ΠΡΟΛΟΓΟΙ
Το «Άρχείον του Θρακικοΰ Ααογραφικού και Γλωσσικού Θη
σαυρού», οργανον τήο Εταιρείας Θοακικών Μελετών, λαμβάνει την
ονομασίαν ΑΡΧΕΓΟΝ ΘΡΑΚΗΣ και τούτο διά την ταχυτέραν κατά
τάς συζητήσεις έκφώνησιν του τίτλου του. Ή μετονομασία αυτή κατ'
ούδέν επηρεάζει την μέχρι τούδε έπικρατήσασαν άκεραιότητα τής έν
νοιας τοϋ ΘρακικοΟ τούτου δημοσιεύματος.
Π ράγματι τοΰτο εξακολουθεί νά περιλαμβάνη εις τάς σελίδας
του παν $έμα άφορών την Θ ρ α κ ι κ ή ν π α τ ρ ί δ α . Έ π ί πλέον διά
τής κα$ιερώσεως νέου τίτλου έκφεύγει άπδ την στενήν έννοιαν ένδς
δημοσιεύματος, εις το οποίον διά τοϋ σήμερον ίσχύοντος τίτλου περι
κλείονται προβλήματα άποκλειστικώς λαογραφικά και γλωσσικά.
Μέ τον νέον τίτλον διευρύνεται ο κύκλος παντδς επιστητού άναγομένου εις την Θράκην, θύτου τδ Άρχείον Θράκης κρατεί τοϋ λοιποϋ
ανοικτάς τάς στήλας του εις οίανδήποτε ύλην άπτομένην τοϋ Θρακικοϋ κόσμου. ’Αποτελεί συνέχειαν τοϋ έκλεκτοϋ τούτου Θρακικοϋ ορ
γάνου, τοϋ οποίου ό άξιος ιδρυτής και άπαράμιλλος πνευματικός πα
τήρ υπήρξεν ό Αείμνηστος ΠΟΑΤΔΩΡΟΣ Π Α Π Α Χ ΡΙΣΤΟ ΔΟ Υ Α Ο Ϊ.
Έ ξ άλλου, ούτος έχρησιμοποίησεν έπανειλημμένως τον τίτλον «Άρ
χείον Θράκης» εις διάφορα δημοσιεύματά του. Δέον νά σημειω$ή,
ότι ο τίτλος ούτος εναρμονίζεται έννοιολογικώς περισσότερον προς τά
υπό διαπραγμάτευσιν δέματα τής Θράκης.
Έ ν τέλ^ει, ή Έ ταιρεία Θρακικών Μελετών, λαμβάνει μετ’ εύχαριστήσεως γνώσιν τής εγγράφου άνακοινώσεως, διά τής οποίας ή
κ. Ουρανία ΙΙαπαχριστοδούλου, σύζυγος τοϋ αειμνήστου Πολυδώρου
Παπαχριστοδού)ωυ, βέβαιοί ότι ούδεμίαν υλικήν άξίωσιν διατηρεί έπί
τοϋ τίτλου τοϋ περιοδικοϋ, επιθυμούσα ώς λέγει, νά διατήρησή ή σοβαρότης τοϋ περιοδικού εις το ύψος, εις το οποίον άπέβλεψε και έκράτησεν τούτο ο άποβιά»σας σύζυγός της, Πρόεδρος τής Ε ταιρείας Θρα
κικών Μελετών.
Ά $ήναι
’Ιανουάριος

1969

'II έπί τών έκδόσεων τής Ε.Θ.Μ.
Γνιυμοδοτική ’Επιτροπή

«Θράκη σέ κράζουμε !»
Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου

ΔΗΜ. ΔΙΟΝ. ΖΑΓΚΛΗ
Στρατηγού έ. ά.

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ Α Ρ Χ Α ΙΑ Σ Θ ΡΑ ΚΗ Σ
Α'
ΕΙΣ Α Γ Ω Γ ΙΚ Α
’Α ρ χ α ί α

Γ ε ω γ ρ α φ ί α — ’Ο ν ο μ α σ ί α

τής

Θ ρ ά κ η ς

Διάφοροι εκδόσεις υπάρχουν, σχετικώς με την ονομασίαν τής χώρας
ταύτης. Ό Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ζ ', ο Π ορφυρογέννητος(') ανα
φέρει ότι ή χώρα ώνομάσθη «Θράκη» εκ τίνος βασιλέως Θρακός καλούμενου,
ζήσαντος κατά τήν μυθολογικήν περίοδον καί δστις άπέθανεν εκεί, ή από του
υιού τοΰ Κρόνου καί τίνος νύμφης Τιτανίδος τοΰ Δολόγκου, έκ του οποίου
κατάγονται καί οί Δόλογγοι, τό πρώτον έθνος των Θρακών(123*). Ό ιστορικός
καί ποιητής ’Ιωάννης Τζέτζης (I Β ' αιών) αναφέρει οτι κατ’ απόσπασμα
τού 5Άνδρο)νος τού Άλικαρνασσέως (τύ όποιον αναφέρει εις τήν Λυκόφρονος
Κασσάνδραν 894) Θράκη ώνομάσθη έκ τής ομωνύμου θυγατρός τού ’Ωκεα
νού, δστις νυμφευθείς τήν Πομφολύγην καί τήν Παρθενόπην, άπέκτησεν έκ
μεν τής μιας τήν ’Ασίαν καί τήν Αιβύην, έκ δε τής έτέρας τήν Ευρώπην καί
τήν Θράκην.
Εις απόσπασμα τού Άρριανοΰ τό όποιον αναφέρει ό Ευστάθιος εις τήν
Διονυσίου Περιήγησιν (στ. 322) (Θ ή Θράκη έλαβεν τον όνομα έκ τίνος
νύμφης καλούμενης Θράκης καί ή χώρα εκαλείτο πρότεροιν Πέρκη.
(1) Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο ς .
Περί Θεμάτων.
Β. ι'. «Ή δε Θράκη δνομαισίαν μέν ειχεν από Θρακός βασιλέως τοΰ πάλαι, έν αυτή
τελευτήσαντος, ή από νΰμ,φης Τιτανίδος άφ’ ής καί Κρόνου Λόλογκος, οθεν τό πρώ
τον έθνος των Θρακών Δόλογκοι ονομάζονται».
(2) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς
εΐς λέξιν «... καί «από νύμφης Τιτανίδος,
άφ’ ής καί Κρόνου Δόλογκος. *Έστι καί ή Θράκη χώρα ή Πέρκη εκαλείτο καί Άρια».
(3) Ε υ σ τ ά θ ι ο ς
εις
Διονυσίου
π ε ρ ι ή γ η σ ι ν . στ. 322, έκδ.
Ζωσιμαδών. Βιέννη 1808. «'Ο δ’ αυτός Άρριανός καί Θράκην τινά ιστορεί νύμφην
σοφήν άιμφί έπωδάς τε καί φάρμακα, οί'αν τα μέν έλκώσαι των παθημάτων φα,ρμάκοις, τά δέ έριγάσασθαι, δποία τις καί ή Μήδεια Ιστόρηται, καί ή Άγιαμήδη, καί ή
θρυλουμένη Κίρκη’ καί από ταύτης τής Θράκης δοκεϊ ώνομάσθαι ή χώρα, Πέρκη
ποτέ καλούμενη...».
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'Ο ’Ιουδαίος ιστορικός Ίώσηπος αναφέρει ότι ή χώρα έκλή-θη Θράκη
έκ του Θείρα ενός τά>ν επτά υιών του Ίάφεθ, απογόνου του Ν ώ ε(’). Τούτο
όμως δεν φαίνεται πιστευτόν, διότι εις άλλο σημεΐον τής ιστορίας του γράφει
ότι καί όλοι οι "Ελληνες κατάγονται έκ τίνος Ίωάννου «από Ίωάννου ’Ιωνία
καί πάντες οί "Ελληνες γεγόνασι».
'Ο ιστορικός Π . Καρολίδης είς την εισαγωγήν τής ιστορίας Κ. Π απαρρηγοπούλου δίδει, μίαν άλλην έξήγησιν(12) καί υποστηρίζει ότι τό όνομα
Θράξ άρχήθεν ειχεν έννοιαν ήθικήν μετατραπεϊσαν υπό των Ελλήνων είς
φυλετικήν.
'Τπάρχει καί άλλη γνώμη ότι ή λέξις Θράκη προέρχεται έκ μετασχη
ματισμού τής λέξεως «Τραχεία» διά τής οποίας εκαλείτο ή χώρα λόγω του
τραχέος καί δυσχειμέρου κλίματος. 'Ω ς οίκήτορες δε αυτής λέγονται οί Σκέλλις καί Κασσαμενός, κατ’ απόσπασμα του Άνδρίσκου άναφερομένου υπό του
Π αρθενίου (3) , όρμηόέντες έκ τής νήσου Νάξου.
Κατά τνας έκ των νεωτέρων ή λέξις «Θράκη» είναι σιμιτική: THRAG H = πόρος καί σημαίνει την από τής Α σίας διά του πορθμού του Βοσπόρου χωρισθεΐσαν χώραν. Ά λλ’ ή γνώμη αύτη, μολονότι συμβιβάζεται με τήν
έννοιαν, τήν οποίαν έδιδον είς τό όνομα τούτο κατά τούς άρχαιοτέρους χρό
νους δεν φαίνεται πιθανή. ( Π ρβλ. Ά δ. ’Αδαμάντιου, αί γεωγραφικοί περιπέτειαι. του ονόματος Θράκη είς «Θρακικά». Τόμ. Α ' 1928, σελ. 374).
Κατά τον F A D R E D ’ O LIV ET, τον σοφόν έκδότην των «Χρυσών ’Επών»
του Πυθαγόρου, ή λέξις «Θράκη» είναι φοινικικής καταγωγής έκ τού φοινι
(1) Ί ώ σ η π ο ς . Β ι β λ ί ο ν Α '. κεφ. ζ'. «Θείρης δε Θείρας μέν έκάλεσεν,
ών ήρξεν, Έ λληνες δέ Θρα,κας αυτούς ώνόμασαν».
(2) Κ α ρ ο λ ί δ η ς Π . εισαγωγή είς τήν Ιστορίαν τού Έλλην. Έ θνους Κ. Παπαρηγοπουλου, σελ. μη', έκδ. 5η. «Τδ δνομα Θράξ (Θράκες) έζήτησαν τινές νά συνάψωσιν προς τδ Ελληνικόν «Θρέω, Θροώ, Θρύλος, καί δή καί προς τδ θρήσκος,
θρησκευειν καί θρησκεία». Είναι γνωστόν ότι ή θρησκεία εν τώ άρχαίω Ελληνισμέ
δ&ν σημαίνει εκείνο οπερ νϋν σημαίνει παρ’ ήμΐν, ήτοι ιδέαν καί γνώσιν τού θείου
μετά δογμάτων πίστεως καί ηθικών παραγγελμάτων ώσπερ θείων έντολών (τό έργον
τοΰτο έτέλει παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησι ή ποίησις μετά πάσης πνευματικής ελευθε
ρίας), άλλ’ απλώς λατρείαν τοϋ θείου δι’ ύμνων καί θυσιών καί τελετών ή όργιασμ,ών
τελουμένων. ’Εντεύθεν δέ καθίσταται πιθανόν οτι τδ δνομα Θράκες έν τή καθολικότητι αυτού έδόθη ΰπδ τών Ελλήνων είς τά πολλά καί διάφορα καθ’ έαυ,τά ίδια δνόματα φέροντα έθνη, κ·αί τδ δνομα τούτο έκ τής έννοιας τής ήθικής μετέστη παρά
τοΐς Έλλησιν εις φυλετικήν».
(3) Βλέπε Σ π ή λ ι ο υ X. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ «Πόλεις καί θέσμια Θράκης
καί ’Ιωνίας» σελ. 15 έκδ. 1929. «Ιστορεί Άνδρΐσκος ίέν Ναξιακών β'. Σκέλλις τε
καί Κασσαμενός οίκήτορες Θράκης, όρμήσαντες άπδ νήσου τής πρότερον μ,έν Στρογ
γυλής, ύστερον δέ Νάξου κληθείσης».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Ό Άνδρΐσκος ύπήρξεν Ιστορικός τού 3ου ή 2ου π.Χ. αίώνος ό ό
ποιος έγραψε τά «Ναξιακά».
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κικού «Ρακχιβα», τό όποιον σημαίνει «ό αιθέριος χώρος ή τό στερέωμα». Διά
τούς ποιητάς όμως καί τούς μεμυη μένους τής Ελλάδος, όπως ό Πίνδαρος, ό
Αισχύλος, ό Πλάτων καί άλλοι, τό όνομα «Θράκη» είχε συμβολικόν νόημα
καί έσήμαινε: την Χώραν τής αγνής διδασκαλίας καί τής Ίεράς ποιήσεως,
ήτις πηγάζει εξ αυτής. Δι’ εκείνους ή λέξις είχε φιλοσοφικόν χαρακτήρα. Και
φιλοσοφικώς μεν έσήμαινε μίαν διανοητικήν σφαίραν, τό σύνολον δηλαδή
των διδασκαλιών καί παραδόσεων, αί όποίαι παραδέχονται την προέλευσιν
τού κόσμου τούτου έκ μιας θείας καί ύπερτάτης διανοίας. 'ϊστορικώς δε υ
πενθύμιζε την χώραν καί την φυλήν εκείνην, όπου ή Δωρική διδασκαλία καί
ποίησις, ή εύγενεστέρα αύτη κατάστασις τού αρχαίου Άρίου πνεύματος, είχεν άναφανή διά πρώτην φοράν εις την χώραν ταύτην, διά νά διαπλασθούν
καί τελειοποιηθούν αργότερου εις την Ελλάδα μέ τό ιερόν όνομα τού ’Α
πόλλωνος ( ’)·
Έ κ χ α σι ς κ α ί

διαίρεσις

τής

Θράκης.

Κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους Θράκη εκαλείτο ή βορείως τού Όλύμπου περιοχή, φθάνουσα μέχρι τού Σαύου και Δουνάβεως προς βορράν, καί
τού Εύξείνου Πόντου προς άνατολάς, χωρίς νά προσδιορίζω νται. τά άκριβή
όρια αυτής. Ό "Ομηρος δίδει εις ημάς μίαν έννοιαν τού Νοτίου ορίου τής
Θράκης, φθάνοντος εις τον ’Όλυμπον, αυτός δέ ό ’Όλυμπος έθεωρεΐτο ό
ρος Πιερικόν και επομένως ανήκαν εις την Θράκην(12). Ό Στράβων προσδιορίζων τάς χώρας εις τάς οποίας έτιμήθησαν περισσότερον αί Μοΰσαι,
γράφει ότι καί ή Π ιερία καί δ ’Όλυμπος καί ή Πίμπλα καί τό Λείβηθρον
εις τούς παλαιοτέρους χρόλωυς ήσαν Θρακικαί χώραι καί όρη, καί τά όποια
τοόρα κατέχουν οί Μακεδόνες(3) . Άποικίαι Θρακών καί κατοχή περιοχών
υπό τούτων υπήρξαν καί νοτίους τού Όλύμπου, ώς αναφέρουν ό Έκαταίος ό
Μιλήσιος (500 π.Χ.) καί απόσπασμα τού οποίου παραθέτει ό Σ τράβω νί4),
(1) Ποβλ. EDOUARD SCHURE, LES GRANDS TNTTIATEURS, κεΦ. Όρφευς. Βλέπε καί Λεξικόν Γεωγραφικόν κ>αί ιστορικόν τής Θράκης υπό Α. Σαιιοθράκη, σελ. 231-232, έκδ. ’Αθήνα ι 1963.
(2) Ό μ η ρ ο υ Ί λ ι ά ς . Ξ. 225-230. «’Ήρη δ’ άΐξασα λίπεν ρίον Ο'ύλύμ,ττοιο,
Πιερίην δ’ έπιβάσα) καί Ήμαθίην ερατεινήν σεΰατ’ έφ’ ίπποπόλιον Θρηκών δρεα νιφόεντο, άκροτά,τας κορυφάς, ουδέ χθόνα μάρπτε ποδοΐν έξ Άθόωι δ’ επί πόντον έβήσετο κυμαίνονται».
(3) Σ τ ρ ά β ω ν . X. 471. 17. « ...Δ ή λ ο ν δ’ έκ τε των τόπων έ:ν οϊς α), Μοΰσαι
τετίμηνται· Πιερία γάρ καί ’Όλυμπος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον τό παλαιόν Θοάκια
ήν χωρία καί όρη, νϋν δε έχουσι Μακεδόνες».
(4) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ '. 321. 7. «Έκαταίος μεν οΰν δ Μιλήσιος περί τής Πελο
πόννησου φησίν διότι προ των Ελλήνων ώκησιαν αυτήν βάρβαροι... τήν μεν γάρ
’Αττικήν οί μετά Ευμόλπου Θράκες έσχον, τής δε Φωκίδος τήν Δαυλίδα Τηρεύς, τήν
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καί εις τό όποιον άναφέρεται ότι μέρος τής ’Αττικής, περιοχή τής Φωκίδος
περί τήν Δαΰλειαν, ή Εύβοια κλπ. κατείχοντο υπό των Θρακών. Πλήν όμως,
ώς φαίνεται, τα μέχρις των οίνο) περιοχών φθάσαντα. Θρακικά φόλα συνεχωνεύΟησαν μετά τών άλλων κατοίκων, ή ώς γράφει ό Ιστορικός Κ. Παπαρηγόπουλος (Τόμ. 1ος. Παράρτημα, σελ. 423)· «Θράκες δε ή Θρακοπελασγο'ι ήσαν ούτως οι προϊστορικοί απολίτιστοι "Ελληνες, εχοντες όλα τά
στοιχεία του υψηλότερου πνευματικοί βίου, εξ ών προήλθεν ύστερον ό βίος
ό 'Ελληνικός»( 1). Μετά τήν έκδίωξιν όμως τών διαφόρων Θρακικών φυλών
έκ τής Μακεδονίας υπό τών πρώτων Μακεδόνων βασιλέων(*12) και του άποικισμοΰ τής Χαλκιδικής Χερσονήσου υπό τών νοτίων 'Ελλήνων, τά δυτικά
όρια τής Θράκης έπεριορίσθησαν εις τον Στρυμόνα ποταμόν( 3). ’Από του

δέ Καδμείαν οί μετά Κάδμου Φ οίνικες...». — Σ τ ρ ά β ω ν . Θ. 410. 25. « . . . Ε ν 
ταύθα (εις Έλικώνα) δ’ έστί τό τε τών Μουσών ιερόν καί ή "Ιππου κρήνη καί τό
τών Λειβηθρίδων νυμφών άντρον* έξ υϋ τεκμαίροιτ’ αν τις Θράκας είναι τούς τον
Έλικώνα ταΐς Μούσαις καθιερώσαντας, οϊ καί τήν Πιερίδα καί τό Λείβηθρον καί
τήν Πίμπλειαν ταϊς αύταϊς θεαϊς άνέδειξαν* εκαλούντο δε Π ί ε ρ ε ς .... Εϊρηται δέ
ότι τήν Βοιωτίαν τούτην έπώκηισάν ποτέ Θράκες βιασάμενοι τούς Βοιωτούς καί Π ε
λασγοί καί άλλοι βάρβαροι». — Ό ί δ ι ο ς . X. 445. 3. «Οδ μόνον δε Μάκρις εκλήθη
ή νήσος, άλλα καί Ά βαντίς. Εύβοιαν γοΰν είπών 6 ποιητής ("Ομηρος) τους άπ’ αυ
τής Εύβοέας ουδέποτε εϊρηκεν, άλλ’ ’Άβαντας α ε ί... φησί δ’ ’Αριστοτέλης εξ "Αβάς
τής Φωκικής Θράκας δρμηθέντας έποικήσαι τήν νήσον καί έποναμάσαι "Αβαντας
τούς έχοντας α υ τ ή ν...» . — Ό ί δ ι ο ς . X. 471. 17. « . . . Τόν τε Έλικώνα καθιέ
ρωσαν ταϊς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν έποικήσαντες, οϊπερ καί τό τών Λειβηθριάδων νυμφών άντρον καθιέρωσαν...».
(1) Βλ. καί ’Ά ρ η II ο υ λ ι α ν ο ύ . « Ή προέλευση τών Ελλήνων». ’Εθνογενετική
έρευνα. Άθήν,αι 1960. - Έίπίσης Στρατηγού Ξ. Λ ί β α. « Ή Αίγηΐς» κοιτίς τών ’Α
ριών καί τού Ελληνισμού. Ά θήναι έκδ. 1963. Έβραβεύθη υπό τής ’Ακαδημίας.
(2) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Β. 99. «Τήν δέ παρά θάλασσαν νΰν Μακεδονίαν ’Αλέ
ξανδρος δ Περδίκκου πατήρ καί οί πρόίγονοι αυτού Τημενίδαι τό άρχαΐον όντες έξ
’Άργους πρώτοι έκτήσαντο καί έβασίλευσαν αναστήσαντες μάχη έκ μ,εν Πιερίας Πίερας, οΐ ύστερον υπό τό Πάγγαιον πέραν Στρυμόνος ώκησαν Φάγρητα καί άλλα χω
ρία. .. έκ δέ τής Βοττίας καλούμενης Βοττιαίους οί νύν ομοροι Χαλκιδέων οίκούσι ν. . . καί πέραν Α ξιού μέχρι Στρυμόνος τήν Μυγδονίαν ΊΙδώνας έξελάσαντες νέμονται. ’Ανέστησαν δέ καί έκ τής νύν Έορδίας καλουμένους Έ ορδ ού ς... καί έξ Ά λμωπίας. ’Άλμ,ωπας. Έκράτησαν δέ καί τών άλλων εθνών οί Μακεδόνες ούτοι α καί
νύν έτι έχουσιν, τόν τε Άνθεμούντα καί Γρηστωνίαν καί Βισαλτίαν καί Μακεδόνων
αυτών πολλήν. Τό δέ ξύμπαν Μακεδονία καλείται καί Περδίκκας ’Αλεξάνδρου βασι
λεύς αυτών ήν οτε Σιτάλκης έπ ή ει...» . — Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 329. 10. «Έπήλθον δέ
καί Χαλκιδεΐς οί έν Εύβοια έπί τήν τών Σιθώνων καί συνώκισαν πόλεις έν αυτή περί
τριάκοντα... ώνομ,άξοντο δέ οί έπί Θράκης Χαλκιδεΐς».
(3) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς Β. 99.— Σ κ ύ λ α κ ο ς π ε ρ ί π λ ο υ ς . έκδ. Ζωσιμαδών
Βιέννη 1807. σελ. 58. Κεφ. Μακεδονία. «Μετά δέ Μακεδονίαν Στρυμών ποταμός- ουτος
ορίζει Μακεδονίαν καί Θράκην». Κεφ. Θράκη,, σελ. 58 ώς άνω. «Διήκει δέ ή Θράκη
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βασιλέως των Μακεδόνων Φιλίππου του Β ' και τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου
τά δυτικά δρια τής Θράκης μετεφέρθησαν επί τοΰ Σκομίου ορούς καί τοΰ
ποταμού Νέστου, πράγμα το όποιον είναι γενικώς παραδεκτόν μέχρι σή-

μερον(')·
Ό Ηρόδοτος γράφ ει(*12) δτι οί Θράκες μετά τούς ’Ινδούς άπετέλουν τό
μεγαλύτερον κράτος τοΰ τότε γνωστού κόσμου, καί εάν έκυβερνώντο ύφ’ ε
νός μόνον, θά ήτο έθνος άνίκητον καί ίσχυρότατον από δλα τά άλλα. ’Αλλ’
δτι ή ένωσις αυτή ήτο ακατόρθωτος, ένεκα δε τούτου οί Θράκες ήσαν ασθε
νείς. Ό Διονύσιος εις την Οικουμένης περιήγησιν γράφει δτι οί Θράκες
κατείχαν απεριόριστον έκτασιν γ η ς(3).
Ά πό τούς Ηρόδοτον, τον Θουκυδίδην καί λοιπούς αρχαίους συγγρα
φείς, τούς οποίους περαιτέρω θά κατονομάσωμεν, έχομεν τάς πρώτας πλη
ροφορίας περί τής έκτάσεως τής Θράκης, αλλά καί τής κατατμήσεως αυτής
εις διαφόρους φυλάς αυτονόμους καί άλληλοσυγκρουομένας. Ό βασιλεύς των
Όδρυσών Σιτάλκης, είναι ό πρώτος ό όποιος υπήγαγε υπό τό κράτος τών Ό δρυσών, τό μεγαλύτερον μέρος τής Θράκης. Οί θησαυροί τής Θράκης, εκ
χρυσοΰ καί αργύρου (Π αγγαΐον, Κρηνίδες, Θάσος) έπροκάλεσαν κατ’ αρ
χήν τήν προσοχήν τών Φοινίκων, εΐτα τών Θασίων, τών ’Αθηναίων καί τέ
λος τοΰ βασιλέως τών Μακεδόνων Φιλίππου τοΰ Β '. Ούτος έπωφεληθείς τών
ερίδων μεταξύ τών διαφόρων φυλών, κατενίκησε καί έξεδίωξε τάς διαφό
ρους Θρακικάς φυλάς (Σάτρας, Βέσσους, Ήδώνας κλπ.) κατέλαβε τήν χώ
ραν καί μετέφερε τά δρια τής Μακεδονίας άπό τοΰ Στρυμόνος εις τόν Νέ
στον, ό όποιος έκτοτε αποτελεί τό δυτικόν δριον τής Θράκης. Ό Φίλιππος
μετ’ ολίγον έπωφεληθείς τών συνεχιζομένων ερίδων μεταξύ τών διαφόρων
φυλών τής Θράκης, έπροχώρησε πέραν τοΰ Νέστου καί άφ’ ου κατέλαβε κατ’
άρχάς τήν νότιον Θράκην, εν συνεχεία κατέλαβε καί τήν βορείαν μέχρι τοΰ
άπό Στρυμόνος ποταμού μέχρι "Ιατρού τοΰ έν τώ Εύξείνω Π ό ν τ φ .. .». — Π λ ί ν ι ο ς.

PLINII NAT. HIST. XVII. ό, «DEIN MACEDONIAE TERMINUS AMNIS
STRTMON ORTUS IN HAEMΟ».
(1) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331, 33. «Εΐτα τό Νέστου στόμα τοΰ διορίξοντος Μακεδο
νίαν καί Θράκην, ώς Φίλιππος καί ’Αλέξανδρος ό τούτου παϊς διώριξον έν τοΐς κατ’
αυτούς χρόνοις.ι..».
(2) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ε. 3. «Θρηίκων δε έθνος μέγιστόν έστι μετά γε ’Ινδούς
πάντων ανθρώπων. Εί δε ύπ’ ένός άρχοιτο ή φρονέοι κατά τώυτό, άμαχον τ ’ άν εΐη
καί πολλφ κράτιστον πάντων έθνέων κατά γνώμην τήν έ,μήν. ’Αλλά γάρ τούτο άπορόν
σφι καί άμηχανον μη κοτε έγγένηται* είσί δε κατά τούτο άσθενέες. ..» .
(3) Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ε ί ς Ο ί κ ο υ μ έ ν η ς ' π ε ρ ι ή γ η σ ι ν . έκδ. Ζωσιμαδών. σελ. 90— 91. στ. 322-326. «ΙΙαννόνιοι, Μυσοί τε βορειότεροι Θρηΐκων, αυτοί
τε Θρήϊκες, άπείρονα γαϊαν έχονιτες. Οί μεν επί πλευρήσι Προποντίδος άμφιτρίτης,
οί δή υπέρ Ελλήσποντον άγάρροον, οί δ’ υπέρ αυτής Αίγαίης βαθύ κύμα πολυφλσίσβοιο θαλάσσης».
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Αίμου, κτίσας τότε καί την Φιλιππούπολιν. Ούτω κατά τό 342 π.Χ. ή Θράκη
έπαυσε νά είναι χώρα αυτονόμων κρατών καί άπετέλεσεν μετά τής Μακεδονί
ας ένιαΐον βασίλειον, πλήν βεβαίως των παραλίων Έλληνίδων πόλεων αί όποΐαι διετήρησαν την αυτονομίαν των γενόμεναι σύμμαχοι του Φιλίππου. Τό 340
π.Χ. έπανεστάτησαν οί Θράκες, άλλ’ ό Φίλιππος κατέβαλεν εύχερώς την αν
ταρσίαν, καί έκτοτε ή Θράκη διωκεΐτο υπό Μακεδόνος Στρατηγού, πλήν τινών Έλληνίδων πόλεων αΐτινες ύπετάγησαν εις τον Φίλιππον. Ό Μέγας ’Α
λέξανδρος συνεπλήρωσε την κατάληψιν ολοκλήρου τής Θράκης, καταβαλών
τους παραδουνάβιους Τριβαλλούς καί τούς εκατέρωθεν τούτου Γέτας, άρκεσθείς εις την συμμαχίαν των Έλληνίδων πόλεων τού Εύξείνου αί όποϊαι διετήρησαν την αυτονομίαν των καί τό σύστημα διοικήσεώς των. 'Ως συμμαχίδες πόλεις αύται έλαβον μέρος εις την εκστρατείαν αυτού εις Μ. ’Ασίαν διά
στρατιωτικών τμημάτων αυτών. Άπεστάτησαν οί Ό δρύσαι υπό τον υποτελή
ηγεμόνα αυτών Σεύθην, ώς καί οί Βέσσοι καί ό στρατηγός αυτού Μέμνων
έπεχείρησε νά καταστή ανεξάρτητος (331 - 330 π.Χ .), άλλ’ ήναγκάσθησαν
νά ύποταγούν καί πάλιν. Μετά τον θάνατον τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου (323
π.Χ.) ή νότιος Θράκη άπετέλεσεν σατραπείαν ή όποια έδόθη εις τον Λυσίμα
χον, ό όποιος έπεξέτεινε την αρχήν του καί επί τής πέραν τού Αίμου Θράκης,
κατόπιν επταετών αγώνων κατά τού βασιλέως τών Όδρυσών Σεύθου καί τών
παρά τον Εύξεινον 'Ελληνίδων πόλεων. Έ πί τής αρχής τού Φιλίππου, τού
Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί τού Λυσιμάχου (342 - 281 π.Χ.) ό έξελληνισμός τών
Θρακών κατά τε την γλώσσαν καί τον άλλον βίον συνεπληρώθη. Τον Λυσί
μαχον διεδέχθη Πτολεμαίος ό Κεραυνός ό όποιος όμως εντός τού πρώτου
έτους τής βασιλείας του έπεσεν εις μάχην κατά τών είσβαλόντων εις την Μα
κεδονίαν Γαλατών υπό τον Βρέννον, οί οποίοι μετά τάς ήττας τάς οποίας ύπέστησαν εις την 'Ελλάδα καί τύν θάνατον τού Βρέννου, υπό τον Κομοντόριον έπέστρεψαν εις Μακεδονίαν καί έκεΐθεν εις την Θράκην ένθα έδημιούργησαν τό κράτος τής Τύλης, τό όποιον έξετείνετο σχεδόν έφ’ όλης τής Θρά
κης. Έ πί 60 έτη έκυριάρχησαν τής Θράκης οί Γαλάται, οπότε έπαναστατήσαντες οί Θράκες ανέκτησαν την ελευθερίαν των, άλλ’ όχι ώς ένιαΐον κρά
τος ( 1). Τώ 185 π.Χ. πόλεις τινές τής νοτίου Θράκης κατελήφθησαν υπό τού
Μακεδόνος βασιλέως Φιλίππου τού Ε ' (βασιλεΰσαντος άπό τού 222 - 179
π.Χ .), αί όποϊαι όμως άπηλευθερώθησαν μετά τήν επέμβασιν τών Ρωμαίων
καί τήν ήτταν τού Φιλίππου. Οί εν τή κεντρική Θράκη άνεξάρτητοι ηγεμό
νες τών Όδρυσών συνεμάχησαν κατ' άρχάς μετά τών Ρωμαίων, άλλά μετά
τήν ήτταν τού Φιλίππου Ε ' ό βασιλεύς αυτών Κότυς συνεμάχησε μετά τού
διαδόχου τούτου Περσέως, καί έλαβε μέρος διά στρατού εις τήν τελευταίαν
μάχην, τής Πύδνας, τό 168 π.Χ. Καί ήδυνήθησαν μεν οί βασιλείς τών Ό (1) Βλέπε Π α υ σ α ν ί α ς «Φωικικά» βιβλ. X. κεφ. XIX. %, έξης. Επίσης Π ο 
λ ύ β ι ο ς Ιστορίαι. IV . 45-47. καί Δ ι ό δ ω ς ο ς ό Σ ι κ ε λ ι ώ τ η ς βιβλ. XXII.
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δρυσών νά άποφύγουν την τιμωρίαν των Ρωμαίων, πλήν όμως κατέστησαν
υποτελείς αυτών. Μετά την διάλυσιν του Μακεδονικού Κράτους (16.8 π.Χ.)
ολόκληρος ή Χερσόνησος επομένως καί ή Θράκη, υπό διαφόρους τύπους, περιήλθεν εις τούς Ρωμαίους.
’Επί τού Αύτοκράτορος Αύγούστου Όκταβίου (63 π.Χ. — 14 μ.Χ.)
ή Θράκη διηρέθη εις δύο μεγάλα τμήματα, είς την κάτω του Αίμου χώραν
καί την βορείως τούτου μέχρι τού Δουνάβεως. 'Η προς βορράν τού Αίμου
χώρα ώνομάσθη Μοισία εκ τού ονόματος των αρχαίων κατοίκων αυτής Μοισών, (Μοισία ή έν Ευρώπη, κατ’ άντίθεσιν προς την εν Μ. ’Ασία Μυσίαν).
Ή μεγάλη αύτη έπαρχία (Μοισία) κατ’ άρχάς διωκεΐτο από ίδιον άρχοντα,
επί τού αύτοκράτορος όμως Βεσπασιανού (70 - 79 μ.Χ.) διηρέθη είς την
’Άνω ή Δυτικόν Μοισίαν (M OESIA S U P E R IO R ), ή οποία έξετείνετο μεταξύ
των ποταμών Δρίνου καί Κίμβρου (νΰν C IV R IC A ) τού τελευταίου έκβάλλοντος εις τον Δούναβιν παρά την πόλιν C IB A R τής Βουλγαρίας, καί την Κά
τω ή ’Ανατολικήν Μοισίαν (M O ESIA IN F E R IO R ) τήν μεταξύ Κίμβρου
καί Εύξείνου Πόντου. ’Επί Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.) αί δύο αύται
Μοισίαι διηρέθησαν είς 6 επαρχίας, έξαρτωμένας εκ τής ’Επαρχίας (PR A E FE C T U R A ) τού ’Ιλλυρικού:
1) Τήν Πρώτην ή ’Ά νω Μοισίαν με πρωτεύουσαν τό Βιμινάκιον (νΰν
Κοστολάτς), κειμένου παρά τάς έκβολάς τού νΰν ποταμού τής Γιουγκοσλα
βίας M ILO V A είς τον Δούναβιν.
2) Τήν Ριπαίαν Δακίαν (D A CIA R IP E N S IS ) έκτεινομένην κατά μή
κος τής δεξιάς όχθης τού Δουνάβεως με πρωτεύουσαν τήν Ρατιαρίαν (νύν
Ά ρ τσ ά ρ ).
3) Τήν Δαρδανίαν ή Έ σ ω Δακίαν (DA CIA M E D IT E R R A N E A ),
έκτεινομένην μεταξύ τού όρους Σκάρδου καί τού ποταμού Μάργου (νύν Μοραύα) με πρωτεύουσαν τούς Σκούπους (Σκόπια).
4) Τήν ’Έσω Δακίαν προς Ν. τής Ριπαίας, με πρωτεύουσαν τήν Σαρδικήν (Σόφιαν).
5) Τήν Κάτω Μοισίαν προς άνατολάς με πρωτεύουσαν τήν Μαρκιανούπολιν.
6) Τήν Πραιβελιάναν ή τού Πραιβάλεως με πρωτεύουσαν τύ Δυρράχιον, έκτεινομένην από τού Δρίνου ποταμού μέχρι τής Άδριατικής.
Μετ’ ολίγον όμως χρόνον ή έπαρχία τής Κάτω Μοισίας διηρέθη είς δύο
έπαρχίας:
Τήν τής Κάτω Μοισίας με πρωτεύουσαν τήν Μαρκιανούπολιν καί
Τήν τής Μικράς Σκυθίας (S C T T H IA M IN O R ), τήν νύν Δοβρουτζάν
μέ πρωτεύουσαν τήν πόλιν Τόμους (νύν Κωστάντζαν).
'Ως βλέπομεν μέχρις έδώ ούδεμίαν μνεία γίνεται περί Θράκης. Ή Θρά
κη, κατά τήν περίοδον αυτήν, περιορίζεται είς τήν προς Νότον τού Αίμου
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περιοχήν, από του ποταμού Νέστου μέχρι τοϋ Ευξείνου Πόντου, καί προς
νότον μέχρι τής Προποντΐδος και τοΰ Αιγαίου πέλαγους. Αυτή, κατά τον
γεωγράφον ΙΙτολεμαΐον Κλαύδιον, έπ'ι τής εποχής του κατά τον Β ' αιώνα
μ.Χ., ήτο δ τηρημένη εις 14 Στρατηγίας. Γράφει δε ούτος (Γεωγραφία. Γ '
II) : «Στρατηγΐαι δέ είσιν εν τή επαρχία (Θράκης) προς μέν ταϊς Μυσίαι,ς
καί περί τον Αίμον τό όρος άρχομέναις από Δυσμών: Δανθηλιτική, Σαρδική,
Οΰσδηκινική, Σελλητική. Π ρύς δέ τή Μακεδονία καί τω Αιγαίω πελάγει ο
μοίως στρατηγΐαι: Μαιδική, Αραβική, Κοιλητική, Σαπαϊκή, Κορπιλική, Καινική. Καί υπέρ την Μαιδικήν: Βεσσική, ύφ’ ήν ή Βενική, είτα Σαμαϊκή. Π α 
ρά δέ την από Περίνθου πόλεως μέχρις ’Απολλωνίας παράλιον, ή ’Αστική
στρατηγία» ( 1).
Ή διοικητική αυτή διαίρεσις διήρκεσε μέχρι τοΰ Δ ' αιώνος μ.Χ. οπό
τε ό Μέγας Κωνσταντίνος προέβη εις την νέαν διοικητικήν διαΐρεσιν, καθ’
ήν ή Θράκη άνέλαβε καί πάλιν τά παλαιά αυτής γεωγραφικά δρια, ψθάσασα μέχρι τοϋ Δουνάβεως, καθ’ δν χρόνον έδημιουργεΐτο καί τό ’Ανατολικόν
Ρωμαϊκόν κράτος ή ή Βυζαντινή αυτοκρατορία. Τούτο διηρέθη εις δύο με(1)
Σ η μ ε ί ω σ ι ς . Μετά την κατάργησιν της βασιλείας έν Θράκη υπό τοϋ
Κλαυδίου τδ 46 μ.Χ., ή Θράκη, ώς Ρωμαϊκή επαρχία, διωκήθη δι’ επιτρόπου ή έπιτροπεύοντος (PROCURATORE) έξαρτωμένου άπδ τοΰ έκάστοτε Πρεσβευτοΰ — Α ν 
τιστράτηγου τής Μοισίας (α ). ’Επί Τραϊανού (98— 117 μ,.Χ.) όταν διωκήιθη υπό νο
μίμου εκπροσώπου τοΰ αυτοκράτοοος, 6 όποιος καί πάλιν έξηρτατο άπό τον έκάστοτε
Ανθύπατον — ’Αντιστράτηγον τής Μοισίας (β) τά διοικητικά όρια τής Θράκης έταυτίζοντο τότε μέ τά γεωφυσικά τοιαΰτα, ήτοι έξετείνοντο προς νότον μεταξύ Αι
γαίου — Ελλησπόντου — Προποντίδος — καί Βοσπόρου, άνατολικώς εις τον Εΰξεινον Πόντον, βορείως είς τυν Μοισίαν καί δυτικώς είς την επαρχίαν τής Ά χα ΐα ς εις την
οποίαν υπήγετο καί ή Μακεδονία (γ).
Καί κατά τάς δυο περιόδους 46— 98 καί 98— 284 μ.Χ., επί Διοκλητιανοΰ,
ή διοικητική έκτασις τής Θράκης ήτο σχεδόν αποξενωμένη άπό τό κέντρον τοϋ πρεσβευτοϋ — Άντιστρατήγου ευρισκομένου είς Κάτω Μοισίαν (MO'ESIA IN FER IO R)
δν ληφθη υπ’ δψιν οτι ό Ρωμαίος αυτός Διοικητής ήλεγχε καί τήν Ταυρικήν Χερσό
νησον άπό τήν πόλιν Τύρα (δ).
α) TACITUS IH S TORI ARUM . I. II.— C .I.L . I I I . G123 — J . MARQUART.
ORGANISATION DE L ’ EMPIRE ROIMAINE, II (X X IV , TIIRACIA) σελ. 198
— 199.— VICTOR DUR UT. IIISTO IR E DES ROMAINES. II I . P A R IS 1890.
σελ. 196.— LEON HOMO. IIISTO IR E ROMAINE. III. PA R IS. 1933. σελ.
466.— K. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ . Ή Ρωμαϊκή επαρχία τής Θράκης. Θρακικά Ζ Ι'.σ ελ .
244.
β) C. I. L . III. 726. — J. MARQUARDT. ώς άνω I I . σελίς 199. —
VICTOR CHAP Ο Τ άρΟρον είς τό D IC T . DES ANTIQ UES GRECQUES
ΕίΤ ROMAINES. σελ. 726— 727. VICTOR DURUT. ώς άνω. III. σελ. 186.—
LEON HOMO, ώς άνω. III. σελ. 264,.— Κ . Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ . ώς άνω. σελ. 244.
γ) TAC ITUS, IIISTORIARUM . I. II.
δ) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς . Γ '. 10. παρ. 8 σελ. 471.— VICTOR CHAPQT. ώς άνω.
σελ. 726. C .I .L . III. 782 — X IV . 3608.
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γάλας Επαρχίας ή Έπαρχ.ώτητας: Την PR A E FE C T U R A O R IE N T IS
( ’Επαρχίαν τής ’Ανατολής), καί την PR A E FE C T U R A IL L T R lC I ( ’Επαρ
χίαν τοΰ ’Ιλλυρικοί» τής Ευρώπης). Έκ τούτων ή Ρ R A EFEC T U R A O RIENT IS διηρεΤ.το εις πέντε (5) διοικήσεις (D IO C E S IS ) : Την Ανατολήν, τάς
πέραν τοΰ ορούς Ταύρου κτήσεις, την Αίγυπτον, την ’Ασίαν καί την Θράκην.
Ή Διοίκησις Θράκης (D IO C E S IS THRACIAI1TJM) περιελάμβανεν ολό
κληρον την από τοΰ Θρακικοΰ πέλαγους καί τής Θρακικής Χερσονήσου έκτεινομένην χώραν μέχρι τοΰ κάτω Δουνάβεως, διηρεΤ.το δέ κατά την Ν Ο Τ ΙΤ ΙΑ
D IG N IT A T U M ΕΤ A D M IN IST R A T IO R U M O R IE N T IS κατά τάς άρχάς τοΰ Ε ' αίώνος εις έξ (6) ’Επαρχίας ( ') .
1) Τήν Κάτω Μοισίαν μέ πρωτεύουσαν την Μαρκιανούπολιν.
2) Τήν Μικράν Σκυθίαν (SCTTHTA M IN O R ) μέ πρωτεύουσαν τούς
Τόμους.
3) Τήν Θράκην, υπό τήν περιωρισμένην έννοιαν, τήν μεταξύ Αίμου καί
"Εβρου χώραν μέ πρωτεύουσαν τήν Φιλιππούπολιν.
4) Τήν τοΰ Αίμιμόντου (H A EM IM O N TIS) έκτεινομένην από τοΰ ποταμοΰ "Εβρου μέχρι τοΰ Εύξεΐνου Πόντου μέ πρωτεύουσαν τήν Άδριανούπολιν.
5) Τήν Ροδόπην έκτεινομένην από τοΰ ομωνύμου ορούς προς νότον μέ
χρι τής θαλάσσης μέ πρωτεύουσαν τον Αίνον.
6) Την Εύροόπην καταλαμβάνουσαν τά παράλια τής Ιΐροποντίδος μέ
πρωτεύουσαν τήν Ήράκλειαν (άρχαίαν Πέρινθον).
Ό 'Ιεροκλής εις τον Συνέκδημόν του, γραφέντα επί Ίουστιανιανοΰ Α '
δηλαδή κατά τον Σ Τ ' αιώνα (προ τοΰ 535 μ..Χ.) μάς δίδει τήν κάτωθι διαίρεσιν καί τάς εις έκάστην επαρχίαν ύπαρχούσας τότε πόλεις:
α) ’Ε π α ρ χ ί α Θ ρ ά κ η ς Ε ύ ρ ώ π η ς, υπό Κονσουλάριον, πόλεις
ιδ' (14). Εύδοξιούπολις, Ηράκλεια, Άρκαδιούπολις, Βιζύη, Πάνιον, ’Ό ρ νοι, Γάΐ'ος, Καλλίπολις, Μορίζος, Σιντική, Σαυαδία, Άφροδισιάς, Ά προς,
Κοίλα.
β) Ε π α ρ χ ί α Ρ ο δ ό π η ς. 'Τπό ηγεμόνα, πόλεις ζ ' (7 ). Αίνος, Μαξιμιανούπολις, Τραϊανούπολις, Μαρώνεια, Τόπειρος νυν Ρούσιον, Νικόπολις,
Κερεόπυργος.
γ) Ε π α ρ χ ί α Θ ρ ά κ η ς . 'Τπό κονσουλάριον, πόλεις ε 7 (5). Φιλιππούπολις, Βερόη, Διοκλητιανούπολις, Σεβαστούπολις, Διόσπολις.
δ) Ε π α ρ χ ί α Α ί μ ι μ ό ν τ ο υ. 'Τπό ηγεμόνα, πόλεις ε' (5 ). Άδριανούπολις, Άγχίαλος, Δεβελτός, Πλωτινούπολις, Τζοΐδης.
ε) Ε π α ρ χ ί α
Μ ο ι. σ ί α ς. 'Τπό ήγεμόνα, πόλεις ζ' (7 ). Μαρκιανούπολις, ’Οδησσός, Δορόστσλος, Νικόπολις, Νοβαί, Άππιαρία, Ά βριττος. 1
(1) Βλέπε Λεξικόν Κράκης. Α. Σ α μ ο θ ρ ά κ η σελ. 226.
2
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στ) Ε π α ρ χ ί α Σ κ υ θ ί α ς . 'Τπό ηγεμόνα, πόλεις ιε' (15). Τόμις,
Διονυσόπολις, ’Άκραι, Κάλλατις, ’Ίστρος, Κωνσταντιάνα, Ζελδεπά, Τρόπαιος,
Άξιούπολις, Καπίδαβα, Κάρσος, Τρόσμι,ς, Νοβιοδούνος, Αίγισσος, 'Αλμυρίς.
’Από τοϋ Ζν αΐωνος μ.Χ., από του βασιλέως Ηρακλείου έχομεν νέαν διοικη
τικήν διαίρεσιν, την κατά «Θέματα» κατανομήν, κατ’ άρχάς τής Μ. ’Ασίας
καί έν συνεχεία ολοκλήρου τής αυτοκρατορίας, καί επομένως καί τής Θρά
κης. Κατ’ άρχάς τά θέματα τής Θράκης ήσαν δύο:
Τό τής Θράκης (Θρακώον) με πρωτεύουσαν την Άρκαδιούπολιν (νυν Λουλέ Μπουργκάς) καί τό Θέμα τής Μακεδονίας μέ πρωτεύου
σαν την Άδριανούπολιν. Τό Θέμα τής Θράκης ή Θρακώον, ήτο λίαν περιωρισμένης έκτάσεως καί περιελάμβανεν μόλις την χερσόνησον τής Κων)πόλεως καί την Θρακι,κήν χερσόνησον (Καλλιπόλεως). Κατά τον ιστορικόν Κ.
Π απαρρηγόπουλον (Τόμ. Δ' σελ. 81 έκδ. 5η), τά σύνορα τοϋ Θέματος τής
Θράκης, ολίγον άπεΐχον τοϋ Άναστασιανοϋ τείχους, ως έσχάτη δε πόλις
αυτού έθεωρεΐτο ή Τραϊανούπολις (παρά τό νΰν χωρίον Λουτρός τής Ε λ
ληνικής Θράκης). Ή γραμμή ή χιορίζουσα τά δύο Θέματα τής Θράκης διήρχετο διά τού Αίνου ή τού Διδυμοτείχου καί κατέληγεν επί τού Εύξείνου
Πόντου ή εις την Μήδειαν ή τήν βορειότερον ταύτης Άγαθόπολιν. Τό βό
ρειον δριον τού Θέματος τής Μακεδονίας, τής κατά Θράκην ή επί Θράκης
Μακεδονίας, κατά τινας άπετέλει ό Αίμος. Έ ξ επιστολής όμως τού αύτοκράτορος Ίωάννου Τζιμισκή (10ος αιών), άναφεραμένης υπό Δέοντος τού Δια
κόνου, προς τον ηγεμόνα των Ρώσων Σβιατοσλάβον ή Σφενδοσλάβον, τό βό
ρειον όριον τού Θέματος τής Μακεδονίας άπετέλει ό Δούναβις('), ή δε Μοισία άποτέλει ανέκαθεν τμήμα τής Μακεδονίας (του Θέματος τής κατά Θρά
κην Μακεδονίας).
Βραδύτερον κατά τό ΙΑ ' αιώνα παρουσιάζεται νέα θεματοποίησις τής
Θράκης. Άναφέρεται Θέμα Βολερού καί Στρυμόνος τό όποιον περιελάμβανε
καί περιοχήν άνατολικώς τού Νέστου (περίπου μέχρι Μαρωνείας) ήτοι τμή
μα τοϋ Θέματος Μακεδονίας. Βραδύτερον έγένετο καί νέα κατανομή τής
Θράκης (Βλέπε χάρτας εκ τού βιβλίου τού Στίλπωνος Κυριακίδου «Βολε
ρόν» εκδ. 1939). 1
(1)
Λ έ 0) ν ό Δ ι ά κ ο ν ο ς . Ίστορίαι. V I. 8. σελ. 103. εκδ. Βόννης. «Προς
μέντοι τον Σφενδοσλάβον τον της Ρωσσικης πανοπλίας κατάρχοντα, εγνω· διακηρυκεΰεσθαι. Καί δη πρέσβεις ώς αυτόν έκπέμπει, παραγγέλων αύτώ τον προς τοϋ αΰτοκράτορος Νικηφόρου επί τη καταδρομή των Μυσών υπεσχεμ,ένον άνειληφότα μισθόν;
επί τά σφών ήθη καί τον Κιμμέριον μετανίστασθαι Βόσπορον, τ ή ν δ έ Μ υ σ ί α ν
παραλιπεΐν,
Ρωμαίοις π ρ ο σ ή κ ο υ σ α ν καί ά π ό μ ο ι ρ α ν
τελούσαν
Μακεδονίας
ανέκαθεν».
Βλέπε καί Γ. Κ ε δ ρ η ν ό ς . Ιστορία σελ. 384,. εκδ. Βόννης. Καί ήμ έτερον, Αί
Δύο Μακεδονίαι 63ον άνάτυπον Έταιρ. Θρακικών Μελετών.
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Π Ο Λ Ε ΙΣ Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ
I) ΚΑΤΩ Μ Ο ΙΣΙΑ
Εις την Κάτω Μοισίαν, τά όρια τής οποίας διαγράφονται ανωτέρω, υ
πήρχαν αι κάτωθι πόλεις:
1) Ή 5Ί σ τ ρ ο ς ή Ί σ τ ρ ό π ο λ ι ς . Ή Βορειότερον κείμενη Ε λ
ληνική πόλις εις την Θράκην. Αυτή εκειτο παρά την δυτικήν ακτήν τής λί
μνης Σινόε, παρά τό άλλοτε χωρίον Καρά Ό ρμάν νϋν μετονομασθέν Ίστρίαν (χάρτης 1)500.000. ’Αγγλική έκδοσις 1943). Ή πόλις ’Ίστρος ήτο
αποικία των Μιλησίων, έκτίαθη δέ τό 657 π.Χ. ( ') . Κατά τήν εποχήν τοϋ
Στράβωνος (63 π.Χ. — 24 μ.Χ.), ώς οΰτος αναφέρει (12), ήτο πολίχνιον,
καί άπεΐχεν τοϋ Τεροϋ λεγομένου στόματος τοϋ ’Ίστρου (Δουνάβεως) 500
στάδια, καί 250 στάδια βορείως τής πόλεως Τόμοι (Κωνστάντζας). 'Έλαβε
δέ τό όνομα εκ τοϋ ποταμοϋ, ώς καί ό Σκύμνος ό Χίος γράφ ει(3)· Άναφέρεται υπό πολλών αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων, ώς ό Πομπώνιος Μέλας, 6 Πλίνιος, ό ’Αριστοτέλης εις τά Πολιτικά ένθα αναφέρει
ότι μετέβαλον τό πολίτευμα αυτών από ολιγαρχικόν εις δημοκρατικόν(4). ’Ήκ(1) Κατά τόν Ευσέβιον, ό όποιος διέσωσεν αρχαίας παραδόσεις περί πόλεων
τινών τοϋ Εύξείνου καί τής Προποντίδος, άναφέρεται οτι ή πόλις ’Ίστρος ή Ίστρία
έκτ'ίσθη τφ 657 π.Χ.
(2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. 6. «’Έστιν οϋν άπδ τοϋ ίεροΰ στόματος τοϋ ’Ίστρου
Μιλησίων κτίσμα’ είτα Τόμις, έτερον πολίχνιον έν διακοσίοις πεντήκοντα σταδίοις».
(3) Σ κ ύ μ ν ο ς ό Χ ΐ ο ς . (Καί τάδε Σκύμνου τοΰ Χίου. 20'—26. σελ. 548.
έκδ. Ζωσιμαδών. Βιέννη 1807). «'Τπο Σκυθών έν κύκλιο οίκούμ,ενοι.. .. ή πόλις
’Ίστρος από τοϋ ποταμοϋ έλαβε τοϋνομ,α.. . . καί ταύτην τήν πόλιν Μιλήσιοι κτίζουσιν,
ήνίκα Σκυθών εις ’Ασίαν στράτευμα διέβη βαρβάρων τό Κιμερίους διώκον εκ τοϋ Βό
σπορου».
(4) Ή ρ Ι ό δ ο τ ο ς . Β. 33. «Τελευτή, δέ ό ’Ίστρος (ποταμός) ές θάλασσαν ρέωιν
τήν τοϋ Εύξείνου Πόντου (διά πάσης Ευρώπης), τή Ίστρίην οί Μιλησίων οίκέουσιν
αποικαι...». Ε υ σ τ ά θ ι ο ς ε ί| ς Δ ι ον υ σ ί ο υ π ε ρ ι ή γ η σ ι ν. στ. 823. σημ. 2α.
σελ. 201. έκδ. Ζωσιμαδών. Βιέννη έκδ. 1808. «Καί οπού δέ τελευταίος δ ’Ίστρος
περί τον Εϋξεινον, Ίστριανοί κατοικοϋσι Μιλησίων άποικοι, ώς φησίν Ηρόδοτος».
Σκύλαξ ό Καρυανδεύς.
Π ε ρ ί π λ ο υ ς .
έκδ. Ζωσιμαδών. σελ. 63.
«Είσί δέ έν τφ Πόντω πόλεις Έλληνίδες αίδε έν Θράκη. ’Απολλωνία, Μεσημβρία,
Κάλλαβις, καί ποταμός ’Ίστρος». - ’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς . έκδ. Ζωσιμαδών.
Βιέννη 1807. σελ. 131. «’Από δέ τοΰ Ίεροΰ στομίου τοϋ ’Ίστρου ποταμοϋ εις πόλιν
καί ποταμόν, καί ’Ίστρον, στάδια φ ', μιλιά ξστ' , L '. στ'. Α,ϋτη ή πόλις ’Ίστρος
από τοΰ ποταμοϋ έλαβε τό όνομα’ καί ταύτην πόλιν Μιλήσιοι κτίζουσιν, ήνίκα Σκυθών
εις τήν ’Ασίαν στράτευμα διέβη βαρβάρων, τό Κιμμερίους διώκον έκ τοϋ Β οσπο
ρίου» . — Ά ρ ρ μ α ν ο ϋ π ε ρ ί π λ ο υ ς. έκδ. ώς άνω σελ. 293. «Ένθένδε επί τό
πέμπτον (στόμα τοϋ ’Ίστρου), είκοσι καί έκατόν (στάδια)’ καί ένθεν εις Ίστρίαν
πόλιν, στάδιοι πεντακόσιοι». Ρ Ο Μ Ρ Ο Ν Ι Ι M E L A E . Β. II. 5. «IN L ITO R I-
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μασεν περί τό 400 π.Χ. ώς φαίνεται έκ του πλήθους των εύρεθέντων αργυ
ρών νομισμάτων των χρόνων τούτων. Έπι Φιλίππου τοϋ Β ' καί Αλεξάν
δρου ή πόλις ύπήρξεν αυτόνομος, κατά δέ τούς Βυζαντινούς χρόνους είχε
προσχωρήσει εις τό κοινόν των Έλλήνοιιν. Κατά τον Θ ' αιώνα μ.Χ. ή πό
λις εξακολουθεί, νά κατοικεΐται υπό Ελλήνων καί εξελληνισμένων ’Ασιανών,
ό δέ 'Ιεροκλής κατονομάζει την πάλιν πέμπτην εις την σειράν τών πόλεων
τής επαρχίας Σκυθίας. Κατά τάς γενομένας άνασκαφάς από τού 1914 καί
εντεύθεν άπεκαλύφθη πλήρως τό τείχος τής πόλεως, τό οποίον κατά τον Ρου
μάνον καθηγητήν Ράντου Βούλπε είναι τών Ρωμαϊκών χρόνων. Τούτο περιέβαλλεν την βραχώδη νησίδα έφ’ ής έχει κ,τισθή ή πόλις, έχει πλάτος (πά
χος) πλέον τών τριών μέτρων, καί ήτο ίσχυρότερον προς τό μέρος τής ηπεί
ρου (όυτικώς) πολλαπλοί δέ πύργοι ένίσχυον τούτο, ήδη δέ οι περισσότε
ροι τούτων διατηρούνται μέχρις ύψους 8 - 8 μέτρων. Εντός τού περιβόλου
τής πόλεως πλήν τών άλλων ευρημάτων καί αρχαίων κτ ιαμάτων, άπεκαλύφθησαν καί δύο ναοί τών κλασσικών χρόνων. Ό μεγαλύτερος τούτων, πιθα
νώς τής ’Αφροδίτης έχρονολογήθη ώς ανήκων εις τον δον αιώνα π.Χ. Ό
άλλος ήτο άφιερωμέλ'ος εις τον «Μέγαν Θεόν» από τινα Πεισίστρατον τού
Μνησικράτους έκ Θάσου, ανήκει δέ ούτος εις τον 3ον αιώνα π .Χ .(’).
2)
Τ ό μ ο ι ή Τ ό μ ι ς ή Τ ο μ ε ύ ς. Ή πόλις Τόμοι εύρίσκετο, κα
τά τον Στράβωνα(2), νοτίως τής πόλεως ’Ίστρου, παρά την θάλασσαν, καί
εις άπόστασιν 250 σταδίων άπ’ αυτής, ήτο δέ κατά 'Γήν εποχήν του πολίχνιον.
'Ο Άρριανός εις τον Περίπλουν αύτού(3) όμιλε! περί άποστάσεως μεταξύ
τών δύο πόλεων έκ 300 σταδίων. 'Τπήρξεν καί αύτη αποικία τών Μιλησίων,
ώς ό Σκύμνος ό Χίος γράφ ει(4) , είναι όμως άγνωστον πότε έκτίσθη. ΙΙάντως φαίνεται δτι καί αύτη έκτίσθη τον Ζ ' αιώνα π.Χ. Ή πόλις έκλήθη Τό
μοι ή Τομεύς σχετιζομένου τού ονόματος μέ τήν λέξιν «τομή», διότι κατά τήν *1
BUS IST R I PRiOXIMA EST ISTR O PO LIS». — ’Λ ρ ι σ τ ο τ έ λ η ι ς . Π ο λ ι τ ι κ ά .
5. 5. «Καί ένθα μέν πολιτικωπέρα έγένετο ή ολιγαρχία, έν ’Ίοτρφ δέ εις δήμον
άπ&τελεύτησεν, έν Ήρακλείμ. ..».
(1) Βλέπε Γαλλικόν περιοδικόν «ARCHE.ΟLOGIE». Τεύχος δον ( ’Ιουλίου —
Αύγουστου 1965) άρ&ρον τοϋ Ρουμάνου καύη,γητοϋ Ράντου Βοΰλπε. Καί Έφημ. «Κα
θημερινή» 8.7.65 σελ. 5.
(2) Σ τ ρ ά β ω ν .
τήκοντα σταδίοις...» .

Ζ. 319. 6. «Εΐτα Τόμις, έτερον πολίχνιον έν διακοσίοις πεν-

(3) Ά ρ ρ ια ίνιό ς. Π ε ρ ί π λ ο υ ς. ώς άνω. σελ. 293. «Ένθένδε εις Τομέα
πόλιν, στάδιοι τριακόσιοι».
’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. 'Ω ς άνω, στλ. 133. «’Από δέ ’Ίστρου πόλεως
εις Τομέοιν πόλιν, έχουσαν ύφόρμους, στάδια τ '., μιλιά μ'. Τομέοι γενόμενοι άποικοι Μιλησίων υπό Σκυθών ήν κύκλο) οικουμένη».
(4) Σ κ ύ μ ν ο ς ό Χ ί ο ς . (Καί τάδε) ώς άνω. σελ. 54,8. «Τομέοι άποικοι γενάμ,ενοι Μιλησίων υπό Σκυθών έν κύκλω οίκούμενοι...
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μυθολογίαν ό βασιλεύς των Κύλχων Αίήτης περισυλλέξας έθαψεν εκεί τα
μέλη τοΰ υιού αυτού Άψύρτου τον όποιον έτεμάχισεν ή Μήδεια θυγάτηρ τού
ΑΙήτου καί αδελφή τοΰ Άψύρτου δτε ό Αιήτης διώκουν τούς Αργοναύτας μετά
την απαγωγήν τοΰ Χρυσόμαλλου δέρατος, τούς οποίους ήκολούθησεν ή Μή
δεια μετά τοΰ αδελφού της ’Αψύρτου, καί ή οποία προς αποφυγήν τής διώξεως έτεμάχισεν τον αδελφόν καί έρριπτε διαδοχικώς τά τεμάχια είς την θά
λασσαν. Ό Λίήτης περισυλλέγων ταΰτα έβράδυνε την δίωξιν καί οΰτω οί
Άργοναΰται διεσώθησαν. Έκ τούτου ώνόμασαν τον τόπον τής ταφής τοΰ
Άψύρτου Τόμους, ως γράφει ό Άπολλόδο)ρος(1). Κατά τούς νεωτέρους χρό
νους διετυπώθη καί ή ύπόθεσις δτι ή ονομασία «Τόμις» είναι έκ τής αρχαίας
Θρακικής γλώσσης καί έσήμαινεν «εξόγκωμα» κατά παρομοίωσιν τοΰ σχή
ματος των ακτών της. Ό Ρωμαίος ποιητής ’Οβίδιος ό οποίος είχε παραμείνει είς τούς Τόμους ώς εξόριστος, ένθα καί άπέθανε, επαναλαμβάνει την όνομασίαν(12). Ό Πλίνιος (IV . 18) περιλαμβάνει ταύτην μεταξύ των ωραιό
τερων πόλεων τοΰ Εύξείνου, επίσης μνημονεύουν αυτήν ό Πομπώνιος Μέλας
καί ό Άμμιανός Μαρκελΐνος (X X V II.4.12), ό όποιος κατατάσσει αυτήν είς
τάς πλέον επιφανείς πόλεις τής Σκυθικής Θράκης. Μετά την υποδιαίρεσήν
επαρχίας Μοισίας, ώς έλέχθη, οί Τόμοι άπετέλεσαν τήν πρωτεύουσαν τής ε
παρχίας Μικράς Σκυθίας. Έ πί των διαδόχων τοΰ Μ. Αλεξάνδρου ύπετάγη
είς τον Λυσίμαχον ώς καί άπασαι αί παρά τον Κΰξεινον πόλεις. Αλλά τώ 31ο
π.Χ. κατόπιν συνεννοήσεως καί υπό τήν ηγεσίαν τής Καλλάτιδος, άπασαι αί
Έλληνίδες γειτονικοί πόλεις καί αυτή, έπανεστάτησαν κατά τοΰ Λυσιμάχου,
συμμαχήσασαι. εν συνεχεία μετά των Θρακών καί Σκυθών. Έπελθών κατ’
αυτών ό Λυσίμαχος τάς ήνάγκασεν νά δεχθοΰν τήν επικυριαρχίαν του. Κατά
τον έπακυλουθήσαντα μετ’ ολίγον χρόνον (292 π.Χ.) πόλεμον καί αιχμαλω
σίαν τοΰ Λυσιμάχου είς τήν κατά τών Σκυθών εκστρατείαν του, αί παρά τον
Πόντον Έλληνίδες πόλεις ανέκτησαν τήν ελευθερίαν των, καί δη μετά τον
θάνατον αυτού (έπισυμβάντα τό 281 π.Χ.) οπότε έσχημάτισαν καί τήν Πεντάπολιν, ομοσπονδίαν, αί πόλεις Όδυσσός (Β άρνα), Διονυσόπαλις, Τόμοι,
’Ίστρος, καί Κάλλατις, καί βραδύτερον Έξάπολιν, προστεθείσης τής Μαρκιανουπόλεως. Τών Τόμων δεν σώζονται νομίσματα αρχαιότερα τοΰ Λυσιμάχου.
Ά πό τής εποχής δμως ταύτης μέχρι τοΰ 1ου π.Χ. αιώνας εκόπησαν αργυρά
νομίσματα υπό τό όνομα τοΰ Λυσιμάχου, επίσης δε καί χαλκά, φέροντα έμ
προσθεν κεφαλήν τοΰ Ποσειδώνος, όπισθεν δε αετόν εντός στεφάνου έκ δρυός
(HEAD - Σβορώνου. Τόμ. Α ' σελ. 346).
(1) ’Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς . Λ. 9. 24. «Συναθροίζουν δε Αίήτης τά τοΰ παιδδς μέ
λη, της διώξεως υστέρησε. Διόπερ επιστρέφας, καί τά σωθεντα μέλη τοΰ συοοεδος -θάψας τον τόπον προοηγόρευσε Τόμους».
(2) Ο V I D I U S . T H I S Τ. 3. 9. «INDE TOMOS D ICTUS LOCUS HIC,
QUIA FERTUR IN ILLO MEMBRA SOROR F R A T R IS CO N SEC UISSE SUL·.
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Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (Γ ' αιώνα μ.Χ.) οΐ Τόμοι μετωνομάσθησαν εις Κωνσταντίαν, προς τιμήν τής αδελφής τού Μ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίας. Τό νυν ονομα αυτής Κωνσ,τάνυζα φαίνεται δτι προήλθεν εκ παρα
φθοράς τού ονόματος Κωνσταντία και τής μετέπειτα ονομασίας αυτής υπό
των Τούρκων είς Κιουστέντζε. 'Τπέστη πολλάς έπιδρομάς, μεγαλύτερα των
όποιων ύπήρξεν ή των Ά 6ά ρ ω ν(1) , κατά τάς άρχάς τού Ζ ' αΐώνος μ.Χ. ’Ε
πί των ερειπίων τής πόλεως Ιδρύθη μετά τέσσαρας αιώνας περίπου λιμενικός
σταθμός τών Βυζαντινών, ό όποιος τον Ι Γ ' καί ΙΔ ' αιώνας έχρησιμοποιήθη
υπό τών Γενουατών καί κατόπιν υπό τών Τούρκων, μέ τό ονομα Κιουστέτζε.
3)
Κ ά λ λ α τ ι ς . Νοτίως τών Τομών ή Τομέων καί παρά την θάλασσαν
καί εις άπόστασιν 280 σταδίων, ώς γράφει ό Στράβων(12), ύπήρχεν ή πόλις
Κάλλατις αποικία τών Ήρακλεωτών (τής ποντικής πόλεως Ηράκλειας). Ό
Πομπώνιος Μέλας γράφει ότι ή Κάλλατις ήτο αποικία τών Μιλησίω·ν(34).
Πλήν τού Στράβωνος καί ό Πλίνιος καί ό Μέμνων, ό Σκύμνος ό Χίος,
καί άλλοι ('ή γράφουν ότι ή Κάλλατις ήτο αποικία τών Ήρακλεωτών. Φαίνεται
δτι ή διαφορά αύτη έδημιουργήθη έκ σφάλματος τού Πομπωνίου, ό όποιος
υποστηρίζει δτι ή Ηράκλεια τού Πόντου καί μητρόπολις τής Καλλάτιος, ήτο
αποικία τών Μιλησίων, εν φ αύτη ήτο αποικία τών Μεγαρέων. Κατά τον Πλίνιον ή Κάλλατις εκαλείτο πράτερον Κερβάτις(5). Έκτίσθη, ως Σκύμνος ό
Χίος αναφέρει(6), δταν άνέλαβε την αρχήν τών Μακεδόνων ό Άμύντας (πρό
(1) Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς Σ ι μ μ ο κ ά τ η ς. V II. 13. 3. «'Ο παρά τοΐς Άβάροις χαγάνος.......... εϋτα Τομέμ τη πόλει έφίσταται...» .
(2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. 6. «Εΐτα πόλις Κάλλατις εν διακοσίοις όγδοήκοντα,
Ήρακλεωτών άποικος». — Ό ί δ ι ο ς . ΙΠ '. 542. 4. «Την γάρ δή Ηράκλειον έν
τοΐς Μαρυανδυνοΐς ίδρύσ-θαι φαισί Μιλησίων κτίσμ α... εΐρηιται δε καί τούτο ότι πρώ
τοι την Ήράκλειαν κτίσαντες Μιλή,σιοι τούς Μαριανδυνούς είλωτεύειν ήνάγκασαν τούς
προκατέχοντας τον τ ό π ο ν ...6. Ή μέν ούν 'Ηράκλεια πόλις έστίν εύλίμενος καί άλ
λως αξιόλογος, ή γε καί ‘αποικίας έστελλεν* εκείνης γάρ ή τε Χερρόνησος άποικος καί
ή Κάλλατις· ήν τε αυτόνομος
».
(3) POMPON II MELAE. Β.
CALLATIS».

II.

5. «DEINDE

A M IL E SIIS DEDUCTA

(4) ’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. Ώ< άνω. σελ. 132. «Κάλατις Ήρακλεωτών
αποικία κατά χρησμόν γενομ,ένη. ’Έκτισαν δέ ταύτην, ήνίκα την Μακεδόνων αρχήν
Άμύντας παρέλαβεν».— Σ κ ύ λ α κ ο ς π ε ρ ί π λ ο υ ς . ως άνω σελ. 63. «Είσί δέ έν
τω Πόντιο πόλεις Έλληνίδες αΐδε έν Θράκη. Απολλωνία, Μεσημβρία, Κάλλαβις καί
ποταμός ’Ιατρός».— Ά ρ ρ ι α ν ο ϋ π ε ρ ί π λ ο υ ς. ώς άνω. σελ. 293. «Ά πο δέ Το
μέας είς Κάλλαν:τραν πόλιν, άλλοι τριακόσιοι’ όρμος ναυσίν». — Π τ ο λ ε μ α ί ο ς
Κ λ α ύ δ ι ο ς . «’Ίστρος πόλις, Τόμοι, Καλλατία, Διονυσόπολις,. ..» .
(5) P L I N I I .
CABATUR».

IV . 18. «C Α Ι,LAT IMQUE, QiUAE AN TEA CERBATIS VO^

(6) Σ κ ύ μ ν ο ς δ
Χ ί ο ς , ώς άνω (Καί τσΑε). «Κάλλατις αποικία μέν Ήρακλεωτών γενομένη, κατά χρησμόν’ έκτισαν δέ ταύτην ήνίκα τήν Μακεδόνων αρχήν

Άμύντας παρέλαβενι.
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κειται περί του Άμύντου τοϋ Α' ) , ήτοι τ '0 540 π.Χ. Ή Κάλλατις εύρίσκετο
είς τήν θέσιν τής σημερινής πόλεως τής Ρουμανίας Μαγγάλια, 44 χιλιόμετρα
νοτίως τής Κωνστάντζας ώς άποδεικνύεται έκ των υπαρχόντων αρχαίων ε
ρειπίων και των έπι τόπου άνευρισκομένων νομισμάτων. Πλήν των έρειπίων σώζεται ή προκυμαία αυτής, εις τόσον καλήν κατάστασιν, ώστε νά νομίζη τις ότι είναι σημερινής κατασκευής. Φαίνεται ότι το σημερινόν της όνο
μα προήλθεν μάλλον έκ παραφθοράς του παλαιού. 'Τπάρχει όμως και ή εϊδησις ότι τό όνομα Μαγγάλια προέρχεται από τούς Μαγγάλους, οΐ όποιοι
άποικίσαντες μέγα μέρος τής νυν Δοβρουτσάς, ερημωθείσης ένεκα των πολλιον πολέμων, άπετέλουν σχεδόν ιιόνοι τον πληθυσμόν τής χώρας (Ο. ΤΑF R A L I. LA CITE P O N T IQ U E DE C A LLA TIS. P A R IS . 1925).
Ό Μέμνων( 1) γράφει οτι οι Καλλατιανοί έλθόντες είς σύγκρουσιν με
τά των Βυζαντίων, λόγω του ότι ήθελον νά μονοποσλήσουν τό έμπόριον των
Τόμων, ένικήθησαν ύπ’ αυτών καί εκτοτε ή πόλις δεν κατώρθωσε νά άνα?νάβη. Φαίνεται ότι τά γεγονότα ταύτα συνέβησαν περί τό 260 π.Χ. 'Ο Στέ
φανος Βυζάντιος σημειώνει ταύτην ώς πολίχνιαν, όχυρωθεϊσαν επί ’Ιουστι
νιανού Α' (Προκόπιος. Π ερί κτισμάτων. IV . I I ) . 'Τπό τού 'Ιεροκλέους
άναφέρεται ώς μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας υπό ηγε
μόνα. Κατά τούς Μεσαιωνικούς χρόνους δεν άναφέρεται, πλήν κατά
τον Ι Ζ ' καί Ι Η ' αιώνα, αναγράφεται είς χάρτας είς τήν θέσιν
αυτής Παγκάλια ή Μαγκάλια, όνομα όπερ φέρει μέχρι σήμερον.
Κατά τάς τελευταίως γενομένας άνασκαφάς έξηκριβώθη ότι κατά τούς 4ον
καί 3ον αιώνας ήνθισεν είς τήν Κάλλατιν ή βιομηχανία τής κεραμεικής, είς
τό κέντρον δε τής νΰν πόλεως μέχρι τών παραμονών τού 2ου Παγκοσμίου
πολέμου υπήρχε υψηλός λόφος ό όποιος είχε σχηματισθή αποκλειστικά)ς έξ
άπορριμμάτων τών αγγειοπλαστικών εργαστηρίων τού 4ου καί 3ου αίώνος
π.Χ. Τήν πλειονότητα τούτων άπετέλουν θραύσματα Ταναγραίων προερχό
μενων έκ τών τοπικών εργαστηρίων, με καλούπια τά όποια είχον μεταφέρει
έκ Βοιωτίας καί Μ. Ασίας. Εις τινα τών εύρεθέντων τάφων εύρέθησαν καί
δύο ώραΐαι Ταναγραΐαι τού 4ου αίώνος π .Χ .(12).
Έκ τής Καλλάτιδος κατήγετο καί ό άρχαΤος Ιστορικός Δημήτριος Καλλατιανός «γεγραφώς περί ’Ασίας καί Ευρώπης είκοσι βιβλία», ώς γράφει πε
ρί αυτού Διογένης ό Λαέρτιος (V. 83), καί ό δραματουργός ’Ίστρος.
(1) Μ έ μ ν ω ν . FR . XXI είς Φωτίου 6ιβλ. σελ. 228. «Ου πολλώ δε ύστερον
χρόνο) πόλεμος άνερράγει Βυζαντίοις προς Καλλατιανούς (άποικοι δέ ούτοι Ήρακλεωτών ήσαν) καί προς Ίστρινούς περί Τόμεως έμπορίου, δ τοίς Καλλατιανοϊς Ο
μορον ήν, μονοπώλιον τοΰτο διανοουμένων κατασκευάσαι τών Καλλατιανών.. . Πολλά
δέ οί τής Καλλατίδος ύπδ τών πολεμίων παιθόν/τες ύστερον είς διαλύσεις ήλθον, από
ταύτης τής συμφοράς ούκέτι σχεδόν άναλαβεϊν αυτούς δυνηθέντας».
(2) Βλέπε καί εφημερίδα «Καθημερινή» 8.7.G5. σελ. 5. (Κ άλλατις).
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4) Κ α ρ ώ ν λ ι μ ή ν , ή Κ α ρ ί α ι ή Κ α ρ έ α ι. Ή πόλις ή πολί
χνη αυτή άναφέρεται. υπό του Άρριανοΰ καί τίνος ανωνύμου εις τούς περίπλους αυτών, ώς ύπάρχουσα εις την Θρακικήν παραλίαν τοΰ Εύξείνου( ’) ,
πλήν ούδέν άλλο είναι γνωστόν περί αυτής. Κατά τύν Μ I L L E R (12) είναι ό
σημερινός δρμος Γκυελγκράδ (G U L G R A D ) προς νότον τοΰ ακρωτηρίου
Σιαμπλέ.
5) Τ ί ρ ι ζ ι ς ά κ ρ α
ή Τ ί ρ ι ζ α, ή Τ ε τ ρ ι σ ι ά ς . Τό ά,κρωτήριον τούτο τό όποιον σήμερον καλείται Καλή άκρα ( ’Αγγλικοί χάρται
C A P U T C A L I AGRA ή L IG H T H O U S E ), εκαλείτο εις την αρχαιότητα
Τίριζις άκρα ή Τίριζα ή Τετρισιάς. 'Τπήρχεν εκεί ομώνυμον πολιχνών ή
τρροΰριον, διότι υπό τοΰ Στράβωνος καί άλλων άναφέρεται ότι ό Λυσίμαχος
(εις των διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου) έχρησιμοποίει την Τίριζιν άκραν
οδς θησαυροφυλάκιον(3). Εις την Μεγ. Εγκυκλοπαίδειαν γράφεται ότι ή θέσις αυτής κεΐται μεταξύ Διονυσουπόλεως (Κρουνών = Μπαλτζικ σήμερον)
και ’Οδησσού (Β άρνης). ’Εκ των κάτωθι παρατιθέμενων χωρίων τών αρ
χαίων συγγραφέων εξάγεται ότι ή γνώμη αύτη δεν είναι ακριβής. Τό ακρι
βές είναι ότι ή Τίριζις άκρα εύρίσκετο μεταξύ Καρών λιμένος καί Βιζοινης.
Ή σειρά τών πόλεων από βορρά προς νότον είναι: ’Ίστρος, Τόμοι, Κάλλατις,
Καρών λιμήν, Τίριζις άκρα, Βιζώνη, Κρουνοί (Διονυσόπολις), Όδυσσός
(Βάρνα) Μεσημβρία κλπ. Άναφέρεται κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους υ
πό τού Χαλκοκονδύλη (4) κατά την εκστρατείαν τών Ούγγρων υπό τον Λαδίσλαον καί Ούνυάδην κατά τών Τούρκων υπό τον Μουράτ Β ' ολίγον προ
(1) ’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. Ώ ς άνω, σελ. 132. «’Από Καλλάτιδος δει
εις Καρών λιμένα στάδια ρπ'. μίλια κδ'. Καί ή γη έν κύκλω τοΰ λιμ,ένος κατακλύ
ζεται. Νυν δε αΐ Καραί λέγονται Καρέαι».— Ά ρ ρ ι α ν ο ΰ π ε ρ ί π λ ο· υ ς. Ώ ς άνω.
σελ. 293. «Ένθένιδε ές Καρών λιμένα, δγδοήκοντα καί εκατόν, καί ή γή έν κύκλφ
του λιμένος, Καρία κλήζεται».
(2) M U L L E R GEOGRAPHI GRAECI, MINlORES. εκδ. DIDOT. σελ. 399.
(3) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. 6. 1. «Έ ν δε ταύτη τη παραλία έστίν ή Τίριζις άκρα·,
χωρίο ν έρυμνόν, ω ποτέ καί Λυσίμαχος έχρήσατο γαζοφυλακίω».— Ά ν ω ν ύ μ , ο υ π ε 
ρί π λ ο υ ς. Ώ ς άνω. σελ. 132. «’Από δέ Καρών λιμένος εις Τετρισιάδα ήτοι Τίριζαν
άκραν λεγο,μέ·νην? έχουσαν καί ΰφορμυν τοϊς άφ’ εσπέρας άνέμοις, νΰν λεγομένην
”Λκραν? στάδια ρκ' . , μίλια ιστ'.».— Ά ρ ρ ι α ν ο ΰ π ε ρ ί π λ ο υ ς. Ώ ς άνω. σελ.
293. «Άπδ δέ Καρών λιμ,ένος εις Τετρισιάδα, στάδιοι είκοσι καί εκατόν».
(4) Χ α λ κ ο κ ο ν δ ΰ λ η ς. V I. σελ. 326. «Λαδίσλασς μέν οΰν ό τών Παιάνων
βασιλεύς άπό τοΰ Άρδελίου διαβάς τον ’Ιατρόν καί τον στρατόν διαπορΰμεύσας, άφίκετο εις την βασιλέως χώραν, καί αύτοΰ έστρατοπεδεύετο καπά την τοΰ Εύξείνου
παραλίαν, Δοβσιτίκεω τοΰ Μυσοΰ χώραν, επί Καλλιάκρην τε καί Βάρνην. Καί έλθόντες ένταΰΰα τάς τε πόλεις έπολιόρκουν. Καί ή μέν Βάρνη ώς έπολιορκεΐτο, προσεχώρησε καθ’ ομολογίαν, ή δέ Καλλιάκρη έάλω τε προσβαλόντων τών Παιάνων καί
άναβάντων επί τό τείχος. Έξελόντες καί εξανδραποδισάμενοι ήλαυνον ευθύ τής Βυ
ζαντίου χώρας καί Όρεστιάδος (Άδριανουπόλεως)»,
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τής μάχης τής Βάρνης, καιθ’ ήν έφονεύύη ό βασιλεύς τών Ούγγρων Λαδίσλαος (10 Νοεμβρίου 1444).
6) Β ι ζ ώ ν η. Ή πόλις Βιζώνη εκειτο επί τής παραλίας τοΰ Ευξείνου
και νοτίως τής Τιρίζιδος άκρας την οποίαν ανωτέρω άνεφέραμεν. Αυτή ώς
άναφέρεται εις τον Περίπλουν τοΰ ’Ανωνύμου( ') ύπήρξεν αποικία τής νοτιώτερον αυτής εύρισκομένης πόλεως Μεσημβρίας. Τό ίδιον έπιβεβαιοϊ. καί
ό Σκύμνος ό Χ ΐος(12). Εις τό λεξικόν τοΰ «Ήλίου» περί αυτής αναγράφεται:
«Βιζώνη... κτισθεΐσα υπό Μιλησίων περί τό 657 π.Χ.», χωρίς νά δικαιολογη
πόθεν προέρχονται αί πληροφορίαι αύται(3). Ό Στράβων(4) γράφει περί
αυτής δτι κατά μέγα μέρος κατεπόθη υπό σεισμού. Βραδύτερον φαίνεται δτι
άνεπτύχθη καί πάλιν ή πόλις. Κατά τον Στέφανον Βυζάντιον, ό κάτοικος
αυτής εκαλείτο Βιζώνιος, Βιζωναΐος ή Βιζωνίτης. Γράφει: «Βιζώνη, πόλις
Π οντική. Τό εθνικόν ήδύνατο Βιζωναΐος ή Βιζωνίτης. ’Έ στι δε καί Βιζώνιος ώς Παλλήνι.ος». Ή -θέσις αυτής προσδιορίζεται εις την νΰν Βουλγαρι
κήν πόλιν Καβάρναν. Ή Βιζώνη υπήρξε μία από τάς τελευταίας πόλεις αί
όποΐαι ύπήγοντο υπό τον αύτοκράτορα τής Κων)πόλεως μέχρις ολίγον προ
τής άλώσεως (56). Τής Βιζώνης ελάχιστα ερείπια σώζονται των αρχαίων χρό
νων. Π αρά τον λιμένα τής νΰν Καβάρνας σώζονται τά ίχνη οικοδομών των
Μακεδονικών χρόνων.
7) Κ ρ ο υ ν ο ί
( Δ ι ο ν υ σ ό π ο λ ι ς ) . Δυτικώς τής Βιζώνης περί εά
60 στάδια (περίπου 9 μίλια) καί επί τής παραλίας τοΰ Ευξείνου, ύπήρξεν
εις την αρχαιότητα ή πόλις Κρουνοί, μετονομασθεΐσα βραδύτερον εις Διονυσόπολιν(δ) εκ τίνος αγάλματος τοΰ Διονύσου τό όποιον εξεβράσθη εκεί υπό
(1) ’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς . Ώ ς άνω. σελ. «’Από δέ Τετρισιάδος-, ήτοι
"Ακρας εις Βιζώνην πολίχνιον, εν φ σάλος, στάδια ξ ' ., μίλια η '. Τούτο τό πολίχνιον, τινές μεν φασί βαρβάρων, τινές δε άποικον γεγονέναι Μεσηιμβρίας».
(2) Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς (καί τάδε) ώς άνω. σελ. 548. « . . . . Β ιζώ ν η ... τούτο
δε τό πολίχνιον φασίν τινες μεν βαρβάρων, τινές δ’ άποικον γεγονέναι Μεσημβρίας».
(3) Βλέπε καί Λεξικόν Θράκης. Α. Σαμοθράκη εις λέξιν Βιζώνη. σελ. 106.
(4) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. 6. «Έ ν τω μεταξύ δέ διαστήματι τφ από Καλλάτιδος είς ’Απολλωνίαν Βιζώνη τε έστίν, ής κατεπόύη πολύ μέρος υπό σεισμώ ν...».
(5) Δ ο ύ κ α ς , κεφ. 37. σελ. 258. « . . . ΤΗν γάρ ό Καρατζα πέγης (Μπέης)
πρό καιρού σταλώε'ις συν δυνάμει είς τά τού Πόντου κάστρα, ήγουν Μεσημ,βρίαν ’Α
χελώον (Ά γ χία λ ο ν), Βυζόν(ην) καί τά λοιπά προς εαυτού έποιήσατο».
(6) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. G. «Έ ν τω μεταξύ δέ διαστήματι τω από Καλλάτιδος είς ’Απολλωνίαν Βιζώνη τε έ σ τ ίν ... καί Κ ρουνοί...... — Ά ρ ρ ι α ν ο ύ π ε ρ ίπ λ ο υ ς . Ώ ς άνω. σελ. 293. «’Από δέ Βίζου είς Διονυσόπολιν, στάδιοι όγδοήκοντ α. . . ». — ’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. ό)- άνω. σελ. 133. «’Από δέ Βιιζώνος
είς Διονυσόπολιν στάδια π ', μίλια ι'. L '. στ'. Λύτη ή Διονυσόπολις πρώτον ώνομάζετο Κρουνοί διά τάς τών εγγύς ύδάτων εκρύσεις. Έ πειτα δέ ώνομάσθη Ματιόπολις. "Τστερον δέ Διονυσιακού αγάλματος προσπεσόντος έκ τής θαλάσσης τοϊς τόποις,
Διονυσόπολιν κληθήναι πάλιν. Έ ν μεθορίοις δέ Κροβύζων καί Σκυθών χώρας κειμέ-
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τής θαλάσσης. 'Υπάρχουν τινές των νεωτέρων οί όποιοι διαφωνούν ως προς
τήν σύμπτωσιν των δύο ονομασιών, χωρίς δμως νά προτείνουν καί αποδεί
ξεις ύπαρχούσας διά το αντίθετον (τήν σύμπτοοσιν). Ό Πομπώνιος Μέλ α ς(') σημειώνει λιμένα Κρουνόν καί πόλιν Διανυσόπολιν. 'Τπήρξεν επιφα
νής καί πολυάλ'θρωπος πόλις τουλάχιστον κατά τόν Δ' μ.Χ. αιώνα ότε έγραφεν ό Άμμιανός Μαρκελλϊνος καί ό προ αυτού Άππιανός ό Άλεξανδρεύς,
ό οποίος έ'γραψεν ότι αύται «είσίν Έλληνίδες έξ πόλεις Μυσοΐς πάροικοι»
(αί ’Ίστρος, Τόμοι, Κά?ιλατις, Κρουνοί, 'Οδησσός, Μεσημβρία). Δεν άναφέρεται ή εποχή τής κτίσεως τών Κρουνών, ούτε τίνος ύπήρξεν αποικία,
πάντως υπήρξε πολύ αρχαία πόλις. Κατά τόν μεσαίωνα και τούς Βυζαντι
νούς χρόνους σπανιώτατα γίνεται μνεία τής Διονυσοπόλεως. Μόνον ό Γ. Κεδρηνός (τόμ. Α ' σελ. 657) αναφέρει ότι επί τής βασιλείας τού ’Ιουστινια
νού, ή θάλασσα ύπερε ξεχείλισε τό 543 μ.Χ. μεταξύ ’Οδησσού (Βάρνης) καί
Διονυσουπόλεως, πιθανώς, εκ τού μεγάλου σεισμού, προκαλέσασα τόν θά
νατον εις πολλούς τών κατοίκων αυτής. Ή θέσις αυτής προσδιορίζεται παρά
τήν κωμόπολιν Μπαλτζΐκ, εις τήν όποιαν εύρέθησαν καί τι.να αγάλματα Έλλη,νιστικής εποχής, άποκείμενα ήδη εις τό Μουσεΐον τής Σόφιας. Κατά τόν
Τούρκον χρονογράφον Έβλιγιά Τζελεπή, ή κωμόπολις έλαβε τό όνομα τούτο
εκ του λιμένος ό όποιος είναι πλήρης λάσπης (Μπαλτζΐκ = Λάσπη), κατά
δε τό 1651 αύτη ήρίθμει περί τάς 500 οικίας. Μέχρι τού 1913 άνήκεν εις
τήν Βουλγαρίαν. Τότε έδόθη εις τήν Ρουμανίαν, αλλά ήδη και πάλιν περιήλθεν εις αυτήν. Ό λιμήν τού Μπαλτζΐκ είναι ό ασφαλέστερος τού Εύξείνου.
Τής πόλεως διασώζονται πολλά αρχαία νομίσματα τών π.Χ. χρόνων,
ως καί νομίσματα τού ’Αλεξάνδρου ( ’Αλεξάνδρεια) τά όποια κατά τόν*1
νη, μιγάδας Έλληνας οίκητάς έχει». — Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ΐ ο ς . (Κ αί τάδε στ. 4—
11) σελ. 547. «Ή Διονυσόπολις πρώαον ώνομάζεχο Κρουνοί, διά τάς τών εγγύς
ύδάτων έκρύσεις. Έ πειτα δέ μετωνομάσθη Ματιόπολις. Καί ύστερον, Διονυσιακού
άγάλματος έκ της θαλάσσης προσπεσόντος τοΐς τόποις, Διονυσόπολνν λέγουσι κληθηναι
πάλιν. Έ ν μεθορίοις δέ τοΐς Κροβύζοίν καί Σκυθών /μόρας μιγάδας "Ελληνας οίκη
τάς έχει».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς . Ό στίχος «Έ πειτα δέ μετωναμάσθη Ματιόπολις» δέν ανήκει είς
τόν Σκύμνον τόν Χίον, έξ οΰ φαίνεται άντέγραψεν καί δ Ανώνυμος είς τόν περίπλουν. Φαίνεται οτι έκ λάθους προσετέθη βραδύτερου. Ό σχολιαστής τού ’Ανωνύμου
περίπλου (Βλέπε έκδ. Ζωσιμαδών. Βιέννη 1807 σε.λ. 133) θεωρεί τόν στίχον τούτον
ως κακώς είσαχθέντα καί μή άνήκοντα είς τόν Σκύμνον. Τό Ματιόπολις φαίνεται
οτι άναφέρεται είς τήν δυτικώς τής Διονυσοπόλεως ύπάρξασαν Μαρκιανόπολιν, ή δποία είναι πολύ μεταγενεστέρα τού Σκύμνου. Ούτος έ'ξησε κατά τόν Β '. αιώνα π.Χ.,
έν φ ή Μαρκιανούπολις έκτίσθη έπί Τραϊανού τόν Β ' αιώνα μ.Χ. (98— 117 μ .Χ .).
(1) ΡΟιΜΡΟΝΙΙ ΜΕΕΑΕ. Β. II. 5. «EST PO'RTIJS CRUNOS, U R B E S DIONTSO PO LIS, ODESSOS, MESEMBRIA, ANCIIIALOS.
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D R O T S E N ( 1) σκόπησαν έπ'ι της εποχής του Λυσιμάχου, ώς επίσης καί ε
πί τής Ρωμαϊκής εποχής.
8)
Ό δ η σ σ ό ς ( 12). Πόλις αρχαία τής Κάτω Μοισίας τής Θράκης.
Εΰρίσκετο έπ'ι τής παραλίας του Εύξείνου αμέσως βορείως των εκβολών του
ποταμού Προβάντια (P R O V A N T IS K A ), ό όποιος άφ’ οΰ διέλθη διά μέ
σου των δύο ύπ’ αυτού σχηματιζομένων λιμνών, LAKE D EY N TA καί LAKE
V A R N EN SK O ή D E Y N E N SK O εκβάλλει εις τον Εΰξεινον. Την θέσιν
αυτής κατέχει σήμερον ή πόλις Βάρνα τής Βουλγαρίας. 'Τπήρξεν αποικία
των Μιλησίων, ίδρυθεΐσα κατά τάς άρχάς τού Σ Τ ' αίώνος π.Χ., ώς αναφέ
ρουν οί αρχαίοι συγγραφείς(3). Ή ’Οδησσός υπήρξε μεγάλη καί πλούσια
πόλις, καί μέλος τής όμοσπόνδου Πενταπόλεως ( ’Ίστρος, Τόμοι, Κάλλατις,
Διονυσόπολις, ’Οδησσός). Κατά τάς γενομένας άνασκαφάς άνευρέθησαν έπιγραφαί, αγάλματα καί νομίσματα πιστοποιούντο την θέσιν αυτής. Μεταξύ
των εύρεθεισών επιγραφών υπάρχει καί μία υπέρ τού άρξαντος τής Π εντα
πόλεως Ήροσόδου Φαρνάγου(4). ’Επί ’Ιουστινιανού συμπεριελήφθη εις τάς
όχυρωθείσας πόλεις. 'Τπό τού 'Ιεροκλέους (Σ Τ ' αιών μ.Χ.) άναφέρεται εις
τον Συνέκδημον (636.3), ώς μία τών επτά πόλεων τής επαρχίας Μοισίας,
υπό δε τού Προκοπίου (περί κτισμάτων IV .11), ώς φρούριον τό όποιον έπεσκεύασεν ό ’Ιουστινιανός (527 - 565 μ.Χ.). Εις τά εκκλησιαστικά χρονικά
άναφέρεται ώς ιιία τώ>ν επισκοπών τής Μητροπόλεως Μαρκιανουπόλεως, βραδΰτερον δε πιθαλ'ώς από τού Ζ ' αίώνος, ώς αρχιεπισκοπή τής επαρχίας Μοι
σίας υπό τον Πατριάρχην Κων)πόλεως υπό τό όνομα «’Οδησσός». Έ πί Ά (1) DROTSEN. GESCHICHTE D ES H E L L EN IE N S. εκδ. Β '. Μετάφ0. Πανταζίδου. Τ. Α '. σι λ. 180. Βλέπε καί HEAD — Σ 6 ο ρώ ν ο υ . Τόμ. Α,' σελ. 848.
(2) Ή ’Οδησσός αύτη ούδεμίαν σχέσιν εχει .με την ’Οδησσόν τής Ρωσσίας.
(3) Σ τ ρ ά 6 ω | ν . Ζ. 319. 6. «. . . καί Κρουνοί κοί ’Οδησσός Μιλησίων άποικος...»
•— Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς . Ώ ς άνω. σελ. 134. «’Από δε Διονυσουπόλεως είς
’Οδησσόν πόλιν έν ή όρμος ναυσί, στάδια σμ'. (κατά σχολιαστήν στάδια μ ', μίλια κστ' ,
L ', σ τ '.) . ’Οδησσόν κτίζουσιν Μιλήσιοι, ότε Άστυάγης ήρχε τής Μηδίας. ’Εν κύκλω
δέ αύτής εχει Κροβύζους Θράκας».— Ά ρ ρ ι α ν ο ϋ π ε ρ ί π λ ο υ ς Ώ ς ανω. σελ. 293.
«Ένθύνδε (από Διονυσοπόλεως) είς ’Οδησσόν, διακόσιοι· όρμ,ος ναυσίν»’— Σ κ ύ μ ν ο ς
δ Χΐος .
(Καί τάδε. σ τ '. 1 — 3) ώς άνω . . . . ’Οδησσόν οί Μιλήσιοι κτίζουσιν,
Άστυάγης δτ’ ήρχε Μηδίας,
αυτή Κροβύζους Θράκας έν κύκλιο έχει». —
Σ τ) έ φ·. Β υ ζ ά ν τ ι ο ς. είς λέξιν. «’Οδησσός πόλις έν τφ Πόντιρ προς τή Σαλμυδησσω. Απολλόδωρος δ’ όρος μέγα την ’Οδησσόν φησίν». —< Π ρ ο κ ό π ι ο ς . IV.
II. «Όδησσιτανή πόλις έν Νεαρρ 65 Ιουστινιανού λέγεται».
(4) ’Επιγραφή εύρεθεΐσα είς ’Οδησσόν (Βάρναν) έδημοσιεύθη είς C.I.G. άριθ.
2056 C. — «’Αγαθή τύχη —· 'Πρόσοδον Φαρνά — γου άρξαντα τής πόλεως καί άρ,ξαντα —· τού κοινού τής Πενταπόλεως — καί τιμηθύντα υπό —· τού κοινού τής
Π εν — ταπόλεως».
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λεξίου Κομνηνού προήχθη εις Μητρόπολιν άναφερομένη εις τάς εκθέσεις υπό
τό όνομα «Τιβεριούπολις». Τής 'Οδησσού σώζονται νομίσματα χρυσοί στα
τήρες καί τετράδραχμα των τύπων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί Λυσιμάχου κα
θώς καί τοιαΰτα των Ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων. Κατά τό 1444 πα
ρά ταύτην ήττήθη καί έφονεύθη μαχόμενος κατά των Τούρκων ό βασιλεύς
τών Ούγγρων Λαδίσλαος Α ' ερχόμενος εις βοήθειαν τής Κωνσταντινουπό
λεως.
9)
Μ α ρ κ ι α ν ο ύ π ολι ς. Πόλις τής Θράκης κείμενη εις την επαρ
χίαν τής Κάτω Μοισίας. Εύρίσκετο εις άπόστασιν 18 μιλιών δυτικώς τής ’Ο
δησσού (Β άρνης), έκτίσθη δε υπό τού Ρωμαίου αύτοκράτορος Τραϊανού
(98 - 317 μ .Χ .)(1), προς τιμήν τής άδε?η)ής αυτού Μαρκιανής. Συντόμως
κατέστη μία τών κυριωτέρων πόλεων τής Κάτω Μοισίας, κατά δέ την γενομένην υπό τού Διοκλητιανοΰ (284 - 305 μ.Χ.), διοικητικήν διαίρεσιν ή Μαρκιανούπολις έγένετο πρωτεύουσα τής επαρχίας Κάτω Μοισίας. Κατά τον Σ τ'
αιώνα άναφέρεται υπό τού 'Ιε,ροκλέους εις τον Συνέκδημον, ως μία τών πό
λεων τής επαρχίας Μοισίας καί πρωτεύουσα αυτής. 'Τπήρξε καί έδρα τού
επισκόπου τής επαρχίας Αίμιμόντου. Τό 270 μ.Χ. παρά την πόλιν ταύτην
ο Κλαύδιος ενίκησε τούς Γότθους εις μίαν τών επιδρομών αυτών, εις δέ την
Ναϊσσόν κατέστρεψεν τελείως τούς επιδρομείς τούτους. Κατά τό 378 μ.Χ.
επί Ούάλεντος διηρπάγη υπό τών Γότθων. Τό 4,83 μ.Χ. ό Ζήνων κατώρθωσε νά είρηνεύση μετά τών Γότθων υπό τον Θευδέριχον καί έπέτρεψεν εις
μίαν μοίραν αυτού νά έγκατασταθή εις την Κάτω Μοισίαν. Ό Θευδέριχος
φαίνεται ότι έγκατέστησε την βάσιν του εις την Μαρκιανούπολιν(12). ΙΙαρέμεινεν εις ταύτην μέχρι τού 488 οπότε προτάσει τού Ζήνωνος έπήλθεν κατά
τής ’Ιταλίας. ’Επί ’Ιουστινιανού Α ' (527 - 565 μ.Χ.) άπετέλεσεν έν τών
προς βορράν οχυρών τής αυτοκρατορίας. Τό 583 - 586 μ.Χ. οι ’Αβαρές καί
οί Σλαύοι λεηλατούν τήν Θράκην καί τήν Μαρκιανούπολιν(3). 'Ως πρός την
(1) Δ έ ξ ι π π ο ς. Σ κ υ θ ι κ ά. στ. 17. « . . . Μαρκιανούπολιν* το δέ δνομα
Τραϊανού τοΰ βασιλέως τήν άδελφήν ένδεδωκέναι τη πόλει λέγουσιν οί Ιγχώριοι· τού
την δή ούν τήν πόλιν οί Σ κ ύ θ α ι.. . κατά κράτος όλώσιμον είναι ναμίσαιντες, άπεΐχον
μέν τής ευθύ προσβολής». ΑΜΜΙΑΝΙ MARCELINI. REtRUM GE ST ARUM X XVII.
IV . 12. «DEIN M TSIA, U B I M ARCIANOPOLIS EST A SORORE TRAJANI
P R IN C IP IS COGNOMINATA».
(2) Μ ά λ χ ο υ Φ ι λ α δ ε λ φ έ ι ο ς . Βυζαντιακά. FR. 15. «Τούτων δέ όμωθέντων αυτόν μέν Θευδέριχον έδοξε κινήσαντα τήν αυτού δύναιμιν έν Μαρκιανοΰ πόλει
τήν πάσαν ίδρυμ,ένην, εις τό εΐσω ελαύνειν».
(3) Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο υ , ιστορία, σελ. 18. «ΕΙλον τε (οί "Αβαρές το 584) πολλάς πόλεις τήν τε Ρατηρίαν καί Βονόνειαν καί Ά κύς καί Δορύστολον καί Σαλδαπά
καί Πανασά καί Μαρκιανούπολιν καί Τρόπαιον».
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θέσιν αυτής υπάρχουν, ώς ήμεΐς γνωρίζοιμεν τρεις εκδόσεις (' ). Ό ιστορικός
Κ. Παπαρρηγόπουλος τοποθετεί ταυτην εις την σημερινήν κωμάπολιν Νόβο
Γράδετς (Κόσλιτσα) περί τά 18 μίλλια Β.Δ. τής Βάρνης και επί τής δημο
σίας όδοΰ Βάρνης - Σοϋμεν. Ό ’Αρεοπαγίτης Σ. Σακελλαριάδης εις την
πραγματείαν του περί Θράκης συνταυτίζει ταυτην με την ΙΙρεσλεύαν, ή ο
ποία εις την Μεγ. Εγκυκλοπαίδειαν άναφέρεται ώς Μεγαλόπολις καί μετά
την νίκην του Τζιμισκή κατά των Ροόσων ώς Ίωαννόπολις, κεϊται δέ πολύ
δυτικώτερον τής προηγούμενης. Κατά την Μεγ. Εγκυκλοπαίδειαν καί το
Λεξικόν τής Θράκης του Ά . Σαμοθράκη ή Μαρκιανούπολις τοποθετείται
είς την θέσιν τού νυν χωρίου Ποταμός Δέβνα (REKA D E V N T A ), ένθα κα
τά τάς γενομένας άνασκαφάς τό 1928 άνευρέθησαν ερείπια αρχαία καί έπιγραψαί τής εποχής τού αύτοκράτορος Τραϊανού καί δύο πίθοι αρχαίων νομισμάτοιν, (Βλέπε χάρτας ’Αγγλικής έκδόσεως τοϋ 1948, 1)500.000), προς
ήν θέσιν συμφωνούμεν.
10)
Δ ο ρ ύ σ τ ο λ ο ν . ’Αρχαία πόλις τής Κάτω Μοισίας, κείμενη επί
τής δεξιάς όχθης τοϋ ’Ίστρου (Δουνάβεοις). Έκτίσθη επί Ρωμαίου αύτο
κράτορος Τραϊανού (98 - 117 μ.Χ.), περί τό στρατόπεδον τής XI Κλαυδείας καλούμενης λεγεώνος. Εκαλείτο καί Δουρόστολον καί Δουρόστολος καί
Δουρόστορος, βραδύτερον δέ υπό των Βυζαντινών καί Ρώσων εκαλείτο Δρίστρα καί Δρίστρια υπό δέ των Βουλγάρων Δερεστέρ. 'Από τού 1Β ' μετωνομάσθη είς Σιλίστριαν. 'Τπήρξεν έν των ίσχυροτάτων φρουρίων τής Θρά
κης. Τό 678 - 679 κατελήφθη υπό των Βουλγάρων τού Άσπαρούχ, επί Κοινσταντίνου τού Πωγωνάτου. Τούτο ώς καί τμήμα τής Κάτω Μοισίας, τό ο
ποίον επετράπη υπό τού Πωγωνάτου προς έγκατάστασιν των Βουλγάρων,
άπετέλεσαν τον πυρήνα τού Βουλγαρικού κράτους. Βραδύτερον έγένετο πε
ρισσότερον γνωστόν κατόπιν τής δεινής ήττης την όποιαν ύπέστησαν οί Ρώσσοι υπό τον Σβιατοσλάβον ή Σφενδοσλάβον τό 971 μ.Χ. υπό τού αύτοκράτο
ρος Ίωάννου Τζιμισκή, ό όποιος την μετωνόμασεν εις Θεοδωρόπολιν(12) προς
τιμήν τοΰ Στρατηλάτου αγίου Θεοδώρου προστάτου τού βασιλέως, αλλά δεν
άναφέρεται υπό τό όνομα τούτο. Τό 1088 εχομεν νέους αγώνας τών Βυζαν-

(1) Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς . 'Ιστορία τοϋ Έ λλ. “Εθνους. Τόμ. Γ' . Βιβλ.
9ον, σελ. 156 εκ δ. 5η. «'Όϋεν διαβάντες τον “Ιστρον οι “Α βα ρ ές... έπειτα δέ κατέβησαν μέχρι ΓΙαννίσου (,μ,εταξύ Καδίκιοϊ καί ΙΙαραβάδι), Μαρκιανουπόλεως (Κόσλι
τσα) καί τοϋ επέκεινα Αίμου μέχρι Τροπαίου». — Μ ε γ . Έ λ λ . ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί 
δ ε ι α . είς λέξιν. «Έ ν τή ·θέσει αυτής ακριβώς κεϊται σήμερον το Βουλγαρικόν χωρίον Ποταμός Δέβνα, ώς διεπιστώίλη έκ διαφόρων ερειπίων καί τινων έπιγραιρών τοΰ
Τραϊανού».— Σ π. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ . Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας.
Είς λέξιν σελ. 168. έκδ. 1929. «Οί Βούλγαροι μετονόμασαν ταυτην ΙΙρισλάβαν».
(2) Λ έ ω ν δ Δ ι ά κ ο ν ο ς . 'Ιστορία, σελ. 158. «Τό Δορύστολον Θεοδωρούπολιν έν δνόματι τοϋ Στρατηλάτου μετονομάσας».
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τινών περί τό Δορύστολον, επί ’Αλεξίου του Α ' τοΰ Κομνηνοΰ, ένθα ούτος
ήττήθη, πλήν έπανελθών τό 1091, κατέκτησε την πόλιν έκ των Βουλγάρων
κατόπιν φονικής μάχης, ώς και ολόκληρον την Κάτω Μ οισίαν('). Άναφέρεται υπό άρχαώον συγγραφέων Λατίνων και Βυζαντινά» ·/(1
2).
11) Π α ρ θ ε ν ό π ο λ ι ς . Πόλις τής Θράκης εις την Κάτω Μοισίαν.
Άναφέρεται υπό του Πλινίου (P L IN II. NAT. H IS T O R IV . 18), έκειτο
δε κατά τον ίδιον συγγραφέα, εις την κατεχομένην υπό των Σκυθών περιο
χήν την καλουμένην τά>ν Άρστήρων, ένθα έκατοόκει τό γένος των Π υγμαί
ων. Οι Άροτήρες οΰτοι έκατώκουν εις τήν Σκυθικήν λεγομένην Θράκην, ώς
άποκαλεί ό Ζώσιμος την Κάτω Μοισίαν. Κατά τον Δέκατον αιώνα μνημονεύ
εται υπό τοΰ αύτοκράταρος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου ώς ύπαγομένη εις τό Θέμα τής επαρχίας Ροδόπης. (Π ε ρ ί Θεμάτων βιβλ. Β' ) .
Ή ακριβής αυτής θέσις δεν είναι γνωστή.
12) Ν ικ ό π ό λ ι ς . Εις τήν Κάτω Μοισίαν ύπήρχον δύο Νικοπόλεις.
Ή μία κτισθεΐσα κατά τάς άρ,χάς τοΰ Β ' μ.Χ. αίά>νος επί Ρωμαίου αύτοκράτορος Τραϊανοΰ (98 - 117 μ.Χ.), εις άνάμνησιν των νικών αΰτοΰ κατά
τών Δακών, καί ή οποία εκαλείτο «Νικόπολις προς Ηστρον», προς άντίθεσιν
τής άλλης, κατά τούς τότε χρόνους, γνωστής «ώς Νικοπόλεως επί ή προς Νέ
στον», καί εύρισκομένην περί τό νυν Νευροκόπιον ή κατ’ άλλους εις τήν θέσιν τοΰ Νευροκοπίου. Ή «Νικόπολις προς ’Ιατρόν» υπό τοΰ Πτολεμαίου
καλείται «Νικόπολις ή περί Αίμον». Ή πόλις αυτή τής οποίας σώζονται ε
ρείπια εύρίσκεται εις τήν θέσιν τής νΰν Βουλγαρικής Κωμοπόλεως Νικιούπ
(N IK J U P ) κειιμένης 18 περίπου χιλιόμετρα βορείως τοΰ Τυρνόβου καί
επί ρεύματος τοΰ παραποτάμου τοΰ ποταμού Γιάντρα (JA N T R A ) τοΰ Ρόσιτσα (R O S IC A ή R U S C H IT G A ), καί δυτικώς τής συμβολής τούτου εις
τον Γιάντρα. Σώζονται νομίσματα ταύτης μετά επιγραφής «Νικοπολιτών πρύς
’ΊστρΟν» διαφόρων τύπων, μεταξύ τών οποίων εις τινα παρίσταται τό όρος
Αίμος ώς κυνηγός καθήμενος επί βράχου ή ό ’Ιατρός κατακείμενος καί κρα
τών δένδρον.

(1) ’Ά ν ν α Κ ο μ ν η ν ή . Ά λεξιάς. Βιβλίαν V II.
(2) Θ ε ο φ ά ν η ς . Χρονογραφία. I. 51. «Έμαρτύρησε δέ καί Δορυστόλφ της
Θράκης Αίμιλιανός από στρατιωτών». — Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς , ιστορία, I. 8. «Οί δέ
άμφί τον Χαγάνον. . . είλον τε πόλεις π ο λ λ ά ς .... καί Δορύστολον». — ΑΜΜΙΑΝΙ
MARCELINUS IV . 12. «DEIN MTSIA U B I . . . . D O R O S T O R U S ...» .
Σ η μ ε ί ω σ ι ς . Ώ ς γράφει ό Σακελλαριάδης παρά το Δορύστολον εύρίσκετο τό χω
ρών 'Τπακοή, όνομασθέν ούτω κατά τήν παράδοσιν έκ τής ύπακοής τοΰ Μεγάλο-υ
Κωνσταντίνου, διότι εδώ ευρισκόμενος είδε τό ·έν τώ ούρανώ σημεΐον τοΰ Σταυρού.
Τό γεγονός όμως τούτο άλλοτε τοποθετείται ώς γενόμενον παρά τήν Ρώμην καί προ
τής μάχης, καί άλλοτε παρά τάς "Αλπεις καί προ τής διαβάσεως αυτών υπό τού' Κων
σταντίνου.
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Ή άλλη Νικοπολις εις την Κάτω Μοισίαν είναι ή καί σήμερον υπάρ
χου σα πόλις τής Βουλγαρίας παρά την δεξιάν όχθην τοΰ Δουνάβεως υπό τό
όνομα Νικοπόλ, ή άναφεραμένη υπό τοΰ Προκοπίου( Π ερί Κτισιιάτων IV . 11)
καί κείμενη περί τά 1G0 χιλιόμετρα ΝΑ τοΰ νΰν Βιδινίου (Βονωνίας) καί την
οποίαν έπεσκεύασεν καί ώχύρωσεν ό ’Ιουστινιανός Α '. Εις την Νικόπολιν ταύτην συνελήψΌη υπό των Τούρκο>ν ό τελευταίος Βούλγαρος ήγεμών Σισμάν. Ό
Σαμοθράκης υποστηρίζει ότι ή παρίστριος αυτή Νικόπολις εύρίσκεται εις
την θέσιν τής Θρακικής πόλεως Σεκούρισκας. Εις την Νικόπολιν προς "1στρον (N IK IO U P ) τό 1896 έπετεύχθη ή μεγάλη νίκη τοΰ Βαγιαζήτ κατά
τοΰ βασιλέως των Ούγγρων Σιγισμοΰνδου καί των Γάλλων συμμάχων του
υπό τάς διαταγάς τοΰ Ίωάννου κόμητος τοΰ Ν EV ER S, τοΰ πρωτοστράτορος B O U C IC A U T καί τοΰ κόμητος Φιλίππου τοΰ D ’ A R TO IS.
18)
Τ ρ ό π α ι ο ν. Πόλις τής Κάτω Μοισίας καί εις την επαρχίαν τής
Μικράς Σκυθίας ευρισκόμενη. Έκτίσθη υπό τοΰ Ρωμαίου αύτοκράτορος Τραϊανοΰ τό 108 - 109 μ.Χ. εις άνάμνησιν τής κατά των Δάκων καί Γετών νί
κης αύτοΰ. Ή θέσις αυτής προσδιορίζεται παρά τό χωρίον A D A M CLISI έν
θα σ(όζονται τά ερείπια τοΰ κα.τασκευασΰέντος υπό τοΰ Τραϊανού μνημείου,
έπιγραφαί κλπ. Ή θεσις καί τό χωρίον τοΰτο εύρίσκεται εις τό μέσον περί
που τής άποστάσεως μεταξύ των πόλεοτν Κωνστάντζης καί Σιλιστρίας και
επί τής αμαξιτής όδοΰ τής ένούσης ταύτας (βλέπε χάρτην 1)500.000 ’Αγ
γλικής έκδόσεως 1943). Τό 584 μ.Χ. κατελήφθη καί αΰτη υπό των Άβάρων μετά των άλλων πόλεων τής περιοχήςΟ ·
14) Π ρ ό β α τ ο ν. Ή πόλις αΰτη τής Κάτω Μοισίας κατεΐχεν την
■θέσιν ακριβώς ή περίπου τής νΰν Βουλγαρικής πόλεως Π ροβάντια(PR O V A D IT A ) . 'Τπό τινων ·θεωρεϊται αρχαία Θρακική πόλις, καί ή ΐδρυσις αυτής
ανάγεται εις την πρύ τής εισβολής τοΰ Δαρείου (507 π.Χ.) εις την Σκυθίαν,
εποχήν. Πάντως ύπήρχεν επί τής Ρωμαϊκής κατοχής τής Θράκης. Κατελήφθη υπό των Τούρκων τό 1388. Τό 1829 καταληοριθεί.σα υπό των Ρώσων,
κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον, ώχυρώύη ύπ’ αυτών καί οΰτω κατέστη
δυνατή ή άπόκρουσις όλων τών προσπαθειών τώ,ν Τούρκων προς διάλυσιν
τής πολιορκίας τής Βάρνης, επιτιθεμένων εκ τής κατευΰύνσεως τής Σούμλας (Σοΰμεν - S H U M E N ). Εύρίσκεται περί τά 42 χιλιόμετρα δυτικώς τής
Βάρνης καί συνδέεται σιδηροδρομικούς με την Σούμλαν (SH IJM EN ) καί μέ
τό Ρουχτσούκιον (R U S S E ) επί τοΰ Δουνάβεως.
15) Π ρ α ι σ θ λ ά β α (ή Πρισλάβα ή Περσθλάβα, ή Περισύλάβα,
ή Περεΐσθλάβα). ’Αρχαία πόλις τής Κάτω Μοισίας. Προ τής έγκαταστά-1
(1) Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς . 'Ιστορία. I. 8. « . . . . εΐλυν τε (οί "Αβαρές τδ 584
μ. Χ. ) κολλάς πόλεις, την τ·ε Ρατηαρίαν καί Βονωνίαν καί Άκύς καί Δορύστολον καί
Σαλδαπά καί Πανασά καί Μαρκιανούπολιν καί Τρόπαιον».

