιωτάτφ ημών αύθέντη και 
δεσπότη τφ οικουμενικφ πατριάρχη κυρίφ κυρίφ Κωνσταντίφ γρόσια πεν
τακόσια (500) προς βεβαίωσιν τή; παρούσης διαθήκης. ’Έπειτα δέ κατα
λείπει ’ ) εις τήν σχολήν τή; Σίφνου γριίσια πέντε χιλιάδας (5.000). Τή 
χήρφ ?) Έλέγκφ τοΰ ΙΙαστιρματζόγλου γρόσια χίλια (1.000). Τοΐς πατριαρ
χικοί; έφημερίοις γρόσια πεντακόσια (500), τά όποια διά τής επιστασίας 
τών επιτρόπων αυτού δοθέντα εις τό Κοινόν *) νά μένωσιν αναπόσπα
στα, καί νά δίδωνται αύτοΐς κατ’ έτος ό τόκος εκ τού Κοινού γρόσια τεσ
σαράκοντα, μνημονευόμενου εν τή Προθέσει τού ονόματος αυτού. Τφ 1 2 3

1 ) τά δύο τρίτα ενός στίχου έσβεσμένα.
2) έσβεσμένος στίχος.
3) Κοινόν εννοείται τό ταμεμον τοΰ Πατριαρχείου, τό μετά τό I860 καθούμε

νον εθνικόν,
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πνευματική αύτοΰ κυρ Σεραφείμ γρόσια διακόσια πενήντα (250). Τφ κυρ 
Δοσιθέιρ ταμλαλή 1) γρόσια διακόσια πενήντα (250). Εις τά νοσοκομεία 
τοΰ Γένους ϋ) γρόσια διακόσια πενήντα (250). Εις τούς τυχόντας πτωχούς 
καί δυστυχείς έν τή ήμεροι τοΰ θανάτου αύτοΰ γρόσια πεντακόσια (500). 
Εις δλας τάς εκκλησίας ΓΙόλεως, Γαλατά, καί Καταστένου, διά τεσσαρα- 
κονταλείτουργα γρόσια πεντακόσια (500). Εις έξοδα τής θανής αύτοΰ καί 
κηδείας, καί εις τούς Ιερείς την ημέραν τοΰ ενταφιασμού γρόσια χίλια 
πεντακόσια, ήτοι 1500. Διατάττει δέ δ διατιθέμενος καί παραγγέλλει, άφοΰ 
έκτελέσουν εντελώς καί άπαραλλάκτως οι επίτροποι αύτοΰ όσα οίκειοθε- 
λώς έν τή παροΰση διορίζει, καί υσα έτι ώς αναγκαία έξοδα τυχόν ποιή- 
σωσι, τά επίλοιπα έκ των μετρητών όπου ήθελαν περισσεύσιοσιν, έτι δέ 
όλη ή υλική, καί πραγματική ούσία αύτοΰ, βιβλία δηλονότι, ρουχικά αύτοΰ, 
ενδύματα "), καί δσα καί οποίου είδους πράγματα εύρεθώσιν αύτοΰ, 
πάντα ταΰτα τά αφιερώνει μετά θάνατον αύτοΰ εις την αυτήν σχολήν 
τοΰ Μουχλιοΰ, καί παραγγέλλει οί επίτροποι αύτοΰ νά τά καταγράψωσι κα- 
θαρώς, καί νά τά παραδώσωσιν εις τήν σχολήν, οί δέ επίτροποι τής σχολής 
παραλαβόντες αυτά νά τά καταγράψωσιν εις τύν κώδικα τής σχολής, καί νά 
τά έξοικονομώσι καλώς προς ωφέλειαν κοινήν τής σχολής, καί προς άΐδιον 
μνήμην αύτοΰ τε καί τών γονέων αύτοΰ. Έπί τούτοις δέ διοριζόμενος άπο- 
καθίστησιν επιτρόπους τούς τιμιωτάτους τόν τε 1), τον κυρ Σωτήρην σαν- 
ταλτζήν, τόν κύρ Κωνσταντή κάλφα, τόν χότζα Διαμαντή σαράφην, τόν 
κυρ Δημήτριον Διαμαντή αμπατζήν, τύν κύρ Εύστράτιον Παστιρματζόγ- 
λουν αμπατζήν, καί τόν πρωτομάστορην αύτών χατζή Σταυρήν αμπατζήν, 
καί τύν μισέρ Παντελήν Τζόλαν, δεόμενος θερμώς καί παρακαλών, ίνα έπι- 
στατήσωσι καλώς, καί διενεργήσωσιν άμετατρέπτως πάντα τά έν τή παροΰση 
ύπ’ αττοΰ οίκειοθελώς διατεταγμένα. Ταΰτα μέν ούν διορισάμενος οίκείφ 
βουλή καί αύθαιρέτφ γνώμη διέθετο ό-είρημένος όσιολογιώτατος διδάσκαλος 
τής σχολής τοΰ Μουχλιοΰ κύρ Φιλόθεος. "Οστις δ’ άν τών συγγενών κλη
ρονόμων αύτοΰ, ή άλλος τις όποιασοΰν τάξεως, επιχείρηση άνατρέψαι, ή 
διασεΐσαι τά έν τή παροΰση διατεθειμένα, τόν τοιοΰτον έπαρώμενος μονο- 
νουχί φησί, προκαλεΤται εις τό άδέκαστον τοΰ Θεού κριτήριον, ϊνα άπολο- 1 2 3 4

1) νταμλάς ή αποπληξία τουρκισά-νταμλαλής θά έξηγηθή λοιπόν ημίπληκτος.
2) ενταύθα είς έτι στίχος έσβεσθη.
3) περίεργος ή διάκρισις τής ενδυμασίας, είς «ενδύματα* τά συνιστώννα προ- 

δήλως τήν εξωτερικήν περιβολήν, καί είς «ρουχικά» τά λεγάμενα σήμερον εσώ
ρουχα, ή ασπρόρουχα.

4) ενταύθα υπάρχει έσβεσμένον όνομα' άλλ’ ούχί δυσκόλως δύναται νά δια- 
κμνη 6 ανιχνευτής υπό τό σβόσιμον λέξεις τέσσαρας «κύρ Χατζή Κωνσταντή 
καζαντζή».
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γηθή έν τή φοβερά καί φρικτή ήμερα τής έτάσεως. "Οθεν εις έ'νδειξιν 
έγένετο καί ή παρούσα ενυπόγραφος, και έαμάρτυρο; διαθήκη, επί. βεβαι
ώσει της αύτοϋ σεβασμιωτάτης παναγιότητος, καί μαρτυρίκι; των έντιμο- 
λογιωτάτων κληρικών τη: τού Χρίστου Μεγάλης Εκκλησία;1), καί τ<ον πα- 
ρευρεθέντων αξιόπιστων τιμίων υποκειμένων ενοριτών, καί έδόθη τοΤ; δια- 
ληφ.θεΐσιν επίτροποι; αύτοϋ εί; διηνεκή ασφάλειαν.

αωΑάφ φ ε β ρ ο υ α ρ ίο υ  κ σ τ ν

Φ ιλόΰ 'εος  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  τή ς  μ ο ν ή ς  τ ο ϋ  Μ ο ν χ λ ι ο ϋ Ν  έ π ιβ ε β α ιο ϊ  όσα  
κ α λ ώ ς  έπ ε α φ ρ ά γ ισ ε  μέ τ η ν  ά π ό φ α α ιν  τή ς  ά ν α τ ο λ ικ ή ς  ’Ε κ κ λ η σ ία ς  μ ο υ ,

Σεραφε’ι πνευματικός παρόν -) βέβαιοί 
(υπογραφή γεγραμμένη άρμενιστί)

Δημητράκης Διαμαντί παρόν μαρτυρό 
Σοτίρι οανταλχζι μαρτιρο
Εύ ιτράτιος Παστουρματζόγλους όντος παρόν μαρτυρώ 
Χατζή Σταυρής προτομάατορης των άμπατζήδων μαρχιρό 
Κοσταντηκαλφαμαρτηρο
Χατζή Κωνσταντίς Νικολάου μπακιρτζής μαρτύριό 
Παντολέων Τζόλας χίος μαρτυρώ 
Χατζή Κοστής Μηχα ήλου μαρτηρω-

Πρέπει να προστεθή, ότι υπό ονόματα καί λέξεις έσβεσμένας, δια- 
κρίνονται ότι εις τού; ανεψιού; αυτού καταλείπει 2000 γρόσια — εί; την 
έν Μουχλίφ σχολήν 2000 — εΐ; την Μ. τού Γένους Σχολήν 250-·—εί; το 
«κιβώτιον τοϋ ελέους- 250— έτερα δυο κληροδοτήματα αδύνατον "νά δια- 
κριθώσι. Κατά την διαθήκην λοιπόν, ή περιουσία τού Φιλοθέου συνεπο- 
σοϋτο εί; 10250 γρόσια (μετά τιΰν έσβεσμένων, όσα όπω;δήπω; άναγινιυ- 
σκονται, 14750). Έν τούτοι; άλλη διαθ ήκη πρόχειρος παριστά τό διατε- 
θησόμενον ποσόν 10500!! 3Αλλά συγχρόνως, καί κατά την ομολογίαν 
τοϋ πνευματικού αυτού παπά Σεραφείμ, ή περιουσία άνήρχετο εις 22500 
γρ. Οϊα κλοπή έγένετο υπό τινων «.αξιόπιστων τιμίων υποκειμένων»!!; 
διότι φαίνεται ότι ό ταλαίπωρο; Φιλόθεος διήνυε κατά τά τελευταία τού 
βίου κατάστασιν ποικίλη; άποσυνθέσεους. Τή 20 φεβρουαρίου 1831 γράφει 
«σχολής τού ΜοχλιούΝ». Τή ο δεκεμβρίου 1830 έπιβεβαιοι είδος τι δια
θήκης διά των προκαλουσών οίκτον, ή συμπάθειαν λέξεων «Έ  ν ον ά
μ α  τ ι τ ή ς  " Α γ ί α ς  Τ ρ ι ά δ ο ς °ί η σ ο ϋ Χ ρ ί σ τ ο  ϋ οπίος άν- 
ΕρΗΡΗ' σει την διαθηΚΗκην άσυγχώρη».

Ό  ταλαίπωρος άπεβίωσε κατά αϋγουστον τού 1837, έκ δέ τού χωρίου 1 2

1 ) άλλ’ έκ τοικων ούδείς υπογράφεται μαρτύρων.
2) αί ύπογραφαί μετεγράφησαν άπαραλλάκτως.
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Μηλιού (Μηλέα;) ήλθαν αντιπρόσωποι των νομίμων αύτοΰ κληρονόμων, 
φέροντες το νενομισμένον πληρεξουσιότητος «αποδεικτικόν» έχον ούτω' 

f  Δια τού παρόντος αποδεικτικού και βεβαιωτικού γράμματος δήλον 
γίνεται δτι παραστάντες ενώπιον τής ημών ταπεινότητος καί των τιμιό
τατων προκρίτων τού χωρίου Μηλιού δτε Γχαννάκης καί ή Μαρία, γνή
σιοι καί καθολικοί κληρονόμοι τού εις Βασιλεύουσαν άποθανόντος διδα
σκάλου Φιλοθέου εις Μουχλιόν, ώμολόγησαν, δτι οί εις Βασιλεύουσαν 
άποσταλέντες ύπ5 αυτών Παύλος γαμβρός τού ρηθεντος Γχαννάκη καί ό 
Στρατής υιός τοΰ αύτοΰ Γχαννάκη, διά νά περιλάβουν την κληρονομιάν, 
ύπάρχουσι καί είναι επίτροποι καθολικοί από τούς δύο συμφώνως Αδελ
φόν Γχαννάκην καί αδελφήν Μαρίαν, δθεν αυτούς τούς ίδιους συνιστών^ 
τες καί έπιβεβαιοΰντες διά τών ιδίων υπογραφών, καί ταίς ύπογραφαΐς 
τών κληρονόμων, μαρτυροΰμεν προς νόμιμον παράστασιν

1837 δεκεμβρίου 8 . Εις Μηλιόν.

«γιατνάκης ιοΰ ποτέ Νικόλα, αδελφός τοΰ Φιλούέου βεβαιώ 
τά ά ωθεν με τό δάκτυλόν μου 

«μαρία αδελφή τοϋ Φιλοθέου βεβαιώ τά άνωθεν Χ) 
t  ό ταπεινός γάνου καί Χώρας μελέτιος βέβαιοί 

«χατζή λογοθέτης βασιλπαπσ μόρτης 
«πρωτΩ-ψαλτίς χαραλαμί μ :ρτΙρω  
«βασιλιγιοργακιμαρτίς 
«ταβουλάριος νίκολάς μαρτίρώ 
«κοστάντινος παναγιώτΐ μαρτίρω (τ. δ.)
«στρατΗωτή λεμιρακί μαρτίρω (τ. δ.)
«θανασις ραφαγιλ μαρτίρω (τ. δ.)
«γιαννακος λαμπαδσριου μαρτίρω (τ. δ.)
«σιμό χιριστοδιλο μαρτΙρΟ (τ. δ. τ. σ.)
«χάζι μηλιος μαρΤΗρΟ 3)

Κατόπιν αναγραφής ενδυμάτων καί σκευών, κλείει την ύπόθεσιν τής 
περιουσίας τό παρόν πατριαρχικόν αύλικόν γράμμα

f  "Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επιβεβαιοι 
f  Διά τού παρόντος ενυπογράφου καί έμμαρτύρου αύλικού εξοφλητι- 

τικού γράμματος γίνεται δήλον, ώς οί υπογεγραμμένοι δ τε Παύλος, καί ό 
Στρατής, οί από τού χωρίου Μηλιού, τής επαρχίας Γάνου καί Χώρας, 
παραγενόμενοι εις την πατριαρχικήν αυλήν, πρώτον μέν διά γράμματος

1) τύπος δακτύλου, ώς. άνω.
2 ) τό τ. 6. σημαίνει τύπον δακτύλου, to τ. σ. σφραγίδος' άλλ” ό αγράμματος 

Σιμός Χριστοδούλου έπεβεβαίωσε τό κϋρος τής σφραγίδος αύτοΰ διά τοΰ μελανω- 
θέντος τύπου τοΰ ίδιου δακτύλου.

φ q α η ί η ά Ζ' * 14
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επιτροπικού, μεμαρτυρημένου παρά των προκρίτων του ειρημένου χωρίου, 
καί βεβαιωμένου παρά τοΰ πανιερωτάτου κυριάρχου αυτών αγίου Γάνου 
καί Χωράς κυρίου Μελετίου, απέδειξαν εαυτούς επιτρόπους τοΰ Γιαννάκη, 
καί τής Μαρίας, γνησίων αδελφών καί κληρονόμων τοΰ κατά τον παρελ
θόντα αύγουστον τελευτήσαντος κυρ Φιλοθέου, διδασκάλου χρηματίσαν- 
τος τής εις την ενορίαν τοΰ Μαυχλίου σχολής, ειτα δέ ανήγγειλαν, καί ώμο- 
λόγησαν ίδίοις αυτών χείλεσιν, δτι κατά την άνατεθεΐσαν αύτοΐς επιτροπήν 
ελαβον σώαν την καταλειφθεισαν χρηματικήν καί ρουχικήν περιουσίαν 
τοΰ μακαρίτου εκείνου διδασκάλου κυρ Φιλοθέου παρά τών επιτρόπων τής 
διαθήκης, καί τής σχολής, ήτοι γρόσια οκτώ χιλιάδες καί εκατόν πεντή- 
κοντα, καί τά πράγματα, ά'περ διαλαμβάνει ρητώς τό έπιδοθέν αύτοΐς κα
τάστιχου τό μεμαρτυρημένον ένοριακώς *) καί έκκλησιαστικώς έπιβεβαιωμέ- 
νον, καί έξώφλησαν τέλεον εκ μέρους έαυτιών, καί εκ μέρους τών είρημέ- 
νων κληρονόμων, γενύμενοι ϊμπρά.βέ ισχάτ άμμέγι νταβαντάν, βέ κΐαφφέϊ 
μουταλαπαττέν τουρκικώτερον εΐπεΐν, καί ούκ έχουσι τοΰ λοιποΰ ούτε αυ
τοί, ούτε οί ρηθέντες κληρονόμοι άπαίτησίν τινα καί επήρειαν έπενεγκεΐν 
προς τούς επιτρόπους τής διαθήκης, ή τής σχολής επ’ ούδεμια αιτία καί 
προφάσει έν ούδενί καιρώ καί κριτηρίφ δικαιοσύνης, ώς λαβόντες τά 
κληρονομικά δίκαια, καί τέλεον εξοφλήσαντες. Ταΰτα ανήγγειλαν, καί 
ωμολόγησα^ αύτοστοματί οί ρηθέντες επίτροποι τών κληρονόμων. "Οθεν 
εις τήν περί τούτων ένδειξίν έγένετο καί τό παρόν ένυπόγραφον παρ’ αυ
τών αύλικόν εξοφλητικού γράμμα, τή επιβεβαιώσει τοΰ παναγιωτάτου, καί 
σεβασμιωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οικουμενικού πατριάρ- 
χου κυρίου κυρίου Γρηγορίου, καί τή μαρτυρίρ τών εντιμολογιωτάτων κλη
ρικών τής τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας καί εδόθη τή ρηθείση σχολή 
τοΰ Μουχλίου,

α,ωλζ'φ δεκεμβρίου κα'ΐΙ .
f  'Εγώ ό Παΰλος τοΰ Γράμματά γανοχωρίτης έλα

βα τά άνωθεν καί έξώφλησα, ιδού καί η βοϋλά μου. 
f  Έ γώ  ό Στρατής τοϋ Γιαννάκη γανοχωρίτης έλαβα τά ά 

νωθεν καί έξώφλησα, ιδού καί ή βούλα μου. 
t  Ό  μέγας πριμμικήριος Παναγιώτης μάρτυς 
t  Ό  ρεφερενδάριος Γεώργιος μάρτυς 
f  Ό  κωδηκάριος Ιωάννης μάρτυς 
t  *0 νοτάριος Κωνσταντίνος μάρτυς.

’Από τών έκδιδομένων γραμμάτων καί όσων ύπ’ ό'ψιν ειχον δυνάμε- 
θα ’να μάθα>μεν πώς ένεφανίζοντο αί γραπτώς όριζόμε.ναι κληρυνομίαι 1

1) ’Εν τή σωζομένη καταγραφή, ή καταστίχο», ούδεμίαν υπογραφήν ενορίτου 
άνεϋρον.
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χαΐ πως υφίσταντο τό λεγόμενον κοινώς «ξάφρισμα». Καλόν ’να μάθω- 
θεν δη, ένφ εις τον πατριάρχην Κπόλεως δίδονται γρόσια 500 διά την 
«βεβαίωσιν τής διαθήκης» πτωχού διδασκάλου, πάλιν, επί τφ θανάτω αυ~ 
του, άφαιροϋνται γρόσια έννεακόσια ετι=900=καί δίδονται και αυτά 
« ψύχομε  ρ ί δ ι ον  τοΰ π α ν α γ ι ώ τ α  του».Κ αθ’ ήν δέ ημέραν έλάμ 
βανεν ό πατριάρχης τά 900, άτινα μετά των (δοθέντων βεβαίως) 500 άπε- 
τέλουν ποσόν 1400 γροσίων, ή διανεμόμενη περιουσία ήτο γρόσια ένδεκα 
χιλιάδες καί έκατόν=1 1 1 0 0 , μόλις 8000 χρυσών φράγκων δήλον ούν ό 
πατριάρχης έλάμβανε τό δγδοον' διότι τοιοϋτοι ήσαν οί προς συντήρησιν 
αυτοΰ καθυβρισμένοι πόροι.

Σημειώ προς τουτοις, δτι, τής περιουοίας «έξαφρισθείσης» υπό των 
!!! «αξιόπιστων ! τιμίων ! υπρκειμένων»,!!! τό μέν νοσοκομεΐον έλαβεν 150 
—αντί τών όρισθέντων 250—ή δέ σχολή Μουχλίου 450—αντί των έν 
τή διαθήκη τοΰ 1831 καθοριζόμενων δήθεν ουτω: «τ ά ε π ί λ ο ι π α  
εκ τ ώ ν  μ ε τ ρ η τ ώ ν, ό π ο υ  ή θ ε λ α ν  π ε ρ ι σ σ ε ΰ σ ω σ ι » .

§
Τό εξοφλητικό ν τών κληρονόμων βέβαιοί συνυπογράφουν καί τις 

«έ ν τ ι μ ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ς κ λ η ρ ι κ ό ς  Ί  ω ά ν ν η ς κ ω δ η κ ά ρ ι ο ς » .  
Την λέξιν ευρον ενταύθα πρώτην φοράν, δφφίκιον κωδηκαρίου γραφό- 
μενον καθαρυυτατα' λυπούμαι δέ διότι, μέχρι τής στιγμής, ούτε τον κατα- 
σκευάσαντα τοϋτο πατριάρχην άνεκάλυψα, ούτε σαφή που πληροφορίαν 
περί τοΰ έργου τοΰ κωδηκαρίου. Τίς οιδε πύσαι καί τίνες υποθέσεις, πόσα 
άξκόματα, πόσα πρόσωπα αληθώς αξιότιμα, πόσα τίμια υποκείμενα, πόσοι 
εντιμολογιώτατοι κληρικοί κατασκευής παλαιάς, ή νέας έφευρέσεως θά 
άνακαλυφθώσι. Καλόν ’ να ένθυμώμεθα πάντοτε, δ η μ έ ρ α  τή ή μ ε ρ α  
έ ρ ε υ γ ε τ α ι γ ν ώ σ ι ν, κ α ί ν υ κ τ ί ν υ ξ ά ν α γ γ έ λ λ ε ι ρ ή μ. α.

Άθήναι' έκατομβαιοόν (Ιούλιος) 1935 
ΜΑΝΟΥΗΛ I. ΓΕΔΕΩΝ



ΤΟ ΕΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

Έν Διδυμοτείχω εύρίσκεται, ήρειπωμένον καθ’ ολοκληρίαν κα'ι. απέ
ναντι τής οικίας Γιουρτσόγλου, μετόχιύν τι υπό την επωνυμίαν «ό "Αγιος 
Χαράλαμπος». ΓΙυτε καί παρά τίνος ιδρύθη, δεν είναι γνωστόν. "Ισως εις 
παλαιοτέρους χρόνους, βυζαντινούς ή τούρκικούς ήτο μονή άνδρών ή 
γυναικών. Έν τούτοις δεν έχομεν σαφείς καί θετικάς αποδείξεις, καθώς 
αναφέρω εξ άλλης αφορμής εις τά περί του έν Διδυμοτείχψ μικρού εξοχι
κοί' μοναστηριού τής Ζωοδόχου Πηγής (ίδέ ιστορικήν πραγματείαν μου 
περί aucoD σ. 16— 17). Το μετόχιον τούτο ειχεν άλλοτε μεγαλείτερον δια
μέρισμα καί αυλήν, ώς φαίνεται, άλλ3 έπωλήθησαν βαθμηδόν καί τμημα- 
τικώς ή κατεσχέθησαν παρά διαφόρων γειτόνων ϊσω: καί επιτηδείων.

"Εν τινι των κωδήκων τής 'I. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί υπό 
χρονολογίαν 2 Ιουλίου 1823 αναγράφονται τά εξής :

«τό άνδριώτικον μετόχιον το κείμενον ... . κατά τό κουγιουμδζή μαχα- 
λεσί, επειδή είχε μείνει χωρίς κυρατζήν (ενοικιαστήν), ένιρκιάσθη μετά 
του Αθανασίου Γοΰναρι όλου (δγλοΰ) νά καθίση καί νά πληρώνη κάθε 
χρόνο 40 γρόσια' έτι δέ νά τό μερεμέτίση (νά επιδιόρθωση), άν ήθελε χα- 
λάση εις κανένα μέρος, τόσον τό μετόχιον δσον καί τό εργαστηρίου».

Έκ των ανωτέρω εξάγεται, δτι τα μετόχιον ήτο τής νήσου "Ανδρου 
καί ύπήγετο, ως θά ίδωμεν περαιτέρω, υπό τήν δικαιοδοσίαν τής έν "Αν- 
δρφ μονής τής Ζωοδόχου Πηγής, ήτις εινε γνωστή από τοΰ 1577, δτι εύ- 
ρίσκετο υπό τήν επιστασίαν καί διαχείρισιν τής ελληνικής κοινότητος Δι
δυμοτείχου, δτι τό 1823, καθώς καί πρότερον έχρησίμευε καί ώς κατοικία 
επί ένοικίφ, οτι εΧχεν έργαστήριον ή μάλλον δύο μικρά έργαστήρια, τά 
όποια είναι τά καί νϋν εκατέρωθεν τής μεγάλης έξωθύρας τής αυλής σω- 
ζόμενα έρείπια, δτι ειχον παλαιωθή καί τό μετόχιον καί αυτά, καί ειχον 
ανάγκην έπιδιορθώσεως. Επομένως ειχον κτισθή πολύ πρότερον βεβαίως 
τής ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821, ένεκα δέ των κρίσιμων τότε εθνι
κών περιστάσεων, είτε δΓ άλλους λόγους, παρημελήθη προσωρινώς τό 
μετόχιον έκ μέρους τής κυριάρχου μονής, τής έν "Ανδρφ Ζωοδόχου 
Πηγής, καί περιήλθεν άνεπισήμως ή κατ’ έντολήν αυτή; εις τήν κοινότητα 
Διδυμοτείχου, ήτις καί ένέμετο αυτό,
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Εις τον ίδιον κώδηκα, εις παλαιοτέραν χρονολογίαν αναγράφονται 
καί. τά έξης :

«Δεκεμβρίου 8 τού ,αψοθ' (1779) άπέθανεν δ Μητροπολίτης Διδυ
μοτείχου εκ Σίφνου Νεόφυτος, δν διεδέχθη ό (Σμύρνης) Παΐσιος, δστις 
άναφέρων ταΰτα... εις πρακτικόν και άναφέρων εαυτόν καί, δτι άπεδέχθη 
την επαρχίαν Διδυμοτείχου καί δτι άπεκατέστησεν επιτρόπους τον λογο
θέτην Δημητράκην Δανιηλογλουν και τον σκευοφύλακα Μιχαήλον, δίδων- 
τάς τους καί το άγιον λείψανον τοϋ αγίου Χαραλάμπους».

Επειδή εν τφ γηπέδφ τοϋ μετοχιού υπάρχει από πολλοΰ καιρού τό 
προσκύνημα τοϋ αγίου Χαραλάμπους, επ’ δνόματι τοϋ οποίου καθιερώθη

τό κατά τό 1884 ίδρυθέν Επαρχιακόν Νοσοκομεΐον δπως θά ίδωμεν, 
διά τούτο είναι πιθανόν, δτι τό ανωτέρω άναφερόμενον άγιον λείψανον 
έχει σχέσιν τι να μέ τό έν λύγφ μετόχιον τής ’Άνδρου έν τή συνοικίμ 
Κουγιονμτζή. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό μετόχιον μέ το όνομα άγιος Χα
ράλαμπος ύπήρχεν ϊσως πρύ τού 1779 ή τουλάχιστον από τού έτους 
εκείνου.

Μετά 84 ετη, ήτοι τό 1803—4, τό μετόχιον έχρησίμευσε προσωρινώς, 
καί ως σχολή. "Ενεκα δηλαδή ερίδων τινών οί "Ελληνες Διδυμοτειχΐται. 
διηρέθησαν εις δυο μερίδας. Καί ή μέν μία έκράτησε τον ένα έκ των υπαρ
χόντων τότε δύο διδασκάλων, τον μακαρίτην Κωνσταντίνον Παπαγιαν- 
νόπουλον, εις τό παλαιόν σχολείον τής Παναγίας, ή δέ άλλη τον άλλον,
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τον Γεώργιον Καβαλλιώτην καί τον έγκατέστησεν εις το μετόχιον.
Τό 1879 προεκλήθη σοβαρόν έπεισόδιον εκ μέρους βουλγαριζόντων 

τινών κατοίκων Διδυμοτείχου διά τό μετόχιον. ώς έξης:
Κατά τό πρακτικόν τής 15 ’Ιουλίου του ΐδίρυ κωδηκος «λόγου γενο- 

μένου περί τίνος έν Διδυμοτείχφ οικίας, άνηκούσης εις την έν ’Ά θ φ  
ϊεράν μονήν των Χιλινδαρινών, δτι άγνωστόν έστιν, έν τίνι δικαιώματι ό 
κ. Δράγνης διευθύνει αυτήν καί νέμεται τους πόρους αυτής καί μεταβάλ
λει ή επιδιορθώνει αυτήν, ένεκρίθη νά προσκληθή υύτος καί έρωτηθή 
περί τούτου καί ούτως ένεργηθώσι τά δέοντα».

Ή  οικία αυτή, ή άνήκουσα δήθεν εις την μονήν των Χιλιανδαρινών, 
είναι τό περί ου ό λόγος μετόχιον του αγίου Χαραλάμπους, ώς άποδει- 
κνύεται εκ τοΰ πρακτικού τής μεθεπόμενης ήμέρας καί των γεγονότων, τά 
όποια έπηκολουθησαν :

«... Παρουσιασθέντων... των κ. Γεωργίου Κουγιουμτζή καί Θεοχά
ρους καί έρωτηθέν.των υπό τής Α. Σ. (αΰτοϋ σεβασμιότητος), πόθεν έλα- 
βον τήν άδειαν καί κατοικοΰσιν έν τοΐς τοΰ Χιλινδαρινοΰ μετοχείου μαγα- 
ζείοις, κατέθεσαν, δτι (έλαβον) παρά τοΰ κυρίου Γιοβάντσου καί Δράγνη, 
μάλιστα δε προΰτίθετο ό κ. Γιοβάντσος, δπως ποίηση τήν συμφωνίαν έν 
τή ί. Μητροπόλει, παρουσης καί τής Δημογεροντίας, ό δε τελευταίος 
Θεοχάρης κατέθεσεν, δτι συνεφώνησε μετά, τοΰ κ. Δράγνη, ν’ άποτίη 
αΰτφ δΓ ένοίκιον 120 γρόσια τό έτος. Έμφανισθέντος δέ τοΰ Δράγνη καί 
παρουσιάσαντος έπιστολήν Σλαβωνιστί γεγραμμένην, λέγοντας, δτι έλαβε 
πρό τινων ημερών παρά τοΰ έν ’Ά θ ω  Χιλινδαρινοΰ Μοναστηριού. ’Επειδή 
αΰτη δεν έφερε οΰδεμίαν έπισημότητα, μή ΰπαρχουσης έντός αυτής οΰτε 
τής μοναστηριακής σφραγϊδος, έπροτάθη αΰτω, δτι, έπειδή τό έν λόγω 
Μετόχιον δεν διοικεΐται άπ’ οΰδενός ιερωμένου προσώπου, διά ταΰτα δι
καιούται ή Μητρόπολις νά καθέξη αυτό».

Έκ τοΰ πρακτικού τούτου, ώς καί σχετικών πληροφοριών, τάς οποίας 
έλαβον παρά τοΰ γέροντος φίλου κ. Άριστείδου Δελόγκα, έξάγεται, δτι 
ο Δράγνης καί ό Γιοβάντσος μέ άλλους όμόφρονας αυτών παρουσίασαν 
τό μετόχιον ώς ιδιόκτητον κτήμα τής μονής Χιλιανδαρίου' χρησιμοποιή- 
σαντες δέ τό έν λόγω ξενόγλωσσον καί πλαστόν έγγραφον ώς πληρεξού
σιον δήθεν έγγραφον αυτής, έπεχείρησαν νά οίκειοποιηθοΰν τό μετόχιον 
διά σκοπούς καί βλέψεις ατομικούς καί ιδίως τής βουλγαρικής προπαγάν
δας. Τό περίεργον δέ είναι, δτι ή Μητρόπολις καί ή Δημογεροντία δέν 
έγνώριζον ή μάλλον είχον λησμονήσει τό γνωστόν μας προηγούμενοι' 
πρακ,τικόν των τού 1823 καί ώς έκ τούτου κινδυνεύουν νά εξαπατηθοΰν 
ώς προς τό ζήτημα τής ιδιοκτησίας καί τής κυριότητος τοΰ μετοχιού καί 
νά θεωρήσουν αυτό, καί αύταί ακόμη, ώς κτήμα τών Χιλιανδαρινών.

’Εν πάση περιπτώσει τό 1879 έξ άγνοιας ή λήθης τών. εγγράφων
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τής ’Άνδρον του 1832, είτε διότι ειχόν, φαίνεται, ταΰτα άπολεσθή, δεν 
ήδΰναντο να αποδείξουν, ότι τό μετόχιον άνήκεν αμέσως η μάλλον εμμέ
σως εις την Ελληνικήν κοινότητα Διδυμοτείχου καί δτι είχεν αυτή την 
διαχείρισιν αύτοΰ καί των μαγαζείων του.

Εντεύθεν προήρχετο καί ή παρείσδυσις επιτηδείων, των οποίων 
κύριος σκοπός καί φροντίς ήτο νά κατάσχουν παρανύμως καί έπιτηδείως 
τό μετόχιον καί νά τύ μετατρέψουν εις βουλγαρικόν σχολεΤον διά λόγους 
καί άνάγκας βουλγαρικής προπαγάνδας.

Πρακτικόν τής 18ης Μαρτίου τοΰ έτους 1884 αναφέρει, δτι συνήλ- 
θον οί Δημογέροντες, έφοροι καί πρόκριτοι, .. . «ΐνα συσκεφθώσι περί 
τοΰ άρτι άναφυέντος έν τή πόλει Διδυμοτείχου βουλγαρικού ζητήματος, 
παρόντων .. . καί των διενεργούντων τό σχέδιον τοϋτο. Ήρωτήθησαν έν 
πρώτοις, όποιον έχουσι σκοπόν, ένεργοΰντες τήνσυστασιν Ιδιαιτέρας βουλ
γαρικής σχολής καί πρόσληψιν επί τουτφ βουλγάρου διδασκάλου έν πλήρει 
τής 'I. Μητροπόλεως καί τής Δημογεροντίας άγνοίφ. Άπεκρίναντο πάν- 
τες, δτι ό μόνος σκοπός είναι ή έν αυτή διδασκαλία τής γλώσσης αυτών. 
Κατά συνέπειαν συνεβοΰλεΰθησαν, δπως άπόσχωσι τοΰ σχεδίου τοΰτου, 
δυναμένου νά έχη θλιβεράς συνέπειας έπί τφ τόπφ τουτφ, έν α> οΰδεμία 
άχρι τοΰδε έγένετο εθνική διάκρισις' καί δτι, εάν πράγματι αυτή καί 
μόνη είναι ή ιδέα αυτών καί ούδείς έτερος ύποκρΰπτεται σκοπός, δυνα
τόν νά γενή σκέψις προς τονιο . . . καί προσληφθή βουλγαρος διδάσκα
λος έν τοίς ύπάρχουσι (έλληνικοϊς) σχολείοις, ίνα διδάξη κατά τό προ
σεχές σχολικόν έτος. 'Η  πρότασις αυτή άπερρίφθη ΰπ’ αυτών, κραυγα- 
ζόντων, δτι αδύνατον νά παραιτηθώσι τοΰ σκοποΰ των, τής συστάσεως 
δηλ. ιδιαιτέρας βουλγαρικής σχολής . . . ».

Έν συνεχεία τής ιδίας συνεδρίας καί τοΰ ανωτέρω πρακτικοΰ αυ
τής «άπεφασίσθη όμοθυμως, δπως ένεργηθώσι από τε τής Έ  Μητροπό
λεως καί τής εντίμου Δημογεροντίας τά δέοντα διαβήματα προς την έν- 
ταΰθα (έν Διδυμοτείχφ) Κυβέρνησιν (την τουρκικήν) προς πρόληψιν δυσ- 
αρέστων συνεπειών . . . ».

Έγράφησαν λοιπόν 2 τακρίρια (άναφοραί) προς τον τότε ομογενή 
μουτεσαρίφην(=διοικητήν Διδυμοτείχου) Τζώρτζη πασάν έκ μέρους τής 
κοι.νότητος καί τοΰ (έκ Λήμνου) πρωτοσυγκέλλου Παναρέτου, (δστις άντε- 
προσώπευε τον εις Κωνσταντινούπολη' ώς μέλος τής ‘ Ιεράς Συνόδου 
άπουσιάζοντα μητροπολίτην Διδυμοτείχου Μεθόδιον).

Τό πρώτον.τεκρίριον αναφέρει: «...τής ολιγάριθμου μερίδος Γιοβάντσος, 
Αθανάσιος Γκάντσου, X " Στάϊκος, X ". Νικολάου, Σταύρος Γιοβάντσου 
καί Κώστας Μαλέου... προσλαβόντες τήν προσωνυμίαν τοΰ βουλγάρου... 
άποκοπτόμενοι οΰτω αΰτοβοΰλως τή; ένταΰθα χριστιανικής ολομέ
λειας... άλλα καί περί αυθαιρέτου καίβιαίας κατοχής κτήματός τίνος, άνή-
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κοντος εξ άμνημονεύτων χρόνων τή Όρθοδόξφ (Ελληνική) Κοινότητι...».
Τό δέ τακρίριον τοΰ πρωτοσυγκέλλου υπό ημερομηνίαν 21 Μαρτίου 

αναφέρει, ότι ή εν τψ μετοχίφ εργασία (των βουλγαριζόντων) εξακολου
θεί εν πλήρει άγνοίρ Μητροπόλεως και Δημογεροντίας, ότι πρέπει νά δια
κοπή ή έκνομος και ανοίκειος πράξις ολίγων πολιτών, όσον τάχιον, ΐνα 
μη παρατεινομένη αΰτη διεγείρη την άγανάκτησιν τοΰ λαοΰ εις βαθμόν 
τοιοΰτον, ώστε νά προβή ούτος εις παράτολμύν τι κίνημα, διαταράζον 
την ήσυχίαν των αρχών και τής πόλεως.

'Ο Τζώρτζη πασάς παρέπεμψε τό ζήτημα εις τά δικαστήρια, καί οί 
μέν βουλγαρίζοντες εξηκολούθουν εν τφ μεταξύ μέ μαστόρους καί έργά- 
τας την διαρρΰθμισιν τοΰ μετοχιού εις σχολειον, ως καί τάς άλλας ενερ- 
γεία; αυτών προς επιτυχίαν τοΰ σκοποΰ των, οί δέ ήμέτεροι έστενοχω- 
ροϋντο σκεπτόμενοι, όπως λέγει ό κ. Δελόγκας, πώς νά αποδείξουν ασφα
λώς τό μετόχιον ως ΐδικήν των ιδιοκτησίαν.

Ά λλ ’ επί τέλους έθριάμβευσαν οί ήμέτεροι. Ό  Ά . Δελόγκας σκεπτό- 
μενος κατ’ οίκον περί τοΰ πρακτέου καί ερευνών μεταξύ τών βιβλίων καί 
εγγράφων τοΰ παππού του, τοΰ Λογοθέτου Αποστόλου καί άλλων οικείων 
ευρεν εν έγγραφον, τό όποιον είχε σταλή εις Διδνμότειχον τό 1832 έξ 
’Άνδρου παρά τοΰ καθηγουμένου τής εκεί μονής τής Ζωοδόχου Πηγής 
καί ήτο πληρεξούσιον γράμμα. Δι3 αυτού ως καί δι’ άλλων σταλέντων όμοΰ> 
εξουσιοδοτούντο ό εκ μητρός θείος τοΰ Ά . Δελόγκα Άθανασάκης, δομέ- 
μέστικος τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, μετά τοΰ Μητροπολίτου καί τών 
προκρίτων τής συνοικίας Κουγιουμτζή, νά εκποιήσουν τό ιδιόκτητον τής εν 
λόγφ μονής μετόχιον.

Τό έγγραφον τούτο, φέρον την σφραγίδα τής Ζωοδόχου Πηγής ’Ά ν 
δρου καί κατατεθέν παρά τού Δελόγκα εις την Μητρόπολιν, είναι τό εξής: 

«Τφ τιμιωτάτφ Κφ Άθανασάκη Δομεστίχφ τής Μητροπόλεως Δι
δυμοτείχου, εύχε'τικώς.

Τιμιώτατε καί εν Χριστφ ήμίν αγαπητέ κύριε Άθανασάκη, έξ όλης 
ψυχής καί καρδίας εΰχόμεθά σοι. Καί μετά τάς κατ’ οφειλήν ήμών 
προς την τιμιότητά σας εΰχάς τε καί ευλογίας καί ακριβή έρώτησιν 
τής αγαθής ύγιείας σας, σάς είδοποιώμεν, ότι ήκολουθήσαμεν ώς 
ώδηγήθημεν· παρά τής τιμιότητάς σας προλαβόντες, περί τής πωλή- 
σεως, λέγω, καί τού είς Διδυμότειχου Μετοχιού μας,.σθεν καί εγράψα- 
μεν γράμματα προς όλους τούς έκει, δηλαδή προς τον άγιον Διμοτύχου 
καί τοίς αυτού κληρικοϊς καί τοϊς λοιποί; τζιορμπατζίδαις τού μαχαλέ 
Κουϊμτζή, τά όποια ε’ί,χομεν σκοπόν νά διευθύνωμεν είς Θύραν, 
όπου μετά τήν εκεισε έπιστροφήν σας νά σάς δωθώσιν. άλλ’ έπειδή 
κατ* αύτάς ήλθεν είς τό Μοναστήριον ένας συνάδελφος ήμών, 'Ιερο
μόναχο; Γρηγόριος τήν κλήσιν, ό όποιο; έντός δλίγον άναχωρεΤ πά-
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λιν διά τό Διδυμότυχον, τούτου χάριν έδώσαμεν αύτφ τά ρηθέντα 
γράμματα διά νά τά εγχείρηση τοϊς έκεΐ.

Και δεν αμφιβάλλομεν λοιπόν, δτι μετά τό εις Διδυμότυχον καλόν 
σας άρΰβο (ά'φιξιν) θέλετε συνεργήσει καί ή τιμιότης σας όμού με 
τούς λοιπούς εις τό νά εύγάλετε τό ρηθέν μετόχι ον εις τό εϊκάντο 
(πλειοδοσίαν), προσπαθοΰντες επί τό κρεΐττον καί συμφερότερον. καί

τούτο ποιούντες άναπληροΐτε δούλευσιν, άμα δέ καί μισθόν προς το 
πτωχόν ημών Μοναστηριού. καί ημάς παρακινείτε, ΐνα ικετεόωμεν 
την προστάτιδα ημών Ζωοδόχον Πηγήν υπέρ τής καλής υμών ύγίειας 
ής τά ετη εΐησαν πλεΐστα και πανευτυχή.

Έν ’Άνδρφ τή κδ' (24) Απριλίου ,αωλβ' (1832).
Ό  Καθηγούμενος τής ‘ Ιεράς Μονής τής Ζωοδόχου ΙΊηγης Γρη- 

γόριος καί οι συνεμοί έν Χριστφ άδελφοί».
Έάν, συνεπείρ τού εγγράφου τούτου καί τών έν αύτφ άναψερομενων 

τό μετόχιον έπωλήθη τό 1832 ή μετά ταυτα καί προς ποιον, δεν ήδυ.νή-
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θην νά ευρώ σχετικήν τινα πληροφορίαν, διότι μέρη τινά των κωδήκων 
των πρακτικών κα'ι της αλληλογραφίας τής CI. Μητροπόλεως έχουν κακί- 
στην γραφήν και είναι λίαν δυσανάγνωστα. Έν τοΰτοις είναι βέβαιον, δτι 
τό μετόχιον ουδέποτε περιήλθεν υπό την κυριαρχίαν τοΰ Χιλιανδαρίου ούτε 
άλλου τίνος νομικού προσώπου ή ατόμου. Διότι εν τοιαΰτη ρτεριπτώσει θά 
παρρυσιάζετο ό αγοραστής με τά επίσημα έγγραφα ή μαρτυρίας τής άγο- 
ροπωλησίας είς τάς χειρας διά νά διαμφισβητήση την ιδιοκτησίαν του επί 
του μετοχιού, καί μάλιστα έξ αφορμής των κατά τό 1879 καί κατόπιν 
γενομένων επεισοδίων.

Επομένως καί ή Μητρόπολις Διδυμοτείχου δεν ήγόρασε καί αυτή τό 
μετόχιον, ειχεν όμως τά προαναφερθέντα έγγραφα τής ’Άνδρου καί διά 
τοϋτο, ως πληρεξούσιος, εδικαιούτο νά κατέχη καί νά διαχειρίζηται τό με
τόχιον, καθ’ όσον μάλιστα καί χωρίς έγγραφα, άλλ’ απλώς ως εκκλησια
στική καί εθνική αρχή ήδυνατο νά ένδιαφέρηται καί πρότερον, όπως εϊδο- 
μεν, καί κατόπιν καί νά φροντίζη διά παραμεληθέντα ή έγκαταλελειμ- 
μένα, ούτως'ή άλλως, εκκλησιαστικά κτήματα.

Τό ζήτημα δέ έξειλίχθη πλέον ώς έξης:
Ό  κ. Δελόγκας, όστις ών έλλην υπήκοος δεν έκινδΰνευε. -νά πάθη 

τίποτε, έτάχθη νά παραλάβη διά τής βίας τό μετόχιον από τούς βουλγαρί- 
ζοντας καί νά διαφύλαξη αυτό.' Άπέστειλε τούς γενναίους καί ρωμαλέους 
Απόστολον ίΧρυσολόγην καί Σταύρον Γκαλτάναν, οί'τινες καί παρημπόδι- 
σαν.διά ξυλοκοπημάτων τούς εργαζομένους προς μετατροπήν τοΰ μετο
χιού εις βουλγαρικήν σχολήν καί άνέλαβον τήν φΰλαξιν αυτού. Τήν έπο- 
μένην ό Τζώρτζη πασάς, προς πρόληψην συνεπειών, αντικατέστησε τούς 
ανθρώπους τοΰ Δελόγκα διά δύο αστυνομικών προς φυλαξίν τοΰ μετοχιού, 
θύτου οί παρείσακτοι βουλγαρίζοντες άπεσύρθησαν, έγκαταλείψαντες τό 
κτίριον ή μάλλον τήν διαρρΰθμισιν αυτού ημιτελή.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ μετοχιού, διά νά μή έπαναληηιθοΰν πά
λιν τά ίδιά, ή κοινότης άπεφάσισε νά μεταβάλη αυτό εις νοσοκομείου. 
Τήν Ιην λοιπόν Απριλίου 1884 «εις γενικήν συνεδρίαν δημογερόντων, 
εφόρων καί λοιπών εγκρίτων υπό τήν προεδρείαν τοΰ μητροπολίτου Με
θοδίου (όστις, ένεκα των προηγουμένων γεγονότων προσκληθείς, ειχεν επα
νελθεί εσπευσμένους έκ Κωνσταντινουπόλεως) προετάθη υπό τής Α. Σεβα- 
σμιότητος κοχί έν.εκρίθη ή σΰστασις καί διοργάνωσις οικήματος τίνος διά 
■νά χρησιμεΰση προς νοσηλείαν έν αύτφ ασθενών πάσης φυλής καί.παν
τός θρησκεύματος εξ άπάσης τής επαρχίας .. .καί άπεφασίσθη, όπως τ ό . .. 
μετήχιον χρησιμρποιηθή, άφ9 ού έπισκευασθή καί καταστή κατάλληλον. 
Προς έξεύρεσιν δέ πόρων διά τήν συντήρησιν δι.ωρίσθη εξαμελής επι
τροπή»/Εγειναν κάτόπιν μεγαλοπρεπώς τά εγκαίνια, παρισταμένου καί τοΰ 
Τζώρτζη πασά, καί ένηργήθησαν έρανοι. Καθώς λέγει ό κ„ Νικόλαος Πα-

■j- "Αρχ. N. Βαψβίδον'
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παδόπουλος, τέως γραφεύς τής Δημαρχίας Διδυμοτείχου, κατ’ άρχάς έβα- 
λον τρεις κλίνας δι’ ασθενείς εις τό νυσοκομεΤον. Επειδή δέ δεν |εύρέ- 
θησαν πρόχειροι ασθενείς προς εισαγωγήν αυτών έν αΰτφ, διά νά 
φανή, δτι τοΰτο λειτουργεί, μετεφέρθησαν εκ των δημοσίων φυλακών φυ
λακισμένοι τινές ασθενείς.

Μετ’ ολίγον κατεσκευάσθη καί μία τετράγο.>νος αναμνηστική έκ μαρ» 
μόρου πλάξ, υψους καί πλάτους ενός περίπου μέτρου, μέ τήν επιγραφήν 
«Επαρχιακόν Νοσοκομεΐον— 188Γ) Μαρτίου 1.0», ήτις καί διασοάζεταί ήδη 
εν τφ προσκυνηματι «"Αγιος Χαράλαμπος» του μετοχιού.

Εις τό επαρχιακόν τοΰτο νοσοκομεΐον διωρίσθη μία νοσοκόμος, τήν 
οποίαν διεδέχθη 9 ’ Ιουνίου 1885 ως επιστάτης ό Κωνσταντίνος Τσανακ- 
τσής. Τέλη δέ του ίδιου μηνός καί έτους, επειδή, φαίνεται δεν εΰρίσκοντο 
ασθενείς προς νοσηλείαν, «άπεφασίσθη, όπως τοΰ λοιπού αί κατά και
ρόν υπόδικοι (εν τφ πνευματική) δικαστηρίφ τής Τ. Μητροπόλεως) γυναί
κες περιορίζονται ουχί έν ταΐς οίκίαις τών ιερέων, όπως συνηθίζετο πρό- 
τερον, άλλ’ έν τφ έπαρχιακφ νοσοκομείφ». Πλήν μετά τινας μήνας, 22 

Νοεμβρίου 1885, «συνεπείρ άτοπων λαβόντων χώραν έν τφ νοσοκομείφ 
ένεκα τής έν αΰτφ διαμονής τοιοΰτων γυναικών, ένεκρίθη νά καταρ- 
γηθή ή εκεί διαμονή των καί νά περιορίζωνται αΰται τοΰ λοιπού, ως 
καί πρότερον, έν ταΐς οίκίαις τών ιερέων».

Τήν 3η ν Ίανουαρίου 1880 «...λόγου  γενομένου, δτι τοΰντεΰθεν ό 
επιστάτης τοΰ νοσοκομείου είναι άχρηστος έν αΰτφ, ώς ένοικοΰντών 
ήδη στρατιωτών, ένεκρίθη ή άπόλυσις αΰτοΰ». Τό νοσοκομεΐον, καθώς 
καί άλλα κτίρια, ειχον κ.αταληφΟή Οπό πολλοΰ στρατοΰ, διότι, ώς λέγει 
ό Δελόγκας, ή Τουρκία είχε τότε έπιστράτευσιν ένεκα τοΰ ζητήματος 
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας.

Άργότερον, τη 6 ’Απριλίου 1886, «ένεκρίθη νά μετρηθώσιν από τοΰ 
ταμείου τοΰ έπαρχιακοΰ νοσοκομείου 400 γρόσια διά τήν (παραγγέλθεΐ- 
σαν πρότερον καί κατασκευασθεΐσαν) εικόνα τοΰ ’Αγίου Χαραλάμπους», 
έπ’ όνόματι τοΰ οποίου είχε καθιερωδή τό νοσοκομεΐον τή προτάσει τοΰ 
μητροπολίτου. Ή  είκών αΰτη διασώζεται ήδη έν τφ προσκυνηματι, φέρει 
δέ χρονολογίαν : 2 Φεβρουάριου 1885. Έ ν τφ προσκυνηματι τοΰτφ, έκτος 
διαφόρων άλλων μικρών καί μεγάλων εικόνων, τών οποίων δεν υπάρχει 
ή άπεσβέσθη ή χρονολογία, υπάρχει καί μία μεγάλη είκών τής Παναγίας 
μέ χρονολογίαν : 23 Δεκ. 1820.

Τήν 13ην ’ Ιουνίου τοΰ· ίδιου έτους 1880 καί επί στρατιωτικοΰ διοι- 
κητοΰ Διδυμοτείχου. Χασάν Βέη «ένεκρίθη, ϊνα τό νοσοκομεΐον (ή μάλ
λον τό μετόχιον) έπανέλθη εις τήν προτέραν του θέσιν, δηλ. νά μετασχη- 
ματισθή (πάλιν δπως τό 1803) εις ελληνικήν σχολήν, περί δέ τής συστά- 
σεως καί συντήρησε ως αυτής γένηται λόγος έν πληρεστέρρ, συνεδριάσει»,
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Ό  σκοπός τής συσκέχ^εως ταυτής ήτο νά ζητηθή μέ την τοιαυτην πρόφα- 
σιν, δηλαδή τής σχολής, καί έζητήθη κατόπιν ή από των στρατιωτών εκ- 
κένωσις του μετοχιού. Οί στρατιώται όμως έμειναν εν αύτφ επ’ αρκετόν 
ακόμη καιρόν, μέχρις ου, 5 ’ Ιονλίου 1887, «ένεκρίθη νά παρακληθή διά 
τακριρίου (αναφοράς) τής Μητροπόλεως ό στρατιωτικός διοικητής, ΐνα 
διατάξη την έκκένωσιν τού κτιρίου, έπί τφ λόγιο, δτι θέλει μετασχημα- 
τισθή τούτο εΙς σχολήν».

Μετά εν περίπου έτος, Ιην Απριλίου 1888, τό μετόχιον «ένφκιάσθη 
εις τον έκ Σαράντα Εκκλησιών (ποτοπώλην) Χρηστόν Σαρίδην προς κα- 
τοίκησιν οίκογενειακώς διά τρία έτη, μέ τήν συμφωνίαν δμως, δπως τό 
δωμάτιον του προσκυνήματος (*Αγ. Χαραλάμπους) νά ή ελεύθερον καί 
προσιτόν παντί προσερχομένφ εύσεβεί Χριστιανφ, καί μετά Ιερέως, εΐ 
βούλεται, χάριν προσευχής καί ευλογίας, δπερ (δηλ. τό προσκύνημα) διευ
θύνεται καί έπ'βλέπεται απ’ ευθείας υπό τής ενταύθα 'I. Μητροπόλεως' 
μετά ταύτα έγένετο ή έξέλεγξις τής δαπάνης, εις 1653 γρόσια άνελθοΰσης, 
καί ένεκρίθη ή άνάλογος συμψήφ:σ:ς μέ τό ενοίκιον».

Έν τφ μεταξύ τό έργαστήριον τού ‘Αγ. Χαραλάμπους δηλ. τού μετο
χιού είχεν ένοικιασθή εις τον Γ. Διαμαντήν, τήν δέ 2 2 αν Σεπτ. 1891 
«Ανενεώθη ή συμφωνία αυτή διά μίαν τριετίαν, από 15 Αύγουστου 1891 
μέ ενοίκιον 475 γρ. έτησίως επισκευαζόμενων τών χρηζόντων μερών υπό 
τής κοινότητος». Τήν 16ην Αύγουστου 1892 «επί τή αιτήσει τού κ. Χρηστά- 
κη Σαρίδου, ΐνα λαμβανομένης ύπ’ δψει τής δυσχερούς τών οίκονομικών 
του καταστάσεως, μετριασθη κατά τι τό ετήσιον ενοίκιον τού οικήματος 
τού Τ. Μετοχιού, έν φ κατοικεί, ένεκρίθη, ΐνα διά μέν τό δεύτερον έτος 
πλήρωσή 25 μετζίτια (αργυρά τουρκικά νομίσματα τών 20 γροσίων), τό δέ 
τρίτον 2 0 ».

Τήν 22αν Αύγουστου 1901 «κατεκυρώθη ή ένοικίασίς.............
έπί τού Ε. Γιουρτσόγλου διά μίαν τριετίαν». eO Εύάγγελος Γιουρτσόγλους 
έξηκολούθησεν ένοικιάζων τούτο μέχρι τού 1908 μέ διαφόρους νέας συμ
φωνίας. Κατόπιν δέ καί αυτός καί άλλοι ειχον άλλοτε μέν τό οίκημα 
άλλοτε δέ τά έργαστήρια, μέχρις ού τό μέν οίκημα κατεστράφη καί σχεδόν 
καθ’ ολοκληρίαν έξέλιπε, τά δέ μαγαζεϊα κατήντηοαν σήμερον άχρηστα 
καί μένει μόνον τό προσκύνημα ο "Αγιος Χαράλαμπος.

Διδυμότειχον— Αύγουστος—1935.
I  ’Αρχιμανδρίτης 
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α') 'Ομογενής έν Κωνστάντση τής Ρουμανίας διαμένων, είναι από 
τίνος χρόνου κάτοχος χρυσοϋ ενεπίγραφου δακτυλίου, άνευρεθέντος, ώς 
αυτός λέγει, ου μακράν του έν φ έ'κειτο τόπου ή αρχαία των Μιλησίων 
αποικία 3Ί  σ τ ρ ο ς, βορείως τής πόλεως Κωνστάντσης (Κωνσταντίας— 
Τόμων) περί τά 25 χιλιόμετρα. Ταΰτα άνεκοίνωσεν ήμΐν ό έν Κωνστάντση 
ιατρός κ. "Εκτι^ρ Σαραφίδης, παλαιός από των συμφοιτητικών ήδη έν 
’Αθήναις χρόνων φίλος, δστις άπέστειλε καί τάς σχετικάς τήςτε ψηφΐ- 
δος καί του κρίκου του δακτυλίου φωτογραφίας μετά τινων περί αυτοΰ 
πληροφοριών, παρακαλών άμα ό'πως γραφή τι περί του αρχαίου τοΰτου 
κειμηλίου. Εννοείται ότι ό τοΰ δακτυλίου ιδιοκτήτης ύπολαμβάνων τό 
έ'ρμαιόν του θησαυρόν πολυτίμητου ένεκα τής αρχαιότητάς του καί τής 
έπ5 αυτοΰ δυσαναγνώστου επιγραφής δεν ώκνησε νά ΰποβάλη αυτό προς 
μελέτην εις λογίους καί ειδικούς έν Ρουμανίμ καί Έλλάδι, μλλ3 ούδε- 
μίαν παρ’ αυτών οριστικήν άνάγνιοσιν καί ερμηνείαν τής έπιγραφής του 
μέχρι τοΰδε έλαβεν. Επειδή ή παρευξεινοπόντιος ’Τστρος1), έν ή λέγεται * III,

1) *Η " Ι α τ ρ ό ς  έκειτο ©ύ μακράν τοΰ νυν λεγομένου χωρίου Κ α ρ α 
χ α ρ μ ά ν, νοτιιότερον τοΰ κάτω στομίου τοΰ ποταμού Δουνάβεως έν τή θέσει 
Π ο ρ τ ί τ σ ε ς  ή Γ ε ρ ο σ τ ο β ί τ σ α  κατά ιόν Μ ε λ έ τ ι ο ν  (Γεωγρ. τόμ.
III, σελ. 48, έκδ. "Α. Γαζή). "Έλαβε τό όνομά της άπό τοΰ ποταμού "Ιατρού 
( Σ κ ύ μ ν ο υ ,  Περιήγ. 788). Ή το  αποικία των Μιλησίων χτισθεϊσα περί τά μέσα 
τοΰ εβδόμου π. X. αίώνος : «όπου τελευτά 6 "Ιστρος περί τόν Εΰζεινον Ίστριανοί 
κατφ ιησαν Μιλησίων άποικοι» ( Ε υ σ τ α θ ί ο υ ,  Παρεκβολαί εις Διονυσ. περιήν. 
823). Ί Ι  πόλις έξίκετο κατά ιόν Μ α ρ κ ε λ λ ΐ .  ν ο ν  (X X II) εις μεγάλην άκμήν 
καί δύναμιν : *I$tro3 quondam potentissima civita9», έπ* των χρόνων όμως τοΰ 
Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  κατά τόν πρώτον π. X. αιώνα έξέπεσεν είς πολίχνιον : *"Ιστρος 
πολίχνιον— Μιλησίων κτίσμα» (Γεωγρ Ζ, 6 , 1). Μνημονεύεται καί ΰπό τοΰ Ά  ρ- 
ρ ι α ν ο 0 (Περ. Εύ;. Πόντ. 35), καί τοΰ Ά  π π ι α ν ο ΰ (Ίλλυρ, σελ. 688). Ό  
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς  λέγει περί αυτής :3«καί ένθα μέν πολιτικοηέρα έγένετο ή 
ολιγαρχία, έν "Ιστρω δέ είς δήμον άπετελεύτησεν» (Πολ. V, 5). Άπετέλει μετά 
τών παρακειμένων αποικιών Τόμων, Καλλάιιδος, Διονυσοπόλεως καί ’Οδησσού 
τήν καλουμένην Π ε ν τ ά π ο λ ι ν .  "Αφθονα αύιής αργυρά νομίσματα περιεσώ- 
θησαν, έν οίς ονομάζεται Ί  σ τ ρ ί α. 'Υπό τοΰ Π λ ι ν ί ο υ καλείται «αί 
Ί σ τ ρ ό π ο λ ι ς :  «Histropolim Milesiorum (hjst. n. IV, 18). ωσαύτως καί υπό τοΰ 
Π ο μ π ω ν ί ο υ  Μ έ λ α :  'in  litoribus Istro proxima est Istropolis* (de orbis
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οτι άνευρέθη ό δακτύλιος, ήτο πόλις τής Μοισίας, περιλαμβανόμενης 
κατά τούς κλασσικούς τής Ελλάδος χρόνους, εις ούς ανάγεται ό δακτύ
λιος, εις την χώραν των Θρακών, τά δέ «Θρακικά» ασχολούνται και περί 
παντός άφορώντος εις την ιστορίαν καί τον βίον εν γένει των αρχαίων 
Θρακών καί των έν Θρμκη Ελληνικών αποικιών, νομίζομεν δτι δεν άφι- 
στάμεθα τού σκοπού τού περιοδικού γράφοντες έν αύτφ τό σημείωμα 
τούτο περί τού προκειμένου δακτυλίου, δπως κινηθή τό ενδιαφέρον τών 
εϊδικ,ών προς άκριβεστέραν αυτού μελέτην,. ·

β') Ό  δακτύλιος, ού παρατιθέμεθα έν φυσικφ σχεδόν μεγέθει την 
φωτογραφίαν τής ψηφΐδος καί τού κρίκου, είναι κατεσκευασμένος εξ άπέ- 
φθου χρυσού 24 κερατίων καί έχει βάρος 28,50 γραμμαρίων. Τό μήκος τής 
ελλειψοειδούς ψηφΐδος που έχει διάμετρον 2 , το δέ πλάτος του 1  1 /2 ύφε-

κατοστομέτριον, τού δέ κυκλοτερούς κρίκου (στεφάνης) ή μέν μεγάλη'διά
μετρος 2.81 ή δέ μικρότερα ένεκα τής επικείμενης ψηφΐδος 2.4 υφεκατοστο- 
μέτρων. cO κρίκος είναι χονδροειδώς απειργασμένος καί αποτελεί μετά 
τής ψηφΐδος έν καί το αυτό σώμα ούδεμιάς διακρινομένης προσκολλησεως. 
Ή  τής ψηφΐδος παράστασις είναι έκτυπος ανάγλυφος ως έν τοΐς άρχαίοις 
νομίσμασι.

Τά τής ψηφΐδος γράμματα είναι κλασσικού τύπου, τ. έ. ε'—δ' π. X. 
αιώνος καί εύκρινώς άναγινώσκονται, Σ Κ Υ Λ < Λ > Ε Ω Τ Ω < Ν > . ’Ίχνη 
τού δευτέρου Λ άποτριβέντος διακρίνονται αριστερόθεν τού σείστρου ή 
καθρέπτου (;) τής παραστάσεως, άλλως τε τού ύπάρχοντος κενού χώρου 
άπαιτούντος έν τουλάχιστον γράμμα, τό δέ τελικόν Ω διακρίνεται πεπλα-

situ, II, 11,5)· Έλέγετο και Ί σ τ ρ ι α ν ώ ν  π ό λ ι ς ,  ( Δ ί ω ν ο ς  Κ α σ σ ί ο υ ,  
Ρωμ. tot. LI, 26, X X X V III, 10). *Ίδε καί Κ. Κ ο υ ρ τ ί δ ο υ ,  'Ιστορία της Θοςί* 
κης, τόμ. I, σελ. 155, έτ. 1932, καί 2. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ ,  Πόλεις καί δ έ 
σμια Θράκης σ. 141, έτ. 1929.
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τυσμένον όπισθεν ακριβώς του έρεισινώτου τοϋ θρόνου και ετί κατώτερα) 
εν άποστάσει προς τά κάτω πιθανώς τό Ν. CH ψηφίς φαίνεται περικεκομ- 
μένη ιδίως δεξιόθεν, όπως λάβη τό σχήμα της. Πολύ πιθανόν νά μετεσχη- 
ματίσθη έκ χρυσού νομίσματος, τΰπου ελλειψοειδούς, οΐον εχουσι πολλά 
τών νομισμάτων τών κλασσικών χρόνων1), οΰ ή άλλη πλευρά έλειάνθη 
καί έστιλπνώθη ούδενός ίχνους καταλειφθέντος τής παραστάσεώς της· 
Ή  ύπόθεσις αύτη παρ3 δλην την εκ τού αυτού μετάλλου σύστασιν τού 
όλου δακτυλίου καί την μ ή διαφαινομένην προσκόλλησιν τής ψηφ'δος και 
τού κρίκου ένισχΰεται έκ τής αναγλύφου έκτυπου επί τής ψηφ'δος παρα- 
στάσεως, ώςέν τοΐς άρχαίοις νομίσμασιν, ενώ αί τών μετάλλινων ψηφί·*· 
δων τών δακτυλίων παραστάσεις είναι συνηίίοις έντυποι, τ. έ. εγκεχαρα-

γμέναι έν τώ πεδίω ' καί ούχί έκτυποι, τ. έ. εξέχουσαι αυτού. Ενδέχεται 
όμως νά έξετυπώθη καί άρχήθεν, ή παράστασις διά ψηφΤδος δακτυλίου 
γενομένης χρήσεως τού σιδηρού οβελού τού έχοντος τον έγκοιλον τύπον 
της διά τοιαύτα νομίσματα σφραγΐδος.

Τά επί τού κρίκου τού δακτυλίου γράμματα, κεχαραγμένα δά όξυ- 
τάτου οργάνου επί τής εξωτερικής αυτού επιφάνειας, πλ,ήν τών τελευ
ταίων πέντε ΙΑΝΕ, κεχαραγμένων δι9 ανεπάρκειαν χώρου επί τής εσωτε
ρικής καί παραλλήλως προς τά επί τής εξωτερικής ΑΝΤΑΡ, δεν είναι τά 
άρχικώς χαραχθέντα. Τούτο 'διαπιστούται ού μόνον έκ τών κάτωθεν 
αυτών διαφαινομένων ιχνών παλαιοτέρων γραμιιάτων, τών αρχικών, τού

1 ) Πρβλ. νομίσματα τής πόλεως Κυζίκου άπό τοϋ πέμπτου π. X. αίώνος έν 
τφ πίνακι VI τοϋ καταλόγου νομισμάτων Warwick Wroth, περί οΰ ΐδε κατωτέρω» 
έν τή σημειώσει περί νομισματολογιών.
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αΰτοϋ μεγέθους προς τό των τής ψηφΐδος και ιδίως κάτοιθεν τοϋ γράμ
ματος Λ τοϋ ΚΕΛΕ, αλλά καί έκ του τΰπου αυτών, δντος μεταγενε
στέρων χρόνων, των πρώτων μ. X. αιώνων. Δυστυχώς ό μεταχαράξας 
τήν επιγραφήν προς άνακαίνισίν της πιθανώς δεν ήκολοΰθησε πιστώς 
τά ίχνη τών παλαιοτέρων άποτριβέντων γραμμάτων, άτινα προφανώς 
δεν ήδύνατο καί νά διακρίνη καί ν’ άναγνώση όρθώς. "Οθεν έπ’ αυτών 
καί ούχί ακριβώς επί τής θέσεώς των μετεχάραξε μεγαλύτερα καί βα
θύτερα τά νϋν υπάρχοντα γράμματα, ώς αυτός ένόμιζεν δτι άνεγίνωσκε 
τά παλακίτερα καί κατέστρεψεν οΰτω την επιγραφήν. Εικάζεται δτι ή 
μεταχάραξις είναι εργον νεωτέρου τίνος άρχαιοφίλου ή άρχαιοκαπήλου 
αδαούς τής επιγραφικής.

γ'.) Έπίτοΰ κρίκου του δακτυλίου άναγινώσκονται τά ακόλουθα γράμ
ματα νϋν: ΚΈΛΕΟΕΑΡΓΟΤΑΝΓΑΡΙΑΝΕ. Μετεχαράχθησαν κακώς, τό 
εκτον γράμμα Ε αντί Σ, τό ενδέκατον Τ αντί Υ καί τό δέκατον τέταρτον 
Γ άντί Τ, ών τό σχήμα συμπίπτει πως, δταν είναι τετριμμένα, έξ εσφαλ
μένης τοϋ μεταχαράκτου άντιλήψεως καί άναγνώσεως. Επομένως ή επι
γραφή άποκαθισταμένη καί διαχωριζόμενη κατά λέξιν είχεν άρχικώς ώς 
εξής: ΚΕΛΕΟΣ ΑΡΓΟΥ Α Ν Τ Α ΡΙΑ Ν Ε <Ι>, τοϋ τελευταίου Ε παρι- 
στάνοντος τήν δίφθογγον ΕΙ, ώς έγίνετο μέχρι τής έπικρατήσεως όλοσχε- 
ρώς τοϋ. Ίωνικοΰ αλφαβήτου καί Ιτι βραδύτερον ενίοτε (μέχρι τοϋ ε'—δ7 

π. X. αίώνος) ή παραλειφθέντος παρ’ αυτφ τοϋ γράμματος I. "Η ΚΕ
ΛΕΟΣ ΑΡΓΟΥ ΑΝΤΑΡΙ ΑΝΕ.

Ά ν  ό δακτύλιος είναι αυτούσιος, κατεσκευάσθη δηλ. άρχήθεν αυτάρ
κης, ώς είναι δυνατόν νά ΰποληφθή έκ τοϋ αΰτοϋ τής τε ψηφΐδος καί τοϋ 
κρίκου μετάλλου δέον ή επιγραφή τής τε ψηφΐδος καί τοϋ κρίκου νά 
θεωρηθή ενιαία, μία καί ή αυτή δηλ. καί κατά πάσαν πιθανότητα 
άναγινώσκεται: «Σκυλλεωτών Κελεός "Αργού Άνταριάνει (έδωρή-
σατο)», ή «Σκυλλεωτών Κελεός ’Άργου ’Άνταρι άνέ(θηκεν)»' τ. ε. *’Εκ 
τών Σκυλλεωτών ό Κελεός (υιός) τοϋ ’Άργου εις τον Άνταριάνην (έδωρή- 
σατο τον δακτύλιον)», ή «έκ τών Σκυλλεωτών δ Κελεός (υιός) τοϋ "Αρ
γού εις τον ’Άνταρα άνέ(θηκε τον δακτύλιον)». Οΰτω κατά τήν πρώτην 
ερμηνείαν καί άνάγνωσιν ή λέξις ’Α ν  τ α ρ ι ά ν η ς  είναι όνομα κύριον 
τίνος, κατά δέ τήν δευτέραν ή λέξις ’Ά  ν τ α ρ είναι δνομα Θεοϋ ή ήρωος  ̂
πιθανώς τοϋ επί τής ψηφΐδος άπεικονιζομένου.

Ά ν  δέ ή έκ νομίσματος μετασχηματισθεΐσα ψηφίς προσεκολλήθη είς 
τον δακτύλιον (κρίκον) ένεκα μόνον τής παρατάσεώς της ώς άπλοΰς τοϋ 
δακτυλίου διάκοσμος, τότε ή επί τοϋ κρίκου επιγραφή οΰδεμίαν σχέσιν 
εχει προς τήν έπί τής ψηφΐδος «Σκυλλεωτών», ήτις φυσική) τφ λόγφ> δεν 
ήτο δυνατόν νά εκτριβή υπό τοϋ τεχνίτου άνευ φθοράς τίνος τής παρα-
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στάσεως καί διά τούτο αφείθη. άθικτος. Οίίτω ώ;. επιγράφει του δακτυ
λίου δέον νά ύποληφθή μόνον ή επί τοΰ κρίκου 1).

δ') Τό ό',νομα Σ κ υ λ λ ε ώ τ η ς είναι εθνικόν καί προϋποθέτει όνομα 
πόλεως Σ κ ύ λ λ ε ι α ,  πρβλ. 'Ηράκλεια—Ήρακλεώτης, ’Αλεξάνδρεια— 
Άλεξανδρεώτης, Ιίαυτάλεια—Παυταλεώτης. Πόλις όμως Σ κ υ λ λ ε ι α 
ύπ’ ουδενός των αρχαίων μνημονεύεται. Έν τφ Βρουττίφ τής κάτω ’ Ιτα
λίας κατά τον Σικελικόν πορθμόν έκειτο τό άκρωτήριον Σ κ υ λ λ α ι ο ν ,  
άποκληθέν εκ τοΰ ονόματος τοΰ παρ’ αυτφ παραμένοντος μυθολογουμέ- 
νου τέρατος Σ κ υ λ λ η ς 1 2 3 * *). Τό άκρωτήριον έπετείχισεν ό τύραννος των 
Ρηγίνων Άναξίλαος, κατασκευάσας ισχυρόν λιμένα, όπως κωλΰη την εις 
τον πορθμόν είσοδον των Τυρρηνών πειρατών: «έκδέχεται δ’ εντεύθεν τό 
Σκυλλαιον, πέτρα χερρονησίζουσα υψηλή, τον ισθμόν άμφίδυμον καί τα
πεινόν εχουσα, δν Άναξίλαος δ τύραννος των Ρηγίνων επετείχισε τοίς 
Τυρρηνοίς κατασκευάσας ναύσταθμον καί άφείλετο τούς ληστάς τον διά 
πορθμοΰ διάπλουν» :i). Τό Σκυλλαιον μνημονεύεται καί υπό τοΰ Πολυ
βίου ’ ) καί τοΰ Άππιανοΰ "’) Τό όνομα τοΰ ακρωτηρίου περιεσώθη μέχρι 
σήμερον καλουμένου υπό των Ιταλών S c i 11 a* παρατηρούνται δέ παρ’̂  
αυτφ λείψανα τοΰ παλαιού φρουρίου τής ομωνύμου του πόλεως6). Ό  κά
τοικος όμως του Σκυλλαίου εκαλείτο Σ κ υ λ λ α ΐ ο ς .

'Ωσαύτως έν τώ Βρουττίφ μεταξύ τών πόλεων Κρότωνος καί Λο- 
κρών Έπιζεφυρίων επί τής προς τό ?Ιόνιον πέλαγος ακτής υπήρχε πόλις 
Σ κ υλλ ή τι ο ν, αποικία τών Αθηναίων: «Σκυλλήτιον άποικος Α θ η 
ναίων τών μετά Μενεσθέως, νυν δέ Σκυλάκιον καλείται... ’Από δέ τής 
πόλεως καί δ κόλπος Σκυλλητικός ώνόμασται»7). Ή  πόλις άναφέρεται τό 
πρώτον τφ 415 π. X. κατά την εις Σικελίαν τών ’Αθηναίων εκστρα
τείαν1''). Τφ 345 π. X. οι Ρωμαίοι άποικίσαντες τό Σκυλλήτιον μετωνό- 
μασαν Scylacium. Έν έπιγραφαϊς φέρεται colonia Minervia Verria 
Augusta Scolacium y). To Σκυλλήτιον ένεκα τής επικαίρου θέσεώς τουήτο 
τσ μήλοντής έριδος μεταξύ τών Κροτωνιατών καί τών Λοκρών 10). Τά ονό
ματα Σ κ υ λ λ ή τ ι ο ν ; ' Σ κ υ λ ά κ ι ο ν ,  S c ο 1 a c i u m, ως τ ό Σ κ ύ λ 
λ α  ι ο ν, παράγονται εκ τοΰ ονόματος τοΰ τέρατος Σ κ ύ λ λ η ς καί αυτά· 
Ό  κάτοικος όμως τοΰ Σκυλλητίου ώνομάζετο Σ κ υ λ λ η τ η ν ό ς  ή

1) 'Ο γρίφων δεν είδε τον δακτύλιον. Τάς παρατηρήσεις του στηρίζει επί των 
φωτογραφιών καί επί τών λεπτομερών πληροφοριών, ας έζήτησε περί τοΰ δακτυ
λίου παρά τοΰ φίλου ιατροί·, οσιις προθύμως παρέσχεν αύτάς.

2) ‘ Ο μ ή ρ ο υ  Όδύσ. Μ, 85—96.— 3) Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  VI, 1,35.— 4) Π ο 
λ υ β ί ο υ ,  X X X IV , .10.— 5) Ά  π π ι α ν ο ί·, Έμφ. Ρωμ. IV, 85.— 6) P a u l y -
W i 3 8 ο w a, Real - Ehkykl. έν τή λ. Σκυλλαιον.— 7) - Σ τ ρ ά β ω ν ο ς ,  VI,  1,
15.— 8) Α ι ο δ ώ ρ ο υ, X III, 3. — 9) C I L, τόμ. X, 1, σελ. 12.— 10) Σ τ ρ ά β ω 
ν ο ς  καί Δ ι ο δ ώ ρ ου ev&jt άνωΐ.
θ  q α  η ι, η ά  Ζ \  15
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Σ κ υ λ λ η τ ΐ ν ο ς .  Στέφανος δέ ό Βυζάντιος τοποθετεί τό Σκυλλήτιον 
η άλλην ομώνυμον αύτφ πόλιν εν τη Σικελίφ παρά τφ Σικελικψ πορθμψ, 
δπου παρέμεινεν ή Σκύλλα: «Σκυλλήτιον, πόλις Σικελίας, ως Εύδοξος εν 
τη έκτη, τό εθνικόν Σκυλλητΐνος» ’ j.

Έκ των προειρημένων εικάζεται δτι τό εθνικόν δνομα Σ κ υ λ λ ε- 
ώ τ α ι δεν είναι άσχετον προς τό δνομα των κατοίκων τοΰ Σ κ υλ- 
λ α  ί ο υ καί τοΰ Σ κ υ λ λ η τ ί ο υ ,  ών πιθανώς τό αρχικόν δνομα, ιδίως 

1 τοΰ Σκυλλαίου, ήτο Σ κ ΰ λ λ ε ι α καί δτι αν ή τοΰ δακτυλίου ψηφίς 
είναι μετεσχηματισμένη έκ νομίσματος, τούτο θά ήτο πάντως τής πό- 
λεα)ς Σ κ υ λ λ α ί ο υ, καλούμενης καί Σ κ υ λ λ ε ί α ς .  Τό υπό διάφο
ρον κατάληξιν δνομα τής αυτής πόλεως άπαντα καί εν άλλαις πόλεσι, 
πρβλ. ’Ίστρος—Ίστρία, Ξάνθεια—Ξάνθη, Γάνος—Γανίαι, Βερόη—Βέ
ροια, Κάλλατις—-Καλλατία, Τόμοι—Τύμις, καί εϊ τι ά'λλο. Δυστυχώς δμως 
κατά τάς έρευνας ημών άνά τάς κυριωτέρας νομισματολογίας καί κατα
λόγους νομισμάτων, τούς προσιτούς ήμίν "), καί κατά τούς νομισματολό- 
γους τοΰ εθνικού εν Σοφία αρχαιολογικού μουσείου, πλουσίου εις νομί
σματα καί νομισματολογίας, ούδέν νόμισμα άνεκαλυφθη μέχρι τοΰδε 
τοΰ τε Σκυλλαίου καί τοΰ Σκυλλητίου. Τοΰτο δμως δεν αποκλείει καί τήν 
υπό των πόλεων τούτων τής κάτω ’Ιταλίας αποκοπήν νομισμάτων, άφοΰ 
πάσαι αί εν ’ Ιταλία καί Σικελία Έλληνικαί άποικίαι ειχον ως αυτόνομοι 
πόλεις τά ’ίδιά των νομίσματα. "Ωσαύτως καί ή τής ψηφίδος παράστασις, 
ήτις φαίνεται δτι είναι ή οπίσθια δψις (revers) νομίσματος, έν ούδενί 
των σφζομένων "Ελληνικών πόλεων νομισμάτων άπαντα καίπερ όμοιά- 
ζουσά πως, άν άπεικονίζη γυναίκα καθημένην επί θρόνου, πρός παρά
σταση' τής Θεάς Κυβέλης εν τισι νομίσμασιν. "Η μήτηρ των Θεών άπ- 1 2

1) Σ ΐ ε φ .  Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  έν τη λ. Σκυλλήτιον.
2) Μ i ο n n e fc Ε. Τ. Description de m0dailles antiques, Grecques et Ro- 

tnains, τόμ. 6 , Paris, 1806—1813 καί Supplement, τόμ. 10, ών εις μετά πινάκων 
νομισμάιων, Paris, 1814—1837.

H e a d  Β. Hlstoria nummorum, εκδ. 2α, Oxford, ετ. 1911, σελ. 88+966, 
μετά 5 πινάκων νομισμάτων καί πολυαρίθμων έν τώ κειμένφ είχόνων.

B a b e l o n  Ε. Trait6 des monnaies antiques Grecques st Romains, Paris 
έτ. 1901—1910, τόμ. 3, μετά δύο τόμων πινάκων νομισμάτων.

B o u b k o w s k i  Dictionnaire nomismatique, τόμ. 2, Leipzig, ετ, 1881-1882.
I m h ο ο f—Β I u m e r, Monnaies Grecques, Paris—Leipzig, ετ. 1888.
E g  g e r B r. Griechische und Roraische Milnzen, Wien, ετ. 1912.
M o u c h m o w  N. Antitscbuiti moneti na Balcanskia polouostrov (— τά 

άρχαΐα νομίσματα τής Βαλκανικής χερσονήσου), έτ. 1912, 20+G09 μετά 70 πινάκων 
νομισμάτων. ·- <

W r o t h  W a r n i c k  καί S t u a r d  P o o l ,  Catalogue of the Greek 
coins of Mysia, London, έτ. 1892, σελ. 35+217 μετά 35 πινάκων νομισμάτων,

‘’Ωσαύτως, Catalogue of the Gr^ck coins In the British museum, London, 
α*λ. 274.

Καί τινας ήττονος αξίας συλλογών νομισμάτων καταλόγους Ιδιωτών βύρισκο* 
μένους έν τή έθνική βιβλιοθήκη Φιλιππβυπόλεως.



βϊκονίζεται συνήιθως επί νομισμάτων καθημένη επί θρόνου κρατούσα διά 
τής προβεβλημένης δεξιάς φιάλην, διά δέ τής άριστεράς τΰμπανον καί 
εστεμμένη. Τό έν τή ήμετέραι παραστάσει κρατούμενον μάλλον ομοιάζει 
προς σειστρον ή καθρέπτην, τό δε επί κεφαλής στέμμα έχει δπισθέν του 
θύσανον. Ελλείπει δε καί ό παρά τφ θρόνφ άπεικονιζόμενος ενίοτε λέων.

ε') Έκ των τής επιγραφής κυρίων ονομάτων τά Κ ε λ ε ό ς καί Ά  ρ- 
Υ ο ς είναι Ελληνικά καί εύχρηστα από των άρχαιοτάτων χρόνων. Κ ε- 
λ ε ό ς εκαλείτο ήρως τις Αθηναίος κατά τον Ησύχιον, ήτο δέ καί δνομα 
πτηνού τίνος κατά τον Άριστοτέλην i). Κ ε λ έ α ς δέ κατά τον Ηρόδο
τον εκαλείτο καί τις των επίσημων Σπαρτιατών των συμπλευσάντων εις 
Σικελίαν μετά του Δωριέως, υίόύ του βασιλέως των Λακεδαιμονίων Άλε- 
ξανδρίδου, προς άποικισμόν τοΰ Έρυκος 2) καί συμμετασχόντων του 
προς τούς Συβαρίτας πολέμου των Κροτωνιατών. Ά  ρ γ ο ς ήτο δνομα 
διαφόρων μυθολογουμένων ήδη προσώπο^ν, έν οίς καί του ίδρυτοϋ καί 
ήρωος τής φερώνυμου έν Πελοποννήσφ πόλεως, παρ’ ή ήτο καί τό ιερόν 
του τέμενος *), τού ναυπηγού τής περιωνύμου ’Αργούς των ’Αργοναυτών, 
γλύπτου τίνος ξύλινων αγαλμάτων καί άλλων. Κατά ταΰτα δ Κελεός 
Άργου θά ήτο άποικός τις τών έν τή Ίταλίφ Δωριέων ή ’Αθηναίων.

Τό δνομα δμως Ά ν τ α ρ ι ά ν η ς ,  άγνωστον ήμΐν άλλοθεν, δεν είναι 
'Ελληνικόν καίπερ Ελληνικόν τύπον έ'χον. Τό πρώτον συνθετικόν αυτού 
φαίνεται δτι είναι ή Τυρρηνική λέξις ά ν τ α ρ, σημαίνουσα τον ά ε τ όν 
κατά τον Ησύχιον: «άνταρ αετός υπό Τυρρηνών, Ευφοριών δέ δίασμα». 
'Ωσαύτως καί τό δεύτερον συνθετικόν φαίνεται τό ’ Ιταλικόν Janus (Ία - 
νός). Επομένως εϊτε Ά ν τ α ρ ι ά ν η ς  (Άνταριάνει) είτε Ά  ν τ α ρ 
(’Άνταρί άνέ[θηκε]) άναγνωσθή, ή λέξις είναι ξένη. Ό  δακτύλιος λοιπόν 
είναι τοΰ Έλληνος Κελεού ’Άργου δώρον προς τον φίλον του Τυρρηνόν 
Άνταριάνην ή ανάθημα εις τον Άνταρα, ήρωα ή θεόν τινα τών Τυρρη
νών. Αί τών έν τή μεγάλη Έλλάδι Ελλήνων άποίκων έμπορικαί σχέσεις 
προς τούς Τυρρηνούς είναι γνωσταί έκ τής ιστορίας καί τής αρχαιολογίας.

’Εκ τών είρημένων έξάγεται δτι ό δακτύλιος, ου ή γνησιότης καί άρ- 
χαιότης (ε'. π. X. αίώνος) είναι αναμφισβήτητος, κατεσκευάσθη έν Ίταλίφ 
καί μετεκομίσθη έκειθεν εις την Ίστρίαν υπό τίνος τών τολμηρών θαλασ
σοπόρων έξ ’ Ιταλίας είς τον Εύξεινον ή έκ τού Εύξείνου εις την ’ Ιταλίαν. 
Ευχής έ'ργον θά ήτο νά διασαφηνισθή υπό τίνος τών ειδικών νομισματο- 
λόγων ή έπί τής ψηφΐδος παράστασις άντιβαλλομένη προς δμοίας έπί νο
μισμάτων καί δακτυλιόλιθων.

ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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1) ’Αριστοτέλους, Ζώων ϊατ. 8,3 καί 9,10.—2) ‘ Ηροδότου, V, 46.—3) Τοϋ
αύτοΟ, VI, 80.



ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έκ των σπουδαίων ιατρών τοΰ ΙΙΓ αιώνας. Έκ του επωνύμου Θρμξ 
συνάγομεν δτι έγεννήθη εν Θρ^κη τφ 1752, έκ γονέων Αημητρίου καί Ρό
δινης. Ευφυής ών εστάλη τώ 17<*>1. προς τους εν Βυζαντίω συγγενείς από 
μακροΰ αυτόθι εμπορευόμενους, οΐτινες έπροθυμοποι ηθησαν νά έκπαι- 
δευσωσι τον παΐδα καί προς τοΰτο προσέλαβο ν· ίδιον διδάσκαλον Παρθε
νίαν ονομαζόμενο)', όστις κατέστησεν αυτόν ικανόν νά άκροασί)η άνιοτέ
ριο ν μαθημάτων καί ουτιος εστάλη Γ|δη τύ 10 έτος της ηλικίας άγων εις 
την εν Ίασί.ορ αυθεντικήν σχολήν έν η τότε έδίδασκεν άνήρ λογκότατος ό 
Γειόργιος Κρητικός.

’ Επί τετραετίαν άκολουθησας σειράν μαθημάτων ευδοκίμως τφ 1773 
είκοσι καί ενός έτους άκολουθησας "Ελληνας εμπόρους γουναρικών απερ
χομένους εις την έτησίαν αγοράν τής Σα'ξυ)νίκης Λειψίας ιός υπάλληλος 
παρέδωκεν εαυτόν εις την έκμάΟησιν τής Γερμανικής γλώσσης έν τφ 
αυτόθι Γυμνάσιο) καί τής Λατινική:, μεγάλην έφεσιν αισθανόμενος νά 
σπουδάση την θείαν τοΰ ’Ασκληπιού Τέχνην καί Γερμανός υπήκοος γε- 
νόμενος ένεγράφη έν τφ μητρωορ τής ιατρικής σχολής τοΰ αυτόθι Πανε
πιστημίου. Συμπληρώσας δέ τάς έαυτοΰ σπουδάς μετά τοΰ φίλου Ίωάν- 
νου Μανικάτη Ζαφράνου καί τοΰ έκ Καστοριάς Θωμά Μανδακάση διέ
τριβε περί την συγγραφήν έργων εποικοδομητικών τών ορθοδόξων έν 
Λειψίμ έμπορων, έχόντων Γ|δη οΰχί ολιγάριθμου παροικίαν μετά ναΐσκου 
(Καπέλλας) καί ίδιον ιερέα έν τή όδφ Αικατερίνης αριθμός 4 (άνω όρο
φον), μέχρι τοΰδε σωζόμενον έν τη Lessingsstrasse (αριθμός 9 β' όρο
φος) ι). Λιατρίψας εν Λειψία μέχρι τοΰ 177S άπεφάσισε νά άπέλθη εις 1

1) Περί τής παροικίας Λειψίας έγραψαν ό Καλλίνικος, ίερεΰς τής κοινότητος. 
Σώζεται έν τφ κώδικι τής εκκλησίας, έν φ καί προσθήκη υπό τοΰ ίιρέως 'Ιγνα
τίου Σκαλιώρα ώς αναγράφει ό Σοφοκλής Κ. Οικονόμος: Νικολάου 'Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου Ψόγος νικοτιανής, έν Βενετία 1876 σ. 62—68 — ’Ανδρόνικος Δη- 
μητρακόπουλάς έν Προσθήκαις καί Διορθάισεοιν εις τήν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν 
Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, έν Λειψίςι 1871 —Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης έν «Δύο Κόσμοις» 
τοΰ ’Αλεξάνδρου Κόκκου, Ά θ . 1895 καί έν «Νέο Έλλάδι» τοΰ Βερολίνου 1899 — 
'Αριστοτέλης Κουρτίδης έν «Μελέτη» 1908 — Σωφρόνιος Εύστρατιάδης έν «Έκ* 
κλησιαστικψ Φάρψ > ’Αλεξάνδρειάς, τόμ. στ' σ. 5—15 — Δημήτριος Πετρακάιος έν 
τφ έργφ Δημοσιογράφοι καί δημοσιογραφία, Ά θ . 4921 — Λιψιανός (Πετρακάκος) 
έν «Δικαιοσύνη», 1909 άρθμ. 140.
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Θράκην καί κατά την πορείαν παραμείνας έν Βιέννη μετήρχετο τον 
ιατρόν μέχρι τοϋ θανάτου αϋτοϋ άγνωστον πότε συμβάντος1).

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α

α) Johann Htibner,'Ιερόν Απάνθισμα περιέχον τέσσαρας καί εκα
τόν ιστορίας τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης, έκ τοϋ Γερμανικού, έν 
Λειψίρ 1775.

β) Περί τοϋ πόσον ή δΰναμις τοϋ άέρος βοηθεΐ την κίνησιν τοϋ αί
ματος, αυτόθι 1778.

γ) Galenus adversurii Vasalium defenditur, αυτόθι 1777.
δ) De febre Grsecis epidemiae, αυτόθι 1778. (Έν τέλει προστέθηται 

επιστολή συγχαρητήριος λατινιστί τοϋ φίλου αύτοϋ Ίωάννου Μανικάτη 
Ζαφράνου,

ε) Περί τής δυνάμεως τής κουναβάρεως (ανέκδοτον;).

Τ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1

1) Περί τοϋ Πολυχρονίου Δημηιρίου ΐδέ : Γεωργίου Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή 
"Ελληνικόν Θέαΐρον, Ά θ . 1870, σ. 316 καί 518 — Σοφοκλέους Κ. Οίκονόμου. 
Ψόγος Νικοαανής. έν Βενετία 1876, σ. 22 — Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, 
Άθήναι ,1868. σ. 556.



ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ ΣΙΝΑΝ ΠΑΣΣΑ

Ό  Ahmet Refik εν σ. 72 τοΰ βιβλίου του Mimar Sinan (1931) 
αναφέρει δτι δ κατά τον 16ον αιώνα άκμάσας διάσημος και έξ Ελλήνων 
γονέων αρνησίθρησκος άρχιτέκτων Σινάν πασσάς έκτισεν ένΘρρίκη τα εξής 
κτίρια εις :

Βαβά-Έσκή, Τέμενος και Μεδρεσέν.
Ήράκλειαν, Τέμενος.
Καριστεράν, Κερβανσεράΐ.

Λουλέ Βουργάζ, Τέμενος, Ίμαρέτ, Κερβανσεράΐ.
Μέτρας, Τέμενος.
Ραιδεστόν, Κερβανσεράΐ.
Σαπάντσαν, Τέμενος, Τμαρέτι, Κερβανσεράΐ, Λόυτρόν.
Σηλυβρίαν, Γέφυρας.
Μεγ. Τσεκμετζέν, Γέφυρας, Κερβανσεράϊα, Μεστζίδ.
Τσόρλουν, Μεδρισέν.
"Υψαλα, Κερβανσεράΐ.
Χαλκαλή, Σαράι, Γέφυραν.
Χαραμή Δερέ, Γέφυραν.
Χάφσαν, Τέμενος, Ίμαρέτ, Λουτρόν.

Οί Κτήτορες των υπό τοΰ Σινάν πασσά οΐκοδομηθέντων ήσαν οί : 
Άλή πασσάς, εν Άνδριανουπόλει, Βαβά Έσκή, Ήρακλείςι 
Καποΰ Άγασή, εν Χαραμή Δερέ.
Μαχμούτ πασσάς, εν Άνδριανουπόλει.
Μεχμέτ πασσάς, έν Άνδριανουπόλει, Λουλέ-Βουργάζ, Μεγ. Τσεκ- 
μετζέ, Χαλκαλή, Χάφσα.
Τεφτερδάρ Μουσταφά πασσάς, έν Άνδριανουπόλει.
P i n a r d a  O d a b a s i ,  έν Χαλκαλή, Γέφυραν.
Ρουστέμ πασσάς, έν Άνδριανουπόλει, Καριστιράν, Ραιδεστφ, Σα- 
πάντζφ.
Σουλτάν Σελήμ, έν Άνδριανουπόλει, έν Τσορλοΰ, Μεδρισέν.
Σουλτμν Σουλεϋμάν, έν (Μεγ.;) Τεκμετζέ, Κερβανσεράϊα.
Φερχή πασσάς, έν Μέτραις.
Χουσρέφ Kethuda, εν "Υψαλοις. Α.Α.Σ.



ΕΛΤΤΙΝ1ΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Στήν ιερή teal αλησμόνητη μνήμη ταν 

πολναγαπη μενού μον Πατέρα αφιερώνω 
τάς «Παραδόσεις τής Θράκης», τής Θράκης 
ηον τόσον έλάτρβνσε.

Α '.

ΠίΤΛΗΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1

Το κτίσιμο τής Σηλυβριάς
(Φανάρι τής επαρχίας Σηλυβρίας)

Ή  Σηλυβριά κτίτσηκε πιο μπροστά άπ’ την Πόλη. "Οταν έβαλαν τό 
■θεμέλιο ητανε πεντακόσιοι μάστοροι, κάθσανε νά φάνε κ5 είχανε μονάχα 
πέντε λειτουργίες καί τρία σκουμπριά. Τότε φανερώθκε ό Χριστός καί 
τις είπε" «'Όλοι θά φάτε καί θά χορτάστε».