32:

Δημ. Διον. Ζάγκλη

σεως των Βουλγάρων εις την περιοχήν αυτήν (679 μ.Χ.) ύπήρχεν ή πόλις
αυτή υπό τό όνομα Μεγαλόπολις. Μετά τήν νίκην τού αύτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Τζιμισκή γενομένην την 6ην ’Απριλίου 971 μ.Χ. κατά των Ρώσων
του Σβιατοσλάβου ή Σφενδοσλάβου υπό τόν Σφέγγελον καί τήν σφαγήν α
πάντων των αμυνόμενων τής ΙΙραισθλάβας Ρώσων άνερχομένων, κατά τόν
Λέοντα τόν Διάκονον^), εις 7.000, ή Πραισθλάβα ώνομάσθη υπό τοΰ βα
σίλευες Τζιμισκή Ίωαννούπολις, αλλά τό όνομα τοΰτο δεν έπεκράτησεν. ’Από
τοΰ δεκάτου αίώνος άπετέλεσε τήν πρωτεύουσαν τοΰ Βουλγαρικού κράτους,
μετονομασθεΐσα ύπ’ αυτών εις Πραισθλάβαν. Σήμερον εις τήν θέσιν αυ
τής εύρίσκεται ή κωμόπολις Πρεσλάβα ή Έσκή Σταμπούλ έχουσα περί τάς
4.000 κατοίκους, άπέχουσα περί τά 15 χιλιόμετρα Ν.Δ. τοΰ SHUMEN
I.Σούμλας) καί παρά τάς βαρείας προσβάσεις τοΰ όρους Πρεσλάβσκα Πλάνινα (D E R Y E N T B A LK A N ) (12).
16) Ν ό β α ι. Πόλις τής Κάτω Μοισίας παρά τόν Δούναβιν. Έκτίσθη
υπό των Ρωμαίων άγνωστον πότε. Άπετέλει στρατιωτικόν σταθμόν αυτών.
Επίσης είναι άγνωστον πότε μετωνομάσθη είς Στίκλεν καί ειτα εις Σηστόβιον (S V IS H C H O V ). ’Εμπορικόν κέντρον επί Τουρκοκρατίας κατωκεϊτο
κατά μέγα μέρος υπό 'Ελλήνων, καί οί Βούλγαροι κάτοικοι αυτού όεμίλουν
καί εγραφον Ελληνιστί, μέχρι τής άπελευθερώσεως τής Βουλγαρίας. Τό Σηστόβιον εύρίσκεται έπί τής δεξιάς όχθης τού Δουνάβεοες, είς δέ τήν άριστεράν όχθην τούτου καί έναντι τού Σηστοβίου εύρίσκεται ή Ρουμανική πόλις
Ζίμνιτσα (Z IM N IC E A ). Είς τό σημεΐον τούτο διήλθον τόν Δούναβιν οί Ρώ
σοι τό 1877, καί είς τό αυτό σημεΐον οί Γερμανοί καί οί Βούλγαροι τό 1916
όταν κατά τόν Α ' Παγκόσμιον πόλεμον είσέβαλον είς τήν Ρουμανίαν.
17) Π ρ ί σ τ α
ή Πρίστη
ή Έ ξ·α ν τ ά π ρ ι σ τ α. ’Αρχαία
πόλις τής Κάτω Μοισίας, παρά τήν δεξιάν όχθην τού ’Ίστρου (Δουνάβεως).
Έ πί Ρωμαιοκρατίας ύπήρξεν σταθμός στρατιωτικός καί φρούριον. ’Άγνα)στον τυγχάνει τό έτος κτίσεως αυτής ώς καί οί κτίσαντες αυτήν. Νύν την
θέσιν αυτής κατέχει ό λιμήν τής Βουλγαρίας έπί τού Δουνάβεως τό Ρουχτσούκιον (νυν 11USSE). Κεΐτε έναντι τής Ρουμανικής πόλεως Γιουργέβου.
Π ερί τήν πόλιν ταύτην άναφέρονται πολλοί αγώνες, ιδία από τού 18ου αι
ώνας μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων.
'Η ορθή ονομασία αυτής είναι Σεξεντάπριστα, προερχομένη εκ τής Ρω 
μαϊκής φράσεως SEX A G IN TA P R IS T IS , ή οποία σημαίνει λιμένα δυνάμενον νά περιλάβη 60 πλοία. Π ερί τά τέλη τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ήτο έδρα ενός Συντάγματος (C O H O R S ) καί αποσπάσματος ιππικού.
18) Ν ί ψ α. Άρχαιοτάτη πόλις τής Κάτω Μοισίας. 'Τπήρξε πρωτεύ
(1) Λ έ ω ν δ Δ ι ά κ ο ν ο ς. 'Ιστορίαι. V III. 8. σελ. 138. έκδ. Βόννης.
(2) Βλέπε περί αύτης καί " Α ν ν α ν Κ ο μ ν η ν ή ν είς τήν «Άλεξιάδα», Βιβλίον
V II, σελ. 3,

Όΐρια καί πόλεις της ’Αρχαίας Θράκης

33

ουσα τής Θρακικής φυλής των Νιψαίων, τούς οποίους μετά Σκυρμιαδών, ώς
αναφέρει ό Ή ρόδοτος('), κατέλαβεν αμαχητί ό Δαρεΐος κατά την εκστρα
τείαν αυτού κατά των Σκυθών. Ή φυλή αύτη κατώκει. βορείους τής ’Απολλω
νίας καί Μεσημβρίας τού Εύξείνου Πόντου.
19) Ν ο β ι ό δ ο υ ν ο ν (N O V IO D U N U M ). Πόλις Κελτικής κατα
γωγής εις την Κάτω Μοισίαν ευρισκόμενη επί τής δεξιάς όχθης τού Δουναβεως καί είς μικράν άπόστασιν άπύ τού δέλτα τού ποταμού. Π α ρ ’ αυτήν
λέγεται ότι κατεσκεύασεν ό Δαρεΐος γέφυραν έκ πλοίων κατά την εκστρα
τείαν του κατά των Σκυθών τό 513 π.Χ. Έ πί των Ρωμαϊκών χρόνων ήτο έ
δρα τής LEG. I. JO V IA ή τής LEG. II. HERCULEA, ό δέ Ούάλης (3G4
- 378 μ.Χ. κατεσκεύασεν επί τού ποταμού γέφυρα ν κατά τι να τω ν εκστρατειών
του. Άναφέρεται υπό τού Προκοπίου (περί κτισμάτων IV . I I ) υπό τό όνο
μα Νεαϊδουνώ τής οποίας τά τείχη έπεσκεύασεν ό ’Ιουστινιανός. "Τπύ τού
Ίεροκλέους άναφέρεται ώς μία τών 15 πόλεων τής επαρχίας Μοισίας. Την
θέσιν αυτής κατέχει σήμερον ή πολίχνη Ίσάτκα (ISA K TSC H A ) είς τήν
Δοβρουτσάν.
20) Ν ό 6 ο ν ή Ν ω β ό ν. Πόλις τής Μοισίας, άναφερομένη υπό τού
Π ροκοπίου (Π ε ρ ί κτισμάτων IV.G.24) καί τής οποίας ή θέσις προσδιορί
ζεται παρά τήν Βονωνίαν νύν Βιδίνιον καί τής οποίας «τούς προμαχώνας διερρυηκότας» έπεσκεύασεν ό αύτακράτωρ Ιουστινιανός.
21) ”Α κ ρ α ι. Πόλις τής επαρχίας Μοισίας, Κατά τον Σ Τ ' αιώνα άναφέρεται ώς μία τών 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας (Δοβρουτσάς) υπό
τού Τεροκλέους είς τον Συνέκδημον. Κατά τον δέκατον αιώνα άναφέρεται
υπό τού βασιλέως Κων)νου Πορφυρογέννητου (Π ε ρ ί Θεμάτων. Β . 47).
Ή θέσις αυτής δεν είναι γνωστή, πιθανόν νά έ'κειτο έπί τής παραλίας τού Εύ
ξείνου διότι άναφέρεται μεταξύ τών παραλίων τούτου πόλεων: Τόμις, Διονυσόπολις, ’Άκραι, Κάλλατις, ’Τστρος.
22) ’Α ξ ι ο ύ π ό λ ι ς ( Η ρ ά κ λ ε ι α ) . Πόλις τής Κάτω Μοισίας κειμένη έπί τής δεξιάς όχθης τού Δουνάβεως μετά τό Δορύστολον (Σιλίστρια)
καί τής οποίας ή θέσις κατά Πτολεμαίον (Γεωγρ. I I I .10.5) καθορίζεται είς
βόρειον πλάτος 45° 4 5 ', καί άνατολικόν μήκος 54° 20 '. Κατ’ άρχάς έκαλεϊτο 'Ηράκλεια, έπί δέ τών Ρωμαϊκών χρόνων έχρησιμοποιήθη ώς στρατιω
τική βάσις τών έπιχειρήσεων κατά τών Σαρματών. Άναφέρεται υπό τού 'Ιεροκλέους (Συνέκδημος 637) ώς μία τών 15 πόλεων τής έπαρχίας Σκυθίας,
καί υπό τού Πορφυρογέννητου (Π ε ρ ί Θεμάτων Β ', 47), ώς πόλις τής έ-1
(1)
Η ρ ό δ ο τ ο ς . IV . 93. «ΟΙ μέν γάρ τον Σαλμυδη,σσον εχοντες Θρήικες καί
υπέρ Άπολλωνίης τε καί Μεσημ,βρίης πόλιος οίκηιμένοι, καλεΰμενοι δέ Σκυρμιάδαι
καί Νιψαϊοι, αμαχητί σφέας αυτούς παρέδοσαν Δαρείφ».

3
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παρχίας Μοισίας. Τά ερείπια αυτής σώζονται οπού τό σημερινόν χωοίον
Η ΙΝ Ο Η (').
23) Α ι γ ι σ σ ό ς ή Α ί γ υ ψ ό ς . ’Αρχαία πόλις τής Κάτω Μοισίας
κείμενη επί τοΰ νοτιωτέρου στομίου τοϋ Άστρου (Δουνάβεως). Κατά τον
’Οβίδιον (12) ή Αίγισσός ή ΑΙγυψός έκτίσθη υπό τοΰ ΑΙγυψοΰ, τοΰ έκ Κασπίας, και ήτο μία των πλουσιωτάτω,ν πόλεων κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους.
Έ πί των Βυζαντινών χρόνων ώχυρώθη υπό τοΰ ’Ιουστινιανού καί κατά τον
Ίεροκλέα υπήρξε μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας ( 3). Σήμερον
έπί των ερειπίων αυτής κεΐται ή Ρουμανική πόλις Τούλτσα.
24) ’Ά β ρ ι τ τ ο ς . Μία έκ των όχυρωθεισών πόλεων υπό τοΰ Ίουστινιανοΰ παρά τον Δούναβιν (Προκόπιος, περί κτισμάτων. ΙΥ .1 1 ). Άναφέρεται οτι εις την περιοχήν τής πόλεως καί φρουρίου τούτου έπεσε μαχόμενος
μετά τοΰ ομωνύμου υιού του κατά των Γότθων (251 μ.Χ.), δ αύτοκράτωρ Δέκιος(4). Ή ακριβής θέσις δεν είναι γνωστή. Άναφέρεται υπό τοΰ 'Ιεροκλέου ως μία των πόλεων τής έπαρχίας Μοισίας.
25) " Α λ μ υ ρ ι ς . Πόλις ώχυρωμένη τής έπαρχίας Μοισίας παρά την
δεξιάν όχθην τοΰ Δουνάβεως καί τά μεθόρια τής Σκυθίας. Άναφέρεται υπό
τοΰ Προκοπίου (Π ε ρ ί κτισμάτων IV . 7. 20), ως άνοικοδομηθέντος τοΰ
φρουρίου υπό τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού, υπό δε τοΰ 'Ιεροκλέους ως μία
των 15 πόλεων τής έπαρχίας Σκυθίας. Ή ακριβής θέσις αυτής δεν είναι
γνωστή.
26) Ά π π ι ά ρ ια . ’Αρχαία πόλις τής Θράκης εις τήν έπαρχίαν Μοισί
ας, κείμενη εις τήν δεξιάν όχθην τοΰ Δουνάβεως προ τής συμβολής εις αυτόν
τοΰ Όρδησσοΰ ποταμού (νΰν A R G ER IN ή A R D JIS C H ). Άναφέρεται υ
πό τοΰ Προκοπίου (Π ε ρ ί κτισμάτων IV . 11), ύπό τό όνομα Άππιάρια όχυρωθεισα υπό τοΰ ’Ιουστινιανού, υπό δέ τοΰ 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκδημον
(636) ως μία των 7 πόλεων τής Έπαρχίας Μοισίας. Κατά τήν επιδρομήν
των Άβάρων (585 - 5.86 μ.Χ.) έπί τής βασιλείας τοΰ Μαυρίκιου καπελήφθη
ύπ’ αυτών ώς αναφέρει ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης.
27) Ά σ η μ ο ΰ ς . Πόλις τής έπαρχίας Μοισίας, ευρισκόμενη παρά τήν
(1) Βλέπε καί Λεξικόν Γεωιγραφικόν καί ιστορικόν Θράκης εις λέξιν. υπό Α.
Σ α μ ο Όΰρ ά. κ η. έκδοσις 19G3.
(2) ’Ο β ί δ ι ο ς . E P IS T . ΕΧ Ρ,ΟΝΤΟ, βιβλ. Λ '. 8. στ. 11 — 14. «STAT
V ETU S U R B S, R IP A E V IC IN A BIN O M IN IS IST R I — M OENIBUS UT ΡΟ'SIT U V IX ADETJNDA LO C IC AR PIUS A EG TPSUS, DE SE, SI CREDIMUS
IP S IS — CONDIDIT; ΕΤ PROPRIO NOMINE D IX IT OPUS».
(3) Π ρ ο κ ό π ι ο ς . Περί κτισμάτων IV . 7. — Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς Συνέκδημος,
637. 14. Πρβλ. καί Κ ω ν ) ν ο υ Π ο- ρ φ υ ρ ο· γ ε ν ·ν ή τ ο υ , Περί Θεμάτων.
Β '. 47. 16.
(4) Βλέπε JO R D A N IS. GETIGA X V III. 101. Καί Σ υ γ γ έ λ ο υ χ ρ ο ν ι κ ό ν .
376 καί Ζ ω σ ί μ ο υ 1. 23.
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Νικόπολιν προς ’Ίστρον (N IC O P O L IS AD IS T R U M ) τήν νΰν N IK IU P
τής Βουλγαρίας. Είναι γνωστή διά τήν αποτελεσματικήν άμυναν των κατοί
κων αυτής κατά των θύννων τοΰ 'Αττίλα, ώς γράφει χαρακτηριστικούς ό Ι
στορικός ΓΤ ρίσκος( 1).
28) Ζ ε λ δ α π ά ή Ζ α λ δ α π ά ή Σ α λ δ α π ά. Πόλις τής Θρά
κης ε’ις τήν επαρχίαν Σκυθίας, κείμενη επί τής δεξιάς δχ-θης τοΰ Δουνάβεως,
τής οποίας τα τείχη έκτισεν ή έπεσκεύασεν ό ’Ιουστινιανός (Προκόπιος. Π ε 
ρί κτιαμάτων IV . 11). Ό Ιεροκλής αναφέρει, ταύτην ώς μίαν των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας, ομοίως ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος.
(Π ε ρ ί θεμάτων Β. 47) αναφέρει ταύτην ώς μίαν των 15 πόλεων τής επαρ
χίας Μοίσιας. 'II θέσις αυτής προσδιορίζεται εις τήν Δοβρουτσάν καί μετα
ξύ των πόλεων ’Ί στοου (Καρά Ό ρμάν ή Ίστρίας) καί Άξιουπόλεως (νυν
Η ΙΝ Ο Κ ).
29) Δ ί ν ε ι α καί I I λ ί σ κ ο β α. Αί δύο πόλεις αΰται τής Θράκης
εις τήν ’Επαρχίαν Μοισίας είναι γνωσταί από τήν εκστρατείαν τοΰ δασιλέως
Ίωάννου Τζιμισκή κατά τοΰ Ρώσου Σβιατοσλάβου ή Σφενδοσλάβου τό έτος
971 όταν κατέλαβε τήν Βουλγαρίαν καί κατήργησεν τήν ανεξαρτησίαν αυ
τής. Ταύτας κατέλαβεν 6 Τζιμισκής κατά τον ’Απρίλιον τοΰ 971 όταν έκινήθη εκ Πρεσθλάβας προς Δορύστολον, καί επομένως αί θέσεις αυτών δέον
νά άναζητηθοΰν κατά μήκος τοΰ δρομολογίου τούτου.
30) Κ ά ρ σ ο ς καί Κ ά ρ σ ο υ μ. Πόλις τής Μοισίας παρά τον Δούναβιν εν τή επαρχία Σκυθίας (Δοβ.ρουτσά) άναφεραμένη υπό τοΰ Πτολε
μαίου (Γεωγραφικά Γ \ 10. 5)· υπό τοΰ Προκοπίου άναφέρεται φρούριον Καρσώ, τό όποιον φαίνεται ότι είναι τό αυτό με τήν πόλι,ν Κάρσον. 'Τπό
τού 'Ιεροκλέους άναφέρεται ώς μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας
(Συνέκδημος. 637. 11) καί υπό τοΰ Πορφυρογέννητου (Π ε ρ ί Θεμάτων.
Β. 47) ώς Κάρπος. ’Επί των ερειπίων αυτής εύρίσκεται ή νΰν Ρουμανική
πόλις Χίρσοβα.
31) Τ ρ ό σ μ ι ς . Σημαντική πόλις τής Κάτω Μοισίας (επαρχία Σκυ
θίας) επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Δουνάβεως. 'Τπήρξεν έδρα Ρωμαϊκής λεγεώνος (Πτολεμαίος. Γεωγραφικά. Γ \ 10. 5 ). Άναφέρεται υπό τοΰ 'Ιερο
κλέους ώς μία των 15 πόλεων τής επαρχίας Σκυθίας, καί υπό τοΰ Προκο
πίου υπό τό όνομα Τροσμής τής οποίας τά τείχη έπεσκεύασεν ό ’Ιουστινια
νός. Έ πί τής θέσεως αυτής εύρίσκεται ή νΰν πόλις IG L ITZA , ένθα εύρίσκανται. καί αρχαία ερείπια.
Πλήν των πόλεων τούτων άναφέρονται καί αί κάτωθι πόλεις καί πολί(1)
Ό ιστορικός II ρ ί σ κ ο ς : «Άσημους έστί φρούριον καρτερόν . . . πλείστους
τοίνυν οί Άσημούντιοι έν τωδε τφ πολέμορ Σκύδας μεν (θύννους) άπέκτειναν, Ρω
μαίους δέ ήλευδέρωσαν, τούς δε άποδράσαντας κατ’ εναντίον έδέξαντο,.,»
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χναι, των οποίων αι θέσεις άλλων μεν είναι γνωσταί άλλων δε δχι. "Αρπης,
Αΰγουστες, Βιτζίνα, Βαλεριανά, Βαρίανα, Βουραπάρα, Ζητνοκό,ρτου, Ζαργιδαύα, Θεοδωρόπολις, Ίβίδα, Καβησσός, Μέλτη, Πανασά, Ρηγιανόν, Σαδαμά, Σάρδεις, Σαπρισάρα, Σαρπηδών, Σεβαστούπολις, Σικιβάδα, Σικοέντα, Σκαρία, Τίβισκα, Τραμάρισκα ή Τρασμάρισκα, Τριμμάμιον, 'Τπακοή.

II ) Τ Ψ ΙΠ Ε Δ Ο Ν Σ Α Ρ Δ ΙΚ Η Σ (Τ Ρ ΙΑ Δ ΙΤ Σ Α Σ =

ΣΟ Φ ΙΑ Σ )

'Ως έλέχθη, κατά την υπό του Διοκλη,τιανου γενομένην Διοικητικήν διαίρεσιν ή Σαρδική άπετέλεσε την πρωτεύουσαν τής ’Έσω Δακίας ή όποια
κατά τον Ίεροκλέα (Συνέκδημος. 14), είχε καί τάς πόλεις ΙΙαυταλίαν (Κιουστενδήλ), Γερ,μανά, Ναϊσσόν (Νύσσαν) καί Ρεμεσιανά (B E L L A ΡΑL A N C A ), ήτοι πόλεις εύρισκομένας εις περιοχάς τής Μακεδονίας καί τής
’Άνω Μοισίας.
Τό ύψίπεδον τής Σαρδικής τό όποιον ύπήγετο εις την Θράκην, είχε
τά εξής δρια: Περιωρίζετο από Βορρά μεν υπό του Αίμου, από Δυ
άρων υπό τής ορεινής γραμμής τής συνδεούσης τον Αίμον μετά του όρους
Βίσκερ πλ. (από Δραγομάν μέχρι τού ύψους τής πόλεως Μπρέσνικ), από
Νότου υπό τού όρους Σκομίου (νυν Ρήλα) καί τής εκ τούτου έκσπωμένης ο
ρεινής γραμμής (Βερίλα - Βιτόσα - Λιουλιούν - Βίσκερ), καί από ανατολών
υπό τού συνδέοντος τον Αίμον μετά τού Σκομίου Ίχτιμάνσκι Πλά,νινα.
Εις τον χώρον τούτον, τής μεγάλης στρατηγικής σημασίας, καί τού ο
ποίου ή εκτασις, σχήματος μάλλον τριγωνικού, εχει μήκος από ’Ανατολών
προς Δυσμάς 88.000 μ. περίπου, καί ύψος, εις τό ύψος τής πόλεως Σαμακόβου, (από βορρά προς νότον) περίπου 78.000 μ., μία πόλις άναφέρεται «Τό
άστυ των Σέρδων ή Σάρδων ή Σαρδική»( ’).
’Από τής αρχαιότητας τό ύψίπεδον τής Σόφιας κατωκεϊτο, ώς δέ ανα
φέρει δ Θουκυδίδης(12), εις την περιοχήν αυτήν κατώκουν αί Θρακικαί φυλαί των Τρήρων καί Τιλαταίων, καί βραδύτερον ή συγχρόνως φαίνεται ή
των Σέρδοον, εξ ών καί ή κατ’ άρχάς πολίχνη Σαρδική έκλήθη, καί ή οποία
έξηλίχθη εις πόλιν τόσο λαμπράν, ώς εκ τής θέσεως αυτής. Ό Μέγας Κων
σταντίνος καταγοητευμένος εκ των φυσικών καλλονών τής πόλεως καί τής θέ
σεως αυτής, (διασταύρωσις προς πάσαν κατεύθυνσιν διευθυνομένων οδών)
(1) Εις επιγραφήν εύρεθεϊσαν εις Σόφιαν αναγράφεται «Θρήϊκες ο'ι ναίοντες άγάκλυτον άστυ των Σάρδων». — 'Τπό τοϋ Πτολεμαίου Κλαυδίου άναφέρεται «ή Σαρ
δική». .
(2) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Β. 96. « ...Τ ρ ή ρ ες ώριξον καί Τίλαταΐοι* οίκοϋσι δ’ ο-δτοι προς 6ορέαν τοΰ Σ.κόιμ,βρου (Σκομίου) ορούς καί παρήκουσι πρός ήλιου δύσιν μέχρι
τοϋ Όσκίου ( ’Ίσκερ νυν) ποταμού. Ρεΐ δέ ούτος όθενπερ καί δ Νέστος καί ό Έ βρος...».
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άνεφώνησε «ΜΕΑ ROMA SA R D IC A EST». Έσκόπει δέ καre* άρχάς νά ό
ρίση ταύτην ώς πρωτεύουσαν τού ’Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, άλλα βραδΰτερον έπροτίμησε τό Βυζάντιοιν.
Τό 29 καί 28 π.Χ. αι φυλαί τού υψιπέδου ύπετάγησαν εις τούς Ρωμαί
ους στρατηγούντος τού Λικινίου Κράσσου('). Τό 46 μ.Χ. δταν ή Θράκη ύπήχθη όριστικώς εις τούς Ρωμαίους, ή χώρα των Σέρδων ύπήχθη εις την
επαρχίαν Θράκης, καί άπετέλεσε την μίαν των Στρατηγιών αυτής, υπό τό ό
νομα Σερδική (S E R D IC A ). Ή πόλις ή οποία ήτο αυτόνομος καί διφκεΐτο
κατά τό σύστημα των άλλων Έλληνίδων πόλεων, ήτοι υπό Βουλής καί Δή
μου, από τού Β ' μ.Χ. αίώνος φαίνεται τελείως εξελληνισμένη. ’Από τάς εύρεθείσας έπιγραφάς(*2) καί νομίσματα, φαίνεται ότι ή γλώσσα, ή Διοίκησις,
ή Θρησκεία, ή λατρεία ήσαν Ελληνικά. ’Επί Τραϊανού φαίνεται οτι περι.ετειχίσθη, ώνομάσθη δέ καί Ούλπία. Ούτιο εις νομίσματα, πλήν τής επιγρα
φής Σέρδων καί Σερδικής αναγράφεται «Ούλπίας Σερδικής ή Αύγούστης
Σερδικής». Ή λαμπρότερα αυτής περίοδος υπήρξε ή επί Μεγάλου Κωνσταν
τίνου, ώς καί ανωτέρω άνεφέρθη, εις αυτήν δέ συνεκρστήθη καί ή Σύνοδος
τό 347 μ.Χ., κατ’ άλλους Οικουμενική, κατ’ άλλους ώς συνέχεια τής Α ' Οι
κουμενικής, καπά τής αίρέσεως τών Εύσεβιανών (μή παραδεχομένων τό όμοούσιον). Τό έτος 447 μ.Χ. έδηώθη καί κατεστράφη υπό τών θύννων τού
’Αττίλα, έπανεκτίσθησαν δέ τά τείχη τής πόλεως καί συνεπληρώθησαν υπό
τού αύτοκράτορος Ιουστινιανού. Τό 809 μ.Χ. κατελήφθη υπό τών Βουλγάρων ηγουμένου τού Κρούμμου, καί παρέμεινεν ύπ’ αυτούς μέχρι τού 1018,
οπότε κατελύθη υπό τού Βασιλείου τού Β ' τού Βουλγαροκτόνου τό βασιλείαν
τών Βουλγάρων, ή δέ πόλις μετά τών πέριξ φρουρίων παρεδάθη υπό τού
Κρακρα εις τον Βασίλειον. Κατά τό διάστημα τής κατοχής των οί Βούλγα
ροι λόγω τού κεντρικού τής θέσεως τής πόλεως, μετωνόμασαν ταύτην εις
Σρέθετς, όνομα τό όποιον οι Βυζαντινοί μετέτρεψαν εις Τριαδίτσαν. Μέχρι
εού 1194 παρέμεινεν υπό την Ελληνικήν κυριαρχίαν, οπότε κατελήφθη υπό
τού Τσάρου τών Βουλγάρων καί Βλάχων Άσσέν τού Α ', ό όποιος υπήρξε
καί ό ιδρυτής τού δευτέρου βασιλείου τών Βουλγάρων. Τό 1386 κατελήφθη
υπό τών Τούρκων, υπό τούς οποίους καί παρέμεινεν μέχρι τού 1877, έτους
(1ί) Δ ί ο) ν ό Κ ά σ σ ι ο ς . ΛΙ. 25. 4. ( . . . τούς Σέρδον; μάχαις κατακρατών
έχειρώσατο. (ό Λικίνος Κράσσος)».
(2)
’Επιγραφή δηιμοσιενθεϊσα εις REVUE ARCHEiOTA)GICJUE. X V II. σελ. 413,
ενρεθεϊσα εις Σάρ δικήν (Σόφιαν). «. . .ήγεμονεύοντος τον λαμπροτάτον Ίονλιανονι πρεσβεντον (Σεβαστόν ’Αντιστράτηγον) ή Σέρδων πόλις άνέστησεν τό μείλιον». — Έτέρα επιγραφή ομοίως ώς άνω δημοσιενΰεϊσα (σελ. 4,12) γράφει: «Ά γαύή τύχη αντσκράτορα Μ. Ανρήλιον Άντωνϊνον Σεβαστόν ή λαμπρότατη τών Σερδών πόλις
ήγεμονεύοντος τής Θρακών επαρχίας Κ. Σικινίον Κλάραν Πρεσβ. Σεβ. αντιστράτη
γου άπό
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άπελευθερώσεως των Βουλγάρων. Την Την ’Ιουλίου του 1879 ή Σόφια, ή
όποια έλαβε τό όνομα τούτο από τοϋ ΙΔ ' αίώνος έκ τοΰ έν αυτή καθεδρικού
ναού τής 'Αγίας Σοφίας, ώρίσ-θη διά πολιτικούς λόγους ώς πρωτεύουσα τής
νέας Βουλγαρίας, καίτοι πάντοτε προηγουμένως ώς τοιαύτη έχρησιμοποιήθη τό Τύρνοβον.
Κ ω ν σ τ ά ν τ ι α ή Κ ω ν σ τ α ν τ ί α. Ό Χωνιάτης άποκαλεΐ ταύτην
διάσημον «διάσημον οΰσαν έν τής Ροδόπης σχοινήσμασινχ. 'Υπήρξε πόλις τής
νυν περιοχής Σαμακόβου επί των Β.Α. κλιτύων τοΰ Σκομίου όρους καί παρα
ποτάμου τίνος τοΰ "Εβρου. Ή θέσις αυτής συμπίπτει μέ την τής νυν κωμοπάλεως Κωστενέτς, εκ τής οποίας φαίνεται ότι έλαβε καί τό όνομα. Την πε
ριοχήν αυτήν οί Βυζαντινοί (ονόμαζαν Ροδόπην, εξ ού καί τό σφάλμα τοΰ
Χωνιάτου.
I I I ) Θ ΡΑ Κ Η Ν Ο Τ ΙΩ Σ ΤΟΎ ΑΙΜΟΥ
Α) ΚΑΤΑ Μ ΗΚΟ Σ ΤΟΎ ΕΎ3ΕΙΝΟΎ Π Ο Ν Τ Ο Υ
1)
Μ ε σ η μ β ρ ί α. Ή Μεσημβρία ύπήρξεν άρχαιοτάτη πόλις τής Θρά
κης. Αΰτη είναι κτισμένη επί νησίδας συνδεόμενης μετά τής ξηράς διά μιας
εδαφικής λωρίδος, των νοτίων προσβάσεων τοΰ Αίμου. Κατά τον Στράβιον α ί1) ήτο αποικία των Μεγαρέων, πρότερον δε εκαλείτο Μενεμβρία, έκ τοΰ
ιδρυτοΰ αυτής Μένα καί τής Θρακικής λέξεως «βρία» ήτις σημαίνει πόλις.
Ό Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ώνομάσθη οΰτω έκ τοΰ Ιδρυτοΰ αυ
τής Μέλσου καί διά τό εύφωνότατον Μεσημβρία αντί Μελσηβρία ήτοι πόλις
τοΰ Μέλσου. Ώ ς προς τον χρόνον τής κτίσεως αυτής φαίνεται ότι συμπίπτει
μέ τον Σ Τ ' αιώνα π.Χ. ή καί παλαιότερον. Ό 'Ηρόδοτος(12) αναφέρει ταύ
την μεταξύ των πόλεων καί λαών οί όποιοι αμαχητί παρεδόθησαν εις τον Δαρεΐον τον 'Ύστάσπουν κατά την εκστρατείαν αυτού κατά τών Σκυθών, μέσω
τής Θράκης, γενομένην τό 513 π.Χ. Π αρά τά όσα αναγράφει ό Ηρόδοτος
ενταύθα (Δ. 93), εις άλλο σημεΐον τής ιστορίας του (ΣΤ. 33) ( 3) άναγρά(1) Σ τ ρ ά 6 ων. Ζ. 319. 6. «Είτα τον Λϊμον ορος μέχρι της δεύρο ΰαλάττης
διηκον εϊτα Μεσημβρία! Μεγαρέων άπαικος, πρότερον δε Μενεμβρία, οίον Μένα πόλις,
τοΰ κτίσαΐντος Μένα καλουμένου, της δέ πόλεως Βρίας καλούμενης Θρακιστί».
(2) Η ρ ό δ ο τ ο ς . Δ. 93. «Οί μέγ γάρ <δή τον Σαλμυδησσον εχοντες Θρήϊκες καί
υπέρ Άπολλοννίης τε καί Μεσαμβρίης πόλιος οίκημένοι, καλεύμενοι δέ Σ,κυρμιάδαι καί
Νιψαίοι, αμαχητί σφέας αυτούς παρέδωααν Δαρεάρ.».
(3) Η ρ ό δ ο τ ο ς . Σ Τ '. 33.. «Βυζάντιοι μεν νϋν καιί οί πέρηιθε Καλχηδόνιοι
ούδ’ ύπέμειναν έπιπλέοντας τούς Φοίνικας, άλλ’ οΐχοντο άπολιπόντες τήν σφετέρην
έσω ές τον Εύζευνον ΙΙόντον, καί ενταύθα πόλιν Μεααμβρίην οίκησαν...» .
Σ η μ ε ί ω α ι ς. Τά δύο χωρία, τά ανώτεροι 'άναφερθέντα, τοΰ Ηροδότου αλλη-

φει ότι ή πόλις έκτίσθη περί τό 493 π.Χ. υπό Βυζαντίων καί Χαλκηδονίων
(Καλχηδονίων) φευγόντων τήν δίωξιν τό>ν Φοινίκων. Ή Πόλις διετήρησε
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μέχρι σήμερον τό όνομα και. την θέσιν αυτής (Βουλγαριστι M ESEM VRITA
ή N E S E B E R ). Εις τους Γερμανικούς χάρτας του 1943 αναγράφεται ΜΕSEM V R ITA ή K A L O JA N O V G R A I), εις δέ τούς ’Αγγλικούς 1)250.000
τού 1943 αναγράφεται N E S E B E R (M ESEM V R ITA ). Άναφέρεται ύφ’
δλωιν των αρχαίων συγγραφέων των άσχσληθέντων με τήν Γεωγραφίαν: Ούτο) δ Ά ρ ρ ια νό ς(') εΐ.ς τον Περίπλουν (παρ. 36) προσδιορίζει τήν θέσιν
αυτής, γραφών δτι απείχε 90 σταδίους από τής άκρας τού Αίμου (ΕΜ ΙΝΕ
BURTJN) καί 70 σταδίους από τής Άγχιάλου. Ό Σκύλαξ ό Καρυανδεύς
εις τον ΙΙερίπλουν (*12) μνημονεύει ταύτην μεταξύ των άλλων Έλληνίδων πό
λεων τού Εύξείνου. Ό μοίως οί Σκύμνος ό Χίος καί ό ’Ανώνυμος εις τον Π ε 
ρίπλουν αύτού(34). Ό ΠολύβιοςΘ) αναφέρει ταύτην ως συμπεριληφθεισαν
εις τήν συνθήκην, μεταξύ Εύμένους - Φαρνάκη - Μιθριδάτου, μεταξύ των
αύτονομθυμένων πόλεων. Ή Μεσημβρία ύπήρξεν αυτόνομος πόλις καί μία τής
'Ελληνικής Πενταπόλεως τού Εύξείνου (Τόμοι, Κάλλατις, ’Απολλωνία, Με
σημβρία, ’Οδησσός) τής οποίας, ώς έγράφη, προήδρευεν ή ’Οδησσός (Β άρ
να). Διετήρησεν έν μέρει τήν αυτονομίαν της καί επί των Θρακών βασιλέοον
(Όδρυσών) καί επί Φιλίππου τού Β ' ώς καί επί Μεγ. ’Αλεξάνδρου. ’Επί
Αυσιμάχου κατέστη φόρου υποτελής, έ'νεκα τής στρατηγικής αυτής θέσεως,
τού πλούτου καί τής δράστηριότητος των κατοίκων της, διαδραμάτισε σοβα
ρόν ρόλον εις τήν ιστορίαν. Εις τήν Μεσημβρίαν άνετράφη δ αύτοκράτωρ
λοσυγκρούονται, ώς προς τήν Μεσημβρίαν. Καθ’ ήμ,ας δεν ήτο δυνατόν δ Ηρόδοτος
νά άγνοή τδ πρώτον χωρίον (Δ .93) εις τδ οποίον αναφέρει, τήν Μεσημβρίαν, ώς ύπάρχουσαν κατά τήν διέλευσιν τοϋ Δαρείου, ήτοι, ιάναφερόμενον εις γεγονός γενόιμενον προ
15 ή 17 ετών τοϋ δευτέρου τοιούτου, εκτός αν ήθελε νά προσδιοιρίση διά των δυο άναφερομένων πόλεων τον χώρον ον κατεΐχον οί Σκυρμιάδαι κιαί οί Νι/ψαΐοι, οπερ απίθανον. “Εν έκ των δυο κατωτέρω συνέβη : ή οί Βυζαντινοί καί οί Χαλκηδόνιοι ;μετά των
κατοίκων τής Μεσημβρίας όπαριχουσης τότε συνώκισαν, ή ή πόλις έν τώ μεταξύ καταστραφεισα, άγνοίστον πώς, σύνηιθες τήν εποχήν εκείνην, άπωκίσθη έκ τοϋ νέου υπό τούrcojv. Πάντως ή πόλις ποοϋπήρχε καί τοϋ άποικισμοϋ υπό τα>ν Μεγαρέων.
(1) Ά ρ ρ ι α ν ό ς . Π ε ρ ί π λ ο υ ς. σελ. 293. «Καί δεΰρο όρμος ναυσίν* έκ δέ
τοϋ Αίμου εις Μεσημβρίαν πόλιν, ένενήκοντα' δρμος ναυσίν».
(2) Σ κ ύ λ α ς δ Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς. Περίπλους. 67. «Είσί δέ έν τώ Πόντιο πό
λεις Έλληνίδες αϊδε έν Θράκη. 1Απολλωνία} Μεσημβρία, Κάλλατις καί ποταμός ’Ιατρός»
(3) Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς . στ. 737— 74,1. «Περί τήν υπώρειαν δέ τοϋ καλούμενου
Αιμ,ου, πόλις έστί λεγάμενη Μεσημβρία, τή Θράκη Γετική τε συνορίζουσα γή. Χαλκηδόνιοι ταύτην δέ Μεγαρεΐς τ ’ ώκισαν, δτ’ επί ΣκύΟας Δαρεΐος έστρατεύσατο.
Ανωνύμου
περίπλους.
Ώ ς άνω, σελ. 135. «’Από δέ τοϋ Αίμου εις
Μεσημβρίαν πόλιν, στάδια Τ, μ,ίλια ι β '. Αϋτη ή Μεσημβρία παρά τήν υπώρειαν τοϋ
καλούμενου Αίμου κείμενη τή Θοακία τε καί τή Γετική συνορίζει γή. Χαλκηδόνιοι δέ
ταύτηιν καί Μεγαρεΐς ώκησαν, δτε επί Σκύθας Δαρεΐος έπεστρατεύετο.».
(4) Π ο λ ύ β ι ο ς . Ί σ τ ο ρ ί α ι . ΧΧΥΙ. 6. «Περιελήφθησαν δέ ταΐς συνθήκαις. . . των δ5 αύτονομουμένων Ήρακλεώται, Μεσημβριανοί, Χερρονησΐται. . . » .
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Λέων ό Γ ' ό ’Ίσαυρος (717 - 741 μ.Χ.)· Π α ρ ’ αυτήν τήν 13ην ’Απριλίου
του 814 μ.Χ. ύπέστη πανωλεθρίαν ό ήγεμών των Βουλγάρου' Κροΰμμος υπό
τοΰ Βυζαντινοί) αύτακράτορος Λέοντας τοϋ Ε '. Κατά τήν 4ην Σταυροφορί
αν περιήλθεν άλληλοδιαδόχως εις τούς Βυζαντινούς καί τούς Βουλγάρους
μέχρι τοϋ 1261 οπότε άνεκατελήφθη ή Κωνσταντινούπολή υπό τοϋ Μιχαήλ
Ιίαλαιολόγου από τούς κατέχοντας αυτήν Λατίνους. Ό Μιχαήλ εΐχεν ύποσχεθή ταύτη,ν μετά τής Άγχιάλου ώς προίκα εις τον Βούλγαρον ηγεμόνα
Κωνσταντίνον, αλλά ουδέποτε παρεχωρήθη αϋτη μέχρι τού 1300 μ.Χ. Κατελήψθη έπ’ ολίγον υπό τοϋ διαδόχου τοΰ Βουλγάρου Κωνσταντίνου τού Ό σφεντισλάβου, άνεκτήθη δμιως υπό τού αύτακράτορος ’Ανδρονίκου τού νεωτέρου, καί εκτοτε παρέμεινεν εις τούς Βυζαντινούς μέχρι τής κα.ταλήψεως τής
Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων (1453). ’Έκτοτε καί μέχρι τής ίδρύσεως τής Βουλγαρικής ηγεμονίας τό 1877, παρέμεινε Τουρκική. Μέχρι
τό 1906 κατωκεϊτο, ώς καί πάσαι αι παράλιαι πόλεις τού Εύξείνου υπό Έλ
λη ιό3\'. ’Αλλά κατόπιν των γενομένων διωγμών καί σφαγών υπό τών Βουλ
γάρων, οί οποίοι κατά πρωτοφανή τρόπον εις τήν Παγκόσμιον ιστορίαν εξα
νάγκασαν τούς ΰπολειφθέν,τας ή νά έκπατρισθοϋν ή νά γίνουν Βούλγαροι,
τό μέγιστόν μέρος αυτών έπροτίμησε τύν εκπατρισμόν, καί έγκατεστάθη
υπό τής μητρός Πατρίδος εις τήν επαρχίαν 'Αλμυρού τής Μαγνησίας εις
τήν κτισθεΐσαν κωμόπολιν Εύξεινούπολιν. Ό Στράβων ( ’) γράφει ότι ή Με
σημβρία έχρησιμοποίει καί τό χωρίον Ναύλοχον νοτίως τής ’Οδησσού, ώς όρ
μον βοηθητικόν τών πλοίων αυτής, λόγω άνεπαρκείας τοϋ λιμένος αυτής. Κα
τά μαρτυρίαν τού Ευγείτονος άναφερομένην υπό τού Σουΐδα(12) έκ Μεσημ
βρίας κατήγετο καί ό Αίσωπος, ώς καί ό Ήρακλείδης γράφει ότι «Θραξ ήν
τό γένος».
2)
Ά γ χ ί α λ ο ς . Νοτιοδυτικούς τής Μεσημβρίας καί εις άπόστασιν
έβδομήκοιντα σταδίων ώς ό Ά ρριανός(3) εις τον Περίπλουν του γράφει, επί
τοϋ βορείου ακρωτηρίου τοϋ καθορίζοντος τον σημερινόν κόλπον τοϋ πύργου
(B U R G A S ), καί εις πολύ μικράν άπόστασιν τής μετέπειτα Άγχιάλου, περί
τό τέταρτον τής ώρας, εκειτο ή αρχαία πόλις Άγχίαλος ή Άγχιάλη ή Ά γχιαλεία, αποικία τής νοτιώτερον αυτής εύρισκομένης πόλεως Απολλωνίας (Σωζοπόλεως (4). Φαίνεται ότι εις τήν θέσιν αυτής προϋπήρχεν ή πόλις Μέσσα,
(1) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 3 1 D. fi. «Καί ’Οδησσός Μιλησίων άποικος, καί Ναύλοχος
Μεσημβριανόν πολιχνώ ν εΐτιαΐ τό Αίμον όρος.»
(2) Σ ο υ ΐ δ α ς ε ί ς λ έ ξ ι ν . «Λΐσιοπος Σάμιος ή Σαρδιανός. Εύγείτων δέ Μεσημβριανόν εΐπε’ άλλοι δε Κωτο:>κέα Φρύγα».
(3) Ά ρ ρ ι α ν. ο ΰ Π ε ρ ί π λ ο υ ς. «Καί έκ Μεσημβρίας είς Ά γχίαλον πόλιν,
στάδιοι έβδομήκονται» — ’Α ν ω ν ύ μ ο υ Π ε ρ ί π λ ο υ ς. «’Από δέ Μεσημβρίας είς
Ά γχίαλον πόλιν, έχουσαν καί λιμένα τοϊς άφ’ εσπέρας άνέμοις, στάδιοι ο' ^ μίλια
(4) Σ τ ρ ά β ο υ ν . Ζ. 319. G. 1. «ΕΙτ’ Ά γχιάλη πολίχνιον Άπολλωνιατων καί αυ
τή ’Απολλωνία».
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ώς αναφέρει 6 Πλίνιος ( 1) , και ο'ι Άπολλωνιάται συνωκίσθησαν μετά των
άλλων κατοίκων της πόλεως, κατά τάς άρχάς τοϋ Σ Τ ' π.Χ. αίώνος. Ή Ά γχίαλος ύπήρξεν οχυρά πόλις, διετήρησε δε την ανεξαρτησίαν της μέχρι του
450 π.Χ., οπότε ύπετάγη εις τούς Όδρύσας. ’Επί των διαδόχων τού Μ. ’Αλε
ξάνδρου ύπήχθη υπό τον Λυσίμαχον και παρέμεινεν υπό τούς Μακεδόνας μέ
χρι τού 280 π.Χ. οπότε ανέκτησε την ελευθερίαν της. Εις τούς Ρωμαίους ύ
πήχθη τό 15 μ.Χ. Έ πι Τραϊανού (98 - 117) ή Άγχίαλος έπωνομάσθη Ούλπία ή Ούλπιανή προς τιμήν αυτού — βραδύτεροι' έπι Βυζαντινών άναφέρεται καί υπό τό όνομα ’Αχελώος ή Άχελώ ή Άχελου, ώς καί ό παρ’ αυτήν έκβάλλων ποταμίσκος ’Αχελώος — ή έξ αυτού. ’Από τού 380 μ.Χ. ήκολοΰθησε την
τύχην τής Ελληνικής (Βυζαντινής) αυτοκρατορίας. Κατά τον Δ ' αιώνα μ.
X. φαίνεται ότι ή πόλις έλαβε μεγάλην έκτασιν, καθ’ όσον ό Άμμιανός Μαρκελΐνος (ΛΜ Μ ΙΛΝΙ M A IIC EL IN I. X X V II. IV . 12), αναφέρει ταύτην
μετά, τής Άδριανουπόλεως ώς «OIV ITATES MAGNAS». Λόγω θέσεως
καί τής όχυρότητος αυτής ή Άγχίαλος έχρησιμοποιήθη υπό τών Βυζαντινών
ώς όρμητήριον κατά τών από βορρά εισβολέων, μέχρι δε τού 811 μ.Χ. άντέστη κατά πάσης προσβολής. Ό εις την Θράκην εισβολών τό 582 μ.Χ. Χαγάνος τών Άβάρων (Θεοφύλακτος XV.) καίτοι έπολιόρκησεν αυτήν δεν κα
τόρθωσε νά τήν καταλάβη. Ό αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός Λ ' είχεν επεκτεί
νει καί συμπληρώσει τήν όχύρωσιν αυτής (βλέπε Προκόπιος, Π ερί κτισμάτων).
Κατά τον Τεροκλέους Συνέκδημον(12) άπετέλει μίαν τών 5 πόλεων τής
επαρχίας Αίμιμόντου. Τό 830 μ.Χ. μέγας σεισμός
έπισυμβάς έπέφερε μεγάλας καταστροφάς εις τήν Θράκην, φαίνεται δέ ότι- έσημειώθησαν τοιαύται καί εις τήν Άγχίαλον, διότι άναφέρεται μεταξύ τών άνεγερθεισών υπό τής αύτοκρατείρας Ειρήνης τό 746 μ.Χ., έπισκευασθέντων
καί τών τειχών αύτής. Κατά τάς Βουλγαρικάς έπιδρομάς, κατελήφθη τρις
ύπ’ αυτών (811, 917, 976) καί τρις άνεκατελήφθη υπό τών Βυζαιαινών
(814, 965 ή 971, καί 1019) καί τελευταίως υπό Βασιλείου τού Β '. ’Επί Ί σαακίου (1185 - 1195) οί Βούλγαροι - Βλάχοι κατέλαβον τήν πόλιν, πλήν
τό 1190 έξεβλήθησαν έκεΐθεν υπό τού αύτοκράτορος δ όποιος καί έβελτίωσε
τήν όχύρωσιν αυτής (προσέθεσεν πύργους). Μετά τήν κατάληι|πν τής Κωλ'σταιπινουπόλεως υπό τών Φράγκων (1204), κατελήφθη ύπ’ αυτών καί ή Ά γ(1) PLINnJS. TV. 18. «ANCHIALIJM, UBI MESS A FUE-RIT».
Σ η ;μ ε ί ω (ί ι ς. Άνευοειίέντα νομίσματα της αρχαίας ΆγΓ/ιάλου φέροικτιν επί τής
μιας πλευράς Βοϋν, τό έμβλημα τών άποίκων Μιλησίων (ή ’Απολλωνία, μητρόπολις
τής Ά γχιάλου, ήτο άιποικία τών Μιλησίων) μετ’ επιγραφής «ΑΓΧΙΛΛΕΩΝ». ’Ά λλα
μ,ετιαγενεότερα άπό Τραϊανού καί έντεϋδεν φέρουν τήν επιγραφήν «ΟΤΛΠΙΑΝΩΝ ΑΓ·
ΧΙΑΛΕΏΝ».
(2) 'I ε ρ ο κ λ έ ο , υ ς Σ υ ν έ κ δ η μ ο ς ,
δ' «'Επαρχία Αίμιμόντου, υπό ήγεπόλεις ε'. Άδριανούπολις, Ά γχίαλος, Δεβελτός, Πλωτινυΰπολις, Τξοΐδης».
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χίαλος, άλλα εντός του αυτού έτους κατελήφθη αυτή υπό των Βουλγάρου του
Άσέν. Βραδύτερον κατελήφθη πάλι,ν υπό των Ελλήνων, τύ δέ 1366 κατε
λήφθη υπό τού Άμεδαίου τής Σαβοΐας, βραδύτερον δέ υπό των Τούρκων,
υπό τούς όποιους έ'μεινεν μέχρι τού 1878, οπότε ύπήχθη εις την αυτόνομον
επαρχίαν τής Ανατολικής Ρωμυλίας, από δέ τού 1885 άπετέλεσε τμήμα τής
Βουλγαρικής ηγεμονίας. Τά μαρτύρια τής ατυχούς ταύτης Έλλη,νίδος πόλεως δέν είχαν τελειώσει, αλλά την 30ήν ’Ιουλίου τού 1906 ύπέστη πρωτο
φανή καταστροφήν ύπ’ αυτού τού Κράτους εις τό όποιον ανήκε, κ α ί μ ό
νον δ ι ό τ ι ο ί ' Έ λ λ η ν ε ς κ ά τ ο ι κ ο ι α υ τ ή ς
ή θ ε λ ο ν
ν ά π α ρ α μ ε ί ν ο υ ν Έ λ λ η ν ε ς. Θά παραθέσωμεν περιληπτικήν έκθεσιν τής πρωτοφανούς ταύτης πράξεως των Βουλγάρων, δημοσιευθεΐσαν
τότε είς τό ό'ργανον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου: «Την Κυριακήν 30
’Ιουλίου, στίφη Βουλγάροον εκ Πύργου και των περιχώριον ώρμησαν, ΐνα καί
εν Ά γχιάλφ καταστρέφωσιν, διαρπάσωσιν, έξυβρίσωσι καί οΐκειοποιηθώσι
τά κοινά κτήματα, δηλαδή εκκλησίας καί σχολεία. Έκτος τής Άγχιάλου, εως
15' λεπτά υπάρχει ή μονή τού 'Αγίου Γεωργίου, ήν κατέχοντες οι Ά γχιαλΐται ήτο αδύνατον νά νικηθώσι καί παραδοθώ σι καί καταστραφώσι υπό των
άτακτων στιφών, χρησιμευούσης τής Μονής ώς προπυργίου τής Άγχιάλου.
Τούτο κατανοήσασαι αί άρχαί άπεφάσισαν νά την άφαιρέσουν από τούς Ά γχιαλίτας καί την παρέδωκαν εις χειρ ας των Βουλγάρων. Άφαιρεθέντος λοι
πόν τού προπυργίου καί των πλείστων όπλων καί πολεμοφοδίων εκ των Ά γχιαλιτών, έμειναν ούτοι ανυπεράσπιστοι. Προσέτι δέ καί υπό των οργάνων
τής αστυνομίας άπείργοντο τής καταλήψεως επικαίρων θέσεων. Ούτως εχόντων των πραγμάτων ήλθον τά άτακτα στίφη εν καιρω νυκτός ύποβοΐ|θούμενα καί υπό τής αστυνομίας. Την πρωίαν τής Κυριακής ώρμησαν προς τήν Ε λ 
ληνικήν εκκλησίαν καί τό σχολεΐον άλλ’ εύρον άητίστασιν έκ μέρους των
Άγχιαλιτών. 'Ό θεν ήρξατο κρατερά μάχη, όχυροτί)έντο)ν των μέν Βουλγά
ρων εν τω Τουρκικω τζαμίω, τω μιναρέ, τω τελωνείω κλπ., των δέ Ελλήνων
έν τή εκκλησία καί τισιν οίκίαις. Ή μάχη έγίνετο Ισόπαλος, καίτοι άθρόαι
προσήρχοντο έπικουρίαι τοϊς Βουλγάροις έκ των περιχώρων, σπευδόντων
χάριν λείας καί αρπαγής, καί έκ Πύργου, όπόθεν διαρκώς έζη,τούντο έπικουρίαι τοϊς Βουλγάροις τηλεγραφικώς, καί όπου από πρωίας έκρούοντο οι
κώδωνες προς συναγερμόν καί αποστολήν επικουρίας, δπλοιν καί πολεμοφο
δίων καί βομβών δυναμίτιδος. Π ερ ί τή;ν μεσημβρίαν καταφθάνει έφιππος
χωροφυλακή, ήτις επεμβαίνει, μεταξύ τών μαχομένων, διό έχαλαρώθησαν οι
πυροβολισμοί. Τότε οι Βούλγαροι ένθαρρυνθέντες ήρξαντο τό πυρπολικόν
το^ν έργον. ’Ή οχισαν λοιπόν διά πετρελαίου καί βομβών νά καίωσιν οικίας
καί καταστήματα. Οί δυστυχείς Ά γχιαλΐται έν φ ήλπιζον, κατόπιν τής άφίξειος τής χωροφυλακής, κατάπαυσιν τής μάχης, αίφνης βλέπουσιν αυτούς
περικυκλωμένους πανταχόθεν υπό φλογών. Τότε πλέον έκαστος έσπευσεν, 6-
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πως σώση έκ των φλογών τα τέκνα του και τούς γέροντας γονείς του κα'ι την
σύζυγόν του. 'Οποία φρίκη, όποιοι κλαυθμοί όποιοι θρήνοι! At φωναί παίδοιν,
γυναικών, γερόντων και κτηνών, ήτοι ίππων, κυνών, ήμιόνων, χοίρων κα'ι
αγελάδων, άπετέλουν αληθή κοιλάδα κλαυθμώνος. ΓΙάντες οΐμόζουσι, τρέχουσι γυμνόποδες, με τά νυκτικά των μόνον, άλλοι καυθέντες τά μέλη τρέχουσι προς την παραλίαν. Τό πυρ υπό μεν των Βουλγάρων ωθείται προς
Άνατολάς όπως άποτεφρώση ολόκληρον την Άγχίαλον, υπό του ανέμου όμοις
ωθείται καί προς δυσμάς, όπου καίονται καί τινα Κυβερνητικά καταστήμα
τα, ήτοι ή Βουλγαρική Σχολή, τό Τηλεγραφείου κλπ. Πολλο'ι έκάησαν ζώντες εντός τής Π αναγίας (εκκλησίας) καί εν πολλαίς οίκίαις. Τό πυρ κατέπαυσεν μόλις μετά τά μεσάνυκτα, μη εχον πλέον κατάλληλον τροφήν. Τά σωθέντα γυναικόπαιδα κατέφυγον εις την παραλίαν μετά των ολίγων περισωθέντων ενδυμάτων των. Ενταύθα νήστεις από τής πρωίας τρέμουσιν ώς κορυδαλοί υπό την παγίδα τού γεωργού. ’Ενταύθα άρχεται άλλη θηριωδία.
"Έρχονται εις τήν παραλίαν τά κτήνη νά εύχαριστήσωσιν καί έτέραν κτηνώ
δη ορμήν: τον βιασμόν, τήν άτίμωσιν φευ! Δι’ απειλών ποτίζουσι ρακί, οίνον
ή μπύραν τάς πειναλέας καί πεφοβισμένας κόρας καί γυναίκας, όπως τάς
εχωσι εύαγωγοτέρας προς κορεσμόν τής κτηιώδους ορμής».
Αί 1200 οίκίαι καί καταστήματα των 'Ελλήνων μετά τής εκκλησίας τής
Άγχιάλου έγένοντο παρανάλωμα του πυρός, πλή,ν τινών ξύλινων παλαιών οι
κιών καί τής μικράς εκκλησίας «Χριστός». 'Η Βουλγαρική συνοικία έκ 110
οικιών καί καταστημάτων καί μιας εκκλησίας παρέμεινεν άθικτος. Έ κ τού
πληθυσμού άνερχομένου εις 6.000 άπέμειναν μόνον 2.000, των άλλων σφαγέντων υπό τών Βουλγάρων. Οί διασωθέντες μετεφέρθησαν εις τήν μητέρα
Π ατρίδα καί έγκατεστάθησαν εις τήν παρά τον 'Αλμυρόν τής Θεσσαλίας
κτισθεΐσαν κωμόπολιν, τήν έπονομασθεΐσαν «Νέαν Άγχίαλον». ’Ιδού ποιον
ήμο τό τέλος τής πολύπαθους πόλεως, ή οποία διά νά μή ένθυμίζη εις τούς
Βουλγάρους τήν ατιμίαν καί. τό έγκλημα τό όποιον διέπραξαν εν μέσω οΐκοστώ αίώνι μετωνόμασαν αυτήν εις Πομόρια. Εις τούς Γερμανικούς χάρτας
τού 1843 αναγράφεται, υπό τό όνομα A N H IA LO (S IM E O N ΟV G R A D ) ( ’).
3)
’Α π ο λ λ ω ν ί α (Σ ω·ζό·π ο λ ι ς ) . Άρχαιοτάτη Ελληνική πόλις
επί τής παραλίας τού Εΰξείνου Πόντου. 'Τπήρξεν αποικία τών Μιλησύυν.
Κατά τον Αίλιαί’όν τών άποίκων ήγεΐτο ό ’Αναξίμανδρος, πεντήκοντα ετη
προ τής βασιλείας τού Κόρου ώς καθορίζεται, υπό τού Σκύμνου τού Χίου.
Ό Στέφανος Βυζάντιος αναγράφει ότι ή πόλις ύπήρξεν αποικία τών Μιλησίων
καί τών Ροδίω ν(12). Εις τήν θέσιν αυτής υπάρχει ή νυν πόλις Σωζόπολις.
(1) Βλέπε καί ’Λοχείαν τοϋ Θρακικοΰ Λαογο'αΐφίκοϋ καί Γλωσσικοί Θησαυρού, Τό
μος ΙΘ '. Ά δ α μ α ν τ ι ο υ Ν. Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ
ή Άγχίαλος».
(2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 3 1 9 . 6. « ...ε ί τ ’ Απολλωνία έν χιλίοις τοιακοσίοις σταδίοις,
άποικος Μιλησίων, τό πλέον τοϋ χτίσματος Ιδρυμένου εχουσα έν νησίω τινί, οπού ιερόν
τοϋ Άπόλλοονος, έξ ου Μάρκος Λεΰκουλλος τον κολοσσόν ήρε καί άνέθηκεν έν τφ Κα-
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’Απέχει τής Άγχιάλου κατά τον Ά ρρια νόν(') εκατόν όγδοήκοντα στάδια
καί προς νότον ταύτης. Άναφέρεται υπό τοΰ 'Ηροδότου(*12) ως μία των πό
λεων πλησίον τής οποίας κατώκουν οί Σκυρ-μιάδαι καί οί Νιψαΐοι, Θρακικά φΰλα, τά όποϊα πάρε δόμησαν αμαχητί είς τον Δαρεΐον κατά την κατά
των Σκυθών εκστρατείαν του (513 π.Χ.)· 'Ως ό Στράβων αναφέρει, ήτο
κτισμένη κατά μέγα μέρος επί νησίδος συνδεόμενης διά μικρού ισθμού μετά
τής ξηράς καί είχε πολύ καλόν λιμένα. Κατά τύν Πλίνιον ( 3) ή ’Απολλωνία
έκτίσθη είς την θέσιν τής πόλεως των ’Αστών «’Άνθειον».
Είς την ’Απολλωνίαν υπήρχεν δνομαστός ναός τοΰ ’Απόλλωνος, τοΰ ο
ποίου υπήρχε καί κολοσσός εργαν τοΰ Καλάμιδος, καί τον όποιον ό Ρωμαίος
στρατηγός Μάρκος Λεύκολλος, ώς γράφει ό Στράβων, μετέφερεν εις Ρώμην
καί άνέθηκεν αυτόν είς τον εν τω Καπιτώλιο) ναόν τοΰ ’Απόλλωνος. Ό Πομπώνιος Μέλας (Β . 22) ονομάζει αυτήν MAGNA A P O L L O N IA . Π ερί τά
μέσα τοΰ Ε ' αίώνος π.Χ. ύπετάγη είς τούς Όδρόσας (Θουκυδίδης Β ' 95 97) είτα υπήρξεν υπό τούς Μακεδόνας. Μετά τον θάνατον τοΰ Μ. ’Αλεξάν
δρου περιήλθεν τό 306 π.Χ. είς τον Λυσίμαχον καί ήκολούθησεν έκτοτε την
τύχην των επιγόνων. Έ πί τής εποχής των Γαλατών καί τοΰ βασιλείου τής
Τύλης ή Θύλης υπό τον Γαλάτην Κομοντόριον (275 π.Χ.) ή ’Απολλωνία καί
πιτωλίφ τον τοΰ ’Απόλλωνος, Καλάμιδος έργον». — Α ί λ ι α ί ν ό ς . Π ο ι κ ί λ η Ι
σ τ ο ρ ί α . Γ. 17. «’Αναξίμανδρος δέ ήγήσατο της είς ’Απολλωνίαν έκ Μιλήτου αποι
κίας». — Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς. είς λέξιν. «’Α πολλω νία... προς τή Σαλμυδησσω αποικία Μιλησίων καί Ροδίων». — Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς . στ. 729·—732 «Μεθ’
ήν πόλις έστίν σύνωρος ή ’Απολλωνία, τούτην δέ πρότερον έ'τεσι πεντήκοντά που, κτίζουσι τής Κύρου βασιλείας την πόλιος είς τους τόπους έλθόντες οί Μιλήσιοι».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Ώ ς προς τον χρόνον τής ίδρύσεως τής ’Απολλωνίας, υπάρχει μία
μικρά διαφωνία μεταξύ των άρχαίονν συγγραφέων. Ό Σκύμνος δ Χίος καθορίζει αυ
τήν 50 έτη προ τής βασιλείας τοΰ Κύρου (πρόκειται περί τοΰ πρεσβυτέρου) δ όποιος,
ιός γνωστόν έφονεύθη τό 530 π.Χ. είς μάχην προς τούς Μασαγέτας. Έβαίσίλευσεν ούτος έπί 29 έτη, ήτοι από τοΰ· 55!) π.Χ.— 530. ’Εάν προσθέσωμεν τά προ αύτοΰ 50 έτη
φθάνομεν εις τό έτος 609 π.Χ., ιός έτος ίδρύσεως τής ’Απολλωνίας, έτος τό όποιον
άΐναφέρει καί ή Μεγ. Έλλ. ’Εγκυκλοπαίδεια. Ό ΛΙλιανός όμιος γράφει δτι τής αποι
κίας ήγήΰη δ φιλόσοφος καί γειογράφος Αναξίμανδρος. Ουτος όμως έγεννήθη, τδ 611
π.Χ. καί άπέΰανε τό 546 π. Χ. Ά ρ α αν τό δεύτερον είναι αληθές, δέον ή ΐδρυσις τής
’Απολλωνίας νά μεταφερθή μεταξύ 550 καί 570 π.Χ. οπότε ό ’Αναξίμανδρος ήτο είς
ήλικίαν κατάλληλον διά τοιιαύτην αποστολήν.
(1) Ά ρ ρ ί α ν ό ς . Π ε ρ ί π λ ο υ ς. 23. 5. «Έ ξ Ά γχιάλου είς ’Απολλωνίαν ό
γδοήκοντα καί εκατόν (στάδιοι)».
(2) Η ρ ό δ ο τ ο ς . Δ. 90. «'Οδός δέ έπ’ αύτάς έστι ίση εξ Ηρακλείου τε πόλιος
τής παρά Περίνθω καί έξ Άπολλαννίης τής έν τω Εύξείνφ Πόντω, δυών ήμερων
όπήρ Άπολλωνίης τε καί Μεσημβρίης πόλιος οίκημένοι., καλεύμενοι δέ Σκυρμιάδαι και
Νιψαΐοι, αμαχητί σφέας αυτούς παρέδοσαν Δαρεΐον».
(3) P L IN II. IV . II σελ. 45. «AS ΤΙ A Ε (A ST ICE) REGIO IIABU1T OPPIDUM ANTHIUM, NUNC EST APOLLONIA».
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αί αλλαι παράλιοι Έλλη,νίδες πόλεις κατώρθωσαν νά διατηρήσουν την ανε
ξαρτησίαν των μέχρι τού 15 μ.Χ. επί Τιβερίου.
Κατά τάς γενομένας άνασκαφάς εύρέθησαν μνημεία Ελληνικά καί έπιγραφαί, ώς καί ανάγλυφα εξαιρετικής Ιωνικής τέχνης, κατατεθειμένα ήδη
εις τό Μουσεΐον τής Σόφιας, ώς είναι ανάγλυφος επιτύμβιος στήλη τού Σ Τ '
π.Χ. αΐώνος. Επίσης εύρέθησαν καί νομίσματα τής αύτοκρατορικής εποχής
φέροντα την επιγραφήν «Άπολλωνιατών εκ Ιίόντου», εύρέθησαν δε καί τοιαύτα αργυρά καί όρειχάλκινα τής εποχής 450— 800 π.Χ. Βραδύτερου επί
τής Βυζαντινής περιόδου, ούχί πρότερον τοΰ Ε '. μ.Χ. αίώνος, διότι ο Βυ
ζάντιος γράφουν τότε αναφέρει μεταξύ άλλων πόλεων καί την Θρακικήν Α 
πολλωνίαν, μετωνομάσθη εις Σωζόπολιν, άγνωστον πόθεν, πιθανώς διότι έσώθη από έχθρικάς έπιδρομάς, Ά πο τοΰ 431 μ.Χ. άναφέρεται ώς έδρα επι
σκόπου. ’Άγνωστον διατί δεν άναφέρεται υπό τοΰ 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκ
δημον, οΰτε υπό τοΰ Κων)νου τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου, καίτοι κατά την επο
χήν Λέοντος τοΰ Σοφού ήτο έδρα επισκόπου (Ράλλη καί Ποτλή. Τόμ. V.
σελ. 483). Μνημονεύεται δμως υπό των μεταγενεστέρων Νικ. Γρήγορά καί
Ίωάν. Καντακουζηνού, ώς πάλις πλούσια καί πολυάνθρωπος. Τό 1352 κατελήφθη υπό των Γενουηνσΐων καί έλεηλατήθη ύπ’ αυτών. Κατά τάς Βουλγαρικάς έπιδρομάς γενικώς, επ’ ελάχιστου μόνον χρόνον περιή?ιθεν εις χεΐρας
αυτών, άνακτηθεΐσα υπό τών Ελλήνων παρέμεινε μετά τής Άγχιάλου καί
τής Μεσημβρίας ύπ’ αυτούς μέχρι τής άλώσεως τής Κων)πόλεως υπό τών
Τούρκων (1453) οπότε κατελήφθη ύπ’ αυτών. ’Από τοΰ 1906 οπότε κατηργήθη ή Μητρόπολις αυτής, κατηργήθη καί ή από τού 1817 ύπάρχουσα α
στική σχολή άρρένων καί Παρθεναγωγείου. Τό 1905 είχε 3.500 κατοίκους
άπαντας "Ελληνας. Κατά τό 1930 άναφέρεται δτι εκ τών 4.000 κατοίκων
αυτής, αί 2.000 ήσαν "Ελληνες. "Αγνωστον τι συμβαίνει σήμερον (1965).
'Τ π έ σ τ η κ α ί α ύ τ η τ η ν π ε π ο λ ι τ ι σ , μ έ ν η ν δ ι ο ρ γ ά ν ωσιν τών Β ο υ λ γ ά ρ ω ν .
4) Χ ε ρ ρ ό ν η σ ο ς . ’Αρχαίου πολίχνιον τής παραλίας τού Εύξείνου,
εύρισκομένη εξήκοντα στάδια νοτίως τής ’Απολλωνίας. Άναφέρεται υπό τοΰ
Ά ρ ρ ια νο ΰ Ο εις τον Περίπλουν, ώς καί υπό τοΰ ’Ανωνύμου. ’Άγνωστοι
τυγχάνουν οί κτίσαντες αυτήν, ώς καί ή ζωή αυτής.
5) Α ύ λ α ϊ ο ν ή Α υ λ α ί α ς Τ ε ί χ ο ς . ’Αρχαία μικρά καί οχυρά
πόλις επί τής παραλίας τού Εύξείνου. Κατά τον Άρριανόν (12) άπεΐχεν έκ
(1) Ά ρ ρ ι α ν ο ΰ Π ε ρ ί π λ ο υ ζ· «Έκ δέ Απολλωνίας ές Χερρόνησον) στάδιοι εξήκοντα, όρμος ναυσί».
Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. «Ά πό δέ ’Απολλωνίας της καί. Σωζοπόλεως, είς
Χερρόνησον, εν ή όρμος ναυσί, στάδια, ξ '. μίλια η'.».
(2) Ά ρ ρ ι α ' ν δ ς . Π ε ρ ί π λ ο υ ς. 24. 4. 6. «Καί έκ Χερρονήσου ές Αύλαίον
τείχος πεντήκοντα καί διακόσιοι. Ένδένδε ές Θυνιάδα ακτήν είκοσι καί εκατόν,
μίλια 16.—«’Α ν ω ν ύ μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς. Εύξεινος II. «’Από δέ Χερρονήσου είς Αύλαίου τείχος, τό λεγόμενον Θήρας χωρίον, έν φ καί ύφόρμ,ος, στάδια σν'. μίλια λγ'.ιγ'ι
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τής Χερρονήσου διακόσια πεντήκοντα στάδια, έκεϊθεν δέ μέχρι του ακρωτη
ρίου τής Θυνιάδος ή άπόστασις ήτο εκατόν είκοσι στάδια. Σήμερον είναι γε
νικώς παραδεκτόν δτι την Θέσιν αυτού κατέχει ή πολίχνη ΆγαΘόπολις, αναφερομένη υπό των Βυζαντινών συγγραφέων, διατηρεί δέ ακόμη μέχρι σή
μερον, έν μέρει, τό όνομα αυτής. 'Τπό τών Βουλγάρων, εις τούς οποίους
περιήλθεν τό 1912 ώνομάσθη A H T O PO L . Εις την Μεγ. Έλλην. ’Εγ
κυκλοπαίδειαν αναγράφεται δτι την Θέσιν τοΰ Αύλαίου κατέχει ή νυν «Κουρούντερέ» χωρίς δμως νά δικαιολογή τούτο. Εις τούς Γερμανικούς χάρτας
τού 1943 αναγράφεται τό Τουρκικόν όνομα A K H T E B O L U (A G A TO PO L IS ). Π ρο τού πολέμου τού 19Ρ2 ή πολίχνη κατωκεΐτο υπό 1.800 κατοί
κων απάντων Ελλήνων ασχολούμενων με την αλιείαν. Ά.φ’ ής δμως στιγμής
κατελήφθη υπό τών Βουλγάρων, χάρις εις τάς συμμαχικάς σχέσεις ημών,
έξηναγκάσθησαν ύπ’ αυτών νά μεταναστεύσουν, ώς επί τό πλεΐστον εις Θεσ
σαλονίκην, από δέ τού 1924 μέρος τών μεταναστευσάντων τούτων κατοίκων
τής ΆγαΘοπόλεως έκτισεν ιδίαν κώμην υπό τό όνομα Νέα Άγαθόπολις εις
την παραλίαν τού Αιγαίου παρά τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν τής Μεθώνης.
G) Τ ό ν ζ ο ς . 'Τπό τού γεωγράφου Πτολεμαίου Κλαυδίου άναφέρεται πόλις Τόνζος επί τής Θρακικής παραλίας τού Εύξείνου, μεταξύ Απολ
λωνίας καί ΆγαΘοπόλεως, οδς καί ομώνυμον άκρωτήριον. Κατά τινας ( Πλοί
αρχος Λυκούδης εις Μεγ. 'Ελλην. ’Εγκυκλοπαίδειαν) τό άκροκήριον Τόνζον
συμπίπτει μέ τό σημερινόν Ζεϊτίν μπουρούν, αμέσως νοτίως τού όμοιου Ινουρατάν, έν φ κατά τον Μελέτιον ( ’) ή θέσις τής πόλεως προσδιορίζεται εις
περιοχήν καλουμένην «Βορδοβίζον». Εις τούς παλαιούς και νυν χάρτας τής
περιοχής αναγράφεται άκροκήριον καλούμενων Ούρντόβιζα ή Ούρτόβιτζα
τό όποιον ασφαλώς πρόκειται περί τού άνω Βορδοβίζου, κατά παραφθοράν,
αλλά τούτο σημειούται 7,5 χιλιόμετρα νοτιώτερον τού Ζεϊτίν καί αμέσως βο
ρείους τών εκβολών τού ποταμίου Μσυσάκιοϊ ή Καραγάτς Ντερέ. Τυγχάνει
άγνωστος ή ίδρυσις αυτής καί ή ζωή της.
7)
Θ υ ν ι ά ς. Εις τό μέσον περίπου μεταξύ Άγαθοπόλεως καί Μήδειας
καί υπό τό ομώνυμον άκροκήριον ύπήρχεν ή πόλις Θυνιάς(12). Λύτη τοπο(1) Μ ε λ έ τ ι ο ς . Γ ε ω γ ρ α φ ί α . Τόμ. Γ '. σελ. 100. «Τόνξα ή Τόνζον, πό
λις ποτέ προς τον αίγιαλόν. Λέγεται ό τόπος ούτος κοινώς Βορδοβίζον».
(2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319! 6. «Πάλιν δ’ υπό της ’Απολλωνίας επί Κυανέας στάδιοι είσί περί χιλίους καί πεντιακοσίους, εν δέ τώ μεταξύ ή τε Θυνιάς τών Άπολλωνιατών χώρα, καί Φινόπολις καί Άδριατική, συνάπτουσαι τώ Σαλμυδησσώ». — Γ Ι τ ο λ ε . μ α ΐ ο ς . Γ ε ω γ ρ. Γ '. ιο' 4. κ( Θυνιάς) εύλίμιενος άκρα της Αστικής Θράκης
ύπάρχουσι, έσχατη, Με δ’ ήν πόλις εστίν σύνωρος ή ’Απολλωνία», (σημ. δ Πτολεμαίος
γράφει εύλίμενος ένώ ό Σκύμνος αλίμενος). ·— Ά ρ ρ ι α ν ό ς , Π ε ρ ί π λ ο υ ς.
«Ένθένδε (Αύλαίου τείχους) εις Θυνιάδα ακτήν είκοσι καί έκα,τδν (στάδιοι)» —■
’Α ν ω ν ύ μ ο υ
π ε ρ ί π λ ο υ ς.
«Ά πδ δέ Θηρών χωρίου τδ λεγόμενον Αύλαίου
τείχος εις Θυνιά&αι άκρωιτήριον καί ακτήν, έν ή καί δρμος ναυσί, στάδια ρκ'. ,μιλιά
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θετεΤται είς την σημερινήν Νιάδα ή Ίνιάδα, ήτις διετή ο ησε και τό άρχαϊον
αυτής όνομα έστω και παρεφθαρμένον. Εις τινας χάρτας αναγράφεται Αι
νείας καί τό άκρωτήριον ΑΙνειάδος, κακώς βεβαίως. Τό ακρωτήριον καλεί
ται σήμερον Καί Κουρί ή Καλή άκρα. 'Ως φαίνεται έκ τοΰ παρατιθέμενου
χωρίου τοΰ Στράβωνος, ή περιοχή αυτής ανήκε ν είς τούς Άπολλωνιάτας.
8)
Σαλμυδησσός
( Μ ή δ ε ι α ) . Άρχαιοτάτη πόλις τής Θράκης,
επί τής παραλίας τοΰ Εύξείνου, άλλα καί ομώνυμος περιοχή. 'Τπό των αρχαί
ων συγγραφέων άναφέρεται καί υπό την διττήν τούτην έννοιαν( 1). ’Αλίμε
νος, άξενος παραλία μήκους 700 σταδίων, καί λίαν επικίνδυνος διά. τούς
ναυσιπλοοΰντας. Διά τούτο σήμερον κατά μήκος τής παραλίας λειτουργούν
αρκετοί ναυαγοσωστικοί σταθμοί. Είς τήν Σαλμυδησσόν κατώκει ό μυθικός
μάντις Φινεΰς, δπου αί πτερωτοί 'Ά ρπυαι κατετυρράνουν αυτόν (Βλέπε ’Α
πολλοδώρου. 1.9.21-1.9.22. εκδ. ΙΜΜ BEKKERI 1854) καί Ξενοφώντος
ί Κυρ ου Άνάβασις V II.5 .1 2 (*12). Τήν θέσιν τής Σαλμυιδησσοΰ κατέλαβεν ή
νΰν πόλις Μήδεια. Δεν είναι ακριβώς γνωστόν πότε αντικατέστη σε ν αΰτη
ιστ'. Θυνιάς εύλίμενος άκρα τής Αστικής Θράκης ύπάρχουσα». Ό 1 σχολιαστής τι) τελευταΐον τούτο διορθώνει. ό)ς ε ξ ή ς : «Είτ’ εύλίμενος άκρα συνάπτει Θυνιάς, τής ’Αστι
κής Θράκης υπάρχου σ’ έσχατη».
(1) Σ τ ρ ά β ο> ν. Ζ. 319. 6. « . . . καί Φινόπολις καί Άνδριακή συνάπτουσαι τω
Σαλμυδησσω. ’Έστι δ’ οΰτος έρημος αιγιαλός καί λιθώδης, αλίμενος, αναπεπταμένος
πολύς προς τούς βόρειας, σταδίων όσον επτακοσίων μέχρι Κυανέων τό μήκος, προς ον
έκπίπτοντες υπό των ’Αστών διαρπάξονται των ύπερκειμένων, Θρακίου έθνους». —
Δ ι ό δ ω ρ ο ς . X IV. 37. «*Ός (ό Ξενοφών) άναλαβών τήν δΰναμιν, ώρμησε
πολεμήσω ν Θράκας τούς περί τον Σαλμυδησσόν οίκοϋντες’ οΰτος δ’ έστίν μέν έπ’ αρι
στερά τοΰ Πόντου, παρεκτείνων δ’ επί πολύ, πλεΐστα ποιεί ναυάγια». — Σ κ ύ μ ν ο ς
δ X ϊ ο ς. στ. 723— 726. «Είτ’ Αιγιαλός τις Σαλμυδησσός λειγόμ,ενος, έφ’ επτακόσια
στάδια τεναγώδης άγαν, καί δυσπρόσορμος, αλίμενος τε παντελώς παρατέταται, ταΐς
ναυσίν εχθρότατος τόπος». — Ά ρ ρ ι α ν ο ϋ Π ε ρ ί π λ ο υ ς . «’Από δέ Θυνιάδος είς
Σαλμυδησσόν, στάδιοι διακόσιοι" τούτου τοΰ χωρίου μνήμην πεποίηται Ξενοφών δ πρεσβύτερος’ καί μέχρι τούτου λέγει τήν στρατιάν έλθεΐν τών Ελλήνων, ής αυτός ήγήσατο, δτε τά τελευταία, σύν Σεύίΐη τώ Θρακί έστράτευσε" καί περί τής άλιμενότητος τοΰ
χωρίου πολλά ανέγραφε οτι ενταύθα εκπίπτει" τά πλοία, χειμώνι βιαξόμενα" καί ot
Θράκες ο'ι πρόχωροι, οτι υπέρ τών ναυαγίων έν σφίσι διαμάχονται». — ’Α ν ω ν ύ 
μ ο υ π ε ρ ί π λ ο υ ς . « ’Από δέ Θυνιάδος είς 'Λλμ,υδησσόν στάδια σ', μίλια κ σ τ'. . .
Οΰτος δέ δ Άλμυδησσός ιαίγιαλός, έφ’ επτακόσια στάδια τεναγώδης άγαν, καί δυσπρόσ
ορμος, αλίμενος τε παντελώς παρατέταται ταΐς ναυσίν έχθρότα,τος τόπος».
(2) σελ. λε'. — Ξ ε ν ο φ ώ ν . Κ ύ ρ ο υ Ά ν ά β α σ ι ς . V II. 5. 12. «Καί έπεί
πάντες έπείσθησαν, συνεστρατεύοντο καί άφικνοΰνται έν δεξιά έ'χοντες τόν Πόντον διά
τών Μελινοφάγων καλούμενων Θριακών είς τόν Σαλμυδησσόν. ’Ένθα τών είς τόν
Πόντον πλεουσών νεών πολλαί όκέλλουσι καί έκπίπτουσϊ" τέναγος γάρ έστιν έπί πάμπολυ τής θαλάττης. Καί Θράκες οί κατά ταϋτα οίικοϋντες στήλας δρισάμενοι τά καθ’
εαυτούς έκπίπτοντα έκαστοι λήξονται...». — Λ ί σ χ ύλ ο υ Π ρ ο μ η θ ε ύ ς. στ. 716.
«Σαλμυδησσία γνάθος, έχθρόξενος ναύταισι, μητρυιά νεών».
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τήν Σαλμυδησσόν (ή τον Σαλμυδησοόν), αλλά φαίνεται ότι τούτο συνέβη
πατά τό τέλος τού πρώτου ή τάς άρχάς του δευτέρου μ.Χ. αίώνος, πιθανώς
δε μετά καταστροφήν αυτής καί τών πέριξ πόλεων υπό των Γότθων. 'Τπό
του Ήρωδια,νοΰ ονομάζεται Κύταια, καθ’ όσον ή Μήδεια εκ τής οποίας έλα
βε τό όνομα ή πόλις, καί ή οποία φέρεται ότι άπεβιβάσθη εις τό μέρος τούτο
κατά τήν παράδοσιν, εκαλείτο Κυταία καί Κυταΐς. Ή πόλις ήτο (οχυρωμένη
ίσχυρώς επί Ελληνικής αυτοκρατορίας, υπήρξε δέ μία τών ίσχυροτέρων καί
πλουσιωτέρων πόλεων. Τό 711 μ.Χ., επί αύτοκράτορος Φιλιππικού, ύπέστη
ή Μήδεια ώς καί τά πέριξ αυτής φοβέραν λεηλασίαν, ως καί επί Κρούμμου
τό 813 μ.Χ. ’Επί Σταυροφοριών κατελήφθη υπό τών Γενουηνσίων οι όποιοι
έπεσκεύασαν καί ένίσχυσαν τά τείχη αυτής διά πύργων, άνακπηθείσα δέ υπό
του Ίωάννου Καντακουζηνοΰ παρέμει.νε μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως υπό τούς "Ελληνας, καταληφθεΐσα μήνας τινάς προ τής άλώσε
ως υπό τού Τούρκου στρατηγού Καρατζά βέη. Τό 1913 διά τής συνθήκης
τοϋ Λονδίνου άπετέλεσε τό όριον τής Βουλγαροτουρκικής μεθορίου, αλλά ή
συνθήκη αυτή δεν έφηρμόσθη, διότι λόγω τής απιστίας τών Βουλγάρων καί
τού εκ τούτης προκληθέντος έν συνεχεία πολέμου μεταξύ τών τέως συμμά
χων, οί Τούρκοι έπωφεληθέντες τούτου άνεκατέλαβον ολόκληρον τήν Θρά
κην τήν οποίαν είχον άπολέσει πρότερον. ’Επί τής Ελληνικής κατοχής τής
Θράκης (1920 - 1 9 2 2 ) 0 ή Μήδεια ύπήγετο υπό τήν Ελληνικήν διοίκησιν,
βάσει δέ τής συνθήκης τής Λωζάνης άπασα ή ’Ανατολική Θράκη άπεδόθη
καί πάλιν εις τήν Τουρκίαν.
9)
Φ ρ υ γ ί α ή Φ ι λ έ α ή Φ ι λ έ α ς ή Φ ι λ ί α . Ό Άρριανός εις
τον περίπλουνΟ μεταξύ Σαλμυδησσού καί Ινυανέων σημειώνει πόλιν Φρυγίαν,
εύρισκομένην σχεδόν εις τό μέσον τών άνω, 330 στάδια από τήν Σαλμυδησ
σόν εις Φρυγίαν καί 230 έπειθε ν μέχρι Κυανέων πετρών. 'Ο Άνώνυμος(3)123
(1) Βάσει της Συνθήκης τών Σεβρών, ή Ανατολική Θράκη, πλήν τής Κωνσταν
τινουπόλεως περιήρχετο εις τήν Ελλάδα. Τά όρια τής περιερχομένης εις τήν Ελλάδα
Άνατολ. Θράκης καί τής περιοχής τής ΚωνΟπόλεως, ώς έμφαίνεται εις υπάρχοντας
στρατιωτικούς χάρτας 1)25.000 καί 1)250.000 ήρχιζοΛ' άπδ σημείου αμέσως δυτικώς
τής Καλλικρατείας επί τής Προποντίδος (ευρισκόμενης άμέσως νοτίως τής λιμνοθαλάσσης τοϋ Μπουγιούκ Τσεκμεντζέ, 30 μιλιά δυτικώς Κων)πόλεως), διήρ.χοντο δυτικώς τής κωμοπόλεως Τσατάλτζας (περί τά 7 χιλιόμετρα), καί ακολουθούντο χάραξιν προς ΒΔ κατέληγον ΝΑ τής Μήδειας, επί τοϋ Εύξείνου Πόντου, καί εις άπόστασιν 14 χιλιομέτρων απ’ αυτής (συμβολή Μπουίγιο'ύκ Ρ. καί Ίστράντζο Ρ καί εκ
βολή τούτων είς Ευξεΐνον Π όντον).
(2) Ά ρ ρ ι α ν ί ο ΰ II ε ρ ί π λ ο υ ς. «’Από δέ Σαλμυδησσού είς Φρυγίαν, στόοδιοι τριάκοντα καί τριακόσιοι, ένθένδε δέ επί Κυανέας, είκοσι καί τριακόσιοι».
(3) ’Α ν ω ν ύ μ ο υ Π ε ρ ί π λ ο υ ς . «’Από Σαλμυδησσού είς Φρυγίαν τήν καί
λειγομ,ένην Φιλίαν, καί Βυζαντίων χωρίον καί άκρωτήρίον^ στάδια τι', μιλιά μα', γ '.
’Από δέ Φρυγίας τής Φιλέας, ές Κυανέας ήτοι Κύλας, στάδια τκ'. μίλια μβ'».
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είς τον Περίπλουν σημειώνει ομοίως την Φρυγίαν, την οποίαν αποκαλεΐ και
Φιλίαν, χτορίον των Βυζαντινών και ακρωτήριου και άπέχουσαν τής Σαλμυδησσοΰ 310 στάδια κα'ι έκείθεν μέχρι Κυανέων 320 στάδια. 'Ο Σκύμνος ό
Χ ίο ς(') γράφει οτι ένγυς τού προς ΙΙόντον στόματος τού Βοσπόρου υπάρχει
χώρα των Βυζαντίων καλούμενη Φιλέας. Ό Πτολεμαίος Κλαύδιος (Γ.11.1.)
αναφέρει Φιλίαν άκραν και ούχι πόλιν ή χωρίον. Ό Πομπώνιος Μέλος(2j
σημειώνει πόλεις Φιλέας καί Φινόπολιν. Ό Στράβων(3) μεταξύ Σαλμυδησσού καί Κυανέων αναφέρει μόνον πόλεις Φινόπολιν καί Άνδριακήν. Ό Στέ
φανος Βυζάντιος γράφει Φιλέας, χωρίον Βυζαντινών(1234), καί Φινόπολιν ύπάρχουσαν. 'Ομοίως ό Λωρέντης, είς το αρχαιολογικόν λεξικόν (έκδ. 1837)
αναφέρει χωρίον καί άκρωτήριον Φιλέας καί πόλιν Φινόπολιν)5) . Έ κ των άνω
φαίνεται οτι ή Φρυγία ή Φιλία ή Φιλέας ήτο χωρίον άνήκον εις τούς Βυζαντι
νούς, άγνωστον πότε κτισθέν καί οτι παρ’ αύτω υπήρχε καί άκρωτήριον ομώ
νυμον, καί οτι ή Φινόπολις ήτο άλλη πόλις. Ή ύέσις τού χωρίου τούτου δύναται νά προσδιαρισθή είς την περιοχήν των Δέρκων, ουδόλως δέ αποκλεί
εται νά ευρίσκετο παρά τό άκρωτήριον Κάντε Μπουρούν (χάρτης 1/400.000)
ή Καρά Μπουρνοΰ (χάρτης 1/750.000).
10)
Τινόπολις
ή Φιλόπολις.
’Αρχαία ύρακική πόλις κειμένη παρά τό προς τον Εΰξεινον στόμιον τού Βοσπόρου. ’Έλαβε τό όνομα
έκ τού Φινέως(6) τού μάντεως, είς ον εΐχον καταφύγει οι Άργοναύται, ζη(1) Σ κ ύ μ ν ο ς ό Χ ί ο ς . στ. 721— 722. «Τού Ποντικού γάρ στόματός έστι
πλησίον Βυζαντίων χώρα Φιλέας καλούμενη».
(2) P O M P O N I I
M E L A E . 11. 6. «URBESQ.UE SU ST IN E T SALMTDESSON ΕΤ PI1ILEAS ΕΤ PHINOPO'LLM».
(3) Σ τ ρ ά 6 θ ) ) ν . Ζ. 319. 6. «Έν δέ τω μεταξύ ήτε Θυνιάς, των Άπολλωνιατών
χώρα, καί Φινόπολις καί Άνδριακή, συνάπτουσα τή Σαλμυδησσώ».
(4) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς είς λέξιν «Φιλέας χωρίον Βυζαντίων, τό
εθνικόν Φιλεάτης». — Ό ί δ ι ο ς είς λέξιν «Φινόπολις, πόλις προς τω Πόντο) από
Φινέως».
(5) Λ ω ρ έ ν τ η ς έν λέξει «Φιλέας χωρίον καί άκρωτήριον πλησίον τού Βυζαν
τίου έν Θράκη τα νύν Φίλλων». — 'Ο ί δ ι ο ς έν λέξει. «Φινόπολις, πόλις τής Θράκης
κειμένη έπί τής εισόδου τού Βοσπόρου, κληθεϊσα ούτως υπό τού Φινέως, υιού τού Ά γή νορος’ τά νύν Δέρκος».
(G) Ν. Λ ω ρ έ ν τ η ς . Λεξικόν άρχ. ίστορ. καί Γεωγρ. είς λέξιν Φινεύς. «Φινεύς,
υιός τού ’Λντήνορος, βασιλέως τής Φοινίκης, όστις πεμφθείς υπό τού πατρός αυτού προς
ζήτησιν τής αδελφής του Ευρώπης, έμεινεν είς την Θράκην πλησίον τής πόλεως Σαλμυδησσού (Απολλόδωρος 1 , 9 . 2 1 ) . Κατ’ άλλους δέ υπήρχε υιός τού Ποσειδώνος, προμ.ηνύων τά μέλλοιπια είς τούς ιάνθροόπους διά τής μαντικής αυτού δυνάμεως, τυφλωθείς
υπό των θεών, διότι πιστεύσας είς τάς διαβολάς τής γυναικός αυτού Ίδαίας έτύφλωσε
τούς δύο του παϊδας, τούς όποιους είχε γεννήσει έκ τής πρατέρας του συζύγου Κλεοπάδοράν των αγρίων θηρίο)ν.
Πρό(ς πλείονα δέ
τρας,
ρίψας αυτούς
είς
αίτινες τω ήρπαζον τά
βάσανον αυτού οί θεοί έ'πεμψαν τάς 'Αρπυίας,
παρατιθέμενα φαγητά, δτε έ'τρωγεν, έως ού οί παϊδες τού Βορέου Ζήτης καί
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τούντες την συμβουλή του διά τόν τρόπον διαβάσεως του Βοσπόρου. Ή Φινόπολις εκαλείτο και Φιλόπολις. 'Ό Σκύμνος ό Χίος, ό Άρριανός και ό Ά νώνυμος εις τούς περίπλους τοΰ Εύξείνου δεν άναφέρουσι ταύτην. Ό Στρά
βων σημειώνει ταύτην ύπάρχουσαν μετά τής ’Ανδριακής μεταξύ Σαλμυδησσοϋ και Κυανέων Ιίετρώ ν, ό Πτολεμαίος Κλαύδιος σημειώνει ταύτην μετά
την Φιλίαν άκραν και προ των Κυανέων Πετρών, επομένως δέον νά άναζητήσωμεν την θέσιν αυτής επί τής προς Εύξεινον Θρακικής παραλίας, με
ταξύ ακρωτηρίου Καραμπουρνοϋ (Δέρκων) και βορείου στομίου τοΰ Βοσπό
ρου.
11)
Ά ν δ ρ ι α κ ή . Πόλις ή πολΐχνιον επί τής Θρακικής παραλίας τού
Εύξείνου. Ό Στράβων, δστις αναφέρει αυτήν μετά τής Φινοπόλεως την το
ποθετεί μετά την Φινόπολιν καί προ των Κυανέων Πετρών. Ό Σπ. Σακελλαριάδης (Π όλεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας) την ταυτίζει μέ την
Γατόπολιν πολίχνην άναφεραμένην καί εις την χάρταν τοΰ Ρήγα Φεραίου.
IV )

Π Ο Λ Ε ΙΣ Τ Η Σ Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ Η Σ ΡΩ Μ ΤΛ ΙΑ Σ
Π Λ Η Ν ΤΩΝ Π Α ΡΑ Λ ΙΑ Κ Ω Ν

1) ’Α ε τ ό ς . ’Αρχαία πόλις τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, άναφερομένη
επί τής Ρωμαϊκής εποχής ώς λουτρόπολις, λόγω τών παρ’ αυτή θερμών πη
γών. ’Επί ’Ιουστινιανού Α ' ώχυρώθη προς προστασίαν αυτής από τών από
βορρά επιδρομών. Τό 583 μ.Χ. ό Χαγάνος τών Άβάρων κατέλαβε καί κατέ
στρεψε την πόλιν καί τά οχυρά αυτής πλήν τών Λουτρών οπού είχεν έγκαταστήσει τόν γυναικωνίτην του. Αί εγκαταστάσεις τών πηγών, περιγραφόμεναι μετά θαυμασμού υπό τών Βυζαντινών χρονογράφων, κατεστράφησαν
τό 1206 υπό τοΰ δουκός Ερρίκου τού Αινώ. Σήμερον έχει πλέον τών 7.000
κατοίκων, ανήκει είς τόν νομόν Πύργου, καί εύρίσκεται επί τής αμαξιτής
καί σιδηροδρομικής γραμμής από Πύργου (B IJK G A S) προς Σλίβεν (CHUΜΕΝ ή Σούμλα). ’Από τού 1358, οπότε κατελήφθη υπό τού Μουράτ τού Α '
παρέμεινεν είς χεΐρας τών Τούρκων μέχρι τού 1878. Σήμερον καλείται
Άϊντός.
2) 5Ά ρ ζ ο ς. ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, κείμενη κατά Πτολεμαίον
(Γεωγραφικά Γ ' 11.7) είς βόρειον πλάτος 53° 15' καί ανατολικόν μήκος
Κάλαϊς, ήλευΰέρωσαν αυτόν από της μάστιγος τούτης. 'Ο Φινεύς ούτος προεϊπεν είς
τους ’Αργοναύτας καί περί τοΰ κινδύνου τών Συμπληγάδων Πετρών, συμ,βουλεύσας
αυτούς περί τοΰ διά μέσου αυτών πλοϋ». ( Ό ’Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη έκδοσις ΙΜΜ.
BEK K ER I, από 1. 9. 21 - 22, αναφέρει λεπτομέρειας περί τούτου). — Σ τ ρ ά β ω ν .
Ζ.319.6. «Έ ν δέ τφ μεταξύ ήτε Θυνιάς, τών Άπολλιονιατών χώρα, καί Φινόπολίς καί
Άνδριακή, συνάπτουσαι τη Σαλμυδησσώ». — Σ τ έ φ α ν ο ς
Βυζάντιος
είς
λέξιν «Φινόπολίς, πόλις προς τφ Πύντω από Φινέως». P IJ N IU S . IV . II. «ΡΗΙΝΟPO L IS, JTJSTA QUAM BOSPORUS».
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53° 15'. Ό Προκόπιος αναφέρει αυτήν (Π ερ ί χτισμάτων IV .11) μετα
ξύ των όχυρωθεισών πόλεων υπό τού ’Ιουστινιανού Α '. Κατά τήν T A B U LA
P E U T IN G E R IA N A άπεΐχεν αύτη τής Φιλιππουπόλεως 64 μίλια, κείμενη
επί τής οδού Φιλιππουπόλεως - Άδριανουπόλεως, όπου σήμερον τό χωρίον
Πιριντσλή. Δεν συμφωνούν όμως τά 'Οδοιπορικά ως προς τάς αποστάσεις.
Ούτω, κατά τό 'Οδοιπορικόν τού Άντωνίνου ή ’Άρζος απέχει τής Φιλιππουπόλεως 68 μίλια, κατά δέ τό Ίεροσολυμιτικόν 50 μίλια.
3)
Βερόη
(ή Β έ ρ ο ι α ) . Μία των αρχαίων πόλεων τής Θράκης,
πλήν όμως ή ιστορία ταύτης παραμένει σκοτεινή, διότι δεν άναφέρεται υπό
των αρχαίων συγγραφέων, καίτοι ήκμαζε κατά τον Β ' αιώνα μ.Χ., ίσως
διότι ήτο μεσόγειος πόλις. 'Τπάρ,χει καί μία σύγχυσις μεταξύ των Βυζαντι
νών συγγραφέων και χρονογράφων διότι πολλάκις συγχύζουν ταύτην μετά τής
Μακεδονικής Βερροίας. Έ πί Τραϊανού (98 - 117 μ.Χ.) ή πόλις, ύπάρχουσα, φαίνεται ότι έπεξετάθη και ώνομάσθη ΤραΐαναΙ ή Πόλις Τραϊανέων ή
Αύγούστη Τραΐανή. Κατά τον Α' αιώνα μ.Χ. υπήρξε μία τών πλέον σημαν
τικών πόλεων τής Θράκης, και ώς γράφει ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος(1) τήν
εποχήν εκείνην ή Βερόη μετά τής Φιλιππουπόλεως ήσαν μεγαλοπρεπείς και
ένδοξοι πόλεις, καί φαίνεται ότι από τής εποχής εκείνης, άν μή πρότερον ταύ
της, ή πόλις ανέκτησε καί πάλιν τό παλαιόν όνομα αυτής Βερόη. Ή Βερόη,
τής οποίας ή θέσις, κατόπιν άνασκαφών, προσδιορίζεται παρά τήν νυν Στά
ρα Ζαγορά (Τουρκιστί Έσκή Ζαγορά), ιός εύρισκομένη επί τής οδού τής
διατεμνούσης τον Αίμον είς τά περίφημα στενά τής Σίπκας, από τώ>ν πρώ
των από Βορρά επιδρομέαν κατέλαβεν ίδιάζουσαν θέσιν, όχυρωθεΐσα δέ κα
τέστη τό προπύργιον κατά πάσης επιδρομής τών βαρβάρων. Τό 251 μ.Χ. ή
πόλις κατελήφθη υπό τών Γότθων. Άργότερον πολιορκηθεΐσα υπό τών Ά βάρων άντέστη μή καταληφθεϊσα. Κατά τάς έπιδρομάς τών Βουλγάροαν φαί
νεται ότι ύπέστη μεγάλας καταστροφάς. Τό 780 μ.Χ. έπεσκέφθη τήν πόλιν
ή αύτοκράτει.ρα Ε ιρήνη(2) μετά τού υιού αυτής, διέταξε τήν άνοικοδόμησιν
τής πόλεως, όνομάσασα αυτήν Ειρηνούπολιν. Τό όνομα τούτο τής πόλεως διε
τή ρήθη επ’ έλάχιστον μόνον χρόνον. ’Επί Γ ' Σταυροφορίας (1189— 1190)
κατελήφθη υπό τών Λατίνων καί έπυρπολήθη. Άναλαβοϋσα έκ τής κατα
στροφής έλεηλατήθη καί πάλιν υπό τών Λατίνων τό 1206 (μετά τήν κατάληψιν τής Κων)πόλεως), τών Ελλήνων τότε σύμμαχού-ντων μετά τών Βουλγάρων τού Ίωάννου Άσέν τού Β '. Κατελήφθη υπό τών Τούρκων επί Μουράτ τού Α ' (1359— 1389) μετονομασθεΐσα εις Έσκή Ζαγοράν καί υπό τών
1)
ΑΜΜΙΑΝΙ MARCEILINI. X X V II. IV . 12. «PIIILLIPPOPOCLIS EUMOLP IA S V ETU S ΕίΤ BEROEA AMPLAE C lV I TATES EXORNANT».
( 2 ) Θ ε ο φ ά ν η ς . «Τω δέ μηνί Μαΐω της V II ίνδικτιώνος) έξήλθεν ή Βασίλισσα
Ειρήνη σδν τω υίω αυτής καί δυνάμεως πολλής επί Θράκην... καί άπήλθεν έκ Βέροιας
καί ταύτην οικοδομή9ήναΐ κελεύσασα, έπιονόμασεν ΕΙρηνούπολιΜ»,
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Βουλγάρων εις Σχάρα Ζ α γορά ν(').
’Από -θρησκευτικής πλευράς, τον Δ ' αΙώνα μ.Χ. άναφέρεται ώς επίσκο
πος Βερόης ό Δημόφιλος (369— 379), ό μετέπειτα IIατριάρχης, επί τής
Πατριαρχείας τοϋ όποιου έγένοντο τά εγκαίνια (370) τοΰ ίεροϋ ναού των
'Αγίων ’Αποστόλων εν Κων)πόλει. Οΰτος ών φίλος των Άρειανών έπαύθη
τοϋ Πατριαρχικού Θρόνου υπό Θεοδοσίου τοϋ Μεγάλου, καί διήλθε τον υπό
λοιπον βίον έν Βερόη.
4) Β ε σ σ α π ά ρ α καί Β η σ σ α π ά ρ α .
Πόλις αρχαία τής Θρά
κης, πιθανώς πρωτεύουσα τής φυλής των Βέσσων, οι όποιοι κατά Στράβω
να (12) κατώκουν παρά τον Αίμον, καί κατά τον Ή ρόδοτον(3) επί τής Ρο
δόπης. Εΐχον τό γνωστόν Μαντεΐον τοΰ Διονύσου (βλέπε εις σχετικόν κεφάλαιον Βέσσοι). 'Η λέξις Βεσσαπάρα είναι σύνθετος έκ τοϋ Βέσσο: καί Π ά 
ρα. Ή λέξις Π άρα είναι θρακική καί εξηγείται κατά διαφόρους τρόπους,
π.χ. κατά τούς γλωσσολόγους ή λέξις σημαίνει: εχθρόν, πόλιν, αγοράν, δια
νομήν, πόρον, στενόν πέρασμα. Καθ’ ημάς ενταύθα σημαίνει Πόλις ήτοι Π ό 
λις των Βέσσων. Ή Βεσσαπάρα φαίνεται δτι κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους
παρήκμασε, διότι δεν άναφέρεται υπό τού Άμμιανού Μαρκελλίνου, γράφαν
τος τον Δ' μ.Χ. αΙώνα, μεταξύ των μεγάλων πόλεων. Είναι φυσικόν νά κατεστράφη υπό των Ρωμαίων κατά την περίοδον των αγώνων αυτών (7 2 π·.
X .). Π ρος καθυπόταξιν τού πολεμικού τούτου λαού, αγώνες οι όποιοι διάρκε
σαν επί μακρόν, καί μετά την υποταγήν νά μή έπέτρεψαν τή,ν άνοικοδόμησιν
τής πόλεως. Βραδύτερον επί Βυζαντινών εμφανίζεται καί πάλιν, επί ’Ιου
στινιανού δέ τοΰ Δ ', ώς αναφέρει ό Προκόπιος, άναφέρεται μεταξύ τών όχυρωθεισών πόλεων. Έ ξ εύρεθείσης επιγραφής εξάγεται τό συμπέρασμα ότι
οί Βεσσοί ή Βησσοί από τού Γ ' αίώνος π.Χ. ήσαν εξελληνισμένοι καί ώμίλουν ελληνιστί καί έλάτρευον τούς Ελληνικούς θεούς. Ή θέσις αυτής προσ
διορίζεται 10 χιλιόμετρα Ν. Α. τού Τατάρ Παζαρτζίκ ή 1.000 μ. νοτίως τοϋ
νϋν χωρίου Σιμίτοβο επί τής δεξιάς όχθης τού “Εβρου, παρά τινα μεγάλον
κωνικόν τύμβον ( 4).
5) Δ ε β ε λ τ ό ς. ’Αρχαία μεσόγειος πόλις τής Θράκης. Φέρεται κτισθεΐσα επί τών πρώττον αύτοκρατόρων τής Ρώμης. 'Τπό τών αρχαίων συγ
1) Βλέπε ALBERT DUMO'NT - HOMOLLE σελ. Β00 καί έξης.
2) Σ χ ο ά β αν ν.Ζ·.318'12. «Εϊθ1’ οί περί τον Αίμον και οί ϋπέρ αυτού οίκοϋντες
μέχρι τοϋ Πόντου Κόραλλοι καί Βέσσοι καί Μαίδων τινές καί Δανθηλητών. Πάντα μέν
οΰν ταϋτα ληοτρικίότατα έθνη, Βέσοοι δέ, ο'ίπερ τδ πλέον τοΰ ορούς νέμονται τοΰ Αίμου,
καί υπό ιών ληστών λησταί προσαγορεύονται, καλυβΐται τινές καί λυπρόδιοι, συνάπτοντες τη τε Ροδόπη καί τοΐς Παίοσι καί τφ ’Ιλλυριών τοΐς τε Αύταριάταις καί Δαρδανίοις».
3) Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ. III. «Σάτραι δέ ούδενός ανθρώπων υπήκοοι έγένοινίτο. . . .
οι τοΰ Διονύσου τδ μαντήϊον είσί κεκτημένοι... Βησσοί δέ τών Σάτρέων οί προφητεύοντες τοΰ Ιεροΰ, ποόμαντις δέ ή χρέωσα κατά περ έν Δελφοϊσι, καί ούδέν ποικιλώττρον».

4) Πρ6λ. G. SEURE, ARCIIEOLOGIE THRACE, IN REVUE ARCHEOLO·
GIQUE 1926 a . 141.
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γραφέων φέρεται ύπό διάφορα παραπλήσια ονόματα. O vtco, ό Πτολεμαίος
Κλαΰδιος (Γ. II) άποκαλεΐ ταυτην «Δεούελτον Κολωνίαν», ό Π λίνιος(')
DEV ELEO N ή D EU LTU M , ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος (XXXI. 8. 12) D IV ALTUM ή D IB A L T U M (XXX. 3. 9 καί 12), ύπό δέ των Βυζαντινών
χρονογραφιών Δεβελτός, ή Δεβέλιον, ή Δίβελλον (ώς: ’Επίσκοπος Ίοβίνος
Διβάλλου). Άναφέρεται δτι ό Ρωμαίος αΰτοκράτωρ Βεσπασιανός έγκατέστησεν εις ταυτην άποίκους, ασφαλώς προϋπάρχουσαν. Ούτος ύπηρέτησεν είς
την Θράκην προ του 40 μ.Χ. ώς Χιλίαρχος, ουδέποτε άλλοτε ύπηρετήσας
μετά ταύτα. Ώ ς προς την θέσιν αυτής συμπίπτουσιν αι γνώμαι οτι εκειτο
περί τα 35 χιλιόμετρα δυτικώς τής Απολλωνίας (Σωζοπόλεως), 3.000 μ. δυτικώς τής συμβολής του ποταμού Σαζλεσκόϊσκα (SA Z L E SK Q ISK A ) ή Χατζιλάρ Σουγιοΰ, είς τον Μάνδραν ή Μελνίσκα, ό όποιος μετά την συμβολήν
τού άνωτέριο εκβάλλει είς τον κόλπον τού Πύργου (BU K G A .S). Τ ίτο κτι
σμένη επί άντηρίδος τού ανατολικού AT,μου έχούσης κατεύθυνσιν από ΒΔ
προς ΝΑ καί παραλλήλου προς τον Σαζλεσκόϊσκα, καί επί τής οποίας διέρ
χεται. καί ή επί τής αύτοκρατείρας Όεοδώρας (864 μ.Χ.) χαραχθεΐσα όροΌετική γραμμή, ή χωρίζουσα την παραχωρηθεΐσαν είς τούς έκχριστιανισθέντας Βουλγάρους περιοχήν, καί ή οποία κάμπτεται μόλις βορείως τής Δεβελτού, λα,μβάνουσα κατεύθυνσιν προς τύν Πύργον. Είς το σημεΐον τής καμπής
τού χωματείνου τείχους τής όροΟετικής ώς άνω γραμμής υπάρχει, τό χωρίον
Γιακεσλή καί νοτίως τούτου σημειοΰνται ερείπια αρχαίας πόλεως. Ο ί τελευ
ταίοι αγγλικοί χάρται (1943) αναγράφουν τό αρχαίο ν όνομα Δεβελτός (D E
B E L T ), εν φ οι γερμανικοί τής αυτής εποχής αναγράφουν τό τουρκικόν
Γιακεσλή. Είς την Δεβελτόν άνευρέθησαν νομίσματα τής αύτοκρατορικής ε
ποχής. Ή Δεβελτός υπήρξε πλούσια πόλις λόγω τού εξαιρετικούς ευφόρου
τού εδάφους αυτής διαρρεομένου ύπό δύο ποταμών, καί οχυρόν φρούριον.
"Ενεκα τούτου ύπήρξεν πάντοτε μεταξύ των πρώτων είς τό πρόγραμμα λεηλασιών των από βορρά επιδρομέων καί δή τών Βουλγάρο)ν. Τό 812 κατελήφθη ύπό τού Κρούμμου, αλλά ταχέως άνεκτήθη ύπό τού αύτοκράτορος
Λέοντος τού ’Αρμενίου (813— 820). Άναφέρεται καθ’ δλην την περίοδον
τών Βουλγαρικών επιδρομών (679— 1338) ώς τό πλέον έπίμαχον σημεΐον.
Κατά τον Σ Τ ' αιώνα άναφέρεται ύπό τού Τεροκλέους είς τον Συνέκδημον
ιος μία τών 5 πόλεων τής επαρχίας Αίμιμόντου(12) . Άναφέρεται καί ύπό
τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου είς τό περί Θεμάτων βιβλίον του
τον ΙΟον αιώνα(3).
1) PIJNIUS.IV.18. «DEVELEON CUM STAGNO, QUOD NUNC DEULTUM VOCATUM VETERAN O'RUM».
2) Τ ε ρ ο κ λ έ ο υ ς
Σ υ ν έ % δ η( μ ο ς. «6’. ’Επαρχία Αίμιμόντου, ύπο ηγε
μόνα, πόλεις , ε'. Άδρίανούπολις, Ά γχίαλος, Δεβελτός, Πλωτινοΰπολις Τζοΐδης».
3) 'Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος Ζ' 6 Πορφυρογέννητος. «Περί Θεμάτων». 2, ανα
φέρει τά αυτά.
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6 )
Δ ι ο κ λ η τ ι α ν ο ύ π ο λ ι ς ή Ά λ ε ξ ι ο ύ π ο λ ι ς ή Ν ε ό χ ά
σ τ ρ ο ν ή Έ λ ί κ η ή X ι σ ά ρ. Πόλις της Θράκης όνομασθεϊσα Διοκλητιανούπολις προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Διοκλητιανοΰ. Βραδύτερον ώνομάσθη Άλεξιούπολις προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνοΰ
(1081— 1118). Εις ταύτην ό ’Αλέξιος συνεκέντρωσεν τούς άνά την Θράκην
Παυλιανίτας. Επίσης φέρεται καί υπό το όνομα Νεόκαστρον, εκ τοΰ οποίου
διετήρησεν καί τό σημερινόν όνομα αΰτοΰ τό τουρκικόν Χισάρ (φρούριον
— κάστρον). Ή Οέσις τής πόλεως προσδιορίζεται περί τά 42 χιλιόμετρα βορείως τής Φιλιππουπόλεοος καί εις τάς ΝΑ προσβάσεις τοΰ S R E D N JA ΟΘRA, ένθα καταλήγει καί διακλάδωσις τής σιδηροδρομικής γραμμής Φιλιππουπόλειος — Καρλόβου εκ τοΰ Σιδη,ρ. Σταθμού D O LN A ΜΑΗ ΑΤΆ. Φαί
νεται ότι ή υπήρχε πόλις μετονομασθεΐσα εις Διοκλητιανούπολιν ή επί ερει
πίων προϋπαρχούσης πόλεα)ς έκτΐσθη ή νέα πόλις. Τούτο εξάγεται εκ των
αποτελεσμάτων των γενομένων άναοκαφών, καθ’ άς άνευρέθη πλην των αλ
ί ων καί νόμισμα τοΰ Θρακός βασιλέως Μόστιος ζήσαντος περί τό 200 π.Χ.
Π αρά την πόλιν ΰπήρχον καί υπάρχουν καί νΰν θερμά ιαματικά θειούχα καί
σιδηρούχα λουτρά.
7) Δ ι ό σ π ο λ ι ς ή Λ ι ά μ π ο λ ι ς. Πόλις άρχαία τής Θράκης κειμένη επί τής αριστερός όχθης τοΰ ποταμοΰ Τόνζου (Τούντζα) καί επί στρα
τηγικής θέσεως επί τής από Άδριανουπόλεως προς τον ’Ανατολικόν Αίμον
άγούσης οδού, άπέχουσα τής Άδριανουπόλεως 100 χιλιόμετρα προς βορράν,
προς νότον δε τής Σηλύμνου (Σλίβεν) 30 χιλιόμετρα. Άναφέρεται από τοΰ
Σ Τ ' αιώνας υπό τοΰ Τεροκλέους( 1) εις τον Συνέκδημον ώς μία των 5 πόλεων
τής επαρχίας Θράκης. 'Ύπό των Βυζαντινών άναφέρεται πολλάκις από τοΰ
XI μέχρι XV αΐώνος υπό τό όνομα Διάμπολις. Κατά τον Μελέτιον (Γεωγρα
φία. Τόμ. Γ ' σελ. 103) ή πόλις κατά τον Μεσαίωνα ώνομάζετο Ίωαννούπολις. 'Τπό των Τούρκων ώνομάζετο Γιαμπόλ, νΰν δε υπό τών Βουλγάρων
Δ ιάμπολ ις (ΤΑΜ Β Ο L ).
8) Κ α β ύ λ η . Ά ρχαία πόλις τής Θράκης, κείμενη κατά τον ΓΙτολεμαΙον(12) επί τών νοτίων υπωρειών τοΰ Αίμου. Παρατηρεΐται σύγχυσις με
ταξύ τών διαφόρων συγγραφέων, οΐ οποίοι συγχέουν ταύτην μετά τής πό
λεως Καλύβης τήν οποίαν ΐδρυσεν ό Φίλιππος ό Β ' καί διά. τήν οποίαν ό
1) Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς Σ υ ν έ κ δ η μ ο ς ,
«γ'. ’Επαρχία Θράκης, υπό κονσουλάριον, πόλεις, ε'. Φιλιππ·οΰπολις? Βερόη, Διοκλητιανοΰπολις, Σεβοστούπολις, Διόσπολις».
2) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς Κ λ α ν δ ι ο ς. Γεοιίγραφικά. Γ '.Ι Ι .7 . Βόρ. Π λ . 4,3°15'.
άν. μήκ. 54°50' (εις Στ. Βυζάντιον) «οΰ πόρρφ της τών ’Αστών χώρας, τό εθνικόν
Καβυληνός».
II ο·λ ΰ β ιο ,ς .XIIII.FR. GEOGRAPHICA. Καβΰλη πόλις Θράκης,
τής τών ’Αστών χώρας. Πολύβιος Τρισκαιδεκάτη, τό εθνικόν Καβυληνός.