’Έκοψε τις άρτοι κ’ έφαγαν, χόρτασαν καί περίσσεψε ένα κοφίνι 
άρτοι καί ψάρι,.

2

Τά κάστρα της Σηλυβριάς
(Ηράκλεια)

Οί παληοί 'Έλληνοι ητανε τόσο αψηλοί, που έκτισαν τά κάστρα τής 
Σηλυβριάς χωρίς σκάλες καί σκαλωσιές.

Σημ. Αί παραδόσεις είναι από τάς επαρχίας Σηλυβριάς, Ήρακλείας, Δέρ- 
κων, Τυρολόης καί Σιρεντζίου, Μέτρων, Αίνου, Ξάνθης καί Σαράντα ’Εκκλησιών. 
“Αρχισα νά τάς συνάζω άπό τό 1900 καί τάς ακόυσα άπό γυναίκες ηλικιωμένες 
σαράντα χρονώ κ* επάνω. Για την κατάταξη πήρα ώς παράδειγμα τάς Παραδό
σεις του Νικολάου Πολίτη.
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3

Οί θαμμένοι βασιλέδες
(Σηλυβρια)

’Έξω στους άνε; όμυλους τής Σηλυβριάς έλεγαν πώς εϊτανε θαμ
μένοι βασιλέδες.

4

Οί ΣηλυβρινοΙ
(Σηλυβρια)

'Όταν οί Τούρκοι πολιορκούσαν τη Σηλυβρια, οί ΣηλυβρινοΙ αφού 
έβαλαν πάνω στα κάστρα όργανα πού μονάχα τους έπαιζαν, πήραν το 
λείψανο- τοΰ αγίου Σπυρίδωνα μαζύ μ’ δ,τι πολύτιμο είχαν κ’ έφυγαν άπ’ 
τον μαγαρά πού αρχίζει άπ’ την εκκλησία τ’άι Γιάννη' βγήκαν στο Μπο- 
σνάκι κι’ από κεί χωρίς να τούς καταλάβουνε οί Τούρκοι μπήκαν στα κα
ράβια κ’ ύστερα από μέρες έφθασανε στην Κέρκυρα η)> ^π(>) τ°ν? Σηλυ- 
βρινούς μία συνοικία στην Κέρκυρα την έβγαλαν Σηλυβριανη.

5

Οί Παλαιολόγοι
(Στράντζα τής επαρχίας Τυρολόης καί Σιρεντζίου)

Είκοσι λεπτά τής ώρας άπύ τη 'Στράντζα κατά τό βοριά σέ αψηλό 
μέρος είναι ερείπια βυζαντινού παρεκκλησιού, σώζουνται οί τοίχοι χωρίς 
τύ σκεπό. Τύ παρεκκλήσι γιόρταζε των Ταξιαρχών κΓ άπ’ αυτό ή θέση 
λέγουνταν άϊξι Στράτο καί άϊ Στράτο. Στη γιορτή του πήγαιναν καί 
άναφταν κεριά καί στύν τοίχο τού παρεκκλησιού πρός τύ νότο ήτανε μια 
πέτρινη γούρνα. Μέσα σ’ αυτή τή γούρνα έσφαζαν ένα πετεινό, κουρ
μπάνι ?) για τον άγιο.

Στον άϊ Στράτο ήτανε λημόρια λένε πώς σ’ αυτά ήτανε θαμμένοι 
Παλαιολόγοι4), βρέθηκε καί μιά μακρυά βαθουλή πέτρα, εκεί ήτανε θαμ
μένο τό βασιλόπουλο.

1) ’Από τον πατέρα ακόυσα την παράδοση.
2) A. Τ. Θυσία. - 8) Μνημόρια, μνήματα'.
4 ) 'Ιστορία Πολιτική Κων/πόλεως Τουρκογραικία. ,Βιβλ. Α,'. σελ. 19. Σάθα. 

Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σελ. 53. «Ληφθέντα έκ τοΰ Μεσαιωνοδίφου Καρλόου 
Χό.πφ. Ό  έκ των υΙών τοΰ Θωμά Παλαιολόγου Μανουήλ, άηδιάσας τον παρά την 
•Παπικήν αυλήν μοναχικόν βίον έφύγεν εις τήν Κων/πολιν, ένθα’ ύπεδέχθή ατ>τον 
φιλικώς δ Μωάμεθ, έπιχορηγήσας εκατόν άσπρα καθ’ εκάστην, ύπηρέτας καί τάς 
κώμας Συρέτσιον, Άμπελίτσιον καί δύο άλλας πρός διατροφήν του.,Μεγάλως δέ 
τιμώμενος υπό τή; Πύλης καί πιστός έμμείνας -έν τή Χριστιανική πίστει διήγαγεν 
ήσύχω; τόν βίον του εν Συρετσίψ, έν τή μητροπόλκι τής όποιας ένταφιάσθη, μπ*
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Σέ ύψωμα, μίση ώρα από τον αϊ Στρατό σώζουνται ερείπια του 
κάστρου.

6

Ό Οικονόμος ό βασιλές κ  ή Μήτορια ή βασίλισσα
(Κονομειό της επαρχίας Σηλυβρίας)

Στο Κονομειό ') σοάζονται πύργοι παληοί καί καλέδες ~) αχάλαστοι. 
Έκεϊ κάθουνταν 6 Οικονόμος ό βασιλές κ’ ή Μητόρια ή βασίλισσα» 
το παλάτι τους ήταν πύργος μέ τέσσερς πύργοι στις γωνιές καί πολε
μίστρες, τά στενά παράθυρα, καί στη μέσ’ χοονευτήρι πού παγαίν’ ώς 
τή θάλασσα.

Οι Γενίτσαροι ήθελαν νά τούς σφάξνε, νά μπούνε μέσα δέ μποροτλ- 
σανέ, ήταν ’Ιούνιος, μάζεψαν δλα τά δεμάτια απ’ τ’ αλώνια καί τάβαλαν 
γύρω στον πύργο καί τάδοσαν φωτιά. Μέσα θέ νά πνιγούνε άπ’ τον κα
πνό, μπήκαν καί τούς έσφαξαν δλους.

Το Κονομειό ύστερα έγινε χωριό πού κατέβηκαν απ’ τά Κλαδιανά.

7

Ή σφαγή στα Κλαδιανά
(Ke νομέ ic>

Τον παληό καιρό τά Κλαδιανά “) ήτανε μεγάλο χωριό κ5 είχε πολλά 
ρωμαίϊκα σπίτια. Τον καιρό πού ήτανε οί Γενίτσαροι έκαμαν σφαγή, όσοι 
γλύτωσαν πήγαν στύ Κονομειό κΓ από τότες τό Κονομειύ έγινε χωριό.

Τά Κλαδιανά στά τελευταία χρόνια ήτανε τσιφλίκι.

ολίγον δέ ήκολούθησΕν αυτόν εις τον τάφον ή αδελφή του Μαρία, χήρα τοϋ βασιλέως 
τής Βοσνίας, εις ήν ό Σουλτάνος είχε χορηγήσει την παρά τάς Σέρρας Έξοβάν».

Ή  μητρόπολις Τυρολόης μέχρι τής καταστροφής, τό 19:22, εκαλείτο Τυρολόης 
καί Σιρεντζίου μέ έδρα την Τυρολόη. Κατά τούς πρώτους χρόνους άπετέλουν δύο 
επίσκοπός. Τό Ι6ΐ 6 άναφέρεται κοινός επίσκοπος Τυρολοϋ καί Σερεντζίων καί εις 
τό συνταγμάτιον Χρύσανθού 'Ιεροσολύμων 1715 άναφέρεται γ'. μεταξύ τών έπισκό" 
πων τοϋ 'Ηράκλειας ό Τυρολόης καί Σερεντζίων ή Σερεντίων. Τό 1848 συνεχωγεΰθη 
μέ τήν μητρύπολιν Ήρακλείας, τό 1907 άνεσυστήθη ώς μητρόπολις Τυρολόης, καί 
Σιρεντζίσυ καί διετηρήθη μέχρι τής καταστροφής.

Ώ ς τόν διωγμό τής Σεράντζας τό 1914 βρίσκουνταν Στραντζαλιώτισες ηλικι
ωμένες πού τήν έλεγαν καί Σιρέντζι. Υπήρχε στή. Στράντζα οικογένεια Παλαιό- 
λογινά.

1) Τό ίΐίχονομεΐον. Χωριό παραθαλάσσιο μεταξύ των χωριών Δημακράνετα 
καί Γιαλοί.—2) Λ. Τ. Κάστρα. —3) Τώρα τσιφλίκι.



8

Ol κουρσάροι στις Νύφες
(Κ®ν©μειό)

Στα παληά τά χρόνια στη γιορτή τής Παναγίας τής Μπαλουκλιώτι- 
σας στις Νύφες 1), γίνουνταν παναγύρι καί χόρευαν τά κορίτσια, ή παπα- 
δοκόρ’ τραβούσε τό χορό, ό παπάς κι3 ή παπαδιά καλούνταν μέ τ’ άλλα 
τους παιδιά καί σιργιάνιζαν.

’ Ηλθαν ol κουρσάρ’ έπιασαν καί κείνοι το χορό καί τραγουδούσαν:

Χορέψτε κοριτσάκια ώς πού νάβγη τό φεγγάρι.
νά σάς πάρουν οί κουρσάροι νά σάς πάνε στο καράβι.

« ’Αχούς παπά τί λένε; νά πάρμε τό κορίτσ’ μας άπ’ τό χορό καί νά 
φΰγμε».

— Πώς νά τό πάρμε, που θά τό νοιώσνε οί κουρσάρ; Νά φΰγμε μέ 
τάλλα μας παιδιά νά γλυτώσμε τουλάχιστο κείνα, μή γίν’ καί τό χειρό
τερο.

Τώρα εκεί, λέγ’ ή Τζοχερή ή Σοΰσαινα, παγαίνμε καί λιμνιάζμε3) 
to λινάρι.

Βλ

Η ΠΟΛΗ Κ Μ ΠΓΙΠ ΣΟΦΙΑ
9

Ή Πόλη
(Φανάρι)

’Ήτανε τρία αδέρφια, ό Κωνσταντίνος που έκαμε την Πόλη, ό Ά ν - 
τριάς πού έκαμε την Άντριανούπολη κι’ ό τρίτος έκτισε τά κάστρα πού 
ένωσε την ’Άσπρη μέ τή Μαύρη θάλασσα καί θάφερνε τό νερό απ’ την 
Τούνα 3) στην Πόλη.

Ό  Χριστός νΰπνιασε τον Κωνσταντίνο νά πάγη ανάμεσα σε δυο 
βουνά νά στήσ’ την Πόλη.

Πήγε νά την στήσ5, χτίζ’ καί γκρεμιέται.
Πάλι φάνκε 6 Χριστός, τον έδοσε ένα σταυρό κι’ οπού άκουμπούσε 

ό σταυρός φύτρωνε βασιλικός ανθισμένος καί τον είπε νά βάλη τέσ-

SM ’JSAjstrixiff ΣταμονΙη Σαβαντή

1) Μικρό χωριό κοντά στο Κονομειό.—2) Τό βρέξιβο του λιναριού στό νερό 
γιά νά μαλακώση καί ύστερα τό κατεργαστούν.- “ 3 ) Δούναβις.
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σβρα μπουκάλια νερό καί νά φωνάξη τον παπά νά ψάλλη αγιασμό. 
"Εκαμε τον αγιασμό καί στήθκε ή Πόλη.

10

Το Καχριέ τζαμί
(Καστανιές τής επαρχίας Αέρκ«ν>

Στύ Καχριέ τζαμί απ’  τό νότο μεριά είναι ή εικόνα του Κωνσταν
τίνου καί τής Ελένης κι9 απ' εκεί 9πό κάτιο είναι κλαβανή μέ σανίδια 
κι9 από πάν9 χαλιά.

Ό  Χότζας χτύπσε τό πόδι τ’ από κάτω κ9 είπε: «’Από δέδ 9ito κάτω 
έχει λαγούμι που πάγαινε ό βασιλές κ9 ή βασίλισσα στήν άγια Σοφία νά 
προσκυνήσνε».

11

Ή 'Αγία Τράπεζα
(Σηλυβρια)

'Όταν οί Φράγκοι πήρανε τήν Πόλη, πήρανε καί την αγία Τράπεζα 
τής 'Αγίας Σοφίας. Τό καράβι βουλίαξε στη θάλασσα τοΰ Μαρμαρά 
κοντά στήν Ηράκλεια» καί σέ κείνο τό μέρος πού είναι ή αγία Τράπεζα 
οσο τρικυμία καί νάναι ή θάλασσα είναι ήσυχη σάν τό λάδι.

12

Ό Κωνσταντίνος καί τό ξυλένιο σπαθί
(Καστανιές)

’Άγγελος Κυρίου κατέβκε στήν Κερκόπορτα κ9 εδοσε στον Κωνσταν
τίνο ξυλένιο σπαθί.

Ό  Κωνσταντίνος δεν τό πήρε κ9 είπε’ «Τό σιδερένιο δεν έκαμε δου
λειά καί τό ξυλένιο θά κάνει;»

Τότε δ άγγελος θύμωσε καί τό δίν9 τον Τούρκο.
Μ9 αυτό ό Τούρκος έσπασε τήν Κερκόπορτα, μπήκε μέσα καί πήρε 

τήν Πόλη.
13

Κει που βαπτίζανε
(Καστανιές)

Στήν Αγία Σοφία, κεϊ πού βάπτιζανε κ9 ήτανε τ’ άγιο μύρο, ως τά 
τώρα καίει ακοίμητη ή καντήλα κ9 οι εικόνες φύλαγανε στον τοίχο ζωγρα
φισμένες. Μάς τδδειξε δ χότζας καί δεν μάς άφσε νά πατίσμε’ «Είπε 
γκιονάχτιρ», πού θά πεί στή γλωσσά μας, είναι αμαρτία.
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Τό μέρος πού εχυνανε τό άγιο μύρος μέ τής βάπτίσης τά νερά έχ’ 
τώρα γύρω καφάσια, σάν καμαρίτσα είναι και. καίει μια κόκκινη καντήλα.

14

Στα υπόγεια
(Τζετώ τής επαρχίας Ήρακλβίας)

"Ενα παιδί, τσιράκι σέ μάστορη, περνόντας άπ’ τήν 'Αγια Σόφιά 
άκσε κρότο καί μπήκε μέσα. ’Από κρυφά πήγε κατ’ στά υπόγεια πού τά 
διόρθωναν καί βοήθαε κι5 αυτό.

Κεΐ στά υπόγεια Τούρκου ποδάρι δέ πάτσε πότες.
'Ύστερα ’πό τρία χρόνια, πού φάνκαν στο παιδί σάν τρεις μέρες, 

γύρσε στο μάστορη.
«Πού έλειπες, τό ρωτάει ό μάστορης, τρία χρόνια;»
— Τρία χρόνια ! τό παιδί ξαφνίστηκε, τό φάνκε σάν τρεΤς μέρες.

15

Τά κόκκινα αύγότσεφλα
(Φανάρι)

Κάθε χρόνο τό Πάσχα βρίσκουνται κόκκινα αύγότσεφλα έξω απ’ τό 
ιερό τής 'Αγίας Σοφίας καί κάτω απ’ αυτό ακούεται βοή.

16

Ό τάφος τού Κωσταντίνου
(Δημοκράνεια τής έπαρχίας Μετρών)

Στο Μεφά Μεϊντάν λένε πώς είναι ό τάφοςΧ) τού τελευταίου αύτο- 
κράτορα, τού Κωσταντίνου κ’ οι Τούρκοι άνάφτνε τή καντήλα.

17

Τά ψάρια τού Μπαλουκλή
(Καστανιές)

"Οταν πήρανε οί Τούρκοι τήν Πόλη μιά καλογρηά τηγάνιζε ψάρια, 
πάγ’ ό καλόγερος καί τή λέγει: «Κερά Μαρία, τήν Πόλη τήν πήρανε οί 
Τούρκοι».

'Η καλογρηά δεν τό πίστεψε. «Σάν πετάξνε, λέγει, τά ψάρια, τότε θά 
τό πιστέψω».

Πέταξαν τά ψάρια καί πήγαν στο Μπαλουκλή καί πίστεψε.

ί) Κοντά στο άγιασμα τής Μακεδονικής αδελφότητος, ανεβαίνοντας άπό τον 
κεντρικό δρόμο πού άρχιζε άπό τό γεφΟρι τοΰ Ούν Καπάν.



ΠαραάόοΛίς τής Θράκης 237

*Ως τά τώρα οποίος πάγει στο Μπαλουκλή τά βλέπει μέσα στο άγι
ασμα, από τό'να μέρος είναι κόκκινα απ’ το τηγάνισμα.

18

Ή ατελείωτη λειτουργία
(ΣιίΑ^βριά)

'Όταν οί Τούρκοι μπήκαν στήν ΙΙόλη 6 παπάς άφσε ατελείωτη τή 
λειτουργία στήν 'Αγία Σοφία και κρύφθηκε μαζύ με τους τρομαγμένους 
Χριστιανούς.

Θά βγούνε πάλι δλοι μαζύ κι’ ό παπάς θ ’ αποτελειώσει την λειτουρ
γία όταν ξαναπαρθεΐ ή ΓΙόλη.

Ά για Σόφιά μου Τούρκισα κ’ ιστόρισα Ρωμάΐσα, 
θά ελθει ώρα καί καιρός να λειτουργήσης μέσα.

19

Ό κοιμισμένος
(K&staviej)

’Απ’ του βοριά το μέρος τής 'Αγιά Σόφιάς προς τά δημόθηρα είναι 
δυρ κολώνες μεγάλες, χοντρές, άπ’ τ’ άϊ Σπυρίδων τής Σηλυβριάς τις κο- 
λώνες, πιο χοντρές, κι’ όλο δακρΰζνε και λίγο πιο μακρυά είναι θαμμένος 
ό κοιμισμένος. 'Όταν παρθει ή Πόλη τότε θά ξυπνήσει.

20

HI άκράνοιχτη πόρτα
(Σπλυβριά)

’Από την 'Αγία Σοφία έχει υπόγειο πού ή βασίλισσα κι’ ό Κωσταν- 
τΐνος πήγαιναν στό Καχριέ τζαμί, δυο χοτζάδες τολεγαν κι’ έδειξαν την 
πόρτα, ή πόρτα είνε μεγάλη, χοντρή, σιδερένια από τότες είναι άκράνοι- 
χτη Ι), μά κανένας δέ μπορεί να την άνοιξη. Θ’ ανοίξει μόνη της όταν 
πάρουμε την Πόλη.

21

Τό πάρσιμο τής Πόλης
(Τσόρλου;Τυρολόη)

Τον καιρό πού θά παρθει ή Πόλη θ ’ άνοίξνε μεσ’ τή μέσ’ τά ουρά
νια καί θά φανεί ενα πουλί σάν τή ξαφτέρα.

’Εκείνο δέ θάναι ξαφτέρα, μόνε θάναι ό Θεός μέ τις άγγελοί· τ’ . "Αμα 1

1) Μισοκλεισμένη.



288 ΈΚΛίνίπης Σιαμούλη Σαραντη

δγήτε πρωτίτερα τό φεγγάρι κόκκινο, θά παρθει ή Πόλη με τον πόλεμο 
κι5 όταν δέ θάναι θά παρθει μέ την ευχή τού Θεοϋ. Χαρά στη μοίρα 
εκείνου ποΰ θά παρθει ή Πόλη καί θά λάχει τρεις ώρες μακρυά από την

την πεΐνα, τη δίψα, από τον κόπο, από τή βρώμα κι3 από τά ψοφίμια 
καί θά πούνε:

«Βγάίε σείς πεθαμμέιοι 
νά μπούμε μεΐς οί ζωντανοί».

Γιά νά παρθή ή Πόλη θά πλέξ3 μεσ3 στο αίμα τριώ χρονώ βου- 
βαλάκι.

22

Στην Κόκκινη Μηλιά
(Σπλυβριά)

Ή  Πόλη θά πάρθεΐ άπ3 τους Τούρκους άπονα ξανθό γένος, θά γίνει 
μεγάλ3 δυστυχία και μεγάλος σκοτασμός, θά χυθεί πολύ αίμα πού θά 
πλέξ3 μέσα τό μαλάκι 1).

"Υστερα από χρόνια θά γίν3 πάλε πόλεμος γιά νά παρθή ή Πόλη 
καί γίν’ Ελληνική.

Δεν ήρτανε τά χρόνια ακόμα γιά νά πάρμε την ΙΙόλη, τότε ό Τούρκος 
θά πάγει στην Κόκκινη μηλιά.

Κωαταντϊνος τήν παράδοσε 
Κωσιανεΐνος Φά τήν πάρει.

23

Ή ευχή τής Πόλης
(Καστανιές)

"Ολε^ οί πόλες νά δυστυχήσνε, ή Πόλη δέ θά δγεΐ δυστυχία γιατ’ έ'χ3 

τήν ευχή τού Χριστού.
"Ολα τά περισσεμένα, αφού έφαγανε οί πέντε χιλιάδες άντροι από 

τούς πέντε άρτους καί τά τρία ψάρια πού εύλόγσε ό Χριστός, τά παρα
χώσανε στούς Επτά Κουλάδες κι3 όταν παρθεΐ ή Πόλη τότε θά βρεθούνε. 1

1) Λ. Τ. Βουβαλάκι.
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Ία ευλογημένα χώματα
(Καστανιές)

Τά χώματα τα δικά μας είναι ευλογημένα γιατί τά πάτσε ό Χριστός, 
πορπατει ό κόσμος καί βγάζνε τά χόρτα γάλατα.

25

Παναγία ή Καμπλιανή
(Φανάρι)

Παναγία ή Καμπλιανή είναι άγιασμα στο Καρά Σινανι 1), γιορτάζει 
τής Μπαλουκλιώτισας καί είναι ή μάννα σέ τέσσερα αγιάσματα : Του 
Μπαλουκλιοΰ τής Πόλης, τής 1 2 3Ασκός τής Μπ ΐλουκλιώτισας, του Καρά- 
Μουράτ") τής Μπαλουκλιώτισας καί τού Κρυφ3 άγιασμα στο μεταξύ Κο- 
νομειοϋ καί Καλλίκρατειας.

26

Ή Ριζιμιά πέτρα
(Σηλυβριά)

Στη Σηλυβριά, στα οπίσθια τού χανιού μας στη γωνία είναι μια 
πέτρα, υψηλότερη από μέτρο, χωμένη βαθειά μέσα στη γή καί τή λένε 
Ριζιμιά,

'Έλεγαν πώς άλλοτε ως εκεί έφθανε ή θάλασσα καί στη Ριζιμιά 
πέτρα έ'δεναν τά καΐκια καί τά καράβια, φαίνουνται τά σημάδια πού έκα
μαν τά παλαμάρια.

Τώρα ή θάλασσα τραβήχθηκε καί είναι μακρυά περισσότερο από 
πεντακόσια μέτρα.

Ή  Ριζιμιά έχει βαθούλωμα μεγαλείτερο από αυγό, οποίος φοβηθεί 
πηγαίνει πολύ πρωί νηστιπάτά, βάζει στο βαθούλωμα νερό από τή βρύση 
τού X"  ’ Ισμαήλ πού είναι άντύκρυ, τό πίνει καί γίνεται καλά.

1) Τσιφλίκι, συνορεύει μέ τό Φανάρι από βορριά.
2) Μικρό τσιφλίκι μεταξύ Καδήκιοΐ καί Ίνιζιέζ. Τελευταίως τά χωραφίααγό*

ρασαν οΐ Καδηκιώτες.
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27

Νΰορες
(Κ©νβμειο)

Στις Νύφες, μια ώρα από τό τσιφλίκι, τύ Λαχανάκιοϊ ι) καί μια από 
to Κισλί1 2), κοντά στο Μεγάλο Τσεκμετζέ είναι ένα ρέμα καί σώζσυνται 
μεγάλες πέτρες, μακρυές ώς τέσσερες, πέντε πήχες. Σ ’ αυτές είναι τρεΤς 
μεγάλες χοντρές κρικέλλες. Στις κρικκέλλες έδεναν τά καράβια πού κατέ
βαιναν από τό ποτάμι Καρά - σοΰ πού ένώνουνταν μέ τή Μαύρη Θά
λασσα.

28

Τής Γρηάς τό πήδημα
(Σηλυβριά)

’Έξω από την Σηλυβριά, κείθε από τον άϊ Σώρη 3 4), προχωρόντας 
αριστερά, πάνω σέ μικρό ύψωμα είναι τής Γρηάς ') τό πήδημα. Δυο πέ
τρες, από μιά στην κάθε μεριά τού δρόμου ώς τέσσερς πήχες ή μιά από 
την ά'λληνα, λένε πώς ή Γρηά από την μιά πήδησε στην άλληνα πέτρα.

29

Ό μαγαράς στη Ντούπνιτσα
(Σκοπό; τής έπκρχία; Σαράντα Εκκλησιών)

Ό  Σκοπιανός Ευστάθιος Σωτηρίου Μανθόπουλος είπε : Τέσσερς 
ώρες μακρυά απ’ τό Σκοπό στο χιοριό Ντούπνιτσα άρχίζ’ μαγαράς, πη- 
γαίν’ στη γή πέντε ώρες καί βγαίν’ στη Νιάδα στη Μαύρη Θάλασσα.

Ή  πόρτα πού μπαίνεις στο μαγαρά βαστιέται σέ τέσσερς κολώνες 
μαρμαρένιες, Μέσα στο μαγαρά έχ’ άγιασμα κ’ είναι άμαξιές κόκκαλα.

Μπήκα μέσα κ’ έσκαψα νά ευρώ ιερό κ’ ηύρα ταφεϊα, άκοΰουνταν 
φωνή αρκούδας, εννιά νοματοί μπήκαμε μέσα κ’ δλ’ δταν άκσαν την αρ
κούδα φοβήθκαν κ’ έφυγαν καί μ’ άφσαν μοναχό.

Εξήντα κεριά άναψα κι’ ακόμα δέν έ'φθασα στην άκρη.

1) Τσιφλίκι.
2) Τσιφλίκι κοντά σεό Κονομειό καί συνορεύει μέ τά Κλαδιανά.
3) Έξοχή, δέκα λεπτά ε'ξω από τήν Σηλυβριά, μέ λίγα πλατάνια καί μέ χα- 

βοΰζι (δεξαμενή) δπου πότιζαν τά ζώα, είχε κ’ ένα καλυβάκι δπου ό Τούρκος κα" 
φετζής έψηνε καφέ.

4) Αημητρίόυ Πασχάλη. ’Από τούς Θρύλους καί τάς Παραδόσεις τής νήσου 
"Άνδρου. Παράδοσις 8 . Τής γρηάς τό πήδημα. Μητροπολίτου Παραμυθίας. Φώς 
άπό τά βάθη των αιώνων. Τεΰχ. Βον, μέρος Βον, σελ· 47. Γρηάς πήδημα στην 
“Ανδρο, Αίγινα καί 'Αθήνας.
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30

Ή ζουλόπετρα του Γαρδά
(Καστανιές)

Ή  ζουλόπετρα είναι στο Γαρδά χ) έξω απ’ τό παρακκλήσι τής Πα
ναγίας όπου είναι καί τό άγιασμα, λένε πώς τά παληά χρόνια ήτανε στο 
Ντελικλή Καγιά, μεταξύ Χαντέμ - κιοϊ καί Σπάρτα - Κουλέ καίμόν’ της 
κύλσε καί πήγε στο Γαρδά.

Είναι από πέτρα σαν θαμπό μάρμαρο καί σάνα έχει κολλημένες 
λοκανόπετρες, μακρυά ώς τέσσερς πήχες, άπ3 τή μια άκρη ώς τήν άλληνα, 
έχ3 τρύπα ώς μιάμισυ πιθαμή φάρδος. 3Απ3 αυτήνα περνάει ό άρρωστος* 
μπαίν’ απ’ τό ένα μέρος καί βγαίν3 άπ3 τ3 άλλο.

Ή  ζουλόπετρα κάμνει πολλά θάματα, ένα παιδί πού κοίτουνταν 
δέκα χρόνια καί δέ περπατούσε τό πέρασανε τρεις φορές άπ3 τή ζουλό
πετρα κ3 έγινε καλά.

Τά χρόνια πού πρωτάνοιξε σωτήρευε “) πολύ τον κόσμο, ένα φόρ- 
τα>μα πατερίτσες καί μιά αγκαλιά ματουγυάλια ήτανε αφημένα έκει πό 
κείνους πού είδανε τή γειά τους. 'Όσοι κουλοί πήγαιναν πόρπατούσανε 
κι3 όσοι τυφλοί έβλεπανε.

31

Τά βυζιά τής Παναγίας
(Φ&νάρι)

Κοντά στή ζουλόπετρα τού Καρά Μουράτ είναι ένα μέρος αψηλό, 
Ανεβαίνεις μέ σαράντα σκαλοπάτια, κεΐ πάνω είν3 τής Παναγίας τά βυζιά 
πού τρέχνε από πολλές μεριές νερό.

32

Οί δύο Τούνες
(£ηλ«βρκκ)

Ή  Τούρνα 3) τού Γιαρίμ-Μπουργάζ *) ενώνεται κάτω από τή γή με 
τήν Τούνα, τον Δούναβη. 1 2 3 4

1) Μικρό παραθαλάσσιο χωριό μεταξύ τοΰ κόλπου τής Καλλικράτειας καί tofl 
Μικρού Τσέκμετζέ, ύστερα άπό τήν Άρσοϋ προς τήν Πόλη,

2) Θεράπευε.
3) Πηγή ορμητική περί τά 20 χ. μ. από τήν Πόλη.
4) Μικρός παταμός.

θ  0 α η « η ά Ζ'. 16
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"Ενας τσομπάνης έρριξε τή σόπα *) στον Δούναβη 3) και βγήκε στην 
Του να τοΰ Γιαριμ-Μπουργάζ.

Δ'.

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
33

Ή γρηά μέ τά γίδια
(Φανάρι)

Ή  γρηά χαρούμενη που ξεχειμώνιασε μαζύ με τά κατσίκια της περι
πάιξε τον Μάρτ’ :

«Πρίτς Μάρτ’, καλοκαϊρ, 
έβγαλα τά γίδια μου 
καί τά κατσικούδια μου».

Τ) Μάρτης θύμωσε, πήρε μια μέρα απ ’1 το Φλεβάρη, έκανε παγωνιά, 
και. πάγωσε τη γρηά μέ τ’ αδράχτι στο χέρι καθώς έκαμνε τό μαλλί και 
μέ τά γίδια της.

Ακόμα οί πέτρες στέκουνται πούταν τά γίδια κι9 ή γρηά μέ τ9 αδρά
χτι πουχε:

Τόν χερόμυλο σφοντύλι 
καί τόν κάτσινο αδράχτι.

Κάθε χρόνο σέ κείνο τό μέρος γίνεται τής Μπαλουκλιώτισας πανα- 
γυρι, είναι τέσσερς ώρες μακρυά άπ9 τή Σηλυβριά κατά τό βόριά, δυο 
ώρες άπ’ τό Καρά Μουράτ.

34

Ή πετρωμένη νύμφη
(Καλλικράτβια τής έποφχίας Metpwv)

Ή  νύφη τά περασμένα χρόνια δέ μιλούσε μπροστά στη πεθερά, μιά 
πού μίλσε την κατάρσε ή πεθερά νά πετρώσ9 και πέτρωσε.

Βρίσκεται ώς τά σήμερα πετρωμένη στι.ς Φανασάκρες ;J). 1 2 3

1) Τό ραβδί τοΰ βοσκοΰ.
2) Ή  παράδοση δτι τά νερά τοΰ Δούναβη ειρχονταν ώς την Πόλη, ήτανε πα

λαιό» άναφέρεται υπό ’ Ανωνύμου Ρώσσου, Description de Constantinople, 1200. 
Societe de 1’ Orient Latin Publications. Serie Geograpbiqne. T. 5, 1888, σελ. 232. 
ϋβ1ό(άπό την Εκκλησίαν τοΰ ‘ Αγίου Δανιήλ έν Κων]πόλει) on prend le chemin dn 
Couvent R.cke, et dans Γ interieur du Convent coule une eau amenee du Danube.

3) Μικρό χωριό κονιά στή Καλλικράτεια.
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Ηα§α300$ις τής Θράκης 2(3

Ή νΰφη μέ τό νυφοστόλι
(Κονομειά)

"Απ’ τις Νύφες περνούσε μια νΰφη πδκλεψε το χτένι τ’ αργαλειού 
της μάννας της κ’ ή μάννα της την καταράσθηκε κ’ έγινε πέτρα μαζΰ 
μέ τό νυφοστόλι.

Ε'·

ΘΕΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ KRI riRIWIR
36

Ό Θεός 
(Τς«τώ)

Ό  Θεός άλλοτε ήταν χαμηλά καί τον άγλυφαν τά βώδια.
Μια γυναίκα ήταν εξω στο θέρος, λέρωσε τό παιδί της κι’ άντίς νά 

τό σκουπίσ’ μέ τό χρυσό μαντήλι πού την έ'ρριξε ό Θεός, πήρε στάχυα 
απ’ τή θημωνιά.

Ό  Θεός τότε θύμωσε, πήρε την αφθονία απ’ τή γή καί τό ψωμί 
άπ’ τις άθρώποι.

Τότε πετιέτ’ ο σκύλος κι’ αρπάζει δυύ ψωμιά από τά χέρια τού Θεοΰ.
Ό  Θεός οργισμένος λέγ’ τή θάλασσα: «Δόσ’ με ύψος δσο βάθος 

έχνε τ’ άπατα βάθη σ’ , νά μή τά βλέπω κι’ οργίζομαι».
’Από τότες άνέβκε αψηλά ό Θεός.

37

Πότε πίστεψαν
(Καστανιές)

Ό  Θεός άνέβκε αψηλά γιατί δεν τον προσκυνούσανε καί δέν έ'καμναν 
τό λόγο τ’. Πίστευαν τά εϊδουλα, τ’ αγάλματα, έ'καμναν εικόνες κι’ αυτές 
πρασκυνούσανε. "Οσοι πίστευαν τό Θεό πήγαινε ό άγγελος τή νύχτα καί 
τις μιλούσε.

’Έστειλε τον προφητ Ήλία ό Θεός καί πάλε δέ τον πίστεψαν, τον 
έδερνανε, τύν τυραννούσανε, φυλακή τον έ'βαζανε, ύστερα αναγκάσθηκε ό 
Θεός καί τον πήρε απάνω μέ τ’ άλόγατα καί μέ τήν καρότσα, κι’ άφαντος 
έγινε. "Υστερα έστειλε τό Χριστό σταυρώθκε άναστηθκε καί πίστεψαν.
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38

Ό Θεός καί τό τέκνο
(Τ σέρλβυ)

Μας είχε 6 Θεός, δ,τι κι’ αν μας έκαμνε δεν τάβαζαμε κατ’ , μια μέρα 
θύμωσε, πετάει, τά τευτέρια άπ’ τά χέρια τ’ πού μας είχε δλοι γραμμένοι. 
Νά τΰχ’ ό διάβολος νά τ’ άρπάξ’ νά μάς κερδίσ’ καί νά μάς φορτώνη πέ
τρες, ξύλα καί νά μάς εχ’ σά γαϊδούρια.

Ό  Θεός είδε καί λυπήθκε, ήθελε νά μάς πάρη καί δεν ήθελε νά 
πέσ’ παραμικρός στο διάβολο.

Μιά μέρα πήγε αντίκρυ τ’ ό διάβολος καί τόν πεισμάτωνε: Τώρα πι- 
σμάνεψες Χ) που αυτουνούς έδοσες εμένα, μά πώς νά τούς πάρης;

— Είναι τρόπος νά τις πάρω, θά κάνω τέκνο καί θά τούς πάρω.
Κάμνει τό ζεμποΰλι μέ εφτά καντήλες a), τό στέλνει μέ τόν άγγελο 

Γαβριήλ στην Παναγία. Ή  Παναγία τό μόσχισε κ’ έ'μεινε βαρούμενη.
Γ'Οταν λευθερώθκε οί αστρονόμοι είδαν πού γεννήθκε ο Χριστός καί 

ήθελαν νά τόνε χαλάσνε. CH Παναγία γιά νά τόν γλυτώσ’ τόν έβαλε μέσα 
σέ πανέρι, τόν έρριξε στη θάλλασα καί κείν’ πήγε στα βουνά. Τό πανέρι 
ούτε βράχηκε ούτε πειράχθηκε καί βγήκε σ’ ένα παχνί, μέσα ήτανε ένα 
βουβάλι κ’ ένα γουρούνι, τό βουβάλι μέ τό μουσούνισμα ;ί) ζέστανε τό 
Χριστό καί τό γουρούνι τόν βΰζανε σαράντα μέρες.

’Από τότες έχνε σέ καλό τά Χριστούγεννα νά τρώνε γουρουνίτικο 
κρέας.

39

Τά κάκανα χ  βασιλόπηττες
(Φανάρι)

Ή  Παναγία, στις επτά μέρες πού γεννήθκε ό Χριστός, έκανε τά 
κάκανα4). ’Από τότες έμειναν οί πήττες πού κάμνε την παραμονή τ’ ά'ϊ 
Βασίλη κ’ οί λεχούσες τά κάκανα.

40

Ό σαραντισμός τής Παναγίας
(Δημοκράνεια)

Ή  Παναγία στις σαράντα μέρες πού γένσε φώναξε τόν αδελφό της 
τόν Τρύφο νά πάνε στην εκκλησία καί δέ τή καταδέχθηκε καί πήγε 
στ’ αμπέλι νά κλαδέψ’ κ’ έκοψε τή μύτη τ’.

Σά δέ τή καταδέχθηκε ό Τρύφος πήρε τόν αδελφό της τό Συμειό 1

1) Μετάνοιωσες.—2) Ά νθάκια.—3) 'Αναπνοή.—4) Είδος παξιμαδιών.



καί πήγανε μαζύ στην εκκλησία νά παρ’ σαραντισμό και τον εύχήθκε 
πολύ νά τόνε γιορτάζνε.

’Από τότες, στη γιορτή τ’ άϊ Σύμειου στις 3 τοϋ Φλεβάρη, οί βαρού- 
μενες δέ δουλεΰνε κι’ οι άντροι τους ακόμα.

Ό  σχωρεμένος ό θειός μου ήτανε έξω στ’ αμπέλι καί κλ,άδευε, περ
νάει ένας από κεΐ καί τόνε λέγει' «Δέ φοβάσαι σήμερα τ’ άϊ Συμειού νά 
κλαδεΰης πού είναι γκαστρωμέν’ ή γυναίκα σ’ ;». Τό παιδί γεννήθκε μέ 
κομμένο τόνα χέρι σάν νά ήτανε κομμένο μέ κλαδευτήρι. Ό  Θεός τό πήρε 
γλήγορα καί γλύτωσε.

Μιανής πάλε εγκυας ό άντρας πήγε στο κυνήγι καί σκότωσε ένα λαγό 
καί τον πήγε σπίτι τ’ . Τό παιδί γεννήθκε μέ μούρη κι’ αυτιά λαγού καί 
θάμαζε όλο τό χωριό.

41

Ή  πατημιά τοϋ Χρίστου
(Τσόρλβυ)

Στην Τσόρλου εξω στά μνήματα είναι μιά πέτρα, σάν κάμαρη με
γάλη καί καθώς πάτσε ό Χριστός βούλιαξε κ’ έγινε πατημιά.

"Αμα βραδιάσ’ την Παρασκευή, παίρνεις αμίλητο νερό τό βάζης
μέσα στη πατημιά, σκώνεσαι τό πρωί τό Σαββάτο πριν βγή ό ήλιοο 

-τρωγυρνας τρεις φορές, καμνεις τρεις μετάνοιες κ υστέρα πλυνεσαι.
Είναι γιά τη θέρμη, τό ζουριασμα καί γιά τό μάτι. Ή  πατημιά έχ’ 

από πάνω ενα καπάκι σιδερένιο τό κλείδωνε καί τό κλειδί έχ’ ό κάνδηλας 1 1).

12

Ή  ανάσταση τοϋ Λαζάρου
(Τζετώ)

Ό  Χριστός μάξος2) ζωντάνεψε τό Λάζαρο γιά νά πή τι είδε στύν 
άλλο κόσμο καί μιά μέρα τον ρώτησε: «Πού πέθανες καί πήγες στον κάτ’ 
τον κόσμο, πώς κατάλαβες τώρα πού άνέβκες στον επάνω, νά πεί>αΐ νε καί 
νά ξαναζωντανεΰνε;».

— ’Όχι, Χριστέ μ’ , μά τού Χάρου την τρομάρα καί τής γής την φαρ- 
μακάδα. ’Όχι, Χριστέ μ’ , νά πεθαίνε καί νά μη ξαναζωντανεύνε, μιά νά 
πεθαίνε, όχι δυο φορές.

Πέρασαν από τότε τριάντα χρόνια, τό χείλι τού Λάζαρου ήταν αγέ
λαστο καί γιά ολο τον κόσμο δέ γελούσε.

Παραδόσβις χής Θράκης 915

1 ) Ό  καντηλάπτης καί κανιηλανάπτης.
1) Λ. Τ. ’Από σκοπού, εξεπίτηδες.



‘ Ελπινίκης Σταμονλη Σαρηννή

Μια μέρα βγήκε μαζύ με τους Δώδεκα ·/.' είδε μια γρηά ποΰ πήρε 
άκρυφά από τον λαγηνά ένα πινάκι χωματένιο καί τδκρυψε.

Ό  Λάζαρος τότε γέλασε κ’ είπε:
«Τό ένα χώμα 
κ λ έ φ τ ’ τ '  ά λ λ ο »  Χ)

43

Τοΰ Χριστού ή ευχή
(Καστανιές)

Ό  Χριστό; ποΰ δίδαχνε κ’ έτρεχε άπύ χωριό σέ χωριό μέ τις συν- 
τρύφ’ του, στύ δρόμο πού πάγαινε μια μέρα αντάμωσε ένα ξαπλωμένο 
μέσα στο χωράφι, τύν φώναξε καί τον ρώτσε πιύ δρόμο νά παρ’ για νά 
πάγη στο χωριό.

Αυτός δέ σηκώθκε, μόνε μέ τύ πόδι τ’ έδειξε τό δρόμο. Παρά μπρος 
βρίσκνε μια κόρη ποΰ θέριζε, την καλησπέρσανε καί τηνε ρωτάνε από 
πιο δρόμο νά πάνε στο χωριό. Πέταξε κατά γης τό δρεπάνι κ’ είπε, ελάτε 
νά σάς δείξω άπύ πιο δρόμο νά πάτε.

Τότε οί συντρόφ’ τοΰ Χριστού τον λένε : 'Η  κόρη έκαμε τόσο κόπο, 
δέν τή δίνς την ευχή σ’ δάσκαλε ;

Κι’ ό Χριστός την έ'δοσε ευχή, νά πάρη τον τεμπέλη ά'ντρα.
Λυπήθκανε καί τύν είπανε. Δέν είναι κρίμα τέτοια καματερή κοπέλα 

νά πάρη τον τεμπέλη άντρα ποΰ μάς όδήγσε μέ τό πόδι τ ;
—"Αμα πάρει άλλη γυναίκα δέ μπορεί νά ζήσ’ , όμως αυτή ή γυναίκα 

θά τον εζήσ’ .
44

Ό  Χριστός καί τό τρίχωμα
(Καστανιές)

Ό  Χριστός έτρεχε καί δίδασκε. ΓΙήγε σ’ ένα χωριό καί πήγε σ’ ένα 
σπίτι. Μιά κοπέλα άνοιξε τήν πόρτα.

— Δέν έχτε κανένα μέρος νά μείνω εδώ πέρα.
— Νά εδώ πλάγιασε.
— Μαγερεΰτε κιόλα;
— Ναί, μαγερεϋμε κομμάτι φακή καί κείνες μαγέρευαν λαρδί.
Ή  κοπέλα τον έγέλασε' 6 παληόγερος πόχ° μιά άπιθαμή τό γόνατο, 

δυο άπιθαμές τύ γένι.
’ Ωργίσθηκε ό Χριστός κ’ είπε r «Νά ξέβγ’ ή τρίχα μ’ άπ’ τό δργό τό 

πηγούνι, νά πάγει στής νιάς τό βυζί, νά στριγκλίζη νά μουγκρίζη». 1

24$

1) Υπάρχει παροιμία, »τό χώμα κλέφτ’ τ’ άλλο χώμα·.
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Πλάγιασε δ γέρος, έρριξε ή κοπέλλα to μαντήλι καί τον σκέπασε.
Τη νύχτα στριγκλίζει., μουγκρίζει, τδ βυζί της πονεΤ. Ξεβαίνει ή μάννα 

και τή ρωτάει δ γέρος, τί έχει καί σιγίσθηκε ;
— Τής νύφης τό βυζί πονεΐ.
— Τί νά την κάμε ;
— Νά πής τρεις φορές :

«Αάρδο έμαγέρευε 
φακό παραστέκτανε 
κ' ή κόρη τον άγέλασ* τό γέρο, 
πού είχε μιά άπιάαμή γόνατο, 
δυο άπιθαμες τό γένι.
Για τής κόρης τό μαντήλι, 
να ξέβγ’ ή οργή ή τρίχα 
απ’ τό όργό της τό βυζί, 
νά πάγη στο όργό του τό πηγούνι 
νά γιάνη ή κοπέλα».

Καί θεραπεύεται. Ό  Χρίστος για τδ ψέμα τής κοπέλας πού ένφ μα- 
γέρευε κριάς είπε πού μαγέρευε φακή, για τδ περίπαιγμα, την καταρά- 
σθηκε νά τριχώση τδ στήθος της. "Οταν την πόνεσε την λυπήθκε, θυ- 
μήθκε πώς δταν πλάγιασε νά κοιμηθή τδν σκέπασε μέ τδ μαντήλι, είπε 
τή γητειά στη μάννα της για νά γιάνη.

Ά πδ τότε έμεινε ή γητειά αυτή για τδ τρίχωμα τού βυζιού.
45

Ό  Χριστός κ’ ή Άράπσα 
(Φανάρι)

Τή Μεγάλη Πέφτη οί Όβραιοι κυνηγούσαν νά πιάσνε τδ Χριστό’ να 
καί περνάη μιά Άράπσα μ’ ένα πανέρι χορτάρια στο κεφάλι καί τήν λέγ’ 
δ Χριστός: «Δέ μέ κρύβς μέσα στδ πανέρι σ’ »;

—Σέ κρτίβω.
Ό  Χριστός γένκε μικρό παιδί, καί κρύφτηκε μέσα στά χορτάρια.
Οί Όβραΐοι βλέπνε τήν Άράπσα καί τή ρωτούνε' «Μήν είδες νά 

περάσ’ τής Μαριάμ δ γιος δ μάγος ;»
—*Όχ’ , είπε.
Ά πδ τότες ή Άράπσα πότες δέ παθαίν’ κεφαλόπονο καί μπορεί νά 

σηκώσ’ χιλιάδες οκάδες φόρτωμα στο κεφάλι της γιατί σήκωσε τό Χριστό 
καί τά χορτάρια πού είχε μέσα στο πανέρι, τδ σέλινο καί κολίμεντο Χ) έγι- 
νανε μοσκερά ■). 1

1) Μαϊντανός. —2) Μοσχοβολιστά.
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Τά σαπουνόνερα
(Καστανιές)

Μια Όβραΐσα έρριξε στο δρόμο σαπουνόνερα, περνόντας ό Χριστός 
γλύστρησε και τον έπιασαν.

3Από τότες τή Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέφτη, δε πλέντε μέ σα
πούνι και δέ χΰνε σαπουνόνερα.

47

Ό Σταυρός
(Καστανιές)

Οι Όβραίοι πήρανε ξύλα πύ τό κιβούρι τού Χρίστου κ’ έκαμανε τό 
σταυρό πού τον σταυρώσανε.

eH μάννα μ’ μέ τδλεγε. ’Ήτανε πό κοιμητόξυλο καί μέ τά κείνο πάν
τοτε έ'βαφαμε στο χωριό μας τ’ αυγά.

48

Οί Κατσίβελοι
(Σΐΐλυβριά)

'Όταν οί Όβραίοι Φά σταύρωναν τό Χριστό παράγγειλαν στύν Κα
τσίβελο νά κάνη τέσσερα καρφιά κι’ αυτός έκανε πέντε.

Ή  Παναγία πού τδμαθε τον καταράσθηκε:
«Τσέργα, τσέργα νά περπατής, νά μή δεκαπεντίσης, 
καί στάχτη μέσ’ στο τζάκι σου ποτέ μήν άποκτήσης».

’Από τότες οί Κατσίβελοι είναι καταραμένοι καί τρέχνε σαν τούς 
έρμους από τόπο σέ τόπο.

49

Ή άπαφή του Χρίστου 
(τ;®τώ)

Την παρηγοριά άπάφσε ό Χριστός στήν Παναγία πό πάν’ τό σταυρό.
« ‘Ιέ μ’ , θά κρεμαστώ, δεν είν’ νά τό βαστάζω».
— Μαννέ μ’ , σΰ αν κρεμαστείς, κρεμιοΰντ’ οί μάννες όλες, 
κρεμιέτ’ ή μάννα -γιά τό παιδί καί τό παιδί γιά μάννα, 

r ι. Πάγε μαννέ μου» στο καλό καί στη καλή την ώρα,
βάλε κρασί μέσ’ τό γυαλί κι’ άφράτο παζιμάδι, 
κάτσε μαννέ μ’, στήν τράπεζα καί έπαρε τρεις βοϋκες 
καί κάνε τήν παρηγοριά, την εΰρ’ ό κόσμος όλος, 
νά τόβρ'ή μάνν* άπ’ τό παιδί καί.τό παιδί άπ* τή μάννα, 
νά τδβρη καί τ5 αντρόγυνο τό πολ’ αγαπημένο.

Έ Χηινίκης ΣταμονΧη Σβραντή
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Άπόμκε ώς τά σήμερα ή παρηγοριά. ’Αφού γυρίσνε απ’ τρ μνήμα ό 
παπά; στην κάμαρα πού ξεψύχσε ό νεκρός θά δόσ’ σ ’ δλους παρηγοριά, 
θά κόψ’ ύψωμα άπ’ τή προσφορά, τό τρίβ’ μέσα στο κρασί καί δίνει μέ 
τό χουλιαράκι τούς δικούς κι’ υστέρα τούς άλλους.

50

Ή  χελώνα μέ τή φακή
(Τσόρλβυ)

Στην παραμονή ή τού Χριστού ή χελώνα έκαμε σούπα φακή, την 
έβαλε άπάν’ στην καμπούρά της νά την πάγη στο πικροβούκι ") στην 
ΙΙαναγία. Μπαίνοντας στο κατώφλι άναπρδογύρσε καί χύθκε ή φακή.

Ή  Παναγία γέλασε, γιά νά μή τή δγή ό κόσμος έβαλε τό δάχτυλο 
στο χεΐλ’ της κ’ έγινε τό λακκάκι πδχουμε όλοι. Άπό τότες δεν είναι θά
νατος χωρίς γελοίο.

Ά π ’ τή φακή πρύ πήγε ή χελώνα στήν Παναγία άπόμκε καί μαγε- 
ρεύνε κάθε Μεγάλη Πέφτη φακή,

51

Τό ζουλόδεντρο
(Τ αέρλου)

Στο Τσαουσλή 3) εινα ιτό ζουλόδεντρο πού φύτρωσε δταν έσταξε δλο 
μπροστά τό πρώτο δάκρυο τής Παναγίας σάν είδε τό Χριστό σταυρωμένο. 
Είναι πράσινο, χειμώ καί καλοκαίρι, τά φύλλα τ’ δέ πέφτνε καί κάμνει 
κίτρινα λουλουδόπλα.

Στις 8 τού Μάη, τού αϊ Γιάννη τού Θεολόγου γίνουντανε παναγύρι  ̂
όσοι πάγαινανε περνούσανε κάτ’ άπ’ τό ζουλόδεντρο,-.οποίος· δεν είχε 
αμαρτίες περνούσε εύκολα, ό αμαρτωλός δυσκολεύουνταν. Καί τά ζουρια- 
σμένα παιδιά αφού τά περνούσανε κατ’ άπ’ τό ζουλόδεντρο, έκοφταν ένα 
κλωνί, μ’ αυτό τά κάπνιζαν καί περνούσε τό ζούριασμα.

62

Τό αΐμα τού Χριστού
(Τζετω)

Ή  κόκκινη μπογιά πού βάφνε τά κόκκινα αυγά τής Πασχαλιάς 
είναι τό αιμα τού Χριστού, τήν φύλαγαν, κ’ εφτά Πέμπτες, μέ τή Μεγάλη 1

1) Τό βραδινό τραπέζι πού γίνεται στήν κάμαρα του πεθαμμένου.
2) Πικροβοΰκι λένε τά φαγώσιμα πού πήγαινε σί συγγενείς καί γειτόνοι στη 

παραμονή, φασούλια, ριζι, ελιές, κρασί, όπωρικά, δλο νηστίσιμα καί βρίσκεται στις 
ψυχές των πεθαμένων,—3) Χωριό δυτικά τοΰ Φαναριού.

249
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Πέμπτη, έβαψαν από εξ αυγά που τό'χαν σέ καλό για νά ζή τό στέφανο 
καί τα παιδιά, υστέρα την έρριχναν σέ τρεχάμενο νερό, σέ βρύση πού 
τρέχνε τα νερά, γιά *) στ’ αυλάκι, για σέ ποτάμι πού νά μή τη δρασκε- 
λήσνε. Θέ νά σκωθούνε προύι νά τήνε ρίξνε.

53

Ή  κασίδα
(Τζβτώ)

Άφοΰ έθαψαν τό Χριστό ό παιδευτής του είπε" «Τώρα που τον πα- 
ράχωσαμε νά φάμε·>.

Ξεπουπούλισαν ένα πετεινό καί τον έβραζαν, ήλθε ένας απ’ τούς φύ
λακας καί είπε: Ό  μάγος πού παράχιοσατε κ’ έβαλατε από πάν’ τή μεγάλη 
πέτρα τή σήκωσε κι’ άνεστήθκε.

— «Μά, λέγ’ ό παιδευτής, τότε θά τό πιστέψω σαν σηκανθε! τό πε
τεινάρι καί μαζωχτοΰνε τά πούπουλα καί λαλήσ’ ».

Τό πετεινάρι σηκώθκε, μαζώχθηκαν τά πούπουλα καί λάλσε. τίναξε 
τά φτερά τ’ καί πιτσίλσε δλους μέ τό ζεματιστό νερό.

’Από τότες οί Εβραίοι βγάζανε κασίδα ').

54

Τά νεκρισιμιά Τού Χριστού 
(Τ£ετώ)

Τό πρώτο Σάββατο ύστερα απ’ τό Πάσχα, τό άσπρο Σάββατο, ή 
Παναγία έπλυνε τά νεκρισιμιά ρούχα τού Χριστού.

Κείνη τή μέρα λούγουνται γιά ν’ άσπρίηνε κι’ άποκόφτνε τά μωρά.
55

Ό  σταυρός τού Χριστού
(Καστανιές)

Ή  αγία Ελένη ηύρε τρεις σταυρούς, γιά νά καταλάβη ποιος άπ’ αυ
τούς είναι τού Χριστού άκούμπσε μαραμένο βασιλικό πάν’ στούς σταυρούς, 
στους δυοέμνε ξερός, όπως ήτανε, στον τρίτο έγινε καταπράσινος κ’ έβγαλε 
λουλούδια καί κατάλαβε ή αγία Ελένη πώς εκείνος ήταν ό σταυρός τού 
Χριστού. 1 2

1) ’Ή  στό αυλάκι ή στό ποτάμι.
2) Άρρώστεια ή άχώρ. "Αλλοτε στή Σηλυβριά οί Εβραίοι είχαν κασίδα, ΐσωί 

άπό την κακή δίαιτα καί τήν κατάχρηση τοΰ λαδιού- ήταν γυναίκες δικές μας πού 
ήξευραν τό γιατρικό της καί τήν θεράπευαν. Τελευταία είχε έξαλειφθεί.
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56

Τό Τιμιόξυλο
(Φανάρι)

Τό φλουρί τ' άϊ,Κωσταντινιάτικο πού έχ’ απ’ τή μια μεριά τόγ άγιο 
Κωσταντΐνο καί την αγία Ελένη κι’ άπ* την άλλη μεριά τή γέννηση 
καί βάπτιση τού Χριστού κι* είναι βαθουλό εχει μέσα τιμιόξυλο.

Σαν τό βάλνε μέσα στο ζυμάρι πού θά κάμνε ψωμί, τό ανεβάζει 
χωρίς μαγιά.

Σ Τ '.

R  Γ10 1
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Ό αϊ Γιώργης ό Άράπης
(Ηράκλεια)

Οί Τούρκοι έκαψαν τύν άϊ Γιώργη1) μ’ άσβεστη για νά τουρκέψη. 
άπό τό κάψιμο μαύρισε σαν Άράπης μά δέν άλλαξε την πίστη του. Τότες 
ό Θεό; τον σήκωσε καί τον πήγε μέσα στο βουνό, εκεί αγίασε καί έ'καμε 
πολλές θαυματουργίες. Μετά τον είπε νά πάγη δπου θέλει καί κείνος διά
λεξε την Ηράκλειά.

Κάθε χρόνο την παραμονή τής γιορτής του βγαίν’ άπ’ τήν εικόνα τ’ 
καί τρέχει μέσα στά χωράφια γιά νά μεγαλώσνε τά σπαρτά καί λέγει:

« Σ ’ άφίνω γειά ριζίτσα μου 
καί στο καλό κορφίτσα μου».

1) Στή μνήμη του, στις 23 ’Απριλίου γίνουνταν στήν 'Ηράκλεια μεγάλο πανα- 
γϋρι, τήν παραμονή πήγαιναν πολλά αμάξια άπό τά. μέρη τής Ραιδεστοΰ, Τσόρλου 
καί Στράντζας, τόν έφερναν πολλά κουρμπάνια, μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα καί 
αρνιά τά πιό παχειά, βερνικωμένα καί στολισμένα με κόκκινες κορδέλες. ’Από 
βραδύ; πριν τά βάλνε μέσα στήν εκκλησία κολνοϋσαν στά κέρατα κεριά κΓ άφοϋ 
τάναφταν τά πήγαιναν νά προσκυνήσνε τήν εικόνα τ ’ άϊ Γιώργη. "Υστερα τά έδι
ναν στούς επίτροπου; καί τάφιναν στόν αύλόγερο.

Στήν πανήγυρη τής Σηλυβριάς, 8 Σεπτεμβρίου, ένα καί δυο βαπόρια άπό 
τήν Σηλυβριά μέ παναγυρτξήδε'ς πήγαιναν στήν 'Ηράκλεια γιά τόν άϊ Γιώργη.

"Ητανε θαματουργός καί προστάτευε τούς ναυτικούς. Πολλές φορές στις τρι- 
κυμ'ες γιά νά ήσυχα Γ ή θάλασσα, έρριχναν άπ’ τό καράβι λάδι γιά τόν άϊ Γιώργη 
καί τό λάδι έβγαινε μέ τό τουλούμι μπρος στο άγιασμα τ ’ , ποΰτανε στήν άκρο 
για?αά.

Ή  εικόνα του είναι μαύρη καί ανάγλυφη, φαίνεται νά είναι άπο σκληρό ξύλο 
οάν πέτρα. Οι Άρακλειανοί πιστεΰνε πώς είνε τό σώμα τοΰ άϊ Γιώργη.

Δημισιεύ&ηκε στά Μεσαιωνικά γράμματα ώς «Ό  άϊ Γιώργης καί τό λάφι» 
καί τό «"Α ϊ Γιώργη μου, ακριβά πουλεϊς τό σφουγκάτο». Πρώτος τόμος, τεύχος 
δεύτερον, σελ. 148—151 καί 158— 159.
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58

Ό άϊ Γιώργης καί τό λάφι
(Ταόρλου)

. Ή  πεθερά της κερά Καλλιόπης άκουσε από τη γιαγιά της, πώς 
στα παληά. χρόνια την παραμονή τ’ άϊ Γιώργη ένα λάφι 1) έφευγε άπ’ 
τό βουνό κ’ έρχουνταν μονάχο στην Τσόρλου στής εκκλησίας την πόρτα 
νά τό σφάξουν κουρμπάνι.

Μια βολά δέ πρόφθασε από βραδύς καί ήλθε τό πρωί μεσ’ τον 
ϊδρω πινημένο, τό έσφαξαν χωρίς νά ξεκουρασθή καί τό λάφι δέ ματα- 
ήλθε1 2) τον άλλο χρόνο, μόνε ήλθε φωνή σέ μια γυναίκα καί τήν είπε» 
«Θέλω τό παιδί σ’ κουρμπάνι»;

Αυτή, δέ γύρισε άπ’ τού άϊ Γιώργη τό λόγο, τό έσφαξε, τό έπλυνε, 
τό παραγέμισε καί τό έβαλε στο φουρνί 3).

ΤΗρθε ή ωρα νά πάρουν τό κουρμπάνι ψημένο καί βρίσκουν τό παιδί 
μέ τό βιβλίο στο χέρι καί διάβαζε.

Τά παληά χρόνια δ Θεός έδωσε στον κάθε γονιό τρία παιδιά, τρία 
καί αθάνατα, ούτε παντρεΰουνταν ούτε πέθνισκαν.

Ό  άϊ Γιώργης λυπήθηκε πού θέ νά σωθή ι) ό κόσμος κάμνοντας 
κουρμπάνι κάθε χρόνο από ένα παιδί καί είπε «Νά σάς δόσω έ'να πρό
βατο νά τό κάμετε κουρμπάνι στή μέρα μου».

’Από τότε κάθε χρόνο θά γίνη ένα πρόβατο κουρμπάνι στον άϊ 
Γ ιώργη.

59

"Άϊ Γιώργη μου, ακριβά πουλεΐς τό σφουγκάτο
('Ηράκλεια)

Στην ακροθαλασσιά τής Ηράκλειας παιδιά έπαιζαν καρύδια. Τό 
ένα, πού όλο έχανε, μπαίνει μέσα στ’ άγιασμα καί παρακαλεΐ τον άϊ 
Γιώργη : «"Αϊ Γιώργη μ’ , κάμε με νά κερδίσω καί θά σέ φέρω ένα σφου
γκάτο.». Τό παιδί κερδίζ’ . Πάγει στή μητέρα τ ’ καί τό κάμνει ένα σφου
γκάτο καί ζεστό, παγαίνει καί τ’ άφίν’ κοντά στην εικόνα τ’ άϊ Γιώργη.

"Υστερα πό λίγο έρχουνται, άνθρωποι τού καραβιού νά προσκυνήσνε 
τον άϊ Γιώργη. "Ενας άπ’ αυτούς είδε μπρος στην εικόνα τό σφουγκάτο 
καί τδφαγε. "Οταν ήθελαν νά βγούνε, ή πόρτα έκλεισε καί δεν άνοιγε, 
Ό  εκκλησιάρχης τούς λέγει: «Κάτι κάνατε κ’ ή πόρτα δέν ανοίγει».

1) Φλαυΐου ΦιΛοσιράτου. Η ρωικός III 16,17. “Εκδ. Didot. Παρίσιοι 1873, σελ. 
278-9. «Θηρία φοιτάν προς τον βωμόν τοϋ Ρήσου κατά δύο ή τρία. Θύεσθαι τ ’ ου- 
δενί δεσμψ ξυνεχόμενα καί παρέχειν τή μαχαίρφ εαυτά».

2) Αέ ξαναήλθε.—3) Ό  έξω τοΰ σπιτιού μικρός φούρνος. 4) Τελείωση.
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Τότε κείνος πού έφαγε τό σφουγκάτο βγάζει άπ’ τη τσέπη του ενα 
φλουρί καί τό κολνάει στο μέτωπο τ’ άϊ Γιώργη, πού ώς τά τώρα μένει 
κολλημένο.

Ή  πόρτα άνοιξε καί βγαίνοντας ό ναυτικός είπε: «"Αϊ Γιώργη μου, 
ακριβά πουλεΐς τό σφουγκάτο».

Καί άπόμηκε ώς παροιμία, όταν θέλει κανείς νά ώφεληθή περισσό-τ 
τέρα άφ’ ό,τι αξίζει.

60

Τό δάσος τ 3 άϊ Γιώργη
(Κβσσάνι rftg έπαρχίας Ήρακλβίας)

Τό Γκιουντουζλέρ, τσιφλίκι τού παππού X " Κωσταντή Σταμούλη 
κοντά στο Κεσσάνι, είχε δάσος, άπ’ αυτό ούτε ό παππούς έκοφτε ξύλα 
ούτε οι τέσσερες Τούρκοι γειτόνοι.

Οί δικοί μας έλεγαν ότι τό δάσος ήταν τού άϊ Γιώργη καί πολλές 
φορές βρέθκανε δαρμένα μοσχάρια κΓ αγελάδες από τον νοικοκύρη άϊ 
Γιώργη, οι Τούρκοι, ότι εκεί ήταν θαμμένος άγιος Τούρκος (Μπαμπάς)·

Διηγούνταν ότι ένας έκοψε απ’ έκεϊ ξύλα καί τά πήγε στο χωριό τ’ , 
μόλις τά ξεφόρτωσε, πιάσθηκε τό σώμά τ’ καί δέ μπορούσε νά σαλέψη. 
Τότε κατάλαβε την αμαρτία πού έκαμε νά κόψη.ξύλα από τά δέντρα τ’ 
άϊ Γιώργη καί παρακάλεσε τον γείτονα τ’ νά τά πάρη καί νά τ’ άφίση άπ’ 
έκεΐ πού τάκοψε καί ξεπιάσθηκε.

Τούρκος περνόντας από κεϊ φορτώνει τά κομμένα ξύλα στο αμάξι τ’ 
καί τά πάγει σπίτι. Αυτός έπαθε ό,τι κΓ ο άλλος χωρικός. "Οταν τά 
γύρσε έγινε καλά.

’Από τά δέντρα πού είναι κοντά στ’ αγιάσματα δέ κόφτουν ούτε 
κλωνί.

61

Ό  άγιος Νικόλαος κΓ ό άγιος Κασσιανός
(Εηλυβριά)

Μιά μέρα όλοι οί άγιοι μαζεύθηκαν θυμωμένοι, γιατί στον άγιο 
Νικόλαο άνάφτουνε κεριά καί τον πήγαινε τάματα καί λειτουργίες περισ
σότερο από κείνους. Φιόναξαν κ’ειπανε νά πάνε στο Θεό νά κάνε τά πα
ράπονα.

Κανείς δέ τόλμησε' μ όνε σκώνεται ο άγιος Κασσιανός καί λέγει γώ 
θά πάγιο.

Ό  Θεός σάν τον είδε, τον ρωτάει τί θέλει κι’ δ άγιος είπε ότι ήλθε 
από μέρος άπ’ όλοι τις άγιοι νά παραπονεθή πώς οί Χριστιανοί όλο στον
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άγιο Νικόλαο άνάφτουνε κεριά καίπόν γιορτάζνε περισσότερο άπό τούς 
άλλους άγιους.

Τότε ό Θεός διατάζει τούς αγγέλους νά πάνε νά φέρνε τον άγιο Νι
κόλαο. ’Άργησαν νά τον βρούνε, μετά πολλά τον είδανε μέσα στην αγριε
μένη θάλασσα τοΰ Μαρμαρά νά σώζη τούς θαλασσοδαρμένους πού θά 
νά πνιγούνε.

’Έτσι- καθώς ήτανε βρεμμένος τον πήγανε στο Θεό. «Πού ήσουνα, 
άγιε Νικόλαε, κ’ είσαι βρεμμένος άπό την κορφή στα νύχια ;»

— Θεέ μου, ήμουνα στη θάλασσα' φυσούσε αέρας δυνατός κ5 ήτανε 
μεγάλη τρικυμία, ένα καράβι πάλευε μέ τά κύματα, οι άνθρωποι θέ νά 
πνιγούνε καί. γώ βοηθούσα νά τούς σώσω, γι’ αυτό είμαι βρεμμένος.

— Άκοΰς, άγιε Κασσιανέ ; νά γιατί τύν γιορτάζνε περισσότερο άπό 
τούς άλλους άγιους καί τον πάνε τάματα. Γιά τιμωρία σου, πού μόνε σύ 
τόλμησες νάλθης εμπρός μου νά κάνης παράπονα, θά γιορτάζης κάθε 
τέσσερα χρόνια πού θάχει ό Φεβρουάριος 29 μέρες.

Άπό τότε ό άγιος Κασσιανός γιορτάζει κάθε τέσσερα χρόνια.

62

Οί φουρτούνες τού άϊ Λιά
(Τξετοή

Πού φυσάει, φουρτούνες, πού άστράφτει καί βροντάει, πού ρίχνει 
χαλάζι γιά νά καταστρέψη τά χωράφια καί τ’ άμπέλια, είναι ό άϊ Λιάς 
πού θέλ’ νά χαλάση τόν κόσμο.

Θέλει νά κάνη κακό στις άνθρωποι, γι’ αυτό τόνε φοβούνται, καί πε
ρισσότερο τή μέρα τής γιορτής του στις 20 τού Άλωνιτή. Ό  άϊ Αιάς ρω
τάει τή μητέρα τ’ νά τόν πή πότε γιορτάζει, μά κείνη δεν τό λέγει. Σάν 
τό πει θά πάγει νά χαλάση τόν κόσμο, δλο. Κείνη τή μέρα κάμνει τρι
κυμία κ’ ο! άνθρωποι έχνε πάντα κίνδυνο, πότε πνίγουνται, πότε μάλωνε* 
πότε άναποδογυρίζουνται τ’ αμάξια τους, γίνουνται πολλές ζημίες δταν 
βγούνε έξω στις δουλιές τους καί γι’ αυτό στή γιορτή τ’ δέ δουλεύνε.

Ό  Θεόφιλος Μπογιατζόγλους πήγαινε τού προφήτ’ Ήλία στή Σηλυ- 
βριά μέ τ’ άλογο φορτωμένος τενεκέδες βούτυρο. Στο δρόμο ξαφνίστηκε 
τό άλογο τόν έρριξε καί λίγο έλειψε νά τόν σκοτώσ’ , πέταξε τούς τενε
κέδες καί πήγε μονάχο στή Σηλυβριά. Ά πό τότε πουθενά δεν πήγαινε τού 
προφήτ’ Ήλία, έξω άπ’ τό χωριό δεν έβγαινε καί κάθε χρόνο έκαμνε 
αρτοκλασία.

"Ενα παιδί πήγε στή θάλασσα νά κολυμπήσ’ καί πνίγκε.
Ό  παππούς μου ό μακαρίτης μια χρονιά έζεψε τή λοκάνα μέ τ’ 

άλόγατα ν’ άλωνίσνε κ’ έφχανε τ’ άλόγατα, πήραν τή λοκάνα κ’ έγιναν



άφαντα. 9Από τότε κόμα μια φορά δεν αλώνιζαν του προφήτ Ήλία στο 
χωριό μας.

Κάθε χρόνο στη Τζετώ τ’ άϊ Αία γίνεται παναγόρι κ’ οί κεχαγιάδες *) 
σφάζνε πολλά πρόβατα κουρμπάνι καί μοιράζνε σ’ δλο τό χιοριό.
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Ό  άϊ Αίας κ’ ή άνεμοκαλή
(Τσβρλου)

'Ένα καιρό ητανε μιά πλούσια κ5 είχε κουμπάρα μιά φτωχή, τή βά- 
πτισε το παιδί της καί πάντοτε τή βοηθούσε.

Ή  φτωχή ήθελε νά ευχαριστήσ1 την πλούσια νουνά καί γιά νά την 
ύποχρεώσ’ τή λέγει, στό θέρος θάλθω νά σας βοηθήσω.

’Ανήμερα τού προφήτ’ Ήλία πήγαν νά θερίσνε τό χωράφι, έκαμε 
μιά κούνια τό παιδί της κάτω άπ’ τό αμάξι, τό κοίμσε κι’ άρχισαν τό θέ
ρισμα.

'Η πλούσ.α ένα δεμάτι, ή φτωχή δέκα. Ή  πλούσια έπερνε τά δεμά
τια τής κουμπάρας καί τάβαζε στη δική της τή θημωνιά.

Ό  άϊ Λιάς την είδε καί δέ βάσταξε. Πάει στον ’ Ιησού Χριστό καί 
τύν ρωτάει' «Τί με λες νά κάνω αυτήνα πού πέρνει τά δεμάτια τής κουμ
πάρας γιά νά παινεθή στον άντρα της;»

— Φύσα μύνε μέ τό δεξί σ’ χέρι καί σήκωσε μιά άνεμοκαλή 1 2).
Κείν’ τήν ώρα σηκώθκε μιά φουρτούνα, γής καί ουρανός έγινε ένα 

κι’ άνοιξε ή γής καί κατάπιε τήν πλούσια νουνά.
’Από τότε ό άϊ Λιάς στη γιορτϊί τ’ πού είναι ή μέρα τ’ θέλει νά χα- 

λάση τον κόσμο.
64

Ή  Παναγία κι’ ό άϊ Λιάς
("Ηράκλειοι)

"Οταν μπουμπουνίζ’ είναι ό άϊ Λιάς πού τρέχει μέ τό αμάξι τ’ τήν 
Παναγία καί βλέπ’ τις αμαρτωλοί καί σχωρνάει οσοι μετάνοιωσαν.

6δ

Ό  άϊ Λιάς κι’ ό άϊ Γιάννης
(Φανάρι)

Μιά φορά ό άϊ Λιάς κατέβαινε μέ χαλάζι χοντρό σαν κουκκοΰτσι 
καί νερό ταραχιστό νά πάγη νά χαλάσ’ τύν κόσμο.
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1) Λ. Τ. "Ελεγαν κεχαγιάδες εκείνους πού είχαν πρόβατα.
2) Άνεμοζάλη, φουρτούνα.
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Στο δρόμο τον ηύρε 6 άϊ Γιάννης και τον ρώτησε: Που πάς άϊ Λιά 
αφέντη μου ;»

— Πάγω νάβρω αμπέλια ατρύγητα νά πά νά τά τρυγήσω και χωρά
φια αθέριστα νά πά νά τά θερίσω.

— 'Υπομονή, άϊ Λιά μ5.
'Ο άϊ Λιάς έκανε υπομονή κ’ οί άνθρωποι πήραν χιλιάδες οκάδες 

μπαμπάκι και στούμπωσαν τό νερό πού έτρεχε τό καταπόδι τ’ κ’ έτσι δε 
χάλασε ό κόσμος.

Στο Φανάρι κεΐ πού είδε ό άϊ Γιάννης τον άϊ Λιά, είναι το άγιασμα 
τού άϊ Γιάννη.

Στη γιορτή τ’ άϊ Λια κάμνε κουλλικόπλα, άλλα στρογγυλά κι’ άλλα 
σά σταυρός και τά μοιράζνε στά σπίτια.
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Ό  άϊ Γ ιάννης ό ’Αποκεφαλιστής
(Φανάρι)

"Οταν άποκεφάλσαν τον άϊ Γιάννη έβαλαν τό κεφάλι τ’ πάνω στύ 
πιάτο και τδδειξαν τό βασιλέ τον Ρώδη Χ), ό βασιλές μπιμπίκιασε καί τον 
επίασε θέρμη. -

Τό κεφάλι τού άϊ Γιάννη άπλογήθκε: «'Όποιος μέ πιστεύει καί γιορ
τάζει τή γιορτή μ9, θέρμη νά μή τον έπιάνη».

’Από τότε τον γιορτάζνε γιά τή θερμασιά, καί στή μέρα του, στις 29 
τ’ Αύγουστου, νηστεύνε καί δέ τρώνε λάδι, ελιές μαύρες, μαύρο σταφύλι, 
μαύρο σύκο, μαντζάνες, δ,τ’ είναι μαύρο φαγώσιμο και δέ κόφτνε τό κε
φάλι τού πεπονιού καί τού καρπουζιού.
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Ό  "Αγιος Άγαθόνικος
(Σηλυβριά)

Ό  "Αγιος Άγαθόνικος2) γιά νά ξεφύγη πού ήθελανε νά τον πιάσνε 
έκαμε φτερά καί πέταξε, σέ λίγο έπεσε έξω άπ’ τό μεγάλο γεφύρι τής Ση- 
λυβριάς, μακρυά ώς ένα τέταρτο καί τό ̂  έκοψαν τό κεφάλι καί τό κεφάλι 
κύλισε ώς στήν άκρη τού γιοφυριού.

Έκεϊ βγήκε άγιασμα καθώς καί στον τόπο πού τον έκοψαν τό κε
φάλι. 1

1) Η ρ ώ δη .— 2) Μαρτύρησε επί Μαξιμιανοΰ, λένε δτι ήταν αρχιτέκτονας 
κ’ έκτιοε τήν εκκλησία τής Γέννησης τής Παναγίας, δπου ήταν ή εικόνα τής 
Παναγίας τή; Σηλυβριανής.



ΙΙαραδό&βις τής θ ρ ά χ η ς 257

68

Ό άγιος ’Αντώνιος χι’ ό διάβολος
• (Καστανιές)

Γέλασε το διάβολο ο άγιος ’Αντώνιος καί τόνε λέγει: *>Θά σέ πι
στέψω σά μπεις μέσα στο κουμάρι ».

Ό  διάβολος έ'γινε σαν αγέρας καί μπήκε κΓ ό άγιος ’Αντώνιος τον 
καπάκωσε.
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Ό άγιος Χριστόφορος καί τό χαλάζι
(Φανάρι)

Ό  άγιος Χριστόφορος έ'χει τό χαλάζι μέσα στο μανίκι τ’ καί τον 
γιορτάζνε για τό χαλάζι. Την παραμονή τής γιορτής του στο Φανάρι έ'κα- 
μναν αγρυπνία1) καί την ώρα πού έβγαινε τό άστρο δ αυγερινός ανέβαι
ναν έξω στα χωράφια τ’ άϊ Γιώργη, εκεί ό παπάς έ'καμνε δέηση, δλοι 
έκαμναν μετάνοιες καί παρακαλοΰσαν τον άγιο Χριστόφορο νά μή ρίξη 
χαλάζι.

Κ’ οί Τούρκοι του Γιαπαγτζή1 2 3) ρωτούσαν τούς Φαναριώτες πότε 
ήτανε ή γιορτή τ’ για νά μή δουλέψνε.

70

Ό άϊ Θόδωρος
(Καστανιές)

Ό  άϊ Θόδωρος έβρασε τό στάρι κΓ εδοσε σέ μάς τις Ρωμηοί νά μή 
μάς μουρνταρέψνε οι Άρμένηδοι καί πρόκαμε μάς ξεχώρσε, κ’ ησύχασε 
τις πίστες.

’Από τότε κάθε χρόνο τ’ άϊ Θόδωρου τον κάμνε κόλυβα, μόνε στάρ’ 
μέ από πάνω καρύδι σκέλιδες 3), μέσα δε βάζνε ούτε ζάχαρι ούτε κου- 
φέτες.
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Ό άγιος Χαράλαμπος
(Τζετώ)

Ό  άγιος Χαράλαμπος έ'πιασε τή Πανούκλα καί τον γιορτάζνε γι’ αύ- 
τήνα τήν αρρώστια*

1) Καί στις ’Επιβάτες εκαμναν αγρυπνία καί τό πρωί, ξημερώματα γύρι
ζαν μέ ψαλμωδιές καί τά σύχνα εξω άπό τό χωριό.

2) Μικρό τούρκικο χωριό κοντά στό Φανάρι.
3) Τό καρύδι χωρισμένο σέ δύο, σιή Σηλυβριά τις έλεγαν παπαδιές. 

θ  ρ  α  η i κ  ά  Ζ \ 17
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Ό τάφος τ' άγιου Χρυσόστομου
(’Επιβάτες της επαρχίας Σηλυβρίας)

Στοΐ'ς Επτά Κουλάδες, μέσα απ’ τα κάστρα είναι ό τάφος τ’ άγιου 
Χρυσόστομου, u νακουφωτός, δέ χώνεψε, άν δεν άνάψνε τύ καντήλι τ’ δλη 
νύχτα οί γειτόνοι δέ μπορούνε να ήσυχάσνε.
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Ό άϊ Θανάσης
(Τζετώ)

Στο Βαλκανικό πόλεμο τό 1 0 1 2  ό τούρκικος στρατός έφευγε άτακτα 
κ’ οί. παρακεντέδες1) ήλθαν στό χωριό, ή χάρη τ’ άϊ Θανάση τους εκ αμνέ 
αρνιά. Γυναίκες κΓ άντροι τους έδιναν νερό, ψωμί, αλεύρι κ’ έφευγανε 
ευχαριστημένοι, χωρίς μύτη νά ματώσ’.

’Αργότερα στον Ευρωπαϊκό πόλεμο τό 1,014 οί τουρκικές τσέτες έδιω
χναν τα χωριά, ήλθαν καί στη Τζετώ τετρακόσιοι Τούρκοι κ’ έρριχναν 
τουφεκιές μέσα στα σπίτια, οί σφαίρες έμπαιναν άπ’ τύν ένα τοϊχο κ’ έ
βγαιναν άπ’ τύν άλλο να. Κανείς δέ χτυπήθκε, μόνε ένα παιδί πού φύ
λαγε αγελάδες.

Οί χωριανοί σκότωσαν πέντε Τούρκους άπ’ τά παράθυρα κι’ ό άϊ 
Θανάσης τους παλάβωσε καί τύν καιρό πού έφευγαν χτυπηθκαν Τούρκοι 
με Τούρκοι.

Τά θάματα τ’ άϊ Θανάση είναι μεγάλα, Στις 2 Μα'ί'ου γίνουνταν 
παναγΰρι.

71

Τά Συμόγιορτα
(Φανάρι)

Τ ’ άγιου Τρύφου, τής Παναγίας καί τ’ άϊ, Συμειού, στις 1, στις 2 

καί στις 3 τού Φλεβάρη, είναι τά Συμόγιορτα. Τις δυο πρώτες μέρες τά 
σημειά τρίβουνται καί πλάθουνται καί την τρίτ’ τ’ άϊ Συμειού φαίνουνται.

Ό  Τρύφος τρίβ τά κόκκαλα 
ή Παναγία τά πλάθει 
κι’ ό Συμειός τά δείχνει

1) Λ. Τ. Τά υπολείμματα στρατού πού φεύγει άτακτα.
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Ή αγία Μαρίνα χ  ή αγία Παρασκευή
(ΤσόρΑβυ)

Κάθε χρόνο ή αγία Μαρίνα στη γιορτή της, στις 17 του 'Αλωνιτή, θα 
πάγει στ3 αμπέλια νά διαλέξ’ από μια ρώγα από τό κάθε τσαμπί, καί τις 
μοιράζει στις φιληνάδες της κ’ ή μεγάλ’ της αδελφή, ή αγία Παρα
σκευή, κάθε χρόνο στη γιορτή της, 20 του ίδιου μήνα παγαίν’ στην εκ
κλησία ένα καλάθι σταφύλια.

76
Ή αγία Παρασκευή

(Καστανιές)
Είναι γ^ηά, αψηλή, φορει μαΰρα ρούχα καί μαύρη μαγουλίκα στο 

κεφάλι. Την είδανε πολλές φορές.
Ή  γιαγιά ή Μπαλασή ειχ’ ενα παληό εικόνισμα τής αγίας Παρα

σκευής, άρρώστησε βαρεία ό αδελφός μου καί τό πήραμε. "Ολη τή μέρα 
ήτανε κρεμασμένο πανωθιώ τ’ , τό προυνό τόβραμε κάτ’ στη σκαλόπετρα. 
Μιά, δυό, τρεις φορές έγινε καί τό πήγαμε στη θέση τ’ , στη γιαγιά τή 
Μπαλασή.

Νύχτα δέν έμνισκε σέ ξένο σπίτι, ήθελε νά πάγη στον τύπο τ ’.
'Η  Βγενιώ άν δέν άναφτε την καντήλα στο εικόνισμα τής αγίας 

Παρασκευής πού είχε στο εικονοστάσι της δέν είχε ησυχία. Τή νύχτα τήν 
φώναζε, Βγενιώ, Βγενιώ. Κ’ ή Βγενιώ σκώνουνταν καί τήν άναφτε.

Καί στής Σμαραγδής τό σπίτι, είχαν τό εικόνισμα τής αγίας Παρα
σκευής. Κάθε νύχτα ή αγία Παρασκευή, μεγάλη ή χάρη της, ήθελε νά 
τήν άνάφτνε ένα κεράκι. "Ενα βράδυ ξέχασαν νά τό άνάψνε καί τή νύχτα 
έκανε μεγάλη βοή, κατέβασε δσα πράμματα ήτανε αψηλά, δέν άφσε τί
ποτε στά ράφια. Δέν τήν είδανε, μόνε τό κρότος άκσανε.

"Οταν άνάψανε το κερί, τά πράμματα πήγανε στη θέσ’ τους.
Τήν αγία Παρασκευή ώς κ’ οί Τούρκοι τή γιορτάζνε.

77

Ή  όσια Μαρία
(Δημοκρανεια)

Ή  όσια Μαρία φοβήθκε τ’ ’Απριλίου τις πάχνες καί τ’ Αύγουστου 
τό κάμα Χ). 1

1) Τή ζέστη.
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Άγια Μαύρα ή γαλατερή
(Φανάρι)

Ή  σαλοπαιδοΰσα-1-) σά δεν έχει γάλα πηγαίνει στη Γαλατερή, πίν’ 
άγιασμα και κατεβάζει γάλα.
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Ή αγία Έλισσάβετ
(Φανάρι)

"Ενα τυφλό βουβάλι κούτρισε τί| γης μέ τά κέρατα καί βγήκε το 
άγιασμα τής άγιας Έλισσάβετ κΓ άνοιξαν τά μάτια τ’ .

’ Από τότες άπόμκε καί παγ-αίνε έκεΐ όσοι έχνε π άνεμέ να μάτια κ’ ή 
χάρη της τούς θεραπεύει.

Τό άγιασμα είναι έξω απ’ το Φανάρι προς τύ δρόμο τοΰ Κουρ- 
φαλιοΰ.
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Ή αγία Κυριακή
(Τζετώ)

Οί γειτόνοι κ’ οι σπιτικοί τοΰ σπιτιού πού ήτανε το άγιασμα μέσα 
στο πηγάδι έβλεπαν την άγια Κυριακή στ’ άσπρα ντυμένη, μ’ άσπρο φα
κιόλι καί μέ μακρυά μαλλιά.

Στους ανθρώπους τοΰ σπιτιού είπε νά μ ή πλένε ρούχα μέ το νερό 
τού πηγαδιού γιατί θά τούς καταστρέψει. Αυτοί δεν την άκσαν καί σέ 
κείνο τύ σπίτι οί περισσότεροι πέθαναν καί τ’ άγιασμα ξεράθκε.

81

Ή άγια Κυριακή μέ τό παιδί της
(Φανάρι)

"Οποιος έσκυβε νά βγάλη άγιασμα απ’ τό πηγάδι τής άγιας Κυριακής 
στο Φανάρι την έγλεπε μέ τύ παιδί της στην αγκαλιά. 1

1 ) Ή  γυναίκα πού εχει μωρό παιδί.
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Ή Σηλυβρινή Παναγία
(Σηλυβριά)

Ό  πατέρας ακούσε το 1.8G5 άπο ηλικιωμένο παπά, δτι έξω άπο το 
λιμάνι τής Σηλυβριάς βουλίαξε ένα καΐκι κι’ άπ’ αυτό ή θάλασσα 
έβγαλε στην ακρογιαλιά μια κάσα, δταν πήγαν να την πάρουν τα κύματα 
την τραβούσαν πάλι πίσω.

Ό  δεσπότης νυπνιάσΟ ηκε καί κατέβηκε στην ακροθαλασσιά μέ πα
πάδες και ψαλμουδιές καί την πήραν, είχε μέσα την εικόνα τής Πανα
γίας, την έβαλαν στην εκκλησία τής όσιας Ξένης πού άπο τότε την 
μετωνόμασαν τής Παναγίας.

Ό  ίδιος ό παπάς είπε δτι ή εικόνα1) ήταν άπ’ τις εικόνες τής 
άγιας Σοφίας.

83

Ή Παναγία του Κονομειου
(Κενβμει®)

Μπρος άπο εξήντα") χρόνια θαλασσοταραχή ερριςε στο χωριό μας 
ενα καράβι, μέσα σ’ αυτό ήταν μιά εικόνα τής Παναγίας, ή Παναγία 
πήγε καί κάθισε στη γιονιά 1 2 3) μιας γρηάς.

Ή  γρηά πηγαίνει καί τό λέγ’ στον παπά. Παγαΐνε μέ τά συχνά καί 
τις ψαλμουδιές πέρνε την εικόνα καί την πάνε στην εκκλησία. Τή 
νύχτα φεύγει ή εικόνα καί παγαίν’ στη γιονιά τής γρηάς, πάλε την πέρνε 
καί την παγαΐνε στην εκκλησία καί πάλε ή ΤΙαναγία ξαναφεύγει καί πά- 
γει στη γιονιά τής γρηάς. Τότες οί χωριανοί κατάλαβαν πώς ή Παναγία 
εκεΐ ήθελε νά μείν\

Γκρεμσαν τής γρηάς το σπίτι κ’ έκτισαν τήν εκκλησία καί γιορτάζει, 
τά εννιάμερα τής Παναγίας στις 23 τ’ Αύγουστον.

1) Οί ΣηλυβρινοΙ στην καταστροφή, τό 1922, τήν μετέφεραν μαζυ με το λεί
ψανο τής Ό σ ια ; Ξένης καί τήν κάρα τοΰ άγιου Άγαθονίκου στην Καβάλλα στην 
έκκληοία τον αγίου Ίωάννου.

2) Τήν παράδοση ακόυσα τό 1913 άπο Κονομιάτισα ή οποία μέ όσους γλυτω* 
σαν άπό ιή σφαγή τοϋ Κονομειου από τούς Τούρκους κατέφυγαν στή Σηλυβριά.

3) ‘ Εστία.
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Ή εικόνα τ’ αϊ Λιά
(Όκλαλη τής έπκρχίας Δέρκων)

Το άγιασμα του άϊ Λιά είναι στα πλάγια του βουνού, κατεβαίνει βα- 
θειά καμιά εικοσαριά σκαλοπάτια καί βγαίνει μέσα από σπηλιά σά κρυ- 
φάγιασμα, τρέχει καί γυρνάει τό μϋλο τοϋ Μοΰσπουλα στο Σουμπάς-κιοϊ *)·

Μέσα στη σπηλιά είναι ή εικόνα του άϊ. Λιά πού χτυπάει τις αμαρ
τωλοί όταν πάνε νά τον χαιρετήσνε, μιάνα χτΰπσε στο κόμπο 3) τοϋ πο
διού κι’ ώς πού πέθανε είχε τή πληγή..

Ή  Όκλαλιώτισα μ’ είπε, «Νά σε πώ τό ήμαρτό μ’ , όταν πήγαινα 
στο άγιασμα δέ χαιρετούσα την εικόνα απ’ τό φόβο μ’ ».

85

Τό μοναστήρι τής Σκαλωτής
(’Αμυγδαλιά τής επαρχίας Αινβυ)

Οί χωριανοί ήθελαν νά κάνε τό μοναστήρι τής Παναγίας στην Αμυγ
δαλιά κι’ άρχισαν, τά θεμέλια εκεί, οί μάστοροι τό βράδυ άφιναν τά ζεμ
πίλια με τά εργαλεία τους, τό πρωΐ βρίσκουντάν πάνω στύ βουνό. Τότε 
κατάλαβαν πού ή Παναγία κεΐ άψηλά ήθελε νά γίνη τό μοναστήρι της 
καί κεΐ τής τόκησαν.

86

Τό λείψανο τής όσιας Ξένης
(Σηλυβριά)

Ή  δσία Ξένη ήταν από τή Ρώμη καί πλουσιοκόρη, την μέρα πού 
θά την πάντρευαν έφυγε απ’ τό πατρικό της σπίτι καθώς ήτανε στολι
σμένη μέ μιά πιστή υπηρέτρια καί πήγε σέ μοναστήρι στά Μύλασσα. 
"Οταν πέθανε, ή ήγουμένισσα τήν έθαψε μέ τά νυφικά.

Περνούσε από κεΐ ένα καράβι, κι’ άπ’ τό καράβι είδαν ένα φως, 
βγαίνε στην ακρογιαλιά, σκάφτουνε κεΐ πού ήτανε τό φως καί βρίσκουνε 
ένα σεντούκι, τό πέρνε στύ καράβι. Τό άνοΐγνε καί βγαίνει μιά μοσχοβο- 
λιτάδα από τό άγιο λείψανο.

Τραβούνε τήν άγκυρα, άνοΐγνε τά πανιά, τό καράβι δέ σαλεύει. Τότε 
ρίχνε στή θάλασσα τό σεντούκι καί τό καράβι πήρε δρόμο.

Τά κύματα έβγαλαν τό άγιο λείψανο στή Σηλυβριά. Πήγαν Τούρκοι 
νά τό πάρνε δέ κουνιέται, πάνε οί Εβραίοι δέ κουνιέται, πάνε οί δικοί 1

1) Χωριό δυπκά τοΰ Όκλαλη.—2) *0 αστράγαλος.
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μας μέ παπάδες καί ψαλτάδες το πήρανε καί τοβαλαν στην εκκλησία 
του άγιου Άγαθόνικου, που από τότε αφιέρωσαν τήν εκκλησία στην 
όσια Ξένη.

S7

Τό μοναστήρι τ’ άγιου Παύλου
(Ήράκλεικ)

Σ το Βυζάντιο, στην άγια Σόφιά κοντά απ’1 της θάλασσας τό μέρος, 
είναι ένα μοναστήρι μεσ’ στη γης, μέσ’ στο σπήλαιο. ’Απ’ όποιο μέρος κύτ- 
τάζεις ό σταυρός φαίνεται άπάν’ στο σπήλαιο, κατεβαίνεις δέ πολλά σκα
λιά’ είναι τ’ αγίου Παύλου τό μοναστήρι, είναι καλόγεροι γεμάτο, ό με
γάλος ό καλόγερος όποιος πάγει τις εξηγεί. Σώζεται ή εικόνα τής Πανα
γίας μέ κερί δουλεμένη τήν έχ’ ό άγιος Παύλος.

Τό μοναστήρι είναι γιομάτο θησαυροί, καντήλες ασημένιες καί μα
λαματένιες που έστελναν απ’ τή Ρουσσία κι’ από τ’ άλλα μέρη. Πενήντα 
καμπάνες τις έχνε άκρέμαστες, τις έφεραν άπ’ τή Ρουσσία αυτοί πού εΐρ- 
χουνταν νά προσκυνήσνε.

"Ενας Τούρκος πήγε κ’ έκλεψε απ’ .τήν εκκλησία καί βγήκε έξω, κάμει 
ν’ ανέβει στο άλογο τ’ καί σ.κάν’ τ’ άλογο.

Ό  Τούρκος πίστεψε ρώμηεψε καί βαπτίστηκε.

Η'.

OYPRMiR KRI RITFR
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Τ’ ανοιχτά ουράνια
(Τξβτώ)

Τή νύχτα που γεννιέται ό Χριστός άνυίγνε τά ουράνια καί καλό
τυχος όποιος τά δγεί.

Κοντά τά μεσάνυχτα έβαζαν σε μιά κούπα νερό καί μέσα ξερό βα
σιλικό, ή κάμαρη νά ήταν κατά ήλιού κι’ ή καντήλα μόνε έκαιε. Κάθουν- 
ταν γύρω στη κούπα αμίλητοι,-έλεγαν προσευχές μέσ’ στο νού, έβλεπαν 
τό βασιλικό καί περίμεναν ν’ άνθίσ’ . "Οταν άνθιζε τότες άνοιγαν τά^ού- 
ράνια. "Αν πρόφθαιναν καί τον έβλεπαν, θά ζήτααν άπ’ τό Θεό,-ιού 
’Αβραάμ, τού Ίσάκ καί τού ’ Ιακώβ τ’ αγαθά.

Στή Τζετ ο) .μόνε μιά είδε τον ουρανό ν’ ανοίγει, γιατ’ είχε, πολύ 
καθαρή ψυχή.

26S
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89

Οί τσαχεϊλες και τ’ άδειο κοίλο
(Καστανιέ$)

Λένε πώς μια φύλαξε κ’ είδε πού άνθισε ό βασιλικός, ζητσε χιλιά
δες χίλια κι’ ό Θεός την έδοσε χιλιάδες χείλια και την έμειναν από τότε 
φοβερές τσαχεϊλες1). ’Άλλος γύρεψε ένα κοιλό, ξέχασε να πή πώς το 
θέλει γεμάτο φλουριά, καί τον έδοσε ένα κοίλο άδειο.

90

1 αστρα
(Τζετώ)

Ό  καθένας έχ’ τό άστρο τ’ , όσος κόσμος είναι στη γης τόσα άστρα 
είναι στον ουρανό.

Μερικές φορές δέ βλέπουμε τ’ άστρα πού χυνουνται 9) από τον ου
ρανό ; Κάποιος πέθανε και χύθκε τό άστρο τ’ .

91

Ή γης
(Καλλικράτεια)

Ή  γης είναι στημέν’ σ’ ένα μεγάλο τρεχούλι πού τό σηκών’ ένα 
βουβάλι, σαν κουνηθεί τό βουβάλι -γέρν’ ή γης καί γίνεται σεισμός.

92

Ό Άχερόδρομος
(Άσκδς trjj έπχρχίΧζ Ύυρολόης)

Τό καλοκαίρι στον ουρανό κουβαλούνε τ’ άχερα απ’ τ’ αλώνια μέ τ’ 
αμάξια τις πλοκαριές 1 2 3), στο κουβάλημα πέφτουνε άχερα κι’ άσπρίζ’ ό 
δρόμος, τον Αύγουστο άσπρίζ’ πιο πολύ πού περισσεύνε τ’ αμάξια.

Είναι ό Άχερόδρομος4 * * * *) πού βλέπμε τό καλοκαίρι στον ουρανό.

1) Μεγάλα χείλια.
2) Οί. διάτεοντες αστέρες.
3) Είναι δυό φαρδειά πλέγματα από μακρυά ευλύγιστα ξύλα, τά βάξνε στύ

μάκρος τοϋ άμαξιοΰ μέ τέσσερα τρεχούλια' στις δυό άκρες τους έπάνω, μπρος καί
πίσω στερεώνουνταν μέ δυό ξΰλα κινητά, σ ’ αυτά κρεμούσανε δυό τσολιά μπρος
καί -πίσω για νά μή πέφτουνε τ’ άχερα, γίνουνταν τ* αμάξι μεγάλο κ’ έπερνε πολύ
άχερο. Σέ πολλά χωριά πού δέν είχανε βουνά τις πλοκαριές εκαμναν άπό σανίδια
καί σ’ άλλα άπό καλαμιές δεμένες κατά διασιήματα' αύτές είχαν to προτέρημα
πού μαζεύουνταν.—4) Ό  Γαλαξίας.
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93

Ή σολομωνική και τό φεγγάρι
(Ηράκλεια)

Ή  Μητρίτσα, ή μητέρα τής Άνυσίας, όταν ήθελε νά κάνη μάγια 
και για νά πιτύχνε, μέ τή σολομωνική κατέβαζε τό φεγγάρι,

94
Ή μάγισσα πού κατέβαζε το φεγγάρι

(Τσόρλβυ)
Κατερίνα ή Τσολάκαινα μάγευε και κατέβαζε τό φεγγάρι καί τ’ άρ

μεγε πριν λαλήσ ’ τ’ άρνιθι. CH γειτόνσα τήν παραφύλαξε καί τήν είδε 
πού τό κατέβασε καί τ’ άρμεγε.

Τό άρνί-ίΗ λάλσε, άρχισε νά ξημερονν’ καί τό φεγγάρι μούγκριζε δπως 
μουγκρίζ’ τό βουβάλι κ’ ήτανε αδύνατο νά πάγη άπάνλ

Έπειδής τήν είδαν, δεν ανέβαινε κι’ αναγκάσθηκε νά κάνη τήν με- 
γάλ’ της δουλειά καί νά τά φάγη, τότες τό φεγγάρι άνέβκε.

Κείν’ τή μέρα τό φεγγάρι ήτανε κατακόκκινο σαν βουεημένο μέσ’ τό 
αίμα καί τή μάγισσα τήν έστειλαν στο Ροδοστό νά τήν έκρινε. Τήν έδει
ραν κι’ άπ’ τό ξύλο πέάανε. 'Όταν πέθνισκε άπ’ τό στόμα έπεφταν τά 
σκουλήκια.

95

Τον Μάη τό φεγγάρι
(Κ©ν©μει©)

Ή  μαγίστρα όταν γένναε ή αγελάδα της τον Μάη έπερνε το ύστερο 
τόδενε στήν πάννα πού πάννιζε τό φούρνο, ύστερα πήγαινε στά χωράφια 
πριν νά βγή ό ήλιος καί κατέβαζε τό φεγγάρι, τό άρμεγε κ’ έπερνε απ’ 
αυτό τό μαξούλι ή καί τόδινε στά δικά της ζώα, πέφτανε δλα τά στάχυα 
κ’ έπερνε μόνε .τόν μπέη.

’Έλεγαν πώς οΐ μαγίστρες έτρσιγάν τά κοπριά τους.

ΜΗΜΙΔΟΙ KRI ΜΕΡΕΣ
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Οί Μήνιδοι
(Φα%Ί&ρι)

’Ήτανε μια νύφη καί δεν ήθελε τήν πεθερά, ύ άντρα; τήν είχε 1

1) A. Τ. Εσοδεία.
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μάννα καί την αγαπούσε, κάθε μέρα είχανε μαλώματα, δέ θέλω τή 
μάννα σ’ , δέ τή θέλω, καί μια μέρα τή λέγ’ " «’Έλα μάννα μ’ νά πάμε 
στά ξύλα». Τήν πήρε καί πήγανε στύ βουνό. «Κάθσε μάννα έδώ καί γώ 
θά πά νά κόψω ξύλα».

Τήν άφκε τήν κατακαμένη Χ) κι5 έφυγε.
Κάθουνταν ή καϋμένη ή μάννα καί φύλαγε, σά σκβτίνιασε είπε, u; 

άν£βω πάνω στο δέντρο μή με φάγη κανέν’ αγρίμι. Είδε μια φωτιά άντί- 
κρα, τί φωτιά είναι αύτοϋ πέρα ; νά πά νά δώ.

Πήγε ηύρε δώδεκα παλληκάρια πού κάθουντανε στή φωτιά γύρω, 
τήν καλοδέχθηκαν καί τή ρώτσαν πώς βρέθκε εδώ.

Είπε ποις τήν πήρε ο γιος της νά κόψη ξύλα καί τήν είπε νά τον 
περιμένη καί κείνος θάχασε τό δρόμο.

Ρώτσαν τή γρηά' « ’Απ’ δλοι τις Μήνιδοι ποιος είναι ό πιο καλός».
— Αΐ παιδάκι μ’ , είναι δλοι καλοί καί άξιοι, έρχεται ό Μάης ό μο- 

σκοβολησμένος, τρέχνε οί κοπέλες, τά κορίτσια καί χαίρουνται, έρχεται ό 
Άλωνιτής, άμπαρογεμίζ’ 2) ό κόσμος, άλωνίζνε, χαίρουνται, έρχεται ό 
’Άγουστος μέ τά σταφύλια, μέ τά όπωρικά καί κείνος καλός, έρχεται ό 
Σταυρός, τρυγούνε, βουτσέλες κατρακυλούν, χαίρεται ό κόσμος' ό χειμώ
νας έρχεται, τ’ αμπάρια, τά βαρέλια γεμάτα, οι σακκοΰλες γεμάτες, χαί
ρεται ό κόσμος. ‘Ό λ’ οί μήνιδοι καλοί καί άξιοι είναι, μόν’ εμείς παι
δάκι μ5 είμαστε φτωχοί καί δυσκολεύουμαστε.

— Αί, τιόρα γρηά τί θέλς από μάς;
— Τί νά θέλω παιδάκι μ’ ; θέλω νά πάγω στον τόπο μ’ .
Φύσηξαν οί άέριδοι, τήν εύλόγσανε καί τήν είπανε, άιντε γρηά, κάθε

λόγος πού θά κρίνεις άπονα φλουρί νά πέφτη.
Πήγε στον τόπο της, χτυπάει τή πόρτα, κατεβαίν’ ή νύφη τήν ανοί

γει-, τή χωρατεύει 3) κι’ άπ’ τό στόμα της σέ κάθε λόγο καί φλουρί πέφτει.
— Μά λέγ’ ή νύφ’ στον άντρα της, άπ’ τής μάννας σου τό στόμα 

κάθε λόγο; καί φλουρί. Κεΐ πού πήγες τή μάννα σ’ νά πας καί τή δική μ’ .
Τήν πήρε καί τήν πήγε δπου πήγε τή δική τ’ τή μάννα καί τήν άφκε. 

Βραδιάστηκε καί κείν’ εκεί, άνέβκε στο δέντρο, είδε άντίκρα τή φωτιά 
καί πήγε κ’ είδε τά δώδεκα παλληκάρια.

Τήν καλοδέχθηκαν. Καλώς τή γρηά, πώς γρηά ήλθε; δώ πέρα;
— Νά παιδάκι μ’ μ’ έφερε ό γαμπρός μου καί μ’ άφσε, πέρασε ή 

ώρα, άνέβκα στο δένδρο κ’ είδα τή φωτιά κ’ ήλθα.
— Τσ>ρα νά σέ ρωτήσμε άπ’ δλους τούς μήνιδοι ποιος είνε ό πιο 

καλός; 1

m

1) Κακομοίρα.—2) Γβμίζε» τΐ; αποθήκες. Αμπάρι λ. Τ.=άποθήκη.—3) Μιλεΐ.
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— 'Όλοι τυφλά και μοΰντσα παιδάκι μ’ . ’Έρχεται τό καλοκαίρι, δου
λεύει ό κόσμος, τυραννιέται, παιδεύεται, καίγεται, έρχεται ό ’Άγουστος 
γέρος τσιρλιάρης 1), άρρωστοϋνε τά παιδιά, βαρύς μήνας, έρχεται ό χει
μώνας κρύο, φτωχός ό κόσμος κρύωνε. Τυφλά καί μοΰντσα όλοι.

— Αΐ; τώρα γρηά τί θέλς από μάς ;
— Νά μέ πάτε στο τόπο μ3.
— Θά σέ πάμε.
Φύσηξαν οΐ άέριδοι καί την είπανε' «.’Άϊντε γρηά κάθε λόγος σου 

καί πόρ...
Πάγει χτυπάει τήν πόρτα, κατεβαίν’ ή θυγατέρα της ν’ άνοιξη, πάγει 

νά κρίνη καί κλ...
Ρωτάγει τον ά'ντρα της, πού πήγες τή μάννα μ ·Γ
— Κεϊ πού πήγα καί τή δική μ3.
Μάννα μ.3 τ’ είπες ; ρωτάγει ή θυγατέρα τή μάννα της.
— Γώ είπα όλ’ οί μήνιδοι τύφλα μούντζα είναι.
— 1 Κακό είπες καί σ ’ εύλόγσαν τέτοια βλογή νά......
Καί σύ μάννα μ’ τ’ είπες ; τή ρωτάει ό γιος.
— "Ολ3 οί μήνιδοι καλοί κι’ άξιοι είναι.
— Ά ,  σύ μάννα μ’ καλό είπες, πό κείνο σ’ ευχήθηκαν άπ’ τό στόμα 

σ’ σέ κάθε λόγο καί φλουρί νά πέφτη.
97

Ό Φλεβάρης
(Keeorecvtes)

Τού Φλεβάρη ή νουρά κόπκε καί γι’ αυτό άπόμκε γκουτζούκης 9), 
τύν πήρε κι’ από μιά μέρα δ Μεγάλος κι’ ό Μάρτης κι’ άπόμκε καί μικρός. 
Γι’ αυτό τύν Φλεβάρη τον λένε Γκουτζούκη, Μικρό καί Κουτσοφλέβαρο.
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Ό Μάρτης
(Σηλυβριά)

Ό  Μάρτης είναι έπτάγνωμος κι’ άστατος, αλλάζει γνώμη επτά φορές 
τή μέρα κ’ έχει επτά γυναίκες. "Οταν δγεΐ τήν έμορφη είναι χαρούμενο;, 
βγάζ’ ήλιο, λάμπ’ ή μέρα καί κάμνει ζέστη, όταν δγεί τήν άσχημη κάμνει 
κρύο, φυσάει, βρέχει, ρίχνει τό χαλάζι τής άσχημης καί χιονίζει.

Ή  αγάπη σου πουλάκι μου, σά τού Μαρτίου τό χιόνι 
οπού το κάνει α π ό  βραδύ καί τά πρωί τ ό  λυώνει. 1

1) Πού κάνει επάνω του τή δουλειά. —2) Λ .Τ , Κολοβός,
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Ό παγεμός του Μάη
(ΦανάρΙ)

Ό  Μάης κάθε χρόνο όταν φεύγει άνεβαίν1 πάνω σε ύψωμα κ’εύκιέται:
* Μικρά, τρανά, τρανέψουτε, 
θερίστε, αλωνίστε, 
δεμάτια κουβανίστε 
καί μένα το χουλλίκι μου 
στον ποταμό νά ρίξτε».

100

Ή Δ ευτέρα
( £ « 3τρ· ι )  τής επαρχίας Σηλυβρίας)

Ή  Δευτέρα είναι χήρα r-α'ι γι’ αυτό οι παντρεμένες δε λουγουνται την 
Δευτέρα να μή χηρέψνε.

101

Ή κακία ώρα τής Τρίτης
(Τσορλου)

Ή  Τρίτ’ έχει μια ώρα που πάντοτε ή βλασφημία πιάνει κΓ αυτήν την 
ώρα την ξέρνε μόν5 οί Εβραίοι.

Σέ μια γυναίκα που συχνά καταριούιντανε τό παιδί της έρχεται ή 
Έβραΐσα γειτόνσα καί την λέγ’ : «Τώρα νά καταρασθής τό παιδί σ ’ ».

—Μπά γιατί νά τό καταρασθώ ; «Πού νά χυθούν τά μάτια σ’ ».
Καί στη στιγμή χύθκαν τά μάτια τής Έβραίσας καί τήν ηύρ’ ή 

αμαρτία.
102

Οί Σαββατιανοί -κι’ ό Βρυκυλακας
(Τζετώ)

"Οσοι γεννηθούνε το Σαββάτο τούς λένε Σαββατιανούς, αυτοί βλέπνε 
τό βρυκόλακα πουναι σάν τό τουλούμι κΓ όταν πήγαινε τον βρυκόλακα 
πάνω στά μνήματα νά τύν κάψνε μέ τά τσαλιά, μόν1 οΐ Σαββατιανοί 
άκούνε τις φωνές του καί τά τσιρίγματα καί τό μάτι τους ματιάζει πε
ρισσότερο.

268,

1) Έίάσιερο,
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V.

ΦΥ·τη
103

Τό αμπέλι
(Τ σέρλ©»)

'Η  αγία Παρασκευή πήγε στο Θεό καί τον παρακάλεσε νά κάνη 
τ’ αμπέλι. Ό  Θεός τήν άκσε, την έδοσε μια κληματσίδα, τή φύτεψε, πρό
κοψε κ’ έγινε τ’ αμπέλι.

’Από τότες ή αγία Παρασκευή στή γιορτή της, στις 20 τ’ 'Αλωνιτή. 
πηγαίν’ στ’ αμπέλι καί μαζεύει έν,α καλάθι σταφύλια για νά τα μοι- 
ράση τύ πρωί στην εκκλησία.

ΓΩς τά σήμερα, τής αγίας Παρασκευής ανήμερα σηκώνουνται πολύ 
πρωί, καί παγαινε στ’ αμπέλι, για νά γεμίσνε ένα, δυο καλαθάκια στα
φύλια καί νά τά πάνε στην εκκλησία. CQ παπάς διαβάζει κι όπως μοι
ράζει τ’ άντίδωρο θά μοιράσει σ’ όλους άπονα μικρό τσαμπί σταφύλι.

104

Ή καυκαλύτρα
(Ααγ©6ήρες τής έπαρχ'ας Μέτρων)

Στά παληά τά χρόνια ή καυκαλύτρα είχε μέσα τή ντροπή τοϋ κόσμου. 
Μπροστά από πενήντα χρόνια ήταν σά μιά μαύρη δεκάρα μέσα στ5 άσπρα 
λουλούδια τής καυκαλύτρας, σιγά σιγά μίκραινε, όσο χάνουνταν ή γτροπή 
καί τιάρα πού ό κόσμος έχασε τή ντροπή τ’ , χάθκε κι’ άπ’ τή καυκαλύτρα*

105

Τ5 άβάτσουνα
(Λαγ©δήρες)

Τ’ άβάτσουνα είναι τοϋ διάβολου τύ σταφύλι καί δεν τά τρώνε πριν 
κοινωνήσνε τοϋ Χριστού Σωτήρα 1).

106

Ό βασιλικός
(Πλάγια τής επαρχίας Μέτρων)

Οι Εβραίοι πήγαιναν κάθε πρωί κ’ έκοβαν τύ βασιλικό νά μή μοσχίζ’ 
καί βρούνε το σταυρό.

1) Τής Μεταμορφώσεως,
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Τώρα δε τον πιάνε, δταν τους ρφτάς γιατί; Σέ λένε, επειδή φύτρωσε 
πάν’ στοΰ Χρίστου τον τάφο.

.107

Το αγαποβότανο
( ά & λ ε ι ΰ ν α ς  t n g  επαρχίας Σηλΐί£ρί*ς)

Το άγαποβότανο είναι χαμηλό καί κάμνει λουλούδια σαν τής κουκ- 
κιάς μέ χρώμα κοραλί καί άσπρο, ή ριζίτσα του είναι ίσια κ’ έχει άπονα 
ροβιθάκι άσπρο από δώ κι5 άπονα άπό κεΐ.

Τό κάμνεις χαμαγλί καί τό φορείς. Πάντοτε σ’ άγαπάει αΰτόνα 
π’ αγαπάς, άπ’ τίς γονιοί τ’ ξεκάμνει πό τα σένα ό'χι.

108

Το ντεμιρ μποζάν
(Σηλυβριά)

Μυθικό χόρτο πού μ’ αυτό λένε πώς άνοίγουνται οΐ κλειδαριές.
"Οταν μπροστά, άπό εξήντα χρόνια έγινε κλεψιά στο δικό μας πραμά- 

τευτάδικο είπανε πώς οί κλέφτες άνοιξαν τή κλειδαριά μέ τό ντεμίρ 
μποζάν 1) καί γι’ αυτό δέ χάλασε ή κλειδαριά.

309

Τό ρεβίθι
(Τζετώ)

Μιά φορά κ’ ένα καιρό σ’ ένα χωριό ζοΰσε ένας καλός άνθρωπος, 
άνθρωπος τοΰ Θεοΰ. "Ολος ό κόσμος έσπειρε στάρι, αυτός δεν είχε σπόρο 
γιά νά ρίξη, λέγει στη γυναίκά τ’ . «Έγώ γυναίκα θά σπείρω αλάτι». Ή  
γυναϊκά τ’ , άρχεψε νά γελάη.

—Νά δγής πού μέ τή δύναμη τοΰ Θεοΰ τό αλάτι θά γίνει ρεβίθι.
Πήρε τό αλάτι καί πήγε τοσπειρε.
Πέρασε λίγος καιρός, τοΰ κόσμου τά χωράφια όλα φΰτριυσανε, τό 

δικό τ’ τίποτα.
CH γυναίκά τ’ τον πείραζε, έσπειρες αλάτι, φυτροίινει τό αλάτι;
— ’Έννοια σ’ γυναίκα, μέ τή δύναμη τοΰ Θεοΰ νά δγής πώς θά 

φυτρώσ’ τό χωράφι μας.
"Υστερα άπό μέρες πάγει καί βλέπει πώς ήτανε καλλίτερο άπ’ των 

άλληνώνε. Γυρσε καί τόπε τή γυναίκά τ’ , αυτή δέν cd πίστευε. Ντΰσ’ νά 
πάμε νά δγής. Τήν πήρε καί πάϊσανε.

'E inivinifi ΣταμούΙη Σαρανιή

1) Λ. Τ. Χαλνάει σίδερο.
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«Είδες γυναίκα πού σ’ ελεγα, πώς μέ τή δύναμη τού Θεού το αλάτι 
φυτρώνει».

’Από τότες οι ρεβιθιές είν’ αλμυρές κι’ άπόμκε ή παροιμία, καλός 
άνθρωπος πού και αλάτι νά σπείρη φυτρώνει.

110

Τό λινάρι
(Κ αστανιέί)

Τό λινάρι είναι καταρεσμένο απ’ τή μάννα τ’ .
«Νά σέ δέρνε, νά σέ βγάζνε άπ’ τό νερό, νά οέ δέρνε καί πάλε νά -σέ βάζνε. 

Νά οέ βγάζνε απ’ τό νερό, νά σέ δέρνε, νά σέ δέρνε και πάλε νά σέ δέρνε καί 
στο λανάρι νά σέ βάζνε, κ’ ύστερα νά σέ δουλεΰνε».

Είναι καταρεσμένο γιατί δέν ακούε τή μάννα τ’ .

111

Ή κουκουνάρα κ’ ή βρίζα
(Σκ©π&5)

Ή  κουκουνάρα1) κ’ ή βρίζα2) ειν’ αλειτούργητε;, δέν εχνε τήν άδεια 
νά πατήσνε τήν πόρτα τής εκκλησίας.

Ά π ’ αυτές δέ γίνεται πρόσφορο για τή λειτουργία κι’ άπ’ τό αλεύρι 
τους δέ βάζνε στα κόλνβα. Ή  πιο καταφρονεμέν’ άπ’ τις δυο είναι ή 
βρίζα, δέν έ'χ’ βλογή.

"Οταν κανείς τήν άροηησ’ γιατί δέν παγαίν’ στήν έκκλησιά, αυτή 
λέγει: «Είμαι αψηλή κι’ από δώ τή βλέπω».

112

Τό στάρι κι’ ή σίκαλη
(ΣηΑυβριά)

Τό στάρι αποφάσισε νά πάγη στο Χατζηλίκι κι άφησε στο πόδι του 3) 
τή σίκαλη. Τήν είπε, θά σέ παγαΐνε στο μύλο θά σ’ άλέθνε θά σέ ζύ
μωνε καί θά σέ κάμνε ψωμί.

Τότε τό ρώτσε ή σίκαλη άν μπορεί νά τήν κάμνε άπακ^αβά καί 
καντεΐφι.

Καί τό στάρι τήν είπε: «Μή ι|πλαίνεις πολύ καί θά κοπείς».

371

1) Καλαμβόχι. —2) Ή  σίκαλη.
3) Στη θέση του, αντικαταστάτη.
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112

Τό παράπονο του σταριού
(Καστανιές)

Τό στάρι λέγει τη μητέρα τ’ τή γης.
«Έγώ.μητέρα μ3, φεύγω καί τοΰ χρόνου θά σέ ξαναδγιώ, μόνε ξέρε 

πού ό κόσμος μέ τυραγνάει πολύ».
—Τι σέ κάμνουνε ;
—Μητέρα, μέ κόβνε μέ τα σίδερα, μ’ αλωνίζνε, μέ στιβαλίζνε 1), μέ 

πάνε στο μύλο καί μ’ άλέθνε, μέ ζύμωνε, μέ βάζνε στη φωτιά καί μέ 
ψήνε. Αυτά δέ μέ πειράζνε, όσο μέ τυραγνάει που μέ ξαναβάζνε στη φωτιά 
καί μέ ξαναψήνε καί μέ κάμνε φρυγανιά.

— Αύτύ είναι άσυγχοόρετο καί δέ σχωρνάω τον κόσμο σά σέ κάμνει 
φρυγανιά 8).

ΙΑ"

Ζ Q R
114

(Καστανιές)
Ή  γάτα έχ’ ευχή απ’ τον Χριστό, νά κάθεται στά ζεστά καί στά μα

λακά, νά ζή ακούραστη καί ξένοιαστη ζωή, γιατί έπιασε τον ποντικό πού 
πήγε νά φάγη τον άγιο άρτο.

115

Ό σκύλος
(Φανάρι)

"Οταν ό Θεός θύμωσε μέ τις άνθρωποι καί πήρε τό ψωμί, πετιέται 
ό σκύλος κι’ άρπάζ’ δυο ψωμιά άπ’ τά χέρια τοΰ Θεού.

Γι’ αυτό δ σκύλος έχει βλογή κ’ είναι καλό νά τον δί ν’ ό καθέ
νας ψωμί.

116

Τό μουλάρι
(Καστανιές)

Επειδή άνέβκέ δ Χριστός τό μουλάρι, τό βλόησε νά μή γεννάη. 1 2

1) Λιχνίζνε.
2) Δέν είχαν σέ καλό νά κάμνε φρυγανιές στό διάστημα άφοΰ έσπειραν τό 

στάρι ο>ς πού νά φυτρώση, έλεγαν ότι καίγεται ό σπόρος καί δέ φυτρώνει.
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Τό λάφι
(Σκοπος)

"Ενα καιρό ό Θεό; κάθε χρόνο τ’ αϊ Γιωργιοϋ έστελνε από βραδύς 
έ'να λάφι νά τό κάνε κουρμπάνι, μια βολά ήλθε κουρασμένο, δεν to άφσαν 
νά ξεκουρασθή νά πάρη αναπνοή καί δέ μα τα ήλθε 1).
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118

Ή νυφίτσα
(Καστανιές)

Ή  νυφίτσα ήτανε νύφη, πεισμάτωσε καί δεν ήθελε νά κάνη δουλειά 
κ’ ή μάννα της την κατάρσε κ’ έγινε νυφίτσα.

Στο χωριό μα; τις Καστανιές είχαμε πολλές νυφίτσες. Σά τή μιλή
σεις μέ θυμό σ’ άποκρυφιάζ’ καί τρώγει τά ρούχα, σά τή καλοπιάσεις 
καί τή ρίξεις κάνα -!) κομμάτι ψωμί, τότε δέ σέ πειράζει.

Ή  μακαρίτσα ή μάννα μ’ σά την έ'γλεπε τήν καλομιλούσε καί τήν 
έλεγε :

Τί όμορφη νύφη, τί όμορφη νύφη.
Χρυσή κι’ αργυρή νυφίτσα, 
κακό δέ σ’ έκανα, 
κακό νά μή μέ κάνς.

Μπαινόβγαινε καί δέ μάς πείραζε τά ρούχα.
Ή  Φροσυνιώ μιά μέρα τήν είδε καί τήν είπε: «Αΐ, παληό νυφίτσα».
Τήν ά'λλ’ μέρα ηύρε τά ρούχα της σχισμένα.

119

Ή Φώκια
(Τσόρλβυ)

Ή  κόρη τού βασιλέ ή Φώκια αγαπούσε τού λαλά3) τό γιό, ό πατέρας 
της ό βασιλές δέν ήθελε νά τον κάν’ γαμπρό καί τον έστειλε εξορία. Ή  
βασιλοπούλα παρακάλεσε τό Θεό νά τήν έκάνη ένα ψάρι καί νά πάγη νά 
τον βρή.

Σάν εγινε ψάρι βουτήχτηκε τρεις φορές μέσ’ στή θάλασσα καί βγήκε 
καί παρακάλεσε πάλε τό Θεό νά τήν έκάνη τή μισή ψάρι και τή μισή ά'ν- 
θρωπο γιά νά μή τήνε πειράζνε τά ψάρια. Ό-,Θεός τήν έκαμε τό μισό

\ / \ \ , ν !f*! vjκορμί ψάρι καί το μισό άνθρωπο. ' ?.

1) Δέν ξαναήλθε. —2) Έ να . —3) Λ. Τ. Παιδαγωγός. 
0  q α η ι κ ά Ζ\ 18
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Ό  βασιλές σάν τόμαθε ποφχε ή κόρη τ’ ή βασιλοπούλα, έστειλε ένα 
καράβι νά την έπιάσ’ . Κείν’ απ’ τύ θυμό το αναποδογύρσε κ’ έπνιξε σα
ράντα λαγκάρια Χ) παλληκάρια που ήτανε μέσα.

Τώρα ή Φούκια είναι μόνε στην Αίγυπτο κι’ άμα τήνε δγιουνε οΐ 
ναύτες, φωνάζνε τρείς βολές' <cO Άλέξαντρος ό βασιλές ζει καί βασι
λεύει». ”Αν δέ-προφθάσνε νά το πούνε, βουλιάζ’ τό καράβι τους.

"Οταν τήνε πιάσνε πέρνε το κόκκαλο, τό λιανίζνε"), τό κουπανίζνε, 
τό κάνε σκόνη καί τό καπνίζουνται για την αρρώστια τή φώκια* 3).

120

'Η αρκούδα
(Τζετώ)

'Η νύφη τραβούσε πολλά άπ’ τή πεθερά καί παρακάλεσε τό Θεό' 
«”Αχ Θεέ μου, κάνε με μια αρκούδα νά τή φάγιο».

Ό  Θεός τήν άκσε. Τήν έκαμε αρκούδα κ’ έφαγε την πεθερά.
121

Ό άϊ Γιώργης κι’ ό κιόρ τυφλίτης
(’Αμυγδαλιά έπ:*ρχί«ς ΑΤνβυ)

Ό  κιόρ τυφλίτης ι) τσίμπσε τόγ άϊ Γιώργη.κΓ από τότε τυφλάθκε καί 
βλέπ’ μόνε τό πρωί τής γιορτής τ’ άϊ Γιώργη, πριν άπολύσ’ ή εκκλησία.

122

Ή δεκοχτούρα
(Τοόρλβυ)

Ή  προγονή ζύμωσε, έπλασε δέκα οχτώ -ψωμιά καί ταψησε στο 
φουρνί. CH μητρυιά τήν γύρευε δέκα "εννιά, δέκα εννιά ψωμιά ζύμωσες.

— Δέκα οχτώ, δέκα οχτώ, έλεγε ή προγονή.
’Από τότε έγινε πουλί ή δεκοχτούρα κι’ ως τά τώρα φωνάζει λυπη

τερά δέκα οχτώ, δέκα οχτώ, δέκα οχτώ.

123

Ό. Γκιώνης
(Καστανιές)

Ό  Γκιώνης σκότωσε τον αδελφό τ’ τον Άντώνη κ’ ύστερα έγινε

1) ’Ανδρειωμένοι, λεβέντηδες. — 2) Τό κόφτουν σε μικρά κομμάτια.
3) Ίχθΰωση.—4) Φίδι φαρμακερό, μέ κουιρουλή ουρά καί κοκκινωπό χρώμα.
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πουλί καί κάθε πρωί, ακόμα χαράματα κλαίει καί βγαίνει καί τον φω
νάζει'

«Ντώνη, μην εϊδατ’ τον αδελφό μ’ τ ’ Άντώνη.
Ντώνη, μην εϊδατ’ τον άδελψό μ’ τ ’ Άντώνη».

'Ο Γκιώνης έρχεται τον Μάρτη, κ’ είναι μεγάλο πουλί.
124

Τό χελιδόνι
(Σηλυβριά)

Χελιδόνι γύρισε 
καλοκαίρι μύρισε.

’Έρχεται ανήμερα του Ευαγγελισμού, μά δε χτίζει τή φωλιά. Φιονάζει 
τσίρ τσίρ καί λέγει :

«’Ά φ κ α  σΰκο καί σταφύλι 
καί σταυρό καί λυχνιστήρι 
κ’ ήλθα κ’ ηύρα τή φωλιά μ’ 
πού τήν φύλαγε ή κερά μ’ *.

Φεύγει τής Παναγίας το δεκαπενταύγουστο, χαρούμενο πού ό κόσμος 
θέρισε κΓ άλαινισε, ρίχνει το κουλλίκι του στον ποταμό καί λέγει:

«Θερίσαμ’ αλωνίσαμε, 
δεμάτια κουβαλήσαμε 
κ’ έμενα τό κουλλίκι μου 
σεόν ποταμό θ ’ αερίσουνε 
νά έλθω νά τον πάρω» Ι).

125

Ό λέλεγκας
(Καστανιές)

Ό  λέλεγκας κάμνει τρία παιδιά καί στη γιορτή τ’ άϊ,Κωσταντίνου, 
τό ένα τό πέταγιε στον άϊ. Κιυσταντινο.

CH Ρηγίτσα ή σχωρεμέν’’ τόπερνε καί τδκαμνε γιατρικό.
126

Ή κουκουβάγια
. (Καστανιές)

Ή  κουκουβάγια είναι πολύ τυχερή, κάθε πρωί παγαίν’ καί πέφτει 1

1) Στό Κεσσάνι: "Αφκα οϋκο καί σταφύλι
καί σταυρό καί λυχνιστήρι 
κ’ ήλθα κ’ ηύρα τόν ’Απρίλη 
μέ δαμάσκηνο στα χείλη.
Φυτριδίτση, φυτριδίτση, 
μέσ’ στ ’ αλώνι ένα κορίτσι.



μέσ’ στο στόμα της ένα πουλί. Και γι’ αυτό εύκιούνται' «Τής κουκουβά
γιας την τύχη νάχης».

"Οταν ή κουκουβάγια φοτνάζει : Κυύ, κού, βά. Κού, κοΰ, βά, γυρεύει 
το κουβάρι όποιας γνέθει λίγο.

«Γιομω το, μά γλήγορα, θά έλθ’ ή κουκουβάγια νά σέ τό πάρει».

127

1 αηουνι
(Φανάρι)

Ή  πεθερά έόοσε στη νύφη της ενα τσουβάλι και την είπε:
«Παν1 το στο ποτάμι, νά τό πλύνης, νά τό λευκαίνης καί το σαπούνι 

τόσο νά τό φέρης».
ΤΙ νύφη τό πήρε καί πήγε στο ποτάμι.
Τό πλύνει, τό σαπουνίζει καί τό βάζει στον ήλιο νά λευκαστή. ΙΙάλι 

τό βρέχει τό απλώνει στον ήλιο ώς πού νά στραγκίσνε τά νερά του καί 
πάλι τό ξαναβρέχ’ καί τό απλώνει ώς πού βράδιασε.

Ό  ήλιος βασίλεψε, τό σαπούνι σώθκε καί τό τσουβάλι δεν άσπρισε. 
Ή  νύφη φοβάται νά πάγη στη πεθερά, κλαίει καί παρακαλεϊ τύν Θεό.

« ’ Αχ Θεέ μου, κάνε με πουλί \ά  τρέχω 
νά κελαιδώ καί νά τό λέγω».

Ό  Θεός λυπήθηκε τή νύφη καί την έκαμε πουλί, τό αηδόνι, πού τρα- 
γουδεΐ λυπητερά κάθε πρωί καί λέγει:

<”Αχ Θεέ. μου, κάνε με πουλί νά τρέχω 
νά κελαϊδώ καί νά ιό λέγω».

128

Ή ρώγα, ή χελώνα, ή φαρμάκα, ή μέλισσα κΓ ό σκαντζόχερος
(Καστανιές)

Μιά μάννα είχε τέσσερς θυγατέρες τή ρώγα, τή χελάννα, τή φαρ
μάκα1), την όλόμικρη μέλισσα κ’ ένα γιο τον σκαντζόχερο. "Οταν ψυχομά- 
χαε, έστειλε καί φώναξε τή ρώγα τή μεγάλη κόρη της καί κείν’ διάζουν- 
ταν παννί.

—Δεν άφίνω τό παννί μ’ μισό.
Κ’ ή μάννα την έκατάρσε: «Νά διάζεται καί παννί νά μην άποκτήσ’ ». 
’Έστειλε ύστερα καί φώναξε τή χελώνα, κείνη έπλυνε.
— Δεν άφίνω λέγ’ , τήν πλύση μ’ , νά πάγο) σ’ έκείνηνα.
Κ’ ή μάννα της τήν έκατάρσε, «Πάντα νά γυρνάη φορτωμέν’ μέ τή 

σκάφη στον ώμο». 1
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1) Ή σαύρα.
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’Έστειλε καί φώναξε τη φαρμάκα. ’Ήτανε έγκυα κ’ είπε, δεν μπορώ 
εγώ μέ τόσο βάρος νά πάγω τώρα.

Κ’ ή μάννα την κατάρσε : «Νά σκάση νά γεννήσ’ καί νά τηνε φάνε 
τα παιδιά της».

’Έστειλε καί φώναξε το γιο το σκαντζόχερο.
Εκείνος λέγ’ , τώρα δεν έρχομαι, έχω δουλειά, θά πάγο) νά φορτοδσω 

τσαλιά.
Κ’ ή μάννα τ’ τον εκατάρσε: «Νά γυρίσ’ το αμάξι μέ τά τσαλιά πάνω 

στή ράχη τ’ ».
’Έστειλε καί φώναξε καί τη μέλισσα την όλόμικρη.
Έκείν’ ζύμωνε κι’ άφσε το ψωμί μισοζυμωμένο καί μέ τά ζυμάρια 

σχά χέρια τρέχ’ νά πάγη νά τη δγή.
— Καλώς ήλθες θυγατέρα, τ’ έκαμνες ;
— Ζύμωνα.
«Βλογημένη νασαι, το ψωμί σ ’ νά γίν’ αγιοκέρι νά καίγεται στον 

άγιο καί νά μοσχοβολάη καί το πότισμα σ ’ νά γίν’ μέλι νά τρώγη ό κό
σμος νά γλυκαίνεται».
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Ό ζευγάς κ  ή γλώσσα τά ζώα
(Καστανιές)

Μιά φορά ήτανε ένας ζευγάς πού καταλάβαινε τη γλώσσα τά ζώα.
Μιά μέρα κεϊ πού τάϊζε τά ζώα τ’ , άκσε το βώδι τ’ νά παραπονιέ

ται στο γάιδαρο, πώς πολύ τά δουλ,εύει ό νοικοκύρης καί κουράζεται κι’ 
ό γάιδαρος ν’ όρμηνεύη το βώδι νά κάν’ τον άρρωστο.

Την άλλη μέρα ό ζευγάς σαν είδε τό βώδι νά κάμνη τον άρρωστο, 
πήρε στο χωράφι μόνε τό γάϊδαρο νά κάνη καί τοΰ βωδιού τή δουλειά.

Τό βράδυ πού γύρσε τον ρώτσε ή γυναίκα τ’ γιατί πήρε τον γάιδαρο 
καί τον έζεψε μονάχο καί δεν πήρε καί τό βώδι νά τό βοηθήσ’.

Καί κείνος την είπε, πώς καταλαβαίν’ τη γλώσσα τά ζώα καί άκσε 
τον γάιδαρο ν’ όρμηνεύη τό βώδι νά κάνη τον άρρωστο καί γιά νά τον 
τιμωρησ’ καί νά μή το ματακάμη τον έβαλε κ’ έκανε καί τή δουλειά τοΰ 
βωδιοΰ.

Ή  γυναίκα τ’ σάν έμαθε πώς ό άντρας της καταλαβαίνει τή γλώσσα 
τά ζώα γύρευε νά μάθη τό μυστικό.

Ό  ζευγάς δέν ήθελε νά τό πή γιατί τον είπε ή μοίρά τ’ , πώς σά μά
θαινε σ’ άλλονε τή γλώσσα τά ζώα θά πέθαινε καί δέν ήξερε τί νά κάνη 
μέ τή γρίνια τής γυναίκάς του.

Μιά μέρα άκσε τον πετεινό νά λέγη τις όρνιθες: « Γιά δγιές μαθέ
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τ’ αφεντικό, μια γυναίκα έχει καί δέ μπορεί να τηνε μαζιόξ’’, γώ εχο) σα
ράντα καί τις ορίζω.

,Ό  ζευγάς άκσε τι είπε ό πετεινός, συμμάζωξε τή γυναίκα τ’ καί δεν 
είπε τή γλώσσα τά ζώα, πού σαν τδλεγε Οά πέθαινε.

ΙΒ'

ΤΟ Π/ΤΙΔΙ ME TO KEPRII
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Τό παιδί μέ τδ κεράσι
'Ένας πήγαινε ένα πιάτο κεράσια στο βασιλέ, στο δρόμο τον αντά

μωσε μια έγκυα καί τά λιμπίστηκε, τήν έκοψε ενα απ’ τό τσουνί καί 
τοδοσε.

ΓΙήγε στο βασιλέ τό πιάτο τά κεράσια καί κείνος είπε: Ποιος είναι 
παρά παν1 από μένα κ’ έδοσες τό κεράσι;

—Μ’ αντάμωσε μιά βαρούμενη, τά λιμπίστηκε κ’ έ'δοσα έ'να.
— ’Άιντε φέρ’ τηνα νά δούμε παρά πάνω πό μένα είναι ;
Φέρνε τή γυναίκα, τή σχίζνε τήν κοιλιά καί βλέπνε τό παιδί μέ τό 

κεράσι στύ στόμα.
Τότες ό βασιλές πίστεψε πώς ή βαρούμενη είναι παρά πάν’ πό κείνονε.

ΙΓ'

κ ζ υ γ™
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Ή ζυγαριά τής δικαιοσύνης
(Σηλυβρίκ)

Στήν Πύλη ήτανε μιά ζυγαριά κ5 έκρινε δίκαια.
Μιά φορά ένας δάνεισε φλουριά, πέρασε καιρός καί τά γύρεψε, αυ

τός πού τά δανείστηκε λέγει σέ τά'δοσα. Πιάσθηκαν στύν καυγά, όχι δέ 
μέ τάδοσες. Όχι σέ τά'δοσα. Είπανε άς πάμε στή ζυγαριά νά μάς κρίνη.

Ό  χρεώστης έβαλε τά φλουριά μέσα στο μπαστούνι καί λέγει στύ δα
νειστή κράτησε τό μπαστούνι μου νά κατεβάσω τή ζυγαριά.

Τήν κατέβασε καί τή ρωτάει" «"Εδοσα τά φλουριά πού μέ δάνεισε;»
—Ναί, είπε ή ζυγαριά.
Ό  καϋμένος ό δανειστής σάστισε από τήν άδικη κρίση τής ζυγαριάς

καί πέταξε τό μπαστούνι,
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*Η ζυγαριά τότε το κατάλαβε' ανέβηκε αψηλά ατό δένδρο καί δέ ξα- 
νακατέβηκε.

ΙΔ

ΕΘΙΊΗ
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Σ’ αυτό, τό μάτι μ’ κούρασα
(Σπλυβριά)

'Όταν ένας από τού; δυνατούς Τούρκους ήθελε κτήμα ή χωράφι χρι
στιανού τον έλεγε: «Μπέν μπουνά γκιόζ γιουρουτούμ» πού θά πει, ο ’ αυ
τό, τό μάτι μ’ κούρασα.

Τό επερνε κι’ ό δυστυχισμένος ό χριστιανός δέ μιλούσε.
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Τό νοίκι τοΰ δοντιού
(Σπλυβριά)

Οί Γενίτσαροι κι’ οί Μπασιμποζούκιδες σάν περνούσαν άπ’ τις 
πολιτείες καί τά χιοριά, έμνισκαν στα πλουσιώτερα χριστιανικά σπίτια, 
τούς δέχουνταν, τούς φίλευαν, τάϊζαν καί τ’ άλογά τους. Φεύγοντας γύ
ρευαν από τούς χριστιανούς καί το ντίς κιρασί. (Δοντιού νοίκι).

Τρομαγμένοι ο! Χριστιανοί τούς έδιναν κατά τή δύναμη τους ο,τι πε
ρισσότερο μπορούσαν νά δόσου νε κΓ έτσι γλύτωναν .τό. κεφάλι.
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Τό αρμένικο και εβραϊκό σπίτι
(Καότ'ανιες)

Σάν πήγαιναν σ ’ αρμένικο σπίτι, φοβοΰντανε πώς μ’ αυτό πού θά 
έδιναν νά φας ήθελαν νά σέ μούρνταρέψνε J) γιά νά γίνε (ot Άρμένηδες) 
άγιοι.

Γιά νά κοιμηθης κοιμήθσε, μύνε νά μη φας.
Στο εβραϊκό πάλε σπίτι; μή κοιμηθείς" κει πού κοιμάσαι ύ 'Εβραίος 

γυρνάει τρωγόρω σ’, κόφτ’ τον Ισκιο σ’ , καί σέ σαράντα μέρες πεθαίνεις.
Σ ’ εβραϊκό- σπίτι μή κοιμηθείς, σ ’ εβραϊκό σπίτι φάγε. 1

1) "Ελεγαν ότι ξέραναν ι ό . · . . .  τό έτριβαν, τό εκαμναν σάν πιπέρι καί to 
Ανακάτωναν μέσα σ ’ αν ςό πού προσέφεραν στον επισκέπτη.
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13Γ»

Ή γωνιά
(Σηλυβριά)

Στα σπίτια τους στη Σηλυβριά οί Εβραίοι δεν έχτιζαν γωνιά, κα
ί) ουνταν πρόσκαιρα για νά την κτίσνε στην 'Ιερουσαλήμ.

Μαγέρευαν στο μαγκάλι, ή στη φουφού, κι* οί Τούρκοι την έλεγαν 
Τσιφουτ1) ότζαγι πού θά πεΤ Τσιφούτηδων γωνιά.
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Γιατί οί Εβραίοι έχνε τρύπια ποδάρια
(Καστανιές)

Οί Εβραίοι γιά νά φανερώσνε τό σταυρό πρόσταζε ό βασιλές καί μά- 
ζωζανε μπουκάλια κΓ άλλα γυαλικά καί τάκαμανε κομμάτια κ’ έβαλε τις 
Εβραίοι νά πατήσνε απάν’ καί τρυπήσνε τά ποδάρια τους άν δε μαρ
τυρήστε.

Δέ μαρτύρσανε οί Εβραίοι κ’ είναι τά ποδάρια τους τρύπια. "Υστερα 
τύ μαρτύρσε τό κορίτσι πού πίστεψε κ* είπε: «Είναι κεί πού φύτρων’ ό 
βασιλικός».
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Τό παιδί στο βαρέλι τά βελόνια
(Καστανιές).

Τή Μεγάλη Σαρακοστή οί Εβραίοι καλόπιαναν ένα δικό μας αγόρι 
καί τόπερναν δυό, τρεις βδομάδες τόθρεφαν μέ σταπίδες καί κουκουνάρια 
γιά νά παχαίν’ κ’ ύστερα τό τυραγνούσαν. Γιά νά τρές’ τό αίμα τ’ έβγαζαν 
πρώτα τά νύχια τ’ , ύστερα τά μάτια τ’ , τύ κατόπ’ τά δόντια τ’ , ύστερα 
τόβαζαν μέσα σέ βαρέλι πού είχε βελόνια.

Τό αίμα μάζωναν μέ τά μπαμπάκια, τό στέγνωναν καί τδστελναν 
ως εκεί πού βαστούσαν οί Όβραΐοι, τό παιδί έρριχναν στη θάλασσα γιά 
νά βρεθή καί πληρώσνε πρόστιμο' γιά νά πληρωθή τό αίμα καί μή μείν’ 
άπλέρωτο.
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Τό βιβλίο κ’ οί ’Αρβανίτες
(Σηλυβριά)

Οί Τούρκοι περιπαίζνε τούς ’Αρβανίτες πού δεν εχνε βιβλία. ’Άλλοτε 1

1) A. Τ. Οί Τούρκοι τούς Εβραίους έλεγαν Γιαχουντήδες καί περιφρονητικά 
Τσιφούτηδες.
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είχανε μόνε ένα βιβλίο, από τό φόβο του; μήπως και χαθή τό έκρυψαν 
μέσα στο λάχανο, τό βουβάλι έφαγε τό λάχανο καί φαγώθηκε μαζύ καί 
τό βιβλίο.
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Ή γενεά τής Κατσιβέλας
(Καοτανιέξ)

Τον παληύ καιρό ήτανε τρεις κόρες, οί δυο οί μεγαλείτερες ήτανε κα
κίες κ’ εψήσανε τη μάννα τους καί την έφαγανε.

Ή  μάννα τις κατάρσε κ’ έγινανε Κατσιβέλες. "Από τότε έγινε ή γε
νεά τής Κατσιβέλας.

Ή  μικρότερη μάζεψε τά κοκκαλάκια καί κάθε μέρα προυνό, βράδυ 
τά θύμιαζε, πήρε την ευχή τής μάννας κ’ έγινε βασίλισσα.

ΙΕ'

ΔΡΑΚΟΙ
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Ό Δράκος
(Φανάρι)

Ή  θειά ή Στατηρω μέ τον άντρα τς έκαμε μονάχα ένα παιδί. Κάθε 
βράδι' τά μεσάνυχτα εΐρχουνταν ενα παλληκάρι έμορφο σαν τό κρΰο τό 
νερό καί σκουντούσε τό θειό μ3 τον Άργύρη καί πήγαινε αυτός καί πλά
γιαζε πλάγι στη θειά, έκαμε κάμποσα παιδιά απ’ τό Δράκο κι5 δλα γεννήθ- 
καν σημειωμένα.

"Όταν θέ νά πάγη στο στραβό την έδοσε ένα ζουνάρι -νά ζωσθή. Ή  
θειά ή Στατηρω πήγε στήν έκκλησία ξαναμυρώθκε καί σχωρέθκε κ5 έζη- 
σαν καλά μέ τό θείο μ λ
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Ή προγιαγιά μ’ κι’ ό Δράκος.
(Ηράκλεια)

Τής προγιαγιάς μ’ ή μάννα ηυρε τή νύχτα στύ δρόμο μια ταμπα- 
κιέρα. Την πήρε σπίτι της κι5 έγινε φίδι καί πήγε καί κρύφθηκε πίσ3 άπ3 

τή ντουβιαριαστή μαξιλάρα.
Αυτό τό φίδι ήτανε Δράκος καί γί\'ουνταν τή νύχτα ένά όμορφο παλ

ληκάρι καί πήγαινε κάθε βράδυ στή προγιαγιά μ5 καί δεν τήν άφινε 
ήσυχία.
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'Ύστερα πύ χρόνια κάηκε τό σπίτι καί, μαζύ κάηκε ο,τι κακό ητανε 
κ’ ηύρε ή προγιαγιά μ’ ήσυχία,
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Ή προγονή τής γρηάς κι3 ή κόρη της
(Καδηκιοϊ τής επαρχίας Σηλυβρίας)

Μια φορά κ’ ένα καιρό ητανε ένας γέρος και μια γρηά κι’ ό καθένας 
τους είχε κι’ από ενα κορίτσι δταν παντρεύθηκαν.

'Η γρηά ζούλευε τοϋ γέρου τό κορίτσι καί λέγει στο γέρο, θά σε κάνω 
μιά π ήττα καί νά πάρης μαζΰ σ’ καί τό κορίτσι σ’ , νά κυλήξης τη πήττα 
κι’ δπου σταθεί ή πήττα, κεΐ νά πας νά τ’ άφίσης.

Ό  γέρος έκανε δπως τον συμβούλεψε ή γρηά, κύληξε τή πήττα κ’ ή 
πήττα πήγε σ’ ένα νερόμυλο, τό κορίτσι έτρεξε τό καταπόδι νά τή πιάσ’, 
μπήκε μέσα, ή πόρτα σφάλσε κι’ άπόμκε μέσα.

Τό βράδυ έρχουνται οί Δράκοι, φωνάζνε να τους άνοίξ’ φωνάζνε, τό 
κορίτσι δεν ανοίγει. Φέρτε με τους λέγει, ένα καλό άλογο μ’ ένα δεσάκκι 
φλουριά, ένα καλό φουστάνι, ένα ζευγάρι καλά παπούτσια καί νά σάς 
ανοίξω.

Οί Δράκοι πήγανε νά φέρνε αυτά πού γύρευε τό κορίτσι καί τάφεραν. 
Δε πρόλαβε νά τούς άνοίξ’ τή πόρτα, λάλσε ό πετεινός κ’ οί δράκοι σκορ- 
πίσθηκαν, πού βρέθκανε τέτοια ώρα σγ,ό δρόμο.

Τό πρωί ανοίγει τό κορίτσι τήν πόρτα, βλέπει τ’ άλογο μ’ ένα δε
σάκκι φλουριά, τό καλό τό φουστάνι, βάζει τά καλά παπούτσια, ανεβαίνει 
στ’ άλογο καί πάγει σπίτι τ’ .

Ή  μητρυιά τ’ σάν τό είδε τό πρωί σάστισε καί στέλνει τήν άλλη μέρα 
τήν κόρη της, κάμνει μιά πήττα καί τή δίνει τό γέρο νά τή κυλήξη στο 
ίδιο μέρος, ή πήττα κΰληξε πήγε στο νερόμυλο, τό κορίτσι έτρεξε νά τή 
πιάσ’ τό καταπόδι, μπήκε μέσα κ’ ή πόρτα σφάλισε;

Οί Δράκοι πού ητανε κεΐ καί παραφύλαγαν τήν έφαγανε καί δε ματα- 
γυρισε κ’ ή γρηά δλο τήν έκλαιε.
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Οί Δράκοι και τά δυο αδέλφια
(Καστανιές)

Μιά φορά κ’ ενα καιρό ητανε δυο άδέλφια, τό ενα πλούσιο καί τ’ άλ
λο φτωχό. Ό  πλούσιος είχε δυο παιδιά αδύνατα κι’ ό φτωχός τέσσερα σάν 
■τις φούσκες, ή γυναίκα τοϋ φτωχού στού πλούσιου τό σπίτι ζύμωνε τό 
ψω,μί καί τά χέρια καθώς ητανε μέ τά ζυμάρια πήγαινε καί τάπλυνε 
σπίτι της καί τό νερό εκείνο τδδινε θροφή στά παιδιά της, αυτά τρέφουν-
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ταν πολύ. Τάβλεπε ο πλούσιο; και ρώτηξε τη γυναίκα τ1 τί τή δίνς τή 
νύφη μας πού σέ ζυμών’ καί δίν’ τα παιδιά της θροφή καί θρέφουνται 
τόσο ;

Είπε κ’ ή γυναίκα : μόνε πού πλένει στο σ^ίτι της τά.χέρια πού ζυ
μών’ καί μέ τά κείνο τό νερό τά -θρέφει.

— ’Άλλοτε σαν έλθει καί ζυμώσ’ νά τή' βάλης εδώ. νά πλέν’ τά χέ
ρια της.

Πήγε ή γυναίκα τοΰ φτωχού αδελφού ζύμωσε, μά δεν την άφησε ή 
γυναίκα τού πλούσιου νά φύγη μέ τά ζυμάρια στά χέρια της καί λέγει στον 
άντρα της: Νά πας νά βοής δουλειά, νά φέρς θροφή γιά τά παιδιά.

Ξημέρωσε δ Θεός τή μέρα πήρε ένα σακκί καί τό μπαλτά καί πήγε 
νά βρή δουλειά. Παγαίνοντας μακρυά μέσα στο βουνό είδε ένα παλάτι 
κ’ είπε’ άς ανέβω σ’ αυτό τό δέντρο νά δώ τί άνθρωποι κάθουνται.

"Οταν ξημέρωσε βλέπ’ καί βγαίνε σαράντα παλλτ]κάρια, πού τά μέ
τραγε ’πό ένα, ένα, αυτά τά παλληκάρια ήτανε Δράκοι. Κατόπι κατέβκε 
από τό δέντρο, μπήκε μέσα στο παλάτι, ή μιά κάμαρα ήτανε γιομάτο 
φλουριά, έβαλε στο σακκί όσα μπορούσε νά σηκώσ’ καί κατέβκε στο χωτ 
ριό τ’. ’Έχτισε στην ακρογιαλιά ένα μεγάλο χάνι μέ '.μπακάλικο καί κα- 
λόθρεφε τά παιδιά τ’ ..

Ό  αδελφός του ζούλεψε καί λέγ’ στή γυναίκα τ’ , αυτός δεν είχε 
ψωμί νά θρέψη τά παιδιά τ’ , πού ηύοε τώρα τις παράδες κ’ έχτισε τό χάνι 
μέ τό μπακάλικο; Πήγε καί ρωτάει τον αδελφό τ’ : πού ηύρες παράδες 
καί θρέφς τά παιδιά σ’ κ’ έχτισες;

— Πήγα στύ δείνα μέρος μακρυά μέσα στο βουνό, είδα ένα παλάτι 
κι’ είπα : άς ανέβω το δέντρο νά δώ τί άνθρωποι κάθουνται μέσα. "Οταν 
ξημέρωσε 6 Θεός τή ’μέρα βλέπω καί βγαίνε σαράντα παλληκάρια πού τά 
μέτραγα ’πό ένα ένα, αυτά τά παλληκάρια. ήτανε Δράκοι" κατόπι κατέβκα 
από τό δέντρο, μπήκα μέσα στο παλάτι καί βλέπόί ή μια κάμαρα ήταν 
γιομάτο φλουριά, βάζω στό σακκί δσα μπορούσα νά σηκώσω καί κατε
βαίνω στο χωριό.

Τότε ό πλούσιος πήρε ένα σακκί καί ένα μπαλτά καί πήγε στό ίδιο 
μέρος, άνέβκε πάν’ σιό δένδρο κι’ ο ταν ξημέρωσε άρχισαν νά βγαίνε οί 
Δράκοι, τούς μέτρησε, ήταν* τριάντα εννιά, τούς έβγαλε σαράντα από την 
βιά τ’ , κατέβκε καί πήγε μέσα στό παλάτι.

’Από τότε πού έχασαν, τά φλουριά ό ένας Δράκος φύλαγε γιά νά 
πιάσ’ τον κλέφτη, ό Δράκος άμα τον είδε τον έπι.ασε καί τόν έκαμε τέσ
σερα κομμάτια καί κρέμασε από ένα κομμάτι στις τέσσερες κώχες στην 
κάμαρα πού ήταν τά φλουριά. "Υστερα έφυγε νά πάγη νά τό πή στις άλ
λοι Δράκοι πού έπιασε τόν κλέφτη.

’Από τρεις μέρες κι9 ύστερα πήγε 6 αδελφός του καί τόν. γύρευε, άνέ-
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βήκε στο δέντρο μέτρησε τις Δράκοι πού βγήκανε σαράντα, κατέβκε καί 
πήγε μέσα στο παλάτι, μπήκε στην κάμαρα πού ήταν τα φλουριά και 
βλέπ’ τον αδελφό τ’ κρεμασμένο στο ταβάνι, τον βάζει μέσα στο σακκί καί 
τρν κατέβασε μέσα στο χωριό, τον πήγε σ’ έ'να ράφτη τον έρραψε, τον 
έκαμε κηδεία καί τον κήδεψε.

Πήγε ό μεγάλος Δράκος στο ράφτη καί τον λέγει, ράψε με τό πανω
φόρι μου. ’Αφού τό ερραψε τον είπε δεν τό έρραψες καλά.

— Γώ άνθρωπο ερραψα καί δεν καταλαβέθκε πού ήτανε ραμμένος 
καί τον κήδευσανε καί σύ δεν άρεσες τό πανωφόρι σ’ ;

Τότε ό Δράκος τον ρώτησε, ποιανού άνθρωπου ερραψες;
— Αύτινού πού έχ’ τά καινούργια χτίρια.
Ό  Δράκος έβαλε στο νού να καταστρέψ’ αύτόνα πού έκλεψε τά 

φλουριά, έκαμε τριάντα εννιά σεντούκια κ’ έβαλε μέσα από ένα Δράκο 
καί τά πήγε γιά πραμματιές στο μπακάλικο, ή ώρα ήταν περασμένη την 
άλλη μέρα θά τις άνοιγε καί αυτός θά κοιμοΰντανε στο χάνι. Σκοπός του 
ήταν νά κοιμηθούνε όλοι, νά βγάλη τις Δράκοι νά σφάξουνε τον νοικο
κύρη, νά κάψνε τό χτίριο καί νά φύγνε.

Ό  ένας δούλος τη νύχτα πριν νά παν’ νά κοιμηθούνε έκαμε τον γύρο 
καί άκσε νά βγαίνε φωνές από μέσα καί ομιλίες. Πάγει καί λέγει τον 
αφεντικό, τά σεντούκια δεν εχνε πραμματιές, έχνε άνθρωποι μέσα.

. Τότε τό αφεντικό φωνάζ3 δλοι τις δούλοι πέρνει μιά σούγλα καί σέ 
κάθε σεντούκι πού είχε χαραμάδα από πάνω την έχωνε, τούς τρυπούσε 
στό κεφάλι καί από ένα, ένα σκότωσε όλους τούς Δράκους καί οί δούλοι 
τούς έρριχναν στη θάλασσα. "Υστερα πάγει στη κάμαρα τού καπετάνιου, 
πού ήταν ό μεγάλος Δράκος καί τον λέγει, πώς τά σεντούκια είνε εύκαιρα 
καί δεν έχνε πραμματιές.

Αυτός παραζαλίστηκε, πώς νά ήνε άδεια ένώ ήτανε γεμάτα.
■ Κατέβκε νά τά δγή, τον πιάνε τό Δράκο τον βάζνε μέσα στό σεν

τούκι, τον τρυπούνε μέ τή σούγλα καί τον ρίχνε στη θάλασσα.

ΙΣΤ'

ΘΗΣΑΥΡΟΙ
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Τά στοιχειωμένα φλουριά 
(Τζίτώ)

Τον παληό καιρό ό κόσμος φοβούντανε τούς Τούρκους, τούς Γενίτσα
ρους, τούς Κριτζαλήδες κ’ έφευγε άπ’ τά χωριά τ’ καί κρύβουνταν στά 
βουνά, τά φλουριά δεν έπερναν μαζύ μην τούς σκαλίξνε καί τά πάρνε, τά

m
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παράχωναν καί τά στοίχειωναν για νά μή μ-πορή νά τά παρ’ άλλος. Κεί 
πού τά παράχωναν έβαζαν γύρω ένα τσαρουχόσχοινο, για φόρεμα κ’ 
έλεγαν:

« ’Άν έλθω γώ, νάναι όπως τάβαλα, κι’ uv έλθει άλλος καί τά πάρει; 
νά γίνη αρκούδα, φίδι, καμήλα καί νά τά φυλάγη».

"Οταν πέθνισκε κείνος πού τάκρτ'ψε, τυχαίνει νά νυπνιασθή άλλος. 
Λυτός πού νυπνιάσθηκε σέ πιο μέρος είναι κρυμμένα τά φλουριά, θά πά~ 
γει τή νύχτα καί σέ κείνο το μέρος θά κοσκινίσ’ στάχτη. Την άλλ’ μέρα 
θά πάγει καί θά δγεΐ τί σημάδι έγινε πάνω στή στάχτη. ’Ά ν έχει σημάδι 
ανθρώπου θά θέλει άνθρωπο νά πάρη γιά νά τά φανερώσ’ , άν έχ’ πατη
μασιά ζώου, αρνιού, αγελάδας, πετεινού τότε εκείνο το ζώο θά σφάξ’ 
απάνω στή στάχτη, νά τρέξη το αίμα. 'Όταν θέλ’ άνθρωπο, τότες πρέπει 
νά κόψης λίγο το δάχτυλό σ ’ νά τρέξη λίγο αίμα ή θά βάλεις ρούχο αν
θρώπου, φακιόλι, μαντήλι γιά άλλο τίποτε. 'Όποιου αίμα τρέξ’ , γιά όποιου 
ρούχο βάλς, ώς τις σαράντα τον πέρνει το στοιχειό. Σιγά, σιγά τον λυώνει 
πεθαίνει καί γίνεται στοιχειό.

Μερικά στοιχειά δέ θέλνε αίμα, μόνε θέλνε θυμιάμα καί κερί. 'Όταν 
πάνε νά πάρνε τις στοιχειοομένες παράδες δέ μιλούνε, σά μιλήσνε μπου» 
μπουνομαχάει Χ)ή γης καί χάνουνται. Τό στοιχειό είτε αρκούδα είναι, είτε 
καθεαυτού φίδι, είτε φίδι μέ φτερά σά ψάρι, ε’ίτε καμήλα νά μή φοβηθής. 
Νά τύ ζαπώσης 2) κ’ ύστερα νά σκάψης. Τό στοιχειοφιένο φίδι δέ σέ κόβ’ 
τή στράτα όταν σέ σταυρώσ’ 3) στο δρόμο, στέκεται νά περάσης κι’ άν ρί̂  
ξεις τουλπάνι, γιά μαντήλι σ ’ , τ’ ασημώνει. Μιά έρριξε τό τουλπάνι της 
καί το φίδ’ έρριξε ένα σταυρό.

Μιά γυναίκα νυπνιάσθηκε που ήταν τά φλουριά καί τή νύχτα θά πή
γαινε μέ τον άντρα της νά τά πάρνε. Πήγαν έσκαψαν κ’ ηύρανε πολλά 
φλουριά, ,ό άντρας της ξέχασε καί μίλσε, έγινε μεγάλη βοή καί τά φλουριά 
χώθηκαν πάλι βαθειά μέσα στή γής.

’Άλλη νυπνιάσθηκε πού είναι οί στοιχειωμένες παράδες, κοσκίνησαν 
τή στάχτη καί τό στοιχειό ήθελε άνθρωπο. ’Άντρας καί γυναίκα είπαν 
νά βάλμε τού μικρού μας τό σκουφί. Τά φλουριά τά ηύραν, τό παιδί τους 
ώς τις σαράντα πέθανε. ’Έγινε στοιχειό κι’ όλ’ τή νύχτα φώναζε Μπα- 
λασή, Μπαλασή, τής μητέρας του τ’ όνομα.

Κορίτσια κάθουνταν κατ’ από δέντρο μέσα στο βουνό, τό ένα καθώς 
σκάλιζε τά χώματα μπήκε ένα δαχτυλίδι. στο χέρ’ του καί πιάν’ φλουριά. 
«Φλουριά, φλουριά», φώναξε καί τά φλουριά μέ βοή χάθκανε. Ήταν στοι- 
χειωμένα καί δεν έπρεπε νά μιλήσ’ , βουβάθκε τύ κορίτσι. 1

1) Βοΐζει. —2) Νά to πιάσης. —3) Σέ ανταμώσει.
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Άπύ καμμιά φορά σάν πέραση πολύς καιρός οι στοιχειωμένες παρά
δε; θέλνε νά βγούνε καί τότε τό στοιχειό μουγκρίζει κάθε νύχτα.

’Έ ξω άπο την αυλή τού σπιτιού του; ήτανε μια μεγάλη πέτρα.και. 
κεΐ από κατ’ ήτανε στοιχειωμένες παράδε;. Οί παράδες ήθελαν νά βγούνε 
και κάθε βράδυ ή αρκούδα μούγκριζε. ΓΌ λ’ ή γειτονιά ήξερε που ήτανε 
κρυμμένε; παράδε;, μά κανείς δεν πάγαινε νά τις έβγάλει γιατί φοβούν- 
τανε τήν αρκούδα.
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Ό Μάλτεπες
(Φανάρι)

Ό  Μάλτεπες, ,εΐνε ένας μεγάλος τεπές1) κοντά στο Τσελτίκι 2), δυό 
ώρες μακρυά απ’ τό Φανάρι' άλλοτε θά ήτανε χωριό, βρίσκουνταν εκεί 
τούβλα, σπασμένα κιούπια, πέτρες. Στην κορφή τοΰ Μάλτεπε εχ’ χωράφια» 
έκεΐ ήτανε ένα παιδί καί φύλαγε μοσχάρια. ’Από μια μεριά ά'νοιξε μιά 
τρύπα, τό παιδί μπαίνει μέσα, κυττάζ’ δλο φλουριά, άς γιομίσω τήν τα~ 
γαρτζίκα 3). Τήν γέμσε καί πήρε νά ξέβ’ . Νά ξέβ’ δέ μπορεί, βγάζει τά 
ρούχα τ’ μήν έλαχε κανένα φλουρί νάπεσε μέσα. Ούτε ένα, μά πάλε δέ 
μπορεί, βγάζει τά τσαρούχια τ’ , εκεί ήτανε ένα, τό ρίχνει καί ξέβκε.

Ή  πόρτα βούλωσε κι’ άπόμκε μέσα δ,τ’ ήτανε.
Δέ στοχάσθηκε τό παιδί πριν μπε,Ι μέσα νά κάνη κουρμπάνι ένα μο

σχάρι/θά μπορούσε νά ξέβ’ μέ ταγαρτζίκα γιομάτη φλουριά.
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Δυό κάμαρες ορλουριά
(Καστανιές)

Πήραν τής Ρηγίτσα; τ’ άνέψ’ καί πήγαν μέσα στο βουνό στ’ Όκλα- 
λή μεριά. Έκεΐ ήτανε δυό καμάρες δλο φλουριά, έβαλαν τό παιδί μέσα 
κ’ είδε δλο μαρμαρωμέν’ άθροόποι καί κεριά έκαιγαν. "Οταν τό παιδί 
φώναξε, τραβήχτέ με, τό στοιχ ιό πήρε τή φωνή τ’. Τυφεραν στο σπίτι 
τ’ καί καθόλ’ δεν έκρινε τή μάννα τ’ καί πέθανε.
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Ό Άράπης
(Ηράκλεια)

Στήν 1 Ιόλη, τό πλαγινό σπίτι τό νοίκιασαν δυό άδελφάδες κ’ έβγαινε 1
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1) Λ. Τ. Τύμβος, λόφος. —2) Αγρόκτημα. —3) Μικρός οάκκος από ολόκληρο 
τομάρι μικρού αρνιού ή κατσικιού πού βάζουν οί τσομπάνηδες τό ψωμί καί τό 
φαγί τους, πολλές φορές τήν στολίζνε καί μέ γαλάζιες χάντρες.
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ένας Άράπης. 'Ένα βράδυ βγήκε καί λέγ’ την Ελένη, τη μικρότερη άδελ- 
ψ ί, πώς αν κόψ’ τό δαχτυλάκι της καί τρέξ’ το αίμα θά βγει ενα βαρέλι 
φλουριά. Φόβηθκανε κ’ έφχανε. "Οποιος νοίκιαζε αυτό τό σπίτι τον έβλεπε 
τον Άράπη κ’ έφευγε.
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Οί παράδες τής Σηλυβριάς 
(Σκβπές)

Στα οθωμανικά μνήματα τής Σηλυβριάς κοντά τον άϊ Σώρη είναι 
πολλές παράδες στοιχειωμένες. Ο ί ’Οθωμανοί τις έκλεψαν καί τις έκρυ
ψαν έκεΐ.
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Ή στοιχειωμένη κριμίτσα 
(Σκοπώς)

’Έξω απ’ τις Μέτρες είναι μία πέτρα γιομάτη κριμίτσα στοιχειωμένη.
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Τό κατάστιχο με τις κρυμμένοι θησαυροί 
(Μέτρες)

Στο Σουμπάσκιοϊ έκοφταν τις παράδες κι’ όλα τά καλά εκεί είναψ 
κρυμμένα, μέ τά κάρα οί παράδες, οί διαμαντόπερες. Έκεΐ είναι τό κατά
στιχο πόύ είναι γραμμένα που είναι οί κρυμμένοι θησαυροί άπ’ τής Σερ
βίας τά σύνορα ώς τη Μαύρη θάλασσα.

Πήγε έ'νας καί τά είδε, καί γέμσε ένα δεσάκκι παράδες. Δε μπορούσε 
νά βγή καί τ’ ά'φσε καί βγήκε.

lpl
Τά στοιχειωμένα φλουριά 

(Σκοπώς)
Στο Σκοπό αντίκρυ στ’ άγιασμα τής αγία Σωτήρω, ήλίοβγαλμα με

ριά, ήτανε πολλά φλουριά στοιχειωμένα, έβγαινε ένα βουβαλάκι κ’ είχε τό 
ένα πόδι τ’ άσπρο καί τό μέτωπο, δυο άνθρώπ’ τό'δανε, ό ένας έχασε τ 
άγελάδι τ’ καί πήγε ώς εκεί νά τό βρή κ’ είδε τό βουβαλάκι, μά μόλις το 
είδε έγινε χρυσό καί μπήκε μέσα.
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Τό Τεκέ-ντερέ 
(Σ*©πδς)

Στον Τεκέ-ντερέ του Ίντζιέζ είκοσι τέσσερς ώρες νά τρέχ’ τό φλουρί.
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Ό  Μανάβογλους πήρε έβδομήντα έπτα οκάδες μαχμουτιέδες *), εκεί έχει 
πολλά αρχαία άμανέτια. 'Ο Στάθης δ Σκοπιανός S μαντραούνατζης J) 
καυχήθηκε πώς μπορούσε νά τ’ άνοιξη με τους Τούρκους, μά δεν ήθελε 
νά ωφεληθούνε αυτοί, περίμενε νά φΰγνε άπ’ τή Θράκη κ’ υστέρα 
θά τό άνοιγε. Δέ πρόψθασε νά πή στην Ελλάδα νά τραβούσε γραμμή 
σΰνορα, που μόνε τό Τεκέ-ντερέ νά έμνισκε στην Ελλάδα ούτε Πόλη 
λογαριάζουνταν. Τόσο αμέτρητοι, θησαυροί εκεί μέσα.
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Τό νΰπνιασμα
(Εάνδη)

Έ δώ τώρα πάνε τρία χρόνια που νυπνιάσθηκα. Είδα πώς έξω άπ5 

τή Ξάνθη είναι ένας τεπές πού απάνω στη κορφή τ’ έχ’ φάρδος ως εκατό 
πενήντα δρασκελιές. Έκει μέσα είναι μιά εκκλησία τής Παναγίας καί 
φέγγνε οί άγιοκαντήλες καί τά πολυέλαια όπως έφεγγαν ένα καιρό.

Ή  εκκλησία είναι μέσα σέ κτήμα πού έχει δυο σιδερένιες πόρτες, ή 
μιά πηγαίνει στήν εκκλησία κ’ ή άλλ’ πηγαίνει σέ δυο κάμαρες πού 
είναι τά φλουριά κ’ οι διαμαντόπετρες. Οί πόρτες είναι σιδερένιες διπλές, 
δ έστί μέ δυο κανάτια. Ή  μιά κάμαρα έχει σέ έξ μεριές ξεχωριστά τά 
χρήματα' έχ’ ασήμι ψιλό, ασήμι όπως είναι τό μετζήτι, έχει καί ψιλάδια. 
Ή  άλλη κάμαρα είναι γεμάτη πάλι σέ εξ μεριές* ξεχωριστά φλουριά, λί
ρες, κριμίτσες ντοΰμπλες, διαμαντόπετρες καί μέσα φέγγει όταν ανοίξεις 
νά μπής, όπως είναι ή μέρα, άπ’ τις διαμαντόπετρες πού. στράφτνε καί τό 
χρυσάφι. ’Έχει κ’ ένα άσημένιο άλέτρι μέ ζεΰγλες καί τον ζυγό πούζεΰγνε 
τά ζώα. Μέ δείχνει κ’ ένα τραπέζι μά δέ μπορώ νά τό ξηγήσω.

Βλέπω στον ύπνο μ’ νά μέ λέγ’ : Είμαι τόσα χρόνια φυλακή καί τιυρα 
ήλθ’ ό καιρός μου νά μέ βγάλεις στήν επιφάνεια. Έσύ είσαι ένας άθώος 
άνθρωπος ένεργάσου γι’  αυτά τά πράμματα, έκανες πολλά καλά καί θά 
φροντίσεις γιά μένα νά κάνς αυτό τό καλό.

Κ’ εγώ είπα' είμαι ελεεινός, δεν έχω τον καιρό μ’ νά τό εργασθώ. 
’Έχω κάμποσο κριθάρι, καί φασούλια κάμποσα καί πατάτες. Τά πούλσα 
δλα, κ5 ύστερης πώς θά ζήσω;

Καί μ’ είπε: «Είναι καί γιά τή Ξάνθη φθάν’ νά ζήσ’ καί σύ νά ζή
σης, Νά φροντίσης νά τό κάμης αυτό τό καλό, είναι καί γιά τον κόσμο 
καί γιά τά σένα». Ό  νοικοκύρης τού χωραφιού μέ είπε οτι άπό τον Τεκέ 
χωριό πού είναι αντίκρυ στή τούμπα*'1), βλέπνε μιά βολά τό χρόνο άπό τό 1 2
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1) Φλουριά πού κόπηκαν έπΐ τής βασιλείας τοΰ Μαχμούτ.
2) "Οποιος καταγίνεται νά βρή κρυμμένους θησαυρούς. —3'Υψωμα.
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ήλιόβγαλμα μεριά ν’ άνοίγ3 ή πόρτα καί νά φέγγνε τά κεριά. ΜπορεΤ νά 
φέγγνε οί διαμαντόπετρες. Ένας μ3 είπε δτι περνόντας άπ3 έκεΐ είδε πώς 
ένας Άράπης, τό στοιχειό, λΰχνιζε τά φλουριά. Πάησε νά είδοποιήσ3 κ” 
ηύρε τό μέρος βουλωμένο.

’Έσκαψα, ηυρα λογιών των λογιών άμανέτια καί αρχαία πράμματα, 
μά δλα σπασμένα, την πόρτα δεν την ηυρα. ’Άθρωποι πού ξέρνε την πόρτα 
είναι γεροί, μά δεν τό λένε, είναι ’Οθωμανοί.

Θά κάμω τον τρόπο νά βρω την πόρτα, θά σφάξω δυο πρόβατα κουρ
μπάνια, τό ένα έξω από την πόρτα. Τότε ό ’Αράπης πού την φυλάγει" θά 
την άνοίξ3, θά πιάσω τρεις φορές τό χέρι τ3, θά τον πώ μια ομιλία, ύστερα 
στήν μέσα πόρτα θά σκοτώσω καί τ’ άλλο πρόβατο.

Τό στοιχειό μόλις δγεΐ αίμα νά χύνεται μπρος του, σκοτώνεται καί 
τότε θά μπώ μέσα νά πάρω δσα φλουριά θέλω γιά τά υστερνά μ3 καί θά 
δόσω καί στο κράτος.

"Ο εστί εγώ πασχίζω γιά τό έθνος καί τό λοιπόν νά μέ βοηθήση νά 
τό κάμω ό πατέρας σου πού έκαμε τόσα καλά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τό στοιχειό
(Τξετώ)

Ή  Ζεμπουλιά πήγαινε στις πλΰσες καί τό βράδυ πού γύριζε πότε 
έβλεπε ένα χέρι πού τΐ] χτυπούσε, πότε γίνουνταν πετεινάρι γκρίζο καί 
πότε λάμπα πού έβγαζε μια βρώμα σάν απόπατος.

Μέσα στο σπίτι μούγγριζε, δλοι δεν τ3 ακόυαν, παρά μόνε γώ καί μια 
άλλ3 γυναίκα ή Εύγενίτσα.

Δεν είχε ησυχία καί τό είπε σέ πολλούς πνεματικούς ήλικκομέν3 καί 
την είπανε νά κουβανή χάρες κ3 ένας την είπε νά βάζη κατ’ άπ3 το μαξι
λάρι πού θά κοιμάται χάρες καί μαυρομάνικο μαχαίρι καί τότες έσκασε 
τό στοιχειό.
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Ή χρυσή σαλιαρίνα
(Τζετώ)

Ή  Δάφνη ηύρε τή νύχτα στύ δρόμο μια σαλιαρίνα1) χρυσή καί μόλις

m

1) Τ ω ν  μωρών ή ποδιά.
θ  Q α η ι μ ά Ζ\ 1!)
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την πήγε σπίτ9 της, κάθε νύχτα πήγαινε μέσα στο μέρος ένας άντροΰκλος 
καί την καταστεναχωροϋαε,
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Τό στοιχειό στην Πόλη
(’Επιβάτες)

Κάθσε σ9 ένα σπίτι πού κάτω ήτανε άλλοτε σφαγεία καί γι9 αυτό 
είχε τελεσίμ1) μέσα. Μόλις νύχτωνε καί κλείνουνταν στη κάμαρα έβγαινε 
τό στοιχειό. Πρώτα τό ειδ:-·. σά χέρι μαλλιαρό σαν τής αρκούδας καί την 
χάδεψε τό μάγουλο, υστέρα, τό δεύτερο βράδυ πάλε ήλθε καί την χάδεψε, 
τό τρίτο γένκε πετεινάρι, από πετεινάρι λάμπα.

"Οταν τό είπε στό γαμπρό της δεν το πίστεψε, τό βράδυ ήλθε τό 
στοιχειό σά χέρι καί τή χτυπσε μπάτσες, τόσες πολλές που πρίστηκε τό 
πρόσωπο κ9 έβγαλε ολο καντήλες1’). Τότε τό πίστεψαν.

"Υστερα την έκοψε τά μαλλιά καί την έβλεπε γυναίκα γρηά, μέ τά 
μαϋρα καί τή μαγουλίκα 3), μόλις νύχτωνε φαίνουνταν.

Πήγε στον παπά καί τό ξομολογήθκε.
Την έδοσε ένα ασημένιο χέρι τής Παναγίας, μιά καρδιά, ένα πόδι, 

αγιασμό, νά τά φορή άπάν’ της σαράντα μέρες, την έδωσε κ9 ένα μαυρο
μάνικο μαχαίρι καί μιά εικόνα νά τά βάλη σαράντα μέρες κάτ9 από τό 
μαξιλάρι της γιά νά χαθή ό δαίμονας.

"Υστερα δεν τό ματαείδε έφγε άπ9 τό σπίτι καί ησύχασε. Σάν πέρα
σαν οί σαράντα μέρες τά γΰρσε στύν παπά, τον πήγε μιά οκά λάδι καί μιά 
λαμπάδα δέκα γροσώ.
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Τά στοιχειωμένα δέντρα
(Φανάρι)

Ό  ίσκιος τους εινε βαρύς κι9 ό ανεψιός μου από τό στοιχειωμένο 
δέντρο πάθιασε. Σαν πήγα, λέγει καί κάθσα κάτ9 απ' εκείνο τό δέντρο, 
τοΰλιος 4) ’ίσκιος βαρύς ήταν καί πάθιασα.

Είναι καί σπίτια στοιχειωμένα, τά στοιχειά φωνάζνε τή νύχτα καί 
μουγγρίζνε.

29U

1) Λ. Τ. Στοιχειό. 2) Φούσκες. 3) Τό μαύρο φακιόλι ντυλιγμένο στό κεφάλι νά 
οκρπάζη καί τά μάγουλα.— 1) Τί λογής, τί είδους,



Hapct&oofcg τής Θράκης 

158

391

Ή νύφη πόγινε στοιχειό
(Φανάρι)

Μια νύφη περνούσε άπονα γιοφύρι, κείν3 την ώρα έσφαζαν τό πρό
βατο κ3 έβαζαν τό θεμέλιο σέ μια καμάρα κ3 ερριχναν τις πέτρες, πλακώ- 
θκε 6 ίσκιος της κ3 έγινε στοιχειό.

Γι’ αυτό όταν ά'νοιγαν τά θεμέλια κ’ έσφαζαν τον πετεινό, για τό 
πρόβατο και θέ νά ρίξνε τις πρώτες πέτρες πρόσεχαν νά μή περάσνε από 
πεΤ και πλακωθεί ό ίσκως τους, και θά γίνουνταν στοιχειό.

ΙΗ'
ΙΣΚΙΟΣ
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Ό ίσκιος τοΰ σπιτιού
(Τζετώ)

Για νά θεμελκύσ3 τό θεμέλιο τοΰ σπιτιού σφάζνε πετεινό, πρόβατο, 
για σκύλο, τό αιμα που χύνεται γίνεται τό στοιχειό, ό Τσκιος τοΰ σπιτιοΰ, 
καί φανερώνουνταν σαν αέρας. Είναι άντρας. Μουγγριζ3, κάμνει κρότο καί 
φωνάζει δυνατά μέ τ3 όνομα όποιον προτιμάει απ’ τούς ανθρώπους τοΰ 
σπιτιού. Στο φώναγμα τοΰ ίσκιου δεν άπλογιοΰνται, όποιος άπλογηθεΐ 
χάνει τή λαλιά τ3.

’Ά ν  ταιριάζ3 μέ τό σώμα σ3 σέ πλακιόν3, πέφτ3 άπάνω σ3, σέ μελια- 
νιάζ3 τό κορμί καί σέ πονάει.
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Ό ’ίσκιος τή νύχτα
(’Αμυγδαλιά)

Είναι καλό νά μένει στο σπίτι δ ίσκιος τοΰ σπιτιού. "Όταν βγει έξω 
καί γυρίσ3 καί βρει σφαλισμένη την πόρτα, μπαίνει άπ3 τό παράθυρο.· 
Πολλές φορές φωνάζει .μέ τ3 όνομα όποιον τοΰ σπιτιοΰ προτιμάει. Στο φώ
ναγμα τ3 δέν άπλογιοΰνται, όποιος άπλογηθεΐ χάνει τή λαλιά τ3.
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Άρίστη, Άρίστη
(Τσόρλβυ)

Ή  κερά Άρίστη άπό την Τσόρλου έλεγε ότι ο ίσκιος τού σπιτιού 
τον; πολλές φορές φόίναζε τό όνομα τής μητέρας της δυνατά καί βόϊζε
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το σπΐτ’ κι” αυτήνα μια νύχτα που 6 πατέρας της έλειπε, την φώναξε ό 
ίσκιος τρεις φορές μέ τ’ δνομα: ’Αρίστη, Άρίστη, Άρίστη.

Ή  κόρη της που υπηρετούσε στο σπίτι μας στη Σηλυβριά τό 1θ18, 
παραπονέθηκε, δτι. τη νύχτα (8 ’ Ιουνίου) δεν καλοκοιμήθκε και στον ύπνο 
της τήν πλάκωσε ό ϊσκιος τοΰ σπιτιού. Ή  γρηά μαγείρισσα που ητανε απ’ 
τήν Τζετώ είπε: Τί άλλο θάταν αυτό πού τήν έκαμε σά σκοτωμένη παρά 
ό ίσκιος τού σπιτιού.
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Τό μαϋρο πουλί

(Στράντζοι)
Στο χωριό μας κάθε βράδυ θέ να πάγη ό ίσκιος στο κρεββάτι τής 

Πανιώς κι’ αυτή μαρτυρούσε κάθε βράδυ. ’Έκαμε παιδί, άπ’ αυτόν, κι’ ό 
καϋμένοςό άντρας της κι’ αυτή δεν μπορούσαν να γλυτώσνε άπ’ τον ’ίσκιο*

’Έγινε πόλεμος καί τή λέγ’ ό ίσκιος, θά πάγιο στα μακρυά στον πό
λεμο καί σαν σκοτωθώ θάλθη να πέση μπρος στο παραθύρι σ ’ ένα 
μαύρο πουλί σκοτωμένο.

Πέρασαν χρόνια τά>ρα, είδε το μαύρο τό πουλί νά πέση σκοτωμένο 
κι’ έτσι γλύτωσε ή γυναίκα.
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Ό ίσκιος στο πηγάδι
(Φανάρι)

Ή  κερά Ζωή είχε μια φιληνάδα κ’ είχε χρόνια νά τή δγή, σαν τή 
ματαεϊδε ήταν λιγνή καί πικραμένη καί τήν είπε:

— Λέ ξέρεις τί έπαθα, είναι δυο χρόνια πού άπύχτησα ενα κακό, πήγα 
σέ χάρες, μά τίποτε. Νωπολουσμένη πήγα νά βγάλω νερό άπ’ τύ πηγάδι, 
έσκυψα κι’ είδα τον ίσκιο μ’ . "Ο,τ’ ητανε μπήκε στο κορμί μ’ κείν’ τήν 
ώρα, μπήκε το κακό μέσα μ’ . ’Ανάθεμα τήν κακία τήν ώρα.

’Από τότε τή νύχτα δεν ησυχάζω, έρχεται κάθε βράδυ ό ίσκιος καί 
μπερδεύεται μαζύ μ’ καί δε μέ άφίν’ ησυχία. \έ μέ άφίν’ νά χαρώ τον 
άντρα μ’ καί τά παιδιά μ’ .

Μέ είπαν πώς άν ό άντρας μου άνοίξ’ μια θημωνιά χορτάρι καί στη 
μέση μπώ εγώ καί τήν δύσει φιοτιά θά καεί ό ίσκιος και. θά ησυχά
σουμε. Θά τύ κάνουμε κ’ ίσιος βοώ τή σωτήρια μ’ .

ΙΘ '
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Ό ΚαλλικάντζαρΟς
(Τζετώ)

"Οποιος γεννιούντανε τήν παραμονή τά Χριστούγεννα ώς τά Φώτα



πού φωτίζονταν τά νερά γίνουνταν Καλλιχάντζαρος αν δεν τον έδεναν με 
τό ψαθόσχοινο.

Ό  Καλλιχάντζαρος είναι άνθρωπος πού τά Δωδεκάμερα γίνεται δαι
μόνιο. Είναι ασχημομούρης, κοντός, μέ νύχια μεγάλα. Κακία δεν εχ’ . 
Μπαίν3 στα σπίτια άπ3 τις χαραμάδες, άναποδογυρίζ3 τούς τεντζερέδες τό 
φαγί, ανακατών3 τ’ αλεύρι. Ευχαριστιέται, νά πειράζη οποίο βρίσκει τή 
νύχτα έξω στο δρόμο, τον καβαλικεύει νά τον πάνε στά εννιά πηγάδια 
καί σκορπίζεται σά λαλήσ3 ό πετεινός.

"Ενας γύριζε αργά στο χωριό άπ3 τή δουλειά, στο δρόμο βγήκε ένας 
ίσκιος κ3 έκατσε πάν3 στους ώμους του καί τον βάραινε.

Πήγε σπίτι τ’ καί λέγ3 τή γυναίκα τ3 : « ’Έχω ένα βάρος πάν3 στή 
ράχη' μ3».

— ’Έλα νά σε ντυλίξω σέ μιά ψάθα κι3 δ,τι είναι θά λαφρώσεις.
Τον ντύλιξε καί ξαλάφρωσε, ό,τ3 ήτανε έμνε μέσ3 στή ψάθα.
Γη νύχτα τά ταχειά, τ3 άρνίθια φώναξαν, ό κόσμος μέρεψε, ό άν

τρας πήγε στήν έκκλησιά κ3 ή γυναίκα τ’ πάγει νά σηκώσ3 τή ψάθα, 
βλέπ3 μέσα ντυλιγμένο ένα κορίτσι καί φορεί μιά μπουρλιά Α) φλουριά καί 
τό ρώτσε: «Πώς βρέθκες 3δώ»;

Τό κορίτσ’ άπολογήθκε: Είμαι άπ3 τή Τσόρλου, δέ ξέρω τί κακό 
πράμμα έχω καί τέτοιο καιρό, τή μέρα τού Χριστού, μέ χάν3 ό πατέρας 
κ3 ή μητέρα μ3. "Οταν γεννήθκα δέ μέ ντύλιξαν μέ τό ψαθόσχοινο καί 
γι’ αυτό κάθε Χριστούγεννα γίνουμαι Καλλιτσάγκαρος 3).

Ά π 3 τήν ώρα πού κατεβαίν3 ή αγέλη μέσα στο χωριό τήν παραμονή, 
ώς ανήμερα τό πρωί τά Χριστούγεννα οποίος γεννιούντανε, άν δέν τον 
έδεναν μέ τό ψαθόσχοινο γιά δέ τον ντύλιζαν μέσ3 στή ψάθα γίνουνταν 
Καλλιχάντζαρος καί κάθε χρόνο δταν κόντευαν τά Χριστούγεννα αγρίευε, 
χώνουνταν κάτ3 άπ3 τά βαρέλια, καί τό σώμα τ3 έβγαζε τριχάκια.

Γι’ αυτό τήν παραμονή τού Χριστού τον ντύλιζαν μέσ3 στή ψάθα 
καί τον άφηναν ώς πού νά φωτισθούνε τά νερά. Σ ’ αυτό τό μεταξύ δέν 
έτρωγε καί δέν έκαμνε τήν ανάγκη τ’ .

"Οποιος τά Διοδεκάμερα έκοφτε τά νύχια τ3 πήγαιναν οί Καλικάν
τζαροι καί τον ανέβαιναν. 1

Παραδόσεις της Θράκης 293

1) Α ρ μ α θ ι ά . — 2) * 0  Κ α λ λ ι κ ά ν ι ζ α ρ ο ς .
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To Νυχτοπάτημα
(Καστανιές)

Το Νυχτοπάτημα είναι δαιμονικό καί σά δγεΤ την πόρτα του σπι
τιού ανοιχτή μπαίνει μέσα καί κάμνει κακό στο μιορό, τό πειράζει περισ
σότερο άν είναι αβάπτιστο, τό μελανιάζει καί πεθαίν’ άν δέ προκάμεις νά 
τό κάνεις τή γητειά για τό Νυχτοπάτημα.

Τής μάννας μου δυο παιδιά την πέ-θαναν απ '1 τό Νυχτοπάτημα, ό 
Άσημάκης κι" ό Θανασάκης.

Τό Νυχτοπάτημα άν δεν πάγει στο παιδί, πάγει στη μάννα. Ή  
Έφράνθη ή Μετρινή, απ’ τό Νυχτοπάτημα πέθανε. Την άρπάχνει ό δαί
μονας απ’ την καρδιά καί την πεθαίνει' ώς στις οκτώ που θά σκωθεϊ ή 
λεχούσα από τή στρωμνή έχει φόβο.

Έγώ πολλές φορές Νυχτοπατιούμανε. Ό  μακαρίτης ό ά'ντρας μου 
δταν είχαμε μωρό κ’ εϊρχουντανε νύχτα, άφινε τό ζουνάρι τ ’ κατ’ στη 
σκάλα καί γώ πήγαινα τό “θυμιατό πάνω στο ζουνάρι κ’ έμνισκαν όλ’ τή 
νύχτα. Εκείνος πήγαινε ίσια στο αποχωρητήριο, πού ήταν όλες οι βρώ
μες μέσα κ’ έμνισκε καί τό Νυχτοπάτημα.

Στο τουλπανάκι τού μωρού έβαζαν θυμιάμα καί πίσω στην πόρτα 
έβαζαν τή σκούπα καί τή μασιά καί μελετούσαν:

"Οπως φυλάγνε ή σκοϋπα κ’ ή μασιά τό σπίτι 
"Ετσι νά φυλάγνε καί τό παιδί.

ΚΑ '
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Ό δαίμονας
(Καστανιές)

Παγαίνοντας στη Σηλυβριά εξω άπ’ τό χωριό μας στο Σεϊτάν-ντερέ 
ηύραμε ένα αρνάκι ά'σπρο, ό θειος μου τό πήρε στήν αγκαλιά τ’ καί τό 
λέγ’ : ’Έχς κι’ άρκιδάκια ;

Κι’ αυτό είπε. ’Έχω γιά ι), κ’ έφυγε. 1

1) Βέβαια.
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Τρομάξαμε καί κανείς μας δεν άπλογήθκε μί| χάσμε τη λαλιά μας, 
ήτανε δαίμονας.

Εκεί ατό Σεϊτάν-ντερέ οί Τούρκοι έσφαξαν τής ’Ανθής τό παιδί κι’ 
αυτό έγιν’ ό δαίμονας πού είδαμε.

’Άλλη μέρα πήγαμε στη βρύση τη νύχτα νά πάρμε νερό καί βλέπμε 
άπάν’ στη βρύσ’ ένα στρογγυλό φως, δλο καί μεγάλωνε, δταν γέμσαμε τις 
λαγήνες, άκολούθσε τό κατόπ’ μας κΓ δλο μεγάλωνε, έγιν& σαν τον 
ήλιο μεγάλο, ύστερα σαν μπήκαμε στο σπίτι άνέβκε στο ράφι κ’ έγινε 
γάτα.