οΰ πόρρω
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Στράβωνά') ρητώς αναφέρει οτι έκειτο εις την χώραν των ’Αστών ΰπερθεν
τοϋ Βυζαντίου, ένθα ό Φίλιππος έγκατέστησεν τούς κακοποιούς, ώς θά έλέγομεν σήμερον. Επίσης γίνεται σύγχυσις με άλλην τινά Καβύλην, την οποίαν
μνημονεύει ό Δημοσθένης (12) μετά τού Δρογγείλου καί τής Μαστείρας χωρίων μικρών κειμένων παρά τον Στρυμόνα καί καταληφθέντων υπό τού Φι
λίππου. Κατά μαρτυρίαν τού Άναξιμένους διασωθεΐσαν υπό τού 'Αρποκοατίωνος(34) γράφοντος Καβύλη, Δημοσθένης εν ό γδ ό φ Ο Φιλιππικών χωρίον
έστί Θράκης, ώς φησί Θεόπομπός τε εν τή τεσσαρακοστή έβδομη καί Άναξιμένης εν όγδόω Φιλιππικών ούτος δέ φησίν αυτό Ιδρύσασθαι π ρ ο ς τ ώ
Τ ά ξ ω (Τούντζα) π ο τ α μ ώ
κατά μέσα τής Θράκης. Ό Πτολεμαίος
Κλαύδιος (Γ ' 11. 12) αναγράφει κεχωρισμένως την Καβύλην τής Καλύ6ης ( ΙΙονηρουπόλεως). Ό Ευσέβιος 6 Παμφίλου εις τό αρχαιολογικόν χρο
νικόν γράφει οτι ό Λούκουλλος, δτε έστράτευσε τό 72 π.Χ. κατά των Βεσσών
έκυρίευσε μεταξύ των επισημότερων πόλεων τής Θράκης καί την Καβύ
λην (5) . Π αρά τού Σουΐδα αναγράφεται «Καβύλη, χώρα τής Θράκης ιδρυ
μένη π ρ ο ς τ ώ Τ ά ξ ω (Τούντζα) π ο τ ά μ ώ κατά μέσον τής Θράκης».
Εις τό 'Οδοιπορικόν τού Άντωνίνου σημειουται ή Καβύλη ώς άπέχουσα τής
Άδριανουπόλεως μίλια L X X Y III (78).
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α . ΤΙ Καβύλη είναι διάφορος τής Καλύβης (ΓΙονηροπόλεως) τού Φιλίππου. ’Επίσης καί τής Καβύλης τού Δημοσθένους, διό
τι τότε οί ’Αθηναίοι ένδιεφέροντο διά τάς περί τον ’Ελλήσποντον πόλεις καί
χωρία καί οχι διά τάς μεσογείους πόλεις τής Θράκης. Ούδαμού άναφέρεται
τοιούτον ενδιαφέρον την εποχήν εκείνην. Κατόπιν τών ανωτέρω τό γραφό
μενων υπό τού Πλινίου (IV . 11. 18) «OPPIDTIM S U B I1 0 D 0 P A E ,
P O N E R O P O L E S AN TEA, ΜΟΧ A C O N D IT O R E P H IL IP P O P O L IS , N U N C A S IT U TU M O N TIU M DICTA» δεν εύσταθεΐ, διότι ό Φί
λιππος την Καλύβην καί ούχί την Καβύλην ώνόμασε Πονηρόπολιν, άφ’ οΰ
έγκατέστησεν, ώς γράφει ό Θεόπομπος(6) . Έστί δέ τις καί περί Θράκην Πονηρόπολις, ήν Φίλιππόν φασι συνοικίσαι τούς επί πονηριά διαβαλλομένους
1) Σ τ ρ ά β ω ν. Ζ.320.6. «'Τπέρκειται δέ τοΰ Βυζαντίου το τών Αστών έθνος
έν ω πόλις Καλύβη, Φιλίππου τοΰ Άμύντου τους πονηροτάτους ένταΰθα ίδρύσαντος».
2) Δ η· μ·α σ θ* έ ν η ς. Κ α τ ά
Φ ί λ ι π π ο υ. Δ '.15. « . . . (τί γάρ δν άλλο
τις εΐποι Δρογγίλον καί Καβύλην καί Μάστειραν καί α των φασιν αυτόν έχ ειν )...»
Τύ αυτό επί λέξει είς τον αύτον «Περί τών έν Χερρονήσφ 44».
3) Άρποκρατίων είς λέξιν Καβύλη.
4) Σημ. Μάλλον «τετάρτω» πρέπει νά γραιφή· ίσως πρόκειται περί λάθους κατά
την έκτύπωσιν, δεδομένου οτι περαιτέρο^ έν συνεχεία άναφέρεται «Ά ναξιμένης έν
όγδόερ Φιλιππικών».
5)
6)

Βλέπε καί Λαμπουσιάδου. Θρακικαί Μελέται. σελ. 49.
Θ ε ο π ό μ π ο υ ,Π Ι.121. έν Μ. Άποστολίδου. V I I .37.
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αυτόθι συναγαγόντα, συκοφάντας και ψεύδομάρτυρας και τού; συνηγόρους
και τούς άλλους πονηρούς ώς δισχιλίους, ώς Θεόπομπος έν ιγ' των Φιλιππι
κών φησι». Ό Άμμιανός Μαρκελλινος σχετικώς μέ τό άρχαΐον όνομα τής
Φιλιππουπόλεως, ονομάζει ταύτην Εύμολπιάδα καί όχι Πονηρόπολιν(’). "0 θεν, ώς καί οι Κ ΙΡ P E R T καί D R O TSEN αναφέρουν, ή θέσις τής Καβύλης προσδιορίζεται περί τά 6 χιλιόμετρα βορείως τής 'Ταμπόλεως καί υπό
την καμπήν τού ποταμού Τούντζα προς νότον, ένθα σήμερον τό χωρίον 1ΖV O R (Ταουσάν τεπέ). (Βλέπε καί χάρτην Βουλγαρίας 1/200.000, ψύλλον
S L IV E N ή S L IV N O ).
9) Σ έ λ ι μ ν ο ς — Σ ή λ υ μ ν ο ς — Σ τ ί λ β ν ο ς. Πόλις οχυρά
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, κείμενη εις τάς νοτίους υπώρειας τού ’Ανατολι
κού Αίμου, καί περί τά 17.000 μ. ΒΔ τής καμπής προς νότον τού ποταμού
Τούντζα. Διά τής Σηλύμνου διέρχεται ή προς βορράν από νότου δημοσία
οδός, πρός Έσκή Τζουμαγιάν, διερχομένη συνεχώς διά στενωπών καί αύχένων, τών οποίων σπουδαιότερα είναι ή στενωπός τού Κοτέλ. Έ κ των άνακαλυφθεισών αρχαιοτήτων, εξάγεται ότι ύπήρχεν εκεί προ τής ίδρύσεως τής
πόλεως αρχαίος θρακι.κός συνοικισμός (Θρακικά. Τόμ. Γ ' σελ. 134). Εις
τούς ’Αγγλικούς χάρτας (1943) αναγράφεται ώς Σλίβεν (S L IV E N ). 'Υ
πάγεται εις τον Νομόν Πύργου καί εχει περί τάς 30.000 κατοίκους.
10) Π ί ζ ο ς. Πόλις τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, ίόρυθεΐσα υπό τών
Ρωμαίων τό 202 μ.Χ. άπέβη σπουδαιον εμπορικόν κέντρον τής περιοχής.
Εις αυτήν περιελήφθησαν ή συνωκίσθησαν τά κάτωθι προϋπάρχοντα χωρία πε
ρί αυτήν, ώς έγνώσθη έξ 'Ελληνικής επιγραφής εύρεθείσης έκεϊ κατά τάς γενομένας άνασκαφάς: Βασοπάρα ή Βουσαπάρα, Σκελαβρίων, Σκεπταί, Στρατοπάρα, Στρούνειλον, Παρεμβολή, Κρασαλοπάρα, Πύρρος, Στρούνειδος, Γαλουπάρα ή Γελουπάρα(12). Άναφέρεται υπό τού Πευτινγγεριανού πίνακας,
τού 'Οδοιπορικού τού Άντωνίνου ώς ’Ό πιζα, ώς επίσης καί υπό τού Π ρο
κοπίου (Π ερ ί Κτισμάτιυν IV . II ) ώς Πίνζος καί τής οποίας τά τείχη έπεσκεύασεν ό Ιουστινιανός Α '. Ή θέσις αυτής προσδιορίζεται αμέσως βόρει
α); τού ποταμού "Εβρου καί παρά τό νΰν χωρίον Τσακαρλάρ τής περιοχής
Τσιρπάν, γνωστόν διά τά σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα κατά τάς γενομένας εκεί άνασκαφάς.
1) ΑΜΜΙΑΝΙ M AROELLINI. X XV II. IV. 12. «PH IL L IPPO PO L IS EUMOLP IA S V ETU S, ΕΤ BEiROEA AMPLAE C IV ITA T ES EXORNANT».
2) Βλέπε PEU TIN G ERIAN A
T ABU LA , ITIN ERA RIO
(FR A N C IS.
CHRIST. VON SEH ETB) 1793, SEGM. V II. — R. CAGNAT. IN SC R IT IO N E S
GRAECAE AD RES ROMANAS PER TIN EN CES. P A R IS 1911, TOMUS P R I
MUS, σλ. 251 - 252, v. 766, DITTENBERGER, STLLOGE IN SC R IP. GRAECAE
(εκδ. II) σελ. 932. — G. SEURE, VOTAGE EN THRACE, εις τό B U LL.D E
CORR. HELLEN, 1898, σελ. 180 έπ. P L .II.
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11) Σ τ ε ν ί μ α χ ο ς ( ' ) . Α ρχαία πόλις τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, κεί
μενη περί τά 20 χιλιόμετρα ΝΑ τής Φιλιππουπόλεως, επί των βορείων υπω
ρειών τής Ροδόπης. ΙΙερ ί τής ακριβούς χρονολογίας τής ίδρύσεως τής πόλεο3 ς, καθόος καί τής προελεύσεως τοΰ ονόματος αυτής δέν είναι γνωστόν με
τά θετικότητος.
Κατά τινα παράδοσιν άναφε ραμένην υπό των παλαιών Ελλήνων κατοί
κων αυτής, ή πόλις ίδρύθη περί τά μέσα του Ε ' π.Χ. αίώνος (440 π.Χ.) υπό
των εξ Εύβοιας 'Ιστιαίων οί όποιοι νικήσαντες τούς Βεσσούς, ώνόμασαν αυ
τήν 'Ιστιαιομάχην, έξ ού κατά παραφθοράν τό μέχρι πρό τίνος όνομα αυ
τής, ώς γράφει ό Τσουκαλάς (περί Φιλιππουπόλεως). Οί Βούλγαροι καΐτοι
υποστηρίζουν ότι τό όνομα είναι Βουλγαρικόν, προερχόμενον εκ τοΰ Στάνιμάϊκα τό οποίον σημαίνει «Σήκω μητέρα», εν τούτοις δέν παρέλειψαν νά αλ
λάξουν τό ύπενθυμίζον εις αυτούς την Ελληνικότητα τής περιοχής, απεχθές,
δι’ αυτούς, όνομα τής Στενιμάχου διά τοΰ A SEΝ Ο V G K A I). 'Ο Βλ. Σκορδίλης γράφει ότι πιθανόν ή πόλις νά έκτίσθη κατά τον μεσαίωνα, καί ελαβε
τό όνομα εκ τοΰ διαρρέοντος αυτήν ποταμού Στενιμάχου (ώς έν στενοΐς μαχόμενος) χωρίς νά άποκλείη την ύπαρξιν αρχαιότερου εκεί συνοικισμού. Ό
καθηγητής ’Άμαντος Κ. γράφει ότι πιθανώς τό όνομα τής πόλεως νά προήλθεν εκ τίνος οικογενειακού ονόματος, διότι εις έγγραφον τού ΧΥου αίώ
νος άναφέρεται εκ Λήμνου τις «Γεώργιος ό Στενιμάχου». 'Ο Σαμοθράκης
υποστηρίζει ότι οπωσδήποτε ύπήρχεν εκεί αρχαίος Θρακοελληνικός οικισμός.
Ό D U M O N T στηριζόμενος εις εύρεθεΐσαν επιγραφήν υποστηρίζει ότι ή
Στενίμαχος κατωκήθη κατά τον Σ Τ ' αιώνα π.Χ. To 1083 μ.Χ. άναφέρεται
είς τό τυπικόν τής επί τής Ροδόπης Μονής (κείμενης αμέσως νοτίως τής πόλεως) Πετριτζονιτίσσης, νυν μετονομασθείσης είς Βασκόβου (BA CH K O ΥΟΤΙ) εκ τοΰ εγγύς αυτής ύπάρχοντος χωρίου B A C IIK O Y O . Π α ρ ’ αυ
τήν εκειτο, επί υψηλού βράχου τό φρούριον τής Στενιμάχου καλούμενον Πετριντζός. Είς την ιστορίαν συναντάται πολλάκις τό όνομα τής πόλεως μέχρι
τοΰ 1906, οπότε κατελύθη υπό τών Βουλγάρων ή Ελληνική κοινότης καί ή
'Ελληνική γλώσσα καί ήρχισεν ό έκβουλγαρισμός τών 'Ελλήνων. Έ ν φ τό
1885 ή πόλις είχεν Έλληνας 8.583 καί Βουλγάρους 2.509, τό 188,8 είχεν
6.834 "Ελληνας καί 4.583 Βουλγάρους, τό 1.893 Έλληνας 6.149 καί 6.071
Βουλγάρους, τό 1926 άλ'αφέρονται μόνον 986 Έλληνες κάτοικοι τής πόλεως.
12) Φ ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ς . Άρχαιοτάτη πόλις τής Θράκης, κειμένη επί
τής δεξιάς όχθης τού ποταμού Έ βρου, κτισμένη επί τριών λόφων, τού Μου
σαίου (Νεμπίτ τεπέ), τών Σχοινοβατών (Τζαμπάς τεπέ), καί τής Εύμολπιάδος (Ταξίμ τεπέ), οι οποίοι ήσαν κατφκημένοι από τών αρχαιότατων χρό
νων, διά τούτο εκαλείτο ή πόλις καί Τρίλοφος. Έκ τού ονόματος τού τρίτου 1
1) Κατά X. ΜίσαηΜδην, 1% τοΰ σθένος καί μάχομαι,
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λόφου, ώς γράφει καί ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος ή πόλις εκαλείτο καί Εύμολπιάς ( 1).
Ώνομάσθη Φιλιππούπολις υπό του βασιλέως των Μακεδόνων Φιλίππου
Β ' κατά τό 341 π.Χ. οπότε κατέκτησεν οΰτος την Θράκην. 'Τπό των Ρω 
μαίων εκαλείτο καί Τριμόντιον η Τριμοντία (Τρίλοφος). Το άναφερόμενον
υπό τοϋ Π λινίου(*2) δτι πρότερον ή Φιλιππούπολις εκαλείτο Πονηρούπολις
δεν εύσταθεΐ, διότι, τό όνομα τούτο είχε δοθή εις την υπό του Φιλίππου επί
σης κτισθεϊσαν πόλιν εΐ.ς την Θράκην, την Καλύβην εύρισκομένην εις την
χώραν των Αστών, ολίγον βορειότερον τοϋ Βυζαντίου, καί εις την οποίαν
άναφέρεται ρητώς ό Στράβω ν(34). 'Ο Στέφανος Βυζάντιος αναγράφει κεχωρισμένως πόλεις Καλύβην καί Πονηρούπολιν, διά δέ την Φιλιππούπολιν
γράφει: «Φιλιππούπολις, πόλις τής Μακεδονίας, Φιλίππου τού Άμύντου κτίσμα εν τώ "Εβρω». Μετά τούς Μακεδόνας, φαίνεται ότι ή πόλις περιήλθεν
υπό τούς Όδρύσας μέχρι του Αύγουστου, καταβάλλουσα εις τούτους φόρον
ύποτελείας. Κατά τά άλλα διετή ρήσε την αυτονομίαν της καί διωκεΐτο κατά
τρόπον των παραθαλασσίων Έλληνίδων πόλεων τής Θράκης, υπό βουλής καί
δήμου, παρέμεινεν δέ αυτόνομος καί υπό τους Ρωμαίους. Έπεκταθείσης τής
κυριαρχίας των Όδρυσών, τή βοήθεια των Ρωμαίων, επί ολοκλήρου τής
Θράκης, ή Φιλιππούπολις ύπήρξεν ή δευτέρα πόλις μετά την Βιζύην έδραν
των Όδρυσών βασιλέων. Έ πί τών Φλαβίων τυχοϋσα προνομίων τινών ώνο
μάσθη Φλαβία, έπί δέ τοϋ Τραϊανού, ό όποιος καί έτείχισε ταύτην, ώνομά
σθη Ούλπία. Έ πί Φιλίππου τοϋ Ά ρα βος έγένετο Ρωμαϊκή αποικία, άποικισθέντων εις αυτήν πολλών απομάχων Ρωμαίων στρατιιοτών. Κατά τον Β '
μ.Χ. αιώνα, ώς άλ'αφέρει ό Λουκιανός εις τούς Δραπέτας του(Θ ή πόλις ήτο
1) ΑΜΜΙΛΝΙ M ARCELLINI. Χ Χ Υ ΙΪ. IV .12. «PH IL IPPO PO LIS
EUMOLP IA S V ETU S», βλέπε καί ίδιου X X II.ΪΙ.2 , καί XXVI.
2) P L IN IL IV .II.8 . «OPPIDUM SUB RODOPAE, PONEROPO LIS ΛΝΤΕΛ,
MOX A, CONDITORE P H IL IP P O P O L IS,
NUNC A SIT U
TRIM ONTIUM
DICTAN».
(3) Σ τ o ά 6 ω v.Z.320.2. «"Γπέρκειται δέ τοϋ Βυζαντίου τό τών Ά οτώ ν έθνος
έν οι πόλις Καλύβη, Φιλίππου το-ϋ Άμύντου τούς πονηρότατους ενταύθα ίδρύσαντος...»
(4) Λ ο υ κ ι α ν ό ς .
Δ ρ α1π έ τ α ι.
«'Ηρακλής. 'Ορατέ, ώ Έρμη καί Φιλο
σοφία, δύο μεν ορη μέγιστα καί κάλλιστα όρων απάντων; Αιμ,ός έστι τό μεΐζον, ή
κατ αντίκρυ δέ Ροδόπη, πεδίον δέ ύποπεπταμένον πάμφορον από τών ποοπόδιον έκατέρων
εύίίύς άρζάμενον· καί τινας λόφους τρεις πάνυ καλούς άνεστηκότας, ούκ άμορφους την
τραχύτητα, οιον άκροπόλείς πολλάς της υποκείμενης πόλεως καί ή πόλις γάρ ήδη
φαίνεται.
Έ ρ μ η ς . Νή δι’ ώ Ήράκλεις, μεγίστηι καί καλλίστη απαθών* πόρρωθ&ν γοϋν
άπολάμπει τό κάλλος. Καί τις καί ποταμός μέγιστος παραμείδεται πάνυ έν χρώ ψαύωιν
αυτής.
' Η ρ α κ λ ή ς . Έ βρος μέν ούτος^ ή δέ πόλις έργον Φιλίππου έκείνου. Καί ήμεΐς
ήδη πρόσγειοι καί ύπονέφελοι’ ώστε επιβαίνομεν αγαθή τύχη».
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περίλαμπρος και καλλίστη πασών. ’Επί Δεκίου ύπέστη προσβολήν των Γότ
θων, άλλ’ άντέστη ήρωϊκώς κατ’ αυτών, μετά την ήτταν όμως παρά τή,ν Βερόην του ερχομένου είς βοήθειαν αύτοκράτορος, ή πόλις παρεδόθη τό 251
μ.Χ. υπό του Ρωμαίου στρατηγού Π ρίσκου, κατόπιν προδοσίας, εις τους Γότ
θους οι όποιοι καταλαβόντες καί λεηλατήσαντες τήν πόλιν, κατέσφαξαν, ώς
άναφέρεται περί τάς 100.000 τών κατοίκων α υ τή ς('). Άναλαβούσα ή πόλις
επί Διοκλητιανοΰ (285— 305 μ.Χ.) άναφέρεται μετά τής Βερόης ώς μεγά
λη καί επίσημος πόλις τής Θράκης(12). Ή μετέπειτα ιστορία αυτής άναφέρεται εις τήν ιστορίαν τής Θράκης, ώς περαιτέρω. ΓΙλήν τών κυρίων πόλειον
τούτων εις τήν τέως ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, δηλαδή μεταξύ Αίμου καί Ρο
δόπης, υπήρξαν καί σ.Ι κάτωθι πόλεις καί πολίχναι, πολλά) τούτων άναφερόμεναι από τών άρχαιοτάτων χρόνων: Άγαθονίκη, Βασοπάρα ή Βουσιπάρα,
Βατκούνιον, Βελιμία (έδρα επισκοπής), Βΐλουρος, Βεσούπαρον, Βηλεδιπάρα, Βερενίκη, Βασιλάδιον νυν Μποσίλογκραδ, Βελιάτοβα, Βλέπτον (έδρα ’Ε
πισκοπής), Βούκσβα (έδρα ’Επισκοπής), Γαλουπάρα, Γερμάη ή Γερμανά, Γολόη, Δωδόπαρος, Ζαπάρα ή Ζύπαρον, Ίωαννιτσά (έδρα επισκοπής), Καλοφέριον, Κίλαι ή C IL L A E ή C IL L IO τό νυν Τσιρπάν, Κοσνικός, Κούκλαινα, Κρασαλοπάρα, Κρυτζιμός, Κωνσταντία (έδρα επισκοπής), Λιθοσώρεια,
Λι.όσαι τό νυν Κίσκιοϊ, Λεύκη (έδρα επισκοπής), Μακρολίβαδον ή Ούζουντζόβα, Μπεαδνός ή Μπεάδος, Παρεμβολή, Περιστίτζα (Π εριστερά), Ρωσσόκαστρον, Σκεπταί, Σκουτάριον, Στρατοπάρα, Ταμομβρία. Ταρποδιζός τό
νυν Μπουγιούκ Δερβέν, Τζέπαινα, Τόνζος, Τζερνομιάνου ή Ζηρηνία, Τέρτα ή S PA R T O N ή S P A R A T A (3).

(1) Δ έ ζ ί π π ο ς . F R. 5 0. εκδ. MULLER, FRAGM. H IST O R . GRAECA.
Τόμ. 3ος σελ. (178. Τήν Φιλιππούπολιν, έστι δέ ή πόλις μεθόριος μεν τής Θρακών
καί Μακεδόνων γης, κεϊται δέ επί τώ “Εθρω ποτάμιο, οικιστήν δέ αυτής λέγουν Φί
λιππον τον Άμύντου, Μακεδόνων άρχοντα. Ταύτη δέ ot Σκύθαιι, ώς αρχαιότατη κοί
μεγίστη, προσέβαλον είς πολιορκίαν».
Σ ν γ γ λ ο ς. σ ε λ . 3 7 6 Α. «Σκύθαι περαιωθέντες, οΐ λεγόμενοι Γότθοι, τον
”1στο ον ποταμόν επί Δ εκ ίου ... καί τήν Φιλιππούπολιν άπολέσαι, ληφθεϊσαν ύπ’ αυ
τών καί Θράκας πολλούς άνίαιρεθήναι».
(2) Α Μ Μ Ι Α Ν Ι

M A R C E L L I Ν I. X X V II. IV . 12.

(3) Σ η μ ε ί ω σ ι ς α) Αί πόλεις Φιλιπποΰπολις, Κρυτζιμός, ΙΙεριστίντζα, "Αγ.
’Ιουστίνος, Στενίμαχος, ’Αετός, Μπεάδος, καί Κοσνικός, παρεδόθησαν κατά τούς εμ
φυλίους πολέμους τών Παλαιολόγατν υπό τής βασιλίσσης ’Ά ννης τής Σαβοΐας είς το’ύς
Βουλγάρους, χωρίς ούτοι νά παράσχουν τήν ύποσχεθεϊσαν βοήθειαν.
β) Τάς πόλεις ή πολίχνια: Βασοπάρα ή Βουσιπάρα, Γαλουπάρα, Κρασολαπάρα
Παρεμβολή, Σκεπτάς, Στρατοπάρα, Σκελεβρίων, Στρούνειλον, Πύρρον καί Στρούνειδον, συνεκέντρωσαν οί Ρωμαίοι είς έν μέρος καί άπετέλεσαν τό εμπορικόν κέντρον
Πίζον νυν Τσακαρλάρ (Β , Φιλιππουπόλεως),

r
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V ) Π Ο Λ Ε ΙΣ Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ, Π Λ Η Ν Τ Η Σ
Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ ΡΩ Μ ΤΛ ΙΑ Σ ΚΑΙ Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ T O T ΑΙΜ ΟΤ
1)
" Α β δ η ρ α . ’Αρχαιότατη παραλιακή πόλις τής Θράκης, είς την
χώραν των Κικόνων, κείμενη μεταξύ των εκβολών τού Νέστου και τής λίμνης
Βιστωνίδος (Μπουροΰ). Ή πόλις είναι γνωστή από των μυθικών χρόνων. Ό
Ηρόδοτος ( ') αναφέρει οτι την εποχήν εκείνην ό ποταμός Νέστος ερρεε διά
τής πόλεως των Άβδή,ρων. Κατά τον Απολλόδωρον^) ή πόλις ώναμάσθη
Ά β δη ρ α υπό τοϋ Ήρακλέους είς άνάμνησιν του φίλου του Άβδήρου, τον ό
ποιον κατεσπάραξαν οί άνθρωποφάγοι 'ίπποι του Διομήδους, μυθικού βασιλέως των Κικόνων. Κατά τον Πρμπώνιον Μέλαν (Β . 29) ώναμάσθησαν από
τής Άβδήρας αδελφής τού Αιομήδους, 104 ετη μετά τήν άλωσιν τής Τροίας,
ήτοι τό 1084 π.Χ., ή από τού Άβδήρου τού ιπποκόμου αυτού. Κατ’ άλλην
όμως γνώμην, φαίνεται οτι τά Ά β δη ρ α ήσαν αποικία των Φοινίκων, οί όποιοι,
ώς γνωστόν, ενωρίς κατώκησαν τήν γειτονικήν Θάσον, μάλιστα κατά τον J.
F A B R E D ’ E N V IE N (3) τό όνομα σημαίνει τον δούλον (A B D άραβιστί) τής
Ή ρ α ς (H E R A ).
Ίστορικώς όμως, ιδρυτής των Άβδήρων θεωρείται ό έκ Κλαζομενών
τής Μ. ’Ασίας Τιμήσιος κατά τό έτος 656 π.Χ., ό όποιος είς άνάμνησιν τής
πατρίδος του ώνόμασε τήν πόλιν Κλαζομενάς. Ή πόλις καταστραφεϊσα ύπό
των γειτόνων αυτής Θρακών, ίδρύθη έκ νέου ύπό άποίκων τής Τέω τό 543
π.Χ. οπότε ουτοι φεύγοντες τον Περσικόν ζυγόν κατέφυγον έκεϊ. Ό Σκύ
μνος ό Χ ΐος(4) πιστοποιεί τά ανωτέρω, ώς καί ό Στράβων(5). Μνημονεύει*2345
1)
Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ. 126. «. . .ούρος δέ τοϊσι λέουσί έστι δτε δι’ Άβδήρων ρέων
ποταμός Νέστος καί δ δι1 Ακαρνανίας ρέων Αχελώος...».
(2) Ά π ο λ λ ό 5 α> ο ο ς. 2. 5. 8. «’Όγδοον Αθλον έπέτα,ξεν αΰτω τάς Διομήδους
τοΰ Θρακός ίππους είς Μυκήνας κομ,ίζειν.. . . Τάς μέν ίππους παρέδωκεν Άβδήρφ
φυλάσσειν* ούτος δ’ ήν Έρμου παΐς, Λσκρδς έ | Όπουντος, ύφ1’ 'Ηρακλέους έρώμενος, δν
αί ίπποι δ έφθειραν έπισπασάμενοι.. . καί κτίσας πόλιν Άβδηρον παρά τον τάφον
τοΰ διαφ-δαρέντος Άβδήρου, τάς ίππους κομίσας Εΰρυσθεϊ έδοοκε.»
(3) J. FA B R E D ’ E N V IE N , ONOMATOLOGIE DE LA GEOGRAPHIE
GRECQUE. σελ. 209, καί Μ. BER N IE R . LEXIQUE DE GEOGRAPHIE. είς λέ-

ξιν Άβδηρα.
(4 )
Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς . στ. 665-670. «Των 6’ έπί θαλάττη κειμένων έστί πό
λις Ά βδηρ’ AnJv Άβδήρου μέν (ονομασμένη τοΰ καί κτίσαντος πρότερον αυτήν δς δοκεϊ ύπό των Διομήδους ύστερον ξενοκτόνων ίππων φθαρήναι. Τήϊοι δέ τήν πόλιν συνώκισατν φυγόντες υπό τά Περσικά.»
(5) Σ τ ρ ά β ω ν. ΙΑ. 644. 30. «Καί ή Τέω δέ έπί Χερρονήσου ίδρυται λιμένα
έχουσα* ένθέδε δ’ έστιν Ανακρέων δ μελοποιός, έφ’ ο ι Τήϊοι τήν πόλιν έκλιπόντες
είς Ά βδηρα Απώκισαν* Θρακίαν πόλιν, οΰ φέροντες τήν των Περσών ύβριν; άφ’ οί
καί τοϋτο εΐρηται, «Ά βδηρα καλή Τηΐων Αποικία.»
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ταύτην καί δ Σκύλαξ δ Καρυανδεύς εις τον Π ερίπλουν(’). Τά ’Άβδηρα παρέμειναν ελεύθερα μέχρι τοϋ 492 π.Χ. οπότε ΰπετάγησαν εις τούς Πέρσας
κατά την εκστρατείαν τού Ξέρξου, 6 όποιος μάλιστα κατέστησε την πάλιν
κέντρον εφοδιασμού τής στρατιάς του, Ό Διογένης Λαέρτιος εις τον βίον
Δημοκρίτου αναφέρει δτι ο Ξέρξης έφιλοξενήθη εις την οικίαν τού πατρός
τοϋ Δημοκρίτου, τοϋ 'Ηγησιστράτου, καί δτι τόσον ενδιαφέρον εδειξεν ό
Ξέρξης διά τον μικρόν τότε Δημόκριτον, ώστε άφήκεν εκεί κατά την ανα
χώρησήν του δύο των μάγων τής ακολουθίας του ΐνα έπιμεληθούν τής ανα
τροφής αυτού κατά τά Περσικά έθιμα. Αλλά τοΰτο ελέγχεται υπό των νεωτέρων ώς ανακριβές, διότι ή γέννησις τοϋ Δημοκρίτου προσδιορίζεται μετα
ξύ των ετών 470 καί 460 π.Χ., ήτοι 20 ετη βραδύτερον τής διαβάσεως τοϋ
Ξέρξου. Μετά την έν Πλαταιαΐς ήτταν καί άποχώρησιν των Περσών (479
π.Χ.) τά ’Άβδηρα προσεχώρησαν εις την ηγεμονίαν των ’Αθηναίων, οί ό
ποιοι συμφώνως προς «τον φόρον τοϋ Άριστείδου», είσέπραττον έτησίως έκ
τής πόλεως 10 τάλαντα. Βραδύτερον ύπήχθησαν υπό τον βασιλέα των Ό δρυσών επί Σιτάλκου, συνεχιζόμενης τής ακμής αυτών μέχρι τού 376 π.Χ. οπότε
έπέδραμον κατά τής χώρας αύτών οί Τριβάλλοι Θράκες καί κατέστρεψαν
αύτήν. Ή πόλις έσώθη χάρις εις την άφιξιν τοϋ ’Αθηναίου στρατηγού Χαβρίου
μετά Ισχυράς δυνάμεως, καί ό όποιος άπήλλαξε την πόλιν τοϋ κινδύνου έκδιώξας τούς επιδρομείς, άφήκε δέ προς προστασίαν τής πόλεως καί ίσχυράν φρου
ράν, πλήν ούτος έδολοφονήθη υπό τινων(2). Βραδύτερον, προσεχώρησεν εις
τον βασιλέα των Μακεδόνων Φίλιππον τον Β ' τό 343 π.Χ. Τό 188 π.Χ. ή
πόλις διετήρει ακόμη ελευθερίαν τινά, άλλα τό 170 π.Χ. μεγάλως έβλάβη
ύπό τού Ρωμαίου στρατηγού Όρτενσίου. ϊ ό 168 π.Χ. ολίγον μετά την ήτ
ταν τού Περσέως παρά την Πύδναν, καί τήν κατάλυσιν τού Μακεδονικού
κράτους, ό βασιλεύς των Θρακών Κότυς ό Β ' (168— 162 π.Χ.) καί σύμ
μαχος του Περσέως εις τον κατά των Ρωμαίων πόλεμον, άπήτησε τήν κα
τοχήν των Άβδήρων, ώς αντιστάθμισμα τής καταλήψεως τής Αίνου καί τής
Μαρωνείας ύπό τού βασιλέως τής Περγάμου Εύμένους Β ' συμμάχου των
Ρωμαίων, άλλ’ οΐ Άβδηρϊται επικαλεσθέντες τήν μεσολάβησιν τής Μητροπόλεως αύτών Τέω παρά τή Ρωμαϊκή συγκλήτφ, κατώρθωσαν νά εξουδετε
ρώσουν τάς έλ'&ργείας καί απαιτήσεις τοϋ Κότυος. Τού γεγονότος τούτου ευ
χαριστήριον ψήφισμα, αρκετά έκτεταμένον, των Αβδηριτών, εύρέθη εις τήν
Τ έω (3). Κατά τον Α ' αιώνα π.Χ. άναφέρεται ύπό τού Πλινίου (IV . 2) ώς
πόλις Ιλευθέρα (C lV IT A S L IB E R A ). Έ πί Βυζαντινών τά 5Ά6δηρα έλα-12*
(1) Σ κ ύ λ α ξ δ Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς , ώ ς α ν
’Άβδηρα πόλις, Κέδητος ποταμός».

σελ. 59. «. . .καί ποταμός Νεστός,

(2) Βλεπε Διόδωρος. XV. 36.
3) ALBERT DUMONT,
G RAPH IE, οελ. 442.

MELANGES D ’ ARCHEOLOGIE ET

D 1 E PI-
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6ον το όνομα Πολλοί Στόλοι ή Π ολυστηλον, από δέ τοϋ 9ου αίώνος μ.Χ. άναφέρεται ώς έδρα επισκόπου ύπό τον Μητροπολίτην των Φιλίππων. "Ηδη
ονομάζεται Π ολυστηλον. Τά "Αβδηρα υπήρξαν πατρίς του Δημοκρίτου, κα
τά τινας δέ καί του Λευκίππου, των ιδρυτών τής ατομικής θεωρίας, τοϋ ρήτορος ΙΙρωταγόρου, τοϋ φιλοσόφου Άναξάρχου τοϋ επικαλούμενου Ευδαιμο
νικού, τοϋ παρακολουθησαντος τον Μ. ’Αλέξανδρον εις δλας τάς εκστρατείας
του μέχρι τοϋ θανάτου .αυτού. ’Επίσης ΰπήρξεν πατρίς τοϋ 'Εκαταίου (ούχί
τοϋ Μιλησίου), τοϋ ποιητοϋ Νικαινέτου καί άλλων.
2) Ά δ ρ ι α ν ο ν π ο λ ι ς. Ό ρ ε σ τ ι ά ς. 'Τπήρξεν αρχαιότατη πό
λις μεσόγειος τής Θράκης, παρά την συμβολήν των τριών ποταμών "Εβρου
— Τούντζα — "Αρδα. Π ερ ί τοϋ αρχαίου δνόματος αυτής υπάρχουν διάφο
ροι γνώμαι, δεδομένου οτι τό ονομα τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοΰ έλαβε μό
λις τό 127 μ.Χ. 01 Βυζαντινοί συγγραφείς αναφέρουν αυτήν υπό τό ό
νομα Όρεστιάς, ώς λαβοϋσαν τό ονομα έκ τοϋ Ό ρέστου, υίοΰ τοϋ Άγαμέμνονος, ό όποιος διωκόμενος υπό των Έρινύων διά τον φόνον τής μητρός
του Κλυταιμνήστρας, μετά πολλάς περιπέτειας έφθασεν είς τό μέρος τοϋτο
τής Θράκης, όπου λουσθείς, κατά τινα χρησμόν, είς τά ϋδατα τής συμβολής
των τριών ποταμών, άπηλλάγη τής κατατρυχούσης αυτόν μανίας. Είς άνάμνησιν τής θβραπείσ,ς του έκτισε την ϋπ’ αϋτοϋ όνομασθεΐσαν πόλιν Όρεστιάδα. 'Η παράδοσις αϋτη διετηρήθη ζωηρά διά μέσου των αιώνων καί άποδεικνύει τόν υπάρχοντα δεσμόν μεταξύ τής Θράκης καί τής λοιπής 'Ελλά
δος. Κατ’ άλλην εκδοχήν επί τής θέσεως τής Όρεστιάδος ύπήρχεν είς άρχαιοτάτην εποχήν ή Θρακική πόλις Ούσκουδάμα. Κατά τόν Σαμοθράκην ή
πόλις εκαλείτο καί Όδρυσός, χρησιμοποιηθεΐσα είς άρχαιοτάτην έποχήν ώς
πρωτεύουσα των Όδρυσών Θρακών. Ό έξελληνισμός τής Όρεστιάδος φαί
νεται οτι ύπήρξεν τών 4ου καί 5ου αιώνων π.Χ, εποχής καθ’ ήν οί Ό δρύσαι
εύ ρίσκοντο είς έμπορικάς σχέσεις καί τοιαύτας κηδεστίας προς τούς "Ελλη
νας (Σιτάλκης - Σεύθης κλπ.), και ίσως φθάνει είς τόν 8ον π.Χ. αιώνα, ό
ταν οί "Ελληνες ίδρυσαν τάς πρώτας αποικίας είς τόν Εϋξεινον Πόντον.
Τό 73 π.Χ. κατελήφθη ύπό τοϋ Ρωμαίου στρατηγού Λουκούλλου, όταν
ούτος έστράτευσε κατά τών Βέσσων. Ή περαιτέρω ιστορία τής πόλε toς άναφέρεται είς τήν ιστορίαν τής Θράκης.
3) Ά θ ύ ρ α ς .
Πόλις καί ποταμός τής Θράκης μεταξύ Σηλυβριας
καί Βυζαντίου άπέχουσα δυτικώς ταύτης περί τά 30 μίλια. ’Έκειτο παρά τάς
έκβολάς είς τήν θάλασσαν τοϋ διά τής λιμνοθαλάσσης (νϋν) Μπουγιούκ Τσεκμετζέ διαρρέοντος ομωνύμου ποταμού. Κείμενη είς τά πρόθυρα τοϋ Βυ
ζαντίου καί επί τής Έ γνατίας οδού καί επί τοϋ αμυντικού μετώπου αϋτοϋ, ή
τοι επί τής γραμμής Δέρκων - Μέτρων (Τσατάλτξας) - λίμνη Μπουγιούκ
Τσεκμετζέ απέκτησε μεγάλη ν στρατιωτικήν σημασίαν καί διά τοϋτο ενωριτατα είχεν όχυρωθή δι’ ισχυρότατων τειχών. 'Τπό τοϋ Παλλαδίου (είς 6ίον
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τοΰ Χρυσοστόμου σελ. 32) άναφέρεται ώς φροΰριον παραθαλάσσιον. Ό Π ρο
κόπιος (Π ε ρ ί Χτισμάτων. IV . Β) αναφέρει ότι ετείχισεν αυτόν ό ’Ιουστι
νιανός ό Α ' δι’ ισχυρότατων τειχών, των όποιων οΰδέν ’ίχνος σώζεται σήμε
ρον, Ό Καντακουζηνός (Τόμ. I I I . σελ. 320) αναφέρει την πάλιν είς τήν
εποχήν του (ΙΔ ' αιών) ώς «κώμην τετειχισμένην». Π ρος αποφυγήν τής δια
κοπής των συγκοινωνιών κατά τον χειμώνα λόγφ των πλημμυρών, κατεσκευάσΰη από τοΰ Ά ΰυρα μέχρι τοΰ Ρηγίου (Κιουτσοΰκ Τσεκμετζέ) στερεωτάτη έξ όγκολίΰων οδός. ’Επί Θεοδοσίου τοΰ μικρού (40,8— 450 μ.Χ.) όταν
ό ’Αττίλας έπέδραμε είς τήν Θράκην Ιφΰασε μέχρι τοΰ φρουρίου τοΰ Ά ΰυρα, άλλ’ ήναγκάσΰη νά ΰποχωρήση (Θεοφάνης. Τόμ. Α ' σελ. 296). Κατά
τό 812 μ.Χ. είς ,μίαν τών επιδρομών τοΰ Βουλγάρου Κρούμμου (Συμεών
Μάγιστρος, σελ. 65) «κατέστρεψε τό έκεΐ κάστρον (τοΰ Ά ΰ υ ρ α ,1 καί τήν γέ
φυραν παράξενον οΰσαν καί πάνυ όχυρωτάτην». Τώρα είς τήν ΰέσιν αύτοΰ
ευρίσκεται ή πολίχνη Μπουγιουκ Τσεκμετζέ.
4)
Α ί ν ο ς . ’Αρχαιότατη πόλις τής Θράκης κτισμένη επί χερσονήσου
τής λιμνοΰαλάσσης Στεντορίδος (νΰν Ι ’ιάλα). Πλεΐστοι τών αρχαίων συγ
γραφέων αναφέρουν ταΰτην, άρχόμενοι από τοΰ Όμήρου. Ό "Ομηρος ( \)
αναφέρει τήν πόλιν ώς πατρίδα τοΰ Πείροος Ίμβρασίδου, λαβόντος μέρος
είς τον Τρωικόν πόλεμον. Ό Ή ρόδοτοςί12) αναφέρει τήν πόλιν ώς αποικίαν
τών Αίολιέων. Ό Θουκυδίδης(3) αναφέρει τήν πόλιν ώς σύμμαχον υποτελή
τών Άΰηναίων, καί ώς λαβοΰσαν μέρος είς τήν κατά τής Σικελίας εκστρα
τείαν μετ’ αυτών. Ό Σκύλαξ δ Καρυανδεΰς(4) είς τον Περίπλουν αναφέ
ρει ταΰτην, ό δε Σκύμνος ό Χίος (στ. 695— 696) γράφει περί αυτής: «Με
τά τήν Μαρώνειαν δέ κεΐται Αίνος πόλις εχουσα άποίκους έκ Μιτυλήνης Αίολιείς». 'Τπό τοΰ Αιλιανοΰ άναφέρεται ώς «πόλις Θρήσσα» (5). Ό Στέφανος
Βυζάντιος(6) αναφέρει ταΰτην ώς κτίσμα τών Κυμαίων. Ό Σουίδας, είς
λέξιν Άλωπεκόννήσος, αναφέρει ότι ή πόλις Αίνος άρχικώς έκτίοΰη διά τής
διχοτομήσεως τής Άλωπεκοννήσου, αποικίας 'Ελληνικής, καί ότι άργότερον
έγκατεστάΰησαν εκεί Κυμαΐοι καί Μιτυληναϊοι. Ό "Εφορος είς μαρτυρίαν
του άναφερομένην υπό τοΰ Άρποκρατίονος γράφει: «"Εφορος δέ έν τετάρ
1) ' Ο μ ή ρ ο υ Ί λ ι ά ς . Δ. στ. 519. «Βάλε δέ Θρηκδς άγδς άνδρών, Πείροος
Ίμβρασίδης, 5ς άρ Αίνόθεν είληλούύειν».
2) Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ, 58. « . . . ήϊε πρδς έσπέρην (δ Ξέρξης) Αίνον τε πάλιν Αίολίδα καί Στεντορίδα λίμνην παρεξιών, ές δ άπίχετο ές Δορίσκον.. .».
3) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Ζ, 57. « ...Τ ενέδ ιο ι δέ και Αϊνιοι ύποτελεΐς».
χη Αίνων έν τη Θράκη, Μέλας κόλπος».
4)

Σ κύ λ α κος

5) Α Ε λ ι α ν ό ς .

Π ε ρ ί π λ ο υ ς . Θράκη σελ. 60. «Αίνος πόλις καί λιμήν, τείπερί ζώων. Ε. 6. «Αΐνός έστι πόλις Θρήσσα».

6) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς. είς λέξιν. «Έ ν δέ τη έκβολή τοΰ Έβρου,
διστόμου όντος, πόλις Αίνος, κτίσμα Κυμαίων».
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τη, περί Θρακίων πολισμάτων λέγων, φησίν έχομένη δέ τούτων Αίνος πόλις,
ήν πρώτον 'Έλληνες Άλωπεκοννήσιοι κατώκησαν, ύστερον δέ έκ Μιτυλήνης
έπηγάγοντο καί Κύμης άποίκους». Κατά τον Στράβωνα ( ') ή πόλις Αίνος ε
καλείτο πράτερον Πολτυμβρία, τοΰ ονόματος τούτου προερχόμενου κατά τον
’Απολλόδωρον^) έκ τού όνάματος τού βασιλεύσαντος ποτέ είς την πόλιν Πόλτυος. Ό Σουΐδας (εις λέξιΐν Αίνος) γράφει οτι ή πόλις εκαλείτο πρότερον
Ά ψ ινθος, κατά δέ τον Στράβωνα(3) « Ή μεν γάρ Αίνος κεΐται κατά την
πρότερον Άψινθίδα, νΰν δέ Κορπιλικήν (χώραν)». ’Επίσης ό Στράβων(4)
έπιβεβαιοΐ οτι ή Αίνος ύπήρξεν κιίσμα Μιτυληναίων και Κυμαιων πρότερον
δέ ’Αλωπεκοννησίοιν. ΟΙ Λατίνοι συγγραφείς Β ιργίλιος(5), Πομπώνιος Μέλας(6) και Άμμιανός Μαρκελλϊνος(7) συγχέουν τήν πόλιν Αίνον προς τήν
πόλιν Αινείαν τής Χαλκιδικής, παρά τό (Καραμπουρνού) Μέγα ’Έμβολον,
καί υποστηρίζουν οτι αύτη είναι κτίσμα τοΰ Τρωός Αίνε ίου, εν φ πρόκειται
περί τής Αινείας, διότι ή Αίνος ώς άνεφέρ-θη υπήρχε προ τού Τρωικού πολέ
μου. Τό αυτό αναγράφεται καί είς απόσπασμα διηγήσεων τοΰ Κόνωνος, άνα
ψε ρομένων παρά Φ ω τιφί0) καί υπό τού Βυζαντινού Προκοπίου (περί κτισμάτοον (IV . I I ) .
Τό δυσχείμερον τής πόλεως ήγαγε τον περίφημον κιθαριστήν Στρατόνικον νά εϊπη, κατά τήν παρ’ ’Αθηναιψ βεβαίωσιν (Δειπνοσοφισταί. V II I
44) δτι: «έν Αινώ. . . τους μεν οκτώ μήνας είναι ψύχος, τους δέ τεσσαρας
χειμών». 'Η ύέσις αύτής περιβαλλόμενη καί κατά τάς τρεις πλευράς υπό τής
-θαλάσσης (τήν έποχήν εκείνην) έπέτρεπεν ίσχυράν οχύρωσιν αύτής καύιστώσαν ταύτην δυσπόρ-θητον, ώς συνέβη επί Φιλίππου τοΰ Β ' τού Μακεδόνος(9).
Περιελθοΰσα ή πόλις είς τον Φίλιππον τον Β ' παρέμεινεν έκτοτε υπό
τούς Μακεδόνας βασιλείς, οπότε κατά τον δεύτερον, λεγόμενον, Συριακόν 1
1) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 319. 6. « . . . ή τε Αίνος ΙΙολτυομβρία ποτέ ώνομάζετοϊ.
2) ’Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς . Β. 5. 9. «Καί προσίσχει (δ Ηρακλής) Αΐνφ δνΰα. ξε
νίζεται υπό Πόλτυος».

3) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 57.
4) Ό ί δ ι ο ς . Ζ, 331. 52. «Προς δέ τή έκβολή τοΰ 'Έβρου διστόμου δντος πό
λις Αίνος έν τφ Μέλανι κόλπφ κεΐται, κτίσιμο Μιτυληναίων καί Κυμαιων^ δτι δέ πρό
τερον ’Αλωπεκοννησίων».
5) Βιργιλίου Αίν&ιάς. II I . 17. «ΜΑΝΙΑ PRIM A LOCO1 FAC ΙΟ INGRESSUS IN IQ U IS; AENE ADASQUE MEO NOMAI DE NOMINE FINGO».
6) POMPONII MELAE. DE CITT ORBIS. B. 2. 8. cAENOS AB AENEA
PROFUGA CONTITAj.
7) ΑΜΜΙΑΝΙ MARCELLINI. XXVII. IV. 12. «... ET AENUM, QUA CONDITA ET RELICTA».
(8) Φωτίου Βιβλιοθήκη, έκδ. BEKKER. σελ. 228.
(9) T. L IV II. XXXI. 16. « ......... AENUM, IN DE CUM MAGNA LABERE

NEQUIQUAM OPPUGNASSET».
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πόλεμον (258— 249 π.Χ.) ή πόλις προσεχώρησεν εις τούς Σελευκίδας βα
σιλείς της Συρίας. Τό 221 π.Χ. περιήλθεν υπό την κατοχήν ,φών /^τολεμαί
ων τής Αίγυπτου και παρέμεινεν ύπ’ αυτούς μέχρι τού θανάτου Πτολεμαίου
τού Φιλοπάτορος (205 π.Χ .), οπότε το 200 π.Χ. έπολι,όρκησε την πόλιν 6
βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος ό Ε ', και την οποίαν μετά πολλούς αγώ
νας κατέλαβε, διά τής προδοσίας τοΰ υπάρχου τού Πτολεμαίου Καλλιμήδου. Ή κατοχή τής Αίνου υπό τού Φιλίππου δεν διήρκεσεν επί πολύ, διότι
αΰτη κατελήφθη ύπό τού βασιλέως τής Συρίας Άντιόχου τού Γ ' τοΰ Μεγάλου(’). Αλλά τό 189 π.Χ. μετά τήν ήτταν, τήν οποίαν ύπέστη ό στόλος αυ
τού περί τήν Μυόννησον ύπό των Ρωμαίων δ Άντίοχος έγκατέλειψε τήν
Θράκην(12), τήν οποίαν κατέλαβον άμαχητεί ot Ρωμαίοι. ’Από τής επο
χής εκείνης ή πόλις Αίνος, ήκμασεν ως έλευθέρα πόλις (3) διότι οί Ρωμαίοι
διά πολιτικούς λόγους δεν παρέδωκαν αυτήν εις τον βασιλέα τής Περγάμου
’Άτταλον, ώς εΐχον ύποσχεθή, φίλον καί σύμμαχον αύτών. Ό Πολύβιος(4)
άναφερόμενος εις τά γεγονότα επί Πτολεμαίου τού Φιλοπάτορος, γράφει ότι
οί προ αυτού κατέχοντες ισχυρώς ώχυρωμένας πόλεις εις τήν Θράκην, ώς
ήσαν ή Αΐνος καί ή Μαρώνεια καί άλλαι, παρηκολούθουν μετά προσοχής τήν
έςέλιξιν των πραγμάτων εις τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην, καί ήσαν έ
τοιμοι προς άντιμετώπισιν παντός κινδύνου. ’Ή τοι ή Αΐνος καί ή Μαρώνεια
άπετέλουν τά προκεχωρημένα οχυρά καί τον όφθαλμόν τής Αίγυπτου επί
τής Θράκης,
Βραδύτερον επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά τον Σ Τ ' αιώνα μ.Χ.
ή πόλις Αίνος πλούσια καί ισχυρά άπετέλεσεν, ώς γράφει ό Ιεροκλής είς τον
Συνέκδημον, τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας Ροδόπης Ευρώπης. Περαιτέρο> ήκολούθησε τήν τύχην τής Αυτοκρατορίας. Σήμερον εύρίσκεται ή πόλις
εις άπόστασιν δύο καί πλέον χιλιομέτρων τής παραλίας, καίτοι δεν μετεκινήθη τής θέσεως αυτής, λόγω των προσχώσεων τοΰ ποταμού "Εβρου, ένφ
κατά τόν μεσαίωνα ακόμη, ή θάλασσα έφθανε μέχρι τών εξωτερικών φρου
ρίων τής πόλεως. Ή πόλις διετήρησε τήν άρχαίαν θέσιν καί τό όνομα αυτής.
5) Ά ν α σ τ α σ ι ο ύ π ο λ ι ς — Ό ρ θ α γ ό ρ ε ι α

—

Μάκρη.

1) Ά π π ι α ν ό ς .
Σ υ ρ ι a κ ά. I. «Έ ς δέ τήν Ευρώπην διαπλεύσας, Θρά
κην ΰπήγετο, καί τά άπειθοΰντα έβιάζετο, Χερρόνησν τε ωχύρου καί Λυσιμ,άχειαν
ώκιζεν». Λ .
2) Δηλαδή τάς δχυοάς πόλεις Αίνον, Μαρώνειαν καί Χερράνη,σον.
3) P L IN II. NAT - H ISTO R IA . IV . 18. «... OPPTDUM ΑΕΝΟΕ LIBERUM ...»
4) Π ο λ ύ β ι ο ς . V . 34. «... δεσπόζοντες τών Επιφανέστατων πόλεων καί τόπων
καί λιμένων κατά πάσαν τήν παραλίαν άπό Π αμφυλίας Εως Ελλησπόντου καί τών κατά
Αυσιμάχειαν τόπων* έφήδρευον δέ τοΐς έν τη Θράκη καί τοϊς έν Μακεδονία πράγμασι,
τών κατ’ Αίνον καί Μορώνειαν καί πορρώτερον έτι πόλεων κυριεύοντες. Καί τοιούτω
τρόπω μακράν έκτετακότες τάς χειρ ας, καί προβεβλημένοι πρδ αύτών έκ πολλοί τάς
δυναστείας, ουδέποτε περί τής κατ’ Αίγυπτον ήγ ωνίων άρχής...»

5
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’Αρχαία πόλις τής Θράκης παρά την παραλίαν τοΰ Αιγαίου. ’Έλαβε τό άνο
μα παρά τοΰ αΰτοκράτορος ’Αναστασίου ή προϋπάρχουσα πολίχνη, πιθανώς ή
Θρακική Ό ρ θα γο ρεία (’). Έ κειτο παρά τό ακρωτήριου Σέρρειον. Ό Π ρο
κόπιος (Π ε ρ ί χτισμάτων. IV . II ) τον Σ Τ ' αιώνα μ.Χ. αναφέρει τά έξης:
«Άναστασιουπολις δε ή τήδε ουσα τειχήρης μέν καί πρότερον ήν, έν δέ τή
παραλία κείμενη αφύλακτον είχε την τοιαύτη ήϊόνα. Τά πλοία πολλάκις ή,μέ
λει ένταΰθα καταίροντα υποχείρια βαρβάροις Οΰννοις έζαπιναίως γεγένηται·
ώστε καί τάς νήσους ένθένδε τάς τή χώρρ έπικειμένας ήνώχλησαν ’Ιουστι
νιανός δέ βασιλεύς διατειχίσμασιν την παραλίαν περιβαλών όλων ταΐς τε ναυσίν καί τοις νησιώταις την ασφάλειαν άνεσώσατο. ’Αλλά καί τοΰ ΰδατος οχε
τόν έκ τών ορών, ά ταύτη άνέχει, μέχρις ές την πόλιν υπέρογκον άνέστησεν
ύψος». Τοΰ φρουρίου καί τοΰ υδραγωγείου τούτου ΰπάρχουσιν είσέτι ερεί
πια. Ή Μάκρη κατεστράφη τό 1205 υπό τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος Ίωάννου
Άσέν ή Σκυλογιάννη. Βραδύτερον κατακτηθείσης ολοκλήρου τής Θράκης
υπό τών Λατίνων, ή Μάκρη άπετέλεσε βαρωνείαν, δωρηθείσαν υπό τοΰ Βαλδουινου εις τον Δούκα τής Βουργουνδίας Ούγωνα (H U G E S) μετά τοΰ βα
σιλείου τής Θεσσαλονίκης καί τών βαρωνειών Μαρωνείας καί Μαδύτου. Την
θέσιν αυτής κατέχει ή νΰν κωμόπολις Μάκρη.
6) Ά π ά μ ε ι α . ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, άπέχουσα περί τά 3 μι
λιά δυτικώς τής Κων)πόλεως καί επί τής Έ γνατίας όδοΰ. ’Από τοΰ Χου αίώνος μ.Χ. εκαλείτο ύπό τών Βυζαντινών Άφάμεια (Νικήτας Χωνιάτης σελ.
668) καί Έβδομον. Σήμερον καλείται Μ ακρή-κιοϊ (Μακρηχώρι).
7) ’Ά π ρ ω ς — Θ ε ο δ ο σ ι ο ύ π ο λ ι ς .
Άρχαιοτάτη πόλις τής ΝΑ
Θράκης, κειμένη έπί τής Έγνατίας όδοΰ, καπά Πτολεμαίον εις Β. Πλάτος
42° καί Άνατολ. Μήκος 54 (Γεωγραφ. Γ ' II. 7), καί σημειοΰται μετά τά
Κύψελα ώς «’Ά πρως καλωνία». Έ ξ αποσπάσματος τοΰ Θεοπόμπου άναψεραμένου ύπό τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου{3) ή πόλις ’Ά πρως άναφέρεται ώς
ύπάρχουσα τον 4ον π.Χ. αιώνα. Ό Βυζαντινός ιστορικός Γ. Κεδρηνόςί3)
γράφων περί τοΰ αΰτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου (379— 395 μ.Χ.)
γράφει: «Κτίζει δέ και πόλιν έν Θράκη Θεοδοσιούπαλιν όνομάσας, τον πριν
λεγόμενον 12345,Απρων, από τοΰ κτίσαντος αυτήν κατ’ αρχήν ’Άπρου, ό'ς ήν πενθερός Καρίνου, δς καί άνεϊλεν αυτόν». Κατά τον ’Αμμιανόν Μαρκελλίνον ήτο
μία τών πλέον σημαντικών πόλεων τής Θράκης μετά τής Π ερίνθου(Ό . Κα
τά την T A B U L A P E U T IN G E R IA N A ή πόλις ώνομάζετο ’Άπροι, ό Ίε1) Όρδαγορεία άναφέρεται υπό τινων δτι έκαλεΐτο καί ή Στάγειρος ή Σ^άγειρα
της Χαλκιδικής, ή πατρίς τοΰ Άριστοτέλονς.
2) Σ τ έ φ α ν ο ς
Β υ ζ ά ν τ ι ο ς . «Αντιπάτρου διατρίδοντος εις ’Άπρων...»
3) Γ. Κ ε δ ρ η ν ό ς . Ίστορΐαι. Τόμ. Α' ο&λ. 568. £κδ, BEKKER.
4) ΑΜΜΙΑ.ΝΙ M A R C E L U N I. X XV II. IV . 12. «EUROPE OMNIUM ULTIM A,
PRAETER M U NIC IPIA U R B IB U 8 NITET D U A B U S, A PR IS ET PERINTHO».
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ροκλής εις τον Συνέκδημον τον Gov αιώνα όνομάζει αυτήν ’Άπρον. Είς τάς
NO T. GKAECIAE E P IS T O L A R U M φέρεται ή πόλις υπό τον τίτλον ό
’Άπρου, ό ’Ά πρω, ό ’Άστρων. Ή πόλις καταστραψείσα υπό τών βαρβάρων
κατά γενομένας έπιδρομάς, καί έπανακτισθεΐσα άπέβαλεν τό όνομα «Θεοδο
σιουπολις» κα'ι ανέκτησε τό παλαιόν αυτής ’Ά πρως υπό τό όποιον καί άναφέρεται υπό τών μετέπειτα Βυζαντινών ιστορικών. 'Ο Π λίνιος(!) γράφει
ότι ή "Απρως άπεΐχεν από μεν τής Βιζύης 50 μίλια, από δέ τών Φιλίππων
180 ή κατ’ άλλην γραφήν 238, από δέ τής Ραιδεστοΰ, τήν όποιαν δνομάζει
11ESISTON, 22 μίλια. Σήμερον ή θέσις αυτής δεν είναι πλήρως καθωρισμένη. ’Άλλοι τοποθετούν αυτήν εΐς τό νΰν χωρίον Άϊναρτζίκ καί άλλοι με
ταξύ τούτου καί τής Χαριουπόλεως (Αϊρέμπουλοΰ). Τήν μετά τον 4ον αι
ώνα ιστορίαν τής πόλεως θά παρακολουθήσαμεν είς τήν ιστορίαν τής
Θράκης.
.8) Β ε ρ γ ο ύ λ η — Ά ρ κ α δ ι ο ύ π ο λ ι ς — Λ ο υ λ έ Μ π ο υ ρ γ κ ά ς. Α ρχαία μεσογειακή πόλις τής Θράκης. Συναντάται υπό τά ονόμα
τα Βεργούλη, Βεργάλη, Βεργούλιον, και απέχει τής μέν Ά δ ριανουπόλεως
(Όρεστιάδος) 54 μίλια, τής δέ Βουρτουδιζοΰ (Μπαμπά Έσκή) 18 μίλια.
Άναφέρεται υπό τοΰ Πτολεμαίου (150 μ.Χ,). Τό 378 μ.Χ. κατεστράφη εν
τελώς υπό τών Γότθων. Άνιδρυθεΐσα υπό τοΰ Θεοδοσίου Α ' (379-—395
μ.Χ.) κατεστράφη έκ νέου υπό τών Βησιγότθων τοϋ Άλαρίχου, οπότε άπώλεσε καί τό όνομα αυτής, διότι έπανιδρυθεϊσα ύπό τοΰ Ά ρκαδίου(12) περί τό
403 μ.Χ. ώναμάσθη Άρκαδιούπολις. Ή ιστορία αύτής γέμει καταστροφών
καί αίματος. 'Τπό τών Τούρκων κατ’ άρχάς ώνομάσθη Τσατάλ τεπέ διότι εν
ταύθα διεκλαδίζετο ή προς Ουγγαρίαν καί Πολωνίαν άγουσα οδός, βραδύ
τερου δέ λόγω τών κατασκευάζομε νων εκεί κομψών λουλέδων (επιστομίων τών
καπνοσυρίγγων) ώνομάσθη Αουλέ - Μπουργκάς (μπουργκάς έκ τών πολλών
πύργων τών τειχών αυτής), όνομα τό όποιον διατηρεί μέχρι σήμερον. Ά ναφέρεται ύπό τοΰ Ίεροκλέους ώς μία τών πόλεων τής Θράκης Ευρώπης. Π α 
ρά τήν πόλιν ταύτην κομά τούς Βαλκανικούς πολέμους τοΰ 1912, οι Βούλ
γαροι κατενίκησαν τούς Τούρκους είς σκληράν μάχην.
9)
Β ή ρ α. Φ ε ρ ρ α ί — Φ ε ρ ε ν τ ζ ί κ. Παλαιόν όνομα τής νΰν
πόλεως τών Φερρών τής Δυτικής Θράκης, τής παρά τόν ποταμόν 'Έβρον
καί περί τά 30 χιλιόμετρα προς βορράν τής Άλεξανδρουπόλεως κείμενης.
1) P L IN II. IV . 18. «... ΕΤ A ΒΙΖΤΕ L M ILIA PASSUM , APROS C O L O
Ν ΙΑ , QUAE A P H IL IP P IS C CX XX VIII MIL. P A S ...», καί περαιτέρω «NUNC
HABET A COLON IA APRO XXII MIL. PASSU M RESISTON».
2) Γ. Κ ε δ ρη ν ό ς. σελ, 568. 'έκδ. Βόννης. ’Έίκτασε δε Θεοδόσιος καί έτέραν
πόλιν έπ’ δνάματι τον υιού αύτοϋ, τό πριν Βεργούλιον καλούμ,ενον». Κατ’ άλλους δπερ
φαίνεται καί πιθανώτερον, τήν πόλιν ΐδρυσεν δ υίδς αυτού Άρκάδιος περί τό 430 μ.Χ.
Βλέπε Γ. Λαμπουσιάδης. Θρακικαί μελέται, σελ. 97.

Δημ. Διον. Ζάγκλη

G3

'Επί των τελευταίων Βυζαντινών χρόνων εκαλείτο καί Βέρροια καί Φηρά.
έξ ου τό νεώτερον Φερραι καί Τουρκιστί Φερεντζίκ. Μέ την ιστορίαν τής
πόλεως είναι συνδεδεμενη ή ιδρυσις τής Μονής τής Βήρας ύπό Ίσαακίου,
υίοΰ του αύτοκράτορος ’Αλεξίου του Α ' τού Καμνηνοϋ καί πατρός του ’Αν
δρονίκου του Α '. Κατά τό τυπικόν τής Μονής, αυτή Ιδρύάη τό 1151— 1152
μ.Χ., έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου τής Κοσμοσωτείρας. Ή περιοχή τής Μονής
ολίγον κατ’ ολίγον κατωκή-θη καί περιετειχίσθη καί κατέστη ίσχυρότατον
φρούριον καί πόλις, άναφερομένη πολλάκις εις την Ιστορίαν τής Βυζαντι
νής αυτοκρατορίας. Ό Ίσαάκιος Κομνηνός ολίγον μετά την ΐδρυσιν τής
Μονής άπέθανε καί έτάφη εκεί. Μεταξύ των άλλων άναφέρεται (Ν . Χωνιάτης. σελ. 595) οτι είς την Μονήν ταύτην καί πόλιν τής Βήρας έτυφλώθη
ύπό τοΰ αδελφού αυτού ’Αλεξίου ό αύτοκράτωρ "Άγγελος Κομνηνός.
10)
Βιζύη.
’Αρχαιότατη Θρακική πόλις, ευρισκόμενη είς τήν χώ
ραν των ’Αστών. Άναφέρεται ύπό τού Σ.τράβωνος(’), απείχε τοΰ Βυζαν
τίου 80 χλμ. περίπου, εύρίσκετο δέ παρά τάς πηγάς τού Έργίνου ποταμού,
επί βουνοπλαγιάς τού Μικρού Αίμου ή Στράντζα Βαλκάν. Άναφέρεται ύπό
τού Πτολεμαίου Κλαυδίου καί τού Π λινίου(12). 'Τπό τού Στράβωνος, ώς
ανωτέρω έλεχθη, άναφέρεται ώς πρωτεύουσα τού βασιλείου των Αστών. Έκ
των εύρεθέντων αγαλμάτων, αναγλύφων καί άλλων αρχαίων ευρημάτων, πλήν
τής σημαντικότητος τής πόλεως, υποδεικνύεται δτι διετέλεσεν κατά τόν πρώ
τον π.Χ. αιώνα πρωτεύουσα τών Όδρυσών βασιλέων, από τού Σαδάλα, άν
μή πρότερον, μέχρι τού Ροιμητάλκου τουλάχιστον (1ου π.Χ. αίώνος μέχρι
46 μ.Χ.). Μεταξύ τών ευρημάτων, άνευρέθη καί είκών τού βασιλέως Σ α
δάλα καί τής συζύγου αυτού Πολεμοκρατείας επί τού αυτού βάθρου, γενομένη ύπό τού υιού αυτών Κάτυος τού Δ ' (I I π.Χ. — 6 μ.Χ.) ώς αφιέρωμα
«Θεοΐς πατρώοις»(34), ώς καί χαριστήρια τώ Θεώ συμπλέγματα υπέρ τού
Ροιμητάλκου καί Π υθοδωρίδοςί'1). Πλησίον τής Βιζύης διήρχετο καί τό ’Α
ναστασία νόν τείχος. Λόγω τού οχυρού τής θέσεως καί τής ευψυχίας τών κακοίκων αυτής, ή πόλις διέφυγεν πλείστας καταστροφάς καί δηώσεις, κατά τάς
1) Στράβων. Ζ. 381.48. «Αστών δέ βαισίλειον ήν Βιζύη».
2) P L IN II. IV . 18. «... ADNEXA IN T U S Β ΙΖ ΤΕ AiRX K E R IM ...»
3) Ή έπιγοαφή αύτη έχει οΰτω: ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΚΟΤΎΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΣΑΔΑΛΑ

ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΠΟΑΗΜΟΚΡΑΤΕΙΑΝ
ΠΑΤΡΩΟΙΣ».

ΤίΟΦΣ ΕΑΤΤΟΤ

ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΟΙΣ

4) Ή σχετική έπιγραφή Ιχει ούτω:

ΒΕΩ ΑΓΙΩ
ΤΨΙΣΤΩ
ΓΤπέρ τής Ροιμητάλκου καί Πυθοδωρίδος
έκ τού κατά τόν Κοιλαλητινον πόλεμον
εύ|άμενος κινδύνου σωτηρίας καί έπιτυχών Γάϊος ’Ιούλιος
Κρόκος Χαριστήριον
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γενομένας πολλάς επιδρομάς των από βορρά βαρβάρων λαών, τάς οποίας δεν
διέφυγον πολλαί όίλλαι πόλεις τής Θράκης πλήν τής Σηλυβρίας, ώς γράφει
ό Χ ωνιάτης(1). 'Τπό του Ίεροκλέους άναφέρεπαι ώς μία των 14 πόλεων τής
επαρχίας Θράκης Ευρώπης.
11)
Βισάνθη — Ραιδεστός.
Ή πόλις Βισάνθη ή Βησάνθη
ύπήρξεν αρχαιότατη πόλις τής Θράκης έπί τής παραλίας τής Π ροποντίδος.
'Τπήρξεν αποικία των Σαμίων, Ιδρύθη δέ κατά πάσαν πιθανότητα επί τοΰ
τυράννου τής Σάμου Πολυκράτους κατά τον 6ον αιώνα π.Χ. Κατά τον RA 
O U L R O C H ETTE (τόμ. 3ος, σελ. 427) έκ των μεταλλίων αυτής, τά όποια
είναι ’Αθηναϊκού τύπου, δεν αποκλείεται, μετά τον εποικισμόν των Σαμίων
νά εδέχθη καί ’Αθηναίους άποίκους. Ή θέσις τής πόλεως προσδιορίζεται σή
μερον υπό των περισσοτέρων νεωτέρων συγγραφέων μεταξύ των όποιων καί
ο D U M O N T, εις την νυν θέσιν τής Ραιδεστού, επί τής Π ροποντίδος, Ό
Ηρόδοτος (12) τοποθετεί την Βισάνθην εις τον 'Ελλήσποντον, καί τούτο διότι,
ώς γράφει ό Στράβων(3) «'Ελλήσποντος συχ όμολογεϊται παρά πάσιν ό αυ
τός, άλλα δόξαι περί αυτού λέγονται πλείους· οι μέν γάρ δλην την Προπον
τίδα καλούσιν 'Ελλήσποντον, οί δέ μέρος τής Π ροποντίδος, τό εντός Περίνθου* οί δέ προσλαμβάνουσι καί τής έξω θαλάσσης τής πρός τό Αίγαΐον πέλα
γος καί τον Μέλανα κόλποι' άνεφγμένης, καί οδτοι άλλος άλλα άποτεμνόμενος». Ό Πομπώνιος Μέλας(4) καί ό Στέφανος Βυζάντιος(5) έπιβεβαιοΰν
τον άποικισμόν αυτής ΰπό των Σαμίίον. Π α ρά τού Πτολεμαίου(6) άναφέρεται μεταξύ των έν Προποντίδι πόλεων «Βισάνθη ήτοι Ραιδεστός». Τό τελευταίον τούτο « . . . ήτοι Ραιδεστός», προσβάλλει ώς μή αληθές, αλλά ώς προστεθέν βραδύτερον, ό 'Έλλην ιστοριοδίφης Ά . Παπαδόπουλος ο Κεραμεύς(78)
παρατηρών δτι ή περιοχή εφ’ ής ή νυν Ραιδεστός δεν φαίνεται έγκρύπτουσα
λείψανα αρχαιότατης οίκήσεως. Επίσης ό Π λίνιος(6) αναφέρει τήν Βισάν
θην καί περαιτέρω κεχωρισμένως τήν Ραιδεστόν ώς άπέχουσαν τής ’Ά πρω
1)
Νικήτας
Χ ω ν ι ά τ η ς (Τά μετά τήν δλωσιν) σελ. 406. «... ’Αλλ’ έκ
πλείστων καί μεγίστων πόλεων, άσκήλευτοί τε καί άκαθαίρετοι Βιζΰη τε καί ΣηλυμGpicc παρά Σκυθων ΰπελείφθησαν, μόναι γάρ αυται, ούχ δπως Ισχυροΐς διειλη,μμέναι
τείχεσιν, άλλα καί τη των τόπων θέσει μάλιστα κρατννάμεναι, τΐ>ν παντελή διέδρασαν
όλεθρον, μηδ’ άλλως ΰπό Λατίνων ούσαι άνεπισκόπηιτοι».
2 * Ή ο ό- δ ο τ ο ς. Ζ. 137, «... ήλωσαν κατά Βισάνθην τήν έν 'ΕλλησπόνΓκμ...»
3) ( Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 333.58.
4) POMPONII MELAE. DE SITU ORBIS Β.2.6. «BISANTHE SAMIORUM».
'O GOLTZ είς HISTOQGRE GRECQiUE,T.1. σελ, 279. γράφει δτι ή πόλις ώκίσθη τδ
003)2 π.Χ.
5) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς , είς λέξιν «Βισάνθη, 'Ελληνίς άποικος Σαμίων».
6) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς Κ λ α ΰ δ ι ο ς . Γεωγραφικά.. Γ,ΐαΐ.6.
7) Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Κ ε ρ α μ ε ύ ς .
ώς άνω. σελ. 89.
8) P L IN II IV. 48. «... NUNC ΗΑΒΕΤ A COLONIA AFRO XXII MIL,
PASSTJUM RESISTON EX ADVERSO COLON,IAE PARIANAE...».

70

Δη,α. Διον. Ζάγκλη

22 μίλια, πράγμα τό όποιον υπονοεί κατ’ αυτόν τήν ΰπαρξιν δύο πόλεων. Ό
Α. Παπαδόπουλος τοποθετεί τήν Βισάνθην εις τήν θέσιν τής Πανιού (Π α νίδου) ένθα εύρέθησαν αρχαία μνημεία, καί ή οποία απέχει τής Ραιδεστοΰ
περί τήν μίαν ώραν. Ό Σκύλα ξ 6 Καρυανδεύς, ό Σκύμνος ό Χΐος καί ό
Στράβοίν δεν αναφέρουν ούτε τήν Βισάνθην οΰτε τήν Ραιδεστόν. Επίσης
δεν άναφέοονται ύπό τοΰ 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκδημον τον 6ον μ.Χ. αιώ
να. Έ κ τής αρχαίας ιστορίας τής Βισάνθης είναι γνωστά μόνον τά εξής τρία
γεγονότα, αί Κατά τον 5ον π.Χ. αΙώνα σννελήφθησαν εις τήν Βισάνθην οΐ
ύπό των Λακεδαιμονίων άποσταλέντες πρέσβεις προς τον βασιλέα τής Π ερσίας, ώς αναφέρει ό Ή ρόδοτος(’) οί όποιοι προδοθέντες ύπό τοΰ βασιλείας
των Όδρυσών" Σιτάλκου καί τοΰ γαμβρού αύτοΰ ’Αβδηρίτου Νυμφοδώρου,
παρεδόθησαν εις τούς Αθηναίους, οί όποιοι και τούς έφόνευσαν. β) Τήν Β ι
σάνθην ύπέσχετο να δώση ό βασιλεύς τής Θράκης Σεύθης είς τον Ξενοφώντα, έπιστρέφοντα εκ Μ. Ασίας, καθώς καί τήν θυγατέρα του ώς σύζυγον
αύτοΰ κλπ. ώς ό ίδιος γράφ ει(12)· γ) (0 Αλκιβιάδης ότε διέμενεν είς τήν
Χερρόνησον, εξόριστος ών των ’Αθηναίων, ώχύρωσε τήν Βισάνθην μετ’ άλ
λων δύο φρουρίων, τοΰ ’Όρνου καί τοΰ Νέου τείχους(3).
Ό D U M O N T άνεπιφυλάκτως τοποθετεί τήν Βισάνθην είς τήν θέσιν
τής νυν Ραιδεστοΰ, καί περί τό όροπέδιον, ένθα σήμερον ή εκκλησία τής Π α 
ναγίας τής Ρευματσκρατορίσσης, βπου διατηρούνται άρχαιά τινα υπολείμμα
τα (4) καί μέχρι σήμερον παρατηρούνται λείψανα εκ κολοσσιαίων λίθων τεί
χους. Ή ιστορία αυτής είναι συνδεδεμένη με τήν τοιαύτην τής Βυζαντινής
αυτοκρατορίας από τής ιδρύσεως αυτής.
12)
Βουρτουδιζός — Β ο υ λ γ α ρ ό φ υ γ ο ν — Μπαμπά
Έ σ κ ή. ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, άπέχουσα περί τά 52 χιλιόμετρα ΝΑ
τής Άδριανουπόλεως, καί έπί τής όδοΰ από Κων)πόλεως διά Τυρηλόης—
1) 'Η ο 6 d ο τι οιςΖ.137. «... Οϊ πεμφθέντες υπό Λακεδαιμονίων άγγελοι ές
τήν Ά σίην, προδοθέντες δέ ύπδ 2 ιτάλκεω Θρηΐκων βασιλέως καί Νυμφοδώρον τον
Πνθέω άνδρδς Ά&δηρίτεω, ήλωσαν κατά Βισάνθην τήν έν Έλλησπόντφ, καί άπαχθέντες ές τήν Α ττικήν ιάιτέθανον θπδ Αθηναίων, μετά δέ αυτών καί Άριστέας ύ
Άδειμάντου Κορΐνθιος άνήρ>.
2) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Κ ύ ρ ο υ
Ά ν ά 6 α σ ι ς.Ζ.2.38. «... Σοί δέ, <δ Ξενο
φών, καί θυγατέρα δώσω καί εΐ τις σοί έστ’ι θνγάτηρ, ώνήσομαι Θρακίφ νόιαο, καί Β ι
σάνθην οϊκησιν δώσω, δπερ έμοί κάλλιστον χωρίον έστί των έιτί Θαλάττη.
3) CORNELII N EPO TIS, V IT A A UC IBIAD ES.7. «ID IDLE* U T AUDIY IT , DOMUM R EV E R T ! N O LUIT EiT SB PACTTEN C O N TU LIT IBIQ.UE
TRIA CASTELIA COMMUNIIT BORNOS, ΒΪΖΑΝΤΉΕΝ, N EO NTICH O S, MANUQUE COLLECTA PR IM U S GRAECAE
C IV IT A T IS IN THRACIAM IN TRO IT, G LO RIO SIU S EXISTIM AS BARBARORUM PRAEDA LOCUPLET A R I QUAM GRAECORUM...»
Πρ'6λ. καί Ι Ι λ ο υ τ ά ρ χ ο υ
’Α λ κ ι β ι ά δ η ς . X X X V I.211.
4 ) DUMONT. R APPO R T, σελ. 25.
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Αουλέ—Μπουργκάς είς Άδριανούπολιν. Κατά τον P E U T IN G E R IA N A
T A B U L A απείχε 1,8' μίλια άνατολικώς τής Άδριανουπόλεως, πράγμα τό ό
ποιον δεν εΐναι αληθές. Ή Βουρτοδιζός συναντάται ύπό διαφόρους παραλλαγάς του. όνόματος, ώς Βυρτουδιζός, B U R D IZ O , B U R D IS T A , Βουρτούδγιζ (Π ροκόπιος). Κατά τον V II ή άρχάς τοϋ V II I αΐωνος μ.Χ. εμφα
νίζεται τό δνομα Βουλγαρόφυγον εις τήν θέσιν τής Βουρτουδιζοΰ. Κατά τον
Ααμπουσιάδην, ή μεταβολή τοΰ Βαυρτουδιζός είς Βουλγαρόφυγον συνετελέσθη κατά τον V II ή V II I αιώνα, καθ’ δσον τό 787 μ.Χ. κατά τήν 7ην Ο ι
κουμενικήν Σύνοδον, άναφέρεται διά πρώτην φοράν, ώς προεδρεύσας επί
σκοπος, φέρων τον τίτλον ’Επισκόπου Βουλγαροφύγου (Ράλλη καί Π οτλή.
Τόμ. V σελ. 483). Ή μετονομασία αυτή τής Βουρτουδιζοΰ εις Βουλγαρό
φυγον φαίνεται οτι έγένετο είς άνάμνησιν νίκης τινός κατά των Βουλγά
ρων, πλησίον τής πόλεως εΐτε έπί Λέοντος τοϋ Ίσαύρου (717— 731) ή επί
Κωνσταντίνου τοΰ Ε ' τοΰ Κοπρωνύμου (741— 775 μ.Χ.). Άναφέρεται πολλάκις ύπό τών χρονογράφων καί ιστορικών τοΰ Βυζαντίου, ύπέστη δέ κατ’
επανάληψιν καταστροφάς κατά τάς έπιδρομάς τών Βουλγάρων ύπό τους
Κροΰμμον καί Συμεών ( βλέπε Ιστορίαν Θράκης). Τό 1361 κατελήφθη ύπό
τοΰ Τούρκου Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α ' οπότε μετωναμάσθη είς Μπαμπά
Έσκή πρός τιμήν επισήμου Δερβίσσυ (Μπαμπά) άποθανόντος έκεί καί τοΰ
όποιου ό τάφος σώζεται μέχρι σήμερον.
13) Β ρ ύ σ ι ς — Π η γ α ί — Μ π ο υ ν ά ρ Χ ι σ ά ρ . Βρύσις είναι
αι «Π ηγαί» ή «Φρούριον τών Πηγών» τών Βυζαντινών χρόνιον καί ή ό
ποια μετιονομάσθη ύπό τών Τούρκων είς Μπουνάρ Χισάρ, κατά μετάφρασιν
αΰτοΰ. Εύρίσκεται επί τής όδοΰ Κων)πόλις — Μέτραι (Τσατάλτζα) — Στράντζα — Σαράϊ — Β ιζύη — Μπουνάρ Χισάρ — Σαράντα Έκκλησίαι —
Άδριανούπολις καί είς άπόστασιν 25 χλμ. περίπου ΝΑ τών 40 ’Εκκλησιών.
Ώνομάσθη Βρύσις έκ τών πολλών παρ’ αυτή πηγών ΰδατος, 38 περίπου τόν
αριθμόν, έκ τοΰ άφθονου δέ έκ τούτων παρεχόμενου ΰδατος σχηματίζεται ό
ποταμός Τέαρος, άναφεράμενος ύπό τοΰ Η ροδότου( ') . Μέχρι τής ανταλλα
γής τών πληθυσμών κατωκείτο σχεδόν άποκλειστικώς ύπό 'Ελλήνιον. Τό 1921
οί κάτοικοι άνήρχοντο είς 3279 άπαντες σχεδόν 'Έλληνες.
14) Β υ ζ ά ν τ ι ο ν — Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς .
Οΰδέν θά γράψωμεν περί τής περιωνύμου ταύτης πόλεως τοΰ Κωνσταντίνου, διότι δύναταί τις νά άνευρη πάσης φύσεως στοιχεία περί αύτής είς πληθυν βιβλίων.
1)
ΤΙ ο άδ ο τ ο ς .ΐν .8 9 - 96. «Ααρεΐος δέ ώς διέβη τόν Βόσπορον, κατά τήν
οχεδίην, έπορεΰετο διά τής Θρηίκης άπικοΰμενος δέ έπί Τεάρου ποταμού τάς πηγάς
έστο ατοπευδεΰσατο, ήμέρας τρεις... είσί δέ αΰτοΰ at πηγαί δτών δέουσαι τεσσαράκοντα,
έκ πέτρης τής αΰτής ρέουσαι... έκδιδοΐ δέ δ Τέαρος οΰτος εΐς τόν Κοντάδεσδον ποτα
μόν, δ δέ Κοντάδεσδος είς τόν Ά γριάνην (Έ ργίνη ν), δ δέ ,Αγριάνης είς τόν “Εβρον,
δ δέ είς τήν θάλασσαν τήν παρ’ Αΐνω- πόλει». Ό Τέαρος περιλαμβάνει καί τόν ποταμόν
τής Γέννας.
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15)
Γ ά ν ο ς . 'Αρχαιότατη οχυρά πόλις τής Θράκης έπί τής παραλίας
τής Π ροποντίδος και τάς ανατολικός προσβάσεις τοΰ Ίεροΰ ορούς (Τεφκίρ
Δάγ) ευρισκόμενη. Άναφέρεται υπό τοΰ Ξενοψωντος ( 1) , τοΰ Σκύλακος τοΰ
Καρυανδέως(2) , τοΰ Δημοσ-θένους καί τοΰ ΑΙσχίνου(3). Γάνος σημαίνει, λαμπρότης, λευκότης, χάρμα. Κατά παράδοσιν ή ή ό Γάνος ίδρΰ&η υπό των μετά
τοΰ Βύζαντος άποίκων, οι όποιοι παραπλέοντες τάς Β. άκτάς τής Π ροπον
τίδος, είδον λάμψιν τινά επί τοΰ όρους, όπου υπήρχε φανός οδηγός των να σ
τ ιλλομένων. Άποβιβασ-θέντες εκεί Εκτισαν την πόλιν Γάνον. Άναφέρεται κα
τά τον 6ον μ.Χ. αιώνα υπό τοΰ Ίεροκλέους εις τον Συνέκδημον ώς μία των
14 πόλεων τής επαρχίας Θράκης Ευρώπης. Επίσης άναφέρεται υπό
τοΰ Κων)νου τοΰ Πορφυρογεννήτου τόν ΙΟον αιώνα. Ή πόλις από τοΰ 5ου
π.Χ. αΐώνος διετήρησε μέχρις σήμερον αμετάβλητον το όνομα αυτής, καί
έν συνεχεία μετά τής περιοχής, ή οποία έκ ταΰτης έκλήθη Γανόχωρα ή Γα
νοχώρια. Το 1920 ή περιοχή των Γανοχωρίων ήρνθμει 12,000 κατοίκους,
ών μόλις τό δέκατον ήσαν Τοΰρκοί, άπαντες δε οί άλλοι ήσαν "Ελληνες. Με
τά την άποχώρησιν τών Ελληνικών στρατευμάτων τό 1922, άπαντες ο! "Ελ
ληνες κάτοικοι έξεπατρίσθησαν καί έγκατεστάθησαν εις την 'Ελλάδα.
26)
Γαριοΰπολις.
Πόλις τής Θράκης καταστραφεΐσα τό 1205
υπό τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος Ίωάννου Ά σέν ή Σκυλογιάννη μετά πολλών
άλλων πόλεων τής Θράκης. Είναι άγνωστος ή θέσις αυτής.
17) Γ ρ α τ ι ά ν α . Πόλις οχυρά τής Θράκης, άναφέρεται σχεδόν πάν
τοτε μετά των Κουμουντζινών (Κομοτινής) τών όποιων απέχει περί τά 10
χλμ. ΒΑ αυτών. Ταυτίζεται ή θέσις αυτών μέ τό νΰν χωρίον Γρατιανη (Γριτζάν Ά σάρ) οπού επί ΰπερκειμένου λόφου σώζονται ερείπια αρχαίων τει
χών. Άναφέρεται υπό τοΰ Προκοπίου (6ος αιών μ.Χ.) (περί κτισμάτων
IV . XI) ώς όχυρωθεΐσα υπό τοΰ αΰτοκράτορος Ίουστινιανοΰ τοΰ Α '.
18) Δ ά μ ι ν ο ν Τ ε ί χ ο ς — Δ α ύ ν ε ι ο ν Τ ε ί χ ο ς — Δ α ό ν ι ον.
Α ρχαία πόλις τής Θράκης άναφερομένη υπό τοΰ Σκΰλακος τοΰ Καρυανδέως
(6ος αΙών π.Χ.) (4) μετά τήν Πέρινθον καί προ τής Σηλυβρίας. Τό υπό
1) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς .
Κΰρου
Ά ν ά β α σ ι ς. Ζ '.5.8. «Καί τέως μέν άεί
έμέμνητο ώς, Ιπειδάν έπί θάλατταν άπέλ-θη, παραδώσει αΰτω (τώ Ξενοφώντι) Βισάνθην καί Γάνος καί Νέον τείχος.»
2) Σ κ ύ λ α ξ δ Κ α ρ υ α ν δ ε ό ς .
Περίπλους, ώς άνω σελ. 63. «Μετά δέ
τήν Χερρόνησόν έστι Θράκεια τείχη τάδε: Πρώτον Λευκή άκτή, Τειρίστασις, Η ρ ά 
κλεια, Γάνος, Γανίοα, Νέον τείχος, Πέρννθος πόλις καί λιμ,ήν, Δομικόν τείχος, Σηλυβρία πόλις καί λιμή-ν».
3) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς . Π Styl X ε ρ ρ ο ν ή ΰ ο υ. 90 κ. έξ. Όιμιλεί γενικώς.
Αισχίνης. Καπά Κ τ η σ ι φ ώ ν τ ο ς
περί Στεφάνου. 82. «...δ πρώτος
έξ ευρών Σέρρειον τείχος καί Δορίσκον καί Γάνος καί Γανίδα, χωρία ών ουδέ τά 0νά
ματα ήδειμεν πρότέραν».
4) Σ κ ύ λ α κ ο ς
Κ α ρ υ α ν δ έ ω ς .
Περίπλους.
"Ιδε άνωτέρω 2ον
Οχόλιον.
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του Στεφάνου Βυζαντίου καλούμενου Δαύνειον τείχος και υπό τών Βυζαν
τινών συγγραφέων Κεδρηνοΰ, Χωνιάτου καί Ζωναρά άναφερομένη πόλις Δαόνιον φαίνεται δτι είναι έν καί τό αυτό. Άναφερεται είς τον κατάλογον των
συμμαχίδων πόλεων των Αθηνών τών καπαβαλλουσών τον φόρον τοΰ Ά ρ ι
στέ ίδ ου, υπό τό όνομα Δαμινοτειχΐται. Ή θέσις αυτής δεν είναι πλήρως έξηκριβωμένη. Κατεστράφη υπό τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος Ίωάννου Ά σέν ή
Σκυλογιάννη τό 1205 μ.Χ.
19) Δ ε ρ κ 5 ς —- Δ ε ρ κ α ί —■ Δ ε ρ κ ώ ν — Δ έ λ ι α. Α ρχαία πό
λις τής ΝΔ Θράκης, εγγύς τής παραλίας τοΰ Εύξείνου Πόντου τής οποίας
απείχε περί τά 4 χιλιόμετρα, ολίγον προς νότον τής Φιλίας άκρας (Καραμπουρνοΰ). Π αρά την πόλιν ταύτην έληγε τό μέγα Άναστασιανόν τείχος.
'Τπήρξεν έδρα αρχιεπισκοπής, διατηρούμενη μέχρι σήμερον, μάλον τιμητικώς, διότι ή επαρχία Δέρκων περιωρίσθη είς πέντε προάστεια τής Κων)πόλεως, τά Θεραπειά, ένθα διαμένει ό Μητροπολίτης, ό Βαθυρρύαξ (Μπουγιούκ
Ντερέ), τό Γενί Μαχαλά, τό Μακροχώρι, τό άλλοτε καλούμενου "Εβδομον, καί
τον 'Ά γιον Στέφανον. 'Τπό τών Τούρκων καλείται Τέρκος.
20) Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο υ . Σύγχυσις επικρατεί περί τής πάλεως ταύτης.
Φαίνεται οτι έκτίσθη επί τών ερειπίων τής ΓΙλωτινουπόλεως, ίδρυίθείσης υπό
τοΰ Τραϊανού προς τιμήν τής συζύγου αύτοΰ Πλωτίνης, καί τοΰτο εξ Επι
γραφής εύρεθείσης τό 1936 περί τό χιλιόμετρον νοτίως τής νυν πόλεως. Ά λ
λα καί ή Πλωτινούπολις, τής οποίας αγνοείται ή πραγματική θέσις, φαίνεται
ότι έκτίσθη επί αρχαίου οικισμού. Τοΰ Διδυμοτείχου τό πρώτον γίνεται μνεία
κατά τό 879 μ.Χ. κατά την συνελθοΰσαν σύνοδον έν Κων)πόλει υπό τοΰ
Φωτίου καί τοΰ Π άπα. ’Έκτοτε αναφέρεται ως λίαν ισχυρά πόλις, μέχρι σή
μερον.
21) Δ ί κ α ι α .
Αρχαιότατη πόλις τής νοτίου Θράκης, κειμένη παρά
την λίμνην Βιστωνίδα. Άναφερεται υπό τών αρχαίων συγγραφέων Η ροδό
του, Σκύλακος, Στράβωνος( 1) ώς ευρισκόμενη μεταξύ Άβδήρων καί Μαρωνείας. Κατά Στέφανον Βυζάντιον έλαβε τό όνομα από τοΰ Δικαίου, υιού τοΰ
Ποσειδώνος. Αναφέρεται συνήθως ώς «Δίκαια παρ’ 5Ά6δηρα», προς διάκρισιν τής έν Χαλκιδική έτέρας άποίκου τών Έρετριέων, υπό δε τοΰ Άρ,/ιοκρατίωνος καλείται Δικαιόπολις(12*). Διετέλεσε σύμμαχος τών ’Αθηναίων μετά
τούς Περσικούς πολέμους καί κατέβαλλε τον Θράκιον φόρον υπό τό όνομα
1) Η ρ ό δ ο τ ο ς,Ζ.109. «Διαβάς δέ (δ Ξέρξης) τον Λίσου ποταμού το ρέεθρον
άπεξηραμένον πόλιας 'Ελληνίδας τάσδε παραμείβετο, Μαρώνειαν, Δίκαι αν, ”Λ,6δηοα...ϊ
Σκύλσ,κος
Κ α ρ υ α ν δ έ ωί ς Π ε ρ ί π λ ο υ ς. ώς άνω σελ. 59. «Αί δε
πόλις, Δίκαια καί Μαρώνεια». — Σ τ ρ ά β ω ν.Ζ.331.44. «...εΐτα Δίκαια πόλις έν
κόλπω κείμενη καί λιμήν ύπέρκειται δέ τούτων ή Βιστωνίς λίμνη..,».
2) 'Α ρ π ο κ ρ α τ ί ω ν. είς λέξιν, «Δικαιόπολις, Λυσίας έν τω κατά Θρασυβού
λου εί γνήσιος· πόλις έν Θράκη πλησίον τών Άβδήρων.»
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«Δίκαια παρ’ ’Ά βδηρα»(1). Άναφέρεται επίσης υπό του Π λινίου(123). Σ ώ 
ζονται ταυΐης νομίσματα από του 500 π.Χ. ’Άγνωστον πότε κατεστράφη καί
υπό ποιων. Ή θέσις αυτής δεν είναι πλήρως παθωρισμένη. Πλησίον τοΰ χω
ρίου Γιασίκιοι καί είς θέσιν Ρυφτόκαστιρον παρατηρούνται παλαιά τείχη έν
θα υποτίθεται ότι εκειτο ή Δίκαια. Εις τους χάρτας 1)200.000 (εκδ. 1920)
σημειοΰται αρχαία πόλις ΔΙΚ ΑΙΑ παρά την ΝΑ γωνίαν τής λίμνης Βιστωνίδος ένθα σημειοΰται καί χωρίον Καραπινάρ.
22)
Δ ο ρ ί σ κ ο ς — Τ ρ α ϊ α ν ο ύ π ο λ ι ς . Α ρχαία πόλις τής Θρά
κης είς τήν χώραν των Κικόνων. προς δυσμάς τοΰ ποταμού "Εβρου. Κατά
τον Ή οόδοτον(3) τό φρούριον τοΰτο τοΰ Δορίσκου ιδρΰιθη υπό τοΰ Δαρείου
κατά τήν εκστρατείαν του κατά των Σκυθών (512 π.Χ .), είς τό όποιον έγκατεστησε καί Περσικήν φρουράν. Ή ΐο δέ τόσον μένα, ώστε ό>ς γράφει ό
Πλίνιος (Φυσ. 'Ιστορία. IV . 48) ήδύνατο νά περιλάβη 10.000 άνδρών. Π ρό
της εκστρατείας του κατά τής Ελλάδος ό Ξέρξης εξέλεξε καί τον Δορίσκον
μεταξύ των κέντρων έφοδιασμοΰ τοΰ στρατού του, τά όποια ωργάνωσε πρό
τής διαβάσεώς του είς τήν Εΰρώπην(4), καί όταν διήλθεν έκεϊθεν τό 480
π.Χ. μετά τοΰ στρατού του, είς τήν πεδιάδα τοΰ Δορίσκου προέβη είς τήν
καταμέτρησιν αΰτοΰ, καί είς τήν παρ’ αΰτω παραλίαν, είς τήν καταμέτρησιν καί έπιθεώρησιν τοΰ στόλου του. Ό Στράβων (5) επιβεβαιοϊ τοΰτο. Κατά
τήν άναχώρησίν του έκεϊθεν ό Ξέρξης μετά τής στρατιάς του, διώρισε διοι
κητήν τοΰ Δορίσκου τον Μασκάμην τοΰ Μεγαδόστη είς άντικατάστασιν τοΰ'
υπό τοΰ Δαρείου διορισθέγτος, ό όποιος κατά τον Ηρόδοτον έπεδείξατο άρί1) C .I.A . 1 σελ. 110. D IT . ST L 3.Δ.68.
2) P L IN II. NAT. H IST O R IA .IV .18. «NUNC S U N T DICAEA...»
3) ' Η ρ ό δ ο τ ο c.Z.59. «... Αίνον τε πόλιν Αίολίδα καί Στεντορίδα λίμνην παρεθιών, ές άπίκετο (6 Ξέρξης). Ό δέ Δορίσκος έστί της Θρηΐκης αίγιαλδς καί πεδίον
μέγα, διά δέ αύτοΰ ρέει ποταμός μέγας "Εβρος" έν τω τείχος τε έδέδμητο βασιλήϊον
τοΰτο to δή Δορίσκος κέκληται καί Περσέων φρουρή έν αΰτω κατεστήκεε υπό Δαρείου
έξ έκείνου τοΰ χρόνου έπεί τε έπί Σκύθας έστρατεύετο/Έδοξε ών Τφ Ξέρξη δ χώρος είναι
έπιτηδιος ένδιατάξαι τε καί έξ αρίθμησα ι τον στρατόν, καί έποίεε ταϋτα. Τάς μέν δή
νέας τάς πάσας άπικομένας ές Δορίσκον οί ναύαρχοι κελεύξαντος Ξέρξεω είς τον αίγιαλόν έκόμισαν τόν προσεχέα Δορίσκφ, έν τφ Σάλη τε Σαμαθρηΐκίη πεπόλισται πόλις
καί Ζώνη, τελευταία δέ αΰτοΰ Σέρρειον άκρη όνομαστή.»
4) Ή ο ό δ ο τ ο ς.Ζ.25. «...παρεσκευάζετο δέ καί όπλα έκ τάς γεφΰρ,ας βύδλινά
τε καί λευκολίνου, έπιτάξας Φοίνιξί τε καί Αίγυππίοισι, καί σιτίμ τη στρατιή καταβάλλειν, ϊνα μη λιμήνειε ή στρατιή μη;δέ τά υποζύγια έλαυνόμενα έπί τήν Ελλάδα, άναπυθόμενος δέ τούς χώρους καταβάλλειν έκέλευε ιναΙ έσατηδειότατον εΐη·... Τόν δέ ών
πλεΐστον έκ Λευκήν ακτήν καλεομένην τής Θρηΐκης άγίνεον, οί δέ ές Τυρύδιζαν τήν
Περινθίων, οί δέ ές Δορίσκον, οί δέ ές Ήϊόνα τήν έπί Στρυμ,όνι, οί δέ ές Μακεδονίην
διατεταγμένοι».
5) Σ τ ρ ά 6 to ν.Ζ.331 - 48. «Ά πό δέ Χαρακώματος Δορίσκος όπου έμέτρησε Ξέρ
ξης τής στρατιάς τό πλήθος».
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στην διαγο>γήν, δηλαδή παρά τάς προσβολάς τάς οποίας έδέχθη παρά των
Θρακών καί ‘Ελλήνων, κατώρθωσε νά παραμείνη εις τον Δορίσκον, πράγμα
τδ όποιον δέν κατώρθωσαν οι άλλοι ύπ’ αυτοΰ έγκατασταθέντες διοικηταί εΐς
την Θράκην, άλλ’ έξεδιώχθησαν έκεϊθεν('). Μετά την άποχώρησιν των Π ερσών ο Δορίσκος κατελήφθη υπό των Θρακών. Τό 346 π.Χ. ό Δορίσκος κατε
λήφθη υπό του Μακεδόνος βασιλέως Φιλίππου τοΰ Β ', τό δέ 200 π.Χ. υπό
Φιλίππου τοΰ Ε ' μετά των πόλεων Αίνου καί Μαρωνείας. ’Επί τής θέσεως τοΰ
Λορίσκου ό Ρωμαίος αύτοκράτωρ Τραϊανός (98—117 μ.Χ.) έκτισε την πά
λιν Τραϊανούπολιν. Π α ρά τά ερείπια αυτής εΰρί σκόντα ι τά θερμά λουτρά,
νοτίως τοΰ νΰν χωρίου Λουτρός, επί τής Έ γνατίας όδοΰ καί περί 13 χιλμ.
άνατολικώς τής Άλεξανδρουπόλεως. Τό ΰποστηρ ιζόμενον υπό τινων οτι ή θέσις τοΰ Δορίσκου καί επομένως καί τής Τραϊανουπόλεως εΰρίσκετο παρά τον
νΰν χωρίον Λουτρός (ΛιτζάκιοΌ, δέν συμφωνεί με τήν λεπτομερή περιγρα
φήν τοΰ Ηροδότου, διότι τό χωρίον Λουτρός εΰρίσκεται εντός στενωποΰ
μάλλον διαρρεομένης υπό τοΰ Καβακλή ντερέ (βλέπε χάρτης 1/100.000) καί
οΰχί εις έδαφος άναπεπταμένον, ώς τά θερμά λουτρά (Λίντζα), ένθα είς πλη
σίον αυτοΰ ύψωμα εΰρίσκονται αρχαία ερείπια.
23)
Δ ρ ο υ ζ ί π α ρ α —- Μ ε σ σ ή ν η . Α ρχαία πόλις τής Θράκης. Ή
θέσις αΰτής προσδιορίζεται είς τό μέσον περίπου τής άποστάσεως μεταξύ
Τυρηλόης (Τσορλαΰ) καί Βεργούλης — Άρκαδιουπόλεως (Αουλέ Μπουργκάς), καί πιθανώς επί τής συνδεούσης τάς δύο πόλεις όδοΰ, πλησίον τοΰ
νΰν χωρίου Καριστεράν καί παρά τον παραπόταμον τοΰ Έργίνη Βογάζ-κιοϊ
Ντερέ. Ή πόλις συνανταται υπό διάφορα δνόματα: Δριζουπάρα, Δριζίπερο,
Δριζούπερα, Δριζύπαρα, Δρουζίπαρα, Δρυσιπάρα, Δρισίπορο, Δρυζίπαρος,
Δριζίν - πάρα, Δριξίπαρος, κλπ. Τό μεταγενέστερον ονομα αΰτής επί των Βυ
ζαντινών χρόνων «Μεσσήνη» έλαβε κατά τήν παράδοσιν, κατόπιν οικισμού
τής πόλεως υπό μετοίκων προερχόμενων έκ τής πόλεως Μεσσήνης τής Πελο
πόννησου ή τής χώρας τών Μεσσηνίων, οικισμού γενομένου κατόπιν κατα
στροφής τής παλαιάς πόλεως ή ύπό τοΰ ’Αττίλα τό 443 μ.Χ. ή υπό άλλων
βαρβάρων μεταγενεστέρως. Άναφέρεται ύπό τοΰ Πτολεμαίου Κλαυδίου, δη
λαδή τόν 2ον μ.Χ. αιώνα, καί μετά τήν Πλωτινούπολιν (Γεωγραφικά. Γ.
II. 13). Είς τό ‘Οδοιπορικόν τοΰ Άντωνίνου(12) αναγράφεται, οτι απέχει
τής Βεργούλης (Άρκαδιουπόλεως) δέκα εξ μίλια, καί επομένως δύναταί τις
νά ΰποστηρίξη δτι δρθως τίθεται επί τής θέσεως τής Δρουζιπάρας ή Μεσ
σήνη, (Μεσήνη, Μεσύνη, Μεσυνί). Εΐς παλαιόν πίνακα περί το>ν εκκλησια
στικών θρόνων καί τής τάξεως τής πρτοτοκαθεδρίας, άναφέρεται μετά τόν
1) Η ρ ό δ ο τ ο ς.Ζ.105 «... Τοότφ δέ ές λόγοτς έλΦών Ξέρξης καί ΰπαρχον έν
τφ Δορίσκω τοΰτω καταστήσας Μασκάμην τον Μεγαδόστεω, τδν δέ -ύπό Δαιρείοτ σταθόντα καταπαύσας, έξήλαυνε τόν στρατόν διά της Θρηΐκης έπί τήν Ελλάδα...».
2) AN TON II ANGUS ΤΙ ITINERARI-UM. έκδ. W E SSEL IN G . σελ. 323.
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Μητροπολίτην Αίνου «τής Ιπαρχίας Ευρώπης δ Δριζιπάρων ήτοι Μεσσήνης»(]). 'Ύπό του Θεοφύλακτου Σιμμοκάτου(12), ακμάσαντος τον Σ Τ ' αιώ
να μ.Χ. καί τό πρώτον ήμισυ του Ζ αΐώνος, άναφέρεται ή Δρουζιπάρα ύπό
τό ονομα Δριζίπερα. Τό 591 μ.Χ. ύπέστη επιδρομήν εκ μέρους του Χαγάνου
των ’Αράβων, κατά τον Θεοφύλακτου Σιμμοκάτην, οπότε καί έπυρπολή-θη
ύπ’ αυτού δ ναός, τού εκεί μαρτυρήσαντος επί Μαξιμιαναύ τό 300 μ.Χ. μάρτυρος ’Αλεξάνδρου. Ή Μεσσήνη, ώς αναφέρει ό Χωνιάτης(345), έδεινοπάθησε
πολύ μετά την άλωσιν τής Κων)πόλεως ύπό τών Λατίνων καί άλλων επιδρο
μέων, ώς ύπήρξεν ό ήγεμών τών Βουλγάρων ’Ιωάννης Ά σέν ή Σκυλογιάννης, άναφέρεται δέ μεταξύ τών καταστραφεισών ύπ’ αυτού πόλεων. Εις τούς
χάρτας πλήν τών χωρίων Μέγα καί Μικρόν Καριστεράν, άναφέρεται εις μι
κρόν άπόστασιν ΒΑ τού Μεγ. Καριστεράν καί χωρΐον Μουσιλλί ή Μισσινί.
24)
Δρΰς (Δρύς κ ατ ά
Σ έ ρ ρ ε ι ο ν ) . Πολλαί πόλεις εις τήν
αρχαιότητα εφερον τό ονομα τούτο, κυρίως λόγω τού ότι εγγύς ή εντός δά
σους έκ δρυών εκειντο. Εις τον φορολογικόν πίνακα τών συμμαχίδων πόλεων τών
’Αθηναίων, τών καταβαλλουσών τον φόρον προς αιιτούς μετά τούς Μηδικούς
πολέμους, τον άνευρεθέντα εις τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών(’ ) κεχαραγμένον επί μαρμάρινης πλακός άναφέρεται καί πόλις «Δρύς παρά Σέρρειον». Ε 
δώ πρόκειται περί αυτής, δηλαδή τής ευρισκόμενης παρά τό άκρωτήριον Σέρρειον τής Θράκης (αμέσως δυτικώς τής ’Αλεξανδρουπόλεως). Άναφέρεται
ύπό τού Σκύλακος τού Καρυανδέως (προ τού 500 π.Χ.) (δ). ’Επίσης υπό
τού Δημοσθένους( 6), καί τού Πολυαίνου( 78). Κατά Θεόπομπον παρ’ Ά ρποκρατίωνι(δ) ιδρυτής τής πόλεως Δρυός ύπήρξεν ό στρατηγός τών ’Αθη
ναίων Ίφικράτης, ό επί θυγατρι γαμβρός τού βασιλέως τών Όδρυσών Θρα
1 )
Ρ ά λ λ η καί Π ο τ λ η .
ενθ. άνωτ. σελ, 457.
2) Θ ε ο φ ύ λ α κ τ ο ς Σ ι μ μ ο κ ά τ η ς. Ίστορίαι. VII.X καί V I .5.
3) Ν ι κ ή τ α ς Χ ω ν ι ά τ η ς .
Τά ,μετά τήν άλωσιν ύπό τών Λατίνων, σ. 405,
4) Δελτίον Άρχαιολογίας (1888) σελ. 115.
5) Σ κ ύ λ α κ ο ς Κ α ρ υ α ν δ έ ο ο ς .
Περίπλους. σελ, 60. «Κατά ταΰτα έν
τή ήπείρω βαπόρια Δρυζώνη...» Ό Σχολιαστής τού Σκύλακος γράφει τά έξης: «Αρτιζώνη, άνάγνωθι Δρύς, Ζώνη- ώς Στέφανος «Δρΰς πόλις Θράκης, Έκαταΐος Εύοώπη».
Ό δέ Νικάνδρου σχολιαστής τήν χώραν ταύτην Όρφέως Δρΰας όνομάζει. «Τής Αίνου
πλησίον έστίν ό ποταμός ‘Έβρος· ού μακράν δέ τού ποταμού καί Ζώνη πόλις, μεθ’ ήν
ό& Όρφέως Δρύές είσιν, ύφ ! δς τό Ζηρύνθιον δντρον», Ό Σκύλα ξ ώς βλέπομεν άμιλεί περί εμπορίων Δρυζώνη,—Δρύς καί Ζώνη.
G) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς
Κατά Ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ ο υ ς ,
«...καί εβς τούτο
κατέστησε τόν Ίφικράτην Απορίας ώστε άπελθόντα είς ’Άντισσαν οίκεΐν καί πάλιν
είς Δρύν.,.ι» (Ά ν α σ σ α άναφέρεται αρχαία πόλις τής Λέσβου).
7) Π ο λ ύ cn ι ν ο ς.,Β.22.3. «Ίσχόλαος ύπό Χαβρίου πολιορκούμενος έν Αρυί,
μέλλοντος προσάγειν τους κριούς...» (Ίσχόλαος στρατηγός Λακεδαιμονίων).
8) Ά ο π ο κ ρ α τ ί α> ν. είς λέξιν, «Δρύς... έστι δέ καί έτέρα έν Θράκη... Ταύ
την Θεόπομπος έν εικοστή πέμπτη φησίν ύπό Ίφικράτους κατοικισθήναι!».

77

Όρια καί πόλεις της Αρχαίας Θράκης

κών Κότυος τοΰ Α ' (381— 351 π.Χ .). Φαίνεται ότι τούτο δεν είναι αληθές,
δεδομένου δτι ή πόλις άναφέρεται, ώς ύπάρχουσα, υπό τοΰ Σκύλακος, δηλα
δή προ 140 ετών περίπου τής εποχής τοΰ Κότυος και τσΰ Ίφικράτους. Τό
μάλλον βέβαιον είναι οτι την εποχήν εκείνην έγκατεστάθη ό Ίφικράτης εις
την πάλιν Δρΰν, ώς εξάγεται σαφώς έκ των γραφόμενων υπό τοΰ Δημοσθέ
νους και επομένως τό «κατοικισθήναι» τοΰ Θεοπόμπου δέον νά έρμηνευθή
ώς κατοικήσαντος καί οχι φς ιδρΰσαντος ώς τινές υποστηρίζουν. Ή θέσις
αύτής, ώς 6 σχολιαστής τοΰ Σκύλακος αναγράφει, εΰρίσκετο μεταξύ τοΰ Σερρείου ακρωτηρίου καί τής πόλεο)ς Ζώνης ευρισκόμενης δυτικώς τοΰ 'Έβρου,
άλλα καί τοΰ Δορίσκου. Άμφότεραι α'ι πόλεις αΰται πρέπει νά ΰπήρχον μεταξύ Άλεξανδρουπόλεως καί Σερρείου.
25) Έ ρ γ ί σ κ η — Σ ε ρ έ ν τ ι ο ν — Σ ι ρ ο ύ ν τ ζ ι ο ν — Σ ε ρ έ ν τ ζ ι ο ν — Σ τ ρ ά ν τ ζ α . ’Αρχαία πόλις τής Θράκης άναφερομένη υπό τοΰ
Δημοσθένους ( 1). Κατά τον 'Αρποκρατίωνα ώνρμάσθη Έργίσκη έκ τοΰ υίοΰ
τοΰ Ποσειδώνος καί τής νύμφης ’Άβας. Την πόλιν ταύτην κατέλαβεν ό Φί
λιππος ο Β ' τό 346 π.Χ. μετά τοΰ Σερρείσυ, Ίεροΰ ορούς καί άλλων, ώς ό
Αισχίνης αναφέρει. Κατά τον σχολιαστήν τοΰ Δημοσθένους την Έργίσκην
αντικατέστησε τό Σερέντιον ή Σιρούντζιον τών Βυζαντινών, ή νΰν Στρά
ντζα, επί τών υπωρειών τοΰ Μικρού Αίμου (Στράντζα Βαλκάν).
26) Ζ ώ ν η . ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, ευρισκόμενη εις τήν χώραν
τών Κικάνων. Άναφέρεται ύπό τοΰ Ηροδότου κατά τούς Περσικούς πολέμους(12), ώς καί ύπό τών 'Εκαταίου (3) , Σκύλακος τοΰ Καρυανδέωςζ4), τοΰ

1) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς .
Π ε ρ ί
στ φ α ν ο ύ .
27.
. .τάΰτα· τά χωιρία
& νΰν ούτος διέσυρε
(ό Φίλιππος), τό Σέρρειον και τό Μυρτηνόν καί τήν
Έργίσκην, ούτω γίγνοινθ’ αί όρκοι...». — Ό I δ ι ο ς. Π ε ρ ί Α λ ο ν ν ή σ ο υ .
37.
«'Ώσπερ 5έ τούτα ϊσμεν, κάκεΐνα ϊσμεν, τίνι μηνί καί τιίνι ήμέςρ Σέρρειον
τείχος καί Έργίσκη καί Ιερόν δρσς έάλω». — Α ι σ χ ί ν η ς .
Περί σ τ ε φα
ν ου. 82 «Όύτός έστιν, ώ δνδριες ’Αθηναίοι, 6 πρώτος έξευρών Σέρρειον τείχος καί
Δορίσκον καί Έργίσκην καί Μυρτίσκην καί Γάνος καί Γανιάδα χωρία ών ουδό τά
όνό,ματα ήδειμεν πρότερον».
2) Ή ρ όδ ο τ ο ς.Ζ,59. «...τάς μέν δή νέας τάς πάσας άπικομένας ές Δορίσκον
αΐ ναύαρχοι κελεύσαντος Ξέρξεω ές τό αίγιαλόν τόν προσεχέα Δρομίσκφ Ικόμισαν, έν
τώ Σ'άλη τε Σαιμοθρηκίη πεπόλισται πόλις καί Ζώνη, τελευταία δέ αυτού Σέρρειον
άκρη όνομαστή». — Ό ΐ δ ιο ς.Ζ.108. «Παραμείβετο δέ πορευόμενος έκ Δορίσκου,
πρώτα μέν τά Σαμοθρηίκια τείχεα, τών έσχατη πεπόλισται προς έσπέρης πόλις τη
σΰνσμά έστι Μ&σαμβρίη». (Δηλαδή αί πόλεις Σάλη, Ζώνη, Δρυς, Σέρρειον τείχος καί
Μεσημβρία ύπήγοντο είς τήν Σαμοθράκην).
3) Σ τ έφ αι ν ο ς

Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ,

4) Σ κ ύ λ α κ ο ς Π ε ρ ί π λ ο υ ς
σχόλιον είς πόλιν Δρΰν.

είς λέξιν Σέρρειον.
ώς άνω. σελ. 60 (έκδ. Ζωσιμαδών). Βλέπε
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'Απολλώνιου του Ροδίου( 5). 'Τπό του Νικάνδρου(12) άναφέρονται «Ζωναία
ορη» καί παρά ταύτην, κατά τάς μυθτκάς αφηγήσεις, ήσαν τά άλση του Ό ρ φέως, ένθα κατά τον Πομπώνισν Μέλαν(34567) ο Ό ρφ εύς διά τής λύρας του
συνεκίνει ζώα, δάση καί ποταμούς. Μετά τούς Περσικούς πολέμους ή Ζώνη
υπήρξε μεταξύ τών συμμαχίδων πόλεων των Αθηναίων των καταβαλλουσών
τον συμμαχικόν φόρον,^ τον διαρρυθμισθέντα τό 425 π.Χ., ώς πιστοποιείται
έκ τεμαχίου μαρμάρινης πλακός άνευρεθέντος εις τό δάπεδον του Παρθενώνοςί/’). Ή πόλις εξέλιπεν ενωρίς μη άναφερομένη υπό τών μεταγενεστέ
ρων συγγραφέοτν. Ή θέσις αυτής δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένη, πάντως
εύρίσκετο παρά την σημερινήν ’Αλεξανδρούπολην καί δυτικώς αυτής. Εις
τούς χάρτας 1)200.000 εκδ. 1920 αναγράφεται ή θέσις αυτής περί τά 0
χιλμ. άνατολικώς τής Μάκρης.
27) Ή ρ α ΐ ο ν τ ε ί χ ο ς . Αρχαιότατη πόλις επί τής Θρακικής πα
ραλίας, αποικία τών Σαμίων κατά μαρτυρίαν Λιανυσίου τού Χαλκιδέως έν
πεμπτω περί κτήσεων βιβλίω, διασωθεϊσαν ύπό τού 'Αρποκρατίιονοςίύ). (Ιδρΰθη πιθανώς τό 603 π.Χ. Άναφέρεται ύπό τού Δημοσθένους(6) εις τόν
Γ ' ’Ολυνθιακόν, οπότε, λόγω τής στρατηγικής αυτού θέσεως έπολιορκεΐτο
από τριών ή τεσσάρων ετών ύπό τού βασιλέως τών Μακεδόνων Φιλίππου τοϋ
Β ' οί κάτοικοι αυτού έζήτησαν την βοήθειαν τών συμμάχων αυτών Α θη 
ναίων, ούτοι καίτοι έψήφισαν την αποστολήν 40 πλοίων καί 60 ταλάντων τό
έτος 349 π.Χ. επί άρχοντας Καλλίμαχου, άπέστειλαν τόν Χαρίδημον μόνον
με 10 πλοία κενά πληρωμάτων (μαχητών) καί 5 αργυρά τάλαντα. Ή θέσις
αύτού προσδιορίζεται μεταξύ Περίνθου (Ή ρακλείας) καί Βισάνθης (Ραιδεστοϋ).
28) ’Ί σ μ α ρ ο ς — Μ α ρ ώ ν ε ι α ,
Ή πόλις Ησμαρος ύπήρξεν έκ
τών αρχαιότατων τών Κικόνων, εις την νότιον Θράκην καί παρά την λί
μνην Ίσμαρίδα, 'Ω ς πόλις ’Ίσμαρος άναφέρεται ύπό τού Ό μ ή ρ ου(7) την ό
1) ’Α π ο λ λ ώ ν ι ο ς
δ Ρ ό δ ι ο ς .
1Αργόν αυτικά. Α ' 28—'30. «Φηγοί iV
άγριάδες κείνης έ'τι σήματα μολπής - άχνης Θρηϊκίης Ζώνης έπι τηλεθόωσαι».
2) Ν ι κ ά ν δ ρ ο υ . Θ η ρ α ϊ κ ά . V. 461-462. «'Έβρος, ΐνα Ζωναία τε βρη,
χιόννεσι φάληρα».