Σαν φώναξαν τ’ άρνίθια, ή γάτα έσκασε καί χύθκε κατά γή; δλο 
αίμα. *Ηταν δαίμονας, τής Φωτεινής ό αδελφός πού πνίγκε μέσα στο 
πηγάδι.

’Άλλοτε δποιος πνίγουνταν για σκοτώνουνταν, γίνουνταν δαίμονας 
Τώρα δε γίνουνται, δε βλέπμε κανένα δαίμονα, δαιμόνοι είμαστε μεΐς οι 
ίδιοι.
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Τ3 αβάπτιστο
(Βελιγράδι τής έπχρχίας Τυρβλόης)

Τό μωρό σαν πεθάνει αβάπτιστο γίνεται δαίμονας, τό παραχώνε έξω 
μεριά απ’ τά μνήματα καί μνημόσυνο δεν τό κάνε. Τό είδαν πίσ’ άπ’ 
την πόρτα δέκα χρονώ δαίμονα μέ κόκκινο πρόσωπο.

'Ως στις σαράντα μέρες ανέβαινε καί κατέβαινε τη σκάλα κ’ ύστερα 
χάθκε.

Ή  μάννα τοϋ παιδιού πού πέθανε αβάπτιστο, βάζ’ στα στήθια της 
κάθε βράδυ από μια λεμονόκουπα για νά μη τή βασανίζ’ δ δαίμονας.
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Τά δαιμόνια
(Φανάρι)

Τη νύχτα τά' Δωδεκάμερα ήταν πολλές κακές, ώρες κι’ δλα τά δαιμό
νια Ζούζουλα, Άργατά, Βρυκολάκοι, Καλλικάντζαροι, Ρημώματα ήτανε 
στο πόδι. Γι’ αυτό κάθε βράδ’ θύμιαζαν στο σπίτ’ μέ τ’ άλετροσίδερο *) 
κ’ ή γυναίκα πού γένναε τά Δωδεκάμερα θύμιαζε κάθε βράδυ τή στρω
μνή καί την κάμαρη μήν έλθ’ δ Καλλικάντζαρος, φορούσε στο τουλπάνι 
ενα φλουρί κ’ ένα κουκκί θυμιάμα.

"Ολα τά κακά πράμματα παραφύλαγαν στά νερά, στις βρύσες, στα 
πηγάδια, στά ρέμματα, στούς νεραγούς, χόρευαν καί τραγούδαγαν :

1) 'Υνί.
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Πουν’ τό οόδημα1) πουν’ τύ νήμα;
— Στής αμυγδαλιάς τή ρίζα.
— Δείξε με τά ’ννιά πηγαδια,

■θά σέ κάτσω στά λανάρια.

Σαν είδανε τη γυναίκα, φοβήθκανε κ’ είπανε :
Μπά, είμαστε καί μεϊς δαιμόνοι, 
μά τέτοιο δαίμονα δεν είδα, 
νάχ’ άρκίδια μεσ’ στά στήθια 
καί μαλλιά στή κολοκύθα.

Τά Δωδεκάμερα τή νύχτα δεν έβγαιναν, από νεραγό δέ περνούσαν 
κ’ έκλειναν καλά τις πόρτες.

Τά Ζούζουλα, Άργατά, Βρυκόλακες Καλλικάντζαροι, Ρημώματα, 
επερναν τό καταπόδ’ οποίον άνθρωπο έβρισκαν εξω, άν αυτός πριν μπει 
μέσ’ στο σπίτι δεν άφηνε όξω απ’ τή πόρτα τό ραβδί ή φόρεμά τ’ , έμπαι
ναν μέσ’ στο σπίτι κ’ εφερναν σ’ αυτό αρρώστιες κ’ εκαμναν μεγάλο κακό 
άν τύχαινε νά είναι κακιά ή ώρα.

"Ένα Ζούζουλο ήθελε νά μπή στο σπίτ’ μιας λεχούσας, ό άντρας της 
εμεινε αργά καί δεν πήγε σπίτι τ’ , αυτό όλ’ τή νύχτα τσουγκράνιζε τή 
πόρτα καί τό πρωί ηυραν εκεί χυμένα αϊματα απ’ τό κακό τ’ .

Ό  Καλλικάντζαρος κι’ όλα τ’ άλλα φοβούνται τ’ άρνίθια καί πριν 
λαλήσνε φεύγνε, φωνάζνε, καί σκορπούνε. Κείν’ τήν ώρα μερεύει ή νύχτα.

’Άν τά δαιμόνια ξεχάστηκαν κ’ εμειναν αργά εξω καί φώναξαν τ’ άρ
νίθια, μούγγριζαν κ’ εφευγαν βιαστικά. ’Ήτανε μικρά, μεγάλα κ’ έ'βγαι- 

■ ναν σάν άντρας γιά σά ζώο.
"Οταν φωτίζουνταν τά νερά κ’ άγιάζουνταν ησύχαζαν κ’ έ'σκαναν.
’Άλλοτε γίνουνταν αυτά πού ήταν ό κόσμος σασκίνης 3).

169

Τά φλουριά
(Καστανιές)

Τά Δωδεκάμερα οί δαιμόνοι σάν εύρισκαν πεταμένα ψύχουλα καί κρο- 
μυδόφλουδες τάπερναν καί τάκαμναν φλουριά. 1 2

1) Τό λινάρι λαναρίζουν καί ξεχωρίζει ή τουλούπα καί τό σόδημα, άπό αυτό 
γίνεται ή κλωστή μέ χοντράδες καί δχι στερεά, άπό τήν τουλούπα γίνεται τό νήμα, 
κλωστή ψιλή, ίσια καί στερεά.

2) A. Τ. ’Ανόητος.
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K B '

ΝΕΡΑΙΔΕΣ
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Οί Νεράιδες και Νεράιδοι
(Τζίτω)

Οί Νεράιδες είναι έμορφες κοπέλες, άσπροφορεμένες μέ μακριά 
ξανθά μαλλιά, βγαίνε μόνε τη νύχτα καί τρωγυρνούνε δλο τά νερά καί τις 
βρύσες, λούγουνται καί χορεΰνε.

'Όταν σέ μιλήσνε, νά μή τις μιλήσης, τις μίλσες χάνεις τή λαλιά σ’ .
Μια πού τις έκρινε,, κρίν’ τώρα τραυλά κ’ ένα παιδί στα τελευταία 

χρόνια άπλογή'θκε καί τό βράδυ πήγε σπίτι τ’ καί δε μπορούσε νά μιλήσ’ . 
Τό έκαμαν πολλές χάρες καί τό πέρασε.

Δέν είναι μόνε Νεράιδες είναι καί Νεράιδοι καί γι’ αυτό αύγατίζνε 
δ,τι καταρήσνε τά παιδιά τους γίνουνται, παπί, σκούλκα, μαμούδι.
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Τό τραγούδι τής Νεράιδας
(Φκνάρι)

Ό  Φωτής ήτανε μυλωνάς κ’ είχε έξω απ’ τό χωριό μας, τό Φανάρι, 
νερόμυλο. Μια μέρα κεϊ, πού κοιμούντανε άκσε φωνές.

Νά πάγω, λέγ’, νά δγιώ τί φωνές είναι. Πάγει καί βλέπ’ πού χό
ρευαν έμορφες ασπροντυμένες Νεράιδες καί τραγουδούσανε:

"Εχεις Νεράϊ5ας μπόγε, Νεράιδας φαντασία, 
έχεις καί α τά  μαλλιά σου του Μάη τή δροσιά.

Καλαμποΰδι χαί λιΦροϋδι κι’· άλωνίνα βοτανάκι 
νά τδξερ’ ή κοπέλα, μαλλιά πού @έ νά βγάλει.

Ό  Φωτής ό μυλωνάς φοβήθ-κε κ’ έφυγε μή τον πάρνε τά μυαλά τ’ .
172

Ή  Νεράιδα τοΰ Μάλτεπε
( Φ α ν ά ρ ι )

Τής κερά Ζωής ό πατέρας εΐρχουνταν άπ’ τό Τσελτίκι *) τή νύχτα 
κ’ είδε έπάν’ στο Μάλτεπε στη γούρνα μια μέ τ’ άσπρα ντυμένη μέ 
μακρυά μαλλιά πού περεχυούντανε με τάσι νερό.

Πάγει κοντά καί χάθκε, πήγε γύρω στις βουρλιές καί τή γύρευε, δέν 
την είδε, Νεράιδα ήτανε κ’ έφυγε. 1

1 ) Αγρόκτημα ΒΑ τής Τξβτώ,
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Την άλλ3 μέρα πάγσε ή Νεράιδα στο νουνό της τον Στρατη πού 
ητανε μπακτσεβάνης') στού Μάλτεπε τό νερό, τή νύχτα χτυπάει ή πόρτα, 
ό νουνός ό Σρατής άνοίγ3 τη πόρτά καί μπαίν3 μέσα μια πολύ όμορφη 
άσπροφορεμένη μέ μια μεγάλη μπουρλιά φλουριά στο λαιμό καί τον λέγει :

«Δέ φέρνεις εδώ νά κάθεται κοντά σ3, τή Συνοδιά την κόρη σ3, θά 
τή δόσω τά φλουριά πού φορώ, κι3 έχω κι3 άλλα νά τή δόσω, φέρ3 το είπε 
τό κορίτσ3, καί χάθκε.

ΤΗταν Νεράϊδα πού έτρεχε κεϊ στις ρεμματιές.
Ό  νουνός μού φοβηθκε κι3 άφσε τον μπαχτσέ.
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Ή  γρηά κ’ ή Νεράϊδα
(Κ«λλικράτεια)

Μιά φορά ήταν δυύ γρηές, ή μιά ήθελε νά παντρευτή κ3 ή άλλη θά 
τήν εύρισκε τόν γαμπρό. Ό  βασιλές ήθελε νύφη γιά τό γιύ του, ή γρηά, 
τόμαθε καί πάγει καί λέγει τόν βασιλέα, βασιλέα μ3 πολύχρονε, έχω μιά 
πολύ εύμορφη νύφη γιά τό βασιλόπουλο, μά δεν κάνει νά την δγή πριν 
τή στεφανωθή. Ό  βασιλές τό παραδέχθηκε, ή γρηά βάζει τήν άλλη γρηά, 
πούθελε νά παντρευτή, μέσα σ3 ένα σεντούκι καί τήν πάνε στο παλάτι. Τό 
βράδυ ανοίγει τό βασιλόπουλο τό σεντούκι, τί νά δγή; μέσα μιά γρηά κου- 
τσοδόντα. Τό βασιλόπουλο από τό θυμό του τήν ρίχνει έξω άπ3 τό παρά
θυρο, τό φουστάνι της σκάλωσε σ’ ένα τσιγκέλι καί κρέμουνταν όλάκαιρη 
Νά καί κείνη τήν ώρα Γερνούσαν Νεράιδες κ3 ή μιά άπ3 αυτές ήταν πολύ 
λυπημένη καί τ3 αχείλι της δέ γελούσε τώρα πολύ καιρό, μόλις είδε τή 
γρηά κρεμασμένη, τήν φάνκε πολύ αστείο καί ξεκαρδίσθηκε στά γέλια 
καί ρώτσε: Τί θές νά σέ κάνω πού έγιν^ξ^χίτία καί γέλασα;

— Νά μέ κάνης νέα κ3 έμορρφη. Ή  γρηά έγινε κοπέλα σάν τό 
κρύο τό νερό. Τό πρωί ανοίγει τό παράθυρο τό βασιλόπουλο νά δγή άν ή 
γρηά εινε άπ3 έξω, τί νά δγή! βλέπει μιά έμορφη κοπέλα νά κάθεται κάτω 
άπ3 τά π ιράθυρα καί λέγει μέσα τ3, χθες θάμνα ζαλισμένος καί τή νόμισα 
γρηά, αυτή είναι έμορφη σά Νεραΐδα. Κατεβαίνει καί τηνε πέρνει, τήν 
ανεβάζει στο παλάτι κι3 απόρησαν όλοι γιά τήν έμορφιά της.

Περνούνε μερες κ3 έρχεται στο παλάτι ή γρηά πού έκανε τήν προξε- 
νειά νά δγή πώς τά περνάει ή γρηά μέ τό βασιλόπουλο.'Όταν πάγει καί τή 
βλέπει σά ,τή πεντάμορφη άπόρσε καί τήν ρωτάει πώς ξανάνιωσε. Ή  
γρηά πού ξανάνιωσε κ3 έγινε γυναίκα τού βασιλόπουλου, φοβηθκε μήν πει 
ή γρηά ή πρρξενήτρα τά περασμένα, θέλησε νά τή ξεκάμή καί τήν λέγει: 1

1) Λ, Τ. Κηπουρός.
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Θέλεις νά μάθης πώς ξανάνιωσα ; Μ’ έκοψαν μια φασκιά δέρμα άπ’ τή 
ράχη μ’ κ’ έγινα όπως μέ βλέπεις, Ή  προξενήτρα πρόθυμη νά κόψνε κι’ 
άπό κείνηνα, έρχεται ένας δοΰλος και μέ τό μαχαίρι την κόβει δέρμα από 
την πλάτη, πονεί καί μόλις βαστάει. Αυτός που την έκοφτε την λυπήθκε 
καί την λέγει: φθάνει πιά, πονεΐς.

— ’Όχι, κόφτε, μπρος στα κάλλη, τ’ είν’ ό πόνος ;
Κόβοντας δ δοΰλος ξεψΰχσε ή γρηά.
Ά π ό τότες άπόμκε ή παροιμία: «Μπρος στα κάλλη τ’ είν’ δ πόνος».
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Ή  Νεραϊδοφυλή
(Κ®ν©μει©)

Στη σφαγή του Κονομειού άπό τους Τούρκους τον Φεβρουάριο τού 
1913, δσοι σώθηκαν πήγαν στη Σηλυβριά, ήτανε καί μια γρηά, ή κερά 
Δάφνη. Ό  πατέρας τή ρώτησε: «Είναι αλήθεια πώς δ Τριαντάφυλλος 
δ Λαλαγκάς είναι άπό Νεραϊδόσογο» ;

— ’Αλήθεια είναι.
Μΰλοι στο χωριό μας, τό Κονομειό, δεν ήτανε κι’ δ Δημητράκης ό 

Τσάρτογλου, φόρτωσε στή τροχοϋλα Χ) πέντε κοιλά στάρι καί πάησε στο 
Λαχανά-κιοϊ ν’ άλέσ’ στο μΰλο. Τ ’ άλεσε, φόρτωσε πάλι, στή τροχοΰλα 
καί τή νύχτα μέ το φεγγάρι ξεκίνσε για τό χωριό. Περνόντας άπό τό 
Σεφτελί-μπουνάρ, έχ’ εκεί ένα όμορφο τρεχάμενο νερό καί δέντρα, κεϊ 
πηγαίνμε καί βγάζμε τό λινάρι, εκεί έπλυναν έμορφες άσπροντυμένες 
κοπέλες κι° άπό κατά γης πού ήταν απλωμένα τά ρούχα πέρνει μιανής το 
τουλπάνι. Ή  νοικοκερά τοΰ τουλπανιού, Νεράιδα σάν τό κρύο τό νερό) 
έπεσε ’πό κατόπι τ’ καί ζητούσε τό τουλπάνι της. ’Έφθασαν στο σπίτι τ’ . 
«Μητέρα, ηύρα ένα κορίτσι καί στδ'φερα».

Ή  μητέρα τ’ τήν άλλ’ μέρα τούς στεφάνωσε κ’ έκαναν τρία παιδιά 
τον Γιώργη, τον Πέτρο, τή Μητορή.

"Υστερα άπό χρόνια παντρεΰουνταν ένα συγγενικό τους κορίτσι καί 
πήγαν στή χαρά, κι’ αυτή λέγ’ στον άντρα της, δόσ’ με τό τουλπάνι μ’ νά 
χορέψω κ’ εγώ, οί χωριανές σου δέ χορεύνε καλά. Κι5 6 Δημητράκημ; ^ού 
ώς τά τότε τό είχε κλειδωμένο στό σεντούκι καί δεν τόδινε τώρα πήγε 
καί τόφερε.

Σάν πήρε κ’ έβαλε τό τουλπάνι της, αυτή πέταγε στό χορό, θαρρείς 
δέ πατούσε στή γης καί λέγ’ τον άντρα της:

«Δγιές με από μπροστά, 
διές με κι’ άπό πίσω, 
κ’ έλα κ' εύρέ με 
στοΰ κάμπου τά βουνά 
καί στα μεγάλα δέντρα*. 1

m

1) 'Αμάξι μέ δυο τροχούλια.
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ΙΙέταξ’ απ’ τό παράθυρο π’ εφγε. Μπρέ τί γένκε ή , δέ
θυμούμαι τ’ όνυμα της, πώς άφσε τον Δημητράκη κ’ εφγε;

’Απ’ αυτή τή γενιά είναι δ Σωτηράκης, ή Έλένκω κι’ ό Τριαντά- 
φύλλος δ Λαλαγκάς. Ό  Δημητρός, ό Βασίλης τό Ταϊράκι, δλ’ από τή 
Νεραϊδοφυλή.

Ή  Έλενκο} εχ’ τόσες ποδάρες άγριες, μέ τό συμπάθιο. "Ολο τό 
Νεραϊδόσογο εχ’ μεγάλα στραβά ποδάρια, εκείνα τά δάχτυλα νά μέ συγ- 
χώρείτε, τόσο μεγάλα. Ή  Νεραϊδοφυλή ακόμα βαστιέται στο χωριό μας, 
τά κορίτσια του Σταμάτη, γιου τοϋ Γιώργη, τί κάλλια και τι δμορφιά έχνε.

ΙΤδ

Ή Ελέγχω από τό Νεραϊδόσογο
(&©ν©μει©)

,'Μιά άλληΚονομιάτισα, ή Έλένκω, καμιά πενηνταριά χρονώ, μάς είπε, 
πώς κ’ εκείν’ είναι από κείν’ τή γενιά, τό Νεραϊδόσογο στά επτά ζουνά- 
ρια Χ). Διές τό κότσι a) που έχω στο ένα πόδι μ’ , είναι σημάδ’ πού είμαι 
από τό Νεραϊδόσογο. Ό  προ παππούς μου, άρχίτερα εφτά ζουνάρια, πήγε 
στο μύλο ν’ άλέσ’ στάρι, γυρίζοντας τή νύχτα και περνόντας από τό ρέμα 
είδε γυναίκες νά κολυμπούνε, ήτανε Νεράιδες, μιανής άρπάζ’ το τουλ
πάνι και τρέχει. Αυτή φωνάζ’ , τό τουλπάνι μ3, τό τουλπάνι μ’ , και τον 
πέρνει τό κατόπι τ’ , δ πρόπαππούς μου δεν άποκρίνουνταν μή χάσ* 
τή λαλιά τ’ .

Πλαλόντας πήγαν ως στην εκκλησία νά τή στεφανωθή. "Οταν μπή
καν μέσα ή Νεράιδα φώναζε, καίγουμαι, καίγουμαι, δέ μπορώ, ή εικόνα 
μέ τά μάτια της μέ καίγ’ τό κορμί μ’ . 5Ηταν δ έξω από δώ καί δέ μπο
ρούσε ν’ άντικρύσ’ τή ματιά τής Παναγίας καί γι’ αυτό δ πρόπαππούς μου 
τήν εΐχε άστεφάνιοτη. ’Έκαμε τρία παιδιά.

"Υστερα από λίγα χρόνια τούς κάλεσαν σέ χαρά καί πήγαιναν μαζύ 
στην εκκλησία. Αυτή πάλε μόλις πάτσε τό πόδι της εκεί μέσα, καίγουμαι 
λέγ’ καί φεύγει.

Μετά τή στεφάνωση δ χορός έγινε έξω ’πό τό σπίτι τής νύφης, ή 
Νεράϊδα δέ χόρευε, δλες τήν βίαζαν, τότες κι’ αυτή λέγ’ στον άντρα της: 
«Σύρε καί φέρε με τό τουλπάνι μ’ , νά χορέψω». Εκείνος δέν ήθελε νά 
τό φέρ’ , φοβούντανε μήπως τό φέρ’ καί τή χάσει.

Μή φοβάσαι, τον λένε, έχει τρία παιδιά καί δέ φεύγει.
Τό φέρνει άπ’ to σεντούκι πού τδχε κλειδωμένο.
"Αμα τό φόρεσε, πετούσε στο χορό, στή γης δέ πατούσε, μιά πυθαμή 1

1) Γενεές, έβδομη γενεά.—2) Αστράγαλος.
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ψηλά χόρευε. "Υστερα γυρνάει, και λέγ5' στον άντρα της: «’Έλα εύρε με 
έξω στα κρύα τά νερά καί στά μεγάλα δέντρα».

Ή  διαβόλισσα δεν άγάπσε ούτε τον άντρα της ούτε τά τρία παιδιά,

Κ Γ

TR ΕΦΤΗ ΣΚΟΤΙΔΙΒ
176

Τά Εφτά Σκοτίδια
(Φανάρι)

'Όταν μιά κοπέλα προξενεύεται κ’ οι όχθροί έμποδίζνε καί ξεκόφτνε» 
τότε για νά σηκωθούνε τά εμπόδια καί γιά ν’ άρέσ’ στο παλληκάρι, έρχον
ται τά 'Εφτά Σκοτίδια, τά κάμνε δλα καλά καί γίνουνται οί αρραβώνες.

ΚΔ'

ΓΟΡΓΟΜΕΣ
177

Οί Γοργονες
(£άστρ©)

Οι Γοργόνες είναι μεγαλογυναΤκες, όμορφες, ντΰνουνται ωραία καί 
όλη τή μέρα γυρνοϋνε εξω. Ματιάζνε ό,τι είναι έμορφο ό,τι καί νάναι' 
ή γλωσσά τους είναι πολύ άσχημη καί τό μάτι άσχημο.

"Οταν τό καταλάβνε, γιά νά προλάβνε τό κακό πέρνε ένα ξυλαράκι 
από τό κατώφλι από τό σπίτι της Γοργόνας, είτε από πάνω της κόφτουνε 
λίγο φόρεμα, χωρίς νά τό καταλάβη καί μ’ αυτό καπνίζουνται καί γυρίζει 
πίσο) τό κακό.

ΚΕ'

ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ
178

Οί Στρίγγλες
(Άσκέξ)

Οί. Στρίγγλες είναι πολύ γρηές, άσχημες με δόντια μεγάλα, άλλα 
μέσα κι’άλλα έξω, τά μάτια τους στραβισμένα καί βγαλμένα έξω, μύτη
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μεγάλη, τά μαλλιά στέκουνται επάνω όρθια, είναι άγριε;, λερωμένες, 
ποτέ δέ πλύνουνται, δέ συγυρίζονται1).

Αυτές γεννιούνται· τδ Σαραντάμερο, και σαν τις άπαντήσ’ άθρωπος, 
αμέσως χάνουνται, τον κάμνε καπό, πνίγνε ζώα σά δοϋνε.

Οί Στρίγγλες τή μέρα δέ βγαίνε, μόνε τή νύχτα καί μετά πολλά 
χρόνια πεθαΐνε,

ΚΣΤ'

ΜΑΓΙΣΤΡΕΣ
179

Οι μαγίστρε;
(Τς«τ«)

Την παραμονή τ’ άϊ Γιωργιού καί τής Πρωτομαγιάς οί μαγίστρες 2) 
πριν λαλήσ3 τ3 όρνίθ3 παγαΐνε πει πού έχνε αρμεξιές, πελεκούνε τρεις 
πελεκοΰδες απ’ τήν πόρτα, γιά απ’ τά κατώφλια καί πέρνε τον καρπό'3) τ’ 
άγελαδιού, ξεραίνονται τά ζώα καί δεν έχνε σταλαματιά γάλα τά μαστάρια.

Κείνος πού θά πιάσ3 τή μάγισσα, θά φορεΐ τό πουκάμσο τ’ ανάποδα 
καί τήν τραχηλιά 3πό πίσω, καί γιά νά χαλάσνε τά μάγια νά πή:

Θεός, Θεά, Θειον πνέμα.
Οί μάγισσες είναι γρηές άσχημες, τή νύχτα φορούνε τά ρούχα τοί'ς 

άπ’ τήν ανάποδη καί κοιμούνται γυμνές.
Είναι τώρα πολλά χρόνια πού έπιασαν μιά μάγισσα καί τήν έτρεχαν 

μέσα στο χοοριό γυμνή καί τήν έβλεπε ό κόσμος. ’Έτρεχαν άπ’ τό στόμα 
της χιλιάδες σκοΰλκες κι’ ώς τις σαράντα έσκασε.

Είναι γυναίκες, οί κομπολογούδες, πού βρίσκνε πού είναι βαλμένα 
τά μάγια, τά βλέπνε μέσα στο πηγάδι, κ’ οί χοτζάδες ξέρνε καί τά λύνε.

Ή  μαγίστρα θά πάρη τρίχα άπ’ τά μαλλιά, κλωστή γιά κομμάτι 
ρούχο από πάν’ έκεινού πού θέλ’ νά τον κάν’ μάγια, κοψίδια τού νυχιού τ’ , 
απ’ τή πατιά 4) τ’ χώμα κι’ άσυρτο :’) σαπούνι γιά νά λυιοσ’ όπως λυών’ τό 
σαπούνι. ’Αφού πει λόγια τά ρίχνει στο πηγάδι, γιά τά παραχών’ κάτ’ 
άπ’ τή σκάλα, γιά σέ μέρος που θά τό δρασκελίσ’ .

Τή Λαμπαδού, τήν κόρη τού σχοορεμένου Λάμπρου, τήν έκαμαν μάγια* * 5

1) Δεν είναι περιποιημένες.—2) Μάγισσες.—·3) Τό γάλα,- 4) Πατημασιά.
5) Άμεταχείριστο,
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Πήγαν στη κομπολογου καί τις είπε : «είναι ριχμένα στο πηγάδ3 τού 
σπιτιού σας».

Τά έβγαλαν κ5 ήτανε ένα σαπούνι, μέ σαράντα ένα βελόνια μπηγμένα 
στο σαπούνι, κ3 υστέρα τό κοριτσ3 έγινε καλά,

180
Ή γυμνή μάγισσα 

(Τ σ© ρ λ© «)

Πριν λαλήσ3 τ’ ορνίθι βγαίν3 ή μάγισσα γυμνή μέ τή σφοΰγκια *) τού 
φούρνου στη μέσ\ για νά μή τά βλέπνε καί μέ μια άλλη σφοΰγκια στο 
χέρ3 της παγαίνει έξω στα χωράφια νά πάρη τό μπερεκέτι.

Γυρίζ3 τρεις φορές τό καλλίτερο χωράφι κι3 άπ3 τις τέσσερες μεριές, 
λέγει λόγια καί τό μαγεύει. Τότε γέρνε δλα τά στάχυα κι’ άπομνήσκει 
ολόρθος ύ μπέης. Ή  μάγισσα κόφτει τον μπέη καί πέρνει τό μπερεκέτι άπ3 

τό χωράφι καί τό παγαίν3 σπίτ3 της.
Κείνη τη μέρα δλο τό χωράφι κλαίει.
Αυτό τό κάμνει την παραμονή τ’ άϊ Γιωργιοΰ καί την παραμονή τής 

Πρωτομαγιάς.
181

Τά μάγια 
(Φκνάρι)

Μιά μαγίστρα έπερνε τής νυχτερίδας το κόκκαλο, μιά γαλάζια χάν
τρα, ένα καθρεφτάκι, τ’ άλογου τέσσερς τρίχες. Τις έ'καμνε ενα κι3 ολ3 

αυτά τάβαζε στο στόμα της κ3 έπεφτε μπρούμτα. "Ως το πρωί τάδενε κ3 

οι τρίχες γίνου νταν μεγάλες, τέσσερς καί πέντε πήχες. Μ3 αυτές έ'καμνε 
μάγια οποίον ήθελε.

Τό Σαραντάμερο καί τη Μεγάλη Σαρακοστή πού νηστεύμε πιάνε τά 
μάγια.

ΚΖ'
ΔΙΑΒΟΛΟ!

182

Οί διάβολοι
(Καστανιές)

Τούς διάβολους σάν παραβγάζ3 ό μεγάλος τους τούς λέγ’ : «"Οσα πολλά 
κακά μπορείτε νά κάντε».

Σάν τό βράδ3 γυρνούνε, ό μεγάλος τούς ρωτάγει, τί έκαμαν κι3 αύτοι · 1

1) Ή πάννα, τό παννΐ πού σκουπίζγε τό φούρνο.
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λένε, εγώ χώρσα αντρόγυνο, εγώ έσχισα κεφάλι κι’ ό άλλος δ,τι άλλο 
κακό έκαμε. Τότε τού; παινεύει. "Οταν δέ μπόρεσαν νά κάνε κακό τούς 
τιμωράει,

183

Οί διαβολίνες
(Καστανιές)

ΟΙ θηλυκές τού διάβολου κάθουνταν στο Σεϊτάν ντερέ Χ), κοντά στ’ 
αμπέλια, κάτ’ άπ’ τις συκιές και κρύβουντανε μέσ’ στα φύλλα της συκιάς. 
Έκεΐ κάμνε τις χαρές τους * 3) οι διάβολοι και χορεΰνε.

Οι παληοί, έ'δε 3) βράδιαζε, φοβούντανε και δέ περνούσανε πό τα κείνα 
τά μέρη. "Ενας πού πέρασε είδε μια διαβολίνα κι’ άρρώστσε τέσσερς μήνες. 

"Υστερα γίναμε μεις διαβόλ’ καί χάθκαν οι διάβολοι.

181

Ό κουτσοπόδαρος
(ΤσόρλΦ»)

Τον παληό καιρό δ Θεό; έχτισε δλο τον κόσμο, ο διάβολος έπλασε τό 
λύκο, μά ψυχή δέν μπόρεσε νά τον δόσ’ .

Πήγε κ’ είπε στο Θεό: «Έγώ αυτό τό ζώο τδκαμα, τι νά τό κάμω 
νά περπατήσ’ ;»

Είπε κι3 ό Θεός: Πάνε μέσα στο βουνό, κάνε ένα μαντρί, έμπα μέσα 
και βγάνε τό πόδι σ’ έξω καί πές: σήκω λύκο, φάγε με καί θά περπατήσ’ ».

Πήγ’ δ διάβολος έκαμε τό μαντρί, μπήκε μέσα, έβγαλε τό πόδι τ’ 
έξω κ’ είπε : «σηκω λύκο φάγε με».

Ό  λύκος σηκώθκε κ’ έφαγε τό πόδι τ’.
Άπύ τότες ό διάβολος άπόμκε μ’ ένα ποδάρι κ’ είναι κουτσοπόδαρος.

185

Τό κατσικάκι
(Τσέρλου)

Ό  διάβολος βγαίν’ σά μικρό κατσικάκι καί γι’ αυτό πολλοί άνθρώπ’ 
γελιούνται, τό βλέπνε στο δρόμο, τό πέρνε στο δεσάκκι κ’ ύστερα γίνεται 
διάβολος καί τους πειράζει.

1) Λ· Τ. Διαβόλου ποτάμι, μεταξύ Όκλαλή καί Καστανιές. —2) Τούς γάμους,
3) Μόλις.
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30ό

Τι κατεργάζεται ό διάβολος
(Τσόρλβυ)

Οταν ο διάβολος δγει μαζωμένοι άνθρωποι νά διασκεδάζνε, κάθεται 
μεσ στη μέσ’ καί βαστάει μια σοΰγλα πού τσιμπάει κι’ από εδώ, τσιμ
πάει κι’ από κεΤ. "Οταν πιούνε καί μεθύσνε, αρχινάει καί σκουντάει μέ τή 
σουγλα μια τον ένανε καί μια τον άλλονε κι’ αρχινάει ό ένας νά βρίζ’ κι’ 
ο άλλος νά βρίζ’ ως πού μάλωνε, δέρνουνται καίΓσκιούνε τά κεφάλια τους. 
Ύστερα ό διάβολος πέρνει τό νταούλι τό χτυπάει, χαίρεται καί λέγ’: 
«Κείνο πούθελα τό'καμα».

187

Ό αϊ Λιάς κι3 ό διάβολος
(Φανάρι)

Σά μπουμπουνίζ’, 6 άϊ Λιάς κυνηγάει τό διάβολο στον ουρανό. Για νά 
καταρήσνε τό διάολο τον λένε: «Νά σέ καταρήσνε εννιά γρηές καί μιά 
καί μισή κι’ άπ’ τή μισή σκάνει».

188

Ή πεθερά κι3 ή νύφη.
(Ηράκλεια)

"Οταν δ Θεός έγραφε, έγραψε ή μάννα τό παιδί καί τ’ αδέλφια άνά- 
μεσά τους νά μάλωνε καί νά μονιάζνε, δταν θάγραφε ή πεθερά μέ τή 
νύφ’ νά μάλωνε καί νά μονιάζνε τσακίστηκαν σαράντα κοντήλιμ. Τότε 
πήρε ένα δοκάρι κι’ δταν ήθελε νά γράψη νά μάλωνε καί νά μονιάζνε καί 
τό δοκάρι έσπασε. Κι’ είπε ό Θεός τότε : «Νύφ’ καί πεθερά νά μάλωνε καί 
νά μπαίν’ ό διάβολος νά τις χωρίζ’».

189

Ό διάβολος κι3 οί μυλωνόπετρες.
(Καστανιές)

Οί άνθρώπ’ ηύραν τις μυλωνόπετρες νά γυρνούνε καί ν’ άλέθνε τό 
στάρι, μά δέν ήξεραν πώς νά πέφτ’ ανάμεσα σ ’ αυτές από λίγο γιά ν’ 
άλεσθή, τότε φανερώθκε ό διάβολος, κι’ αφού τούς πήρε μεγάλα άντι- 
κρΰσματα τούς έδειξε χτυπόντας έ'να ξυλαράκι τό στάρι, τίγκρι, τίγκρι, 
νά κανονίζ’ τό χύσιμο τ’ μέσα στις μυλωνόπετρες.
0  q α κ ι η ά Ζ', 2 0
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Ό δκχβολος φοβήθκε τή γρηά.
(Τσορλου).

’Ήταν ένας άντρας καί μια γυναίκα άγαπημέν’ , δέκα πέντε χρόνια 
παντρεμέν’ καί δέ μάλωσαν πότες. 'Ο διάβολος ήθελε να τους κάνη νά 
μάλωνε, δέ μπορούσε κ’ έσκανε απ’ το κακό τ’ . Μια γρηά τον ρωτάει :

—Γιατί είσαι χολοσκασμένος ;
—Γιατί δεν μπορώ νά κάνω αυτό τό αντρόγυνο νά δαρθοϋνε.
—ΙΙάρε με ένα ζευγάρι στιβάλια ί), νά τους κάνω νά μαλώσνε.
—Νά σέ πάρο).
Ή  κοπέλα θέλσε νά π άγη στο λουτρό καί λέει στη γρηά: 

λεν έρχεσαι θείτσα νά πάμε μαζί' στο λουτρό, νά πάρης τό μπόγο μ’
ι u λουσθής ;»
— Κύρη μ’ νά πά νά πάρω τά λουτρικά μ’ κ’ έρχουμαι.
Ή  γρηά πάγει στο μπογιατζή, βουτάει μέσα στις μπογιές ένα τσά- 

βελο -), το κρυβ’ μέσα στά ροϋχά της, παγαίν’ στο σπίτι τής κοπέλας, πέρ- 
νει τό μπόγο, τό χαλί καί πάνε στο λουτρό.

Άφοΰ λοΰθκανε καί σαπουνίστηκαν, πριν νά βγούνε από μέσα τό 
λουτρό ή γρηά από κρυφά βουτάει τή φοιίχτα στο μπογιαντισμένο παννί 
καί χαϊδειίει την πλάτη τής νιας.

Ντυθκανε καί πήγανε στο σπίτ’ τής κοπέλας, έφαγαν μαζύ κ’ ή γρηά 
φεύγει. Ό  διάβολος δλο από μακρυά πάγαινε, μαζύ μέ την γρηά, την φο- 
βοΰντανε νά πάγη από κοντά, κι’ ακούει την αθεόφοβη νά παγαίν’ καί νά 
λέγ’ στον άντρα τής κοπέλας : «Ή  γυναίκα σ’ τά παίζ’ μέ τό μπογια
τζή*.

—Τή γυναίκα μ’ , τόσα χρόνια την έχω, ξέρω τί είναι.
—Αυτό πού σέ λέγω, μέ τό μπογιατζή ήτανε στο λουτρό, πάνε σπίτι 

σ’ καί σήκωσε τό πουκάμσο της καί δγιές τή ράχη νά πιστέψης.
Τό βράδ’ έφαγανε, έστρωσε ή γυναίκα τό στρώμα νά κοιμηθούνε, 

τή λέγ’ ό άντρας της, στάσ’ νά δγιώ τό κορμί σ’ παστρεύτηκε καλά στο 
λουτρό ; Σκών’ τό πουκάμσο καί βλέπ’ τις δαχτυλιές στή πλάτη, καταθυ- 
μωμένος τή λέγ’ : «Μέ ποιόνε τά παίζεις ; μέ τό μπογιατζή πήγες στο 
λουτρό ;»

— Κάνε τά καλά σ’ , άντρα, πώς θά πάγω μέ τό μπογιατζή στο 
λουτρό, άντρες χωρούνε μέσα; 1

1) Παπούτσια.—2) Παννί μικρό, κουρέλι,
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Σκώθκε ό άντρας της, την έδειρε, την έδειρε καλά καλά ώς πού μαύ
ρισαν τά κομμάτια καί την σκοΰντισε έξω απ’ την πόρτα.

Ό  διάβολος ολόχαρος πού είδε νά μαλών1 2 3 τ’ αντρόγυνο πέρνει τά 
στιβάλια, τά σκαλών3 στη φουκέντρα *) καί τά δίν’ τή γρηά άπ3 τό παρα
θύρι. ΓΩς κι3 ό διάβολος τή φοβήθκε νά πάγη κοντά της.

Περνάει ό παπάς καί βλέπ3 τή γυναίκα νά κλαίη έξω άπ3 τήν πόρτα 
καί τή ρωτάει: Τί μεγάλη στενοχώρια έχει.

— Μ’ εδειρε ό άντρας μου καί μέ ξεπόρτσε 3) γιά το μπογιατζή, κι3 δλο 
έκλαιε καί μοιρολογούσε.

Ό  παπάς φωνάζει τον άντρα της καί τον ρωτάει1 «πού τόμαθες πού 
ή γυναίκα σ ’ ήτανε στο λουτρό μέ τό μπογιατζή ;»

— Μέ τόπε ή γρηά.
Τήνε φωνάζνε, τήνε σφίγγνε στό ξύλο καί μαρτυράει πού τοκανε 

γιά ένα ζευγάρι στιβάλια. Τή τρίτ3 μέρα τήνε σφάζνε γιά νά μή κάψη 
κι3 άλλουνού καρδιά.

ΚΗ'

ΦΆΝΤΑΣΜΑ
191

Τό φάντασμα τής Τάρφας
(Καστανιέξ).

Στήν Τάρφα 3) κοντά στό άγιασμα τ3 άϊ Γιώργη πού ήτανε στην 
άκρη τού χωριού, ένας Ήπειρώτης έκτισε ένα μαγαζί κ3 έ'βαλε ένα συγγε
νικό τ’ παλληκάρι άπ3 τις Καστανιές νά δουλεύη εκεί. Τή νύχτα πολλές 
φορές άκουε περπατησιές μέσα στό μαγαζί καί βοή σάνα τά πράμματα τού 
μαγαζιού νά πηγαινοέρχουνταν.

Μιά μέρα νόμισε πώς μπήκαν κλέφτες, σκώθκε, δλα ήταν στή θέση 
τους κ3 οί πόρτες κλειστές, άλλη φορά νόμσε πώς νειρεύθηκε. Συχνά 
έβλεπε νά περνάη μιά σκιά καί τότε έβγαινε άπ3 τό μαγαζί, κλείδωνε τήν 
πόρτα καί κοιμούντανε έξω στους μπαξέδες κ3 έλεγαν πώς ό άϊ Γιώργης 
δέν άφίνει τό παλληκάρι νά κοιμηθή.

Γιά μερικές μέρες πήγε στήν Καλλικράτεια γιά δουλειά κ3 έμεινε στο

1) ‘ Η μακρυά βέργα πού κεντροΰνε τά βώδια στό μεγάλο αλέτρι.
2) Μ’ έβγαλε έξω άπ’ τήν πόρτα.
3) Χωριό μιά ώρα δυτικά από τή λίμνη του Δέρκος (Δέρκων) μέσα στό δάσος.
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μαγαζί 6 πατέρας του. Το πρώτο βράδυ κοιμήθκε καλά, τό δεύτερο ακούει 
μέσα στον ύπνο τ '1 βοή μεγάλη καί σαν να μετακινιουντανε % έσπαναν δλα 
τά πινάκια χ), που είχαν μέσα στο μαγαζί για πούλημα. Ξύπνησε καί νόμσε 
πώς πέρασε από παν’ τους καμμιά γάτα καί τάσπασε. Σκώθκε κ’ είδε δλα 
τά πράγματα νά είναι στον τόπο τους, τά παράθυρα ήτανε κλειστά καί 
γάτα δεν είχανε. "Οταν είδε δλα στη θέσι τους έπεσε νά ξανακοιμηθή' 
μόλις τον πήρε ό ύπνος ακούει πιο δυνατή βοη, τό πάτα»μα βόϊζε. Ξετινά- 
χθηκε τρομαγμένος καί πιά δεν κοιμήθκε. Την άλλη μέρα έφυγε καί τρά
βηξε το παληκάρι Αυτό έγινε τό 1801.

Κ Θ '

ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ
192

'II πανούκλα
(Ηράκλεια)

Οί πρωτινές γρηές έβλεπαν την ΙΙανούκλα 1 2 3 * *) ολοζώντανη νά κάθεται 
ζουφωμένη 3) καί μπουμπουλωμένη ') μέσα στό πανέρι στύ μαλλί καί 
μέσα στό πανέρι στη κάντια *’) τού λιναριού.

Ή  Πανούκλα ρίχτηκε καταπόδι στη προγιαγιά μ’ , πού εϊρχουνταν 
άπ’ την Τσόρλου στύ χωριό μας την Ηράκλεια, χήρα μέ πολύ βιό καί 
τότες πέθαναν τριανταδυό αντρόγυνα κι’ δλο τό χωριό μολεύτηκε °) κι 
έφυγαν στά γύρω χωριά.

"Οταν πέρασε καιρός, έφυγε καί τό θανατικό απ’ τό χωριό μας.
Τιάρα από εκατό χρόνια λένε πώς ή Ευρώπη την έπιασε καί την 

έβαλε μέσα στύ μπουκάλι.
193

Τό θανατικό.
(Τζετώ).

ΤΙ προγιαγιά μ’ πήγε στη Τσόρλου νά φέρη χάλι 7) στους τζορματζή-

1 ) Πιάτα κόκκινα χωματένια.
2) Ή  πανώλη. ’Άλλοτε ήτανε τόσο -θανατηφόρα πού ερήμωνε χωριά καί πέ-

θνισκαν ολόκληρες οικογένειες καί γι’ αυτό τήν έλεγαν καί -θανατικό.—3) Περιμα
ζεμένη.— 4) Κουκουλωμένη.— 5) Τουλούπα λιναριού.— 6) Μολύνθηκε.

7) Λ. τ. Κατάσταση.
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δες γιατί ερριχναν πολύ τεκλίφ 1). Ό  άντρας τηςό Στέφος είχε χρόνια πού 
πέθανε κ3 ήτανε χήρα με πολύ βιό.

Τό Θανατικό στο δρόμο ρίχτηκε καταπύδ’ της κ’ήλθε στο χωριό μας 
τή Τζετώ καί πεθαίνουνε τριάντα δυο αντρόγυνα. "Ολο τό χωριό μολεύ* 
τήκε κ3 εφευγανε στα γύρω χωριά καί στο χωριό τοΰ Καρά-κιοϊ. Ή  Μα;γ 
ρία ή Τζατζαγίραινα γένσε στο τζαμί τού Μουσελήμ.

Μέ τον καιρό τό Θανατικό έφγε από κεΤ.
194

Ή Βλογημένη
(Καστανιές)

'Η  Βλογημένη 2) είναι γυναίκα καί σά βλογιάσνε άνθριόποι σ’, έρχε
ται καί κάθεται στο σπίτι σ’ μέσα στα μ,αλλιά πού έχνε τά στρώματα, για 
μέσα στά πανέρια πού έχνε για κάμωμα 3).

Γι3 αυτό, σαράντα μέρες πού είχανε τή Βλογημένη δε σκάλιζαν τά
μαλλιά, καί την έλεγανε :

Βλογημένη, χρυσή καί αργυρή, 
μέλι γάλα στη φωλιά σου.

195

Τά σταυρωμένα χωριά
(’Αμυγδαλιά και Τζετώ)

Ή  ’Αμυγδαλιά 4) μεγάλη αρρώστια δέ παθαίνει, είναι σταυρωμένο 
χωριό. Μια βουβάλα γένσε δυο μοσχάρια, τόσο μεγάλα πού μόλις γενήθ- 
καν τά έζεψαν στο ζυγό κ3 έκαμαν τό γύρο τού χωριού, μόνε ένα μικρό 
μέρος δέ μπόρεσαν νά κάμνε καί γι’ αυτό ή αρρώστια μπαίν3 μονάχα άπ3 

τό μέρος πού δεν πέρασαν τά μοσχάρια.
3Ά ν  τά μοσχάρια τό σταύρωναν κ’ έφθαναν ώς εκεί π’ άρχισαν τό

τες καθόλ3 αρρώστιες δέ θά είχε.
Κ3 ή Τζετώ δέ παθαίνει μεγάλη αρρώστια, είναι σταυρωμέν’ άπ’ τ’ 

αγιάσματα πούναι τριγύρω: Τ’ άϊ Θανάση, τ’ άϊ Γιώργη, τ’ άϊ Νικόλα, τ’ 
άϊ Λιά, τής άγιας Κυριακής, οι άγιοι ’Ανάργυροι κι’ άπ’ τά δυο αγιά
σματα τής αγίας Παοασκευής.
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‘Η έλέηση καί τά υψωμένα δέντρα
(Κ&βτοίνιές)

"Οταν ήταν αρρώστια στά γύρω χωριά για νά μην έλθη καί μολέψ3 τό 
χωριό μας θά γίν3 από βραδύ αγρυπνία στην εκκλησία καί τό πρωί αφού

1 ) Λ χ, Φόρος.—2) *Η ευλογιά,—3)Γγνέσιμο—4) Χωριό τής επαρχίας Αίνου.
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διαβάζουνταν ή λειτουργία έβγαζαν τις μεγάλες εικόνες τής εκκλησίας, τά 
συχνά καί με ψαλμουδιές θά κάνε έλέηση στο γύρο όλου τοΰ χωρίου, καί 
θά τελειώσνε από κεΐ π’άρχισαν.

Γΰρω στο χωριό μας, έξω άπ’ τά σπίτια είναι επτά μεγάλα δέντρα πα~ 
ληά, χρονίσια, τό ένα μακρυά από τό άλλο. Τρεις καρυδιές, δυο καστα
νιές, μια άσκαμιά καί μια βαλανιδιά, δλα τά ύψωνε ό παπάς. Κάμνοντας 
τό γύρο θά σταθούνε στο κάθε δέντρο κι’ ό παπάς μ’ ένα μαχαιράκι θά 
βγάλει ένα στρογυλύ κομμάτι, στο βαθούλωμα θά βάλει ύψωμα κι’ από 
πάνω τό σκεπάζει μέ τό ξϋλο πού έβγαλε καί τό βουλοϋνει μέ κερί, μετά, 
πήγαιναν όλοι μαζύ στην εκκλησία όπου ζεφοροΰσε δ παπάς.

’Έτσι έκλινε τό χωριό μέ τις χάρες, μέ τή δύναμη τοΰ Θεού καί μέ 
τή πίστη πού είχαμε ή αρρώστια δέν εΐρχουνταν.

’Από τά υψωμένα δέντρα ούτε κλωνί δέν ε'κοφταν, κάποιος έκοψε 
καί σέ τέσσερες ώρες πέθανε. Στο Βαλκανικό πόλεμο δυο Βουλγάριδοι πή
γαν νά κόψνε ένα υψωμένο δέντρο κ9 έπεσε καί τούς πλάκωσε.

Λ'

0 ΧΑΡΟΣ ΚΙ 0 ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
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e Ο Χ ά ρ ο ς  

(Φανάρι)

Ό  Χάρος πρώτα ακούε. Ό  Θεός μιά μέρα τύν έστειλε νά πάρη τή 
ψυχή ένοΰ κι’ άκσε στο σπίτι τ’ κλάματα καί θρήνοι πού έκοψταν τήν 
καρδιά.

Τον λυπήθκε καί γύρισε πίσω μέ άδεια χέρια.
Τύν ρώτσε δ Θεός: «Πουναι ή ψυχή τοΰ ανθρώπου πού σ’ έστειλα νά 

τήν πάρης;»
— ’Άκσα τά παρακάλια καί τά ξεφωνητά των παιδιών του καί λυ- 

πήθκα.
Ό  Θεός τον έδοσε ένα μπάτσο καί άπόμκε από τότε κουφός δ Χάρος 

καί δέν ακούει ούτε θρήνους ούτε παρακάλια.
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Ό άγιος Σπυρίδωνας κ  ή άμαρτία
(Φανάρι)

"Ενας έκλεψε ένα πινάκι χωματένιο, ήλθ’ ό καιρός πέθανε καί πριν 
τήν κηδεία τό πινάκι κυλούσε.

m
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Ο άγιος Σπυρίδωνας στέκουνταν καί συργιανοΰσε.
I ιά δγιέστε, λέγει, το χώμα έκλεψε το χώμα καί πηγαίν’ πιο μπροστά 

από κείνονε.'
Η αμαρτία παγαίν στον άλλο κόσμο πιο μπροστά απ’ τον πεθα

μένο.
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Τό γεφΰρι τής Τοΰνας
(Τζετώ)

Ο πεθαμένος αν είναι δίκαιος περνάει εύκολα τό γεφΰρι τής Τοΰνας 
κι όποιος είναι κριματισμένος πέφτ’ στον Τοΰνα *), τόν ποταμό.
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Ή μεγάλη ζέστη
(Φανάρι)

"Οταν κάμνει μεγάλη .ζέστη τότε στον άλλο κόσμο καίγεται μέσα σέ 
μεγάλο καζάνι γιά παπάς γιά χαχάμης.

Λ Α '

ΜΟΙΡΕΣ
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Οί Μοίρες
(Τζετώ)

Τό τρίτο βράδυ πού γεννιέται άνθρωπος πήγαινε οί Μοίρες καί τό 
μοιράζνε 3).

Ό  άγγελος ρωτάει τις Μοίρες πιύς έγραψαν; κι’ αυτές λένε «όπως ηΰ- 
ραμε». ΓΓ αυτό στολίζνε τό μωρό καί τή μάννα τ’.

Στο μαξιλαράκι τοΰ μιοροΰ σκαλώνε όσα διαμαντικά καί φλουριά 
έχνε καί κάτω άπ’ τό προσκεφάλι τ’ βάζνε τή σακκοΰλα μέ παράδες καί 
γΰρω χρυσοκεντημένα μαντήλια καί πετσέτες.

Τή λεχούσα θά τήν βάλνε τά καλά άσπρύρρουχα, τό κεντημένο σεν
τόνι, τό μεταξωτό πάπλωμα, τά καλά μαξιλάρια, στή στρωμνή άκουμποΰνε 
τό νυφκάτο φουστάνι καί τήν γαμπριάτικη φορεσιά.

Στήν κάμαρα δλ* τή νύχτα καίει ή καντήλα κ5 ή λάμπα. 1

1) Τόν Δούναβη.—2) Γράφουν τή μοίρα.
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Μια φορά από χρόνια πολλά ή μαμμή πού κοιμούντανε στην κά
μαρα της λεχούσας είδε τις Μοίρες καί άκσε πού έλεγαν πώς τό σαλό 
όταν γίνουνταν δέκα χρονώ θάπεφτε στο πηγάδι καί θά πνίγουνταν.

Ό  νουνός τό καρτέραγε. Μιά μέρα τον άποκρύφιασε κ’ έβαλε τό χέρι, 
τ’ πάνω στη λάσπη που ήταν γύρω στό πηγάδι. Μόλις την εβαλε τό παιδί 
στο στόμα τ’ μόνε μιας πέθανε.

Ά πό τότες κανείς δέ ματαεϊδε τις Μοίρες.
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Τά γραμμένα δέ σβοΰνε
(Καστανιές)

"Ενα καιρό ήταν ένας βασιλές καί μιά βασίλσα καί δεν έκαμναν 
παιδιά. Ό  βασιλές μιά μέρα λέγ’ στη βασίλσα : «Γυναίκα, παιδιά δεν έχ- 
με, ποιος θά βασιλέψ’; ας πάρμε ένα απ’ τ’ ορφανοτροφείο».

Στέλνε ένα δούλο πάγει καί πήρε ένα παιδί καί κείνο βγήκε ’ Αρα
πάκι.

Τό ειδ’ ή.βασίλσα, δεν τό ήθελε. ’Ήθελε να τό στείλ’ πίσω.
Την λέγ’ ό βασιλές: «Τώρα νά τό στείλμε δεν κάνει, άς τό μεγαλώσμε 

κι’ ό Θεός μεγάλος είναι».
Στό χρόνο γεννάει ή βασίλσα καί κάνει κορίτσι. Στις τρεις μέρες 

πήγαν οί Μοίρες τό βράδυ νά μοιράνε τή βασιλοπούλα καί λένε: «’Έγραψ’ 
6 Θεός αυτή ή βασιλοπούλα νά πάρ’ αυτό τό ’Αραπάκι καί νά βασιλέψνε 
στό βασίλειο».

Τ’ άκσε ή βασίλσα καί δέ την καλοφάνκε, λέγει τον βασιλέα : «Νά 
ξεκάνμε τ’ ’Αραπάκι». Λέγει κι’ ο βασιλές: «’Ά ς  τό μεγαλώσμε κι.’ ό Θεός 
μεγάλος είναι».

Μεγάλωσε τό παιδί, έγινε δέκα επτά χρονώ, ο βασιλές τό έδοσε πα~ 
ράδες, ένα άλογο καί τό εΐπε νά πάγη νά εύρη τό Θεό καί νά τον πή 
εκείνα πού έγραψε νά τά σβύσ’.

Πήρε τό παιδί τό δρόμο, πήγε, πήγε, βραδιάστηκε σ’ ένα μοναστήρι, 
βρίσκει κεΐ ένα καλόγερο.

Ό  Θεός κάθε μέρα τον έρριχνε μιά πρόσφορά ώς πού νά φάγη, γιατί 
ήταν πολύ φιλάργυρος, κείν’ τή βραδιά τον έρριξε δυό, νά φάγη καί τ ’ 
’Αραπάκι. Ό  καλόγερος έκρυψε τή μαλακιά προσφορά καί τδδοσε τή ξερή.

Τό πρωί πού σηκώθκε τό είπε : «Πού θά πας ;.» Καί κείνο είπε : Πάγιο 
νά εύρω τό Θεό νά τον πώ τά γραμμένα νά τά σβύσ’ ».

—Νά τον πής καί μένα νά μέ πάρη, φθάνει τόσο πού βασανίσθηκα.
Πήρε τό παιδί τό δρόμο, πάγει, πάγει, βρίσκει εναν άλλο καλόγερο.
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β0  καλόγερος τό πήρε το περιποιήθκε, τύ φίλεψε, καί τό είπε: «Που πας ;»
—ΓΙάγο) να βρω τό Θεό να σβυσ’ τα γραμμένα.
—Να τον πής καί για μένα να μη μέ δίν’ άλλα καλά, δεν έχω τόπο 

να τά βάλω.
Ξημέρωσ’ ό Θεός τη μέρα, φεύγει τό παιδί. Πάγει σέ μια ακρογιαλιά, 

βρίσκει ένα γέρο. 'Ο γέρος λέγ’ στ’ ’Αραπάκι:« Πού πας τ’ αγόρι μ3; »
—IΙάγω vet ευρό.) τύ Θεό.
—Τί θά τον κάνεις τό Θεό ;
—Νά τον πώ νά σβυσ’ τά γραμμένα.
—Είμ’ εγώ ό Θεός. Νά πής τύν βασιλέ, τά γραμμένα πότες δέ σβοΰ- 

νε. Συ τ’ αγόρι μ’ , τιύρσ πού θά πας, νά πής τον καλόγερο τον φιλάργυρο 
πώς σαράντα ακόμα χρόνια θά τυραννιστεί εκεί καί'στον άλλο τον κα
λόγερο, όσο καί φιλεύει τον κόσμο καί δίν’ , άλλο τόσο πολλά θά τον δίνω, 
ύστερα θά βρεις ένα τρεχάμενο νερό, νά μή φοβηθής, νά χτυπήσης τ’ άλο
γο σ’ καί νά περάσης.

Τό παιδί εύχαριστάει τό Θεό καί φεύγει. Είπε στους καλόγερους τί 
τύν είπε δ Θεός. Βρίσκει στο δρόμο τό τρεχάμενο νερό, χτΰπσε τ’ . άλογο 
τ’ καί πέρασε, έγινε άσπρο καί χάθκε ή μαυρίλα τλ

Πάγει στο παλάτι. Τό βλέπ’ ή βασίλσα άπ’ τό παραθύρι καί λέγει: 
«Νά γαμπρό νά κάνμε καί θά κάμναμε τον Άράπη γαμπρό*».

Τό παιδί άνέβκε απάνω καί πάγει ϊσια στο βασιλέα, φιλεΐ τό χέρι τ’ 
καί τον λέγει πατέρα: «Πήγα ηύρα τό Θεό καί μέ είπε: Τά γραμμένα δέ 
σβοΰνε».

Ό  βασιλές κ’ ή βασσίλσα τον έκαμαν γαμπρό, τον έδοσαν τή βασι
λοπούλα καί βασίλεψαν στο βασίλειο όπως είπανε οί Μοίρες.
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Ή Μοίρα που την καλομοίρανε
(Τζετώ)

’Ήτανε μι.ά μάννα κ’ είχε μιά κύρη άκαμάτα καί τηνε μάλωνε πού 
ούτε έπ:ά σαϊτιές δεν έρριχνε στο παννί τή μέρα.

Νά καί περνάει τό βασιλόπουλο καί ρωτάει μιά γρηά πουταν έξω άπ" 
τό σπίτ’ , τί φωνές ακούονται;

—ΙΙαιδάκι μ’ , μαλών’ ή μάννα την κόρη πού δέ βγαίν’ απ’ τον αρ
γαλειό, πού κουράστηκαν τά χεράκια της νά τινάζ’ τή σαΐτα καί νά χτυ- 
πάη τό χτένι.

—Λύτη να λέγ’ τό βασιλόπουλο, θά πάρω γυναίκα πούναι τόσο προ- 
κομένη.

Παντρεύτηκαν. Ή  άκαμάτα στο στρώμα, στη μεριά τού βασιλόπουλο
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έβαλε μαλλί καί απ’ τή δίκη της μέρια καρύδια κι’ όταν γύριζε στο στρώμα 
τα καρύδια έτριζαν.

Τή ρωτάει τό βασιλόπουλο τι έχ’ , καί κείν’ λέγει: Ά π ’ τήν πολύ τήν 
κούραση νά τινάζη τή σαΐτα καί νά χτυπάη τό χτένι τρίζνε τα κόκ- 
καλά της.

Τό βασιλόπουλο τήνε λυπήθκε καί τήν είπε, νά μή ματακαθήσ’ πια 
στον αργαλειό.

Ή  γρηά ήτανε ή Μοίρα πού τήν καλομοίρανε τήν ώρα πού γεννήθκε.

ΛΒ'

ΤΥΧΗ m ΓΜΩΣΗ
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Ή Τύχη μέ τή χρυσή πλεξούδα
(Καλλικράτεια)

Μπροστά από πολλά χρόνια ήτανε μια μεγαλοκόρη, ή άγγονή τοΰ 
Κότα καί δεν άνοιγε ή Τύχη της.

Μιά μέρα ή Μοΐρα τήν είπε' «Κόρη μ’ , ή δική σ’ ή Τύχη είναι μέ 
χρυσή πλεξούδα, τόσο καλή είναι. Σήκω ένα πρωί καί πάνε στο βουναλάκι 
πριν βγει δ ήλιος, μέ τό δεξί σ’ τό πόδι νά χτυπάς κατά γης νά τήνε ξυ~ 
πνήσης καί πες χήνα :

"Όλες οΐ Τύχες ξύπνησαν καί ή δική μ’ κοιμάται.
Ξύπνα Τύχη μ*, ξύπνησε, ξύπνα καί μή κοιμάσαι.
Χρυσή μου Τύχη μ’, άνοιξε καί ελα νά μέ πάρης.

Καί θά ξυπνήσει».
Τό'καμε, άνοιξ’ ή Τύχη της, καλοπαντρεύτηκε κ’ έ'ζησε καλά κ’ ευτυχι

σμένα μέ τό στέφανο.
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Ή γουρούνα μέ τά γουρουνάκια
(Καδήκιοϊ)

"Οποιος βρεΐ τή γουρούνα μέ τά γουρουνάκια άπάν’ σέ παρά 1), καί 
νά είναι τά οπίσθια τής γουρούνας άνακουφωτά, νά χωρή ένα τσακνάκι, 
τότες αυτός δ παράς έχ’ μεγάλη αξία καί θά κάνη τή τύχη τ’. Μιά κά
μαρη γιομάτη παράδες γύρεψε, οί Ευρωπαίοι σέ τή δίνε.
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1) Νόμισμα.
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Ή  Τΰχη Υλ  ή Γνώση
'ν3άστρ©)

’Έκατσαν στο δρόμο ή Τΰχη κ’ ή Γνώση, περνάει κΓ ένας φτωχός 
λέγ’ ή Τΰχη:«Έγώ αυτόν τον καϋμένο θά τον κάνω πλοΰσιο νά μή τυραν- 
νιέται». CH Γνώση λέγει: «Χωρίς νά είμαι γώ, τίποτε δε μπορείς νά
κάνης*.

Την άλλ’ μέρα δ φτωχός πάγει στη πατρίδα τ ’ και πήγε στο χωράφι 
νά δουλέψ’ , ηΰρε πέτρες γυαλιστερές, που άστραφταν, έβαλε στο τρουβά 
καί τις πήγε στά παιδιά του αδελφού τ’ νά τις παίζνε. Τό βράδυ δ φΰλα- 
κας που γΰριζε στο χωριό πέρασε άπ’ εκεί καί τις είδε πδστραφταν, άραγε 
λέγει τί είναι ; Βρυκόλακα: είναι ; πάγει κοντά τις πήρε καί τό πρωί τις 
πήγε στο βασιλέ

Ό  βασιλές τις γνώρσε που εινε πριλάντια καί τον είπε, που τις ηΰ- 
ρες ; κΓ αυτός είπε στοϋ ταδενοΰ τό σπίτι.

Ό  βεσιλές έστειλε τον φώναξε καί τον ρώτσε πού τις ηδρε κΓ αυτός 
είπε : «Οι όχθροί μέ γιόμωσαν τό χωράφι μ’ δλο γυαλιά πολλά».

Ό  βασιλές τον έκαμε γαμπρό, τον έδοσε τη βασιλοπούλα γιά νά πάρ’ 
τά πριλάντια καί γένει πλοΰσιος.

Τον πάντρεψε, τό ένα βράδυ, τό άλλο τό βράδυ, ό γαμπρός δεν πήγε 
μαζύ μέ τη κόρη τ’ . Ή  βασιλοκόρη έκαμε παράπονα στο πατέρα της. Λέ
γει, τί μέ τον έδοσες αύτόνα, αυτός δέ ξέρ’ τον κόσμο.

Ό  βασιλές θύμωσε. Έγώ λέγ’ , τον καταδέχτηκα καί τον έκαμα γαμ
πρό κι5 αυτός την κόρη μ’ δέν την καταδέχεται, καί αποφάσισε νά τον 
κρεμάσνε.

Λέγ’ ή Γνώση την τΰχη: «’Άιντε τώρα πού τόνε κρεμάνε, πάνε νά τον 
γλυτώσης, έγώ σέ είπα άν δέν είμαι γώ, δέ μπορείς νά τον κάνεις πλού
σιο».

Τότε είπε ή Τύχη, πάμε μαζΰ νά τον γλυτώσης. Πήγανε καί τον λέ
γει ή Γνώση: «Νά πής τον βασιλέ την πρώτη βραδιά τίμσα εσένα, τή δεύ
τερη τό στρατό σ ’ καί τή τρίτη θά πάγω στη κόρη σ’ ». ’Έτσι·πού τον ώρ- 
μίνεψε ή Γνώση γλύτωσε καί μέ τη Γνώση καί μέ τή Τΰχη έζησε καλά κ’ 
έκαμε πολλά μισθά *) στον τόπο.

1.) Έλεημόσύνες.
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κοιμισμένος. Τά κόκκινα αύγότσεφλα.—16 Ό τάφος τοϋ Κωσταντίνου. —17. Τά 
ψάρια το» Μπαλουκλή.—18. Ή ατελείωτη λειτουργία.—19. "Ο κοιμισμένος. —20 Ή 
άκράνοιχτη πόρτα.—21. Τό πάρσιμο τής Πόλης.—22. Στην κόκκινη Μηλιά.—23 Ή 
ευχή τής Πόλης.

Γ'. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΕΡΑ
24. Τά ευλογημένα χώματα.—25, Παναγία ή Καμπλιανή.—26. Ή ριζιμιά 

πέτρα.—27. Οί Νϋφες. —28. Τής γρηάς ιό πήδημα.—29. ”0 μαγαράς στή Ντοΰπνι- 
τσα. — 30. Ή ζουλόπετρα τοϋ Γαρδά.—31. Τά βυζιά τής Παναγίας.—32. Οί δυο 
Τούνα.

Δ'. ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
33. Ή γρηά μέ τά γίδια.—34. Ή πετρωμένη νύφη.—35. Ή νύφη μέ τό νυ- 

φοστόλι.
Ε'. ΘϋΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ

3G. Ό  Θεός.-37 . Πό:ε πίστεψαν.—38. Ό  Θεός καί τό τέκνο.—39. Τά κά- 
κ ινα κ’ οί βασιλό.τητεες.—40. *0 σαραντισμός τής Παναγίας.—41. Ή  πατημιά τού 
Χρισ;οΰ.—42 Ή  ανάσταση τοϋ Λαζάρου.—43. Τοϋ Χριστού ή ευχή.—44. *0 Χριστός 
καί τό τρίχωμα.—45. Ό  Χριστός καί ή Άράπσα.—46. Τά σαπουνόνερα.—47. Ό 
σταυρός.—48. Ο! Κατσίβελοι.—49. *Η άπαφή τοϋ Χριστού. —50. Ή  χελώνα μέ
τήφατή.—*51. Τό ζουλόδεντρο.—52. Τό αίμα τοϋ Χρίστου.—53. Ή  κασίδα.—54. Τά 
νεκρισιμια εοΰ Χριστού.—55. Ό σταυρός τοϋ Χριστού.—56. Τό τιμιόξυλο.

ΣΤ'. ΑΓΙΟΙ
57. Ό  άϊ Γιώρ/ηςό ’Αράπης.—Γ,8. Ό  άϊ Γιώργης καί το λάφι.—59. " Α ϊ  

Γιώργη μου, ακριβά πουλεϊς τό σφουγκά ο. - 60. Τό δάσος τ’ άϊ Γιώργη.-61. Ό  
ά γ ι ο ς  Νικόλαος κι° δ ά γ ι ο ς  Κασσιανός.—62. Οί φουρτούνες τοΰ άϊ Λιά.—63. *0 άϊ 
Λιάς κί'.ή άνεμοκαλή.—64. Ή Παναγία κι’ ό άϊ Λάς. —65.Ό άϊ Αιάς κΓ ό άϊ Γιάν
νης,—66.Ό  άϊ Γιάννης ό ’Αποκεφαλιστή:. —67. *0 άγιος Άγαθόνικος.— 68. Ό 
άγιος ’Αντώνιος κΓ ό διάβολος.—69. ‘Ο άγιο: Χρισιόφορος καί τό χαλάζι.—70. Ό 
άϊ Θόδωρος.—71. *0 άγιος Χαράλαμπος.—72- eO τάφος τοϋ άγιου Χρυσόστομου.— 
73. *0 άϊ Θανάσης.—74. Τά .Συμόγιορτα.—75. Ή άγια Μαρίνα κι* ή άγια Παρα
σκευή.—76. Ή αγία Παρασκευή.—77. Ή όσ α Μσρία.—78. 'Αγία Μαύρα ή γαλατε
ρή.—79. Ή αγία Έλισσάβετ.—80. Ή αγία Κυριακή.—81. Ή  αγία Κυριακή μέ τό 
παιδί της.
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Ζ'. ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
82. Παναγία ή Σηλυβρινή. - 83. Ή  Παναγία τοΰ Κονομειον.—84. *Η εΙκόνα 

τ ’ αϊ Λιά.—85. Τό μοναστήρι τής Σκαλωτής. — 86 . Τ ’ ayto λείψανο τής όσιας Ξέ
νης.—87. Τό μοναστήρι τ’ άγιου Παύλου.

Η'. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑ
8 8 . Τ ’ άν ιχτά ουράνια.—89. Οι τσαχεΐλες καί τ ' άδειο κοιλό.—90. Τ ’ άο.ρα 

—91. 'Η  γής. — 92.Ό  άχερόδρομος.—93.Ή  σολομωνική καί τό φεγγάρι.—9i. *H μά« 
γισσα πού κατέβαζε τό φεγγάρι.—95. Τόν Μάη τό φεγγάρι 

Θ'. ΜΗΝΙΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ
96. Οί μήνιδοι.—97. Ό  Φλεβάρης.—98 “Ο Μάρτης.—99. 'Ο παγεμός τοΰ 

Μ άη.—100. *Η Δευτέρα.—101. Ή  κακία ώρα τής Τρίτης.—102. Οί Σαββαιιανοί.
Γ . ΦΥΤΑ

103. Τ’ αμπέλι.—101. Ή  καυκαλύτρα. —105. Τ’ άβάτσουνα.—106. 'Ο  βασι
λικός.—107. Τό άγαποβόοανο. —108. Τό ντεμίρ μποζάν. —109. Τό ρεβίθι.—110. Τό 
λινάρι.—111. 'Η  κουκουνάρα κ’ ή βρίζα. —112. Τό στάρι κ* ή σίκαλη.—113. Τό πα
ράπονο τοΰ σταριού.

ΙΑ '. ΖΩΑ

111. Ή  γάτα.—115. Ό  σκύλος.—116. Τό μουλάρι.—117. Τό λάφι.—118. Ή  
νυφίτσα.—119. Ή  Φώκια.— 120. Ή  αρκούδα.—121. Ό  άΐ Γιώργης κι" ό κιόρ τυ- 
φλίτης.—122. "Η δεκοχτούρα.—123. Ό  Γκιώνης.—124. Τό χελιδόνι.—125. Ό  λέ- 
λεγκας.—126. Ή  κουκουβάγια.—127. Τό αηδόνι.—128. 'Η  ρώγα, ή χελώνα, ή φαρ· 
μάκα, ή μέλισσα·, κι’ ό σκαντζόχερος.— 129. Ό  ζευγάς κ° ή γλώσσα τά ζώα.

ΙΒλ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ
130. Τό παιδί μέ τό κεράσι.

ΙΓ '. Η ΖΥΓΑΡΙΑ
131. Ή  ζυγαριά τής δικαιοσύνης.

ΙΒ'. ΕΘΝΗ
132. Σ ' αυτό, τό μάτι μ" κούρασε.—133. Τό νοίκι τοΰ δοντιού.—-134. Τ ’ αρ

μένικο κ5 εβραϊκό σπίτι.— 135. Ή  γωνιά.—136. Γιατί οί ’Εβραίοι Ιχνε τρύπια πό
δια.—137. Τό παιδί στο βαρέλι τά βελόνια.—138. Τό βιβλίο κ’ οί ’Αρβανίτες.— 
139. Ή  γενεά τής Κατσιβέλας,

ΙΕ'. ΔΡΑΚΟΙ
140. Ό  Δράκος.—141. ‘ Η προγιαγιά μ’ κΓ ό Δράκος.— 142. Ή  προγονή τής 

γρηάς κ5 ή κόρη της.—143. Οί Δράκοι καί τά δυο αδέλφια.

ΙΣΤλ ΘΗ ΣΑΥΡΟΙ
144. Τά σιτοιχειωμένα φλουριά.—145. Ό  Μάλτεπες.—146. Δυο κάμαρες φλου

ριά.—147. Ό  Άράπης.—148. Οί παράδες τής Σηλυβριάς. —149. Ή  στοιχειωμένη 
κριμίτσα.—150. Τό κατάστιχο μέ τις κρυμμένοι θησαυροί.—151. Τά στοιχειωμένα 
φλουριά. —152. Τό Τεκέ ντερέ.—153. Τό νύπνιασμα.

ΙΖ '. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

154. Τό στοιχειό.—155. Ή  χρυσή σ α λ ι α ρ ί ν α . — 156. Τό στοιχειό στή'" ΓΙόλη. 
—157. Τά στοιχειωμένα δέντρα.—158. Ή  νύφη πόγινε στοιχειό.
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ΙΗ'. ΙΣΚΙΟΣ
159. *0 ’ίσκιος τού σπιτιού. — 160. Ό  ίσκιος τή νύχτα.—161. Άρίστη, Άρίστη. 

—162. Τό μαύρο πουλί. —163. *0 ίσκιος στό πηγάδι.

ΙΘ '. Κ ΑΔΛΙΚ ΑΝΤΖΑΡΟΣ

161. *0 Καλλικάντζαρος.
Κ'. ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΜΑ

165. Τό Νυχτοπάτημα.
ΚΑ'. ΔΑΙΜΟΝΟΙ

166. *0 δαίμονας.—167. Τ ’ αβάπτιστο.—168. Τά δαιμόνια.—169. Τά φλουριά.

ΚΒ' Ν ΙΡ Λ Τ Δ Ε Σ

170. Οί Νεράιδες κμί Νεράιδοι.—171. Τό τραγούδι τής Νεράιδας.—172 *Η 
Νεράμδα τοΰ Μάλτεπε.—173. Ή  γρήά κ“ ή Νεράιδα.—174. Ή  Νεράιδος υ? ή.—175. 
Ή  Έλένκω απ’ τό νεραϊδόσογο.

Κ Γ . ΤΑ ΕΦΤΑ ΣΚΟΤΙΔΙΑ
176. Τά Ε φ τά  σκοτίδια.

ΚΔ'. ΓΟΡΓΟΝΕΣ
177. Οί Γοργόνες.

178. Οί Στρίγγλες.
ΚΕ\ ΣΤΡΙΓΓΛ Ε Σ 

Κ ΣΤ '. Μ ΑΓΙΣΤΡΕΣ

179. Οί Μαγίστρες.—180. Ή  γυμνή μάγισσα.- 181. Τά μάγια.

ΚΖ\ ΔΙΑΒΟΛΟΙ

18'2. Οί διάβολοι.—183. 01 διαβολίνες.—184. ”0  κουτσοπόδαρος.—185. Τό κα
τσικάκι.—186. Τί κατεργάζεται ό διάβολος.—187. *0 άϊ Λιάς κι* ό διάβολος.—188 
Ή  πεθερά κ ’ ή νύφη,—189. *0 διάβολος κι’ οί μυλωνόπετρες.—190. Ό  διάβολος 
φοβήθκε τή γρηά.

ΚΗ\ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
191. Τό φάντασμα.

ΚΘ\ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ

192. °Η Πανούκλα.—193. Τό Θανατικό. —194. Ή  Βλογημένη.—195. Τά 
σταυρωμένα χωριά.—196. °Η έλέηση καί τά υψωμένα δέντρα.

Λ'. Ο ΧΑΡΟΣ ΚΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
197. *0 Χ άρος.—198. Ό  άγιος Σπυρίδωνας κ’ ή αμαρτία. —199. Τό γεφΰρι 

τής Τούνας.—200.- Ή  μεγάλη ζέστη.

ΛΑ'. ΜΟΙΡΕΣ

201. Οί Μοίρες.—202. Τά γραμμένα δέ σβούνε.— 203. Ή  Μοίρα πού τήν 
καλομοίρανε..

ΛΒ\ ΤΥΧΗ  ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

201. Ή  Τύχη μέ τη χρυσή πλεξούδα.—205. Ή  γουρούνα μέ τά γουρουνά- 
κια.—206. "Η Τύχη κ’ ή Γνώση.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΔΗΜΙΟΥ (*)

Εκείνο πού διέκρινε το Αύδήμι από τά ά'λλα χωρία τής Θράκης 
ήταν και ή δικομανία των κατοίκων του. 'Όπως αί αρχαίοι ρωμαίοι δεν 
βαρύνουνταν τις δίκες, έτσι καί οΐ κάτοικοι των λοιπών Γανοχώρων συνή
θισαν νά βλέπουν κάθε μέρα Αύδημκοτας να πηγαίνουν στο Μυριοφυτο, 
δπου ήταν τό δικαστήριο, για νά δικασθούν. Μάλιστα, ελλείψει δικηγό
ρων, μορφώθηκαν εγχώριοι πρακτικοί δικολάβοι, οί όποιοι ήξεραν δλους 
τούς τύπους των δικονομιών καί την ουσία τού δικαίου,πού εκαμναν κατά
πληξη καί σ’ αυτούς τούς τούρκους δικαστάς.

Μεγάλες δίκες πού βάσταξαν χρόνια κ.Γ έγιναν ιστορικές κι έμειναν 
ως χρονολογίες για νά θυμούνται άλλα λεπτομερειακώτερα πράγματα 
ώς π.χ. ε γ ώ  π α ν τ ρ έ φ κ α  π ρ ί ν ά π ό τ’ Γ κ ά σ α ,  δηλ. προτού γίνη 
ή δίκη τής Κάσας ή καί τό επεισόδιο τής Κάσας. 'Η Κάσα δέ αύτήρ ήταν 
τό χρηματοκιβώτιο ενός προύχοντος, τού Κ υ ρ γ ι ώ ρ γ η, πού πεθάνε 
καί είχε πολλά παιδιά από δυο γυναίκες. Επειδή δέ τά παιδιά τής πρώ
της γυναίκας του είχαν την υπόνοια δτι αδικούνται στη διαθήκη τού πε
θαμένου πατέρα τους, πριν ακόμη άνοιχθή αυτή καί γίνη ή διανομή, που 
γι’ αυτό ήρθε καί ό κ ρ ι τ ή ς  από τό Μυριοφυτο καί σφραγίσθηκε ή 
Κάσα, τό βράδυ τής παραμονής τής διανομής, οί ενδιαφερόμενοι μέθυσαν 
τον κριτή, τον παρεπλάνησαν, προσεταιρίσθηκαν τό μοναδικό σιδηρουργό 
τού χωριού κ’ έσπασαν τήν Κάσα καί έκαμαν δική τους αυθαίρετη δια
νομή. Επόμενο ήταν να γίνγ] μεγάλη δίκη, νά περιπλεχθή ή υπόθεση 
καί νά διαιωνισθή.

"'Αλλη ιστορική δίκη ήταν έξ αιτίας τής κοπής ενός δένδρου, μιας σκα- 
μνιάς πού ήταν στήν πόρτα ενός κρασομάγαζου.Τό δέντρο εμπόδιζε τον ιδιο
κτήτη τού κρασομάγαζου, κι* αυτός τό έκοψε μια νύχτα, μια πού ό ίδιοκΐή- 
της τής σκαμνιάς άρνήθηκε νά τό κόψη. ’Έκαμε δέ κρότο μεγάλο αυτή ή 
δίκη γιατί εκείνος πού έκοψε τή σκαμνιά λογίζουνταν τήν εποχή εκείνη 
ισχυρός παράγων καί είχε σχέσεις μέ τις τουρκικές αρχές καί ήταν συγγε" 
νής των κρατουντών μέσα στο χωριό. Κανείς δέν πίστευε δτι θά έχανε στή 
δίκη καί μολαταύτα, ύστερα από πολλές αναβολές καί ένστάσεις, στο τέλος 
καταδικάστηκε. Αυτό δέ όφείλουνταν στο νεαρό τότε δικολάβο καί άγνω

* *Ορα σελ. 382 ΣΤ ', τόμου.
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στο άχυμη για την επίμονη του καί την τόλμη του Σ τ ρ α τ ή Κ α κ ο ύ -  
λ α η Σ τ ο ΐ λ η.

Σημειωτέου ότι αυτοί πού αναλάμβαναν δίκες δεν είχαν ώς επάγ
γελμα βιοποριστικό τή δι.κολαβία, αλλά από φιλία η από συγγένεια, ερα
σιτεχνικά αναλάμβαναν δίκες. Ό  κυριιότερος όμως λόγος πού έπέμειναν 
τόσο πολύ, μέχρις ότου φέρουν εις πέρας την υπόθεση ήταν ή αντιζηλία 
καί τό πάθος πού θά είχαν μέ τον άντίδικο ή καί μέ τό δικολάβο τοΰ άν- 
τιδίκου. Οί κάτοικοι των Γανοχώρων έλεγαν ειρωνικά ότι τ ο ΰ  Α ύ δ η- 
μ ι ο ΰ  τ ό  ν ε ρ ό  β γ ά ζ ε ι  δ ι κ η γ ό ρ ο υ ς ,  καί δεν είχαν άδικο. 
Ελέγετο μάλιστα στο Αύδήμι, ότι ένας μητροπολίτης Γάνου καί Χοόρας, 

ό Τιμόθεος (18713-1875), θέλησενά άποτρέψη τή μανία αυτή τοΰ ποιμνίου 
του, νά τρέχη εις τά Τουρκικά δικαστήρια, καί κοντά στο πνευματικό του 
δικαστήριο έσΰστησε,ούτως είπεΐν, καί πολιτικό, διά νά έξομαλύνη τις δια
φορές των χριστιανών. Ή  μεταρρύθμιση αυτή τοΰ μητροπολίτου καθώς 
καί άλλοι νεωτερισμοί του προσέκρουσαν στις συνήθειες των κατοίκων καί 
υπήρχε μια διάδοση ότι τον σκότωσαν οί κάτοικοι τής περιφερείας. Μά
λιστα ώνόμαζαν καί ώρισμένους προύχοντας ώς ηθικούς αυτουργούς, αλλά 
από τις ανακρίσεις δεν αποδείχθηκε ή πραγματική αιτία τοΰ φόνου, ούτε 
οί ηθικοί αυτουργοί άποκαλύφθηκαν.

’Αλλά ή μανία αυτή των Αύδημιωτών γιά τις δίκες δέον νά έξηγηθή 
από τήν αστική συνείδηση πού τήν έμόρφωσε ή παλαιοτάτη παράδοση. 
"Ολα σχεδόν τά σπίτια στο Αύδήμι ήταν τό ένα κολλημένο στο άλλο, τά 
περισσότερα δέ* ά δ ρ ε φ ο μ ο ί ρ γ ι α, δηλ. πατρικά σπίτια πού τά μοι
ράστηκαν τά αδέλφια καί πολλά πάλι απ’ αυτά τά μερίδια περιήλθαν στήν 
κυριότητα άλλων καί έτσι ήταν επόμενο νά άναπτυχθή ζωηρή συνείδηση 
τοΰ άστικοΰ δικαίου. Ή  μεσοτοιχία ήταν γνωστότατη σ’ όλους τούς κατοί
κους, καί στις γυναίκες ακόμη, συναντούσε δέ μόνον εις ουδέτερο γένος : 
μ ο υ σ τ ε ρ έ ι κ ο  το ν τ’ β ά ρ, δηλ. ό τοίχος, π. χ. «τ ό ν τ ’ β ά ρ’ 
α ΰ τ ό ε I ν α ι μ ο υ σ τ ε ρ έ ϊ κ ο » .  ΤΙ λέξη αυτή στύ Αύδήμι λέγουν- 
ταν μόνο γιά τούς τοίχους, ένφ στήν Κων)πολη καί ίσως καί σέ άλλα μέρη 
λέγουνταν καί γιά άλλα πράγματα όπως π. χ. γιά τά πηγάδια κ.ο.κ. Καί 
άλλη διαφορά στύ Αύδήμι ήταν πού τό έλεγαν μ ο υ σ τ  ε ρ έ ϊ κ ο  καί όχι 
μ ο υ σ τ ε ρ έ κ’ κ ο 1), όπως τό έλεγαν στήν ΙΙόλη.

"Οταν θά κτίζουνταν καινούργιο σπίτι, αδύνατο ήταν νά μή λογοφέ- 
ρουν και νά τσκαωθοΰν οί γείτονες μέχρις οτου έξακριβωθή άν τό ν τ- 
β ά ρ ή ά α ν α  μ ο υ σ τ ε ρ έ ι κ ο  ή δέν ήταν καί στήν περίπτωση 
αύτή έπρεπε νά πληρώση εκείνος πού θά θά έκτιζε γ ι ά  ν’ ά κ b ή σ ’ , 
ά π ά ν’ 3). Πολλές φορές τό ζήτημα δέν λύουνταν ούτε μέ τήν πληρωμή,

1) Ή  λέξη Τουρκική.—2) Νά άκουμβήση έπάνα>,
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οπότε εκείνος πού έκτιζε άναγκάζουνταν νά κάμη καινούργιο τοίχο και 
άφηνε στο μετάξι’ στενό χώρο καί ό χώρος αυτός λέγουνταν ρ ΰ μ (η) 
καί κατά παραφθορά, μέ τήν προσθήκη τού άρθρου, d ρ ύ μ’. Για νά 
έςακριβωθή δέ αν 6 τοίχος ήταν κοινός έ'πρεπε νά βεβαιώσουν οί γερον- 
τότεροι πώς είχαν τά πράγματα παλαιότερον, ποιος ήταν 6 αρχαιότερος 
ιδιοκτήτης, άν ήταν δρόμο; ή ρύμη, ή β ι ρ α ν έ ς 1). Προσκομίζουνταν 
δέ καί έγγραφοι αποδείξεις γιά νά κατοχυρωθούν τά δικαιώματα ενός 
έκαστου, καί γΓ αυτό στο Αύδήμι υπήρχε καί ή λογία προιμία, πού λέ- 
γουνταν αυτούσια:

"Οταν έγγραφα μιλούν 
οί χωριάτες σιωπούν.

Επίσης αντεγκλήσεις δημιουργούνταν καί γιά τήν κατεύθυνση π!ού 
θά έδιναν στά νερά τής βροχής. Δηλαδή άν ό κτίζων ή ό παλαιός ιδιο
κτήτης κατά πόσον είχε υποχρέωση νά βάλη λ ο ύ κ ι α καί νά π ι ά σ^  
τά νερά γιά νά μην τρέχουν επάνω στο σπίτι τού άλλου, άν συνέβαινε τό 
ένα νά είναι υψηλότερο από τό άλλο.

’Ακόμα καί ή ρυμοτομία προστατεύουνταν από τις κοινοτικές αρχές 
καί όταν θά έκτιζε κανείς έπρεπε νά έξετάση ό μουχτάρης καί ή δημογε
ροντία γιά νά μην παραβιασθή ό δρόμος. Μάλιστα έπεκράτησε συνήθεια 
νά άφήνη ό νοικοκύρης λίγο μέρος από τό οικόπεδό του γιά νά πλατύνει 
ται δ δρόμος. Θυμάμαι όταν μετά τό σεισμό των Γανοχώρων, πού έγινε 
στά 1912, άρχισαν οί Αύδημιώτες νά κτίζουν τά γκρεμισμένα σπίτια τους 
κάποιος παρεξέκλινε από τό οικόπεδό του, ίσως από αδεξιότητα τού κτί
στη, καί πήρε μέσα στο σπίτι του καί μέρος από τό δρόμο. Ό  μουχτάρης 
όμως καί ή δημογεροντία τού επέβαλαν καί γκρέμισε τον τοίχο, πού είχε 
ήδη φθάσει σέ αρκετό τίψος, καί τύν έκτισε παραμέσα.

Τό κτίσιμο τών σπιτιών, ύστερά από τις αντεγκλήσεις καί τον συμβι
βασμό τών ενδιαφερομένων, έλάμβανε πανηγυρικό καί χαρμόσυνο χαρα
κτήρα. Κατά τον αγιασμό δέν σφάζουνταν κόκορας ή αρνί, όπως εις άλλα 
μέρη, αλλά μέσα στά θεμέλια έβαζαν ένα μπουκαλάκι μέ αγιασμό.

Κατά τη διάρκεια τού κτισίματος οί συγγενείς καί οί φίλοι τού νοικο
κύρη θεωρούσαν χρέος των νά στείλουν δώρα στούς μ α σ τ ό ρ ο υ ς 1 2 3) 
(=κτίστες). Καί έκτος από τά καθιερωμένα έ ν α  π ι ά τ ο  b ι λ τ έ κ Γ

1) Οικόπεδο.
2) Ή  αιτιατική τού πληθυντικού στό Αύδήμι ήταν δπω; καί ή ονομαστική· 

ήτοι μ α σ τ ό ρ’ , σ’ μ α σ τ ό ρ ’ (=είς τούς μαστόρους). Ή  ονομαστική τού 
Ινικοΰ έκαμνβ ό μ ά σ τ ο ρ ς ,  άλλα πολλοί άνδρες κάί σχεδόν όλες οι γυναίκες 
έλεγαν ή μ ά σ τ ο ρ ς .  Μόνον δταν ακολουθούσε καί τό δνομα τού τεχνίτη 
τότε τό μ ά σ τ ο ρ ς  γίνουνταν μ ά σ τ ρ ο - π. χ. ό ή ή μ α σ τ ρ ο-Γι ά ν ν’ ς .
© ρ α κ ι κ ά Ζ', 21
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ε ν α b ο υ κ « λ(ι) ρ α κ ΐ, έστελναν και κομμάτια υφάσματα (b α α μ ά- 
δ ε ς) καινούργια για να κάμουν ποκάμισα οι μαστόροι.

'Γην ήμερα δέ που θά πήγαινε το ύφασμα 6 φίλος ή (3 συγγενής, θά 
τύ έπαιρνε στα χέρια του ένας μάστορας καί θά έβγαινε στο πιο υψηλό 
σημείο τής οικοδομής. ’ Από κεΤ ί)ά ε δείχνε τό ύφασμα, βαστώντας αυτό 
τεντωμένο στά χέρια του, και θά φώναζε αρκετή ώρα γιά νά άναγγείλη 
στο χωριό τό γεγονός. Έκτος δέ που θά έλεγε τύ όνομα καί τό επίθετο τοΰ 
δωρητοΰ, θα έλεγε καί διάφορες ευχές, από τις όποιες καθιερωμένη ήταν :

Me καλό νά πάη στο Χατξλίκι 
κοί νά γυρίση.

’ Αν είχε παιδιά έλεγε : Μ έ κ α λ ό ν ά π α ν τ ρ έ ψ η τ ά  π α ί
δ ι ά  τ ο  υ. "Αν ήταν λεύτερος, έλεγε : Μ έ κ α λ ό  ν ά π α ν τ ρ ε φ τ ή 
ν ά κ ά μ η π α ι δ ί  ά καί άλλα.

"Οταν δέ κανείς ανύποπτος ακούε τις φωνές καί ρωτούσε : Τ ί  φ ω- 
ν ά ζ ’ ν α ; » θά τοΰ απαντούσε ό άλλος που ήξερε : «Φ ω ν ά ζ’ ν α 
ά σ κ ι έ ς, σ’ Γ ι α ν ν ά κ (η) τ ο υ  σ π ί τ’ ».

Άξιοσημείωτον δέ είναι ότι οί ά σ κ ι έ ς δέν φωνάζουνταν στη 
γλώσσα που μιλούσαν οί χωριανοί, αλλά σέ κάπως περιποιημένη, δηλ. στην 
κ α θ α ρ ε ΰ ο υ σ α, που στο Αυδήμι την έλεγαν : έ λ λ η ν ι κ ά. Π. χ. 
« Α υ τ ό  ς κ ρ έ ν’ έ λ λ η ν ι κ ά».

Τά σπίτια στο Αυδήμι ήταν όλα ομοιόμορφα* τά διέκρινε όλα ή στε- 
νότης τοΰ χοίρου. Λίγα ήταν τ ά  λιθόκτιστα που τά έλεγαν γ κ ε β γ κ ί ρ γ ι α* 
Τά περισσότερα ήσαν ανάμικτα : είχαν καί τοίχους καί ξυλά. Αΰλές υπαί- 
θριες δέν είχαν έκτος από δΰο-τρία. Ούτε υπόγεια υπήρχαν περισσότερα 
από δυο. Τό ισόγειο στά περισσότερα χρησίμευε γιά αυλή, άχούργια γιά 
τά διάφορα ζώα, φωληές γιά τις κότες καί αχυρώνες. Μέσα στις αυλές, σέ 
πολλά σπίτια, ήταν καί τά κρασομάγαζα που τά έλεγαν απλώς μόνο μ α- 
γ α ζ ι ά. Σέ μερικά δέ σπίτια, εκτός από τά μαγαζιά αυτά, υπήρχαν μέσα 
στις αυλές ιδιαίτερα μικρά διαμερίσματα που χρησίμευαν γιά αποθήκη δι
αφόρων οικιακών σκευών καί καταναλώσιμων ειδών καί που λέγουνταν 
μ α γ α ζ ά κ (ι), γιά νά διακρίνεται από τό μαγαζί.. Δωμάτια στο ισόγειο 
δέν υπήρχαν. "Ενα μόνο σπίτι ήταν γεωργικό, είχε υπαίθρια αυλή καί δυο 
διομάτια ισόγεια, τής Μ α λ α κ ό φ α ι ν α ς, χωρίς όμως καί ή οικογένεια 
αυτή στά χρόνια μας νά άσχολήται με τή γεωργία, όπως δέν ασχολούνταν 
καί καμμιά άλλη.

"Ολα τά σπίτια είχα ν σ κ ά λ α ,  μερικά ευθεία καί τά. περισσότερα 
καμπύλη καί πολΰ λίγα ά ν ε μ ύ σ κ α λ α.Δηλ.ποΰ δέν ήταν ά μ π α ρ ω - 
μ έ ν η, αλλά όπως οί κινητές, χωρίς όμως νά είναι κινητή.

Σέ μερικά σπίτια παλαιών νοικοκυραίων ή σκάλα στο τέρμα της είχε
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την κ λ ι (3 α ν ή η μ π α κ α π ό ρ τ α, ή οποία τη νύχτα έκλειε, για 
ασφάλεια τού νοικοκύρη. Ή  κλιβανη άποτελοΰνταν από δύο πόρτες ή μια, 
ήπιό μεγάλη έκλειε όριζοντίως την είσοδο καί ή άλλη ή μικρότερη, έκλεινε 
εκ των άνω πλαγίως το υπόλοιπο κενό καί έπεκάθητο επί τής οριζόντιας. 
Πολλές διαδόσεις καί αφηγήσεις στο Αυδήμι υπήρχαν περί ληστρικών επι
θέσεων καί τεχνασμάτων. Λέγεται δτι κάποτε οί κλέφτες είσεχώρησαν 
μέσα σ ’ ένα αρχοντόσπιτο καί έφτασαν στην κλιβανη, ή οποία ήταν τόσο 
καλά κλεισμένη που δεν υπήρχε τρόπος νά παραβιασίίή. Καί τότε οί κλέ
φτες άρχισαν νά γρατσουνίζουν τά σανίδια τής κλιβανής καί νά προσποι
ούνται τή γάτα. Αυτό έξενεύριζε τό νοικοκύρη καί είπε στη γυναίκα του 
νάπάη νά άνοιξη επί τέλους την κλιβανη γιά νά μπή αυτή ή γάτα μέσα. 
'Οπότε αντί γάτας ώρμησαν μέσα οί κλέφτες καί βασάνισαν πολύ τον νοι-' 
κοκύρη γιά νά τούς φανέρωση τους θησαυρούς του. ’Ακόμη ελέγετο δτι 
καί πυρωμένη πυροστιά τον πέρασαν στον λαιμό του. Καί δλες αυτές οί 
διηγήσεις λέγουνταν μέ αφάνταστες λεπτομέρειες ονομάτων καί πραγμά
των, ληστών, ληστευθέντων καί κλοπιμαίων, οί όποιες όμως μάς δια
φεύγουν.

Έκτος άπο την κλιβανη τά παλαιά σπίτια στο τέρμα τής σκάλας, 
μάλλον εις τό κενό τό όποΐο δημιουργούσε ή σκάλα καί γιά νά λιγοστέη 
τό χάσμα είχαν τό τ ρ α π ε ζ ό ν  (ι), ένα τραπέζι ακίνητο, τό όποΐο χρη
σίμευε στις γιορτές καί γενικά στις δεξιώσεις, γάμους, βαπτίσεις καί άλλα* 
γιά νά εναποθέτουν τους δίσκους καί τά ποτήρια χάριν ευκολίας.

’Από τή σκάλα ό αναβάτης έβγαινε στο γ λ ι α κ ό δπου ήταν οί πόρ
τες τών δωματίων-ένα από τά όποια θά είχε τό ό τ ζ ά κ (ι). Καί κείνο 
τό δωμάτιο θά λέγουνταν γ ω ν ι ά. Ή  γ ω ν ι ά  χρησίμευε καί ώς μαγει
ρείο, κάθουνταν δέ εκεί ή οικογένεια τις περισσότερες ώρες, πρύ παντός 
τό χειμώνα. Τά παιδιά, τό καθένα είχε τή θέση του γύρω στη γωνιά. Οί 
δυό άκρες δέ αυτής πού λέγουνταν π α ρ α γ ώ ν ι α, ήταν οί πιο περιζή-' 
τητες θέσεις καί προιυρισμένες γιά τά μικρότερα καί πιο χαϊδεμένα παι-" 
διά τοΰ σπιτιού. Γύρω στη γωνιά λέγουνταν τά παραμύθια καί παίζουνταν 
καί μερικά παιχνίδια μέ τή στάχτη καί χωρίς αυτή από τά όποια τό κυ~ 
ριώτερο ήταν ό Κ ο ύφ α κ α ς κ α ί ή Κ ο υ φ α κ ί ν α .  Κούφακας ήταν 
κάποιος χωριανός, οποιοσδήποτε, καί Κουφακίνα ή γυναίκα του. Δηλ. μέ 
μέ τά λόγια αυτά εννοούσαν ένα αντρόγυνο. ’Έλεγε π. χ. ένα παιδί : 
Κ ο υ φ α κ α ς  κ α ί  Κ ο υ φ α κ ί ν α  κ α ί  έ χ ν α τ ρ ε ι ς  π λ ά δ ε ς 
κ ι ’ έ ν α  b ε τ ν ό. Ι Ι ο ι ό ς  ε ί ν α ι ;  Καί τά άλλα θά φρόντιζαν 
νά βρούν ποιά είναι αυτή ή οικογένεια μέσα στύ χωριό. Π λ ά δ ε ς 
(=πουλάδες) ήταν τά κορίτσια καί πετεινοί τ’ αγόρια. Ή  πεθερά κί ό πε
θερός, αν είχε ή οικογένεια, λέγουνταν στο παιχνίδι π α ρ α κ ο υφ α κ ί ν α 
καί π α ρ α κ ο υ φ α κ ας. ’Άν έλεγαν Κ ο υ φ α κ ί ν α  μ ο ν α χ ι ά έν-



m Ευστράτιον Ζήση

νοούσαν χήρα. "Αν τά παιδιά δεν μπορούσαν νά βρουν ποια οικογένεια 
υπονοούνταν έδιναν χωριά σε κείνο που τό επρότεινε γιά νά τούς τό φα
νέρωση. Π ά ρ ε τ ό Ρ δ ο σ τ ό ,  π ά ρ ε  τ ό  Γ ά ν ο ,  π ά ρ ε  τ ή 
Μ π ο λ  (η). Καί κείνο έλεγε : Κ α λ ώ ς  τ ό  Ρ δ ο σ τ ό  με τ3 α β γ α
τ ά  τ3 κί  μέ  τ ά  κ α λ ο σ κ ε ρ ί δ ι α  τ3, ν ά  σ ε  π ά ρ ω  α π ό  
χ έ ρ ι α  κ ι 3 α π ό  π ο δ ά ρ ι α  ν ά  σ έ  ρ ί ξ ω  ά π ά ν3 σ τ ά κ ε 
ρ α μ ί δ ι α  τ ο ύ  Τ ά δ ε ,  καί έλεγαν τό όνομα εκείνου πού υπονοού
σαν 1). ’Ά ν  το παιδί ήταν μεγάλο εκαμνε καί εκλογή χωριού. Δεν άρεζε τό 
χωριό πού τού έδιναν, γιατί συνήθως τού έδιναν μικρά καί ασήμαντα χω
ριά, δπο ς̂ τό Τ σ α  ν α κ τ σ ή καί τό Μ3σ έ λ (ι) 1 2). ’Ά ν  τό παιδί ήταν 
μικρό καί δεν ήξερε την αξία των χωριών, τά δέχουνταν κι3 αυτά καί τό 
παιχνίδι έπαιρνε καί κάποια αστεία όψη.

Τά παιδιά πού κάθουνταν γύρο') στη γωνιά, μόλις ή μάννα των κατέ
βαζε τόν τέντζερε από τή φωτιά έσπευδαν νά βάλουν πάνω στήν πυροστιά 
τή μ α σ ι ά  γιά νά μή μείνη αυτή άδεια καί μαγειρέψη ό διάβολος.

’Επίσης παρακολουθούσαν τόν τέντζερε καί την πυροστιά, κι3 άν 
ήταν από κάτω κολλημένες πολλές σπίθες, έλεγαν πώς πολλά πλοΰτη προ- 
μηνύουνταν γιά τήν οικογένεια, γιατί ή κάθε σπίθα ίσοδυναμούσε μέ μιά 
λίρα. ’Ά ν πετούσαν οί σπίθες όταν καίουνταν τά ξύλα, έλεγαν πώς θάρ- 
τουν μουσαφίρηδες στο σπίτι τους.

Μέ τή λέξη γωνιά εννοούσαν όχι μόνο τό τζάκι, αλλά καί ολόκληρο τό 
δωμάτιο πού θά ήταν τό τζάκι. Συνήθως δέ μέσα στή γωνιά ήταν καί τά 
[ΐ σ ά d ε ρ α, μέσα στά όποια έβαζαν τά παπλώματα καί τά στριόματα.

Τά παλιότερα σπίτια στά πλάγια τής γωνιάς (=τζάκι) είχαν καί θ υ- 
ρ ί δ ε ς, μία ή δύο. Οί θυρίδες ήταν μικρά κουφώματα μέσα στά οποία 
έβαζαν τά σπίρτα, τό σ κ ο υ π ά κ ι τής γωνιάς, πού τό έκαμναν μέ φτερά 
όρνιθας, δηλ. έπαιρναν τά φτερά και, τά έδεναν μ3 ένα κουρέλι ή μέ λίγο 
σπάγγο κ3 έκαμναν έτσι ένα ματσάκι καί σκούπιζαν μ3 αυτό τή γωνιά. 
Στά καφενεία στή θέση αυτού είχαν ένα ποδαράκι λαγού. Στή γωνιά, στο 
μέρος ακριβώς πού θά έκαιε ή φωτιά, είχε από δώ καί από κει κάτι σί-

1) Σέ άλλα σπίτια, μάλιστα τοΰ Π έ ρ α - Μ α χ α λ α, πού ήταν ή αρχαιό
τερη συνοικία, τό παιχνίδι αυτό τοπαιζαν λέγοντας :

«Ξέρω σπίτ” κί σπιτάκ(ι) 
κί παρακοπή κί θράκ(ι) 
κι* έχ’ κι’ εχ’ κί καλοκανταρεύεται,
Κούφακας κί κουφακίνα κλπ.»

Φαίνεται δτι αυτό είναι καί ό αρχαιότερος τύπος τοΰ παιχνιδιού.
2) Μικρό Τουρκοχώρι στις παραφυάδες τοΰ Ιερού “Ορους κάτω ά?τό τό 

Αύδήμι.
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δέρα κινητά, πού έμοιαζαν σαν αλόγα καί πού χρησίμευαν για να στηρί
ζουν τά ξυλά. Τά σίδερα αυτά τά έλεγαν ά λ ο γ α τ ά κ ι α .

Ό  τ ζ ά κ (ι) ελεγαν μόνον την καπνοδόχο, την οποία κάθε τόσο 
έπρεπε νά καθαρίζουν, γιατί διέτρεχε τον κίνδυνο να άνάψη ή καπνιά πού 
μαζεύουνταν μέσα καί νά προκαλέση πυρκαϊά. Συχνά δέ άναβαν τά δτζά- 
κια κι5 οποίος θά έβλεπε φλόγα νά βγαίνη από την κοπνοδόχο θά έδινε 
αμέσως τό σύνθημα τού συναγερμού φωνάζοντας : «γ ι α γ κ ί ν (ι) Ή  
λέξη αυτή τρομοκρατούσε όλους τούς χωριανούς καί έτρεχαν όλοι επανα
λαμβάνοντας τή λέξη γιά νά μεταδοθή ή είδηση σ’ δλο το χωργιό. Μαζί 
μέ τή λέξη «γιαγκίν» λέγουνταν καί τό ονομα τού νοικοκύρη «σ τ ο ύ 
τ ά δ ε  τ ό  σ. π ί τ’ » ή «τ ό μ α γ α ζ ί »  καί πήγαιναν δλοι μέ τούς 
κουβάδες νά βοηθήσουν, Στά τελευταία χρόνια έφεραν τελειότερα πυρο
σβεστικά μέσα αλλά δέν είχαν ιδιαίτερη υπηρεσία γι’ αυτά. Πότε-πότε, τό 
καλοκαίρι, έκαμναν καί γυμνάσια μέ τά πυροσβετικά αυτά μέσα γιά νά 
έξασκούνται στή χρήση.

Το Αύδήμι στά παλιότερα χρόντα έπαθε μεγάλες ζημίες από πυρκαιές. 
Μιά μάλιστα πού έγινε τό φθινόπωρο τού 1889 αποτέφρωσε μεγάλο μέρος 
τού χωριού. 7Ηταν δέ γνωστή αυτή ή πυρκαϊά μέ τήν ονομασία: «Ί”  Β α- 
ρ υ θ'μ ά κ’ (ι) τ ύ γ ι α γ κ ί ν » ,  ή «Τς* Π α ν α γ ί α ς  τ ό  
γ ι α γ κ ί ν», γιατί ή φωτιά έπιασε από τό σπίτι τού Βαρυθυμάκη, επειδή 
δμως κάηκε καί ή Π α ν α γ ί α, μεγάλη καί ωραία εκκλησία, χρησιμο
ποιούσαν ο! χωριανοί δύο ονομασίες γιά τήν πυρκαϊά αυτή.

Αλλά τά δ τ ζ ά κ ι α μολονότι κ ό ρ ω ν α ν  συχνά, πρόφταιναν 
καί τάσβηναν οι χωριανοί. Κι* έτσι καμμιά πυρκαϊά, εμείς τουλάχιστον 
δέν ξέροτφιε νά έγινε έξ αιτίας των καπνοδόχων. Επιφυλασσόμενοι νά 
γράψουμε άλλη φορά γιά τής πυρκαιές τού Αύδημιού προχωρούμε στο 
θέμα μας.

Πάνω από τή γωνιά, σέ σχήμα τόξου, ήταν τό τ ζ α κ ο π ά ν (ι). Τά 
τζάκοπάνια ήταν μάλλινα τά συνηθισμένα καί τσόχινα τά πολυτελέστερα. 
'Υπήρχαν καί καλοκαιρινά από τσίτια. Πάνω από τό τζακοπάνι ήταν τό 
ρ ά φ ι  καί στο πλάγι από τό κάτω μέρος, ήταν ή λ α μ π ο θ ή κ (η). 
Πέρα από τή γωνιά, στήν πλευρά τού τοίχου, ήταν τό τ ο ρ α κ λ ί Ά (ι), 
τό όποιο τον χειμώνα τό έντυναν μέ προσκέφαλα, που τά έλεγαν π"σ κ έ- 
φ α λ α, μέ χαλιά καί στρωματσάδα καί αποτελούσαν έτσι τό μ’ d έ ρ*. 
Ή  στρωματσάδα τού μιντεριού καθώς καί τά προσκέφαλα ήταν ν τ (υ)- 
μ έ ν α - ’) μέ πλατανόφυλλα τό περισσότερο καί σπανκυτερα μέ κουρέλια, 1 2

1) Λέξη τουρκική, σημαίνει πυρκαϊά.
2) Μέ τή λέξη ν t (υ) μ έ ν α εννοούσαν στήν περίπτωση αΰιή γεμισμένα, μ ο 

λ ο ν ό τ ι  σ τ ή ν  ΐδια λέξη έδιναν καί άλλη σημασία, δταν έξαφνα έλεγαν «τ  ΰ χ ’ τ ό  
σ  π  ί τ ’ ν τ  μ έ ν ο » ,  δηλ. στρωμένο μέ χαλιά, στο πάτιομα καί στους τοίχους.
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πού τα έλεγαν στην περίπτωση αυτή γ ι ο υ μ ί δ ι α„ Τά γιουμίδια τά 
χρησιμοποιούσαν τον παλιότερο καιρό, τα πλατανόφυλλα τά ανακάλυψαν 
αργότερα καί γενικεύτηκαν σχεδόν γιατί μ’ αυτά, δταν ήταν πατημένα, 
φούσκωναν καλύτερα καί διατηρούνταν περισσότερο καιρό τσιτωμένα. Τά 
έλεγαν δέ απλώς φ ύ λ λ α  π. χ. «\Α d ά π ε τ ά ξ ω τ ά γ ι ο υ μ ί 
δ ι α ,  ά 4 ά β ά ν ω ή θ ά τ ά ν τ ύ σ ω  μ έ φ ΰ λ λ α».'Όταν δμως 
θά τά έντυνε τεχνίτης με χόρτο, δπως καί τά στρώματα, πράγμα πού γί- 
νόυνταν, αλλά σπ ινιώτατα, τότε τά έλεγαν γ ι ο υ ρ γ α ν τ ζί δ’κ α. 
Π. χ. «Μμ ! έ χ ’ π’ σ κ έ φ α λ α γ ι ο υ ρ γ αν τ ζ ί δ κ ά». Τό «Μ μ !» 
τό όποιο κατά τάς περιστάσεις έχει διάφορες σημασίες, στην περίπτωση 
αυτή έχει τήν έννοια -θαυμασμού καί επαίνου.

Στο Αύδήμι ξεχώριζαν τά π σ κ έ φ α λ α από τά μ α ξ λ ά ρ ι α. Μα
ξιλάρια ήταν τά μικρά καί μ α ξ λ ά ρ ε ς τά μεγάλα προσκέφαλα τού κρε
βατιού. Π σ κ έ φ α λ α ήταν μόνον των μιντεριών τά προσκέφαλα.

Έ  γ ω νι ά (=δωμάτιο)θά ήταν στρωμένη τό χειμώνα απαροατήτως 
μέ ψ ά θ α. Ψάθες υπήρχαν δυο ειδών οΐ π α π ρ έ ν ι ε ς, φθηνές, κατα
σκευασμένες μέ μαλακό χόρτο πού τό έλεγαν π α π ύ ρ (ι) καί οΐ β ο υ ρ - 
λ έ ν ι ε ς, άκριβώτερες κατασκευασμένες μέ βούρλα. Βούρλα υπήρχαν καί 
στο Αύδήμι καί μερικές γυναίκες ήξεραν νά πλέκουν ψάθες, αλλά ή παρα
γωγή αυτή δεν επαρκοΰσε στήν εγχώρια κατανάλωση.

Πολλά σπίτια πλάϊ στη γωνιά ( = τζάκι) είχαν καί μ έ 4 ι ν ε, ήτοι 
στενό καί μακρύ ερμάριο μέ τέσσερες-πέντε θέσεις, χωρίς ξύλινα πορτό
φυλλα, αλλά σκεπασμένο μ’ ένα παραπέτασμα μέσα στο όποιο έβαζαν 
διάφορα μικροπράγματα.

Μέσα στή γωνία συνήθιζαν, οι περισσότερες νοικοκυρές καί ζύμω
ναν, προπαντός τό χειμώνα. Φούρνους δέν είχαν τά σπίτια, αλλά σέ 
κάθε γειτονιά θά ήταν μιά γυναίκα πού θά έκαμνε τό επάγγελμα τής 
φ ο υ ρ ν ι ά  τ1 σ σ α ς .  Δηλ. θά φούρνιζε τά ψωμιά καί τις πήτες που 
θά έκαμναν οί γεινόνισσες. 'Ως αμοιβή έπαιρνε ένα ψωμί μόνο γιά εί
κοσι έως τριάντα ψωμιά που θά έκαμνε ή νοικοκυρά. Επειδή δέ ό φούρ
νος έπαιρνε περισσότερα ψωμιά, φρύρνιζαν δυό-δυύ οι νυκοκυρές καί 
τότε λέγουνταν σ υ d ρ ό ψ5 σ ε ς. Π. χ. « Ε ί μ α ι  σ υ d ρ ό φ σ σ α 
μ έ τ’ Μ ο ο φ ι ά >, έσήμαινε δτι θά φούρνιζαν μαζί. Γιά τό ζύμωμα 
χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερη σ κ ά φ (η), μέ τή λέξη δέ αυτή έννούσαν 
μόνο τή σκάφη τού ζυμώματος. Σέ μερικά σπίτια υπήρχε καί ό ν ε χ ι ύ ς 
ξύλινο σκεύος, πάνα) στύν όποιο έπλαθαν τά ψωμιά. Ό  νεχιύς δμως στά 
χρόνια μας εξαφανίσθηκε καί χρησιμοποιούσαν άντ9 αυτού τούς ν τ α - 
β ά δ ε ς ή τά σ ι δ ρ ο σ ί ν ι α, (χάλκινα σκεύη). Γιά νά μεταφέρουν τά 
ψωμιά στό φούρνο χρησιμοποιούσαν τις π ν α κ ο υ τ έ ς; οί οποίες ήταν 
ιδιοκτησία τής φουρνιάτισσας. Μιά μέρα πριν από τό ζύμωμα έπρεπε νά
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π ρ ο ζ υ μ ι ά σ ο υ ν, για νά πιάσου ν μαγιά, μέ το π ο ο ζ ύ μ (ι). 
'Η κάθε νοικοκυρ ι όταν ί).t ζύμωνε θά κρατούσε α’ ένα πινάκι, 
συνήθως στο κλειόοπί νακο, έως μίση οκά ζυμάρι καί αί'τύ ήταν το προ
ζύμι, πού θά το δάνειζε σε άλλη νοικοκυρά που θά ζύμωνε, ώς και κείνη 
θά δανείζουνταν όταν ί)ά ζύμιονε, γιατί θά ξύνιζε πολύ, άν κρατούσε το 
δικό της, όσο νά ξαναζυμιόση/Όταν ζύμωναν εκαμναν καί μια η δυο πήτες 
μόνο με ζυμάρι, καί για νά ψηθούν γρήγορα τι; εκαμναν λεπτές καί τις 
φούρνιζαν, όπως καί τά ψωμιά, χωρίς νά τις βάλουν στο ταψί. Αυτές τις 
πήτες τις έλεγαν φ ο υ σ κ (Ο τ έ ς . "Οταν τύχαινε καμμιά φορά νά λαθέ
ψουν καί νά πλάσου ν το χ α μ ο υ ρ" Χ) χωρίς ακόμη ν’ άνεβή καλά, τότε 
έλεγαν ότι τό ψωμί, έγινε γ ο ρ γ ό π λ α σ τ ό  ή άλ ’ψ ό. Τό αλεύρι που θά 
ζύμωναν τό κοσκίνιζαν μέ τή σ ε ί  τ α κιλ έβγαζαν τά π ί, τ ο υ ρ α. Μέ το 
κ ό σ κι νο κοσκίνιζαν το σιτάρι, γιά νά πέση τό χώμα. "Υπήρχε καί τό 
μ ε τ α ξ ω τ ό ,  κόσκινο καί κείνο αλλά, μέ πανί διαφανές, που τό χρησι
μοποιούσαν όταν θά εκαμναν πήτες, τ σ ο υ ρ ά κ ι α καί λε ι το υ ρ- 
γ ι έ ς .  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  έλεγαν τις προσφορές ποί.' ί)ά πήγαιναν στην 
Εκκλησία, κάθε σπίτι δέ είχε καί τό σ φ ρ α ϊ σ τ η ρ ό  του, που 
μ’ αυτό σφράγιζε τις λειτουργίες. Τά σφραγιστηρά στύ Αύδήμι τό 
περισσότερο παρίσταναν μέσα σέ ογκώδη σταυρό εικόνες από τό Θειον 
Πάθος, τελευταία δέ μερικές χ α τ ζ έ σ σ ε ς  ") έφεραν από την "Ιερουσα
λήμ καί σφραγιστηρά πού παρίσταναν επάνω σκαλιστούς αγίους. Μέ τό 
μ ε τ α ξ ω τ ό  κοσκίνιζαν, μάλλον π ε ρ ν ο ύ σ α  ν, καί τό αλεύρι μέ τό 
οποίο άνοιγαν φύλλα γιά νά κάμουν γλυκίσματα. Τά φύλλα τά άνοιγαν 
πάνω στο σ ο φ ρ ά  3), μέ τον π λ ά σ τ’ (η) ένα ξύλο χοντρό όσο τό μπα
στούνι καί ολοστρόγγυλο, ένα μέτρο μήκος. Τό σ ο φ ρ ά  όμαις τον χρησι
μοποιούσαν τό περισσότερο γιά νά τρων επάνω, ήταν δέ αυτός ολοστρόγ
γυλο καί πολύ κοντό τραπεζάκι.

"Ολα τά σπίτια άπαραιτήτως είχαν τό g α λ ό τ ο ν  ο d ά, δηλ. την 
αίθουσα τής υποδοχής. Μερικά δέ σπίτια πού ήταν διώροφα, την αίθουσα 
αυτή θά την είχαν στύ δεύτερο πάτωμα. Τό δεύτερο αυτό πάτωμα τό έλε
γαν τ ύ π ά ν’ τ ό σ π ί τ \ "Η επίπλωση τής αίθουσας αυτής θά ήταν 
βέβαια ανάλογη μέ την οικονομική κατάσταση τού κάθε νοικοκύρη καί τό 
γούστο καί την προκοπή τής νοικοκυράς. Τά νεώτερα σπίτια ώς κυριώτερο 
στολίδι είχαν τό b ο υ ρ ό καί τού ^αθρέφτ’.Τύ μπουρύ βέβαια αυτό προέρ
χεται από τό γαλλικό γραφείο, αλλά ήταν πολύ υψηλότερο από γραφείο 
καί είχε τέσσερα συρτάρια μεγάλα πέρα-πέρα, πού έβαζαν μέσα οι νοικο
κυρές τά πιο πολύτιμα ρούχα τους. Πάνω στό μπουρό ήταν δ καθρέπτης 
καί συνήθως καί δυύ λάμπες πολύτιμες, πού δέν τις άναβαν σχεδόν ποτέ. 1

1) Λ, τουρκική, σημαίνει ζύμη.— 2) Λ.τουρκική=προσκυνήτριες.—3) Λ.τουρκική.
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Μόνο ό καθρέφτης καί οί λάμπε; ήταν τά στολίδια τοϋ κ α λ ο ί  
ό ν τ ά που έπρεπε νά τά φέρουν από την ΙΤόλη ή από τή Ραιδεστό. "Ολα 
τά άλλα, καί το μπουρό ακόμα, κατασκευάζουνταν ατό Αυδήμι. ’Αλλά 
αυτά τά λούσα ήταν τοϋ σ υ ρ μ ο ϋ, δηλ. νεωτεριστικά. Τά περισσότερα 
σπίτια βέβαια δέν ήτο δυνατόν νά συμμορφωθούν μέ τις απαιτήσεις τοϋ 
πολιτισμού-καί διατηρούσαν τά παλαιά στολίδια ποϋ ήταν τά χαλιά, κατα
σκευασμένα μέ μαλλί στύ Αυδήμι, οί ά ν τ ρ ο  μ ί δ ε ς  ή ά ν ε d ρ ο μ ί- 
δες  από τις όποιες οί καλλίτερε; ήταν οί λεγόμενε; μ έ τ σ’ γ ή λ’ , δηλ.πού 
είχαν κάτι σχέδια (ξόμπλια) προσομοιάζοντας μέ τύν ήλιο, καί πού είχαν 
δυο έναλλασσσόμενα, σέ κάθε ήλιο, χρώματα. Τά φτωχικά σπίτια αντί 
χαλιά θά είχαν καί στον κ α λ ό ν  ό ν τ ά ψάθα. ’ Απαραίτητο δέ ήταν 
καί τό τ ο ρ α κ λ ί κ ι, πάνω στύ οποίο θά στρώνουνταν τό μιντέρι  ̂
όπως καί εΐς τή γ ω ν ι ά, μέ τή διαφορά δτι τό μιντέρι αυτό θά ήταν 
πολυτελέστερο καί θά είχε στις γωνιές του κεντημένα μαξιλάρια. Σ ’ όλα 
τά παράθυρα τοϋ σπιτιού θά ήταν μ π ε ρ δ έ δ ε ς  (παραπετάσματα), 
αλλά στην αίθουσα τής υποδοχής οί μ π ε ρ δ έ δ ε ς  θά ήταν πολυτε
λέστεροι, άσπροι χασεδένιοι καί ταντελένοι. ’Αλλά, εκτός από τά παρά
θυρα, μ π ε ρ δ έ δ ε ς  έβαζαν καί στις πόρτες των δωματίων, προ παν
τός στή γ ω ν ι ά  καί στον κ α λ ό  τ ο ν  ό ν τ ά. Οί μ π ε ρ δ έ δ ε ς  
αυτοί πολύ διαφορετικοί από τούς των παραθύρων, βαρείς, μάλλινοι, κα
πλαντισμένοι, μονοκόμματοι σάν παπλώματα, είχαν περασμένα στις 
όρθιες πλευρές τους από ένα ξύλο πέρα-πέρα, γιά νά τεντώνουν, χρησι
μοποιούνταν δέ τον χειμώνα γιά νά κρατούν ζεστό τό δωμάτιο.

Έκτος από τούς όάάδες, τό σπίτι θά είχε άπαραιτήτως καί τό κ ε λ ί  
του. Τό κ ε λ ί δέν είχε ώρισμένο μέρος : μπορούσε νά είναι καί στην αυ
λή, ή άνεβαίνοντρς μερικά σκαλοπάτια, ή κατεβαίνοντας. Τό κελί ένα στε
νόμακρο συνήθως δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, χρησίμευε γιά αποθήκη 
τροφίμων καί οικιακών σκευών. Τά πολύ παλαιά σπίτια είχαν καί σ ο φ ά .  
Ό  σ ο φ ά ς  ήταν δωμάτιο τρία σκαλοπάτια υψηλότερα από τό πάτωμα 
καί ήταν, ούτως εϊπεΐν, τό θερινό δωμάτιο τοϋ σπιτιού. Έάν ο σοφάς ήταν 
μικρός λέγουνταν σ ο φ α 6 ά κ (ι).

Πολλά σπίτια θά είχαν καί ξ ω γ λ ι ά κ (ι), δηλαδή ταράτσα. 'Υπο
θέτω δέ νά ονομάσθηκε ξ ω γ λ ι ά κ ι επειδή στά περισσότερα σπίτια 
αποτελούσε συνέχεια τού γ λ ι. α κ ο ϋ.

"Ενα δωμάτιο μικρό, ή μέτριο άναλόγως μέ τό σπίτι, χρησίμευε γιά 
ν ι φ τ ή ρ (ι). Τά νερά τοϋ νιφτηργιοϋ χύνουνταν από τό ν ε ρ ο χ υ 
τ (η), δηλ. από τήν έξοχή τή; λίθινης λεκάνης, ή οποία τρυποΰσε τύν τοίχο 
καί έβγαινε έξω στο δρόμο, συνήθως δέ μέσα στις ρ ύ μ ε ς.

Γι’ αυτό οί ρύμες στο Αυδήμι ήταν πολύ κακόφημες, μέ τή λέξη δέ 
αυτή εννοούσαν μέρος πού βρίθει από ακαθαρσίες. Έκτος όμως απ’ αύ-
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τον τό ν ε ρ ο χ ΰ τ η, υπήρχε καί α^λος νεροχύτης, δ όποιος δέν ήταν παρά 
μια τρύπα πού έφερνε σ’ επαφή τό δρόμο μέ την αυλή. Χρησίμευε ή τρύπα 
αυτή για νά μπαινοβγαίνουν οι κότες. Φαίνεται δε οτι σε κάποια αυστηρή 
εποχή πίσω από τήν πόρτα τής αυλής θά ήταν καί τό πλυσταργιό καί από 
την τρύπα αυτή διωχετεύουνταν τά νερά στο δρόμο. Άλλα στήν εποχή 
μας οι γυναίκες έπλυναν τό περισρότερο στους δρόμους καί μάλιστα στά 
ρέμματα, σπανίω; δε μέσα στά μαγαζιά καί τούτο μόνο τό χειμώνα.

Στύ δωμάτ ο αυτό, πού θά χρησίμευε γιά νιφτήρι, θά ήταν καί τά 
μαγειρικά σκευή καί ή π ι α τ ο θ ή κ (η), πλάι δε σ ’ αυτήν ή χ λ ι α ρ ο -  
θ ή κ (η). Τούς τεντζερέδες τούς έλεγαν τζ ε ρ έ δ ε ς, τά δέ πιάτα τά ξε
χώριζαν σέ π ι α τ α καί π ’ ν ά κ ι α. Πινάκια έλεγαν τά πήλινα πιάτα 
τά όποια κατασκευάζουνταν στη Χιύρα. Επίσης τούς πήλινους τεντζερέδες 
τούς έλεγαν συνήθως χ ω ρ ν ο ύ ς, αντί δηλ. νά πή; «β ά λ ’ τ ο  ύ b ή λ- 
ν ο ν α  τ ό  τ ζ ε ρ έ» έλεγε πότε-πότε : «β ά λ ε τό χ ω ρ ν ό τ ό τ ζ ε- 
ρ έ ».Τά μεγάλα καί βαθουλά πινάκια τά έλεγαν ξ τ έ λ ε ς, τά δέ έκ πορ
σελάνης παρόμοια τά έλεγαν σ ο υ π ι έ ρ ε ς .  Ή  λέξη όμως ξ τ.έ λ α απέ
κτησε καί μεταφορική σημασία καί εννοούσαν τό δώρο (γλύκισμα) πού 
θά έστελνε ή νύφη στον γαμπρό ή στον κουμπάρο. Τα εκ πορσελάνης 
πιάτα τά έλεγαν τ σ’ ν έ ν ι α, τά δέ πραγματικά τσινένια τά έλεγαν κ α - 
τ σ α ρ ο λ έ ν ι α .  Κ α τ σ α ρ ό λ ι α  δέ καί κ α τ σ α ρ ο λ ά κ ι α  έλε
γαν μικρά ή μέτρια αγγεία πού θά είχαν καί λαβή επιμήκη ή κυκλοτερή. 
Τά φλυτζάνια τά έλεγαν τ σ ά τ σ κ ε ς  καί τά πιατάκια αυτών τ σ α τσ κ ό
π ι α  τ α. Τούς από τσίγκο μισούς κουβάδες, τούς έλεγαν γκ ι ρ δ  ε - 
λ ι α πληθυντικός καί ενικός γ κ ι ρ δ έ λ (ι).

Γ ά β α ν ο ς, γ α β α ν ά κ (ι) καί πληθυν. γαβάν(οι) καί γαβανάκια 
ήταν τά πήλινα δοχεία, ενώ τά παρεμφερή έκ πορσελάνης τά έλεγαν κ ι- 
σ έ δ ε ς ’ β ά ζ ο  καί πληθυντικός β ά ζ α έλεγαν τά γυάλινα. Μεγάλα πή
λινα δοχεία τά όποια χρησιμοποιούσαν ώς λεκάνες τά έλεγαν γ κ β έ
τ σ ι  α καί ενικός τό γ.κ β έ τ ς. Ά ν  τό δοχείο αυτό θά ήταν κάπως 
μεγαλύτερο τό έλεγαν γ κ β έ τ σ α. Αλλά ή λέξη αυτή απέκτησε καί 
μεταφορική σημασία καί ώνόμαζαν καί ένα φαγητό γ κ β έ τ ς’ ήτοι 
κρέας μέ ρύζι πού θά ι^ήνουνταν δμως στο φούρνο. ’Ίσως επειδή μέσα 
στο πήλινο δοχείο νά γίνουνταν νοστιμότερο, άλλα καί σέ μετάλλινο δο
χείο άν θα τό έβαζαν πάλι γ κ β έ τ ς θά τδλεγαν. Κάθε ν ι φ τ ή ρ (ι) 
θά είχε καί πήλινα καί έκ πορσελάνης δοχεία, αλλά θά είχε καί λίγα ξύ
λινα, ήτοι μια ξ ’ Α ο π ν ά κ α, κανένα ξ λ ο π ν α κ ί, κι’ ένα κ λ ε ι δ ο -  
π ί ν α κ ο. Τά κλειδοπίνακα ήταν πολύ χρήσιμα γιά τούς αγωγιάτες καί 
τούς αγρότες, γιατί μέσα σ’ αυτά έβαζαν τήν τροφή τους. *Ηταν δοχεία 
στρογγυλά καί βαθουλά, πολύ τεχνικά, πού είχαν καί κλείστρα ( κ α π ά -  
κ ι α)καί έκλειναν ερμητικά, ώστε νά μή χύνεται τό φαγητό. Αυτά τά ξύλινα
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δοχεία, μαζί μέ τις σ κ ά ψ ε ; ,  σ κ « φ ί δ ι  α καί σ κ α ψ δ ά κ ι α, πού 
ήταν κι’ αυτά ξύλα μονοκόμματα τα εψερναν στο Ανδήμι, κατά περιόδους, 
αθίγγανοι που μιλούσαν βουλγαρικά. ΤΗταν διαφορετικοί από τους άλλους 
αθίγγανους πού έκαμναν τα κ ύ σ κ (ι) ν α καί τις σ ε ΐ χ ε ς  καί πού 
ερχουνταν συχνότερα. Αυτοί οί.βουλγαρίζοντες ερχουνταν σπανιώτερα καί 
οι χωριανοί τούς έλεγαν βουλγάρους. « ’Ή  ρ τ α ν α  β ο υ ρ γ ά ρ ’ σ τ α  
Χ ω ρ ά φ ι  α»1).Ένφ τούς άλλους τούς ελεγαν κατσίβελους : κ α τ σ’ β έ λ’ , 
κατά την Αύδημιώτικη φωνολογία. Μέ τή λέξη όμως ξ ’ λ ο π ν ά κ ε ς 
εννοούσαν σκωπτικά καί τούς βουλγάρους, άλλα ή έννοια αυτή τής ξυ- 
λοπινάκας ήταν διαδεδομένη σε πολλά μέρη των ελληνικών χωρών. ’Ίσως 
επειδή οί βούλγαροι θά κάμνουν μεγάλη χρήση ξύλινων δοχείων, ενώ στά 
μέρη μας έκτος από τό κλειδοπινακο, πού αναγκαστικά έβαζαν φαγητό, 
εις τά λοιπά ξύλινα δοχεία δεν έβαζαν. Μάλιστα καί μέ ξύλινα κουτάλια 
(ξ λ έ ν ι α χ λ ι ά ρ γ ι α), μολονότι αυτά ήταν σέ μεγάλη χρήση, θεω
ρούνταν βάρβαρο καί απολίτιστο νά τρώγη κανείς. Στά εξευγενισμένα 
σπίτια υπήρχαν βέβαια καί ξύλινα κουτάλια άπο τά παλιά χρόνια, αλλά 
είχαν άχρηστευθή.

Τά σπίτια στο . Αύδήμ στην εποχή μας φωτΐζουνταν μέ λάμπες πού 
έκαιαν μέ πετρέλαιο, στά παλιότερα χρόνια έκαιαν μπεζί.ρι. Έκτος άπο 
τις λάμπες, γιά οικονομία είχαν και τά σ ι ν α ν ά γ ι α  (μικρές λάμπες). 
Τά σ α . ν τ ά ν ι α  καί τά κ α ν τ η λ έ ρ ι α, ήταν κηροπήγια. Τά μέν 
πρώτα τά χρησιμοποιούσαν στις γιορτές γιά επίδειξη καί πολυτέλεια, τά 
δεύτερα δέ ήταν πρόχειρα βοηθητικά, καί αντικαθιστούσαν τά σι νανάγια.. 
Τά σαντάνια καί τά καντηλέρια ήταν μπρούντζινα καί έκαιαν σ’ αυτά 
σ π α ρ μ α τ σ έ τ α .

Ν ι φ τ ή ρ’ έλεγαν τό δωμάτιο όπου θά ήταν τά μαγειρικά αυτά 
σκεύη. Τον πραγματικό νιπτήρα τύν έλεγαν μ ο υ σ λ ο ύ κ (ι). Μουσλού- 
κια τά παλιότερα χρόνια είχαν πήλινα καί μόνο οι πλούσιοι, είχαν χάλ
κινα. Στά χρόνια μας άντικατεστάθηκαν τά περισσότερα μέ τενεκένια.

Πλάϊ στο νιφτήρι ήταν ό ά ν ε γ κ α ι ο ς ή τ ό ά ν ε γ κ α Τ. ο, 
δηλ. τό αποχωρητήριο. Μερικά σπίτια δέν .είχαν ά ν ε γ κ α ΐ ο καί χρη
σιμοποιούσαν στή θέση του τ ό κ α τ ώ ι ,  πού ήταν στην αυλή καί 
έβαζαν μέσα τά γίδια καί τά πρόβατα. ’ Αλλά καί κείνα πού είχαν απο
χωρητήριο αυτό δέν είχε λαγούμι, στά περισσότερα σπίτια, ούτε διωχετεύ- 
ουνταν, αλλά ήταν ακριβώς, πάνω άπο τό κατιυι καί μάλιστα στή γωνιά 
δπου συγκεντρώνουνταν ή κοπριά τών ζώων, ή οποία έχει καί την Ιδιό
τητα νά έξουδετερώνη την κακοσμία τών ανθρωπίνων απορριμμάτων.

"Οπως είπαμε παραπάνω, τό δεύτερο πάτωμα τού σπιτιού λέγουνταν

1) X  ,ω ρ ά φ ι α=Εοπωνυμία' βλ. «Θρακικά» τόμ. Ε'. οελ· 349.



τό π ά ν’ ΐ ό σ π ί τ ι ,  τό πρώτο πάτωμα λέγουνταν αναγκαστικά τό- 
κ ά τ’ τ ό σ π ί τ \ ’Επί πλέον έλεγαν καί τό μ έ σ α  σ π ί τ ’ , όχι βέ
βαια σέ όλα τά σπίτια, αλλά σέ μερικά που θά είχαν κανένα δωμάτιο 
που δέ θά ψωτίζουνταν επαρκώς. Γενικώς δέ κάδε δωμάτιο θά είχε ένα 
διακριτικό όνομα. ’Έξαφνα τά δωμάτια έπαιρναν καί ονόματα από τούς 
γείτονας τοϋ σπιτιού : *κ α τ ά τ σ ή θ  ε ι ά ς Μ α ρ γ ι ώ ς», « κ α τ ά  
τ σ’ Φ ω τ ν ή ς τ’ Μ α ν ω λ ά κ (η)». Θυμάμαι εις τό σπίτι μας, σ τ ο  
κ ά τ’ τό σ π ί τ ’ είχαμε ένα μικρό δωμάτιο πού τό λέγαμε δ d α δ ά κ (ι) 
’ Αλλά αυτό τό δωμάτιο αργότερα τό έπεκτείναμε καί δεν ήταν μικρό. 
’Αδύνατο όμως στάθηκε νά μην τό όνομάζωμε πάντοτε δ d α δ ά κ (ι).

Σχετική μέ την παρόμοια καθιέρωσι δνομάτων ήταν στο Αύδήμι καί 
ή τοπωνυμία Δ ε  ν τ ρ ά κ(ι)1). Καδώς έλεγαν οί γεροντότεροι στην το
ποθεσία αυτή ήταν ένα μικρό δέντρο που μέ τά χρόνια μεγάλωσε κΓ έ
γινε ένα από τά τρία-τέσσερα πελώρια δέντρα που είχε τό χωριό. Ά/.λά 
τον ’ Ιανουάριο τού 1893 ένας δυνατός αέρας ξερίζωσε καί ερριξε αυτό τό 
δέντρο. Στά χρόνια μας· ούτε ίχνος καν δέντρου ήταν εκεί. Μόνο ένας ισο
πεδωμένος μικρός ήμίλοφος γνο>στύς μέ την ονομασία Δ ε ν τ ρ ά κ ι ., 

"Ολα τά σπίτιά στο Αύδήμι ήταν πατωμένα μέ σανίδια. Σέ άλλα 
χωριά, καί ίδ£ως σίτά χωριά τού κάμπου καί εις αυτήν ακόμη τη Ραι- 
δεστό υπήρχαν σπότια. που ήταν πατωμένα μέ λούρη καί χώμα.

Ευστράτιος Ζήσης
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1 ) Θρακικά τόμ. Ε', σελ. 348.
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Μ .

μαγγίρα=χά1.κινο νόμισμα άλλοτε 40, έπειτα 5 παράδων. Έξέλιπε μετά 
τό κόψιμο των νικελένιων. 
μαγκαρας—χοντροκέφαλος. 

μαάραγόνα=λά·κ·κος έγκρΰπτων θησαυρόν.
μαΰέ^μόριον μέ ποικίλα; έννοιας— Λέ άούν είδις μαθέ στοά δρόμου 

πού ηρχούσνα; Συ μαθέ δέ μάς καταδέχισι τώρα... 
μαμαλίγκα—πολτδς μέ νερό καί αλεύρι αραβοσίτου.
μάνι-μάνι=γρήγορα γρήγορα, άψέ-σβυσε.— Να πας στού νιρό κΓ μάνι- 

μάνι νά νέρτς γιατί δίψασαμ’ πουλύ. 
μανίταα=Ύ\ μαία.
μαραγκιάζουμε—μαραίνομαι—Τά σαχπόγια (βιολέττες) μας δέ ξερού γιατί 

λιγούρα μαραγκιάσκαν.
μαρή=μωρ\\—Μαρή συ! δέ άρέπισι καί πουρπατεις άξ’πόλ’τη κουτζάμ 

.. κουπιλάρα ; Ήλέν’ μαρή δόσι μ’ σοί παρακαλώ τού χτέν’ ς; 
ματά=μ&χά, ξανά—’Απ’ τά πέρσ’ τού παζάρ πού ήρτι στού Μπουργάζ δέ 

άούν ματαεΐδα. ΙΙού τότι πού έ'πισι άρρουστους δέ ματασηκώθκη. 
^αΰρα=πένθιμα. ’Έβαλε τά μαύρα=ή γυναίκα πού χήρεψε, πενθεί. Οι 

άνδρες δεν έμαυροφορούσαν, εις ένδειξιν πένθους έμεναν αξύριστοι 
επί 40 ημέρας.

μ* γάρ—μυγίτσα—Τ’ άχούρ μας γέμσι μ’γάρια.
μηγαρ=  μήπως— επισι κί χαλαβρώθ’κη· μήγαρ δέ άούν είπα ν’ άνοίγ’ 

τά μάτια τ’ καί νά μή κ’μάτι ούλόρτους ; 
μηλαδέρφια—ετεροθαλή αδέλφια.
’μηρώνου=ϊ\μΒρώνω, ησυχάζω -Πόψα τού μούρο ούλου έκλιγι κί ’κόμα 

δέ λέγ’ νά ’μηρώσ’ τού μουσουμπέτ’κου. 
μικούτσκονς=μικροντσ['Λθς.
μιαάάριγια—νχολάτα μεγάλο οπού έτοποθετοΰντο την ήμερα τά στρώ

ματα.
μίλ =ΐλύς πού άφίνει ή πλημμύρα.
,αισά/ία=τραπεζομάνδηλο (mensalis.)

Συνέχεια a m  σελ. 391 ΣΤ' τόμου Θρακικών,
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αισόδροιμιοΐ'ί=σημεΐον οποί' είναι το ήμισυ τοΰ δρόμου—Τον κιμέρ rlw 
ού μισόδρουμους τοϋ Τροΰμπιγι. 

μ λά ρ ^ μ ο υ λά ρ ι. 
μλίνά—μελίνχ\ π ήτα.
μοϊρα^=κομμάτι ψαχνού κρέατος που τεμαχίζεται διά να μαγειρευθή—Τού 

κριγιάς αυτό ειχι πουλά κόκκαλα κί δέ βγήκαν πουλές μοίρες. Βάλι 
μ3 <1ε κι καμνιά μοίρα, μή μοί βάζης οΰλου κόκκαλου. 

μουάρούκα=άπίδι μεγάλου μεγέθους’ χαρταετός εις σχήμα απιδιού. 
μονκ<χνονς=$λάχας, ηλίθιος.
μυνρόχλιου—χλιαρό. Τή ζποϋνα νά την πλύν’ς στού μουρόχλιου του νιρό 

γιατί στού ζιστό μαζέβ’
μονοκέτ3— σταφύλι μυρωδάτο — Μένα πουλί) μ’ άρέζ’ του μουσκέτζ
μονοκι ά=εΰωδία.
μονοκίζον=άποπνέω ευωδίες.
μονχάν =φυσερό των ’Αθιγγάνων.
μπαμπάτσκονς—μεγάλοκαμωμένος.
μτιάμπον=ΊραΙα—θά πάγ’ στη μπάμπου τή Σοφία νά μοι πατήσ’ τά 

λιμά μ’ .
μπα τίκ έμβατίκιον.
μττατοης—ό μεγαλύτερος αδελφός—"Αμα πέθανι ού πατέρας μπήκι στού 

μαγαζί ού μπα.τσής μας κί μάς κ’τάζ’ τού σπίτ’ . 
μτταοιάς=όνομάζεται ύπό τοϋ γυναικαδέλφου ό σύζυγος τής μεγαλυτέρας 

αδελφής.
/.ιπιζού/ες— θυρίδες ή μία επάνω εις την άλλη οπού προχείρυς τοπο

θετούνται μικροπράγματα. Ράφι κατασκευασμένο καθέτως μέ τέσ- 
σάρες πέντε θυρίδας.

μ.~ηλίόα=σούγιά, μικρή μέ ξύλινη λαβή, συνήθως κόκκινη· 
μ jt ο νλ a=  ά δ ε λ φ ή.
μπονλάκιμ=έί\\ζ—Μπουλάκιμ νά πιθάν’νά γλυτώσ’ . 
μπόι <μ τι ο ννα=φλόγα. 
μπονμπνίζ3= $ ρ οντά καί αστράφτει.
μπονμπνίζοι>=κτυπώ δυνατά■—1Τούν μπουμπούν’ξι μιά πού τουν φάνκ ι 

ού ουρανός σφουάίλζ 
μπρονμτα=πρόμυτα (άντίθ. ανάσκελα). 
μνρίζ ==βρο3μά—Μύρσι τού φαγί θαρρώ.
,αυριζου=βρωμώ επάνω μου—Πάνι λιγούρα νά πλυθής, δέ ’μπουρώ νά 

σοί γλέπου νά μυρίζης. 
μνρονδιά—οσμή καλή ή κακή.
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Ν
ναι — ερωτηματικόν μόριον απαραίτητον εις κάθε έρώτησιν πού προϋπο

θέτει άπαντησιν, ναι η όχι.—Ειδις ναι τούν άδιρφόν μ’ ατού δρόμου ; 
Πήγις ναι σ’τσή Σαραάακκλησιές καμμιά φορά ; Πού κλαΐς, ’γιο ναι 
σο'ι φταίου Πυϋ’ν άη για ή νύφ’ , δέ θα νέρτ’ ναι νά τήν διούμ’ ;

Νάχονκαι—νυ. ιδού αυτό είναι—θέλ ’ς ναι νά προυκόψης ; ΙΙρέπ’ νά 
κόψης τού πιοτί κι τά χαρτιά. Νάτουκαι. ! 

νιγκάζονμι=βιάζομαι, κάμνω γρήγορα—Πουλύ μη νιγκάζιοα έχ’ ακόμα 
τρεις ώρες. Μοί νέγκασι μοί νέγκασι κι ’γώ έκανα τού σταυρό μ3 κ’ 
είπα τού ναί, Κουμμάτ’ νέγκασι τού φαγί γιατί χτυπά τού μισ’μέρ. 

ν«ί«τα=νεότης, ωραία (έπιρρ.)—Νειάτα τού κατάφιρα τού φούσταν’ μου 
μουνάχ’. Ή  Άθηνιώ νύφ’ πριπουμαχοΰσι νειάτα 

'νειάίζον—ο νε ιδίζ ω — Μοί ’νείδσι καλά καλά κΐ διάβ’κη ή κιαρά Πλουμού· 
νιδιάζον—αδέιαζα)—Δέ νιδιάζου νά μπαλιόνου κάλτσις τά πιδιά. Πού τού 

πουρνό δέ νέδιασα κόμα.
ν ήλιους—ήλιος—Σήμερα άσχημα καίει ού νήλιους. Μή γκάθισι στού νή- 

λιου, θά σοί χτυπησ* στοΰ κιφάλ’ ά !
Νισαίνου=ανασαίνω, αναπνέω—Δάσκαλι αυτός έπισι κί δέ μπουρ’ νά 

νισάν’ .
νουν/ίου==σκέπτομαι, ενθυμούμαι, συλλογιοΰμαι—ΙΙουλύ τού ν’νίζ’ αυ

τός ού άρρουστους κί δέ μοί καλουφαίν’τι. Νούνισ’ του καλά καλά 
κί- κάνι τού σουστό. Δέ μπουρου νά τούν νουνίσου.

’νουματί—άνθρωποι—Στού τυρί δούλιβαμ’ εϊκουσ’ νουματοί ϊσα μ’ τού 
Πιτρόβλ

νϊάάανονς—τέτανος.
Νταής=κνρ, θείος, παλληκαράς—Νταή Θανάσ’ κί μένα κόλλ’β α ! Άφόάις 

πέθανι ού μακαρίτ’ ς ού πατέρας μάς κ’τάζ’ ού νταής μας.
Μή φκιάν’ς πουλύ πουλύ τού νταή γιατί....

Δλταλα,αιάα=στριφογύρισμα.
ΛΤτρέχοι>=περιφέρομαι, περιπατώ—Πού ντρέχ’ς μπρέ ούλ’ τή ’μέρα ; Σή

μερα κί ίχτέ ούλου ντρέχουμ’.
νώμονς=ώμος—Τί έχ’ ού νώμους σου κί τούν πιάν’ς κάθι λίγου ; Μοί 

πουνεΐ γιατί πού τού πουρνό μοί σακάτιψι ή π’νακουτή.

Ξανά—,αανά=άλλην φοράν—Σοί παρακαλώ ξαναμανά νά μή μπιράσης 
πού δουπέρα.

ξΐ7ΐονδιαβάζον=ϊ\αποστέλλω προπέμπω — Σήμιρα ξιπουδιάβασαν τού μη- 
σαφίρ’ ’ίσα μ3 τού σταθμό,
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ξιπονδιαλέζονμι—'ϊ,εποδιαλ&γομαΐι άναρρωνύω, καταντώ —Νά ξιπουδια- 
λιχτρύμ3 που την άρρώστεια κ3 υστέρα νά διοϋμ3 τά άλλα. Ή  κότα 
μας πλάκουσι 1 2  αυγά, άμα ΐσαμ τάρα τέσσιρα π’λιά ξιποδιαλέχκαν 
μόν3.

ζ ν/#ρ«=ξυνόφυλλο χόρτο τοϋ αγρού.
Ξ τός=Χριστός—Ξτός κί Πανιγιά πιδάκι μ3 ! (όταν τρομάξη το παιδ'ι η 

πάθη τίποτε έξαφνικό).
Ο

Ό  φθόγγος Ο πάντοτε προψέρεται κλειστά ώς ου, όταν . δεν εύρί- 
σκεται εις την τονιζομένην συλλαβήν μέ σπανίας εξαιρέσεις.

— "Οποιους άνθρυυπ.ους δεν είνι τίμιους καμμιά φουρά δέ μπουρ3 νά 
προυκόψ3. On σταθμός τοϋ Μπουργαζιού έχ3 μιά ώρα δρόμου. Αυτός ου 
τόπους, ούλου άαβαλίδ’κους. Μικρός μιγάλους ου χάρους δεν ακούει. Κακό 
θάνατού ηυρι ου καημένους ου τσουρμπατζής. Ου λύκους μόν’ τού κόκ’νου 
του ξ’νάρ φουβάτι. Κύμα δέ άώυαθις αυτό σύ; Αυτές τσ3 ήμέρις ούλου 
άσχημα ούνείρατα γλέπου. Σει καλό μ5!

Π

παρα}φ/Λ/ά=ροϋχο όχι έτοιμο, κατά παραγγελίαν.
παρακατ’νος—κατώτερας ποιότητος—καπνός παρακατ’νός, άνθρωπος πα- 

ρατ’νός, πρόστυχος.
τταοχίζον—προσπαθώ—Πουλί) πάσχισι οί> καϋμένους άμα δέ (Ιού κατάφιρι. 
.τατγ/ά—-γλάστρα μεγάλων διαστάσεων διά μεγάλα, φυτά ή άλλην χρήσιν. 
^(άνονμι— διορίζομαι—Σά πιαστώ στού τυρί μπέλκι πληριόσου τά χρέητα μ3. 
τητριγιόφλον — πετρογέφυρον.
ΓΙιτρυβ =  ή 20 ’Ιουνίου, εορτή Πέτρου καί Παύλου.
Γτι.χίζοι \ α ι= χολ ο σκά νω. 
πιχήδια—όργανα μουσικά. 
π/«ρ=πωλάριον.
.τ/ασταριά=βέργα μέ τήν οποίαν ανοίγονται τά φύλλα διά νά κοπούν ζυ

μαρικά.
πλι,αλκΤ)—τρέχω.
πλουγιοϋμι=απαντώ, απολογούμαι—Τούν μάλουσα κί δέν εΐχι μούτρα 

νά πλουηθή.
πλουκο§=μέ ευλύγιστα ξύλα πλεγμένος τοίχος.
πνακουτή=πινακωτή μέ τήν οποίαν μετεφέροντο τά ψωμιά εις τον φούρ

νο νά ψηθούν.
3πού=άπό—Πού πού έρχιστι; ΓΙού τις Σαραάεκκλησιές μπάρμπα. 
πονλατάετ—πολλά τά έτη (άποχαιρετιστήριον).
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πονρνό—ποωί.
’πονσταίνω— κουράζομαι.
,πουσώνου=άποτελειώνω. Έπ'ι νεκρού: Τόρα πλιά τά πόσουσι ούλα* 

Έπι μωρού: Τά ’πόσουσι=λερώθηκε. 
πραμα =ζώον.
πριπονμαχώ=λάμπω, είμαι ευπρεπή; ωραίο;.—Νά τ’ ν εγλιπις τή νύφ’ 

πώ; πριπομαχούσι. 
πρίτσκα—μόνιππο αμάξι επιβατικό.
πρόβονδονς=δ πρώτος που σέρνει τον συρτόν.—Χορεύοντας έπηνεϊτο δ 

σέρνων τον χορόν : Ζήτου κι ου πρόβουδους ! 
ηρουβονδίζον—προπέμπιο—Τού μουσαφίρ’ μας τούν προυβόδσαμ’ ’ίσαμ’ 

τού σταθμό, για νά μας ξανάρτ’ .

Ρ
ρέμα=π  οταμάκι.
ρέμας=ποταμδς—"Η Άσηνιώ πήγι στού ρέμα νά πλύν’ . Ού ρέμας κατέ- 

βασι κι πλάκουσι τήν άκρα ϊσα μ’ τά κιαραμίδια. 
ρόζους—ή αράχνη. 
ρονγονπάν =άραχνιά. 
ρονδάκ,νοι>ς=άνό,ϊ\τ ος.
ρονμαϋιά=πλεξούδα κρομμυδιών ή σκόρδων.
ρονχόπλα—ρουχάκια —ΓΙάει τού μουρό μας, τόρα γλέπουμ’ τά ρουχόπλα 

τ’ κι κλαΐμ’.
ροόφ/να=άνόητη—Μουρή ροΰφλα πού ήάαν ου νοΰ σ’ κι κάηκι τού πλι- 

γοϋρ’ ; Αυτή τή.ρούφλα τή θυγατέρα σ ’ νά τήν πής νά σμαζουχτή σά 
θέλ’ νά μή τήν διώξου πού δουπέρα.

X

2 ”—εΐ.ς. Προ συμφώνου, σεί—Σει μένα αυτά δέ μπιρνοϋν νά τούν πής 
χιριτίσματα. Λύριου θά πάω σ’ τ’ ΙΙύλ’ . 

σάγκαρα=αχρτ\στα κουρέλια ή έπιπλα. 
οαϊβάν’=  πενιχρή στοά μέ χωματένιο πάτωμα. 
σαλατ’κο=άγγοϋρι.
σαλίά£ου=βγάζω σάλι, ορέγομαι κάτι—Τί τήν γλέπς μπρε κί σαλιάζεις > 

δεν 5νι γιατά σένα.
σαλιαρίζον=φλναρώ, λέγω ανοησίες—Πές τουνα νά μή σαλιαρίζ’ γιατί θ ’ 

άνοίξου κι’ γώ τού στόμα μ’ .
σαλίβα=1λλοίωσις των γωνιών τών χειλέων—Αυτός- έχ’ σαλίβις κι δέ 

μπαγαίν’ νά τσί τρίψ’ άπάν3 στού σίδηρου.' 
σηλταμάρκα=Κοντό ρούχο μέ μανίκια —’Έβαλι πάλ’ τή σαλταμάρκα τ ’ ·



καρτάλ κανάτ (σχήμα αετού μέ ανοικτά φτερά) ού νταής. Εινι 
φα-ίντιστού κέφ\ 

ααψάλ ̂ ^ανεπιτήδειος. 
σγατ£ο;κο<ρους=ακανθόχοιρος. 
σγατζ·ίΤ>ου=λιγνεΰω ΐσχνεύω. 
σ/τα=ψιλό κόσκινο τού άλεύροί’. 
ακυνρδονακοντών ν=ψευτοπαλληκαράς. 
οκοντίδα=σκοτάδι. 
ομάδ’=  σημάδι.
σμαδιακά=τά σημάδια τού άρραβώνος. 
σν<άκους·=μέτρον δημητριακών, l/ l κοίλου. 
σοόάα=άδιέξοδος, δρόμος πολύ στενός ακέραστος άπο αμάξι. 
σοόρ/?α=βέργα άκρανιάς.
οονρβιζον=χτνκω μέ βέργα άκρανιάς. Τά παιδιά πρωί την πρωτο

χρονιά κρατώντας σοΰρβες έσούρβιζαν τούς μεγάλους, στο σπίτι ή 
στούς δρόμους καί έπαιρναν φρούτα ή δεκάρες φιλοδωρήματα, λέγον
τας τύ τετράστιχο:

Σο\'>ρβα σοΰρβα γιά χαρά 
γιά σ ταπί δα γιά παρά 
δός κουκόνα τούν παρά 
νά παγαίνου ’πού δουνά.

σονρμαλίζου=σέρνω—Τούν έ'ρςι καί τούν σουρμάλιξι ϊσαμ’ κατά κεΐ στού 
δέάρου.

σονο<ίκα=χολοκΰθι μέ φυσική λαβή έσκάπτετο καί έχρησίμευε γιά την 
πλύσι ώς μαστραπάς. 

σπιτσαρ/α=φ αρμακεΐο. 
σπιτσάρ ν=φ«ρμ«κοποιός. 
σταχτί=χρώμα στάχτης, γκρίζο. 
σταργάςου=δέρνω—Καλά έ'γ’νι κί τούν στάργασι.
στονμαρας=δ λέγων πολλά καί μεγάλα λόγια—Μαρή στουμαροϋ έ'τσ’ ναι 

χουρατέβνα αάίκρυ στούν άάρα ; 
στέκα=στάο ου.
στ χίζου=προσλαμβάνομαι ώς υπάλληλος ή εργάτης—Φέτου ού άδιρφός 

μου δέ στοίχ’σι π-θενά κί νά διούμ’ τί Ό-ά γίνουμλ 
σνάικνονς=π αράνυμφος 
συρμός=άρρώστεια πού σέρνεται, επιδημία.
’σως=ϊσως'-—Στέκα, ’σώς κι’ τούν διής, τόσου πού φΰλαξις.

Τ
Τάγκονς='ξνλινο σήμαντρο τοϋ σχολείου.—’Άϊάι παιδί μ’ ού ταγκούς 

χτυπά.
θ  q α η ι χ  ά Ζ '.
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ταχια=αυριον.
τέκνον=το ευλογημένο τό παιδί, (κατ' εύφ.)—Τού γόνα τ' ούλου εινε χτυπ- 

μένου, άμ τού τέκνου χίτς δέ μπυουσέχ'. 
τςαρτ£αλοϋάα==βερύκοκο μέ πικρό πυρήνα. 
τη—τον—Αυτό τού σπίτ5 εινι τη νταή τή Κουσταάή. 
τινα=βαρέλι μέγιστο, αποθήκη κρασιών. 
τόμ=μόλις—Τομ ήρτι, διάβ’κι. 
τοήαπα=γήλοφος τεχνητός.
τοι/,ρκίψί=άπωλέσθη ανεπιστρεπτί—Μ ή τού γυρεβ'ς άδικα, πάει τουρκιψι 

τού πράμα σ'.
rουρνά=πρύ ολίγου, να τόρα.
τρίχο<·Χ/.ά=σημάδι τροχού μέσα στη λάσπη ή στο χώμα.
TQorq (Ο’τά— -προφαντά, ενιορις ώριμάζοντα <(·οοΰτα.—Στ' άμπέλ’μας εχ 

πουλά τρουφαντά.
τοάβιλα—κουρέλια υφασμάτων, παληόρρουχα καταςεσχισμένα. 
τοαγάς—το καριρ'ι πού εμποδίζει τον τροχό να φύγη προς τά έξω. 
τ σ ά κ) ■ α == ξ υ λ ά κ ι α Κύτταξι πόσα τσιίκνα μαζέβ' ού λέλικας κι φκιάν' τή 

φούλι ά.
τοάτ ο a=-ά δ ελ ιρ ή.
τοατοόπτα — πήτα μικρή ποί· ψήνεται μέσα στη χόβολη. 
τααχρίλα— -το κάτω χείλος κρεμασμένο. Τό μωρό κρεμά τό κάτω χείλος 

καί κλαίει. Μωρό κλαψιάρικο—Κρέμασε πάλ' τή τσαχείλα τ' τού 
μουσουμπετκου. Δέ λέγ' νά σουπάσ' πού τά ίχτέ. 

ταέργα—θολωτό σκέπασμα τού αμαξιού—θά βάλουμ5 τή τσέργα κι Οά 
φυγουμ.' ίσια στοί' Σαρχανλή παναγυρί. 

rσή—τής, τάς, τούς. 
τσ<ντέί=άσημένιο γρόσι. 
τσ/τσα=λίγο—-.Στέκα τσίτσα κ' έρχουμι. 
τοονρτάλο='Λουρέλι υφάσματος. 
τοοντσοΰόα=πλεξούδα τής κεφαλής.
τνχος=τνχοΎ—Κΰταςι καλά, κάν' τα τέσσιρα, μή τυχός πιράσ' κι δέ 

τούν διής.
ταποντάχ =αΰριο πρωί, από τό πρωί (λέξις τού χωρίου 'Αϊβαλή, άπέχον- 

τος 6 χλμ. από τό Λουλέβουργας).

ύλ—πύον.—Πουλή ύλ5 βγάζ5 αυτό τού σπυρί κίδέ λέγ5 νά σουθή: 
νπνονς—νπνος. Λέγεται καί νΰπνους.



Φ
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φαμένου=  ύφασμα καμωμένο στο λάκκο τοΰ σπιτιού. Λέγεται καί ’φαντό. 
φαρ<5ιά=ρούχα τής παλαιοτέρας εποχής, ήσαν δέ αυτά, ποτοΰρι, σαλτα- 

μάρκα, κοντογούνι, γούνα, ζωνάρι κόκκινο συνήθως. 
φκέάρα=ξύλο μακρύ (οπλισμένο μέ κεντρί σιδηρένιο διά νά κεντά ό άμα

ξας τά βώδια.
<χ’λαμ;οόρα=άνόητη, άρσ. φλαμούρ’ς.
<ρουσκάσταρου=άρ αβόσιτος. 
φραγκουράφτ’ς=ς>ύπχΎ\ζ ευρωπαϊκών ρούχων.
φντεΐά=αμπελι νεοφΰτευτο—Τή χρόν’ ή φυτειά μας θά νέχ’ μπόλ’κα, 

φέτου κόμα θά φάμ’ άγουραστά.

X

χαλαβρώνονμι=μωλωπΐζομαι πονώ—Τί έχ’ς μπάρμπα Φώτ’ ; ’Ά ς  τα 
πιδί μ’ επισα κί χαλαβρώθ’κα. 

χάφτους=χάσκαξ.
χόβονλ =χόβολη, στάχτη ανακατωμένη μέ σκόνι φωτιάς. 
χοί>ρατέ/?ου==άστειεύομαι, δεν ομιλώ στά σοβαρά— Μή κάθισι κί χουρα- 

τέβ’ς τέτοια λόγια γιατί ου άλλους τά πιστέβ’ . 
χρι?/«ατώ=(πάντοτε άρνητικώς) είμαι ανεπιτήδειος, αδιάθετος— "Ο,τ’ νά 

τούν βάλ’ς τίπουτα κατίπουτα δέ χρήματά ού έρμους. Πού τά ίχτε δε 
ξέρου τί έ'χου κί δέ χρηματώ, τίπουτα κρύουσα φαίν’τι. 

ψηη ίζον= νπ ολογίζω ως σοβαρόν λογαργιάζω—Δέ την ψήφ’σα τ’ν άρρω- 
στεια μ’ στ’ν αρχή, κί δέν έκανα καλά. "Ο,τ’ θέλ’ φκιάν’ , αυτός, κα- 
νείναν δέ ψηφίζ’ .

ψηφοντά— υφάσματα μέ μικρά τετράγωνα έξέχοντα ολίγο.
νιι/ι/ιατάς·=ψευταράς.
ψιλάδια=νομίσματα μικρά.
ι/»ιχοόβία=\|»ίχουλα.

Ω

ώμονς=ωμος—Αυτό'τού παλτό δέ στέκιτι .καλά στουν ώμου. Προφέρεται 
καί ως νώμους όπως καί ό νήλιους αντί ήλιους.

Σημ. To Q δπως καί τό Ο άτονα . προφέρονται ως ΟΥ.—άνθρουπους 
Κουστάκ’ς, δξου, κάτου, Θουμάς, θούρια.

γ 5Ελαίας "Αγαθάγγελος
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1. Αγαλ’ αγάλια γίνεται ή αγουρίδα μέλι.
Στην παροιμία αυτή, δπως καί σέ πολλές άλλες, παρατηρούμε δτι δ 

λαός χρησιμοποιεί τις παροιμίες δπως εϊσάγωνται άπό άλλα μέρη εις τον 
τόπο τους. Γιατί στο Αυδήμι, δπου ήταν έν χρήσει αυτή ή παροιμία δπως 
την γράφουμε, δ λαός δεν έλεγε ούτε αγουρίδα ούτε μέλι. "Έλεγε : 
άγρίδα, μέλ’ κ. ο. κ. Μάλιστα υπήρχε καί ή φράση: Λγρίδες! που λέ- 
γουνταν μέ θυμό πάνω στο μάλωμα καί που ήθελε μέτή λέξη αυτή νά 
π ή φληναφήματα τά επιχειρήματα του αντιπάλου τον.

2. Άγάπαε ή Μάρωτδ χορδ η άρε κι ’ άάρα καϊάατζ ή.
ή : * Α γάπαε ή Μάριο τδ χορό, η όρε κι ’ άάρα ζουρνατζή.
Λέγουνταν για ανθρώπους που συμφωνούσαν, όχι δμως για νά κά

μουν αξιόλογα πράγματα, άλλα μάλλον γελοία καί επιπόλαια.
"Αξιοσημείωτο είναι που μολονότι ή παροιμία αυτή λέγοννταν στο 

Αυδήμι., τό όνομα Μαρία δεν απαντούσε ποτέ στην παραλλαγή Μάριο, 
ένω απαντούσε σέ πολλές άλλες παραλλαγές, ιός είναι : Μαρία, Μαριάνϋη 
Μαργιώ, Μαριγώ, Μαργίτοα, Μαργιορή, Μ αργό όλα, Μαργιόγκα καί κάπως 
όνειδιστικά : Μαργιόρα. ’Ά ν  δέ ποτέ λέγοννταν καί Μάριο κι." αυτό θά 
ήταν όνειδιστικο καί θά έπρεπε απαραίτητα νά συντεθή μέ κανένα άλλο, 
επίθετο, δπως π. χ. Τρελλο-Μάριο, Ψευτο-Μάρω ή Βριυμο-Μάριο.

*) Των παροιμιών, τόσον ή συλλογή όσον καί ή ερμηνεία έν είναι έργον 
έως ανθρώπου. Πολλοί συμπατριώται καί φίλοι μάς έβοήθησαν καί μάς διηυκό- 
λυναν εις τήν εργασίαν μας αυτήν, αλλά οί κυριώτεροι συνεργάται μας, οί όποιοι 
θά ήτο άδικον νά μή άναφερθοΰν ένταΰθα είναι ή κ. Μελπομένη Ε. Ζήση καί ή 
δεσποινίς Πουλχερία Ζ. Άργυράκη.

Καί τής μέν Μ. Ε. Ζ. ή συμβολή δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή καί νά 
διαχωρισθή άπό τήν όλην εργασίαν, διότι δέν ήτο δυνατόν νά προχωρήσωμεν άνευ 
τής βοήθειας της. 'Αλλά ή δεσποινίς Π. Ζ. Α. μάς ένεχείρισε ολόκληροι συλ
λογήν έκ τριακοσίων παροιμιών. Πολλαί έξ αυτών καίτοι γνωσταί, μάς διέφευγον, 
άλλαι μάς ήσαν καί άγνωστοι καί άλλαι πάλιν μάς έδόθησαν παρά τής δεσποι- 
νίδος Π. Ζ. Α. κάπως παρηλλαγμέναι, ήγουν εις διαφορετικήν διατύπωσιν άπό 
εκείνην όπου έμεϊς τάς έγνωρίζομεν.

Δυστυχώς λόγφ τών συνθηκών τής έργοσίας μας δέν κστωρθιόσαμεν νά έπε- 
ςεργασθώμεν καί νά παρασκευάσωμεν προς δημοσίευσιν μεγαλύτερον αριθμόν τών 
συλλεγεισών παροιμιών. Έκ τών δημοσιευόμενων δέ ενταύθα, όσαι τυγχάνει νά 
είναι τής συλλογής τής δ. Π. Ζ. Α. έθεωρήσαμεν ανάγκην νά σημειώνωμεν είς τό 
τέλος έκάστης Τα αρχικά στοιχεία τού ονόματος της.
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3. 5Αγάπα τδ φίλο ο ’ με τά ελαττώματα τ ’.
Παροιμία που την έλεγαν άνθρωποι οπωσδήποτε μορφωμένοι.
4. \4govg xi’agovQ χρόνος, Σηλνβιργιά και σώβρακο.
CH παροιμία αυτή λέγουνταν στύ Αύδήμι, σπανίως όμιος ολόκληρη, και 

ήταν για τούς πολλούς ακατάληπτη. Στη Ραιδεστό έμαθα την έννοια της 
καί τό ιστορικό της : Ή ταν κάποτε ένας μπακτσαβάνης, πού δούλευε μι
σθωτός καί δεν ήξερε ούτε γράμματα, ούτε αριθμούς, ούτε μέρες καί 
μήνες. Καταλάβαινε μόνο δτι μπήκε καινούργιος χρόνος δταν φύτρωναν 
τ’ αγγούρια. Δεν πήγαινε δε πουθενά, παρά μόνο τό χρόνο μια φορά στο 
παναγϋρι πού γίνουνταν στη Σηλύβρια στις 8 Σεπτεμβρίου κι5 αγόραζε 
κάθε φορά κι3 ένα σώβρακο. Κι’ δταν κατόπι θά έφευγε από τό μακτσα- 
βανιό δεν υπήρχε άλλος τρόπος νά βρή πόσα χρόνια δούλεψε, γιά νά πλη- 
ρωθή παρά νά μέτρηση τά σώβρακα, τά οποία οί παραμυθάδες έλεγαν 
δτι ήταν 13 καί δτι τά φορούσε όλα.

5. ’Αδειαζε μ 3 d ’ γοννιά.
Την έλεγαν συνήθως στά παιδιά δταν ήθελαν νά τά διώξουν. "Οταν 

έπρόκειτο γιά μεγάλους δεν τό έλεγαν κατά πρόσωπο αλλά σέ τρίτους.
Γοννιά στο Αύδήμι εννοούσαν στην περίπτιυση αυτή τό τζάκι τού 

δωματίου. ’Έλεγαν καί γοννιάδια τις άκρες τού ψωμιού. Τό δέ κάτω μέρος 
τού ψωμιού τό έλεγαν άπατάδα, δταν ήταν σταχτιασμ νο.

6. ’Άάρα μ ’ γροννι μ ’ γαΐδαρε ποιο νά κλάψιυ .πρώτα.
Χωρική ευθυμολογία. ’Έλεγαν δηλαδή δτι μιά γυναίκα πήγε τό 

βράδυ, από τό αμπέλι, στύ σπίτι της καί βρήκε τόν άνδρα της πεθαμένο, 
καί τό γαϊδούρι της καί τό γουρούνι της ψόφια. Καί έλεγε έτσι γιατί δεν 
ήξερε ποιο από τά τρία αυτά δυστυχήματα ήταν τό μεγαλύτερο καί συ
νεπώς δεν εΐξερε ποιύ νά κλάψη πρώτο. Τό αστειότερο όμως σημείο, κατά 
τή χωρική νοοτροπία, δεν είναι δτι μεταξύ των άλλων ατυχημάτων της 
συγκατέλεγε καί τό θάνατο τού άνδρός της, αλλά πού χωρίς νά τό κα- 
ταλαβαίνη έλεγε τόν άνδρα της γουρούνι καί γάιδαρο.

Σχετικό μ’ αυτό ήταν καί τό άλλο, επίσης ευθυμολογία :
Εϊιιανα οι τοορματζηδες τά γιαϊδούρια τά μ 3λ όρια τά γελάδια, νά μη 

barα μέ.ο’ ατά 1)ελια.
Ή ταν καθιερωμένο στο Αύδήμι, ύστερα από τον τρύγο, νά γίνετε 

οαλμάς. Δηλαδή νά περιορίζεται ή άγρασφάλεια καί άνθρωποι καί ζώα 
νά γυρίζουν ελεύθερα μέσα στά αμπέλια. ’Αλλά την άνοιξη διορίζουνταν 
περισσότεροι αγροφύλακες καί αργότερα, δσο ωρίμαζαν οί καρποί καί άλλοι. 
Καί μαζί μέ τόν πρώτο διορισμό τών αγροφυλάκων καταργούνταν καί ό 
οαλμάς. Κι’ αυτό γίνουνταν γνωστό στούς κατοίκους μέ κήρυγμα. Τό Κοι-
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νοτικό συμβούλιο, δηλαδή ή δημογερντία (οί τσορμπατζήδες), πού διώριζαν 
τούς αγροφύλακας, έβαζαν τον ντελάλη να διαλαλήσ’ στο χωριό, δτι εις τό 
εξής τα ζώα νά περιορισθούν και νά μην πηγαίνουν μέσα στ’ αμπέλια. 
Ό  τελάλης δμως προτείνοντας χωρίς νά τό καταλαβαίνη τή φράση : Εΐ-
πανα οί τσορμπατζίδες κλ., τά ακόλουθα γίνοΐ'νταν επίθετα καί χαρα
κτηρισμοί των τσορμπατζήδων.

Μέ την ευκαιρία αυτή ανάγκη νά αναφέρουμε δτι χζορμπατζής στο 
Αύδήμι λέγουνταν μόνον ό μουχτάρης ό όποιος ήταν μισθωτός, ενώ οί 
δημογέροντες ήταν ά'μισθοι. ΟΙ τσορμπατζήδες μέ τή σημασία οί πρού
χοντες στο .Αύδήμι πολύ σπάνια λέγουνταν.

Τελάλης ή κούροντζής καί. κεχαγιάς ήταν ό κλητήρας τής Δημογερον
τίας, ό όποιος, έκτος από τις ά'λλες υπηρεσίες του, διαέαχλονσε στο χωριό 
τις αποφάσεις τής Δημογεροντίας καί τις κυβερνητικές διαταγές. Ό  τελά
λης διαλαλούσε καί γεγονότα ιδιωτικής φύσεως. π. χ. άν έφερναν ψάρια, ό 
τελάλης φώναζε.

Σ τ ’ ’Αλών’ (r\ στ ’ν Ανλαή) ϊφιρανε σαρδέλλες φρέσκες ίξίάα παράδες 
τ\  ούκά. *Όποιος &έλ’ νά πάη νά πάααρ. Τήν τελευταία συλλαβή τήν πα- 
ρέτεινε για ν’ ακούσουν οι χωριανοί. ’Ακόμα ό τελάλης χρησίμευε νά άναγ- 
γέλλη στο χωριό τό θάνατο κάθε χωριανού πού θά πέθνησκε, μέ τά στε
ρεότυπα αυτά λόγια : «Ό  άοΰ/ος- τον θεόν τάδε αναπαύτηκε, ορί
σατε στο λείψανο». ’Επίσης κάθε Κυριακή καί τις μεγάλες γιορτές θά 
φώναζε τούς χωριανούς νά πάγουν τήν έυρα τής λειτουργίας στην εκ
κλησία μέ τό στερεότυπο : «'Ορίσατε στην Έγκκλησία». Τά τελευταία, τήν 
αναγγελία τού θανάτου καί τήν ώρα τής εκκλησίας τά έλεγε μισοψέλ- 
νοντας. Στις περιπτώσεις δέ αυτές ό τελάλης δεν λέγουνταν κουρουτζής ή 
κεχαγιάς, αλλά κράχτης. Κατά τήν Αύδημιώτικη δέ φωνολογία, κράχτς.

7. Άάρειγιωμένος ερχεται, ρονπες ') άρμα ϋιαστήτε.
ΤΗταν ειρωνεία γιά δσους εκαμναν τον παλληκαρά.
Πάντως δμως δέν λέγουνταν κατά πρόσωπο, αλλά όξοπίσω προέ- 

τρεπαν τά ξύλα νά τον προϋπαντήσουν, ως τά μόνα αρμόδια, γιατί οί 
άνδρες δέν τού έδιναν σημασία.

8. ’Αδύνατον είναι νά γενή γροννότριχα μετάξι και τον γαϊδάρον 
ό νιος νάχη τιμή και τάξη. (ΓΙ.Ζ.Α.)

'Ομοιάζει πολύ αυτή ή παροιμία μέ στίχους τού Σπυρίδωνος Βασι- 
λάτου a). ’ Ισως νά τύν έκαμε εκείνος.

1) Ροΰπες=δρεϊς,
2) Σ π υ ρ ί δ ω ν  Β α σ ι λ ά τ ο ς ,  δημοδιδάσκαλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, 

θεατρικός συγγραφεός καί στιχουργός. Κατάγουνταν άπό τήν Κεφαλληνία, αλλά 
εζησε 40 περίπου χρόνια στα Γανόχωρα. Περισσότερες πληροφορίες στον 44ο άριθ. 
τής «Συζήτησης».



9. Άθρωπος αγράμματος ξύλο άπελέκητο.

Σ ’ αυτή τήν περίπτωση οι Αύδημιώτες πότε χρησιμοποιούσαν πότε 
παρέλιπαν τό ν από τη λέξη άνθρωπος.

10. Άθρωπο άπ άθρωπο και σκύλλο από μάάρα
'Όπως καί στην παραπάνω μερικοί έβαζαν καί τό ν στη λέξη άν

θρωπο καί έπρόφεραν καί μάντρα. Οί περισσότεροι όμως τό παρέλιπαν. 
Λέγουνταν δέ ή παροιμία αυτή για νά διατρανωθή ή μεγάλη σημασία 
που ό λαός δίνει στα γένη, δηλαδή στα σόγια : ^4υτός είναι σοϊκύς. Συνή
θως λέγουνταν όταν γίνουνταν κανένα αταίριαστο συνοικέσιο καί ύστερά* 
από καιρό έ>ίδηλώνουνταν οι συνέπειες.

11. ’Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον έκράξαμε.
’Αφορούσε έκείνους πού βιάζουνταν νά εκφέρουν γνώμη.
12. Ακόμα δεν άπέθανα άνάψαν τά κεργιά μου.
Λέγουνταν για κείνους πού προέτρεχαν των γεγονότων.
13. Ακόμα δέν άρχίσαμε, αύριο πόσες εχουμε.
Λέγουνταν για τούς τεμπέληδες, πού ήταν υποχρεωμένοι νά κάμουν 

ένα έργο, καί μόλις άρχιζαν άδημονούσαν νά φτάσουν στο τέλος.
14. Ακριβά πονλ’γε και δίκια ζύγιαζε.
Τό έλεγαν συνήθως οΐ γυναίκες στούς πωλητάς καί μάλιστα στά 

παιδιά των μπακάληδων, πού, σάν παιδιά πού ήταν, ζύγιαζαν ξίκ’κα, δηλ. 
λειψά.

15. Άλλ άντ άλλα τά μεγάλα.
Ή  παροιμία αυτή είχε καί συνέχεια ή οποία πότε λέγουνναν, πότε 

δεν λέγουνταν. Ή ταν δέ ή συνέχεια διαφορετική. ’Άλλοι έλεγαν :
Ά λλ ’ άντ* άλλα τά μεγάλα 

κι * οχι της Παρασκευής το γάλα, 
άλλοι πάλι έλεγαν :

Ά λλ ’ άντ’ άλλα τά μεγάλα, η δε αυτά δεν είναι τίποτα.
Διηγούνταν δέ γι’ αυτή τήν παροιμία ότι κάποιος τσομπάνος πήγε στο 

δεσπότη νά έξομολογηθή καί ώμολόγησε ότι έφαγε γάλα τή Μεγάλη Πα
ρασκευή. Ό  Δεσπότης δέν τού συγχωρούσε αυτό τό παράπτωμά του, απ 
καίό τσομπάνος έπέμενε οτι ήταν στο βουνό καί δέν είχε νά φάη άλλο 
τίποτε. Τήν ώρα εκείνη όμως τό γατάκι τού δεσπότη άνοιξε τό ντουλάπι 
του καί ό τσομπάνος είδε ένα κοτόπουλο πού είχε έτοιμο νά φάη ό δεσπό
της, μολονότι ήταν Μεγάλη Εβδομάδα. Καί είπε τότε ό τσομπάνος : Ά λλ ’ 
άντ3 άλλα τά μεγάλα κ. τ. λ. Κ’ έτσι καθιερώθηκε αυτή ή παροιμία για 
τούς άνωτέρους πού επιτιμούν τούς κατωτέρους των γιά ασήμαντα παρα
πτώματα, ενώ εκείνοι κάμνουν τά ίδια καί μεγαλύτερα.

Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσβί,ς Ανδημίον
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16. Άλλαξ* ή Μανωλώς κι* εβανε τά ρονχα τ* άλλοιώς.
Λέγουνταν βέβαια καί γιά κείνους πού δεν είχαν νά βάλουν άλλα

ρούχα, καί ιδιαίτερα για τις γυναίκες πού τις καθημερινές φορούσαν τα 
βρακιά τους από την ανάποδη καί τις γιορτές τά έβαζαν από την όψη, 
είχε δμως καί μεταφορική σημασία καί λέγουνταν δταν γίνουνταν καμμιά 
επιφανειακή μεταρρύθμιση.

17. *Άλλαξ* η χήνα κι* εβανε κείνα.
'Όμοια μέ τήν παραπάνω. Συνήθως δέ λέγουνταν καί ώς συνέχεια 

τής προηγούμενης.
18. *Άλλα τά μάτια τον λαγόν κι* άλλα της κονκονβάγιας.
Λέγεται επί άντικειμένιον, πού διαφέρουν πολύ στήν ουσία τους.
19. ’Άλλ° δ* λέβ*να κι*άλλ* άπονσταίν*να.
Για δσους φοβούνται τή δουλειά χολομανουν *) τούς άλλους πού δου

λεύουν. ’Ή  καί για δσους προσφέρουν ελάχιστη υπηρεσία καί παραπο- 
νούνται δτι κουράστηκαν, ενώ ουσιαστικά άλλοι δουλεύουν γιά νά απο
περατώσουν τό έργο.

20. Άλλοίστονα πον καρτερεί στά ξένα νά δειπνηση.
Ή  παροιμία αυτή λέγουνταν πολύ στο Αύδήμι, αλλά φαίνεται νά εΐσ- 

ήχθη από άλλο μέρος ή νά προέρχεται από παλιά εποχή, γιατί στά 
χρόνια μας οι λέξεις καρτερεί καί δειπνηση δέν λέγουνταν.

’Ήθελαν δέ μ’ αυτήν νά διατρανώσουν τή μεγάλη σημασία πού έδι
ναν στήν ιδιοκτησία. 'Ότι δηλαδή σέ ξένο σπίτι, δσο γνωστός καί φίλος 
άν είσαι δέν είναι δυνατόν νά διατάξης τίποτε, παρά δπως θέλη ό Ιδιο
κτήτης καί άν θέληση καί δταν θέλη θά σου προσφέρη τό δείπνο ή τό 
γεύμα.

21. * Αλλοίστονα π* λείπ άπ* τό γάμο τ ’.
Λέγουνταν γιά ανθρώπους πού άφηναν τή διαχείριση των περιου

σιών τους σέ άλλους.
22. ’Άλλος τοόαπά, άλλος τ ’ Οαπαδιά.
Γιά τις διάφορες καί αντίθετες προτιμήσεις πού έχουν οι άνθρωπα.
23. Αλλον βαρεϊ κι* άλλον πονεϊ.
Τήν έλεγαν γιά ανθρώπους πού μολο ότι τούς έθιγαν άλλα πρόσωπα, 

αυτοί εύρισκαν εύκολώτερο νά ενοχοποιήσουν ανθρώπους τούς οποίους, 
μπορούσαν εύκολώτερα νά έκδικηθούν. Λέγουνταν καί μεταξύ μελών τής 
άίήτης οικογένειας π.χ, δταν τά παιδιά δυσκολεύουνταν στά μαθήματα 1

1) Χολομανοΐν=καχοτυχίζουν.
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τους καί στη δυσανασχέτησή τους, είίρισκαν άλλες αιτίες για να γρι- 
νιάζουν.

24. 1 Αλλον παπάς κι3 άλλον τά ράοα τ ’.
Λέγουνταν για τούς ακατάστατους και ρέ\ ε̂λονς ανθρώπους, πού δεν 

μπορούσαν νά προμαζέψουν τά πράγματά τους. Λέγουνταν δμως καί για 
εμπορικές υποθέσεις π. χ. όταν κανείς έκαμνε επιχειρήσεις καί ανέθετε τή 
διεύθυνσι σ ’ άλλους, καθώς καί για οικογενειακές δταν τά ανδρόγυνα 
ήταν αναγκασμένα νά ζοϋν χαιριστά.

25. Άλλον τό όνειρό κι άλλου το &άμμα.
Για πράγματα ανέλπιστα καί εντελώς απροσδόκητα.
26. "Αμα κ3λΐο3 η γι’άραΙ)άς κι3 νοτερά δρόμ3 πολλοί.
Την παροιμία αυτή την έλεγαν όταν γίνουνταν ένα δυστύχημα κΓ 

ύστερα παρουσιάζουνταν πολλοί έξυπνοι πού ήξεραν διαφόρους τρόπους 
γιά νά άποφευχθή τό δυστύχημα.

27. Ά  νά φέξρ κι νά διονμε τίνος μάννα κολνμίονμε.

Την έλεγαν γιά πράγματα πού δέν ήταν γνωστό ποιο θά ήταν 
τό τέλος των. Λέγουνταν δέ δτι ή παροιμία αυτή έγινε από τό ακό
λουθο παραμύθι: Κάποτε μιά νιόπαντρη δέν ήθελε τήν πεθερά της 
νά κατωκή στο σπίτι της. ΚΓ ό άντρας της γιά νά τήν ευχαρί
στηση δήθεν τής ύποσχέθηκε πώς θά τήν έβαζαν μιά νύχτα στο τσου
βάλι καί θά τήν πήγαιναν στο γιαλό νά τήν πνίξουν. Αυτή τό πίστεψε 
καί χάρηκε. Αντί δμως νά βάλη ό άντρας της στο τσουβάλι τή μάννα 
του, έβαλε τή μάννα της, δηλ. τήν πεθερά του. 'Όταν δέ τήν έρριξαν 
στο γιαλό καί ή γυναίκα του μή ξέροντας τίνος μάννα ήταν σΐό τσουβάλι, 
από τή χαρά της άρχισε νά πηδάη καί νά χορεύη, εκείνος τραγουδούσε 
κΓ έλεγε:

*Α νά φέξγι κι3 νά διονμε τίνος μάννα κολνμβονμε.
Οί παροιμίες δμως λέγουνταν καί σέ περιπτώσεις πρωτότυπες',π. χ. 

τήν παροιμία αυτή ακόυσα νά τήν λέγη μιά γυναίκα δταν θά έκαμνε 
μπάνιο τό παιδί της. Τό παιδί φοβούνταν τό μπάνιο καί γιά νά τό κα
θησυχάσουν τού είπαν πώς δέ θά κάμουν εκείνο μπάνιο, αλλά κάποιο 
άλλο παιδί. Αυτό άρχισε νά γελάη καί νά χαίρεται πού θά εκαμναν μπά
νιο τό άλλο. Καί τότε ή μάννα του, ξεντύνοντάς το έλεγε: Γιά νά 
φέξρ κ. λ. π.

28 Αντί νά τρίζ3 τ 3 άμάξ3 τρίζ3ή γιαμαξηλάΓς.
-: Δηλαδή αντί νά παραπονούνται οι πραγματικώς κοπιάζοντες, παρα-
πονούνται εκείνοι γιά τούς οποίους γίνουνται οί κόποι. Λέγεται καί απλώς
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δταν έργάζουνται δυο στο αυτό έργο και παραπονεΐται εκείνος που εργά
ζεται όλιγώτερο από τον άλλον.

29 *Αμαρτωλοί πον φύγετε'...
Την έλεγαν για τους δύστροπόυς και φιλέριδας ανθρώπους.
30. Άνάργι3 άνάργια τό φιλί> ν&χγ] κι νοστιμάδα.
Λέγουνταν για τους άρραβωνιασμένους τό περισσότερο, πού συχνο- 

πήγαιναν στό σπίτι τής νύφης. Λέγουνταν δμως καί σέ πολλές άλλες πε
ριπτώσεις. ΓΙ. χ. για ν' άποτρέψουν τή συχνή επανάληψη Ιπισκέψεων- 
οχληρών φίλων ή καί δταν ήθελαν ν’ άποφύγουν την καταβολή φιλοδω
ρήματος, μέ τό πρόσχημά δτι έδωσαν κάποτε.

31. Άνεκατώμος χαΐρονλα.

Λέγουνταν για τά ακατάστατα σπίτια, για τούς ακατάστατους λογα
ριασμούς καί για φιλονεικίες πού άναμιγνύουνταν πολλοί. Ή  παροιμία 
αυτή λέγουνταν ακόμη καί για διαδηλώσεις, τελετές, συλλαλητήρια καί 
πανηγύρεις. π. χ.

"Η!... ηάανα... άνεκατωμδς χαΐρονλα.
’ ' . ?

32. 5Ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα.

3Ανεμομαζώματα εννοούσαν τα άδικοκερδισμένα, τά όποια καί εξα- 
νεμίζουνται κακώς, δπως καί αποκτήθηκαν.

33. "Ανθρωπος όταν πίν* νερό, τού φίδ3 δ'ι άονέ πράζ3.
Μέ τήν παροιμία αυτή έξυπακούεται ο σεβασμός τού λαού προς, τή 

θρέψη τόϋ ανθρώπου. Δηλ. δταν λειτουργεί ό οργανισμός τού ανθρώπου 
δεν πρέπει νά διακόπτεται ή καί απλώς νά ενοχλείται παρ’ άλλου, τή 
στιγμή μάλιστα π^ύ καί τό φεΐδι, ό μεγαλύτερος εχθρός του, σέβεται καί 
δεν ενοχλεί τον άνθρωπο πού πίνει νερό.

34. 3Αξεβράκωτος καλόγερος.
Λέγουνταν για τις γυναίκες εκείνες πού δεν είχαν πολλές ασχολίες 

ούτε κανέναν νά τις έλέγξη. "Αν π. χ. ό άντρας της έλειπε στή ξενητειά.
Λέγουνταν ακόμη καί για παιδιά πού ό πατέρας τους έλειπε καί ή 

κηδεμονία τής' μητέρας των ή κανενός άλλου συγγενούς των δέν ήταν 
ισχυρή νά τά περιορίση από τού νά μην κάμνουν αταξίες.

35. 3Αξιώ&3κε ή γι δβιργώς νά καμ3 ταξίδ3, ελαχε μέρα αββάτο.
ή: Ά ξιώ θ ’κε ή γιοβιργώς νά κάμ3 ταξδί3 κ3 ετ 3χε μέρα Σάββατο.

Την έλεγαν πάνω σέ απρόοπτα δταν π. χ. μιά γυναίκα έδεσμεύετο 
γιά πολύ χρονικό διάστημα νά βγή έξω καί δταν τής έτΰχαινε μιά ευκαι
ρία νά βγή εκωλύετο από εμπόδιο, τόπε έλεγε τήν παραπάνω παροιμία.
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36. *Απλών" τον ζ"νάρ" τ ’ γιά καυγά.
Για τούς φιλέριδας πού ζητούσαν αφορμή γιά νά τσακωθούν. Μερι

κοί την έλεγαν:
eΑπλών" κι τον ζ"νάρ" τ" γιά Καυγά.
’Έτσι θά είναι καί ορθότερη καί ή εξήγησή της εύκολώτερη : Έκτος 

δηλαδή πού είναι πρόθυμος νά βιοπραγήση μέ τά χέρια του καί νά προ- 
καλεση φιλονεικίες μέ τά λόγια του, καί τό ζαυνάρι του ακόμα, τό άψυχο 
αντικείμενο, τό απλώνει γιά νά θίξη τούς άλλους καί νά τσακωθή μαζί τους.

37. *Απ δξου κούκλα κι" άπό μέσα πανούκλα.
Αέγουνταν γιά τις γυναίκες εκείνες πού έφρόντιζαν μόνο νά φαί- 

νουνται καλσφορεμένες καί καθαρές, ενώ κάτω από τά έξώρουχά τους 
κρΰβουνταν κουρελιά καί ακαθαρσία τών γονέων'). Επίσης λέγουντάν καί 
γιά πράγματα πού είχαν καλή εμφάνιση, αλλά ήταν ευτελέστατα, χωρίς 
καμμία αξία, πρόστυχα2), όπως έλεγαν στο Αθδήμι.

38. "Απ" δξον άπ" τό χορό ξέρ"ς πολλά τραγούδια.
Λέγουντάν γιά τούς ανθρώπους εκείνους πού τά ήξεραν δλα δήθεν 

καί έδιναν συμβουλές καί παρώτρυναν τούς άλλους χωρίς νά άποτολμούν 
οι ίδιοι νά κάμουν τίποτε.