3) POMPONII MELAE. Β. σελ. 8 καί Β. σελ. 28.
4) Βλέπε ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 1888. σελ. 115, ένθα σημειούται καί «Ζώνη
παρά Σέρρειον».
5) 'A Qπ ο %ρ α τ ί ω ν, είς λέξιν. «Ήραΐον τείχος».
6) Δ η μ ο σίθέ ν η ς Ό λ υ ν θ ι α κ b ς Γ .4. «Μέμνησθε, (δ άνδρες ’Αθηναίοι,
δτ’ άπηγγέλθη Φίλιππος ύμϊν έν Θράκη τρίτον ή τέταρτον έτος τουτί Ήραΐον τείχος
πολιορκώνκ
7) ' Ο μ ή ρ ο υ Ό δ ύ σ σ ε ι α. I. 39. «Ίλιόθεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι
πέλασσεν Ίσμάρω. ένθα δ’ έγώ πόλιν έπραθον, ώλεσα δ’ αυτούς...» — 'Ο ίδιος. 1.1 £?6.
«άτάρ αΐγεον άσκάν εχον μελανός οΐνοιο - ήδέος, ον μοι έδωκε Μάρων, Βύάνθεος υίός,
ίερεύ; ’Απόλλωνος, δς Ίσμαρον ιάμφιόεβήκήει, ούνεκά ·μιν σύν παιδί πρισχάμεθ’ ήδέ
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ποιαν κατέλαβε καί έλεηλάτησεν ό Όδυσσεύς, όταν μετά τήν αλωσιν τής
Τροίας οί άνεμοι τον ερριψαν μετά των συντρόφων του είς τήν παραλίαν
τής Θράκης, Επίσης περαιτέρω ό 'Ό μηρος αναφέρει τον Μάρωνα ιερέα
τοΰ ’Απόλλωνος, τον όποιον έσωσε μετά του υ'ιοΰ αύτοΰ και τής γυναίκας ό
Όδυσσεύς, κατά τήν πολιορκίαν τής πόλεως, καί ό όποιος τοΰ έδώρησεν
επτά τάλαντα χρυσοΰ, άργυροΰν κρατήρα καί δώδεκα αμφορείς ακράτου γλυ
κέος οίνου, μέρος τοΰ οποίου εχρησιμαποίησε διά νά μεθύση τον περίφημου
κύκλωπα Πολύφημον. Φαίνεται οτι ή πόλ;ις ’Ίσμαοος έξέλιπεν ενω
ρίς, διότι δεν άναφέρεται οΰτε ύπό τοΰ Σκύλακος τοΰ Καρυανδέως (6ος π.Χ.
αιών) ουίτε υπό τοΰ μεταγενεστέρου αύτοΰ Σκύμνου τοΰ Χίου(' ) ό όποιος
αναφέρει τήν Μαρώνειαν, τήν οποίαν, ώς γράφει, κατώκουν πρότερον οί
κάτοικοι τής Ίσμάρου, καί ότι αΰτη κατόπιν άπετέλεσεν αποικίαν τής Χίου.
Ό Στράβω ν(5) αναφέρει τήν Μαρώνειαν μετά τήν Βιστωνίδα λίμνην καί
τότε Ίσμάραν καλουμένην πλησίον τής Μαρωνείας. Ό 'Ηρόδοτος(3) περι
γράφουν τήν πορείαν τοΰ Ξέρξαυ μετά τήν παρά τον Δορίσκσν έπιΰεώρησιν
καί καταμετρησιν τοΰ στρατού καί τοΰ στόλου, γράφει ότι μετά τά άνήκοντα
είς τήν Σαμοΰράκην φρούρια (πόλεις), ήτοι τήν Σάλην, Ζώνην, Δρϋν, Με
σημβρίαν τήν δυτικωτέραν όλων, υπήρχεν επί τής παραλίας ή πόλις Στρύμη
αποικία των Θασίων, μεταξύ δε Μεσημβρίας καί Στρύμης έρρεεν ό ποταμός
Αίσσος, ό όποιος φαίνεται οτι είναι ό νΰν χείμαρος Γιαλί Δερέ. Μετά τήν
Στρύμην ό Ξέρξης διή?ά>εν διά των εξής κατά σειράν πόλεων Μαρωνείας,
Δικαίας, καί Άβδήρων. Περαιτέρω δέ ό Ηρόδοτος επεξηγεΐ, ώστε νά μή
άφίνη καμμίαν αμφιβολίαν, «ταύτας τε παρεξήϊε καί κατά ταύτας λίμνας όνο-123
γυναικί—άζόμενοι’ ώκει γάρ έν άλσεϊ δενδρήεντι—Φοίβου ’Απόλλωνος. 'Ο δέ μοι πόρεν
αγλαά δώρα'—χρυσοΰ μέν μοι δώκ’ εύεργέος έπτά τάλαντα,—δώκε δέ μοι κρατήρα
πανάργυρον, αΰτάρ έπειτα—οίνον έν άιμφορεΰσι δυόδεκα πασιν άψύσσας—ήδύν, άκηράσιον, θειον ποτόν’...»
1) Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς . στ. 674. «... πραμήκης έστί λίμνη Βιστωνίς. ΕΙτεν Μαρώνει’ <χδ κατοικήσαι τδ πριν τούς Κίκονας ίστοροΰσι τούς έν Ίσμάρφ. Αυτή δέ Χίων
έγένεθ* ύστερον κτίσις».
2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 47. «'Ό τι μετά τδν Νέστον ποταμόν προς άνατο,λάς
°Ά6δηρα πόλις... εϋτα Δίκαια πόλις πλησίον, ής ύπέρκειται λίμνηι .μεγάλη, ή Βιστωνίς’
εΐτα πόλις Μαοώνεια». — Ό ί δ ι ο ς , Ζ, 331. 44. «Μετά δέ τήν άνά μέσον λίμνην
Ξάνθεια, Μαρώνεια καί ’Ίσμαρος, αί των Κικόνων πόλεις’ καλείται δέ νΰν Ίσμάρα
πλησίον τής Μαρωνείας’ πλησίον δέ καί ή Ίσμαρίς έξίησι λίμνη».
3) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς Ζ. 108. «Παοαμ,ειβετο δέ πορευόμενος έκ ΔοριΟκου πρώτα μέν
τά Σαμοΰρηΐκια τείχη, των έσχάτη πεπόλισται προς έσπέρην πόλις τή οΰνρμά έστι
Μεσημβρίη. νΕχεται δέ τούτης Θασίων πόλις Στρύμη, διά δέ σφέων τοΰ μέσου Αίσ
σος ποταμός διαρρέει... Διαβάς δέ τοΰ Αίσσου ποταμού τό ρέεθρον άπεξηραμένον πόλιας Έλληνίδας τάσιδε παραμείβετο, Μαρώνειαν, Δίκαιαν, ’Άβδηρα. Ταύτας τε δή
παρεξήϊε καί κατά ταύτας λίμνας δναμαστάς τάσδε, Μαρωνείης μ,έν μεταξύ καί Στρύ-
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μαστάς τάσδε, Μαρωνείας μέν μεταξύ καί Στρύμης κείμενην Ίσμαρίδα, κα
τά δέ Δίκαιαν Β ιστωνίδα».
Κατά τον Άρριανόν (95—180 μ.Χ.) εις την άνάβασιν ’Αλεξάνδρου ( ]) ,
έκεΐθεν, δηλαδή διά Μαρωνείας, διήλθεν ό Μέγας ’Αλέξανδρος κατά τήν προς
’Ασίαν εκστρατείαν, καί άποκαλείται ύπ’ αυτού πόλις Έλληνίς. 'Η Μαρώνεια άναφέρεται μεταξύ των συμμαχίδων πόλεων των Αθηναίων των έκτιουσών φόρον είς αυτούς μετά τά Περσικά. ’Από τούς ’Αθηναίους άπέσπασεν βραδύτερον τ ή ν ‘Μαρώνειαν ό βασιλεύς των Μακέδόνων Φίλιππος ό Β '
καί παρέμεινεν εκτοτε υπό τούς Μακεδόνας καί τούς διαδόχους αυτών. ’Από
τής βασιλείας Πτολεμαίου τοϋ Γ ' τού Ευεργέτου (247— 222 π.Χ.) αΐ περί
τήν Λυσιμάχειαν, Αίνον καί Μαρώνειαν πόλεις τής Θράκης ύπήχθησαν ύπό
τούς βασιλείς τής Αίγυπτου, μέχρι τής βασιλείας τού Φιλίππου τοϋ Ε ' (221
— 178) οπότε ύπήχθησαν καί πάλιν ύπό τούς Μακεδόνας. ’Από τοϋ Φιλίπ
που άφηρεθησαν ύπό τό)ν Ρωμαίων μετά τήν παρά τάς Κυνός κεφαλάς ήτ
ταν του, καί παρέμειναν έλεύθεραι, παρά τό δτι οι Ρωμαίοι εΐχον ύποσχεθή
ταύτας καί δή τήν Αίνον καί τήν Μαρώνειαν είς τον βασιλέα τής Περγάμου
’Άτταλον, φίλον καί σύμμαχον αυτών. 'Ω ς προς τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως ύπάρχει σύγχυσις, ίσως αδικαιολόγητος κατόπιν τών όσων γράφει δ
Ηρόδοτος. Ό 'Ηρόδοτος ρητώς αναφέρει δτι μεταξύ τϋς Στρύμης καί τής
Μαριονείας ύπήρχεν ή λίμνη Ίσμαρίς, ή σημερινή λίμνη Άνακία (Ά νά
γκιόλ) είς τήν οποίαν χύνεται ό δυτικώς τής Κομοτινής ρέων ποταμός Μπόσπος (Ά κμάρ Ρ ), ώς καί ό διά μέσου τής πόλεως Κομοτινής διαρρέων Μπουκλουντζάς Ρ . (Βλέπε χάρτης 1/200.000 έκδ. 1950 και 1/100.000). 'Η λί
μνη ’Ανακία μετωνομάσθη έκ τοϋ παρ’ αυτήν χωρίου Μητρικού (Άνάκιον)
εις Μητρικού. Ό εΐς έκ τών δύο ποταμών τών έκβαλλόντων είς τήν λίμνην
άντικατέστησαν τά αρχαία όνάματα αυτών Ησμαρος ή Σχοΐνος.
’ Έ κ τό>ν ανωτέρω εξάγεται δτι ή θέσις τής αρχαίας Μαρωνείας εύρισκετϋ δυτικώς της λίμνης Ίσμαρίδος (Ά νακίας ή Μητρικού) καί μεταξύ
τών δύο λιμνών Ίσμαρίδος καί Βιστωνίδος, καί οχι νοτίως τής νύν Μαρω
νείας, ένθα είς παλαιοτέρους χάρτας (1/200.000 εκδ. 1920) σημειοΰται ή
πόλις Στρύμη αποικία τών Θασίων (βλέπε περαιτέρω). Ό ίδιος ώς ανω
τέρω χάρτης σημειώνει τήν άρχαίαν πόλιν Μαρώνειαν νοτίως τής λίμνης Ί 
σμαρίδος καί παρά τήν θάλασσαν. Ό Σκύμνος δ Χίος αναφέρει οτι τήν Μαρώνειαν κατώκισαν οί πρώην κάτοικοι τής Ίσμάρου. Ή Μαρώνεια άναφέρεται ώς σημαντική πόλις καί κατά τον 4ον μ.Χ. αιώνα, ύπό τοΰ Άμμιανοΰ
Μαρκελλίνου (12) , κατά δέ τον 6ον αιώνα άναφέρεται ύπό τού Ίεροκλέους είς
1) Ά ρ ο ι α ν ο ΰ . Ά ν ά 6 α σ ί ς
Ά λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ. A. II. 4. «Διαιδάς δέ
τον Στρνμόνα παρήιμειβε to Πάγγαιον όρος τήν ώς έπΐ Ά&δηρ;α καί Μαρώνειαν πό
λεις 'ΕΛληνίδας έπί θαλάσση ώκισιμένας».
2) ΑΜΜΙΑΝΙ M ARCELLINI, RERUM GE ST ARUM X X V II. 1).12,
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τον Συνέκδημον ώς μία των σημαντικών 7 πόλεων τής επαρχίας Ροδόπης.
Έκ τής Μαρωνείας κατήγετο ή γνωστή φιλόσοφος καί συγγραφεύς 'Ιππαρχία (328 π.Χ .), ή οποία καίτοι κατήγετο έξ εγκρίτου καί πλούσιας οικογέ
νειας, έρωτεύθη καί συνεζεύχύη τον πτωχόν καί άσχημότατον Θηβαίον κυνικόν φιλόσοφον Κράτητα παρά την ύέλησιν των γονέων αυτής. Έ κ τής
πόλεως ταύτης κατήγετο καί ό ποιητής Σωτάδης, τοΰ οποίου τά ποιήματα
δεν διεκρίνοντο επί σ&μνότητι, έφονεάθτ) δε ούτος εντολή τοΰ Πτολεμαίου,
τον οποίον ήλεγξε δηκτικώτατα, διαμένων τότε είς ’Αντιόχειαν, διά τον μετά
τής αδελφής αΰτοϋ Αρσινόης γά μ ο ν (').
29) Κ α ρ τ ε ρ ά .
’Αρχαιότατη πόλις των Κικάνων, πρωτεύουσα τοΰ
μυθικού βασιλέως Διομήδους. Ό Στράβων(12) περί αύτοΰ γράφει: «Δείκνυται δε καί τό βασίλειον Διομήδους από συμβεβηκότος καλούμενον Καρτερά
κώμη διά την έρυμνότητα». Ή θέσις αυτής κατά τον Στ. Κυριακίδην εύρίσκετο επάνω από την λίμνην Βιστωνΐδα όπου σώζονται ερείπια αρχαίου φρου
ρίου (βλέπε χάρτην 1/200.000) ή τουλάχιστον περί αυτά ένθα τύμβος προϊ
στορικός καλούμενος Μάλ - τεπέ(3) .
30) Κ α σ τ ρ α β ά ρ ζ α .
’Αρχαία πόλις τής Θράκης εις την χώραν
ιών Όδρυσών. Ταυτίζεται με την S U B Z U P A R A τοΰ ΓΟδοιπορικοΰ, κεί
μενη επί τής όδοΰ Φιλιππουπόλεως — Άδριανουπόλεως, καί αριστερά τοΰ
“Εβρου. Καλείται καί Καστόζορβα ή CASTRA R U B R A , άνα φέρεται καί
υπό τοΰ Προκοπίου (περί κτιαμάτων IV . II) ως άνακαινισθέν ύπό τοΰ ’Ι 
ουστινιανού Α ' φρούριον. Ταυτίζεται με τό νυν χωρίον GUAVAN.
31) Κ ο υ μ ο υ ν τ ζ ι ν ά — Γ κ ι ο υ μ ο υ ρ τ ζ ι ν ά — Κ ο μ ο τ ι ν ή.
Πόλις οχυρά τής Θράκης, μάλλον των Βυζαντινών χρόνων. Εις τό μόλις μέ
χρι πρό τίνος σωζόμ&νον τείχος αυτής άνεγι,νώσκετο επιγραφή «Θεοδοσίου
κτίσμα». Άναφέρεται ύπό τοΰ Γρήγορά (Β . 705) ώς καί ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ ώς Κουμουντζινά(4) . Ό περιηγηθείς τήν Θράκην τό 1433 σύμ
βουλος τοΰ Δουκός τής Βουργουνδίας B E R TR A N D O N ονομάζει τήν πάλιν
O A U M U SSIN καί αναφέρει οτι περιεβάλλετο ύπό Ισχυρού τείχους(5). Ό
1) ’Α θ η ν α ί ο υ . Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι σ τ α ί . X IV . 13. "Εσκωψε 6 Σωτάδης
τον Πτολεμαίον διά τοΰ έξης βωμολοχ ικοϋ στίχου: «Είς οΰχ δσίην τρωμαλίαν τό
κέντρου ώθει.» Περί δέ της θανατώσεως τοΰ Σωτάδη γράφει: «Πάτροκλος ούν δ τοΰ
Πτολεμ,αίου στρατηγός έν Καυνω τη νήσω λαβών αυτόν καί είς μολτβοΰν κεραμίδα
έμβαλών καί άγαγών είς τό πέλαγος κατεπόντισεν».
2) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 131, 44.
3) Βλέπε. ‘Ημερολόγιου Μεγ. ‘Ελλάδος 1931. σελ. 204.
4) Κ α ι ν τ α κ ο υ ζ η ν ά ς . ' Ι σ τ ο ρ ί α . II I. 70. σελ. 428. εκδ, Βόννης. «ΒαΟιλεΐ δε τω Καντακουζηνω έν Κουμουντζηνοΐς τήν έπάνοδον τής στρατιάς...» καί
περαιτέρω: «Βασιλεύς μέν οΰν τοΰς περί αυτόν συναγαγών έβάδιζεν εύτάκτως διά
Μεσσήνης τήν άγουσαν είς Κουμουντξηνά...» (Μεσσήνη ένταϋθα έννοεΐται ή Μοσσυνούπολις».
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1928. σελ. 120—121.
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DRETJX έπισκεφθείς την Θράκην τό 1666 ονο
(K T M A R G IN A ). Τέλος 6 Γάλλος περιηγητής
B E L IN (1517—1564) ονομάζει αυτήν COMκατέχει σήμερον ή πρωτεύουσα τής Δυτικής Θρά

32) Κ ύ ψ ε λ α — " Τ ψ α λ α . ’Αρχαία καί οχυρά μεσόγειος πόλις τής
Θράκης, κείμενη ολίγον νοτίως τής συμβολής τού ποταμού Έργίνου είς τον
"Εβρον. Εύρίσκετο έπί τής Έ γνατίας οδού, ή όποια καπά τον Στράβωνα (Ζ.
322.4) ήτο «βεβηματισμένη κατά μίλιον καί κατεστηλωμένη μέχρι Κυψελών
καί "Εβρου ποταμού». Έκτίσθη κατά τινα παράδοσιν υπό τού Κυψέλου, υιού
τού Ί ξ ίο ν ο ς Ο - Ή θέσις τής πόλεο>ς προσδιορίζεται είς τήν νύν τού χωρίου
"Τψαλα, κειμένου παρά τον ποταμόν Έβρον καί άνατολικώς αυτού. "Οταν
βασιλεύς των Όδρυσών Θρακών ήτο ό Εύρυτέλμης κατά τό 386 π.Χ., τά
Κύψελα άπετέλεσαν τήν πρωτεύουσαν αυτού, άργότερον δε μίαν των κυριωτέρων πάλειον αυτών. Τά Κύψελα δεν άναφέρονται κατά τήν περίοδον τού
Φιλίππου τού Β ' καί τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί τήν εισβολήν των Γαλατών.
Τό 261 π.Χ. άναφέρεται πολιορκία τούτων ύπό τού Σελευκίδου Άντιόχου
Β ' ( 12). Τό 200 π.Χ. τά Κύψελα περιήλάον είς τον βασιλέα των Μακεδόνων
Φίλιππον τον Ε ' καί από τούτου είς τούς Ρωμαίους. Έ πί Κότυος τού Α '
(381— 351 π.Χ.) άναφέρεται οτι είς τά Κύψελα έλειταύργησεν νομισματοκοπεϊον των Ό δρυσώ ν(3). Ό Πομπώνιος Μέλας(4) ονομάζει τήν πόλιν πε
ριφανή. Είς τό Ίεροσολυμητικόν (5) κατά τον 4ον μ.Χ. αιώνα άναφέρεται
ή πόλις ως στρατιωτικός σταθμός, ύπό δέ τού Άμμιανού Μαρκελλίνου τού
αυτού αίώνος Αατίνου συγγραφέως, άναφέροντος τάς πλέον σημαντικός πό
λεις τής Θράκης, δεν άναφέρονται τά Κύψελα, σημεΐον οτι ή πόλις εύρίσκε
το έν παρακμή. ’Τπό τού Τίτου Αιβίου, Πλινίσυ, Πτολεμαίου Κλαυδίου,
καί Πολυαίνου(6) άναφέρεται ώς ίσχυρώς ώχυρωμένη πόλις. Ό Άππια1) ’Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς . 1. 8. 2. 4. «Τί> όνομα Ί ξίω ν άναφέρεται ύπό τοΰ ’Απολ
λοδώρου, ώς ονομα τοΰ Ίξίονος, υίοΰ τον Πειριθόου έν. Λαρίσσης, ένος έκ των. λαβόντων μέρος είς τό κυνήγιον κατά τοΰ κάπρου τής Καλυδώνος.
2) Π ο λ ύ α ι ν ο ς . Σ τ ρ α τ η γ ή μ α τ α . IV . 16. «Ά ντίοχος (Ά ντιόχου)
έπολιόρκει Κύψελα, Θρφτταν πόλιν ,έχων σύν αύτω Θρακών εύπατρίδας πολλούς ών
ήγοΰντο Τίρις καί Δρομιχαιτης. Τούτους κοσμήσας στρεπτοϊς χρυσοϊς καί δπλοις άργυροπάστοις, προήλθεν έπί τήν μάχην. Οίΐ. δέ από των Κυψέλων, ίδόντες τούς όμρφύ1λους καί όμογλώσσους, πολλφ χρυσω καί άργύρφ κεκοσιμημενους, μακορίσ'αντες αυτούς
τής μετ’ Ά ντιόχου στρατείας, τά όπλα καταβαλόντες πρασέθεντο καί ήσαν αντί πολε
μίων ούμμαχο-ι».
3) Βλέπε Β. C. Η. 20. σελ, 478.
4) ΡΟΜΡΟΝΙΙ MELAE. DE SITA ORB IS . Β. 11. 6.
INGENS ALIQUANTQ CTPSELA.
5) ITINERARIUM HIERQSOLTM. σελ. 602.
6) T IT U S L IV IU S . X XXI. 16. «DEINCEPS A L IA CAE TELL A, CTPSELA,
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νό ς(') αναφέρει την πάλιν 7.ατά τους χρόνους των πολέμων τοϋ Σύλλα κατά
τοΰ Μιθριδάτου (84 π .Χ .). Ή περαιτέρω Ιστορία των Κυψελών είναι συνδεδ&μένη με την τοιαύτην τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Άνεκαινίσθη υπό
τοϋ αΰτοτκράτορος ’Ιουστινιανού κατά τον Προκόπιον. Δεν άναφέρεται υπό
τοΰ Ί&ρακλέους εις τον Συνέκδημον, άλλα βραδυτερον.
38)
Η έ ν δ η. Αρχαιότατη πόλις τής Θράκης, κείμενη βορείως τής
πόλεως Αίνου. Τ πήρξεν αποικία των Ίώνων, ώς αναφέρει ό Π α υ σ α ν ία ς Ο .
Είναι άγνωστος ή θέσις αυτής.
34) Μ υ ρ τ η ν ό ν ■
—- Μ υ ρ ι ό φ υ τ ο ν .
’Αρχαία πολίχνη τής Θρά
κης, ή οποία λόγω ΐσως τής στρατηγικής αυτής -θέσεως κατελήφθη τό 346
π.Χ. υπό τοΰ Φιλίππου Β ', ώς αναφέρει δ Δημοσθένης(3). Ή θέσις αυτής,
έξ έπιγραφής εύρεθείσης επί τόπου, και άναφερούσης τό όνομα αυτής, φαί
νεται νά ταυτίζεται μέ την επί τής ανατολικής παραλίας τής Προποντίδος,
μεταξύ Χώρας καί Περιστάσεως, πολίχνης Μυριοφύτου (Μιρεφτέ), τοΰ
οποίου τό όνομα άναφέρεται πολλάκις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 'Τπέστη πολλάκις έπιδρομάς καί καταστροφάς ύπό των διαφόρων βαρβάρων
καί Βουλγάρων.
35) Μ α ξ ι μ ι α ν ο ύ π ο λ ι ς — Μ ο σ υ ν ο ΰ π ο λ ι ς — Μ ε σ σ ή ν η .
Ή πόλις αυτή τής δυτικής Θράκης, φαίνεται ότι έκτίσθη τό πρώτον ύπό τοΰ
Ρωμαίου αύτοκράτορος Μαξιμιανοΰ, τοΰ οποίου καί εφερε τό όνομα κατ’
άρχάς. Μνημονεύεται ύπό τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου τον 4ον μ.Χ. αίώνα(4)
καί βραδυτερον τον 6ον αιώνα ύπό τοΰ 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκδημον, ώς
μία των 7 πόλεων τής επαρχίας Ροδόπης(5) καί υπό τοΰ Προκοπίου (ΓΙε- 12345
ΕΤ DORISCON ΕΤ SESHEUM ...». — P L IN II. 18. «OPPIDUM CTPSEDA...» —
Πτολεμαίος Κλαύδιος. Γεωγραφικά. III. Ια. 13. — Πολύαινος ώς Ανωτέρω.
1) Ά π π ι αν ό ς. Μ ι θ ρ ι δ α τ ι κ ο ί π ό λ ε μ ο ι . Τόμ. ΙΓ, L V I. σελ. 140.
£κδ. Λειψίας. «^Ώδε δέ είπών (δ Συλλα ς ), ήλαυνεν έπί Κύψελο, διά Θράκης.........
Σύλλας μέν ούν από Κυψελών, καί Μιθριδάτης έκ Περγάμου συνήεσαν αύθις είς
λόγους...»
2) Π α υ σ α ν ί α ς V . X X V II. 8. «Των δέ έν Θράκη Μενδαίων τό Ανάθημα (είς
’Ολυμπίαν) εγγύτατα... και κεΐται μέν παρά τδν Ήλεΐον Άναυχίδαν, |χ ε ι δέ Αλτήρας
Αρχαίους. Έλ&γεΐον δέ Ιπ’ αυτό γεγραμμένον έστίν έπί του μηροϋ* Ζηνί θεών βασιλει
άκροθίνιον Ινθάδ’ εθηκεν — Μενδαΐοι, Σίπτην χερσί βιασμένοι. — Τό μέν δή
Θράκιόν τι είναι τείχος καί πόλις δοικεν, ή Σίπτη, Μενδοοίοίς δέ αύτοΐς γένος τε Ε λ 
ληνικόν καί Από ’Ιωνίας έστίν, οίκοϋσι δέ Από θαλάσσης άνω τής προς Αϊνφ πόλει».

3) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς . Π ε ρ ί σ τ ε φ ά ν ο υ . 27. (234). «... ταϋτα τά χωρία
δ νΰν ούτος διέσυρε, τό Σέρρειον καί τό Μυρτηνόν καί τήν Έργίσικην..,»
4) ΑΜΜΙΑΝΙ MARCEiLLINI. X X V II. IV . 12. «ROD OP A ITUIC ADNEXA
MAXIMIANOPOLIN Η Α Β ΕΤ ...»
5) ' Ι ε ρ ο κ λ έ ο υ ς
Σ υ ν έ κ δ η μ ο ς .
«’Επαρχία Ροδόπης ύπδ ήγεμόν α,
πόλεις ζ' Κίνας, Μαξιμιανούπολις, Τραϊανούπολιςι Μαρώνεια, Τόπειρος, νΰν Ρούσειον,
Νικόπολις, Κερεόπυργος».
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ρί χτισμάτων. ΙΥ . II . 10) τής αυτής περιόδου, επί ’Ιουστινιανού του Α '( : ).
Βραδύτερον δμως το όνομα τής Μαξιμιανουπόλεως εξαφανίζεται καί άντ’ αυ
τής άναφέρεται τό όνομα Μοσυνούπολις, ώς όνομα πόλεως καί στρατοπέδου
έκπαιδεύσεως καί συγκεντρώσεως τής αυτοκρατορίας ( 12). Τινές υποστηρίζουν
οτι ή Μοσυνούπολις συμπίπτει μέ την νϋν πόλιν Κομοτινήν, τά Βυζαντινά
Κουμουντζινά. Τούτο δεν είναι αληθές, διότι ό Βασιλεύς ’Ιωάννης Καντακουζηνός(3) αναφέρει κεχωρισμένως τά Κουμουντζινά καί την Μεσσήνην (Μοσυνούπολιν) κατά την περίοδον τοϋ πολέμου αυτού προς τον Βούλγαρον λη
στήν Μομτζίλον. Ή θέσις αυτής, έκ των ύπό τοϋ Καντακουζηνοϋ ιστορού
μενων προσδιορίζεται επί τής οδού τής άγούσης από τό νΰν Πόρτο Λάγο
οπού εγγύς αυτού εύρίσκετο τό φρούριον —- πόλις Περιθεώριον προς Κουμουντζινά (Κομοτινή). Καί μάλλον εύρίσκεται περί τό 8ον χιλιόμετρου ΝΔ
τού σιδηροδρομικού σταθμού Κομοτινής ένθα τό χωρίον Μεσσούνη (Κίρ Σαρτζά. χάρφης 1/100.000) καί Σάριτζα — Μεσσίνα (χάρτης 1/200.000 φύλλον Ξάνθης).
36) Μ ε σ η μ β ρ ί α .
Μικρά αρχαία πόλις είς την χώραν των Κικόνων επί τής παραλίας, ή οποία κατά τον Η ρόδοτον(4), ήτο απέναντι τής
Σαμοθράκης καί τελευταία προς δυσμάς των είς αυτήν υπαγόμενων πόλεων
επί τής ηπείρου (Σάλη, Ζώνη, Δρυς, Σερρειον τείχος, Μεσημβρία), τάς ο
ποίας ό Ηρόδοτος άπσκαλεΐ «Σαμοθρηΐκια τείχη». Φαίνεται ότι έξέλιπεν ενω
ρίς διότι δεν άναφέρεται βραδύτερον. Ή θέσις αυτής προσδιορίζεται περί
τά 12 χιλιόμετρα δυτικώς τής νΰν Μάκρης καί παρά τον χείμαρρον Σαβλί
Δερέ (βλέπε χάρτην 1/200.000 εκδ. 1920 φ. Ξάνθης).
37) Μ έ τ ρ α ι — Τ σ α τ ά λ τ ζ α .
Κωμόπολις τής ανατολικής Θρά
κης κείμενη περί τά 9 χιλμ. ΒΔ τής λίμνης Μπουγιούκ Τσεκμετζέ καί παρά
τον δεξιόν κλάδον τού Μελανός ποταμού, επί των υπωρειών υψηλού τίνος λό
φου. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι ή ύπό τού Προκοπίου (περί χτισμάτων
1) Π ρ ο κ ό π ι ο ς .
Π ε ρ ί κ τ ι σ μ ά τ ω ν. ΙΥ . 11. 10. «Τά τείχη
αυτής», τά έν προβόλους σαθρά γεγονότα» έπεσκεδασεν δ αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός Α '.
2) Γ. Κ ε δ ρ η ν ό ς . 11. σελ. 452. εκδ. Βόννης, «...καί πολλά των έν Τριαδίτξη
φρουρίων κα,ταστρεψάμενος έπανηλθεν είς Μοσυνούπαλιν (δ Βασίλειος Β' δ Βουλγαροκτόνος). — I. Ζωναράς. X V III. 8. σελ. 118. εκδ. Λειψίας. «Είτα δ βασιλεύς (Βασί
λειος δ Β ') έξεστράτευσε κατά των Βουλγάρων, καί των έν Σαρδικη φρουρίων καταστρεψάμενος ενια έπανηλθεν εις Μοσυνουπολιν...»
8) Ι . Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς . III. 70. σελ. 428. έκδ. Βόννης, «...καί προηλθεν
δχρι πόλεως Μεσσήνης παλαιός έκ πολλών έτων κατεσκαμμένης (δηλαδή ή Μασυνοόπολις ήτο τό έτος 1343 από πολλών έτών καιτεσκαμμένη)... rHv γάο ολίγον έν φ διειχε
Περιθεώριον Μεσσήνης, Βασιλεύς μέν οίν τούς περί αυτόν συναγωγών έδώδιζεν ευτάκτως διά Μεσσήνης την άγουσαν είς Κουμουντζηνά».
4)
Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ. 108. «Π αρ αμείβει ο δέ· (δ Ξέρξης) πορευόμενος έκ Δορίσκου
πρώτα μέν τά Σαμοθρηίκια τείχη των έσχατη πεπόλισται προς έσπέρης πόλις τη όνομά
ίατι Μεσημβρίηρ.
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IV . 19) άναφερομενη Έπισκοπεία, ή οποία οΰσα πρότερον ατείχιστος, περιτειχίσθη υπό του αύτοκράτορος Ιουστινιανού Α ' (6ος αιών μ.Χ.). Ή πό
λις κατελήφθη υπό των Τούρκων τό 1371 επί Σουλτάνου Μουράτ τού Α '.
’Ή δη ονομάζεται Τσατάλτζα και έξ αυτής διέρχεται ή τελευταία προ τής
Κω/ν)πόλεως ώχυρωμενη τοποθεσία των Τούρκων, προ τής οποίας έκρατήθησαν οί Βούλγαροι κατά τον πόλεμον τοΰ 1912— 1913, παρά τάς προσπά
θειας προς διάσπασιν αυτής καί τάς μεγάλας αυτών θυσίας. Ή δυνάμει τής
Συνθήκης των Σεβρών καθορισθεΐσα 'Ελληνοτουρκική μεθόριος διήρχετο μό
λις 6 χιλιόμετρα δυτικώς ταύτης.
38)
Νίκη — Μικρά Νίκαια — Νικίτσα — Ο ύ σ τ ο δ ι ζός — Τζοΐδης.
Πόλις τής ανατολικής Θράκης, κείμενη μεταξύ Ά δριανουπόλεως καί Βεργούλης ( Άρκαδιουπάλεως — Λουλέ Μπουργκάς), επί
τής μεγάλης στρατιωτικής λεωφόρου Άδριανουπόλεως — Κων)πόλεως, έπί
τίνος των παραποτάμων τού Έργίνου, Ώνομάσθη Νίκη υπό τοΰ Μεγάλοι'
Κων)νου είς άνάμνησιν τής νίκης του κατά τοΰ Λικινίσυ (3η ’Ιουλίου 323
μ.Χ.), άργότερον δέ μετωνομάσθη είς Μικράν Νίκαιαν, προς διάκρισιν τής
έν Βιθυνία Νίκαιας ένθα συνήλθεν ή Α ' Οικουμενική Σύνοδος, καί μετέπειτα πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας τής Νικαίας μετά τήν άλωσιν τής
Κων)πόλεως υπό των Λατίνων τό 1204 μ.Χ. Κατά τινας ή θέσις αυτής συμ
πίπτει μέ τήν άρχαία,ν Θρακικήν πόλιν Ούστοδιζόν, καί δτι αύτη μετωνο
μάσθη είς Νίκην. Κατά τό 'Οδοιπορικόν τού Ά ντω νίνου(1) ή Ούστοδιζός
άπεΐχε τής Άδριανουπόλεως 1,8' μίλια(12) πράγμα τό όποιον συμπίπτει μέ
τήν είς τούς χάρτας 1/200.000 άναφερομένην πόλιν Νίκην (νύν χωρίον
Χάβζα ή Χάβσα) έπί τοΰ Χάσκιοϊ Λερέ ποταμού, καί οχι μέ τό νύν χωρίον
Κούλελι κείμενον ΝΑ τού άνω έπί τής αυτής οδού καί είς άπόστασιν 13.000
μ. τούτου περίπου, έπί τού Μπέστ Λερέ ή Σούδ Λερέ, παραποτάμων τοΰ Έ ρ 
γίνου ποταμού, ώς υποστηρίζουν άλλοι. Είς τεμάχιον τοΰ Ίλαρίου άναφέρεται ότι ή Νίκαια ή έν Θράκη ώνομάζετο πρότερον Ούστοδιζός. Τούτο
πιθανολογείται καί έκ τού δτι έκτοτε, δηλαδή από τού 5ου αίωνος μ.Χ. εμ
φανίζεται ή Νίκαια καί εξαφανίζεται ή Ούστοδιζός, υπό τήν γραφήν αύτήν.
Καί είς τήν κάρταν τού Ρ ήγα Φεραίου είς τήν θέσιν τής νύν Χάβσας (Χάψιας) αναγράφεται ή πόλις Ήστόδιζσν (παραφθορά τοΰ Ούστοδιζός). Ά λ 
λα τά ανωτέρω έρχονται είς άντίθεσιν μετά τά ύπό τού Λέοντος τού Σοφού
γραφόμενα δτι υπήρχε ν Επισκοπή τής Νίκης (Ν ίκαιας), αλλά καί τής Τζο'ίδου (Τζοΐδωνος — Τζοειδών) ή όποια κατά παραφθοράν είναι αύτή ή Ού1) ITINERARIUM ΑΝΤΟΝΙΝΙ. £»δ. WESSELING, σελ. 322.
2) 2 η μ ε ί ω σ ι ς. Τό Ρωμαϊκόν μίλιον, περί τοΰ όποιου πρόκειται ένταϋ&α, κατ’
άλλους των Αρχαιολόγων άνήρχετο etc 14.77,5 μ., καί κατ’ άλλους είς 1482,5 μ. Έ άν
λώ6ω|μεν τον μέσον ορον έχομεν 1480 μ., καί επομένως ή άπόστασις Άδριανουπόλεως—
Οΰστοδιξοϋ ήτο 18X1480— 26.640 μ,.
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στοδιζός, άναφερομένη ώς Τζοειδών υπό του Προκοπίου και Τζοΐ.δης υπό
του 'Ιεροκλέους, ώς μία των 5 πόλεων τής επαρχίας Αίμιμόντου. Φαίνεται ότι
υπήρχαν καί αί δυο αύται πόλεις, καί ή μέν Ούστοδιζός (Τζειδών — Τζοΐ
δης) εύρίσκετο παρά τό νΰν χωρίον Χάβζα (Χάβσα — Χαψία) άπέχον τής
Ά&ριανουπόλεως, οσον άναφέρεται υπό του 'Οδοιπορικού τοΰ Άντωνίνου, ή
δέ Νίκαια (Νίκη) εύρίσκετο επί τής θέσεως τοΰ νΰν χωρίου Κουλελί ήτοι
40 χιλιόμετρα ΝΑ τής Άδριανουπόλεως.
Π αρά την Νίκαιαν τούτην ήττήθη υπό των Γότθων και έφΟλ'εύθη ό
βασιλεύς Ούάλης τό 37.8' μ.Χ, καί οΐ Σκύθαι επίσης ήττήθησαν, ώς αναφέρει
ή “Αννα ή Κομνη.νή εις την Άλεξιάδα. Τό 812 μ·Χ. ή Νίκαια έδηώθη υπό
τοΰ Κρούμμσυ, οί δέ κάτοικοι αυτής μετεφέρθησαν εις Βουλγαρίαν.
39) Ν έ ο ν Τ ε ί χ ο ς . ’Αρχαιότατη πόλις καί φρούριον τής Θράκης
επί τής Προποντίδος, ευρισκόμενη περί τά 1.0 μιλιά Ν. τής Βισάνθης (Ραιδεστοΰ). Άναφέρεται υπό τοΰ ΞενοφώντοςΓ) καί συγκαταλέγεται μεταξύ
των τριών πόλεων, Βισάνθης, Νέου Τείχους καί Γάνου, τάς οποίας ό Σεύθης ό βασιλεύς των Θρακών ύπέσχετο νά δώση εις τον Ξενοφώντα άν έδέχετο νά παραμείνη πλησίον αύτοΰ. Την θέσιν αυτής κατέχει τό νΰν χωρίον
Ρούσκιοϊ ή Άγνατζίκ,
40) Ν ι κ ό π ο λ ι ς π ρ ο ς Ν έ σ τ ο ν . Ή πόλις ίδρύθη υπό τοΰ Ρω 
μαίου αύτοκράτορος Τραϊανού (98— 117 μ,Χ.). Κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα
άναφέρεται υπό τοΰ 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκδημον ώς μία των επτά πόλεων
τής επαρχίας Ροδόπης, υπό δέ τοΰ Κων)νσυ τοΰ Πορφυρογέννητου ώς μία
τών 32 πόλεων τοΰ Θέματος τής Μακεδονίας. Ή θέσις αυτής νΰν προσδιορί
ζεται εις τήν τοΰ Νευρσκοπιού, κατόπιν εύρεθείσης επιγραφής επί τόπου.
Τής Νικαπόλεως ταύτης σώζονται νομίσματα των αΰτοκρατορικών χρόνων
τής Ρώμης φέροντα τήν έπιγραφήν Ο Τ Α Π ΙΑ Σ Ν ΙΚ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Π Ρ Ο Σ
Ν ΕΣΤΩ .
41)
Ξ ά ν θ ε ι α — Ξ ά ν θ η . Ή Ξάνθεισ. ύπήρξεν αρχαία πόλις των
Κικόνων, άναφερομένη ύπό τοΰ Στράβωνος (12) ώς μία τών πόλεων τών Ε ι
κόνων. Δεν άναφέρεται ύπό τοΰ Σκύλακος ούτε τοΰ Σκύμνου τοΰ Χίου. Εις
τούς χάρτας 1/200.000 εκδ. 1920 (φύλλον Ξάνθης) σημειοΰνται ερείπια ώς
άνήκοντα εις τήν Ξάνθειαν, παρά τό τότε χωρίον Χαμηδιε, παρά τήν θάλασ
σαν. Εΐς τον χάρτην 1/100.000 αντιστοιχεί προς τά Ν. τοΰ χωρίου Α ρω γή
υψώματα παρά τήν θάλασσαν καί ύπό τό ό'νομα Σαρηγιάρ Μπαρί ( φύλλον
Ά ,βδηρα). Κατόπιν τών ανωτέρω είναι φανερόν οτι ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ
1) Ξ ε ν ο φ ιώ ν τ ο ς Κ ΐ p ο ν Ά ν ό 6 α σ ι ς. V I I .5.8. «...wed τέως μέν
όεί έμέμνητο ώς, έπ&ιδάν έπί θάλατταν άπέλΟη, τίαραδώση αυτώ ΒισάνΟην καί Γόνος
καί Νέον Τείχος^.
2) Σ τ ρ ό β ω ν . Ζ. 331. 44. «Μετά δέ τήν όνά μέσον λίμνην Ξάνθεια, Μαρώνεια,
καί 3Ί Ομορος αί τών Κικόνων πόλεις».
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την νυν πάλιν Ξάνθην, ή οποία άναφέρεται μόνον άπό πλευράς εκκλησιαστι
κής από του 9ου αΐώνος μ.Χ., είναι δέ άγνωστος ή Ιστορία αυτής μέχρι τότε.
42) ”0 ρ ν ο ς ·—■"Ο ρ ν ο ι . Α ρχαία πόλις τής Θράκης έπί τής Π ρο
ποντίδας την οποίαν ώχύρωσεν ό ’Αλκιβιάδης ό Αθηναίος, μετά τής Βισάνθης (Ραιδεστου) και του Νέου Τείχους, δταν καθαιρεθείς τής εξουσίας διά
δευτέραν φοράν, κατέφυγεν είς την Θράκην( 1). Κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα
άναφέρεται υπό τοΰ Ίεροκλέους είς τον Συνέκδημον υπό τό όνομα ’Όρνοι,
ώς μία των 14 πόλεων τής επαρχίας Θράκης Ευρώπης.
43) Π ά ν ι ο ν — Π ά ν ι δ ο ς .
Α ρχαία πόλις τής Θράκης επί τής
Προποντίδας, άπέχουσα τής Βισάνθης (Ραιδεστου) περίπου πέντε χιλιόμε
τρα προς νότον. Άναφέρεται έπί των χρόνων των βασιλέων τής Περγάμου
Ευμένους του Β ' καί Άττάλου Β ' των Φιλαδέλφων (197— 138 π.Χ .), έπί
δέ των Ρωμαϊκών χρόνιαν κατείχετο ΰπ’ αυτών επ’ αρκετόν. ’Επί τών Βυζαν
τινών χρόνων υπήρξεν πόλις οχυρά, άναφέρεται δέ υπό τοΰ Ίεροκλέους ώς
μία τών 14 πόλεων τής επαρχίας Ευρώπης. 'Τπέστη πολλάς καταστροφάς
έξ επιδρομών τών βαρβάρων, τέλος δέ πλήρη καταστροφήν υπό τοΰ Βουλ
γάρου ήγεμόνος Ίωάννου Άσέν ή Σκυλογ ιάννη κατά τό 1205 μ.Χ. Την
ΰέσιν αυτής κατέχει σήμερον τό χωρίαν Πάνιδος ή Πάνιζο.
44) ΓΙ ε ρ ι θ ε ώ ρ ι ο ν , ■— Ά ν α σ τ α σ ι ο ΰ π ο λ ι ς . Βυζαντινή πό
λις τής νοτίου Θράκης, εγγύς τής θαλάσσης ή παρ’ αυτήν καί συγχρόνως
Ισχυρότατον φροόριον. Ό αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης Καντακουζηνός, ό γράψας
την Ιστορίαν, μάλλον απολογίαν των πράξεών του, τής έποχής του, ήτοι από
τοΰ 1320— 1356 λεπτομερώς καί έως τοΰ 1362 εν ολίγοις, άναφέρει (III.
32. σελ. 197 εκδ. Βόννης) οτι Π,εριθεώριον ώνομάσθη υπό τοΰ βασιλέως
’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου (μάλλον του Γ ' ) ή πρώην πόλις Άναστασιοΰπολις, καί ό όποιος είς άλλο σημεΐον τής Ιστορίας του (II. 39. σελ. 543)
γράφει ρητώς: «’Αναστασίου πάλιν, ή Π εριθεώριον υπό βασιλέως ’Ανδρο
νίκου προσηγορεύετο.. .», όνομα τό όποιον έ'φερε καί έπί Τουρκοκρατίας
(Π ρ β . Στίλπων Κυριακίδης, Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1931, σελ.
195 κ. έξ.). Είς τά Σλαβικά κείμενα άναφέρεται υπό τό όνομα P E R IT O E .
Ή πόλις κατέστη γνωστή από την υπό τά τείχη αυτής γεναμένην μάχην με
ταξύ τοΰ Καντακουζηνοΰ βοηθουμένου ύπο τοΰ Τούρκου Έμίρου τής Σμύρ
νης Άμούρ, κατά τοΰ Βουλγάρου ληστοΰ Μομτζίλου, ό όποιος καί εφονεύθη
1) CORNELII N EPO TIS. A LC IBIA DES. 7. «ID IDLE UT A U D IV IT , DOMUM R EV ER T! NOOLUIT ET SE PACTTEN CONTULIT IBIQ UE TSRIA CASST EL IA COiMMUNIT, BORN OR BIZANTHEN, N EO N T IC H O S...» — Π λ ο υ 
τ ά ρ χ ο υ ’Α λ κ ι β ι ά δ η ς .
XXXVI, «Ένεκάλουν δ’ α'ότφ καί τήν τών τειχών
κατασκευήν, δ κατεσκευασεν έν Θράκη περί Βισάνθην αΰτώ καταφυγήν ώς έν τη πατρίδι μή δυνάμενος βιοΰν ή μή βουλήμενός». — Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ά .
Α .5.17. «’Αλκιβιάδης μέν οδν πονηρως καί έν τή στρατιά φερ<5μένος, λαβών τριήρη
μίαν άίτέπλευετεν εις Χερρόνήσον είς τά έαυτοΰ τείχη».
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(βλέπε λεπτομερώς τα τής μάχης εις τό σχετικόν κεφάλαιον τής Ιστορίας)
κατά τήν μάχη,ν μεθ’ ολοκλήρου σχεδόν τοΰ στρατού αύτοΰ, άποτελουμένου,
κατά τον Καντακουζηνόν, έξ Ελλήνων. Ό Βούλγαρος οδτος ληστής, τον ό
ποιον διεκδικοΰν οΐ τε Βούλγαροι καί οΐ Σέρβοι, ώς εθνικόν ήρωα αυτών,
καί ό όποιος τό πρώτον προσελήφθη εις τον Βυζαντινόν στρατόν υπό τοΰ
βασιλέως ’Ανδρονίκου τοΰ Γ ' τοΰ Παλαιολόγου καί κατόπιν υπό τοΰ Κοντάκουζηνοΰ παρά τοΰ οποίου καί διωρίσθη αρχηγός τής περιοχής Μερόπης
(νοτίου Ροδόπης), εκμεταλλευόμενος τον εμφύλιον πόλεμον μεταξύ Καντακουζηνοΰ καί τής βασιλίδας ’Άννης, κατώρθωσε νά άνέλθη εις τά ανώτατα
αξιώματα τοΰ Κράτους, ονομασθείς Δεσπότης υπό τής βασιλίδος ’Άννης (Καντακαυζηνός. III. 70. σελ. 428) καί Σεβαστοκράτωρ ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ, εξαπατών άμφοτέρους τούς αντιπάλους, καί τέλος άνακηρύξας εαυτόν
ανεξάρτητον ηγεμόνα τής εις αύτόν έμπιστευθείσης περιοχής ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ, έπροκάλεσε τήν κατ’ αύτοΰ εκστρατείαν τούτου, με τά ανωτέρω
άναφερθέντα αποτελέσματα, δηλαδή τήν μάχην καί τόν θάνατον αύτοΰ προ
τών τειχών τής πόλεως Περιθεωρίου. 'Η ακριβής θέσις τής πόλεως δεν εί
ναι γνωστή. Π οιάν τινα σύγχυσιν προκαλεί, ώς προς τήν θέσιν αυτής, τό
ότι καί ή πόλις Μάκρη φέρεται ύπό τό όνομα τοΰτο. Ή ρητή όμως μαρτυ
ρία τοΰ βασιλέως Καντακουζηνοΰ δεν άφίνει καμμίαν αμφιβολίαν περί τοΰ
δνόματος, άλλα καί τής θέσεως τής πόλεως, ή οποία συμφώνως προς τά ύπ’
αύτοΰ ιστορούμενα, δεν πρέπει νά ήτο μακράν τοΰ νΰν χωρίου Πόρτο Λάγο,
καί επί τής όδοΰ διά Μοσυνουπόλεως προς Κομοτινήν καί οχι μακράν τής
πρώτης.
45)
Π έ ρ ι ν θ ο ς — Η ρ ά κ λ ε ι α . Άρχαιοτάτη πόλις τής Θράκης
επί τής Προποντίδος, καί ή πλέον σημαιπική μετά τό Βυζάντιον. Τό άρχαιότερον όνομα τής Περίνθου, κατά τόν Τ ζέτζην(') ήτο Μυγδονία, από τοΰ
Μύγδονος, ενός τών αρχαιότερων αυτής ιδρυτών. Νεώτερος ιδρυτής αυτής άναφέρεται ό Ή ρακλής(12) πράγμα μαρτυρούμενον ύπό πολλών νομισμάτων τής
πόλεως Περίνθου, εις τά όποια περί τήν κεφαλήν τοΰ Ήρακλέους αναγρά
φεται Η ΡΑ Κ Λ Η Κ Τ ΙΣ Τ Η . Ό Στέφανος Βυζάντιος, εν άντιθέσει προς τόν
Άμμιανόν Μαρκελλΐνον, γράφει οτι τό όνομα Πέρινθος έλαβε ν από τίνος Π ε 
ρίνθου Έπιδαυρίου εταίρου τοΰ Όρέστου όδηγήσαντος έκεΐ νέους άποίκους.
Φαίνεται οτι ύπήρξεν αρχαία αποικία τών Σαμίων, Ιδρυθεϊσα κατά τάς άρχάς τοΰ 7ου αίώνος π.Χ. (600 π,Χ. κατά τό Ιον έτος τής ΜΕ Όλυμπιάδοις).
Τοΰτο έπιβεβαισΰται ύπό τοΰ Ευσεβίου καί τοΰ Συγγέλου, άλλα καί πολύ προ

1) I. Τ ζ έ τ ζ η ς. χιλιάς Γ. 812.
2) Ά μ μ ι α ν ό ν Μ α ρ κ ε λ λ ί ν ο - υ . XXII. 8. 2. «Έκτίσθη ύπο τοΰ Ήρακλέους, πρδς τιμήν τοΰ έτ,αιίρον αύτοΰ ΙΙερίνΰηυ καί ώναμάοΰη οΰτω». — Ό ίδιος.
XXVII. IV. 12. «ΡΕΚΙΝΤΗΌ QUAM HERACLEAM PO'STERITUS DIXIT».
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αυτών υπό τοΰ Σπύλαπος τοΰ Καρυανδέως ( ' ) , τοΰ Η ροδότου(12), τοΰ Σπύμ.νου τοΰ Χίου(345) και τοΰ Στράβωνος('*). ’Επί νομισμάτων τής Περινθου ot
κάτοικοι καλούνται ’Ίωνες προς δήλωσι,ν τής ’Ιωνικής καταγωγής των καί
είκονίζεται ό Ηρακλής, λατρευόμενας ώς κ,τήτωρ, τοΰ όποιου οι άθλοι άναπαρίστανιται επί πολλών πρώτου μεγέθους χάλκινων νομισμάτων καί εις αυ
τόν οφείλεται τό μετέπειτα όνομα τής π όλεως (6). Ό Η ρόδοτος!6) αναφέ
ρει την συμφοράν, τήν οποίαν ύπέστησαν οι Περίνθιοι έκ μέρους των Π α ι
άνων τοΰ Στρυμόνος, προ τής εκστρατείας τοΰ Δαρ.είου κατά των Σκυθων,
καί κατόπιν τήν ΰποδούλωσιν τής πόλε ως υπό τοΰ Μεγαβάζου μετά τήν άναχώρη,σιν τοΰ Δαρείου. 'Η ΰπσδοΰλωσις τής Π ερίυθου υπό τοΰ Μεγαβάζου
διηυκόλυνε τήν κατάληψιν ύπ’ αυτού ολοκλήρου τής Θράκης. Μετά τήν απο
χώρησήν τοΰ Μεγαβάζου εις Μ. ’Ασίαν συνοδεύοντας τους Σιροπαίονας καί
Παιόπλους, τους όποιους κατά διαταγήν τοΰ Δαρείου μετέφερεν εις Μ. ’Α
σίαν, φαίνεται οτι οί Περίνθιοι ανέκτησαν τήν ελευθερίαν των άποστατήσαντες των Περσών, διότι δεν εξηγείται άλλως ή μετέπειτα καταστροφή τής
π όλεως υπό τοΰ στόλου των Φοινίκων, αμέσως μετά τήν ’Ιωνικήν έπανάστασιν καί καταστολήν αυτής, κατ’ εντολήν τοΰ Δαρείου τό έτος 494 ή 499
π .Χ .(78). ’Αλλά ή Πέρινθος καθώς καί αΐ αλλαι πόλεις τής 'Ελλάδος δεν
έβράδυνον νά άνεγερθούν ακμαιότεροι. Κατά τον II.ελοποννησιακόν πόλεμον
ή Πέρινθος ύπήρξεν σύμμαχος των ’Αθηναίων, παρέχουσα εΐς αυτούς χρή
ματα, σίτον καί άνδρας, ώς γράφει ό Ξενοφών!6), τό 406 π.Χ. έδέχθη είς
1) Σ κ ύ λ α κ ο ς
Κ α ρ υ α ν δ έ ω ς . Περίπλους, ώς άνω. σελ. 63. «Μετά δέ
τήν Χεορόνησόν έσπ Θράκια τείχη τάδε· Πρώτον Λευκή άκτή, Τειρίστασις, 'Ηρά
κλεια, Γάνος, Γανίαι, Νέον τείχος, Πέρινθος πόλις καί λιμήν, Δαμινον τείχος, Σηλυμβρία πόλις καί λιμήν». (σημ. Ένταΰθα, Ηράκλειον, δόν έννοεΐ τήν Πέρινθον, αλλά
έτέραν ομώνυμον εύρισκομένην μεταξύ Τειριστάσεως ( Περιστάσεως ή Σάρκιοϊ) καί
Γόνου, τήν θέσιν τής όποιας κατέχει τό χωρίον Ήρακλείτσα (βλ, Χάρτης 1:200.000).
2) Η ρ ό δ ο τ ο ς . V I. 33. «Εισί δέ αί ·έν τή Ευρώπη αΐδε τοϋ Ελλησπόντου,
Χερσόνησός τε, έν τή πόλιες συχναί ένεισι. Καί Πέρινθος καί τά τείχεα τά έπί Θρηΐκης καί Σηλυμβρία τε καί Βυζάντιον».
3) Σ κ ΰ μ ν ο ς ό X ΐ ο ς. ίΠ ε ρ ί π λ ο υ ς. στ, 712. «Μετά τήν Χερρόνησον
έν Προποντίδι Θράκη παρήκει καί Σαμίων αποικία Πέριμθός έστι».
4) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 56. «... είτα τό Μακρόν τείχος καί Λευκή άκτή καί το
'Ιερόν όρος καί Πέρινθος, Σαμίων κτίσμα* εΐτα Σηλυμβρία».
5) HAED — Σ 6 ο ρ ώ ν ο υ. Τόμ. Λ ', σελ. 341.

6) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς . V. 1 - 2.
7) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς .
ροίς τάς καταλεχθείσας
τε, έν τή πόλιες συχναί
βρίη τε καί Βυζάντιον)

Σ Τ 7. 33.
(είσί δέ αί
ένεισι, και
τρέπονται

((...οί δε: Φοίνικες κατακαΰσαντες ταΰτας τάς χώέν τή Ευρώπη αΐ δε τοΰ Ελλησπόντου Χερσόνησός
Πέρινθος καί τά τείχεα τά έπί Θοηΐκη,ς καί Σηλυμέπί τήν Προκόνησον καί Ά ςτάκην...»

8) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Έ λ λ η ν ι κ ά, Λ. 1, 20. «Αλκιβιάδης... έκεϊθεν δέ
έπλευσεν είς ΙΙέρινθον καί Σηλυμβρίαν. Καί ΓΙερίνθιοι μέν είσεδέξαντο είς το αστυ
τό στρατόπεδον* Σηλυμβριίανοί δέ έδέξαντο μέν οΰ, χρήματα δέ έδοσαν».
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την πόλιν τον ’Αλκιβιάδην μετά τοΰ στρατού των ’Αθηναίων. Μετά την κα
ταστροφήν τοΰ στόλου των ’Αθηναίων είς ΑΙγός Ποταμούς τό 404 π.Χ., ή
Πέρινθος μετά των άλλων πόλεων άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν των Λακε
δαιμονίων ( ') έξαραωμένη έκ τοΰ έν Βυζαντίω άρμοστοΰ αυτών. Βραδύτερον ό βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος ό Β ' έκτιμών τήν σπουδαιότητα
της πόλεως καί θέλοιν νά καταστρέτμη τήν δύναμιν των ’Αθηναίων είς τήν
Θράκην, μετά τήν νέαν άναβίωσιν τής δυνάμεως αυτής, οπότε οι Περίνθιοι
καί πάλιν ένένοντο σύμμαχοι αυτών, έπολιόρκησε τήν πάλιν τό έτος 341 π.Χ.
Ήναγκάσθη δμως νά λύση τήν πολιορκίαν κατόπιν τής ίσχυράς άντιστάσεως
των κατοίκων αυτής, άλλα καί τής παρασχεθείσης εγκαίρως βοήθειας υπό
των φίλων καί συμμάχων αυτής, πρωτοστατούντων των Βυζαντίων, καί νά
σύναψη ειρήνην τό 340 π.Χ. Εύγνωμονοΰντες οί Περίνθιοι προς τούς Βυ
ζαντίους καί ’Αθηναίους έξέδωκαν τό περίφημον εκείνο ψήφισμα, τό άναφερόμενον υπό τοΰ Δημοσθένους( 12) εις τον υπέρ Κτισηφώντος περί στεφά
νου λόγον του, ως ψήφισμα Βυζαντίων. Κατά τον Κούρτιον, ή Πέρινθος διετήρει στρατόν εκ 30.000 άνδρώνί3). Ό Διόδωρος ό 2 ικελιώτης (4) περι
γραφών τήν πολιορκίαν τής Περίνθου καί τοΰ Βυζαντίου υπό τοΰ Φιλίππου
τοΰ Β ', γράφει διά τήν πόλι.ν τής Περίνθου τά εξής: « . . . 'Η γάρ Π έ
ρινθος κεϊται μεν παρά τήν θάλατταν επί τίνος αύχένος υψηλής χερρονή.σου
σταδιαΐον έχούσης τον αυχένα, τάς δέ οικίας έχει πεπυκνωμενας καί τοΐς ΰψεσι διαφερούσας. Αΰται δέ ταΐς οίκοδομαΐς αεί κατά τήν είς τον λόφον άνάβασιν άλλήλων ύπερέχουσι, καί τό σχήμα τής δλης πόλεως θεατροειδες άποτελοΰσι. Διόπερ των τειχών συνεχώς καταβαλλόμενων οΰδέν ήλαττοΰντο· διοικοδομοΰντες γάρ τούς στενωποί;ς ταΐς αεί κατωτάταις οίκίαις ώσπερ όχυροϊς
τισι τείχεσι έχρώντο. .
Κατά τήν Μακεδονικήν περίοδον καί τήν των επι
γόνων ήκμαζεν τόσον ή Πέρινθος, ώστε ό Σέλευκος ό Νικάτωρ, μεταξύ τών
πόλεων, τάς οποίας έκτισεν είς Συρίαν, μίαν τούτων ώνόμασεν Π έρινθον(5),
1) Ξ ε ν ο ι ρ ώ ν ΐ ο ς
Κ ·ί ο ο ι Ά ν ά β α σ ι ς . Ζ. 2. 1— 12.
2) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς . 'Τπέρ Κτησιφωντος, περί στεφάνου, X V III. 90. έκδ. D IN D 0 R F II Λειψία. 1874. (Ψήφισμα Βυζαντίων).
3) Κ ο υ ρ τ ί ο υ . 'Ιστορία τής Ελλάδος. Μετάφρ. Σ. Λάμπρου. Τάμ. 5ος σ. 479.
4) Δ ι ό δ ω ρ ο ς
& Σ' ι κ ε λ ι ώ τ η ς, 'Ιστορίαίι. X V I. 74—77. — ' Ά ρριανός.
Ά ν ά 6 α σ ι ς ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ . Β . 14. 5. «Καί γάρ Περινθίοις
έβοη,θήσατε, οΐ τον έμόν πατέρα ήδίκουν, καί είς Θράκην, ής ήμεΐς ήρχομεν, δύναμιν
επεμψεν ΤΩχος». — Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ Φ ω κ ί ω ν .
X IV. «ΈπεΙ δέ μεγάλα ταΐς
έλπίσι περινοών δ Φίλιππος είς Ελλήσποντον ήλθε μετά πάσης τής δυνάμεως, ώς Χ&ρρόνησον έν ταυτφ καί Πέρινθον δξων καί Βυζάντιον, ώρμηιμένων δέ των Αθηναίων
βοηθεϊν οί ρήτορες ήγωνίσαντο τόν Χάρητα στρατηγόν ιάποσταλήναι». — Π λ ο υ τ ά Ο
χ ο υ Δ η μ ο σ θ έ ν ηι ς. X V II. «... Δεύτερον δέ Βυζαντίοις έβοήθησε καΐί Περινθίοις ύπό τοΰ Μακεδόνος πολεμούμενους.. .,■»
5) ’Λ π π ι α ν ό ς .
Σ υ ο ι α κ ά. 57. «Πόλεις δέ ώκησεν έπί τό μήκος τής
αρχής δλης, έκκαίδεκα μέν Αντιόχειας έπί τω πατρί1... 'Ό θεν έστιν εν τή Συρίμ, καί
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δ δε μέγας -κωμικός ποιητής Μένανδρος 6 ’Αθηναίος (342— 291 π.Χ.) συν
έγραψε την Περινθίαν, εις την οποίαν εξιστορείτο πιθανώς ό βίος έταίρας
τίνος Περινθίας, έκ τής όποιας πολλά έδανείσθη ό Τερένπιος διά την Ά δριανήν του. Έπ'ι τών επιγόνων, ή Πέρινθος ΰπετάσσετο μεν είς αυτούς,
άλλά διετήρει την ανεξαρτησίαν της. Τό 196 π.Χ. βλέπομεν ενώπιον του
Ρωμαίου στρατηγού Τίτου Κοΐντου Φλαμινίνου, νικητοΰ τοΰ βασιλέως τών
Μακεδονίαν Φιλίππου τοΰ Ε ', τον Ρόδιον ναύαρχον Άκεσίμβροτον άπαιτοϋντα « . . . άποκαταστήσαι δέ και Περινθίους εις τή;ν Βυζαντίων συμπολιτεί
α ν . . . » ( ’), έκ τοΰ όποιου εξάγεται τό συμπέρασμα, δτι προ πολλού χρόνου,
άγνωστον από πότε, πιθανώς μετά την ειρήνην τοΰ Φιλίππου τοΰ Β ' τό 339
π.Χ., οι Περίνθιοι και οί Βυζάντιοι άπετέλουν Συμπολιτείαν, διαρκεσασαν
μέχρι τοΰ 179 π.Χ. Τό 196 π.Χ. έξεδόθη άπόφασις τής Ρωμαϊκής Συγκλή
του ( *12) κατά την όποιαν ΰπεχοεοΰτο ό Φίλιππος Ε / νά παραδώση την Πέρινθον είς τούς Ρωμαίους, συγκαταλεγομένην μεταξύ τών έμφρούρονν. Ρωμαίοι,
δέ στρατηγοί μετ’ ολίγον πλεύσαντες εις τον 'Ελλήσποντον, ήλευθέρωσαν τάς
πόλεις από τοΰ Φιλίππου, μεταξύ τών οποίων καί την Π ερινθον(3). "Αγνω
στος τυγχάνει ή Ιστορία τής πόλεως από τοΰ 168 π.Χ. (Μάχη τήςΠ ύδνας
καί κατάλυσις τοΰ Μακεδονικού κράτους) μέχρι Κότυος τοΰ Ε ' (15— 17
μ.Χ.). Τό μόνον γνωστόν(4) είναι δτι τό 8 π.Χ. ή Π έρινθος έπολιορκήθη
υπό τού Μιθριδάτου, ό όποιος 5μως άπέτυχε νά καταλάβη την πόλιν καί άνεχώρησεν είς Βιθυνίαν. "Οταν ή Θράκη ύπετάγη είς τούς Ρωμαίους καί
ή Π έρινθος άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν αυτών, καί τών οποίων σώζονται
νομίσματα τής εποχής τού αύτοκράτορος Κλαυδίου. Άνεκαινίσθη ή πόλις επί
τοΤς ύπέρ αυτήν άνω βαρβάροις, πολλά μέν 'Ελλήνων, πολλά δέ Μακεδονικών πολιαμάτων δνόματα* Βέρροια, ’Έδεσσα, Πέρινθος, Μαρώνεια, Καλλίπαλις...»
1) Π ο λ ύ β ι ο ς . 'Ιστορίαι. X V II. 2. 4.
2) Π ο λ ύ β ι ο ς . ' Ι σ τ ο ρ ί α ι . X V III. 27. «Κατά τόν καιρόν τσϋτον ήκον έκ
τής Ρώμης οί δέκα, δι1 ών εμελλε χειοίσεσ-θαι τά κατά τούς "Ελληνας, κομίζοντες τό
τής Συγκλήτου δόγμα, τό περί τής πρός Φίλιππον εΙρήνης. *Ην δέ τά συνέχοντα τοΰ
δόγματος ταΰτα. Τούς μέν άλλους "Ελληνας πάντας, τούς τε κατά τήν ’Ασίαν καί
κατά τήν Ευρώπην, έλευθέρους ύπάρχειν, καί νόμ,οις χρήσθαι τοϊς ΐδίοις- τους όέ
ταπωμένου: ύπό Φίλιππον, καί τάς πόλεις τάς έμφρούρους, παραδοϋναι- Φίλιππον Ρωμαίοις προ τής τών Ίσθμίων πανη,γέίοεως. Ε'ύρωμον δέ και Πήδασα, καί Βαργύλια,
καί τήν Ίασσέονν πάλιν, όμοίοίς "Αβυδην, Θάσονγ Μυρίναν, Πέρινθον, έλευθέρας άφειναι, τάς φρουράς έξ αυτών μεταστησαμενον·...»
3) Π ο λ ύ β ι ο ς . ' Ι σ τ ο ρ ί α ι .
X V III. 31. «Ταΰτα δέ διοικήσαντες έμέρισαν σφάς αυτούς. Καί Πόπλιος ,μέν Αέντουλ,ος, είς Βαργύλια πλεύοας, ήλευθέρωσε
τούτους' Λεύκιος δέ Σερτίνιος, είς Ήφαιστίαν καί Θάσον άφικόμενος και τάς επί
Θράκης πόλεις, έποΐησε τό παραπλή clov.:»
4) Φ ω τ ί ο υ Β ι β λ ι ο θ ή κ η · ,
έκ τοΰ Μέμνονος τά περί Ήράκλειαν (εκδ.
BEKKERI σελ. 233). «Μι,θριδάτης δέ άναλαβών §αυτόν- ώς ήδύνατο Πείρινθον έπολιόρκει ταύτης δέ διαμαρτών έπί Βιθυνίαν διαπερεΰται.»
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Βεσπασιανοΰ (69-—79 μ.Χ.), ό όποιος άνέδειξ&ν αυτήν Μητρόπολιν τής Ε 
παρχίας Ευρώπης διορίσας είς αύτήν άρχοντα. ’Ονόματα τοιούτων αρχόν
των, ήτοι πρεσβευτών καί αντιστράτηγων, άναγινώσκονται επί των επιγρα
φών ή των νομισμάτων αυτής, από του Τραϊανού (97— 117 μ.Χ.) μέχρι τοΰ
Μάρκου Αύρηλίου (161— 180 μ.Χ.) "Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι ότι και επί
’Αντωνίου (138— 161 μ.Χ.) ή Πέρινθος εϊχεν ηγεμόνα(P R A E S IP E N T ) καί
δχι πρεσβευτήν (LEG A TU S O A E SA R IS), όπως επί των προ αύτοΰ καί
μετ’ αυτόν. Καίτοι ή Πέρινθος ύπέκειτο είς πρεσβευτήν τοΰ Καίσαρρς, δπως
καί επί Τραϊανού, πιθανώς είς τον τής επαρχίας Μοισίας, ώς καί τό Βυζάν
τιον,, άλλοτε δέ καί είς τον τής Βιθυνίας, ώς καί τά λοιπά παράλια τής Προποντίδος, ουχ ήττον διετήρη,σε την αυτονομίαν της. ’Από τοΰ αύτοκράτορος
Αύγουστου καί εξής, είχε Δήμον, Συνέδρους ήτοι Βουλευτάς, Βουλήν, καί
Συγκλητικούς (D E C U R IO N E S ). ’Αλλά καί νόμους ίδιους είχεν ή πόλις.
Ό αύτοκράτωρ Άδριανός (117—138 μ.Χ.) έπισκεφθείς την Θράκην καί
διελθών διά τής ΙΙερίνθου, φαίνεται οτι. εύηργέτησεν αυτήν, διότι οί Περίνθιοι εύγνωμονούντες άνήγειρον μνημεϊον είς αυτόν καί την αύτοκράτειραν
τό 125 μ.Χ., 'έτερον μνημεϊον άνηγέρθη εις τόν Άντωνΐνον τον ευσεβή, ώς
ευεργέτην, καίτοι μή άπομακρυνθέντα τής ’Ιταλίας ( 1). Κατά τούς αγώνας
τον Σεπτημίου Σεβήρου καί Νίγρου (193— 196 μ.Χ.) περί τής αρχής, ή
Πέρινθος είχε ταχθή νπερ τον πρώτου, εν ώ το Βυζάντιον ύπέρ τοΰ δευτέ
ρου, μέ αποτέλεσμα νά παλιορκηθή τούτο ύπό τοΰ νικητοΰ Σεβήρου καί μετά
την κατάληψιν του καί την καταστροφήν του νά ύποδουλωθή ώς κώμη είς
τήν Π έ ρ ιν θ ο ν (ή . Τότε άφηρέθη από τό Βυζάντιον τό δικαίωμα νά κόπτη
νομίσματα, έν φ άντιθέτως πολλά νομίσματα τής Περίνθου ανάγονται είς
τήν εποχήν ταύτην. Τότε άπενεμήθη ύπό τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου είς τήν
Πέρινθον ό τίτλος «ΝΕΩ Κ ΟΡΟΣ», είτε διότι άνήγειρε ναόν προς τιμήν
τοΰ Σεπτημίου Σεβήρου, είτε διότι συνέστησε νέους αγώνας «Σεβήρεια πρώ
τα», «Έπιδήμεισ, Β ' Σεβήρεια», «Φιλαδέλφεια», «Ηράκλεια», καί άνενέωσεν
αρχαιότερους, ώς «Τά ’Άκτια» καί τά «Πύθια». ’Απέναντι τόσων μεγάλων
εύεργεσιών, «Ή Βουλή καί 6 Δήμος των Νεωκόρων Περινθίων άνηγειραν»
ανδριάντα είς τόν Σεπτήμιον Σεβήρον περί τό 198 μ.Χ., οπότε ό Ρωμαίος
αύτοκράτωρ έλαβε τόν τίτλον «Παρθικός». Ό Δ ίων όμιλεΐ περί σκληρός
συμπεριφοράς τών Π ερινθίων ’έναντι τοΰ Βυζαντίου, πράγμα μή έπιβεβαιούμενον ύπ’ άλλων συγγραφέων, αλλά καί μή άπορριπτάμενον απολύτως. Ε 
κείνο τό οποίον είναι βέβαιον, είναι τό δτι το Βυζάντιον παρέμεινεν ύπό τους12
1) Π α υ σ α ν ί α ς . Ά ο κ αδ ι κ ά. 43.
2) Ή ο ω δ ι α ν ό ς. Γ. Γ>. 9. — Δ ί ω ν δ Κ ά σ σ ι ο ς. ΡωμαΓϊκή Ιστορία.
LXXIV. 4. «... "Επαυσε τήν πόλιν τής έλευθερίας καί τοΰ ιάιξιώματος τοΰ πολίτικου
καί δασμοφόρον άποφήνας, τάς τε ουσίας τών πολιτών δημεύσας, αυτήν τε καί τήν
χώραν αυτής Περινΰίοις έχαρίσαιτο».
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Περινθιους μέχρι τοΰ Κωνσταντίνου τού Μεγάλου. Ή εορτή των «Φιλαδελ
φειών» δεν έπανηγυρισθη πλέον είς την Πέρινθον, μετά την άδελφοκτσνίαν
του Γέτα (212 μ.Χ.). Έ πί των νομισμάτων τοΟ Καρακάλλα δεν άπαντώνται
παρά μόνον τά «5,Ακτια» καί τά «Πυθία». Ό 'Ηλιογάβαλος, έπισκεφθείς,
πιθανώς, τήν Πέρινθον τό 218 μ.Χ. άπένειμεν είς αυτήν τον τίτλοιν «ΔΙΣ
Ν ΕΩ Κ Ο ΡΟ Σ» διατηρηθέντα μέχρι τοΰ Γαλληϊνοΰ περί τό 268 μ.Χ. Έ πί
τούτου ή ναυτιλία τής Περίνθου έξηκολουθει άκμάζουσα. Έ πί ’Αλεξάνδρου
Σεβήρου (222— 235 μ.Χ.) έπανηγυρίσθησαν είς τήν Πέρινθον τά «’Άκτια».
Ή έπί Γορδιανοϋ ίδρυθείσα «'Ομόνοια Περινθίων καί Έφεσίων», άπέβλεπε,
φαίνεται, οχι μόνον είς τήν κοινήν λατρείαν τής Έφεσίας Άρτέμιδος, αλλά καί
είς από κοινού αγώνας προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος. Τό αυτό δυναται νά
λεχθή περί «Όμονοίας Περινθίων καί Σμυρναίων», ή οποία έγένετο γνω
στή έκ των νομισμάτων τοΰ αυτού αύτοκράτορος, ό οποίος διερχόμενος έκ
Θράκης τό 242 μ.Χ., παρέμεινεν, ίσως, είς τήν Πέρινθον. Κατά τους εμφυ
λίους πολέμους των Ρωμαίων αύτοκρατόρων, αί πόλεις τής Θράκης, άναλόγως τής πλευράς τήν οποίαν ύπεστήριζον, ύφίσταντο καί τά αποτελέσματα
τής νίκης ή τής ήττης τής ύπ’ αυτής ύποστηριζομένης. Οΰτο.) τό Βυζάντιον
διά δεύτερον φοράν ύπέστη καταστροφήν τό 263 μ.Χ. υπό τοΰ Γαλληϊνοΰ,
ταχθέν προς τό μέρος τοΰ Μακρινού. 'Ο Αύρηλιανός επιστρέφων έκ τής εκ
στρατείας του κατά τής βασιλίσσης τής Παλμύρας Ζηνοβίας καί διαμένων
εις Πέρινθον, έπροκάλεσεν ένεκα τής αυστηρότητας του συνωμοσίαν, απο
τέλεσμα τής οποίας υπήρξε ν ή δολοφονία του, προ τοΰ Καινού φρουρίου, πε
ρί τά 35 χιλιόμετρα βορείως τής πόλεως, τό 275 μ.Χ., οπού καί έτάφη, εν φ
μετέβαινεν είς τό Β υζά ντιον^). Είς τήν Πέρινθον έφσνεύθη υπό τοΰ φιλό
δοξου πενθεροΰ του καί ό αύτοκράτωρ Νουμεριανός τον Σεπτέμβριον τοΰ
2,84 μ.Χ. Είς τήν Πέρινθον παρέμεινεν έπί πολλά έτη κατά σειράν, ό Διοκλητιανός, χάριν εαρινής διαμονής, ένθα καί έξεδόθησαν πολλά αύτοκρατορικά διατάγματα ύπ’ αύτοΰ καί τοΰ σμμβασιλεύοντος Μαξιμιανοΰ. Κατά τήν
μεταξύ Μαξιμίνου καί Αικινίου πάλην ή Περινθος έκυριεΰθη υπό τοΰ Μαξιιμίνου, καί κατελήφθη ύπ’ αύτοΰ, μέχρις ότου ό Αικίνιος κατετρόπωσεν τον
Μαξιμίνον τό 313 μ.Χ. προ τής Περίνθου. ’Έκτοτε μέχρι τής ήττης τοΰ
Αικινίου υπό τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου παρά τήν ’Αδριανούπαλιν τό 325 μ.Χ:,
ή Περινθος υπήρξε μεταξύ των ευνοούμενων πόλεων αύτοΰ, αλλά μετά τήν
νίκην τοΰ Μεγ. Κων)νου καί τήν έκλογήν τοΰ Βυζαντίου ώς πρωτευουσης
τοΰ ’Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, ή ΙΙέρινθος κατέλαβε τήν δευτέραν θέσιν μετά τό Βυζάντιον.
Ή Περινθος άναφέρεται ύφ’ όλων των γνωστών Λατίνων συγγραφέων,
τοΰ Τίτου Αιβίου (X X X III. 30), τοΰ Τακίτου (T A C IT U S ANN ALES.
II. 54), ό όποιος τάς πόλεις Βυζάντιον καί Πέρινθον άποκαλεΐ «μεγάλης1
1) Βλέπε Εύτροπίου, Αύρηλιανός.
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φ% ης» (U R B E S FAM A C E L E B R A T O S ), -υπό του Πλινίσυ (IV . 18),
Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου (X X V II IV . 2 καί X X II. 8. 2) κλπ.
^
Άναφέρεται δτι είς την Πέρινθον έξήσκησε την ιατρικήν ό περίφημος
Ιατρός τής άρχαιότητος Ιπποκράτης, δ οποίος, έκ των ύπ’ αυτού άναφερομένων, περί γενομένου σεισμού καί εμφανίσεως κομητών, φαίνεται δτι εύρίσκετο έκεϊ κατά τό 425 π.Χ. Ό Ιπποκράτης περιγράφει λεπτομερώς δύο
επιδημίας τής Περίνθου: «Καΰσον ή πυρετόν καί βήχα» των οποίων συνέ
πεια ήτο ή νυκταλωπία, περιπνευμονία, κυνάγχη, παραπληγία, καί άλλα νο
σήματα. Εΐς την Πέρινθον, λέγεται, δτι κατέφυγεν καί ό Παυσανίας δ νι
κητής των Πλαταιών, είς τό έκεϊ ύπαρχον νεκυομαντεΐον ή ι|/υχοπαμπεΐον,
έκπεσών του Βυζαντίου καί ταραττόμενος έκ τοΰ φάσματος τής Βυζαντίας
Κλεονίκης, τήν οποίαν έφόνευσεν(') ■
Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ή Πέρινθος μετωνομάσθη είς Η ρ ά 
κλειον, ίσως διότι έθεωρεΐτο ώς κτήτωρ αυτής ό 'Ηρακλής, ώς άνεφέρθη.
Ό Αλεξανδρινός γεωγράφος Πτολεμαίος Κλαύδιος (150 μ.Χ.) άναφερόμενος είς τήν Πέρινθον γράφει, «Πέρινθος ήτοι Ηράκλεια». ’Αμφισβη
τείται όμως ύπό τινων τό τελευταίον τούτο «ήτοι Ηράκλεια», καί υποστηρί
ζεται οτι από τοΰ 4ου μ.Χ. αίωνος μετωνομάσθη είς Ήράκλειαν, καί περί
τούτου γράφει ό Άμμιανός Μαρκελλίνος(12). Κατά τον Μαλάλαν(3) ζήσαντα τον 6ον μ.Χ. αιώνα, σύγχρονον τοΰ ’Ιουστινιανού τού Α ζ ό Βεσπασιανός
«Τήν Ευρώπην από Θράκης έμέρισε κτίσας Ηράκλειον πόλιν, τήν πρώην
λεγομένην Πέρινθον». Ό επίσης σύγχρονος 'Ιεροκλής είς τον Συνέκδημόν
του κατατάσσει τήν Ήράκλειαν, ώς μίαν (καί δή τήν Μητρόπολιν) τών 14
πόλεων της ’Επαρχίας Θράκης Ευρώπης, σημεΐον δτι τήν εποχήν εκείνην ή
πόλις εύρίσκετο εις τήν πρώτην γραμμήν τών έν Θράκη τοιούτων, καί μάλι
στα αμέσως μετά τήν Κων)πολιν, τής οποίας ήτο αντίζηλος. Αύτη είχε καί
1) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ .
Κ ί μ ω ν. V I. στ. 12— 30. «Λέγεται δέ παρθένον τινά
Βυζαντίαν έπιφανών γονέων, όνομα Κλεονίκην, έπ’ αισχύνη τοΰ Παυσανίου μεταπεμπομένου, τους μέν γονείς ύπ’ Ανάγκης καί φόβου προέσθιοκι τήν παϊδα, τήν δέ τών προ
τοΰ δωματίου δεη&εΐσαν άνελέσθαι τό φως, διά σκότους καί σιωπής τη κλίνη προσιούσαν ή:δη τοΰ Παυσανίου καθ-εύδοντος, έμ,πεσεϊν καί άνατρέψαι τδ λυχνίαν ακόυσαν*
τδν δ ’ ύπό του -ψόφου ταραχθέντα σπασάμενον και παρακείμενον έγχειρίδιον, ώς τίνος
έπ’ αύτδν έχθροϋ βαδίζοντος, πατάξαι καί καταβαλεΐν τήν παρθένον, έκ δέ τής πληιγής άποθανοΰσαν αύτήν ούκ έαν τον Παυσανίαν ήσυχάζειν, άλλα νύκτωρ εΐδωλον αυ
τήν φοιτώσαν είς τδν ύπνον δργή λέγειν τόδε τδ ήρώσν* — στεϊχε δίκης άσσον* μ,άλα
κακόν άνδράσιν ΰβρις. Έ φ ’ (5 καί μάλιστα χαλεπώς ένεγκύντες οί σύμμαχοι μετά
τοΰ Κίμωνος έξεπολιόρκησαν αυτόν, Ό : δ’ 'έκπεσών τοΰ Βυζαντίου καί τώ φάσματι
ταραττόμενος, ώς λέγεται, κατέφυγε προς τό νεκυομαντεΐον είς 'Ηράκλειαν, καί τήν
ψυχήν άνακαλούμενος τής Κλεονίκης παρητεΐτο τήν όργήν».
2) ΑΜΜΙΑΝΙ M ARCELLINI. X X V II. IV . 12. «PERINTHOS, QUAM HERACLEAM P O ST E R ! TUS D IXIT».
.........................
3) Μ α λ ά λ α ς .
Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ί α . X . σελ. 262. έκδ. Βόννης.
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βασιλικόν ανάκτορον οίκοδρμηθέν υπό του Βεσπασιανού( ’). Εις την Πέρινθον έλατο sixmo πλήν των θεοτήτων του 'Ελληνικού πανθέου, καί πολλαί Α ι
γυπτιακοί θεότητες, όπως ή Πσις, ό r Απις, ο Ά νουβις, ό 'Αρποκράτης, 6
Σέραπις, είτε διότι καί ό Ηρακλής, τον όποιον Ιδιαιτέρως έλάτρευον οι Π ερίνθιοι ήτο Αιγυπτιακής καταγωγής(*), είτε διότι παρέλαβον μεταγενεστέρως την λατρείαν των Αιγυπτίων θεών, επί των διαδόχων του Μεγ. ’Αλε
ξάνδρου, δπως καί τής Σεράπιδος, θεότητος μεγάλως τιμώμενης εις τά πα
ράλια τής ΓΙροποντίδος καί του Εύξείνου Πόντου. Πρωϊμώτατα έδέχθη τόν
Χριστιανισμόν ή Πέρινθος, συνεστήθη δέ εις αυτήν επισκοπή υπό του ’Απο
στόλου Άνδρέου άργότερον προαχθείσα εις έδραν Μητροπολίτου έχούσης ύπ’
αυτήν 17 έπισκοπάς(3) . Ό Μητροπολίτης 'Ηράκλειας είχε τό προνόμιο,ν,
ισχύει καί σήμερον, νά έγχειρίζη την ποιμαντορικήν ράβδον εις τόν έκάστοτε
άνερχόμενον εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον, καί ώς γράφει ό ΙΙαχυμέρης
(IV . 24) «φ δη καί προνόμιόν έστι εκ του παλαιού δικαιουμένφ έτι Βυζαντίου
ώς ανέκαθεν τελούντος υπό την Ήράκλειαν τον Πατριάρχην χειροτονεΐν».
Σήμερον ή Ηράκλεια, ύπό των Τούρκων καλείται Μπουγιούκ Έρεγλί,
ήρίθμει δέ τό 1922 καί μέχρι τής ανταλλαγής των πληθυσμών περί τούς
2.000 κατοίκους.
46) Π λ ω τ ι ν ο ύ π ο λ ι ς .
Μεσόγειος πόλις τής Θράκης, ίδρυθεΐσα
ύπό τού αύτοκράτορος Τραϊανού (98— 117 μ.Χ.) προς τιμήν τής συζύγου
αυτού Πλωτίνης. Άναφέρεται τόν 6ον αιώνα μ.Χ. ύπό τού Π ροκοπίου(Π ερί
Κτισμάτων), ώς έπισκευασθέντων των τειχών αυτής ύπό τού ’Ιουστινιανού
Α '. ’Αναφέρεται ύπό τού Τεροκλέους εις τον Συνέκδημον, ώς μία των 5 πό
λεων τής επαρχίας Αίμιμόντου, ώς καί εις τά εκκλησιαστικά χρονικά ώς έ
δρα επισκόπου. Κατά τήν T A B U L A P E U T IN G E R IA N A απείχε 24 μίλλια
από τής Άδριανουπόλεως καί νοτίως αυτής. Ά γνω στος ή θέσις αυτής. Τοποθε
τείται μεταξύ τού νύν Π υθίου (Κούλελι Μπουργκάς) ένθα ερείπια αρχαίας
πόλεως, μέχρις αυτού τού Διδυμοτείχου καί ακόμη νοτίως αυτού.
47) Π ε ν τ ά π ο ρ ο ς . Πόλις τής Θράκης ίδρυθεΐσα τό 342 π.Χ. ύπό
τού βασιλέως των Μακεδόνων Φιλίππου τού Β ' , μετά τήν υποταγήν εις αυ
τόν τού βασιλέως των Θρακών Κερσοβλέπτου, εις τήν χώραν των Αστών,
περί τά 15 χιλιόμετρα ΒΔ τής Βιζύης. ΤΙ θέσις αυτής προσδιορίζεται εις
τό σημερινόν χωρίον Σαρακίνα, ένθα παρατηρούνται ερείπια αρχαίας πόλεως.123
1) Βλέπε καί JU N IO R TOiTTUS O R B IS D ESO RIPTIO είς GEOGRAPHIA
GRAECA, MIN ORES Τόμ. Β '. σελ. 623 (εκδ. D ID O T ).
2) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς Β. 43. «Ήρακλέος 5ε περί τόνδε τόν λόγον ήκουδα, ότι,. εΐη
των δυώ&εκα ·&εών. Τον έτερον δέ περί Ήρακλέος, τόν "Ελληνες οϊδαοτ ούδαμή Αίγυ
πτου έδννώσ-θην άκοϋσαι,, Καί μέν οτι γε ού παρ’ Ελλήνων έλαβον τό ουνομα Αϊγήπτιοι (τον Ήρακλέος), άλλ’ 'Έλληνες μάλλον παιρ’ Αιγυπτίων καί Ελλήνων οΐτοι
οί θέμενοι τφ Άμφιτρύωνος γόνα> τούνομα Ήρακλέα...»

3) Βλέπε Ράλλη καί IIοπλή. Τόμ. V. σελ. 476.
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48) Π ο λ ύ β ο τ ο ν .
Βυζαντινή πόλις εις την περιφέρειαν τής πό
λε ο>ς Κεσσάνης. Άναφέρεται υπό τής Ά ν ν η ς Κομνηνής ( ’Αλέξιός. Υ ΙΙ 9),
ώς επίσης και υπό του Χάμμερ (Ιστορία τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας
σελίς 171) ώς καταστραφεΐσα τό 1382 μ.Χ. υπό των Τούρκων, μετά του
Κισσού (Κεσσάνης) και τού Άκωνιτου.
49) Ρ ή γ ι ο ν .
’Αρχαία πόλις τής Θράκης, κείμενη περί τά 15 χλμ.
άνατολικώς τού Ά θύρα (Μπουγιούκ Τσεκμετζέ) και εις τό μέσον σχεδόν
τής οδού από Κων)πόλεως εις ’Αθέραν και παρά την λίμνην Κιουτσούκ
Τσεκμετζέ, ό'ναμα τό όποιον ελαβε παρά των Τούρκων καί τό νύν πολίχνιον
τό ευρισκόμενον εις την θέσιν τού αρχαίου Ρηγίου. Άναφέρεται πολλάκις
υπό των Βυζαντινών συγγραφέων Προκοπίου, Θεοφάνους, Κων)νου Π ο ρ 
φυρογέννητου κλπ.
50) Σ ά λ η .
Πόλις αρχαία τής Θράκης επί τού Αιγαίου. Αύτη, ώς
αναφέρει ό 'Ηρόδοτος ( ’) , μετά των Ζώνης, Δρυός, Σερρείου τείχους καί
Μεσημβρίας, άπετέλουν τά «Σαμοθρηΐκια τείχη», δηλαδή οχυρός πόλεις, προ
γεφυρώματα, τής Σαμοθράκης επί τής Ευρωπαϊκής ακτής τής Θράκης (βλέ
πε και Ζώνη, σχόλια) καί. δυτικώς τού Δορίσκου. Ή θέσις αυτής συμπίπτει
μάλλον μέ τήν νύν θέσιν τής Άλεξανδρουπόλεως (Δεδεαγάτς), ώς δύναται
νά έξαχθή έξ άνευρεθείσης ένεπιγράφου πλακός παρά τον Φάρον τό 1897,
καί ή οποία, φέρει τήν έπιγραφήν: «Ο ΡΟ Σ Χ Ω ΡΑ Σ ΙΕ Ρ Α Σ ΘΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΝ ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗ», καί έκ τής σειράς τήν οποίαν ακολουθεί ό Η ρόδο
τος κατονομάζων ταύτας (Σάλη, Ζώνη, Δρυς, Σερρειον τείχος, Μεσημβρία)
άρχόμενος από ανατολών προς δυσμάς. ’Από τού 1ου π.Χ. αίώνος παύει μνη
μονευόμενη ή Σάλη. Σύμμαχος των ’Αθηναίων, κατέβαλλεν καί αύτη τον
συμμαχικόν φόρον μετά τά Περσικά.
51) Σ α ν ά δ ι α ή Σ α ν ά δ α . Πόλις τής Θράκης άναφερομένη υπό
τού 'Ιεροκλέους εις τον Συνέκδημον, ώς μία τών 14 πόλεων τής επαρχίας
Θράκης Ευρώπης, ώς καί υπό τού βασιλέως Κων)νου τού Πορφυρογέννη
του εις τό περί Θεμάτων βιβλίον του. Ή θέσις αυτής τυγχάνει ά'γνωστος.
52) Σ ι λ τ ί κ η . Μία τών 14 πόλεων τής επαρχίας Θράκης Ευρώπης,
άναφερομένη ύπό τού Τεροκλέους εις τον Συνέκδημον. "Άγνωστος τυγχάνει
ή θέσις καί ή ιστορία αυτής.
58) Σ η λ υ μ β ρ ί α — Ε ύ δ ο ξ ι ο ύ π ο λ ι ς .
Έ κ τών άρχαιοτέροιν
Έλληνίδων πόλεων τής Θράκης, 'Ιδρυτής αυτής θεωρείται ό Σήλυς αρχηγός
Μεγαρέων άποίκων, ίδρύθη δέ περί τό 675 π.Χ. ήτοι προ τού Βυζαντίου. Ή 1
1)
Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ. 59. «... τάς μέν δή νέας άπόί,σας άιακο,μένας είς Δορίσκον...,
τα> Σάλη τε Σαιμοθρακίοις τε πεπάλισται πόλις, καί Ζώνη, τελευταία δέ αΰτοΰ Σέρρειον άκρη όνομαστή». — ' Οΐδιος. Ζ. 108. «... ΓΓαραμείδετο δέ πορευόμενος (δ Ξέρ|η ς ) έκ, Δορίσκου πρώτα μέν τά Σαμσ&ρηΐκια τείχεα, τών έσχατη πεπόλισται προς
έσπέρης πόλις τη οννομά έστι Μ&σαμβρίη».
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πόλις έ'χουσα αρκετά καλόν λιμένα, άνεπτύχθη ταχέως καί άπέβη ταχέος τό
κέντρον τοΰ εμπορίου τής περιοχής. Άναφέρεται υπό τοΰ Σκύλακος τοΰ Καρυανδέως( 1) , τοΰ Σκύμνου τοΰ Χ ίου(12), υπό τοΰ Στράβωνος(3), τοΰ Π το
λεμαίου Κλαυδίου (4) , τοΰ Ξενοφώντος(56) είς τήν Κύρου Άνάβασιν καί Ε λ
ληνικά, ένθα πλήν των άλλων άναφέρεται ή κατάληψις τό 412 π.Χ. ύπό τοΰ
Άλκιβιάδου(Δ) . ’Έκτοτε παρέμεινε σύμμαχος των Άθηναίοϊν καταβάλλουσα
ετήσιον φάρον εκ 5 ταλάντων, μέχρι τής καταλήψεως αυτής ύπό τοΰ Φιλίπ
που τοΰ Β ' τό 342 π.Χ. Άναφέρεται ύπό τοΰ Δημοσθένους(7) είς τήν πε
ρίοδον τής πολιορκίας καί καταλήψεως αυτής ύπό τοΰ Φιλίππου Β '. Μετά
τον θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου ή πόλις περιήλθεν είς τον Λυσίμαχον, βραδύτερον δε είς τούς Ρωμαίους. Έ πί τής βασιλείας τοΰ αύτοκράτορος Ά ρκαδίου (395-—408 μ.Χ.) μετιονομάσθη εις Εύδοξιούπολιν, προς τιμήν τής
συζύγου αυτής Ευδοκίας, άλλα τό όνομα τοΰτο διετήρησεν μόνον έπί μικρόν
τι διάστημα. Τον 6ον αιώνα μ.Χ. άναφέρεται ύπό τοΰ ‘Ιεροκλέους είς τον
Συνέκδημον ως Εύδοξιούπολις, καί ώς μία των 14 πόλεων τής επαρχίας Θρά
κης Ευρώπης. Ε κτατέ ήκολούθησε τήν τύχην τής Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας. Είς τήν πόλιν ταύτην, κατά τήν προσπάθειαν άνακαταλήψεως τής
Κων)πόλεως ύπό τοΰ Μιχαήλ Η ' τοΰ Παλαιολόγου τό 1260, οπότε άνευρέθη έ'ξωθεν τής παρά τό Έβδομον μονής τοΰ Θεολόγου (κατεστραμμένης
τότε) ύπό τοΰ Λογοθέτου Δη μητριού Ίατροπ ούλου τό σώμα τοΰ Βασιλέως
1) Σ κ ύ λ α ξ δ Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς .
ώς δίνω. σελ. 63. «... Πέρινθος πόλις
καί λιμήν, Δαμινόν τείχος, Σηλυμβρία πόλις καί λιμήν...»
2) Σ κ ύ μ ν ο ς δ X ΐ ο ς. στ. 713 - 716. «... καί Σαμίων άποικια Πέρινθός έστι'
έχομένη ή Σηλυμβρία, ή·ν οΐ Μεγαρεΐς κτίζουσι πριν Βυζαντίου. Έ ξης Μεγαρέων,
ευτυχών Βυζάντιον.»
3) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 56 «... ΕΙτα τό Μακρόν τείχος καί Λευκή άκτή καί τό
’Ιερόν δρος καί ΙΙέρινθος, Σαμίων κτίσμα" είτα Σηλυμβρία». — Ό ί δ ι ο ς . Ζ. 319. 1.
«...ώς καί ή τοϋ Σήλυος πόλις Σηλυμβρία προσαγορεύεται».
4 )
Πτολεμαιος
Κ λ α ύ δ ι ο ς. Γεωγραφικά. Γ. 11. 4.
5) Ξ ε ν ο φ ώ- ν τ ο ς Κ ύ ρ ο υ Ά ν ά 6 α u ι ς. Ζ. 5. 15. «Κατηυλίσιθησαν δ ’
έν τψ π&δίφ υπέρ Σηλυμβρίας δσον τριάκοντα σταδίους άπέχοντες τής θαλάττης», —
Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ά . A. 1. 20. «Έκεΐθεν δέ επλευσεν είς Πέριν&ον καί
Σηλυμβρίαν. Καί Περίνθιοι μεν είσεδέξαντο εις τό άστυ το στρατόπεδον. Σηλυμβρίανοί δέ έδέξαντο μεν ου, χρήματα δε έδοσαν».
6) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ .
’Α λ κ ι β ι ά δ η ς .
XXX. « Ό δε ’Αλκιβιάδης... ΕΕτ’
αυτός έκπλεύσας (δ Αλκιβιάδης) είς τον 'Ελλήσποντον ήργυρολόγει καί Σηλυμβρίαν
είλεν, άφειδήσας έαυτού παρά τόν καιρόν...»
7) Δ η μ ο· σ ■&&η ς. (Τ π έ ρ Κ τ η σ ι φ ώ ν τ ο ς
περί σ τ ε φ ά ν ο υ .
78. Άναφέρεται &1ς επιστολήν τοϋ Φιλίππου Β '. προς τούς ’Αθηναίους, διά τήν βοή
θειαν, τήν δποίαν παρέσχον είς τήν Σηλυμβρίαν κατά τόν χρόνον καθ’ δν έπολιόρκει
τήν πόλιν, — Όΐ ί δ ι ο ς . Ι Ι ε ρ ί τ ή ς Ρ ο δ ί ω ν έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς . 26. «...μηδό
Σηλυμβρίαν, πόλιν ύμετέραν ποτέ σύμμ,αχον ούσαν, ώς αύτούς συντελή ποιεϊν καί Βυ

ζάντιον...»
7

η
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Βασιλείου του Β ' τοΰ Βουλγαροκτόνου, άκέραιο-ν, μετεφέρθη καί έτάψη
μ&τά μεγάλων τιμών (β) , είς τήν Μονήν τοΰ Σωτήρος. Τό 1346 μ.Χ. ό βα
σιλεύς ’Ιωάννης Καντακουζηνός, εΐς τήν Σηλυμβρίαν έτέλεσε τούς γάμους
τής θυγατρός αύτοΰ μετά τοΰ Σουλτάνου των Τούρκων Ό ρχάν, καί μάλι
στα μεγαλοπρεπών, είς αιώνιον αίσχος καί ονειδος τούτου.
54) Σ τ ρ ύ μ η .
’Αρχαιότατη Θρακική πόλις είς τήν χώραν των Κικόνων, καί είς τήν παραλίαν τοΰ Αιγαίου, 'Τπήρξεν αποικία των Θασίων.
Ό Ηρόδοτος έξιστορών τήν πορείαν τοΰ Ξέρξου, μετά τον Δορίσκον (Ζ.
108) γράφει: «Παραμείβετο δέ έκ Δορίσκου πρώτα μέν τά Σαμοθρηίκια
τείχεα, των έσχατη πεπόλισται προς έσπέρης πόλις τή οϊίνομά έστι Μεσαμβρίη. Έ χετα ι δέ ταύτης Θασίων πόλις Στρύμη, διά δε σφέων τοΰ μέσου
Λίσσος ποταμός διαρρέει, δς τότε ούκ άντέσχε τό ύδωρ παρέχω ν τω Ξέρξη
στρατώ, άλλ’ άπέλιπε». Έ κ τοΰ χωρίου τούτου τοΰ Ηροδότου καί των άλ
λων δεδομένων (ιδε πόλις Μεσημβρία) δύναταί τις νά προσδιορίση τήν θέσιν τής πόλεως Στρύμης, περίπου νοτίως τής νΰν Μαρωνείας παρά τήν θά
λασσαν, ώς καί είς τούς χάρτας 1/200.000 (φύλλον Ξάνθη, έκδ. 1920) σημειοϋται. 'Ως ποταμός Λίσσος θεωρείται ό νΰν χείμαρος Γιαλί Δερέ. Άναφέρεται υπό τοΰ Δημοσθένους ( 1) είς τήν επιστολήν τοΰ Φιλίππου προς τούς
’Αθηναίους καί είς τον λόγον του προς Πολυκλέα.
55) Σ έ ρ ρ ε ι ο ν ή Σ έ ρ ρ ε ι ο ν Τ ε ί χ ο ς . Μεταξύ των πόλεων
τής Σαμοθράκης επί τής παραλίας τής Θράκης, τάς οποίας, ώς εΐδομεν, ό
Ηρόδοτος άποκαλεΐ «Σαμοθρηίκια τείχεα» υπήρξε καί τό Σέρρειον, παρά
τό ομώνυμον άκρωτήριον, τό καί νΰν άποκαλούμενον Σέρρειον ή τής Μάκ-ρης.
Πολλάκις άλ'αψέρεται υπό των αρχαίων συγγραφέων, ώς οχυρά πόλις καί
δή υπό τοΰ Δημοσθένους (*12) είς τούς κατά τοΰ Φιλίππου τοΰ Β / λόγους του.
8) Γ. Π α χ ύ μ έ ^ η ς (DE: MICHAEBE PALAEOEOGO). 11. 21. σελ.
124—125.
1) Α η μ ο σ θίέ ν η ς. Φ ι λ ί π π ο υ έ π ι σ τ ο λ ή. (X II). 17, «... καί Λογίξεσθα-ι ώς άλογόν έστιν Α θηναίους, ©.αισίους μέν και Μαρωνείτας άναγκάσαι περί.
Στρύμης διακριθήναι λόγοις, αΰτους δέ πρός ΰμέ μή διαλΰσασθαι.. .>> — Ό ί δ ι ο ς
πρδς
Π ο λ υ κ λ έ α . 21— 22 . « . . . Π αρέπεμπε πάλιν δ Τιμάμαχος μετά των Θασίων
είς τήν Στρΰμην σίτον καί πελταστάς...»
2) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς .
I I ε ρ I ' Α λ ο ν ν ή σ ο υ . 88». « ..."Ωσπερ δέ ταϋτα ίσμεν,
κάκεϊνα ίσμεν, τίνι μηνί καί τίνι ήμέρρ Σέρρειον τείχος και Έργίσκη καί Ιερόν όρος
έά?.ω'...ι». — Ό ϊ ΰ ι ο ς. Π ε ρ ί τ ω ν έ ν Χ ε ρ ρ ο ν ή σ φ . 105. «...Οΰχί Φωκέας, ου Πύλας, οΰχί ταπί Θράκης, Δορίσκον, Σέρρειον, τον Κερσοβλέπτην αυτόν;» —
Ό ίδιος.
Κατά
Φ ι λ ί π π ο υ Τ '. 114, « Ό τοίνυν Φίλιππος έξ άρχής, άρτι
τής ειρήνης γεγσνυίας,
οΰπω Διοπείθους
στρατηγοΰντος ουδέ των διπων
έν Χερρονήσω νΰν άπεσταλιμένωιν, Σέρρειον καί Δορίσκον κατελάμβανε καί τους έκ
Σερρείου τείχους καί Ίεροϋ όρους στρατιώτας έξέβαλλεν οΰς δ ΰμέτερος στρατηγός
έγκατέστησεν. Καίτοι ταΰτα πράττων τι έποίει; ειρήνην μέν γάρ ώμωμόκει...» — 'Ο
ίδιος.
Κατά
Φ ι λ ί π π ο υ . Δ' 133. «... Όράτε Σέρρειον καί Δορίσκον' ταΰτα
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'Τπό τΰΰ Στεφάνου Βυζαντίου άναφβρεται: «Σέρρειον άν.ριοτήριον της Θρά
κης, έστι καί πόλις Σαμοθράκης- τό εθνικόν Σερρεεύς καί Σερρειώτης. . .
καί Σίρρειον Τείχος». Ό Σουΐδας αναφέρει: «Σέρρειον τείχος καί Σέρρειον
όνομα χωρίου». Ό Τίτος Λιβιος ( *3) αναφέρει τό Σέρρειον ώς φρουριον, ό
δέ Π λινιος(4) δεν σημειώνει πάλιν, άλλα όρος Σέρρειον (M ONS S E R R IU M ). Ό Παμπώνιος Μ έλας(') αναφέρει άκρωτήριον Σέρρειον υπέρ τον
Δορίσκον, ομοίως καί ό Ά ππιανός(2) μόνον Σέρρειον όρος μνημονεύει κατά
την δρασιν του Τιλλίου Κίμβρου εις την προς το Αιγάϊον ακτήν τής Θράκης.
"Αγνωστος τυγχάνει ή εποχή καταστροφής καί έξαφανίσεως αυτής, πάντως
6 Άππιανός αναφέρει ρητώς, ότι την εποχήν αυτήν (πόλεμος Βρούτου - Κασίου, κατά Όκταβίου - Λεπίδου, δηλαδή ολίγον προ τής μάχης των Φιλίπ
πων τύ 42 π.Χ.) ή παραλία ήτο έρημος, καί επομένως δεν υπήρχεν τό Σερρειον τείχος, άλλα καί αι άλλαι πόλεις τής Σαμοθράκης.
55α) Τ α υ ρ ό κ ω μ ο ν. Ό Ά χ . Σαμοθράκης εις τό Λεξικόν του* ανα
φέρει Ταυρόκωμον (τό) φρούριον τής Θράκης εις την επαρχίαν ΑΙμιμόντου ευ
ρισκόμενον μεταξύ Βουρτοδιζοΰ (Μπαμπά Έσκή) καί Νίκης (Μικράς Ν ί
καιας), άλλα καί τόπον Ταυρόκωμον (6) τής ’Ανατολικής Θράκης πλησίον
των Κυψελών εις τήν περιφέρειαν Χαριουπόλεως. (Βλέπε "Ανναν Κομνηνήν
καί Άλεξιάδα, V II. 6 καί X 4). « . . . άπαραντες συν από Κυψελών καταλαμβάνουσι τον Ταυρόκωμον, κάκεΐ παραχειμάσαντες, έληΐζον,το τάς παρα
κείμενος κωμοπόλεις». ’Εκ τούτων εξάγεται ότι ό Ταυρόκωμος δεν ήτο εγγύς
γάρ πρώτα ώλιγωρήθη μετά τήν ειρήνην, δ πολλοϊς υμών ουδέ γνώριμα έστιν ίσως...»
— Ό' ί δ ι ο ς . !Τ π έ ρ Κ τ η σ ι ω ώ ν τ ο ς
π ε ρ ί σ τ ε φ ά ν ο υ . 248. «...ήδη
γάρ σ’ ερωτώ, πάντα τάλλ’ άφείς, Άμφίπολιν, Πύδναν, Ποτίδαιαν, 'Αλόννησον· οΰ5ενός τούτων μέμΜημαι* Σέρρειον δέ καί Δορίσκον καί τήν Πεπαρήθου πόρθησιν καί
οσ’ άλλα τοίαϋτα ήδίκητο, οΰδ’ εί γέγονεν οΕδα.Φ
3) Τ ΙΤ Ι L IV II. ΑΒ U RBE CONDITA, XXXI. 16.
4) Ρ ΙΑ Ν ΙΙ. NAT; H IS TORI ΑΕ. IV . 18.

1) ΡΟΜΡΌ'ΝΪΙ. ME LAE. DE SITU ORB IS. B. 11. 8. «DORIS COS... DEINDE PROMOWTORIUM SERRHIUM...»
2) Ά π π ι α ν ό ς .
Ρωμαϊκή
to τ ο ρ i a. DE B EL L IS C IV IL IB U S .
B i 6 λ. IV . 101. «Δυο δ’ ήμέρας τον Μέλανα κόλπον περιοδεόσαντες, ές Αίνον άφΐκοντο, καί έπΐ Αίνφ Δορίσκον τε καί δσα άλλα μέχρι Σερρείου δρους παίράλια. 102. Τοΰ
δέ Σερρείου προΰχοντος ές τδ πέλαγος, αυτοί μεν ές τά μεσόγεια άνεχώρουν, Τίλλιον
Κίμδρον μετά τοΰ ναυτικοϋ καί τέλους δπλιτών ένδς καί τοξοτών τινων τήν άκτήν περιπλεΐν έπεμπον1 ή πάλαι ,μ,έν ήν, έρημοτάτη, καίπερ εΰγαιως ουσα, τών Θρακών οΰτε
θαλάσση χρισμένων, οΰτε ές τά παράλια κατιόντων, υπό δέους τών έπιπλεόντων’ 'Ελ
λήνων δ’ αΰεήν, έτέρων τε καί Χαλκιδέων, καταλαβόντων, καί θαλάσση χρισμένων,
ήνθει ταϊς έμπορίαις καί 7 εωθγίαι'5) χαιρόντων σφίσι καί τών Θρακών διά τήν τών
ωραίων άμειψιν μέχρι Φίλιππος, δ ’Αμήνταυ, τους τε άλλους καί Χαλκιδέας άνέστησεν, ώς μηδέν έτι πλήν οικόπεδα μόνον Ιερών δρασθαι. Τήν δε οΰν τήν άκτήν, αΰθις
έρημον ούσαν, δ Τίλλιος παραπλέοχν.,.»
(*) νΕκδ. τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών.

10ο

Δημ.

A

lov.