39. — "Από πονσαι καρδαμάκ'ι);
— 3Απ" αύτό τδ ΐ)οστανάκ(ι). 

ή — "Από ποΰσαι κλωναράκ(ι);
— "Από κείνο τό δεάράκ(ι).

Λέγοηνταν γιά τούς ανθρώπους εκείνους πού δέν μπορούσαν νά 
άποφύγουν τις συνέπειες τής καταγωγής των. ’Αντιστοιχεί ή παροιμία 
αυτή μέ τή γνωστότερη.

Κατά τον Μπάρμπα Γιάννη και τά κοπελιά τον.
Μέ τή διαφορά δτι ενώ ή τελευταία είναι κολακευτική γιά τά προ

τερήματα τών θίγόμενων, ή πρώτη είναι όνειδιστική γιά τά έλαττώματά 
των, γΓ αυτό καί ή παροιμ'α αύτ.'ι λέγουντάν συνήθως εν απουσία τού 
θιγομένου.

40. 3Από σημνιονμένο αν&ρωπο νά φοβάσαι.
Έπεκρατούσε ή πρόληψη δτι οι ανάπηροι καί γενικά όσοι είχαν τί τό 

παρά φύση π. χ. έξ δύχτυλά κ.τ.λ. ήταν κακοί άνθρωποι. Έλεγαν δέ στο 
Αύδήμι δτι ό ’ Ιησούς Χριστός είπε: «— ’Αποφεύγετε τους κακούργους». 1

1) Τών γονέων=μεγάλη, προπατορική Ή  .φράση ήταν πολύ κοινή. Ό π ω ς 
καί: Ψ ε ϊ ρ α  κ α ί  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν .  —2). Ιϊρόσευχα=ψεύτικα.
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Καί τον ρώτησαν: «— Πώς &α τονς γνωρίζουμε ;» «— Θά τονς σημειώ
σω» είπε 6 Χριστός.

41. Από  τ ’ αυτί κι στον δάσκαλο.
Λέγουνταν περί τής άμεσου ενεργείας, τόσο για σοβαρές περιπτώσεις 

όσο καί για αστείες.
42. 3Από την Πόλη έρχομαι

και στην κορφή κανέλλα 
και πέφτω μεσ3 στη θάλασσα 
καί πλέω σά δαλτάς.

Λέγουνταν για όσους έλεγαν ασυναρτησίες παί ακατάληπτα πράγ
ματα. ιδιαίτερα για όσου; δοκίμαζαν νά γράψουν στίχους, τό τετράστιχο 
αυτό ήταν στο στοιχείο του.

43. 3Από τ 3 ληχονσα κι3 ώς τ ’ μαμή χα&3κι τον πιδί.
"Οταν χάνουνταν μέσα άπό τά χέρια τους κάτι τό όποιο θά ήταν 

παραρριχμένο εκεί σέ κανένα μέρος που δέν έβαζε ό νους τους.
44. Αργεί, άμα δε λησμονεί. 

ή: ΑργεΤ, άμα ϋαματονργεΧ.
Εννοούσαν τό Θεό, ό όποιος δέν λησμονεί τις κακίες των ανθρώ

πων καί τις τιμωρεί. Γι’ αυτό όταν έβλεπαν νά τιμωρήται ή κακία ή νά 
αμείβεται ή αρετή, έλεγαν: 3Εδώ είν3 ή Παρά3δσο εδώ είναι κι3 ή Κόλασ3·

45. Άρρατα κι δέματα καί κονκι3 άμαγενρεντα.
Φαίνεται τό σωστό νά είναι άρρητα καί άάέμιτα. Πάντως μέ την πα

ροιμία αυτή εννοούσαν τις ανοησίες καί τά ακαταλόγιστα λόγια.

46. Άσ&ενής καί οδοιπόρος αμαρτίαν ονκ έχει.
.Αυτή την παροιμία στο Αύδήμι τήν συνήθιζαν όταν ήταν Σαρακοστή 

καί ήθελαν νά προτρέψουν ένα μουσαφίρη νά φάγη άρτήσιμα, αδιάφορο 
άν ό μουσαφίρης δέ ν ήταν ούτε οδοιπόρος οΰτε καν ξένος, παρά ένας 
γείτονας ή συγγενής τους, γιατί άν ήταν εντελώς ξένος δέν θά τολμούσαν 
νά φάγουν καί οί ίδιοι, άρτήσιμα, γιατί θά τούς ωνείδιζαν, άν τό μάθαι
ναν οί άλλοι χωριανοί ότι άρταίνοννται χωρίς νά είναι άρρωστοι. Μάλιστα 
τά παιδιά αναμεταξύ του; θεωρούσαν μεγάλη ύβρι, άν άλλο παιδί τού έλεγε 
ότι στο σπίτι τους δέν νηστεύουν τή Σαρακοστή. Κι5 άν θά τσακώνουνταν 
καμμιά φορά"· μια άπό τις μεγάλες ύβρεις πού θά έλεγε τό ένα στο άλλο 
ήταν καί τό: « Αλημεμετ πασά», πού έσήμαινε ότι δεν νηστεύει τή Σα- 
ρακοστή.

47. ”Ας λείψ* τό λάδ3 άπό τ 3 φακή νά διουμε τί άζίζ;
Λέγουνταν για άνθρώπους πού χωρίς νά κοπιάσουν βρέθηκαν μέ πε
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Ο αοοιμίαι teal ΛΛζοιμιώδβίς φ^άο'εις Αύδημίον m
ριουσία και νόμιζαν καί οί ίδιοι δτι είναι αξιόλογοι ά'νθρωποι καί στην 
αξία τους οφείλεται καί ή περιουσία τους.

Λέγουνταν καί σέ άλλες περιπτώσεις, όταν ήθελαν νά διατρανώσουν 
τη νοστιμάδα ενός φαγητού τ'] γλυκίσματος πού του έδιδε ένα ώρισμενο 
υλικό, όπως π. χ. το λάδι δίνει ούσία καί νοστιμάδα στη φακή.

48. "Ας μϊ λ ένα oovbaoiva κι9 ας ψοφώ κι’ άπδ τη helva.
Λέγουνταν για τις γυναίκες που άρέσκουνταν στα μεγαλεία. Σονβα-

οης ήταν ό υπάλληλος πού μάζευε τή δεκατία των γεννημάτων εις είδος. 
Σονμπαση δεν είχε τό Αύδήμι γιατί δεν ήταν γεωργικό χωριό. €Ως τόσο 
ή παροιμία λέγουνταν για κείνες πού οί άντρβς τους ήταν δημογέροντες 
ή είχαν κανένα άλλο αξίωμα καί καμάρωναν, ενώ τά οικονομικά'τους δεν 
ήταν καί τόσο ανθηρά.

49. "Ασπρο aba κι μάβηρ* κάπα.
Οί άμπάδες, μακριά χειμωνιάτικα ανδρικά φορέματα μάλλινα, συνη- 

θίζουνταν νά είναι άσπρα. Κάπες βλάχικες δεν υπήρχαν στο Αύδήμι. 
’Έλεγαν όμ ω ς κάπες τις μάλλινες κουβέρτες πού τις ύφαιναν στο Σχολάρι 
καί ήταν διαφόρων χρωμάτων: κόκκινες, μαύρες, πράσινες κ.λ.π.

‘ Η παροιμία αυτή δεν ξέρουμε τί σημασία έχει. Μαύρη κάπα θά 
έννοή ίσως τή βλάχικη κάπα, πού συνηθίζεται νά είναι μαύρη. Καί ο 
λαός μέ την παροιμία αυτή θά έννοή νά καταστήση απαραίτητη ανάγκη 
τον άσπρο aba ώς κάτι πού ταιριάζει στούς αριστοκράτες έν άντιθέσει με 
τούς μαύρους άόάδες, πού θά φορούσαν μερικοί απολίτιστοι πού δεν ήξε
ραν ότι τό μαύρο ταιριάζει μάλλον στις κάπες κΓ όχι στούς. άόάδες.

50. "Ασπρο είναι το χιόν’ α μα του πατούνα ον λ ’.
ή: "Ασπρο είναι το χιόν* άμα τον πατούνα οί σκνλ\ (Π.Α.Ζ.)

Μέ τήν παροιμία αυτή ήθελαν νά πούν ότι όλα τά καλά πράγματα 
δεν έχουν τήν άρμόζουσα σ’ αυτά θέση.

51. Αν τά όί Οά μάς πάνα στούν Αγά.
Αυτά δι ΰά μάς πάνα στον Αεσπότ’.

’Ήθελαν μέ τήν παροιμία αυτή νά χτυπήσουν τή ματαιοδοξία καί τις 
επιπόλαιες φροντίδες.

52. Αύτη ’ναι νά τραβάς μϊ τον τσ*δίδ\

.Εννοούσαν τις πολύ αδύνατες γυναίκες. Εύρισκαν δέ αφορμή γιά νά 
τό λέν μέ τήν ευκαιρία τού γάμου της ή τού άρραβώνος της.

53. Αυτό δά είναι γιά τά γελάη τον γρονν\

"Οταν κανείς έκαμνε ή έλεγε κάτι πολύ τό ανόητο, πού θά ήταν



Ενοτρ&τίον Ζήση

δυνατόν να κόμη αίσθηση καί, νά δήμιου ργήση σχόλια καί έξω από τον 
κύκλο των ενδιαφερομένων. Γιατί την παροιμία αυτή συνήθως την έλε
γαν όσοι δεν θίγουνταν από τις συνέπειες τής , διαπραχθείσης ανοησίας.

54. Αυτός β γίζ ’ από τ ’ μνιγα άλ’μα.
’Έλεγαν τούς πολύ φιλάργυρους καί τούς εκμεταλλευτάς πού δεν 

άφηναν νά τούς διαφυγή καμμία περίπτωση, πού θά ήταν δυνατόν κάτι 
νά κερδίσουν.

55. Αυτός πιρνάει κι το’ χάάρες.
Δηλαδή μπορεί νά περάση καί ό ίδιος μέσα από μιά χάνδρα. ’Ά ν 

θρωπος πού τά καταφέρνει όλα.
56. Αυτού σε θέλω κάβουρα, νά πηδάς στα κάρβουνα.
'Όταν έβλεπαν κανέναν νά κάμνη ένα δύσκολο έργο, εις το όποιο 

δεν ήταν συνηθισμένος.
57. Σκύλλας τον σκύλλα ώριζε κι’ δ σκύλος την ουρά του 

και ή ούράτου πρόσταζε νά πάη ηκνρά τον (Π.Ζ.Α.).
58. Αφέντης σκύλλαν ώριζε κι’ δ σκύλλος την ουρά τον.
Την έ'λεγαν γιά όσους τούς έβαζαν νά κάμουν μία εργασία κι’ εκεί

νοι την ανέθεταν εις άλλους μικρότερους των.
59. ’Αφού έχ’ς μασι\ γιατί να καις τά χεριά σ ’.
Την έλεγαν γιά νά υποδείξουν την ευκολία πού υπήρχε γιά νά γίνη 

ενα έργο καί πού ένας αδαής δεν τήν έμεταχειρίζετο.

WO
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f  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Εις τας φιλόξενους ελληνοπρεπείς σελίδας των «Θρακικών» ίδιάζου'· 
σαν και διακεκριμένην θέσιν δικαιωματικώς δέον νά καταλάβη ή αδρά 
καί έξέχουσα φυσιογνωμία τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Μαρωνείας Με* 
λισσηνοΰ Χριστοδούλου, γεννηΟέντος την 21 Μαρτίου 1855 έν Σαράντα

Εκκλησίαις της "Ανατ. Θράκης, άποδημήσαντος δέ προς Κύριον κατά Σε
πτέμβριον τοϋ 1921 εν τη γενετείρα του.

’Ά ν  σκοπός των «Θρακικών» είναι, πλήν άλλων, ή περισυλλογή παν
τός στοιχείου συντελοΰντος εις την άδιάσειστον άλλωστε άπόδειξιν μετά 
τοσοΰτου ζήλου άμφισβητουμένην υπό βουλιμιώντών γειτόνων τής άπ’ 
αιώνων έλληνικότητος τής Θράκης και τής γνησιότητος τοϋ ελληνικού πο
λιτισμού της, καί ή παραφυλαξις καί παράδοσις τής ΐεράς ταΰτης παρακα
ταθήκης εις τους απογόνους μας, τύ έργον τύ πολυσχιδές του αειμνήστου
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'Ιεράρχου Μελισσηνοΰ κεΐται μνημείον καλλιπρεπές καί άείζωον, μαρτυ
ρούν το καθ’ εαυτό εις τό διηνεκές περί των ανωτέρω.

Διότι οΰ μόνον διά ζώσης καθ'"1 δλον τον βίον του ό άνήρ έκαλλιέρ- 
γησε, μετά τόσων άλλων εΰγενών τέκνων τής Θράκΐ|ς, τά ελληνικά γράμ
ματα καί διέδωσεν αυτά εις την νέαν γενεάν, διδάσκων από του διδασκα
λικού βήματος, ώς διδάσκαλος, καί από του εκκλησιαστικού, ώς ορθόδοξος 
ποιμενάρχης εις την ελληνικήν γλώσσαν τοϋ Ευαγγελίου έκήρυξε τον Λόγον 
ΐοϋ Θεοΰ καί μέχρι τελ,ευτής του βίου του έποίμανε τό χριστεπώνυμου 
ελληνικόν πλήρωμα τής Εκκλησίας’ αλλά καί γραπτά μνημεία του έργου 
αυτού του ελληνοπρεπούς, επιστημονικά καί θρησκευτικά, κατέλιπε, μαρ- 
τυρουντα την ακάματου αυτού φιλοπονίαν, την έμβρίθειαν καί τον ζήλον 
πρός τε την επιστήμην καί την Εκκλησίαν.

Άποφοιτήσας τής Μεγ. τοϋ Γένους Σχολής, διετέλεσεν επί τι διά
στημα διδάσκαλος εν τή γενετείρμ του. Μεθ’ δ, εγγραφείς εις τό Εθνικόν 
ημών Πανεπιστήμιον, άνηγορεΰθη διδάκτωρ τοϋ Δικαίου, καί διετέλεσε 
δικηγόρος έν Θράκη επί τι να έτη. Κατά τύν χρόνον τούτον συνέγραψε καί 
έξέδωκεν έργα αξιέπαινα ιστοριογεωγραφικοϋ καί νομικού περιεχομένου, 
περί ών κατώτερα).

Τό 1893 έχειροτονήθη Διάκονος, ύπηρετήσας ώς τοιούτος επί μικρόν, 
καί ειτα ώς Αρχιμανδρίτης παρά τή ’Αρχιεπισκοπή Φιλιππουπόλεως, ειτα 
δέ παρά τφ Πατριαρχείψ ’Αντιόχειας. Τό 1897 έχειροτονήθη ’ Επίσκοπος 
Παμφίλου καί διετέλεσε άρχιερατικώς προϊστάμενος Ταταοΰλων Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι του 1914, οπότε προήχθη εις Μητροπλίτην Μαρωνείας 
(Θάσρυ καί Σαμοθράκης). Λόγιρ τοϋ Ευρωπαϊκού Πολέμου παρέμεινε μα
κράν τής έδρας του Κομοτινής (έν Θάσω) μέχρι τοϋ 1919, οπότε, συν τή 
απελευθερώσει τής Άνατ. Θράκης καί τή καταλήψει αυτής υπό τών 
Γάλλων, καί ειτα υπό τοϋ Έλληνικοϋ Στρατοϋ, έγκατεστάθη εις την 
έ'δραν αϋτοϋ Κομοτινήν, έκδηλώσας τήν έπί τοΰτιρ πατριωτικήν άγαλλίασίν 
του δΓ ενθουσιώδους λόγου προς τό φιλογενές καί φιλόθρησκου αϋτοϋ 
ποίμνιον. Άσθενήσας μετά μικρόν, έπανήλθεν εις Θάσον παρά τω έπ’ ανε
ψιά γαμβρφ του, Θρασυβ. Πηλείδη, (τότε Είρηνοδίκη Θάσου καί ήδη συν- 
ταξιοΰχψ δικηγόρφ), όπόθεν έγκατεστάθη, (μετά τής έν χηρείφ αδελφής 
του Ευδοξίας) εις τήν πεφιλημένην γενέτειράν του, έλευθέραν πλέον τότε, 
μέ κλονισμένην δμως τήν υγείαν, σκεπτόμενος νά έφησυχάση.

Άλλως δμως έκέλευσεν ό Θεός1 μετά μικρόν άπεδήμησε προς Κύ
ριον εξ έγκεφαλικής συμφορήσεως, εις ήλικίαν 66  ετών.
’ Τά κυρϊώτερα αϋτοϋ έργα, άτινα, ώς φιλόπονος καί υπομονητική 
μέλισσα έφιλοτέχνησε, συνέγραψε καί έδημοσίευσε (περιεχομένου δέ, προς 
τοΤς άλλοις, καί εκκλησιαστικού), είναι τά εξής"
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1 ) 'Ιστοριογεωγραφική περιγραφή τής Επαρχίας Σαράντα Εκκλη
σιών. Σελ. 1U4. (1881 έτος).

2) Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον Α'. «Τά κωλύματα τοΰ Γάμου». Σελ. 
270. (1889).

ο) Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον Β'. «Ή  μνηστεία». Σελ. 176 (1895).
4 )  'Η Θράκη καί αι Σαράντα Έκκλησίαι. Μετά τινων διοικητικών 

εκκλησιαστικών ζητημάτιον. Σελ. 304. (1897).
5) Ό  ρ ν θ μ. ό ς, εν σχέσει προς τον χρόνον καί την παρασημαντι- 

κήν τής ήμείέρας εκκλησιαστικής μουσικής. Σελ. 32. (1900).
0) CH ά ρ μ ο ν ί α εν τή έκτελέσει τής ίεράς ήμών μελφδίας. Σελ. 

10. (1902).
7) T i m  κ ό ν τής νεκρώσιμου Ακολουθίας, μετά προλεγομένων 

καί παραρτήματος περί τοΰ νεκρώσιμου τρισάγιου καί περί τοΰ μνημο
νεύματος τών ονομάτων, εν φ επισυνάπτονται καί πέντε επικήδειοι ομι- 
λίαι. Σελ. 80. (1905).

8) Π ε ρ ί ε υ δ α ι μ ο ν ί α ς '  ήτοι ποια έστιν ή αληθής καί πραγ
ματική ευτυχία τοΰ ανθρώπου καί πώς επιτυγχάνεται. Διδακτική ομιλία. 
Σελ. 32. (1908).

9) Τά Ταταΰλα ('Ιστορία Ταταοΰλων). Σελ. 352. (1913).
10) Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον Αλ «Τά κωλύματα τοΰ Γάμου». 

’Έκδοσις Β'. Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  ν, ανέκδοτον έτι. Πρόκεται περί άναθεω* 
ρήσεως καί συμπληρώσει*); τής πρώτης έκδόσεως (έξαντληθείσης) τοΰ ανω
τέρω έργου, «καρπού, (ώς γράφει ό συγγραφεύς) πολυχρονίου καί διηνε
κούς ένασχολήσεως (επί 20ετίαν—από τής πρώτης έκδόσεως), καί επιστα- 
μένης ερεύνης καί μελέτης περί τών πολλαπλών καί πολύπλοκων περι- 
πτώσεων τών κωλυμάτων τού γάμου, εν οψει καί τής κατά τά τελευταία 
έτη σταθερά; Νομολογίας τής Μ. Εκκλησίας ώς καί τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, μετά 460 νέων σχημάτων καί ισαρίθμων παλαιών διαγραμμά
των». Τοΰ τελευταίου τούτου, άξιου πάσης έξάρσεως επιστημονικού καί 
πρακτικού Εγχειριδίου (άφού άλλως τε αΐ ευμενέστατοι κρίσεις τής Α'. 
έκδόσεως φερούσης την επίσημον έγκρισιν τής τού Χριστού Μ. Εκκλη
σίας υπό διακεκριμένων επιστημόνων, κληρικών τε καί λαϊκών, πρόκεινται 
ώς τίτλος τιμής καί αξίας τού αρχικού έργου), τήν δημοσίαν έμφάνισιν, 
εις δευτέραν έκδοσιν (έπικειμένην κατά τον συγγραφέα, πλήν ματαιω- 
θεΐσαν λόγω τού έπισυμβάντος θανάτου του), εις περιεχόμενον καί ό'γκον 
τριπλασίων τής πρώτης, πρόκ'ειται συν Θεώ νά άναλάβη συντόμως ό υπο
φαινόμενος μνησθείς γαμβρός του έπ’ ανεψιά, μετά τών άνηκουσών προσ
θηκών καί παραπομπών, διά τήν ένημέρωσιν καί προσαρμογήν, έν σχέσει 
με τάς από τοΰ θανάτου τού συγγραφέως μέχρι τής σήμερον νεαράς νομο- 
θετικάς διατάξεις θιγούσας το άντικείμενον τής συγγραφής.
Θ ρ α κ ι κ ά Ζ\ 23
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ToioGro; ό άνί;ρ και τοιυΰτο to toy ον τοΰ διαπρεπούς ιεράρχου', γόνου 
της θρυλικής χιυρας του "Οοφέοκ, τιμιοντος όσον ολίγοι, την γενέτειραν, 

’και γενικωτερον την άλνιιτυλ. Θράκην, τά ιερά της οποίας χώματα σκέ- 
πουσι τά σεπτά αύτοϋ λείι|.κ/να, μετ" εκείνων τών μελών της πατριαρχι
κής τον οικογένειας— τών Μεζιλτζόγλον.

Θρα,ανβ, Πηλείδης

-ί· ΣΙΙΛΥΒΡΙΛΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Ό  αείμνηστος Μητροπολίτης Σηλυβρίας έγεννήθη έν Κοζάνη κατά Δεκέμ
βριον τοΰ 1855 έκ γονέων ίερέως Θωμά Χριστοδούλου καί ‘ Ελένης τό γένος Ό μ -  
παση. Μετά την πρώτην παίδευοιν έν τή σχο?„ή της γενετείρας αύτοϋ έφοίτησεν είς 
τήν έν ‘Αθήναις Ριζάρειον Σχολήν. Ενταύθα μετά ζήλου παρακολοι θήσας καί 
συμπληρώσας τύν κύκλον τών μαθημάτων είσήλθεν ακολούθως ιίς τό Πανεπισιή- 
μιον ένθα επί διε ίανδιήκουσε μαθήματα Φιλολογίας »>αί Φιλοσοφίας, Προσκλη
θείς έν τω μεταξύ υπό coi θείου ηΰτοΰ, τότε Μητροπολίτου Κοζάνης, Ευγενίου 
έχειροτονήθη αρχιδιάκονος καί “υπηρέτησε παρ’ αύτω μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 
θείου του. Τότε έλθών είς Κων)πολιν διωρίοθη διαδοχικώς Προϊστάμενος Μ. 
Ρεύματος, Κοντοσκαλίου καί Φερίκιοϊ. ’Ακολούθως προσέλαβεν αυτόν ώς Πρωτο- 
σύγκελλον ό Μητροπολίτης Νίκαιας Ιερώνυμος. Έντεϊθεν πρεήχθη τω 19CG εις 
Επίσκοπον Άμφιπόλεως. Κατά Σεπτέμβριον δέ ττ ΰ 1913 Γερμανός ό Ε' προήγα- 
γεν αυτόν είς Μητροπολίτην Σηλυβρίας. Τώ 192G Β ισίλειο: ό Γ' άνέδειξεν αύιύν 
Μη·ροπολίτην Κοζάνης, αλλά λόγω τών περιστάσεων μή δυνηθείς νά μετοβή είς 
τήν νέαν αύτοΰ επαρχίαν έζήτησε καί έλαβε πάλιν τύν τίτλον Σηλυβρίας, ιόν 
όποιον καί διετήρησε εφεξής μέχρι τοΰ θανάτου αυτού συμβάντος τη 22 Μαΐου 
1934 έν Κω νσταντινουπόλει.

t  ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ

Ό  αείμνηστος Επίσκοπος πρώην Μέτρων ’Ιωακείμ έγεννήθη έν Τατάρ-Πα- 
ζαρτζικίω τής Φιλιππουπύλεως τη 23 ’Απριλίου 1834, έκ γονέων Παναγιώτου ναι 
Σουλτάνης Σπάσογλου. Τά πρώτα γράμματα διήκουοεν έν ιοΐς έκπαιδευτηρίοις 
τής Φιλιππουπόλεως καί ακολούθως έν τή Ελληνική Σχολή τών Σερρών, φοιτήσας 
αύεόθι μέχρι τής Γ '  τάξεως. ‘ Υπό διακαούς πόθου πρύς την διακονίαν τοΰ Χρίστου 
διαγλεγόμενος ό αοίδιμος, είς ηλικίαν μόλις 18 ετών, έχειροτονήθη διάκονος υπό 
τοΰ τότε Νύσσης καί είτα Χαλκηδύνος Καλλινίκου τοΰ Θωμάδη μετονομαστείς είς 
’ Ιωακείμ,—έλέγετο Γειυργιος—προς τιμήν τοΰ από Κυζίκου Οικουμενικού ΓΙατρι- 
άρχου κυροΰ Ιωακείμ του Β'. Ώς διάκονος του Μητροπολίτου Νύσσης Καλλινίκου 
διετέλεσεν επί εξαετίαν, διδασκόμενος άμα υπό τοΰ τότε Αρχιδιακόνου καί μετά 
ταΰτα Δέρκων Καλλινίκου, τοΰ ώς Εφέσου άποθανόντος, καί χρησιμεύων ώς 
γραμματεύς τής Μητροπόλεως. Έ ν  έτει 18(55 σταλείς υ to τού Μητροπολίτου Νύσσης 
είς Κων)πολιν ϊνα είσαχΟή είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης, ήναγκάσθη 
συνεπεία τής χολέρας, νά εγκατάλειψη τήν ΙΙόλιν, άφοϋ διέτριψεν έν αυτή έηί 
τρεις ολοκλήρους μήνας. Έ κ  Νύσσης μετά τήν μετάθεοιν τοΰ Νύσσης Καλλινίκου 
είς Χαλκηδόνα, επανέρχεται είς Κων)πολιν, καί τφ 188G διορίξετοι προϊστάμενος 
'Αγίου Σιεφάνου. Έπί Νεοφύτου τοΰ Η', ήτοι πρό 42 ετών χειροτονείται επί
σκοπος Πολυανής καί μεταβαίνει είς τήν επισκοπικήν αύτοϋ έδραν. Μετά 8ετή 
αύτόθι υπηρεσίαν, έκ Δοϊράνης μετατίθεται είς τήν Επισκοπήν Μέτρων, ήν έπί 9
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ολΛ έτη θεοφιλώς εποίμανεν. ’Αποσυρθείς δέ τής ένεργοΰ υπηρεσίας, λόγω γήρα- 
τος, έγκατεσιάθη έν Ά γίω  Στεφάνφ περιθαλπόμενος υπό τής Μητρός Μ. τοϋ 
Χρίστου ’ Εκκλησίας, ότε τή 22α Μαίου 1934 παρέδωκε την υσίαν αΰτοΰ ψυχήν 
εις τόν Πλάστην διανύσας έναρέτως καί εύσεβώς τόν μακράν τού επιγείου βίου 
αΰτοΰ στάδιον.

t ΑΛΕ3ΑΝΔΡ0ΥΠ0ΛΕΩΣ ΓΕΡΒλΣΙΟΣ

Την 31 ην Μαΐου 1934 έκοιμήθη εν Κυοίω εν τή έδρα τής επαρχίας του ό αεί
μνηστος Μητροπολίτης Άλεξανδρουπύλεως Γερβάσιος.

*0 έκλτπών Ιεράρχης έγέννηση τφ 1SG7 έν Άργυρουπόλει τής επαρχίας Χαλ- 
δείας,, καί εΐναι ό τελευταίος γόνος τής οικογένειας τών Σαρασιτών χρονολογού
μενης άπό τών μέσων τοΰ ΙΣΓ'αίώνος, ή τις προσέφερε πολλάς καί πολυτίμους υπη
ρεσίας είς τό ’Έθνος καί εξ ών άνεδείχθησαν κατ’ εξοχήν μεγάλοι εθνικοί εΰερ- 
γέται, ό "Αθανάσιος Σαρασίτης τον ΎΖ' καί 6 Λογοθέτης ’Ιγνάτιος Σαρασίτης 
τον 1Η’ αιώνα.

Έσπούδασεν έν τή "Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης ν καί άπεφοίτησ*' ιφ 
1893. "Ιεροσπουδαστής ών έχειροτονήθη διάκονος. Τφ 1901 έψηφίσθη επίσκοπος 
Ναζιανζοϋ υπηρετήσας υπό τόν τίτλον τούτον πρώτον έν τή ιερά Μητροπόλει Και
σαρείας καί είτα έν τή Ιερά Μητροπόλει Χαλδείας. Τώ 1902 άνεδείχθη Μητροπο
λίτης Ροδοπόλεως. Μετά τριετίαν έξελέγη Μητροπολίτης Κορυτσάς, τφ δέ 1910. 
Μητροπολίτης Άγκυρας. "Ως Μητροπολίτης Άγκυρας έκλήθη συνοδικός επί Γερ
μανού τοΰ Ε'δίς, τό 1913 καί τύ 1917, τήν δευτέραν ταύτην φοράν διορισθείς καί 
Πρόεδρος του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου, ώσαιίτοκ δέ διετέλεσε συνοδικός καί επί ΙΙατρι- 
άρχοχ Μελετίου τοΰ Δ'. Ε π ’ αΰτοΰ τφ 1923 έξελέγη Μητροπολίτης ’Αλέξαν
δρου τόλεως.

f  ΛΑΡΙΣΣΗ Σ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Τή 26 Δεκεμβρίου 1934 άπέθανεν ό Μητροπολίτης Ααρίσσης Αρσένιος. Γεν
νηθείς είς Πλάτανον τοΰ Μυριοφύτου, υπό τήν προστασίαν τοΰ πατριώτου του 
ηγουμένου τής "Ιερας έν Χάλκη σκήτης τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος Πάτερ Αρσένιου 
ένεγράφη είς τήν Ίεράν Θδολογικήν Σχολήν Χάλκης. Μετά τό πέρας τών σπουδών 
αΰτοΰ διωρίσθη ίεροκήρυξ τής εν Κωνσταντινουπόλει κοινότητος Γαλατά, κατόπιν 
προσελήφθη ώς αρχιδιάκονος τοΰ Μητροπολάτου Χαλκηδόνος ’ Ιωακείμ Εΰθυβοΰλη. 
Ίϊκολούθησεν ώς αρχιδιάκονος τόν μετατεθέντα είς τήν επαρχίαν’Εφέσου Γέροντά 
του υπό τοΰ οποίου καί άνεδείχθη βοηθός επίσκοπος αΰτοΰ υπό τόν τίτλον Είρη- 
νουπόλεως, διορισθείς αρχιερατικός επίτροπος είς Κυδωνιάς. Έξελέγη είτα υπό 
τής 'Ιερά; Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Στρωμνίτσης, οπότε μειά 
τόν Βαλκανικόν πόλεμον περιελ.Οούσης τής Μητροπόλεως ταυ της είς τήν Σερβίαν, 
κατέφυγεν είς "Ελλάδα έκλεγάς Μητροπολίτης Ααρίσσης.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΡΑΠΑΝΗΣ

Άπέθανεν είς τάς 27 Δεκεμβρίου 1934 έν Κωνσταντινουπόλει άπό συγκοπήν 
καρδίας. Έγεννήθη είς Τσεντώ τής Σηλυβρίας' civ καί τυχών μικράς μορφώσεως, 
ή ά,γάπη του προ; τά γράμματα καί ή παρά τφ έν Κωνσταντινουπόλει σοφφ ία- 
τρφ κ. Φωτίφ Φωτιάδη παραμονή του τόν έκαμε νά καταγίνη είς τήν λογογρα
φίαν. Έπιδοθείς είς τήν βιομηχανίαν γιοουρτιών καί νωπών βουτί’ρων δεν παρέ-
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λείπε να συνεργάζεται τόσον εις τάς έν Κωνσταντινουπόλει εφημερίδας όσον χαί 
εις τόν «Σκορπιόν», «’Έθνος», «Περίδρομον'-, «Θάρρος», «Πρόοδον» χαί τόν «Χου- 
μδν»,είς τόν όποιον έγραψε συνεχώς μεταζύ άλλων την «Ερωτική σκέψι», τήν 
«Λησμονημένη κληρονομιά», «Στον αξέχαστο Ζουφρέ», «Τό ξαλώνισμα», «Τόν μου
σικό», «Πόλι—Άγια Σόφιά» κλπ. Συνδεό(ΐενος μέ τ ό ν  αλησμόνητο Δ. Ταγκόπουλο 
καί τόν Ψυχάρη, ύπήρξεν ένθερμος ύποστηρικτής τής δημοτικής γλώσσης διά τήν 
διάδοσιν τής οποίας είργάσθη έντατικώς. Μεταξύ των έργων του άναφέρώμεν τά 
έκδοθέντα «Τά λουλούδια τής Θράκης», «"Υμνος στήν γυναίκα», «Ό  Κλΰδονας», 
«Τ’ αηδόνι τοΰ Βοσπόρου», «Τά τραγούδια τού στρατιώτη», «Ό  φρουρός» μέ μου
σική τοΰ κ. Κίμωνος Μπέλλα, «Για τή γλυκεία Πατρίδα» μέ μουσική τοΰ κ. Μαν. 
Καλομοίρη, καί ανέκδοτα «Οί χίλιες καί μίσ. παροιμία» εις τρεις τόμους, «Τά τρα
γούδια τής Αγάπης», «Τά κρασοτράγουδα», «Γιά όλα τ’ άνθη», « ’Ανοιξιάτικα», 
«Καλοκαιρινά», «Φθινοπωρινά·, «Χειμωνιάτικα» καί < Τά χρυσύλογα». Ό  αοίδιμος 
έγραφε καί δύο θεατρικά έργα «Τό Εθνικό Πανόραμα», τρίπρακτο λυρικό δράμα, 
καί τόν «’Ανθέμιο Τραλλιανό», τρίπρακτο δράμα ωσαύτως μή έκδοθέντα. Μερικά 
έκ των στιχουργημάτων μετά τής φωτογραφίας αύτοΰ θέλωσι καταχωρηθή έν τή 
προσεχώς παρά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έκδοθησομένη ’Ανθολογία Θρακών ποιητών.
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Ό  συναρμολόγησα; την παρούσαν συμβολήν εις την Θρακικην βι
βλιογραφίαν, ώς και προλογιζόμενος την έν τω Λαραρτήματι τοΰ Γ' τόμου 
έκδυθεϊσαν πριότην συμβολήν έγραφε ν, οΰδεμίαν ειδικότητα ουδέ άξίωσιν 
έιχεν, όπως κατάρτιση πλήρη Θρακικην βιβλιογραφίαν. "Οταν επιστήμονες 
ομολογούν τό δυσχερές, αν μή το αδύνατον τής πλήρους ειδικής βιβλιογρα
φίας θεμάτων (ορισμένων, βεβαίως δεν θά ήτο δυνατόν νά νομίζη ό 
γραφών ότι τόσον μέ την πρώτην έν τω παραρτήματι τοΰ Γ ' τόμου συμ
βολήν του εις την Θρακικην βιβλιογραφίαν, όσον καί την έν τω παρόντι 
καί τάς δυο τοΰ φίλου κ. Μυρτίλου Άποστολίδου, κατωρθοόθη ή πλήρης 
Θρακική βιβλιογραφία. Ό  πόθος του, όπως εις άλλους αρμοδίους δώση 
αφορμήν, ϊνα ασχοληθούν περί αυτήν, τον έκαμε νά συρράψη την παρού
σαν καί την προ αυτής έκδοθεΐσαν.

ΙΙρός ευκολίαν των άπασχοληθησομένων συνέταξε πλήρη αλφαβητι
κόν κατάλογον των συγγραφέων των ίδικών του καί των δυο συμβολών 
τοϋ.κ. Άποστολίδου, έκτυποΰμενον εις τό τέλος τοΰ παρόντος ταμου. 
Εΰρετήριον κατά κατηγορίας πραγμάτων ελπίζω ό μέλλων νά κατάρτιση 
την πλήρη Θρακικην βιβλιογραφίαν νά πρόσθεση εις αυτήν, αν δεν προτι- 
μήση την άπ" αρχής κατά κατηγορίας κατάρτισιν τής βιβλιογραφίας Εύχο
μαι, όπως συντόμως εύρεθή ό αναλαμβάνουν τό δυσχερές έ'ργον τής συντά
ξεως πλήρους Θρακική; βιβλιογραφίας.

Έ§ιίγπ3ΐ£ ουντετμημένων τίτλων

ΑΒΝΡ. =  
BCH. =

. BSAB. =  
CRAI. =

Γ. Π. =
Ε. ’Λλ. =  
Ε.Φ.Σ.Κ. — 
JKD.VI. =

MDAt. =  
RA. =  
REG. =

Atinuaire de la bibliotheque Natioflal de Plovdif, Φιλιππούπολις. 
Bulletin de Correspondance Hellenique, Παρίσιοι.
Bulletin de la Societe Archeologique Bulgare, Σόφια.
Comptes rendus de I’Academie d’ Inscriptions et belles lettres, 
Παρίσιοι.
Γρηγόριος Παλαμάς, Θεσσαλονίκη.
’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια. Κωνσταντινούπολις.
"Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Περιοδικόν. Κωνσταντίνοι πόλις. 
Jahrbiicher de.? Kaiserlicheu Deutschen Archaeologichen lastituts^ 
Βερολΐνον.
Mitteilungen des Deutschen Archaeologislien Instituts, Αθηνών, 
Revue Archeologique, Παρίσιοι.
Revue des Etudes Grecques, Παρίσιοι. *)

*) "Ορα σελ. I —X LV III παραρτήματος Γ ' τόμου και οελ. τοί
Δ' τόμου.
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1735 P e tro  G y lii , De Bosporo Thracio libri I I I .  Εις Thesaurus graecorum anti- 
quitatum τοΰ Jacobi, VI σελ. 3087—3218. Βενετία.

W  L \ z * l i ,  Graeciae antiqiiae variit numismatibus illustratas libri II(Thra- 
cia) έν Geonovii Thess. y j .  Yenetia.

1743 C. Bel. De dui Thraciun deperit 9 Leipzig.
1800 G. B. Lechovalier : *■) (ή abb£ Chevalier), «Voyage de la Propontide et dn 

Pont-Euxin».
1817 T ooh on  d ’ A nnea , Memoire sur les medailles de Marsnns frappees a Philip*

popoli. Paris.
1818 C om te A n d ra ssy . Ambassadeur de France a Londres a Vienne a Con

stantinople. Voyage h I’embouchure de la Mer Noire ou essai sur le 
Bosphore et la partie du Delta de Thrace comprenant le systeme des 
eaux qui abreuvent Constantinople a>ec un Atlas compose d' une 
carte nouvelle du Bosphore et du canal de la mer Noire et de plti- 
sienrs autres nouveanx dessins. Paiis σ. LI, 334.

1821 J. G ail, Memoire sur l ’ Epi—Thrace. 4 Paris.
1829 Δρομοδείκτης των... οκτώ μερών. Μεθ’ άξιολσγων σημειώσεων τοΰ κάθετός 

μέρους, Πελοπόννησου,... Μπόσνας, ΜυκεΒονίας καί Θ ρ ά κ η ς. Βενε
τία, παρά Μ. Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαννίνων (Β.Α.Μ).

1837 Barmeister, Leber die Tlirakische Pentapolis. Zeitscbr. f. Altwisseuschaft. 
1864 H. B arth , Reise durch das innere d. Europaischen Tnrkei v. Rustcbuk 

id) e r P i 1 i p p o p e 1....—nach Saloniki, έν Βερολίνω μετά χαρ
τών δύο (Β.Α.Μ).

1870 Κ. Δ. Μβραβένωφ. ’Απομνημονεύματα περί τοΰ Χριστιανικού πληθυσμού
τής Φιλιππουπόλεως (Βουλγαριστί).

1871 Δ· Dethier, Περί τής πόλεως καί τοΰ έθνους των Δερριόπων. Έν Ε.Φ.Σ.Κ.
τόμ. Λ' σελ. 89—104.

1873 L. H a u z o y ,  La Deuriopos et le conrs de 1’Erigon. Έν R. A. N. S. XXV,
σ. 182 -196.

Inseriptiome GradCae, 12 III Inscriptionae insularum maris Thracici 
Berlin.

1874 j .  P r i e n d l a a d e r ,  Die der thrakischen Konigen Kotys I I I  und Sadales
zugeschriebene Munze σ. 10 —13 Zeitscbr. f. Numismatik φυλ. 1—3.

» W . H orsch e lm  u m . I)e Dionysiis Thracis iuterpretibus veteribus. Leipzig· 
» M om sen, Attalideninschriften von Thrakischen Chersor.es. Zeitschrift f. 

class. Philologie IX σ. 117.
» E R ooketroh , Bericht fiber eine Reise von Samekof nach Menlek N. Ja- 

hresber. des Vereins f. Erdkunde in Dresden.
» A. B illo t , Thrakiche und mikedonische Miinzen σ. 1Q3 —177 Εις Zeitschrift 

f. Numismatik τόμος I. 1

1) Ancieti secretaire du Prince de Moldavie Alexandre Ypsilanti (juepu’en 1787b
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1871 8  i l l ·  I·, ΙΑ ΙΛΩΝ trakiscli-makedonische Silbermiinze σ. 74»~76. ΕΙς Zeitachr. f.
Numismatik τόμος 2 .

* R  Schneider,, Zu der Scholien des Dionysiis Thrax. Rhein. Museum fur
Fkilologie No 1 .

1875 O. B lsn , Autonome trakische Miinzen der Sammlung Prokescht-Osten Numis-
matisehe Zeit9Chrift Wien lov exor.

* Albert Dumont, Le Balkan et 1’ Adriatiqne Paris. Ραιδεατός σ. 4—25
καί 31—41, Πάνιον 25—27 Χώρα 27—31 Διοικητικά;}? καί 81, Τσορλοΰ 
37, Λουλέ-Βουργάζ 41—44, Βαβά-Έσκή 44 52, Τατάρ-Κιοϊ 52, Χάφσα 
53—54, Άδριανούπολις 55—126, Φιλιππούπολις 127—187 , Στενήμα- 
χος 179-180.

* R  N e u b a u e r , Das Archontat des Rhoemetalkas. Εις Hermes II. 2 d. 115-152,
> A. Ballet, Zdr griech eschen Numismatik { Cetriporis . )

a. 47—61. Είς Zeitschrift fiir Numismatik t. 4.
1876 P. Gardner, The date of Kenig Mostio, and of certains later coins of Tlia-

303. Είς Nomismatik Clironich ΐγ ,
* R euas, Hieronymus v. Kardia, Feldherr und Staatsmann (4 έκατ. π. X.)

Marburg.
» K. Π xrrxppriyeuouXeu, Ό  Μέγας Δέρκων. «Έ σιία» τόμ. Α'. άελ. 53—56.
* «Τ· Six, De quelques inonnaie.3 de Chersonfese, Milet et Sabybria o. 375—880.

Είς Zeits. f. Numism. x. 3.
1Π7 A. H ock . Ueber del* thrakischen Fursten Ketriporis in einer. Juschrift aus 

der Jahren 356 —385 v. Chr. Είς Neue Jahrbiicher f. Philologie. o. 
8 3 6 -S39.

1878 CUeaen, Ueber Dionysiis Thrax. Verhdlgn. der 3 2 . Versainmlung dtscli,
Philolg. a. 138-139.

1879 W . D itten b erg , Ketriporis von Thrakien. Εις Hermes τόμος XIV, 2 o.
298-903.

» P. E g e n o l f  t, Zu der Scholien des Dionysiis Trax. Είς Neue Jahrbiicher f. 
Philologie τόμος 119. 8 σ. 526.

» E. M u ret, Tetradrachme de Sparadocus roi des Odrys.es έν BCH. I l l  
7 a. 4^9-418.

» Φωνή τή$ ©ράκης έιρημερίς τρίσιηλος έν Άδριανουπόλει, κυβερνήτική συ
στήσει [κοί στηρίξει]. Έ'ξεδόΟη από 5]17 Μαίου 1879— 11]23 Μαίου 
1881. ‘Εξάρτημα «Νεολόγου» ΚΠ. Σειρά ανελλιπής έν τή βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Θεσσαλυνίκης (Β.Α.Μ.).

1880 Ρ. Egenolf t, Erotemata grammatica ex arte Dionysiana oriunda. 4ov Berlin. 
» Prof, Dr Gaitler, Die Sage von Orpheus—Orfen der Rhodope—Bulgaren.

Wien σ. 34.
» A. Hilgard, De artis grainmaticae ab Dionysio Thracio compositae inter- 

pretatiouibus. Leipzig.
» Fr. W ie sch r , Bemerkuugen zu einigen thracischen u. moesischen Miinzen 

Nachrichten von der Geselschaft der Wissen.sch. etc. Zu Gottingen Got
tingen N. I σ. 21 — 48.

» Vie©note E- M. de Vogue, I)e Byzance a Moscom Les voyages d ’un Pa· 
triareche, Ίερεμίου του B', Άγχιαλίτου τφ 1588- Έ ν Histories Orien- 

tales τοϋ ίδίου. Paris σ. 213 275.

m
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1881 F. F ou ea rt , Decret de la ville de Chersanesos en Γ honneur de Dicphantes
έν BCH Fevrier.

» U h lr ig , Appendix artis Dionysiis Thracis recensitae 4ov Heidelberg.
1882 R ose, Ka'iser Anastasius Dissert Halle.

* A. V. B allet, Gotter als Bearate in Thracischen Stadten. Εις Zeitsebriit f,
Num. IX  3 - 4  σ. 344.

* G. S ch ru m p t , The grammar of Dionysius Thrax. Εις Athenaeum N 28S6
σ. 432.

» C- s te p h a n i, Goldtniinzen des bosporischen Konigs Parisiades uud des tlira- 
kischen Konigs Lysimacho9 είς Compt rendu da la com. arclieol. σ. 
41—64 σ. 68 -69 .

.1883 Γερπχνδρβυ Π χναγίώτ^υ, τελειόφοιτου τής ίατςακής κοί εσωτερικού των 
πολιτικών νοσοκομείων Βουκουρεστίου. Λόγος εκφωνηθείς κατά τά 
εγκαίνια τής έν Σωζουπόλει ίδρυθείσης Πετρινείου Βιβλιοθήκης υπό. . 
Έ ν Βουκουρεστίφ σ. 22.

* R oee le r , Einiges iiber das thrakische (Zeitsch f. Oester Grymmasia).
1884 M xv. Γεδεών, ’Αρσένιος ό Προικονήσου [έκ Σηλυβρίας] Ε. Ά λ . Τόμ. Δ' σ. 

628-629.
Ή  έν Σωζουπόλει Πετρίνειος Βιβλιοθήκη Ε. Αλ. τόμ. Ε' σ. 47.

* G. Schlumberger, Sceaux byzantins : le Theme de Chersons et la Bulga-
rie Nogent—le Rotron.

* D io n y s ii T hrac 'is , Ars grammatica. 8 ov Leipzig.
188ό K e il B r icu e , De Thraeum auxiliis Dissertatio inauguratis historica quam.

consensu et autoritate.... Ericus Kiel sedinensis, adversari erunt G. 
Guttman \V. Heraeus, P. Jahn. Bcrolini σ. 88 8ov (Διόρθωσις).

* Κανονισμός τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου τών Δεσποινών εν Μυριοφύτω
διά την έκπαίδευοιν τοΰ Γυναικείου φύλου έν Κ]πόλει σ ; 14.

188 V , D om azew sk y , Griechischeu Jnschriften aus Moesien u. Thrakien. Είς 
Arch.-epigr. Mittheilungen aus Oest. X. 2 o.238—244.

* B. L a t is c h e r , Inscription de Chersonisos. Είς BC1I X I 3 σ. 163 —168.
» H. R a d it , Lettres de Γ empereur Hadrien a la ville de Stratonice—Hadria· 

nopolis είς BCH XI 109-128.
* R  S h n e id er , Ad Dionysii Thracis Artem Bodleiana. Leipzig.
» Παλαιογραιρική έκδρομή είς Μονήν Μπατσκόβου Ήμερολόγιον ’Ανατολής 

σ. 115—120.
1888 Μ. I. Γεδεών, Ό  Κώδης τοΰ Παϊσίου [Φ.λιππουπύλεως) Ε. °Αλ. έτος. Θ’ .

σ. 4 - 7 ,  10—13, 19 -22 , 89 -32  καί 37 -4 0 .
* K d n ig l M uzsen  in  B e r lin . Beschreibung der antiken Miinzen I Tauris-

che Cherchones . . . .  Thraciens tracische Konige. Berlin.
1889 H. L a ek in , Heraklea, ρωσσισιί 8 Χάρκοβον.

» F r. M a rx , De Aristarchi iinaginae a Dionysio Thrace delimato Rostock. 
Ind, lect. faib. 1888)89 σ. 10—11.

« ©. Μ. Π., Ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ά  Ά  γ χ ι ά λ ο υ, έν τη Ά  κ α δ η μ ε ί α, τοΰ
ιατρού Ινλεοβ. ΙνοκκοΧάτου (Β. Α. Μ).

1890 M ic h ie l is ,  The Thracian relief dedicated to the nymphs and to Appollon.
Είς American Journal of Archaeology V4 σ. 417 422 μετ’ εικόνων.

1891 Α. Π. Κερχμέως, Συνοδικός τόμος περί τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως.
Έκ πτατριαρχ. Συλλογής των Ιεροσολύμων.Είς Ά  ν ά λ ε κ τ α "Ιεροσολ.

3 ίσ .
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Σταχυολογίας τ. Α' σ. 478.Περί ορίων των επαρχιών ‘Αδριανουπόλβως 
καί Φιλιπποιπόλεως επί θ ε ο λ ή π τ ο υ ι ο ΰ  Α' 1517—1518· (Β.Α.Μ.) 

1S9L Ff. K oppn er, Der Dialekt Megar^s u der megariscken Kolonien. Leipzig 
1881. (Έχει πολλά περί τών έν Θράκη αποικιών Μεγαρέων).

» Έ λευδ. Γρ. Ταπεινού*, 'Εκδρομή έκ Ραιδεσιοΰ εις Μυοιόφυτον. « ’Ανατολικός 
Άσεήρ» άρ. 16—19, 21 -24 , 28—30 καί 42.

1892 "Εβρο;, Έβομαδιαΐον περιοδικόν σύγγραμα έκδιδόμενον κατά Παρασκευήν
ύπά Κ. Σ. Βλαχόπουλου έν Άδριανουπόλει έτος Α'.

» Β. L a tys3 h ew , Biirgereid der Chersoniten a. 479-494 Sitzungsbericht der 
Berliner Akademie N XXVI.

» Μ. Π αρανίκα, πρώην γυμνασιάρχου. Θ ρ α κ ι κ α ί  Μ ε λ έ τ α ι  ε ν  t φ 
« Έ  β ρ φ», έβδ. περιοδικφ (eco; A'). (Β.Α.Μ.).

» Έ λευδ. Ταπεινού, Ή  Μητρόπολις Δέρκων έν τφ «Κ ή ρυ κ ι» Κ)πόλεως 
περιοδικφ είκονογραφημένψ φυλλαδ. 4. 5, 6. (Β.Α.Μ.).
1893 J a m es  D. B ourch ier, Ο'Γ'Πομάκοι τής Ροδόπης έν Fortnightly Review

του Λονδίνου τ. 60 σ. 509—523.
» Πέτρου Ν. Πκπαγεωργίου, Μακεδονικά ’Αρχαιολογικά Α'. ’Ανάγλυφα 

μειά Θρακικών ονομάτων. «’Εστία» σ. 158—159.
1894 Κ. Π απαϊωαννίδου, Μία έπιστολή έκ Σωζοπόλεως ’Αλεξάνδρου Μαυρογορ-

δάτου τοΰ έξ ’Απορρήτων. Ήμερολόγιον Όδησσοΰ σ.133 κ.έ.
* T h o m a sch e k , Die alten Thraker Wien Die Sprachreste B. Personnenna-

men. "Ορα καί 1892, 1893 καί 1907 βιβλ.
1895 J, Im b e r t , L’epigramme grecque de la stele de Xanthe έν R.E.G. Tome V II

N 27—28 σ. 257—276.
» E. S ch a fe r , Die Rninen von Boghas-Κίοϊ έν MDAI σ. 451—465.
» E. S e ltm a n n , Interessante Beizeichen auf Miinzen von Tarent und Aenus.

Εις Zeitschrift f. Numisraatik Τόμ. X IX  4 σ. 283—289.
» P. S olm sen , Thrakisch-Phrygisches. Εις Zeitschrift fur vergleich. Spra- 

chforschg. N. F. X IV  σ. 68 -79 .
» Ευρήματα έν Άθήναις, Θράκη, Σαμοθράκη κλπ. έν MDAI X X  σ. 495—507.

1896 G. M eyer, Wann hat Kleon den thrakischen Feldzug begonnen Πανηγ.
τεύχος Zur Feier des 350 jahr. Bestehens d. Kgl. Klosterschule Iefeld 
Nordhausen.

1897 E. B orm an n , Jnschriften aus Philippopel. Εις Archaol.·epigr. Mitt A. Dest.
Ungar X IX  2 a. 212.

» W . RegCl, Abdera εις M D A I .
1898 A . H ock , Dis So lane des Kersebleptes von Thrakien. ΕΙς Hermes X X X V II

σ. 626-637.
>» A. L obeek e , έν τφ Zeitshrift fiir Numisraatik τοΰ Βερολίνου τ. 21 σ. 254 

—257 (περιγράφει τρία νομίσματα τής Βιζύης μέ εΐκόναί τών τειχών 
καί δημοσίων κτιρίων τής πόλεως εκείνης).

» J. M unro, Epigraphical notes from Eastern Macedonia and Thrace. Journal 
of Hellenic Studies XVI 2 σ. 313—322.

* P ick  (B ehrendt), όρα έτος 1910.
> F ou ca rt , Atbenisches Dekret fiir der Thraken Konig Odryses von Jahre 

386. Εις Academie des Inscriptions IVII·

*) Καταχωρήται έκ νε'ου ώς λανθασμένως καταχωρηθέν είς σ. χ γ ΐ  παρ. 
Γ' τόμου.



562 0P AK IK H

1898 ΗΔΥΣ-©ΡΑΙΚΙΔΗΣ. Etc Rhein, Mqaeum f. Phi'.of. a. f f l—168.
» E. Tacchella, Ueber autonome Miinzen von Appollonia in Thracien Revue

numismatique II σ. 210—228.
1899 K. B liu d , Tkrakisck—gerraanische Vorzeit auf Cypern. Παράρτημα «Zeit

geist» ιής Berliner Tageblatt Ά ριθ . 9 καί 10.
» G. M acd on a ld , Catalogue of Greek Coins Italy, Sicily, Macedonia, Thrace 

and Thessaly. Glascow.
» B. P ick , Thrakische Miinzbilder έν Jahrbuch des Deutschen Archaologis- 

chen Instituts. t. 13, σ. 134.
1900 G· D raseke, Johannes Phumes bei Bekkos (ήτο πρώτον Γόνου, δηλ.Ήγού-

μενος ΰλου τοΰ ορούς Γάνου, τό 1112) έν Zeitsckrift fiir Wiss Theol. 
XLIII σ. 237—257.

« W. H iinerw adil, Forschungen zur Geschichte des Konigs Lysimachos von 
Trakien.

» H ook , Σχόλια επί τοΰ ανωτέρω, είς Wocli. Klass. ΡΙιϊΙοΙ.'ΑριΦ. 23 σ.617—621. 
» Η. καί Κ S corp il, Thrakische Denkmaler. Ceske Museum Filologiske I. 
» Η. καί V . S k orp il, Seeks griechische Jusckrifteu aus Philipopol Ceske Mu

seum Filologiske IV —V-
» P. Stern , Grabstein eines Thrakers aus Olbia Jahrebiicker des Oester 

Archaol. Instituts σ. 79—81.
1901 G. A b b o t  A., greek inscription from Dedeagatch Classical Review I.

)) F. ▼. C&lice, Militjirischer Grabstein aus S'elymbria Jahresheft des Oester 
Archaol. Instituts B D IV.

» A. H ilgard , Scholia in Dionysii Tracii (grammatici III) 8 Leipzig.
* W. H iin erw ad el, Forschungen zur Geschichte des Konigs Lysimachos von

Thrakien Bibliotkeka philologica classica σ. 158.
» G s w r il  K s iarow , Ueber die Namen du Stadt Philippopolis Berliner Phi- 

lologischc Wochenschrift a. 1565 — 1566.
» C S oh u h a rd t, Die Anastasius Mauer bei Constantinopl und die Dotrudja 

Walle Jahresb. des Deustschen Archaol Instituts.
» . V . stra**ula, Θρ4*η, έν Bessarione (περιοδικόν) τ. 6 (1901—2) τεύχος 63-6.

1902 B ru n n -A rn d t, (Griechische und romische Portrats) 559 Kaiser Maximinus
Thrax MGncken.

» E. G. G oodspo^d, δρα έτος 1907.
» Π. Κ χρολίδβο, Ή  ’Ανατολική Ρωμυλία καί ό 'Ελληνισμός Θράκης καί Μα

κεδονίας. «Ελληνισμός» Τόμος 5ος σ. 730—745. "Ορα καί 1903.
A . L u d w ich , Dionysii Thracii. Berliner pkilolog. Wochenschrift N. 21. 
G. B. P oson ti. II re Lisimaco di Tracia Roma.

» T h . R e im a ch , Apollon Kendrissos et Apollon Patroos ςη Thrace. REG 
σ. 32—36.

* A. S ch u c id e r , Dionysii Thracii. Deutsche Litteraturzeitung N. 5 .
» A. T a cch e la , Numismatique de Philipopoli. Revue numismatique 

σ. 174—178.
1903 M. C olign on , Aufdecknng zweier Tumuli bei Jamboli in Tundsclia—Thai

Academie des Inscriptions 20 II.
» A. D om aeseu sk i, Denkmaler aus d«r Zeit des Maximinns Thrax Rheia. 

Museum f. Pbilologie N. T. LVIII 4.
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1903 G r ie c h is c h —tr s k is c h e s  Grabrelief aus Thessalonike. Wochenscbrift fiir
Klassische Philologie N. 2 .

» Π. Κ «ρολίδβυ, *11 ’Ανατολική Ρωμυλία καί ό 'Ελληνισμός Θράκης καί 
Μακεδονίας «Ελληνισμός» Τόμ. 6ος σ. 42—61 καί 105—112. "Ορα 
καί 1902.

» Γ. I. Λαμπ©υ3ΐ«<5ου, Ή  επισκοπή Τζωΐδων. Έν «Ταχυδρόμφ» Κων)πό- 
λεως άρ. 1487.

» P e tr i F lin d e rs , Abydos - London.
» F. S c h a ffe r , Archnologische Beobachtungen anf einer Reise im ostl. Thra- 

kien. ’Ev Oest. Jaburesh. VI σ· 63—6,6.
» V . S tra z z illl , Di Kotys I Kersebleptes re di Tracia Beitrage zur alten Ges- 

chicte III 2 σ. 325-339.
» D- T a co h e lla , Monnaies d’argent autonomes d’ Apollonia de Thrace. Revue 

nmnismatique I 40-42.
1904 G. K a ia row , Zur Religion der *1 ten Thraker Beitrage zur alteu Geschi-

chte IV.
* J". Z ieh en , Die Kultus denkmaler der sog. «Tkrakischen Reiter» JKDAI I.
»  P. P 6 d r ize t , Relief du pays des Maedes representant un Dionysos thrace, 

έν RA σ. 19—27.
» G. Seure, Les derniers souverains thraces Rhoemetalces et Phytodoris. Revue 

des etudes anciennes III σ. 212—218.
d Κανονισμό; τής έν Αύδημίφ των Γανοχώρων ηθικού ρησκευτικής αδελφότη

τος ή « ’Ελπίς», έν Κων)πόλει σ. 16.
1903 c .  F r ie d r ich , Bericht iiber eine Bereisung der Inseln des Thrakischen Me- 

eres und der ndrdlichen Sporaden Shr. A. I σ. 64—71 Sitzungsberi- 
ehte d. K. Preuss Akademie der Wissenschab 

» A. H ock , Zur Geschichte des Thraken Konigs Kotys I Beitrage zur alten 
Gesckichte IV 3 σ. 265—269.

» G. K azarow , Zur Geographie des alten Thrakiens Wochenschrifte f. Klass. 
Philologie N· 33)34 σ. 930 — 933.

1906 Μχργ«ρίτ©ν> Κ ωνσταντινίδοη , Περί Μεσημβρίας «Νέα Ήμερα» Τεργέστης.
Ί Γ  Νύμφη τοϋ Εί'ξείνου. Άγχίαλός. Ή  πόλις τοΰ μαρτυρίου καί τής 
δόξης. Σημειώσεις ’Αθηναίου ζήσαντος έν Αγχιάλφ «*Άστυ» 5 
Αύγουστου 1906.

» Τοΰ αυτοΰ, ’Από τήν Φιλιππυύπολιν: Βούλγαροι αξιωματικοί μολύνοντες 
τάς αγίας εικόνας. Αΐ επίσημοι έκθέσεις τής Κυβερνήσεως. Αυτόθι.

1907 Εύοτράτιβς I Δράχ©$ Μ οσχονήοίος, Ή  Νέα Μητρόπολις Τυρολόης κυί
Σιρεντσίου. «Κωνσταντινοόπολις» 21 Φεβρουάριου.

» 22. G. G oodspeed, editor, «The Tebtunis Papyri» (University of California.
Publications Graeco-Roman Archaeology v. 1 καί 2 1902 καί 1907. t. 
I. σ. 6 6 . Περί Φόρου Θράκης είς τούς Βασιλείς τής Αίγύπτου Plate 
IV ο. 135—136. Περί τίνος Θρακός έν Αίγύπτφ σ. 129 καί 493—4 τ. II 
σ. 166 καί 289' (αναφέρει τό Θρακικόν όνομα Κότυς).

» Βλασίου Γ. Σχορδέλη , Περί Στενημάχου «Θράκη» άρ. 17—18.
Οράχη, Όργανον τοΰ έν Άθήναις πατριωτικού Συλλόγου έκδιδόμενον τρις 

τής έβδομάδος:. Έφημερΐς 4σέλιδος εις σχήμα 2ον. Α' τεΰχος 25 Μαρ
τίου: Ή  δύ^αμις τοΰ 'Ελληνισμού τής Ανατολικής Ρωμυλίας. Στατιστι
κή τών σχολείων εκκλησιών καί διαφόρών κοινοτικών Ιδρυμάτων πςό
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τής διαοπαγής αυτών «Θράκη» άρ. 1—4. Ή  εκπαιδευτική κίνησις εν 
Θράκη. ’ Επαρχία 'Ηράκλειας καί Ραιδεστοϋ, αυτόθι άρ. 5, 6 . 'Ο 
πληθυσμός των βιλαετίων Άδριανουπόλεως, αυτόθι άρ. 5.

1908 Κανονισμός τοϋ έν Έπιβάταις Συλλόγου ή Παλιγγενεσία. Ινων)πολις’ ο. 11.
» Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος ό 

Άρχιγένης- σελ. 11.
» «Nicopolis ad Istrum ► Monographe. Diste des appelations nominales du 

Heros, έν Revue Arch. p. 57.
» G. K a a a r o w ,  Deloptes (Θράξ Θεός), έν Archiv fur Relizioneswissenschaft 

(περιοδικόν) τ. I σ. 409.
1909 Κανονισμός του έν Σηλυβρίρ. Συλλόγου ό ’ Απόλλων. *Εν Κων)πόλει σ. 12.

» Η. von F ritze, Miinzen von Ainos, έν «Nomisraa» νΐ·
« Ίδιου  Die Autonomen Miinzen von Abdera. έν «Nomisma» III σ. 1—30.

1910 R , B r a u e r ,  Die Heraklestaten auf Antiken Miinzen. (Δίδει τά νομίσματα
Θράκης μέ παραστάσεις τοϋ Ήρακλέους), έν Zeitschrift iiir Nuruis- 
matik t. 28 σ. 44-107.

» Fischer, Die thrakische Grundlage in Rumanischen. Εις ZeitsQhr. fur 
Ethnologie II σ. 311—815.

* Ζηνοβίου Γ. Ζ©υρμ«λιάδου, Ιεροψάλτου. ’Ακολουθία τοϋ αγίου Μάρτυρος 
Ζωσίμου, έκδοθεΐσα τό πρώτον υπό τοϋ έκ Σωζουπόλεως ’Απολλω
νίας....’ Εν Κων)πόλει σ. 53 [Πρόκειται περί τοϋτοπικού Αγίου].

» Pick (Behrendt) καί Κ. Regling, Die Antiken Miinzen von Dacien und 
Moesien. Δυο τόμοι. (Koenigliche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin—Die Antiken Miinzen Nord—Griechenlands) 1898—1910.

» Μαρίας Χατζή Καλού, ’Εντυπώσεις έκ τής ίεράς Μακεδονίας καί Θράκης. 
Έν Άλεξανδρείςι.

1911 Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Γερασίμου Μετρών ’ Επισκόπου, Πατριάρχου (κατό
πιν) ’Αλεξανδρείας. ’Απομνημονεύματα. «Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής 
ιστορίας» Κων)πολις τόμ. Α'. σ. 114—118.

» Τοΰ Ιδ ίου, ’Επιστολή ’ Αθανασίου Μητροπολίτου 'Ηράκλειας περί των πα
τριάρχων ’Αθανασίου καί Κυπριανού, αυτόθι σ. 124—125.

> Τοΰ ίδίου, ’Απομνημονεύματα ’Ιγνατίου έπισκόπου Ναζιανζοϋ, αυτόθι 
σ. 246-261.

» Τοΰ αύτοΰ, ’Ιγνατίου Μητροπολίτου ’Ηράκλειας έπι.στολαί, αΰτ. σ. 274—279.
» W ilh e lm  K u b itsch ek , Statthalter der Provinz Thracien, επί των Ρωμαίων, 

έν Numiamatiscke Zeitschrift Βιέννης, τ. 44, σ. 153 —166. ( Έχει 8 

διαικητάς).
» R o b e r t  M o w a t ,  Les Tetradrachraes de Lysimaque contremarques par 

Claude I, έν Numismatische Zeltschritt Βιέννης τ. 44. σ. 237—242.
» R u d o l f  M iiu sterbarg , Die Beamteunamen auf der griechiclien.Miinzen 

(—Επώνυμοι ’Άρχοντες), έν Numismatische Zeitschrift τής Βιέννης 
τ. 44, if. 87, 89. (Έχει των εξής Πόλεων : Μαρκιανουπόλεως, 'Οδησσού 
(τής σημερινής Βάριης) 12 άρχοντας. Άβδήρων 110 άρχοντας. Άγχιά- 
λου, Απολλωνίας (τής σήμερον Σωζοπόλεως) 20 άρχοντας. Βιζύης, Βυ
ζαντίου 22 άρχοντας. Άδριανουπόλεως, Μαρωνείας 40 άρχοντας. 
Μεσημβρίας, Παυταλίας, Περίνθου, Φιλιππουπόλεως, Πλωτινουπόλεως).
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1911 Π. Π<κπ<χχρΐ<?τ©δ©ύλβυ, Πώς καίουν τούς νεκρούς έν Κωστή, χωρίφ. τής ΒΑ
Θράκης, «Έρανιστής» Σμύρνης τόμος Β'. σ, 696.

» R o sfco w sew , Le sanctuaire des dieux Thraces et les inscriptions de benefi- 
ciarii a AiTodor, ρωσσ. Izwestia Imp. archeolog. comissi. Πετρούπολις. 

> «Α ιμ© ;», Έφημερίς έν Άδριανουπόλει. Διευθυντής Π. Σ . Φωτιάδης, κατά
’Ιούλιον.

1912 G. K asarow , Eine neue thrakische Jnschrifft εις J.O.A.I. σ. 95-100.'Όρα1900 
» K. Πκιτβτϊωανίδβυ, Τά άτια τοΰ Πασά ΕΙς «Αττικήν "Ιριδα» σ. 6 .
» Τ©ΰ «ύτ©ϋ, Ύπάρχουσι Σουλτανικοί τάφοι έν Άδριανουπόλει; ΕΙς «Ά ττι- 

♦ κήν "Ιριδα» σ. 9.
» Π. Ώ|κπ:θίχρΐ31Γ©δ©ύλ©υ], Ααογραφικά σύμμικτά Σαράντα ’Εκκλησιών (συνή

θειαν. μαντική, μαγεία κτλ.) «Έρανιστής» Σμύρνηςτόμ. Γ'σ. 1004 — 1009. 
» R . Ρ· L o u i s  R o n z e v a l l e  *) S. J. professeur a la Faculte Orientale, 

Universite Saint-Joseph, Beyrouth (Syrie'.—Les emprunts tures 
dans le grec vulgair de Rouraelie et specialement d ’Andrinople. Ex
trait dn Jurnal Asiatique (1911 69 etc.) Paris. Άπάντησις κριτική 
Jean Psichari. REG τόμ. κη' (1915) σελ. 357 — 364.

» A . S olari, Sui Dinasti deli Odrisi. Pisa.
» C h a t z e  staum, Zwei Cataloge der Handschiritten die sich zu Hanthe in 

Tlvazien in den lieiligen Pfarrklostern der Panagia A. u. der Panagia 
befinden, 8 Leipzig.

1913 I. Filow.,. Bague d’or avec inscription en langue Thrace. B S A Β. τόμ. I l l  a
221 καί εξής.

» G. K a z a r o w ,  Die Lebensweise der alten Thracier nach den Klassischeh 
Schrifstellern. Sofia.

* Σπόρ Π. Λκμιτρ©υ, Έπανέκδοσις έπιστολών τοΰ Θεοφάνους «Νέος Έ λ-
ληνομνήμων». Τόμος 10ος σ. 258—275. (Ό  Λάμπρος κακώς λέγει ort 
ή Μήδεια είνε ή τιορινή Τσατάλτξα ένφ καί τώρα λέγεται Μήδεια 
καί Τσατάλτζα είναι αί Μέτραι).

» w . M i l l e r ,  Tlie Gartilusj, έν Byzantinische Zeitsclirift τ. 22 σ. 421-447. (Δίδει 
π ο λ ύ  έ ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ν  πληροφορίαν περί Αίνου).

» Χρυα©3τομ©υ Σμύρνης, Λόγος έπιμνημόσυνος διά τούς έν πυρί καί σιδήρφ 
τελεία»θέντας έν Μακεδονία καί Θράκη ομογενείς, έκ μέρους τών 
απάνθρωπων βαρβαρικών βουλγαρικών ορδών. Έ ν  Σμύρνη 8ον σ. 15. 

» Ο. W e i n r e i c h ,  Heros (ό "Ηρως τής Θράκης) Propylaios nnil Apollon Pro- 
pylaios, έν Mitteilungen des Deutschen Arch, Inst. (Atlienische Ab- 
teilunh) τ. 38 σ. 62.

* Κανονισμός τοΰ Οικοτροφείου τών έν Έπιβάταις Άρχιγενείων έκπα.δευτη-
ρίων. Έν Κωνσταντινουπόλει σελ. 8 .

1914 Κυρίλλου πρώην Ά νδρΐχν© υπ© λεω ;, Μονογραφία [αυτοβιογραφία]. Έν
Κωνσταντινουπόλει 8ον σ. 43.

» Γρηγ©?ί©υ Παπχμιχχήλ, ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Α Παπαδόπουλος.
«Εκκλησιαστικός Φάρος» τόμ. 13ος σ. 166—175.

» V· P a r v a n ,  Notes d’ archeologie Thrace. Bulletin de Γ Irist. pour l’etude 
de l’Europe Sud-Orientale I σ. 126—129.

1915 Γιανν©π©ύλ©υ, Ή  ’Εθνική τραγφδία έν Θράκη καί Μικρά Ά σία,
Έ ν Άθήναις 8ον σ. 68.

*) Διόρθωσις σελ. X X V III παρ .Γ' «Θρακικών*.
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1915 Δ,· L. B e la ttre , Nate sur une rreeropole antique trouvee da ns la'presquile
de Galipoli. Έν C.R.A.J. a. 268 —269.

* G. K azarow , Ein neues Denkmal aus Thrakien, εις Arch. Anz <j. 166—177. 
» I. K azarow  et D. Detch.ew, Sources pour servir λ l’Histoire et la G eo

graphic Anciennes de la Thrace et de la Macedoine. Σοφία, 200 σ .,8ο 
» R u d o l f  M iin sterberg , Lysiniachia (Νομίσματα), έν Numismatische Zei- 

tschrift (Βιέννης) τ. 48 σ. I l l —11δ.
» L eon  R u z ick a , Die Miinzen von Serdica, έν Numismatische Zeitschrift 

t. 48 a. 1 —78 μέ 9 Plates.
» Ql διωγμοί των Ελλήνων έν Θράκη καί Μικρά Άαίφ. Αύθεν^ικαί έχθέσεις 

καί επίσημα έγγραφα. Έκδίδεται υπό τής επιτροπής των έν Μιτυλήνη 
Μικρασιατών προσφύγων. Έν "Αθήναις 8ον Σελ. η' 256.

1916 Χ αραλάμπη Παν. Καραβία. Βιογραφία Ευγενίου Καραβία Ιθακήσιου, Μη
τροπολίτου Άγχιάλου, «Μοϋσαι* Ζακύνθου. "Ετος 24ον Ά ρ . 558—9. 
Σελ. 2 -3 .

» Γεωργίου Α. Π απαβααιλείου, Έπιστολαί τοϋ Μητροπολίτου Μηδείας, 
«Ά θηνά» Τόμος 28ος. Σελ. 252-*4.

» Ε· P ottier , Fouilles areheologiques sur Teuiplacement de la necropole d 
•Eleonte en Thrace. C. R. A. J. a. 40—47.

1917. "Ιωακείμ Ίβηρίτου. Παραίτησις τοΰ Άγιωτάτου Μητροπολίτου Ήρακλείας 
Κυροΰ Θεοδιόρου τοΰ Κριτοπούλου, «Γ. Π .» τόμ. Α' σελ. 350—351.

> G. K azarow . Beitriige zu Kulturgeschichte der Thraker Berliner Philolo-
gische Wochenschrift Literarisches Zertralblatt Wochenschrift f. Klas- 
sische Philologie. "Ορα καί 1918 καί 1922.

> N. A . M u sch m ow , Miiuzfunde aus Bulgarien Einige Ueberpragte Miinzen,
έν Numismatische Zeitschrift, Βιέννη τ. 51, 1917 σ. 52— 54. (Πρόκειται 
περί έπισημασμένων νομισμάτων υπό τοϋ Σεύθου Γ '. έπί νομισμάτων 
Λυσιμάχου. Κασσάνδοου, Φιλίππου B'j.

» Γ . R ib ezzo , Da priina inscrizione Tracia. Revista indogrecoitalica di Filologia 
lingua, antichita. anno I fasc. I l l  σελ. 55 καί έξ.

»· L eon  R u z io k a , Inedita aus Moesia Inferior, έν Numismatische Zeitschrift 
x. 50, Βιέννη a. I l l —132 Νομίσματα Μαρκιανουπόλεως έπί των Ρω
μαίων Αύτοκρατόρων σ. 150 — 154. Νομίσματα Όδησοϋ (σημ. Βάρνης) 
έπί τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων.

1918 Ε. D alanda, De Thraces sur une Oenochoe a Figures Noires.«Eos» (περιο
δικόν) τ. 31, σ. 297.

»  Μ. Εύκγγελίδου, "Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων καί παθημάτων τών 
εστιών τοΰ πολιτισμοϋ Μικρός "Ασίας καί Θράκης. Αθήναι.

» Γρηγβρίβυ Σ. Ί ω 3ηφί5βυ, ίατροΰ, Καλλίνικος ό Νάςιος, Μητροπολίτης'Η
ράκλειας Γ. Π. τόμ.. Β' σελ. 554—556.

» GP K azirow , Zur Arehiiologie Thrakiens σ .  1—63 Archaologischer Anzeiger. 
» Σπυρίδωνος (Υαυρίώτου,. ίατροΰ, Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου Βασιλικόν 

π ρ ό σ τ α γ μ α  ε ί ς  μετάθεσιν καί πρακτικόν χειροτονιας επίσκοποι) 
' Α γ α θ ο υ π ό λ ε ω ς ,  Γ. Π. τ ό μ .  Β' σ ε λ .  78—79.
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W18 Ο. L ehm an-H au pt, Aug und um Itoraetantinopel ΚΗο.Όρα καί 1921 καί 1928.
1919 fi ενναδίού Μητροπολίτου Βΐρροίας, Λόγος εκφωνηθείς έν τώ ναώ τής τοΰ.

ΘεοΓ) Σοφίας κατά τό μνημόσυνον τής 10ης Μαρτίου υπέρ των -θυμά
των τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης καί Μικράς 'Ασίας. Γ. Π. 
Τόμ. 3ος σ. 166—168.

* Μητροπολίτου Διδυμοτείχου φΐΛ«ρέτου Βκφείδου, Σελίδες ηνές έκ των
απομνημονευμάτων τής υπό των Βουλγάρων εξορίας. Αυτόθι τόμ. 2 ος 
σελ. 476—489. 877—888 κ. άκολ. "Ορα καί 1920.

1920 ’Αρχιμανδρίτου ’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου, Πατριωτική προσφοίνησις πρός
τους χιλίους Λάκωνας στρατιώτας απερχομένους πρός κατάληψιν τής 
Θρίκης, έν Όςιλάρ Μακεδονίας. Έν «Σημαίρ» Ιναλαμών άρ. 1916. 

» Ί ί  ου. ΓΙρισφώνησις πρός τούς άνδρας τής ·£ης Μεραρχίας απερχομένους είς  
Θράκην. Θεσσαλονίκη 49ό.

* Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου, Σελίδες τινες έκ τών
ά πομν η μ ο ν ε υ μά τ ω ν τής υπό τών Βουΐυγάρων εξορίατ, Γ. Π. τόμ. 4ος 
σελ. 180 -185,289—297, 364—368, 407—411, 475-485 καί 535—540· 
"Ορα καί 1919.

» [Ν. Λουβαρη], Ή  Θράκη. Αυτόθι σελ. 336—337.
» J. M aier, Der traki.sche Apollokult. Halle.
» G ■ S eur, Connattrions-nous enfin nn texte en langue thrace. Revue des 

Etudes Anciennes σ. 1—21.
1921 J .  I. B a s a n o v i a c i s ,  Apic traku prygu tanty.ste in ju atsikelinca—Lietrovon

8ov Wilna. Λιθουανιστί.
> G. K asarow , Ein Mithras relief aus Bulgarien. Arch. Ang.
> Ίδίβυ . Zur Archiiologie Tlirakiens 346—347 Arch. Anz.
* C. L eh m a a -H a u p t, Der thrakische Gott Zbelsurdos. Klio XVII σελ 283.
» Ίδιου, Aus und um Konstantinopel. t. Elio. "Ορα καί 1918 καί 1923.
» M. M a u s s ,  Une Forme Aneieime du Contract chez les Thraces, έν R.E.G 

τόμ. 34, σ. 388.
» K. R eg lin g , Amphipolis, έν Zeitschrift fur Nuimsmatik t. 33.

1922 T .P .  C loch e. Le traite atheno—thract. de 357. Revue de pbilologie, d’hi-
stoire et de literrature anqiennes, σ. 5—13.

» D. D e lch e v . La Thrace et le Celtique Paralleles Linquisfiques. Annuaire de 
» Γ Universite de Sofia Faculte Iiistorico-Philologique, τόμ X V III 1>

Σόφια. Βουλγαριστί σ. 47.
» G. K asarow , Neue Denkmiiler zur Religionsgechichte Thrakiens. Arch. 

Ang. X X X V II σ· 184—201.
» Ίδιου, Beitrage zur Kulturgeschichte der Thraker Sarajewo Studnizka, Jour 

nal of Hellenic Studies εις R. A. XVI· "Ορα καί 1917 καί 1918*
* A t. K o jc m h a r o ff , Neue Denkmller zur Religionsgeschichte Thrakiens. είς

Arch. Ang. X X X V II 184—201.
» Στίλπ. Κυριακίδου, Θρακικαί παραδόσεις. ΡΙΙμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος» 

σελ. 241-252.
»  L eon  Savadjian,Thrace Orientate,Άθήναι. 'Υπομνήματα τών θρακών ελευ

θέρων τεκτόνων πρός τούς ελευθέρους τέκτονας τής ύφηλίου. Αθήναι.

367
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1922 0 . S tein , Lucullus und die Mitkridatiscke offensive in der Propontis 73—
72 v. Chr. Leipzig.

1923 Μ ητροπολίτου Δ ιδυμοτείχου  Φ ιλαρέτου  Βαφείδου, Πληροφορίαι τινες
καί σημειώσεις περί τής πόλεως Διδυμοτείχου καί των Επισκόπων 
καί Μητροπολιτών αυτής. Γ. Π. τόμ. 7ος σελ. 172—176.

» Ίδίώυ, Β' Κατάλογος Επισκόπων .καί Μητροπολιτών τής πόλεως καί επαρ
χίας Διδυμοτείχου, αυτόθι, σ. 194—212.

* C. L eh m a n -H a u p t, Aus und um Konrtantinopel. Klio. "Ορα καί 1918
καί 1921.

* E. L  9nze, Die Feldziige Antiochos des Grossen nach Ivleinaaien nnd Thra-
cien, a. 187—229, σ. 241—288 Hermes.

·» C· K a zirow , Neue Denkmaler zur Religionsgeschicbte Thrakiens. Arch. Anz,
* K . O stir, Illyro-thrakisckes. Archiv za arsanasky starini I.

1924 B. D ia k o v ite h , Fibules hallstatiennes au musee archeologique de Philip-
pople. BSAB Sofia.

* B. E, Les recherckes archeologiqnes en Thrace et en Macedonte pendant la
guerre mondiale 1916—18. εις ABNP.

» C. K azarow , Ouelques monuments relatifs au syneretisme religieux de l’an- 
cienne Thrace, εις Bull, be Γ Inst. arch. Bulgare I σ. 137—146 Σόφια· 

» C. S ch u h a rt , Fine Steinzeitsiedlung in Thrakien, είς Praliist.Zeitsckrift χγ\
* P. T c l i i le f ,  Pas Στενήμαχος mais Στενίμαχο:, είς ABNP.

1925 B a s a n o v ic iu s  *). Ueber die Sprachverwandtschaft der alten etc..
» B. D ia k o v ite h , Un tombeau antique dans le district de Philippoppli. ABNP. 
)) G. K a z irow . Ein neues Denkmal zur Religionsgeschicbte Thrakiens. Βουλγ, 

Arch. Anz. XL σ. 41—42.
» V . M ikew . Fouilles de Sozopol. A BNP.
» J. H. M ord tm a n n , Ruhi Edrenewi: «Tarihi-al i-osman» nebst angehangtem 

«Tarili-i Konstantinijje we Aja Sofia» χειρόγραφον έν τή Preussischen 
Staatsbibliothek.’ Rv Mitteilungen zur Osmanischen cheschichte τοΰ Ά -  
νοβέρου τ. II, σ. 129—136.

» Ν. M an u ch ow , Les monnais antiques de Philippopoli, Σόφια Βουλγ.
» Πεντηκονταετηρίς Μητροπολίτου Ηράκλειας Γρηγορίου, Γ. Π. τόμ. 9ος σ. 

42 -45 .
» Μνημειώδεις αγορεύσεις. Ό  Δημ. Γούναρης περί Θράκης. 'Ομιλία του εις τό 

τής I ’ Ιανουάριου 1921 παρατεθεί' έν Άδριανουπόλει γεΰμα. «Νέα 
Εποχή» ’ Αθηνών 13 Δεκεμβρίου σελ. 357—3δ9.

1926 A. B u d a y , Das Problem des sogennanten tlirakischen Reiters Arbeiten des
Archiiol. Instituts der Universitat in Szeged II.

* E rn st K a ln ik a , Altes nnd Neues aus Thrakien, είς Jahresckefte des Osterrei-
chiscken Archilologischen Institutes in Wien τόμ. X X III  σ. 117—208 
Beiblatt.

» G. Kazarow, Zuin Kultus des Thrakichen Reiters in Bulgarien. Βουλγαριστί 
είς Arch. Anz. XLI σ. 1—10.

» K. Π απαϊωανίδου, "Αρχαία Μετοών επιγραφή, είς «Νεολόγον» Θεσσαλο
νίκης, 26 ’ Ιουλίου, άρ. 310.

» Ίδιου , Περί των αρχαίων τάφων τής έν Πόντιο ’Απολλωνίας, αυτ. άρ. 324 8)8. 
» » ’Αλεξάνδρεια τετράδραχμα Μεσημβρίας. Αυτόθι άρ. 343 29]8
;> » Ά πΰ τά δημοτικά τραγούδια τής Σωζουπόλεως. Αυτόθι άρ. 310 26)7.

*) Διύρθωσις είς σελ. X X X V I παράρτ. Γ' τόμου «Θρακικών».
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1927 Β. F, L'eglise de Ste Sophie a Andriaople. Bill. Arch. Bill.
» M ickssil G u A r d jik o ff , Ά νά  την Μακεδονίαν και είς τό διαμέρισμα Άδρι* 

ανουπόλεως. Σόφια, σ. 108 (Βουλγαριστί).
» L. H 'tuzey, La Zeira des Trhaces. R. E. G. τόμ. XL.
» H. S ey r ig , Quatre cultes de Tliassos: Apollon, Herekles, Dionyssos et le 

cavalier thrace. B. C. H.
» C. K asarow , Une nouvalle incription relative a 1’h.istoire de la Thrace an· 

cienne. Raccolta Felice Ramorino, Milano, σ. 483—488.
» Ν Α . M u se h m o w , Die Miinzen der thrakischen Konig, έκ τοΰ Sbor- 

nik ftir Boris Diakovrilz. Sophia, σ. 195— 256. Resume Γαλ-λιστί, 
σ. 250—256.

» Ίδί©«, Les Monnaies des Rois Tliraces. Recueil Diakovitsch. Φιλιπποΰπολις, 
σ. 195.

» K. Π«ΓΕ«ϊωννίδ©υ, Δημώδες ιστορικόν άσμα έξ Άγχιάλου τοΰ Εΰξείνου, 
είς «Νεολόγον» Θεσσαλονίκης. Ά ρ. 404, 1/1.

» Ίδίου , Ή  Λαϊκή Μοΰσα διά την ά,ποφράδα Τρίτην τής 29ης Μαΐου τοΰ 1453. 
Αυτόθι. Ά ρ. 606, 29/5.

» » Τά παρά τήν Άγχίαλον θερμά λουτρά «Αίτζια». Αυτόθι. Ιούλιος (;),
» » Δημώδες Ιστορικόν άσμα έκ Σωζουπόλεως Βουλγαρίας. Αυτόθι. Ά ρ.

678. 8/8.
» » Δημώδες άσμα τής Θεσσαλονίκης [παραλλαγή Σωζουπόλεως], Αυτόθι.

Ά ρ. 554. 3]4.
» J. J. Bempe, De Rheso Thracum Heroe. 8ov Minister, σ. 253.
» Dr Χρη3©υ Γ. Στκμβόακπ, Αυτοβιογραφία, ήμερολόγιον καί αναμνήσεις 

[έξ ’Ανατολικής Θράκης] τοΰ Καζανλίκ. Τόμος I, 1852—1868, σελ. 
442 καί II, σελ. 1868—1877. Σ. Δ. 699. Σόφια [Βουλγαριστί].

» D. T a fr a li ,  La Cite Pontique de Dionyssopolis, Kali-Acra, Cavarna et 
Ecrene. Explorative Archeologique de la Cote de la Mer Noire entre 
les caps Kali-Acra et Ecrene faite en 1920. Recherches d’histoire. Pa
ris. Libraine Orientaliste. 79 p. 16 pi. 8o.

» J. V e lk ow , Le tombeau thrace de Staro—Novo—Selo. La «Bulgarie» No 
1309.

» O. W e ic h , Zum (drei Kuopfigen) thrakischen Reiter und zum lykischen. 
Trikasbos έν D K D A S. Τόμ. XLIT.

1928 P .A rn d t ., Ein Portrat des Rhoimetalkes Amelung zum 80. Geburtstag 
Berlin.

» O B rendel, Ein Bildniss des Konigs Lysimachos von Thrakien. Die Antike.
» A. B tiday, Az ti. n. Thrak lovasisten problemaja (To πρόβλημα τοΰ ,,ύπο- 

τιθεμένου θρακός ΐππέως). Travanx de Tinstitut archeologiqu^-de 
Szeged IV.

» E. B ulanda, Les Thraces sur une oenochoe a figures noires. Είς Eos X X X I.
» ©«μβιτούλου Στεφάνου N., Δέρκων Γρηγόριος, 1801—1821. Βιογραφία αυ

τού Δ  I Ε Ε Ε. σελ. 52—100.
» G. K asarow , Zitr Geographie des alten Thrakiens. Είς Klio, XXII.
» ’ I5t©»,Das Heiligtum de3 thrakischen Ileros bei Dlnikli. Είς Klio X XII.
» K. ΠαιτκΪΜΧννίδΦυ, Τό έμτόριον τής ’Απολλωνίας (Σωζοπόλεως) διά 

μέσου τών Αιώνων. «Μακεδονικόν ήμερολόγιον» Θεσσαλονίκη, ο 
209-217.

©q α κ ι κ ά Ζ'. 2 4
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1928 Q. S eu re , Le roi Rhesos et le hero? chasseur. Εις Rev. de philologie LIV-— 
LV. σελ. 107-1B9.

» ©ρκκίκήι Συλλογή, [Έκδοσις] ’ Ανώτατης Θρακική; ’ Εκτελεστικής Επιτρο
πής. Συντακτική 'Επιτροπή: Καθηγ. Δ. Μιχάλτσεφ,' Κ. Ν. ΙΙετκάνωφ 
και Χρ, Καραμαντζούκωφ. ’Έτος I. Βιβλίον I (Βουλγαριστί). Σόφια, 
ο. 159. 8 >ν. Περιεχόμενα: Εισαγωγή, σ. 2—9.

» X ?. Κ*ρ3φΧντζ©ύκωφ, Βλέμμα επί τοΰ Θρακικοϋ ζητήματος,· σ. 10—22.
» Κ ωνοτ, Ν. Π ετκκνωρ, Σελίδες έκ του παρελθόντος, σ. 29—50.
» Σ τ«η μ ίρ  Πόπωφ, ‘ Ο πληθυσμός τής δυτικής Θράκης κατά τούς εθνογρα

φικούς χάρτας περί των βαλκανικών χωρών, σ. 51—74.
» Στ. Ν. Σί3κι>φ, Βούλγαροι παρά τήν Προποντίδα, σ. 75—98.
» Νικέλοτ Ά ν τ . Ντολοτπαταπεφ, (Άπό τάς αναμνήσεις του). Ή  υπόθεσις toil 

Κεριμιτζίογλου καί οί εγκάθειρκτοι εις Παγιασί καλέ, σ. 99 — 127.
» ©ΐθ5. Ν κϊδΐνωρ, (’ Λνα ινήιεις του) Ή  διδασκαλική μου υπηρεσία εις τό

χωρίον ΜπουλγκάρχιSi Κεσσάνης, σ. 128—136.
* X . Χ· Κ., Οί νοποθράιες διά τήν ’Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως

«"Αγιος Στέφανος», σ. 137—142.
» Πολιτική επιθεώρησις, σ. 143—148·
* Έπιστήμαι καί βιβλιογραφία, σ. 149—158.
» Ίβ· Π ανταλίεφ  Όρμοτντζήεφ, "Ανθιμος Α'. Βούλγαρος Έ ξαρχος (Βουλ- 

γαριστί). Βιβλιοθήκη «Θράκη . Άρ„ 1 Ή  Άνωτάτη Θρακική Εκτε
λεστική ’Επιτροπή εκδίδει. Σόφια, 16ον, σ. 80.

1929 K .M ia tew , Monuments archeologiques dans le bassin superieur de Maritsa.
A. B. Ν. P.

» Ίβ. Π *ν?αλίεφ  Ό ρμαντξήεφ , Συνεισφορά εις τήν ιστορίαν τής επαναστα
τικής κινήσεως έν περιοχή Άδριανουπόλεως (1896—1903). Ό  άγων 
εις τόν τομέα Μπουνάρ Χισσάρ μετά 13 εικόνων. Βιβλ. II, κατά τάς 
αναμνήσεις των Δημ. Τάσεφ, Χρίστο Νάστεφ. Άναστάς Σπάσκωφ 
Ραζμπόϊ νικωφ καί εντοπίων συνεργών (Βουλγαριστί). Βιβλιοθήκη 
«Θράκη», άρ. 2 καί 3. Εκδίδει ή Άνωτάτη Θρακική Εκτελεστική 
Επιτροπή. Σόφια, 12ον. σ. 152.

» L· Robert, Inscriptions Agonistiq’ues de Philippopolis. Έ ν Revue Philo
logie. Τόμ. 55. σ. 152 — 154.

» A. B. W est, Coins from the Thracian Coast. Έν «Numismatic Notes» and 
Monographs 40.

1930 A. "Αργή (Ά ργ. Κόρακα), Αναμνήσεις άπό τήν Παληάν Άγχίαλο. Ά θ ή -
ναι, σ. 51.

» Γ. ΕυοταΘίου, Ίστορικαί Μοναί [Ή  μονή Κορνοφωληας] «Ή  Φωνή τής Θρά
κης» Άλεξανδρουπόλεως 7 Σεπτεμβρίου.

» Μ. Κολύμβα, Ιστορικόν σημείωμα καταλήψεως Σιρμιλίας καί Καλλιπόλεως 
υπό των πειρατικών συμμοριών τοΰ Ά ραβος άρχιπειρατοΰ Άβδούλ 
Γκανή Άγά,Ήμερολόγιον τής Χαλκιδικής τοΰ έτους 1930 σ. 35-38.

» Αράκ©« Κ. Μ α»ρ©μμ«τη, Ή  Άγχίαλος μεσ’ άπό τις φλόγες. Άθήναι σ. 167, 
μετά χάρτου.

» Dr A. Moos, Buropaische Turkei Έν: Spezielle Geologie des Erdols in  Eu- 
ropa II τόμος
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1939 H. ΠκΓΤχ'ίΜχννίδο.υ, Δημοτικά άσματα Σωζοπόλεως, «Μακεδονικόν Η μερο
λόγιου» Θεσσαλονίκη, σ. 135—138.

» Δ. Α. Π «3χάλη, Δύο εθνομάρτυρες Ίεράρχαι. Κορώνης Γρηγόριος Μπίστης 
καί Σωζουπύλεως Παΐσιος Νέρης,'(Θεολογία» τόμ. Η '.

» ’Α ρχιμανδρίτου  Νεοφ. Σταμ ατιάδβυ , Ή  μονή Κορνοφωλιάς, «Φωνή Θρά
κης» 9 7)μβρίυυ.

» Μ. 'W 'e lin h of er, Die thrakischen Luchiten und ilir Satanskult ira Dialogue 
der Psello3 Τιμόθεος ή περί των δαιμόνων. Εις Festgabe A.Hesenberg 
τής Bj-zantinische Zeitschrift τόμ. X X X  σ. 477—481.