Ζάγκλη

τών Κυψελών, αλλά κάπως άπομεμακρυ σμέν ος αυτών, διότι ή "Άννα δεν θά
έχρησιμοποίει την λέξιν «άπάραντες» αν ήτο πλησίον τούτων.
Ό Νικήτας Χωνιάτης (εκστρατεία Ίσαακίου Αγγέλου τό 1188 κατά
Βουλγάρων καί Κομάνων) (II. 1) γράφει τά εξής περί του Ταυροκώμου:
«Κτησίδιον δέ έστίν ουτος οίκούμενον κωμηδόν καί μη πάνυ πόρρω τής Ά δριανοϋ κείμενον». Φαίνεται οτι πρόκειται περί τοΰ αυτού φρουρίου ευρισκο
μένου εις την περιοχήν, τής Άδριανουπόλεως.
56) Τ ι ρ ί σ τ α σ ι ς — Τ ε ι ρ ί σ τ α σ ι ς — Π ε ρ ί σ τ α σ ι ς . ’Αρ
χαία πόλις τής νοτίου Θράκης επί τής Προποντίδος, νοτίως τής Περίνθου ( Η 
ράκλειας). Άναφέρεται υπό τού Σκύλακος τού Καρυανδέως(3) (προ τού 500
π.Χ .). Έ πί Φιλίππου του Β ' είχε καταληφθή ύπ’ αυτού, άλλ’ ο στρατηγός των
Αθηναίων Διοπείθης προσβολών αίφνιδίως την πόλιν, κατ&λαβεν αυτήν καί έξηδραπόδισεν τούς κατοίκους αυτής, ώς καί τής Κρωβύλης, πράγμα τό όποιον
έπροκάλεσε τήν ζωηράν διαμαρτυρίαν τού Φιλίππου προς τους Αθηναίους ( 4) .
Ή πόλις, υπό μικράν παραλλαγήν, διετήρησε τό άρχαΐον όνομα αύτης (Τιρίστασις — Περίστασις) μέχρι τού 1922 όπότε κατά τήν ανταλλαγήν των
πληθυσμών είχε περί τους 2.800 κατοίκους, απαντας "Ελληνας. Νύν καλεί
ται υπό τώ,ν Τούρκων Σάρκιοϊ. Άναφέρεται πολλάκις κατά τήν Βυζαντινήν
περίοδον, υπήρξε δέ έδρα ενός των 17 επισκόπων τής Μητροπόλεως Περίνθου (Η ράκλειος).
57) Τ ά π ε ι ρ ο ς — Ρ ο ύ σ σ ι ο ν .
Α ρχαία πόλις τής Θράκης είς
τήν περιοχήν τής Βιστωνίδος. Ό Στράβων(5) αναφέρει αυτήν ώς εύρισκομένην μεταξύ Άβδήρων καί Μαρωνείας. Άναφέρεται ύπό τοΰ Προκοπίου
( Π ερί κτισμάτων IV . II. 14) μεταξύ των πόλεων τών οποίων έπεσκευάσθησαν τά τείχη ύπό τοΰ Ιουστινιανού Α ', ώς καί ύπό τού 'Ιεροκλέους εις
τον Συνέκδημον, ώς μία τών 7 πόλεων τής επαρχίας Ροδόπης, ύπό τον τί
τλον «Τόπειρος, νύν Ρούσσιον». "Αγνωστος τυγχάνει ή ακριβής αυτής θέσις.
'Ο Σαμοθράκης είς τό λεξικόν του, παρά τά γραφόμενα ύπό τοΰ Στράβω
νος ανωτέρω, τοποθετεί τήν πόλιν παρά τήν Κομοτινήν καί εις τήν θέσιν τού
χωρίου Μεσίν Καλέ. Π ιθανώς νά έννοή τό χωρίον Σάριτζα Μεσίνα (βλέπε
χάρτην 1/200.000 φύλ. Ξάνθης έκδ. 1920), χώρον είς τον όποιον, καθ’ η
μάς, εύρίσκετο ή πόλις Μοσυνούπολις (βλέπε τά περί ταύτης), διότι δεν ά3) Σ κ ύ λ α κ ο ς τ ο ύ Κ α: ρ υ α ν δ έ α> ς. Περίπλους. σελ. 63. «...Μετά
δε τήν Χερρόνησόν Ιστι Θράκεια τείχη τάδε. Πρώτον Λευκή άκτή, Τειρίστασις, Η ρ ά 
κλεια, Γάνος, Γανίαι, Νέον τείχος, Πέρινθος πόλις καί λιμήν, Δαμινόν τείχος, Σηλυμβρία πόλις καί λιμήν».
4) Δ η μ οσ θ έ ν η ς. Φ ι λ ί π π ο υ ύ π ι σ τ ο λ ή π ρ ός Α θ η ν α ί ο υ ς .
159. «5Έτι τοίνυν περί τους αυτούς χρόνους Διοπείθης ύμβαλών είς τήν χώραν Κρωβύλην μέν καί τήν Τιρίστασιν έξηνδραποδίσατο, τήν δέ προσεχή Θράκην έπόοθησε...»
5) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 45. <ί"Οτι τά Τόπειρα εστι πρός Άβδήροις καί Μαρω-
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ναφέρεται είς άλλο σημεΐον παρόμοιον όνομα. Π ιθανώς νά είναι είς την θέσιν του νύν χωρίου Ρούσκιοι μεταξύ Μαλγάρων καί Κυψελών (πρόκειται
περί οίλλης ομωνύμου πόλεως).
58) Σ ύ ρ ά λ λ ο ν — Τ υ ρ η λ ό η — Τ ζ ο υ ρ ο υ λ ό ς — Τ ζ ο υ ρ 
λ ο ύ ή Τ σ ο ρ λ ο ύ . ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, εν τή μεσογείω, άγνωστον
πότε κτισθεΐσα. Είς τό 'Οδοιπορικόν τού Άντωνίνου άναφέρεται ώς IZTRALLO, καί είς άλλο μέρος TIR A TX O ή T H IR A IL O , είς δε τό ITIN ER A R IU M H IE R O SO L T M IT A R U M άναφέρεται ώς T U N E R U L L O . Έ κ τής
παραφθοράς τούτων προέκιψεν από τού Συράλλου ή Τ Σ Ο Ρ Ο Τ Α Η ή ΤΖΟΤΡ Ο Τ Λ Ο Σ των Βυζαντινών ή Τσουρουλός κλπ. διατηρούσα μέχρι σήμερον
την άρχαίαν αυτής θέσιν. Ευρίσκεται επί τής από Κων)πόλεως είς Άδριανούπολιν οδού, εγγύς τού ποταμού Έργίνη καί τής τούτον παρακολουθούσης
Σιδηροδρομικής γραμμής. Κυρίως είναι γνωστή ή Ιστορία αυτής ή οποία
είναι συνυφασμένη μέ την τοιαύτην τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 'Τπέστη πολλάς δηώσεις καί καταστροφάς καί έξανδραποδισμούς τών κατοίκων
αυτής. 'Τπήρξεν Ισχυρότατον φρούριον, τής περιόδου ταύτης. Σήμερον κα
λείται υπό τών Τούρκων Τσορλού.
59) X α ρ ι ο ύ π ο λ ι ς — X α ι ρ ε μ π ο λ. ’Αρχαία πόλις τής Θράκης
κείμενη περί τά 45 χιλιόμετρα ΒΔ τής Ραιδεστσΰ (Βισάνθης) καί 52 χλμ.
περίπου ΝΑ τού Διδυμοτείχου. Κατά τον Μελέτιον (Γεωγραφία. Τόμ. Γ.
σελ. 104), άγνωστον πού στηριζόμενον, ιδρυτής αυτής ύπήρξεν ό ’Αθηναίος
Χαρίας πολύ π.Χ. 'Η ιστορία αυτής είναι συνδεδεμένη μέ τήν τοιαύτην τής
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άναφερομένη πολλάκις κατά τούς αγώνας αυ
τής. Τό 1205 μ.Χ. άναφέρεται μεταξύ τών καταστραφεισων πόλεων υπό τού
Βουλγάρου ήγεμόνος Ίωάννου Άσέν ή Σκυλογιάννη. 'Τπό τών Τούρκοτν
κατελήφθη τό 1357 ύπό τού υίού τού Σουλτάνου Ό ρχάν, τού Σουλεϊμάν. 'Τ 
πήρξεν έδρα μιας τών 17 επισκοπών ύπό τήν Μητρόπολιν Ήρακλείας ( Πε ρίνθσυ). Νύν καλείται ύπό τών Τούρκων Χαϊρεμπόλ.
Πλήν τών ανωτέρω πόλεων είς τήν νότιον Θράκην ύπήρξαν καί άλλαι
ήσσονος σημασίας. Άναφέρονται δέ αί κάτωθι:
"Αραζος, Αίάντιον (Άργυρούπολις νύν Φουντουκλή), "Αωρος, Βέννα
ής ιδρυτής άναφέρεται Φίλιππος ό Β ', Βίσα, Γαρέλλα (πιθαιώς νύν Χάραλα), Γέννα (εγγύς τών Π η γώ ν), Γρατιανά, Γρύπες (έγγύς τής Κων)πόλεως,
νύν Τσιφούτ Μπουργάζ), Δημοκράνεια (επί τού ποταμού Ά,θύρα), Έννεακόσια, Έξάστερον, Έπιβάται (παρά την Κων)πολιν), Εύδήμιον (είς Γανοχώρια),
Εύκάριον, Έφραίμ, Ζειρήνια, Ζεφύριον (Ζάφρα), Ζήρυνθος, Θεσκός, Θέρνη,
Καλλικράτεια, Καλύβη (κτίσμα Φιλίππου Β' ) , Κάραβος (Καρποδαίμων, 40
Έκκλησίαι), Καράσθυρα (Καράσουρα— Χισαρλίκ), Καραβιζύη, Κόμνη (Κο
μνέων κώμη), Κύπασις (άναφέρεται ύπό τού 'Εκαταίου), Κύβρος (έμπόριον
τών Καρδιανών, βλέπε Σκύλαξ), Κερεόπυργος (άγνωστος ή θέσις καί ή ί-
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στοιρία, άναφέρεται υπό τοΰ Ίερακλέους ώς μί,α των 14 πόλεων τής επαρ
χίας Ροδόπης), Κλαυδιούπολις (καταστραφεΐσα υπό τοΰ Σκυλογιάννη τό
1205), Κρωβύλη, Κεδρείπολις, Λιτίτζα ή Λιτίτσα, Λυκόζεια, Λυκώνη, Λεβούνιον, Μάλγαρα (Μεγάλη αγορά), Μελανχιάς (άναφέρεται υπό τοΰ Ά γαθία, V. 14), Μάστειρα (άναφέρεται υπό τοΰ Δημοσθένους εις Δ ' κατά Φι
λίππου), Μανικάβα, Μαραθώνια, ΟΙκοναμεΐον, Όπίσηνα, Όσταφός, Ό ρ γά ς,
Όρκέλη, Πρασίδιον, Παλαί, Πάμφυλον, Πάσσα, Πάρειον, ΓΙεροντικόν,
Π έτρα, Πτελεόν, Πύργος, Σέλτα, Σκεπαστόν (Ίν.τζέκιοϊ), Σκοτεινόν, 'Ά 
γιος Στέφανος, Τέμπυρα, Τράκας, Ταυράκωμον, Σκοπός ή Σκοποί, Σκόπε
λος, Σίπτη, Τίνδη, Τρίκρος, Χαλκίς, Χαράκωμα.
V I. Π Ο Λ Ε ΙΣ Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Η Σ Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Τ .
1) Ά γ α θ ό π ο λ ι ς . ’Αρχαία πόλις τής Χερσονήσου. Άναφέρεται υπό
τοΰ Παχυμέρη, άλλα είναι άγνωστος ή θέσις αυτής. Πιθανολογείται ως κτίσμα τοΰ Άγαθοκλέους υιοΰ τοΰ Λυσιμάχου (323— 281 π.Χ.)
2) Α γ ο ρ ά - —- Ά γ ο ρ α ΐ ο ν Τ ε ί χ ο ς . 'Ύΐπήρξε μία των αρχαιότε
ρων πόλεων τής Θρακικής χερσονήσου. Άναφέρεται υπό τοΰ Ή ροδότου(')ι
τοΰ Σκύλακος(12). 'Ως εξάγεται υπό των άναφε ραμένων υπό τούτων, ή θέσις αυτής ύπήρξεν εις τό μέσον περίπου τής Χερσονήσου, ώς έκ τούτου δέ
υπήρξε μία. των έμπορικωτέρων πόλεων, και των κυριωτέρων αγορών των
αρχαίων Ελλήνων, Αναφέρει αυτήν και ό Στέφανος Βυζάντιος (3), δ ό
ποιος ίίμως αναφέρει καί πόλιν Ευρώπης έν 'Ελλησπόν,τω «Άγοραΐον τεί
χος». Φαίνεται όμως οτι σφάλλει, διότι κατά πολλούς έκ των νεωτέρων πρό
κειται περί μιας καί τής αυτής πόλεως. 'Η Αγορά, όπως καί ολόκληρος ή
Χερσόνησος, άπό τής εποχής τοΰ Μιλτιάδου υιοΰ τοΰ Κυψέλου, ήτο κτήσις
των ’Αθηνών(')- ’Επί Φιλίππου τοΰ Β ' υπήρξε τό μήλον τής εριδος μεταξύ
1) ' Η ρ ό δ ο τ ο ς . Ζ, 58. «'Ο δέ κατ’ ήπειρον στρατός (τοΰ Ξέρξου) πρός ήφ
τε καί ήλιου άνατολάς έποιέετο τήν δδόν διά τής Χερσονήσου, έκ δεξιών μέν εχων
τον "Ελλης τάφον τής ’Αθάμαντος, έν αριστερή δέ Καρδίαιν πόλιν διά μέσης δέ πορευό1μενος πόλιος τή οΰνομα τυγχάνει έόν Ά γό ρ η ...»
2) Σ κ ύ λ α ξ ό Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς .
Περίπλους. σελ. 63. «Έ κ Πακτύης δέ
είς Παρδίαν (Καρδίαν) διά τοΰ αΰχένος πεζή στάδια μ '., έκ θαλάττης είς χΙάλατταν
καί πόλις έν τω μέσφ ή όνομα ’Αγορά».
3) Σ τ έ φ α ν ο ς
Βυζάντιος,
είς λέξιν. «’Αγορά, πόλις έν Χερρονήσφ. 'Ο
οίκιστής ’Αγοραίος»,
1)
' Η ρ ό δ ο τ ο ς . ΣΤ1'. 34. « Ώ ς άναφέερι λεπτομερώς 6 'Ηρόδοτος, ot Λόλογκοι κάτοικοι τής Θρακικής Χερσονήσου, κατόπιν χρησμού τής Πυθίας, έπέλεξαν ώς
τύραννον αυτών τόν Άθηρ-ιαΐον Μιλτιάδην υίόν τοΰ Κυψέλου, καί δ οποίος έτυράννευσεν αυτών μέχρι τοΰ 525 π.Χ. Τούτον άποθανόντα άτεκνον, τον διεδέχθη δ ανεψιός
του Στησαγόρας, υΙός τοΰ δμομηφρίου άδελφοΰ τοΰ Κίμωνος. Ούτος άπέθανε τό 518
π.Χ. δολοφονηθείς. Τότε ot ΙΓεισιστρατεΐδαι, κρατούντες τών ’Αθηνών, άπέστειλαιν τδν
ά&ελφδν τοΰ Στησαγόρα, τον Μιλτιάδην τον Μαραθωνομάχον.
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τούτου και των ’Αθηναίων, πολλάκις δέ άναφέρεται ή πόλις υπό τοΰ Δημοσθένους, προσπαθούντος νά έξενείρη τούς ’Αθηναίους κατά τοΰ Φιλίππου(2). Ή
’Αγορά άναφέρεται μεταξύ των συμμαχίδων πόλεων των Αθηναίων των παταβαλλουσών είς αυτούς τον συμμαχικόν λεγόμενον φόρον. Ή ϊδρυσις όμο)ς
της Λυσιμαχίας ύπό τοΰ Λυσιμάχου τό 309 π.Χ., μεταξύ Καρδίας καί Π ακτύης εΐς άπόστασιν σταδίων τινών από της ’Αγοράς, είς την θέσιν περίπου
τοΰ νΰν 'Εξαμιλίου, έπεσκίασεν επί τινα χρόνον αυτήν, άλλα ή ευτυχία καί
ευημερία τής Λυσιμαχίας δεν διήρκεσεν επί πολύ. Φαίνεται οτι κατά την ε
ποχήν αυτήν τής ίδρύσεως τής Λυσιμαχίας κατεστράφη ή ’Αγορά, ώς γρά
φει ό Παυσανίας{3) άναφέρων κατηγορίαν τοΰ 'Ιερωνύμου τοΰ Καρδιανοΰ.
3)
Αιγός
Ποταμοί,
’Αρχαιότατη πόλις τής Θρακικής Χερσο
νήσου, παρά τάς έκβολάς τοΰ ομωνύμου ποταμού. Τό πρώτον μνημονεύεται
ύπό τοΰ Σκύλα/.ος είς τον Περίπλουν και τοΰ Ή ροδότου(4), δταν ό πατήρ
τοΰ Π ερικλέους ΞάιάΗππος μετά την έν Μυκάλη νίκην τό 479 π.Χ. δταν έπεχείρει νά καταλάβη τάς πόλεις τής Θρακικής Χερσονήσου καί τής Προποντίδος. Κατά τον Στράβωνα(5) μεταξύ Καλλιπόλεως καί Σηστοΰ, τής ο
ποίας απείχε 280 στάδια, ύπήρχεν ή πολίχνη Λίγος Ποταμοί κατεσκαμμένη. Καίτοι ή πόλις δεν άναφέρεται είς τούς φορολογικούς πίνακας, αλλά μό
νον άπό τής περιωνύμου ναυμαχίας, καθ’ ήν δ Λύσανδρος κατενίκησε τούς
’Αθηναίους καί οΰτω ετερμάτισεν τον Πελοποννησιακόν πόλεμον, κατά τό
405 π.Χ,, φαίνεται δτι ή πόλις προϋπήρχε τοΰ έτους τούτου. Τό 465 π.Χ.
πλησίον τής πόλεως επεσε μέγας αερόλιθος, τον όποιον εΐδον ol κάτοικοι καί
έπεδείκνυον τούτον βραδύτερου είς τούς ξένους. 'Τπήρχεν δέ ούτος καί μέ
χρι τής εποχής τοΰ Πλουτάρχου τον 2ον αιώνα μ.Χ. Ό Πλούταρχος ανα
φέρει τό γεγονός τούτο εις τόν βίον Λυσάνδρου(6), καί τον όποιον λίθον οί
2) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς . Π ε ρ ί Α λ ο ν ν ή σ ο υ . 39. «Καίτοι Χερρονήσου ot δροι
είσίν, ούκ ’Αγορά, ίάλλά βωμός τοΰ Δ ιός τοΰ όρίου...» καί περαιτέρω 41. «Καί ού μόνον
τήν έξω ’Αγοράς χώραν σφετερίζεται., άλλα καί τούς Καρδιανους οϊ οίκοΰσιν εΐσω·
Αγοράς,...;»
3) Π α υ σ α ν ί α ς . A. XX. 10. «Τφ δέ Ίερωνύμφ τάχα μέν που καί άλλα
ή είς Λυσίμαχον έγκλήματα, μέγιστόν δέ οτι τήιν Καρδιανών πόλιν άνελών Λυσί
μαχε ιαν άντ’ αυτής ώκισεν έπί τω ϊσθμω τής Θρακίας Χερρονήσου»,
4) Σ κ ύ λ α ξ 6 Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς. Περίπλους, ώς άνω σελ. 62. «... έντός
δέ Αιγός ποταμός, Κρήσσα, Κρηθωτή, Πακτΰη». — ΤΙ ρ ό δο τ ο ς.Θ.119. «ίΟΐ. δέ
άμφί τόν Άρταυκτην ύστεροι δρμηθέντες φεύγειν ώς κατελαμβάνοντο δλίγον έόντες
υπέρ ΑΙγδς Ποταμών, άλεξόμενοι χρόνον επί συχνόν οί μέν άπέθανον...»
5) Σ τ ρ ά β ω ν . Ζ. 331. 56. «Μετά 'δέ Σηστόν έπί ΑΙγός Ποταμούς διακόσιοι
όγδοήκοντα (στάδιοι), πολίχνην κατεσκαμ,μένην, οπού φασίν τόν λίθον πεσεΐν κατά
τά Περσικά* είτα Καλλίπολις, άφ’ ής είς Λάμφακον δίαρμα είς τήν ’Ασίαν τεσσαρά
κοντα».
6) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς .
XII. «Οί δέ καί τήν τοΰ λίθου πΐώσιν έπί τω πάθει τούΐφ σημεΐον φασί γενέοθαι' κατηνέχθη γάρ, ώς ή δόξα των πολ-
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Χερρανησΐται έτίμων καί έσέβοντο. Την εποχήν εκείνην διέτριβεν εις την έ
ναντι έπί τής ’Ασιατικής ακτής Αάμψακον, ό φιλόσοφος ’Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος, ό όποιος μαθών τά τής πτώσεως του αερολίθου, έδωκε την έξήγησιν είς τό «Π ερί φύσε ως» εργον αΰτοΰ, τό όποιον δυστυχώς άπωλέσθη ( 1).
Τά σο)ζόμενα νομίσματα τής πόλεως, απεικονίζοντα κεφαλήν αίγός, είναι
προγενέστερα τής εποχής ταύτης καί μαρτυρούν περί τής άρχαιότητος τής
πόλεως. Επίσης νομίσματα, αρχαιότερα τής εποχής τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου
μαρτυρούν τήν ακμήν τής πόλεως περί τά μέσα τοΰ 4ου αΐωνος π.Χ. (*12) . Τον
Ιον μ.Χ. αίωνα ή πόλις εΰρίσκέτο, φαίνεται, είς μεγάλην παρακμήν, μή άναφερομένη υπό τοΰ Π λινίου(3), ο όποιος αναφέρει πόλιν Κίσσαν, μή άναψερομένην υπό άλλων. Είς τήν θέσιν τής πόλεως υποστηρίζεται υπό άλλων υέν,
δ'τι εύρίσκεται σήμερον τό χωρίον Γαλατάς, κατ’ άλλους τό χωρίον Μαχράμκιοϊ. Κατά τον Αίγοποταμίτην Γ. Κωνσταντινίδην, ό όποιος έμελέτησεν επί
τόπου τό ζήτημα, ή πόλις εΰρίσκετο είς τήν θέσιν τοΰ χωρίου Τσαλίκιοϊ, πα
ρά τον Γαλατάν, όπου εύρέθησαν καί νομίσματα φέροντα τήν επιγραφήν
«Α ΙΓΟ Σ Π Ο ΤΑ Μ Ο Ι», ώς καί άλλα ευρήματα.
4) ’ κ ο ν ί τ η .
Πόλις τής Βυζαντινής περιόδου, τής οποίας ή θέσις
προσδιορίζεται παρά τήν πόλιν Πολΰβοτον. Κατεστράφη τό 1322 κατά τινα
επιδρομήν των Τούρκων.
5) Ά λ ω π ε κ ό ν η σ ο ς .
Αρχαιότατη Αιολική αποικία κείμενη επί
τής προς τό Αίγαϊον ακτής τής Θρακικής Χερσονήσου. Άναφέρεται υπό τοΰ
Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου( 0 , υπό τοΰ Δημοσθένους(δ) καί υπό των Λατί
λών, έξ ουρανού παμμεγέθης λίθος είς Λίγος Ποταμούς. Καί δείκνυται μεν έτι καί
νυν, σεβόμενων αυτόν των Χεορονησιτών».
1) I. Τ ζ έ τ ζ η ς.Β.902. « Ό 1 δέ γε Κλαξομένιος πάλιν Αναξαγόρας εξ ουρανοί
πέφηνε λίθους κατενεχθήναι έν Ποταμοϊς της Αίγός, Θράκης δε τοϋτο πόλις».
2) Βλέπε HEAD — Σ β ο ρ ώ ν ο υ . 'Ιστορία των νομισμάτων. Τόμ,. Α' σελ. 327.
3) P L IN II.IV .1 8 . «CISSAM FLU M IN I AEGOS ADPiOSITUM».

Σκυλακος τοΰ Καρυανδέως(4), Σκύμνου τοΰ Χ ίουί5678), τοΰ Στράβωνος( s),
4) Σ κ ύ λ ai κ ο ς . IX ε Q ί π λ ο υ ς. 'Ως άνω σελ. 61. «Χερρόνησος. Μετά δέ
τον Μέλανα κόλπον έστιν Θρακία Χερρόνησος' καί πόλεις εν αύτή <χι δε' Καρδία, "Ιδη,
Π αιών, Άλωπεκόννησος, Ά ρ απλός». '0 : σχολιαστής αυτοΰ γράφει ότι έχουν γραφή
έσφαλμένως ονόματα, καί έπομένως τό χωρίον δέον νά γραφή ώς έ ξ η ς : «Καρδία, Χειδρία, Πάνορμος, Άλωπεκόννησος...», Τό Χειδρία άναφέρει καί ό Ξε/νσφών.
5) Σ κ ύ μ ν ο ς , ό Χ;ϊ ο ς.στ.804. «Αίμναι δ’ έφεξής είσίν αί Μιλησίακν. ΕΙχ’ Αίολιέων Άλωπεκόννησος πόλις...»
6) Σ τ ρ ά δ ω ν.Ζ.331.52. «Μετά δέ Καρδίαν Δράβσς καί Λίμναι* ειτ’ Άλονπεκόννησος, είς ήν τελευτά μάλιστα ό Μέγας κόλπος...».
7) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ,
έν λέξει. «Κόιληρος... άπό Καλήρου βα>·
σιλέως. Άλωπεκόννησος δέ οτι εκεί είδον σκύμνους φέρουσαν κατατεθεϊσαν άλώπεκατινές δέ ότι Κάλαρος Ικαλεΐτο ή πόλις».

8) Δ η,μ ο θ έ ν η ς.

ΙΙερί

Στεφάνου.

«Ψήφισμα Χερρσνησιτών. Χερ-
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νων συγγραφέων Τίτου Λιβίου, Πομπών ίου Μελανός καί Π λινίου(9), ό ό
ποιος έσφαλμένως σημειώνει ταύτην ώς νήσον. ’Εκ των όσων γράφουν οΐ α
νωτέρω, ή θέσις αυτής προσδιορίζεται παρά τό άκρωτή,ριον Σαρπηδώνιον
(Σούβλας — όρμον Σούβλας), είς πό τέρμα δηλαδή τσϋ Μελανός κόλπου (κόλ
που τοΰ Ξη.ρ.οΰ ή Σάρου) καί έναντι τής νήσου "Ιμβρου. Είς πόν όρμον τού
τον τής Σούβλας ( ’Αλωπεκοννήσου) προσωρμίσθη ό βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος ό Β ' μετά την κατάληψιν τής Αίνου, ΐνα έκεΐ-όεν όρμώμενος
καταλάβη την Χερρόνησον. τον αυτόν δέ όρμον εξέλεξαν οί Άγγλογάλλοι
κατά τον Π ρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον, κατά την εκστρατείαν των Δαρδανελλίων, διά τάς άποβατικάς αυτών επιχειρήσεις.
6) " Α ρ α π λ ό ς . Άναφέρεται ύπό τού Σκύλακος μετά τήν Άλωπεκόννησον. 'Ο σχολιαστής όμως τοΰ Σκύλακος αναφέρει ότι δεν υπήρξε ποτέ πό
λις "Αρ απλός, αλλά αντί «"Αραπλός, Έλβιοΰς, "Αβυδος», δέον νά γραφούν
«"Αψινθος, Έλαιοϋς, Μάδυτος». Καί ταΰτα κατά Γρονόβιον (G R O N O V IU S 1611— 1671) κατά δέ τόν Παλμέριον αντί τής πόλεως "Αραπλος, γί
νεται παραδεκτή ή πόλις «’Ανάπλους». 'Τπό οίονδήποτε όνομα καί άν τήν
λάβη τις, ή θέσις αυτής πρέπει νά προσδιορισθή αμέσως μετά τήν ’Αλωπεκόννήσον, προς τόν Ελλήσποντον.
7) Ά φ ρ ο δ ι σ ι ά ς .
Πόλις τής Θρακι,κής Χερσονήσου άναφεραμένη
τό πρώτον ύπό τοΰ Πτολεμαίου, ύπό δέ τοΰ Ά γαίΚ α( 1) άναφέρεται ώς πό
λις εΰρισκαμένη εντεύθεν τοΰ τείχους τοΰ χιορίζοντος τήν Χερσόνησον από
τής λοιπής Θράκης. Ή θέσις πάντως αυτής προσδιορίζεται είς μικράν άπόστασιν από των εκβολών τοΰ Μέλανος ποταμού, επί τοΰ λαιμού τής Θρακικής Χερσονήσου, προς βορράν τής Λυσιμαχείας (Έξαμιλίου). Κατά τό ο
δοιπορικόν τού Άντωνίνου (σελ. 333) απείχε τής πόλεως 5,Απρω 39 μιλιά,
έν ώ κατά τόν Πευτιγκεριανόν πίνακα (T A B U L A PEU TIN G ER 1A N A )
απείχε τής μέν ”Απρω 33— 34 μιλιά, τής δέ Καλλιπόλεως 24. 'Τφίστα-το
κατά τόν δον μ.Χ. αιώνα διότι άναφέρεται ύπό τοΰ Προκοπίου ( *12) καί ύπό
ρονησιτών οι κατοικοΰντες Χηστόν, Έλαιοΰντα, Μάδυτον, Άλωπεκόννησον, στεφανοϋσιν Άθηγαίων τήν Βουλήν καί τόν Δήμον... έξελόμενος έκ τής Φιλίππου καί όπαδσυς
τάς πατρίδας, τους νόμους, τήν ελευθερίαν, τά ιερά...» — Ό X δ ι ο ς. Κ α τ ’ Ά ρ ισ τ ο χ ρ ·ά τ υ υ ς. 166. «Οΰ γάρ ήλθομεν οΰδαμοί τής Θράχης, άίλλ’ επ ’ Άλωπεχόννησον (ή Χερρονήσου) μέν έστι χαί ήν ύμετέοα, ιάκρωτήριον δ’ άνέχον προς τήν
'Ίμβρον...»
9)
Τ ΙΤ Ι LIVII.X XX I.1G . ~ ΡΟΜ ΡΟΝΙΙ M ELAE.B.11.8. «ΕΤ EX F L U VIΟ,
QUEM ACCIPIT MELAS D IC T U S DUAS U R B E S AM PLECTITUR ALOPECONENSUM, ΕΤ IN ALTER Ο ISTIM I LI ΤΟΚΕ SITAM CARDIAM». — F L I
NT!. H ISTO R IA NAT, IV . 12.
1) Ά γα θ ί α ς.ν.12, «Έ ν τοΰτω δέ τω ισθμοί τεΐχο- έκταδόν ίδρυται ξυνεχές
■έφ’ έκατέρμ θαλάττη προβεβλημένον* πόλεις τε ένδοθεν αυτοί προσπηγυΐαι τυνχάνουσιν Άφροδισιάς.. λ
2) Π ρ ο κ ό π ι ο ς . Περί χτισμάτων. IV . 10, «,,,πόλιν τε γάρ Άφροδισιάδα έρύ-
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του 'Ιεροκλέους είς τον Συνέκδημον, ώς μία των 14 πόλεων τής έπαρχίας
Θράκης— Ροδόπης. ’Άγνωστον πότε κατεστράφη. 'Υποστηρίζεται ότι εις την
θέσιν αυτής υπάρχει σήμερον τό χωρίον Καβάκ (Βλέπε λεξικόν Σαμοθράκη).
8)
Έ λ α ι ο ύ ς . ’Αρχαιότατη πόλις τής Θρακικης Χερσονήσου, κείμε
νη εις τό άκρότατον σημεΐον αυτής. 'Ο Έλαιοΰς υπήρξεν αποικία των Τηΐων,
κατά δε τόν Σκύμνον τον Χίον ( 1) αρχηγός των άποικισάντων ταύτην ύπήρξεν ό Φόρβας, ό όποιος κατά την μυθολογίαν έστράτευσε μετά του Θησέως
κατά των Αμαζόνων. Κατ’ άλλην γραφήν ήν παραθέτομεν εις τό σχετικόν
σχόλιον, φέρεται ώς αποικία των ’Αθηναίων. Έ ξ εύρεθείσης όμως ενεπίγρα
φου πλακός εις την Άκρόπολιν των ’Αθηνών, φαίνεται ότι καί άποικοι ’Α
θηναίοι εΐχον έγκατασταθή όραδύτερον είς τόν Έλαιοΰντα(*123)· 'Τπό τοϋ Σκύλακος αναφέρεται ώς «Έλβιοΰς, άλλα και Έλαιοΰς», υπό δε του Σκύμνου
«ώς Έλανοΰς». Ασφαλώς πρόκειται περί σφάλματος εκτύπωσε ως, διότι καί
υπό του Δημοσθένους αναφέρεται υπό τό όνομα ΈλαιοΰςΟ), υπό δε του
Στράβωνος!4) ώς Έλαιοΰς καί Έλαιοΰσα. Επίσης καί ύπό τοΰ Η ροδότου(56)
αναφέρεται κατ’ επανάληψην ώς Έλαιοΰς. Είς τόν Έλαιοΰντα ύπήρχεν ό
τάφος τοΰ Όμηρικοΰ Πριοτεσιλάου, πλουσιώτατος, ώς τόν περιγράφει ό 'Η 
ρόδοτος (*) καί τόν όποιον έσύλησε κατά τά Περσικά ό περίφημος εκείνος
μάτι έχυρωτάτφ περιβάλλετο (ό 'Ιουστινιανός), άτείχ ιστόν έκ των επί κλειστόν τά
πρότερον οΰσαν», — ' Ι ε ρ ο κ λ έ ο υ ς , Συνέκδημος, α ' ’Επαρχία Θράκης, Ευρώπης,
ύπό Κονσουλάρίον, πόλεις ιδ'. Εΰδοξιούπολις, Ηράκλεια, ’Αφροδίσιας, ’Άπρως,
Κοίλα».
1) Σ κ ύ μ ν ο ς ό Χ ί ο ς . έκδ. Ζωσιμαδών. στ. 706. «'Εξης Έλανοΰς, Τηϊκήν
αποικίαν έχουσα, Φόρβας ήν συνοικίσαι δοκεΐ», — Είς άλλην εκδοσιν ήν παραθέτει δ
Σ π.
Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ης γράφεται: «'Εξής Έλαιοΰς ’Αττικήν άποικίαν εχουσα
Φόρβας ήν συνοικίσαι δοκεΐ».
2) D IT . STL. 145(3. Κατ’ αυτό «είναι καί τοΐς Έλαιουσίοις τά αυτά, άπερ 6
δήμος έψήφισται τοΐς Χερρονησίταις, τόν δέ στρατηγόν Χάρητα έπιμεληθήναι αυτόν
έν τφ τρόπω τω αύτφ, όπως άν εχωσι Έλαιούσιοι τά εαυτών δρθώς καί δικαίως οίκαΰσι μετά ’Αθηναίων έν Χερρονήοω»,
3) Δ η μ ο σ θ έ ν η ς .
I I ε ρ L σ τ ε φ ά ν ο υ. 92. «'Ψήφισμα Χερρονημιτών:
Χερρονησιτών οί κατοικοΰντες Σηστόν, Έλαιοΰντα, Μάδυτον...»
4. Σ:τ ρ ά 6 ω ν.Ζ.331.52. «ΕΙτ’ έν κόλπω Έλαιοΰς, οπού τό Πρωτεσιλάειον, καθ’
δ τό Σίγείον άπό τεσσαράκοντα σταδίων έστίν, άκρα τής Τρωιάδος. — Ό ’ ί δ ι ο ς . ΙΓ.
595. 31. «Κατά δέ τήν Σιγειάδα δκραν έστίν έν τή Χερρονήσφ τό Πρωτεσιλάειον καί
ή Έλαιοΰσα.»
5) ΈΙ ρ - ό δ ο τ ο ς . V I. 140, V II. 22. IX . 116. — 'Ο ί δ ι ο ς 116. «Έ ν yaCQ
Έλαιοΰντι τής Χερρονήσου έστί Πρωτιεσίλεω τάφος τε καί τέμενος περί αυτόν, ένθα
ήν χρήματα πολλά καί φιάλαι χρύσεαι καί άργύρεαι καί χαλκός καί έσθής καί άλλα
αναθήματα, τά ’Λρταύκτης έσύλησε βασιλέως δόντος... Έπεί δό έδόθη, τά χρήματα έξ
Έλαιοΰντος είς Σηστόν έξεφόρησε καί τό τέμενος έσπειρε καί ένέμετο αυτός τε όκως
άπίκοιτο έξ Έλαιοΰντα, έν τφ αδύτφ γυναιξί έμίσγετο...»
6) Ά ρ ρ μ α ν ό ς . Ά ν ά 6 α σ ι ς Ά λ ε % ά ν δ ρ ο υ. Α. 11. 5.
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αντιπρόσωπος τού Ξέρξου, ό Άρταύκτης, ό όποιος μετά την νίκην τής Μυκάλης (479 π.Χ.) έπολιορκήθη εις ’Ελαιοΰντα υπό τού Στρατηγού των ’Α
θηναίων Ξαιθίππου πλεύσαντος μετά τού ’Αθηναϊκού στόλου προς άπελευθέρωσιν των 'Ελληνικών πόλεων τής βρακικής Χερσονήσου καί τής Προποντίδος. Ό Άρταύκτης δραπετεύσας εκ τού Έλαιοϋντος συνελήφθη μετά
τού υΐοΰ του εις Αίγός Ποταμούς, έσταυρώθη επί σανίδος καί έκρεμάσθη,
ό δε υιός του έλιθοβολήθη. Κατά την εκστρατείαν τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί
προ τής διαβάσεώς του εις Μ. Ασίαν, ό ’Αλέξανδρος μετέβη είς ’Ελαιούντα
καί έθυσίασεν επί τού τάφου τού Πρωτεσιλάου. Άναφέρεται ώς ύπάρχουσα
ή πόλις μέχρι τού 6ου μ.Χ. αίώνος υπό τού Προκοπίου (Π ε ρ ί κτισμάτων
IV . 10. 27) δεδομένου οτι ώχυρώθη υπό τού ’Ιουστινιανού Α '. Πότε καί
υπό τίνος κατεστράφη ή πόλις είναι άγνωστον. Π ερ ί τής θέσε ως αυτής ύπήρχον άμφιβολίαι, at οποίαι δμως ήρθησαν μετά τό 1915, οπότε κατά την
άνόρυξιν εκεί χαρακωμάτων υπό των Γάλλων κατά την εκστρατείαν των
Λαρδανελλίων, άλ'ευρέθησαν σαρκοφάγοι, μεγάλαι ύδρίαι, λίθινοι τάφοι, αμ
φορείς εξ άργίλλου καί πάμπολλα άλλα αρχαία ευρήματα, καί περί των ό
ποιων υπεβλήθη λεπτομερές υπόμνημα υπό τού Γαλλικού επιτελείου, ανα
κοινωθέν είς τήν ’Ακαδημίαν των Παρίσιων υπό τού ED M O N D Ρ Ο Τ T I E R ( ') . Τήν θέσιν τής πόλεως κατέχει ήδη τό χωρίον Έσκή Χισσαρλίκ.
9)
Καλλίπολις.
’Αρχαία πόλις τής Θρακικής Χερσονήσου κατά
τήν έξοδον τού Ελλησπόντου εις τήν Προποντίδα. Κατά τον Σαμοθράκην
(ΐδε Λεξικόν Θράκης) κατέχει κατά πάσαν πιθανότητα τήν θέσιν τής κα
ταστραφεί σης αρχαίας πόλεως Κριθωτής. Τούτο δέν είναι αληθές, ώς εξά
γεται έκ των υπό τού Στράβωνος άναφεραμένων(123), ό οποίος αναφέρει κεχωρισμένως τήν Καλλίπαλιν καί τήν Κριθωτήν. ’Επίσης κε χωρισμέ νιος άναφέρονται αί δύο αΰται πόλεις υπό των Πλινίου καί Στεφάνου Βυζαντίου.
Αέν άναφέρεται υπό τού Σκύλακος καί τού Σκύμνου τού Χίου, αλλά εΐς άρχαίαν επιγραφήν περιεχομένην είς C.I.A. 266, οί Καλλιπολϊται άναφέρονται είς τον φορολογικόν πίνακα των ’Αθηναίων. Κατά τήν εποχήν των επι
γόνων D άναφέρεται πλήν τού Στράβωνος καί υπό των Λατίνων συγγρα1) B .C .H . 39 (1915). σελ. 136 - 239. Βλέπε καί B .C .A . 47. σελ. 511.
2) Σ τ ο ά 6 ω ν.Ζ. 331.56. «Μετά δέ Σηστόν έπί Αίγός Ποταμούς διακόσιοι δ,γδοήκοντα (στάδιοι), πολίχνην κατασκαιμμένην, όπου φασιν τον λίθον πεσεϊν καπά τά
Περίσικά. ΕΙτα Καλλίπολις, θ φ ’ ής είς Λάμφακον δίαρμα εΐίς τήν Α σ ίαν τεσσαρά
κοντα* εϊτα πολιχνών καΐτεσκαμμένον Κοιθωτή. εΐτα ΙΓακτΰη...»
3) Σ η με ί ω σ ι ς. Ή άναψεοομένη πόλις Καλλίπολις υπό τοί Ά ρριανιί (Β . 5.
7) οΰδεμίαν σχέσιν έχει προς τήν τής Θράκης Χερρονήσου, αλλά άναφέρεται είς τήν
Καλλίπολιν τής Κιλικίας, Ώ ς Ιπίσης μέ τήν Καλλίπολιν τήν μνημονευόμενη ν ήπο τοί
’Λπιΐιανοί (Συριακά. XXI ) , ή όποια ήτο πόλις των Αϊτωλών, ή όποια έκαλεΐτο καί
Κάλλιον καί τήν όποιαν κατέστρεψεν ό Γαλάτης Βρέννος. Ό Άππιανός γράφει: « Ό
μεν δή Μώνιος επί Καλλιπόλεως διώδευε το όρος δ καλοί σι Κόρακα,..», τό όποιον ώς
γνωστόν άποτελει μέρος τής οροσειράς των Βαρδουσιών,
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φέων Πλι.νίου, Τίτου Αιβίου, Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου καί υπό τον "Ελληνος Πτολεμαίου(4) καί Στεφάνου Βυζαντίου, ώς καί υπό των Βυζαντινών
τοιοΰτων Ά γα θία (V. Ιβ) Προκοπίου, 'Ι&ροκλέους είς τον Συνέκδημον, Ν.
Γρήγορά (Β . Β καί Ζ ' 4) Ν. Χωνιάτου εις Ίσαάκιον "Αγγελον (V II)
κλπ. Μετέπειτα ήκολούθησε την ζωήν τής αυτοκρατορίας, είναι δέ ή πρώτη
Ελληνική πόλις επί τής Ευρώπης, ή οποία κατελήφθη υπό τών Τούρκων τό
1357. Ό Σαμοθράκης εις τό Λεξικόν του γράφει δτι μετωνομάσθη εις Καλλίπολιν ή Κριγωτή κατά τό 209 π.Χ. όταν κατελήφθη ύπό τοΰ δασιλέως τών
Μακεδόνων Φιλίππου τοΰ Ε ξ πράγμα τό όποιον ουδαμάθεν πιστοποιείται.
10)
Κ α ο δ ί α ή Κ α ρ δ ι α ν ώ ν Γ Ι ό λ ι ς . ’Αρχαιότατη πόλις τής
Θρακικής Χερσονήσου, είς τό Βορειότατον ση,μειον αυτής, προς τον Μέλανα κόλπον. Ίδρυθεΐσα τό πρώτον υπό τών Μιλησίων καί Κλαζομενίων, έδέχθη ακολούθως κατά τό 555 π.Χ. περίπου, καί νέους άποικους ’Αθηναίους
ύπό τον Μιλτιάδην τοΰ Κυψέλου ( 1) , όταν οΰτος προσεκλήθη ύπό τών κατοί
κων τής Χερσονήσου Δολόγκων, καί έγένετο τύραννος αύτών(5), ώς ανα
φέρει ό 'Ηρόδοτος, καί ό όποιος (Μιλτιάδης) διά νά προφύλαξη τήν Χερρόνησον από τάς είσβολάς τών Θρακών ’Αψινθίων, άνήγειρε τείχος από θα
λάσσης είς θάλασσαν, ήτοι από τής είς τον Μέλανα κόλπον ΰπαρχούσης πόλεως Καρδίας, :μέχρι τής επί τής Προποντίδος τοιαΰτης Πακτύης, μήκους
36 σταδίων(3). Τό τείχος τούτο δραδύτερον επί τών επιγόνων άνωκοδομήθη
ύπό τοΰ Λυσιμάχου, δστις είς τό μέσον αύτοΰ εκτισε τό 309 π.Χ. τήν ομώ
νυμον πόλιν Αυσιμάχειαν, άφ* ού μετώκησεν είς αυτήν τούς κατοίκους τών
πόλεων Καρδίας καί Πακτύης, αί όποίαι ούτως έρημώθησαν. Καί έπανιδρύθη μεν δραδύτερον ή πόλις Καοδία, πλήν δεν ανέκτησε τήν παλαιάν αυτής
αΐγλην(4). Σχετικώς μέ τήν ονομασίαν τής πόλεως ό Στέφανος Βυζάντιος *134
4)
P L IN IIJ V .1 8 . «CHEERS ONES OS A PROPONTIDE H A B U IT T IR IST A ST A SIN , ORITHOTEN... ET HELLESPO NTUS. IJRBBS IIABET IN EUROPA
C ALLIPOLIN ET SESTON. — T IT U S L IV IU S . XXX. 16. — AM IANI MARCEL·
LXNI. XXIL. 8 . 2. — Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς .
’Αναφέρει κεχωρισμένως
Καλλίπολιν καί Κριθωτήν. ■
—· 11 τ ο λ ε μ α ΐ ο ς. Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ά . Γ. 1β,4.
1)
Στράβων.Ζ.331.52. «Εκατέρωθεν 6’ Ιπί μ,έν τφ Μελάνι κόλπφ Καοδία κεΐται
μεγίστη τών έν τφ Αεορονήσω πόλεων, Μιλησίων καί Κλαζσμενίων κτίσμμ, ύστερον δέ
καί Α θηναίω ν...» — Σ κ ύ μ ν ο ς ο Χ ί ο ς . στ. 097. « Ή Θρατκία δέ Χερρόνησος έχομένη κεΐται καθ’ ήν πόλις έστί πρώτη Καρδία, 'άρχήν μέν υπό Μιλησίων κτισθεΐσα καί
Κλαζομενίων, πάλιν δέ Αθηναίω ν ΰπο, οτε Μιλτιάδης έκράτησε Χερρονησίων».
2} Ή ρ ό δ ο τ ο ςί.νΐ(.34 καί έξης.
3) Η ρ ό δ ο τ ο ς ,ν ΐ .3 6 . «'Ο δέ (Μιλτιάδης) πρώτον μέν άπετείχισε τον Ισθμόν
της Χερρονήσου έκ Καρδίης πόλις έκ Πακτύην, ΐνα μή εχοιεν σφέας ot Ά ψίνθιοι δηλέεσθουι έσ6άλλοντ&ς είς τήν χώρην. Είσί δέ σδτοι εξ τε καί τριήκοντα (στάδιοι) του
ισθμού».
4) Σ τ ρ ά 6 ω ν.Ζ.331.54,. «'Ότι έν τφ Ισθμοί τής Χερρονήσιυ τρεις πόλεις κεΐνται" πρός μέν τφ Μελάνι κόλπφ Καρδία, προς δέ τη Προποντίδη Πακτΰη, πρός δέ τη
Μεσογαίμ Λυσιμάχεια’ μήκος τοΰ ισθμού στάδια τεσσαράκοντα».
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γράφει : «διότι Έρμοχάρους τοΰ χτίστου θύοντος κόρακα την χαρδίαν άρπάσαντα χαΐ άναπτάντα εις τόνδε τον χώρον μεθεΐνα.ι . . . . ή οτι τη Σκυθών
γλώττη ούτως έκλήθη». Κατά τον 'Ησύχιον, ώνομάζοντο «Καρδίαι οι "Ελ
ληνες παρά Σκύθαις διά τό πόλιν αυτούς 'Ελληνίδα Καρδίαν διαρπάσαι».
Ή πόλις άναφέρεται υπό τών μεταγενεστέρων τού Λυσιμάχου, Στράβωνος,
Σκύμνου καί Χίου, Άππιανού, Πτολεμαίου Κλαυδίου, ΪΙομπονίου Μελανός
καί Πλινίου, πλήν βεβαίως τών αρχαιότερων τούτου τοΰ Σκύλακος καί Η 
ροδότου (δ). Ό Στέφανος Βυζάντιος(ό) σφάλλει, όταν γράφη δτι ή Λυσιμάχεια κατέλαβε την θέσιν τής Καρδίας. Τό 342 π.Χ. μετά την υποταγήν
τοΰ βασιλείας τών Θρακών Κερσοβλέπτου, ή Καρδία κατελήφθη υπό τοΰ
Φιλίππου τοΰ Β ' καί παρέιιεινεν υπό τούς Μακεδόνας μέχρι τοΰ 309 π.Χ.
οπότε οί κάτοικοι αυτής μετωκίσθησαν, ώς ανωτέρω έγράφη, υπό τοΰ Λυσι
μάχου εις την κτισθεισαν ύπ’ αΰτοΰ πόλιν Λυσιμάχειαν. Άναφέρεται καί
υπό τοΰ Δημοσθένους είς δλους τούς κατά τοΰ Φιλίππου λόγους του. Ή Καρδία ΰπήρξεν πατρίς τοΰ στρατηγού τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου, Εύμένους, ώς
καί τοΰ ιστορικού Ιερωνύμου.
11)
Κ ο ί λ α ή Κ ο ι λ ο ΰ ς ή Κ ο ι λ ί α —- Φ λ α β ι ο ύ π ο λ ι ζ*
Πλησίον καί ΒΛ τής Μαδύτου έ'κειτο ή άρχαιοτάτη πόλις τής Θρακικής Χερσονητου Κοίλα ή Κοιλοΰς ή Κοιλία. Τό ονομα τής πόλεως προήλθεν έκ τής
κοιλότητος ή οποία σχηματίζεται είς την Θρακικήν Χερσόνησον έναντι της
Άβύδου. Αΰτη δεν άναφέρεται υπό' τών αρχαίων συγγρατρέοΐν άλλα εμφανί
ζεται κατά την Ρωμαϊκήν περίοδον, ένθα ό Γ ΙλίνιοςΟ (23— 79 μ.Χ.) άναφέρει τήν πόλιν Φλαβιούπολιν, ώς κατέχουσαν την θέσιν τής πόλεως Κοίλα,
ένδειξις οτι ή πόλις Κοίλα προϋπήρχε τής εποχής ταύτης. 'Τπό τοΰ Πτολε
μαίου Κλαυδίου (150 μ.Χ.) άναφέρεται ώς Κόλλα ή Κοίλα(*12). Είναι πρά
γματι περίεργον διατί δεν άναφέρεται υπό τοΰ Στράβωνος (65 π.Χ.— 23
μ.Χ.) καί άναφέρεται υπό τοΰ Πλινίου (23— 79 μ.Χ.) ώς Φλαβιούπολις
καταλαβοΰσα τήν θέσιν τών Κοίλων. Κατά τον Σπ. Σακελλαριάδην (3) τά
Κοίλα ύπήρχον τον Ιον π.Χ. αιώνα άν μή πρότερον τούτου. ΕΙς εύρεθεΐσαν
πλησοίν τής Σηστοΰ ενεπίγραφου πλάκα, άναφέρονται οί Δήμοι Σηστέων,
5) Σ κ ύ λ α ! 6 Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς .
σελ. 61. «Μετά δέ τόν Μέλανα κόλπον
δοετυν ή βρακία Χερρόνησος* και πόλεις έν αύτή αΐ δε* Καρδία, “Ιδη... Έκ Πακτύης
δέ είς Καρδίαν διά τ-ού αύχένος πεζή στάδια μ ', ιέκ ύαλάττης είς θάλαττον».
6) Σ τ έ φ α ν ο ς Β υ ζ ά ν τ ι ο ς .
«Λυσιμάχεια, πόλις τής έν Θράκη Χερσο
νήσου, ή πρότερον Καρδία.»

1) PLIiNII.IV.18. «COLONIA FLAVIOPOLIS, UBI ΑΝΤΕΑ CAELA ΟΡPIDAM VOCABATUlB».
2) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς
Κ λ α ύ δ ι ο ς. Γεωγραφικό. Γ. 1β. 4. καί B.C.H . 4
(1880) σελ. 511.
3) Σ π . Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ η ς .
Πόλεις καί Θέσμια Θράκης καί ’Ιωνίας, σελ.
121,
1929.
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Άβυδηνών, Φλαβιουπολιτών, Δαρδανίων, Έλε ουσιών, Μαδυτίων, καί Άλωπεκοννησίων(4) οί οποίοι άπετέλουν, πιθανώς τοπικήν συνομοσπονδίαν, χωρίς
νά άναφέρωνται τά Κοίλα, την θέσιν των οποίων είχε καταλάβη ή Φλαβιούπολις. Το έτος κατασκευής τής πλακός είναι άγνωστον, πάντως πρέπει νά εί
ναι προ του 4ου μ.Χ. αίώνος, διότι, άναφέρεται υπό τοΰ Άμμιανοΰ Μαρκελλίνου με τό παλαιόν αυτής όνομα «Κοΐλα»(5). Π ρο τής πόλεως των Κοίλων
οί ’Αθηναίοι, υπό τους Θράσυλλον καί Θρασύβουλον κατεναυμάχησαν τούς
Λακεδαιμονίους, των οποίων ηγείτο ό Μίνδαρος τό 21ον έτος του Πελοποννησιακοΰ πολέμου (411— 410 π .Χ .Η 1). Άνευρέθησαν εις την θέσιν αυ
τής σαρκοφάγοι καί ενεπίγραφοι πλάκες, αί όποΐαι μετεφέρθησαν είς Μάδυτον, καί είς τάς οποίας ή πόλις άναφέρεται ώς «Κοιλανών πόλις»(*12). Κα
τά τούς Βυζαντινούς χρόνους άναφέρεται υπό διαφόρων συγγραφέων, ώς
καί 2υπό τοΰ 'Ιεροκλέους ®ις τον Συνέκδημον, ώς μία των 14 πόλεων τής ε
παρχίας Θράκης Ροδόπης, ώς καί υπό τοΰ Κων)νου τοΰ Πορφυρογέννητου
τόν 9ον αιώνα. Ούδέν ίχνος σώζεται τής πόλεως, λιμήν δέ τις πράς νότον
τής Σηστοΰ καλείται σήμερον Κίλια ή Κούλιαν λιμάν.
12)
Κ ρ ι θ ω τ ή . Ή αρχαία αΰτη πόλις, ή οποία άναφέρεται ύπό τοΰ
Σκύλακος, Σκύμνου τοΰ Χίου, Στράβωνος, Στεφ, Βυζαντίου, Πτολεμαίου
Κλαυδίου, 'Ελλανίκου ύπό τοΰ 'Αρποκρατίωνος, Δημοσθένους κλπ.(3), εκειτο είς την βορείαν είσοδον τοΰ Ελλησπόντου καί έναντι τής Λαμψάκου. Έκτίσθη ύπό τοΰ Μιλτιάδου τοΰ ’Αθηναίου, υίοΰ τοΰ Κυψέλου περί τό 550
π.Χ., ώς αναφέρουν οί Σκύμνος ό Χίος, 'Ελλάνικος καί ’Έφορος παρ’ Ά ρ4) B.C.H.3G (1912) σελ. 277. Έδημοσιεύθη ύπό CH. PIC AR D καί A. REINACH γράψει: «Τατία ή καί Μαξίμα Τίτω II. Όρφανω Ιδίφ άνδρί, 6 δήμος 2ηστίων δ δήμος ’Αβυδηνών, δ δήμ,ος Φλαβιοπολιτών, & δήμος Δαρδανίων, δ δήμος Έλεωσίων, 6 δήμος Μαδυτίων, δ δήμος Άλωπεκοννησίων...»
5) ΑΜΜΙΑΝΙ M ARCELLINI. X XVI. 8. 2. «... ΕΤ COELA PRAETERLAB IT U R ΕΤ SESTON ΕΤ CALLIPiOLI».
1) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Η. 104— 105.
2) B .C .H .4(1882) σελ. 513. «... ή λαμπρότατη Κοιλανών πόλις». Έτέρας πλακός
έδημοσιεύθη τδ έπ’ ιαύτής γραφόμενον θπό των DUMO!NT — HOMOLLE MELAN
GES. σελ. 448. 'Ομοίως δΐέρας είς B . C . H . 4 (1880) σελ. 514.
3) Σ κ ύ λ α ξ ' δ Κ α ρ υ α ν δ ε ΰ ς . σ&λ. 6. «’Εντός δέ Αίγός Ποταμός, Κρήσσα, Κρηδωτή, Πακτόηι. Λέγουσι δέ ταυ tag Μιλτιάδην κτίσαι.» —■Σ τ ρ ά 6 οΐν.Ζ.331.
56. «... εΐτα; πολιχνών κατ&σκαμμένον Κριθωτή- είτα Πακτ-ύη». — Σ τ έ φ α ι ν ο ς
Βυζάντιος.
«Κριθωτή, πόλις Ελλησπόντου, όγδοήκοντα στάδια άπέχουσα τής
Καρδίας τδ Ιέθνυκόν Κριθώσως.» — Π τ ο λ ε μ α ί ο ς Κ λ α ό δ ι ο ς . Γεωγραφικά.
Γ. 1β. 4. — Ά ρ π ο κ ρ α τ ί ω ν. είς λέξιν. «Κριθωτή μέν πόλις των έν Χερρονήσιρ,
καθ’ δ φησιν Ελλάνικος έν πρώτη Τρωικών, "Εφορος δέ έν τή τετάρτη φησίν αθτήν
κατοικηθήναι υπό Αθηναίων των μετά Μιλτιάδου εκεί παραγενομ,ένων». — Δ η μ ο 
σ θ έ ν η ς .
Κατά Άριστακράτους. 158. 672.. «...ώστε πάλιν μισθώσας αυτόν τφ
Κότυϊ τά υπόλοιπα των ύμετέρων χωρίωιν Κριθωτήν καί Έλαιοϋντα έπολιόρκει...»
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ποκρατίωνι (βλέπε σχόλιν 3) καί πρώτοι αυτής υπήρξαν μέρος των άκολουθησάντων τον Μιλτιάδην ’Αθηναίων. Τό ότι ώρισμέναι πόλεις τής Χερρανήαου ήσαν άποικίαι των ’Αθηναίων, άποδεικνύει τό έντονον ενδιαφέρον αύτών, διά τούτο καί ,ό Δημοσθένης εις τους λόγους του ομιλεί περί αυτών ώς
ιδίων χωρών των ’Αθηνών και όχι συμμάχων. Ό Σαμοθράκης εις τό Θρακικόν Λεξικόν αναγράφει ότι «κατά πάσαν πιθανότητα την θέσιν τής Κριθωτής κατέλαβεν ή Καλλίπολις. 'Ω ς άνεγράφη διά την Καλλίπολιν, τούτο
δεν είναι αληθές, διότι καί ό Στράβων καί ό Πλίνιος καί ό Στέφανος Β υ
ζάντιος ομιλούν περί δύο πόλεων. Ή πόλις έξέλιπεν ενωρίς, καί ώς γράφει
ό Στράβων (άρχάς 1ου μ.Χ. αΐώνος) ή Κριθωτή ήτο πολίχνιον κατεσκαμμένον, καί εύρίσκέτο ολίγον βορειότερον τής Καλλιπόλεως, μεταξύ ταυ της
καί τής Πακτύης.
13) Α ί μ ν α ι .
Πόλις τής Θ,ρακικής χερσονήσου, αποικία των Μιλησίων κατά Άναξιμένην τον Λαμψακηνόν παρά Σ τράβω νι(’). 01 κάτοικοι
αυτής εκαλούντο Λιμναίοι ή Λιμναίοι έν Χερσόνησό). Ή πόλις εκειτο εις την
δυτικήν άκραν τής Χερσονήσου, όπου υπάρχει καί σήμερον λίμνη παρά την
παραλίαν. 01 Λιμναίοι ήσαν σύμμαχοι των ’Αθηναίων, άναφέρανται εις τούς
φορολογικούς πίνακας καί κατέβαλλον, τόν λεγόμενον «Θράκιαι φόραν».
14) Α υ σ ι μ ά χ ε ι α .
Ή αρχαία καί οχυρά αύτη πόλις έκτίσθη υπό
τού στρατηγού του Μεγ. Αλεξάνδρου Λυσιμάχου κατά τό 309 π.Χ. καταστάσα καί πρωτεύουσα τού βασιλείου του(12). Έκτίσθη εις τό μέσον περίπου,
τού ύπό τού Μιλτιάδου τού ’Αθηναίου κτισθέντος τείχους περί τό 550 π.Χ.,
έγπατέστησε δέ εις την πόλιν των εκατέρωθεν αυτής παραλίων πόλεων Καρ
διάς καί Πακτύης καί άλλων. *0 Π αυσανίας!3) αναγράφει ότι ό έκ Καρ
διάς Ιστορικός Ιερώνυμος, κατηγορεί τόν Λυσίμαχον ότι τό μέγιστον των
εγκλημάτων του ύπήρξεν ή καταστροφή τής πόλεως Καρδίας καί άντ’ αυ
τής ώκισεν είς τον ισθμόν τής Χερρονήσου τήν Λυσιμάχειαν. Ταύτην έχρησιμοποίησεν ώς πρωτεύουσαν καί ό Πτολεμαίος ό Κεραυνός μετά τόν θά
νατον τού Σελεύκου (280 π.Χ .). Κατά τήν επιδρομήν τών Γαλατών (280
— 279), κατελήφθη ύπό τούτων, αλλά κατά τό έτος 279— 278 π.Χ. περιήλθεν είς τόν βασιλέα τής Μακεδονίας ’Αντίγονον τόν Γοναταν, μετά τήν πε
ριφανή νίκην του κατά τών Γαλατών τού Κομονταρίου. Βραδύτερον κατά
1) Σ τ ο ά 6 ω ν.ΙΑ .635.6. «Άναιξιμένης γοϋν ύ Λαμψαΐκηνόζ οΰτω φησίν ότι καί
'Ίκαρον τήν νήσον καί Αέρον Μιλήσωι συνώκισαν καί περί 'Ελλήσποντον έν μέν τη
Χερρσνήσω Λίμνας, έν δέ τη Ά σίμ 'Άβυδον "Αρισβαν Παισόν, έν δέ χή Κυξικηνων
νήσφ Άρτάκην Κύζικον, έν δέ τή μεσογαίμ τής Τρωάδος Σκή-ψιν...»
2) Λ ι ό δ ω ρ ο g.XX.29. «"Αμα δέ τούτοις πρατταμένοις Λυσίμαχος μέν έν Χερρονήσω πόλιν ίίκτισεν. άψ’ έαυτοΰ Λυσιμάχειαν καλέσας.
3) Π α υ σ α ν ί α ς . A. IX. 10. «Τφ δέ 'Ιερωνΰμω τάχα μέν που καί άλλα ήν ές
Λυσίμαχον έγκλήματα, εγκλήματα, μέγιστον δέ δτι τήν Καρδιανων πόλιν άνελών
Λυσιμάχειαν ·άντ’ αυτής ωκισεν έπί τφ ίσθμφ τής Θρακίας Χερρονήσου».
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τον δεύτερον, λεγόμενον, Συριακόν πόλεμον (258— 249 π.Χ.) περιήλθεν ή
πόλις είς τον Άντίσχον τον Β ' μεθ’ όλης σχεδόν τής νοτίου Θράκης. Κατά
την εποχήν τούτην καί εις την πολιορκίαν τής πόλεως των Κυψελών άναφέ
ρεται καί τό σχετικόν στρατήγημα τού Άντιόχου, το άναφερομενον υπό τού
Ιίολυαίνου (IV . 16). Ό Ά ππιανός(4) αναφέρει οτι έτειχισε καί πάλιν την
πόλιν ό Άντίοχος, τά τείχη τής οποίας εΐχον καταστραφή υπό τών Θρακών
μετά τον -θάνατον τού Λυσιμάχου, καί συνώκισεν εις την πόλιν καί πάλιν
τούς έπιζώντας έκ των κατοίκων, είτε καταφυγόντας είς άλλας πόλεις είτε
δουλεύοντας υπό τούς Θράκας ή άλλους άφ’ ού τούς έξηγόρασεν. Άργότερον ή Λυσιμάχεια περιήλθεν είς τούς ΙΙτολεμαίους τής Αίγυπτου καί περί
τό 220 π.Χ. περιήλθεν είς τούς Μακεδόνας. Κατά τον μεταξύ Φιλίππου τού
Ε ' καί Ρωμαίων πόλεμον ή πόλις κατεστράφη υπό των Θρακών. Άνακτισθεΐσα κατά τό 196 π.Χ. υπό τού Άντιόχου τού Γ ' τού βασιλέως τής Συ
ρίας, περιήλθεν μετά την ήτταν αυτού υπό των Ρωμαίων κατά την έν Μα
γνησία, την τού Σιπύλου (190 π.Χ.) μάχην, είς τούς συμμάχους τών Ρ ω 
μαίων Περγαμηνούς (’Άτταλος ό Β ' ) . Άλλα βραδύτερον τό 144 π.Χ. κα
τεστράφη καί πάλιν υπό τών Θρακών. Φαίνεται οτι δεν έξηφανίσθη εντε
λώς, διότι κατά την έπακαλουθήσασαν Βυζαντινήν περίοδον ώχυρώθη υπό
τού Ιουστινιανού Α ' (6ος αιών μ.Χ.) διά τό επίκαιρον τής θέσεως αυτής.
Εΐτα ήκολούθησε τήν τύχην τής αυτοκρατορίας.
15)
Μ ά δ υ τ ο ς ( 1) ■ Άρχαιοτάτη πόλις επί τής ανατολικής Θρακικής
παραλίας επί τού Ελλησπόντου, περί τά δύο μίλια ΝΑ τής Σηστού, καί ώς
γράφει 6 Σκύμνος δ Χίος καί ή Σηστός καί ή Μάδυτος ήσαν άποικιαι τών
Αίολιέων τής Λέσβου. Τοΰτ’ αυτό υποστηρίζει καί ό Εύστάθιος(*12) εις τήν
4)
Άππιανός,
Σ υ p ι α κ ά. Τόμ. II.. εκδ. Λειψίας 1839. σελ. 2i2. «...
Χερρόνησόν τε ώχύρου, και Λυσιμάχειαν ώκιζ&ν ήν Λυσίμαχος μεν, ό Θράκης επί
Άλεξάνδρφ βασιλεύσας, έ'κτισεν έπιτείχισμα τοΐς Θραξίν είναι, ot Θράκες δέ άποθανόντος Λυσιμάχου καη}ηρήκεσαν. Καί δ Ά ντίοχος συνώκιζε τούς τε φεύγοντας των
Λυσιμαχίων κατακαλών, καί εϊ τινες ιαύτών αιχμάλωτοι γεγονότες έδούλευογ, ώνούμενος, καί έτέρους προσκαταλέγων, καί βοΰς καί πρόβατα καί σίδηρον καί γεωργίαν
έπώτδούς, καί ούδέν έλλείπων είς ταχεΐαν έπιτειχίσματος δρμήν...»
1) Σ η μ ε ί α * σ ι ς, !Εκ σφάλματος, πιθανώς τυπογραφικού καί ύπδ τοΰ Σκύλακος καί υπό τον Σκύμνον το ν Χίον άναφέρεται (είς τήν Εκδοσιν Ζωσιμαδών 1807)
έγγύς τής Σηστοΰ, έπί της Θρακικής Χερσονήσου πόλις Ά βυδας άντί Μάδυτος, ώς
διορθώνει δ σχολιαστής τοΰ Σκύλακος. Διότι δέν νοείται πόλις Ά βυδος έπί τής Χερροτνήσου, ούδαμού άλλοϋ ‘άναφερομένη, καί άλλη "Αβυδος έπί τής Μικρασιατικής
Ακτής έναντι τής Σηστού.
2) Σ κ ύ μ ν ο ς δ Χ ί ο ς . στ. 708. «..."Επειτα Σηστός καί Μάδυτος αί κείμεναι
έπί τοΰ στενωΙτάτου, Αίολιέων ήσαν κτήσεις...» — Ε υ σ τ ά θ ι ο ς
ε Qς Δ ι ο 
ν υ σ ί ο υ
II ε ρ ι ή γ η σ ι ν. σελ. 139. εκδ. Ζωσιμαδών- σχόλιον 1ου στίχου
513, «Ί0( δέ] Διονύσιος λέγει και οτι Σηστός μέν, Λεσβίων άποικος, καύ’ & καί ή
Μάδυτος, ώς δ γεωγράφος φησί, Χερρονησία πόλις, Άβύδου διύχουσα σταδίους λ'
(30) έκ λιμένος είς λιμένα».
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Διονυσίου περιήγησιν. Άναφέρεται πλήν των άνω καί υπό τοΰ Η ροδό
του (3) , Σκύλακος, Στράβωνος, Αιβίου δ όποιος αναφέρει δτι αυτή ύπετάγη
ταυτοχρόνως μετά τής Καλλιπόλεως είς τον Φίλιππον τον Ε ', τοΰ ΓΙομπωνίου Μελανός, τοΰ Πτολεμαίου Κλαυδίου, Στεφάνου Βυζαντίου r/.ht. Π αρά
την πόλιν ταΰτην καί ΝΑ αυτής έκειτο κατά τον Θουκυδίδην καί τον Ευρι
πίδη ν ό τάφος τής 'Εκάβης, μεταμορφωθείσης κατά την μυθολογίαν είς κά
να, έκ τοΰ οποίου εκαλείτο είς την αρχαιότητα Κυνός σήμα(4) τό άκρωτήριον, τό σήμερον καλούμενον Κιλίντ Μπάχρ, ένθα καί τό ομώνυμον φρούριον. Ή Μάδυτος κατά τον περισσότερον χρόνον ύπήγετο είς τούς ’Αθη
ναίους καί άναφέρεται (C.I.A. σελ. 255 καί 266) μεταξύ των συμμαχίδων
πόλεων των καταβαλλουσών είς αυτούς ετήσιον φόρον. Φαίνεται, έκ των ευρεθέντων νομισμάτων, δτι εις την μεγαλυτέραν της ίσχύν εύρίσκετο κατά
τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος. Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δεν εΐχεν είσέτι παρακμάσει καί ήκολούθησε την ζωήν τής Αυτοκρατορίας.
16)
ΙΙακτυη.
’Αρχαιότατη πόλις τής Θρακικής Χερσονήσου, επί
τής παραλίας τής Προποντίδος κείμενη. Κατά τον Σκύμνον τον Χ ϊον(’) υ
πήρξε κτίσμα τοΰ ’Αθηναίου Μιλτιάδου, υίοΰ τοΰ Κυψέλου κατά τό 560 π.Χ.
Ή Πακτύη επί τής Προποντίδος καί ή Καρδία επί τοΰ Μελανός κόλπου έπροστατεΰοντο από τοΰ μέρους τής Θράκης διά τοΰ κτισθέντος ύπό τοΰ Μιλτιάδου τείχουςί*123), τό όποιον έθεωρεΤτο ώς τό όριον τής Θρακικής Χερσο
νήσου, ώς εξάγεται καί έκ των γραφόμενων ύπό τοΰ Σκύμνου τοΰ Χίου, ό ο
ποίος μετά την αναγραφήν τής πόλεως συνεχίζει: «Μετά την Χερρόνήσον εν
ΙΙροποντίδι Θράκη παρήκει καί Σαμίων αποικία Πέρινθός έστι». 'Ομοίως
έξ αποσπάσματος τής Ιστορίας τοΰ Ελλανίκου, διασωθέντος είς σχόλιον τοΰ
Απολλώνιου(3) εχοντος οΰτω «τελευτησαι τήν "Ελλην κατά Πακτύην φησίν, ώς καί Ελλάνικος μορτυρει», συμπεραίνεται τοΰτο. 'Τπό τοΰ Σκύλακος
3) Ή ρ όδ ο τ ο ς.Ζ.33, «Έ στι δί της Χερσονήσου της έν Έλλησπόντω, Σηστοϋ
τε πόλιος μεταξύ καί Μαϊδύτου, ακτή παχέα ές θάλασσαν κατήκουσα Άβύδω κατεναντίσν, ένθα...» — Σ ' κ ύ λ α ξ ό Κ α ρ υ α ν 6 ε ύ ς. Πεςίπλους. σελ. 62. «Καρδία...
Μάδυτος, Σηστός, — Σ τ ο ά 6 ω.ν.Ζ.331.56. <ΈΙτα Μάδυτος καί Σηστός άκρα, καθ’
ήν τί> Ξέρξευ ζεύγμα, καί μετά ταΰτα Σηστός». — POMPON II ME LAE. Β. 11. 8.—
Τ ΙΤ Ι L IY II. XXXI. 16. «...Ε Τ MADTTOS DETITAj». — Π τ ο λ ε μ α ί ο ς Κ λ α ύδ ι ο ς. Γεωγραφικά. Γ ' κεφ. 1β. 4. άποκαλεΐ ταΰτην Μάδυν. — Σ τ έ φ α ν ο ς
Βυζάντιο
«Μάδυτος πόλις Έλλησποντία.»
4) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς . Η. 104— 106. «...ύπερεδεβλήκει ήδη τήν άκραν ή Κυνός
σήμα καλείται», τό ήδη άκοωτήριαν Κιλίντ Μϊτάχρ. — Ε υ ρ ι π ί δ η ς .
’Ε κ ά β η .
1249. «Κυνός ταλαίνης σήμα, ναυτίλοις τέκμαίο»,
1) Σ κ ύ μ ν ο ς
δ Χ ί ο ς . στ. 710. «Εΐτ’ έστί Κριθωτή, πόλις τε ΙΙακτΰη.
Αέγουσι καί ταύτας δέ Μιλτιάδην κτίσαι.»
2) Ή ρ ό 5 ο τ ο ς .ν ΐ .3 6 . «Ούτωί δή Μιλτιάδης δ Κυψέλου... πρώτον μεν άπετείχισε τόν Ισθμόν τής Χερρονήσου εκ Καρδίης πόλεως ές Πακτύην.»
3) Έ λ λ αν ί κ ο v.F E .88. είς σχόλιον ’Απολλώνιου, Άργοναυτικά II.

8

Δημ. Διον, Ζάγκλη

iU

τοΰ Καρυανδέως άναφέρεται ώς τελευταία πόλις τής Χερσονήσου!4) . ’Αντί
θετος προς τούς ανωτέρω ό Πτολεμαίος Κλαύδιος αναφέρει τήν πόλιν μετά
των Θρακικών πόλεων καί όχι μετά των τοιούτων τής Χερσονήσου!5). Ό
Στράβω ν!6) αναφέρει τήν πόλιν προ τού μακροΰ τείχους. 'Ό τα ν τό 408 π.Χ.
οι ’Αθηναίοι άφήρεσαν καί πάλιν τήν διοίκησιν τοΰ στόλου από τον Άλκιβιάδην, ούτος μετά τήν παράδοσιν ταύτης εις τον Κόνωνα, άνεχώρησεν εις
τήν Π ακτΰην(78). Ό χυρώσας δε ούτος τρία φρούρια πόλεις, τον "Ίρνον,
τήν Βισάνθην καί τό Νέον Τείχος, άνεχώρησεν εις τό εσωτερικόν τής Θρά
κης ένθα απέκτησε μεγάλα πλούτη, συνδεθείς διά φιλίας μετά των βασιλέων
τής Θράκης Μηδόκου καί Σεύθου(6). Ή πόλις κατεστράφη μετά τής Καρ
διάς υπό τοΰ Λυσιμάχου τό 309 π.Χ., μετοικίσας τούς κατοίκους αυτής είς
τήν ίδρυθεισαν παρ’ αύτοΰ εγγύς Λυσιμάχειαν. Φαίνεται ό'τι καί αΰτη, ώς
καί ή Καρδία, άνεγεννήθη καί υπήρχε κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον, ούσα
μιίλιστα έδρα ιδίας επισκοπής υπό τον Μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως, καί
κατόπιν προαχθείσης εις Μητρόπολιν. Έρειπωθείσης βραδύτερου, ή θεσις
αυτής ώνομάζετο Παλαιά Πάτινο ίσως έκ παραφθοράς τοΰ παλαιού ονό
ματος ( 1).
17)
Σ η σ τ ό ς . Άρχαιοτάτη πόλις επί τής Θρακικής Χερσονήσου, επί
τής παραλίας τοΰ 'Ελλησπόντου είς τό στετ'ώτερον μέρος αύτοΰ, καί έναντι
τής Μικρασιατικής ’Αβύδου. Άναφέρεται ύπό τοΰ Ό μ ηρου!2) ώς σύμμα
χος των Τρώων, ύπό δέ τοΰ Σκύμνου τοΰ Χ ΐου(3) ώς αποικία των Αίολιέων.
Είναι ά'γνωστον άν κατά τον Τρωικόν πόλεμον κατφκεΐτο ύπό Θρακικών ή
4) Σ κ ύ λ α ξ δ Κ α ρ υ α ν δ ε ύ ς .
Περίπλους, σελ. β·2. «Ε ντός δέ Αίιγός
ποταμός, Κρήσσα, Κρηθωτή, Πακτύη. Μέχρίς ένταϋθα ή Θρακίς Χερρόνήσος».
5) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς
Κ λ α ύ δ ι ο ς .
Γεωγραφικά. Γ ' Ια. 10.
6) Σ τ ρ ά 6 ω ν.Ζ.331.54. «"Οτι έν τφ ίσθιμφ της Χερσονήσου τρεις πόλεις κεΐνται· προς μέν τω Μέλανι κόλπφ Καρδία, προς δέ τή Προποντίδι Πακτύη πρός δέ τη
μεσογαίρ Λυσιμάχεια* μήκος τοϋ Ισθμού στάδια τεσσαράκοντα. — 'Ο ί δ ι ο ς.Ζ.331.56.
«ΕΕτα Καλλίπολις... εΐτα πολίχνιον κατεσκαιμμένον Κριθωτή. εΐτα Πακτύη’ είτα τό
Μακρόν τείχος καί Λευκή ακτή...»
7) Δ ι ό δ ωρ ο ς. X III. 74. «... ’Αλκιβιάδης δέ τής αρχής έκχωρήσας τφ Κόνωνι

καί τάς δυνάμ,είς παρα&ούς, τήν μεν εις ’Αθήνας επάνοδον άπέγνω, μετά τριήρους δέ
μιας είς Πακτύην τής Θράκης άκεχώρησε·...»
8) Ξ & ν ο φ ώ ν τ ο ς
Ελληνικά. Α.5.17. «’Αλκιβιάδης μέν ούν πονήρως καί έν
τή στρατιςί φερόμενος, λαβών τριήρη μίαν άπέπλευσεν είς Χερρόνησον είς τά έαυτοΰ
τείχη...»
1) Μ ε λ ε τ ί ο υ . Γεωγραφία, σελ. 58.
21) Ό μ ή ρ ο υ
Ί λ ι ά ς. Β. στ. 835. «...Οι δ’ βίρα Περκώτην και Πράκτων
άμφενέμοντο καί Σηστόν καί °'Α6υδον εχον καί δίαν Άρίσβην, των αύθ’ 'Τρτακίδης
ήρχ’ ’Άσιος όρχαμος άνδρών...»
3)
Σκύμνος
δ Χ ί ο ς . ΙΙερίπλους. στ, 708, «’Έπειτα Σηστός καί Μάδυτος αί κείμενοι επί τοϋ στενωτάτου, Αίολιέων ούσαι κτήσεις» (Ελλήνων τής Λέσβου).
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Πελασγικών φύλων. ’Εκ τής μαρτυρίας όμως τού Ή ροδότου(4) οτι π&ριεβάλλετο επί των Μηδικών πολέμων υπό ισχυρότατου τείχους, πιθανόν αί προ
των ΑΙολιέων κάτοικοι τής πάλε ως νά ήσαν Πελασγοί. Ό Ή ρόδοτσς(5) πε
ριγράφει την γεφύρωσιν τού 'Ελλησπόντου υπό του Ξέρξου παρ’ αυτήν, τ rjv
διάβασιν αύτοΰ καί τού στρατού του, βραδύτερου την σύλληψιν καί σταύρωσιν επί σανιδος τού Πέρσου Άρταύκτου, τοΰ άφεθέντος υπό τού Ξέρξου ώς
υπάρχου τής Σηστοϋ, υπό τού ’Αθηναίου ναυάρχου Ξανθίππου τοΰ Άριόφρονος μετά την έν Μυκάλη μάχην, ώς συλήσαντος τον τάφον καί τά ιερά
τού Πρωτεσιλάου εις τον Έλαιούντα, Άναφέρεται υπό τοΰ Πλουτάρχου(6),
τοΰ Θουκυδίδου(7), τού Ξενοφώντος(') γραψάντων διά την Αίγός ποταμοΐς καταστροφήν τού στόλου των ’Αθηναίων. Ό Αύσανδρος καταλαβών
την Σηστόν, έξεδιωξε τούς κατοίκους τής πόλεως και έγκατέστησεν εις αυ
τήν εκ των υπό τάς διαταγάς του «Κυβερνηταις καί κελευσταΐς εδωκε τήν
πάλιν καί τήν χώραν νέμεσθαι», ώς γράφει ό Πλούταρχος. ’Αλλά οι ’Έφοροι
τής Σπάρτης δεν ένέκρινον τήν πράξιν ταύτην τού Λυσάνδρου καί διέτα
ξαν τήν έπανεγκατάστασιν των κατοίκων. Τό επίκαιρον τής θέσεως τής πόλεο)ς έξαιρεται υπό τού Θεοπόμπου κατά μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος(2). Ό
’Αππιανός(3) αναφέρει οτι. ό Άντίοχος ό Γ ' ώχύρωσεν έκ νέου τήν πάλιν
4) Ή ο ό δ ο τ ο ς.Θ.115— 116. « Έ ς δέ τήν Σηστόν τούτην, ώς έόντος Ισχυροτάτου τείχεος των ταύττ)...»
5) Ή ρ ό δ ο τ ο ς.Ζ.33. «ΟΙ δέ έν τούτφ τόν 'Ελλήσποντον έζευγνυσαν έκ τής
Ά σίης ές τήν Ευρώπην. Έ σ τι δέ τής Χερσονήσου τής έν Έλλησπόντω, Σηστοϋ τε
πόλιος καί Μαδυτου, άκτή παχέα ές θάλασσαν κατήκσυσα Άβύδου κατεναντίον, ένθα
μετά ταΰτα, χρόνο) ύστερον ου πολλφ, έπΐ Ξανθίππου τοΰ Άρίφρονος στρατηγού Α θ η 
ναίων Άρταύκτην όίνδρα Πέρσην λαβόντες Σηστοϋ ΰπαοχον ζώντα πρός σανίδα διεπασσάλωσαν, δς καί Ις τοΰ Πρωτεσίλεω τό ίρόν ές Έλαιούντα άγινεόμενος γυναίκας
άθίέμιστα (έργα) έρδεσκε..» — Δ ι ό δ ω ρ ο ς XI. 37. «Ξάνθίππος δέ 6 στρατηγός εΰθυς έκ κατάπλου προσβολάς τη πόλει ποιησάμενος είλε Σηστόν καί φρουράν έγκατα»·
στήσας τους μεν συμμάχους άπέλυσεν...(&
6) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ
Κ ί μ ω ν, 9. «Έπεί ίγάο έκ Σηστοϋ καί Βυζαντίου πολ
λούς των βαρβάρων αιχμαλώτων λαβόντες ot σύμμαχοι ΐω Κίμωνι διανείμει.
7) Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς ] . Α. 89, καί Η. 62.
1) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Λ ύ σ α ν δ ρ ο ς .
X IV , «Σηστόν δ’ ’Αθηναίων έχόντων
άφελόμενος ούκ εΐασ&ν οίκεϊν Σηστίους, άλλα τοΐς γενομένοις ύπ’ αυτω κυβερνήταις
καί κελευσταΐς εδωΐκε τήν πόλιν καί τήν χώραν νέμεσθαι. Πρός δ καί πρώτον άντέκρουσαν ο Λακεδαιμόνιοι καί τοΰς Σηστίους αυθις έπί τήν χώραν κατήγαγον.»
2) Σ τ ρ ά β ω ν . ΙΓ.591.22. «Σηστός δέ άρίστη των έν Χερρ-ονήσφ πόλεων διά
δέ τήν γειτοσύνην (πρός τήν ’Άβυδον) υπό τώ αυτω ήγεμόνι καί αΰτη έτέτακτο, ουτω
τοΐς ήπείροις διοριζόντων των τότε τάς ήγ&μονίας. Ή μ&ν οΰν ’Άβυδος καί ή Σηστός
διέχουσιν άλλήλων τριάκοντα που σταδίους έκ λιμένος είς λ ψ ένα ... Φησί δέ τήν Σηr
στον θεόπεμπτος βραχεϊαν μέν εΰερκή δέ, καί σκέλει διπλέθρφ συναπτέ ιν είναι των
παρόδων.^
3) Ά π π ι α ν ά ς .
Σ υ ρ ι α κ ά. 21. «Άντίοχος δέ τήν στρατιάν... ές τε
Χερρόνησον διαπλεύσας, πάλιν αυτήν ώχύςου, καί Σηστόν καί "Αβυδον έκρατΰνετο, δι*
ών έδει τήν φάλαγγα των Ρωμαίων είς τήν ’Ασίαν όδ&ΰσαι τε καί περάσαι.»
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μετά την κατάληψιν αυτής νπ' αύτοΰ, ίνα έμποδίση την έκεΐθεν διέλευσιν
των Ρωμαίων. ’Αλλά και ό Ξενοφών(45) όμιλεΐ περί τής Ισχύος και τής όχυρώσεως τής πόλεως. 'Η πόλις' μνημονεύεται καί υπό του Π λινίου(3) γράφοντος δτι ό 'Ελλήσποντος έχει τέσσαρας πόλεις άντικειμένας, εις μεν την
Ευρώπην την Καλλίπολιν καί τήν Σηστόν, ε’ις δέ τήν Ά,σίαν την Λάμ-ψακον
καί τήν "Άβυδον. Επίσης άναφέρεται καί υπό τοΰ Πτολεμαίου(6) . Κατά
τήν Βυζαντινήν περίοδον μνημονεύεται ή πόλις υπό τοΰ Ά γα θία καί τοΰ
Γ ρηγοράί7). Π λήν τής ιστορίας καί ή μυύολογία καί ή ποίησις ασχολούν
ται με τήν Σηστόν. Ό Μουσαίος εις τό ποίημα αύτοΰ «Τά κατά Ή ρώ καί
Λέανδρον» εψαλ,ε τούς τρυφερούς έρωτας καί τό τραγικόν τέλος τής Σηστίδος Ήροΰς, Ιερείας τοΰ ναοΰ τής ’Αφροδίτης, καί τοΰ εξ Άβύδου Λέ
ανδρου. 'Η -θέσις τής αρχαίας πόλεως, δεδομένου δτι ήτο παρά τον λιμένα
αυτής, οι OH. PICA11D καί S. liE IN A C H προσδιορίζουν ταύτην εις μι
κρόν ύψωμα τοΰ Τεκέ Ά κ Μπασί δέσποζαν τής ακτής,
Π λήν των άλ'ωτέρω πόλεων είς τήν Χερσόνησον άναφέρονται καί αί
εξής πόλεις μικροτέρας σημασίας: Αίραί (άγνωστος ή -θέσις αυτής), Αιόλιον (αγνώστου -θέσεως), Άκονίτη (Βυζαντινή πόλις), Γρήσινος, Κρήσσα
ή Κίσσα, Λευκή ’Ακτή, Πτελεόν, Πάνορμος, Παίων, Χερρόνησος, Ηδη,
’Ίδακος, Κάπαι, Κίβηρις ή Κιβέρης.
4) Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς Ε λ λ η ν ι κ ά . Δ .8.5. «'Ο! δέ Δερκυλίδας, ώς συνελέγητ
σαν πολλοί καί χρήσιμοι δνδρες είς τήν πάλιν, διαβάς καί είς Σηστόν, καταντικρΰ δντα
Άβύδου καί άπέχοντα ού πλέον όκτώ σταδίων... ΚαίτοΊ, εφη, ποιον μέΐν* δν ίσχυρότερον
Σηστοΰ λάβοιτε χωρίον, ποιον δέ δ-υσπολιορκητότερον; δ καί νέων πεζών δεΐτ-αι, εί
μέλλοι πολιορκήσεσΟΙαι.»
5) P L IN II.IV .1 8 «QjUATTJOR IN TER SE CONTiRARIAS U R B E S HABET
IN MJROPA C A E L IPD L IN ET SE'STON, ET IN A SIA LAM PSACON ET
ABTDON.»
G) Π τ ο λ ε μ α ί ο ς K λ α ΰ δ ι ο ς. Γεωγραφικά. Γ. 1β. 4.
7) Ά γ α θ 0 α ς. V . 12. «Σηστδς γέ έστι πάλις ή περιλάλητος τη ποιήσει καί
δνρμαστοτάτη, ον% άλλου τοΰ £νεκα, οίμαι, ή μάίνυν δπί τώ λύχνω της Ήροΰς έκείνης
τής Ση,στίδος καί τω Λεάνδρφ ερωτι καί θανάτφ.» — Γ ρ ή γ ο ρ ά ς. X X V II. 19.
«Εις μίαν των έν Χερρογήσω πόλεων προσωρμίσθησαν, καλουμένην Σηστόν»,
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Είναι πολλά χρόνια πού θέλω νά γράψω για τούς Φαναριώτες: νομίζω
δτι τό -θέμα τους αποτελεί ενα από τά κεφάλαια τά πιο αγνοημένα, δχι μόνο
παμεξηγημενα, τής νεώτερης Ιστορίας μας, και δτι υπάρχει άπαραίτητη
ανάγκη, άν κρίνουμε σκόπιμο νά ξεκαθαρίσουμε κάπως τά ζητήματα δσα
άναφερονται στην διαμόρφωση τοϋ σημερινού 'Ελληνισμού, νά τό μελετήσου
με, καί μάλιστα επειδή είναι πολύ σημαντικό, ανάμεσα στά πρώτα.
’Από άλλην άποψη, τούς τελευταίους καιρούς μου ετυχε νά διαβάσω
τόσα καί τόσο βασικά σφάλματα σχετικά με τό ζήτημα τούτο, ώστε, αφήνον
τας ενδεχομένως τις κρίσεις σε δεύτερη μοίρα, νά θεωρώ επείγουσα πλέον
υποχρέωση την απλή τοποθέτηση τών πραγμάτων (' ). Έμίλησα γιά κεφά
λαια αγνοημένα, έμίλησα γιά σφάλματα: πραγματικά, δεν σκέπτομαι αυτήν
την ώρα τις κρίσεις τών ολίγο ή πολύ ειδικών γιά τούς Φαναριώτες, τά
πάθη, πού κληροδοτημένα σάν αλήθειες αυτονόητες, συσκοτίζουν τις κρίσεις
αυτές· σκέπτομαι απλώς τά πράγματα, τά γεγονότα, τά φαινόμενα, τά τεκμή
ρια, ο,τι αποτελεί τήν σχολική υποδομή τής Ιστορικής επιστήμης. Έκεΐ ακό
μη βρισκόμαστε ώς προς τούς Φαναριώτες: αυτές τις προϋποθέσεις τής έπιστήμης, δεν γνωρίζουμε.
Φυσικά, υπάρχουν τά πάθη. Τά πάθη, τό ξέρουν δσοι ασχολούνται μέ
τά ζητήματα τής Ιστοριογραφίας, δεν την αλλοιώνουν μόνο συσκοτίζοντας
τήν κρίση μας: τήν αλλοιώνουν καί στην απομόνωση καί στην αξιολόγηση
τού υλικού. Ή Ιστοριογραφία δεν είναι απλώς συσσώρευση τεκμηρίων, είναι1
1)
Σέ μία έργασία σάν κι αυτήν πού παρουσιάζεται σήμερα έδώ άν έλέγαμε δτι
δ κύριος Α ή δ κύριος Β έκανε τό γ ή τδ δ σφάλμα, θά έκάναμ;ε πολύ άλιγότερο άπό
δ,τι Ιπιόιώκω. Ευχή μου είναι νά αλλάξει μία νοοτροπία στό θέμα τών Φαριαριωτών,
καί δχι άπλώς νά διορθωθούν κάποια σφάλματα στήν έξακρίβωση τής Ιστορίας τους
ή στήν αποτίμηση τής προσφοράς τους. Έτσι έκρινα περιττό νά προδώ
στήν άναίρεση άν ακριβέ ιών ή παρεξηγήσεων, είτε άπό παλαιοτέρους, είτε άπό
μεταγενεστέρους ιστοριογράφους προέρχονται, Τό ζήτημα θά εΐταν, δταν προσπελά
ζουμε σέ δποιοδήποτε δημοσίευμα σχετικέ, νά τό Αντιμετωπίζουμε δχι -μόνο μέ τήν
κριτικήν έπιφυλακτικότητα μέ τήν δποία πρέπει νά μελετούμε κάθε γραπτό, άλλά,
άκόμη περισσότερο, μέ κάποιαν αύξημένη δυσπιστία.
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και επιλογή τους και ταξινόμησή .τους' δταν πλησιάζουμε προς αυτήν μέ τις
παρωπίδες τοϋ πάθους, ή καί τής άγνοιας, επόμενο είναι νά ψευτίσουμε τήν
Ιστορία. 2 τήν περίπτωση όμως των Φαναριωτών, πρόκειται για ένα εθνικό
συλλογικό σώμα πού έγέννησε βιαιότατα πάθη σέ μια-μεγάλη μερίδα τού υπο
λοίπου εθνικού συλλογικού σώματος. ’Ακόμη και τό όνομα «Φαναριώτης» εφθασε, από άρκετά ενωρίς, νά σημάνει όχι πια τον κάτοικο μιας συνοικίας στήν
Βασιλεύουσα, ή τον προερχόμενο από τήν συνοικία αυτήν, άλλα τον οπαδό
μεθόδων για τήν κατάληψη καί τήν άσκηση τής εξουσίας, άντιθέτων προς
τά κοινά ηθικά μέτρα. Έ πί καιρό, στις πολιτικές διαμάχες τού Κράτους πού
διαμορφώθηκε μετά τό Είκοσιένα, ή έκφραση είχε αποκλειστικά υβριστικό
περιεχόμενον τού οποίου ή άπαρχή άνάγεται στα προεπαναστατικά χρόνια.
Καί τό πολιτικό αυτό νόημα δεν μπορούσε παρά νά επηρεάσει όχι μόνο τήν
κοινή χρήση στην οποία έστηριζόταν, αλλά καί κάθε άλλη σχετική αναζή
τηση σέ άλλους αντίστοιχους τομείς. Καί όταν άλλαζε ή προοπτική, ό υβρι
στικός χαρακτηρισμός άλλαζε περιεχόμενο, έτσι ώστε νά μήν παύει ή λέξη
νά εκφράζει άποδοκιμασία. Αυτό ώς προς τά πάθη.
'Ό μ ω ς δεν είναι μόνο αυτή ή αιτία τού άτοπου- υπάρχει καί μιά άλλη,
συνυφασμένη πια μέ τούς κινδύνους τούς οποίους ενέχει κάθε χρησιμοποί
ηση ιστορικών ορών όταν δεν συνοδεύεται μέ τήν ανάλογη έπιδεξιότητα. Τό
όνομα τού Φαναριώτη μπορούμε νά λογαριάζουμε οτι, στήν ειδική πολιτική
σημασία τήν οποία έχει, ζεΐ περισσότερο από τριακόσια χρόνια στο στόμα
τού ελληνικού λαού. Τό νά μπορούμε νά φαντασθούμε οτι έπί τρεις αιώνες,
καί μάλιστα πού παρουσιάζουν γοργή πολιτισμική εξέλιξη, μία εθνική μο
νάδα παρέμεινε στατική, έχοντας λύσει άπό τήν αρχή θέματα από τά όποια
πολλά εμφανίσθηκαν σέ μεταγενέστερους άπό τήν συγκρότησή της χρόνους,
τούτο σημαίνει απλώς οτι δέν μάς απασχόλησε ή ιστορία. Ά λλη εντελώς υπό
θεση είναι ή εξακρίβωση τών σημείων οπού πρέπει νά γίνουν οι τομές, οι
όποιες θά έκφράσουν τούς σταθμούς τής ιστορικής πορείας. Άλλωστε άνάλογη είναι ή επίδραση τού χρόνου καί στο άτομο, καί μάλιστα όταν τούτο
μετέχει σέ σημαντικές εξελίξεις τού συλλογικού σώματος: δ ’Ιάκωβος Ρίζος
Νερουλός, για τον όποιο συχνά θά γίνει λόγος σ’ αύτές τις σημειώσεις, γιατί
εκφράζει άριστα τό θέμα μας, έγεννήθηκε στήν Πόλη υπόδουλος στούς
Τούρκους, καί άπέθανε πάλι εκεί, πρέσβυς τού ελευθέρου 'Ελληνικού Κρά
τους* θά εΐταν περίεργο άν αυτή ή ιστορική πορεία δέν είχε επηρεάσει τήν
σκέψη του, τήν νοοτροπία του.
Τέλος, τρίτος κύκλος πλανών είναι εκείνος πού προέρχεται άπό τήν αδια
φορία εμπρός στον στατιστικό χαρακτήρα τον οποίο έχει κάθε εθνικός διαφορισμός. 'Ό τα ν λέμε γιά έναν λαό ότι είναι έξυπνος, δέν εννοούμε ότι στον
λαό αυτόν δέν υπάρχει κανείς κουτός, άλλα ούτε οτι οί έξυπνοι δέν μπορεί
νά τύχει νά κάνουν μία κουταμάρα. 'Ό τα ν ό Επιμενίδης λέει γιά τούς συμ
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πατριώτες του δτι είναι ψεύτες, δεν Εννοεί δτι δεν υπάρχουν μεταξύ τους καί
ειλικρινείς, οΰτε οτι ό ψεύτης δεν λέει ποτέ του την αλήθεια. "Οταν κατη
γορούμε τούς Φαναριώτες για μακιαβελισμό, δεν εννοούμε δτι κάθε άνθρω
πος πού' έγεννήθηκε στο Φανάρι η από γονείς πού εγεννήθηκαν στο Φανάρι,
είναι ένας μικρός Μακιαβέλης. "Ολα αυτά σημαίνουν απλώς δτι σέ μία αν
θρώπινη οικογένεια ή αναλογία από έξυπνους, από ψεύτες ή από μηχανορράφους είναι τόση ώστε νά δίνει μιαν ειδική χροιά στο σύνολο.
'Ωστόσο εθέσαμε έτσι τούς γενικούς κανόνες οί όποιοι θά μάς επιτρέ
ψουν στις επόμενες σελίδες μιά ακριβέστερη προσπέλαση στο θέμα μας.

Α'
Έξεκινήσαμε από την παιδεία, επειδή τά δσα γνωρίζω σχετικά με τούς
Φαναριώτες έχουν σχέση ιδίως μέ τήν ιστορία τών γραμμάτων, των Ιδεών,
τού πολιτισμού, τών συνειδήσεων. Σέ αυτήν μόνο τήν πλευρά τής ιστορίας
θά έχουμε αποκλειστικά στραμμένη τήν προσοχή μας μιλώντας γιά Φανα
ριώτες. "Τστερα, στις προηγούμενες σελίδες έπροσπάθησα νά εξηγήσω για
τί, πρώτα - πρώτα δταν άκούμε τήν φωνή τών παθών — τών δικών μας ή
τών πατέρων μας ή τών πάππων μας — δεν μπορούμε νά ξέρουμε τί ειταν
οί Φαναριώτες ούτε ποιόν ρόλο έπαιξαν στήν πορεία τού ελληνισμού· αύτό
δεν ισχύει μόνο γιά τήν πολιτική Ιστορία: έχουμε ’Εκκλησία, γράμματα, γλώσ
σα, παραδόσεις, δλα αποφασιστικά συστατικά τής ιστορίας. Ακόμη υπέδει
ξα τήν ανάγκη νά ξεχωρίζουμε τις τομές οί οποίες διαμορφώνουν τά κεφά
λαια, τις περιόδους τής ιστορίας τήν οποία μελετούμε. Οί Φαναριώτες πάν
τοτε, μάλιστα, αλλά σέ ποιά στιγμή; Καί τέλος έτόνισα τον στατιστικό χα
ρακτήρα δλων αυτών τών συλλογικών ονομάτων από τήν ώρα δπου αφή
νουμε τις γενικότητες, καί πλησιάζουμε, (όπως κανονικά συμβαίνει στις δι
κές μας μορφές ιστοριογραφίας, δπως τις προσδιόρισα τώρα, καί πού όλες
μαζί μπορούν νά θεωρούνται ιστορία παιδείας) καί πλησιάζουμε, έλεγα, σέ
συγκεκριμένα πρόσωπα καί σέ συγκεκριμένα έργα, θά κάνουμε μία μεθοδική
αφαίρεση καί θά προσπαθούμε νά αγνοούμε σέ ποιά γενική κατηγορία νο
μίζουμε πέος ανήκουν. 'Ό ταν, μετά ολα αύτά, ξαναπεράσουμε στήν σύνθεση,
τότε θά είναι καιρός, άν μπορούμε, νά έξαγάγουμε τά γενικά χαρακτηρι
στικά γιά κάθε χωριστή ομάδα.
Έτόνισα έπίσης οτι ή ιστοριογραφία μας, ακόμη καί ή πρόσφατη, πού
εΐναι, τέλος πάντων, απαλλαγμένη από πάθη αναφορικά μέ τούς Φαναριώ
τες, κάνει σφάλματα οχι κάν μόνο στήν αποτίμησή τους, αλλά καί στις πλη
ροφορίες μέ τις οποίες μάς τούς παρουσιάζει. 5Ά ν δέν γελιέμαι, μπορούμε
νά άναγάγουμε τά σφάλματα αύτά σέ τρεις κύκλους, προκειμένου γιά δ,τι
ονομάσαμε ιστορία παιδείας: Ο ί Φαναριώτες είναι συντηρητικοί* σφάλμα
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πρώτο. ΟΙ Φαναριώτες εΐναι δπαδοί του γλωσσικού αρχαϊσμού- σφάλμα δεύ
τερο. 01 Φαναρ ιώτες έφεραν στήν Ελλάδα τό όραμα τής Βυζαντινής αυτο
κρατορίας* σφάλμα τρίτο. 51Αν -θέλαμε τά καθιερωμένα αυτά σφάλματα νά
τά αντικαταστήσουμε μέ καινούρια, θά έλέγαμε ότι οί Φαναριώτες εΐναι προο
δευτικοί, οΐ Φαναριώτες εΐναι οπαδοί του λαϊκού γλωσσικού Ιδιώματος, οι Φα
ναριώτες έφεραν στο ελεύθερο ελληνικό Κράτος τό όραμα τού αρχαίου κόσμου.
01 αντιθέσεις εξηγούνται από την γενίκευση: εμπρός σέ κάθε μία από τις
έξι αυτές βεβαιώσεις εΐναι φανερό ότι κάθε φορά μιλούμε εΐτε γιά άλλη
στιγμή τής Ιστορίας τού ελληνισμού, εΐτε γιά άλλους εκπροσώπους τού φαναριώτικου πνεύματος, εΐτε γιά άλλες ηλικίες των Ιδίων εκπροσώπων. Π ρ ιν
όμως προχωρήσω νομίζω σκόπιμο νά δείξω υπό ποιους ορούς και γιά ποιους
λόγους μού φαίνεται οτι έγεννήθηκαν τά τρία αυτά ζεύγη σφαλερών αντι
θέσεων ή, άλλοιώς, υπερβολικών γενικεύσεων.
Πρώτα, όπως είπαμε, τά πάθη. Ο ι Φαναριώτες, ζώντας συνολικά υπό
όρους Ιδιαίτερους μέσα στήν τουρκική επικράτεια, παίρνοντας αξιώματα τά
όποια σέ εκείνους μπορούσαν νά γίνουν ευκαιρίες αυθαιρεσίας καί στους
όμοδούλους τους αφορμές δυσαρέσκειας ή φθόνου, έπροκάλεσαν έντονα πά
θη. Στήν ’Επανάσταση επάνω, γνωρίζουμε πόσο βίαιες ειταν οι αντιθέσεις
μεταξύ των διαφόρων εθνικών ομάδων καί Ιδίως πόσο μεγάλη ειταν ή δυσ
πιστία των αυτοχθόνων προς όσους ειταν ντυμένοι φράγκικα, Έπτανησίους,
Φαναριώτες. Μετά τήν Επανάσταση καί τον φόνο τού Καποδίστρια, οΐ Έ πτανήσιοι έλιγόστευσαν καί οΐ Φαναριώτες προσέφεραν πολλά στελέχη στήν
κρατική μηχανή, γιατί καί γλώσσες ήξεραν καί γνώση τής δημοσίας υπη
ρεσίας είχαν. Φυσικά, όλα αύτά επροκαλούσαν λόγους δυσφορίας, δυσαρεσκει
ών, φθόνου, εκδικήσεων. Π άθη.
Ό χρόνος. Γνωρίζουμε τούς Φαναριώτες πιο πολύ από τά πρόσφατα
παρά από τά παλαιότερα. Σ τά πρόσφατα, τών οποίων ή μνήμη εΐναι καί πιο
ζωντανή καί συνδέεται μέ μεγάλα εθνικά περιστατικά, πολλοί από 1αυτούς
ήρθαν σέ αντίθεση μέ τήν προοδευτική μερίδα τού γένους, καί γιατί, κρα
τώντας τήν ηγεσία δέν επεδίωκαν τις μεταβολές καί γιατί οί προοδευτικοί,
κάνοντας αναλογικούς συλλογισμούς, τούς έβλεπαν σάν λείψανα μιας παλαιας
αριστοκρατίας ή οποία θά έπρεπε νά λείψει(2*) . 5Ά ν όμως άποκαταστήσουμε τήν Ιστορική προοπτική, δ,τι θά κάνουμε στήν συνέχεια τών σημειωμά
των μας αυτών, θά διαπιστώσουμε ότι σέ κάποιους καιρούς οΐ Φαναριώτες
ειταν πού έχάραζαν τον δρόμο προς τήν εθνική προκοπή καί παλιγγενεσία.
2) Π αλί) χαρακτηριστικό είναι οτι στά 1842, όταν τό Βυζάντιο καταδικάζεται
μό πάθος από τον Νερουλό, όνας προοδευτικός λόγιος τής έποψής, δ Έμμ. Άντωνιάδης τόν υ.έμφεται ότι θέλει νά ξ αναφέρει στήν Ελλάδα τήν νοοτροπία του Βυζαντίου.
Ειταν θνα σχήμα λόγου των προοδευτικών ή συνοπτική καταδίκη τών Φαναριωτών
καί τοΰ Βυζαντίου. (Βλ, Άθηνά, 12. XII. 1842).
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Οι ατομικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σημαντικές προκειμενου για θέματα
παιδείας. Ε μείς μπορούμε νά λέμε'«οί Φαναριώτες» καί νά Ρέπουμε δλους
μαζί σαν ένα σύνολο, όπως ό άνθρωπος τών πόλεων νομίζει οτι δλα τα πρό
βατα είναι όμοια. Άλλα όταν πλησιάσουμε, όταν μελετήσουμε τις ατομικές
περιπτώσεις, μαθαίνουμε οτι οΐ άνθρωποι αυτοί ανήκαν, βέβαια σέ μία κοι
νωνική ομάδα, περιστατικό πού τούς δίνει ώς ένα βαθμό, κοινές αντιδράσεις,
άλλα οτι από εκεί καί πέρα σέ τίποτα δέν είχαν ενιαίες αντιλήψεις, θεωρίες,
φιλοκαλίες. Οί διαφορές τους αυτές, μάλιστα, ανεξάρτητα από κάθε προυτο
πικό στοιχείο, τούς έφερναν σέ αντιθέσεις μεταξύ τους, κάποτε δξύτατες. Κι
εκεί λοιπόν, κατ’ εξοχήν εκεί, είμαστε υποχρεωμένοι νά αναλύουμε τούς με
γάλους πίνακες σέ μικρές ενότητες, καί, χωρίς αφαιρέσεις καί γενικότητες,
νά τις εξετάζουμε μέ την αναγκαία ακρίβεια.

Β'
Δέν θά μπορέσουμε ούτε εμείς, εδώ, νά άναχθούμε σέ πολύ παλαιότερα
χρόνια, προκειμενου νά εξετάσουμε ποιος παλμός συνείχε τον κόσμο τοΰ
Φαναριού αναφορικά μέ την Ιστορική πορεία τού γένους: τά τεκμήρια καί
τά παραδείγματα οσα θά έπρεπε κανείς νά απαριθμήσει εξετάζοντας τό σύ
νολο θέμα, εΐναι τόσο πολλά, ώστε θά απαιτούσαν όχι ένα σκαρίφημα όπως
αυτό πού δίνω τώρα εδώ, αλλά μία μεγάλη σύνθεση, γιά νά πάρουν τις σω
στές τους θέσεις. Θά άρκεσθώ, λοιπόν, νά θυμίσω ένια χαρακτηριστικά από
τήν ζωή τού υποδούλου ελληνισμού, σέ αναφορά μέ τούς Φαναριώτες, από
τά όποια πρέπει νά συμπεράνουμε όχι ότι αληθεύουν τά αντίθετα από τούς
κοινούς τόπους τούς σχετικούς μέ τούς Φαναριώτες, αλλά οτι οί κοινοί αυτοί
τόποι, στήν γενικότητά τους, δέν αληθεύουν. Ό κύκλος από τον όποιο θά
αντλήσω τά πρώτα τεκμήριά μου είναι περιορισμένος, αλλά καί πολύ χαρα
κτηριστικός: ό γλωσσικός· εκεί τά φαινόμενα παρουσιάζονται μέ εξαιρετική
διαύγεια, αφού, κανονικά, υπάρχει σύμπτωση ανάμεσα στον στόχο, στον σκο
πό, καί στο ενδιάμεσο, τό όργανο γιά τήν επιδίωξη τοΰ σκοπού. Οι άλλες
περιπτώσεις είναι πολύ πιο περίπλοκες.
Σήμερα, όταν λέμε γιά κάποιον ότι έγραφε φαναριώτικα, εννοούμε ότι
έγραφε σέ μία πολύ άρχαιζουσα γλώσσα. Ή εντύπωση αυτή προέρχεται από
διάφορες εμπειρίες, άλλα όλες αρκετά πρόσφατες. Θυμίζω», αρχίζοντας από
τά πλησιέστερα, ότι, όταν, γύρω στά 1880, ή ακριβέστερα στήν δεκαετία ή
οποία αρχίζει τότε, τό ζήτημα τοΰ εθνικού γλωσσικού οργάνου άνακινήθηκε
μέ Ιδιαίτερη σφοδρότητα, οί λόγιοι στην Πόλη, ή Μεγάλη τού Γένους Σχο
λή ή οποία εϊταν σέ θαυμαστή τότε ακμή, έπήραν στήν πλειονότητά τους
θέση άντίθετη προς τον άκρατο δημοτικισμό, καί, καθώς ή διδασκαλία τής
αρχαίας έπετύχαινε ιδιαίτερα στά μέρη τής ελληνικής Ανατολής, μπόρεσαν
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νά δώσουν δείγματα εξαιρετικά καλλιεργημένου καί καθαρισμένου γλωσσικού
δργάνου. Ο ι σχολικές ή άλλες έκθέσεις τις όποιες έχουμε την ευκαιρία νά με
λετούμε σήμερα από τά μέρη έκεΐνα, είναι, νομίζω, τά καλύτερα δείγματα
προς την κατεύθυνση αυτήν. ’Έτσι έσχηματίσθηκε ή πρόσφατη εμπειρία την
όποια έδοκίμασαν οί πατέρες μας καί τής οποίας την ‘εντύπωση μεταβίβασαν
σ’ έμάς τούς μεταγενεστέρους.
’Ά ν πάμε μία γενεά πιο πίσω, γύρω στά 1850, εκεί βρισκόμαστε στην
μεγάλη εξόρμηση προς τον αρχαϊσμό, ή οποία, άλλωστε, εΐναι συνυφασμένη
με ολόκληρη σειρά σημαντικών εθνικών εκδηλώσεων. Π ρωτεργάτης στην κί
νηση αυτήν εμφανίζεται ό Π αναγιώτης Σοΰτσος, συνειδητός Φαναριώτης(34),
από τούς ολίγους πού τό είχαν καύχημα νά προσωνυμούνται έτσι. Ή πρό
θεσή του είναι φανερή: ή νέα γλώσσα θά ενωθεί μέ την αρχαία, τεκμηριώ
νοντας έτσι στά μάτια δλων την καταγωγή της* επαναφέρει τό απαρέμφατο,
τον μονολεκτικό μέλλοντα. «Σκαπανείς ημείς αύθάδεις, καταρρίπτομεν σήμε
ρον τό φραγκικόν τοϋτο καί πτωχόν οικοδόμημα», τής καινούριας λόγιας
γλώσσας, «καί άνεγείρομεν από του μνήματος την ελληνικήν γλώσσαν των
προγόνων» ί -1). ’Έτσι, από εδώ καί εμπρός, γιά αρκετές δεκαετηρίδες, θά επι
διώκουν νά γράφουν οί ’Αθηναίοι πεζογράφοι καί στιχουργοί: αυτή θά όνομασθεΐ φαναριώτικη γλώσσα, όπως καί ή ποιητική Σχολή πού επικρατεί στην
Πρωτεύουσα έκεΐνα τά χρόνια, μέ ηγετικές μορφές λογίους πού ήρθαν από
τό Φανάρι.
Ή παρεξήγηση είναι εύκολη, αλλά ή ιστοριογραφία δεν στηρίζεται σέ
μόνες προφορικές παραδόσεις καί σέ πρόσφατες μνήμες: άν πάμε λίγο ακό
μη πιό πίσω μέσα στόν χρόνο, θά ίδοϋμε 8τι τό ξεκίνημα προς την διερεύνηση τού γλωσσικού ζητήματος καί οί λύσεις οί πιό ριζοτόμες προέρχονται
επίσης από τούς Φαναριώτες. Σκέπτομαι βέβαια καί τή σεπτή μορφή τού Λημητράκη Καταρτζή, ό όποιος στόν φθίνοντα δέκατο δ'γδοο αιώνα ίδεάσθηκε
γιά τούς συμπατριώτες του ένα γλωσσικό όργανο ενιαίο, στηριγμένο στην
λαλουμένη, άλλα καλλιεργημένο σέ βαθμό ώστε νά άνταποκρίνεται σέ όλες
τις ανάγκες τού νού(5). Ή προσπάθειά του δεν έκαρποφάρησε, αλλά έχουμε
τότε τεκμήρια πού δείχνουν μία ακμαία στιχουργική παραγωγή, στηριγμένη
3) Ό II. Σοΰτσος έξαίρει πάντοτε τήν έθνική παρουσία τ ώ χ Φαναριωτών μέσα
στήν νεότερη ιστορία. Σημειώνω, πάντως, τυπικό, τδ άρθρο του στήν έφηιμεοίδα ίου
«'Ήλιος» της 20. Υ Ι. 1958, τιτλοφορημένο «Περί Φ α ν α ρ ιω τώ ν ».
4) Νέα Σχολή, 1853, σ. 5.
5) Γιά τόν Καταρτζή μπορεί κανείς νά συμβουλευτεί τήν Ιργασία μου, ή οποία
τιτλοφορημένη άπο τί> ονομά του ^κυκλοφόρησε τδ 1965* Ιδιαίτερα γιά τήν εθνική
του γραμμή, β λ. άλλη δική μου έργασία. Ό φιλελευθερισμός το υ Δ. Καταρτζή, 1964*
έκεΐ εχω καταχωρήσει καί μα/.ρά αποσπάσματα από α ν έκδ ο το ί'ργο το ν . Ό τόμος των
«Ευρισκομένων» του, μέ δική μου έ π ιμ έ λ ε ια
θά κυκλοφορήσει, έλπιζα*, μέσα στόν
χρόνο.
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στην γλώσσα τής καθημερινής ομιλίας, ανάμικτη μέ πολλές ξενικές λέξεις.
Πολλά άπό τά στιχουργήματα αυτά εΐναι καμωμένα από γυναίκες Φαναριώτισσες(67), γεγονός που δείχνει και παιδεία, και πνεύμα κοινωνικά προοδευ
τικό. Αυτή εΐναι ή φαναριώτικη γλώσσα σ’ εκείνην τήν_ περίοδο, τά πολίτικα,
εκ διαμέτρου αντίθετη μέ τά κατοπινά. Αυτά εΐναι τά πολίτικα τά όποια
ήθελε νά επιβληθούν ό Καταρτζής, ώς καθολικό εθνικό Ιδίωμα, όπως, έδει
χνε αναλογικά, γίνεται στις χώρες τής δυτικής Ευρώπης μέ την γλώσσα την
όποια λαλούν στην Πρωτεύουσα. ΟΙ αντίπαλοί του ελεγον οτι ήθελε νά έπιβάλει τον «των έκεΐσε γραϊδίων βατταρισμόν»^")- αλλά αυτοί δέν ε’ίταν Φαναρ ιώτες.
'Ωστόσο δέν έχουμε μόνο πρακτικές εφαρμογές, χωρίς, τάχα, θεωρητι
κή υποδομή. ’Από τά σφάλματα τά όποια Εχουν καθιερωθεί στον τομέα αυ
τόν, ενα εΐναι πού όταν, ολίγο αργότερα, έγραφε ό Νερουλός τά «Κορακί
στικά» του εναντίον του Κοραή, νομίζεται, ακόμη καί άπό ιστοριογράφους,
ότι εκπροσωπούσε τήν μερίδα των άρχαιστών. Τό αντίθετο ακριβώς εΐναι
πού αληθεύει: επικρατούσε τότε στις Ηγεμονίες τό ανακαινιστικό πνεύμα,
καί αυτήν τήν τάση εκπροσωπούσε ό Νερουλός στήν κωμωδία του. Πρέπει,
δηλαδή, γιά νά καταλάβουμε κάτι άπό ολη αυτήν τήν υπόθεση νά τήν στη
ρίξουμε σέ καθαρά διαχρονική βάση. 'Ό π ω ς θά δούμε συνεχίζοντας, ό ίδιος
ό Νερουλός έγραφε δέκα χρόνια μετά τά «Κορακίστικά» σέ γλώσσα άκρως
άρχαΐζουσα: αυτή ή καμπύλη, τήν όποια θά παρακολουθήσουμε ξανά, εκτεί
νεται καί στα πρόσωπα ένα ένα καί στο ιιεγάλο συλλογικό σώμα των Φαναρ ιωτών.
:
ν
ι
'Ό μ ω ς υπάρχει καί άλλος τρόπος γιά νά μελετήσουμε τήν στάση τήν
όποια έλαβαν οι Φαναριώτες απέναντι στήν γλώσσα- όχι μόνο, όπως εξαί
ρετοι συνήθως, ώς προς τό γλωσσικό ζήτημα, όπου κι εκεί, καθώς είπαμε,
οί καθιερωμένες ιδέες έχουν απαραίτητα ανάγκη άπό αναθεώρηση, άλλα καί
γενικά άπέναντι στήν γλώσσα ώς οργάνου παιδείας.
Γιά τό πρώτο σημείο θυμίζω ότι ή οργανική καί συστηματική προσ
πάθεια τού Καταρτζή δέν ήρθε μέ σκοπό νά ανατρέφει μία κατάσταση πραγ
μάτων, άλλα γιά νά ολοκληρώσει ένα σύστημα πού έΐχε αρχίσει νά διαμορ
φώνεται, καί νά τό καταστήσει συνεπέστερο. ’Αργότερα πολύ, εκατό χρόνια
αργότερα, όταν πιά ή Πόλη δέν εΐχε τον παλαιότερο ήγετικό χαρακτήρα της
G) Σημειώνω πρώτη, γιά τον τίτλο της, τήν αρκετά πτωχή, έργασία τού ’Ιακώ
βου X. Δρωγάτση, Τό Φανάρι καί αί Φαναριώτιασαι, 1930. Βλ. πάντως καί Μ. Γει5εών, Φαρ/άριον καί αί περί αυτό συνοικίαι, Κωνσταντινούπολη 1910. Ποιήματα γραμ
μένα άπό Φαναριώτιασες £χει δώσει 6 Σκαρλάτος Βυζάντιος, Ή Κω^σταντινούπολις,
Τ, Γ ', 1869, σ. 602 κ.έ. Βλ. καί έδώ σημ. 11.
7) Πληροφορία τού Λάμπρου Φωτιάδη* βλ. Ν, Δούκα, Τερψιθέα, εκδ. γ ', Βιέννη
1812, σ. 68.
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μέσα στην εθνική ολότητα, καί τδν είχε παραχωρήσει στην ελεύθερη Π ρωτεύουσα, τότε, μέ τά λαμπρά της εκπαιδευτήρια έκράτησε την παράδοση στην
διδασκαλία τής ελληνικής, αρχαίας καί μεταγενέστερης, καί ΰπερμαχούσε για
την καθαρεύουσα- άλλα κι εκεί ακόμη τά πράγματα δέγ φαίνονται τόσο απλά
δ'σο ένομίσθηκαν άλλοτε: φανερό είναι οτι έμενε παράλληλα καί κάτι από τό
πνεύμα του διαφωτισμού, αφού άνέδειξε, στην ώρα τους, προσωπικότητες σαν
τού Φώτη Φωτιάδη καί τόΰ Ελισαίου Γιαννίδη.
Άλλα εμείς εδώ θά έμμείνουμε τώρα στα πιο παλιά, όταν οι Φαναριώτες ασκούσαν την πολιτική τής εθνικής παιδείας καί έρύθμιζαν, κατά την
κρίση τους, καί κατά τά δυτικά πρότυπα, καί κατά τις συμβουλές των λογίων
τούς οποίους έκαλούσαν γύρω τους, Ελλήνων καί ξένων, δλα τά σχετικά θέ
ματα. Θυμίζω, οτι γύρω στον Καταρτζή, ώραία μορφή Φαναριώτη τής επο
χής του, κινούνται, είτε μένοντας πιστοί είτε παραλλάζοντας, ό Γρηγόριος
Κωνσταντάς, ό Δανιήλ Φιλιππίδης, ό Παναγιώτης Κοδρικάς, ό Χριστόπουλος. Μέ κανέναν τρόπο δεν μπορεί (ίλη αυτή ή κίνηση νά θεωρηθεί ατομική
υπόθεση τού αρχηγού της: καί αφού παραιτήθηκε από την προσπάθειά του,
σιά 1791, («αδιαφορώντας μέ ο,τι τρόπον καί άν είναι-» έγραφε τότε, «μόνον
νά ωφελήσω τό γένος μου») (δ), καί μετά τον θάνατό του ακόμη βλέπουμε νά
εξαπλώνεται ανάμεσα στους νέους μια κίνηση πού φαίνεται νά είταν εντελώς
εμπνευσμένη από την δική του διδασκαλία. Ό Καταρτζής πεθαίνει στά 1807,
δεκαπέντε καί περισσότερα χρόνια από τον καιρό τού συμβιβασμού του. Θά
έλεγε κανείς οτι τό διάστημα εΐταν αρκετό ώστε τά παλιά κηρύγματα, άν δέν
είταν σύμφωνα μέ κάποια πιο γενικά συλλογικά αιτήματα, νά δώσουν τόπο
στά μεταγενέστερα συνθήματα, τά λιγότερο ριζοτόμα. Καί όμως, τότε, έ'ναν
χρόνο μετά τον θάνατο τού Καταρτζή, δηλαδή στά 1808, στήν ίδια πόλη
όπου έζησε, έδρασε καί άπέθανε εκείνος, στο Βουκουρέστι, ό Νεόφυτος Δού
κας παραπονιέται για την γλωσσική στάση τής νεολαίας: «οί νέοι συνεχώς
προσέχουσι νά μή προφέρωσι λέξιν τινά καθαράν»(89). Καί τό κίνημα πού
ξεκινάει από αυτήν τήν Πρωτεύουσα τού Φαναριωτισμοΰ, απλώνεται σέ άλ
λα κέντρα τής ελληνικής παιδείας. Τον επόμενο χρόνο, 1809, στήν σχολή
Κυδωνιών ακούονται κατηγορίες εναντίον μαθητών ότι άποδοκιμάζουν τό
γλωσσικό μάθημα: αέπληροφορήθημεν», γράφει δ προστάτης τής Σχολής μη
τροπολίτης ’Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης, νά εύρίσκωνται αυτόθι τινές
μαθηταί, οΐτινες- άδολεσχοΰντες άκρίτως, καί προφανώς άνοηταίνοντες, προβάλλουσιν ότι τό δρθώς γράφειν καί ή περί τούτου γενομένη πραγματεία καί
διδασκαλία, ανωφελής υπάρχει, καί μάλιστα πολλών ιδέας διαφθειροντες ελκουσιν εις τήν απατηλήν αυτών δόξαν καί φρόνημα, πείθοντες τά αύτών φρο8) Βλ. πρόχειρα Κ. Θ. Δηααρας, Δημήΐριος Καταρτζής, <ϊ. 27.

9) Τερψιθέα, έκδ. β', Βιέννη 1808, σ. λα', σημ. α'. «Και&αοάν»,
άπό σφάλματα, καθαρή άπό βαρβαρισμούς’ ή Ννοια είναι σίγουρη.
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νεΐν, λέγειν τε και πράττε ιν»()0), ’Από τούς Φαναριώτες βγαίνουν αυτά· κι
άν θέλουμε μιαν επιβεβαίωση τής εποχής, δεν έχουμε παρά νά θυμηθούμε
την βάναυση επίθεση ή οποία, στα 1817, έκόντευσε νά στοιχίσει την ζωή του
Νεοφύτου Δούκα, έξαιτίας των γλωσσικών του πεποιθήσεων: όνομαστί καί
πολλές φορές 6 Δούκας έκατηγόρησε για ηθικό αυτουργό της τον ’Αλέξανδρο
Νικολάου Μαυροκορδάτο, τον μετέπειτα πρωθυπουργό τοΰ έλευθέρου ελλη
νικού Κράτους, άξιωματοΰχο τότε στην αυλή τής Βλαχίας. Εΐταν επίθεση
των προοδευτικών νέων εναντίον τοΰ νομιζομένου αντιδραστικού διδασκάλου.
Στο μεταξύ, τό 1813, θά είχαμε καί πάλι νά σημειώσουμε τό όνομα τού
’Ιακώβου Νερουλού: θά βγάλει, σέ επανειλημμένες εκδόσεις, τά περίφημα
«Κορακίστικά» του, χαρακτηριστικά φαναριώτικη σάτιρα, γραμμένη, όπως
έσημείωσα κιόλας, για νά ύπερασπισθεΐ τήν κοινή εναντίον των προσπαθειών
τού Κοραή γιά τον καθαρισμό της. Στην επιγραφή τού βιβλίου, διαβάζουμε
καί τον τίτλο τού Νερουλού: εΐταν τότε Μέγας Ποστέλνικος στην Βλαχία,
υπουργός των Εξωτερικών, άς πούμε, πρώτος στην τάξη των υπουργών. Τήν
παρουσίαση τοΰ έργου του τήν συνοδεύουν πάντως (Πρόλογος, επιγράμμα
τα), τρία ήχηρώς φαναριώτικα ονόματα: Θεόδωρος Νέγρης, Κωνσταντίνος
Σοΰτσος, ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ό ίδιος τον όποιο εμπλέκει ό Δούκας
στην υπόθεση τήν οποία κιόλας έμνημόνευσα. Φανερό είναι, δηλαδή, ότι δεν
πρόκειται γιά ατομική ιδιοτροπία τού κωμωδιογράφου* τούτο άλλωστε βεβαι
ώνεται καί από τήν υπεύθυνη ανώτατη θέση του: δεν θά τού εΐταν εύκολο νά
έρθει σέ αντίθεση μέ τήν έθιμοφροσύνη τής Αυλής- ή Αυλή τού Βουκουρεστίου ή τον ένεθάρρυνε ή τον άφησε ελεύθερον νά ένεργήσει(Π).
Ωστόσο δεν είχαν καλά καλά περάσει δέκα χρόνια, καί ό ίδιος αυτός έστιχουργούσε, επάνω στον ’Αγώνα πιά, μια ποίηση «πού σού φαίνεται νά τήν 10
10) Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον 1912, Σάμος 1912, σ. 228 - 229. ΈδημοσιεύΟηκε καί στα π, Ξενο.φάνης Ζ ', 1910, σ, 13 - 15. Στόν Ξενοφάνη χρονολογείται 23
Σεπτεμβρίου 1809, στό Μικρασιατικό Ημερολόγιο 23 Δεκεμβρίου 1809.
11) Μία πίεση αύλική έθεωρήθηκε άτι έπειθανάγκασε τόν Καΐίαρτζή νά άποστεΐ
από την αρχική του παιδευτική θέση* άν τούτο είτε δ&ν Αληθεύει, είτε είναι Αναπόδεικτο, πάντως βέβαιο φαίνεται οτι έλειτούργησε μία συλλογική έπιβολή, στήν περί
πτωση αυτήν: «έβγήκαν πολλοί άλλοι», γράφει ό Καταίρτζης, «νά έναντιώνουνται ύ ς
αυτό» (Τά Ευρισκόμενα, σ. 331), "Ο,τι ϊσχυσε γιά τόν παλαιό δικαστικό, θά ίσχυε
καί γιά τούς αύλικούς όλους ot όποιοι έκδηλώνονται έδώ Αδίστακτα, 'Ο Αλέξανδρος
Ρίζας Ραγκαβής μάς άφησε καλήν εικόνα τής δυσφορίας μέ τήν δπαία έγινε δεκτή
στο Βουκουρέστι ή προσπάθεια τοΰ Κοραή’ ή Αφήγησή του, όπως συχνά συμβαίνει
στα Απομνημονεύματά του (Α ', 1894, 74) παρουσιάζει σύγχυση;, Αλλά ή έντύπωίση
των αύλικων, καί μάλιστα των γυναικών τους, πού συζητούν τά θέματα αυτά, μένει
χρήσιμη. Καί αλλού (Δοο,σίνης —■ Κασδόνης Ν. "Ελλάς —■"Ημερολόγιο — Α ' 1894 1893 σ. 352) δ ίδιος λόγιος μάς έδωσε, μάλιστα πιό Αναλυτικήν είκόνα τής έπίβολής
τού αύλικού πνεύματος ατά πράγματα τής παιδείας* «affaire de femmes».. . βλ. καί
έδώ σημ. 6.
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έγραψε δ Βεελζεβούλ», ώτως έκρινε Έπτανήσιο; κριτής, δ ’Αντώνιος Μάτεσης(12). Εννοεί δ Μάτεσης πρώτιστα την άρχαΐζουσα γλώσσα τής μετα
γενέστερης παραγωγής τοΰ Νερουλού καί μάλιστα σέ σύγκριση, ακριβώς,
μέ τά Κορακίστικά. Τό τί συνέβη ανάμεσα στις δύο εκδηλώσεις τοΰ "ίδιου λό
γιου, φέρνει σέ άλλο ζήτημα, πού δεν έχουμε να τό εξετάσουμε έδώ· έκεϊνο
πού μπορούμε νά πούμε είναι οτι ό γλωσσικός αρχαϊσμός τοΰ Νερουλοϋ απο
τελεί κάτι καινούριο, ξένο από την παράδοση τοΰ Φαναριού, δπως την έγνωρίσαμε σέ οσα γράφω εδώ. Θυμίζω πάντως δτι, μέ την ίδια ευκαιρία, τούς
οπαδούς τοΰ γλωσσικού καθαρισμού ό Μάτεσης τούς λέει «καινοΐ'ργιογλωσσίτες» ( 1314): τό καινούριο δέν είναι ή λαϊκή γλώσσα- είναι ή τροπή προς τον
καθαρισμοί'4).
12) "Απαντα ’Αντώνιον Μάτεσι, Ζάκυνθος 1881, σ. 20.
13) Αΰτ. σ. 21.
14) Τό θέμα είναι πολύ σημαντικέ, καί θά άξιζε κάτι περισσότερο Από μ ία ση
μείωση' Επειδή όμως ούτε μία μνεία άφιερώθηκε σ’ αυτό ως σήμερα, προτιμώ νά δώσω
έδώ μία Αφορμή γιά τήν σκέψη τοΰ Αναγνώστη. Ή Ελληνική Ιστορική, συνείδηση,
ξεκί,νημένη άπό κάποια δυτικότροπα σχήμ,ατα, ‘αποδέχθηκε ώς Αξιώματα τής έπιστήμης δρισμένες αυθαίρετες, άναπόδικτες, καί σφαλερές Αντιλήψεις. "Ολες μπορούν νά
Αναχθοΰν σέ μία άφηρημένη ί&έα τής «προόδου»: ότι προηγείται δ Αρχαϊσμός καί
Ακολουθεί ή ροπή προς τήν Εθνική λαλιά ή δτι ή κληρικοφροσΰνη προηγείται Απδ τήν
ροπή προς τήν ελεύθερη κριτική σκέψη. Επάνω στα «είδωλα» αυτά ^θεμελιώθηκε ή
πολιτική ιστορία τής παιδείας μας καί ή συνολική’ Ιστορική μας θεωρία' οί ξένοι
πάλι, δσοι Ασχολήθηκαν μέ τήν ίστορα μας, έτοιμασμένοι Από τις δικές τους εμπειρίες, σ’
αυτά έσστηρίχθηκαν γιά νά δομήσουν τις δικές τους μελέτες. 'Ωστόσο δν κοιτάξουμε
τήν πραγματικότητα, θά τήν Ιδοΰμε πολύ Αλλοιώτικη' τό άπλούστερο πού θά μπο
ρούσαμε νά πούμε στήν περίπτωση αυτήν είναι δτι στις ταινίες τής Ιστορίας ή βραχεία
διάρκεια δέν Επικαλύπτει τις καμπύλες τής μακρας: δ ρομαντισμός Ακολούθησε τόν
νεοκλασικισμό, καί τά λοιπά. ;Από κεΐ καί πέρα Αρχίζουν άλλα προβλήματα: ή γνώση
καί ή ορθή Αποτίμηση των γεγονότων, ή Ανάλυση: τής έννοιας τής προόδου, καί άλλα.
’Ιδού πώς περιγράφει δ Ά λ. Στούρζας τήν κατάσταση στην Ελλάδα δταν έφθασε δ
Καποδίστριας (προτιμώ νά δώσω τήν, σχετικά πιστή, άλλωστε, μετάφραση τοΰ Μ, Γ.
Σχινδ, Έπιστολαί I. Α. Καπούίστρια, Τ. Α \ , 1841 σ. 72): ...«ένθεν μέν οί στασιάρχιαι καί οί ήμίσοφοι μέ τόν έπίπλαστον» (τό πρωτότυπο έχει
«d* emprunl»)
«Ενθουσιασμόν υπέρ Ελευθερίας τής προ Χρίστου καί θ&σμίων των προγονικών» (τό
πρωτότυπο μιλεΐ γιά «institutions parennes de leurs ancetres») «άλλοθεν δέ ή κοσμική
Αναστροφή καί αί πολιτικαί μηχανορραφίαι Επισκόπων τινών» (τό πρωτότυπο γράφει
«plusieurs») «Εσκλήρυνόν τάς συνειδήσεις διά τοΰ σκανδάλου καί τήν Αδια
φορίαν διέδιδον. 'Ο λαός Εγκαταλείπων τάς Εστίας αύτοϋ Εγκατέλειπε καί
τούς ναούς». Αύτά τό 1828, διακριτικά Αναθεωρημένα Από τόν μεταφραστή
του 1841. Στά 1854 μία ύπουργική διαταγή πρός τους εκπαιδευτικούς συσταίνει γιά
τά σχολεία τήν άνάγινωση Ακολουθιών μάλλον
καί άλλων θρησκευτικών κειμένων
«Ακόμη καί τής χλευαζούσης παρά των δοκησισόφων ’Οκτωήχου», παρά τών μύθων
τοΰ ΑΙσώπου (Βενθύλου Θεσμολόγιον Τ. Λ ', 1883, σ. 15β)* είκοσι χρόνια Αργότερα,
στά 1874, δ 'Τπουργός τής Παιδείας Ίω. Βαλασόπουλος είσηγήθηκε στήν Βουλή
νομοσχέδιο πού παρέδιδε στους Εκπροσώπους τής Εκκλησίας ολη τήν στοιχειώδη Εκ
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Ανάλογες παρατηρήσεις θά είχαμε νά κάνουμε και για τον νεώτερο τοΰ
Νερουλού, Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Αυτός δεν έπρόφθασε νά εκδηλωθεί
λογοτεχνικά πριν από τον ’Αγώνα· αλλά ακόμη και υπό τους ορούς αυτούς, ό
γλωσσικός αρχαϊσμός παρουσιάζεται καί στο δικό τοϋ έργο σάν μεταγενέ
στερο στάδιο: ό Ραγκαβής αρχίζει, σύμφωνα με την φαναριώτικη παράδοση,
σύμφωνα με τά παραδείγματα τοϋ πατέρα του, καθώς σημειώνω στην συνέ
χεια τής μελέτης μου, καί τοϋ Νερουλού (οί όποιοι εΐταν πρώτοι έξάδελφοι)
από τον παλμό τής δημοτικής- υστέρα τρέπεται, μέ γοργό ρυθμό, προς τον
γλωσσικό καθαρισμό. ’Έ τσι γίνεται καί αρνητικά εκδηλο δτι την καθαρεύ
ουσα (ή οποίο υποκατάστατο της) δεν τήν έφεραν μαζί τους οΐ Φαναριώτες:
την εδέχθηκαν στην ελεύθερη ελληνική Πολιτεία, δταν διαμορφώθηκε εκεί
ή νέα αυτή γλωσσική προσπάθεια, ή οποία έσυμφωνοϋσε μέ έναν ολόκληρο
ιδεολογικό κόσμο πού έπαιρνε υπόσταση στους ίδιους καιρούς, ενώ πια οί Φα
ναριώτες εΐχαν χάσει κιόλας μεγάλο μέρος από τήν κάθε λογής επιβολή τους.

Γ'
Στον κόσμο αυτόν μετέχει, κατά τρόπον αξιόλογο καί σχετικό μέ τά θέ
μα μας, ο ρωμαντισμός. Ό ρωμαντισμός, ή τροπή προς τήν καθαρεύουσα, ή
διαμόρφωση τής ελληνικής ιστορικής διδασκαλίας, παρουσιάζουν μεταξύ τους
μία δργανική συνοχή ή όποια επιβάλλει μια κάποια συνεξέτασή τους, δταν ή
ερευνά αποβλέπει γενικά στήν ελληνική παιδεία αυτής τής περιόδου. Θά ρί
ξουμε, λοιπόν, στο κεφάλαιο τούτο μια ματιά στις διασταυρώσεις τις όποιες
παρουσιάζει τό φαναριώτικο πνεύμα μέ τον ρωμαντισμό καί μέ τήν μελέτη
τής ιστορίας.
Θυμίζω οτι ολη ή προσπάθειά μου σ’ αυτό τό μικρό μελέτημα είναι απο
θετική καί δχι θετική: μας αρκεί νά βεβαιωθούμε οτι οί γενικές αντιλήψεις
δσες επικρατούν αναφορικά μέ τούς Φαναριώτες παρουσιάζουν καί έκταση
ύπερβολική καί μονομέρεια ανεπίτρεπτη* θά δούμε οτι οί Φαναριώτες δεν εί
ναι, ή δεν είναι μόνο, πού τό ϊδιο κάνει, δ,τι τούς λένε, καί θά άφήσουμε ^ίς·
προσπάθειες για ορισμούς πού περιορίζουν τήν πάντοτε ρευστή πραγματικό
τητα τής ιστορίας.
J
Α ρχίζω από τον ρωμαντισμό. Ο ί Φαναριώτες στήν ιστορική τους προ
βολή, εΐταν άραγε ρωμαντικοί, δπως έπεκράτησε νά λέγεται; έφεραν τον ρωμαντισμό στήν Ελλάδα; Ή απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι κατηγορη
ματικά: όχι· στό δεύτερο επίσης θά πούμε δχι, έτσι γενικά δπως τό έθέσαμε.
Οί Φαναριώτες ζοϋν μέ τό, ήκιστα ρω μαντικό όραμα τού αρχαίου κόσμου'
ούτε κάν στό κλίμα τοϋ νεοκλασικού ρωμαντισμού. Μπορούμε μάλιστα νά
πούμε δτι σέ μία στιγμή οπού δέν υπήρχε άλλο συγκροτημένο ελληνικό συλ
λογικό σώμα, αναφορικά μέ τήν παιδεία, έξω από τον τουρκοπατημένο έλλη-

128

Κ. Θ. Αημαρα

νισμό, έκείνοι εκαλλιέργησαν τό πνεύμα τοϋ αρχαίου κόσμου, σέ αντίθεση προς
τήν θρησκευτική παράδοση. 5Ά ν δοΰμε λίγο πιο ενωρίς, στον φθίνοντα δέ
κατο ογδοο αιώνα, θά διαπιστώσουμε οτι οι Φαναριώτες, ή φωτισμένη καί
δυτικά μορφωμένη εθνική μονάδα τοϋ νέου ελληνισμού, μεταφέρουν από τήν
Δύση τό πνεύμα τού ανανεωμένου κλασικισμού, τού πριν από τον ρωμαντισμό, ταιριαστό με αιωνόβιες ελληνικές φύτρες. Ό Χριστόπουλος, καλό πα
ράδειγμα, μιμείται τον Άνακρέοντα, γράφει δράμα μέ υπόθεση από τήν αρ
χαιότητα* στα 1833 ακόμη, ή προσωπογραφία του τον δείχνει σέ φόντο από
έναν πίνακα τής Λήδας με τον κύκνο. Λίγα χρόνια μετά τον «Άχιλλέα», τό
δράμα τού Χριστόπουλου, ό Ίακωθάκης Ρίζος Νερουλός, τυπικός Φαναριώτης, τον όποιο συναντήσαμε πολλές φορές στήν περιοδεία μας αυτήν, δημο
σιεύει δύο τραγωδίες μέ αρχαία κι εκείνες υπόθεση. ’Ανάμεσα στους δύο, τό
1810, ένας άλλος Φαναριώτης, που εφθασε ώς τήν ηγεμονία, ό Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος τού ’Ιωάννη, ό επιλεγόμενος Φιραρής, δημοσιεύει μία ποιη
τική συλλογή δική του{15)* θά είναι λόγος εκεί, τάχα, γιά στοιχεία πού κλί
νουν τυχόν προς τον ρομαντισμό, προς τον προρωμαντισμό; “Οχι, τά θέ
ματα πού εμπνέουν τόν στιχουργό ανήκουν στον νεοκλασικό κόσμο: είναι οι
αρχαίοι θεοί, οί αρχαίοι "Ελληνες στρατηγοί. Πάντως δεν είσάγεται από
αυτήν τήν πύλη στήν ελληνική παιδεία ό ρομαντισμός.
’Εδώ, ένας τρόπος ελέγχου θά ε’ίταν νά Ιδούμε ποιά στοιχεία φέρνουν τόν
ρομαντισμό στήν Ελλάδα( 16)* όμως τό ζήτημά μας είναι άλλο: έχουμε νά
15) Πρόκειται γιά τήν συλλογή Βόσπορος Εν Βορυσθένει, πού έχει Εκδοθεΐ στήν
Μόσχα, χωρίς τό όνομα τοϋ στιχουργοΰ. "Εχω δημοσιεύσει ένα σύντομο μελέτημα
τιτλοφορημένο Alexandre Mavrocordato, Machiavel efc la Rochefoucauld (La Or0ce
au temps des lumiEres, Γενεύη 1969, σελ. 19 - 25). Έκεΐ σημειώνω μέσα σέ
τρεις γενεές Φαναρ ιωτών κάποια διαδοχικά στάδια τής Ελληνικής πνευμα
τικής κοινωνίας. "Ισως θά άξιζε, μέ τόν νέο ’Αλέξανδρο,, αυτόν, νά προστεθεί
καί μία τέταρτη, Επίσης χαρακτηριστική γενεά. Σώζεται χειρόγραφο ένα «Ποίημα
’Αλεξάνδρου Μαυρακορδάτου πρώην ήγεμόνος Μολδαβίας, έρωτηθέντσς παρά τοΰ σο~
φωτάτου Ευγενίου. Τι πιστεύει, Τό ποίημα είναι άπλούστατα τό Πιστεύω τής ’Ορθό
δοξης Εκκλησίας βαλμένο σέ στίχους. Θά είχα τήν τάση: νά ίδώ στο πρόσωπο τοϋ
’Αλεξάνδρου ’Ιωάννη Μαυροκορδάτου, μιαν έκφραση τής γνώμης τοϋ καιροϋ του
(Βολταιρος, ’Εγκυκλοπαίδεια, Καταρτζής) γιά τήν διάκριση ανάμεσα στήν αποκάλυψη
καί στήν Επιστημονική γνώση χωρίς σημεία Επαφής άνάμεσα στά δύο* όμως άλλες Εκ
δηλώσεις τού ίδιου στιχουργοΰ δ&ν Επιτρέπουν κατηγορηματική βεβαιότητα σχετικά.
(Σέ Επίμετρο δημοσιεύω τό στιχούργημα τούτο πού είναίι, όσο γνωρίζω Ανέκδοτο,
παρεκτός άπό μικρό μέρος του. Ευχαριστώ πολύ καί (από αύτήν τήιν θέση, τόν Λέανδρο
Βρανούση, δ όποιος είχε τήν καλωσύνη νά μ,οΰ παραχωρήσει τήν μικροταινία άπό τήν
οποία γίνεται ή έκδοση).
16) Σκέπτομαι τόν Γ. Σακελλάριο ή τόν Σπ. Μπουγιουκλή. Ό αναγνώστης μπο
ρεί νά δεί περισσότερα στις Εργασίες μου: Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Εκδ. δ', 1968, καί Προϋποθέσεις καί δοκιμές τοϋ Ελληνικού ρωμαντισμοϋ, 1947, καθώς
καί στά σχετικά βιβλιογραφικά όσα αναγράφονται στά δύο βιβλία.
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εξακριβώσουμε τί έκαναν σ’ αυτήν την υπόθεση οι Φαναριώτες. Για τοΰτο,
ΐσως φαίνεται καλύτερα νά συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή και νά θυμηθούμε
καί πάλι άλλον ενα έξέχοντα Φαναριώτη λόγιο, τον ’Ιάκωβο Ρίζο Ραγκαβή,
τον πατέρα τοΰ ’Αλεξάνδρου: στα 1836, στήν Πρωτεύουσα πλέον του ελλη
νικού Βασιλείου, δημοσιεύονται σε δύο τόμους τά ποιήματά του- μεταφράζει
Κορνήλιο, Ρακίνα, Βολταΐρο, ενώ αντίστοιχα τά πρωτότυπα έργα του είναι
γεμάτα από αναμνήσεις τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Π ρος τά μετα
γενέστερα; ώς καί ό Φρειδερίκος Β ' βρίσκεται εδώ- άλλα ό ρομαντισμός, οχι.
=Ά ν σημειώσω καί τήν γλωσσικά αφέλεια καί τήν χάρη τις όποιες θέλει νά
δίνει στα λυρικά του ποιήματα, θά έχουμε μιαν εικόνα του Φαναριώτη ποιη
τή, ή όποια πολύ απέχει από τήν καθιερωμένη στους καιρούς μας.
Μά γιά νά ελέγξουμε τήν παρουσία τής ρομαντικής νοοτροπίας στην
παιδεία των χρόνων εκείνων, θά είχαμε νά αντλήσουμε καί από εναν άλλον
κύκλο στοχασμών, τον όποιο σπάνια χρησιμοποιούμε στις έρευνες μας. Τον
επόμενο χρόνο Ιδρύεται ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, μέ κύριο συντελεστή,
αληθινό δημιουργό της, τον Ίακωβάκη Ρίζο Νερουλοί1718)· Θά εΐταν κανείς
δικαιολογημένος νά υποθέσει οτι ή ενέργεια αυτή εκφράζει μια νοσταλγική
στροφή προς τά περασμένα, μιά διάθεση ρωμαντική τής Πολιτείας, επηρεα
σμένη από τό ρωμαντικό χρώμα τής Βαυαρίας. Καί όμως μιά άλλη Π ράξη,
τού 1837 κι εκείνη, δείχνει οτι μέ εντελώς αλλιώτικο πνεύμα αντιμετωπίζει
ή Πολιτεία τά αρχαία μνημεία: τό σκεπτικό τού Διατάγματος πού προνοεί
γιά τήν διατήρηση τών μεσαιωνικών μνημείων, γράφει, οτι «αυξάνουν τά
περίεργα τής Πρωτευούσης», χωρίς ούτε νοσταλγία, ούτε μυστικισμό, ούτε
μυστικοπάθεια, μέ απόλυτο, φαναριώτικο αυτόν, πραγματισμοί16).
’Έτσι, βέβαια, έφθάσααε στήν στιγμή όπου νέοι, ό Παναγιωτάκης καί
ό Αλέξανδρος Σοΰτσοι, ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, εμφανίζονται μέ έργα
εμπνευσμένα από τό ρωμαντικό κίνημα. Ή διαφορά πού τούς χωρίζει από
τό πνεύμα καί από τό ύφος τών πατέρων τους, δείχνει, αυτή κατεξοχήν, ότι
ό αθηναϊκός ρωμαντισμός δεν έχει τις ρίζες του σέ καμμιά ροπή φαναριώτικη,
φερμένη από τούς Πολίτες λογίους στήν ελεύθερη Ελλάδα, αλλά ότι οφεί
λεται είτε, άν θέλει κανείς νά πεΐ, στήν επίδραση τής στιγμής, είτε σέ άλλα
συστατικά πού διαμορφώθηκαν σ’ αυτόν τον ελεύθερο ελληνικό χώρο. ’Αντί
θετα, πρέπει νά έχουμε υπόψη μας, ότι στήν Πόλη, ώς τον θάνατο τοΰ Τανταλΐδη πάντως, έμεινε ακμαία ή παράδοση τού ελαφρού λυρισμού, ή όποια
17) Ό Ευθύμιος Καστόρχης τό έργο του Ιστορική ’Έκθεσις τών Πράξεων της
έν ΆΟήναις Αρχαιολογικής Εταίρε [ας, 1879, τό αφιερώνει «τη Ιερ§ μνήμη ’Ιακώ
βάκη Ρίξου Νερουλού, ίδρυτοΰ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας», Πρώτη υπογραφή,
κατόπι από έκεόνη τοΰ ’Άρμανσμπεργ, στο Βασιλικό Διάταγμα γιά τήν σύστασί της
(15 27.1.1837), εΕγαι τοΰ Νερουλοΰ.
18) Διάταγμα ιάπό 7 19. X II. 1837.
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συνδέει τά γράμματά μας με τον.δέκατο δγδοο δυτικόν α1ώνα(19).
Πραγματικά, αύτή ή εΙκόνα, οί Φαναριώτες πού κομίζουν από την Π ό 
λη στην νέα Πρωτεύουσα την μνήμη τού Βυζαντίου, είναι πολύ γοητευτική,
παρουσιάζει πολλή πιθανοφάνεια σέ οποίον αγαπάει1νά τοποθετεί τούς ρεμ
βασμούς του μέσα στα πλαίσια τής ιστορίας. 'Ό μω ς, οχι μόνο δεν μπορούμε
19)
''Οσοι Ασχολούνται μέ τά θέματα αυτά οτήν δυτική μορφή τους, διακρίνουν
συνήθως δύο στάδια τού ρωμαντισμούι: είναι δ πρώτος, συντηρητικές, θρησκευτικός,
νοσταλγικός, καί ύστερα δ άλλος, δ ανατρεπτικής, 6 αντίθρησκος, δ αρνητής. ’Επάνω
σ’ αυτήν τήν διάκριση! έχουμε νά προσθέσουμε καί τις διαφορές όσες προκαλεΐ ή ψυ
χολογία, τδ έθιμο, ή παιδεία σέ κάθε τόπο. "Ετσι στην Έλλάδαι δ θρησκευτικός προ
βληματισμός εΐταν φυσικό νά συνδυασθεϊ μέ τήν άρχαιολατρεία, διαμορφώνοντας ένα
ίδιότυπο κράμα συντηρητικών καί ριζοσπαστικών διαθέσεων. ’Από τήν άποψη αυτήν,
έχουμε μιά πολύ ένδιαφέρουσα περίπτωση στον Κλέω^α Ραγκαβή, γιο τού ’Αλεξάν
δρου Ρίξου Ραγκαβή· Ιδού πώς περιγράφεται ή διάθεσή του Από τόν ’Αθανάσιο Ρόυσόπουλο, κριτή τοΰ ποιητικού διαγωνισμού τοΰ 1865 όπου δ νέος Ραγκαβής, σέ ήλικία είκοσι τριών έτών είχε υποβάλει τήν τραγωδία ’Γουλιανός δ Παραβάτης: δ ποιηίτής κατέχεχαι «Από .μέγα αίσθημα εθνισμού, δν έθεώρησεν αναπόσπαστος τοΰ έλληνισμοΰ' ή δέ πολέμια τώ έλληνίΟμφ βυξαντίς Ιστορία! ένεποίησεν είς αυτόν μίσος Ακρά
τητου κατά τής χριστιανικής θρησκείας., ώς αιτίας πάντων τών τοΰι έθνους δεινών»
{έκθεση, σ. 77 - 78). "Οταν Αργότερα, ατά 1877, έξέδωσε τό έργο του δ Ραγκαβής,
τό έπεξ’εργάσθηκε πολύ, Αλλά τού προσέθ'εσε καί έναν πρόλογο, Από τόν όποιο συμ
περαίνουμε: ο /) ότι μένει πιστός στις ιδέες του, καί β) ότι απέναντι στήν βυζαντινή
βιοθεωρία έχει πΑρει μία στάση: αίσθητικής εύμενείας, έτσι ώστε νά μπορεί καί τήν
έποχή του νά παρακολουθεί Αλλά καί νά συνεχίζει τό πνεύμα τού Διαφωτισμού, τρίτη
αυτός, ή μάλλον τέταρτη, φαναριώτικη γενεά λογιών. "Ας προσθέσουμε ότι τό αυστηρό
κατηγορητήριο τοϋ Χριστιανισμού, έμμετρο στό δράμα ή πεζό στον πρόλογο·, είναι
γραμμένο σέ ύπερκαθαρεύουσα* ή συνάντηση γίνεται αργότερα καί ύπό άλλους όρους:
προηγήθηκε ή Αμοιβαία; δυσπιστία ’Εκκλησίας καί άρχαϊστών* ’Εκκλησία (καί Βυζάντιο
σταδιακά) Από τήν μία .μεριά, αρχαϊσμός Από τήν άλληι. Κρίνω σκόπιμο νά Αναφέρω
καί δύο Αλλα παραδείγματα. Τό ένα Ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας έρχεται Από τήν
Πόλη, Από τό Φανάρι, καί Από τόν κατεξοχήν έκπρόσωπο τού νέου Φαναριού, τόν
'Ηρακλή Βασιάδη’ τό άλλο, έπίσης, ένδιαφέρον, γιατί στον φθίνοντα, πλέον, αίώνα,
ένας άκρος δπαδός τών Αρχαίων γραμμάτων, 6 Μιλτ. Πανταζής, μάς θυμίζει ότι ή
θέση του δέν έχει καμμία σχέση μέ ό,τι θεωρείται .σήμερα παραδοσιακή διδασκαλία.
Ό Βασιάδης, στό Θρακικό λόγο του (1872, σελ. 43 καί 44), τιμά τόν Κ, Παπαρρηγόπουλο (τού 'δποίου δ Δ' τόμος είχε έκδοθεΐ τό 1871), Αλλά, χωρίς νά προβαίνει σέ
συσχέτιση, λέει ότι τό Βυζάντιο δέν Ικαρποφόρησε γιατί τού. έλειπε «τό ζωογόνος
τής έλευθερίας πνεύμα» καί έπεκράτησε έκεΐ τό μοναχικόν εκείνο πνεύμα, δ πάσαν
Απεμάρανε γενναιοφροσύνην». Αύτά έκφωνούνται οτήν Πόλη. Ό Πανταζής (Ή τής
ρητορικής διδασκαλία, π. Άθηνά, τ. ΙΑ ', 1899 σ. 408) έξηγεΐ ότι εξ έπεσε ή γλωσ
σική σπουδή «αύξηθείσης»... «έν τοΐς νϋν χρόνοις είς υπερβολήν τής διδασκαλίας
τών φυσικών καί ιστορικών καί θρησκευτικών μαθημάτων». "Οποιος βλέπει άπλοποιήμενα τά ζητήματα, συντηρητικοί Από τήν μιά μεριά, προοδευτικοί Από τήν άλλη, δυ
σκολεύεται νά συλλάβει τέτοιου είδους περιπτώσεις- τήν λύση στα προβλήματα του,
τοΰ τήν διδάσκει δ Προκρούστης, πρόδρομος τού σχηματικού Ιστορισμού.
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νά Ισχυρισθούμε ότι εΐναι στηριγμένη σέ αρκετά καί σίγουρα τεκμήρια, άλ
λα, αντίθετα, όφείλουμε νά αναγνωρίσουμε δτι τά τέτοια τεκμήρια, οι μαρ
τυρίες τής εποχής, τά κείμενα τής εποχής, οδηγούν προς όλότελα διαφορε
τική παράσταση των φαινομένων. Θά έλεγα, μάλιστα, μέ την πείρα μας των
πραγμάτων αυτών, δχι μόνο δτι αληθοφάνεια καί αλήθεια εΐναι έννοιες πού
δεν επικαλύπτονται πάντοτε, άλλα δτι συχνά παρατηρεΐται ή αληθοφάνεια
νά γίνεται μία από τις κύριες αίτιες σφαλμάτων. Αυτά, ώς προς την δική
μου επιστήμη, τήν, άς την πούμε, ιστορικοφιλολογική' νομίζω, όμως, οτι καί
άλλων επιστημών εκπρόσωποι θά εΐταν πρόθυμοι νά προβούν σέ ανάλογες
διαβεβαιώσεις: ή μεθοδική αμφιβολία, αυτήν ακριβώς τήν γενικευμένη πα
ρατήρηση συστηματοποιεί. Μέμνησο άπιστεΐν: ή προϋπόθεση γιά τό φρό
νιμο περπάτημα στον χώρο τοϋ επιστητού.
Τυχαίνει Φαναριώτες νά κάνουν λόγο γιά τήν Μεσαιωνική αυτοκρατο
ρία, άλλα ακριβώς όπως τυχαίνει και άλλοι λόγιοι νά ασχολούνται μέ τό θέμα·
πάντως, τά ολίγα κάπως πιο συγκροτημένα βιβλία, δσα στον καιρό τής Τουρκο
κρατίας έχουν αντικείμενό τους τό Βυζάντιο, δεν άνήκουν κατά τρόπον ΐδιάζοντα
στο κλίμα τού Φαναριού. 5Ίσο>ς θά έκανα μιά πολύ ενδιαφέρουσα, εξαίρεση
γιά τον Καταρτζή, δ οποίος καί σέ τούτο Ιδιαίτερα ευαίσθητος, έξαίρει ονό
ματα Βυζαντινών αύτοκρατόρων* ίσως οΐ νομικές του φροντίδες νά μπορούν
ιός εναν βαθμό νά εξηγήσουν τήν προσοχή του γιά τά ιστορικά τού Βυζαν
τίου: άς μήν ξεχνούμε οτι ό δρος «μεταβυζαντινός» έχει ομαλή τήν οργανι
κή του σημασία σέ δύο πολιτισμικούς τομείς, στην Τέχνη αφενός καί στο Δί
καιο αφετέρου. Κατά τά άλλα, καί κατά τούς άλλους εκπροσώπους τού Φανα
ριού, δέν φαίνεται οί Φαναριώτες νά εΐναι αλλιώς μεταβτιζαντινοί, παρά στο
νόημα οπού βρίσκουμε, διαβάζοντας ’Αριστοτέλη, τά Μετά τά Φυσικά ύστε
ρα από τά Φυσικά, ή, διαβάζοντας Πλάτωνα, τήν Έπινομίδα ύστερα από
τούς Νόμους: ό χαρακτηρισμός θά εννοούσε απλώς μία χρονική διαδοχή χω
ρίς άλλα παρεπόμενα.
"Ισως ούτε κάν αυτό εντελώς· θά εΐχα νά θυμίσω πώς όταν δ ’Αθανά
σιος Κομνηνός 'Τψηλάντης, στα 17β8, αυστηρά συντηρητικός καί θρησκευ
όμενος, ποοάγεται νά αναφέρει ονόματα διαπρεπών βασιλέων από τήν παλαιότερη Ιστορία, δέν μνημονεύει κανέναν Βυζαντινό αύτοκράτορα(20) . Δέν
ξέρω άν διαμορφώθηκε ποτέ Φαναριώτικη θεωρία, κι ακόμη όλιγώτερο, φυ
σικά, γνωρίζω πότε μπορεί αυτή νά έγινε σύστημα πολιτικό. Φαναριώτικη
συνείδηση, αυτόνομη, θά εΐχα λόγους νά πιστεύω οτι παρουσιάσθηκε αρκετά
ενωρίς: σκέπτομαι ένια παραδείγματα, μέ τά όποια υποδηλώνονται είτε τά
έργα της, είτε ή αντίθεση προς αυτήν. ’Έτσι, γιά τήν ενέργεια, θά άνέφερα
τον γενάρχη τού φαναριώτικου σώματος, τον ’Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον
Έξαπορρήτων, όπως φαίνεται στα «Ιουδαϊκά» του, καί σέ κάποιες επιστολές
20) Τά μετά τήν "Αλωσκν σ. π θ'.
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προς τούς γιούς του(21). Επίσης, θυμίζω δτι στα θεωρητικά η δημιουργι
κά έργα, τά όποια μάς άφησαν οι απόγονοί του, πιάνει κανείς ποΰ και ποΰ
μια φράση, ή οποία δηλώνει την συνείδηση. Πολύ ωραίο εΐναι τό ανέκδοτο
πού προσγράφεται σέ έναν από τούς ομωνύμους απογόνους του, τον ηγεμόνα
Ά?^έξανδρο Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτο, τον επονομαζόμενο Ντελίμπεη* ό
Πρόξενος τής Αικατερίνης τής Ρωσσίας τοΰ λέει: «Εΐναι δέκα επτά χρόνια
πού βρίσκομαι στην υπηρεσία μιας ισχυρός αύτοκρατείρας. ■
—- Και εγώ, Κύ
ριε Πρόξενε, υπηρετώ τριακόσια χρόνια εναν Ισχυρό αύτοκράτορα, άλλα δεν
βρίσκω οτι υπάρχει λόγος νά καυχιέμαι γι’ αύτό»(2223). Τριακόσια χρόνια*
ξέρει, δηλαδή, δτι ανήκει σέ ένα συγκροτημένο κοινωνικό σώμα. «Είμαι έκτος
Αύθέντης τοΰ γένους μου», δηλαδή τής οικογένειας του, έλεγε λίγο αργό
τερα, μέ υπερηφάνεια, ό ίδιος αυτός Μαυροκορδάτος, αμέσως πριν νά
παυθεί (” ).
'Ό π ω ς φαίνεται επόμενο, ή αντίθεση προς την ύπεροχική αυτήν συνεί
δηση, εΐναι, επίσης, άν οχι περισσότερο, αισθητή: «Άλλ’ εγώ», έγραφε προς
τον γενάρχη ’Αλέξανδρο, ό Ευγένιος Γιαννούλης, τό 1677, «τάς τοιαύτας
φύσεις, δυναμένας τυραννίδας ύπηρετειν, έμακάρισα, καί νυν ούχ ήττον μα
καρίζω, εΐγε προς αρετήν καί μή προς κακίαν αφορά* έστι γάρ μέσον προς
έκατέραν»(24) . Λίγο αργότερα, στήν επόμενη δεκαετία, ένας άλλος κληρικός
μιλεϊ για «τήν φιλαργυρίαν μερικών.... αρχόντων Κωνσταντινουπολιτών», έ
χοντας, χωρίς αμφιβολία, στον νοΰ του τό σώμα, τό διαμορφωμένο πιά, των
Φαναριωτών(25). Στον επόμενο αιώνα, έξ οικείων προέρχονται οι αυστηρές
κρίσεις τοΰ Αθανασίου Κομνηνοϋ 'Τψηλάντη, γιά νά τον θυμηθούμε καί πά
λι, περί τών Φαναριωτών. Καί, τέλος, λίγο πριν από τον Α γώνα, σέ ένα ιδιω
τικό γράμμα, διαβάζουμε μια φράση πού φαίνεται νά τά λέη δλα: «εΐναι ει
λικρινής..., δέν εΐναι καθόλου Φαναριώτης»(26), αύτό αρκεί προκειμένου νά
συνεννοηθούν δύο πατριώτες γιά έναν ομοεθνή τους.
'Ό μ ω ς αύτοί οΐ άνθρωποι, πού βλέπουν έτσι τον εαυτό τους,*, καί πού
έτσι τούς βλέπουν οί άλλοι, έχουν, τάχα, τήν αίσθηση τής διαδοχής από τό
21) Γιά δλα τά θέματα αυτά, νύξεις επαρκείς παρέχονται στήν έργαυία μου ή
όποια Αναγράφεται στην σημ. 15, καθώς καί στο δημοσίευμά μου 'Ο έλληνικός Δια
φωτισμός, 1964,
22)
D ’ H auterive, Mdmoire sur Γ £tat ancien ct actuel de la M o ld a v ie ...
Βουκουρέστι, o. 341.
23) lorga, Textes P ost-B yzantins, Βουκουρέστι 1939, o. 16,
24) Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ Αΐτωλοΰ, Έπιστολαί, έκδιδό,μεναι ΰπδ Σωφρο
νίου Εύστρατιάδου, 1947, σ. 16. Έδιόρθωσα σέ «έκατέραν» τό φανερό έκδοτικό λάθος
«έκατέριαν».
25) ’Αργείον έκκληισιαστικής Ιστορίας, Κωνσταντινούπολη 1911, 0. 359.
26) Δοκίμων ιστορικόν περί τής έλληνικής Έπαναστάσεως παρά Μωάννου Φιλή-

μονος τ. Α ', 1859, σ. 275.

Περί Φαναρ ιωτών

133

Βυζάντιο; Είναι, φυσικά, πάντοτε, ή οικογενειακή πατραγαθία, κοινωνικό
φαινόμενο άσχετο από την ιστορία. ’Από εκεί καί πέρα, άνέφερα τούς λόγους
που δείχνουν κάποια σχέση’ μά καί εκεί ακόμη, προκειμένου για τό Δίκαιο,
κλάδο, δηλαδή, τής εθνικής ζωής αληθινά προσκείμενον στο Βυζάντιον, απο
δείχθηκε οτι ο! Φαναριώτες όταν τούς δόθηκε ή εύκαιρία, ή εξουσία, νά νο
μοθετήσουν, έπροτίμησαν νά αντλήσουν τό πνεύμα τού έργου τους από δυτικά
πρότυπα, άρκούμενοι νά έξάρουν στο σκεπτικό τους μιαν αβέβαιη συνοχή, μέ
την νομοθεσία των Βυζαντινών αύτοκρατόρων(2728). ’Εκείνο πού αντιπροσω
πεύουν αληθινά οί Φαναριώτες, στο ποσοστό όπου, καί στις στιγμές οπού,
αποτελούν ενα σώμα παιδείας, είναι τό πνεύμα τού Διαφωτισμού, ο,τι εκ
φράζεται στο επίπεδο τής ιστορίας μέ τον Γίββωνα. Ή τροπή προς to Βυ
ζάντιο είναι έργο τού ελευθέρου πλέον ελληνισμού, όπως θά προσπαθήσω νά
δείξω τώρα, κλείνοντας τον κύκλο τών φαναριωτικών αυτών αναζητήσεων.
Οί Φαναριώτες, είπαμε, ανήκουν στον Διαφωτισμό, με τον όποιο, όμως,
άς προσθέσουμε, εΐναι αναπόσπαστα δεμένη ή τιμή, ή αίγλη, τού αρχαίου
κόσμου. Τά χαρακτηριστικά τού Διαφωτισμού, στήν γενικότητα τους, τά βρί
σκουμε στον Φαναριώτη ηγεμόνα, αφού σ’ αυτή τήν εποχή κατέχουν οί Φα
ναριώτες τήν εξουσία καί φιλοδοξούν νά εξισώσουν τήν δράση τους μέ τήν
δράση τών δυτικών ήγεμόνων: ίδρυση σχολείων, τυπογραφείων, επιχορήγη
ση για τήν έκδοση βιβλίων, προστασία τών εθνικών ιδιωμάτων(ϊβ). 'Ό μω ς
καί κάποια πιο ειδικά χαρακτηριστικά, πού προσιδιάζουν στήν ελληνική ιδίως
έκφραση τού Διαφωτισμού, τά βρίσκουμε επίσης έντονα στούς Φαναριώτες.
Έδώ όψείλω νά άναφερθώ πρώτιστα στήν σχέση μέ τον αρχαίο κόσμο· στούς
παλαιούς Φαναριώτες ή άμεση συσχέτιση μέ τήν αρχαιότητα αποτελεί αυτο
νόητη αλήθεια. Τό χάσμα θά γεφυρωθεΐ μέ ενδιάμεσο τό Βυζάντιο, αργότερα
καί σέ άλλους τόπους, μακρυά από τήν Π όλη: στήν ’Αθήνα θά πραγματο
ποιηθεί ή σύζευξη, ή όποια θά άποτελέσει τήν άτράνταχη υποδομή τών νεωτέρων ελληνικών συνειδήσεων.
'Ωστόσο, σπάνια ή θέση για τήν άμεση καταγωγή τών νέων 'Ελλήνων
από τούς αρχαίους γίνεται άποθετικά: καί τούτο αργότερα θά γίνει, όταν θά
υπάρξει ή αντίθετη πρόκληση. ’Ενδιαφέρουσα εξαίρεση στον κανόνα αποτε
λεί, αρκετά ενωρίς, άν ή μαρτυρία είναι έπακριβωμένη, ή γνώμη ενός 'Τψηλάντη, πριν από τό Είκοσι ένα, ό οποίος άποδοκιμάζει τό Βυζάντιο, τήν Πόλη
επίσης, καί μνημονεύει μέ συγκίνηση τήν 'Ελλάδα, «την ωραία καί γλυκεία
27 ) Βλ, G. D , Triantaphylopoulos, Sur lcs ssurccs
Βουκουρέστι, 1931, σελ. 19 καί 20.
28) *0 Καταρτξής άτΐς -έργασίες του τις σχετικές μεΐ τήν
τονίζει τήν άνάγκη νά καλλιεργηθούν τά γλωσσικά Ιδιώματα
νιών. Στήν περίπτωση αυτήν, δπως καί σέ άλλες, έκφράζει
μέσα στάν δποιο κινείται.

du C6de Callimaque,
άγωγή καί μέ τά βιβλία
τών παρωτρίων ήγεμοτά πνεύμα τού κόσμου
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μου πατρίδα, οπού αναπαύονται οΐ τέφρες των αθανάτων ηρώων της, των
γενναίων της, τοϋ Λεωνίδα, του Μιλτιάδη, του Επαμεινώνδα»...( 29). Π ερί
εργο- είναι, όταν πλησιάσει κάνεις τά δύο τεκμήρια, ή βεβαίωση τοϋ Ιατροϋ
Ζαλλώνη(3031) άσπονδου τιμητή των Φαναριωτών, ό όποιος γράφει οτι ή συ
νήθεια νά βαπτίζονται μέ ονόματα είδωλολατρικά τά Ελληνόπουλα, (ή οποία
άρχισε πολύ άργά, καί άποδοκι,μάσθηκε από τό Οικουμενικό Πατριαρχεΐο
στα 1819) (31) έβγήκε από τούς Φαναριώτες. ’Αμφιβάλλω αν αυτά πού λέει
εΐναι σωστά, όταν πρόκειται για τά αρχαία ελληνικά ονόματα ώς βαπτιστικά· ίσως νά συγχέει δύο φαινόμενα άσχετα, καί νά άναφέρεται στά αρχαία
καί βυζαντινά οικογενειακά ονόματα, τά όποια απαντούν σέ πολλές. οικογέ
νειες των μεταγενέστερων χρόνων, συχνά, άλλωστε, εντελώς ανεξάρτητες από
την φαναριώτικη κοινωνία (32) · Μά οπωσδήποτε, νομίζω ότι άξιζε νά γίνει
ό παραλληλισμός ανάμεσα στις δύο μαρτυρίες.
Πάντως έχουμε, κατά τό ίδιο πνεύμα, οχι πλέον μαρτυρίες, πού εμπνέ
ουν πολλήν ή ολίγη δυσπιστία, άλλα άμεσα τεκμήρια, από τά όποια, άς ση
μειωθεί, τό πιο επίσημο προέρχεται από τον ίδιο πάντοτε Ρίζο Νερουλό, τον
’Ιάκωβο, πρεσβύτη πλέον, καί αμολογημένον εκπρόσωπο τού Φαναριού στην
’Αθήνα. Άναφέρομαι σέ εναν από τούς λόγους τούς οποίους έξεφώνησε στην
’Ακρόπολη, ώς Πρόεδρος τής ’Αρχαιολογική; Εταιρίας. Έκεΐ, από την επί
σημη εκείνην θέση, δεν διστάζει νά βεβαιώσει ότι «ή βυζαντινή ιστορία είναι
άλληλένδετος σχεδόν καί μακροτάτη σειρά πράξεων μιορών καί αισχρών βι
αιοτήτων».... (3 ). ’Εξακολουθούμε, δηλαδή, στά 1841, νά άκοϋμε από τον
Φαναριώτη τις παλαιέ; αντιλήψεις τις όποιες έδιδάχθηκε από τον Γί66ωνα(34) .
29) Memoires du Prince Nicolas Ypsilanti, έκδοσις Δ. Γρ. Καμπουρογλου,
Ά&ήνα 1901, σ. 54 - 55.
30) M .-Ph. Zallony, Traite sur les Princes de la Valachie et de la Moldavie,
1830, a. 171 - 172.
31) Χρηστική, παρουσίαση τής Εγκυκλίου βλ. στήν Βασική Βιβλιοθήκη, Τ. 9,
1953, Γ0 Κοραής καί ή εποχή του, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρα, σελ, 299 - 304.
32) ’Άλλο είναι τό όνομ,άτισμα μέ ιαρχαία όνάματα στήν βάπτιση·, καί άλλο δ
φωνητικός £ξ αρχαϊσμός, παρετυμολογικά, των οικογενειακών όνομάτων.
33) Σΰναψις των ΓΓρακτικών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας των ’Αθηνών, έκδ.
2α, 1846, σ. 104.
34) ’Ενδιαφέρουσα .είναι ή στάση ένός τυπικά Φαναριώτη λογίου, στά 1836, τοΰ
Σπ. Βαλέ τα' μιλώντας για τήν πτώση τοΰ Βυζαντίου, .έπάγεται : «όταν διοική τό
κράτος & οίνοχάος, δ κλειδοΰχος, δ κατακοιμιστής, δ άρχιτρίκλινος,- όποιαν άλλην
έκβασιν των πραγμάτων δύναταί τις εΰλάγως νά περιμένη» (ΣΙΒΙ, δ γέρων Αιμπέρις,
σ. 73 - 74). Εύκολα διακρίνουμε τόν Γρίββωνα «σ’ αυτήν τήν θέση. Ά ς σημειωθεί ότι
στις πρώτες του έργασίες δ Κωνσταντίνος Παπιαρρηγόπουλος δέν είναι καθόλου απε
λευθερωμένος από τό πίνεΰμα τοϋτο: στά 1843 τιμά τόν Γίββωνα πολύ («δ θεσπέσιος
Γίββων» κ.ά.), ένώ αντίστοιχα ή ‘γνώμη του γιά τά Βυζάντιο αίωρεΐται άνάμεσα
στήν έπιφΰλαξη καί τήν είραχνεία: («είς τήν μακαρίων έκείνην έποχήιν»), ’Αργότερα
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"Οταν την φρικίαση του ρωμαντισμού καί την έξαρση τής βυζαντινής αύτοκρατορίας τά προσγ ράψουμε στους Φαναρ ιώτες, κάνουμε λάθος μιας γενεάς
τουλάχιστον: τον ρωμαντιαμό, στο ποσοστό όπου άνταποκρίνεται μέ κάποια
αιτήματα τής ελληνικής εθνικής ψυχής, τον αναζήτησε και τον αποδέχθηκε
ή νέα καί ελεύθερη ελληνική κοινωνία, από Έπτανησίους, από Έλλαδικούς
καί από Τουρκομερίτες, άλλα αυτούς, ώριμασμένους μέσα στον χώρο τοϋ νέου
Κράτους.
Στους ίδιους καιρούς ξεκαθαρίζει καί ή ιστορική μας συνείδηση, μέ
δέκτη των ελληνικών αιτημάτων καί πομπό τους την μεγαλοψυΐα τού Κων
σταντίνου Παπαρρηγοπούλου. «Κατήγορος των αρχαίων». 'Η έκφραση δεν εί
ναι δική μου: έτσι έτιτλοφόρησε ένα ωραίο άρθρο του άφιερωμένο στον
εθνικό μας ιστορικό ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου(35) . Ή γενεά τού Π απαρ
ρηγοπούλου, ή οποία μπαίνει στην ωριμότητα μέσα στην ταραγμένη δεκαε
τία τού 1850 μέ 1860, έχει νά ανατρέψει μία κοσμοθεωρία στηριγμένη σέ
μακρών ετών διδασκαλία, καί σέ επίσημες εκδηλώσεις (36). Για νά επιτύχει
στο έργο της, θά άναγκασθεΐ νά φθάσει στο άλλο άκρον, νά αναζητήσει τά
αδύνατα σημεία τού αρχαίου ελληνισμού, για νά δείξει καλύτερα τις αρετές
τού Βυζαντίου: την έννοια τού Κράτους, τήν ενότητα. Δίκιο είχε ό Παπαρρηγόπουλος, όταν ολοκλήρωσε τό αριστούργημά του, νά έξάρει τήν συμβολή
άλλαξίε, άλλα ιάργότερα είναι δύσκολο νά υποστηρίξει κανείς δτι διερμήνευε τό πνεύμα
των Φαναριωτών, θέση ή όποια .μπορεί νά συζητηθεί ώς προς τά πρώτα του βήματα
στήν μελέτη τής ιστορίας. Τά όσα γράφω έδω άναφέρονται στήν έργασία του «περί
τής έποικίσεως σλαβικών τινών φυλών είς τήν Πελοπόννησον» (βλ. Ιδίως σελ. 8, 12,
24, 30, 48 — όπου ή «μακαρία έποχή» — , 60, 74, 80). Είταΐν τίότε ό Παπαρρηγόπουλιος έτών 28, υπάλληλος στό 'Τπουργεΐο Δικαιοσύνης, μέ μόρφωση έκείνην τήν δποίαν
τού είχαν δώσει τά σχολεία στήν Ρωσσία καί στήν 'Ελλάδα: έκφράζει δηλαδή άκόμη
Ιδιοις τά οσα ύχει δεχθεί.
35) Βλ. πιο κάτω σημ. 38, 'Ο Παπαντωνίου άφιέρωσε δύο διαδοχικά άρθρα στόν
Κ. Παπαρρηγόπουλο* τό προηγούμενο έπιγράφεται «Συνήγορος τοϋ Βυζαντίου».
36) Δυσκολεύεται κανείς νά χαρακτηρίσει τόν Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο:
Φαναριώτης ή Μωραΐτης; Ποιά συνείδηση εϊταν έπικρατέστερη σ’ αυτόν; Πολύ δξύς
έπικριτής του, ό Βλάσιος Βαλτινός, προλογίζοντας τήν μετάφραση τού βιβλίου τοΰ
Ζαλλώνη ιγιά τούς Φαναριώτες (1855), γράφει (σ. 13 - 14) ότι πριν άπό τήν μετα
πολίτευση τοΰ 1843 δ Κ. Π(απαρρηγ ύπουλος) έλεγε: «είμί Φαναριώτης τό τε γένος
καί θρέμμα»* μετά τήν μεταπολίτευση: θέλησε νά πολιτευθεϊ στήν Βυτίνα, αυτός καθώς
wait ό άδελφός του, αλλά οί Μωραΐτες δεν τούς έδέχθηκαν καλά; Δεν είναι παράλογο
νά πούμε οτι νέος αισθανόταν πιο κοντά στο Φανάρι, καί άργότερα ένιωσε περισσό
τερο τήν πελοποννησυαική του καταγωγή. Στο βιβλίο του 'Ιστορικά ραπίσματα, 1937,
οπού άγνοιες καί παρεξηγήσεις καί σφάλματα πολλά υπάρχουν, ύ Γιάννης Βλάχογιάννης σημειώνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά μέ τό ζήτημα τούτο: στά 1845
οί άδελφοί Παπαρρηγόπουλοι τονίζουν έπίμονα τήν πελοποννησια/κή πλευρά τής οικο
γένειας τους (σ. 89),

Κ. Θ. Δημαρίϊ

ΐ8δ.

του την ατομική στην διαμόρφωση της νέας ιστοριογραφίας( 37). 'Υμνητής
ενός κόσμου που έφευγε, όραματιστής Ινός κόσμου πού ερχόταν, είχε διαπλάσει συνάμα την νέα ελληνική ψυχή.
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Τελειώνω εδώ τό σ,ύντομο μελέτημά μου για τούς Φαναριώτες' σειρά
σημειώσεων, ακριβέστερα, στηριγμένων σέ παραθέματα, τά όποια δεν ήθελα
νά μείνουν υπό τον μόδιο. Φυσικά, όπως πάντοτε συμβαίνει σέ τέτοιες περι
πτώσεις, δεν βχοο καθόλου την αίσθηση ότι είπα όλα όσα έπρεπε νά πω σχε
τικά, αλλά ελπίζω τουλάχιστον νά κατέδειξα τήν έκταση την οποία παρου
σιάζει τό πρόβλημα, κάτι περισσότερο από τήν ύπαρξη ενός προβλήματος,
πού πολλοί από εμάς νομίζουν οτι εχει λυθεί. Θα ήθελα ακόμη νά αφιερώσω
ολίγον χώρο στό προσωπικό στοιχείο μέσα στον φαναριώτικο κόσμο, εντο
πίζοντας το καί πάλι Ιδίως στα μεταγενέστερα χρόνια, εκείνα ακριβώς οπού
οί καθιερωμένες αντιλήψεις μου φαίνονται ιδιαίτερα θολωμένες.
Θυμίζω ότι ή γενική γραμμή μου στα σημειώματα αυτά έτόνισε τρεΐ;
θέσεις: Π ρώτα ότι ποικίλα πάθη έχουν συσκοτίσει τις ιστορικές μας γνώ
σεις αναφορικά μέ τούς Φαναριώτες. "Ύστερα ότι κι εδώ, όπως καί σέ όλες
τις αντίστοιχες περιπτώσεις, πρέπει νά έχουμε αδιάκοπα στον νοΰ μας τον
συντελεστή τού χρόνου* πάντοτε αυτά τά φαινόμενα διαγράφουν μία' τροχιά
πριν καταστούν αποκλειστικό αντικείμενο τού ιστοριογράφου. Τέλος ότι, ιδίως
προκειμένου για θέματα παιδείας, όπως αυτά πού μάς απασχολούν εδώ, υπάρ
χει καί ό ατομικός συντελεστής, ό όποιος παίζει κάποτε σημαντικό ρόλο καί
οπωσδήποτε όμως δεν είναι ποτέ αμελητέος. Σ ’ αυτόν λοιπόν αξίζει νά αφιε
ρώσουμε, τελειώνοντας, κάποιες σκέψεις.
"Οσο έζοϋσε, δηλαδή ώς τά τέλη τού 1849, ό Ίακωβάκης Ρίζος Νε
ρουλός μπορεί νά θεωρηθεί οτι είταν ή πιο χαρακτηριστική μορφή -.ανάμεσα
στούς λογίσυς Φαναριώτες πού εΐχαν μετοικήσει στην Πρωτεύουσα τού ελευ
θέρου Κράτους, Θά τον διαδεχθεί, στενός του συνεργάτης σέ σημαντικά θέ
ματά, μέ σαφώς μεγαλύτερη πολύπραγηοσύνη από εκείνον, ό ’Αλέξανδρος
Ρίζος Ραγκαβής, συγγενής του, άλλα πιο μακρύνύς παρά οΐ δύο αδελφοί, ’Α
λέξανδρος καί Παναγιώτης Σούτσοι, οί όποιοι είταν πρώτοι ανεψιοί τού Νε
ρουλού. "Οπως είδαμε, άν είναι κάποιος πού μπορούμε νά πούμε οτι εκφράζει
37)
«Περί τω|ν περιπετειών της Ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ έθνους έν τοΐς καθ’ ήμας
χρόνοις» 1878. Στήν σ. 3 τοΰ φυλλαδίου, που είναι άν άτυπο άπο τό π. «Παρνασσός»,
σημειώνεται: «Δύο είσιτήριοι Λόγοι, άπσγγελθέντες ίν τω Πανεπιστήμιο) υπό τοϋ
καθηγητοΰ %, Κ. Παπα[ρρηγοπούλου, κατ’ ’Οκτώβριον του Ϊ878». ’Εκείνον τόν χρόνο,
μήνα Φεβρουάριο, είχε βγει ή γαλλική μορφή τής 'Ιστορίας του.. Τόν έπόμενο, 1873,
«δημοσίευσε γαλλικά στήν Α θήνα, μετάφραση, των δύο αύτών λόγωιν: <*Les evolu 
tions de Γ Histoire Grecque a noire epoque».
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τό πέρασμα των Φαναριωτών από την Τουρκία στην 'Ελλάδα, χωρίς αμφι
βολία είναι 6 Νερουλός. Οί σχέσεις του με την λογοτεχνία έχουν αραιώσει,
εχει διατελέσει ’Υπουργός στο νεοσύστατο Κράτος, Ιδρυτής τής Αρχαιολο
γικής Εταιρίας, τής οποίας διετέλεσε επί χρόνια Πρόεδρος, καί, τέλος, όπως
είπαμε, πρέσβυς στην ΓΙ όλη, δπου είχε γεννηθεί καί δπου άπέθανε. Συμ
βολικό μπορεί νά θεωρηθεί τό γεγονός οτι ό θάνατός του έβοήθησε νά λυθεί
ή κρίση για τό αυτοκέφαλο τής ’Εκκλησίας τού Βασιλείου, μέ την έκδοση
τοϋ Συνοδικού Τόμου τοΰ 1850: διευκολύνεται ή επιβολή του κληρικού πνεύ
ματος στο ελληνικό Κράτος.
“Εφερε, λοιπόν, ό Νερουλός τήν μνήμη τής βυζαντινής κληρονομιάς
από τήν Πόλη, όπως θά μπορούσε κανείς νά περιμένει; Κάθε άλλο: ot κρί
σεις γιά τό Βυζάντιο, τις όποιες διατυπώνει επίσημα ώς Πρόεδρος τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρίας, δπως είδαμε είναι αυστηρότατες. ’Ανήκει στήν γενεά
ή οποία βλέπει τον νέο ελληνισμό άμεσα εξαρτημένο από τήν κλασική αρχαι
ότητα. Ό Κωνσταντίνος Άσώπιος τον άποδοκιμάζει πολύ έντονα καί γιά μιαν
άλλη κρίση του, κι εκείνην πολύ αυστηρή, σχετικά μέ τον Φίλιππο καί ακόμη
καί τον ’Αλέξανδρο, αυτόν ό όποιος εκφράζει κατεξοχήν τήν ενότητα τοϋ
ελληνισμού, όπως ακριβώς έδίδαξε ό Ά σώ πιος(36). Μπορούμε, λοιπόν, νά
πούμε οτι ό Νερουλός, στά ώριμα χρόνια του1 ό πιο τυπικός Φαναριώτης των
μετεπα ναστατικών εξελίξεων στον κύκλο των γραμμάτων καί τής παιδείας
γενικά, δεν φέρνει τίποτε μαζί του από τις θέσεις τις όποιες συνήθως προσγράφουμε στούς Φαναριώτες: ανήκει καθαρά στον νεοελληνικό κλασικισμό.
Τήν ΐδια εντύπωση έχουμε καί όταν κρίνει τις εθνικές έξαρμήσεις των
ανεψιών του: καταδικάζει κι αυτές κι αυτούς χωρίς επιφυλάξεις, μέ τήν έλευθεροστομία, μάλιστα, πού εϊταν, εκείνη, βαθιά ενσωματωμένη στά φαναριώτικα έθιμα. Οί δύο αδελφοί Σοΰτσοι προσπαθούν πάντοτε νά τον ξεχωρίζουν
όταν χτυπούν ή επικρίνουν πρόσωπα ισχυρά ή πρόσωπα πού είναι στην έξου-38
38)
Ό στίχος τον δποίον έσκόπευε δ νέος 'Ελληνισμός, όταν άποκαταστάθηκε σέ
κράτος, έκφράζεται, ολοένα καί πιο συνειδητό μέ μία λέξη τοϋ καιρού: έχει έπίκεντρο
τήν ενότητα διαχρονική καί συγχρονική. 'Όταν δΡίζος Νερουλός, άφοσιωμένος στο άρχαΐο έλληνικδ ιδανικό, γράψει (1841), γιά τήν μάχη τής Χαιρωνείας «δ Φίλιππος
έπραξεν άλλο τής νίκης εκείνης όλεθριώτερον, έγέννησε τόν ’Αλέξανδρον, δ Κ. Άσώ
πιος, έκπρόσωπος ενός πνεύματος πολύ πιο συνθετικού, γράψει (1858) γιά τδν τελευ
ταίο αύτόν ότι «είναι :μοναδικδς τοΐς 'Έλλησι, λόγω τε καί έργα* σύμ&σλον ένότητος
αύτοΐς γείνάμενος». (Τό παράθεμα τοϋ Νερουλού είναι από λόγο του στήν Ακρόπολη
ώς Προέδρου τής Αρχαιολογικής Εταιρείας — Πρακτικά κλπ, σ. 102 — βλ. Ιδώ
σημ. 33. Τοΰ Άσωπίου είναι από τά προλεγόμενα στήν β' έκδοση τοϋ Λόγου του
Περί Αλεξάνδρου, σ. νστ'. Χαρακτηριστική είναι ή άπόσταση ανάμεσα στις δύο τρο
χιές ότι δ Άσώπιος έχει στον νοϋ του τον Νερουλό, φαίνεται κιόλας άπό τήν πρώτη
έκδοση τοΰ Λόγου Περί Αλεξάνδρου, 1857, σ. 57). Ό Παπαντωίνίου, έφ. «’Ελεύ
θερον Βήμαϊ 9.X .1939, διέκρινε μέ ευαισθησία τό πρόβλημα τοϋ Κωνσταντίνου Παπαρρηγουπούλου. Ό εθνικός Ιστορικός έτεινε καί πρός τις δύο ενότητες.
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σία* εκείνος δεν αισθάνεται νά τούς έχει καμμιά υποχρέωση γ ι’ αύτό(39). Μά
λιστα, 6'ταν στά τελευταία χρόνια τής ζωής του αρχίζει νά ξεχειλάει γύρω
του τό πνεύμα τού προφητισμού, ό άγαθαγγελισμός, καί νά έλ'τάσσεται στίς
αξίες των δύο αδελφών, ή δυσφορία του γίνεται αισθητή (40) : ούτε προς αυ
τήν την πλευρά μπορούμε νά σχετίσουμε την στάση του με ο,τι ονομάζοτφιε
φαναριώτικο πνεύμα1 στην πραγματικότητα χρειάζεται πολλή δεξιοτεχνία γιά
νά ένώσει κανείς σε μία’ ενότητα μορφές λογιών τόσο αντίθετες δσο ό Νε
ρουλός καί οι Σοΰτσοι.
Έμίλησα, αρχίζοντας, γιά τροχιές. Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι τροχιές
διαγράφουν όλα τά σώματα, οσα περνούν μέσα από τήν ιστορία. Μά άν καλοεζετάσουμε τήν πορεία των σωμάτων αυτών, μας επιτρέπεται νά μιλήσουμε
άν δχι γιά νόμους, τουλάχιστον γιά σταθερές επαναλήψεις φαινομένων. Ο ί
σταθερές αυτές επαναλήψεις άνταποκρίνονται σέ μιάν αρχική ορμή, μια εύ
φορη ισορροπία μετά τήν επιτυχία, μιά γενναιόδωρη ανθρωπιστική διάθεση,
και ύστερα τήν συσπείρωση ή τήν ρίκνωση πού προετοιμάζουν τό τέλος. Αυ
τά ολα δμως δηλώνουν δτι. κάθε συλλογικό σώμα πριν παραχωρήσει τήν θέση
του σέ ενα άλλο, παίρνει περίπου δλες τις μορφές τις όποιες μπορούν νά πά
ρουν οί ανθρώπινες δραστηριότητες. Τούτο συνέβη καί με τούς Φαναριώτες
στήν κύρια υπόστασή τους* γ ι’ αυτό, ανάλογα μέ τήν στιγμή διαφέρει καί
ή εικόνα τους.
Μά ή ιστορία δέν έχει σκοπό νά κρίνει, έχει σκοπό νά καταλαβαίνει καί,
όταν μπορεί, νά συνάγει από τά περασμένα προβλέψεις γιά τά μελλοντικά.
Στήν περίπτωση των Φαναριωτών, ή ιστοριογραφία θέλησε νά κρίνει, καί
μάλιστα νά δπισθογραφήσει ό'λες τις εμπαθείς μομφές τις οποίες έπροκάλεσε
ή μακραίωνη πολιτεία των Φαναριωτών* γιά νά εξουδετερωθούν μερικοί ζων
τανοί, άποδοκμιάσθηκε γενικά ένα ολόκληρο εθνικό συλλογικό σώμα. ’Ά ν
πρόκειται όμως νά έπωμισθεί τέτοιες ευθύνες δικαστικές ό ιστορικός, τότε,
σύμφωνα μέ τούς κανόνες, αρμόζει νά ακούσουμε τό τελευταίο επιχείρημα
από τον κατηγορούμενο. Καλό φερέφωνό του κατεξοχήν είναι ό Π αναγιώ
της Σούτσος* νομίζω, άλλωστε, άτι στήν μακρά σειρά των σημειωμάτων μου
γιά τούς Φαναριώτες, κάποια δικά του λόγια έσχολίασα μέ τον τρόπο μου:
«έκαστος κριθήτω κατά τά έργα αυτού* ή γενική κρίσις επί όμάδος ανθρώπων
υπάρχει σφαλερά» (4Ί). Ιδ ίω ς δταν στηρίζεται σέ άγνοιες, σέ εμπάθειες, καί
προβάλλει τήν εξαίρεση, παραμερίζοντας τον κανόνα.
39) Στά ποιήματα του, δταν γίνεται λόγος άποδοκιμαστικος γιά τούς Φανα^ιώ
τες, ό ’Αλέξανδρος Σσΰτσος φροντίζει νά κάνει τιμητικήν έξαίρεση, γιά τον Νερουλό.
40) Έ χω υπόψη μου ίάνέκδοτα αρχειακά του κείμενα. Είναι φανερό δτι, ανάμεσα
0ε άλλα, τον ένοχλεϊ καί ή προφητική μεγαιλοστομία τοϋ Παναγιώτη Σαΰτσου, σέ δξεία
αντίθεση προ; τήν όρθολογική του διάθεση. Ή τελευταία αυτή, ίσως νά παρουσίασε
μιά κάμψη μέ τον καιρό, αλλά δχι αρκετά έντονη ώστε νά αποδυναμώσει καί τί; Ιδιω
τικές του εκδηλώσεις δυσφορίας.
41) Βλ. σημ. 3.
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Περί Φαναριωτών

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο ( ’)
ΧΧοίηι,ιοι ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου
πρώην ήγεμόνος Μολδαβίας
έρωτηθέντος παρά τοΰ σοφωτάτου
Ευγενίου, τί πιστεύει.
Σέ έν αδίστακτα) πίστει τον -θεόν μου προσκυνώ,
σοί τω πλάστη μου λατρεύω, σέ δοξάζω, σέ υμνώ.
Α'
Και πιστεύω εις πατέρα παντοκράτορα θεόν,
ουρανού και γης τον κτίστην, καί δημιουργόν ημών.
Ποιητήν τών αοράτων, καί απάντων ορατών,
καί γλωσσών, καί διανοίας, καί ψυχής τής τών βροτών.
Β'
Καί εις Κύριον σωτήρα ένα Ίησούν Χριστόν,
τον υΙόν θεού τοΰ ζώντος, τον μονογενή βλαστόν.
Τον προ πάντων τών αιώνων γεννηθέντα έκ πατρός,
δούλου τε μορφήν λαβόντα έκ Μαρίας τής μητρός.
Φώς εκ τοΰ φωτός θεόν μου, έκ θεοΰ αληθινού,
κτίστην άκτιστον δεσπότην, κύριον τοΰ ουρανού.
Όμοούσιον άνάρχω τω θεώ πατρί σαφώς,
δι’ οΰ πάντα τά έν κτίσει παρενήνεκται σοφώς.
Γ'
Τον διά τήν σωτηρίαν έπί γής τών γηγενών,
κατελθόντα παραδόξως προς ημάς έξ ουρανών.
Καί έκ πνεύματος αγίου σάρκωθέντα έκ γαστρός
τής αειπάρθενου νύμφης, καί παρθένου καί μητρός.
Τέλειον θεόν τή φύσει άνθρωπον υιόν χριστόν,
ύπεράγαθον σωτήρα, ευεργέτην θαυμαστόν.
Δ'
Τον έπί Ποντίου χρόνου τοΰ Πιλάτου πρό καιρού
κρεμασθέντα έκουσίως έπί ξύλου τοΰ σταυρού.1
1) ΙΕΕ, κώδικας άς. ί35, φ f t - /u. Βλ. &5ώ σημ. 15,
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Ε'
Και παθόντα, και ταφέντα δι’ ήμας σωματικώς,
και τη τρίτη τη ήμερα άναστάντα θεϊκώς.
ΣΤ'
Άνελθόντα τε έν δόξη έκ τής γης εις ουρανόν,
και έκ δεξιών 'Τψίστου καθεζόμενον υΙόν.

Ζ'
Καί ερχόμενον δέ πάλιν προς ήμας θεόν κριτήν,
μετά δόξης κρίνα ι ζώντας, και νεκρούς τούς υπό γην.
Οΰ τό κράτος είς αιώνας των αιώνων ισχυρόν,
καί αιώνιος ή δόξα είς άπέραντον καιρόν.

Η'
Καί είς άγιον τό θειον πνεύμα τό ζιοοποιούν,
ο έκ τοΰ πατρός τοϋ ζώντος εκπορεύεται λαλούν.
Τό συν τώ πατρί άνάρχω καί υίώ άγαπητφ
προσκυνούμενον ομοίως έν τριάδι έν ταυτω.
Τό λαλήσαν τοΐς άνθρώποις διά προφητών θεού,
καί δι’ αποστόλων πάλιν προς κατάληψιν λαοϋ.
Θ'
Καί είς μίαν έκκλησίαν πάνσεπτου καθολικήν,
άποστολικήν, αγίαν, θείαν, χριστιανικήν.
I'
Εις τε άφεσιν πταισμάτων, καί αμαρτιών πολλών,
έν τό βάπτισμα δοξάζω, καί ομολογώ βοών.
Ια '
Την άνάστασιν θανόντων προσδοκώ διά χριστού.
Ιβ '
Καί ζωήν την αίωνίαν μετά τού καλού ληστού.
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’Από τοΟ Μ. ’Αλεξάνδρου μέχρις άλώσεως τής Κωνίπόλεως
‘Ο περιπετειώδης βίος τής Θράκης κατά τόν Μεσαίυνα

Ή Θράκη ώς γνωστόν κατέχει τό ΒΑ τμήμα τής 'Ελληνικής Χερσο
νήσου διατηρούσα τά ανατολικά και νότια αυτής όρια σταθερά καί αμετά
βλητα, τά δέ βόρεια καί δυτικά έν τη διαρροή των αιώνων ότέ μεν συνεπτύσσοντο καί περιωρίζοντο, ότέ ,δέ έπεξετείνοντο καί ηύρύνοντο. Οΰτω λ.χ.
κατά την προομηρικήν εποχήν την Θράκην ορίζει προς Β. μεν ό ’Ια τρός
(Δούναβις) ποταμός προς Ν. ό Πηνειός ποταμός προς Άνατολάς 6 Εϋξεινος
Πόντος καί προς Δ. τό Βέρμιον όρος. Κατά την ομηρικήν εποχήν τά δυτι
κά όρια περιωρίσθησαν μέχρι τοϋ Ά ξιου ποταμού τά δε λοιπά εμειναν τά
ίδια. Κατά τούς Μηδικούς χρόνους, τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον καί μέ
χρι τοΰ Φιλίππου, δηλ. 350 π.Χ. τά δυτικά όρια περιωρίσθησαν μέχρι τοϋ
Στρυμόνος ποταμού. Καί κατά τόν Στράβωνα τόν άκμάσαντα,κατά τούς χρό
νους τοΰ Ί . Χριστού, «Θράκη διήκει άπό Στρυμόνος ποταμού μέχρις ’Ίστρου».
Μετά τόν πρόωρον θάνατον τοΰ κοσμοκράτορας καί μεγαλεπηβόλου έκεινου άνδρός, τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, τό άπέραντον αύτοΰ κράτος -κατετεμαχΐσθη εις πολλά μικρά κράτη τά όποια διενεμήθησαν αναμεταξύ -των
οΐ όνομαστότεροι στρατηγοί του. Εϊς έκ των στρατηγών του ήτο κ α ί,6 Λυ
σίμαχος. Εις αυτόν έλαχε ν ή Θράκη. Γενάμενος δέ βασιλεύς αυτής καί. μό
λις εγκατασταθείς έν αυτή περιήλθεν εις πόλεμον προς τόν βασιλέα, των
Όδρυσσών Σεύθην τόν Γ ' τώ 322 π.Χ. Μετά επταετείς σκληρούς αγώνας καζ
τόν Σεύθην υπέταξε καί τό κράτος του. έπεξέτεινε πέραν τοΰ Αίμου. Βραδύτερον περιεπλάκη είς πόλεμον προς τόν Περδίκκαν, τόν ’Αντίγονον, >πρός
τόν βασιλέα των Θρακών Δρομιχαίτην υπό τοΰ οποίου καί ένικήθη. Άναλαβών όμως μετ’ ολίγον έπολέμησε κατά τοϋ Δημητρίου τού Πολιορκητοϋ' εΐσέβαλεν εΐς την Μακεδονίαν καί προσήρτησεν είς τό κράτος του τήν Π αιο νία ν('). "Εκτισε πόλεις πολλάς· 'ίδρυσε δέ καί ιδιαιτέραν πρωτεύουσαν έν
τη Θρακική Χερσονήσψ τήν Αυσιμάχειαν είς τήν θέσιν τής ΰπ’ αυτού καταστραφείσης πόλεως Καρδίας. Έβασίλευσεν αρκετά έτη, αλλά κατά τό τέ;λος τοΰ βίου του ύπέστη μεγάλα ατυχήματα. Πειθόμενος είς τάς ραδιουρ-*1
(*) Ό Ίω*. Μαγκριώτης διετέλεσεν έπί πολλά £τη έπί Τουρκοκρατίας Διοικητής
Σχολών έν Θράκη καί Μ. Άσί<?, μετά δέ τήιν Ιλζνονν του είς Α θή νας διετέλεσε Σύμ
βουλος καί μετέπειτα Δήμαρχος Ν. Σμύρνης.

1) ’Αρχαία χώρα τής Β. Μακεδονίας περί τόν άνω ’Αξιόν έκτεινομένη μέχρι
Στρυμόνος, Πόλεις Ίστίπ, Δοϊράνη κλπ.
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νιας τής δευτέρας συζύγου του ’Αρσινόης διέταξε νά φονευθή δ έκ τής πρώ
της συζύγου του κατά πάντα εξαίρετος και λαμπρός νέος Αγαθοκλής μισού
μενος θανασίμως υπό τής μητρυιάς του. ΕΙς ηλικίαν ,80 ετών έφονεύθη μαχόμενος γένναίως κατά τοΰ Σελεύκου. Τό βασιλεών του, το όποιον ήκμασεν
έπ’ αύτοΰ, μετά τόν θάνατόν του διελύθη. Διάδοχός του και βασιλεύς Θράκης
καί Μακεδονίας άνεδείχθη Πτολεμαίος ό Κεραυνός, ό όποιος ήδρευεν επί
σης είς Λυσιμάχειαν. ’Επ’ αύτοΰ έπέδραμον oi Γαλάται, λαός κελτικός, ζών
βίον πλάνητα καί άνήκων εις την μεγάλην οικογένειαν των Ά ρίω ν λαών.
Ούτοι έφόνευσαν είς μάχην τον Πτολεμαίον καί κατέλαβον την Θράκην, την
οποίαν διετήρησαν Ιπί 60 έτη. OV Θράκες μη ανεχόμενοι τον ζυγόν των έπηλύδων τούτων άπεστάτησαν καί ανέκτησαν την ανεξαρτησίαν των, άλλ’ όχι
επί πολύ, διότι τφ 185 π.Χ, ό βμσιλεύς τής Μακεδονίας Φίλιππος 6 Ε ' κα
τέλαβε την Μαρώνειαν, την Αίνον καί μερικώς άλλας πόλεις, τάς οποίας
όμως γρήγορα ήναγκάσθη υπό των Ρωμαίων νά έγκαταλίπη. Τφ 168 π.Χ.
ή Μακεδονία κατελήψθη ύπό των Ρωμαίων. Καί δεν είχε μέν την ’ιδίαν τύ
χην τότε ή Θράκη, αλλ’ οί βασιλείς των Όδρυσσών ύπεχρεώθησαν νά πλη
ρώνουν φόρον είς τούς Ρωμαίους μέχρι τοΰ 46 μ.Χ. όπόιτε επί βασιλεως Ρ αιμυντάλκου ή Θράκη έγινε ρωμαϊκή επαρχία. Ό αύτοκράτωρ Άδριανός
(117-—Ί 3 8 ) κατέστησεν ώς πρωτεύουσάν του την ύπ’ αύτοΰ κτισθεΐσαν Ά δριανούπολιν, πλησίον τής όποιας βραδύτερον συνεκροτήθη ή μεταξύ Λικινίου καί Μεγάλου Κωνσταντίνου μάχη (323) κατά την οποίαν νικήσας ό
Κωνσταντίνος έγένετο κύριος ολοκλήρου τοΰ Ρωμαϊκού κράτους.
Π ρ ιν ή ό Κωνσταντίνος μεταφέρη τήν πρωτεύουσάν του είς τό Βυ
ζάντιον καί πριν ή τοΰτο μετονομασθή Κωνσταντινούπολή, ή Θράκη μετά
τήν υποταγήν της είς τούς Ρωμαίους ύπέστη πολλάς έπιδρομάς βαρβαρικών
φυλών,, ώς λ.χ. των Γότθων, οί όποιοι άλλεπαλλήλως έπιδραμόντες είς τήν
Θράκην κατέλαβον τήν Φιλιππούπολιν καί πολλάς άλλας πόλεις αυτής. Τω
267 στίφη Γότθων μέ 500 πλοία, άφοΰ διέπλευσαν τήν Μαιώτιδα λίμνην,
δηλ. τήν σημερινήν Άζοφικήν θάλασσαν καί τον Εΰξεινον Πόντον; είσέβαλον είς τον Θρακικόν Βόσπορον, κατέλαβον τό Βυζάντιον καί τήν Χρυσαύπολιν (Σκουτάρι) καί έπήνεγκον πολλάς καταστροφάς καθ’ όλα τά παρά
λια τής Προποντίδος καί τοΰ Αιγαίου πελάγους. Ο ί Γότθοι έλθόντες ούτως
είς επαφήν μετά των Βυζαντινών έξεπολιτίσθησαν καί έξεχριστιανίσθησαν
άσπασθέντες τον ’Αρειανισμόν, τον οποίον διετήρησαν επί δύο αιώνας* κα
τόπιν οί πλείστοι τούτων προσήλθον είς τήν ’Ορθοδοξίαν. Έ ξ αυτών οί Βησιγότθοι τή άδεια τοΰ αύτοκράτορος Οΰάλεντος έγκατεστάθησαν. είς τήν Θρά
κην. ’Αλλά τφ 377 έπαναστατήσαντες συνεκρούσθησαν παρά τήν Άδριανοι'ντολιν προς τον βυζαντινόν στρατόν, τον όποιον καί ένΐκησαν, φονευθέντος καί τοΰ Οΰάλεντος εν τή μάχη, Ο ί Βησιγότθοι έξηκολούθησαν τάς διώρπαγάς καί λεηλασίας αυτών έν τη Θράκη, μέχρις οΰ Θεοδόσιος ό Μεγας τφ

Ή Θράκη άπδ τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου μέχρις άλώσΐως τής Κων)π<5λεως

143

382 κατώρθωσε ν’ άνακόψη την ορμήν των συγκατατεθείς νά εγκαταστα
θούν εις την χώραν και νά παραχωφήση είς αυτούς ανεξαρτησίαν τινά. Με
τά τον -θάνατον του Θεοδοσίου τω 395 ό βασιλεύς των Βησιγότθων Άλάριχος έπανήρχισε τάς λεηλασίας καί έξεστράτευσε καί κατ’ αυτής τής Κων
σταντινουπόλεως. Ό Άρκάδιος βλέπων τον έκ των Βησιγότθων κίνδυνον
καί μή ών είς θέσιν νά τον αντιμετώπιση ενόπλως ήναγκάσθη νά συνδιαλ
λαγή μετά του Άλαρίχου καί νά τον αναγνώριση γενικόν αρχηγόν τοΰ ’Ιλ
λυρικού* ήτο δέ τό Ιλλυρικόν μια των τεσσάρων μεγάλων επαρχιών τοΰ Κρά
τους, τό όποιον άπετελεϊτο από την ’Ιλλυρίαν, τό Νωρικαν (επαρχίαν παρά
τον Δούναβιν), τήν Παιονίαν (Ο υγγαρία), την Μοισίαν, τήν Δακίαν καί
την Θράκην.
Μετά τούς Γότθους ετέρα άγρια φυλή των θύννων από τάς άνατολικάς εσχατιάς τής ’Ασίας έκκινήσασα είσήλασεν είς τάς εύρωπαϊκάς επαρχίας
τοΰ ’Ανατολικού κράτους καί ήρήμωνεν αΰτάς. Καί επί 40 περίπου έτη ή
αυλή τής Κωνσταντινουπόλεως κατώρθωνεν άλλοτε διά των οπλών καί άλ
λοτε διά χρηματικών δωρεών ν’ άνακόπτη τήν ορμήν αυτών. 'Ό τα ν δμοις
τφ 431 κατέλαβε τήν ήγεμονίαν των θύννων ό ’Αττίλας, άνήρ διαβόητος
διά τήν τόλμην, τήν πλεονεξίαν καί τήν καταπληκτικήν ορμήν του, οί θύννοι
επεχείρησαν πολυετείς καί φοβέρας έπιδρομάς, κατά τάς όποιας ανηλεώς
έλεηλάτησαν τήν Μοισίαν καί Θράκην κυριεύοντες καί καταστρέφοντες πά
σας τάς μή άχυρωμενας πόλεις, ως λ.χ. τήν Φιλιππούπολιν, τήν Άρκαδιούπολιν καί άλλας πολλάς μέχρι τοΰ Εύξείνου Πόντου καί τοΰ 'Ελλησπόντου.
Ή καταστροφή ΰπήρξεν ανυπολόγιστος* διότι, ώς βεβαιοΰται, ήρημώθησαν
τότε 70 πόλεις μικραί καί μεγάλαι. Ή έν Κωνσταντινουπόλει κυβέρνησις ή1ναγκάσθη νά συνομολογήση προς τον ’Αττίλαν συνθήκας επιζήμιους, καθό
σον καί χώρας προς έγκατάστασιν παρεχώρησεν είς αύτόν καί άποζημίωσιν
υπέρογκων κατέβαλεν είς αύτόν εφάπαξ, ανερχομένην εις 6.000 λίτρα χρυ
σού, ήτοι 143 περίπου έκατομύρια σημερινών δραχμών καί Ιτήσιον .φόρον
ΰπεχρεώθη νά πληρώνη άνερχόμενον είς 2.100 λίτρας χρυσού, ήτοι 46, εκα
τομμυρίων σημερινών δραχμών.
’Εν μέσω των δηώσεων, τών καταστροφών καί τών όλεθρίων περιπε
τειών τής Θράκης ό προσεκτικός καί έμβριθής τής ιστορίας μελετητής ανευ
ρίσκει καί σημεϊά τινα μαρτυροΰντα τό αδάμαστο ν τοΰ χαρακτήρος καί τήν
παραδειγματικώς ύπερβάλλουσαν φιλοπατρίαν θρακικών τινων πόλεων, τών
οποίων τό έδαφος δεν έ τόλμη σε νά μολύνη πέλμα εχθρικόν. Τοιοΰτον παρά
δειγμα πρόκειται ήμΐν ή πόλις Άσημους κείμενη έν τή βορείφ Θράκη καί
έ'χουσα φρούριον οχυρόν. Αύτη οχι μόνον ουδέποτε ύπό τού ’Αττίλα έκυριεύθη, άλλα τουναντίον οί γενναίοι της κάτοικοι έπιχειρούντες άκαταπαύστως
έπιδρομάς κατά τών Ούννοον ήρπαζον τά λάφυρα καί τούς αιχμαλώτους αύτών* τόσον δέ τρόμον ένέπνευσαν εις τούς θύννους, ώστε ούτοι δεν έτόλμων
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ούτε νά πλησιάσουν εις την χώραν των Άσημουντίων. 'Ό τα ν συνωμολογήθη
ή ώς· άνω ρηθεΐσα συνθήκη περί ειρήνης ή έν Ινωνσιαντινουπόλει Μοναρχία
ύπεχρεώθη νά άποδώση εις τον ’Αττίλαν ιίλους τούς αιχμαλώτους καί τούς
αύτομόλους θύννους. Οί Άσημούντιοι έδήλωσαν, δτι δεν υποτάσσονται εις
τοιαύτας υποχρεώσεις. Ό θ ε ν έδέησεν δ αγέρωχος των βαρβάρων βασιλεύς
νά ,&λθη εις Ιδιαιτέραν συμφωνίαν μέ τούς Άσημουνπους, οί οποίοι παρέδωκαν μόνον δύο βαρβάρους Ισχυρισθέντες δτι τούς μέν αύτομόλους προ πολλοΰ απέλυσαν, τούς δέ αίχμαλώτους έφόνευσαν. Την αυτήν γενναιότητα έπέδειξαν καί άλλαι πόλεις τής Θράκης, όπιος λ.χ. ή Άδριανούπολις, ή Γίέρινθος, ή σημερινή 'Ηράκλεια καί άλλαι. 'Ω ς βλέπομεν λοιπόν εις τό κράτος
ύπήρχον άνδρες Ικανοί νά συγκροτήσουν στρατόν αξιόμαχον καί επιτήδειον
νά τιμώ ρήση τον υπερφίαλον βασιλέα των θύννων, αλλά τό δυστύχημα ή το,
δτι ή Κυβέρνησις τής χώρας εΰρίσκετο τήν εποχήν αυτήν εις χεΐρας γυναικός, τής Πουλχερίας, ή όποια όσηνδήποτε φρόνησιν καί δεξιότητα καί άν
είχεν, έστερεϊτο δμως τού άπαιτουμένου θάρρους καί τής αναγκαίας εις τό
σον μέγαν αγώνα ρώμης. Τούτο συναισθανόμενη ή Πουλχερία καί δίδουσα
νέον δείγμα τής συνέσεως αυτής προσέλαβεν ώς σύζυγον καί συνάρχοντα
τον Μαρκιανόν.
'Ο Μαρκιανός ήτο Θράξ τήν καταγωγήν. Δεν είλκε τό γένος εξ ευπα
τριδών, άλλ’ δταν έγινε βασιλεύς διεκρίθη διά τήν ευστάθειαν τοϋ χαρακτήρός του, διά τήν δικαιοσύνην καί διά τήν εύλάβειάν του. Κατώρθωσε δέ διά
τής ανδρικής καί αποφασιστικής στάσεώς του νά περιορίση τάς αύθάδεις
άξιώσεις τού ’Αττίλα. Μετ’ ολίγον έξέλιπεν δ ’Αττίλας· άπέθανε δέ καί ό
Μαρκιανός καί τον διεδέχθη έτερος Θραξ επίσης, ό Λέων ό Α \ Οΰτος κα
ταγόμενος έξ αφανούς οικογένειας τής Θράκης έγκατεστάθη πολύ νέος εις
τήν Κωνσταντινούπολης οπού έξήσκέι τό επάγγελμα τού κρεοπώλου. Κατό
πιν καταταχθείς εις τον στρατόν έφθασε μέχρι τού βαθμού τού «τριβούνου»,
δηλ. σημερινού ταγματάρχου. Καί μετά τον θάνατον τού Μαρκιανού πω 457
άνηγορεύθη αύτοκράτωρ τή αρωγή καί τού "Ασπαρ, τού υίοΰ τού Αττίλα.
Π α ρ ’ ολον δέ τό ταπεινόν παρελθόν του άνεδείχθη άνήρ αξιοπρεπής καί
συνετός, χαρακτήρος δέ ισχυροτάτου. Αί άρεταί του δέ αύταί έξεδηλώθησαν
έν τή ενασκήσει των καθηκόντων του καί των δικαιωμάτων. Δεν ήδύνατο νά
άνεχθη τον ζυγόν, τον οποίον ήθελε νά τω επιβολή ό αρχηγός των θύννων
“Ασπαρ, άν καί ήτο δ κυριώτερος παράγων τής εις τον θρόνον άναρρήσειυς
του. Λέγουν, οτι εσύστησέ ποτέ εις τον βασιλέα νά διορίση έπαρχον τής πόλεως Ινα φίλον του. Ό βασιλεύς διώρισεν άλλον. Τότε ό Ά σ π α ρ τον έκράτησεν από τό φόρεμα, τον ήλεγξεν ώς παραβάτην των υποσχέσεων του καί
τού εϊπεν. «Βασιλεύ, τον τήν άλουργίδα περιβεβλημένον ού χρή διαψεύδεσθαι». Ό δέ Λέων άπήντησεν* «’Αλλά μήν, προσήκει τφ βασιλεΐ μή ύπείκειν
τινί ή ύποκεϊσθαι, καί μάλλον δταν τού κοινού άσύμφορον ή». 'Ό τα ν δέ εΐ-
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δεν, δτι ή κηδεμονία του ’Άσπαρ έγίγνετο όσημέραι οχληρότερα και επαχθέ
στερα προέβη εις έξόντωσιν αύτοΰ και των υιών του. Έκτοτε οΐ θύννοι έ
παυσαν μέν πλέον νά πρωταγωνιστούν έν τη Ιστορία των βαρβάρων, ούχ ήττον
επί πολλά ακόμη ετη διέτρεχον την ύπαιθρον χώραν της Θράκης κακοποιοϋντες αυτήν. Είς τά 491, αύτοκράτωρ άνηγορεύθη 6 ’Αναστάσιος, δ όποιος
πλήν των άλλων μεγάλων καί χρησίμων δημοσίων έργων κατεσκεύασε καί τά
μακρά τείχη τά από τού δνόματος αύτοΰ ά ν α σ τ α σ ι α ν ά τείχη όνομασθέντα καί τά όποια έξετείνοντο από την Σηλυβρίαν παρά τήν Προποντίδα
μέχρι τής πόλεως Λέρκων παρά τον Πόντον μήκους 420 σταδίων ή 74 περί
που χιλιομέτρων. ’Επί τοΰ ’Αναστασίου κατά πρώτον αναφαίνονται είς τά
ευρωπαϊκά σύνορα τοΰ Κράτους οι Βούλγαροι, οι όποιοι έπεχείρησαν τρεις
φοράς λεηλασίας είς τήν Θράκην, ήναγκάσθησαν δμως νά έπανακάμψωσιν
έκεΐ, όπόθεν ώρμήθησαν, δηλαδή είς τήν άριστεράν τοϋ "Ιστρου ποταμού
όχθην. Καί μόνον μετά 188 ετη επί Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου (680)
διαβαίνουν όριστικώς τον Δούναβιν, καταλαμβάνουν τήν Βάρναν, έκχύνονται
είς τάς βυζαντινός επαρχίας καί εγκαθίστανται μονίμως τή συγκαταθέσει τοΰ
αύτοκράτορος είς τάς μεταξύ τοΰ Δουνάβεως, τού Αίμου, τού Εύξείνου καί
τής Σερβίας χώρας, αίτινες ελαδον εκτοτε καί τό όνομα Β ο υ λ γ α ρ ί α .
Αυτή είναι ή ιστορική αλήθεια περί τοΰ χρόνου τής έμφανίσεως των Βουλ
γάρων εΐς Ευρώπην καί ούχί τό ύπό τού βουλγαροδιδασκάλου Χαριμάνωφ
χαλκευθέν κατασκεύασμα, τό λεγόμενον «Σ λ α υ ϊ κ ή Β έ δ α», δι’ ής πειράται νά απόδειξη, δτι οί Βούλγαροι άλήκουσιν είς τήν Ίνδοευρωπαϊκήν
οικογένειαν δντες καταγωγής είδικώς θρακικής καί δτι ή ιστορία των Βουλ
γάρων καί των Σλαύων ανάγεται μέχρι τού Όρφέο>ς (’Ό ρ φ εν ή ’Ό ρφιου
βουλγαριστί) καί τής συζύγου αύτοΰ Εύρυδίκης, τήν όποιαν όνομάζουν
Βρίδαν.
ϊ
Καί ένφ ταΰτα εγραφεν ό βσυλγαροδιδάσκαλος τφ 1874, κατά τον Π α γ 
κόσμιον πόλεμον δεν έπαυσαν οι Βούλγαροι νά τονίζουν τήν κοινήν αυτών
καταγωγήν μετά των τότε συμμάχων των Ούγγρων καί Τούρκοίν καί εύθύς
κατόπιν κατά τό 1922 είς έντυπον υπόμνημα των Βουλγαροθρακικών οργα
νώσεων ύπεστηρίζετο καί πάλιν, δτι οί Βούλγαροι είναι συγγενείς των Θρα
κών καί των Κελτών, τών Βέλγων καί των Βουργουνδιών. Π οιαν εκδοχήν
νά λάβη τις ύπ’ δψιν; Τί νά πιστεύση; 'Ό τ ι ανήκουν είς τήν Ίνδογερμανικήν οικογένειαν, οτι είναι Σλαύοι τήν καταγωγήν ή δτι είναι συγγενείς
τών Ούγγρων καί των Τούρκων; Έδώ βεβαίως σήμερον δεν πρόκειται περί
τής καταγωγής τών Βουλγάρων, οί οποίοι ανήκουν είς τούς Τουρανοφιννικούς καί Μογγολικούς λαούς καί οί οποίοι θεωρούνται γενικώς απόγονοι τών
θύννων, άλλ’ άνέφερα τά ολίγα ταΰτα διά νά καταδείξω πόσον κακοποιούν
τήν αλήθειαν προκειμένου περί τής προελεύσεώς των καί περί τών εθνικών
δήθεν διεκδικήσεών των τών άφορωσών τήν Θράκην. Οι Βούλγαροι μέχρι