» ©ρχκικη Συλλογή, Συντακτική επιτροπή Καθηγ. Δ. Μιχάλτσεφ, Ίβ . Παν- 
ταλίεφ καί X. Καραμαντζσύκωφ (Βουλγαριστί). "Εκδοσις ’Ανώτατης 
Θρακικής ’Εκτελεστικής Επιτροπής. Σόφια, 8ον, σ. 231. Περιεχό
μενα :

» Α ’ Ίσίρκωφ, Καθηγητοϋ, ’Ονόματα καί όρια τήτ Θράκης, σ. 3—14.
» Ίβ. ΠανΤ&λίδφ, Ό  Μομτσίλ βοϊβόδους είς.τήν Εθνικήν ποίησιν, σ. 15—39.
» ’Α ρχιμανδρίτου  Κυρίλλου, ’Από τούς αγώνας τής Βουλγαρικής έκκλησίας 

έν Ξάνθη (προσωπικοί αναμνήσεις), σ. 40—61.
» ’Avoear, Σπ. Ρ α ζπ όν ν ικ ω φ , Τό χωρίον Μπουλγάρκιοϊ, σ. 62—103.
» Κωνστ. Ν. Π ετκάνωφ, Σιράντζα, σ. 104—129.
» Στανυμίρ πόπωφ, *0 πληθυσμός κατά έθνη τής Θράκης μέχρι τοϋ Βαλκα 

νικοΰ πολέμου, σ. 130-205.
» Έπιστήμαι καί Βιβλιογραφία, σ. 204—219.
» Α ρχ ιμ α νδρίτου  Κ αλλίστου, ’Αγώνες τοϋ ΙΙατριάρχου Πολυκάρπου (1S08- 

— 1827) [έξ Άγχιάλου] καί τής περί αυτόν ’Αδελφότητος προς περι- 
φρούρησιν τών δικαίων τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους επί τών πάνσεπτων 
προσκυνημάτων, «Νέα Σιών». Τόμ. ΚΑ' σ. 89 — 106. Συνέχεια υπό τον 
τίτλον «Άνοικοδόμησις τοϋ Πανίερου Ναοΰ τής Άναστάσεως», σ. 
146—166 καί ύπ’ άλλους τίτλους 217—238, 290—307, 419—453, 
482 | 496 καί 544 — 548. Κεφάλαιον ΙΒ', ΙΓ ',Άγώνες τοϋ Πατριάρχου 
’Αθανασίου (1827*1844) καί τής ’Αδελφότητος πρός έξόφλησιν τών 
χρεών τοϋ Παναγίου Τάφου καί πρός περιφροΰρησιν τών δικαίων καί 
προνομίων τών Ελλήνων επί τών Άγιων Τόπων, σ. 548—551, 610 
—616, 667 — 686 καί 735—757καί εξακολουθεί. ("Ορα καί«άνάλεκτα 
Ίεροσ. Σταχυολ.» Γ).

1931 Οί©φίλου Δ . Ά Θ κνασιάδου, Ήμερολόγιον ’Ανατολικής Μακεδονίας καί 
Θράκης. ’Έτος Α' Δράμα. Περιεχόμενα :

Αί δύο έπαρχίαι. σ. 11—12.
)) Ν. Σίδέρπ» ή βιομηχανία έν Ά ν. Μακεδονίφ καί Θράκη, σ. 71—74.
» Γ. Χρηοτίδου, Τό έμπόριον εις τον νομόν "Εβρου, σ. 74.
» Λ. ’Α(®αν«σι«δ©υ), Κομοτινή. σ. 84—86.
» ’Α χ. Φ· Σ«μ©9ράκη, Ή  Θρακική κατάληξις -πάρα. Σ. 121 124,

Ξάνθη, σ. 167—ΐ70.’ Αλεξανδρούπουλις σ. 171—174. Σουφλίον σ. 175 — 
176. *0 ’Αθλητισμός Α. Μ. καί Θ(ράκης), σ. 185—186.

» ©. Δ .Α ., Διδυμότειχον. σ. 187—189.
» Ίδ'©υ, Ή  έκπαίδευσις έν Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη, σ. 204 — 207.
» Μ. Γβδεών, Αρχιερέων Ήρακλείας ασύστατα προνόμια. Ακαδημίας ’Αθη

νών πρακτικά. Τόμος 5, τεΰχος 5. σ. 203 208.
» Ν. Γΐ«νν©ϊϊ«ύλ©5ί, Παραδόσεις, ήθη καί έθιμα τής Θεσσαλίας, ‘Ηπείρου,
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Μακεδολ'ίας καί Θράκης. Έ κ τοΰ αρχαίου “Ελληνικού βίου καί των 
μνημείων τέχνης. «Θεσσαλικά Χρονικά». Τόμος Β' σ. 194—200.

1931 Μ. Ε. Ζ . (Μελπόμενη Ε. Ζήση), 01 τραχανάδες (έθιμα Αύδημίου) «Συζήτηση» 
’Αθηνών έτος Α' άρ 16, σ. 8 —9.

» ’ Ιδίας, Λΰδημιώτικη ζωή. 01 βίζιτες. Αυτόθι. Ά ριθ . 19. σ. 8 —9.
» ’ Ιδίας. Οι Ούματιές. Αίιτύθι. Ά ριθ . 20, σ. 11.
» "Α λκ ή  Φρύλου. Γεώργιος Βιζυηνός. «Νέα Ε στία». "Ετος Ε'. σ. 958—965, 

1031—1036 καί 1079—84.
» Κ ω νσταντίνου  Γ. Κ ουρτίδου, Συμβολή είς την Μεσαιωνικήν Ιστορίαν 

Θράκης. Τό Διδυμότειχον καί ή Άδριανούπολις κατά τον ΙΔ ' μ. X. 
αιώνα. «Δυτική Θράκη» Άλιξανδρονπόλεως. Ά ριθ . 191, 12/7, άριθ, 
205, 27)8.

» Κ. Κ ωνσταντοπούλου, Βυζαντινά Μολυβδόβουλα. Συλλογή’Αναστασίου Κ.Π. 
Σταμούλη μετά 4 πινάκων, Άθήναι σ. 36.

» Δ ιον . Οεοδ. Μ αταράΥκα Δ. Φ ., Ή  εκκλησία Άδριανουπόλεως άπό τοΰ Α 
αίώνος μέχρι τής άλώσεως τής Άδριανουπόλεως υπό των Τούρκων. 
«Ιερός Σύνδεσμος»Περίοδος Ε'. "Ετος Β' σ. 173,183,191.—2 καί 196—8

» Κ. Δ. Μ οραβένωφ, 'Απομνημονεύματα περί τοΰ χριστιανικού πληθυσμοί τής 
Φιλιππουπόλεως. Έν Φιλιππουπόλει (βουλγαριστί) σ. 244.

» Πολυδώρου Π απαχρίστοδούλβυ, Τό Πάσχα εις την Βόρειον 'Ελλάδα. Τό 
ανοιξιάτικο τραγούδι τοΰ "Εβρου. Πρωτότυπον ήθογςοςτικόν διήγημα 
τής Θράκης. « ’Ελεύθερος "Ανθρωπος» ’Αθηνών άριθ. 138, 12)4.

» Ίω ά ννου  Κ. Πέτση, Συλλογή ανεκδότων ασμάτων, Χαλκιδικής, Θράκης. 
Θεσσαλονίκη, σελ. 184,

» ’A yy. Ε. Π λιάτσικα, Αύδημιώτικη Ζωή. «Συζήτηση» ’Αθηνών. "Ετος Α ' 
άρ. 20, σ. 10—11.

» 'Ε λπινίκης 2ταμ ού λιΐ-Σ *ραντή , Ό  "Αγιος Γεώργιος είς ιήν Θράκην «Με
σαιωνικά Γράμματα» ’Αθηνών. Τόμ. Α' σ. 146—169.

Δύο συζητήσεις περί Σαράντα 'Εκκλησιών. Αυτόθι σ. 185—192.
Δημοτικά τραγούδια τής Αίνου. «Νά μην τό κάνη άλλη». «Συζήτηση». ’Έτος 

Α'. Ά ρ . 16 σ. 10.
Στρατιωτική εορτή επί τή απελευθερώσει τής Άδριανουπόλεως άπό τών 

Τούρκων. Λόγος "Ελληνος Ιεράρχου. «Ελληνισμός» τόμ. ΚΒ' 
σ. 504—506.

Τραγούδια τής Θράκης. Ά π ό τή συλλογή κ. ’Ελπινίκης Στομοι'λη-Σαςαντή, 
«Έλληνίς» έτος ΙΑ', σ. 135 καί 166.

Δημοτικά τραγούδια τής Θράκης. Ή  Κλέφτρα. Ά π ό  τή συλλογή τοΰ κ. Πολ, 
Παπαχριστοδούλου. «Ή  Συζήτηση» έτος Β' άρ. 17, σ. 4. Ό  Τσομπά- 
νος καί ό Χάρος άρ. 18, σ. 8. Ό  Ξένος άρ. 19, σ. 11.

Ο Ρ Α Κ ΙΚ Α . ’Έκτακτον τεύχος επί τή έκατονταετηρίδι τής εθνικής ανεξαρτη
σίας. Παράρτημα τοΰ Γ' τόμ. σ. 256, LVIII. Περιεχόμενα .·

1931 (Τρύφωνος Εύκγγ&λίδου,) ’Ολίγα περί Θράκης, σ. 5—40,
» Ά ύ α μ α ν τ . Τ αμβακίδου , Συμβολή τής Θράκης είς τήν έπανάσταοιν τοΰ 1821 

σ. 41—48.
» Κ. ΠΛπκϊωαννίδου, Ή  Σωζόπολις κατά τήν Έλλην. έπανάστασιν σ. 49—52

Ίδιου , Σαράντα Έκκλησίαι, Γιωργάκης Σαΐρογλου, σ. 53—54.
* Μιχ. Λυκίδσυ, Απαγχονισμοί έν Σαράντα Έκκλησίαις, σ, 54—55,



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3?3

Ή  αότονομία τής Γκιουμουλτζίνας (Κομοτινής) τοϋ 1813 ά η ό  τό ήμε- 
ρολόγιον παλαιοί) πολεμιστοΰ, σ. 56—58.

1931 (Τρύφων©; Εύχγγελίδβυ),Τά σχολεία Θράκης επί Τουρκοκρατίας, σ. 59—83. 
» (Τρύφων©; Εύχγγελίδ©υ), Λόγιοι Θράκες, σ. 81— 120, 126—128, 141—192.
» Κ. Μ υρτίλβυ Ά π ο σ τβ λ ίδ ο υ , ’ Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, σ. 120—125· 

’ Αντώνιος Κομιζόπουλος, ό φιλικός, σ. 128—141.
» Κ. Ά μ ά ν τ β υ , Δωρόθεος Πρώϊος Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, σ. 192—195. 
» Κ. Π « λ * μ « , Ν. Βασΐλειάδ©υ, ©. Β ελιαχΊτπ, ’Εγκώμια Γ. Βιζυηνοϋ σ. 

196—217.
» (Τρύφων©; Εύαγγελίδ®υ), Νεομάρτυρες Θράκης, σ. 218—221.
► (Τρύφων©; Εύαγγελίδ©υ', Θράκες Μουσικοί, σ. 222—227.

"Εγγραψα επίσημα Θρακών, σ. 227—229.
» Κ ώστα Κ ρυστάλλη, Αί σκιαί των πατριάρχων Γρηγορίου τοϋ Ε' καί Κυρίλ

λου τοϋ ΣΤ '. Ποίημα, σ. 230—231.
» ’Α λ εξά ν δ ρ α ; ΠαπκδβΛβύλου, Ή  Μάγισσα. Ποίημα, σ. 232.

Οί τελευταίοι διωγμοί εις την Λαϊκήν Στιχουργίαν, σ. 233—244,
(Ό  διωγμός τοΰ Σιμιτλή 1913. *0 Διωγμός τοϋ Σκοπού 1915. Ή  πείνα. 
Τό γκρέμισμα τοϋ Κάστρου Σηλυβρίας).

» Φ ω τίβο  Γ. ’Απβστφλίδφυ, Κωστής Ίγνάτογλου. σ. 245—246.
Τραγούδια Ίγνάτογλου, σ. 246—248.

> Δ . Μ ε λ α ν ε ίο υ  καί Ν. Παρασχίδβυ, Αί σφαγαί τής Άδριανουπόλεως, σ.
249-252.

» Α . Π. Δ οξιάδου , Οί Μωραλήδες τής Στενημάχου, σ. 253.
Ιω σή φ  Λεφάκης Μητροπολίτης Μεσημβρίας, σ. 253.

» Δ . Γατβπβύλου , *0 Μυστικός Απεσταλμένος. ’Απόσπασμα από «Τά 100 'Ελ
ληνικά χρόνια», σ. 254—256.

Σημερινή Διοίκησις Θράκης, σ. 256.
» Μ ίλτ. Α . Σ ία μ ού λ η , Συμβολή εις τήν θρακικήν Βιβλιογρ., σ. I-X LVII.

1932 ©. Ά0χνχ3©π©ύλ©υ, ΙΙαραδόσεις Καλλιπόλεως περί Καλλικαντζάρων. «Λαο
γραφία» τόμ. 10, σελ. 575—577.

» C o lon e l D arv in gow , Conference du....  L’attaque d’Adrinople a la lumiere
de Γ histoire et de Γ art. «Bulgarie» Σόφιας 1/2—G/2 κ. έ.

» ’A py Δρακοπούλου , ©ρακική Σ τοά . Λεύκωμα Θράκης—Μακεδονίας. Κο- 
μοτινή. 4ον. σ 329. Περιεχόμενα :

Στρατηγός Ιωάννης Β. Καλόγερός, Υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης, 
σ. 10—13.

» Ί. Κ «λ©γερχ, 'Η  άπελευΟέρωσις τής Θράκης, σ. 14—20.
» Κ ω νσταντίνου  Τ ζιοβα , (Ζαγορισίου), Δ. Ν. ’Από τα Ελληνικά ερείπια, 

Μαρώνεια, σ. 60—62.
» ‘Αχ. ©. Σαμοθράκη, ιατρού. Περί τής Ορακικής πόλεως Βήρας καί τής έν 

αυτή μονής Κοσμοσωτείρας, σ. 86—89.
« Μ ιθρίδάτου, Μία ιστορική μάχη παρά τήν Ξάνθην σ. 90—91.

Τό έργον καί ή ιστορία τής έποπτείας παραμεθορίου Κομοτινής. ’Έκθεσις 
πεπραγμένων υπό τής έ.τ)τ;είας Κομοτινής κατά τήν προεδρείαν 
τοΰ άντισυνταγματάρχου κ. Άδριανοπούλου Δημ. από τον Δεκέμ
βριον 1930—-’Ιούλιον 1931, σ. 93—96.

» Γεωργίου Α. Σ ιρπκνου, Καλόγερό; καί Θράκη, σ. 97—98.
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Κ«ν)τίνβυ Ύ ζ ι ό β χ  (Ζαγορισίου), Δ. Ν. -Έγκληματολογική στατιστική τής 
Θράκης, σ. 99—104.

*0 Μητροπολίτης Μαρωνείας ’Άνθιμος, σ. 113—114. *0 Μητροπολίτης Ξάν
θης Πολύκαρπος Ψωμιάδης, σ. 115—116. Ό  Μητροπολίτης Διδυμο
τείχου 'Ιωακείμ Σιγάλας, σ. 117—118.

*0 απολογισμός τοϋ έργου τής Διευθύνσεως Γεωργίας Θράκης κατά τό 1931, 
σ. 133-145.

Μιχαήλ Τσίμπρή, Περί διοικητικής αποκεντρώσεις καί αύτοδιοικήσεως έν 
Θράκη, 146—ΙδΟ.

Θρακικά Λουτρά Τραϊανουπόλεως, σ. 158.
Γεωργίου Α. Σιρπάνβυ, Ή  Θράκη άπό τοΰ 1928, σ. 160—162.
Ή  δράσις τής ’Εθνικής Τραπέζης έν Θράκη, σ. 163—161.
Νΐκο ΠαπαδοίΤούλου, (τέως προϊσταμένου Στατιστικής Δ. Σ. Θ.). Ή  έγκα. 

τάστασις τών προσφύγων (έν Θράκη), σ. 166—169.
Τό έ'ργον τής διοικήσεως έν Θράκη καί 'Ανατολική Μακεδονία σ. 170—194>
Κώστα Ούράνή, Νέστωρ Τσανακλής, “Ένας πρόγονος κι’ ένας πρωτοπόρος 

σ. 204-206.
Κτηνοτροφικός σταθμός Κομοτηνής, σ. 207.
Σ . Χ ώτζη , Προστασία τής σηροτροφίας. Έκθεσις τοΰ νομάρχου "Εβρου- 

σ. 210-211.
’Απόστολος Μ. Σοΰζος, Α' δήμαρχος Κομοτηναίων, σ. 212.
Γεώργιος Ματσόπουλος, ιατρός, πολιτευτής νομού Ροδόπης σ. 231.
’ Αναστάσιος Μπακάλμπασης. Βουλευτής Νομοϋ Ροδόπης, σ. 234.
Βιογραφικαί σημειώσεις. Νικόλαος Ζωΐδης (Μπασμπάς). Α' αιρετός δήμαρχος 

Κομοτηναίων, σ. 235—236.
Άπροικίδης Χαράλαμπος. Πρωτοσύγκελος τής Ίεράς Μητροπόλεως Μαρω

νείας. σ. 240.
Ή  Θράκη άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων σ. 241—270
’Ανάργυρος Σιγάλας. σ. 271.
Νομός "Εβρου, σ. 293—299.
Νομός Ροδόπης σ· 302—314.
Νομός "Εβρου σ. 321—326.
Κωνσταν. Κ©υρτίδ©υ, 'Ιστορία τής Θράκης άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 

μέχρι τοΰ 46 μ. X. Τόμος Α' Άθήναι σ. 424.
Α1- R a c h e n o v ,  Eglises de Mesemvria, Sofia. Βιβλιοκρισία M. Grume! εις 

«Echos d’ Orient» έτος 36 σ. 354—355.
Γεωργίου Σγουρή, Λαϊκή λογοτεχνία. Αΐ'δημιο'ιτικα ανέκδοτα. Ή  «Συζήτη

ση» έτος Β' άριθ. 26 σ. 10 — 11.
£εν©φώντ©ς Α. Σίδερίδβυ, Μητροπολΐται Λέρκων (783—1925). Έκδιδόμε 

νοι υπό διακόνου Αδαμάντιου Κασαπίδου ύπογραμματέως τής Ά γιας 
καί Ίεράς Συνόδου. «’Ορθοδοξία». "Ετος Ζ ' σ. 320—328, 374--182, 
393—406.

Ευαγγελίας Φελ©ύκη, Νεκρικά έθιμα άπό τήν Άλεξανδρούπολιν.«Λαογρα
φία» τόμ. 10 σ. 459—463.

Δημοτικά τραγούδια άπό τή συλλογή τοϋ κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου. Ή  
«Συζήτηση». "Ετος Β' άρ 22 σ. 5. Ό  κάτω κόσμος.

Ό  Νομός Άλεζανδρουιτ >λευς. «Δυτική Θράκη» Άλεζανδρούπολις ά ρ . 
322-326.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 375

» Φ βσσαλιώτιδβς καί Φ αναριβφ ερσάλω ν ’Ιεζεκιήλ, Ό  έπί'σκοπος Κίτρους 
Νικόλαος. <θεολογία» χόμ. 10, σ. 140—142.

Φ Ρ Α Κ ΙΚ Α  Τόμος Γ' ο. 432 Περιεχόμενα:
> Ί ω ά ν ν ο υ  ’ Α νδρεάδου  ’ Α ρχιμ ανδρίτου , Χΐοι Μητροπολΐται Θράκης σ. 

36—43.
* Κ. Μ υρτίλβυ ’Α ηοστολίδου , *0 άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητροπο

λίτης Παΐσιος σ. 17—35.
» Ίδιου . Περί τής γλώσσης τών Θρακών σ. 181—235.
» Εύλ©γ'θυ Κ ουρίλλα Λαυριώτου, Θεόκλητος ό Πολυείδης καί τό λεύκωμα 

αύτοϋ έν Γερμανίφ.'Ο Φιλελληνισμός τών Γερμανών σ. 84 149. (Άκο- 
λουθιΐ).

» Κ. Γ. Κβυρτίδου, Ή  επιγραφή τοΰ χρυσού δακτυλίου τού χωρίου Έζέροβο 
σ. 72 -83 .

» Μ. Κ ω νσταντινίδου , Ή  Απολλωνία Σωζόπολις νϋν καλούμενη, σ. 150—-171.
» Γ. Λ αμπουσιάδου, ‘Οδοιπορικόν, σ. 172—176.
» Β. Α . Μ υστακίδου, θρακικά. IV Αϊνια. γ  Αίνος, "Εβρος, Άλικαί, ’Ιχθυο

τροφεία, σ. 44—69.
, » Ίδιου, Καί πάλιν ή μητρόπολις Ά π ρ ω , σ. 70.

» Ίδ ιου , ΕΙς τον έν Πύργο» Άγχιάλου ‘ Ιερόν Ναόν, σ. 7.
» Δπμητρίου Π. Πααχάλη Τρεις έν Θράκη άπό τού ΙΖ' μέχρι τοΰ ΐΘ'αΙώνος 

"Ιεράρχαι : Μετρών καί Ά θύρων Νείλος Μηντρηνός, Μεσημβρίας
Γρηγόριος Σπυρίδος, Ιω σή φ  Λεφάκης, σ. 3—16.

» A. Α . Σ , Άφήγησις τοΰ ταξειδίου τοΰ Δρος Ίωάννου Φραγκίσκου Gamelli 
Careri κατά to 1693—4, σ. 177—180.

» ’Α λεξάνδρου  'ΑμΐΓΧΤζβγλου, Λεξιλόγια τής Θράκης. Ντουλγκέρικα Σοφι- 
διώτικα, σ. 333—334.

Θρακικά Άκριτικά Τραβούδια, σ. 239—246.
* Γεωργίου Ακμπουσιάδσυ, Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως, σ. 335 — 339.

Λεξιλόγια τής Θράκης Αίνίτικα, σ. 334.
» Μ όσχου Π απαχριστοδούλου, Θρακκόακα Τραγούδια, σ. 236—23S.
» Π ολυδώρου Παιταχριστοδούλου, Παροιμίες Άδριανουπόλεως, σ. 301 332·
» Ίδιου , Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών, σ. 340—354.
» ’Α ναγνώστη Παρασκευοπούλου, Τραβ,ιύδια Σιοξοπολίτικα, σ. 247—287.
» Κ ωνστ. Ν. Χ ατζοπ ούλου , Σ «ράντα ’Εκκλησιών Σύμμικτα Λαογραφικά. Παι- 

διαί, σ. 288—300.
» Μ. Φ ίληντα , ’Ετυμολογίες σέ θρακικές λέξες, σ. 355—360.

Μνημόσυνα. Εύεργέται τοΰ Θρακικοΰ 'Ελληνισμού, σ. 361—408.
1933 Κ ώστα Γ. ’Α νδρεάδου , υπομοιράρχου, Ή  Θρακική Τραγωδία τοΰ 1922, 

Άλεξανδρούπολις, 12ον, σ. 96.
» ’Α ρχιμ ανδρίτου  Ν ικολάου Γ. Βκψείδου, καΰηγητοΟ, 'Ιστορική πραγμα

τεία. Τό έν Διδυμότειχό) Μονασιήριον τύ φερόμενον έπ’ όνόματι τής 
Ζωοδόχου Πηγής. ’Εν Διδυμοτείχω, 12ον, σ. 56.

» Ά ν τ .  Γιαλουρη, Γεώργιος Βιζυηνός. * Ρυθμός» ’Αθηνών. “Έτος 2ον, τεύ
χος 2ον.

Ε λ α ία ς ’Α γαθάγγελου , Θρακικά σημειώματα. Βεργοΰλες. Άρκαδιούπολις— 
Λουλεβουργάς. ’Επισκοπή καί Μητρόπολις Άρκαδιουπόλεως. Έν Ε γ 
κυκλοπαιδική» ήιιερολογίω 1934. Κωνσταντινούπολις. σ. 210 — 229 καί 
Ιδιαιτέρως.
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1933 Εύστρ. £ήση, Αύδημιώτικες Αναμνήσεις. "Εκτακτη έκδοση τής «Συζήτησης».
Τόμος Α '. ’Αθήνα, 16ον, σ. 64.

Βιβλιοκρισία Τέλλου "Αγρα στη «Συζήτηση». Χρόνος Γ\ Ά ρ . 46, σ. 2—4. 
(Άπύ τον «Ρυθμό»).

» E r n e s t  M a x  H o p p e ,  The Yuruks, τής Ροδόπης. Έ ν Journal Royal 
Asiatique Sosiety. Λονδϊνον, σ. 25—28. (Πολύ ενδιαφέρον όίρθρον 
Είχον κέντρον των τήν Γκιουμουλτζιναν).

» Φιλ. Μανβυηλίδβυ, Ή  συμβολή τής Ανατολικής Θράκης εις τήν Έθνικτ'ιν 
μας ’ Ιδέαν. « ’ Εθνική ’ Ιδέα» ’Αθηνών, άρ. 2, σ. 4.

» Γ. Μπκλάπτσεφ, Παλαιοθρακικά. ‘ Ιερά καί θεία εις Μεζέκ, Γκλαβά Πα- 
νέγκα, Μαδαρά, Τσαρίτσανη καί άλλαχοΰ καί ή σημασία των μετά 
78 εΙκόνων (Βουλγαριστί), Σόφια, 8ον, σ. 103.

> Κωνσταντίνου Δ. Παπαϊωαννίδου, ‘ Ιστορία τής έν Πόντοι ’Απολλωνίας— 
Σωζοπόλεως (άπό τής ίδρύσεώς της μέχρι σήμερον). Θεσσαλονίκη, 
σ. 160.

» Πολυδώρου Παίταχρίστοδούλου, Πασχαλινό διήγημα «’Ανάσταση μέ τρόμο».
Θρακική ηθογραφία. «Πατρίς» ’Αθηνών, 16 ’Απριλίου.

» Τοϋ αύτοΰ, Τό Θρακικό παραμύθι. Διάλεξις πού έγινε στις 6 Φεβρουάριου 
1933 άπύ τό Θρακικό Κέντρο. Εκλεκτά άναγνώσματα τής «Συζήτη
σης». Άθήναι, χρόνος Γ'. άρ. 36, 37, 38 καί 39, σ. 1—16.

(Σελίδες άπό τήν ιστορίαν μας). 01 Βούλγαροι είς τήν Θράκην, εις εφημερίδα 
«Πρόοδος» Θεσσαλονίκης, 2—17 Σεπτεμβρίου.

» Εύαγγέλου Ί ω . Σαβράμη, Έκ τής άλληλογραφίας του Ήρακλείσς ’ Ιγνα
τίου. « ’Εκκλησιαστικός Φάρος» καί Ιδιαιτέρως, σ. 15.

» Ξενοφώντος Ά .  Σιδερίδου, Μητροπολΐται Δέρκων. « ’Ορθοδοξία», έτος Η', 
σ. 35δ—359. "Ορα καί 1932.

» ©ΡΑΚΙΚΑ, Τόμος Δ', σ. 337. Περιεχόμενα :
Ά ν . Κ. Όρλάνδου, Τά Βυζαντινά μτημεΐα τής Βυρας. σ. 3--54.

» Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου, Κάστρον Μαρωνείας, σ. 35—39.
* Ειρήνης Βχρούχα Χριστοδουλοιτούλου, ’Αρχαίο Μετάλλιο τοΰ Βυζαντίου 

άπύ τήν Συλλογή Σταμούλη, σ. 40—44.
» Δημ. Π. Πχσχάλη, Βιζύης Ίωάσαφ Μαρμαράς, σ. 45—56.
» Α. Α. Σ., ’Από τήν περιήγησιν τοϋ Robert Wal9h. Ά π ό τήν περιήγησιν τοϋ 

Michel Ereman. Σημείωσις Άδριανουπόλεως, σ. 57—67.
» Κωνατ. Γ. Κουρτίδβυ, *0 Άδριανουπόλεως Μανουήλ, σ. 68—70.
» Κ. Μυρτίλευ ’Αποστολίδου, Περί τής γλώσσης των Θρακών, σ. 71—112
» Ί .  Σπκδάρη, *Η Δυτική Θράκη κατά τον Έβλιγιά Τσελεμπήν, περιηγητήν, 

τοΰ XII αίώνος, σ. 113—128.
» Εύλ©γίβυ Κουρίλα Λχυριώτου, Θεόκλητος Πολυείδης, σ. 129—199. "Ορα 

καί 1932.
» ’Ιεζεκιήλ Βελανίδιώτη. Μητροπολίτου Φαναριοφερσάλων, *Η εθνική έπα- 

νάστασις τοϋ 1878 καί ό Θράξ επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος, σ, 
200 - 206.

» Ν Γ. Οΐκονομίδου, Κωνσταντίνος Οικονόμος, σ. 207—216.
» Μόσχου Παπαχριστβδβύλβυ, Τραγούδια τής Γέννας, σ. 217 —221.
» Β. Ν. Ντεληγιάννη, Σύμμικτα λαογραφικά, σ. 222—223.
» ’Ελπινίκης Σταμούλη —Σαραντή, Προγνωστικά, β. 234—239,
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1933 *Έφφη$ Πλιάτσικά, Σύμμικτα λαογραφικά Άβδημίου Θράκης, σ. 240—268. 
» Φ ωτίου  Α .’ Α ποστολίδου, ‘ Εορτασμός τών νάμων στήν Τσεντιυ, σ. 267—276* 
» Μ. Φ ιλιίντα. Ετυμολογίες σέ θρακικές λέξες, σ. 277—294.
» Ν. Ροδόοινου. Κουλτανάδικα (συνθημ. γλωσσικ. ιδίωμα Όρτάκιοϊ Άδρια- 

νουπόλεως), σ. 295 — 301.
» Πολυδ. Πχπχχριστο δούλου, Γλωσσάριο Σαράντα ’ Εκκλησιών, σ. 302—309. 
» Γεωργίου Λαμπουσιάδου, Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως, σ. 310—318.
» Πολυδώρου Π απαχριστοδούλου, Κατάλογος από ονόματα καί προσηγορικά, 

πού βρίσκονται στις «Θρακικές “Ηθογραφίες* καί μερικά γλωσσικά 
συμπεράσματα, σ. 819 —323.

» “Ιδιου, Γλωσσάριο ερμηνευτικό λέξεων ιδιωματικών άπό τά Σαρανταεκκλη» 
σιώτικα παραμύθια, σ. 324—333.

» ’Α ποστόλου  Β. © Ικονομίδου, Παραμύθι Καλλιπόλεως, σ. 334—336.
> Μ ανόλη Kpiapat, Βιβλιοκρισία εις την 'Ιστορίαν τής Θράκης τοϋ Κωνστ.

Κουρτιδου, σ. 337—341.
» Κ. Μυρτίλου Ά π οστολ ίδου , Συμβολή εις την Θρακικήν βιβλιογραφίαν σ.

312—354 καί 371—372.
» Μ. Α . Σ . ’ Β. Α. Μυστακίδης, σ. 355—356.
> Δ. Γκαστή, Γ. Δ. Χατζηγιαννάκογλους, σ. 356—360.
* *** Χρΐ στος ’ Ιωάν. Φωτιάδης, σ. 360—361.
» Φ ωτ. Δ. Ά π οστολ ίδη , Δημήτρ. Μποτζόρης, σ. 361—362.

Κατάλογος τών έν τή ’ Εθνική Βιβλιοθήκη χειρογράφων Μαργ. Κωνσταν- 
τινίδη Μεσημβριανοΰ, σ. 354.

Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τον Γ' τόμον καί τό παράρτημα τοΰ Γ'· 
τόμου «Θρακικών*. 363—371.

1934 Σταυράχη Ά ρνστάρχη Βεη, Δέρκοι. Περί τής Μητροπόλεως Δέρκων καί
τών αυτής Μητροπολιτών. Έκδοσις μετά προσθηκών “Αρχιμανδρίτου 

’Αδαμάντιου Κασαπίδου, Άρχιγραμματέως τής 'Αγίας καί. "Ιεράς 
Συνόδου, «’Ορθοδοξία*, έτος Θ'.,,σ. 87 — 90, 131—134, 221 -222.

» Ά ν τ ώ ν η  Γιαλούρη, Στερνοί Φαναριώτες Λόγιοι. Γεώργιος Βιζυηνός. Ό  
άνθρωπός καί τό έργο του. Κριτικό σημείωμα. «Ρυθμός» περιοδι
κόν, καί Ιδιαιτέρως σ. 30.

» Παν: Γρίσπβυ, Διαδρομές άνά τή Ροδόπη, «’Εκδρομικά», Τόμ. ΣΤ', σ. 271—
274,299-300.

» Ί . ΜαγκρίώΤΠ, Ή  προομηρική Θράκη. «Φωνή τοΰ Λαοϋ» 11—17]3. "Ορα 
καί 1935.

» Ά δ .  Ν. Δ ιαμαντοπουλου. Ή  Άγχίαλος. Διάλεξις. ’Εν Άθήναις ’Εκδόσεις 
ένώσεως τών απανταχού Άγχιαλιτών, σ. 23.

» «©ΡΑΚ ΙΚ.Α», Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον, υπό τοΰ έν Άθήναις Θρα» 
κικοΰ Κέντρου, τόμος Ε', σελ. 376. Περιεχόμενα :

» Μ ανουήλ Ίω . Γεδεών, Πέντε συγγενείς εκ Αέρου αρχιερείς "Ηρακλείας 
σ. 3 -4 0 .

» Κ. Μυρτίλου ’Α ποστολίδου, Περί τής θρησκείας τών Θρακών, σ. 41—59.
» Δημ, Π. Πασχάλη, "Ενα είς τήν Άγχίαλον μεχόχιον τής έν "Ανδρω μονής 

τοϋ “Αγίου Νικολάου καί δύο, άρχομενου τοΰ ΙΘ'. αίώνος, Άνδριοι 
διδάσκαλοι τής έν Άγχιάλφ Σχολής, σ. 60 -  67.

» Εύλογίβυ Κουρίλα Λαυριώτου, Θεόκλητος ό Πολυείδης καί τό Λεύκωμα 
αύεοΰ έν Γερμανίφ, σ.·68—162» "Ορα καί Τ932, 1933. (Ακολουθεί). 

θ  Q α κ ι η ά Ζ'. 24α
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1934 Μιλτ, Σ χρχντή , Κώδικες τής επισκοπής Μέτρων καί Άθύρων. σ. 163—178.
» Ί. ΣπχΒάρη, *Η Δυτική Θράκη κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπήν, περιηγητήν 

τοΰ XVII αίώνος, σ. 179—217.
» *Α. Ά .  Σταμούλη, Δέρκοι, κέντρον των Μονοφυσιιών, σ. 218—221.
» Τρ. Εύαγγελίδου, Απομνημονεύματα άγωνιστοϋ Χατζή-Γειοργίου Δημη- 

τρίου Άδριανουπολίτόυ, σ. 222—225.
» Εύχγγέλου Ί. Σαβράμη, *0 Κώδιξ τού Μητροπολίτου Ήρακλείας ‘ Ιγνα

τίου (1821—1830), ο. 226—235.
» Κ. Μυρτίλου ’Αποστολίδου, Ή  επί τής Ροδόπης τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 

Μονή, σ. 236—245.
» Νίκ. Βχσιλειάδου,’Ανέκδοτα ποιήματα τοΰ ποιητοϋ Γεωργίου Μ. Βιζυη- 

νοΰ, σ. 246 — 258.
* Μ. Φιλήντα, Γλωσσικά. ’Ετυμολογίες σέ θρακικές λέξες, σ. 259 280.
» Κωνστ. Οικονόμου, Τά δημώδη άσματα Θράκης, σ. 281—309.
» Γ. ‘Αναγνοστοπούλου, ’Επείγουσα συμβολή εις τήν Νεοελληνικήν Διαλε- 

κτολογίαν, σ. 310—311.
» Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, Ά πό τά έθιμα τής Θράκης. Ή  χαρά 

στις Καστανιές, σ. 312—343.
» Οϊκονόμου Κωνστ. Λουΐζου, Παρατηρήσεις εις τήν φθογγολογίεν Καλλι- 

πόλεως, σ. 344—346.
» Ευστρατίου Ζήση, Διάφορα Αΰδημίου, σ. 347—358.
* Ν. F. Βαφείδου, 'Ηρακλείας Φι?*.άρετος Βαφείδης, σ. 359—364.
» Τραχείας Ά λες. Ζώτος. σ. 361—365.
* Μ. Ά . Σ., Κ. Παπαϊωαννίδης σ. 365—366.
* Β. Μυρτίλου Άποστ©λίδου; Θησεύς Πίνδιος, σ, 366—367.
» τ Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ, Ή  έπανάστσσις τοΰ 1878 καί ό επίσκοπος 

Κίτρους Νικόλαος σ. 368—369.
> Μητροπολϊται Αίνου, σ. 369—370.

1935 Σταυράκη ’Αριστάρχου βέη, Δέρκοι. Περί τής Μητροπόλεως Δέρκων καί 
των αυτής Μητροπολιτών. (Έκδίδονται υπό Αρχιμανδρίτου ’Αδαμάν
τιου Κασαπίδου). «’Ορθοδοξία», έτος Τ', σ. 35- 41. 135—138, 174— 
178,251-254,321-326,419—423 καί 459—463 (εξακολουθεί). Ό ρ α  
καί 1931.*)

» ’Αντωνίου Βίγκου, Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγίνης (έκ Μέτρων). «Μεσαι
ωνικά γράμματα», τόμος Β', τεϋχ. Β', σ. 121 — 134.

» Μανουήλ Ίω. ΐΓΆδεών, Ματθαίος ό Κυξίκου. Άνατΰπωσις έκ τοΰ εις μνή
μην Σπ. Λάμπρου τόμου, σ. 596 — 600 (Έ ξ Αίνου· άναφέρονται αρκετά 

οτερί Αίνου).
» Πολ. ΙΙαπαχριστοδούλου, "Ανοιξις στή Θράκη. Τό ανοιξιάτικο τραγούδι 

τοΰ “Εβρου καί τοΰ ΑΙγαίου. «Άθήναι», Μην. έκδ. εφημ. «Έλλ. Μέλ
λον». Τεύχος 8, Μάϊος, σ. 20—21.

» Τοΰ αύτοϋ, Θρακική ηθογραφία. Τά σέβη μου. « ’Αθηναϊκά Νέα», 26 Δε
κεμβρίου.

» Μιλτιάδου Σαραντή, Περί τής έν Θράκη Χαλκίδος, «Μεσακονικά γράμ
ματα», τόμ. Β', τεύχος 3ον, σ. 158—170·

*) Ύ π ’ δψιν τά μέχρι Νοεμβρίου 1935 τεύχη.
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1934 Ά ν . Κ. Π. Σταμούλη, Παλαιός Κώδιξ τής επισκοπής Μέτρων και Άθύ-
ρων (μετά 4 σελίδων φωτοτυπιών). Αυτόθι, σ. 171—177.

» Εύχγγέλου Π. Φωτιάδου, Βιβλιογραφίαι 'Ελλήνων λογίων καί επιστημό
νων. Χρηστός Τσούντας (1857—1934). «Γενική Ελληνική βιβλιογρα· 
τρία». ’Έ τος Β', σ. 137 —139.

1935 Δ α σ ι κ ά  κ τ ί ρ ι α  Θ ρ ά κ η ς .  ("Εκδοσις 'Υπουργείου Γεωργίας.. Διεύ-
θυνσις Δασών. ‘ Υπηρεσία άναδασώσεως καί δασικής προπαγάνδας). 
ΐ6ον, σ. 36 μετ’ εικόνων καί χάρτου,

» " Α γ ν ω σ τ ο ι  Ι σ τ ο ρ ι κ ά  ί σ ε λ ί δ ε ς .  Πώς ό Ναύαρχος Κουτουριώ- 
της άπηλευθέρωσε κατά τό 1913 τήν Θράκην παρά τήν άντίδρασιν 
τού Βασιλέως καί τού στρατηγείου. Τί αποκαλύπτουν επίσημα έγ- 
γραφα. «Πατρίς» ’Αθηνών 1—8, 10 καί 12 Σεπτεμβρίου.

» «Ο Ρ Α Κ ΙΚ Α ·, Τόμ »ς Σ Γ'. σελ. 432. Περιεχόμενα:
» Πρώην Λεοντουπόλβως Σωφρονίου Εΰστρχτιάδου, Μητροπολίτη Θρά

κης. Α'. Ήρακλείας Καλλίνικος, σ. 4—36.
» Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών 

τής ’Ανατολικής καί Δυτικής Θράκης, σ. 37—136.
» Κ. Μυβτίλου Άποστολίδου, Συλλογή αρχαίων επιγραφών άνευρεθεισών εν 

Φιλιππουπόλει.καί περί αυτήν, σ. 137 — 176.
» Ά .Ά .  Σταμούλη (κατά μετάφρασιν), Τοξείδια εις Θράκην, σ. 177—181.
» Ά δ. Ν, Αιαμαντοπούλβυ, Ό  Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιε

ρεμίας δ Β' ό Τρανός καί ή κατάστασις τοΰ "Εθνους κατά τον ΙΣΤ ' 
αιώνα, σ. 182—201.

» Ελαίας ΆγχΘαγγέλου, Μετακίνησις Θρακών τό 1800, σ. 202—206.
* Εύαγγέλου Ί .  Σαβράμη, *0 Κώδιξ τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας Ιγνα

τίου, σ. 207—246.
* : Ευλογιού Κουρίλα Λαυριώτβυ, *0 "Αγιος Στέφανος έν Άδριανουπόλει.

Πατριαρχικόν σταυροπήγιον καί μετόχιον τής Μεγίστης Λαύρας τοΰ 
Ά θω νος, σ. 247—301.

» Γ. Μπακαλάκη, Θρακικά ευχαριστήρια είς τον Δία, σ. 302—312.
» Κ. Αουΐζου ΟΙκονόμου, Λαογραφικά σύμμικτα Ταϋφυρίου Καλλιπόλεως.

Διάφοροι δοξασίαι καί δεισιδαιμονίαν Ή  βαροι'μενη. Ή  λεχούσα. Τά 
βαφτίσια. Ό  άρραβών. °0 γάμος. Πρωτοχρονιά. ΙΙοδιακός. Ή  άπο 
κρηά. Τραγούδια άποκρηφτάδικα (μετά μουσικής). Παίγνια κατά τάς 
Κυριακάς τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πανήγυρις Τοϋφνρίου. Κλεί- 
δωνας. Διάφορα δημοτικά τραγούδια, σ. 313—349.

» Φ ωτίου Ά π οστολ ίδού , Γλωσσικά σημειώματα, σ. 350—352.
» Β. Δεληγιάννπ, Μερικά έάιμα καί τραγούδια τών χωρίων Δογάν-κιοϊ καί 

Ρέμπιτς τής περιφερείας -Μαλγάρων. (Γέννησις, βάπτισις, επικήδεια 
έθιμα, βρυκόλακες, σέ περίπτωσι επιξωοτίας, στό ξαφνικό άρρώστημα, 
θρησκευτικό έθιμο τών Φώτων, διάφορα τραγούδια προγνωστικά, χελι
δόνισμα), σ. 353—368.

* Εΰστρχτίου Ζήση, Διάφορα Αύδημίου, σ. 369—382.
» Ε. Ά . ,  Γλωσαάριον Λουλέ Βουργάς, σ. 389—391.
» Κ. Κουρουνίώτου, Τό έργον τοΰ Χρήστου Τσούντα, σ. 392—415.
> Ά δ . Δίκμκντοπούλου, Άναστ. Κ. Π. Σταμούλης,σ. 416—422.
» 2ήση Χατζηβχσιλε^ου, Άργύριος Κιτάνος σ. 423—425.
» Θεοφανώ Σιδερίδου, σ, 425.
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1935 ΑΡΧΕΙΟΝ τοΰ ©ΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ κκί ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
©ΗΕΑΥΡΟΥ, Περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον υπό επιτροπής 
Θρακών. Διευθυντής Πολύδ. ΙΙαπαχριστόδούλου. Τόμος Α'. Έν ΆΟή- 
ναις σελ. 295. Περιεχόμενα :

» Μυρτίλβυ Άποστολίδου, Τά άρχεϊα τοΰ εν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών 
τεκτόνων, σ. 102—130.

Τραγούδια τών Φιλιππουπολιτών κατά τόν 19ον αιώνα, σ. 225—270.
» Δημητρ. Γεωργικά, Ετυμολογικά και σημασιολογικά εις Θρακικός λέξεις, 

σ. 271—284.
» Βασιλ. Δελπγιάννη, Σύμμικτα λαογραφικά Δογάν-κιοϊ καί Μαλγάρων, σ. 

33-37.
» Τβΰ Ιδιου», Γλωσσάριο τοΰ Δογάνκιοϊ Μαλγάρων, σ. 143—146.
» Ά ναστ. Kocppa, ’Επιγραφή, σ. 155.
» Σωκρ. Κουγέα, Χρίστος Τσούντας (νεκρολογία), σ. 285 — 287.
» Κ. Κουρτίδου, Δεισιδαίμονες συνήθειαι τής Άδριανουπόλεως καί τών πέ- 

ριξ (1822—1860), σ. 5 -3 1 .
» Μανόλη Κρίαρά, Κωνστ. Παπαϊωαννίδου, 'Ιστορία τής έν Πόντφ ’Απολλω

νίας—Σωζοπόλεως. Βιβλιοκρισία, 288—289.
» Map. Κωνσταντινίδου, Κυριάκος Κουμπάρης, σ. 156—159.
» Κωνστ. Μ. Κωνσταντβπβύλβυ, Κωνσταντίνος Άλωπύς, κριτής Θράκης 

καί Μακεδονίας, σ. 99—101.
» Μανασείδβο,*· Κύρια ονόματα τών νεωτέρων Ελλήνων Θράκης καί Έορτο- 

λόγιον Σουφλίου Άδριανουπόλεως, μήνες, σ. 218—224.
» Στ. Μλαδένωφ, Σημειώματα, σ. 154.
* Πολυδ. Παπαχριστβδβύλβυ, Γλωσσάριον Σαρανταεκκλησιών, σ. 133—142. 

Ό  Lamartine στή Θρακική Φιλιππούπολη (1883), σ. 163—188. 
Αντίγραφα διαφόρων εγγράφων καί πρακτικών εκ Κωδίκων τής ίε- 
ράς Μητροπόλεω; Άδριανουπόλεως, σ. 189—217.
Παραδόσεις καί Παροιμ. φράσεις, λιανοτράγουδα κλπ., σ. 60—80. 
’Αναστάσιος Σταμούλης, σ. 160.

» Μ*53Χ®  ̂ Παπαχρ.ιστβδβυλβν, Τραγούδια Θρακικά μέ ευρωπαϊκήν παραση-
μαντικήν, σ, 81—96.

» Χαριλ. Α. Παρασκευβηβόλου, Σύμμικτα Λαογραφικά έξ Άψάλου Ε δέσ
σης, σ. 38 — 56.

» Δπμ. Πουλάκπ, Σκόρπια λόγια από τά γύρω τής Θράκης, σ. 147—153.
» Βλασίβυ Σκβρδέλη, Λαογραφικά Στενιμάχου, σ. 57—59.

Διάφορα, σ. 153.
> Μ. Φιλήντα, Γλωσσικά, σ. 131—132.

Γνωρίσματα τών Αίνίων γυναικών, σ. 32.
Χρανογραφικά γεγονότα Φιλιππουπόλεως έκ βιβλίων καί χειρογράφων 

σ. 97-98.
I. Α. Βερνάρδου. *0 Παπαδράκος. Μία συνέντευξις μέ τό «Πανόραμα». Περιοδι

κόν «Πανόραμα» Κάίρον ’Αλεξάνδρεια. "Ετος 8ον Ιανουάριος σ. $-12.

Μ1ΛΤ. ΑΝ. Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η Σ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

*0 καθηγητής κ. Γ. Βαλέτας είχε την εΰγενή καλωσΰνην νά μάς άποστείλη 
τάς κατωτέρω σημειώσεις, δΓ ας -θερμώς τόν εύχσριστοΰμεν.

1852 I. Γ. Δ  , Θρακικά. « ’Αμάλθεια» Σμύρνης, 22 Μαρτίου.
Τοΰ Ιδιου, Κρίσις έργου Τσουκαλά, ιστορική περιγραφή Φιλιππουπόλεως. 

«Αμάλθεια», 28 ’Απριλίου.
1853 Τ©ΰ ίδιου, Δικαία καί Μαρώνεια. « ’Αμάλθεια», 22 Μαΐου. (Μελέτη).

» Θρακικά. « ’ Αμάλθεια», 27 Μαρτίου.
1876 Βαρώνβυ Β έργ, Θρακικαί όδοιπορίαι. «Κλειώ» Τεργέστης, σρ. 782, 'Ιου

νίου 2.
1887 Βλασίου Σκορδέλη, Ή  αναθεματισμένη. (Διήγημα Θρακικόν). «Εστία» ΚΔ' 

σ. 438β—40β.
Τοΰ i<5Uu, Ή  Σίκαλη. (Μυθολογία Στενημάχου Θράκης). «Ε στία», ΚΔ', σ. 

743 β—Ια.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕA

Σ. 359 έτους 1875 Blau
» 1880 Wieseler.

Σ. 360 1882 Schrumpf.
Σ . 362 1902 R. Schneider.
Σ. 367 1921 J. Basanovicius.

1922 P. Cloche.
Σ. 368 1923 Leuze.

» 1927 \\ einich .. . dreikopfigetv
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Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ Δ . ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ

I Κ. Μυρτίλβυ Άπβστβλίδβυ, Ή  επί τής Ροδόπης τοΰ 'Αγ. Γεωργίου μονή
(Μπελαστίτσι^ς) Πρώην Ελληνική. Έν τή έπισήμω τοϋ δήμου τής 
Φιλιππουπόλεως έφημ.Έτος 1933, άρ. 14δ, από 5 Σεπτεμβρίου, σ. 6—8 
βουλγαριστί. Ιστορικόν καί κτιτορικαί έπιγραφαί τής μονής.

2 Άρναουντωφ Μ , ’Ή θη καί άσματα (Βουλγαρικά) από τής ’Ανατολικής Θρά
κης. Έ ν τφ περιοδικά) τής Βουλγαρικής Άκαδημείας των επιστημών 
έτ. 1913, βιβλ. VI, σ. 102 —140, εις 4υν, Σόφια. Βουλγαριστί.

3 B a s c h m a k o f f  Α1·, La synthese des periples pontiques. Έφημ. La Bulga-
rie, άρ. 3342, 15, X, 1934. Sophia, ωσαύτως άρ. 3343. 3366. 3367. 3418. 
3419. 3446. 3447. 3452. 3453. 3480. 3481. 3482. 3483-5. IV 1935..

4 ΒέΑκωφ Ίβ«ν , Τ ό  π α ρ ά  τ φ  Φ ή κ ε λ  φ ρ ο ύ ρ ι ο  ν. Έν τή έφημ.
«Ζορά>, άρ. 3928 άπό 8 Λύγ. 1932. Βουλγαριστί. Ό  συγγρ. υποστη
ρίζει οτι τό φρούριον είναι τό πρός βορράν τής Άδριανουπόλεως Βυ- 
ζαντιακόν Β ο ύ κ ε λ ο ν.

5 Τβΰ αύτβΰ, Ν ε ω σ τ ί  ε ύ . ρ ε Ο ε ΐ σ α ι  α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς .  Έν τφ δελ-
τίφ τοϋ άρχαιολ. “Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ .νπ , ετ. 1932—33, σ. 402—· 
422. Περιγραφή μετ’ εικόνων εύρεθεισών αρχαιοτήτων έν Βουλγαρία 
(Μοισίφ καί Θράκη). Βουλγαριστί. Προέρχονται άπό των χρόνων τής 
ρωμαιοκρατίας (ίνάγλυφα, έπιγραφαί, αγγεία, κοσμήματα κτλ.).

6 Τ©ΰ αΰτ©ΰ, Α ί π α ρ ά  τ φ Μ ε ζ έ κ ά ν α σ κ α φ α ί .  τ ω  1 9 3 2.
Έ ν τή έφημ. «Ζορά», άρ. 4091 άπό 20 Φεβρ. 1933. Βου?.γαριστί. Πρό
κειται περί Θρακικών τάφων έντός χωμάτων παρά τή Έλλην. Με-θο- 
ρίω έν Θράκη, τοϋ V—IV π. χ. αίώνος.

7 Τ©ΰ κύτβΰ, ’Αρχαίοι συνοικισμοί καί πολίχνια νοτίως τοϋ Άνβοίμου. Έπε-
τηρίς τοϋ έβνικοΰ μουσείου Σεμίσο, τόμ. \Τ, ετ. 1983, σ. 169—187. 
Βουλγαριστί.

8 Τβΰ αύτοΰ, ’Οχυρά τινα, συνοικισμοί καί ιερά επί τής Ροδόπης. Δελτίον
τής ιστορικής εταιρείας, έτ. 3933, τόμ. XIII. σ. 180—184, Σοφία, Βουλ- 
γαριστί.

9 Τ©ΰ αύτβΰ. Α.ύγοΰστα Τραϊανή—Βερύη. «Βουλγαρική σκέψις» περιοδ. τόμ
V lll, ετ. 1933, σ. 292—298 καί 397—403. Σοφία. Βουλγαριστί.

10 Τβΰ αύτβΰ, Νεκραί πόλεις. Σοφία, ετ. 3933, σ. 162 εις 8ον. Βουλγαριστί.
Έ κδοσις τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Πρόκειται περί των έν τή 
νΰν Βουλγαρία Ρωμαϊκών καί μεσαιωνικών πόλεων.

II  Τβΰ αύτβΰ, Ευρήματα έν τάφοις χωμάτων (τύμβων) παρά τό Βρέζοβον Φι-
λιππουπόλεως. Δελτ. Βουλγ. άρχαιολ. ’ινστιτούτου, έτ. 1934, τόμ. V III 
σ. I—17, βουλγαριστί. Μεταξύ τούτων Αττικός αμφορεύς τοΰ 6ου
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π.Χ. έφ’ ού παρίστατσι νεαρό; κιθαριστής στεφανούμενος ύπό τεσσά
ρων πτερωτών νικών μετά τών επιγραφών: Άλκέμαχος καλός, νίκη 
Παναθενάυι(ς), Νεμέας, ’ Ισθμόν, Μαραθόνι.

12 Τ©ΰ «4 r© j, ’Αργυρά ζώνη έτ τής κώμη; Λόβετς Στάρα-Ζαγόρας. Αυτόθι
σ. 18—23. Είναι μήκους 0,31 τού μ. καί πλάτους 0,05 έκ διπλοί άρ
γυροί ελάσματος, έφ’ ού έντυποι σκηναί θήρας συών. Θρφκιχής 
τέχνη; άπό τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος.

13 W elkow  S t  Die Grabstele des Anaxandros. Έν τφ Arch. Anzeiger, I t. 1932
σ. 97—100. Πρόκειται περί τής επιτύμβιου αναγλύφου στήλης τοΰ 
Άναξάνδρου, VI π.Χ. εύρεθείσης έν Σφζοπόλει, ής τά έλλείποντα 
Λάτω άκρα άνευρέθηιαν τφ 1930 καί οΰτω άποκατεστάθη ή όλη 
στήλη.

11 Β εσερλήεφ Β., ’Ε θ ν ο γ ρ α φ ι κ ο ί  σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς .  "Εν τφ δελτίφ 
τής Ιστορικής εταιρείας, τόμ. XI —XII, έτ. 1931—32, σ,·340—347,'Σο
φία. Διορθώσεις καί νέαι συμπληρώσεις εις τινας τών επιγραφών 
("Ελληνικών) τοΰ χάν-Όμορτάγ. Βουλγαριστί,

15 Τ©ΰ «υΓβΰ, Ζιι der Inschrift des Reiterreliefs von Madara. Έ ν τφ Byzant.
neugriech. Jahrbiicher, IX , 1932, a. 1—E5.

16 B ila b a l F  , Die FriihgescUichte des Grie3chenv0 lk.es und die Indogermanen-
wandernngen des 2 Jahrtausenda v. Chr. Έ ν τφ Neue Heidelb, Jahr- 
biicher, I t,. 1932 σελ. 1—20. Σπουδαΐον άρθρον διά τήν άρχαιοτά- 
την Ιστορίαν τής Βαλκανικής Χερσονήσου. "Ο συγγρ. παραδέχεται 
δύο μεγάλας μεταναστεύσεις τών Ίνδογερμανικών φύλων εις την χερ
σόνησον, τήν μεν περί τό 2000 π. X ., την δε περί το 1300 π. X.

17 Blu.m<iafch.al A., Die Ringschrift von Ezerovo. Indogerra. Forsckungen
τόμ. LI, It. 1933, σ. 113 -130.

18 Γερχσίμωφ ©s©6., Νομισματική συμβολή είς τήν θρησκείαν τών Θρακών
Δελτίον Βουλγ. άρχαιολ. ινστιτούτου, Σοφίας, τόμ. V III, έτ. 1934, σ. 
lt>2—182, βουλγαριστί.

19 Γιαράνωφ Δ ., Τό όνομα τής "Υαμπόλεως. «Μακεδονική έπιθεώρησις», τόμ·
IX, έτ. 1934, βιβλ. 2, σ. 17—24. Βουλγαριστί.

20 Γΐ©υρ©ύκ&>φ Δ αν ιή λ , Σκέψεις επί τής τών. Βουλγάρων καταγωγής, έτ.
1926, σελ. 33 εις 8ον. Σόφια. Ό  συγγρ. νομίζει ότι οι νίν Βούλγαρο1 
είναι οί παλαιοί τής χερσονήσου κάτοικοι,—Θρφκες—Μακεδόνες— 
Δάρδανοι (Ίλλυριοί), διαφυλάζαντες τήν γλώσσαν των είς τάς νίν έν 
χρήσει βουλγαρικάς διαλέκτους. Ούτοι ένεκα τών έν τφ μεσαίωνι, 
κατά τοΰ πολιτικοί καθεστώτος επαναστάσεων των έχαρακτηρίσθη- 
σαν βραδύτερον ώς επιδρομείς λαβόντες τό όνομα Σλαΰοι. Τό εθνι
κόν όνομα Β ο ύ λ γ α ρ ο ς  προέρχεται κατ' αυτόν ούχί από τοΰ 
Βόλγα, ώς νομίζεται, άλλ’ άπό τοΰ λατινικοί vulgaris (populus), ώς 
ώνομάσθη ύπό τών Ρωμαίων ό κατακτηθείς τής χερσονήσου λαός 
ένεκα τής απλότητάς του. Τό ύπαρχον δέ τούτο όνομα προσέλαβον 
καί οί έπιδραμόντες ολιγάριθμοι μετά τοΰ Άσπαροϋχ Τάταροι, οΐτινες 
συνεχωνεύθησαν μετά τών φερόντων αυτό ιθαγενών, τών κληθέντων 
Σλαύων. "Ωστε οί Βούλγαροι κακώς εκλαμβάνονται ώς άνήκοντες εις 
τήν Τουρανικήν φυλήν ! ’ Ανιστόρητος πραγματεία.

21 Γκέσι>φ Σ τ. Ίβκ ν . ’Αναμνήσεις έκ Φιλιππουπόλεως (Plovdivski spotneni)
—"II τής Φιλιππουπόλεως συμμετοχή εις τον εκκλησιαστικόν αγώνα.
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—Ό  μητροπολίτης Πανάρετος (ώ ; έξαρχικός) Ιν Φιλιππουπόλει. Έ ν 
τή εφημ Σοφίας «Μΐρ» άπό 14 Μαρτίου 1331, άρ. 0203—9209. Πρό
κειται περί τών αγώνων, ούς διεξήγαγον οί έν Φιλιππουπόλει Βούλ
γαροι προ; ανεξαρτησίαν τής Βουλγαρικής εκκλησίας άπό τοΰ Οίκ, 
‘Πατριαρχείου 1859—1072, Βονλγαριστί.

22 'Q oossens Κ·, La date du Rhesos. Έν τφ L ’antiquite clas9ique, Louvain, I,
έτ. 1932. a. 93 — 131. Μεταξύ άλλων έν τή μελέτη εξετάζεται καί ή 
αρχαία τή; Θράκης ιστορία. Ιδίως αί σχέσεις τής Θράκης προς τός 
’Αθήνας, ή βασιλεία τοΰ Σιτάλχου, ό θάνατος αύτοΰ κτλ.

23 Γ©3εφ Ίβχν, ιερείς, Ή  π α λ α ι ο β ο υ  λ γ α ρ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ -
γ ί α  κατά Βουλγαρικός καί Βυζαντινός πηγάς άπό τοΰ IX μέχρι τοΰ 

X I αίώνος. Έν Σοφία, έτ. 1932, σ. 80, εις 8ον. Βουλαριστί.
24 ' Τ©ΰ «UTeO.· Ν έ α ι  Μ α ρ τ υ ρ ί α ι  δ ι ά  τ ήν  Ι σ τ ο ρ ί α ν  καί  τ η ν

α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ν  τ ή ς  τ ο ΰ  Β α τ σ κ ό β ο υ  μ ο ν ή ς  (τής 
Βυζαντιακής επί τής Ροδόπης μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσ- 
σης), Έ ν Σοφίφ, e c . 1931, σ. 48, εις δον. Βουλγαριστί. Άνατύπωσις έκ 
τής Έπετηρ. τοΰ Πανεπιστ. έν Σοφία, Θεολογικής σχολής V III, έτ. 
1930-31, σ. 311-388.

25 Τ©δ «ύτ©ΰ, Ή  σεολή τών αρχαίων Βουλγάρων μοναχών. Έ ν τφ Δελτίιρ τοΰ
Έ&νογραφικοΰ μουσείου Σοφίας, τόμ X —Χ|, έτ. 1932, σ. 39—72. 
Βουλγαριστί.

26 Qratoar Α·, 'Η τ ή ς  Β ο γ ι ά ν η ς ε κ κ λ η σ ί α .  Σοφία, έτ, 1924. σ*
XII-f-88 εις 4ον μετά 9 εικόνων καί 41 πινάκων. Βουλγαριστί. Πρό
κειται περί τής έκκλησίας τοΰ άγ. Παντελεήμονος πορά τή 9 χιλ 
ΝΑ τής Σοφίας άπεχούση κωμοπόλει Βογιάνα επί τοΰ όρους Βιτόσα. 
Ή  κτίσις καί αί τοιχογραφίαι αυτής ανάγονται είς τόν X II—XIII 
αιώνα. Βουλγαριστί. Παρ’ αυτή είναι τεφαμμένη ή πριότη τής Νέας 
Βουλγαρίας βασίλισσα Έλεονώρα.

27 C rogo ire  Η , Nitalkes et Athenes. L’antiquite classique, τόμ. ΙΙΙ,έτ. 1934, σ.
431-440.

2S ΔχοΜ&λώφ Δ., Οί Βούλγαροι απόγονοι τών βασιλευομένων Σκυύών καί 
Σαρματών. Νεοιταται περί τής καταγωγής τών Βουλγάρων έρευναι έξ 
ιστορικών καί αρχαιολογικών μνημείο:>γ. Σόφια, έτ. 1912, εις δον σ. 
79. Βουλγαρισιι.

29 Δ έ ΐΰ Σ φ  Α ., Τ ά  χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α  τ ώ ν  ο ΰ τ ω  ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν ω ν  
« α π α ν τ ή σ ε ω ν  τ ο ΰ  π ά π α  Ν ι κ ο λ ά ο υ  I I  ε ι ς  τ ά  
τ ώ ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  ϊ ρ ω τ ή μ α τ α » ,  Έν τώ δελτίω τοΰ αρ
χαιολογικού Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VII, έτ. 1932—33, σ. 322—341, 
βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τέλει γαλλιστί.Ό συγγρ. υποστηρίζει 
ότι οι’ιδέν τών σφζομένων πέντε χειρογράφων (κωδίκων) T(tiv«Responsa 
Nicolai papae ad consulta Bnlgarorum* άνερχομένων εις τόν IX αί 
ώνα, είναι τό αρχικόν, όπερ έξηφανίσΟη ή κατά τον XIII αιώνα κατά 
τήν κατάρριφιν τοΰ turris chartularia ή κατά τόν XIV  αιώνα κατά 
τήν πυρπόλησιν τοΰ Λατεράνου. Τά σιρζύμενα όμως αντίγραφα έγέ- 
νοντο πρό τοΰ έξαφανισμοΰ τοΰ πρωτοτύπου. .Τό άποσταλέν εις 
Βουλγαρίαν κείμενον πιθανώς έξηφανίοθη τφ 972 κατά τήν πυρπό- 
λησιν τών βασιλικών έν Πρεσλάβφ ανακτόρων, όπου αναμφιβόλους 
έφυλάσσετο μετά τών σπουδαιότερων έγγράφιον τών άρχείιυν τοΰ κρά
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τους, δεν είναι δέ βέβαιον αν μετεφράσθη είς την επίσημον τότε του 
κράτους γλώσσαν τήν Ελληνικήν, όπερ καθίστατο περιττόν, άτε τών 
Βουλγάρων εν τψ μεταξύ βαπτισθέντων καί λαβόντων αρχιερέα από 
τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

30 Τοϋ αύτοϋ, Τ ό π α ρ ά  τ ή κ ώ μ η  Τ σ ι ό κ λ ο β ο  Ι ε ρ ό  ν. Αυ
τόθι, σ. 383—386. Βουλγαριστί. ’Έκ τινων ευρημάτων (αναγλύφων, 
τμημάτων κιόνων καί κιονόκρανων, νομισμάτων) καί λειψάνων τοί
χων καί υδραγωγείου ό συγγρ. εικάζει δτι έπί τίνος λόφου πσρά τή 
κώμη Τσιόκλοβο, περιφερείας Κιουστεντίλ (επαρχίας Θρφκης), υπήρχε 
Θρφκικόν Ιερόν από τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας. Τύ μέρος υπό 
τών επιχωρίων καλείται π ο λ ί χ ν ι ο ν (γκράτιστε).

31 Τοϋ αύτοϋ, ’Αρχαία μνηιιεΐα έκ Βουλγαρίας. Δελτίον Βουλγ. άρχαιιλ.
ινστιτούτου Σοφίας, ετ. 1934. τόιι. V III, σ. 69—81.Ά  νάγνωσις ελληνι
κών καί λατινικών επιγραφών έπί μνημείων εύρεθέντων .έν Βουλγα
ρία καί προερχόμενων άπό τών χρόνων τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας.

32 Τοϋ aurou, Ά οχ  ιΐ u έπιγραφαί. Δελτίον εθνικού μουσείου Σοφίας, τόμ. V
έτ. 1933, σ. 153—167. Βουλγαριστί.

33 Δημήτρωφ Β., ’Αναμνήσεις άπό τοϋ 1876. Έν τή έφημ. Σοφίας «Μίρ», 21
Μαΐου1930, άρ.8965. Πρόκειται περί τής κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1876 έπα- 
ναστάσεως τών Βουλγάρων κατά τής Τουρκίας έν τισι περί τήν Φι- 
λιππούπολιν όρειναΐς κώμαις, καταπνιγείσης όμέσιος μειά σφογάς κα 
πυρπολήσεις, αϊτινες έχρησίμευσαν ώς αφορμή τής κηρύξ,εως του 
Ρωσσο-τουρκικοΰ πολέμου 1877—78. Βουλγαριστί.

34 Δημήτρωφ Δ., Α ρ χ α ί α  μ ν η μ ε ί α  ά π ό  τ ή ς  Σ τ ά ρ α - Ζ α γ ό -
ρ α ς  κ α ί  τ ή ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  τ ης .  Έν τω δελτίω τού άρχαιολ. 
ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VII, έτ. 1932—33, Sophia, σ.291—312, βουλ- 
γαριστί μετά περιλήψεως έν τελεί γαλλιστί. Περιγραφή άναθηματικών 
είς τον ιππέα καί άλλους θεούς άναγλύφων έκ τών έν τω μουσείφ 
τής Στάρα-Ζαγόρας κατακειμένων, τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας 
καί έπιγραφαί τινες άναθηματικαί άπό τών άύτών χρόνων, ών μία 
λατινική καί κτιτορική Αύγουσταίου έν Τραϊανή Αύγούστη.

35 Τοϋ αύτοϋ, Ε υ ρ ή μ α τ α  ε ν τ ό ς  τ ά φ ο υ - χ ώ μ α τ ο ς π α ρ ά  τή
κ ώ μ η  Σ τ ρ ά λ δ ζ α ,  π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς  Ύ α μ π ό λ ε ω ς .  Αυ
τόθι, σ. 386—393, βουλγαριστί. Ταΰτα πιθανώς προέρχονται άπό τού 
β' μ.Χ. αίώνος καί είναι όρειχάλκινος λάγηνος, φιάλη, λυχνία, άγ- 
γεΐον υπό μορφήν γυναικός μέχρι στήθους, χάλκινη οίνοχόη, λεκάνη, 
σιδηροΰν άνάκλιντρον καί άλλα.

36 D ie te r ich  Κ·, Zur Kulturgeographie und Kulturgeschichte des Byzantinis-
clien Balkanhandels. Byzantin. Zeitsclirift, τόμ. X XX I, έ.τ. 1931, σ. 
37—57 καί.334—350.

37 H im m e r  Μ·. Etude sur la civilisation premycenienne dans le bassin de la
Mer Noir, d ’apres <ies fouilles personelles. Swiatowit, τόμ. XIV, έτ. 
1930 — 31, σ. 26—163 μετά 41 πινάκων.

38 Ξλκτάρσκυ Β., καθηγητ. τή; ιστορίας έν τω πανεπ. Σοφίας, «Ή  κ α τ α-
γ ω γ ή τ ο ύ  Π έ τ ρ ο υ  κ α ί  Ά  σ έ ν, τ ώ ν  ά ρ χ η γ ώ ν 
τ ή ς  έν έ τ ε ι  1 1 8 5  έ π α ν α  σ τ ά σ ε ω ς » ,  κεφ. IV, έν τφ 
περιοδ. τής Βουλγ, Άκαδημείσς ιών επιστημών, τείχ. XLV. Σόφια, 
έτ. 1933. Βουλγαριστί. 'Υποστηρίζεται έπί τή βάσει χωρίων τών Βυ-

Θ ρ α κ ι κ ά Ζ'. 25
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ζαντίνων Ιστορικών και χρονογράφων οτι ot προμνημονευθέντες Α
δελφοί, αρχηγοί τής κατά των Βυζαντινών έπαναστάσεως τών Βουλ
γάρων καί ίδρυταί τοΰ δευτέρου Βουλγαρικού βασιλείου (1185 — 1393) 
δέν ήσαν Βλάχικης ή Βουλγαροβλαχικής καταγωγής, ώς συνήθως νο- 
μίζεται, αλλά Κουμανικής, τ. ε. Τουρανικής, ών οί εύγενεϊς πρόγονοι 
έγκαταστάντες κατά τον X I αιώνα έν Βουλγαρία, διατελούση τότε 
υπό τούς Βυζαντινούς, έξεχριστιανίσθησαν καί έξεβουλγαρίσθησαν.

39 Τοΰ αύτοΰ, *Η παρά τή Στενιμάχω Άσένειος επιγραφή, έν τφ δελτίφ τής
Βουλγ. άρχαιολ. εταιρείας έν Σοφίφ, τόμ, II, έ'τ. 1911—12, σελ. 232— 
247, Βουλγαριστί. Πρόκειται περί άναγνώσεως καί ερμηνείας τής έπι 
αυτοφυούς βράχφ έν τφ φρουρίφ τοΰ Στενιμάχου χαραχθείσης υπό 
τοΰ τσάρου τών Βουλγάρων Ά σέν  II Σλαυοβουλγαρικής επιγραφής 
ήτις άποξεσθεΐοα υπ' άγνωστου έπΐ τοΰ αι’ιτονομιακοΰ τής χώρας κα
θεστώτος προεκάλεσε τήν μήνιν τών Βουλγάρων κατά τών Ελλήνων.

40 Ίβανώφ Ίορδ. Κοστένετς, Ίστορικαί σημεαύσεις καί παραδόσεις. Έ ν τή
έφημ. «Μίρ» Σοφίας έν έιτιφυλλ, άπό 19 7)ρίου 1933, άρ. 9956—9959 
Βουλγαριστί. Πρόκειται περί κείμενης κιύμης παρά τή Β α σ ι λ ι κ ή  
κ λ ε ι σ ο ύ ρ φ  τών Βυζαντινών, Succi παρά Μαρχελλίνω, μεταξύ τοΰ 
Μέσου όρους (Άνθαίμου) καί Ρτ'|λας (Σ.κόμβρου). Πιθανή κατά τόν 
συγγρ. ή κατά Βουλγαρικήν παράδοσιν έτυμολογία τοΰ όιόματος έκ 
τοΰ κ ό σ τ η  (—οστά) ένεκα τοΰ πλήθους τών εύρείΐέντων εκεί Αν
θρωπίνων οστιον πολεμιστών Βουλγάρων ύπερασπισάντων τήν δίοδον 
κατ* έπελθόντων Ελλήνων καί βραδύτερον Τούρκων. Ό  Jirecek ετυ
μολογεί έκ μεσαιωνικού παρακειμένου φρουρίου Κ α> ν σ τ ά ν τ ι α. Τό 
όνομα μνημονεύεται τό πρώτον τφ 1502 υπό Ραγουσοίου περιηγητοΰ. 
Ή  κώμη έχει θερμάς μεταλλικάς πηγάς.

41 Im m anuel, άντισυνταγματάρχου επιτελούς τού 128 Πεζικού έν Δάντσικ
συντάγματος, Ό  Β α λ κ α ν ι κ ό ς  Π ό λ ε μ ο ς  τοΰ 1912 — 1913. Μετά- 
φρασις έκ τοΰ πρωτοτύπου εις τήν Βουλγαρικήν υπό Λαζάρωφ Ν. καί 
Πούνδεφ Μ. Προϊστορικά τοΰ πολέμου, πολεμικοί δυνάμεις—πεδίον— 
ένέργειαι άπό τής αρχής τοΰ πολέμου μέχρι τής λήξεώς του. Σόφια,έτ. 
Ι913,ε1ς 8ον, σελ. III-j-190 μετά 16 σχεδιογραφημάτων έν τώ κείμενα).

42 Jirecek  Const, καθηγ. τής γεν. ιστορίας τού έν Πράγφ Πανεπ. Das Fiir-
stenthnm Bnlgarien. Seine Bodengestaltung, Natur. Bevolkerung, 
Wirtsckaftliche Zustande, geistige Kultnr Staatsverfassung, Staatsver- 
jvaltpng und neueste Geschichte, μετά 43 εικόνων καί 1 χάρτου,Πράγα 
—Βιέννη, έτ. 1891, μέρος I Der Bvdgarische Staat, μέρος II Bulga- 
ricshe Landschaften, Παράρτημα, σελ. XXI-f-573.—Έξετυπώθη έκτε- 
νέστερον τσεχιστί, έξ οΰ πσρεφράοθη εις τήν Βουλγαρικήν, τό μέν I 
μέρος υπό τής Ε. Καροβέλωβα, Bulgarska durzava, τό δε II υπό τι ΰ 
Στογιάν Άργύρωφ, Piitouvania po Bulgaria (οδοιπορικόν Βουλγαρίας), 
Πλόβδηφ, ετ, 1899, εις 8ον, σελ VI-|-430 καί XV11I-J-943 μειά 23 
εικόνων καί 1 γεωγρ. χάρτου. Έ ν τώ συγγράμματι γίνεται μάκρος 
λόγος καί περί τής Βορείου Θράκης (Άνατ. Ρωμυλίας) ατε περιλαμ- 
βανομένης έν τή Βουλγαρία.

43 Του αυτου, Ή στρατιωτική άπό Βελιγραδιού εις τό Βυζάντιον άγουσα
όδός καί αί επί τοΰ Αίμου δίοδοι. Μετάφρασις άπό τοΰ πρωτοτύ
που (Γερμανικού) είς τήν Βουλγαρικήν υπό Β έ λ κ ω φ  Ί β ά ν .  Έν
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τή Βουλγαρική Ιστορική βιβλιοθήκη, IV, έ'τ. 1932 τεύχος 4, Σοφία, 
σελ. 162 είς 8ον.

44 Ίαίρκωφ Ά . 'Η πόλις Σοφία κατά τον' X V I I  αϊώνα. Σοφία, ετ.. 1912,
σελ. S6 είς 8ον, μετά 18 εικόνων έκτος τοΰ κειμένου καί ενός τής πό- 
λεως σχεδίου. Βουλγαρστί.

45 Τοΰ αύτοΰ, Ή πόλις Σόφια κατά τύν XVII αιώνα μετά 18 εικόνων εκτός
τοΰ κειμένου καί ενός σχεδίου τής πόλεως. Έκδοσις τής αρχαιολογι
κής έν Σοφία εταιρείας. Σόφια, έτ. 19i2, είς 4ον, σελ. 25 Βουλγαριστί.

46 Jorga Ν", Une tablette niilitaire romaine dans la region de Durostorum.'Ev
τή Rev. liist. Slid - est Euiop. V III, ετ. 1931, σελ. 294—298. Π ρό
κειται περί στρατιωτικού διπλοιματος από των χρόνων τοΰ αυτοκρ. 
Κλαυδίου εύρεθέντος έν Σιλιστρίφ

47 K a xa row  G, Contribution a la geographie de P ancienne Thrace: .Eos,
τόμ. X X X II, έτ. 1929, σελ. 143—144. Έ ξ ευρημάτων καί δή έξ. επι
γραφής είς άνάγλΰφον τοΰ Θρακός ίππέως «... ΰπηκόφ θεφ Ή ρώ(τ)ι 
Κελλών» ό συγγρ. καθορίζει τήν θέσιν τοΰ έν τοΐς οδοιπορικούς με
ταξύ Φιλιππουπόλεως καί Άδριανουπόλεως μνημονευόμενου στάθμου 
Cillae—Κελλαί έν τή περιφερεία Τσιρπάν.

48 Τοΰ αύτοΰ, M eya; Φΐός Ό δπ οσιτώ ν. °£ν τή Realencycl. der Klass. Alter-
tumswissenschaft, XV, σελ. 226—230.

49 Τόΰ αύτοΰ, Miscellana: 1) Antike Pferde—amulette aus Bulgarien; 2).
Bulgarische Parallele zn einem altgriechischen Branch. Έ ν τφ Eos 
XXXIII, έτ. 1930-31, σελ. 297—300.

50 Τοΰ αύτοΰ, Antike Denkmaler aus Nordbulgarien. Έν τφ Oesterr. Jahr-
esli. XXVII, ετ. 1931, Beibl. σελ. 115—124. ΙΙεριγράφονται τά έν τφ 
μουσείω τοΰ Σηστοβίου αρχαία μνημεία, ών τά πλεΐστα προέρχονται 
έκ τής Ρωμ. αποικίας Novae.

51 Τοΰ αύτοΰ, Denkmaler des Dolichenus—Kultes. Αυτόθι, έτ. 1932, 168—173
Περιγράφονται αρχαία ευρήματα έν τή κώμη Γιάσεν τής περιφερείας 
Βιδινίου.

52 Τοΰ αΰτοΰ, Ν έ α ε ύ ρ ή μ α τ α έ κ τ ή ς  ν ε κ ρ ο π ό λ ε ο> ς τ ή ς Μ ε-
σ η μ β ρ ί α ς .  Έ ν τφ δελτίω τοΰ άρχαιολογ. 'Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. 
VII, ετ. 1932—33, Sophia, σελ. 281—290, βουλγαριστί μετά περιλήψεως 
έν τελεί γερμάνιο :ί. Κτερίσματα τάφων—πήλινα αγγεία, ύάλινα φια- 

λίδια, αλάβαστρον, ψέλλιον άργυροΰν έπικεχρυσωμένον, λήκυθος κτλ, 
τοΰ γ'—β' π.χ. αίώνος.

53 Τοΰ αύτοΰ. Ν έ α  α ρ χ α ί α  μ ν η μ ε ί α  έκ Β ο υ  λ γ ρ α ί α ς .  Αυ
τόθι, σελ. 379-383, βουλγαριστί. ’Αναθηματικά ανάγλυφα καί έπιγρα- 
φαί άπό των χρόνων τής ρωμαιοκρατίας. (’Ανάγλΰφον δικεφάλου Θρα
κός ίππέως, Πλούτωνος καί ετέρου Θρακός ίππέως).

54 Τοΰ αύτοΰ, Ε ί ς τ ή ν  Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  Θ ρ ά κ η ς .  Αυ
τόθι σελ. 397—399. Ό  συγγραφέας απορρίπτει τήν γνώμην τοΰ W eb er  
(Studien xur Chronik des Malalas, Festgabe fiir A. Dei»- 
smaxm , σελ. 42) δτι πιθανώς ή κατά τον χρονογράφον Μαλάλα ίδρυ- 
θεϊσα πόλις έν Θράκη ύπό τοΰ αύτοκράτορος Τιβερίου—Τ ι β ε ρ ι ά ς 
καί ύπ’ ουδενός άλλου μνημονευόμενη ήτο ή Φιλιππούπολις, παραδέχε
ται δέ μάλλον δτι ή Τιβεριάς ίδρύθη πλησιέστερον εις τόν Αίμον πιθα*



Μ Υ Ρ Τ Ι Α  O V  Λ Π Ο Σ Τ Ο  Λ ΙΔ Ο Υ38b!

νώς έπί παλαιοτέοου Θρακικοϋ συνοικισμού, έν φ τόποι κιΐται σήμερον 
ή κώμΐ] Λίτζα Χισάρ, έχουσα καί Ρωμαϊκόν φρούριον.

55 Τοΰ αύτοΰ, Σ υ μ β ο λ ή ε ί :  τ ή ν ά ρ χ α ί a ν τ ή ς  Σ ο φ ί α ς
ι σ τ ο ρ ί α  ν. Σοφία, έτ. 1910, οελ. 91 εις 8ον μετά 7 εικόνων έν τώ 
κείμενο) καί 1 πίνακος. Βουλγαριστί.

56 Τού αύτοΰ, ΙΙροέλευσις και πρώτη έξάνδησις του βασιλείου των ’Οδρυσών
έν τή αρχαία Θράκη. «Σχολική έπιδεο'ιρησις», περιοδ. τόμ. X XXII, έτ. 
1933) πελ. 737 — 754. Βουλγαριστί.

57 Τοΰ αύτοϋ, αρχαία μνημεία έκ Βουλγαρίας.Έπετηςίς εδνικοΰ μουσείου Σ ο
φίας, τόμ. y , έτ. 1933. σελ. 147 -152. Βουλγαριστί.

58 Τοΰ αύτοΰ, Ή  γεωργία παρά τοΐς άρχαίοις Θραξί. Θρακικόν άνθολύγιον,
τόμ. IV, ί'τ. 1933, σελ. 3—9 Σοφία. Βουλγαριστί.

59 Τοΰ αύτοϋ, Συμβολή είς τήν λατρείαν τοΰ Θρακύς ίππέως· περιοδικόν Ά -
καόημείας, τόμ. XLY11I, κλάδ. ίστορικοφιλολογικός, άρ. 23, έτ. 1934, 
σελ. 1—20, Βουλγαριστί.

60 Τοΰ αύτον, ’Αρχαία μνημεία έκ Βουλγαρίας. Δελτίον Βουλγ. άρχαιολ. ιν
στιτούτου Σοφίας, έ;τος 1934, τόμ. VIII, σελ. 44—68. Περιγραφή ανα
γλύφων Διάς Σβελσδούρδου, Κυβέλης, Θρακός ίππέως, Άρτέμιδος, 
Μίδρου, Νεκρικών δείπνων καί άλλων τινών τεχνουργημάτων εΐ·ρε- 
δέντων έν Βουλγαρία, καί προερχομένων από τών χρόνων τής Ρωμαϊ
κής κυριαρχίας καί άνάγνωσις τών έπ’ αυτών ελληνικών επιγραφών.

61 Τοΰ αύτοΰ, Thrakische Religion, Pauly— Wissowa Realeucycl. der Klas-
sischen Altertumswiss. τόμ. y i  A, σελ. 472—551.

62 Τοΰ αύτοΰ, Die Landwirtschaft ini alten Tlirakien. Der Bulgarienwort, So
phia, τόμ. II έτ. 1934, φυλλ. 10, σελ. 1— 3.

63 Κουρτίδου Κ., Π ο ΐ έ κ ε ι τ ο .ή Π λ ω τ ι ν ό π ο λ ι ς. Έ ν τή Άδητφ
XL1I, έτ 1930, σελ. 188-196.

64 K ra tch ou n ov  Κ., La politique exterieure de la Bulgarie (1880—1920). Etude
diplomatique documentee. Sophia, έτ. 1932, σελ. 110. Ή  μελέτη βα
σιζόμενη επί έπισήμων πολιτικών καί διπλωματικών εγγράφων καί 
επί τής έξετάσεως τοΰ μυστικοΰ αρχείου τοΰ υπουργείου των Ε ξω τε
ρικών τής Βουλγαρίας άπτεται πάντων τών σπουδαίων τής εξωτερι
κής πολιτικής τής Βουλγαρίας ζητημάτων άπό τής άπελευδερώσεώς 
της μέχρι τής συνδήκης τοΰ Νεϊγύ. Επομένως άφορα καί είς τήν 
σύγχρονον πολιτικήν Ιστορίαν τής Θρφκης άπό Βουλγαρικής άποψεως 
(Συνδήκη τοΰ αγίου Στεφάνου, ένωσις τής άνατολ. Ρωμυλίας, Βαλκα
νικοί πόλεμοι, διεθνής κτλ.). ’Λνάλυσις τής μελέτης βουλγαριστί υπό 
τοΰ καδηγητοΰ Γένωφ Π. Γ. έν τ.ή έφημ. Σοφίας «Μίρ>, άρ. 9960, 23 
Σεπτεμβρίου 1933.

G5 Κυριακίδου Στίλπωνος, Θ ρ ρ κ ι κ ά  τ α ξ ε ί δ ι α .  Έν τφ- ήμερολογίφ
τής μεγάλης Ελλάδος, έτ. 1930, σελ. 28.

66 Λ αβρένωφ Τσανκό, ζωγράφου, Έ κδεσις ιστορικών μνημείων καί καλλιτεχ
νικών αρχαιοτήτων φυλαττομένων παρ’ οίκογενείαις Φιλιππουπολι- 
τών. Έν τή έπετηρ, τής εθνικής βιβλιοθήκης καί τοΰ μουσείου τής 
Πλόβδηφ, έτ. 1928—29 (έκδ. 1931), σελ. 199—265. Βουλγαριστί. Έ ν τή 
μελέτη μακρύς γίνεται λόγος περί τής έν Βουλγαρία καί βορείφ Θρςίκη 
τέχνη; άπό τών αρχαιότατων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, ήτοι περί
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τής θρακιχής, Έλληνομαχεδονικής, Ελληνορωμαϊκής, ΡωμαϊκήΓ, Βυ- 
ζαντιακής, Προβουλγαρικής και Βουλγαρικής.

67 ΛάσκΟφΠ Μ·» καθηγητοϋ τοΰ έν Θεσσαλονίκη πανεπ., Τ ό έ ν B a t o n  ε-
δ ί ω α ι γ ί λ / .  ι ο ν  τ ο ΰ  τ σ ά ρ ο υ  Ί  |) ά ν Ά  σ έ ν II. Έ κ - 
δοσις τής Βουλγαρική; άκαδημείας των επιστημών—Βουλγαρικοί αρ
χαιότητες βιβλ. XI. Σόφια, έτ. 1930. σελ. 63 μετά φωτογραφικής εί- 
κόνος, βουλγαριστί. 'Ό συγγρ. υποθέτει ότι ή μνημονευόμενη έν τώ σι- 
γιλλί(ι) μην,] μετά τής εκκλησίας τής Παναγίας, εις ήν ύ τσάρος άφι- 
εροί το έν τή περιφερεία Σερρών χωρίον Σεμάλτο (ΐετά πάντων τών 
κατοίκων του καί τών φαιών, είναι ή τοΰ Βατοπεδίου εν ’Ά θφ ,έν  ή 
εύρέθη τό σιγίλλιον καί ότι τούτο εγένετο μρτά την έν Κλοκοτνίτσα 
νίκην του κατά τοΰ Θεοδ. Κομνηνοΰ (9 Μαρτ. 1230), οπότε έγένετο 
κύριος τής Θράκης καί τής Μακεδονίας. Τούτο διαπιστοΰτοι καί έκ 
τοΰ ότι ό Ά σέν  II προσονομάζεται «τσάρος τών Βουλγάρων καί τών 
Ελλήνων», ενώ μέχρι τότε κατ’ έπιγραφην έν Τυρνάβιυ εκαλείτο μό
νον «τσάρος τών Βουλγάρων». Τετριμμένου όντος τοΰ έτοις τοΰ σι- 
γιλλίου ό συγγραφεΰς νομίζει ότι είναι τό 1230, οπότε αμέσως μετά 
τήν νίκην τοΰ τσάρου έσπευσαν αί έν ’Άθα) μοναί, κατ’ αυτόν, νά έκ- 
δηλώσωσι την προς αυτόν ύπακοήν των. 'Όθεν ό τσάρος κατ' ’Απρί
λιον έκδίδει τό σιγίλλιον, όπερ οίκω είναι τό άρχαιότερον τών μέχρι 
τοΰδε ευρεθέντων Βουλγαρικών.

68 Τοΰ αύτοΰ, Influences Byzantines -dans la diplomatique Bulgare, Serbe et
Slavoroumaine. "Εν τώ Byzantinoslavica I I I ,  έτ. 1931, σελ. 500—510.

69 Μ αξίμου. μητροπολίτου Πλόβδηφ, Α ΰ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α κ α ί  α ν α 
μ ν ή σ ε ι ς ,  εις 4ον μετ’ εικόνων, σ. 250, Σοφία, έτ. 1930. Έ ν τφ 
βιβλίο» γίνεται καί μάκρος λόγος περί τής άπό τοΰ 1906 δράοεώς του 
ώς μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως (Πλόβδηφ). Ό  πανιερώτατος δέν 
όκνεϊ νά διακηρύττη ότι τά τής επαρχίας του ’ Ελληνικά ευαγή ιδρύ
ματα (έκκλησίαι. μονοί, σχολεία) έκτίοθησαν υπό τών Βουλγάρων 
καί περιήλθον είς τούς πατριαρχικούς (“Ελληνας), παρ’ ών δίκαιό" 
τατα άφηρέθησαν υπό τών Βουλγάρων ώς κτιτόρων των (!!). Βουλ- 
γαριστί.

70 M a u p s o iv o jq p  Ν . ,  Ή  εξωτερική τών παλαιών Βουλγαρικών εκκλησιών δια-
κόσμησις. Δελτίον Βουλγαρικού αρχαιολογικού ’ Ινστιτούτου Σοφ άς, 
τόμ. VIII, 1934, σελ. 263 —330. Βουλγαριστί. Βουλγαρικοί υπολαμβά
νονται καί έν Μεσημβρία καί επί τής Ροδόπης Βιζαντιακαί έκκλη- 
σίαι, ιον γίνεται ή περιγραφή.

71 Μπκωφ Β., “Υ λ η  έ κ τ ώ ν  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ώ ν  έ ν  Β ο υ λ γ α ρ ί α
χ ρ ό ν ω Λ'. Έν τφ δελτίο) τοΰ αρχαιολογικού Ινστιτούτου Σοφίας, 
τόμ. VII I ,  έτ. 1932—33, σελ. 358-—3G8, βουλγαριστί. Ευρήματα άναγό* 
μένα είς τήν νεολιθικήν καί όρειχαλκίνην έπυχήν (πελέκεις λίθινοι, 
είδώλια πήλινα, αγγεία, πλεϊστα τεμάχια κερσμεικής).

72 Τοΰ «ϋΤ®ΰ, *0 προθρφκικός πληθυσμός τών ήμετέρων χωρών (Βορείου
Θράκης καί κάτω Μοισίας). Δελτίον Γεωγραφικής εταιρείας Σοφίας, 
τόμ. I, έτ. 1933, σελ. 233—244, Βουλγαριστί.

73 Τοΰ «ΰτβΰ, Προϊστορικοί συνοικισμοί καί ευρήματα έν Βουλγαρίφ. Έ κδ.
εθνικού αρχαιολογικού μουσείου Σοφίας, άρ. 30, έτ. 1933, σελ. 181 
είς 4ον μετά 118 εικόνων έν τφ κβιμενω καί ενός χάρτου.Βουλγαριστί.
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74 Τοΰ αύτοΰ, ‘ Η των ειδωλίων πλαστική έν τή νΰν Βουλγαρία. Δελτίον Βουλ
γαρικού αρχαιολογικοί ’ Ινστιτούτού Σοφίας, τόμ.. VIII, 1934, σ. 183— 
214. Τά ειδώλια προέρχονται έκ τής νεολιθικής εποχής. Είναι πήλινα 
τά αρχαιότερα, όστέϊνα καί μαρμάρινα. Τά τελευταία όμοιάξουσι πρός 
τά των Κυκλάδων καί εύρέθησαν άπαντα έν τή βορείφ Θράκη. Βουλ- 
γαριστί.

75 Μ ιουχλίούζωφ Ν., άντισυνιαγματάρχου, ' Ι σ τ ο ρ ι κ ή  ι ώ ν  π ο λ έ μ ω ν
κ α ί  τ ή ς  π ο λ ι τ ι κ ή ς  τ ή ς  Β ο υ λ γ α ρ ί α ς  ά ν α σ κ ό -  
π η σ ι ς (679 — 1918), εις 8ον, σ. 250, έτ, 1933, Πλόβδηφ, μετά 19 φω
τογραφιών, 12 σχεδιογραφυμάτων καί χάρτου τής Βαλκανικής χερσο
νήσου. Βουλγαριατί. Έν τφ έργφ εξετάζονται οί μεγάλοι πόλεμοι, οΰς 
διεξήγσγε τό Βουλγαρικόν έθνος καί ή πολιτική, ήν ήκολούθησαν αί 
έκάστοτε Βουλγαρικαί κυβερνήσεις πρός πραγμάτωσιν των Βουλγαρι
κών εθνικών Ιδεωδών άπό τής έγκαταστάσεως τών Βουλγάρων έν τή 
Βαλκανική χερσονήσφ μέχρι σήμερον. Έρευνώνται ωσαύτως καί τά 
αίτια τής άκμής καί ιής πτώσεως τοΰ α'. καί τοΰ β'. βασιλείου τών 
Βουλγάρων,

76 Μούσμωφ Ν., Ή  έ π ί  τ ώ ν Β ο υ λ γ α ρ ι κ ώ ν  ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν
γ υ ν α ι κ ε ί α  μ ο ρ φ ή .  Έ τ τω δέλτίω τής ιστορικής εταιρείας, 
τόμ. X I—XII, έτ. 1931—32. σελ. 160—168, Σοφία, βουλγαριστί.