146

Τωάν. Μαγχριώτη

της δριστικής έγκαθιδρύσεώς των έν τη Βουλγαρία πολλάκις έπέδραμον καί
έλεηλάτησαν την Θράκην, ως λ.χ. τφ 499, 502, 517 μέχρι τής άναρρήσεως
εις τον θρόνον τοϋ πολεμικού ’Ιουστίνου, δ όποιος εθηκε τέρμα είς τάς από
βορρά έπιδρομάς των βαρβάρων τούτων.
’Ολίγον μετά την εις τον θρόνον άνάβασιν του ’Ιουστινιανού, έτερος
βάρβαρος λαός, οί 'Ά νται, φυλή σλαυϊκή, αφού έπέρασε τον Τστρον ποτα
μόν μέ πολύν στρατόν είσέβαλεν είς την Θράκην. Τούτους κατετρόπωσεν ό
στρατηγός τής Θράκης Γερμανός’ καί όπως λέγει ό ιστορικός Προκόπιος
«ος δη ές χεϊρας έλθών τφ των πολεμίων στρατφ κατά κράτος τε μάχη νικήσας σχεδόν τι άπαντας εκτεινε».
’Από τού 528 μέχρι τού 540 ούδεμία επιδρομή βαρβάρων λαών έγένετο από Βορρά είς τήν Θράκην. Κατά τό έτος όμως τούτο πολυάριθμοι
θύννοι καί ολίγον βραδύτερου καί Σλαύοι διαβάντες τον 'Ίστρον έξεχύθησαν άνά τήν Θράκην σπείροντες τον όλεθρον καί τήν καταστροφήν μέχρι τής
θρακικής Χερσοννήσου καί μέχρις αυτών των τειχών τής Κωνσταντινουπό
λεως. Οί κάτοικοι τής πρωτευούσης βλέποντες τήν ραγδαίαν προέλασιν των
εχθρών κατελήφθησαν υπό τρόμου δεινού. Ή βασιλική φρουρά δέν ήτο Ικανή
νά άντεπεξέλθη κατά τοιούτων αντιπάλων. Ό βασιλεύς εύρεθείς είς αμηχα
νίαν μεγάλην κατέφυγεν είς τον Βελισσάριον ίδιωτεύοντα έν Κωνσταντινουπόλει καί έν δυσμενείς τρόπον τινά διατελοϋντα. Ό υπέροχος καί ένδοξος
ούτος στρατηγός ήτο Θράξ τήν καταγωγήν. ’Επί εικοσιν ολόκληρα έτη άδιαλείπτως πολέμων κατήγαγε νικάς περιφανείς έν ’Ασία, ’Αφρική καί Ευρώ
πη καί μέγαν πλούτον συνέλεξεν από τά λάφυρα τών πολέμων τούτων. ΤΙ
μεγάλη δόξα του έκίνησε τον φθόνον τών αύλικών, οί όποιοι διέδιδον οτι
έποφθαλμιρ τήν ύπερτάτην αρχήν* καί τούτο ήρκεσεν όπως έπισύρη τήν υπό
νοιαν τού βασιλέως, 6 όποιος δέν τόν κατεδίωξε μέν, παρηγκώνισεν όμως
αυτόν καί ψυχρώς προς αυτόν έφέρετο. 'Ο μέγας νυν καί άμεσος κίνδυνος
ό απειλών τήν Π όλιν ήνάγκασε τόν βασιλέα νά άναθέση είς τον; παλαίμα
χον έκεϊνον στρατηγόν τήν φροντίδα τής σωτηρίας τής πόλεως. Καί τφ όντι
δ Βελισσάριος, άν καί γέρων ήδη ανέλαβε τό έργον με προθυμίαν καί με
θαυμαστήν δραστηριότητα. Προετοιμάσας εντός ολίγου στρατόν καί Ιππικόν
κατετρόπωσε τόν εχθρόν καί έσωσε τήν πόλιν. Ό ενθουσιασμός, τόν όποιον
παρήγαγεν ή νίκη τού άνδρός είς τούς κατοίκους τής Κωνσταντινουπόλεως
έξήγειρεν έτι μάλλον τόν φθόνον τών έν τελεί, οί όποιοι παρέστησαν είς τόν
’Ιουστινιανόν, οτι δέν συμφέρει νά δοθή ευκαιρία είς τόν Βελισσάριον διά
μεγαλυτέρους θριάμβους. Καί ό ’Ιουστινιανός δούς άκρόασιν είς τάς διαβολάς ταύτας άνεκάλεσε τόν άνδρα, πριν τούς έξουδετερώση τελείως.
Οί θύννοι κατατροπωθέντες έξήλθον μεν από τό τείχος, άλλ’ όταν εΐδον ότι δέν κατεδιώκοντο έτράπησαν προς τήν Άρκαδιβύπολιν (Λουλέ —
Μπουργάζ) καί Πέρινθον (Ήράκλειαν) καί έκεΐθεν όρμώμενοι έλεηλάτουν
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την χώραν. Ευτυχώς δτι βραδύτερον συνεκρούσθησαν αναμεταξύ των άλληλοεξοντωθέντες και ούτως άπηλλάγη τό κράτος από τάς προσβολάς τοϋ βαρ
βάρου τούτου έθνους.
Ευθύς κατόπιν έπ'ι των αύτοκρατόρων Ιουστίνου τοϋ β ', Τιβερίου, θρακός την καταγωγήν και Μαυρίκιου, επειδή αί διαβάσεις παρά τον "Ιστρον
ποταμόν άσθενώς έφρουροϋντο, καθόσον τό Κράτος ήτο άπησχολήμένον εις
πόλεμον κατά των ΙΙερσών, εϋρον ευκαιρίαν οι Σλαύοι καί ο! "Αβαρές, λαός
Ούννικός νά περάσουν τον Δούναβιν καί τον Αίμον καί νά έπεκταθοϋν καθ’
δλην την Θράκην έρημοϋντες αυτήν. "Αν καί τρις έπανειλημμένως ήττήθησαν, έξηκολούθουν όμως νά παραμένωσιν έν Θράκη καί βλέπομεν τούς "Αβαρας κατερχομένους μέχρις Άδριανουπόλεως, δπου τφ 587 νικώνται καί δια
σκορπίζονται, δπως λέγει 6 Θεοφύλακτος, χωρίς νά δηλοϋται, άν έπέστρεψαν
καί είς τά ϊδια. Φαίνεται δτι παρέμειναν εις τάς βυζαντινάς χώρας, διότι τφ
591 βλέπομεν αυτούς προελαύνοντας μέχρι Τσουρουλοϋ καί Σηλυβρίας καί
κατατροπώνοντας μάλιστα τον στρατηγόν Πρίσκον καί τον υποστράτηγον
Σαλβιανόν. Ό Ηράκλειος άπησχολημένος ών μέ τον κατά των Περσών πό
λεμον ήναγκάσθη νά συνομολογήση ειρήνην προς τόν Χαγάνον, δηλ. τον ηγε
μόνα των Άβάρων.
’Επί Κωνσταντίνου τοϋ Ε ' (Κοπρωνύμου) οΐ Βούλγαροι έπανειλημμένως είσέβαλον εΐς την Θράκην δηοΰντες καί καταστρέφοντες αυτήν, άλλα καί
έπανειλημμένως περί τά 775 κατετροπώθησαν υπό τού αύτοκράτορος είς Με
σημβρίαν, Άγχίαλον, Βάρναν καί άλλαχοϋ καί άρκούντο>ς έταπεινώθησαν.
Έπέπρωτο ή πολύπαθης αΰτη χώρα νά μη μείνη ήσυχος ούτε επί 10
συνεχή ετη. Καί δλοι μέν οί βάρβαροι λαοί καί δλαι αί άγριαι όρδαί αί ojco
βορρά προς νότον κατερχόμεναι καί διά τής Θράκης διερχάμεναι έβλαπταν
καί κατέστρεφον αυτήν, ιδία δμως οί Βούλγαροι, οί πολλαχώς ύπό των 'Ελ
λήνων εύεργετηθέντες, επί ολοκλήρους συνεχείς αιώνας ούδ’ επί στιγμήν άφήκαν τήν τάλαιναν Θράκην καί τούς κατοικοϋντας αυτήν άδιατάρακτον καί απερίσπαστον. Καί ιδού μόλις συνήλθον έκ τής ταπεινώσεως, εΐίς ήν εϊχεν υποβά
λει αυτούς Κωνσταντίνος ό Ε ' κατέστησαν καί πάλιν επικίνδυνοι ύπό τόν νέον
ηγεμόνα των Κρσΰμμον, ό όποιος εΐσβαλών είς την Θράκην υπερέβαλε πάντας
τούς προκατόχους του ώς προς τήν ωμότητα καί τά θηριώδη ένστικτά του.
Καί κατά τόν χρονογράφον Θεοφάνην, έπιπεσόντες οί Βούλγαροι περί τόν
Στρυμύνα ποταμόν εναντίον τοϋ στρατιωτικού ταμείου έφόνετ*σαν τούς φρουρούντας αυτό καί άφήρεσαν 1100 λίτρας χρυσού, ήτοι περί τά 22 έκατομ.
σημερινών δραχμών. ’Επίσης ό Κρούμμος αίφνιδίως καταλαβών τήν Σαρδικήν (σημερινήν Σόφιαν) κατέσφαξε περί τάς 6 χιλιάδας στρατιωτών μή υπο
λογιζόμενου τού λοιπού πλήθους τών κατοίκων.
Ή Σαρδική άνήκεν είς τούς Βουλγάρους, αλλά φαίνεται, οτι νικηθέντες
καί ταπεινωθέντες επί Κωνσταντίνου τοϋ Ε ' ήναγκάσθησάν ν’ αποδώσουν
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ταύτην εις τούς Βυζαντινούς και ήδη ανακτά ταύτην ό Κροΰμμος.
Την όλεθρίαν ταύτην προέλασιν τοϋ Κρούμμου δεν ήχο δυνατόν οι έν
Κω νσταντ ινουπόλει νά βλέπωσιν απαθώς· διά τούτο βλέπομεν, ότι 6 αύτοκράτωρ Νικηφόρος αναλαμβάνει τόν αγώνα κατά τών Βουλγάρων, τούς εκδιώ
κει δχι μόνον από την Σαρδικήν άλλα τούς καταδιώκει και εντός τών ορίων
τού κράτους των. Καί ενώ νικητής προχωρών προσεγγίζει εις την αυλήν τού
Κρούμμου, την όποιαν κυρίεύων θά έθετε τέρμα εις τάς έπιδρομάς τών βαρ
βάρων τούτων, τή ραδιουργία τών εχθρών του έν Κωνσταντινουπόλει ανα
καλείται καί αναγκάζεται έγκαταλείπων ημιτελές τό εργον του νά έπανακάμψη
εις τήν πρωτεύουσαν κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τού άγώνος. Τω 811
παρασκευασθείς οίκονομικώς καί στρατιωτικώς εκστρατεύει καί πάλιν κατά
τών Βουλγάρων καί στρατοπεδεύει περί τήν Μαρκέλλαν, φρούριον τής βο
ρίου Θράκης ('Τάμπολις). Ό Κροΰμμος καταπτοηθείς από τήν ραγδαίαν
εκείνην προέλασιν τοΰ Νικηφόρου έζήτησεν ειρήνην άλλ’ επειδή πολλάκις
οί βασιλείς τής Κωνσταντινουπόλεως έξηπατήθησαν υπό τού έθνους εκείνου,
at προτάσεις αυτού δεν έγένοντο δεκταί. Ό Νικηφόρος τόν κατεδίωξε μέχρι
τοΰ στρατοπέδου του, τό όποιον μετά πεισματώδη καί αιματηρόν μάχην έκυρίευσε καί διήρπασεν.
Ή άλωσις αύτη τής αύλής τοΰ Κρούμμου έλαβε χώραν τή 20ή Ιουλίου,
τή 5έ 25η τοΰ αυτού μηνός βλέπομεν αίφνης τόν Νικηφόρον πολιορκούμενον έν τφ στρατόπεδα) αυτού καί εις τόν έσχατον περιερχάμενον κίνδυνον.
Π ώ ς ό προ πέντε ήμερων πανικόβλητος καί άπηλπισμένος Κροΰμμος εντός
τόσον μικρού χρονικού διαστήματος κατέστη επιθετικός καί φοβερώτατος, εί
ναι μυστήριον, τό όποιον καί αυτοί οί τής εποχής εκείνης χρονογράφοι αδυ
νατούν νά διαλευκάνωσιν. Τό βέβαιον είναι οτι ο Νικηφόρος εύρέθη πολιορκημένος καί έκτεθειμένος εις τόν έσχατον κίνδυνον. Καί έπειδή πάσα ύποχώρησις αυτού κατέστη αδύνατος ήναγκάσθη νά περιχαρακωθή καί νά άναμείνη τήν έφοδον τών πολεμίων ^ιά νά άποθάνη ένδόξως μαχό,μενος.1 Κατά
τήν κρίσιμον ταύτην ώραν μέγα μέρος τοϋ στρατού του τόν έγκατέλιπε διασκορπισθέν τήθε κακείσε. Παρέμειναν έν τφ στρατοπέδω τά κράτιστα τών
ταγμάτων καί οι όίριστοι τών αξιωματικών, εις τούς οποίους ό Νικηφόρος
είπε καθαρά, «ότι καν πτερωτοί γενώμεθα μηδείς έλπίση διαφυγείν τόν όλε
θρον». Καί πράγματι τήν πρωίαν τής 25ης Ιουλίου, μάχης κρατεράς γενομένης, ό βασιλεύς καί άπαντες οί περί αύτόν γενναίως πολεμήσαντες επεσον
ήρωϊκώς περί τήν σημαίαν τοϋ Χριστού. Ό δέ ώμος Κροΰμμος κόφας τήν
κεφαλήν τού Νικηφόρου καί κρεμάσας επί ξύλου έπεδείκνυεν αυτήν έφ’ ίκανάς ημέρας εις τόν στρατόν του, τούς συμμάχους καί εις τούς αιχμαλώτους
του. Μεθό άπογυμνώσας τό κρανίο ν καί καθαρίσας αυτό, τό επηργύρωσε καί
τό μετεχειρίζετο ώς ποτήριον, πίνων δι’ αύτοϋ οίνον κατά τά συμπόσιά του.
Καί μετά τόν θάνατον τού Νικηφόρου οί Βούλγαροι Ιξηκολούθησαν τό έργον
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των λεηλατοΰντες απασαν την χώραν περί την Άγχίαλον, τό Κάστρον Π ρ ο 
βάτου, κείμενον εν τη ’Ανατολική Θράκη καί τό όποιον κατά τά εκκλησια
στικά χρονικά ύπήρξεν έδρα Επισκόπου τής επαρχίας ΑΙμιμόντου υπό την
Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως, την Βέρροιαν καί Νίκαιαν (σημερινόν Κουλελί) άμφοτέρας πόλεις τής ’Ανατολικής Θράκης, την Φιλιππούπολιν, Καβά
λαν καί άλλας πόλεις. Τ ί δέ επραττεν έναντι τούτων ό διάδοχος τοΰ Νικη
φόρου Μιχαήλ Α ' δ Ραγκαβές; ’Ασθενέστατος τον χαρακτήρα, κατά τούς
πρώτους μήνας τής βασιλείας του ήσχολεΐτο εις τά τής εικονομαχίας, διότι,
ώς γνωστόν, κατά την εποχήν αυτήν έταράσσετο ή Εκκλησία από τό ζήτημα
τής εικονομαχίας. Καί μόνον δταν είδεν οτι οι Βούλγαροι υπό τήν αρχηγίαν
του Κρούμμου κατέλαβον τό άξιόλογον φρούριον τής Μεσημβρίας καί οτι
διατρέχοντες λεηλατούν ολόκληρον σχεδόν τήν Θράκην, τότε μόλις έδέησε
νά συγκεντρώση ισχυρόν στρατόν και νά πορευθή εναντίον αυτών. Τήν 22αν
’Ιουνίου τοΰ 813 συνεκρούσθη μετά τοΰ έχθροΰ παρά τήν Άδριανούπολιν*
καί ένω τά άκρα τοΰ στρατοΰ του διοικούμενα υπό των γενναίοιν στρατηγών
Άπλάκη καί Λέοντος Βάρδα ενικών τούς απέναντι των τεταγμένους Βουλ
γάρους, ό ίδιος ό αύτοκράτωρ ό κατέχων τό μέσον, άνευ ανάγκης έδωκε πρώ
τος τό σύνθημα τής ύποχωρήσεως γενόμενος ούτως αίτιος μεγάλης καί αι
σχρός ήττης τών βυζαντινών οπλών.
Μετά τήν εύκολον αυτήν επιτυχίαν ό Κροΰμμος έγινε ν άγριώτερος. ’Επί
εννέα ολοκλήρους μήνας δεν έπαυσε πορθών καί λεηλατών τήν Θράκην έκυρίευσε πάμπολλα φρούρια, ώς λ.χ. τό τοΰ Ά θύρα (Μπουγιούκ - Τσεκμετζέ),
τής Σηλυβρίας, τής Δαώνης, τής Ραιδεστοΰ, τοΰ Ά π ο ο υ καί αυτήν τήν Ά δριανούπολιν* διέταξε τήν πυρπόλησιν καί καταστροφήν τών εκκλησιών, τών
μοναστηρίων, τών παλατίων, τών εμπορείων καί άπήγαγε πλήθος αιχμάλω
των καί λαφύρων. Οί αιχμάλωτοι άνήρχοντο εις 10 χιλ. άνδρας πλήν των
γυναικών καί παιδιών* απαντας τούτους ώδήγησεν εις Βουλγαρίαν κατ’ Αύ
γουστον τοΰ 813. Μεταξύ τών αιχμαλώτων ήσαν καί οί Ιπίσημοι καί. δ άρχιερεύς τής Άδριανουπόλεως Μανουήλ, δ οποίος έσφάγη μαρτυρήσάς διά
τον Χριστόν επί τοΰ διαδόχου τοΰ Κρούμμου καί μετ’ αύτοΰ πολλοί άλλοι
Άδριανουπολΐται καί Θράκες. ’Αφορμή δέ τοΰ μαρτυρικού του θανάτου υ
πήρξε τό γεγονός, οτι έδίδασκε τον χριστιανισμόν καί είχε προσηλυτίσει πολ
λούς Βουλγάρους.
Τό μαρτύρων τοΰ Μανουήλ περιγράφει δ βυζαντινός ιστορικός Γεώργιος Κεδρηνός καί ή εκκλησία γεραίρει τήν μνήμην αύτοΰ καί τών σύν αύτώ
άθλησάντων τήν 22αν ’Ιανουάριου. Καί κατά τόν συναξαριστήν έχει ούτως.
«Τή αυτή ήμερα μνήμη τών Α γίω ν Μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου,
Πέτρου, Λέοντος, Σιωνίου, Γαβριήλ, Λέοντος, Παρόδου καί τών λοιπών
τριακοσίων έβδομήκοντα επτά».
Ό Κροΰμμος μετ’ ολίγον ήτοιμάσθη νά έπέλθη καί κατ’ αυτής τής πρω-
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τευούσης. Ό διαδεχθείς τον Μιχαήλ, Λέων ε ' ό ’Αρμένιος μετά μιεγάλης δυνάμεως έξεστράτευσε κατ’ αύτοΰ καί Ιλθών έστρατοπέδευσε παρά την Με
σημβρίαν οχι πολύ μακράν των Βουλγάρων. Καιροφυλακτήσας δέ επιπίπτει
έν καιρω νυκτός κατά των Βουλγάρων, εις τούς οποίους επέφερε πανωλεθρίαν.
Μάχη σχεδόν δεν έγινεν, αλλά σφαγή αδιάκοπος. Ό Λέων άπηγόρευσε να
συλλαμβάνωνται αιχμάλωτοι. Καί αυτοί ο! παιδες καί αύταί α'ι γυναίκες έθανατώθησαν. Ό λίγιστοί μόνον διεσώθησαν μετά του Κροΰμμου, ό όποιος επί
σης επληγώθη σοβαρώς καί μετ’ ολίγον άπέθανεν έκ τής πληγής ή καί έξ
αποπληξίας. Τόση δέ ήτο ή φθορά, την οποίαν ύπέστησαν καί τόσος ό τρό
μος, τον όποιον ήσθάνθησαν οί Βούλγαροι, ώστε τρομοκρατ ηθέντες επί 75
έτη δεν έτόλμησαν νά επιχειρήσουν καμμίαν αξίαν λόγου επιδρομήν κατά
τού Βυζαντινού κράτους.
Κατά την εποχήν ταύτην τό Βυζαντινόν κράτος ήτο διηρημένον εις με
γάλα τμήματα, τά όποια έλέγοντο θ έ μ α τ α , ανάλογα δηλ. προς τάς ση
μερινός Γενικάς Διοικήσεις. Ή Μακεδονία καί έν μέρος τής Θράκης άπετέλουν έν θέμα* καί ένω πρωτεύουσα του θέματος τούτου ήτο ή Άδριανούπολις, τό τμήμα τούτο τής Θράκης επί τι χρονικόν διάστημα έθεωρήθη ώς
αποτελούν μέρος τής Μακεδονίας καί διά τούτο ό Βασίλειος, εις των Ικανωτέρων καί διαπρεπέστερων αύτοκρατόριον τού Βυζαντίου, ένω κατήγετο έκ
Θράκης γεννηθείς έν Χαριουπόλει παρά τήν Άδριανούπολιν, ώνομάσθη Μακεδών χωρίς νά είναι τοιούτος. Δύσκολον είναι νά καθορισθούν μέ ασφαλή
ακρίβειαν τά όρια τού θέματος τής Θράκης* ταΰτα έποΐκιλλον κατά διαφό
ρους έποχάς. Αυτός 6 αύτοκράτιορ Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος λόγον
ποιούμενος περί θεμάτων τής Δύσεως, δηλαδή τής Ευρώπης λέγει' « II ρό>τον
θέμα τό έπί τής Δύσεως Ευρώπης κείμενον γής τό όνομάζομεν Θρακφον, έν
φ τό Βυζάντιον ιδρυται καί τό των Ρωμαίων βασίλειον». Περιελάμβανε δέ
κατά τάς μαρτυρίας τού ίδιου μικρόν σχετικώς τμήμα τής αρχαίας Θράκης,
ούτινος πρωτεύουσα ήτο αυτή αύτη ή Κωνσταντινούπολή, σημαντικοί δέ
αυτού πόλεις ήσαν ή Άρκαδιούπολις (Λουλέ - Μπουργάζ), ή Χαριούπολις,
ή Τζουρουλού, ή Ραιδεστός, τό Πάνιον, ή Ηράκλεια, τά "Αθυρα (Μπουγιούκ - Τσεκμετζέ), ή Σηλυμθρία, τό Σωσθένιον, ό Δέρκος καί ή Βιζύη. Τό
θέμα τής Θράκης μετά τήν έγκατάστασιν των Βουλγάρων έν τή μεταξύ "Ιατρού
καί Αΐμου χώρα ορίζεται κατά τον καθηγητήν τού Πανεπιστημίου κ. ’Αδα
μάντιου, από γραμμήν, ό όποια αρχίζει ολίγον κάτω τής Σωζοπόλεως (τής
παλαιοτέρας ’Απολλωνίας) προς τον Εΰξεινον, κατέρχεται προς τό Διδυμότειχον, διευθύνεται προς δυσμάς, εΐτα στρέφει όπίσω καί τέλος καταβαίνει
προς τήν θάλασσαν ακολουθούσα πιθανώς τον ρούν τού "Εβρου. Έκάστου
θέματος προίστατο ανώτατος άρχων, ό όποιος ώνομάζετο στρατηγός. 'Ο στρα
τηγός δέ ούτος είχε συγχρόνως τήν ύπερτάτην αρχηγίαν των στρατευμάτων
τού θέματός του καί τήν άνωτάτην πολιτικήν διοίκησιν αυτού. Διότι ένεκα
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των συνεχών και αδιάλειπτων έζωτε ρικών κινδύνων, εις τούς οποίους ήτο έκτεθειμένον τό κράτος, ήτο απαραίτητος ή συνύπαρξις τής δλης κυβερνητι
κής δυνάμεως εις χεΐρας ενός άνδρός είς έκαστον θέμα. Δηλαδή τό έπ'ι τόσα
ήδη ετη διαρκώς μελετώμενον καί μήπω έφαρμοσθέν σύστημα τής άποκεντρώσεως καί αύτοδιοικήσεως ήτο εν πλήρει ίσχύϊ έν τω Βυζαντινω κρατεί προ
1200 καί πλέον έτών. "Εκαστος στρατηγός είχεν ύπό τάς διαταγάς του πολ
λούς στρατιωτικούς καί πολιτικούς άρχοντας, ώς λ.χ. τούς κλεισουράρχας καί
τουρμάρχας. Κλεισουράρχαι έλέγοντο εκείνοι οί οποίοι ήσαν επιτετραμμένοι
νά φυλάττουν τάς κλεισούρας, τάς στενωπούς ή τά δερβένια, έξ ού ύπό των
’Οθωμανών βραδύτερον καί δερβέν - αγάδες εκαλούντο οΰτοι.
Κατά τό .893, οπότε αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου ήτο Λέων ο Σοφός,
Τσάρος των Βουλγάρων ήτο ό Ισχυρός καί φιλόδοξος Συμεών, ό όποιος έλαβεν ελληνικήν ανατροφήν καί παίδευσιν έν Κωνσταντινουπόλει. Μόλις δέ άνέλαβε τήν ηγεμονίαν των Βουλγάρων, αποδίδω ν οίονεί τά τροφεία, έκήρυξε
τον πόλεμον κατά τού Βυζαντίου είσβαλών είς τήν Θράκην καί κατατροπώσας τάς κατ’ αυτού άποσταλείσας στρατιάς. ’Ονειροπολεί τήν ίδρυσιν Βουλγαοοελληνικού κράτους καί έτιτλοφόρει εαυτόν «Τσάρον των Βουλγάρων καί
αύτοκράτορα των Ρωμαίων (Βυζαντινών). Ό Λέων έφάνη μέχρις εγκληματικότητος αδρανής άφήσας νά τού διαφύγη ή ευκαιρία, οπότε αί στράτιαί
τού Συμεών κατ’ έπανάληψιν κατετροπώνοντο ύπό τού Μαγυάρου (Τούρκοι
καί Ο ύγγροι), .... νά κινηθή καί ούτος κατ’ αυτών καί ν’ απαλλαγή ενός τό
σον επικινδύνου εχθρού. Λεν παρήλθεν όμως πολύς καιρός καί έπλήρωσε πο
λύ ακριβά τήν άδράνειάν του αυτήν. Ό Συμεών εύρών αφορμήν εισέβαλε
καί πάλιν εΐς τό βυζαντινόν κράτος. Π αρά το Βουλγαροφυγον (τδ σημε
ρινόν Βαβά - Έσκί) τής ’Ανατολικής Θράκης δ βυζαντινός στρατός, τού
οποίου ηγείτο Λέων ό Κατακαλών άντεπεξήλθε μέν κατά τού Συμεών, ύπέστη δμως πανωλεθρίαν. Καί έπί Κωνσταντίνοι) τού Πορφυρογέννητου οι
Βούλγαροι έξηκολούθησαν επίσης τον πόλεμον κατά των Βυζαντινών εις τά
πεδία τής Θράκης. Κατέλαβον, άν καί πρόσωρινώς τήν Άδριανούπολιν καί
ένίκησαν παρά τήν Άγχίαλον τον βυζαντινόν στρατόν. Ευτυχώς οτι περιπλακείς 6 Συμεών είς πόλεμον προς τούς Σερ6ους καί Κροάτας καί νικηθείς τώ
927 άπέθανε καί ούτως άνέπνευσαν οί Βυζαντινοί.
’Επί Βασιλείου Β ' τού Βουλγαροκτόνου (963— 1025) οι Βούλγαροι,
ένθαρρυνθέντες από τό νεαρόν τής ήλικίας τού αύτοκράτορος καί από τούς
εσωτερικούς περισπασμούς τής αυτοκρατορίας, ύπό τον ηγεμόνα αύτών Σα-·
μουήλ καταλαμβάνουν τήν Δυτικήν Μακεδονίαν καί λεηλατούν τήν Θράκην.
Ό Βασίλειος άναλαβών προσωπικώς την αρχηγίαν τού στρατού είσέβαλεν
είς τήν Βουλγαρίαν καί έπεχείρησε νά έκπορθήση τήν πρωτεύουσαν των
Βουλγάρων, άλλ’ έφάνη ατυχής ένεκα τής διαβολής τού στρατηγού του Κον
τοστεφάνου, δστις μισών έτερον στρατηγόν, τόν Λέοντα Μελισσηνόν, τον ό
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ποιον άφηκεν 6 Βασίλειος φύλακα των δρεινών διαβάσεων, προσέρχεται εις
τον Βασίλειον και λέγει είς αυτόν, δτι ό Μελισσηνός έγκατέλιπε τήν θέσιν
του καί άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολη» διά νά καταλάβη τον θρόνον. Ό Βα
σίλειος πιστεύσας είς τάς συκοφαντίας διέταξεν έσπευσμένην ΰποχώρησιν. Ό
Σαμουήλ ευρισκόμενος επί του Αίμου καί μή τολμών νά άντιπαραταχθή προς
τά βυζαντινά στρατεύματα, δταν είδε τήν άτακτον ΰποχώρησιν του Βασι
λείου, επιτίθεται κατ’ αΰτοΰ καί προξενεί φοβέραν καταστροφήν. Μόλις διεσώθη ό Βασίλειος καταφυγών είς Φιλιππούπολιν. Ε κεί βεβαιωθείς περί τής
συκοφαντίας έκάλεσε τον Κοντοστέφανον, τον οποίον οχι μόνον έπέπληξεν
αΰστηρώς, αλλά κατά τον χρονογράφον* «ήνάγκασε τον βασιλέα διά τήν
άναίσχυντον ίταμότητα άναπηδήσαί τε τοΰ ίίρόνου καί των τριχών αΰτοΰ καί *
τής γενειάδος λαβόμενον κατασπάσαι είς γην». Δηλαδή τον έπιασεν από τά
γένεια καί τον ερριψε κάτω εις τήν γην (981). ΟΙ Βούλγαροι άποθρασυνθέντες δεν έπαυσαν παρενοχλοΰντες τάς βυζαντινάς επαρχίας άν καί πολλάκις ένικήθησαν. Τφ 999 ό Βασίλειος είσβαλών είς Βουλγαρίαν διά Φιλιππουπόλεως έξεπόρθησε καί κατεδάφισε τά περί τήν Τριαδίτσαν (Σόφιαν)
φρούρια καί κατόπιν έπανήλθεν είς Μοουνούπολιν (σημερινήν Καμοτινήν ή
Γκιουμουλτζίναν). Έ ν συνεχεία κατ’ έτος σχεδόν εκαμνεν έπιδρομάς 6 Βα
σίλειος είς Βουλγαρίαν κατατροπώνων τούς Βουλγάρους μέχρι τοΰ 103 4,
δπότε εις τήν στενωπόν τοΰ Κλειδιού (Δεμίρ - Ίσ άρ) τό σημερινόν Σιδηρόκαστρον εδωκεν τό τελευταΐον καί καίριον κτύπημα. Ό Σαμουήλ μόλις κατώρθωσε νά σωθή* 15 χιλιάδες Βούλγαροι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Τού
τους έχώρισεν είς εκατοντάδας ό Βασίλειος καί τούς μεν 99 έξ έκάστης εκα
τό ντάδος ετύφλωσε, ένα δέ άφήκε μονόφθαλμο ν διά νά χρησιμεύση ώς οδη
γός καί έν τοιαύτη καταστάσει τούς άπέστειλε προς τον βασιλέα των είς
Περλεπέν. Ό Σαμουήλ επί τφ θεάματι τούτων από τον τρόμον του καί από
τήν λύπην του έλιποθύμησε καί μετά δύο ημέρας άπέθανεν.
Ό Βασίλειος άφοϋ κατέλαβε πολλάς πόλεις καί φρούρια κατέρχεται καί
πάλιν είς Μοσυνούπολιν καί έκεΐθεν είς Θεσσαλονίκην. 'Ό λη ή Βουλγαρία
ΰπετάγη καί έγινε βυζαντινή επαρχία. Τόσον τρόμον ένέπνευσεν είς τούς
Βουλγάρους τό δνομα τοΰ αΰτοκράτορος, ώστε μόλις ήκουον, δτι φθάνει
κάπου, έκραύγαζον* «Μπεγκαΐτε, Τσέζαρ», δηλαδή φύγετε, ό αΰτοκράτωρ.
'Εβδομηκονταετής άσθενήσας άπέθανε τή 15η Δεκεμβρίου 1025 καί έτάφη είς τον ναόν της Μονής τοΰ Θεολόγου είς τό προάστιον "Εβδομον, τό
σημερινόν Μακροχώρι.
Μετά 236 έτη, ήτοι τφ 1261 ό βασιλεύς τής Νίκαιας Μιχαήλ ό Π αλαιολόγος, ενώ περιεφερετο μέ τον στρατόν του εξω των τειχών κατασκοπεύων τάς επ’ αΰτών φρουράς των σταυροφόρων ό λογοθέτης αΰτοΰ Δημήτριος Τατρόπουλος εύρεν εντός των ερειπίων τής μοιής πτώμα ανθρώπου
άπεξηραμμένον καί ακέραιον κείμενον εντός ανοικτού τάφου, έκ τής έπιγρα-
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φής τοϋ όποιου άνεγνώρισεν, cm ήτο τοϋ μεγάλου βασιλέως Βασιλείου. Ειδο
ποιηθείς ό Μιχαήλ έστειλε πολυτελή συνοδείαν εξ αρχόντων, ιερέων και ψαλ
τών, ο! όποιοι παραλαβόντες τό πτώμα και περιτυλίξαντες με πολύτιμα χρυ
σοκέντητα μεταξωτά υφάσματα μετέφεραν έν ψαλμοϊς καί ϋμνοις είς την
σκηνήν του καί κατόπιν μέ μεγάλην πομπήν είς Σηλυβρίαν καί ένεταφίασαν
αυτό έν τή εκεί μονή τοϋ Σωτήρος.
Καθά δέ μοί διηγήθη ολίγους μήνας προ τού θανάτου του, ό έκ Σηλυβρίας καταγόμενος σεβαστός καί πολυίστωρ άοίδιμος ’Αναστάσιος Σταμούλης κατά τούς τελευταίους μήνας προ τής έκκενώσεως τής αλησμόνητου πατρίδος μας ’Ανατολικής Θράκης χωρικός τις προσελθών είπεν είς αυτόν, βτι
άνεκάλυψε κάπου τάφον είς τον οποίον κατερχόμενός τις διά κλίμακος συνήντα κρύπτην ήσφαλισμένην διά σιδηράς θύρας. Κρίνουν τις έκ των ιστορι
κών περιγραφών καί τεκμηρίων συμπεραίνει, ότι πρόκειται περί τοϋ τάφου
τοϋ Βασιλείου του Βουλγαρσκτόνου. 'Ο μακαρίτης Σταμούλης λάτρης των
αρχαιοτήτων καί έπιθυμών νά συντέλεση είς την έπαλήθευσιν ενός σημαντικωτάτου ιστορικού καί έθνικοϋ γεγονότος άπεφάσισε δι’ ιδίων εξόδων νά
διενεργήση ανασκαφάς είς τον χώρον εκείνον. 5Έδει όμως νά εχη καί τήν
σχετικήν τού οικείου 'Τπουργείου προς τοΰτο άδειαν. ’Έγραψεν είς ’Αθήνας,
άλλ’ έως ότους κινηθή ή παροιμιώδης ελληνική γραφειοκρατία, παρήλθον μή
νες ολόκληροι, έπήλθεν ή έκκένωσις καί ό Βασίλειος έμεινε τεθαμμένος έν
τή Θρακεία γή φύλαξ καί φρουρός τής Ελληνικής Θράκης μέχρι τής άναβιώσεως καί πάλιν αυτόθι τού Ελληνισμού.
Μόλις άπηλλάγη ή Θράκη από τούς Βουλγάρους, άλλος βάρβαρος λαός
εισβάλλει είς αυτήν, οι Πετσενέγοι. Λαός νομαδικής, τουρκικής φυλής έκκινήσας από τάς περί τον Βόλγαν χώρας καί διελθών διά τής Βεσσαραβίας
καί Κριμαίας εισήλασεν είς τό βυζαντινόν κράτος καί ως λέγεται πλήθος
800 χιλιάδων έλεηλάτησε τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί Βουλγαρίαν. Κατά
τό 1049 στρατός αύτοκρατοριΤίος όρμήσας εξ Άδριανουπόλεως συθηντήθη
μετά τών Πετσενέγων περί τήν 'Τάμπολιν, άλλ’ ένικήθη. ’Επί πέντε ολό
κληρα έτη έξηκολούθησαν λεηλατοϋντες καί πυρπολούντες τήν Θράκην καί
Μακεδονίαν. Πολλάκις απεστάλησαν κατ’ αυτών βασιλικά στρατεύματα, τά
οποία άλλοτε μεν ενική σαν αυτούς, άλλοτε δέ έ νικώ ντο ύπ’ αυτών, χωρίς όμως
νά δύνανται τελειωτικώς νά τούς εκδιώξουν από τήν Θράκην, μέχρι τοϋ 1091,
όπότε ’Αλέξιος ό Κομνηνός ένίκησεν αυτούς παρά τον 'Έβρον ποταμόν καί
τούς έξηνάγκασεν άλλους μέν ν’ άποσυρθοϋν είς τήν Βουλγαρίαν, άλλους δέ
νά τραπούν προς τήν Ουγγαρίαν, οπού συν τφ χρόνω συνεχωνεύθησαν μετά
τών ιθαγενών.
'Ως νά μή ήρκουν δέ αί δηώσεις, αί καταστροφαί καί αί έρημώσεις, τάς
οποίας έπροξένουν εις τήν Θράκην αί άγριαι καί βάρβαροι όρδαί αί από
βορρά συνεχώς κατερχόμεναι, από τοϋ 1096 προσετέθη καί νέος εχθρός φο-
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βέρος και Επικίνδυνος από τής Δύσεως αύτήν την φοράν προερχόμενος και
όχι είδωλολατρικός, όπως ήσαν οι μέχρι τούδε, άλλα χριστιανικός. Ή τ ο δέ
ό εχθρός ούτος, οΐ σταυροφόροι, οι όποιοι ενώ ειχον ώς κύριον καί αρχικόν
σκοπόν την άπελευθέρωσιν των 'Αγίων Τόπων από τούς Σελτζούκους Τούρ
κους — άγιος βεβαίως καί άξιος παντός επαίνου 6 σκοπός των — έλησμόνησαν τοΰτο καί έπεδόθησαν καθ’ οδόν εις σφαγάς καί λεηλασίας των χρι
στιανών. Καί επειδή ήμεΐς ένδιαφερόμεθα διά την Θράκην εχομεν την ύποχρέωσιν ν’ άναφέρωμεν ενταύθα, οτι οι σταυροφόροι διερχόμενοι διά τής
Θράκης προέβησαν εις διαρπαγάς των πραγμάτων, εις σφαγάς των ανθρώ
πων καί έν γένει εις παντοίας καταστροφάς τής χώρας.
Κατά την γ ' σταυροφορίαν ό βασιλεύς των Γερμανών Φρειδερίκος δ
Α ', επειδή ό τότε αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου Ίσαάκιος δεν έτήρησε τάς υπο
σχέσεις του, κατέλαβε τήν Φιλιππούπολιν καί την Όρεστιάδα (Άδριανούπολιν), τά δέ στρατεύματα αυτού διασπαρέντα άνά τήν Θράκην έτράπησαν
εις έκδρομάς προς άνεύρεσιν τροφών.
Συγχρόνως προς τούς σταυροφόρους τήν έποχήν ταύτην έκακοποίουν
τήν Θράκην καί οί Βλαχοβούλγαροι, εναντίον των οποίων έξεστράτευσεν αυ
τοπροσώπως δ Ίσαάκιος προελάσας εις Ραιδεστόν καί έκεΐθεν εις Κύψελά,
πόλιν άρχαίαν τής χώρας των Όδρυσσών, τά σημερινά "Τψαλα πλησίον
τής Κεσσάνης. Έκεΐ ό στρατός επαναστατήσας καθήρεσε τον Ίσαάκιον καί
άνηγόρευσεν αύτοκράτορα τον αδελφόν του ’Αλέξιον, επίσης ανάξιον καί
άπάνθρωπον έν ταύτω, διότι συλλαβών τον εις Μάκρην καταφυγόντα Ίσ α 
άκιον έτύφλωσεν αυτόν καί τόν έφυλάκισεν εις τό προάστειον τής Κωνσταν
τινουπόλεως τό καλούμενου Διπλοκιόνιον, τό σημερινόν Μπεσίκ - Τασί, "Ο
υιός τού Ίσαακίου Αλέξιος ό δ ' έλθών είς συνεννόησιν μέ τούς σταυροφό
ρους καί ύποσχεθείς εις αύτούς πλήν άλλων ωφελημάτων καί τήν υποταγήν
τής Ανατολικής Εκκλησίας εις τήν Δυτικήν κατώρθωσε μέ τήν βοήθειαν
τού Π άπα καί των σταυροφόρων νά καταλάβη τόν θρόνον μετά τού1τυφλού
πατρός του. Ό θειος του ’Αλέξιος δ γ ' δραπετεύσεις έκ Κωνσταντινουπό
λεως έφθασε τό πρώτον εις τήν Θρακικήν πόλιν Δεβελτόν, δυτικώς τής Με
σημβρίας καί έκεΐθεν εις Ά,δριανούπολιν, δπόθεν ήρχεν ολοκλήρου τής Θρά
κης. Ή κατάστασις δμως αυτή πολύ ολίγον διήρκεσε, καθόσον οί σταυροφό
ροι γενόμενοι κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως τφ 1204 έξεδίωξαν καί τόν
’Αλέξιον γ ' έξ Άδριανουπόλεως κατακτήσαντες ολόκληρον τήν Θράκην καί
είς πολλήν βίαν καί ύβριν έκτραπέντες. Π ρο πάντων δέ ή Άδριανούπολις
επαθε τά πάνδεινα από τούς Ενετούς καί τά πέριξ αυτής. Ο ί "Ελληνες ό’μως μή ανεχόμενοι τάς καταπιέσεις των Φράγκων άπεφάσισαν διά παντός
τρόπου νά άπαλλαγώσιν αύτών. "Οθεν προ των παρόντων κακών λησμονήσαντες δσας συμφοράς ύπέστησαν από τούς Βουλγάρους έν τφ παρελθόντι,
έρχονται είς συνεννόησιν μετ’ αυτών, ζητούν τήν αρωγήν των προς άπαλλα-

Ή Θράκη άιώ τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου μέχρις άλώσεως τής Κων)πόλεως

1δ5

γην από των Ενετών επί τη συμφωνίφ ν’ αναγνωρίσουν τον ήγεμόνα των Βουλ
γάρων Ίωαννίσην αύτοκράτορα επί ΐσοις οροις, δηλαδή 'Έλληνες καί Βούλ
γαροι νά θεωρούνται εξ ίσου υπήκοοι τοΰ αύτοκράτορος. Ά φοΰ έθεσαν τάς
βάσεις τής συνεργασίας των, ήρχισαν την δράσίν των διά τής σφαγής τής
φρουράς του Διδυμοτείχου καί τής άλώσεως τής Άδριανουπάλεως. (X Ε νε
τοί πτοηθέντες άπεσύρθησαν εις Ραιδεστόν καί έξ όλης τής Θράκης· δεν
ίιπελείποντο εις τούς Φράγκους, είμή ή Σηλυβρία, ή Ραιδεστός, ή Φιλιππούπολις καί ή Πρωτεύουσα. Ά λλ’ επειδή οι Βούλγαροι μετά τήν άπομάκρυνσιν των Φράγκων έπεδόθησαν εις τήν λεηλασίαν καί διαρπαγήν άπάσης τής
Θράκης, ο'ι 'Έλληνες μετενόησαν διά τήν μετά των Βουλγάρων σύμπραξίν
των καί έστράφησαν προς τους Φράγκους ζητήσαντες νά συνδιαλλαγώσι καί
από κοινού νά άπομακρύνωσι τούς Βουλγάρους. Καί τφ οντι ot Φράγκοι έθέχθησαν καί ύπεσχέθησαν, ότι θά σεβασθοΰν τάς κτήσεις καί τά αστικά
δικαιώματα των ιθαγενών καί έγκαθίδρυσαν εις τάς δύο μεγαλύτερος επαρ
χίας τής Άδριανουπάλεως καί τοΰ Διδυμοτείχου τον Θεόδωρον Βρανάν τον
Κομνηνόν όνομάσαντες αυτόν βασιλέα επί τφ όριο νά πληρώνη είς τούς Ε νε
τούς ετήσιον φόρον έξ 25 λίτρων χρυσού, δηλαδή 27 χιλ. δραχμών (περίπου
550 χιλ. σημερινών). Ό ’Ιωαννίσης έπεχείρησε νά προσβάλη τό Διδυμότει
χου, άλλ’ άποκρουσθεις ήναγκάσθη νά έπανακάμψη είς τά ίδια. Μή κορεσθείς
βμως, ώς φαίνεται, εκ των τόσων σφαγών καί δηώσεων, τάς όποιας διέπραξεν έν Θράκη καί Μακεδονία ένασμενιζόμενος νά αύτοτιτλοφορήται Ρωμαιοκτόνος κατ’ αντιδιαστολήν προς τον Βουλγαροκτόνον Βασίλειον, των 'Ελλήνων
άποκαλούντων αυτόν Σκυλογιάννην, έπανέλαβε μετ’ ολίγον τό αιμοχαρές έργον του πολιορκήσας μάλιστα καί την Θεσσαλονίκην άλλ’ έδολοφονήθη έκεΐ
καί τον διεδέχθη ό Σβιατοσλάβ συνεχίσας τάς έπιδρομάς τοΰ προκατόχου
του έν Θράκη. Συγκρουσθείς όμως μετ’ ολίγον προς τον λατΐνον αύτοκράτορα Ερρίκον κατετροπώθη ύπ* αύτοΰ καί -ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή είς
Βουλγαρίαν.
Βραδύτερου ό αύτοκράτωρ Ανδρόνικος βλέπων εαυτόν πανταχόθεν! κινδυνεύοντα έκάλεσε τούς Καταλανούς, μισθοφορικόν στρατόν έξ 'Ισπανών,
διά νά πολεμήση τούς έν Μ. Ά σία άναφανέντας Τούρκους. Ό αρχηγός αυ
τών Ρογήρος όπακούσας εις τήν πρόσκλησιν τοΰ αύτοκράτορος διεπεραιώθη περί τό 1304 είς τήν Θρακικήν Χερσόνησον καί παρεχείμασεν είς Καλλίπολιν, Λίγος Ποταμούς, (αρχαία πολίχνη παρά τήν Καλλίπολιν — Γαλα
τάς), είς Σ η στον καί είς Μ άδυτον. Τήν άνοιξιν ήθέλησε νά έπισκεφθη τόν
εις Άδριανούπολιν παραμένοντα βασιλέα Μιχαήλ τόν Θ ', υιόν τοΰ Α νδρο
νίκου. Ά λλ’ έκεΐ έδολοφονήθη μετά των τριακοσίων Ιππέων του, πλήν τριών,
οί όποιοι διασωθέντες ανήγγειλαν τήν προδοσίαν είς τούς έν Καλλιπόλει Κα
ταλανούς. Ούτοι άγανακτήσαντες έσφαξαν τούς πλείστους κατοίκους τής Καλλιπόλεως, μηδ’ αυτών τών νηπίων φεισθέντες. Κατόπιν δέ εντεύθεν όρμώ-
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μενοι Ικυρίευσαν και Ιλεηλάτησαν τάς πέριξ χώρας καί τήν Πέρινθον, τής
όποιας ήβηδόν κατέσφαξαν τούς κατοίκους. Ταΰτα βλέπων ό Μιχαήλ έπήλθε κατ’ αυτών μέ στρατόν συγκείμενον έκ Τούρκων, ’Αλανών, Βλάχων καί
Ελλήνων τής Θράκης καί Μακεδονίας, άλλ’ ένικήθη καί πληγωθείς μάλιστα
μόλις διεσώθη εις Διδυμότειχον. Μετά τήν ήτταν αυτήν απασα ή παραλία τής
ΙΙρόποντίδος παρεδόθη εις τήν διάκρισιν των νικητών. Εις Ραιδεστόν, επει
δή προηγουμένως εΐχον φονευθή μερικοί Καταλανοΐ, ήδη οί ομογενείς των
προς άντεκδίκησιν έσφαξαν άνδρας, γυναίκας καί παιδία καί διά τό έπίκαιρον τής δέσεως της καταστήσαντες αυτήν όρμητήριον έλεηλάτουν καί κατέστρεφον εις μεγάλην ακτίνα τό εσωτερικόν τής Θράκης ούδαμοΰ συναντώντες άντίστασίν τι να. 'Ο Μιχαήλ περιωρίσθη νά άσφαλίση το Διδυμότειχον,
τό Τσουρουλόν (έτσι ελέγετο τότε ή Τυρολόη) καί τήν Άδριανούπολιν μέ
ίσχυράς φρουράς, δλη δέ ή άλλη χώρα έγκατελείφδη εις τήν διάδεσιν των
αγρίων εκείνων νικητών. ’Ανεκδιήγητοι υπήρξαν αί κακουργίαι αί διαπραχδεΐσαι υπό των θηρίων εκείνων. Αι πόλεις ή μία μετά τήν άλλην έκυριεύοντο, ελεηλατοϋντο καί κατεδαφίζοντο. ΕΙς μίαν μόνην επιδρομήν έσφάγησαν
5,000 χωρικοί εις αυτά τά πλησιέστατα περίχωρα τής Γίρωτευούσης. At γυ
ναίκες καί τά παιδία εξηνδραποδίζοντο καί ή Κάλλίπολις μετεβλήθη εις μεγάλην αγοράν δούλων, απου ήρχοντο εκ τής Μ. ’Ασίας Τούρκοι καί ήγόραζον αυτούς. Τά μαρτύρια ταΰτα ύφίστατο ή Θράκη επί δύο ολόκληρα έτη
(1305— 1307), μέχρις ού οι Καταλανοί, άφ’ ενός μεν διότι έκορέσθησαν
σφαγών καί λαφύρων καί αιχμαλώτων, άφ’ ετέρου δέ, διότι επήλθεν ελλετψις
τροφίμων, καθόσον πάσα ή μεταξύ Πρωτευούσης καί Σηλυβρίας χώρα εί
χε ν έρημωθή, έτράπησαν προς τήν Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν, έξ ής ορμισ
μένοι κατέκτησαν τό Δουκατον των ’Αθηνών. Τοιαύτη ύπήρξεν ή βοήθεια
τών πρωτοτύπων καί παραδόξων εκείνων συμμάχων, οί όποιοι πλήν των φο
βερών ληστειών, σφαγών, δηώσεων καί παντός είδους βιαιοπραγιών είσέπραξαν από τό κράτος 1.000.000 χρυσών, δηλαδή 300 έκατομ. περίπου ση
μερινών δραχμών ύπό τύπον μισθών.
Καί μόλις άπηλλάγη ή δύστηνος Θράκη από ένα τόσον άπαίσιον εχθρόν,
ιδού απ’ Ανατολής ενσκήπτει έτερος επίφοβος καί τρομερός εχθρός, ό έπικινδυνωδέστερος πάντων τών μέχρι τοΰδε, ό οποίος έπέπρωτο νά καταφέρη
τό ύστατον καί τελειωτικόν κτύπημα ού μόνον επί τής Θράκης, αλλά και. έφ’
ολοκλήρου τού βυζαντινού κράτους.
Ό εχθρός ούτος ήσαν οί Τούρκοι. ’Αφήνω τήν καταγωγήν αύτών καί
πόθεν προήλθον, πού εγκατεστάθησαν, εις ποια μέρη έπεξετάθησαν έν τή
Ανατολή καί παραλαμβάνιο αυτούς άφ’ ής στιγμής έθεσαν τον πόδα των επί
τής Θράκης:
Οί Τούρκοι διεπερατώθησαν εις τήν Θράκην τώ 1337, άλλ’ άποκρουσθέντες έπανήλθον τώ 1340. Τώ δέ 1355 ό Ό ρ χά ν καταλαβών τήν Καλλί-
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πολιν έγκαθιδρύθη πλέον όριστικώς έν Ευρώπη έπεκτείνας τάς κτήσεις του
διά τής καταλήψεως των ΑΙγός Ποταμών, του Τζουρουλοΰ, τοΰ Πύργου,
τού Διδυμοτείχου και πολλών φρουρίων τής Θράκης. Ό δέ διάδοχος αυτού
Μουράτ ό Α ' κυριεΰσας την Άδριανούπολιν τφ 1361 κατέστήσεν αυτήν πρω
τεύουσαν τοΰ κράτους του. Όρμώμενος δ’ έκεΐθεν κατέλαβεν έν τή μεσημβρινή
Θράκη τά Κουμουλτζινά (Κομοτινή), τό Βαρδάρι καί προελάσας μέχρι τού
Αίμου έγένετο κύριος καί τής Φιλιππουπόλεως. Μετά την κατάκτησιν τής
Θράκης ένίκησε τούς ηγεμόνας τής Βουλγαρίας, Σερβίας καί Βοσνίας καί
κατέκτησε τάς χώρας αυτών. Τοιαύτη υπήρξε ν ή πρώτη τρομερά έκρηξις
τοΰ Όσμανικοΰ κρατήρος. Καί όμως ό Σουλτάνος αυτός δ διαπράξας πάντα
ταΰτα τά κατορθώματα δέν ήξευρε νά γράψη τό όνομά του. "Οταν τφ 1365
παρέστη ανάγκη νά κυρώση συνθήκην τινά διά τής υπογραφής του, εβαζε
τήν παλάμην του μέ μελάνην καί άπετύπωνεν αυτήν είς τό άνω μέρος τοΰ
εγγράφου, αντί υπογραφής καί σφραγΐδος. Τούτο δέ τό έκτύπωμα τής πα
λάμης μέ τούς πέντε δακτύλους, ών οί τρεις μέσοι παρέκειντο συνεχείς, οί δέ
δύο άκροι, δ μικρότερος καί δ μεγαλύτερος άπεΐχον άπ’ εκείνων, άπετέλεσαν
έκτοτε τόν λεγόμενον
Τ ο υ γ ρ ά ν,
δηλαδή τήν ίεράν υπογραφήν τοΰ
Σουλτάνου.
Ό διαδεχθείς τόν Μουράτ Βαγιαζήτ δ Α ' ό έπονομασθείς Ίλντιρίμ, δη
λαδή κεραυνός κατέλαβε ν όχι μόνον τήν Θράκην, αλλά καί ολόκληρον τήν
Βαλκανικήν, στραφείς κατόπιν καί κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν οποί
αν ΐσως θά έκυρίευεν, εάν δέν ένεφανίζετο εις Μ. ’Ασίαν δ αρχηγός των
Μογγόλων Ταμερλάνος, κατά τοΰ οποίου ήναγκάσθη νά έκστρατεύση. ’Επει
δή δέ κατά τήν πολύνεκρον μάχην τής Ά γκυρας (1402) κατεστράφη όλοσχερώς 6 τουρκικός στρατός υπό των Μογγόλων, 0 δέ Βαγιαζήτ αίχμαλωτισθείς άπέθανε μετά έν έτος, παρετάθη ή ζωή τής Κωνσταντινουπόλεως καί
τοΰ Βυζαντινού κράτους επί 51 ακόμη έτη.
Εις τήν Άδριανούπολιν έβασίλευσαν μετά τόν Βαγιαζήτ οί υίοί αυτού
Σουλεϋμάν, Μούσα, Μεχμέτ ό Α ', Μουράτ 6 β' καί τελευταίος, Μεχμέτ ό
β' ο πορθητής. Ή Άδριανούπολις γενομένη πρωτεύουσα των Όσμανιδών
έφθασεν εις τόν κολοφώνα τοΰ μεγαλείου της, διότι οί νέοι κυρίαρχοί της
έκαλλώπισαν αύτήν μέ μεγαλοπρεπή δημόσια οικοδομήματα καί τεμένη καί
δχυρώσαντες αύτήν κατέστησαν δευτέραν πόλιν μετά τήν Κωνσταντινούπολιν. Κατά τήν περίοδον αύτήν ή Άδριανούπολις κατέλαβε θέσιν σπουδαιοτάτην. Οί πρέσβεις των Δυνάμεων μετ’ εύλαβείας προσήρχοντο είς τό μέχρι
προ δλίγων ετών σωζόμενον (ίσως καί μέχρι σήμερον) έρειπιώδες Σεράγιον
τής Άδριανουπόλεως διά νά γίνουν δεκτοί υπό τοΰ Σουλτάνου. Καί όταν έτύγχανον τής εύνοιας αυτής έπλησίαζον περίτρομοι διά νά άσπασθοΰν τό
κράσπεδον τοΰ ίματίου του καί κατόπιν απερχόμενοι άπεσύροντο χωρίς νά
στρέψουν τά νώτα των πρός τό ιερόν πρόσωπον τοΰ Σουλτάνου. Τοιοΰτον
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ήτο το γόητρον των Σουλτάνων της εποχής εκείνης και τοσαύτη ή δύναμις
και ή επιρροή, ήν έξήσκουν επί των ηγεμόνων τής Ευρώπης. ΟΙ "Ελληνες
ώς ήτο επόμενον, ύπέστησαν πολλάς ζημίας ηθικάς καί υλικός. Οί εύποροι
'Αδριανουπολΐται εξετοπίσθησαν από τάς έν τφ κέντρ.ω (Κάστρφ) πλούσιας
καί άρχοντικάς οικίας των καί ύπεχρεώθησαν νά μετοικήσουν είς τά πέριξ
τής πόλεως προάστια, Αί έκκλησίαι καί τά μοναστήρια κατελήφθησαν υπό
των Τούρκων καί μετετράπησαν είς τζαμία καί μεδρεσέδες. "Ολοι οί "Ελληνες ύπεχρεώθησαν νά πληρώνουν διαφόρους φόρους, έκ των οποίων ό οδυ
νηρότερος ήτο τό παιδομάζωμα έκ τοΰ οποίου κατηρτίζετο τό φοβερόν τάγμα
των γενιτσάρων.
Αυτά είναι έν σκιαγραφία καί έν δυνατή συντομία τά σπουδαιότερα πο
λεμικά γεγονότα, τά όποια έξετυλίχθησαν έν Θράκη καί εις βάρος αυτής από
τοΰ 322 π.Χ. μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρ
κων τφ 1453.
Π
Καί ήδη ας έξετάσωμεν έπιτροχάδην, οποία ήτο ή κατάστασις τοΰ Θρακικοΰ λαοϋ από άπσψεως κοινωνιολογικής καί 'Ελληνοθρησκευτικοΰ χαρακτήρος κατά την διάρκειαν τοΰ περιπετειωδεστάτου βίου δέκα οκτώ ολοκλήρων
αιώνων,
’Επί Λυσιμάχου (323 π.Χ.) αί ’Ελληνικά! πόλεις τής Θράκης και ιδία
αί παρά τον Βόσπορον, τον Εΰξεινον Πόντον καί τό Αίγαΐον πέλαγος ήσαν
δπως δήποτε ευτυχείς τουλάχιστον ύλικώς, διότι διακρινόμεναι διά την έμπορικήν Ιδιοφυίαν των άπεκόμιζον διά τοΰ ύπ’ αυτών λίαν έπικερδώς διενεργουμενου εμπορίου άφθονα τά μέσα προς άνετον καί άκοπον διαβίωσιν. 'Η
Θράκη, είς την οποίαν ή 'Ελληνική έπίδρασις από τοΰ Φιλίππου καί τοΰ Μ.
’Αλεξάνδρου διά τής ελληνικής διοικήσεως καί διά των έπ’ αυτής ίδρυθεί
σων αποικιών, είχεν αυξήσει πολύ, έξελληνίσθη τελείως καί κατά την γλώσ
σαν καί κατά τον άλλον βίον.
Τοΰτο ακριβώς έφείλκυσε την προσοχήν του διορατικού καί δαιμόνιου
εκείνου άνδρός, τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, καί άπεφάσισε νά έγείρη τήν νέαν
βασιλεύουσαν πόλιν έν χώραις ελληνικαΐς ή εξελληνισθείσαις. Λέγουν, δτι κατ’
αρχάς ό βασιλεύς έσκέφθη νά καταστήση πρωτεύουσαν του τήν παρά τον
Αίμον Σαρδικήν, τήν σημερινήν Σόφιαν τής Βουλγαρίας, πάλιν δηλαδή έν
Θράκη, κατόπιν όμως εξέλεξε σημεΐον πολύ προσφοοώτερον καί καταλληλότερον προς τάς άνάγκας καί τάς επαγγελίας, τάς οποίας έκλήθη νά εκ
πλήρωσή. Ή πόλις αΰτη των Μεγαρέων ώς έκ τής θέσεως αυτή; έλαβε θαυ
μαστήν έπίδοσιν καί έξαίρετον πολιτικήν αξίαν. Ποιον σπουδαΐον ρόλον θά
διεδραμάτιζεν ή πόλις αΰτη έν τή ιστορία καί αυτός δ Πέρσης στρατηγός
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του Δαρείου Μεγάβαζος διείδε, καί τφ 508 π.Χ. άπεκάλεσε τυφλούς τους
Χαλκηδονίους, όταν έ'μαθεν, οτι αυτοί 17 ετη προ των Μεγαρέων έπροτίμησαν την θέσιν, δπου έκτισαν την Χαλκηδόνα, από την τοποθεσίαν, δπου ολί
γον βραδύτερον έκτίσθη το Βυζάντιον. Ή πόλις αυτή διά πολλών περιπε
τειών διήλθεν. Πέρσαι, Λακεδαιμόνιοι, ’Αθηναίοι, Μακεδόνες, Γαλάται τής
Θράκης καί Ρωμαίοι άλληλοδιαδόχως έγένοντο κύριοι αυτής. 'Ό λ α ι δμιος
αύταί αί εξωτερικοί περιπέτειαι δεν ήδυνήθησαν νά ελαττώσουν ιήν εσωτε
ρικήν ευπορίαν καί ευημερίαν τοϋ Βυζαντίου, ή όποια προήρχετο από τά
τελωνειακό καί ναυτιλιακά δικαιώματα, τά όποια είσέπραττεν από τά άνερχόμενα καί κατεΟχόμενα τον Βόσπορον πλοία. Τφ 196 ό Σεπτίμιος Σεβήρος
έκυρίευσε την πόλιν, έθανάτωσε τούς προκρίτους, κατέστρεψε τά τείχη καί
παρεχώρησε την πόλιν εις τούς Περινθίους. Ή Πέρινθος μετωνομάσθη Η 
ράκλεια. Επειδή δέ ήδη τό Βυζάντιον πολιτικώς έξηρτάτο από τήν Πέρινθον καί εκκλησίαστικώς επίσης έξηρτάτο απ’ αυτής. Καί εκτοτε έπεκράτησεν έν τή Μεγάλη Εκκλησία τό έθος, ό αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
καί ΟΙκουμενικός Π ατριάρχης νά λαμβάνη τήν ποιμαντικήν ράβδον από τον
Μητροπολίτην Ή ρακλείας.
Ή βασιλεία τοϋ Ιουστινιανού αποτελεί τήν μάλλον άξιοσημείωτον πε
ρίοδον εις τήν Ιστορίαν τοϋ Βυζαντινού πολιτισμού.
'Η Θράκη ΰπήρξεν ό σιτοθολών τού βυζαντινού κράτους, άλλ’ αί συχναί
καί άλλεπάληλλοι επιδρομαί τόσο>ν βαρβάρων λαών καί δή, τών Βουλγάρων
έδυσχέραίνον τά μέγιστα καί άνέκοπτον τό εργον τής γεωργίας, μέχρις σδ ό
Βασίλειος 6 β' διά τών κατά τών Βουλγάρων νικών του εθηκε φραγμόν εις
πάσαν διά τό μέλλον επιδρομήν αυτών εις τήν σιτοφόρον Θράκην. ΕΙς τό
εξής τό Κράτος δεν θά έξηρτάτο από τήν Μ. Α σίαν ως προς τήν εισαγω
γήν σίτου. Τό στέμμα δεν έδίστασε νά κηρυχθή αναφανδόν εναντίον τών
αγροτικών μεγιστάνων, όπως θά έλέγομεν σήμερον τών μεγαλοτσιφλικιούχων.
Ό αύτοκράτωρ έδήλωσε ρητώς, ότι ή κατοχή μεγάλων καί εκτεταμένων α
γροκτημάτων ύφ’ ενός προσώπου είναι όλεθρία εις τά δημόσια συμφέροντα.
Λέγεται, ότι άφήρεσε διά τής βίας παρά τίνος πλουσίου ολόκληρον χωρίον,
τό όποιον ήγόρασε διά νά έγκαταστήση πολυτελή αγροτικήν έπαυλιν, καί διέ
ταξε νά διανεμηθούν αί γαΐαι εις τούς χωρικούς, εις τούς οποίους καί πρότερον άνήκον. Μετερρύθμισε τήν έγγειον φορολογίαν καί προσεπάθησε νά
άναστείλη διά νομίμων μέσων τήν άκυρε στον πλεονεξίαν τών πλουσίων ιδιο
κτητών. 'Ώστε βλέπομεν, ότι εκείνο τό οποίον μόλις τώρα κατά τον παρόντα
αιώνα, μετά δουλοπαροικίαν αιώνιον, κατορθοϋται έν τοΐς Βαλκανίοις καί έν
Έλλάδι, τό έσκέφθη καί τό έφήρμοσεν ό Βασίλειος κατά τον 11ον αιώνα.
'Ό τ ι δέ ή Θράκη έπαιξε σπουδαίον ρόλον διά τής σιτοπαραγωγής της
έν τω καθόλου βίω τού Βυζαντινού κράτους καί ιδία τής Κωνσταντινουπόλεως,
φαίνεται εκ τοϋ έξης. Έ πί αύτακράτορος Μιχαήλ τού Ζ ' (1071) διωρίσθη
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ώς υπουργός των Οικονομικών Νικηφόρος τις διακρινόμενος διά τάς διαβολάς, ραδιουργίας, δωροδοκίας και διά την άκόρεστον αύτοΰ πλεονεξίαν. 'Τπουργός λοιπόν γενόμενος έσφετερίσθη τό μονοπώλιον ολοιν των σιτηρών τής
Θράκης καί δχι μόνον έπώλει αυτά εις τιμήν υπέρογκων, άλλ’ έκλεπτε καί
τό % του μοδιού, δηλαδή τοΰ κιλάΰ. Καί επειδή τό τέταρτον τούτο ώνομάζετο π ι ν ά κ ι ο ν , διά τούτο καί ο Μιχαήλ δ Ζ ' ώνομάσθη Παραπινάκιος
καί μέ τό ονομα αυτό είναι γνωστός έν τή ιστορία. Τόση δέ έλλειψις τροψών
προέκυψεν έκ τούτου, ώστε έν Κωνσταντινουπόλει συνέβη λ ι μ ό ς (πείνα)
μέγας.
Ειπομεν καί έν τοϊς έμπροσθεν, δτι ή Κωνσταντινούπολή διά τον εμπο
ρίου, διά τών τελωνειακών καί ναυτιλιακών δικαιωμάτιον, τά όποια είσέπραττεν έζη έν σχετική εύμαρεία. Έ π ί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ δμως (1081) το
βυζαντινόν κράτος περιήλθεν είς άθλίαν κατάστασιν, καθώς βέβαιοί ’Άννα
ή Κομνηνή. ("Ολη ή δύναμις αύτοΰ συνίστατο είς 300 στρατιώτας ιθαγε
νείς καί είς ευαρίθμους τινάς ξενικούς μισθοφόρους). Καί επειδή περιεστοιχίζετο υπό ποικιλώνυμων εχθρών δ Αλέξιος έζήτησε τήν επικουρίαν τών Ε 
νετών παραχωρήσας είς αυτούς ώς αντάλλαγμα υπέρογκα προνόμια. Έ ν τών
σπουδαιότερων προνομίων ήτο, δτι καθ’ δλον τό κράτος ήδύναντο νά πωλοΰν
καί νά αγοράζουν χωρίς νά καταβάλλουν τελωνειακόν, λιμενικόν ή άλλον
οίονδήποτε φόρον. Έκ τούτου παραθαρρυνόμενοι οί Ενετοί ίδρυσαν ένετικάς αποικίας έντελώς αφορολογήτους δχι μόνον είς τήν Μ. Α σίαν καί Κωνσταντινούπολιν, αλλά καί εις πολλάς πόλεις τής Θράκης, ώς λ.χ, είς Π εριθεώριον (πλησίον τής Ξάνθης), είς Ραιδεστόν, Άδριανούπολιν, ’Ά πραν (πλη
σίον Ραιδεστοΰ άκμάσασαν έπί μεσαάονος, Ά ϊναρτζίκ), Ήράκλειαν καί 2ηλυβρίαν. Ή ϊδρυσις λοιπόν άφ’ ενός μέν τών ένετικών τούτων εμπορικών
πρακτορείων έν Θράκη μέ τά υπέρογκα προνόμια καί αί μετ’ ολίγον άρξάμεναι
σταυροφορίας από τοΰ 1096, καθ’ ας δύο περίπου εκατομμύρια ανθρώπων άσυντάκτων έπερασαν ώς εχθροί διά τής Θράκη; και τής Μακεδονίας, άλό τά
πλουσιότερα καί μεγαλύτερα αύτά τμήματα τοΰ κράτους, δεν είναι δυνατόν
παρά νά παραδεχθώμεν, ότι καί αί δημόσιαι πρόσοδοι ήλαττώθησαν καί τά
κεφάλαια τής κοινής περιουσίας άκρωτηριασθέντα ώς έκ τοΰ άνίσου συναγωνισμοΰ έπέφεραν οικονομικήν δυσπραγίαν μεταξύ τών πληθυσμών τής Θρά
κης τοΰ 11ου αιώνος καί επέκεινα.
Καί ήδη βαίνων είς τό τελευταΐον μέρος τής μελέτης μου σημειώνω
καί όλίγα τινά περί τής γλώσσης καί τοΰ πνευματικοΰ βίου τών Θρακών κα
τά τήν περίοδον ταύτην.
Ή γλώσσα τών προς βορράν τοΰ Αίμου κατοικούντων Θρακών έξελατινίσθη ένεκα τών συχνών έποικισμών τών απομάχου ρωμαίων στρατιωτών
και τών διαρκών σταθμεύσεων τών ρωμαϊκών λεγεώνων, ή δέ τών εντεύθεν
τοΰ Αίμου κατοικούντων Θρακών ώς «αθαρωτέρα Θρακική καί μάλλον συγ
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γενής προς την ’Ελληνικήν ύπέστη την επίδοασιν αυτής καί βαθμηδόν άντικατεστάθη ύπ’ αυτής. Διετηρήθη δέ αυτή καθ’ δλην την ρωμαιοκρατίαν κα'ι
οχι μόνον δεν κατεπολεμήθη, αλλά πάντες οι ρωμαίοι ο! τύχόντες καλής αγω
γής, έθαύμαζον την ελληνικήν λογοτεχνίαν, έσπούδαζον αυτήν, έξεμάνθανον
καί ώμίλουν τήν ελληνικήν γλώσσαν. "Έπειτα οσοι Ρωμαίοι από των χρόνων
του Μεγ. Κωνσταντίνου ήρχοντο εις τά μέρη ταΰτα νά έγκατασταθώσιν, εάν
μεν ήσαν άγαμοι, ένυμφεύοντο ελληνίδας, άν δέ έγγαμοι, ένύμφευον τούς
υιούς των μέ ελληνίδας καί έφ’ οσον είναι αλήθεια πασίγνωστος, οτι τίποτε
δεν συντελεί εις τήν διάδοσιν καί άνάπτυξιν μιας γλώσσης, δσον ή χρήσις
αυτής υπό των μητέρων, δεν είναι μυστήριον πώς διετήρήθη ή ελληνική γλώσ
σα διά μέσου των αιώνων καί μετά τόσας έπιδρομάς αλλοφύλων καί βαρβά
ρων εθνών διαδραμόντων, ώς εΐδομεν, τήν Θράκην.
Π ερ ί τάς άρχάς τού ε' αϊώνος (440) ή ’Ανατολή ήρχισε νά πλεονεκτή από τήν έν παρακμή εύρισκομένην αυτοκρατορίαν τής Δύσεως. Συν τφ
χρόνω ή διαφορά αυτή μεταξύ τής νέας καί τής παλαιάς Ρώμης επιτείνεται
ακόμη περισσότερον. Πλήν τών λοιπών καί ή γλώσσα δεικνύει σαφώς, οτι
τό ρωμαϊκόν κράτος έχει άντικατασταθή διά κράτους 'Ελληνικού. 'Η 'Ελλη
νική γλώσσα σύν τω χρόνφ κατακτά έδαφος καί γίνεται Ισχυρότερα από τήν
επίσημον γλώσσαν τοΰ κράτους, τήν Λατινικήν. Μέχρι τής εποχής ταύτης,
δηλαδή 400— 410 όλοι οί δημόσιοι λειτουργοί καί οί Έλληνες βεβαίως ήναγκάζοντο νά έκμανθάνωσι τήν λατινικήν γλώσσαν, διότι αυτή ήτο ή επίσημος
γλώσσα* καί αυτήν μετεχειρίζοντο έν τή έξασκήσει τών καθηκόντων των μέχρι
τού σημείου ώστε ούδεμία διαθήκη νά θεωρήται έγκυρος, άν δεν ήτο λατι
νιστί συντεταγμένη. Ά λλ’ από τής βασιλείας Θεοδοσίου τού β' τά πράγματα
ήρχισαν νά μεταβάλλονται. Καί ή συναγωγή τών νόμων καί τών διαταγμά
των τών επί Κωνσταντίνου καί τών διαδόχων του έκδοθέντων, ή κωδικοποίησις
δηλαδή τούτων, δεικνύει τήν έπελθούσαν μεταβολήν. Διότι έν τφ λάτινικφ
κειμένφ υπάρχουν καί πλεΐσται έλληνικαί λέξεις. ’Επίσης βλέπομεν οτι εις τό
Πανδιδακτήριον, τό άνώτατον εκείνο εκπαιδευτή οι ον, 15 καθηγηταί έδίδασκον τήν λατινικήν καί άλλοι τόσοι τήν Ελληνικήν φιλολογίαν καί γραμμα
τικήν. Έθεωροϋντο δηλαδή αί δύο γλώσσαι ώς έχουσαι ΐσην αξίαν. Καί αί
έπιγραφαί τής εποχής αυτής έχαράσσοντο εις άμφοτέρας τάς γλώσσας. Με
τά τήν εποχήν όμως αυτήν, δηλαδή από τού τέλους τού ε' αϊώνος καί εφε
ξής ή ελληνική γλώσσα αντικατέστησε τήν λατινικήν εις τάς διαφόρους έπιγραφάς, εις τά νομίσματα καί εις τά δημόσια έγγραφα.
Κατά τήν στ' εκατονταετηρίδα, αν καί ποικίλα βαρβαρι.κά φύλα είχον
καταλάβει πολλά μεσόγεια μέρη από τοΰ Όλυμπου καί τών Κεραυνύον όρέων (Χεηιάρρα) μέχρι τού ’Ιατρού, ούχ ήττον οί κάτοικοι τών μερών τούτων
έλέγοντο Έλληνες κατά τήν μαρτυρίαν Ίωάννου Λυδοΰ, Έλληνος σύγγραφέως τού στ' αϊώνος.
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’Από της εποχής δμως ταΰ Ηρακλείου (610— 641) δ ελληνισμός ήρχισε
νά ύποχωρή από την ύπαιθρον χώραν τής ’Ιλλυρίας και τής άνω Μοισίας
περιορισθείς είς πόλεις τινάς παραλίους, καθώς εις τάς Ραούσιον (πόλεις
δαλματίας και Ιλλυρίας), ’Ασπάλαθον, Τραγύριον, Διόδωρον, "Οψαραν,
"Αρδην, Βέκλαν, αΐ όποϊαι εξηκολούθουν νά διατηρούν τον Ελληνισμόν καί
κατά την ΙΟην εκατονταετηρίδα.
"Οταν ot Βούλγαροι κατέλαβον καί έγκατεστάθησαν είς την κάτω Μοισίαν, την σημερινήν Βουλγαρίαν, δ Ελληνισμός περιεστάλη καί εκεί, έξηκολούθει όμως νά επικρατή είς μόνην τήν Θράκην καί εις τά παράλια τής
Βουλγαρίας* διά δέ τής ’Εκκλησίας αντηχεί είς δλην τήν Βουλγαρίαν, διότι
οί Βούλγαροι ανέκαθεν τό πλεΐστον ελληνιστί έτέλουν τά τής χριστιανικής
πίστεως. Σημειωτέον δέ οτι, ενώ οί πολλοί Βούλγαροι μετά τον έκχριστιανισμόν έξεσλαυΐζοντο, αί άνώτεραι αυτών τάξεις δεν διέφυγον τήν έπίδρασιν
του 'Ελληνισμού. ΟΙ πλουσιώτεροι, οί εύπατρίδαι έξεπαιδεύοντο είς τά σχο
λεία τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί ό υιός του έκχριστιανισθέντος Βογόριδος
Συμεών διδαχθείς εν τή πρωτευούση τήν ρητορικήν του Δημοσθένους καί
τήν λογικήν τού Άριστοτέλους έθεωρείτο σχεδόν "Ελλην καί δταν κατόπιν
έγένετο βασιλεύς των Βουλγάρων ελληνιστί άνευφημεΐτο υπό των αξιωμα
τικών και των στρατιωτών του. Καί δλαι αί παράλιοι πόλεις τής Βουλγαρίας,
ή Άγχίαλος, ή Μεσημβρία, ό Π ύργος, ή Σωζόπολις, ή ’Οδησσός παρά τήν
Βάρναν, ή Ίστρούπολις (είς τάς έκβολάς του "Ιστρου, παρά τό νυν Κασάπκιοϊ) κατφκοΰντο υπό Ελλήνων. Είς δέ τάς μετά τούτων έμπορικάς σχέσεις
των οί Βούλγαροι μετεχειρίζοντο τήν Ελληνικήν γλώσσαν.
Αί από τού έκτου αίώνος άρξάμεναι καί επί αιώνος συνεχισθεΐσαι έπιδρομαί τών βαρβάρων θά έξηφάνιζον παντελώς τό Βυζάντιον καί τήν 'Ελ
ληνικήν φυλήν, άν δεν έσωζεν αυτά οχι οί έκ τσΰ εμπορίου προσπορίζόμενοι θη
σαυροί, ούτε ή δύναμις τών οπλών, άλλ’ ή απαράμιλλος εκείνη αφομοιωτική
ή μάλλον απορροφητική δύναμις τοΰ Ελληνικού "Εθνους. Φυλαί ’Αράβων καί
Σλαύων είχον βέβαια εισβάλει καί διατρέξει όχι μόνον τήν Θράκην καί Μα
κεδονίαν, άλλ’ είχον είσδύσει καί μέχρι τής Πελοπόννησου επί τοσοΰτον, ώστε
δ Φαλμεράϋερ νά ύποστηρίζη, δτι ολόκληρος ή 'Ελλάς κατά τον μεσαίωνα
έξεσλαυΐσθη. Ά λλ: ή θεωρία αύτή τοΰ Φαλμεράϋερ καί παράλογος είναι καί
τολμηρά, διότι οσον είναι βέβαιον, οτι μερικαί τοπωνυμίαι ήσαν σλαυϊκαί καί
Τσως καί σήμερον ακόμη διατηρούνται τοιαύται, άλλο τόσον είναι βέβαιον, οτι
υί έπήλυδες ταχέως έξελληνισθησαν καί άφωμοιώθησαν προς τό επικρατέ
στερο ν από πνευματικής καί εκπολιτιστικής άπόψεως ελληνικόν στοιχεΐονώστε δεν συνέβη δ,τι δασχυρίζεται ό Φαλμεράϋερ, δέν έξεσλαυίσθησαν οί "Ελ
ληνες, άλλ’ οί Σλαύοι έξελληνισθησαν.
’Ιδού τί λέγει περί τού 'Ελληνισμού τής ένάτης έκατονταετηρίδος δ δαιμονιώτερος τών νεωτέρων ιστορικών Μακώλαιυ.
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«Οι 'Έλληνες εσωζον πάντοτε τήν έξαίρετον ευφυΐαν και τό ζητητικόν
πνεύμα των πατέρων αυτών καί ήδύναντο πάντοτε νά άναγινώσκωσι τά τε
λειότατα των έργων του άιθρωπίνου πνεύματος καί ώμίλουν πάντοτε τήν ίσχυροτέραν καί εύκαμπτοτέραν των ανθρωπίνων γλωσσών».
Καί ό εστεμμένος συγγραφεύς καί Ιστορικός τής ι' έκατονταετηρίδος
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος μετά τίνος λύπης αναφέρει, οτι οί βασι
λείς διετέλουν «έλληνίζοντες καί τήν ρωμαϊκήν γλώτταν άποβαλόντες».
Ό ελληνικός χαρακτήρ τής Θράκης παρ’ δλας τάς έπιδρομάς καί τάς
άνηλεεΐς καταστροφάς, περί ών έσημειώσαμεν ήδη, διετηρήθη ακμαίος καί αμεί
ωτος τόσον κατά τούς πρώτους χρόνους τοϋ χριστιανισμού, δσον καί κατά τον
μεσαίωνα. Οι Θράκες άσπασθέντες τον χριστιανισμόν υπήρξαν καλοί χριστια
νοί. Κατά τον δ ' αιώνα ύπήρχεν έν Άδριανουπόλει κοινότης χριστιανική άκμάζουσα. Κατά τόν διωγμόν τού αύτοκράτορος Γαλερίου (308) ό διάκονος
Άμμοΰν μή θελήσας νά θυσιάση είς τά είδωλα έμαρτύρησεν έν Ήρακλεία
τής Θράκης μετά 40 παρθένων καί άσκητριών, τών οποίων ήτο κατηχητής
είς τόν χριστιανισμόν.
Κατά τάς άρχάς τής βυζαντινής περιόδου ύπήρχον έν Θράκη πολλαί αρ
χιεπίσκοποί καί έπισκοπαί. Αιέλαμψαν λ.χ. Ή Μητρόπολις Ήρακλείας μέ 5
έπισκοπάς (Καλλιουπόλεως, Χερσοννήσου, Πανίδου, Κοίλων καί Ραιδεστοΰ).
εις τήν επαρχίαν Αίμου καί Πόντου, ή μητρόπολις Άδριανουπόλεως με 4
έπισκοπάς, (Μεσημβρίας, Σωζοπόλεως, Ιϊλωτινουπόλεως [Κούλελι - Μπουργάζ] καί Ζώϊδος). Εις την έπαρχίαν Θράκης ή Μητρόπολις Φιλιππουπόλεως
μέ 3 έπισκοπάς (Διοκλητιανουπόλεως, Σεβαστουπόλεως καί Διοσπόλεως). Καί
τέλος είς τήν έπαρχίαν Τραϊανουπόλεως, ή Μητρόπολις με 2 έπισκοπάς (Ά ναστασιουπόλεως καί Τοπείρου, πόλεως παρά τά ’Ά β δη ρ α ).
Είς τήν Ζ ' Οικουμενικήν Σύνοδον έλαβον μέρος περισσότεροι τών 24
Μητροπολιτών καί ’Επισκόπων τής Θράκης (Άδριανουπάλεως, Ρηγίου, Βιζύης, Άρκαδιουπόλεως, ’Άπρου (πλησίον Μαλγάρων), Κυψέλης, Μεσημβρί
ας, Ραιδεστοΰ, Καλλιπόλεως, Μαδύτου, Τσορλοϋ, Χαριουπόλεως, Χάλκης, Ά ναστασιουπόλεως, Β ρύσεως, Τραϊανουπόλεως, Βλατινουπόλεως, Παμφύλλου,
Ήρακλείας, Σωζοπόλεως, Έξαμηλίου, Μετρών). Ταύτα τά ολίγα περί τής
χριστιανικής ζωής τών Θρακών καί συνεχίζω περί τοϋ πνευματικού βίου καί
τής έλληνικότητος τής Θράκης κατ’ αλλεπάλληλον σειράν τών αιώνων.
Είς ποιον βαθμόν πνευματικής άναπτύξεως έφθασε τό Βυζάντιον κατά
τόν 12ον αιώνα αρκεί ν’ άνα,μνησθή τις τών ονομάτων ’Ά ννης τής Κομνηνής, Νικηφόρου του Βρυεννίου, Νικήτα τοΰ Άκομινάτσυ καί Ευσταθίου του
Θεσσαλονίκης. ’Εκ τούτων ο Νικηφόρος ό Βρυέννιος έγεννηθη έν Ά δριανουπόλει τω 1062. 'Ένεκα τής εξαιρετικής του μορφώσεως απέκτησε τήν
συμπάθειαν τής αριστοκρατικής τάξεως τοΰ Βυζαντίου, ή οποία καί τόν ύπεστήριξε νά καταλάβη σπουδαία άξιώματα. Ό ’Αλέξιος Κομνηνός τόν Ιξέ-
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λέξεν ώς σύζυγον της λογίας αύτοΰ θυγατρός ’Ά ννης Κομνηνής. Π α ρ ' δλας
δέ τάς στρατιωτικός και διπλωματικάς αυτού ασχολίας δεν παρημέλησε καί
τά γράμματα. Ουτω πλήν των ρητορικών πραγματειών του καί των άλλων
φιλοσοφικών καί ιστορικών διατριβών συνέγραφε καί ιστορικόν πόνημα περί
’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ τοΰ πενθεροΰ του. Ή μπορεί νά εΐπη τις. δτι κατά
τον αιώνα τούτον έτελείτο, μία αληθής άναγέννησις τοΰ πνεύματος καί των
κλασικών παραδόσεων, Οί αύτοκράτορες έθεώρουν τιμητικόν νά προστατεύ
σουν τούς λογίους καί σοφούς, τούς θεολόγους καί ρήτορας καί ποιητάς. Ή
καλλιτεχνική έξηκολούθει μετά τής αυτής αίγλης τάς παραδόσεις τοΰ παρελ
θόντος καί έν ένί λόγφ τό Βυζάντιον έθεωρείτο ώς διαμορφωτής τοΰ σύμπαντος καί ώς βασίλισσα τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.
Κατά τον ιγ ' αιώνα ό Γάλλος χρονογράφος Βιλλαρδουΐνος, 6 όποιος
έλαβε μέρος εις τήν δ ' σταυροφορίαν καί ό όποιος έγραφε βιβλίον τιτλοφο
ρούμενο ν «ή κατάκτησες τής Κωνσταντινουπόλεως» καί θεωρούμενου έκ των
πολυτιμότερων καί αρχαιότερων μνημείων τής γαλλικής φιλοΐωγίας μάς όμιλεΐ περί Διδυμοτείχου λέγων, δτι οί "Ελληνες κατέλαβον τήν πόλιν ταύτην
φονεύσαντες τούς ύπερασπιστάς αυτής. ’Επίσης αναφέρει, δτι οί "Ελληνες
έστασίασαν έν Άδριανουπόλει κατά των Φράγκων και έν συνεχεία, δτι έρχον
ται κακαί ειδήσεις εις τον Λατίνον αύτοκράτορα, δτι οί Έλληνες εύρίσκδνται
έν έξεγερσει,
’Επίσης αναφέρει δτι οί Έλληνες έν τρισίν ήμέραις συναθροισθέντες
έν Άρκαδιουπόλει προσέβαλον τούς Λατίνους. Καί παρακάτω. Έγκατέλιπον
τό Βουλγαρόφυγον (Βαβά - Έσκί) καί τήν Νικίτσαν (Κούλελι - Βουργάζ),
πόλιν ώραίαν καί πλουσίαν μεστήν πάντων των αγαθών καί δλον αυτό τό μέγα πλήθος των Ελλήνων συνήχθη εις Άδριανούπολιν, πόλιν κειμενην 9 λεύ
γας, ήτοι περί τά 36 χιλιόμετρα μακράν τοΰ Βουλγαροφύγού.
Καί άλλαχοΰ περιγραφών τήν πορείαν των Σταυροφόρων προς τήν
Κωνσταντινούπολή λέγει, δτι προσεβλήθησαν υπό τών Ελλήνων καί*·δτι πολ
λοί των σταυροφόρων κατέβησαν εις Ραιδεστόν, πόλιν πλουσίαν κατόικουμένην υπό Ελλήνων.
:
νας
τόν
καί

'Ο Βιλλαρδουΐνος αφιερώνει πλείονας τής μιας σελίδος εις τούς "Ελλη
τής Θράκης, έξ οΰ συμπεραίνομεν, δτι κατά τήν εποχήν αύτοΰ, ήτοι κατά
ιγ ' αιώνα ολόκληρος ή Θράκη από Φιλιππουπόλεως μέχρι τοΰ Αιγαίου
τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά ήτο Ελληνική.

Κατά τόν ιστορικόν HAMMER, ολίγον βραδύτερον, κατά τάς άρχάς τοΰ
ιδ' αιώνος οί Τούρκοι έπεχεΐρησαν 20 έπιδρομάς εις τήν Θράκην κυριεύσαντες πολλάς πόλεις* καί έρημώσαντες διά τών δηώσεων καί τοΰ πυρός τήν Θρά
κην* έφθασαν μέχρι τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τό 1337. Κα
τέλαβον τάς Ά θύρας (Μπουγιούκ - Τσεκμετζέ) καί τούς 'Επιβάτας.
Άναγινώσκων τις τήν ιστορίαν τοΰ HAMMER καί τούς βυζαντινούς
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χρονογράφους νομίζει o u Εχει πρό των οφθαλμών του τάς έπιδρομάς και τάς
δηώσεις (τών δρδών τοΰ Κεμάλ) κατά την φοβεράν Εθνικήν συμφοράν τοΰ
1922. Εΐς την ’Ανατολήν τον 20όν αιώνα καί εις τήν Θράκην τόν ιδ' αιώνα
ή αυτή φυλή των σφαγέων καί των αρπαγών δεν εΐχεν άλλον σκοπδν ειμή
τήν δλοσχερή εξόντωσιν καί Εκρίζωσιν των 'Ελλήνων. Δέν είναι λοιπόν πα
ράξενου καί Εκπληκτικόν, δτι εις ώρισμέας επαρχίας τό τουρκικόν στοιχείου
απέκτησε οΰτω μίαν υπεροχήν καί σχετικήν πλειοψηφίαν.
Καί παρ’ δλα ταΰτα τό ελληνικόν στοιχείου διετηρήθη αμιγές καί κα
θαρόν τόσον πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως, δσον καί είς τό εσωτερικόν τής
Θράκης ως λ.χ. πέριξ τής Άδριανουπόλεως, τοΰ Όρτάκιοϊ, τοΰ Διδυμοτεί
χου, των Σαράντα ’Εκκλησιών, τής Άγαθουπόλεως, τοΰ Τσορουλοΰ, τής Βιζυης, των Μέτρων (Τσατάλτζας) καί τής Ραιδεστοΰ. Π λήν δέ τούτων καί
είς τά παράλια Εν πλήθος συμπαγές ελληνικόν κατώρθωσε νά διατηρηθή
παρ’ δλας τά ς. απηνείς καταδιώξεις καί νά διάσωση τήν Εθνικότητά του,
τήν γλώσσάν του, τά ήθη καί Εθιμά του, τήν εθνικήν του συνείδησιν, τά
εθνικά ιδεώδη, τά όποια δέν ήσαν, είμή ή ενωσις αυτών μετά τής μητρός
Ελλάδος.
Άνακεφαλαιοΰντες βλέπομεν, οτι κατά τούς 18 διαρρεύσαντας αιώνας
διήλθον διά τής Θράκνις Μακεδόνες, Γαλάται, Ρωμαίοι, Γότθοι, Βησιγότθοι,
θύννοι, Βούλγαροι, Βλαχοβούλγαροι, “Ανται, Σλαΰοι, ’Αβαρές, Πετσενέγοι,
Ρώσσοι, ’Αλανοί, Καταλανοί καί Τούρκοι έπενεγκόντες δηώσεις, λεηλασίας,
ληστείας, παντοίας φθοράς καί καταστροφάς περιουσιών κινητών τε καί ακι
νήτων, Ετι δε καί μετακινήσεις, διωγμούς, αιχμαλωσίας καί φόνους των κα
τοίκων αυτής- καί δμως παρ’ δλα ταΰτα δέν κατώρθωσαν οί ποικιλώνυμοι
βάρβαροι καί άγριοι ούτοι Επιδρομείς νά μεταβάλωσι τόν 'Ελληνικόν χαρα
κτήρα τής Θράκης.

r

"..ΕΤΑΙΡΙΑ . ΘΡΑΚΙΚΩΝ
.........'..:......
....:.. ^
Μ Ε Λ Ε ΤΩ Ν
ΒΡΑΒΕΙΟΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΉΟΛΕΩΣ 38 - ΑΘΗΝΑΙ Τ.Τ. 126

ΙΔΡΥΤΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

160

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΤΤΠΟΤ
ΕΚ ΤΟΤ 34ου ΤΟΜΟΤ TOT ΑΡΧΕΙΟΤ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΝ

ΑΘΗΝΑΙ
1969

_____________ .___ ________

J

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΟΥΛΤΑΝΙΚΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΝ
Ά π ό της άλώσεως τής,Κων)πόλεως μέχρι τοΟ 20οϋ αίώνος

Ή αψευδής ιστορία μας διδάσκει cm έκ της αρχαίας 'Ελλάδος διεδόθησαν άνά πάσαν την ύφήλιον τά φώτα, α'ι πλεΐσται των επιστημών, αί
ώραΐαι τέχναι κα'ι δ πολιτισμός.
Κατά τον Μεσαίωνα, δταν εν τη Δύσει μεγάλη έπεκάθητο άχλύς άμαθείας, έν τω Βυζαντίφ ήκμαζεν ό βυζαντινός καλούμενος 'Ελληνισμός και τά
γράμματα έκαλλιεργοΰντο. Έ άν δέ δεν άνεφάνησαν, δεν διεκρίθησαν άνδρες
μεγαλοφυείς καί πρωτότυποι, ώς εν τη άρχαιότητι, έν ταϊς έπιστήμαις και
ταΐς τέχναις, ούδέν ήττον καί σχολαι λαμπρότατοι καί βιβλιοθήκαι έν τε τη
Κωνσταντινουπόλει καί έν άλλαις πόλεσι τής αυτοκρατορίας ίδρύθησαν, καί
λόγιοι έκ διαφόρων τής 'Ελλάδος πόλεων είς Βυζάντιον συνήρχοντο, ποιηταί δέ καί ρήτορες καί θεολόγοι καί ιστορικοί καί φιλόσοφοι καί γεωγράφοι
καί μαθηματικοί καί φυσικοί καί Ιατροί καί νομικοί δεν έλειψαν μέχρις αυτής
τής άλώσεως. Π άντες ούτοι εγκρατείς των επιστημών των, δσον ήτο δυνατόν
κατά την τότε εποχήν, άνέδειξαν τό Βυζάντιον ώς τόν οφθαλμόν τοϋ κόσμου,
ώς άδυτον τής αρχαίας σοφίας, ώς άσυλον των έπιστημών καί ώς άκρόπολιν
τής φιλοσοφίας. Βασιλείς καί βασίλισσαι ήμιλλώντο προς Πατριάρχας καί
Επισκόπους, συγκλητικούς καί άλλους πεπαιδευμένους έλληνιστί συγγράφον
τας παντοιας ύλης καί μαθήσεως συγγράμματα. ΙΧοΐος αγνοεί τό όνομα του
Πατριάρχου Φωτίου, τοϋ μεγάλου καί Ιερού εκείνου άνδρός, τοϋ Ευσταθίου,
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των αύτοκρατάρων Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου, Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοϋ, τής βασιλόπαιδος "Αννης τής Κομνηνής καί τοσούτων άλλων.
Ά λλ’ έρχεται τό άπαίσιον 1453. Ό τελευταίος των 'Ελλήνων αύτοκρατόρων Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος πίπτει είς την Πύλην τοϋ Ρωμανοΰ
γενναίως άγωνιζόμενος υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Μετ’ αϋτοϋ πίπτει καί
ή περιώνυμος πρωτεύουσα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί επακολουθεί
ή σκοτεινή νύξ τής δουλείας κατακαλύψασα διά των μαύρων αυτής πτερύγων
πρώτον μέν την ΓΙόλιν, είτα δέ άλληλοδιαδόχως καί άπάσας τάς επαρχίας
τής 'Ελλάδος.
Π ρ ο τής επελθούσης συμφοράς περίτρομοι Οι λόγιοι καί οί διανοούμε-
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νοι του "Εθνους φεύγουσι προτροπάδην εις ’Ιταλίαν μεταφέροντες έχει τήν
άναγέννησιν διά τής διδασκαλίας, τής ώραίας των προγόνων ημών γλώσσης
χαί των αθανάτων αυτών Ιδεών. Λόγιοι βράκες καταφυγόντες μετά τήν αλωσιν ε’ις τήν ’Ιταλίαν πλήν των λοιπών ήσαν καί οι: Ίω . Άργυρόπσυλος, Κοτνστ.
Λάσκαρις, Γεώργιος Φραντζής καί Μιχ. Ταρχανιώτης. Τά σχολεία κλείουσιν. Ό αμβων σιγά. Σκότος καί αμάθεια αρχίζει πανταχοΰ νά επικρατή καί
φόβος καί νάρκη κατακυριεύει τήν εθνικήν ψυχήν. "Ο ,τι έθεωρεΐτο εως τότε
ώς πολυτιμότατον κόσμημα καί τιμαλφέστατον κειμήλιον είς τήν ελληνικήν
οικογένειαν, ώς λ.χ. ή ώραιότης των συζύγων καί των θυγατέρων μετέπεσεν
εις αληθινήν κατάραν κατά τούς απαίσιους έκείνους χρόνους. Ή πολυτεκνία,
ή αποτελούσα τήν ώραιοτέραν έκδήλωσιν τής ευλογίας τοΰ Θεού, έθεωρεΐτο
τότε ώς άπαισιωτέρα άρά λόγω τοΰ παιδομαζώματος. Έ ν γένει οί δροι καί
αί συνθήκαι τής οικογενειακής ευτυχίας καί τής οικογενειακής χαράς εΐχον
άλλοιωθή κατά τούς χαλεπούς έκείνους χρόνους καί τελείως άντιστραφή.
Τήν φρικιώδη ταύτην κατάστασιν ήσθάνθη πρώτη ή δύσμοιρος Θράκη
ώς ευρισκόμενη πλησιέστερον εις τήν Κων)πολιν, όπόθεν ευκόλως εξεχύνοντο αί βάρβαροι όρδαί φέρουσαι εις τήν ύπαιθρον χώραν τής Θράκης τον
όλεθρόν καί τήν καταστροφήν. Π οία μεγαλοπρεπής καί οπωσδήποτε έζέχουσα Εκκλησία δεν ήρπάγη καί δεν μετεβλήθη είς τζαμίον; Ποιον μέγα καί
εύφορον κτήμα δεν διηρπάγη δλως αύθαιρέτως καί ποιον πολυτελές καί ευ
πρόσωπον οικοδόμημα έμεινεν είς χειρας τοΰ κατόχου του; Πανταχοΰ λοιπόν
κτηνώδης βία καί έρήμωσις ύλικώς, έρεβος δε καί σκότος πνευματικώς έπεκράτει.
Π αιδαγωγός τις είπε ποτέ. «Κλείσατε τά σχολεία μιάς χώρας, αφή
σατε τήν νεολαίαν ανευ διδασκαλίας καί θά ίδητε, οτι ή χώρα αΰτη θά άποβαρβαρωθή». ’Εάν τούτο είναι αληθές, καί είναι βεβαίως αληθές, φαντασθήτε
είς ποιαν κατάστασιν περιήλθεν ή πολυπαθής Θράκη, ή οποία επί δυο καί
πλέον αιώνας δεν είχε σχολεία, πλήν δλίγων μικρών, τά όποια έλειτσύργουν
κρυφίως είς μερικά μοναστήρια καί τά όποια διηυθύνοντο ύπό ιερέων ή μο
ναχών διδασκόντων ώς έπί τό πλεΐστον εκκλησιαστικά βιβλία, ώς λ.χ. τό Ψαλτήριον καί τήν ’Οκτώηχον. Άνώτεραι σχολαί μόνον δύο έλειτούργουν έν
Θράκη* μία έν Κωνσταντινουπόλει, ή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, ή Π α τρι
αρχική καλούμενη Σχολή, ή οποία μόνη, μετά τό ναυάγιον πάντων,, ώς είπεΐν,
των αγαθών, ώς μικρόν ζώπυρον παιδείας περιεσώθη* σειρά δέ δλη δ'ντος
άριπρεπών καί σοφών διδασκάλων κατέστησαν αυτήν Μεγάλην τοΰ Γένους
Σχολήν ή ’Ακαδημίαν κατά τήν εκφρασιν τοΰ Δημητρίσυ Καντεμίρ. Έ ν αυ
τή εδιδάσκοντο ύπό καθηγητών διασήμων ή αρχαία γλώσσα, αί διάφοροι φι
λοσοφία ι τής άρχαιότητος, αί φυσικαί έπιστήμαι καί τά μαθηματικά. Σχολάρχαι τής Σχολής ταύτης άναφέρονται κατά τήν άλωσιν καί μετ’ αυτήν Ματ
θαίος ό Καμαριώτης ό Θεσσαλονικεύς, ό μαθητής αύτοΰ Μανουήλ δ Κορίν-
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θιος, Ίω . δ Ζυγομαλας δ Ναυπλιεύς τφ 1580, δ υιός του Θεοδόσιος δ Ζυγομαλάς. τώ 1600, Φραγκίσκος δ Κόκκος, Νάξιος, Θεόφιλος ό Κρρυδαλεύς,
’Αθηναίος τω 1616, Ίω . δ Καρυοφύλλης τφ 1646, Γερμανός ό Αοκρρς, ’.Α
λέξανδρος ό Μαυρ'οκορδάτος τφ 1665 καί άλλοι βραδΰτερον. Μία λοιπόν
αυτή έν Κωνσταντινουπόλει καί αία έν Άδριανουπόλει, ή οποία ώς φαίνεται,
έλειτούργησεν εκατόν Ετη μετά την όίλωσιν καί εις την οποίαν έδίδαξεν Ι ω 
άννης ό Ζυγομαλας.
Ά λλ’ δποίαν έπίδρασιν ήδύναντο ν’ ασκήσουν δυο σχολαί, Εστω. καί 5
ή 10 επί ολοκλήρου πληθυσμού καί να προφυλάξουν την εθνικήν αύτοΰ σηνείδησιν από τούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους τής άπορροφήσεως καί τής
έξισλαμίσεώς του;
Π ώ ς ήδύναντο τόσον ευάριθμοι σχολαί, σποραδικώς δέ καί μετά φόβου
λειτουργοϋσαι ν’ άναπτύξωσι την εθνικήν μόρφωσιν καί τό εθνικόν φρόνη
μα τοΰ έν δούλείρ στενάζοντος Θρακικοΰ λαού; Διά νά εύρη τό Έ θνος καί
μετ’ αύτοΰ καί δ κατάπληκτος θρακικός λαός τον δρόμον του προς σωτηρίαν
αύτοΰ έκ τής άπορροφήσεως καί προς άνάκτησιν τής ελευθερίας του. είχεν
ανάγκην ένός οργανωτοΰ τοΰ έργου τούτου, ενός έμψυχωτοΰ, ό όποιος νά
έμφυσήση εις τάς κατεπτοημένας ψυχάς των δουλευόντων νέαν ζωήν καί δύναμιν καί καρτερίαν. Καί τοιοΰτος ύπεδείχθη υπό τής Θείας Προνοίας ενδια
φερομένους νά μή χαθή τό 'Ελληνικόν "Εθνος, ό Πατριάρχης.
Καί έπειδή. πρόκειται ενταύθα περί τής Θράκης καί των Θρακών, κατά
συγκυρίαν, ό πρώτος. Π ατριάρχης μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως
ό άναλαβών ύπό τήν πατρικήν του σκεπήν καί προστασίαν τό 'Ελληνικόν
"Εθνος καί τήν Θράκην κατά τής άγριότητος καί τής βαρβαρότητος ύπήρξε
Θρρξ, δ Γεώργιος Κουρτέσης, ό ονομασθείς Σχολάριος. Ούτος έγεννήθη έν
Κωνσταντινουπόλει περί τό 1400 καί ήτο έκ των διαποεψάντων διανοουμένων
τής Θράκης. 'Τπήρξε διάσημος νομομαθής, εύγλωττος ρήτωρ, Εξοχος θεολό
γος καί φιλόσοφος. Εις ώριμον ανδρικήν ηλικίαν ήσπάσθη τό μοναχικόν σχή
μα μετονομασθεις έκ Γεωργίου Γεννάδιος. Καί επειδή ήτο αντίθετος προς
τήν τότε συζητουμένην καί ύπό τοΰ Π ά πα έπιδιωκομένην ένωσιν τής ’Ανα
τολικής μετά τής Δυτικής ’Εκκλησίας, μόλις προύταθη ύπό τοΰ κλήρου καί
τοΰ λαοΰ τής προ δλίγου άλωθείσης Κωνσταντινουπόλεως ή ύποψηφιότης τοΰ
Γενναδίου διά τον χηρέύσντα Πατριαρχικόν θρόνον εις τον Σουλτάνου, άνευ
αιτιολογίας έγενετο παραδεκτός. Γενόμενος δέ Π ατριάρχης προσεκλήθη πα
ρά τοΰ Σουλτάνου εις τά ανάκτορα, δπου ούτος τώ έπεδαψίλευσε μεγάλας τι
μάς* δούς δ’ αύτφ ράβδον ποιμαντικήν άργυράν καί περιφανή, ίππον έστρωμένον καί χρήματα, είπεν* «Πατριάρχευε επ’ εύτυχίρ καί εχε τήν φιλίαν
ημών έν οΐς θέλεις* εχων πάντοτε τά σά προνόμια, ώς καί οί προ σου ϊΐα τριάρχαι είχον».
Ό Γεννάδιος ανελθών εις τον Πατριαρχικόν θρόνον προσεκάλεσεν εις
Κωνσταντινούπολην τούς φυγάδας καί λογίους τοΰ Έ θνους τούς περιλειπό-
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μένους, μετεκαλέσατο εκ Τραπεζοΰντος καί άλλαχόθεν τάς εξόριστους εΰγενεϊς οικογένειας των Ελλήνων καί συνεκέντρωσε περί τά Πατριαρχεία ο,τι
εξ οχ ον καί έπίσημον λείψανον τού “Εθνους. Πατριαρχεύσας δέ τρις επί πέντε
έτη καί τινας μήνας εύδοκίμως παρητήθη άποσυρθείς έντός τής Μονής τοϋ
Προδρόμου πλησίον των Σερρών, οπού καί άπέθανε τφ 1472 ή όλίγον βρα
δύτερο ν. Τον δλον του βίον ό Γεννάδιος άφιέρωσεν εις τά γράμματα άναδειχθείς εις των σοφωτέρων καί πολυγραφωτέρων άνδρών των βυζαντινών
χρόνων, εφάμιλλος προς τον Φώτιον, τον Ψελλόν καί τον Γεμιστόν. ’Ασχο
ληθείς εις όλους σχεδόν τούς κλάδους τής θεολογίας, ήτοι την δογματικήν,
την απολογητικήν, την ποιμαντικήν, την ασκητικήν καί λειτουργικήν συνέ
γραψε πλεΐστα έργα θεολογικά, φιλοσοφικά καί ποικίλης ύλης, ών άλλα μέν
έξεδόθησαν, πολλά δε είναι ανέκδοτα.
*0 Γεννάδιος ήτο φίλος καί συνεργάτης τοϋ μουσοτραφούς καί περι
φανούς τέκνου τής Θράκης, τού Λουκά Νοταρά, ό όποιος, αφού είδε με καρ
τεροψυχίαν πιπτσύσας ενώπιον του τάς κεφαλάς των δύο τέκνων του, άπεσφάγη καί ό ίδιος ύπό τοϋ δημίου όλίγον μετά τήν άλωσιν, διότι δέν συνήνεσε νά
παραδώση εις τον ακόλαστον Σουλτάναν τον περικαλλή υιόν του Ίσαάκιον
Νοταράν.
Κατά τον ιστ' αιώνα έτερος άξιος διάδοχος τού Γενναδίου καί Θράξ
επίσης τήν καταγωγήν ύπήρξεν ό εξ Άγχιάλου Ιερεμίας ό β ', δ επονομα
ζόμενος Τρανός. Ούτος έθεωρέΐτο εις των μάλλον πεπαιδευμένων άνδρών τής
εποχής εκείνης. Εκλεγείς δέ Π ατριάρχης τφ 1572 από Ααρίσσης εύρε τήν
εκκλησίαν ελεεινήν καί τό ποιμνών του έν οίκτρά πνευματική καταστάσει.
Θλιβόμενος ό μουσοτραφής έκεϊνος Πατριάρχης διά ταϋτα καί επιθυμών άφ’
ενός μέν νά ένισχύση τήν εθνικήν συνείδησιν τού “Εθνους του, νά έμπνευση
δ’ άφ’ ετέρου εις αυτό διά τής πνευματικής άναπτύξεως τον πόθον προς τήν
ελευθερίαν καί τό μίσος καί τήν καταφρόνησιν προς τήν δουλείαν συνεκάλεσε
Σύνοδον έν Κωνσταντινουπόλει, εν ή ελαβον μέρος ο.χι μόνον οί Μητροπολΐται καί οί ’Επίσκοποι τού Οικουμενικού θρόνου, αλλά καί οί Π ατριάρχαι
Αλεξάνδρειάς, Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων.
Π ρος τούς συνελθόντας άνεκοίνωσε τον σκοπόν τής Συνόδου καί προέτρεψεν άπαντας νά φροντίσουν νά ιδρύσουν, αλλά καί νά συντηρούν σχο
λεία, έν οΐς έδιδάχθησαν καί διεφυλάχθησαν αδιάφθορα καί άμόλυντα τά
κυριώτερα στοιχεία τής έθνικής συνειδήσεως· ή Π ατρίς, ή Γλώσσα καί ή
Θρησκεία.
Ό φύσει μεγαλοπρεπής ούτος Πατριάρχης, ό τής ’Ορθοδοξίας ύπέρμαχος, ό έπιδείξας άπερίγραπτον δραστηριότητα καί σύνεσιν έν τή διαχειρίσει τόσων ζωτικών ζητημάτων άφορώντων τήν ’Εκκλησίαν καί τό Π ατριαρχειον κατά τήν δυσχείμερον εκείνην εποχήν δίς έξεβλήθη τού θρόνου διά
ραδιουργιών των εχθρών του. Κοσμήσας δέ καί Τρίτην φοράν τον Οίκουμε-
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νικόν θρόνον καί ποιμάνας επί 21 έτη κατά τάς τρεις ταύτας περιόδους εύδοκιμως καί θεαρέστως έξεδήμησεν είς Κύριον τώ 1594.
Κατά τον 16ον αιώνα ήκμασαν έν Θράκη πλήν των λοιπών, Μιχαήλ ό
Κατακουζηνός έν Άγχιάλψ, ό Αίνου Ματθαίος, 6 Άδριανουπόλεως Ιερεμίας,
ό Σηλυβρίας ’Αθανάσιος, ό Δράμας Νεόφυτος, ό Βιζύης Διονύσιος καί ό
Γάνου Π αχώμιος.
Μετά τό δεινόν τραύμα, τό όποιον έ'παθον τά γράμματα κατά τήν άλωσιν, κατά τήν 16ην εκατονταετηρίδα, έσημειώνοντο μέν τήδε κακεΐσε ίχνη
άνδρών εγκρατών τής Ελληνικής παιδείας, ώς οί προμνημονευθέντες, άνά
τήν ύπαιθρον όμως χώραν, πλήν τής έν Άδριανουπόλει Ελληνικής Σχολής,
ούδαμοΰ σχεδόν, ελλείψει άλλως τε καί Ιστορικών μαρτυριών, άπαντώνται
σχολεία έν Θράκη ύπό τήν σημερινήν έννοιαν τής λεξεως, είς τά όποια δηλ.
νά φοιτώσι τά τέκνα τοΰ λαού προς έκμάθησιν τής προγονικής ημών γλώσσης καί προς άσκησιν των διανοητικών αυτών δυνάμεων. "Ο,τι δέ έγίνετο
από άποψεως παιδείας καί γραμμάτων ήτο εργον άποκλειστικώς ιδιωτικής
πρωτοβουλίας καί ευπορίας των ιδιωτών. 'Ό σ οι δηλαδή έκ των εύπορούντων
ώρέγοντο παιδείας καί μαθήσεως άπεδήμουν είς τάς μεγάλας πόλεις, ένθα
έλειτούργουν ελληνικά έκπαιδευτήρια ή και είς ξένας χοόρας καί εκεί μορφούμενοι έπανήρχοντο είς τάς εστίας των διά νά μεταδώσωσι καί είς τούς
περί αυτούς δ,τι είδον, ήκουσαν καί εμαθον. "Οσοι δέ πάλιν διεπνέοντο ύπό
σφοδράς επιθυμίας προς μάθησιν μή δυνάμενοι δέ νά μεταβώσιν αλλαχού,
οΰτοι δι’ ιδίας μελέτης καί δι’ άτρύτων μόχθων καί κόπων αύτοδιδασκόμενοι
καί έαυτούς ώφέλουν καί καθίσταντο Ικανοί καί άλλους νά μορφώσωσιν.
’Αλλά τοιαύτη ιδιωτική ή πλουτοκρατική ή ύπό διωγμών καί έν κελλίοις
νύκτωρ γιγνομένη διδασκαλία καί μόρφωσις δεν δύναται νά λεχθή παίδευσις καί συνεπώς κατά τήν Ι5ην καί 16ην εκατονταετηρίδα σκότος καί αμά
θεια ήπλοΰτο έπί τήν Θράκην καί τον θρακικόν λαόν, πλήν ελάχιστων φω
τεινών σημείων, τά όποια δειλά δειλά καί άμυδρώς έξέπεμπον τάς ευεργετι
κός αυτών ακτίνας είς τά πέριξ.
Τοιαύτη ήτο ή πνευματική κατάστασις τής Θράκης κατά τήν 15ην καί
Ι6ην εκατονταετηρίδα.
Ούχ ήττον ή τελεία αύτη έλλειψις σχολείων καί ή τελεία πνευματική
σκοτία δέν ήσαν ίκαναί νά εξουδετερώσουν καί νά εκμηδενίσουν τήν έμφυτον
ευφυΐαν καί άπαράμιλλον ικανότητα καί δραστηριότητα, τ ό δ α ι μ ό ν ι ο ν
τοΰ Έλληνος· διά τούτο βλέπομεν, οτι πολλοί Έλληνες Θρφκες λόγω τοΰ
πλούτου καί τής ευφυΐας των άπέβαινον ισχυροί έξασκοΰντες επιρροήν καί
επ’ αυτών τών τήν άνωτάτην εξουσίαν διαχειριζομένων, ώς μαρτυρεί τό επό
μενον παράδειγμα τό υπό τοΰ Δαπόντε άναφερόμενον περί Μιχαήλ τοΰ Κατακουζηνοΰ, ό όποιος έζη περί τό 1579 καί ό όποιος ήτο όνομαστότατος καί
πλουσιώτατος, φίλος δέ στενός τόΰ περιωνύμου μεγάλου.Βεζύρου Σόκολη.
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Τδού τι αναφέρει επί λέξει περί αύτοΰ 6 Δαπόντε:
« Ό Κατακουζηνός, λέγει, ήτο πλουσιότατος καί έκατοικοΰσεν εις την
Άγχίαλον. Τά τζιφλίκια του καί υποστατικά του έφθαναν έως τον Δούναβ’ιν, καί τινες αγάδες, τσιράκια ίδικά του έγιναν καί βεζύρηδες* άπδ τούς
οποίους ένας έφθασε νά γίνη βεζύρης, ύπήγεν ό Μιχάλης νά τον ανταμώσω
καί νά τόν συγχαρώ· εμβαίνοντας δέ μέσα εις τον όντα (αίθουσαν), δπου έτυχε νά εύρεθή δ ’Ιμάμης (πνευματικός) τοϋ βασιλέως, τοΰ είπεν ό βεζύρης:
«καλώς ήλθες, Μιχάλ Τσελεμπή», κάνοντας καί σχήμα πώς σαλεύει από τον
τόπο του. Μετά δέ την άντάμωσιν, άφοϋ έβγήκεν έξω δ Μιχάλης, είπεν ό
’Ιμάμης εις τον βεζύρην, δεν αρμόζει, άφέντημ, εις τήν υψηλότητα σου όντας
επίτροπος τοΰ βασιλέως νά είπη ένα γκιάβουρα τσελεμπή. Τούτος ό λόγος
έκακοφάνη τον επίτροπον’ τίποτες όμως δεν άποκρίθηκεν όντας δέ παρών ό
χασνετάρης (ταμίας) τοϋ βεζύρη έβγήκεν ευθύς καί είπε τον Μιχάλη τά
λόγια τοϋ ’Ιμάμη, καί οτι έβαρυφάνηκαν τον βεζύρη. Είπε δέ δ Μιχάλης·
"Τπαγε καί είπέ τον βεζύρη, άν είναι ό δρισμός του, νά κάμω εγώ αύτόν τίόν
Ιμάμη, νά μέ είπή καί αυτός έμπροστά του τσελεμπή. 'Ο βεζύρης τό έκαμε
χάζι καί — μακάρ’ νά τό κάμη, τοΰ είπεν. Ευθύς ό Μιχάλης λοιπόν ύπήγεν είς
τό σπίτι τοΰ ’Ιμάμη, ηϋρε τον κεχαγιά (οικονόμος) καί λέγει του* δός μοι
κατάστιχο, πόσο βούτυρο δ έφέντης τον χρόνον έξοδιάζει εις τό μουτπάκι
του (μαγειρείου), πόσα ξύλα, πόσο μέλι, πόσο κερί καί πόσο κριθάρι είς τό
άχοΰρι του, διά νά τοΰ τά προσφέρω όλα αυτά από λόγου μου* καί είπέ τον
έφέντη, ότι εγώ είμαι 6 Μιχάλης έκεΐνος, οπού μέ είδεν είς τον βεζυραζέμη.
’Έδωκεν ό κεχαγιάς τό κατάστιχου καί τό βράδυ, όταν ήλθεν 6 άφέντης, του
είπε τήν ύπόθεσιν. Ό δέ Μιχάλης τήν δευτέραν ημέραν έστειλε καράβι μέ
τά είρημένα πράγματα’ εΐτα υπήγε καί αυτός είς τον Ιμάμη* ό δέ Ιμ άμ ης
τον έπροσηκώθη καί τον λέγει· «καλώς ήλθες, Μιχάλ Τσελεμπή». Καί είς τό
λακιρντί (συνδιάλεξις) έπάνω πολλές φορές έπολυπλασίαζε τό τσελεμπή λέγοντάς τον καί άλλα εγκώμια. Έ βγαίνονΐας δέ από εδώ ό Μιχάλης υπάγει
ευθύς είς τό Πασακαπί (υπουργείου), ευρίσκει τόν χασνεδάρη καί τοϋ λέγει,
όταν ό Ιμ ά μ ης ελθη είς τόν βεζύρη, νά μέ στείλης λόγον.
Μίαν ημέραν λοιπόν έλθών πάλιν ό ’Ιμάμης έμηνύθη δ Μιχάλης καί ήλ
θεν. Εμβαίνοντας δέ είς τόν βεζύρην, καθώς τόν είδεν δ ’Ιμάμης, πριν νά
τόν είπή ό βεζύρης λόγον, ήρχισε μεγαλοφώνως νά τοΰ λέγη· «καλώς ήλθες,
Μιχάλ Τσελεμπή! καλώς ήλθες Μιχάλ Τσελεμπή!» δύο καί τρεις φορές, άρ
χισε δέ καί νά τόν έπαινέση είς τόν βεζύρη λέγοντας πώς είναι άξιος καί
πώς τέτοιοι άνθρωποι είναι χρειαζούμενοι είς τήν βασιλείαν καί άλλα τοιαΰτμ. Ό δέ βεζύρης εχαμογελοϋσεν. Ά φοϋ δέ έβγήκεν εξω 6 ’Ιμάμης, λέγει δ
βεζύρης τόν Μιχάλη. Τί τόν έκαμες καί είπε Τσελεμπή καί τόσα εγκώμια;
Καί τού έδιηγήθη τήν ύπόθεσιν. Τότε δ βεζυραζέμης τοΰ λέγει’ «Γιά σε’ΐτάν
σιν, γιά σεϊτάν δγλοΰ σουν», δηλαδή «ή διάβολος είσαι, ή διαβολόπαιδο»,
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Ά π ό τότε έπεκράτησεν ό λόγος και λέγονται οι Κατακουζηνοί «σεϊτανογλοΰδες».
Τούτον τον Μιχάλη οντα τοιοΰτον περιβόητον καί ύπέρπλουτον άνθρω
πον, τον έδιάβαλαν εις τον βασιλέα φθόνιρ κινούμενοι, πώς φαντάζεται νά
γίνη βασιλεύς, καί έστειλεν ό βασιλεύς καπιτζήμπασι (άρχιθυρωρός) καί έπήρε τό κεφάλι του καί δλην την περιουσίαν του· καί δσα δεν έμπόρεσαν τότε
νά τά πάρουν είς την Πόλιν διά τό πολύ πλήθος, τά έπούλησαν είς την Ά δριανούπολιν, είς τό εκεί παζάρι. ’Ό ντα ς δέ πάρα πολλά πράγματα έπουλήθηκαν τόσον φτηνά, δπου άπόμεινε παροιμία καί λέγεται, δταν άγοράση τινάς
πράγμα φτηνό* «άνθρωπε, αυτό από τό μεζάτι (δημοπρασία) τού σεϊτανογλοΰ τό αγόρασες;».
Ά πό τό παράδειγμα τούτο λαμβάνομεν μίαν έννοιαν περί τού κοινωνι
κού αξιώματος τού Κατακσυζηνοΰ έν τη πολιτεία καί γνωρίζομεν πώς είχον
τότε τά κατά τούς 'Έλληνας άρχοντας.
’Ή δη είσερχόμεθα είς τον 17ον αΙώνα, οπότε βλέπομεν, οτι οπωσδή
ποτε βελτιοΰται ή πνευματική κατάστασις τής Θράκης, ιδρυόμενων σχολείων
καί έν μικροτέραις πόλεσιν, ώς λ.χ. έν Αινώ, Καλλιπόλει, Φιλιππουπόλει καί
εΐπου αλλαχού.
Καί πρώτον ή σχολή τής Αίνου φαίνεται, οτι ίδρύθη τφ 1652 έγκατασταθεϊσα εν τή Μονή τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου. Π ρώτος διδάσκα
λος ΰπήρξεν ό έκ Αρυϊνουπόλεως Νικηφόρος 'Ιερομόναχος. Ή σχολή αΰτη
από τής Ιδρύσεως της καί μέχρι τού 1689 έλειτοΰργησε κανονικώς, άλλ’ άπό
τής χρονολογίας ταύτης μέχρι τού 1796 άγνοούμεν, άν έλειτούργει.
; Ή σχολή Καλλιπόλεως ίδρύθη περί τάς άρχάς τού 17ου αίώνος, περί
τό 1602. Π ρώτοι δέ διδάσκαλοι αυτής έγένοντο οΐ ΚαλλιπολΤται Κύριλλος
ό Οικονόμου καί ό υιός αυτού Αλέξανδρος. Ή σχολή έλειτοΰργησε μέχρι
τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως, οπότε άνέκοψε τήν λειτουργίαν της λόγιο
τής θέσεως τής πό?^ως παρά τον 'Ελλήσποντον καί άνασυνέστη τφ 1.830 διατηρηθεϊσα μέχρι τού 1922, οπότε έξεκενώθη ή Θράκη.
Ή σχολή τής Φιλιππουπόλεως δεν γνωρίζομεν πότε ακριβώς ίδρύθη,
διότι τά αρχεία τής Μητροπόλεως κατεστράφησαν υπό των Βουλγάρων τφ
1860. Π άντως όμως εικάζεται, οτι κατά τάς άρχάς τού 17ου αίώνος συνέστη αυτή, καθόσον άναφέρονται καί όνόματα διδαξάντων κατά τήν εκατον
ταετηρίδα τούτων.
Κατά τούς χρόνους τούτους, τφ 1624, ό σοφός Κύριλλος Λούκαρις γενόμενος Π ατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ίδρυσε τό πρώτον έν τοΐς Π ατριαρχείοις έλληνικόν τυπογραφειον, τό όποιον είργάσθη έπί τινα χρόνον
προς φωτισμόν τού ’Ορθοδόξου πληρώματος, άλλ’ οί Ίησουΐται διά των ρα
διουργιών καί συκοφαντιών των έπέτυχον καί τον Κύριλλον ν’ άπομακρύνωσί τού θρόνου καί τό τυπογραφειον νά καταστρέψωσι διά τής έξουσίας.
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Βλέπομεν δτι συν τφ χρόνφ ό κύκλος των Ιδρυόμενων Ελληνικών σχο
λείων ευρύνεται έν Θράκη, δ'περ ύποδηλοΐ τήν χαλάρωσιν τής βίας καί της
καταπιέσεως καί τήν άναθάρρησιν οπωσδήποτε τοϋ 'Ελληνικού στοιχείου, διότι
κατηργήθη ήδη από τού 1688 έπί Μουράτ τοϋ Δ ' καί τό μυσαρόν, τίό τρό
μον καί βδελυγμίαν έμποιοϋν είς άπαντας τους "Ελληνας παιδομάζωμα. Ή
βελτίωσις αυτή οφείλεται κατά πρώτον μέν είς τον Μέγαν Βεζύρην Μουσταφα - Κιουπρουλήν, ό όποιος έπέδειξε μεγάλην επιείκειαν προς τήν ήμετέραν ’Εκκλησίαν και ό όποιος έζήτησε τον μετριασμόν τής καταπιέσεως των
χριστιανών, διατάξας τούς διοικητάς των επαρχιών νά φείδωνται των αθλίων
τούτων υπηκόων καί νά μή άπαιτώσι παρ’ αυτών άλλον φόρον, είμή τον κεφαλι.κόν, ήτοι τό χαράτσι. ’Επίσης επί τής βεζυρίας αυτού ήρχισαν νά γίνωνται δεκτοί καί χριστιανοί εις τινα αξιώματα τοϋ κράτους καί ιδίως είς
τό τοϋ μεγάλου διερμηνέως αξίωμα. Πρώτος γενόμενος μέγας διερμηνεύς
ήτο ό Παναγιώτης Νικούσης ή Νικούσιος, Θραξ τήν καταγωγήν, άνήρ με
γάλης μορφώσεως καί ανυπολογίστου αξίας, οστις τά εκάστοτε άναφυόμενα
μεταξύ τής Πύλης καί τών ξένων ζητήματα διά τής αξιοθαύμαστου ευγλωτ
τίας του υπέρ τής πρώτης έλυεν. Έ ν τφ μέσψ δέ τών κρατικών του ασχο
λιών ευρισκόμενος δεν έλησμόνει τήν καταγωγήν του καί έπραττε ν υπέρ τφν
Εκκλησιαστικών τού "Εθνους συμφερόντων δ,τι ήδύνατο. Δίς έ'σωσεν από
τάς χεΐρας τών ετεροδόξων τούς αγίους τόπους τών 'Ιεροσολύμων επιτυχών
υπέρ τοϋ Γένους ημών τήν έκδοσιν τοϋ Χάτι - Σερίφ, επί τή βάσει τοϋ ο
ποίου βραδύτερον εξεδόθη βεράτιον, δι’ ού άπενεμήθη είς τούς "Ελληνας ή
κατοχή τού 'Αγ. Τάφου τής Βηθλεέμ, τών λύχνων, ταπήτων καί κλειδών.
Δικαίως δέ ό Χάμμερ λέγει περί αυτού. « Ή ν δέ ό πολιτικός ούτος άνήρ δε
ξιός μέν περί τάς διαπραγματεύσεις, προορατικώτατος δέ τών δημοσίων πρα
γμάτων, παράδειγμα τιμιότητος, οχύρωμα κατά τής στάσεως, προστάτης τής
Ελληνικής Εκκλησίας, υπέρ ής έκτήσατο τήν κατοχήν τών έν Ίεροσολύμοις
Ιερώ ν Τόπων, καί συνελόντι είπεΐν θεμέλιος λίθος τής έπιρροής τώννΈλλήνων είς τά τής Πύλης πράγματα». Καί οί Θράκες συνεπώς εχοντες ένα τοιούτον πολύτιμον ύπέρμαχον τών δικαίων των εύνόητον είναι, δτι ήσθάνΟησαν έαυτούς άνακουφισθέντας κατά τι.
Παρεμφερής πράς τήν πνευματικήν πτωχείαν τών τής υπαίθρου κατά
τούς δύο τούτους αιώνας μετά τήν αλωσιν, εικάζεται, δτι θά ήτο καί ή κοι
νωνική καί ή οικονομική κατάστασις τών Θρακών.
Καί είναι αληθές δτι από τούς σκοτεινούς έκείνους χρόνους τής τουρ
κοκρατίας έν Θράκη δέν έχομε ν ειδήσεις δια φωτιστικός καί διά τούτο πολύ
ευχαρίστως άποδεχόμεθα τάς πληροφορίας, τάς οποίας μάς δίδουν, έστω καί
ασαφείς και έν πολλοΐς πολλάκις καί μή ακριβείς, οσοι τών Ευρωπαίων ετυχε κατά τήν ζοφεράν εκείνην εποχήν νά ταξειδεύσωσιν άνά τήν Θράκην.
Είς τών τοιούτων τυγχάνει ό Καπουκΐνος R O B E R T D E DREU X , δ
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όποιος έμενε ν έν Κωνσταντινουπόλει ώς πνευματικός τής Γαλλικής Πρεσβεί
ας, “Ανθρωπος φιλομαθής καί φιλοπερίεργος δεν άφηνε καμμίαν ευκαιρίαν
νά μή τήν έπωφεληθή. “Οταν τω 1666 ήθέλησεν ό Πρεσβευτής τής Γαλλίας
νά ταξειδεύση μέχρις Άδριανουπόλεως, όπου τότε εύρίσκετο 6 Σουλτάνος,
διά νά κανονίση Γαλλικός τινας υποθέσεις σχετιζομενας προς τά προνόμια
των ξένων έν Τουρκία, συνώδευσε τούτον καί ό πατήρ R O B E R T διά νά
έπισκεφθή καί ΐδη την ,’Αδριανούπολιν. 'Ω ς περίεργος δέ φιλομαθής καί
προσεκτικός άνθρωπος συλλέγει κατά τό ταξείδιόν του τοϋτο πολλάς πληρο
φορίας περί τής συγχρόνου τότε καταστάσεως των κατοίκων, α'ι όποϊαι δι’
ήμάς είναι χρησιμώταται.
Μάς λέγει λοιπόν οτι ή Θράκη ήτο αραιά κατφκημένη καί σχεδόν ήρημωμένη. Μάς δίδει πληροφορίας διά πόλεις, a t όποίαι μέχρι σήμερον, δηλ.
μέχρι τής έκκενώσεως, εύημέρουν καί ηκμαζον, καί δι’ άλλας, αί όποίαι προ
πολλοΰ ήρημώθησαν καί κατέστησαν ακατοίκητοι.
, Τήν πρώτην ήμέραν τοϋ τάξειδίου των, λέγει, έφθασαν είς Τοπτσουλάρ,
οπού εΰρον καλό καί εύθηνό κρασί. Έκεϊθεν είς Καουτσούκ - Τσεκμετζέ καί
Μπουγιούκ - Τσεκμετζέ, καί κατόπιν είς Σηλυβρίαν, πόλιν πολύ παλαιάν έκτισμένην επί λόφου πλησίον τής θαλάσσης. “Εχει, λέγει, καί πολλούς χριστι
ανούς. Έκεϊθεν έφθασαν είς Ραιδεστόν, τήν όποιαν όνομάζει πάλιν πολύ ώραίαν καί πολύ εμπορικήν μέ 15 χιλ. κατοίκους. Είναι παραθαλασσία καί διά
τούτο έχει μεγάλην συγκοινωνίαν με τήν Κωνσταντινούπολη'. ΟΙ έμποροί,
λέγει, απλώνουν είς τά μαγαζιά των τά καλύτερα εμπορεύματα των, όπως
γίνεται είς τά παζάρια. Άναχωρήσαντες εκ Ραιδεστοϋ έταξείδευον επί πέν
τε ημέρας χωρίς νά συναντήσουν καμμίαν πόλιν, άν καί ή πεδιάς ήτο ωραιό
τατη καί τό κυνήγιον άφθονον. ’Επί τέλους έφθασαν είς τον “Εβρον ποταμόν,
τον οποίον έπέρασαν μέ λέμβους είς Βήραν (Φεράς), μικράν πόλιν πολύ
παλαιάν, έκεϊθεν είς Μάκρην, πόλιν πολύ άρχαίαν καί τήν άλλην ήμέραν έπέ
ρασαν από τήν Γκ ιουμσυλτζ ί να ν, μικράν πόλιν πολύ άρχαίαν καί 5* λεύγας
έκεϊθεν έφθασαν είς μίαν άλλην πόλιν, Ο ί κάτοικοί της, λέγει, έξήλθον
από τάς οικίας των από περιέργειαν διά νά μάς ΐδουν. Οί περισσότεροι ήσαν
χριστιανοί καί τούς παρεκάλεσα, λέγει ό R O B E R T , νά μοί δείξουν τήν Ε κ 
κλησίαν των. Μέ εύχαρίστησιν καί προθυμίαν μέ ώδήγησαν εως έκεΐ, αλλά
μέ λύπην μου παρετήρησα, ότι ή Εκκλησία αυτή, ή οποία έφημίζετο ώς μιά
από τάς ώραιοτέρας Εκκλησίας, τώρα είχεν αρχίσει νά κατερειπούται, διότι
δεν ήσαν είς θέσιν νά τήν συντηρήσουν. Μία γυνή βλέπουσα τήν λύπην μου
διά τό κατάντημα τής Εκκλησίας μέ έκαμε νεύμα τά τήν ακολουθήσω καί
μοί έδειξε κλαίουσα μίαν άλλην ’Εκκλησίαν είς κατάστασιν πολύ χειροτέραν
καί αξιοδάκρυτου καί μέ χειρονομίας καί μέ αναστεναγμούς μοί έδωκε νά εν
νοήσω, ότι ή θλιβερά αύτή κατάστασις των Εκκλησιών καί ή κατερείπωσις
αυτών όφείλεται είς τήν απερίγραπτου πτωχείαν καί δυστυχίαν των. Περιερ-
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γασθείς τον ναόν συνεπέρανε από τά ίχνη των τοιχογραφιών, από τά λεί
ψανα των διαφόρων κοσμημάτων τής ’Εκκλησίας, από τά συντρίμματα τών
μαρμάρινων στύλων και άλλων τοιούτων τεκμηρίων, ότι ή ’Εκκλησία αυτή
άλλοτε ήτο πολύ ώραία καί καλώς διακεκοσμημένη. Είς μόνον ιερεύς υπήρ
χε ν εις τήν πόλιν και αύτός πάμπτωχος. Π τωχός δέ και τελείως κατεστραμ
μένος ό λαός τών μερών εκείνων δ'χι μόνον από τους ’Οθωμανούς!, άλλα και
από τούς πειρατάς, οι όποιοι συχνά επεσκέπτοντο και έλεηλάτσυν αυτά, Ή
πόλις αύτη ώνομάζετο Περιθεώριαν και οί κάτοικοί της έβεβαίωνον ότι είναι
πολύ αρχαία κτισθεΐσα προ δύο χιλιάδων ετών και επέκεινα.
Καί έτερος Ευρωπαίος κατά τήν αυτήν εκατονταετηρίδα τώ 1693, Γάλ
λος ό Δρ Ίω . Φραγκίσκος ταξειδεύων άνά τήν Τουρκίαν εφθασε καί εις Καλλίπολιν καταλύσας είς τήν κατοικίαν τού Γάλλου Προξένου, διότι δέν ΰπήρχε χάνι. Μάς λέγει λοιπόν, ότι ή πόλις αύτη είχε περιφέρειαν τριών μιλίων,
αΐ οίκίαι ήσαν χαμηλαί, λίθιναι μέ ώραίους θελκτικούς κήπους. Κατοίκους εί
χε ν 6,000 "Ελληνας, ’Ιουδαίους καί Τούρκους ασχολούμενους είς τήν κατα
σκευήν βελών. 'Τπήρχε καλή αγορά σκεπασμένη με μολύβι. Π όλις έμπορικωτάτη ένεκα τής ευνοϊκής τοποθεσίας της. Ή Καλλιπολις παρήγεν αφθονον
σίτον, οίνον καί όπωρικά, ιδίως εξαίρετα πεπόνια. Ό τόπος δεν έστερεΐτο
κυνηγιού* ύπήρχον ελαφοι, κουνέλια, πέρδικες, πάπιες καί πολλά άλλα άγρια
πτηνά. Έ μεινεν επί πολλάς ήμέρας έν Καλλιπόλει, μέχρις ού εύρεθή συνο
δεία πολυπληθής δι* Άδριανούπολιν, διότι άλλως υπήρχε κίνδυνος μήπως
καθ’ όδόν κακοποιηθή καί φονευθή υπό τών Γενιτσάρων. ’Από τήν Καλλίπολιν διά τού Πλαγιαρίου (Μπουλαΐρ), τών Μαλγάρων με 10 χιλ. Τούρκους,
’Αρμενίους καί "Ελληνας καί τού Ούζούν - Κιοπρού έψθασεν είς Άδριανούπολιν, πόλιν κειμένην είς θέσιν θελκτικήν καί πατοικουμένην από "Ελληνας, ’Ιου
δαίους, Τούρκους, Βλάχους καί άλλας εθνότητας συμποσουμένας τό δλον είς
100 χιλιάδας. Ή ζωή, λέγει, ήτο ακριβή, διότι τά περισσότερα τρόφιμα ήρχοντο από μακράν.
Αί πληροφορίαι, τάς οποίας μάς δίδουν οί δύο άνωτέρω Ευρωπαίοι δεν
είναι βεβαίως συστηματικά! καί πλούσιαι, άλλ’ είναι άρκεταί διά νά σχηματίσωμεν μίαν ιδέαν περί τής γενικής τότε καταστάσεως τής Θράκης.
’Από τάς όλίγας ταύτας γραμμάς προκύπτει ότι ή Θράκη κατά τον 16ον
καί 17ον αιώνα ήτο άραιώς κατφκειμένη, 8τι τά χωρία, αί κώμαι καί αί πό
λεις αί κατοικούμεναι ύπό Ελλήνων επειντο μακράν άλλήλων, ότι ή έπικοινωνία αναμεταξύ των δεν ήτο εργον εΰκολον, δεν έτόλμων οί χριστιανοί νά
ταξειδεύσουν από τού ενός χωρίου είς τό άλλο, διότι διέτρεχον τον κίνδυνον
νά κακοποιηθώσι καί νά φονευθώσιν ακόμη ύπό τών Γενιτσάρων, διατί όχι
καί ύπό άλλων προσώπων; "Οσοι κατώκουν παραλίως προσεβάλλοντο έκάστοτε, έκακοποιοϋντο καί άπεγυμνοΰντο ύπό πειρατών καί ώς έκ τούτου ήσαν
ήναγκασμένοι νά μετοικώσιν είς μεσογειότερα μέρη. Μανθάνομεν ακόμη, οτι
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δ έν ΰπαίθρω 'Ελληνισμός έμαστίζετο υπό πενίας αξιοθρήνητου μή δυνάμενος καί αΰτάς ακόμη τάς Εκκλησίας του νά συντηρήση, βλέπα>ν αύτάς με
άλγος τής τ^υχής του νά καταρρέωσι καί νά έρημοΰνται.
Καί όμως παρ’ ολας τάς στερήσεις, παρ’ όλην την πτωχείαν καί παρά
τούς απηνείς διωγμούς εν είναι τό παρήγορον έξικνούμενον μέχρι θαυμα
σμού, ότι περιηγηταί και οδοιπόροι διελθόντες διά τής Θράκης κατά τούς
αιώνας τούτους μνημονεύουσιν έν τοίς βιβλίοις αυτών Ελληνικόν πληθυσμόν,
Έλληνικάς ’Εκκλησίας, "Ελληνας Μητροπολίτας, Έλληνας 'Ιερείς, 'Ελληνι
κός συνοικίας, 'Ελληνικός οικίας καί Έλληνικάς παραδόσεις εις τάς διαφό
ρους πόλεις.
’
Κατά τον 17ον αίώνα πλήν των ώς άνω μνημονευθέντων λογίων άνδρών τής Θράκης άναφέρομεν καί τον Ίω . Καρυοφύλλην γεννηθέντα έν Καρυαίς τής θρακικής επαρχίας Δέρκων, διακριθέντα έν τοϊς γράμμασι καί διατελέσαντα σχολάρχην τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας. Μαθήτρια αυτού διακριθεΐσα έπίσης εις τά γράμματα ύπήρξεν ή Θρφσσα Λοξάνδρα Σκαρλάτου.
Ό Σκαρλάτος πλουσιώτατος ών καί έξασκών μεγάλην έπί τού βεζύρου επιρ
ροήν ήρραβώνισε την κόρην του μετά τού ήγεμόνος τής Βλαχίας Ματθαίου,
δστις μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου επεμψε πολυμελή συνοδείαν έξ εύγενών εις Κωνσταντινούπολή διά νά παραλαβή εις Βουκουρέστιον τήν μέλλουσαν αυτού σύζυγον.
Ά λλ’ ή Λοξάνδρα όλίγας ημέρας μετά τούς αρραβώνας προσβληθεισα
υπό κακοήθους ευλογίας ου μόνον τού κάλλους αυτής έστερήθη, άλλα καί
δυσειδεστάτη καί μονόφθαλμος κατέστη. Ό πατήρ άπέκρυψε τό πάθημα τούτο
από τον γαμβρόν καί άπέστειλε τήν κόρην του μετά πλούσιας φερνής συστήσας εϊς αυτήν νά κάλυψη έπιμελώς τό πρόσωπόν της κατά τον τουρκικόν
τρόπον καί νά μή άποκαλυφθή εις ουδένα καί εις αυτόν ακόμη τον γαμβρόν
προ τής τελέσεως τής ιεροτελεστίας τού γάμου.
Ή συνοδεία εφθασεν εις Ταργοβίστην ή Λοξάνδρα κατέλυσεν είς πλού
σιον μέγάρον, είς τό όποιον προσήλθον πολυάριθμοι εύγενεΐς καί ό μελλό
νυμφος διά νά τήν προϋπαντήσουν. Ή Λοξάνδρα μέ επιμονήν έκράτει κεκαλυμμένον τό πρόσιοπόν της μή άποκαλυφθεϊσα ουδέ είς τάς των εύγενών γυ
ναίκας. Ό μνηστήρ προ τής τοιαύτης επιμονής έξέφερε τήν υπόνοιαν, ότι
ύπό τον πέπλον έκεΐνον κρύπτεται ασχήμια τις. Τούτο περιήλθεν εις τά ώτα
τής Λοξάνδρας, ήτις διεμήνυσε πρός τον ήγεμόνα τά εξής: «"Ο,τι οφείλει
νά έχη μία κόρη, έχω καί εγώ* αν δ’ ό ήγεμών μετεμελήθη διά τό συνοικέσιον τούτο, είμί έτοιμη νά έπανέλθω εις τον τού πατρός μου οΐκον, καί νά
ή βέβαιος, ότι ή θυγάτηρ τού Σκαρλάτου δεν θά δυσκολευθή νά εύρη σύζυ
γον». Οί πομπώδεις ούτοι λόγοι έτάραξαν τον ήγεμόνα, δστις ώδήγησε τήν
Λοξάνδραν είς τό ηγεμονικόν μέγαρον, οπού έτελέσθησαν οί γάμοι μετά πό
σης λαμπρότητος καί έπισημότητος. "Οταν δε ύπέστη ή στιγμή καί είδεν
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αυτήν άποκαλυφθεΐσαν εμεινεν εμβρόντητος και άποσυρθείς άμεσους τής παστάδος άπέπεμψεν αύτήν προς τον πατέρα της.
Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου, δολοφονηθέντος έν τφ μεταξύ του
Σκαρλάτου, κατέφθασεν έκ Χίου εις Κωνσταντινούπολή νέος τις εύείδέστατος καί είς εύνενή οικογένειαν άνήκων, άλλ* επειδή περιήλθεν είς ένδειαν
μεγάλην, ήναγκάσθη νά πωλη μετάξας τής Χίου άνά τάς οδούς τής Κων
σταντινουπόλεως διά νά πορίζητάι τά προς τό ζήν. Τούτον συχνά προσεκάλει ή Λοξάνδρα είς τον έν Φαναρίω οίκον της καί ήγόραζε τά εμπορεύματα
του. ’Επί τέλους δέ άπεφάσισε καί σύζυγόν της νά κάμη τον πτωχόν εκείνον
νέον. Καί έκ τού συνοικεσίου τούτου έγεννήθη ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δ πάνυ, δστις μείνας ορφανός είς βρεφικήν ηλικίαν άνετράφη καί έπαιδαγωγήθη υπό τής σοφής αυτού μητρός καί άνεδείχθη τό σέμνωμα τού Φα
ναριού προαχθείς μέχρι τού βαθμού τού Μεγάλου διερμηνέως.
Π ερ ί δέ τής Λοξάνδρας λέγει ό Δαπόντες: «’Ήρχοντο περιηγηταί από
τήν Ευρώπην, έσυνομιλοΰσαν μαζί της καί έθαύμαζαν τήν σοφίαν της».
Καί είσερχόμεθα ήδη είς τον 18ον αιώνα, καθ’ ον τά σχολειά πολλαπλασιάζονται άνά τήν Θράκην καί τά γράμματα είς εύρύτερον κύκλον διαδί
δονται. Ούτω πλήν των ανωτέρω μνημονευθέντων σχολείων άναφέρεται ελ
ληνικόν σχολεΐον κτισθέν παρά τού ’Αθανασίου Άδριανουπολίτου κατά τό
έτος 1711 έναντι τής Μητροπόλεως. Έ ν αύτφ έδίδαξαν οί ’Αθανάσιος Βουθροντής εξ Ίωαννίνων περί τό 1711, άνήρ σοφώτατος καί πεπαιδευμένος
είς ολας τάς φιλοσοφικός έπιστήμας, δ ’Αλέξιος Σπανός επίσης εξ Ίω αν
νίνων τφ 1730, Σταμάτιος Π απάς, ό έκ Κορνοφωλέας περί τό 1738, άνήρ
σοφός καί πάσης άλλης επιστήμης εμπειρότατος, ό Ιερόθεος έκ Σμύρνης
(1760— 176θ) , ό Γεώργιος Ούζούμογλου Άδριανουπολίτης (1789— 1805),
μεθ’ δν Γρηγόριος Άδριανουπολίτης Μιχαήλογλους (1805— 180,8), έπειτα
πάλιν ό Ούζούμογλους 1808. Ή σχολή έβαινε προαγομένη καί κατά τό 1809
μετερρυθμίσθη είς Γυμνάσιον, ού προέστη μέχρι τού 1821 ό έξ Άδρίανουπόλεως ιατροφιλόσοφος καί πολυμαθής άνήρ Στέφανος ό Καραθεοδωρής. Έ 
τεροι διδάξαντες έν τω Γυμνασίω ήσαν οί ιατροί Γεώργιος ιατροφιλόσοφος,
ό υίός αυτού ’Ιωάννης, Σταμάτιος δ Θάσιος, Πολύχρονης, δ Νοταράς, Γρη
γόριος ό έκ Ναζιανζοΰ, ’Ιωάννης ό Σωτήριχος ιατρός- κατά δέ τον 19ον αι
ώνα δ Κωνστ. Καραθεοδωρής καί Βλάσιος ιατροί, Στέφανος ό Κουμανούδης
καί άλλοι. Διετηρήθη δέ εφεξής ή γεραρά καί άρχαία τής Άδριανουπόλεως
σχολή ουδόλως τής αρχαίας αυτής εύκλειας υστερούσα άχρι τής έκκενώσεως
τής ’Ανατολικής Θράκης.
Σχολεία ίδρύθησαν καί έν Γανοχώροις τφ 1790, έν οΐς έδίδαξε πρώτος
Ματθαίος ό Γανοχο)ρΐτης, ό ίδιος έδίδαξε καί έν Μυριοφύτω μετά τό 1795.
Έ ν Έπιβάταις τφ 1796 ίδρύθη σχολή λειτουργήσασα μέχρι τφ 1861,
οπότε έκάη καί άνασυνέστη τφ 1866 τή συνεισφορά πολλών καί ιδία τού
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Ιατρού Σαράντη Άρχιγένους, έξ οΰ και Ά ρχιγένεια Εκπαιδευτήρια έκλήθησαν. Κατά την εποχήν αυτήν Ιδρύθησαν σχολαί και έν Μυριοφύτφ, έν
Ραιδεστώ, εν Σηλυβρία, έν Τυρολόη, έν Χώρα, έν Μαδύτφ' τφ 1784, έν
Άγχιάλω, Διδυμοτείχω και έν αύτω τφ Τυρνόβφ τής Βουλγαρίας. ’Ενταύθα
ό Ίλαρίων ό έκ Τυρνάβου Κρής, άνήρ λόγιος συνέστησε σχολήν προς φω
τισμόν των Βουλγάρων.
Ή ώθησις αυτή προς εύρυτέραν διάδοστν των γραμμάτων οφείλεται
ίσως καί εις την άφυπνισθεΐσαν εθνικήν συνείδησιν των κατοίκων αίσθανθέντων επιτακτικήν τήν ανάγκην δπως μορφώσωσιν εαυτούς διά τής μελέ
της τής προγονικής ημών σοφίας, αλλά καί εις τό γεγονός οτι κατά τον 18ον
αιώνα καί εφεξής τό πολίτευμα τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγένετο
ήπιώτερον έπιτρέπον τήν ιδρυσιν σχολείων καί βιβλιοθηκών. ’Ή δη επί τής
βεζυρίας του Μουσταφά Κιοπρουλού τφ 1689 ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία
έφήρμοσε πολιτικήν ήπιωτέραν πρός τό 'Ελληνικόν στοιχεΐον καί έν γένει
προς τούς χριστιανούς διά νά έξασφαλίση συμπαθή έκ μέρους αυτών στά
σιν. Προϊόντος δέ του χρόνου, αφού παρήλθε πλέον τό μεσουράνημα τής
ισχύος τής κραταιάς ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπαυσαν πλέον οι πρέ
σβεις των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών νά εκλιπαρούν τήν εύνοιαν τού Σουλ
τάνου καί μετά δέους νά παρίστανται κατά τάς ακροάσεις προ αυτού. Μά
λιστα άποχωρούντες έπρόσεχαν νά μή στρέψουν τά νώτά των πρός τό πρόσωπον των αγέρωχων Σουλτάνων. Ούτως ήσθάνθησαν οΰτοι καί αί κατά και
ρούς κυβερνήσεις αυτών τήν ανάγκην υπό τήν πίεσιν των περιστάσεων καί
υπό τών ταπεινωτικών συνθηκών τού Κιουτσούκ - Καΐναρτζή (1774) καί τού
Άΐναλή - Καβάκ (1779) νά έφαρμόσαισι σοβαράς μεταρρυθμίσεις, άδιάφορον άν αύται έμειναν τό πλεΐστον επί τού χάρτου. Ένθαρρυνθείς λοιπόν, ό
'Ελληνισμός τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ώς καί ό τής Θράκης έκ τής
σχετικής ταύτης ελευθερίας ένέτεινε τάς δυνάμεις αυτού ίδρύων 'Ελληνικά
σχολεία κατά τον 18ον καί 19ον αιώνα εις πλείστάς πόλεις, κωμοπόλε ις, κώμας καί χωρία. Εις τήν εντατικήν ταύτην καλλιέργειαν των γραμμάτων έν
Θράκη συνετέλεσαν καί πολλοί διανοούμενοι, τέκνα τής Θράκης, ών κυριώτεροι οί έξης: Θεόκλητος ό Πολυειδής, γνώστης τής 'Ελληνικής, Λατινικής
καί Γερμανικής γλώσσης έλκων έξ Άδριανουπόλεώς τό γένος-καί τό μονα
χικόν σχήμα άσπασθείς ανήκει εις τήν τάξιν εκείνην τών κληρικών, οί όποιοι
υπό τό ράσον εκρυπτον τό πυρ τού πατριωτισμού, τό όποιον μετέδιδε καί εις
τά πλήθη τών χριστιανών, συντελέσας ούτω λόγφ τε καί έργφ εις τήν άπέλευθέρωσιν τού Έ θνους από τής άφορήτου δουλείας. Π ρός τον σκοπόν τού
τον περιώδευσε σχεδόν ολόκληρον τήν Γερμανίαν φροντίζων νά έξεγείρη α
ληθή σταυροφορίαν κατά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θεόκλητος ό Πολυειδής ύπήρξεν ό συγγραφεύς τού πολυθρύλητου βιβλίου «’Αγαθάγγελος»,
τό όποιον έπροφήτευε τήν μελλοντικήν άνάστασιν τού Γένους. Πολυχρόνιός
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δ Θρφξ εκ τίνος κώμης τής Θράκης, πιθανώς εξ Εύκαρύου υιός Δημητρίου
καί Ρόδινης. Ίώσηπος ό Μοισιόδαξ, Σταμάτιος Π απάς έκ Κορνοφωλέας,
χωρίου πλησίον του Σουφλίου, Διονύσιος Καλλιπολίτης, ιερομόναχος, Ματ
θαίος έκ Γανοχώρων, Ιερομόναχος καί άλλοι. ’Επίσης κατ’ αυτήν τήν εποχήν
έδρασαν καί πολλοί θερμουργοί καί φιλόμουσοι Ίεράρχαι προσφέροντες εκ
των γλίσχρων αυτών αποδοχών γενναία όπωσούν ποσά προς συντήρησιν καί
προαγωγήν τών Ελληνικών σχολείων. Ούτως ό Μητροπολίτης Ίωαννίνων
Μακάριος έκ Γανοχώρων κατέθεσε τω 1795 φρ. χρ. 1000 προς συντήρησιν σχολείου έν τή πατρίδι του τή Χώροι. ΟΙ Μητροπολΐται Ήρακλείας Με
θόδιος έκ Ραιδεστσϋ καί Μελέτιος έκ Μυριοφύτου διέθεσαν δ μέν πρώτος
17.500 γρ. ό δέ δεύτερος 25 χιλ. γρ. προς συντήρησιν τών σχολείων τής πατρίδος των.
Ό Π ατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ δ β ', άνθρωπος φιλο
μαθής, αγαπών καί τιμών τούς πεπαιδευμένους μετεκαλέσατο από Θεσσαλο
νίκης τον πολύν καί ευρυμαθή Ευγένιον διορίσας αυτόν διδάσκαλον τής έν
Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής ’Ακαδημίας καί εντός τριών ετών, άφ’ ής
έπατριάρχευσε, τήν παροικίαν τού Φαναριού Άθηνόπολιν κατέστησεν. «Έκεΐ
γάρ, λέγει δ Σέργιος, Ευγένιος δ πολύς ήν τότε θεολογών, έκεΐ Δωρόθεος φίτ
λασοφών, έκεΐ ρητορεύων Κριτίας, έκεΐ Άνανίας τάς λογικάς τέχνας διδά
σκων, έκεΐ έσμός φιλοσόφων καί φιλολόγων σμήνος, καί θεολόγων θίασος, έφ’
οΐς ήδετο πας τις φιλογενής, μάλιστα δέ οί χορηγοί καί συνΐστορες».
’Επίσης καί ό Γρηγόριος ό Ε ' έφρόντισεν εϊπερτις καί άλλος διά τήν
διάδοσιν τής παιδείας παρά τώ ποιμνιω αυτού. Κατά τήν πρώτην Π ατριαρ
χίαν του τώ 1797 συνέστησεν έν τώ Πατριαρχείο) τυπογραφεΐον βασιλική
άδεια, ή λειτουργία τοϋ οποίου τά μάλιστα διηυκόλυνε καί συνετέλεσεν εις
τήν διάδοσιν τών γραμμάτων άνά τήν Θράκην. ’Επί τής β' καί γ ' Πατριαρχείας του τω 1.806 καί 1819 έξέδωκεν εγκυκλίους, διά των οποίων συνίστα
καί άπήτει τήν τής 'Ελληνικής παιδείας έπιμέλειαν καί τής Ελληνικής γλώσσης τήν λιπαράν καλλιέργειαν καί έκμάθησιν. Προσετίθετο μάλιστα οτί ή λι
παρά καλλιέργεια καί έκμάθησις τής 'Ελληνικής γλώσσης δεν έπρεπε νά περιορίζηται μόνον εις τούς "Ελληνας τήν καταγωγήν καί εθνικότητα, άλλ’ έδει
νά έπεκτείνηται καί εις πάντας εκείνους, οί όποιοι άνεγνώριζον τό Πατριαρχεΐον ώς άνωτάτην αυτών κορυφήν.
Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας, δτι κατά τον 16ον, 17ον καί 18ον αιώνα
οί λειτουργοί τής ’Εκκλησίας από τοΰ Πατριάρχου μέχρι καί τοϋ τελευταίου
ίερέως αντέστησαν πολλάκις εύθαρσως κατά τών αυθαιρεσιών καί τών έπ(θέ
σεων τής αλλοθρήσκου κυριαρχίας, άλλά πρέπει νά λεχθή οτι δεν ώφελήθησαν
δεόντως προς τό συμφέρον τοϋ Ελληνισμού καί δή τοΰ Θρακικοϋ τοιούτου,
από τό ολως εξαιρετικόν αξίωμα, τό όποιον ώς έκ τών περιστάσεων άπέκτησεν δ Πατριαρχικός θρόνος εις τήν χριστιανικήν ’Ανατολήν. Είναι αληθές,
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δ η κατά τούς χρόνους τούτους τό. Πατριαρχικόν γόητρον ύπέστη μείωσίν
τινά καί τά έξ αρχής έπιτραπέντα προνόμια περιωρίσθησαν. Π α ρ ’ δλα δ'μως
ταϋτα 6 Π ατριάρχης έξηκολούθει νά θεωρήται εκκλησιαστικός καί εν μέρεί
πολιτικός αρχών όλων εν γένει των ’Ορθοδόξων χριστιανών τοΰ Όσμανικοΰ
Κράτους, δηλαδή όχι μόνον των 'Ελλήνων, άλλα καί των Βουλγάρων, των
Σέρβων καί των ’Αλβανών. Αυτός διώριζεν αμέσως μέν τους άνο)τάτους λει
τουργούς τής ’Εκκλησίας, εμμέσως δέ καί τούς υποδεεστέρους μέχρι των έφημερίων καί τοΰ τελευταίου χωρίου. Αυτός είχε την ύπερτάτην εποπτείαν τής
διαχειρίσεως δλων των Εκκλησιαστικών καί τ0)ν μοναστηριακών κτημάτων,
αυτός ήτο δ υπέρτατος δικαστής των περί τον γάμον διαφορών καί όλθ)ν έν
γένει των δικών του χριστιανών, αυτός ήτο ό υπέρτατος αντιπρόσωπος καί
εγγυητής τών χριστιανών παρά τη 'Τψηλή Πύλη. Είχε λοιπόν πολλούς καί
άκαταμαχήτους τρόπους νά επίδραση επί τοΰ ποικιλώνυμου αύτοΰ ποιμνίου.
Τό πρώτιστον δε καί κυριώτατον καθήκον ήτο ή κραταίωσις τοΰ Ελληνισμού
διά τής διαδόσεως τής 'Ελληνικής γλώσσης εις τάς διαφόρους έκείνας φυλάς
καί τοΰτο δεν ήτο δυσκατύρθωτον, διότι δλαι αί ετερογενείς έκείναι φυλαί καί
έτέρόφωνοι άπετέλουν τρόπον τινά έν σώμα μετά τών 'Ελλήνων εχουσαι κοι
νόν τής πολιτικής δουλείας τό άτύχημα. Καί ή ’Οθωμανική Ιίυβέρνησις δεν
έκαμε διάκρισιν τής έθνότητος αυτών άποκαλοΰσα τούς πάντας Ρωμαίους
(Ρούμ).
Δεν ήτο λοιπόν δυσυπέρβλητον εργον ο ύπό τοΰ Οικουμενικού Π ατριαρ
χείου έξελληνισμός τών βορειοτέρων εκείνων επαρχιών τοΰ ’Οθωμανικού Κρά
τους διά τής ’Εκκλησίας καί τής εθνικής παιδεύσεως. Καί τοΰτο δχι μόνον
άπαραίτητον ήτο, αλλά καί εΰκολον. Ή δ’ ευκολία αΰτη διήρκεσεν επί 400
έτη. Τό Π αιριαρχείον βεβαίως δεν κατενάησε πλήρως την άποστολήν του ταύτην, διότι δεν έπέμενεν άποχρώντως είς την έκπλήρωσιν αυτής. Καί διά τοΰ
το κατά τό τελευταϊον τέταρτον τοΰ 19ου αίώνος ήγειρε θρασεϊαν την κεφα
λήν της ή φυλετική διαίρεσις, οι έτέρόφωνοι Βούλγαροι εύρέθησαν πολυαριθμότατοι μέν πέραν τοΰ Αίμου, δχι δέ ολίγοι είς την βόρειον Θράκην καί
είς την βόρειον Μακεδονίαν. Έ νφ εάν κατεβάλλετο μεγαλύτερα φροντίς καί
έκ μέρους τής Εκκλησίας καί εκ μέρους τών αντιπροσώπων τής 'Ελληνικής
Κυβερνήσεως καί έξελληνίζετο δ βουλγαρικός πληθυσμός διά τών σχολείων
καί τοΰ διορισμού ικανών διδασκάλων, καθ’ ήν εποχήν ΰπνωττεν είσέτι ή
φυλετική αυτών συνείδησις καί τιμήν των έθεώρουν ν’ άποκαλώνται Ρούμ,
έσκυθρώπαζον δέ καί ήγανάκτουν, Ιάν τις άπεκάλει αυτούς Μπουλγκάρ, δλως άλλοία θά ήτο ή εθνολογική σύνθεσις εν Θράκη καί δέν θά έλειτούργει
ή τρομοκρατική βουλγαρική προπαγάνδα, ούτε θά έταράσσετο επί ολοκλή
ρους δεκαετηρίδας ή δύστηνος Θράκη από τάς επιδρομάς τών Κομιτατζή
δων καί από τούς ολέθριους φυλετικούς αγώνας. ’Ιδού μία ζωηρά είκών ικα
νή νά άναπαραστήση τάς θλιβεράς συνέπειας τής φυλετικής ταύτης διαμά
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χης. ’Ιδού ή είκών αύτη εις σκελετώδη μορφήν.
Β.Α. των Σαράντα - Εκκλησιών καί είς πεντάωρον απ’ αυτών άπόστασιν κεϊται ή μάλλον εκειτο χωρίον τι ονομαζόμενου Εύκάρυον, τό όποιον κα
τά τό τελευταίου τέταρτον τού 19ου αΐώνος καί τάς άρχάς τοΰ 20ού κατωκεϊτο υπό 700 περίπου κατοίκων, έξ ών οΐ ήμίσεις "Ελληνες, οι δέ λοιποί
Βούλγαροι εποικοι καί μετανάσται έκ των πέριξ βουλγαρικών χωρίων μετά
τό 1806— 1807, οπότε τό καθαρώς τότε 'Ελληνικώτατον καί πλουσιώτατον
χωρίον έληστεύθη καί ήρημώθη υπό των έκ Ροδόπης έπιδραμόντων Κιρτζαλήδων. Ο ί Βούλγαροι ούτοι μετά τό σχίσμα παρέμειναν πιστοί είς τό Π α 
τριαρχείου μέχρι τέλους τοΰ 19ου αΐώνος οντες ηνωμένοι μετά των 'Ελλή
νων έν τε τή ’Εκκλησία καί τη ’Εκπαιδεύσει μή εχοντες ούτε συνείδησιν καν
τής εθνικότητάς των. ’Εβαπτίζοντο, ένυμφεύοντο, έκηδεύοντο έν τή 'Ελλη
νική ’Εκκλησία, τά τέκνα των έφοίτων είς τό 'Ελληνικόν σχολεΐον καί οι έπαγγελματίαι έτήρουν ελληνιστί τά κατάστιχά των καί την αλληλογραφίαν των.
Ά λλ’ οποία τεραστία μεταβολή έπήλθεν εντός όλιγίστων ετών! Ά φ ’ ένός μεν
ένεκα των τρομοκρατικών μεθόδων τών έπιδραμόντων Κομιτατζήδων, άφ’ ε
τέρου δέ λόγω τής άσυγγνοόστου αδιαφορίας, την οποίαν έπέδειξαν αί θρη
σκευτικοί μας άρχαί καί τά 'Ελληνικά Προξενεία, δός δ’ είπεΐν καί τής αλό
γου περιφρονήσεο>ς, ήν έπεδεικνύαμεν άπαντες οί "Ελληνες προς τούς Βουλ
γάρους, τούς όποιους έθεωροΰμεν ώς όντα κατώτερα καί ευτελή! 01 πρό ολί
γου ήσυχοι καί αδιάφοροι Βούλγαροι, οΐ τόσον είρηνικώς μετά τών 'Ελλή
νων συζώντες, ευθύς άμα τή κατηχήσει των υπό διαφόρων έκ Βουλγαρίας
προερχομένων προπαγάνδων έγιναν τόσον φανατικοί, ώστε δεν ήνείχοντο ούδέν τό 'Ελληνικόν. Τόσον μίσος ένεφώλευεν έν ταΐς καρδίαις αυτών κατά τών
'Ελλήνων, ώστε δεν παρέλειπον καμμίαν ευκαιρίαν νά αποδείξουν τούτο. "Εν
μόνον μικρόν παράδειγμα θά ήρκει ν’ απόδειξη τον άγριον φανατισμόν αυ
τών τών ανθρώπων.
j
Η μέραν τινά έκάθηντο είς τό καφενεΐον καί συνεζήτουν* είς έξ -αυτών,
άνθρωπος τελείως αγράμματος καί άξεστος, ενώ έκάθητο καί συνωμίλεί μετά
τοΰ γείτονός του, έκτυπα θορυβωδώς την γην μέ τούς πόδας του, Είς την
έρώτησιν τού φίλου του, διατί κτυπά έτσι την γην; Άπήντησε ζωηρώς καί
μέ πάθος. «Γκάρτσι τάπκαμ» δηλαδή Ρωμηούς πατώ. Δέν εΐναι αρκετά χα
ρακτηριστική ή είκών αυτή τών αισθημάτων, ΰφ’ ών ένεφορούντο οί άνθρωποι
αυτοί, οι όποιοι πρό ολίγου ακόμη έζων έν αγάπη καί όμονοίρ μετά τών συμ
πολιτών των 'Ελλήνων;
,
j
■ Μετά τήν μικράν αυτήν, αλλά χαρακτηριστικήν καί λίαν διδακτικήν παρέκβασιν, ιδού τώρα οποία εμφανίζεται ή πνευματική κατάστασις τής Θρά
κης. 'Ιδρύονται σχολαί έν Κωνσταντινουπόλει καί δή έν Κοντοσκαλ ίω, Βλάγκρ, 'Τψωμαθείοις, Έδιρνέ - Καπού, Έ γρ ί - Καπού, Χαντσερλή, ’Αραμπατζή,
Μεϊδάν, έν ταΐς ένορίαις 'Αγίου Γεωργίου, Σαρμασικίου, Σαλματομβρουκίου,
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έν Διπλοκιονίω (Μπεσίκ - T ag), έν Νεοχωρίφ τοΰ Βοσπάρου, έν Θεραπείοις
(1802), ήν διηύθυναν δ Γεώργ. Στεφάνου ό Θεραπειανός, 6 ’Αλέξανδρο;
Ίω . Ραδινός, θεραπειανός, Ζαχαρίας ό Αίνιάν καί ό μαθητής αυτού Π ανα
γιώτης Παλαμάς εκ Μεσολογγίου κατά τό 1821. Ά φοΰ δε επί τινα ετη
έκλεισε τάς πάλας της, ήνοιξεν αυτά; τω 1835 καί εξακολουθεί νά διαχέη μέχρι
τοΰ νυν τά φώτα της είς τους θεραπειανούς, Έ κ ταύτης έβλάστησαν πλήν
ετέρων διακριθέντων επί' πολιτικοί; καί θρησκευτικοί; άξιώμασι, επί διδα
σκαλία καί εμπορία, Σαμουήλ ό Α ' ό άπό Δέρκων, Ίάκωθος Ρίζος ό Νερου
λός, πρύτανις τοΰ έν Ά θήναις Πανεπιστημίου (1866— 1867), Άλέξ. ό
Ραγκαβής, ο κατά τό 1867 Π ατριάρχης Γρηγόριος 6 Σ τ ', Σωτήριος ό
Καλλιάδης, Δημήτριος Χρηστίδης ό Θεραπειανός, 'Τπουργός κατόπιν των
Οικονομικών έν Έλλάδι, Γρηγόριος Π α πά - Φλέσσας καί άλλοι. Την έκθρέψασαν τόσου; έξοχου; άνδρας λαμπράν αυτήν σχολήν κατά παρωχημένου;
χρόνους, έ'σχον τήν τιμήν καί ό γραφών νά διευθύνω άπό τοΰ 1907— 1909.
Επίσης τφ 1817 ίδρύθη σχολή έν Παγκαλοχωρίφ, έν Γαλατά τω 1820.
έν Τζουμπαλίφ τφ 1824, έν Ταταούλοις καί Μεγάλφ Ρεύματι (Άρναούτ—
Κιοϊ). Τ φ 1831 Έλληνες φιλόμουσοι έμποροι ϊδρυον τήν Ελληνικήν ’Εμπο
ρικήν Σχολήν έν Χάλκη, απέναντι δέ ταύτης μετεφέρθη τφ 1844 ή έν Φαναρίφ τφ 1839 ιδρυθεισα θεολογική Σχολή.
Ή γεραρά Πατριαρχική (Μεγάλη τοΰ Γένους) σχολή μετά των θυγα
τέρων αυτής άνέδειξεν απ’ αιώνων άνδρας επισήμους έπ’ αρετή καί παιδεία,
ιεράρχα; κοσμήσαντα; τήν Εκκλησίαν καί λαϊκούς τιμήσαντας τό ’'Εθνος, ώς
λ.χ. τον Μέγαν Λογοθέτην Ίέρακα, του; Νιαουσίους, τούς Μαυροκορδάτους,
’Τψηλάντας, Γκίκας, Καλλιμάχους, Καρατζάδες, Σούτσους, Μουοούζας, Ά ργυροπουλους, Χαντσερήδες, Μαυρογένεις, Μάνου;, Τζανέτας, Άριστάρχόυς,
Σχοινάδες, Μουσούρους καί ετέρου; πλείστους Φαναριώτας.
Π λήν των ανωτέρω, σχολεία ιδρύονται κατά τήν 19ην εκατονταετηρίδα
καί εν Δεδέ - Ά γάτς, τή σημερινή Άλεξανδρουπόλει τφ I860, έν Λττίτση, έν
Μεσημθρίρ, έν Σαράντφ Έκκλησίαις, έν Σκοπφ, έν Στενημάχφ, έν Σωζουπόλει τφ 1,817 καί είπαυ αλλαχού.
Ή τοιαύτη εντατική διάδοσις καί διδασκαλία τής 'Ελληνικής νλώσσης
άνά τήν Θράκην υπό διδασκάλων θερμουργών καί φιλοπατρίδων εσχεν ώς
άμεσον αποτέλεσμα τήν άφύπνισιν αισθημάτων ληθαργούντων έως τότε ώς
έκ τής μακραίωνος δουλείας, οίά είσιν ή αγάπη προς τήν Πατρίδα καί ή
δίψα πρός άνάκτησιν τής ελευθερίας έν δεδομένη ευκαιρία. Καί ώς παρακατιών θά ίδωμεν πλεΐστοι Θράκες αμα τή έκρήξει τής Έπαναστάσεως αυθόρ
μητοι προσήλθον υπό τήν σημαίαν αυτής.
Καί πρώτον άναφέρομεν τον Γεώργιον Γεννάδιον, ένα τών μάλλον επί
λεκτων τέκνων τής Θράκης, γεννηθέντα έν Σηλυβρία καί διακούσαντα έν