77 Τοϋ αύτοΰ, Ό ρ ε ι χ α λ κ ί ν η  τ ο ΰ  τ σ ά ρ ο υ  Μ ι χ α ή λ  Σ ι σ μ ά ν
Σ φ ρ αγ ί ς (1323—1330). Έν τφ δελ ^ ) τοΰ άρχαιολ. ’ Ινστιτούτου 

Σοφίας, τόμ. VIE έτ. 1932 — 33, σελ. 341—347. Βουλγαριστί.
78 Τ ©ΰ αύτοΰ, Π λ ή θ ο ς ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν  ε ύ ρ ε θ έ ν τ ω ν  έ ν Β ο υ λ 

γ α ρ ί α .  Αυτόθι, σελ.423—426, Βουλγαριστί.Ταϋτα ευρέθησαν^έν δια- 
φόροις τόποις κατά τά έτη 1931—32 καί είναι 'Ελληνικά, Ρωμαϊκά, Βυ- 
ζαντιακά, Βουλγαρικά καί Τουρκικά. Παρά τό Γήγεν πριφερείας Νικο- 
πόλεως εντός τάφου ρωμαϊκά, τών αΰτοκρατόρωνΒεσπασιανοΰ—Ά ντω- 
νίνου Ευσεβούς.Έν τφ Νευροκοπίω 160 αργυρά τής έν Εύβοίφ Ίστιαίας, 
32 αργυρά ’Αθηναϊκά, 9, τετράδραχμα αργυρά καί 7δραχμαί ’Αλεξάν
δρου τοΰ μεγάλου. Έ ν τφ Ά ετφ  80 όρειχάλκινα τής αυτονόμου Με
σημβρίας. Έ ν τφ Κίρτζαλι 51 όρειχάλκιτα τής Μαρωνείας. Έ ν τφ 
Χασκόβω 9 αργυρά Ελληνικά τής νήσου Λεύκης. Έ ν Λόμετς τής 
περιφερείσς Τροϊάν έπί τοΰ Αίμου 30 άργ'υρά τετράδραχμα τής Θάσου 
καί 30 αργυρά τών Βουλγάρων τσάρων Ίβάν ’Αλεξάνδρου καί τοΰ 
υίοΰ του Μιχαήλ. Έν τή Νόβα-Ζαγόρφ 120 αργυρά τετράδραχμα 
τής Θάσου Κελλικοΰ τύπου, Έ ν τφ Βιόινίφ 254 τουρκικά τών Σουλ
τάνων Βαγιαξήτ II—Σουλεϊμάν I (1428—1567): Έν τφ Δρένοβο περι
φέρειας ’'Ανω Δζουμαγιάς 560 χαλκά τοΰ αύτοκράτορος ’ Ισαάκ ’Αγ
γέλου. Έ ν Βέτρεν έπί τοΰ Αίμου 850 τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταν- 
τίου, υίοΰ τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου. Έν Τσαοτίσεβο περιφερείσς 
Σβηστοβίου παρά τφ Δουνάβει περί τά 1200 Ρωμαϊκά άπό Νέρωνος 
μέχρι Γορδιανού III (54—238). Έν Σαβανλή περιφερείσς Διουβλέν 
26 τάληρα μεσαιωνικά Αυστριακά, 'Ισπανικά, Πολωνικά καί τής 
Φλωρεντίας.

Τ·0 αύτ·0, Un sceau. eti plotnb du tear Kaloyan (1196—1207). Έν τφ
Byzantinoslavica IV, Sr. 1932, σελ. 185—138.

79
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80 ΤβΟ λύτου , Uti 9ceau de bronze de Michel-Cbichraan (1323 —1330). Έ ν τη

έφημ. Bulgarie, άρ. 2666 άπό 4 ’ Ιουλίου 1932.
81 Τβδ αύτβΰ, Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα έκ τής συλλογής τοΰ έν Σοφίφ έθνι-

κοΰ μουσείου. Δελτίον Βουλγ. άρχαιολ. ’ Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ' 
VIII) 1934, σελ. 331—349. Βουλγαριστί.-

82 Μπαλάστεφ Δ . Γ., ’Α ρ χ α ί α  θ ρ <j κ ι κ ά Ι ε ρ ά  κ α ί  θ ε ό τ η τ ε ς
έ ν  Μ ε ζ έ κ ,  Γ κ λ ά β  α-Π ε ν έ γ α ,  Μ α δ ά ρ ο ι ς ,  Τ σ α -  
ρ ι τ σ ί ν ή  κ α ί  ά λ λ ο  χ ο ΰ κ α ί  ή σ η μ α σ ί α  α υ τ ώ ν ,  
εις δον, σελ. 103, έτ. 1933, Σόφια, μετά 78 είκόνων καί σχεδιογραφη
μάτων. Βουλγαριστί. *0 συγγρ· Ισχυρίζεται δτι ό υπό τό χώμα εν 
Μεζέκ (παρά τφ μεθορίψ τής 'Ελλάδος Σβίλεν-γκράδ) εύρεθείς λί
θινος τάφος, όμοιάζων τοϊς Μυκηναϊκοΐς, (ον λεπτομερώς μετά τών 
έν αΰτφ ευρημάτων περιγράφει) είναι φρφκικόν ιερόν, τής Βενδίδος 
(Θρφκογετικής θεότητος—Άρτέμιδος) ότι ό Μαδάριος άνόγλυφος ίπ* 
πεύς παριστφ ωσαύτως τήν Βενδίδα, ής εφίππου εικόνες παρίστανται 
κατ’ αυτόν, καί επί Μακεδονικών χαί Θρακικών νομισμάτων τών 
κλασσικών χρόνων καί βράδύτερον κατά τούς αύτοκρατορικούς χρό
νους επί νομισμάτων Θρφκομυσικών πόλεων ότι αί παριστάμεναι θε
ότητες επί τίνος υδρίας τοΰ V π. X. ’Αττικής, κατακειμένης έν τφ 
μουσείφ Φιλιππουπόλεως καί εΰρεΰείσης μετ’ άλλων κτερισματων Ελ
ληνικής τέχνης εντός χώματος—τάφου παρά τφ Δουβανλή, βορείως τής 
Φιλιπ. είναι ό ’Απόλλων καί ή αδελφή του Βενδίς καί ούχί οί Διό
σκουροι καί τέλος κατ* Ιδιους τολμηρούς γλωσσικούς νόμους τά επι 
τής υδρίας ονόματα ΗΡΑΚΛΕΣ καί ΕΡΜΕΣ μεταγράφων μετατρέπε1 
φωνητικώς εις Θρακικά : CEPAKAAA, CEPA—ΚΑΛΑ, CAPAKAAA 
καί CEPAKABAAA, ΕΡΕΜΕΑ, CEPAME καί άλλα. Κριτική τοΰ βι
βλίου υπό τοΰ νομισματολόγου Ν.Μούσμωφ έν τή έφημ.Σοφίας «Μίρ», 
8 Ίουλ. 1933, άρ. 9896.—Άπάντησις τοΰ συγγρ. έν τή έφημ. «Οίτρο» 
Σοφίας 17—18 Σεπτεμβρ. 1933 άρ. 7222—7223·

83 Μπατακλήεφ Ίβάν, ‘ Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  έ ν  Τ.  Π α ζ α ρ τ ζ ι κ ί φ  ε κ 
κ λ η σ ί α ς  τ ή ς  Κ ο ι μ ή σ ε ω ς  τ ή ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ .  Σοφία, 
έτ. 1932, σελ. 48 εις 8ον μετά 22 είκόνων καί σχεδιογραφημάτων. Περι
έχει ή μελέτη μαρτυρίας περί τής άνεγέρσεως τής έκκλησίας (πρώην ελ
ληνικής) καί περιγραφήν τών έν αυτή ξυλογλυφημάτων καί τοΰ εικο
νοστασίου. Βουλγαριστί.

84 Μ η ό ν ε φ  Ί β ά ν ,  καθολικοΰ ίερέως έν τή κώμη Άκμπουνάρ Άδριανου-
πόλεως, Ή  τών Τούρκων εις τήν Θράκην έπιδρομή κατά μήνα ’ Ιού
λιον τοΰ 1913. ’Εντυπώσεις έκ τοΰ ήμερολογίου τοϋ συγγραφέως, 
Ύάμπολις, έτ. 1913, εις 8ον, σελ. 42, Βουλγαριστί.

85 Μπόντσεφ Γ., Συμβολή εις τήν πετρογραφίαν καί ορυκτολογίαν τοΰ όρους
Ρήλας μετά πετρογραφικοΰ σχεδιάσματος, δύο πινάκων μετά μικροφω- 
τογραφιών καί έννέα τοπίων. Σόφια, έτ. 1912, εις δον, σελ. iV -f-1.76·+· 
11 πίναζι καί ένί χάρτη. Παράρτημα τοΰ περιοδικού τής έν Σοφίςι 
Βουλγαρικής Άκαδημείας τών έπιστημών, βιβλ. II. Βουλγαριστί.

86 Δρος Νοτζλέμωφ Ίβάν, Ή  Φιλιππούπολις υπό υγιεινήν έποψιν, έτ. 1934, εις
8ον, σελ. 120, Πλόβδηφ.

87 Νίκωφ Π., ’Ά γ ν ω σ τ ο ς  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ή ς  Β ο υ λ γ α ρ ι κ ή ς
π α ρ ε υ ξ ε ι ν ο π ο ν τ ί ο υ  π α ρ α λ ί α ς  α π ό  τ ο ΰ  1 8ου
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α ί ώ ν ο ς. Έν τή έπετηο'δι τοΰ έν Σοφία πανεπ. κλάδ, ίστορ.- 
φιλολ. XXVIII, έτ. 1932 άρ 3 σελ. 60. Βουλγαριστί. Ή  περιγραφή 
συνετέθη υπό τοΰ Wenzel Edler von Brognard τφ 1786.

88 Τβΰ αύτβΰ, Έ  π ι γ ρ α φ α ί α π ό  τ ο ΰ  π ρ ώ τ ο υ  Β ο υ λ γ α ρ ι 
κ ο ύ  β α σ ι λ ε ί ο υ  έν τ φ ά ν α τ ο λ ι χ ψ  τ μ ή μ α τ ι τής 
Β α λ κ α ν ι κ ή ς  χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ .  Έλληνικαί). ,'Η από της 
κώμης Χαμπαρλή. Έν τω Byzantinoslavica, τόμ. Ill, έτ. 1931, σελ· 
333-382.

89 Operhummer Ε., Alexanders des grossen Balkanzug. Pettermanns Mittei-.
lnngen, τόμ. LXXXI, έτ. 1935 σελ. 18—19.

90 Penenrun Alain. *0 Βαλκανικός τοΰ 1912 πόλεμος. Προέλασις τών Βουλ
γάρων ε’ις την Θράκην. Μετάφρασις είς τήν Βουλγαρικήν υπό Ααζά» 
ρωφ Ν. καί Ποΰνδεφ Μ. Σόφια, έτ. 1913. etc δον.σελ. 94 μετά 12 σχε- 
διογραμιιάτων καί 8 φωτοιυπιών έν τφ κειμένφ.

91 Tea αύτβΰ, Ό  Βαλκανικός τοΰ 1912 πόλεμος. Αί πολεμικά! τών Βουλγάρων
έν Θρι'ακη ένέργειαι. Μετάφρασις είς τήν Βουλγαρικήν υπό Γεωργίεφ 
Σόφια, έτ. 1913, είς 8ον, σελ. 94 μετά 16 εικόνων καϊ 13 σχεδιογραμ
μάτων.

92 Πετχώφ Ν., Ε υ ρ ή μ α τ α  ε ν τ ό ς  χ ω μ ά τ ω ν  κ α ί  α λ λ α χ ο ύ
τ ή ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  Σ ο φ ί α ς .  Έν τφ Δελτίφ τού άρχαιολ; 
’Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VII· έτ. 1932—33. Βουλγαριστί, σελ 371 — 
378. Κτερίσματα προϊστορικά καί Θρακικά, ανάγλυφα άπό τών χρό
νων τής ρωμαϊκής κυριαρχίας.

93 P ic k  Β. Miinzhilder aus Bulgariens Romiscker Vorzeit. Gotha. Herzogl
Munzkabinett, έτ. 1931, σελ. 12 είς 4αν μετά δύο πινάκων. Μετάφρα" 
σις είς τήν Βουλγαρικήν έν τή λαϊκή άρχαιολ. Βιβλιοθήκη, άρ. 4 
έτ. 1931. σελ. 12 είς 4ον , Σοφία.

94 ίΐβπώφ Ρ., Γ ε ν ι κ ή α π ο ήι ι ς τ ο ύ  π ο λ ι τ ι σ  μ. ο ύ κ α τ ’ έ π ο-
χ ά ς  έν τ ο ΐ ς  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ο ύ ς  χ ρ ό ν ο ι ς  τής Βουλγα
ρίας, Έν τή Βουλγ. ιστορική βιβλιοθήκη, τόμ. III, έτ. 1923, σ. 1—21. 
Βουλλαριστί.

95 Τοΰ αύτβΰ, Πολιτισμός καί βίος τοΰ προϊστορικού ανθρώπου έν Βουλγα
ρία- έν τή λαϊκή αρχαιολογική βιβλιοθήκη, άρ. 2. Σόφια, 1928, σελ. 64 
είς 8ον. Βουλγαριστί^

96 Τβΰ αύτβΰ, Νεωστί άποκαλυφθέντα μνημεία έν Βουλγαρία έκ τής σιδηράς
έποχής. Λελτίον τού αρχαιολογικού Βουλγαρικού ’Ινστιτούτου έν Σό- 
φιφ, έτ. 1928—29, σελ. 273—290. Βουλγαριστί.

97 Τβΰ αύτβΰ, Ή  μέχρι τών Ιστορικών χρόνων Βουλγαρία- έν τή σειρά ανα
γνωσμάτων έκ τής Βουλγαρικής ιστορίας, άρ. 1, Σόφια, 1929, σελ. 72 
είς 16ον. Βουλγαριστί,

9S Τβΰ αύτβΰ, Ν ε ω σ τ ί  ά ν α κ α λ υ φ θ ε ΐ σ α ι  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ά 1 
α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς  (έν Βουλγαρία), Έν τφ δελτίφ τοΰ αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου Σόφιας, τόμ. VII, έτ. 1932—33, σελ. 349—358. Βουλγα- 
ριστί.

99 Τβΰ αύτβΰ έν συνεργασία μετά Κατσάρωφ Γ. καί Γκβσπβντίνωφ. Π ρ ο-
χ ρ ι σ τ ι ν ι κ ά  καί  π α λ α ι ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ά  μ ν η μ ε ί α  
Σ ό φ ι α ς  καί  τών π ε ρ ι χ ώ ρ ω ν  της.  Σόφια, έτ. 1921, σελ.
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IV4 70, είς 8ον μετά 18 εί«όνων έν τφ κειμένφ καί 7 πινάκων. 
Βουλγαριστί.

100 Τφΰ «ύτβΰ,'Ο π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  καί  ή ζ ω ή  τοΰ έν Β ο υ λ γ α ρ ί α
π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ο ύ  α ν θ ρ ώ π ο υ .  Μέρος I, ή λίθινη εποχή. Σό
φια, έτ. 1928, σελ. 04 είς δον μετά 46 εικόνων έν τφ κειμένου Μέρος 
II, ή μετάλλινη εποχή. Αυτόθι, έτ. 1930, σελ. 88, είς 8ον μετά 68 ει
κόνων έν τφ κεψένφ.

101 Πρβτιτς Ά . ,  Ή  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή  μ ο ρ φ ή  τ ή ς  έ ν  Σ ό φ ι φ
τ ή ς  α γ ί α ς  Σ ο φ ί α ς  ε κ κ λ η σ ί α ς ,  έτ. 1912, Σόφια, σελ. 
.196 είς 8ον μετά 30 εικόνων έν τφ κειμένου Βουλγαριστί.'Ή εκκλησία 
είναι βασιλική μετά Θόλου καί έκτίσθη κατά τόν V I—VII αιώνα 
επί τού τόπ.ιυ δύο μικρών παλαιοτέρων Βυζαντιακών άπό τοΰ 
IV—V αίώνος έκκλησιών.

102 Ραζμποϊνίκωφ Ση., Ή  κώμη Κλοκότνιτσα. Ίστορ. Βιβλιοθ. Σόφιας, ετ. Γον,
1930, τόμ. III, σελ. 228—237. Βουλγαριστί. Πρόκειται περί τοΰ συ
νοικισμού καί τής θέσεως· κατά τήν οδόν άπό Χασκόβου πρός τήν 
Φιλιππούπολιν, οπού ό άναγορεύσας εαυτόν αύτοκράτορα τής Ηπεί
ρου δεσπότης Θεόδωρος Ινομνηνός, εκκαθαρίζουν τήν Θράκην άπό 
τών Φράγκων καί των Βουλγάρων ήττήθη τφ 1230 καί ήχμ.αλωτίσθη 
υπό τού τσάρου τών Βουλγάρων Άσέν II, όστις κατόπιν άνευ αντί- 
στάσειυς έπεςέτεινε τήν κυριαρχίαν τών Βουλγάρων είς τήν Θρά
κην καί τήν Μακεδονίαν.

103 Reinach S., Courrier de l’art antique. Έν τή Gaz. des beaux arts, έτ. 1932
I, σελ. 237—253. Γίνεται λόγος έν τή μελέτη καί περί τών άρχ. εύ- 
ρημάτων έν Τρειιπένιστε καί Δουβανλή καί περί άρχαϊκοϋ όρειχαλ- 
κίνου τού ’Απόλλωνος άγαλματίου, εύρεθέντος too 1921 παρά τφ 
προαστείορ τής Άδριανουπόλεως Μαράς.

104 Ρεαένωφ Ά λ ,  Α ί τ ή ς  Μ ε σ η μ β ρ ί α ς  έ κ κ λ η σ ί α ι. Σόφια, έτ.
1932, σελ. V III+H 0 είς 4όν μετά 61 εικόνων έν τφ κείμενο) καί 45 
πινάκων. Βουλγαριστί. Πρόκειται περί τών έν τή παρά ιφ Εύξείνη) 
Πόντοι “Ελληνική ποτέ Μεσημβρία έκκλησιών, πασών Βυζαντιακών, 
έξοχου άρχιτεκτονικής, ών ή κτίσις έγένετο κατά τούς αιώνας
Ι Χ -Χ ΐ ν ·

105 Ribezzo Ρ., L e  i s c r i z i o n i  d i l i n g u a  m i s t a E g e o —
e t r u s c a  e V e n e t o  — t r a c i a  n e l l a  s t e l e  d i  Le
in ti o. Rivista Inolo greca-italica, Napoli, XV, 3931, σελ. 63—78. 
“Ο συγγραφεύς υποστηρίζει ότι ή έκ Λήμνου επιγραφή (Breal, Bull 
de corr. Ilellen. X, 1886, I) είναι γεγραμμένη έν γλώσση άναμείκτφ 
έκ τής Έτρουσκικής, Βενετικής καί Θρακικής. Έκ τούτου δ’ όρμώ- 
μενος αναγινοισκει καί ερμηνεύει έν τελεί άλλως τό δεύτερον τήν έπί 
τού δακτυλίου τού Έζέροβο Θρακικήν, ώς νομίζεται, επιγραφήν, 
ήτοι : «Ρολιστενέας Νερενεοχ, Τιλτεανης Κοαράζεα δομεαντι Αεζι- 
πτα;ιιη εραζηλλα». Λατιν. «Rolisteniae (folia) Nerenia, Tiltianis (filia). 
Kuarasia (ή έκ τής Kuaradia) Lezuptami (viri struenda) curaut opera* 
δηλ. «Ή  Νερένεια θυγάτηρ τοΰ Ρολιστενέα καί ή Κοαράζεια θυγάτηρ 
τού Τιλεανος παρασκευάζουσι τΰν πυράν (ή τήν ταφήν) είς τόν σύ
ζυγόν τοιν Λεζύπταμον» κατά τήν υπό τοΰ Πομπιονίου Μελά II, 2, 4 
καί υπό τού 'Ηροδότου, ν> 0 περιγραφήν. Έν σημειώσει δέ προσ-



■θέτει ότι ή αρχή τής επιγραφής δυνατόν ν* άναγνωσθή «αί: Ρολι- 
ατενεας Νερενέα Τιλλεανης—κο Αραζεα =  Rolisleniae (filia) Nere- 
nia Tilteanesque (filia) Arazia. Κριτική τής μελέτης ύπό Detschew έν 
τω δελτίφ τοΰ άρχαιολ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VIL ετ. 1932—33, 
σελ. 426.

106 R ostovtieif Μ., La vie economique des Balkans dan9 l'antiquite. Revue
internat. dee etudes Balkanrques, τόμ. Ιϊ, ετ. 3935, σελ. 49—58,

107 R u d lo ff H ille, Ή  Φιλιππούπολις και τα κτίρια αυτής. Δελτίον Βουλγ. αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου Σοφίας. "Ετ 1931, τόμ. V1II> σελ. 378—425, 
Βουλγαριστί.

103 R n a s i o k a  Leon., Die rafinzen von Pautalia. Έν tip δελτίφ τού αρχαιολογι
κού ‘Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. νΐΙ> ετ. 1932—33, Sophia, σελ. 1—216. 
ΓΓεριγράφονται 909 νομίσματα τής ατιτονόμοθ' επί Ρωμαιοκρατίας πό
λεως Π α υ τ α λ ί α ς  (Pantalia*, νύν Κιουστεντίλ, άνηκούσης εις την 
επαρχίαν Θ ρ ά κ η ν  μετ’ εισαγωγής εις τήν ιστορίαν τής πόλεως 

ώς αποικίας Ρωμαϊκής μεθ’ ελληνικού πολιτισμού, είς τούς τύπους 
καί τήν αξίαν των νομισμάτων. Τά νομίσματα είναι αύ'τοκρατορικά 
από Άντωνίνου τού Ευσεβούς μέχρι τοΰ Γεια καί έχουσίν ελληνικός 
έπιγραφάς πάντα.

109 Salac A., Un decret inedit de la ville d'Odessos. Έν τφ Bull, de corr. 
hellen. LX, It. 1931, 43—57.

IK) Τβΰ αύτοΰ , La ville de Pautalie dans l’oeuvre de Procope περί κτισμάτων.
’Ey τφ Byzantinoslavica, ιγ , έτ. 1932, σελ. 131—134. To Πανταλία 
παρά Προκοπίφ άναγνωστέον Παυταλία.

111 Σεμερτζήεφ Χρ., Τό Σαμοκόβιον μετά τής περιοχής του. Συμβολή εις τήν
Ιστορίαν τής έν Βορειοδυτική Θράκη άκμαζούσης επί τουρκοκρατίας 
πόλεως Σαμοκοβίου άπό των χρόνων τής Τουρκικής καταχτήσεως μέ
χρι τής άπελευθερώσεως τής πόλεως. Σόφια, ετ. 1913, είς 8ον, σελ. 
264-|-Π· Βουλγαριστί.

112 S©ure G·, Arckeologie Thrace ; documents inedits ou peu connus. Deuxieme
serie, troisieme partie : objets en pierre ou en marbre. Paris, εκδ. Le- 
roux, ετ. 1933, σ. 98 είς 8ov. Έν τφ βιβλίφ συμπεριλαμβάνονται άπα- 
σαι αί τοΰ συγγρ, μελέται αί έκδοθεϊσαι ύπό τον ούτόν τίτλον κατά 
τά ετη 1925, 1926 καί 1929 έν τω Revue Archeol.

113 S eg re  Μ ,, Decreto di Apollonia sul Ponto. Athenaeum, τόμ. XII, ετ. 1934,
σελ, 3—9.

114 Severeanu G., *0 θ η σ α υ ρ ό ς  τ ο ΰ  Κ α λ ι π έ τ ρ ο β ο ,  περιφερείας
Σιλιστρίας. σελ. 8, είς 4ον, ρουμάνιστί. ΆνατΰΛωσις έκ τού προς τι
μήν τού Ν. Jorga επί τή έξηκονταετηρίδι του έκδοθέντος λευκώμα
τος, 1931. ΙΙρόκειται περί Βυζαντιακών χρυσών νομισμάτων καί κο
σμημάτων τοΰ XI αίώνος.

115 ΣκαρπΙλ Κ., Ή έ ν τ φ  Μ ο υ  σε ί φ τ ή ς  Β ά ρ ν η ς  σ φ ρ α γ ί ς
τ ο ΰ  ή γ ε μ ό ν ο ς  Β ό ρ ι δ ο ς  Μ ι χ α ή λ .  Έν τω Byzantino- 
slavica III, ετ. 1931, σελ. 1—6.

116 Τ®ΰ ΟΐύΤοΰ, Σφραγίδες επί αμφορέων έκ τής Παρευξεινοποντίου ακτής. Δελ-
τίον Βουλγ. άρχαιολ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VIII) ετ. 1934, σελ 
24—43. Βουλγαριστί.

117 Srebrny St, De Cotyto Thracum dea a Qraecis culta. Έν τω κλασσικφ φι-,
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λολογικώ Τσεχικφ περιοδικφ τής Πράγας, y, έτ. 1931, σελ. 270—282.
118 Σ τ α ν ιμ π ρ »?  Σ τ ., Έκ τής ιστορίας τον έν Βατσκόβω μοναστηριού. Έν τφ

δελτίφ τής Ιστορικής εταιρείας, τόμ. V II—VIII, ετ. 1928, σελ. 113— 
143. Βουλγαριστί.

119 Τοΰ αυτοΰ, Ό  Κ ώ δ ι ξ τ ή ς  έ ν  Τ ρ ο ί α ν  ε κ κ λ η σ ί α ς  τ ή ς
ά θ λ ο φ ό ρ ο υ  ά γ. ' Π α ρ α σ κ ε υ ή ς .  "Εν τφ δελτίφ) τής ίστο* 
ρικής εταιρείας τόμ. χ ΐ —X II, έτ. 1931—32, σελ. 178—198. Βουλγα- 
ριστί. "Αρχεται από τοΰ έτους 1855.

120 Συμεώνωφ Σ τ  , Έ  λ ε υ θ ε ρ ί α ή θ ά ν α τ ο ς ,  έν 11 έπιφυλ. τής έν
Σοφία έφημ. «Μίρ» από 30 Αύγ.—15 7βρίου,1933 άρ. 9939—9953. Βουλ- 
γαριστί. Άνάλυσις μετά προσθηκών καί έπανορθώσεων τής ύπό τόν 
α υ τό ν  τίτλον έκ 54 άρθρων άπό πρώτης ’ Ιουνίου 1933 δημοσιευθείσης 
έν τή γαλλοφώνω έκδόσει τής έν Κων]πόλει έφημερίύος Δζουμχου- 
ριέτ (Republique) μελέτης τοΰ Τούρκου Ά  λ ή Ν α δ ζ ή, πρψην άν- 
ταποκρίτοϋ τοΰ έν Σοφίρ πρακτορείου τής Άνατολίας. Ή  άνάλυσις 
αΰιη τής Τουρκικής μελέτης άφοροισης εις τούς τής τελευταίας πεντη
κονταετίας ύπέρ τής άπελευθερώσεως καί ένωσε ως τοΰ Βουλγ. έθνους 
αγώνας είναι ενδιαφέρουσα καί διά την ιστορίαν τοΰ έν Θράκη ‘ Ελ
ληνισμού. Διότι έν αύτή, εί καί κύριος σκοπός της είναι ή δράσις τοΰ 
Βουλγ. Μακεδονικού κομιτάτου, γίνεται μάκρος λόγος περί τής πνευ
ματικής άναγεννήσεως τοΰ Βουλγ. έθνους, τής έκκλησιαστικης χει- 
ραφετήσεως αύτοΰ, άρα καί τής εθνικής, άπό του Οίκουμ. Πατριαρ
χείου, τών πολιτικών αποτελεσμάτων τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, 
τής τυφλώσεως τοΰ Χαμιτικοΰ καθεστώτος προ τών έπαπειλούντων 
αυτό Πανσλαυϊστικών κινδύνων, τής Βουλγαρικής δράσεως έν Μακε
δονία καί Θράκη καί τών Βαλκανικών πολέμων έπί τοΰ άφρύνως πο- 
λιτευσαμένου νεοτουρκικού καθεστώτος, έξ ού ή απώλεια τών Εχ>ρω· 
παϊκών χωρών τής Ό θωμ. Αυτοκρατορίας. Τά ζητήματα εξετάζονται 
ύπό μέν τοΰ συγγραφέως τής μελέτης άπό Τουρκικής, ύπό δέ τοΰ ανα
λυτού άπό Βουλγαρικής άπόψεως.

121 Τόνεφ Μ., Π ρ ο σ θ ή κ α ι κ α ί δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς  ε ί ς  έ π ι γ ρ α φ ά ς .
’Εν τφ δελτίφ τοΰ άρχαιολογικοΰ ’ Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VII» ετ. 
1932—33, σελ. 312—313. Βουλγαριστί. Έπανάγνωσις καί διόρθωσις 
άναγνώσεως άναθηματικών Έλλην. επιγραφών τών έν τφ έθνικώ τής 
Σοφίας μουσείο) κατακειμένων αναγλύφων τοΰ Θρακός ίππέως.

122 Τόντωρωφ Γιάνκο, καθηγ. τοΰ έν Σοφίρ πανεπιστ., Τά προχριστιανικά θρη
σκεύματα έν ταΐς χώραις ήμών (Μοισίρ καί Θράκη). ‘ Ιστορ. Βιβλιοθ. 
Σοφίας, έτ. Γον, 1930, τόμ. IV, σελ. 1—32. Βουλγαριστί,

123 Tea αύτοΰ, Έ π ί  τ ο ΰ  ζ η τ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  ε κ π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή ς
τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  ’Α ν α τ ο λ ή ς  έ π ι δ ρ ά σ ε ω ς  έ π ί  τ η ν  
Ρ ω μ α ϊ κ ή ν  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ν .  Ή  μελέτη άπτεται καί τών 
τής Βουλγαρίας χωρών (Θρρκης—Μοισίας). Έν τή έπετηρ. τοΰ Ιν 
Σοφίρ πανεπ. Ιστορ -φιλ. σχολής, 1932, XXVIII» άρ. 7, σελ. 24. Βουλ· 
γαριστί.

124 Τοΰ αύτοΰ, Οί Θράκες βασιλείς, Έπετηρίς τοΰ έν Σοφίρ πανεπιστημίου,
Ισιοριοφιλολογικής σχολής, τόμ. X X IX , 7, έτ. 1933, σελ. 80. Βουλ* 
γαριστί.
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125 Τρύφωνωφ ’Jk>u , Ό  πνευματικός βίος καί παιδεί. των Βουλγάρων επί της 
βασιλείας τοΰ Συμεώνος. Έν tfj Βουλγ. to >ρ βιβλιαθ. ΐν> έτ. 1928, 
σελ. 122—147. Β νυλγαριστί.

12G Τρύφωνωφ 7ορδ., 01 Μιχάλ-βέηδες έν τή παραδόσι ·ί τή ιστορία. Ίστορ.
Βιβλιοθ. Σόφιας. έτ. Βον, 1929, τόμ. III, σελ 1—229. Βουλγαριστί. 
Πρόκειται περί των επί τουρκοκρατίας έν διαφόροις τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας πόλεσιν άπαντώνιων Τούρκων βέηδων υπό τό όνομα Μι* 
χάλ-Μιχάλογλου (ώς έν Άδριανουπόλει—Μιχάλ-κιουπροΰ) περί ών 
ό συγγραφεύς ισχυρίζεται ότι ήσαν Βουλγαρικής καταγωγής άλλαξο- 
πιστήσαντες.

127 Φ ίλωφ Μπ©γδάνου, Καθηγητοϋ τής Αρχαιολογίας έν τω τής Σοφίας ΙΙανε-
πιστημίφ, Ή  έ ν Σ ο φ ί α  τ ή ς  α γ ί α ς  Σ ο φ ί α ς  έ κ κ λ η- 
σ ί α. Σοφία, έτ. 1913, σελ, VIII+1^2, in folio, μετά 140 εικόνων έν 
τω κειμένω καί 21 πινάκων. Βουλγαριστί.

128 Τού «ύ τ ο ΰ , 'Η π α λ α ι ό  β ο υ λ γ α ρ ι κ ή  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή .
Κριτική έν τω Byzantinoslavica, III, έτ. 1931, σελ. 551—553 ύκό Ν. 
Όκοΰνεφ.

Εις άντικατάστασιν τοΰ αύτοΰ σημειώματος έν τή βιβλίο', ροηία.
129 Τοΰ αυτού, Geschichte der altbulgarischen Ivunst bis zur Eroberung des

Bulgarischen Reiclies durch die Tiirken, έτ. 1932, 8ov, σελ. 80, μετά 
48 εικόνων έν τ φ  κειμένω, τύποις W. ds Grycyter, Berlin-Leipzig.

130 Τού αυτού, Geschichte der Bulgarischen Ivunst unter der tiirkischen Her-
rschaft und in der neusten Zeit, έτ. 1933, 8ov, σελ. 90 μετά CO εικό

νων, αυτόθι.— Άμφότερα τά έργα περιελήφθησαν έν τή υπό των Κ. 
Trautmann καί Μ. Wasmer έκδιδομένη σειρά «Grundriss der slavis- 
chen Pliilologie und Kulturgeschichte. Ό  όρος παλαιοβονλ^αρική κοί 
βουλγαρική τέχνη ύποληπτέος τοπικός μάλλον ή εθνικός. Διότι.ώς γνω
στόν,οί Βοτίλγαροι κατελθύντες έκ των στεππώντής Ρωσίας εις ιός εν
τεύθεν τοΰ ’Τσίρου χώρας τής Ελληνικής χερσονήσου ούδέν στοιχεΐον 
τέχνης συναπεκόμισαν μεθ’ εαυτών ούδ’ ανέπτυξαν τοιαΰτην κατά τά 
δυο πρώτα μεσαιωνικά των βασίλεια καί κατόπιν επί τουρκοκρατίας. 
“Ηάσκηθεΐσα έν ταΐς ύπ’αυτών κατασχεθείσαις χώραιςάπό τής Έλλην. 
αυτοκρατορίας τέχνη είναι αυτή αυτή ή λεγομένη Βυξαντιακή |ΐετά 
τινων ασήμαντων τοπικισμών, ή δέ επί τουρκοκρατίας άσκηθεΐσα έν 
ταΐς οίκουμέναις ύπ’ αυτών τής ’ Οθωμανικής αυτοκρατορίας χόίραις 
είναι, συνέχεια τής Βυζαντιακής μετ’ έπιδράσεως Άραβοπερσικής καί 
Ευρωπαϊκής, άπαντώσα πσρ’ άπασι τοΐς, οίκοΰσι τήν χερσόνησόν 
λαοΐς. 'Η δέ νεωτάτη Βουλγαρική τέχνη ούδέν τό ίδιάζον έχει ακο
λουθούσα τάς τής δυτικής Ευρώπης τρίβους.

131 Τοΰ αύτοΰ, Ν ε ω σ τ ί ά π ο κ α λ υ φ θ έ ν τ ε ς  Θ ρ α κ ι κ ο ί τ ά 
φ ο ι  π α ρ ά  τ φ Δ ο υ β α ν λ ί  (βορείως τής Φιλιππουπόλεως 25 
χιλ.) έν τφ δελτίιο τοϋ άρχαιολογ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. VII> έ:τ. 
1932 — 33 Sophia, σελ. 217- 280, μετά 57 εικόνων καί σχεδιογραΐ{ημά- 
των, βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τέλει γερμανιστί. Τρεις τάφοι 
εντός ισαρίθμων χωμάτων (tumuli) από τοϋ V π. X. αΐώνος, ω ς δ ια -  
πιστοΰται έκ τών έν αύτοις κτερισμάτων 'Ελληνικής τέχνης. 
Τά κυριώτερα τών κτερισμάτων είναι δύο χρυσοί, δακτύλιοι, έκα
στου ών ή ψηφΐς φέρει κεχαραγμένον Ι π π έ α  κ α λ π ά ζ ο ν τ α  μεθ ’ Ιλ-
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ληνικών επιγραφών (ΣΚΥΘΟΛΟΚΟ καί Η ΥΣ (;) ΜΕΖΗΝΑΙ), πλα* 
κοειδή χρυ,ιάέδιακύσμητα έπιοττήθια, αργυρούς κάνθαρος μετά κεχα- 
ραγμένων καλή; τέχνης παραστάσεων επί τής επιφάνειας του του Διο
νύσου, Μαινάδας κρατούσης έν χερσί νεβρόν, Μαινάδος όρχουμένης καί 
Σατύρου μετά θύρσου, αργυρά κεχρυσωμένα ανάγλυφα έλάσματα, 
όοειχάλκινος υδρία, σιδηροΰν ξίφος μετά λαβής έξ ελεφαντόδοντο;, 
χρυσά περιδέρεια, εξ χρυσά μηνοειδή ενώτια, δυο ετερα έλικοειδή, ατ
τική υδρία μετά παραστάσεως σκηνής από γυναικωνίτου, αλάβαστρον 
κύλιξ καί άλλα αγγεία.

132 Τοΰ αύτοϋ, ’Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά  μ ν η μ ε ί α  α π ό  τ ω ν  χ ρ ά ν ω  ν
τ ο ΰ Ό  μ ο ρ τ ά γ κ α ί  Σ υ μ ε ώ ν .  «Έ ν τή Βουλγαρική φκέ- 
■φει» , VIII, έτ. 1933, σελ. 36— 44. Βουλγαριστί.

133 Τοΰ αύτοΰ, Die a r c h a e o l e g i s c h e n  S c h a t z e  B u l g a -
r i e n s . Der Bulgarien Wart. Sophia, I, ετ. 1933, Ά ρ. 1, 3—4.

131 Τοΰ αύΐιρΰ, 'II έν  Σ ο φ ί α  τ ο ΰ ά γ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ  έ κ κ λ η σ ί α .
Βιβλίον VII τής σειράς «υλη διά τήν ιστορίαν τής Σοφίας». Έκδοσις 
πολυτελής, μεγάλ. σχήμ. σελ. 80 μετά 12 πινάκων, έτ. 1933’, Σόφια. 
Βουλγαριστί. Τό έργον άποτελεϊται έκ τεσσάρων μερών : 1) περιγραφή 
τοΰ κτιρίου' 2) ή εκκλησία ώς ιστορικόν μνημεΐον*3) αί τοιχογραφίαι 
της καί 4) ή ιστορία της, Τό κτίριον κατά τον συγγραφέα ήτο Ρω
μαϊκόν βαλανεΐον καί κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους μετε- 

■ τράπη εις βαπτιστήριον παρακιιμένης Βασιλικής καί κατόπιν εις εκ
κλησίαν. ΑΙ αρχαιότεροι τής εκκλησίας τοιχογραφίαι μεθ’ 'Ελληνικών 
επιγραφών ανάγονται εις τον XI αιώνα, αΐ μεταγενέστεροι μετά Βουλ- 
γαρικών επιγραφών εις τόν XIV αιώνα καί αί νεώτεραι μεθ’ Ελλη
νικών επιγραφών είς τόν χ ν  αιώνα' ταύτας όμως ό μεσαιωνοδίφης 
Ρώσσος Γραβάρ υπολαμβάνει αρχαιότερος τών μετά τών Βουλγαρι- 
κών επιγραφών. Τό κτίριον έκτίσθη πιθανώς κατά τόν III αϊώνα^έπί 
τής αυτοκρατορίας τοΰ Καραν.άλλα, μετά τάς τών Ο όνων έπιδρομάς 
τοΰ γαίώνος μετετράπη είς βαπιιστήριον, τόν.XI αιώνα είς εκκλησίαν, 
ήτις τόν ΧΥ διετέλεσε μητρόπολις καί τόν X V I είς τζαμίον υπό τό 
όνομα Γ κ ι ο ϋ λ - τ ζ α μ ί. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Βουλγα
ρίας έχρησίμευσε μέχρι τού ! 915 ώς μουσωλεΐον τοΰ πρώτου ηγεμόνας 
Αλεξάνδρου Βάττεμβεργ. Τώρα είναι αρχαιολογικόν μνημιΐον.. Είναι 
τετράγωνον μετά κυκλοτερούς θόλου έχον είς τάς τέσσοράς του γω
νίας αψίδας.

13δ Φ ίλωφ Μπ., καθηγ. τοΰ έν Σοφία πανεπ· «Χώματα—τύμβοι παρά τω Δου- 
βανλή περιφερείας Φιλιππουπόλεως» τή συνεργασία τών Ί  β. Β έ λ. 
κ ω φ καί Β α σ ι λ. Μ τή κ ω φ, σελ. 224 είς 4ον μετά 16 φωτοτυ
πιών καί 229 σχεδιογραφημάιων καί εικόνων έν τφ κειμένιρ, έκ τοΰ 
εθνικού τυπογραφείου, δαπάνη τής, νομαρχίας Φιλιπποτπό/.εο ς, Σόςιο, 
1934, βουλγαριστί. Έ κ τ<ΰν συστηματικά)? γενομένων άναοκοφο.ν πολ
λών τύμβων τής νεκροπόλξίος τούτης καθωρίσθη ό τρόπος τής ταφής 
τών Θρακών διά κα το ρήξεως ή καύσεως διοπιστών τάς ειδήσεις τών 
αρχαίων συγγραφέων καί ό τής κατασκευής τών τάφων των, έκ δέ . 
τών εύρεθέντων πολλών καί πολυτίμων κτερισμάτων ό χρόνος αυτών. 
Οί τύμβοι ανάγονται είς τούς “Ελληνικούς κλασσικούς χρόνους VI καί 
V π. X . αιώνας, είς τούς Ελληνιστικούς καί τούς Ρωμαϊκούς. Τά η ·
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μαλφέστατα ευρήματα προέρχονται από τών κλασσικών χρόνων, έργα 
τής άρίστης χρυσοχοϊκής καί τορευτικής. 'Ελληνικής τέχνης καί κερα
μευτικής των ’Αττικών εργαστηρίων. Ταΰτα είναι χ ρ υ σ ά  βάρους 2 
χιλιόγραμμων, γυναικεία τό πλειστον κοσμήματα (περιδέρεια, ενώτια, 
ψέλλια, επιστήθια διακοσμητικά ελάσματα, δακτύλιοι), α ρ γ υ ρ ά ,  
αμφορείς, φιάλαι μετ' έγγλύφων κεχρυσωμέντον παραστάσεων ρυτά, 
κάνθαροι κτλ. ό ρ ε ι χ ά λ κ ι ν α-συνήθη οικιακά σκεύη, κ ε ρ ά 
μ ε  ια  -κρατήρες μετά μαύρων κοί ερυθρών διακοσμήσεων καί μορ
φών μεθ’ 'Ελληνικών επιγραφών καί δ π λ α. Μεταξύ των κεραμείων 
σκευών ύπάρχουσι καί επιχωρίου τέχνης διακρινόμενα τών "Ελληνικών 
κμτά τον τύπον καί τον χρωματισμόν (κυανοΰν).

136 p ilo w —W elk ow —M ik ow , Die grab hiigel nekropole bei Dnvanlij in Slid* 
bulgarien. Έκδοσις Βουλγ. αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου Σοφίας, So
phia, έτ. 1934, σελ. νΐΙΐΤ"244 μετά 229 εικόνων έν τφ κειμένω καί 16 
φωτοτυπιών.

ΧΡΟΝ ΟΛΟΓΙΚΟΣ! II IN Α Ξ

ετ. 1891. 42.
1910. 55.
1911. 39.
1912. 28. 39. 44. 45. 85. 101.
1913. 2. 41. 84. 90. 91. 111. 127.
1921. 99.
1924. 26.
1926. 20.
1928. 94. 95. 96. 100. 118. 125.
1929. 47. 96. 97.
1930. 33. 37. 49. 62. 64. 67. 69. 102, 122. 126.
1931. 14. 21, 24. 36. 37. 46. 49. 50. 66. 68. 76. 88. S9. 93. 105. 109. 114. 115

117. 119. 128.
1932. 4. 5. 13. 14. 15, 16. 22. 23. 25. 29. 30. 34.^35. 43. 52. 53. 54. 63 71. 76. 

77. 78. 79. 80, 83. 87. 92. 98. 103. 104. 108.110. 119. 121. 123.129.131.
1933. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 17. 29. 30. 32. 34. 35. 38. 40. 52. 53. 54. 56. 57. 

58. 71. 72. 73. 75. 77. 78. 82. 92. 98. 108. 112. 120. 121. 124. 130. 131. 
132. 133. 134.

1935. 106.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΠΛΡΑΡΤ. Γ  ΤΟΜΟΥ

Ό  κ. Μυράλος Άποστολίδης μά; άπέσεειλε τάς κατωτέρω διορθιόσεις διά 
την έν τφ παραρτήματι τού Γ' τόμου δημοσιευθεΐσαν συμβολήν είς τήν βιβλιο
γραφίαν.
1) Έ ν τοϊς συντετμημένοις τίτλοις περιοδικών.

Α Β Ν Ρ — V nnuaire de la bibliotheque nationale et m n s e e  Plovdiv (Φιλιππου- 
πόλεως). 'Επομένως έξαλειπτέον τό AMPh κατωτέρω διότι είναι έν 
καί τό αυτό περιοδικόν, έπετηρίς.
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B SAB=Bulletin ne la Societe Arcli0olog. Bulgare Σόφιας, προσθετέον,
BIA.B =  Bull3tm de T Inatitut archeol-og. Bulgare Σόφιας. Είναι άλλο περιοδικόν, 

η μάλλον συνέχεια τοϋ πρώτου, τό αυτό, είπεΐν, άλλ* υπό άλλον 
τίτλον.

ΕΒΙΒ= Έπετηρίς Βουλγαρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σόφιας.—Προσθετέον 
έν τή θέσει του, διότι λείπει, ένφ μνημονεύεται πολλάκις έν τή βιβλίο' 
γραφια.

1800 Gatterer κτλ. γραπτέον Abhandlung.
1853 Sauppa κτλ. γραπτέον Attische.
1877 V I. S oorde li.

Const. Jos. Jirecak.
1880 Murat... d ’ Oreoaltios dynaste.
1885 Scorpil. Einige Bemerkungen κτλ. καί τό κατωτέρω έν τφ αΰτφ έτε1 

Η e i m .  (διορθωτέον) Scorpil—Bemerkungen κτλ. είναι έν καί τό 
αι’ιτό, τό μέν πρώτον έκδοθέν έν περιοδικφ τινι, τό δέ δεύτερον έν 
τεύχει. "Οθεν έξαλειπτέον τό πρώτον, άφοΰ δεν μνημονεύεται τό πε
ριοδικόν, εΐ καί παρατίθενται αΐ σχετικαί αύτοϋ σελίδες των παρατη
ρήσεων, διατηρητέον δέ μόνον τό δεύτερον,

Albert Hock... γρ. in fiinften...
Q. Seure... d e  P h u

1891
1898
1901 Bontschew... γρ. Sakar—planina... επί τοΰ τών Έλάφων ορούς... έν τφ 

Sbornik
1907 D iacovitcb Β. γραπτέον Trakiska... νεκρόπολις... .Sbornik.
1909 D iacovitch γραπτέον. Περιοδικφ δηλ. μετά κεφαλαίου γράμματος καί έξα- 

λειπτέον τό ; διότι οΰτω καλείται τό περιοδικόν.
1909 Filow: Tschirpansko... αρχαίοι τάφοι.
1915 Avramow γρ. Β S A Β.
1915 Q. Genow—Gossen oder Bulgaren άπαλειπτέον δλον, διότι είναι τό έν έτει 

1914 μνημονευθέν υπό τό τό αύτό όνομα G. Tzenoff πληρέστερον. 
1915 Διορθωτέον D. D e c e v  ή D. D e t s c b e w .
1919 » C h i c h c o f .
1919 » A. I s c h i r k o w .
1921 » B. Diacovitch.
1922 » B. Diacovitch. Διατηρητέον τό έν έκ τών δύο άναφερομένων,

διότι είναι ή αυτή μελέτη υπό γαλλικόν τίτλον καί βουλγαρικόν, οΰ 
γίνεται πιστή μετάφρασις εις τήν Ελληνικήν' έδημοσιεύθη έν τφ I 
τόμιο. τοϋ Bull, de l’Inst. archeol. Bulg, Σόφιας.

1923 Diacovitch, διορθ. ά ρ μ α .
1924 Kozoucharow, διορθ. p a m e l n i  ts ί.
1924 Peew, διορθ. n a d g r o b e n .
1926 Διορθ. St. Chichcof.
1927 P andalew , διορθ. π α λ α ι α ί  ο ι κ ή σ ε ι ς .
1928 Toiorovv, διορθ. Θρησκείαν ε ί δ ω λ ο  λ α τ ρ ώ ν  καί Θ ε ο ί .
1928 Μυρτ, Ά ιτ ο 3 τ©λ·'δου,δνόρθ. ή αρχαία Φιλιππούπολις.



Ο Ν Ο Μ Α Τ Α  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν  
ΤΩΝ Ε ΙΣ  ΤΑΣ  4  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Σ  Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Θ ΡΑ Κ ΙΚΗ Ν  

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ν  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε ΙΩ Ν

Αί άνευ κεφαλαίου στοιχείου χρονολογίαι αναφέρονται εις την έν τώ 
παραρτήματι του Γ' τόμου σελ. I—XLVIII συμβολήν, αί μέ την προσ
θήκην π εις την έν τφ αύτφ παραρτήματα σελ. XLV προσθήκην. Αί άκο- 
λουθοϋσαι τό στοιχείου Ζ, εις την εν σελ. ΒΓ»7—381 τοϋ Ζ' τόμου τρίτην 
συμβολήν καί αί μέ την προσθήκην π εις την έν αύτφ τόμφ Ζ ' σελ. 382 
προσθήκην. Εις τάς συμβολ άς τοϋ κ. Μυρτίλου Άποστολίδου ό κατάλο
γος είναι κατά συγγραφέα, ως έκ τούτου εϊ.ς τον παρόντα πίνακα, εις τ,ά 
οικεία ονόματα, προσετέθησαν τα στοιχεία ΜΑ διά τά εις σελ. 842—853 
τοϋ Δ' τόμου άναφερόμενα,. ΜΔπ διά τά έν σελ. 371—2 τοϋ αυτού τόμου 
και ΜΖ διά τά τοϋ Ζ' τόμου σελ. 382—398.

Αί διψήφιοι χρονολογίαι αναφέρονται εις την εκατό νταερίδα τής 
προηγούμενης σημειώσεως π. χ. 1907, 18 αντί 1907, 1918 κ. έξ.

Εις την βιβλιογραφίαν τοϋ παραρτήματος τού Γ' τόμου 
κατεχωρήθησαν έργα 
Εις την τοϋ Δ" τόμου
Εις την εν τφ παρόντι τόμφ ΣΤ' βιβλιογραφίαν 
καί εις την έν τφ ίδίφ τόμφ Δ'

Έ  ν ο λ ο> 1X28

979
150
558
12)13

A
Abbot G. Ζ 1901.
’Ά γρα  Τέλλου Ζ 1933.
Άδαμαντίου Ά δ . 1928, 29. 
Adamovic Luji 1908.
Άθανασιάδου Θεοτρ. Ζ 1931. 
Άθανασοπούλου Θ. Ζ 1932. 
Άθηνογένης Ν. 1897.
Alangier Ripert d ’ 1914.
Altinoff 1921.
Άμάντου Κωνστ. I. 1918, Ζ 1931. 
Άμπατζόγλου Άλε£. Ζ 1932. 
Αναγνωστοπούλου Γ, 1928. Ζ 1934.

Andrassy Comte Ζ 1818.
Άνδρεάδου Ίωάννου .Άρχιμ. Ζ 1932. 
Άνδρεάδου Κ. 1919.
Άνδρεάδου Κωνστ. Γ. Ζ 1933. 
Άνδρεεφ Λ. ΜΔ.
Άνδρέειρ Στ. Μ Δ.
'Ανθίμου Άλεξούδη, Μητρ. Βελιγρά- 

δων 1871, 90, 97.
’ Ανθίμου Μαρωνείας 1928.
’Ανθίμου Σεβάστειας 1902.
Anneci Toehon d ’ Ζ 1817.
Anneci Toehon d* 1883.
Antonini Arch. 1879, 86. 
Άντωνιάδου A, .1919, 22.
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Άντωνιάδου Σωτ. 1897.
Άςίωτίδου Π. 1907, 13.
Άποστολίδου Μυρτίλου Κ. 1891, 94, 

97, 99, 1901, 02, 24, 26, 27, 28, 29, 
ΜΔ, ΜΖ, Ζ 1931, 32, 33, 34, 35. 

Άποστολίδου Φωτ. Γ. Ζ 1931, 33, 35. 
Άραβα,νοπούλου Ν. Π. 1896.
"Αργή A. (Α. Κόρακα) 1925. Ζ 1930. 
Άρτστάρχου Σ . 1864, 71. Ζ 1934, 35. 
Άφναομντωφ* Μ. ΜΖ.
Arndt Ρ. Ζ 1928.
'Αστεριού 1908.
Άτζεμία Α. 1925.
Ά φθονίδου I. 1893.
Avezon Ch. 1913 
Avramov V. 1915, ΜΔ.

Β

Balenda Ε. Ζ 1918.
Βαμβακά Χαρ. 1925.
Βαροΰχα Χριστοδουλοπούλου Είρ. 

Ζ 1933.
Barth Η. Ζ 1864.
Bartlott Asmead 1913.
Bisanovicius J. 1925, Ζ 1921, 25. 
Βασιάδου Ή ρ. 1872.
Βασίλα Γρ. 1925.
Βασιλειάδου Ν. I. 1894, 96, 1907, 11, 

Ζ 1931, 34.
Βασίλεφ Γρ. ΜΔ.
Βασιλοπούλου Άλες. Β. 1914. 
Baschmakoff Α1. ΜΖ.
Batachiew 1923.
Βατικιώτου Κ. 1875.
Βατσκώφ Ίιράν Μ Δ.
Βαφείδη Θεολ. 1928.
Βα'ρείδου Νικ. Γ. Ζ 1933, 34-.
Βαφείδου Φιλαρέτου Μητροπολίτου 

Διδυμοτείχου Ζ 1919, 20, 23.
Bauet J. ΜΔ.
Β. Δ. X. 1852.
Βεγλερή Γεωργ. Π. 1892.
Βέη Νίκου Α. 1908, 28. 
Beheim-Schvsrazrbach 1842.
Bel C. Ζ 1743.
Βελανιδκότου Ίεζ. 1910, Ζ 1920, 32, 

33, 34.
Θ q α κ t κ ά Ζ  '.

Βελέτσοι Άδελφυί 1906.
Βελιανίτη Θ. Ζ 1931.
Βέλκωφ Ίβάν  ΜΔ, (καί άρ. 131) ΜΖ, 

Ζ 1927.
Βέργ Βαρώνου Ζπ 1876.
Βερνάρδου I. A. Ζ  1935.
Bernhard Gisecke 1858.
Βεσεβλήεφ Β. ΜΔ, ΜΖ.
Besnault Am. Havrette 1880,
Besset A. 1901.
Bianconi F. (καί δχι Branconi). 1877· 
Βί^κου Ά ντ. Ζ 1935.
Βιζυηνοΰ Γ. Μ. 1888, 97, 1923, 25. 
Bilabel F. ΜΖ.
Blau Ο. Ζ 1875.
Bliud Κ. Ζ 1899.
Blumenthal Α. ΜΖ.
Bogorow 1868.
Bompois Η. Ferdinand 1878.
Bontscew 1901.
Bormann Ε. Ζ 1897.
Bone Ami 1840, 54.
Bourchier James Z 1893.
Branconi F. όρα Bianconi 
Bratiann G. J. ΜΔ.
Brauer R. Z 1910.
Braun F. 1910.
Brendel Ο. Z 1928.
Brunn Arndt Z 1902.
Brunow N. 1929.
Bruzza 1861.
Buday Α. ΜΔ, Z 1926, 28.
Bujac Colonel 1920.
Bulanda Ε. Z 1928.
Biirckner L. 1885.
Burmeister C. 1851, Z 1837.
Burmeister C. C. 1837 π.

Γ

Γατοπούλου Δ. Ζ 1931.
Γεδεών Μ. I. 1882, 86, 88, 89, 90, 1904, 

07, 09, 10, 12, 13, 18, 28, Ζ 1883, 88 
1911, 31, 34, 35.

Γενναδίου, Μητρ. Βερροίας Ζ 1919. 
Γεραγά Κ. 1925.
Γεωργακα Δ. Ζ 1935.
Γερασίμιοφ Θεοδ. ΜΖ.

26
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Γερμανού Σάρδεων Ζ 1985.
Γεωργήεν Σβ. ΜΔ.
Γιάγκου 1885.
Γιαλούρη Ά ντ. Ζ 1938, 34. 
Γιαννοπούλου Λαζ. Ζ 1915. 
Γιαννοπούλου Ν. Ζ 1931.
Γιαννοπούλου Πύρρου 1926, 28. 
Γιαράγωφ Δ. ΜΖ.
Γιουρούκωφ Δαν. ΜΖ.
Γιργ.νωφ Δρος Ά λ. ΜΔ.
Γκαστή Δ. Ζ 1933.
Γκέσωφ Στ. Ίβάν ΜΖ.
Γόσειρ Ίβάν πραιθιερέως ΜΖ. 
Γρηγορίου, Μητρ. Ήρακλείας i860. 
Γρίσπου Γιαν. Ζ 1934.
Calice F. ν. Ζ 1901.
Cary F. 1749.
Cary Μ 1752
Casson Μ. A. (Stanley) 1926. 
Chamonard J. 1915.
Chassang K. 1878.
Cliichcof St. 1919, 26, 29.
Cliilde v. G. ΜΔ (Ά ρ . 144, 145). 
Classen Z 1878. ·
Cloche P. Z 1922.
Collart P. ΜΔ (Ά ρ . 75, 76).
Colignon M. 1893 π, Z 1903.
Conze A. 1860.
Coste Messeliere D. de la 1924, 29. 
Courby F. 1915.

&

Δαβάκη K .1928.
Darvingow Colonel Z 1932.
Δασκαλώφ Δ. MZ.
Decev όρα Detshew 
Dejardins 1868.
Delatre A. 1914, Z 1915.
Delayaye H. 1912.
Δεληγιάννη B. 1929, Z 1933, 35. 
Demangel A. 1926.
Densusiann Nic. 1877.
Desbriere Colonel 1913 
Dethier A. Z 1871.
Detshew D. 1914, 22, 25, 28, 29, ΜΔ, 

ΜΔπ, ΜΖ, Z 1915, 22.

Deville G. 1873.
Δημητριάδου Άργ. 1885.
Δημητριάδου I. A. 1885.
Δημήτρωφ B. MZ.
Δημήτρωφ Π. Δ. ΜΔ, MZ. 
Δημοσθενοπούλου Σωσιπ. (Σταμούλη 

Σωι. νΰν Μητροπ. Ί  λευθερουπό- 
λεως). 1891, 1929.

Dhorme Ε. 1915.
Diakovitch Β. 1906,07,09,21,22,23,26, 

22 π, ΜΔ, Ζ 1924,25. 
Διαμαντοπούλου Ά δ . Ζ 1935, 1934. 
Diefenbach D. 1880 π.
Dieterich Κ. ΜΖ.
Διλτσόφσκη Γ. ΜΔ.
Dioscure 1919.
Dittenberg W. Ζ 1879.
Djevad Ahmed 1873.
Dobrnski B. 1886,95,9.7,1307,10,1907 π. 
Dpmaszewski V. Z 1887,1903. 

.Δοξιάδόυ Ά π . 1928, Ζ 1931.
Dournove Nic. 1896.
Δραγάτση I, 1888.
Δρακοπούλου Ά ργ. Ζ 1932.
Δράκου Εύστ. 1890,92, Ζ 1907. 
Draseke G. Ζ 1900.
Duboscq Andre 1914.
Dumont A. 1868,69,72,73,75,77,78,92, 

Ζ 1875.

Ε

Eben Η. 1877.
Ebersolt J. 1922.
Έδιρναίου 1906. 

j Egenolft D. Z 1879,80.
Egger 1868.
Ελαίας Αγαθάγγελου Ζ 1933,35. 
Έλευθεριάδου Ν. Π. 1912.

1 Encholm C. 1830.
"Εντσφ Βίδιου Ίβ . ΜΔ.
Ένυάλη Λάμπρου 1918,29. 
Εύαγγελίδου Μ. Ζ 1918.
Εύαγγελίδου Τρ. Ζ 1931,34.
Ευσταθίου Γ. Ζ 1930.
Εύστρατιάδου Σωφρ. Πριόην Λεοντου- 

I πόλεως Ζ 1935.
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F
*Όρα Φ.

ζ

Zachariew S. 1870.
Zekeli Friedr. 1875.
Zeviller Jacques 1927.
Ζήκου Ά σ ΐ , 1928.
Ζήση Ει’ιστ. Ζ 1933.84,35.
Ζήση Μ. Ε. Ζ 1931.
Ziehen J. Ζ 1904.
Ζίψου I. 1883.
Ζλατάρεφ Β. ΜΔ (Ά ρ . 20). 
Zlatarsky Ν. Β. 1928, ΜΔ, ΜΖ. 
Ζουρμαλιάδου Ζηνόβιου Γ. Ζ 191C· 
Ζωηρού Ά λ . 1873.
Ζωναρά Κλ. 1923.

U
Gaertringen Hiller γ . 1886,1906. 
Gail J. Ζ 1821.
Gardner Ρ. Ζ 1876.
Gatterer J 1781,1800.
Geitler L. 1878, Z 1880.
Gello G 1883 π.
Genow G. 1915.
Girardin Paul 1919.
Gliacpw 1897.
Glhck H. 1920 π.
Goodspeed E. G. Z 1907.
Goossens R. MZ.
Grabar A. 1924, MZ.
Gregoire H. MZ.
Grisebach A. 1841.
Gruew I. 1900.
Grumel W. Z 1932.
Gwijie Z 1907.
Guerdjikoff Michael Z 1927.
Gyllii Pet. MZ 1735.
Gullins P. 1632.

n
Hadji Haifa 1812.
Hardvig Paul 1897.
Hasluck F. \V. 1909,11.12. 
Hanzey^L- 1868,76*, Z 1873, 1927. 
Hermann Paul 1891.
Hilgerd A. Z 1880,1901. '
Hiraraer M. MZ.

Ilirsch L. de 1883.
Hoch Ad. 1890.
Hocliwaechter C, von 1913.
Hock A bald (καί δχι Hoeck) 1875, 91, 

91π, Ζ 1877,98,1900,05.
Homole Th. 1892,93.
Hoppe Ernest Max Z 1933. 
Hbrschehnann IV. Z 1874.
Hotfelle P. 1913.
Hiinerwadel W. 19OO,Zl90Q,tl,

Θ

Θ ά μ υ ρ ις  1896,
Θρακός 1916. 
θριίλος "Αλκής Ζ 1931.
Gcoud Π. 1882, 
θωμοπούλου Στ. Ν. Ζ 19_8. ··

I
Ίαλέμου Ό δ. 1878, 97.
Ίζέτ Πασά Τσουνατοιίκα 1916. 
Immanuel, άντισυνταγματάρχης ΜΖ. 
Imbert J. Ζ 1895,
Ίσίρκωφ Α. 1919, ΜΔ, ΜΖ, Ζ 1930. 
Ivanow J. 1911, ΜΖ.
’Ιωακείμ Ίβηρίτου Ζ 1917.
Ίωσηφίδου Γρ. 1920, Ζ 1918.

J

Jacob G. 1913.
Jahmann G. 1915.
Janin R. 1920,1920 π.
Jerome 1901.
Jessen F. de 1914.
Jirecek Constantin 1877, 91, 1881 n, 

ΜΔ, MZ.
Jokl. Ν. ΜΔ.
Jorga Ν. ΜΔ, MZ.

K
Καζάζη N. 1903, 13.
ΚαλαποΟάκη Δ. 1893'.
Καλέμη Δ. 1886, 1907.
Λίαλλίστου Αρχιμανδρίτου Ζ 1980. 
Kalnika Ernst. 1898, Ζ 1926. 
Καλογερά I. Ζ 1932.
Κάλφογλου ΆΦ» 1926,
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Καμπούρογλου Δ Γρ: 1929.
Ivanitz F. 1875, 1876 π, 77 π.
Καραβία Χαρ. Π. Ζ 1916.
Καραγιόβωφ Τ. ΜΔπ, (Ά ρ . 150) 
Karadja C. ΜΔ.
Καραμανχζούκακρ Χρ. ΜΔ, Ζ 1928. 
Καράσου Χρήστου Δ. 1929.
Karo G. 1909.
Καρολίδου Παύλου 1929, Ζ 1902, 03. 
Καρράς Ά ναστ. Ζ 1935.
Κατραπάνη Ά θ . 1906,
Κατσάνου Δ. 1925.
Katsew - Bourgkv 1928.
Ivazarow G. 1901,11,12,13,15.16,18,19,

23,25,26,27,28,29, ΜΔ, MZ, Z1901.01. 
05,08,12,13,15,17,18,21,22,23,24,25,26, 
27,28.

K. Γ. 1886.
Keill L. 1885. Ζ 1885.
Κεραμέως Παππαδοπούλου ΆΌ. δρα 

Παππαδόπουλον.
Κεσιάκωφ Χρ. ΜΔ.
Κεσσίσογλου ΙΙαν. 1897.
Κηπουρίδου I. Α, 1882.
Kiepert Η. 1878.
Kleinsorge J. 1888.
Klotz A. 1913.
Knapp I. A. 1880.
Κνήτη Χριστ. 1909.
Knoll Paul 1875.
Koesler 1883.
Kohl J. G. 1877 π.
Koitscew P. 1910,
Kojouharoff At. 1924, Z 1922.
Κοκκίδη Δημ. 1897.
Κολύμβα Μ. Ζ 1930.
Κομνηνοΰ Π. 1913.
Κονδύλη Δ. Α. 1905.
Koppner Fr. Ζ 1891.
Κούγεα Σ. Ζ 1935.
Κουρίλα Εύλόγίου Λαυριώτου Ζ 1932» 

33,34,35.
Κουρουνιώτου Κ. 1897, Ζ 1935. 
Κουρτίδου *Αρ. Π. 1885,1928. 
Κουρτίδου Κ. Γ. 1897,1905,10,25,20,28, 

MZ, Ζ 1931,32,33.35.
Krafft Ephorus 1877,
Kratchounow Κ.. MZ.

Κρήτη A. 1879.
Κριαρα Μ αν. Ζ 1933.35.
Κρυστάλλη Κο>στα Ζ 1931.
Κυριακίδου Στιλπ. 1910, 19. 20, 21, 28, 

MZ, Ζ 1922.
Κυρίλλου πρ. Άδριανουπόλεως Ζ 1914. 
Κυρίλλου ’ Αρχιμανδρίτου Ζ 1930. 
Κυρίλλου ΣΤ' 1929.
Kubitschek Wilhelm Ζ 1911.
Κ. Χ.Ν. Ζ 1928.
Κωνσταντινίδου Γ. 1887,96. 
Ινωνσταντινίδη Κωνστ. Α, 1922. 
Κωνσταντινίδου Μαρ. Ζ 1906.32,35. 
Κωνσταντοπούλου Κ. 1927,28. Ζ 1931, 

33, 35.

Λ

Λαβρένωφ Τσανκό ΜΖ.
Λαζίδου Γρ. Κ. 1879.
Λακίδου Σάβ. 1899.
Λακωνικού 1922.
Lamartine Αΐ. 1835.
Lamer Η. 1916.
Λαμπάκη Γ, 1906,0S,11.
Λαμπουσιάδου Γ. 1889, 93, 95, 96, 97

1904,06,11,23,28,29, Z1903,32,33,35. 
Λάμπρου Σπ. Π. Ζ 1913.
Λάμι|ια Δ. 1929- 
Λάσκαρη Μ. ΜΖ.
Laskin Η. Ζ 1889.
Latischer Β. Ζ 1887.
Λάιρης I. Γ. 1873.
Latyschew Β. Ζ 1892. ,
Λαυρκότη Άλες. 1897.
Λαυριώτου Σπ. Ζ 1918.
Λαυριώτου Χρ. 1905.
Lazzi \\ . Ζ 1735.
Λεβίδου Σ. Μ. 1906.
Lebzelter Κ. ΜΔ,
Lecbevalier G. Β. Ζ 1800.
Legrand Α. 1906.
Lehmann Κ. 1921.
Lehmann Haupt C. 1921, 23, Ζ 1918, 

21, 23.
Leuze Ε. Ζ 1923.
Λ. I. Γ. Ζπ 1852, 53.
Αιαπη I. 1925.
Λιδάκη I. 1922.
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Lisctiine C. Ν. 1902.
Lobbeeke A. Ζ 1898.
Loeper R. 1908.
Lolling H. G. 1880,83, 89.
Aoti Πιέρ 1913.
Αούβαρη Ν. Ζ 1920.
Λουΐζου Κων. Οίκ. Ζ 1934.35. 
Λουκουλοποΰλου Δημ. 1928. 
Λουλουδοπούλου Μιλτ. 1903. 
Lndwich A. Ζ 1902.
Luskenbach II. 1878 π.
Λυκίδου Μιχ. Ζ 193ι.

Μ

Μ. Α. 1897.
Μαγκριιότου I. 1928, Ζ 1934. 
Macdonald G. Ζ 1899.
Madjarow Μ. 1925, ΜΔ.
Maier J. Ζ 1920.
Μακρίδη Θ. 1922.
Malkina Κ. ΜΔ.
Μανασσείδου Σ. 1874,75, Ζ 1935. 
Ma.no Μ. G. Α. 1826.
Manuehow Ν. Ζ 1925. 
Μανουηλίδου Φιλ. Ζ 1933. 
Μαςίμου Μητροπ. Πλόβδηβ. ΜΖ. 
Marcellns Vicompte de 1839. 
Μαρκοποΰλου Μ. 1882.
Marx F.r.. Ζ 1889.
Μαρτίνου Νικ. Βελανίου 1893. 
Ματαράγκα Διον. Ζ 1931. 
Ματσούκα Σπόρου I. 1923. 
Maurice Jules 1905.
Mauss Μ. Ζ 1921.
Μαυρογένους Σ. 1883.85. 
Mavirodinow Ν. 1926, ΜΖ. 
Μαυρομμάτη Δράκου Ζ 1930.
Μ. Γ. 1887.
Μέγα Ά ν . Μ. 1911.
Μέγα Γ. 'Αν. 1913.
Μελανδινοΰ Ζωής 1928. 
Μελανείδου Δ. Ζ 1931.
Μελέτιος 1728.
Μελιρρύτου Μ.. 1871.
Μετρηνοΰ Α; 1896,97.
Miyer G. Ζ 1896.

Μήκωψ Β. ΜΔ, ΜΖ.
Μηλιαράκη Α. 189?,97.
Μήνκωφ Β. ΜΔ.
Μητσοπούλου Κ. 1897.
Miatew Κ. 1929, ΜΔ, Ζ 1929. 
Michaelis Ζ 1890.
Μιίΐριδάτου Ζ 1932 
Mikew V. Ζ 1925, ΜΖ.
Miller 1S73.
Miller W. Ζ 1913,
Millstich L. 1918 π.
Millingen I. 1874.
Μιουχλούζωφ Ν. ΜΖ.
Mladenow S. 1927, Ζ 1935.
Moltke ν. 1845.
Mommsen Th. 1874, 75, Z 1874.
Moos Dr A. Z 1930.
Μοραβένωφ Κ. Δ. Z 1870, 1931. 
Mordtmaun A. 1879.
Mordtmann I. H. 1880. 83, 92, Z 1925· 
Mose R. J. 1877 π.
Μοσχοπούλου Νικ. 1922.
Mouchmow Ν. 1924, 25, 26, ΜΔ, ΜΖ 

Ζ 1917, 1927.
Mouchurow Ν. 1912.
Μουρούζη Ζ. 1853.
Μουσαίου Γ. Στενημαχίτου 1888. 
Moutaftshiew Ρ. 1912, 15,28, ΜΔ. 
Mowat R. Ζ 1911.
Μπακαλάκης Γ. Ζ 1935.
Μπαλάπτσεφ Δ. Γ. ΜΖ, Ζ 1933. 
Μπατακλήεφ ‘Ιβ. ΜΔ, ΜΖ. , ν 
Μπόνεφ Ίβάν ΜΖ.
Μποντσεφ Γ. ΜΖ.
Muller Dr. L. 1857, 58.
Miinzer Fridrich 1912.
Miinzer Stack 1912, 18.
Munro Arthur 1896.
Munro J. Z 1898.
Miinsterberg R. Z 1911, 15.
Muret L. 1880, Z 1879!
Μυστακίδου B. A. 1S80, 82, 83, 85, 86, 

87, 89, 1909, 20, 29, Z 1932.

N
Ναϊδένωψ Θεοφ. Ζ 1928.
Ναζλέμωφ Ίβάν ΜΖ.



'Ονόματα συγγραφτων

Νέδεφ Στ. ΜΔ.
Νεϊρ βεϋ 1927.
Νίδερ Κ. 1928.
Νικόλωφ Τ. ΜΑ.
Neubauer R. Ζ 1875.
Νίκωφ Π. ΜΖ.
Nicetas Β. 1861.
Ντολαπτσήεφ Ν. Άντ. Ζ 1928

Α

Ξ. 1925.
Ξενοποΰλου Γρ 1929.

Ο

Oberhummer Ε. ΜΖ.
Obs Ε 1921.
ΟΙκονομίδου Άπ. Β. Ζ 1933. 
ΟΙκονομίδου Ν. Γ. Ζ  1933. 
Οικονόμου Κ. 1819.
Οικονόμου Κωνστ. Ζ 1934. 
Όρλάνδου *Αν. Κ .  Ζ 1933. 
Όρςρανίδου Δρ. Ανθίμου 1920. 
’Ορφανού Τριπτολέμου 1897.
Ostir Κ. Ζ 1923.
Οΰράνη Κ ώ σ τ α  Ζ 1932.

Π

Π. 1885, 1906.
Π. Α. 1896.
Παλαιολόγου *Αθ. 1S96.
Παλαμά Κ. 1896, Ζ 1931.
Πάλλη A. Α. 1924.
Παναγιώτου Τερπ. Ζ 1883.
Pandelew J. 1927, Ζ 1930. 
Παντελίεφ Όρμαντξήεφ Ίβ. Ζ 1928. 
Παπαβασιλείου Γ. Ζ 1916. 
Παπαγεωργίου Πέτρου Ν. Ζ 1893, 
Παπαδημητριού Σ. 1907. 
Παπαδοποΰλου ’Αλεξάνδρας 19.0, 

Ζ 1931.
Παπαδοποΰλου ’Αλεξάνδρου 1928. 
Παπαδοπούλου Γ. Π. 1868. 
Παπαδοποΰλου I. Β. 1928,29.

40ο

Παπαδοποΰλου Κεραμέως Α. 1883,86 
97, 1900,02,08, Ζ 1891. 

Παπαδοπούλου Νικ. Ζ 1932. 
Παπαδοποΰλου Νικ. Β. 1929. 
Παπαδοποΰλου Χρ. 1877. 
Παπαδοπούλου Χρ. (νυν ’Αρχιεπισκό

που ’Αθηνών) 1890,91,95,97. 
Παπαευγενίου Άπ. 1926. 
Παπαϊωαννίδου .Κ. Δ. 1909,13,28,29, Ζ 

1894,1912,26,27,28,30,31,33. 
Παπαϊωάννου Γιάννη 1929. 
Παπακοινσταντίνου Π. 1883. 
Παπαμιχαήλ Γρ. Ζ 1914. 
Παπαρρηγοπούλου Κ. Ζ 1876. 
Παπαχριστοδοΰλου Μοσχ. 1928, 29,

Ζ 1932,33,35.
Παπαχριστοδοΰλου Περ. 1928. 
Παπαχριστοδοΰλου Πολυδ, 1910,15,24,

25,26,27,28,29, Ζ 1911,12,31,32,33,35, 
Παππακυριακοΰ Σταμ. 1903. 
Παρανίκα Μ. 1864,66,71,75,78,86,91 

95,1900, Ζ 1892.
Παρασκευοπούλου Άναγ. 19ΐ2,Ζ1932. 
Παρασκευοπούλου Θ. Μ. 1888. Ζ 1889. 
Παρασκευοπούλου Χαρ. Ζ 1935. 
Παρασχίδου Ν. Ζ 1931.
Parvan V. ΜΔ, Ζ1914.
Πασπάτη Α. 1875.
Pastouhow I. 1929.
Πασχάλη Δ. Π. Ζ 1930,32,33,34.
Patsih 1907.
Peew Dr. Al.. 1924,26,27.
Πειρατικού 1897.
Πελεκίδη Σ. 1928.
Πελτέκη Μαξαράκη 1923.
Pennenrum Alain de 1913. ΜΖ. 
Perdrizet Ρ. 1889,96,97.99,1911,Ζ 1904. 
Petit Louis Μ. 1904,08.
Πετκάνωφ Κ. Ν. Ζ 1928,30.
Petcow Ν. 1926, ΜΔ, ΜΖ.
Πετρίδου Π. 1929.
Πέτρου Γ. Πέτρου 1913, 15.
Πέτση Ίωάν. Κ. Ζ 1931.
Pettazoni Rafacele 1908.
Picard Ch. 1912, 13, 21.
Pick Β. ΜΖ, Z 1899, 1910.
Πλιάτσικα Άγγ. *Έφφης .Ζ 1931,83
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Πολίτου Ν. Γ. 1909, 15. 
Πολυμένου Ανδροκλή 1929. 
Ποππέσκου Εχ»στ. 1897.
Πόπωφ Στ. Ζ 1928, 39.
Popow R. 1929, ΜΔ, ΜΖ.
Posenti G. Β. Ζ 1902.
Puttier Ε. 1880, Ζ 1916.
Πουλάκη I. Ζ 1935.
Πουρναρά Α. Π. 1885.
Προδρόμου θ^οδ.1915.
Πρότιτς A. ΜΖ.

p

Radit G. Ζ 1887.
Ρόδου Κ. 1921 
Rachenow Al. Ζ 1932.
Ρασένωφ Χρ. ΜΖ 
Ρασποϊνίκωφ Σ.·.. ΜΔ,Ζ 1930. ΜΖ. 
Regel W. von 1887, 1905, Ζ 1897. 
Regling Κ. Ζ 1910, 1921.
Reinach A. J. 1912.
Reinach J. 1883.
Reinach S. 1880, 1883, 1905; MZ. 
Reinach Th. Z 1902.
Remond G. 1913.
Renipe J. J.Z 1927.
Ρεσένωφ Άλ ΜΖ.
Reuss Ζ 1876·
Ribezzo F. MZ,Z1917.
Riese Alexaner 1877.
Rizoff D. 1917.
Robert L. Z 1929.
Rochette Raoul 1814,36.
Rockstroh E. Z 1874.
Ροδοοίνου N. Z 1933.
Ροδοπούλου N. A. 1907.
Roesbr 1872.
Roesler Z 1883.
Ronzevalle L. 1912 Z 1912.
Rose Z 1882 
Rossbach Otto 1901.
Rostowtzeif Μ. MZ.
Rostowsew Z 1911.
Roswadowskv Joannes 1908. 
Rudloff-Hille MZ.
Rnelle L. L. 1886.
Ruzicka Leon MZ Z 1915, 17.

Σαβράμη Ευαγγέλου Ίω. Z1933, 34,35. 
Σακελλαριάδου Σπήλιου X. 1929. 
Σακελλίων I. 1887, 89,'
Salac Α. Ζ. ΜΔ, ΜΖ.
Sallet A. W, 1871, 77, Ζ* 1874, 75, 82. 
Σ. Α. Μ. 1925.
Σαμαρτζίδου Χρ. 1891.
Σαμίδου 1929.
Σαμοθράκη Άχ. 1900, 28, Ζ 1931, 32. 
Σαραντή Μιλτ. 1928, Ζ 1934, 35. 
Σβράφογλου ’Ιγνατίου 1929.
Σάρδεων Γερμανού Ζ 1935.
Σαρπηδών 1897.
Σάρρου Δ. Μ. 1923, 25,
Σαρωνίδου 1897.
Sauppe 1853.
Savadjiari Leon 1919, Ζ 1922,
Saxon Mills Μ. 1919.
Σβολοπούλου Δημ. Κ. 1922.
Σβορώνου I. Ν. 1890, 1911, 13.
Σγουρή Γεωργ. Ζ 1932.
Schaffer F. 1904, 18,1893π, Ζ 1895,1903 
Schischmanow 1891.
Schkorpil We. Ι88δπ.
Schlumberger G. 1883, Ζ 1883. 
Schneider R, Z 1874, 87, 1902. 
Schotensack 1861.
Schrbder B. 1912.
Schrumpf G, Z 1882.
Schuhard C. Z 1901, 24.
Schultz A. M. F. 1853.
Segre M. MZ.
Seltmann E. Z 1895.
Σεμερτζήεφ Χρ. MZ.
Seure Georges 1898, 1900, 01, 04, 06, 

07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 29, ΜΔ, MZ, Z J904, 
20, 28.

Severeano G. ΜΔ, MZ.
Seyrig Η. ΜΔ, Z, 1927.
Σηλυβριανής 1922.
Σημηρκήτη Άγγ. 1907.
Σίδερη Ν. Ζ 1931.
Σιδερίδου Ξεν. Ζ 1932, 33.
Sieglin W. 1898.
Σιρπάνου Γεωργ. Ζ 1932.

X.
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Σίσκωφ Σ τ . Ν. Ζ 1928.
Sivers Ε. W. 1812.
Six j . ’ Ζ 1876.
Σκαρλάτου Γ. 1929.
Skok Ρ. ΜΔ.
Σκορδέλη Β. 1860, 61, 65, 66, 67, 68, 

72, 74, 77, 85, 89, 92, 96, 1928, 29, 
Ζ 1907, 35, Ζπ 1887.

Skorpil Herm. 1885, 98, Ζ 1900. 
Skorpil Κ. 1885, 98, 1913, 25, 27, ΜΔ, 

ΜΖ, Ζ 7900.
Solmsen F. Ζ 1895.
Solari A. Ζ 1912.
ΣπαΟάρη I. Ζ 1933, 34, 35.
Σπανούδη Κ. 1906.
Σπυροπούλου Ν. Κ. 1928.
Srebrnv St. ΜΖ.
Stain Arthur 1923.
Στακίδου Σάββα Θ. 1874.
Σταματιάδου Άρχιμ. Νεοφ. Ζ 1930. 
Σ[ταμούλη A. Α.] 1928. Ζ, 1932, 33,

, 34, 35.
Σταμούλη *Αν. Κ., 1904, 25, 26, 28, 

Ζ 1935.
Σταμούλη Μ.λτ. 1905, 07, 28, 29,

Ζ 1931, 33, 34.
Σταμούλη Σ· (δρα καί Δημοσθ-ενόπου- 

λο?) 1906, 13, 29.
Σταμούλη-Σαραντή Έλπιν. 1920, 21, 

22, 23, 24, 25,27, 28,29, Ζ1931, 33;34.
Σοαμβολόσκη' Χρήστου Ζ 1927. 
Standford Edward 1877.
Στανιμήρωφ Στ. ΜΖ.
Stanimirove S. 1928.
Stastni J. 1905.
Stau.n Chatze Z 1912.
Stein A. 1920.
Stein C. Z 1922.
Stephani C. Z 1882.
Stern F. Z 1900.
Σεεφανιδου Βασ. 1905, 07, 27. 
Στεφανώφ Στ. ΜΔ.
Στογιάνωφ Ίβάν ΜΔ.
Strazulla V. 1902, Ζ 1901, 03.
Strein F. Ζ 1900.
Συμεών Μητροπολίτου Βάρνης καί

Πρεσθλάβας ΜΔπ.
Συμεώνωορ Στ. ΜΖ.
Synvet A. 1877.
Σχολαρίου Δωροθέου 1877.
Sutherland Meuzies 1894.
ΣωΤηριάδου Γ. 1918,
Σωτηρίου Γ. Α. 1928, 29.

Τ

Tacckella D. 1894, Ζ 1898, 1903. 
Tackenberg Κ. 1929.
Tafel Th. L. Frid. 1837, 41, 42,' 46. 
Takela A. Z 1302.
Ταμβακιδου Ά δάμ. 1929, Ζ 1931. 
Τανταλίδου Ήλ. 1871.
Ταπεινού Έλ. 1890, 1913, Ζ 1891, 92. 
Tafrali D. Ζ 1927.
Tchilef Ρ. Ζ 1924.
Τζημήτρα Θανάση 1929- 
Τζιόβα Ινωνστ. Ζ 1932.
Toraaeshek W. 1869, 82, 92, 93, 1904, 

Ζ 1894.
Todorow J. 1928, ΜΔ, ΜΖ.
Τόντορωφ Πέτρου ΜΔ.
Tonew Μ. 1925, ΜΖ.
Τόσσεφ Α. Μ Δ.
Τρύφωναχρ Ίορδ. ΜΔ, ΜΖ.
Τσιμπρή Μ. Ζ 1932.
Τσόντσεφ Δ. ΜΔ. (Ά ρ . 99).
Τσουκαλά Γ. 1851.
Τσούντα Χρ. 1882, 97, 1928.
Tuma 1886.
Tzenoff G. 1914.

Υ

Uklrig G. Ζ 1881.
Ungar F. 1915.

Φ

Φαρδύ Νικ. 1896, 97.
Φάσμερ Μ. ΜΔ.
F. Β. Ζ 1924, 27.
Φελούκη Εύαγγ. Ζ 1932.
Φέχερ Γ. ΜΔ.
Φιλαρέτου Γ. Ν. 1925.
Φιλήντα Μ. 1928, Ζ 1932, 33, 34, 35. 
Filow — Welkow—Mikow ΜΖ.
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Fiio'v 13. 1909, 10, 15. 17, 18, 25, 29, 
ΜΔ, Ζ 1913, ΜΖ.

Ficlier Ζ 1910.
Foville 1911.
Poucart F. Ζ 1831, 98- 
Foucart Ρ. 1909.
Φραγκίδου J. Θ. 1888.
Friedrich C-. Ζ 1905.
Friedliinder J. Ζ 1871,
Frid/.e von Η. Ζ 1909.
Φωτιάδου Ευαγγέλου Π. Ζ 1934. 
Φωτίου Είρηνουπόλεως 1919.

X

Χαρίτωνοςέπισκότιου Δραγοβιτίας ΜΔ. 
Χασιιυΐου Γ. 1874.
Χασκότου Έμμ. 1899.
Χατζηβασιλείου Ζήση Ζ 1935. 
Χατζηόάκμ Γ. 1928.
Χατζηδανιήλ Δημητριου 1905. 
Χατζηκάλου Μαρίας Ζ 1910. 
Χατζηπαναγιώτη Δ. 1928. 
Χατζοπούλου Κ. 1897, Ζ 1932. 
Χατζοπούλου Νικολ. Α. 1885- 
Χατζησταΰρυυ Χρυσοστόμου 1912. 
Χόνδρη Δ. 1915.
Χουρμουζιάδου Ά ν , 1873. 
Χουρμουζιάδου Κ. 1919.
Χρηστίδου Γ. Ζ 1931.
Χριστοδούλου Μελισσηνοΰ 1880, 91,97.

Χρυσοστόμου Σμύρνης Ζ 1913. 
Χώτζη Σ. Ζ 1932.

ψ

Ψάλιη Σταμαυίου 1905, 19.
Ulilrig Ζ 1881.
Unger Fc. 1915.

V

yiqnesnel A. 1855, 04.
Vogue Vicomptc C. A. de Z 1880. 
Vulpe R. ΜΔ

W

Walsh R. 1828.
Waser 1872.
Weinreick Ο. Z 1913.
Weiss J. ΜΔ 
Weiss Ο. Z. 1927 
Welinkofer Μ. Z 1930 
West A. A. Z 1929,
Wieseler F. 1875, 79, Z 1880. 
Wilke G. 1910.
Wischer F. 1874.
Woeniel J. T. 1848 π 
Wolters P. 1892



U I B A I O K P 1 S I A  
ΛΡΧΕΙΟΝ TOY ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΙΤΑΦ ΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Του παρά του κ. ΙΙολ. ΓΙαπαχριστοόοΰλυυ διευθυνομένου ’Αρχείου 
έςεδόθη καί το δεύτερον τεύχος τοΰ Α' τόμου.

Τά περιεχόμενα τοΰ τευχους δημοσιεύονται εις το οϊκεΐον μέρος τής 
έν τώ παρόντι τόμψ δημοσιευόμενης συμβολής εις την Θρακικήν βιβλιο
γραφίαν (σ. ο SO).

Σχετικώςμέ την έκδοσιν ταΰτην δ κ. Εΰστρατ. Ζήσης μας αποστέλ
λει τάς κατωτέρω σημειώσεις τάς οποίας καί παραθέτομεν:

«Εις την σελίδα 253, εις την σημείωσιν 152, άναφέρεται ή λέςις κ α- 
<ρ ε λ τ έ, την οποίαν δ σεβαστός μας καθηγητής κ. Μυρτ. Άποστολίδης, 
έν υποσημειώσει, εις την σελ. 257, λέγει ότι είναι παραφθορά τής γαλλικής 
φράσεως«οαίέ au lait». 'Ημείς εις την Θράκην έγνωρίζομεν τήν λέςιν αυ
τήν όχι ως κ α φ ε λ τέ άλλα <υς κ α φ αλ τ ή, νομίζοιιεν δέ ότι εί
ναι σύνθετος τουρκική εκ τοΰ κ α φ έ καί τής προθέσειος ά λ τ ή, ή ό
ποια εις τήν τουρκικήν σημαίνει υ π ό, κ α τ ό π ι  ν, μ ε τ ά. Συνέ- 
βαινε όμως τό κ α φ α λ τ ή, δηλ. το πρόγευμα, νά μή γίνεται κατόπιν τοΰ 
καφέ, αλλά μαζί μέ τον καφέν. ’Ίσιος όμως οι Τούρκοι νά έπρογευμάτιζυν 
αμέσως μετά τον καφέν, οπότε δεν είναι ανάγκη νά άναζητήσωμεν 
άλλας εξηγήσεις. Έν εναντία περιπτώσει πρέπει νά έρμηνεΰσωμεν τήν 
παρά τοΐς τοΰρκοις πρόθεσιν ά λ τ η  ως αντίστοιχον τής ιδικής μας 
προθέσεως μ ε τ ά ή οποία συντασσομένη μετά αιτιατικής σημαίνει κ α- 
τ ό π ι ν καί μετά γενικής σημαίνει δ μ. ο ϋ.

’ Επίσης εις τήν σελίδα 00, όπου δ φιλόπονος γυμνασιόπαις Χαραλ. 
ΙΙαρασκευόπουλος προλογίζει τήν λαογραιρικήν του μελέτην, εις τήν 3ην 
παράγραφον λέγει ότι οί κάτοικοι Έζαμιλλίου (Καλλιπόλεως) «λόγιο τοΰ 
Μ ι κ ο α σ ι α τ ι κ ο ΰ πολέμου«μετετέθησαν»(δηλ.μετετοπίσθησαν) εΐ.ς κτλ. 
’Ίσως δ κ. ΙΙαρασκευόπουλος έκ παραδρομής νά περιέπεσεν εις τό λάθος 
αυτό. Λι.ότι είναι γνωστόν ότι οί κάτοικοι τοΰ Έςαμιλλίου υις καί τής Καλ- 
λιπόλειος καί πολλών άλλων πόλειον καί χωρίων τής Θράκης και τής Μι- 
κοάς ’Ασίας δεν μετετοπίσί) ησαν κατά τον Μικρασιατικόν πόλεμον, άλλά 
κατά τον Πανευρωπαϊκόν. ’Άλλωστε εις τήν άμέσιος έπομένην παράγρα- 
η)ον δ κ. ΙΙαρασκευόπουλος λέγει ότι τό 11)17 (λανθασμένιος βέβαια 
διότι έπέστρεψαν μετά τήν ανακωχήν ή δποία έγένετο τό 1918) έπέστρε- 
ψαν οί κάτοικοι τοΰ Έςαμιλλίου εις το χωρίον τιον, ενώ δ Μικρασιατι
κός πόλεμος ήρχισε κατά τό 1919.

Επίσης εις τήν σελίδα GO έν υποσημειώσει δ κ. ΙΙαπαχριστοδοΰλου 
ερμηνεύει τήν τουρκικήν λέςιν μ π α ρ ί ς ώς σ υ μ φ ω  ν ί α ν. ’ Ενώ εί
ναι γνωστότατου ότι ή λέςις αΰτη σημαίνει ε ί ρ ή ν η ν καί όχι συμ
φωνίαν».
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ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΛ ΕΠΙΤΓΟΠΪΙ
Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Γ. Γοαμματεΰς ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 
Ταμίας ΙΩΑΚΕΙΜ Λ ΑΓΙΑΣ
Σύμβουλοι ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜ ΟΥΑΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΛΑΙΔΙΙΣ 
ΖΗΣΗΣ Χ α ΤΖΙΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΘΩΜΑΣ ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΦΑΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΙΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΜΠΚΟΣ 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ Ο Υ ΤΖΟ Σ  
ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΛΔΗΣ  
ΚΩΝ'ΤΙΝΟΣ ΠΑΓΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΓΚΕΡΛΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΠΠΩΝΙΙΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΒΕΡΗΣ 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΙΪΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΧΑΊΖΗΘΩΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 
ΣΘΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΝίΤΣΑΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Μέγας Ευεργέτης
ν .ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. Π. ΣΤΑΜΟΥΆΙΙΣ 

Ευεργέτης
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Θρακικύν Κέντρον, άθλοθετοϋντος τοϋ ες ’Ανατολικής Θράκης 

κ.Ίωακείμ Λάγια, προκηρύσσει διαγώνισμα διά την έξιστόρησιν των γεγο
νότων των τελευταίων χρόνων (1900—1922) τής ’Ανατολικής Θράκης, 
των σχετίζομενιυν μέ τό εκεί ελληνικόν σταιχεΐον. Ή  εν λόγω συγγραφή 
δέον να άναφέρεται:

α) εις τά κατά την άνω περίοδον πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα (τά 
προ τοϋ Τουρκικοί Συντάγματος—μεταπολίτευσις 190Η—βαλκανικοί πό
λεμοι—διωγμοί κατ’ αϋτοϋς—παγκόσμιος πόλεμος—διωγμοί κατ’ αυτόν— 
ανακωχή 1918—παλινόστησις έκδιωχθέντων περίοδος 1918— 1922—Μι 
κρασιατική καταστροφή—εκπατρισμοί 1922—προσφυγή καί έγκατάστα- 
σις εις τήν έλεΐ’-θέραν Ελλάδα).

β) εις τήν γεωγραφικήν περιγραφήν, καί
γ) εις τήν κοινοτικήν, κοινωνικήν, εμπορικήν, βιομηχανικήν καί έν 

,γένει οικονομικήν όργάνωσιν καί ζωήν.
Έκαστη μελέτη καθαρογραμμένη καί επί τής μιας μόνον πλευράς 

τοϋ χάρτου δέον νά ϋποβληθή εις τύ Θρρκικόν Κέντρον (Βουλής 20) τό 
βραδϋτερον μέχρι τής 80 Μαρτίου 19S0 1) καί, ει δυνατόν, νά είναι δα
κτυλογραφημένη εις τριπλοΰν.

Τά υποβληθησόμενα κριθήσονται υπό τριμελούς επιτροπής όρισθησο- 
μένης παρά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου.

Τά βραβευθησόμενα έργα περιέρχονται εις τήν κατοχήν τοϋ Θρακικοϋ 
Κέντρου, τό όποιον καί επιφυλάσσει εις εαυτό τό δικαίωμα τής έκδόσεώς 
των, οπότε παραχωρεί πεντήκοντα,αντίτυπα εις τον συγγραφέα.

Ως έπαθλον ορίζεται τό ποσόν των δέκα χιλιάδων δραχμών.
Γίνονται δεκταί καί μελέται άναφερύμεναι εις μίαν μόνον επαρχίαν 

τής ’Ανατολικής Θράκης ή καί εις έν των τριών δεμάτων (α, β, γ), 
αλλά τό Θρακικόν Κέντρον επιφυλάσσει εις εαυτό τό δικαίωμα νά βρά
βευση οίοδήποτε κρίνη καλύτερον ή νά διανείμη τό βραβεϊον μεταζυ τών 
καλυτέρων πραγματειών. Έν περιπτώσει μή υποβολής έργων ή αν ταϋτα 
δεν θεωρηθώσι βραβεϋσιμα ό διαγωνισμός αναβάλλεται.

Τά έργα θέλουσιν υποβληθεί μέ ψευδιόνυμον, εντός δέ ιδιαιτέρου 
φακέλλου έσφραγισμένου έχοντος έξω τό ψευδώνυμον -θέλει υπάρχει, τό 
όνομα καί ή διεϋθυνσις τοϋ άποστολέως.

Τά άποστελλόμενα έστω καί μή βραβευθέντα δεν επιστρέφονται.
Οι έπιθυμοϋντες σχετικάς πληροφορίας καί βοηθήματα (βιβλία κτλ.) 

παρακαλοϋνται όπως άποτείνωνται εις τό Θρακικόν Κέντρον καθ’ έκά- 
στην 11— 1 ή γραπτιος.

1) ΊΤ προθεσμία άρχικώς όρισθεΐσα διά τήν 30 Νοεμβρίου 1935 παρετάθη 
ακολούθως μέχρι 30 Μάρτιοι» 1936.