αυτή τά πρώτα στοιχειώδη μαθήματα, Ό πατήρ του ώνομάζετο ’Αναστάσιος,
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ίερεύς, ή δέ μήτηρ του κατήγετο έκ Ζαγορίου. Μετά τάς σπουδάς του εν
Ίωαννίνοις και Βουκουρεστίφ μετέβη τφ 1809 εις Λειψίαν ώς παιδαγωγός
τέκνων πλούσιας οίκογενείας. Και εκτοτε άφιερώθη είς το ευγενές στάδιον
τής έκπαιδεύσεως καί διαπλάσεο>ς τής 'Ελληνικής νεολαίας επί 50 ολόκληρα
έτη. Έδίδαξεν είς τήν ’Οδησσόν καί εις τό Βουκουρέστιον, οπού διά τής πυρετώδους καί πατριωτικής διδασκαλίας του άνεπτερωσε τό Ελληνικόν φρόνημα
των μαθητών του εις τοιοΰτον σημεΐον, ώστε, όταν ήλθεν ή πεπρωμένη ήμε
ρα καί ήχησεν ή σάλπιγξ τής Άναστάσειος, ή νεολαία τής Βλαχίας ώρμησεν
είς τά όπλα καί έτάχθη υπό τήν σημαίαν του Ά λες. 'Τψηλάντου. Μετά τήν
αποτυχίαν του ό 'Ύψηλάντης κατέφυγεν είς τήν Ρωσσίαν, έκεϊθεν είς τήν
Γερμανίαν καί δι’ αυτής είς τήν Ελλάδα σπεύδων νά συναγωνιστή μετά των
αδελφών του ή νά συναποθόνη μετ’ αυτών. Τ φ 1826 εΰρίσκετο είς τό Ναύπλιον. Πλήθος πειναλέων καί δυστυχούντων, οί όποιοι περιεσώθησαν από τήν
καταστροφήν τοϋ Μεσολογγίου συνωθοΰντο καί έζήτουν από τήν Κυβέρνησιν,
ώς μόνην αμοιβήν τής ενδόξου θυσίας των, ξηρόν άρτον διά νά φάγουν καί
πυρίτιδα διά νά πολεμήσουν. Ά λλ’ ή Κυβέρνησις είς απελπιστικήν θέσιν ευ
ρισκόμενη δεν ήτο είς θέσιν ούτε τό έν, οΰτε τό άλλο νά κόμη. ’Απαίσια καί
τρομακτικά πανταχόθεν κατέφθανον τά μηνύματα. Περίτρομος καί κατηφής
οχι μόνον ό λαός συνέρρευσεν είς τήν πλατείαν του Ναυπλίου, αλλά καί οί
πειναλέοι στρατίώται απειλητικοί έν τή απελπισία των. Καί ένφ ούδείς έτόλμα
καί ούδείς ήξευρε τί νά προτείνη, έξαφνα άνεπήδησεν ό Γεννάδιος είς τήν
ρίζαν τής πλατάνου, τής ύψ θυμένης έν τφ κέντρφ τής πλατείας καί με φω
νήν στέντορος καί με ευγλωττίαν Δημοσθένους άνέκραξεν. «'Η Π ατρίς καταστρέφεται, ό αγών ματαιοΰται, ή ελευθερία εκπνέει. ’Απαιτείται βοήθεια
σύντονος. Π ρέπει οί ανδρείοι αυτοί, οΐτινες εφαγον πυρίτιδα καί ανέπνευ
σαν φλόγας καί ήδη αργοί καί λιμώττοντες μάς περιστοιχίζουν νά σπεύσωσιν οπού νέος κίνδυνος τούς καλεί. Π ρος τούτο απαιτούνται πόροι καί πόροι
έλλείπουσιν. Ά λλ’ άν θέλωμεν νά εχωμεν πατρίδα, άν εΐμεθα άξιοι νά.ζώμεν
έλεύθεροι, πόρους εΰρίσκομεν. ”Ας δώση έκαστος ο,τι έχει καί δύναται. Ι 
δού ή πενιχρά εισφορά μου. ’Ά ς με μιμηθή οστις θέλει». Καί έκένωσε κατά
γής έν μέσφ τής γενικής καταπλήξεως τό ισχνόν διδασκαλικόν του βαλάντιον, έκ τού όποιου κατέπεσαν μερικά χρυσά νομίσματα, τών οποίων ό ήχος
άντήχησεν ώς μελθώ ία εύπρύσδεκτος είς τον ουρανόν. «Άλλ’ οχι! έπανέλαβε μετ’ ολίγον* ή εισφορά μου αύτη είναι ουτιδανή! ’Οβολόν άλλον δέν έχω
νά δώσω, άλλ’ έχω έμαυτάν, καί ιδού τον πωλώ! Τις θέλει διδάσκαλον έπΐ 4
ετη διά τά παιδιά του; *Άς καταβολή τό τίμημα!».
Αί γενναϊαι καί συγκινητικοί αύται λέξεις έξήψαν τον ενθουσιασμόν
καί όλοι με δάκρυα προσήρχοντο προσφέροντες άλλοι μεν χρήματα, άλλοι δέ
όπλα καί κοσμήματα. ’Εντός όλιγίστου χρόνου συνελέγη ποσόν ικανόν νά έπαρκέση είς τήν θεραπείαν τών πρώτων αναγκών. Άπεφασίσθη δέ τήν έπαΰ-
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ριον νά προσέλθουν είς την ’Εκκλησίαν καί αί γυναίκες διά νά προσφέρουν
καί αύταί ο,τι προαιρούνται.
Λίαν πρωί ό Γεννάδιος περιέμενεν είς την Εκκλησίαν του 'Αγίου Γε
ωργίου- ή λειτουργία ετελείωσε καί αί γυναίκες δεν έφαίνοντο η πολύ όλίγαι.
Τότε καταληφθείς από ίεράν άγανάκτησιν 6 Γεννάδιος έστράφη προς τούς
εκεί παρισταμένσυς μαθητάς του Δημοτικού σχολείου καί άνέκραξεν «Δυ
στυχή παιδιά, σάς έγκατέλειψαν αί μητέρες σας! ήξεύρουν οτι ό ’Οθωμανός
σφάζει καί ανδραποδίζει, ότι αΰριον θά ελθη νά σύρη καί σάς είς αιχμαλω
σίαν, άλλ’ άδιαφοροΰσι φειδωλευόμεναι ολίγου χρυσίου. “Αλλος προστάτης δεν
σάς μένει έπί τής γής από τον κοινόν προστάτην εκεί επάνω». Καί αμέσως
κατά διαταγήν του έγονάτισαν τά παιδία, αυτός δέ άποκαλυφθείς καί ύψώσας
τους οφθαλμούς προς τον ουρανόν άνεφώνησεν. «'Τψιστε Θεέ, Σύ ό προ
στάτης των αθώων καί των μή έχόντων καταφυγήν, μή εγκατάλειψης καί τά
παιδία ταύτα τά προσπίπτοντά Σοι. Σώσον αυτά από της αιχμαλωσίας τά
δεσμά. ΟΙ άνθρωποι τά παρήτησαν, έπίβλεψον επ’ αυτά, έπίβλεψον καί έπί
τής 'Ελλάδος, ήν παρορώσι καί προδίδουσιν αυτά της τά τέκνα. Δός νά έπιλάμψη έπ’ αυτής ό ήλιος τής ελευθερίας, τά δέ παιδία ταύτα, πολΐται ελεύ
θεροι, νά την ύπηρετήσωτί ποτέ έν πίστει καί ειλικρίνεια προς σωτηρίαν αυ
τής καί προς δόξαν Σου αίωνίαν! “Η άν ό πάνσοφος Σύ γινώσκης δτι πέπρωται νά γίνωσι ποτέ δεινών τή πατρίδι παραίτιοι παράδος τα μάλλον είς
τής μαχαίρας τό στόμα, καί παράδος καί εμέ είς αυτό πριν ΐδω έκ νέου τής
Ελλάδος την δουλικήν ημέραν καί ταπείνωσιν. Α φού είπε ταύτα, έρρίφθη
έξω τής ’Εκκλησίας καί άφήκε τον λαόν έκπεπληγμένον καί δακρυρροσύντα.
ΑΙ είσφοραί έπανελήφθησαν γενναιότεραι καί αί γυναίκες όχι μόνον χρή
ματα εστελλον, αλλά καί τούς νυμφικούς δακτυλίους καί τό κοσμήματα των.
Μέ τήν εύγενή καί πατριωτικήν του ενέργειαν ο Γεννάδιος καί την Κυ
βέρνησήν, ή όποια εύρίσκετο είς αμηχανίαν έσωσε καί πατήρ όλης τής 'Ελ
λάδος άνεδείχθη, διότι μέ τάς εισφοράς αύτάς έξωπλίσθη καί άπεστάλη στρα
τός υπό τον Καραϊσκάκην, ό όποιος εντός β ρ α χ ύ τ α τ ο υ χρονικού διαστήματος
έκαθάρισε σχεδόν ολην τήν Στερεάν 'Ελλάδα από τούς ’Οθωμανούς.
"Οταν δέ ετελείωσε τό έργσν τής κοινής σωτηρίας ό μέγας πατριώτης
άποφεύγων τάς ενδείξεις τής δημοσίας ευγνωμοσύνης έφυγεν είς Σύρον Τή
νον καί Αίγιναν, όπου άφιερώθη είς τήν μόρφωσιν τής νεολαίας. Βραδύτερον 6 Καποδίστριας τω άνέθηκεν τήν διοργάνωσιν τού ’Ορφανοτροφείου και
κατόπιν τού Κεντρικού Σχολείου, τό όποιον κατ’ εκείνους τούς χρόνους ήτο
το άνώτατον Έκπαιδευτήριον. Τούτο έπί “Οθωνος μετεφέρθη είς ’Αθήνας
μετονομασθέν Γυμνάσιον καί έξηκολούθει νά διδάσκη έν αύτω ό Γεννάδιος.
"Οταν δέ βραδύτερου κατηρτίσθη τό ΓΙανεπιστήμιον, είς έκ των πρώτων διωρίσθη ό Γεννάδιος ώς καθηγητής τής 'Ιστορίας τής φιλολογίας συντελέσας
καί είς τήν σύστασιν τής Ριζαρείου, έν ή έπίσης έδίδασκεν.
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Τ ώ 1 8 5 2 οι έν Κωνσταντινουπόλε ι ομογενείς τον προσεκάλεσάν. ύποσχόμενοι καί αΰξησιν μισθού, άλλ’ ό Γεννάδιος άπήντησεν, οτι είναι μέν πτωχός,
άν και διδάσκη επί ήμίσειαν ήδη εκατονταετηρίδα κάί ούτε άρτον έχει νά
. άφήση είς τά παιδιά του, άλλ* όμως ή επιθυμία του είναι νά άποθάνη είς γην
έλευθέραν. Άπέθανε τφ 1854 έν Ά θήναις προσβληθείς υπό τής τότε ένσκηψάσης χολέρας. Τό Ελληνικοί' 'Έθνος όλόκληρον έθρήνησε τον θάνα
τόν του καί τή 20ή Μαρτίου του 1855 επιμελείς του Όθωνείου Πανεπιστη
μίου έτελέσθη μνημόσυνον μεγαλοπρεπές υπέρ άναπαύσεως τής μακαρίας αυ
τού "ψυχής. Μετά τό τέλος του μνημοσύνου ό καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας
Άλ. Ραγκαβής έξεφώνησε λόγον εΰγλωττον μεταξύ άλλων είπών «.....5Ά κλαυστος, άπόμπευτος, άπαρακολούθητος επορευθη έν σιγή τήν τελευταίαν
οδόν διά τής πόλεως, ής φόβος εΐχεν άπολιθφσει τήν αισθησιν καί εξαντλή
σει τά δάκρυα.;... Ά λλ’ άν αδάκρυτος καί ακήδευτος άπήχθη εις τήν τελευ
ταίαν του κατοικίαν, έδάκρυσαν όμως αΐ Μοΰσαι καί εκλαυσε τον Γεννάδιον
πάσα ή προ 50 έτών παιδείας γευσαμένη γενεά των Ελλήνων...,
Ένδιετριψα αρκετά είς τήν έξιστόρησιν των περί Γενναδίου, άλλ’ έκρι
να καλόν καί σκόπιμον νά πράξω τούτο, άν καί λιτώτατα, διά νά μάθωσι καί
γνωρίσωσιν όλοι οί Θράκες, οτι καί οι πρόγονοί μας ούκ δλίγον συνετέλεσαν
είς τήν επιτυχή εκβασιν τοΰ απελευθερωτικού άγώνος. ’Επιθυμώ δέ~ ιδιαιτέ
ρους νά τονίσω οτι, ενώ πολλάκις ό κίνδυνος προβάλλει βεβαιότατος καί ή
καταστροφή άσφαλεστάτη έπίκειται, ό φαεινός νούς ενός ανθρώπου., καί ή
κεραυνώδης άπόφασις αυτού συνδυαζομένη μετά ζήλου θερμουργοϋ καί φι
λοπατρίας άπαραμίλλου δύναται νά μετατρέψη εξ ολοκλήρου τήν πορείαν
των πραγμάτων καί νά φέρη τρ αντίθετον ολως αποτέλεσμα. Τούτο έπραξεν
ό Γεννάδιος, τούτο ό Κολοκοτρώνης καί ό Καραϊσκάκης,
Πλήν τού υπέροχου τούτου παραδείγματος φιλοπατρίας καί γενναιοφρ.οσύνης τού Γενναδίου δύναμαι νά παρουσιάσω πλεΐσθ’ οσα παραδείγματα
Θρακών φιλοπατρίδων, ot οποίοι ή σαν μεμυημένοι είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν,
μυς λ.χ, ό-Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Δωρόθεος ό Π ρώϊος (1813) καί
όλοι οι Δημογέροντες καί πρόκριτοι τής Άδριανουπόλεως ,άναμένοντες μετ’
ανυπομονησίας τό σύνθημα τής ανατροπής τού. Σουλτανικοΰ καθεστώτος.
’Επίσης πολλοί κάτοικοι των πόλεων Φιλιππουπόλεως, Μεσημβρίας, Μαρωνείας, Αίνου, Βάρνης, Γκιουμουλτζίνης, Σωζουπόλεως, Άγχιάλου, Μαδύτου, Λουλέ - Μπουργάζ, Άγαθουπόλεως, Σαράντα - ’Εκκλησιών έμυήθησαν
είς τά τής Φιλικής Εταιρίας. Π άντες μέν οΰτοι σιωεισέφεραν. τήν κατά δύναμιν υλικήν των συνδρομήν, πλεΐστοι όμως τούτων προθύμως έδραμον νά
προσφέρωσι τάς υπηρεσίας των ύπέρ τού Ιερού άγώνος λαβόντες μέρος είς
τήν μάχην τού Φαλήρου υπό τον στρατηγόν Καραϊσκάκην, εις τήν Στερεάν
Ελλάδα υπό τον λοχαγόν ’Ελευθέριον Θεοχάρην, είς τήν μάχην τοΰ Χαϊδαρίου πλησίον τών Αθηνών καί είπου αλλαχού.
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Κατά τήν εκρηξιν της έπαναστάσεως δεν έμεινε πόλις, κωμόπολις καί
χωρίον τής Θράκης, χωρίς νά προσψέρη τήν θυσίαν του, τό ολοκαύτωμά του
εις τον βωμόν τής Πατρίδος,
Π λήν του πρώην Πατριάρχου, του ύπεργήρου Κυρίλλου Σ τ ' του Σερμπετσόγλου, 6 όποιος αμέτοχος καί αμύητος ών είς τά τού επαναστατικού κι
νήματος καί έφησυχάζων εις τήν πατρικήν του οικίαν, συνελήφθη καί άπηγχονίσθη εξ ένός παραθύρου τού μεγάρου τής Ί . Μητροπόλεως καί πλεΐστοι
άλλοι πρόκριτοι καί κληρικοί άπηγχονίσθησαν καί εσφαγιάσθησαν έν Ά.δριανουπόλει: ώς ό Γρηγόριος 6 Ε ', ό Π,ρωτοσύγκελλος Θεόκλητος, καί οί πρό
κριτοι Ιάκωβος Άξουμανίδης, Κωνσταντίνος, Ιωάννης καί 25 έτεροι; (Η
αυτή αιματηρά θυσία επαναλαμβάνεται έν Βάρνη τής βορείου Θράκης, ένθα
άπηγχονίσθησαν οκτώ πρόκριτοι, έν; Κεσσάνη, Ραιδεστφ, Καλλιπόλει, Σηλυβρίςι, Μεσημβρία, Μυριοφύτφ, Διδί'μοτείχω, Σωζουπόλει, Σαμακοβίω, Σ α 
ράντα - Έκκλησίαις, Γάνω καί Χώρα, Ά γχιάλω καί αλλαχού.
'Ως άξιομίμητον παράδειγμα αυτοθυσίας καί φιλοπατρίας άναφέρεται
ό έξ Αίνου καπετάν Ά ντ. Βισβίκης, οστις διά τού ιδιοκτήτου πλοίου του
προσέφερεν είς τον ιερόν αγώνα πλείστας υπηρεσίας όπως μαρτυρούν πολλά
διασωθεντα επίσημα έγγραφα. Καί ή σύζυγος αυτού Δόμνα ή. Χατζή Βισβίζαινα άνεδείχθη ήρωΐς τής έπαναστάσεως εφάμιλλος με τήν Μπουμπουλίναν.
Τώ 1821 ό καπετάν Βισβίκης καταλείπει ολην τήν έν Αΐνφ περιουσίαν
του, παραλαμβάνει τήν σύζυγον καί τά τέκνα του καί όσα χρήματα καί κο
σμήματα είχε καί τάς αγίας εικόνας, επιβαίνει είς τό ιδιόκτητον βρίκιόν του
καί ανάγεται είς τό πέλαγος. Ένούται μετά των Ψαριανών καί λαμβάνει μέ
ρος είς ολας τάς ναυτικάς επιχειρήσεις του άγώνος παρασχών πολλάς υπηρε
σίας είς τό ’Έθνος.
Μετά τον θάνατόν του έπελθόντα τή 21η ’Ιουνίου 1,822 τήν διοίκησιν τού
πλοίου άνέλαβ&ν ή σύζυγός του Δόμνα, ή όποια ‘ έξηκολούθησε παρέχουσα
πόλλάς ώφελείας είς τό Γένος καί καθώς λέγει έν έγγραφον τής εποχής εκεί
νης.
'Ό σ α καλά έκαμεν αυτό τό καράβι καί ποιον ό'φελος μάς έφερνεν
είς τά επιχειρήματα μας δίχως νά έχη από κανένα μέρος καμμίαν μικράν βο
ήθειαν». Τό βρίκιόν της διηύθυνεν ή Δόμνα καθ’ ολην τήν διάρκειαν τού
άγώνος σπεύδουσα είς βοήθειαν πανταχού, δπου είχον ανάγκην τοιαύτης,
καθώς μαρτυρεί έν έγγραφον δοθέν τή καπετάν Χατζή Βισβίζαινρ τή Ιδη
Ιουλίου 1833, είς τό οποίον βεβαιούται οτι «έν οσω καίριο έδούλευσε τόσον
ζών ό μακαρίτης, όσον καί μετά τον θάνατόν του, τό πλοίον του είς τήν
νήσον Εύβοιαν κατά τό βόρειον μέρος έδούλευε με ειλικρίνειαν καί πατριω
τικόν ζήλον χωρίς νά παρακσύσωσι των προσταγών καί χωρίς νά βλάψω σι
τήν νήσον καί ούδένα κάτοικον ή πάροικον είς τό παραμικρόν ώς καλώς δου-
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λεύσαντες μαρτυροΰνται παρ’ έμοΰ δι’ ενδειξιν».
Ό

στρατηγός Διαμαντής Νικολάου ’Ολύμπιος.

t 01 π-ρόκριτοι τοΰ κοινοΰ τής νήσου βορείου Εύβοιας και οί
πολεμικοί Επίτροποι.
Τ6 παράδειγμα τοΰ καπετάν Βισβίκη και τής συζύγου του έμιμήθησαν
καί ετεροι 73 κάτοικοι τής Αίνου, ot όποιοι γενναίως πολεμήσαντες έπεσαν
κατά τον υπέρ τής ανεξαρτησίας καί άναγεννήσεως τοΰ "Εθνους ημών αγώνα.
’Αλλά καί μετά την άπελευθέρωσιν μέρους μόνον τοΰ Ελληνικού "Εθνους,
ot λοιποί "Ελληνες οι έναπομείναντες υπό την ’Οθωμανικήν διοίκησιν καί
τυραννίαν ώς καί οί Θράκες έξηκολουθησαν φιλοτιμως καί εναμίλλως την
λατρείαν τών Μουσών εις σημεΐον ώστε κατά τό πρώτον δέκατον τοΰ 20οΰ
αίώνος νά αριθμούν σχολεία άρρένων καί θηλέων τής Δημοτικής καί Μέ
σης Έκπαιδεύδεως έν τή Νομαρχία Κωνσταντινουπόλεως μετά τοΰ Σαντζα
κιού Μέτρων (Τσατάλτζας) 172, έν δέ ταΐς ύποδιοικήσεσιν Άδριανουπόλεως
σχολεία 30, Μουσταφά Π ασά 10, Βαβά - Έσκί 8, Λουλέ - Μπουργάζ 6,
Χαφσά 12, Σαράντα ’Εκκλησιών 27, Διδυμοτείχου 73, Ούζουν - Κιοπροΰ
18, Κιουμουλτζίνης 33, Ό ρτάκιοΐ 23, Καλλιπόλεως 50, Βιζύης - Μήδειας
24, Άγαθουπάλεως 10, ’Ηράκλειας 9, Ραιδεστοΰ 17, Κεσσάνης 27, Μαλγάρων 24, Τυρολύης 13* ήτοι τό ολον 482.
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Π άντοτε εΐχα εις τον νουν μου την σκέψιν οτι Επρεπε νά κάμω μίαν
σκιαγραφίαν των διδασκάλων καί καθηγητών μου, οί οποίοι, δσο περνούν τά
χρόνια, τόσον περισσότερον κατανοώ πόσον έκοπίασαν, πόσον έμόχθησαν, ο
ποίας προσπάθειας κατέβαλον διά τήν διαπαιδαγώγησιν, μόρφωσιν καί δι
δασκαλίαν μου, διά νά μσϋ μάθουν γράμματα, διά νά μου μεταδώσωσι πολυ
τίμους γνώσεις και πνευματικά εφόδια, ούτως ώστε νά μέ καταστήσωσιν άν
θρωπον χρήσιμον εις τήν Κοινωνίαν, τό ’Έθνος, τήν οικογένειαν μου. Έσκεπτάμην νά γράψω, ο,τι χαρακτηριστικόν δΓ έκαστον τούτων ενθυμούμαι, διά
τον χαρακτήρα, τούς τρόπους καί κάποιο Εστω έπεισόδιον, ως μνημόσυνον,
ούτως εΐπείν, των πνευματικών αυτών γονέων καί ευεργετών μου, ως ελάχι
στη ν άνταπόδοσιν «άνθ’ ών εύ επαθον» παρ’ αυτών.
’Ίσω ς τό θέμα φανή, έκ πρώτης δψεως, ώς Εχον περιωρισμένην σημα
σίαν, Εάν δμως ληφθή ύπ’ οψιν οτι Εκαστος των διδασκάλων καί καθηγητών
εκείνων έδίδασκεν επί τεσσαράκοντα ή καί πεντήκοντα ακόμη Ετη, είδικώτερον δέ οτι οί καθηγηταί έδίδασκον συγχρόνως εις πλείονα τού ενός γυμνά
σια, θά κατανοηθή οτι τό θέμα Εχει γενικωτέραν σημασίαν, ώς άφορών δε
κάδα καί πλέον γενεών 'Ελληνοπαίδων, διδαχθεισών παρά τών ιδίων, ήτοι
άρκετάς χιλιάδας Κωνσταντινουπολιτών.
\
Διά τούς διδασκάλους μου τής ’Ηπείρου, καί συγκεκριμένως τής Π υρσόγιαννης καί τού Λεσκοβικίου, οΐτινες μέ έδίδαξ,αν κατά τάς πρώτας τά
ξεις, τάς μικράς ά'λλως λεγομένας, τού Δημοτικού Σχολείου, έξεπλήρωσα τό
καθήκον, γράψας περί αυτών εις άλλο σημείωμα, ώς έκ τούτου, είς τήν πα
ρούσαν μελέτην, θά γράψω μόνον περί τών μόχθησαντων δΓ Εμέ διδασκά
λων καί καθηγητών τής Πόλης. “Ας άποτελέση δέ συγχρόνως αύτη συμπλή
ρωμα, τού πέρυσιν έκδοθέντος επίσης ύπό τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών
μικρού πονήματος μου (ύπ’ άριθ. 152) « Ή Πόλη μας, όπως ήτο.....» διότι
καί Εκείνοι εζησαν έκεί κατά τήν ίδιαν Εποχήν είς την όποιαν άνεφερετο Εκείνο.

ΟΙ Διδάσκαλοί 'μου τής Πόλης

189

καλλιμαρμάρου και ωραιότατης «Π αναγίας ’Ελπίδος», ή 6ποία εύρίσκεται
είς τό επίπεδον τμήμα τοΰ Κοντοσκαλίου, πλησίον τοΰ Σιδηροδρομικού Σ τά
θμου καί πλησιέστατα τοΰ ’Αρμένικου Πατριαρχείου, πέριξ τοΰ οποίου διέμενον άναμίξ, 'Ελληνικαί καί Άρμενικαί οικογένειαι, όπως καί είς ολόκλη
ρον το Κοντοσκάλι, μέ σαφεστάτην όμως υπεροχήν τοΰ 'Ελληνικοΰ στοιχείου.
Τόσον ή ’Εκκλησία, δσον καί τό-Σχολεΐον, ήσαν κυριολεκτικώς ενσφη
νωμένα ανάμεσα είς τά σπίτια^ τά όποια δμως δεν κατώρθωνον νά άποκρύ■ψωσι την έπιβάλλουσαν μεγαλοπρέπειαν τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ, οστις έφαίνετο
πολΰ μακρόθεν, ώσεί τά άλλα κτίρια, από σεβασμόν καί ταπεινοφροσύ
νην προς αυτόν, ΰπεκλίνοντο ενώπιον του. Ή εσωτερική κομψότης τής Π α 
ναγίας ’Ελπίδος, κτισθείσης τό πρώτον κατά τό 1672 (ΐδε Κων)πολιν Σκαρλ.
Βυζαντίου σελ. 27 6) καί άνιδρυθείσης κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοΰ
παρελθόντος αίώνος, κατέπλησσεν, οχι μόνον τον διά πρώτην φοράν είσερχόμενον εις αυτήν, αλλά καί τον τακτικώς έκκλησιαζόμενον, δι’ ημάς δέ τούς πα
λαιούς προσκυνητάς της, αποτελεί συγκινητικήν άνάμνησιν!

Μ ΕΡΟΣ

Α'

ΤΟ Α Ρ Ρ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε ΙΟ Ν Κ Ο Ν Τ Ο ΣΚ Α Λ ΙΟ Τ
Τό διδακτήριον τοΰ Άρρεναγωγείου — διότι είς τον περίβολον τής άλ
λης ’Εκκλησίας, τής 'Αγίας Κυριακής, εύρίσκέτο τό Παρθεναγωγεΐον τής
Κοινότητος, — δεν ήτο ικανοποιητικόν ως κτίριον καί οΰτε αντάξιον ενός
πολυπληθεστάτου καί σφΰζοντος εις εύημεροΰσαν όμογένειαν Κοντοσκαλίου.
Ή τ ο παλαιόν καί μή εύπρεπισμένον έσωτερικώς. Τοΰτο δέ τό αποδίδω, οχι διά
νά δικαιολογήσω τήν πράγματι δευτέραν αυτήν στενωτέραν μου πατρίδα, άλλα
διότι αυτό είναι ή πραγματικότης, εις τό γεγονός οτι, κατά τά τελευταία
εκείνα έτη, οί διοικοΰντες τά τής Κοινότητας, καί, γενικώτερον, οί κάτοικοι
αυτής, ερριψαν δλον τό βάρος των οικονομικών των δυνατοτήτων, είς τήν
άνέγερσιν των δύο Τερών Ναών, τοΰ ετέρου των οποίων, τής 'Α γίας Κυ
ριακής, δεν εΐχεν είσέτι συμπληρωθή ή είκονογράφησις. ’
Τοΰτο όμως, ουδόλως ήμπόδιζε «τήν Εφορείαν τών 'Ηνωμένων ’Εκπαι
δευτηρίων τοΰ Κοντοσκαλίου», διότι, ένφ έκαστη ’Εκκλησία άπετέλει Ιδιαι
τέραν Κοινότητα, ή διοίκησις δμως τών Σχολείων ήτο ενιαία, όπως έπιλέγη δι’ αυτά, εξαιρετικόν διδακτικόν προσωπικόν, πράγμα ευκόλως έπιτυγχανόμενον, διότι ουδόλως έδεσμεύετο από τήν σύγχρονον μονιμότητα. 'Επομένως εάν
ό έκπαιδευτικός δεν έπεδείκνυεν ικανότητα καί διάθεσιν προς εργασίαν, ή άντικατάστασίς του ήτο εύκολος. Δεν είναι δμως δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι τό
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σύστημα, διά νά λάβωμεν ΰπ’ οψιν καί την αντίθετον πλευράν, ήτο δίκαιον
διά τούς διδασκάλους, οΐτινες οΰτω, δεν ήσαν ασφαλείς διά τον επιούσιόν
των τού επομένου έτους. ’Ίσω ς νά κατέφευγον κατά το θέρος «εις τά Γρα
φεία έξευρέσεως εργασίας», δηλαδή τά Β ιβλιοπωλεία Άδελφ. Σεϊτανίδου και
Δεπάστα — Σφύρα — Γεράρδου, προς έξασφάλισιν θέσεώς τίνος, το σύστη
μα δμως ήτο μία βεβαιότης διά την άρτιωτέραν μόρφωσίν των τέκνων τού
υποδούλου Γένους.
:

;

.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Κ Ο Τ Ζ Ο Σ

"Οταν ήρχισα φοιτών εις τό «'Ελληνικόν» τού Κοντοσκαλιοΰ, δπως ώνομάζοντο τά Δημοτικά Σχολεία τά οποία εϊχον επτά τάξεις, ή Σχολαρχεΐον,
διευθυντήν ειχομεν τον Γεώργιον Κοΰζον, ένα πραγματικόν λεβεντόγερον, μέ
αρχοντικήν έμφάνισιν, κάπως προγάστορα, ωσάν ιατρόν τής εποχής εκείνης,
ή δέ μικρά βαρηκοΐα του, ουδόλως έμείωνε τήν ικανότητά του εις τήν άρτίαν διδασκαλίαν καί τό καλόν διοικητικόν του. Ή τ ο παντού καί πάντοτε
παρών, ή δέ παρουσία του αισθητή εις διδάσκοντας καί διδασκόμενους. Καίτοι «ό διδάσκαλος τής υπηρεσίας τής ημέρας» έξετέλει πιστώς καί ανελλι
πώς τό καθήκον του, τόσον εις τό Σχολεϊον, όσον καί εις τήν ’Εκκλησίαν,
οπού έκάμνομεν «ουράν», έν τούτοις ό Κοΰζος, ακούραστος πάντοτε, άνεβοκατέβαινε τές σκάλες τού Σχολείου, χωρίς νά άπουσιάζη ποτέ καί από τήν
’Εκκλησίαν «διά τήν ευταξίαν των μαθητών». Εις τον Ιερ ό ν Ναόν δεν μετεβαίνομεν συντεταγμένοι ώς «λόχος στρατού», άλλ’ έκαστος ιδιαιτέρως. Αυ
τό όμως δεν έσήμαινεν οτι ή εκεί μετάβασίς μας καθυστέρει, διότι έπρεπε
νά προσέλθωμεν προ τοϋ «Σοφία ορθή» οι δέ τελικώς άπουσιάζοντες, έσημειοθντο ύπό τού προς τούτο εντεταλμένου μαθητοΰ — κοσμήτορος, δστις,
διά τούς «άναγραφομένους εις τήν τιμητικήν στήλην» τό σημειωματάριον δηλ.
τού κοσμήτορος, ήτο «μαντάτουρης», δπως άπεκαλείτο γενικώς ό καταδότης
— χαφιές».
'Ο Κοΰζος κατήγετο από τήν Μηχανιώνα τής Κυζικηνής Χερσοννήσου,
ή οποία τουρκιστί ώνομάζετο «Καπού - Ντάγ» διότι έκειτο εις τήν είσοδον
τού κόλπου αυτής. Έδίδασκεν 'Ελληνικά καί Ιστορίαν, μέ τελείαν μεθοδικότητα, άποδοτικότητα καί εθνικόν παλμόν, μή άρκούμενος εις ξηράν διδα
σκαλίαν τοϋ κειμένου καί τών κανόνων της Γραμματικής, αλλά, χάρις εις τήν
άρτίαν εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσίν του, έπεκτεινόμενος πολύ πέραν αυτών,
ούτως ώστε, νά μάς μεταδίδη ποικιλίαν πολυτίμων γνώσεων, χρησίμων διά
τήν πληρεστέραν μόρφωσίν μας, τήν σήμερον έπιμόρφωσιν καλουμένην, αΐτινες μάς έχρησιμέυσαν κατά τον μετέπειτα καθημερινόν μας βίον. Ή τ ο
συγγραφεύς ’Αρχαίας 'Ελληνικής Ιστορίας, ώς καί διαφόρων ’Αναγνωστι
κών, προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων, τά οποία έπλούτιζε μέ ωραία

όε ^δάσκαλοί μου τής ίίόλη,ς

m

διηγήματα, ιστορίας καί άλλα εγκυκλοπαιδικής ΰφής αναγνώσματα, εις τά
οποία οφείλω τάς πρώτας γνώσεις μου, περί του Καταρράκτου τοϋ Νιαγάρα,
τής εφαρμογής, ώς μέσου κινήσεως, του ατμού, υπό του Φούλτωνος, ώς καί
πολλών άλλων ωφελίμων τοιούτων. Κατά την διδασκαλίαν τής ’Αρχαίας 'Ελ
ληνικής Ιστορίας, κυριολεκτικώς μεταρσιοΰμενος 6 ίδιος, μετέφερε τούς μαθητάς του εις άλλους κόσμους καί εις εθνικήν εξαρσιν. Κατά τήν διδασκα
λίαν περί των Μεγάλων ’Εθνικών Ευεργετών, έκ τοϋ οικείου Βιβλίου «τοϋ
Συλλόγου Έκδόσεως ’Ωφελίμων Βιβλίων», μάς Ιλεγεν οτι δεν ήτο αρκετόν
νά καυχώμεθα, ώς "Ελληνες καί ειδικώτερον ώς Ήπειρώται, δι’ αυτούς, άλλ’
ότι, εν καιρω, έπρεπε καί νά τούς μιμηθώμεν.
'Ο Κοΰζος, εις τήν ουσίαν, άνήκεν εις τήν μεγάλην χορείαν τών Διδα
σκάλων τοϋ Γένους, εις τούς οποίους τόσα οφείλει τό Έ θνος, πάντοτε δε
εύγνωμόνως τον φέρω εις τον νουν μου, διότι δεν λησμονώ πόσα οφείλω εις
τά σοφά διδάγματά του.
Η Ρ Α Κ Λ Η Σ Α Ν Α ΣΤ Α Σ ΙΑ Δ Η Σ
Εις τό Σχολεΐον τοϋ Κοντοσκαλιοΰ έφηρμόζετο τότε τό εξής σύστημα: Κά
θε διδάσκαλος, διδάσκων 'Ελληνικά, παρελάμβανε τούς μαθητάς του, από τήν
Δευτέραν μέχρι καί τής Έ κ τη ς τάξεως, διότι εις τήν έβδόμην, τήν τελευταίαν,
εδίδασκε πάντοτε ό Σχολάρχης τό βασικώτατον τούτο μάθημα. Τό σύστημα
αυτό είχε τήν καλήν, αλλά καί τήν δυσάρεστον συνάμα όψιν, διότι, ήτο μέν
ωφέλιμον διά τούς μαθητάς εκείνους, οϊτινες είχον τήν εξαιρετικήν τύχην
νά διδάσκωνται από καλόν καί εύμέθοδον διδάσκαλον επί πέντε ολόκληρα Σχο
λικά έτη, λίαν έπιζήμιον όμως διά τους άλλους, τούς οποίους παρελάμβανεν
επί τόσα έτη, ουχί εύμέθοδος καί αποδοτικός 'Ελληνιστής* μάς παρου
σιάζονται δηλαδή αί δύο όψεις τού νομίσματος. Καίτοι εις τον υπόδουλον
Ελληνισμόν, ιδίως είς τήν Πόλην, κατά γενικόν σχεδόν κανόνα, οί διδά*
σκαλοι ήσαν καλοί, έν τούτοις, όπως είναι φυσικόν, ύπήρχον, μεταξύ αυτών,
καί οί άριστοι. Είχον τήν εξαιρετικήν τύχην είς τήν τάξιν μου νά διδάσκη
ό θαυμάσιος είς γνώσεις καί μεθοδικότητα διδάσκαλος Ηρακλής Άναστασιάδης, είς τον όποιον, δι’ αυτό, οφείλω, όπως καί όλοι οί συμμαθηταί μου,
αιώνιαν ευγνωμοσύνην. Ό διοπτροφόρων Άναστασιάδης, μέ τό κόκκινο καί
πάντοτε περιποιημένον φεσάκι του, μέ τό μικρόν συμπαθητικόν καί ολοκά
θαρο ν πρόσωπόν του, ήτο πάντοτε σοβαρός, χωρίς έκ τούτου νά παύη νά εί
ναι, δι’ ολους, ευχάριστος καί επιθυμητός. Κατήγετο από τήν Φιλιππούπολιν
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, τού Διδασκαλείου τής οποίας άπεφοίτησε. Μέ
τήν άμέλειάν μας, διότι αταξίας δέν ήτο δυνατόν νά κάμ.η ο οίοσδήποτε «έξυ
πνος» είς τον Άναστασιάδην, τον έξενευρίζομεν συχνά, διέθετεν όμως τόσην
αύτοκυριαρχίαν, ώστε, μόλις άντελαμβάνετο τούτο, έσιώπα αμέσως έπί 2-3
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λεπτά, περιοριζόμενος, κατά τό διάστημα τούτο, νά διορθώνη τό φέσι μέ την
ρίγα, την οποίαν έκράτει πάντοτε εις χεΐράς του. Μετά ταυ τα έπανελάμβανε κανονικώς καί ψυχράίμως τό μάθημα, ωσάν τίποτε νά μή είχε μεσολαβήσει.
Ενθυμούμαι οτι κατά τάς συζητήσεις μας εις την Πόλην, όταν ήμεθα παι
διά, καί οί μή γνωρίζοντες ακόμη την τοιαύτην τακτικήν τοΰ Άναστασιάδη,
έλέγομεν: 'Ό τα ν είσαι θυμωμένος, μέτρα πρώτον εως τό δέκα καί έπειτα νά
όμιλήσης, θεωρούμενου τοΰ χρονικού αΰτοΰ διαστήματος επαρκούς όπως, παρερχομένου τοΰ θυμοΰ, έπανέλθη ή νηφαλιότης.
'Ο Άναστασιάδης εις συμπεριφοράν καί συζήτησιν γενικώς ήτο τύπος
πραγματικού διδασκάλου, χωρίς σχολαστικότητας καί ύπερβολάς, ευχάριστος
δμως νά τον άκούης λέγοντα μέ πολλήν σαφήνειαν καί λογικήν τήν γνώμην
του καί ΰποστηρίζοντα τάς πεποιθήσεις του. Τό μεταδοτικόν του ήτο θαυμά
σιου καί ώς έκ τούτου ή διδασκαλία του έκτάκτ<ος αποτελεσματική.
'Ό π ω ς ασφαλώς ολοι οί συμμαθηταί μου, ουτω καί εγώ, τφ
δφείλομεν, δχι μόνον τά θεμέλια τών Γραμματικών καί Συντακτικών
μας γνώσεων, αλλά καί αρκετόν ύψος τοΰ κτιρίου των, τό οποίον αύται
άνήγειρον εις τήν ψυχήν μας. Ό ς έκ τούτου ή διδασκαλία εις τό Γυμνάσιου
ολίγα έναπομείναντα κενά μοΰ συνεπλήρωσεν. Ό αλησμόνητος αύτός διδά
σκαλός μου, πολύ ταχέως συνεπλήρωσε τάς κ ο λλ ά ς ελλείψεις, τάς οποίας μοΰ
είχεν αφήσει ή διδασκαλία εις τό Σχολείον τοΰ χωριού, εις τό όποιοι' μάλι
στα ουδόλως εΐχομεν διδαχθή περί υποκειμένου καί αντικειμένου καί δι’ αυτό
θά τον ευγνωμονώ καθ' δλην τήν ζωήν μου. Εις τον «πνευματικόν μας αυτόν
πατέρα» όφείλομεν επίσης καί εν ζωντανόν παράδειγμα αδελφικής αγάπης.
'Η οικογένειά του άπετελείτο, από τον ίδιον, τον ιατρόν αδελφόν του καί μίαν
αδελφήν. Ή τ ο τοιοΰτος ο μεταξύ των δεσμός καί τοσαύτη ή αγάπη ήτις τούς
συνέδεεν, ώστε, επειδή ή αδελφή των παρέμεινεν άγαμος, άμφότεροι οί αδελ
φοί δέν ένυμφεύθησαν.
,
;
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Μάς έδίδαξε Μαθηματικά εις τήν Ε ' μόνον τάξιν, διότι κατά τό επό
μενον σχολικόν έτος, εάν ενθυμούμαι καλώς, είχεν έγκαταλείψει τον μάταιου
αυτόν κόσμον, ό γέρων Θεοδωρίδης, τον όποιον έπρόδιδεν ή προφορά, δτι
είλκε τήν καταγοογήν από τά περί τήν Καισάρειαν μέρη. Καίτοι από πολλών
ετών, οχι μόνον, διέμενεν εις τήν Βασιλίδα, άλλά καί έδίδασκεν εις τά σχο
λειά της έχοντα μαθητάς όμιλοϋντας μέ ορθήν προφοράν τήν γλώσσαν, έν
τούτοις τούτο δέν έξήσκησε τήν έλαχίστην εις τήν ομιλίαν του έπίδρασιν.
Ή το , ώς διδάσκαλος, πολύ καλός καί μεθοδικός, χωρίς νά κάαη ουδέ
ποτε χρήσιν τοΰ θρυλουιμένου ώς έξελθόντος έκ τοΰ Παραδείσου ξύλου, αντι
στοιχώ; όμως μετεχειρίζετο κατά τάς παρατηρήσεις του, τήν λέξιν «γκουτσου-
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πετεινός» με πολλήν εμφασιν καί γ νησί αν προφοράν ξενόγλωσσου, καραμανλή όπως έλέγομεν είς την Πόλην, συνοδευομένην πάντοτε, διά τούς μή ίκανοποιούντας αυτόν είς τό μάθημα, σχεδόν στερεοτύπως, διά των έξης: «Χα
μένο κορμί! δεν πας στο Μπεγιαζίτι νά πουλήσης πράσα, μόνο σε στέλνει εδώ
ο μπαμπάς σου;!» Δηλαδή, ούτε πολύ, ούτε δλίγον, έάν δεν ήξευρες τά Μα
θηματικά ή τά Θρησκευτικά του Θεοδωρίδη, διότι μάς έδίδασκε καί τό δεύτερον
μάθημα, έπρεπε νά γίνης λαχανοπώλης, ζαρζαβατσής δπως λέγαμε στην II ό
λη, μέσος αρος δεν ύπήρχεν, έπρεπε νά γίνης ή τό εν ή τό άλλο. Ά λλ’ αεί
μνηστε διδάσκαλε, χωρίς την ’Αριθμητικήν σου, ούτε ζαρζαβατσήδες θά ήτο
δυνατόν νά γίνομεν, διότι θά μάς.... έκλεβαν είς τους λογαριασμούς! Είς τάς
Ιδιαιτέρας συνομιλίας των μαθητών του, άπεκαλείτο πάντοτε με τό ό'νομα
«Γκουτσουπετεινός». ’Ακόμη καί σήμερον πού εϊμεθα γκριζομάλληδες ή και μέ
άσπρα μαλλιά, προς εύκολωτέραν μεταξύ μας συνεννόησιν, διασκεδάζοντες μά
λιστα μέ την τοιαύτην άνάμνησίν του, τον όνομάζομεν πάντοτε μέ αύτό τό όνο
μα, μή αποκλεισμένου νά έχωμεν λησμονήσει τό πραγματικόν του όνομα «...τον
θυμάσαι τόν «Γκουτσουπετεινόν;».
Ό Θεοδοίρίδης, ώς διδάσκαλος των Θρησκευτικών, τήν τελευταίαν ώραν
έκάστου Σαββάτου, άνέλυεν, είς κοινήν αίθουσαν, τήν Ευαγγελικήν περικοπήν
τής επομένης Κυριακής, παρισταμένου του παιδονόμου δι’ εύνοήτους λόγους,
είς τάς τρεις τελευταίας τάξεις, ήτοι τήν Ε ', Σ Τ ' καί Ζ \ 51Ας παραδειγματισθοΰν έκ τούτου οί διάφοροι αρμόδιοι, ινα καί σήμερον τό καθιερώσωσιν είς
τά Σχολεία, διότι ή Νεολαία μας έχει, δυστυχώς, μεγαλυτέραν ανάγκην
φρονηματισμοΰ καί ηθικής καθοδηγήσεως.
Θ ΕΜ ΙΣΤΟ Κ Λ Η Σ Α Α ΙΜ Π Ε Ρ Τ Η Σ
Γεωγραφίαν, Καλλιγραφίαν καί Ιχνογραφίαν, μάς παρέδιδεν 6 Θεμι
στοκλής ’Αλιμπέρτης, οστις, εις άλλην τάξιν, παρέδιδεν Ελληνικά, γεννηθείς
εις Κυκλάδας καί διαμένων είς τήν αρκετά άπομεμακρυσμένην συνοικίαν τής
Πόλης, τά «"Εξ Μάρμαρα». Κοντός μάλλον, αρκετά εύσωμος, μέ σεβαστήν
γαστέρα καί διόπτρας, αγαθότατος τήν ψυχήν, ευχάριστος, καί μή έπιτυγχάνων εύκολα νά θυμώνη, ήτο πολύ αγαπητός είς τούς μαθητάς του καί γε
νικώς είς τούς ανθρώπους μέ τούς οποίους συνανεστρέφετο. Είχε πράγματι
καλλιτεχνικήν ψυχήν, έξωτερικεύων αυτήν, μέ τά ωραία καλλιγραφικά του
γράμματα, ώς καί τήν άμεμπτον ιχνογραφίαν του. Είς μάτην άπέβαινεν ή
προσπάθεια του καί χαμένοι οί κόποι του, διά νά μάς διδάξη πώς ακριβώς
νά κρατώμεν τόν κονδυλοφόρον διά νά έπιτυγχάνωμεν καλήν γραφήν. Είχε
τήν γενναιότητα καί ειλικρίνειαν νά άναγνωρίζη οτι ή Ιχνογραφία ενός συμμαθητοΰ μου, τοΰ Ζεγκινιάδη, ήτο τόσον τελεία, ώστε δέν ήδύνατο ούτε νά
πρόσθεση, ούτε νά αφαίρεση κάτι απ’ αύτήν.
ι .·
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Διά την Γεωγραφίαν την οποίαν, ώς ανωτέρω έλέχθη, μάς έδίδασκεν έπίσης, δεν άπητεΐτο εκ μέρους του Ιδιαιτέρα τις έπίδοσις, ήτις,.κα'ι εάν ακό
μη υπήρχε, δεν θά κατώρθωνε νά καταστήση πολλούς 'Ελληνόπαιδας φί
λους της!
Κατά τάς Ιδιαιτέρας συνομιλίας των μαθητών, ώς καί μετά την άποφοίτησίν των, ώνομάζετο «μαμμή» διότι έφερε πάντοτε μαζί του ένα πέτσινο βαλιτσάκι, απαραίτητον, άν μή δι’ άλλον σκοπόν, άλλ’ όπως μεταφέρη δι’ αυτού,
άξιαπρεπώς, αλλά και άφανώς ....τό λιτόν μεσημβρινόν του φαγητόν, δεδο
μένης τής άποστάσεως τής κατοικίας του. *Εν ένί λόγω ό Άλιμπέρτης ήτο
«ένας πραγματικός τύπος», πολύ αγαπητός εις τούς μαθητάς του, οϊτινες
καί όταν ετελείωναν από τό Σχολείου, είχον πάντοτε δι’ αύτόν άγαθάς ανα
μνήσεις, τάς οποίας έξωτερίκευον με τον χαιρετισμόν τον όποιον πάντοτε
μετά σεβασμού καί αγάπης τώ άπηύθυνον, καί εις τον όποιον εκείνος άνταπεκρίνετο με καλωσύνην καί χαμόγελον, πάντοτε δέ μέ ενδιαφέρον έρωτούσε διά τά κατ’ αυτούς.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΘΕΟΦΤΛΑΚΤΙΔΗΣ
'Ο Θεοφυλακτίδης μάς έδίδασκε Γαλλικά καί Τουρκικά, εξ ’Ανατολής
καί αυτός όρμώμενος, άπεκαλεϊτο δέ «0 Γάλλος». Ξανθός, μάλλον πυρρόχρους,
με μεγάλα καί καλοστριμμένα μουστάκια. Μετά την ανακωχήν τού Μούδρου
κατά τό 1918, ίσως καί ολίγον προ αυτής, οπότε «οΐ δουλειές τού ποδαριού»
είχον μεγάλην πέρασιν εις την Πόλην, έγκατέλειψε τό διδασκαλικόν επάγ
γελμα, επιδοθείς είς αύτάς, τον έβλεπες δέ συχνά διασχίζοντα την πολυάν
θρωπου καί σφύζουσαν από έμπορικήν κίνησιν οδόν τού Μπαλούκ - Π αζάρ
τής Πόλης.
ΤΗτο αυστηρότατος, ό δέ έκ μέρους του ξυλοδαρμός, πράγματι αλύπη
τος. Κάποτε, ένας μαθητής, έλιποθύμησε κατά τό μάθημά του από τό ξύλο.
Ή αναταραχή των υπολοίπων συνταξιωτών του, καθώς καί τό «φέρ’ τε νερό,
φέρ’ τε νερό» εγινεν αίτια νά είσέλθη από την συνεχομένην παράδοσιν ό
Σχολάρχης Κοϋζος, δστις τω είπεν αύστηρώς «μά κι’ εσύ τό παρακάμνεις....»
διότι ήτο ήδη γνωστόν είς δλους τό άλύπητον ξυλοφόρτωμά του. Θελήσας
δέ, κατακίτρινος ήδη από τον φόβον του, νά δικαιολογηθή, ήκουσεν αύστηροτέραν καί ανεπίδεκτου άντιρρήσεως, παρατήρησιν «Μά σοΰ είπα... ότι τό
παρακάμνεις!», οπότε «Θσΰ, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου». Καίτοι τό ε
πεισοδίου εκείνο περιώρισεν αρκετά τό μένος του διά ξυλοδαρμόν, έν τούτοις δεν τον διέκοψε τελείως, θεωρών αυτόν ώς αναπόσπαστου μέρος τής δι
δακτικής του μεθόδου. Εις τά Τουρκικά, τά όποια διά πρώτην φοράν έδιδάσκοντο είς την Ε ' τά πράγματα ήσαν εύκολώτερα, άλλωστε οι πλεΐστοι των
μαθητών έγνώριζον καλώς την γλώσσαν, ήτις ήτο μητρική των, εις τούς ύπο-
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λοιπούς δέ, ώς ζώντας είς τήν Πόλην, κατά τό μάλλον καί ήττον, δεν ήτο
άγνωστος. Δέν συνέβαινεν όμως τό ϊδι-ov καί διά τά Γαλλικά, διά τά όποια
είχε πολλάς αξιώσεις, επειδή εΐχον διδαχθή καί κατά τήν προηγούμενην τάξιν. 'Ως εκ τούτου δι’ αυτά ήθελε τήν προφοράν άμεμπτον, τάς δέ τυχόν
εύρισκομένας είς τό μάθημα ερωταποκρίσεις, ωσάν νά ώμίλουν μεταξύ των
πραγματικοί γαλλόπαιδες. Τό μάθημα των Γαλλικών ήτο δι’ δλους μας πρα
γματικός εφιάλτης, διότι τω έδιδεν αφορμήν προς «εφαρμογήν τής ανθρω
πιστικής μεθόδου του» ιδίως δταν ήρχετο «μπουρινιασμένος» από τήν Γαλ
λικήν Σχολήν των φρέρηδων, τοΰ Κοντοσκαλιοϋ, είς τήν οποίαν έπίσης έδίδασκε, μάς ήτο όμως άγνωστον εάν έχρησιμοποίει καί εκεί τήν ιδίαν τακτι
κήν. Ή άνάμνησίς του είς ουδέ να των μαθητών του ύπήρξεν άγαθή, όπως
τοϋτσ είναι φυσικόν, διότι τίποτε τό εύχάριστόν δέν μάς υπενθύμιζεν!
ΡΑΤΤΟΠΟ ΤΑΟΣ
Ω δικήν καί Γυμναστικήν εις τήν Ε ' μάς έδίδασκεν 6 διδάσκαλος Ραυτόπουλος, νεαρός, μόλις έγκαταλείψας τά μαθητικά θρανία τής Μεγάλης τοΰ
Γένους. 5Ό χ ι μόνον τά μαθήματά του οτιδέν τό ενδιαφέρον μάς παρουσίαζον, αλλά καί ό ίδιος, ώς άτομον, δέν έφανέρωνεν οίανδήποτε αξίαν, δι αυτό
ασφαλώς κατά τό επόμενον έτος Ιπεζήτησεν «αλλαγήν στέγης».
ΣΑ ΡΡΗ Σ
Μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Θεοδωρίδου, τά Θρησκευτικά είς τήν Σ τ '
μάς έδίδασκεν ό νεοπροσληφθείς διδάσκαλος Σαρρής, διά τον όποιον έφηρμόζετο απολύτως τό απόφθεγμα τοΰ Σωκράτους «οϊα ή μορφή τοιάδε καί ή
ψυχή», διότι είς τό ώραΐον σώμά του υπήρχε μία αγαθότατη παιδική ψυχή*
ήτο δι’ δλους μας ό μεγαλύτερος προσφιλής αδελφός, ό ειλικρινής φίλος,
ουδέποτε όργιζόμενος δι’ οίονδήποτε καί εναντίον οίουδήποτε μαθητου. ·Αί
παρατηρήσεις του, ήσαν συμβουλαί καί συστάσεις, λεγόμεναι μέ πραότητα
καί γλυκύτητα. Μέ τό υψηλόν του ανάστημα, τό γλυκό καί συμπαθές πρόσωπόν του, πλαισιούμενον από τά έβενινα σγουρά μαλλιά του, προσείλκυε τήν
συμπάθειαν καθενός πού τον εβλεπεν. Ενθυμούμαι δτι είς τό μάθημα τών
Θρησκευτικών, άπέδιδεν, άγνωστον διατί, μεγάλην σημασίαν καί προτίμησιν
εΐς τό περί Σχίσματος Κεφάλαιον, διά τό όποιον είχεν αποκτήσει ειδικότητα
είς συμμαθητής μας. Μας έδίδασκε συγχρόνως γυμναστικήν καί ωδικήν. ΤΗτο
εξαιρετικός βαρύτονος, έπιτυγχάνων μέ τήν γλυκειά βαρεία φωνή του, δπως
καλύπτη τάς παράφωνους καί τσιριστικάς φωνάς δλων συγχρόνως τών μα
θητών τής πρώτης καί δευτέρας φωνής. ,
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ΤΟ ΖΩ ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Ν Γ Τ Μ Ν Α Σ ΙΟ Ν
Κατά τό επόμενον έτος ήρχισα φοιτών είς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον,
διά τό ωραιότατον κτίριον τοΰ. οποίου, άς μου έπιτραπή, όπως απασχολήσω
έπ’ όλίγον τον αναγνώστην.
Τό κτίριόν ταυ τίποτε δεν εχανεν εις μεγαλοπρέπειαν καί έπιβλητικότητα, καίτοι κείμενον είς την στενήν οδόν τοΰ Σου - Τεραζή, πάροδον της
Μεγάλης όδοΰ τοΰ Π έραν. Έγειτόνευε με τό κτιριακόν συγκρότημα τοΰ Αύτακρατορικοΰ, δπως έλέγετο τότε, Λυκείου τοΰ Γαλατά Σεράϊ, καί τον απέ
ραντο ν κήπον του, είχε δε πολύ πλησίον τό οίκημα τής Πρεσβείας μας.
"Ας έξετάσωμεν ήδη αυτό έκ των κάτω, δηλαδή τοΰ υπογείου, προς
τά άνω.
Ε ίς τά υπόγεια διαμερίσματα, ύπήρχον δύο μεγάλαι αίθουσαι εστιατο
ρίου, εις τάς οποίας ετρωγον τό λιτόν γεΰμα, τό όποιον έφεραν από τό σπίτι,
των, πολλοί των μαθητών, οϊτινες, διαμένοντες είς τον Βόσπορον, τά νησιά,
ώς καί είς άλλας άπομεμακρυσμενας εκ τοΰ Π έραν Κοινότητας, δεν ήτο
δυνατόν νά μεταβαίνωσι προς τοΰτο είς την οικίαν των κατά την μεσημβρι
νήν δίωρον διακοπήν των μαθημάτων. Πλησίον αυτών ήτο ή έγκατάστασις
τής Κεντρικής θερμάνσεως, διότι, σημειωτέον οτι τό Ζωγράφειον συγκα
ταλέγεται μεταξύ των πρώτων μεγάρων τής Πόλης καί τό μόνον έκ των Ε κ 
παιδευτηρίων της, τό όποιον διέθετε Κεντρικήν θέρμανσιν, διά θερμού άέρος. Διά νά μή άποβάλλη δέ έκ τούτου ό αήρ τοΰ κτιρίου δλην τήν υγρασίαν!
του, ετίθετο έπί τοΰ λέβητος δοχεΐον πλήρες ΰδατος, αί εξατμίσεις τοΰ οποίου
έπέφερον τήν άπαιτουμενην ισορροπίαν αυτής. Παραπλεύρους τής έν λόγω
έγκαταστάσεως ήτο εγκατεστημένος ό «παράδεισος των μαθητών» δηλαδή
τό μαγαζί τοΰ Γιάννη, μέ τά διάφορα γλυκίσματα, τούς άσουρέδές, τά μαλεμπί, τά τριγωνάκια, τούς μπακλαβάδες, τά παστέλια, τά ξηρά δαμάσκηνα,
τά ξηρολούκουμα, τά τσεπελόσυκα καί άλλα παρεμφερή, μέ τά όποια, καίτοι ούχί αμέμπτου ποιότητος, κατώρθωνεν.... ό αφιλοκερδής καταστηματάρ
χης, νά μεταθετή τά ασημένια γροσάκια, από τά θυλάκια τών μαθητών, είς
τά συρτάρια τοΰ μπάγκου του, μέ πολλήν μάλιστα προθυμίαν. Τά υπόλοιπα
δύο - τρία διαμερίσματα τοΰ υπογείου έχρησιμοποιοΰντο ώς άποθήκαι τοΰ κώκ
διά τήν κεντρικήν θέρμανσιν. ’Από τό υπόγειον έξήρχεσο είς μικράν αυλήν,
τελείως ανεπαρκή διά τά διαλείμματα, οπού ήτο έγκατεστηιιένον καί τό υπο
τυπώδες Γυμναστήριόν μας. Έ κ τοΰ υπογείου, δύο εκατέρωθεν μαρμάριναι
κλίμακες, ώδήγουν είς τό επίσης μαρμαρά στρωτόν ισόγειον, μέ δύο μαρμά
ρινους στύλους. ’Έναντι ακριβώς τής ωραίας εξωτερικής εισόδου, ήτο τό
Γυμνασιαρχεΐον, έκατέρωθεν τούτου, άνά μία Ιματιοθήκη, παραπλεύρως τής
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μιας τούτων ή αίθουσα παραδόσεως της τάξεως των τελειόφοιτων, τής δέ έτέρας, ή Βιβλιοθήκη, ήτις εχρησιμοποιειτο και ώς Αίθουσα συνεδριάσεων τής
Εφορείας. ’Έναντι ύπήρχον τά έργαστήρια Φιλικής καί Χημείας, αρκετά
πλούσια, διά την εποχήν εκείνην, είς όργανα καί λοιπά απαραίτητα διά την
άρτίαν μόρφωσίν μας είς τά εν λόγφ μαθήματα. ’Αριστερά· τω είσερχομένω
έκ τής εξωτερικής μαρμάρινης εισόδου, εύρίσκετο τό θυρωρεϊον, άντιστοίχως ταΰ οποίου υπήρχε μικρά αίθουσα άναμονής. Είς τό Ισόγειον ήτο επίσης
έγκατεστημένον τό λογιστήριον, είς τον αυτόν δε χώρον έγένετο ή πώλησις
εις τούς μαθητάς τής γραφικής ύλης, ό'που ήγοράζομεν τά φέροντα τόν τί
τλον «Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης Σταυροδρομιού, Ζωγράφειον Γυμνάσιον» τετράδια, Ινώ τά υπόλοιπα είδη άνέγραφον μόνον τάς λέξεις Ζωγράφειον Γυμνάσιον. ’'Αλλαι δύο εκατέρωθεν μαρμάριναι κλίμακες, μάς εφερον
εις τόν α ' όροφον, τόν όποιον, πλήν μιας Αιθούσης, χρησιμοποιουιμένης διά
τό β' τμήμα, τής Α ' τάξεως του Γυμνασίου, άπησχόλει τό Δημοτικόν Σχο
λείον. Ό όροφος οΰτος είχεν εξ Αίθουσας παραδόσεως, εν ολω. Αί δύο, εκα
τέρωθεν, μεσαΐαι, άνοιγόμεναι καθ’ ό'λον τό πλάτος των, μετά τού μεταξύ των
τμήματος τοΰ διαδρόμου, άπετέλουν τήν Αίθουσαν των τελετών, ιδίως τής
τελετής λήξεως τοΰ Σχολικού ’Έτους, τήν οποίαν ανελλιπώς έλάμπουναν αί
παρουσίαι τής Α. Θειοτάτης Παναγιότητος τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου
’Ιωακείμ του Γ ', τοΰ τότε Πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος Ίωάννου Γρυπάρη καί
τής θελκτικής συζύγου του, τοΰ εκπροσώπου τοΰ Τουρκικού 'Υπουργείου Π α ι
δείας, όστις κατά καθιερωθέν εθιμον, άπένειμε κατ’ έτος χρυσοΰν ώρολόγιον είς τόν έκφωνοΰντα τουρκιστί τόν άποχαιρετιστήριον λόγον τελειόφοι
τον, ώς καί άλλων επισήμων τής Κοινότητος. Ό πάντοτε φιλοσοφημένος
λόγος τοΰ Γυμνασιάρχου μας ’Αλεξίου Ζαμαρία, τοΰ μεγάλου Ήπειρώτου
λογίου, περιεΐχεν, έκτος άλλων υπέροχων ιδεών, καί τάς πολυτίμους πατρι
κός συμβουλάς προς τούς αποφοιτώντας μαθητάς του, διά τάς κατευθύν
σεις των είς τήν Κοινωνίαν, στηριζομένας πάντοτε είς τάς ήθικάς άρχάς,
τάς όποιας, κατά τόν 'Ύμνον τοΰ Γυμνασίου μας, έδιδάχθησαν είς τά θρανία
του. Κατ’ έτος τό Ζωγράφειον έσημείωνε διαρκή πρόοδον καί έπέκτασιν των
πνευματικών του πτερύγων, διά νά θερμάνη ΰπ’ αΰτάς καί μόρφωση μεγαλύτερον αριθμόν Έλληνοπαίδων. Είς τόν ύπερκείμενον όροφον ήσαν αί υπό
λοιποι τάξεις τοΰ Γυμνασίου, ώς καί τό Άναπαυτήριον των Καθηγητών,
διά νά άναλαμβάνωσιν ολίγον από τόν κόπον τής μεταδόσεως είς τούς ματίητάς τής πολυτίμου διδασκαλίας των, έπεκτεινομένης πολύ πέραν τοΰ Π ρο
γράμματος, καθόσον αΰτη συμπεριελάμβανε διαφόρους έγκυκλοπαιδικάς γνώ
σεις, ώς καί ωφελίμους ΰποθήκας διά τήν άντιμετώπισιν των δυσχερών συν
θηκών, τάς οποίας θά αντιμετώπιζαν αυριον είς τήν Κοινωνίαν.
"Ολαι αί Αιθουσαι παραδόσεως τοΰ Ζωγραφείου ήσαν ευρύχωροι, με
ύψος όροφής ύπερβαΐνον ίσως καί τά πέντε μέτρα. Τά ξύλινα τετραθέσια ή
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διθέσια θρανία ήσαν προελεύσεως Ιξωτερικοϋ, μέ ευρύτατον Γραφείου, τά
δέ καθίσματα άνορθούμενα, διά τήν έλευθέραν κίνησιν των μαθητών. Ή τ ο
το μόνον Γυμνάσιου τής Πόλης τό όποιον διέθετε τοιαΰτα.
Εις τον τελευταίου όροφον ήτο ή μεγάλη αίθουσα τής Μουσικής τό μά
θημα τής οποίας δεν ήμπόδιζε τήν άνενόχλητον διδασκαλίαν εις τάς λοιπάς
παραδόσεις, ουδόλως άκουόμενον. Παραπλεΰρως υπήρχε τό Έργαστήριον
τοϋ Καθηγητοϋ τής Ιχνογραφίας, εΐς δέ μικρός διάδρομος έφερεν εις μικράν ταράτσαν, δώμα άλλως λεγομένην, όπόθεν άπελάμβανες τήν:
«Πόλιν, τήν μεγαλόπολιν, πόλιν τήν «Νέαν Ρώμην»
Ρώμην τήν άρρυτίδωτον, τήν μήποτε γηρωσαν,
Ρώμην άεί νεάζουσαν, αεί καινίζομένην».
κατά τό ποίημα «’Έκφρασις τής Μεγάλης Εκκλησίας» ( = Ά,γ. Σοφίας)
τοϋ συγχρόνου του Ιουστινιανού Παύλ. Μανασσή (ΐδε: Ιστορίαν του Οίκ.
Πατριαρχείου, Μηιρ. Ηλιουπόλεως Γενναδίου σελ. 83) ή κατά τον χρη
σμόν τοϋ ’Απόλλωνος, (ιδε σελ. 43, Σκαρλάτου Δ. τοϋ Βυζαντίου «ή Κωνσταντινούπολις» Ά θήναι 1851).
«’Όλβιοι οί κείνην Ιερήν πόλιν οικήσουσιν,
ακτήν θρηϊκίην, πολιήν λάπτουσι θάλασσαν,
έ'νθ’ Ισχύς έ'λαφός τε νομόν βόσκονται ές αυτόν»,
ή κατά τον Π αναγ. Σοϋτσον, εις τήν αυτήν 'Ιστορίαν τοϋ Βυζαντίου, σελ. 1,
κάτωθι εϊκόνος,
«’Ιδού ή γή τοϋ Βύζαντος, ιδού ή Νέα Ρώμη
τοϋ Κωνσταντίνου ή σκιά τήν κατοικεί ακόμη,
Και τοϋ ’Ιουστινιανού ή Θεμις έν πορφύρα
πλανάται εΐς τά τείχη της με στάθμην εις τήν χεϊρα».
Προφανώς οι δύο σκύλακες τοϋ ανωτέρω χρησμού είναι αϊ εκατέρωθεν
οχθαι τοϋ Βοσπόρου, αι μυθολογικοί «Σκύλλα καί Χάρυβδις».
’Αλλ* εκτός τής Έπταλόφου, άντικρύζεις επίσης εκεΐθεν τον. θελκτικόν
Βόσπορον, τήν γαλανήν Προποντίδα καί τό χαριτωμένου Χρυσοΰν Κέρας,
τον άλλως Κεράτιον Κόλπον.
Α Λ ΕΞΙΟ Σ ΖΑΜ ΑΡΙΑ Σ
’Εκείνος όμως δ'στις θά μείνη αλησμόνητος εις ολην τήν ζωήν εκάστου
μαθητεύσαντος εις τά θρανία τοϋ Ζωγραφείου, εϊτε εϊς τό Δημοτικόν, είτε
εις τό Γυμνάσιόν του, πολύ δέ περισσότερον εΐς άμφότερα, και εάν ακόμη
δεν ηϋτύχησε νά διδαχθή υπό τού Ιδιου, είναι ό Γυμνασιάρχης ’Αλέξιος Ζαμαρίας. Μεγαλοπρεπής καί έπιβλητικός τήν έμφάνισιν, χωρίς ίχνος εγωισμού
καί αυταρέσκειας, αγαθότατος τήν ψυχήν, κάπως προγάστωρ, μέ τά ψαρά
μαλλιά, καί τήν επίσης ψαράν γενειάδα του, μέ τό ήμίψηλόν του, πατρικός
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δέ εις ολους ανεξαιρέτως τούς μαθητάς, τούς οποίους ασφαλώς δεν θά διεχώριζεν από τά φυσικά του τέκνα. 7Η το ή ψυχή του Ζωγραφείου, διότι κατώρθωσε παραλαβών αύτό έν ήμιδιαλΰσει, νά τό ανύψωση είς τοιαύτην περιωπήν, ώστε, οχι μόνον νά μή ύστερή τής παλαιάς αίγλης.τού Βαρβακείου,
άλλα καί νά ύπερτερή ίσως εκείνου. 'Τπήρξεν έκ των δρώντων μελών τοϋ
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ώς καί τού εκεί ’Ηπειρωτικού
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. 'Ω ς Ήπειρώται, έκαυχώμεθα διά τον Ζαμαρίαν,
διότι, οχι μόνον είχε γεννηθή είς τά Γιάννινα, ήτοι την πόλιν:
τήν πρώτην είς τά γρόσια καί πρώτην είς τά γράμματα»,
αλλά παρέμεινε μέχρι τής τελευταίας αυτού πνοής Ή πειρώτης είς αισθήμα
τα, είς ήθος καί είς αύτό τό γλωσσικόν ιδίωμα, τό όποιον πολλάκις έχρησιμοποίει. Ήμίσεος καί πλέον αίώνος ξενητειά, σπουδαί, μόρφωσις, καθηγε
σία καί ανάλογος συναναστροφή, δεν ΐσχυσαν νά τφ άποβάλωσι τό Η π ε ι
ρωτικόν γλωσσικόν ιδίωμα καί μάλιστα τό τού χωριού, τό όποιον, γλωσσικόν
ιδίωμα, έχρησι,μοποίει, ίσως ώς πλέον καταληπτόν, άπευθύνων, με πολλήν αδε
ξιότητα παρατηρήσεις, προς Ήπειρωτόπαιδας. «Έγώ τι τ’ λιέω, κι’ αύτός τί μ’
τσιαμπουνάει!... Κατά τινα 23ην Δεκεμβρίου, οτε περί την ΙΟην πρωινήν άναχωρούσαμεν διά τάς παύσεις τού Δωδεκαημέρου, ίστάμενος παρά την εξοδον
μας ηύχετο, ωσάν καλός πατέρας, τό «Χρόνια Πολλά». ’Επειδή όμως Εξω
έπεφτε τό χιόνι πυκνό, δεν έπέτρεπε τήν άναχώρησιν είς μαθητάς, κατοικοΰντας είς μεμακρυσμένας συνοικίας. «Πού πας εσύ, δεν βλέπ’ς τί γίνετ*
έξω;» Π ράγματι, έ'ξω γινόταν μεγάλο κακό. 'Ο ανεμοστρόβιλος δεν άφηνε
τό χιόνι νά πέση είς τήν γήν, άλλ’ έδερνε μ’ αύτό άλύπη,τα τά πρόσωπα τών
διαβατών, τούς οποίους κυριολεκτικώς έτύφλωνε καί δεν τούς άφηνε νά προ
χωρήσουν ή τό κολλούσεν είς τούς τοίχους.
Αύτός μέ ολίγα λόγια ήτο ό σεβαστός, ό πατρικός καί αξέχαστος Γυ
μνασιάρχης μας ’Αλέξιος Ζαμαρίας, οστις, αφού άνήγαγε τό Ζωγράφειον εις
περιωπήν, ήναγκάσθη τέλος, μέ πολλήν πικρίαν, νά άποχωρισθή τού πνευμα
τικού του αυτού δημιουργήματος, μέ τό όποιον ήτο στενά συνδεδεμένον τό
όνομά του, είς τρόπον ώστε νά λέγηται, ό Ζαμαρίας τού Ζωγραφείου, ή τό
Ζωγράφειον τού Ζαμαρία.
'Ο αείμνηστος έγεννήθη είς Ιωάννινα, άποφοιτήσας τής περιωνύμου
Ζωσιμαίας Σχολής των, έν συνεχεία ένεγράφη εις τό ’Εθνικόν Πανεπιστή
μιου, όπόθεν, ιιεταβάς είς Λειψίαν έσπούδασε τά Παιδαγωγικά, τά οποία
τον .κατέστησαν ικανόν όπως άφήση λαμπρά ίχνη διαβάσεοίς, εις δλας τάς
Σχολάς τάς όποιας κατά καιρούς διηύθυνε.
Κατά πρώτον διηύθυνεν εις τό Κεστοράτι τής Βορείου ’Ηπείρου, τήν
ιδιαιτέραν πατρίδα τού Μεγάλου ’Εθνικού Εύεργέτσυ Χρηστάκη ’Εφένδη
Ζωγράφου, τού οποίου ένυμφεύθη μίαν ανεψιάν, «τά Ζωγράφεια Διδασκα
λεία», έν συνεχεία, διετέλεσε Γυμνασιάρχης τής πνευματικής τροφού του, τής
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Ζωσιμαίας Σχολής των Ίωαννίνων, των Ζαριφείων Διδασκαλείου Φίλιππουπόλεως, πάλιν τής Ζωσιμαίας των Ίωαννίνων, του Ζωγραφείου καί τέλος
τοϋ Εθνικού Έλληνογαλλικοΰ Λυκείου Κιονσταντινουπόλεως. 'Τπήρξεν ’Εκ
παιδευτικός Σύμβουλος των Πατριαρχείων, ώς καί προσωπικός τοιοΰτος τοΰ
αειμνήστου αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, μετά τοΰ οποίου, ώς Μητροπολίτου
Βελλάς καί Κονίτσης, συνειργάσθη ατενώς διά την ΐδρυσιν καί διοργάνωσιν
τής Άναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής Κονίτσης, ώς καί διά κάθε ζήτημα
σχετικόν μέ τά εκπαιδευτικά προβλήματα τής ’Επαρχίας του. Διετέλεσε Π ρό
εδρος τοΰ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, υπήρξε
δέ επίσης ή ψυχή τής Ηπειρωτικής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ήτις ίδρυε
συνεχώς Δημοτικά Σχολεία καί εις τά πλέον άπομεμακρυσμένα ’Ηπειρωτικά
χωριά. ;
Συνέγράψε πολλά περισπούδαστα συγγράμματα, αναγόμενα εις τον οίκεϊόν του Παιδαγωγικόν τομέα, ώς καί ψυχολογίαν, έν συνεργασία δέ μετά
τοΰ καθηγητοΰ ’Αθανασίου Ίωάννου, περί ού κατωτέρω, την Πρακτικήν Α 
ριθμητικήν, τήν οποίαν έδιδάχθημεν εις την Α ' Γυμνασίου. Μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν ήναγκάσθη καί αυτός, εγκαταλείπουν τον πνευμα
τικόν του αγρόν, τήν Βασιλεύουσαν, οστις, αγρός, τόσον πλουσίους καρπούς
απέδωσε, χάρις καί εις τούς Ιδικούς του μόχθους, δπως έλθη εις ’Αθήνας, τής
όποιας τό χώμα τον έκάλυψε φιλοστόργως, μετά τινα έτη.
Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ ΙΩ Α Ν Ν Ο Τ
Άναμφιβόλως, μετά τον Ζαμαρίαν, ή πλέον επιβλητική μορφή έκ τών
καθηγητών τοΰ Ζωγραφείου, τοΰ όποιου υπήρξε καί Γυμνασιάρχης κατά τούς
τέσσαρας τελευταίους μήνας τοΰ 1913, συνεχώς δέ από τοΰ Σχολικού έτους
191ο— 1916 μέχρι τοΰ 1922, ήτο ό ’Αθανάσιος Ίωάννου, οστις έγεννήθη
τό 1868 εις Καισάρειαν, όπου διήκουσε τά πρώτα μαθήματα (1876— >82),
έν συνεχεία δέ, μεταθάς εις Κωνσταντινούπολιν, ένεγράφη είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν (1882), έκ τής οποίας άπεφοίτησε κατά τό 1886,.
μέ τον βαθμόν “Άριστα.
Τήν τοιαύτην έπίδοσίν του εις τά γράμματα δεν έστάθησαν ίκαναί, at
οίκονομικαί του δυσχέρειαι όπως άναχαιτίσωσιν, ήναγκάσθη όμως, καίτοι
διακαώς έπιθυμών άμεσον συνέχισιν άνοοτέρων σπουδών, κατά τά έτη 18.86
— 1890, σεπτή εντολή τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ', όστις έκτιμών τον ζήλον καί τήν έπίδοσίν του εις τά γράμματα παντοιοτρόπως τον ΰπεστήριξε, δπως διδάξη είς τήν Ροδοκανάκειον Σχολήν τής γενετείρας του. Μνημών δθεν, τών τοιούτων υποχρεώσεων του προς τον Μέγαν
’Εκείνον Πατριάρχην, είς τον Πανηγυρικόν τον όποιον έξεφώνησε τό 1908,
άν δεν άπατώμαι, κατά τήν τελετήν τών Τριών Ιεραρχών, μετά βαθείας συγ-
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κινήσεως καί δυσκόλως συγκρατών τά δάκρυα του, άπέτισεν αύτώ τον δφειλόμενον φόρον ευγνωμοσύνης.
Ό ’Αθανάσιος Ίωάννου, τον οποίον ηύτύχησα όπως έχω καθηγητήν
από τής Α ' μέχρι καί τής Σ τ ' τάξεως τοΰ Ζωγράφε ίου, ήτο αυστηρός, όχι
όμως καί βλοσυρός, δπως πολλοί νομίζουν δτι αι δύο αύται ιδιότητες, πρέπει
άπαραιτήτως νά συνυπάρχωσιν, έπίσης δέ καί αγαπητός εις ολους τούς μαΟητάς του. Κάποιαν Δευτέράν, οπότε συνήθως οί μαθηταί συναγωνίζονται
μεταξύ των εις .....αμέλειαν, μέ πολύ συγκρατημένην άγανάκτησιν μάς είπε:
«τί αξιώσεις νά εχω από σάς τούς άλλους, αφού καί ό υιός μου, έπρόκειτα περί
τοΰ συμμαθητού μου Τιμολέοντος, δεν ανοίγει βιβλίον καθ’ ολον τό Σαββα
τοκύριακο ν;». Καίτοι διδάσκων εις πολύ καθαρεύουσαν, έν τούτοις ήτο απο
λύτως καταληπτός εις ολους. 'Η διδασκαλία του ήτο μία πραγματική μου
σική, ένα αληθινόν ποίημα, δι αύτό ή προσοχή όλων μας ήτο πάντοτε τετα
μένη, καί κυριολεκτικούς έκρεμώμεθα από τά χείλη του. Μάς έκαμνε μεγάλην
έντύπωσιν τό έξης. “Οταν συνέβαινε νά μή όλοκληρώση τήν διδασκαλίαν
ενός Κεφαλαίου, κατά τήν συνέχειαν αύτοΰ εις τό επόμενον μάθημα, ήρχιζεν ώς ακολούθως: όπως προελέχθη.... καί έν συνεχειρ έπανελάμβανε τήν τελευταίαν φράσιν εις τήν οποίαν είχε διακόψει τήν προηγουμενην παράδοσίν
του. Καίτοι διδάσκων επί τόσα έτη, έν τούτοις έφαίνετο σαφώς έκ τής προφο
ράς του, δτι ή Ελληνική δεν ήτο μητρική του γλώσσα. Κατά τήν Α ' τάξιν
μάς έδίδασκε Π ρακτικήν ’Αριθμητικήν, συγγραφής: Άλεξ. Ζαμαρίου —
Ά θαν. Ίωάννου, ενώ τά έπόμενα έτη Φυσικήν καί Χημείαν. Έκτος τής έν
λόγω ’Αριθμητικής, συνέγράψε Φυσικήν Πειραματικήν, τήν οποίαν μάς έδίδαξεν ό ίδιος εις τήν Δ ' τάξιν. Τό σύγγραμμά του δμως τό οποίον κατέστη
πράγματι Κλασικόν ήτο «η ’Ανόργανος καί ’Οργανική Χημεία» ή καλύτε
ρα καί διά πολλά μετά ταΰτα έτη εις τό είδος της, τήν οποίαν έθεώρουν ώς
πολύτιμον βοήθημα οι φοιτηταί τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου, ’Ιατρικής καί
Φυσικομαθηματικών Επιστημών.
λ
ΤΗτο τόσον αγαπητός, ώστε οι μαθηταί τής Δ ' Γυμνασίου ένός Σχολι
κού ’Έτους, εφθασαν μέχρις απεργίας, οί 50 έκ τών 56, διά νά έπιτύχωσιν
δπως άναλάβη έκ νέου τήν διδασκαλίαν τής 'Τγιεινης, άφαιρεθείσης παρ’
αύτοΰ ΐνα δοθή εις τον Ιατρόν Βασ. Ρίτσον, οστις, έθεωρεΐτο, ώς έκ τής ’Ε
πιστήμης του, πλέον κατάλληλος. Πληροφορηθείς τήν τοιαύτην ανταρσίαν
είπε: «Ξεύρω δτι οί μαθηταί μου, μέ άγαποΰν». Π ράγματι δέ οί μαθηταί του
τον αγαπούσαν, διότι κανείς δέν δύναται νά άρνηθή δτι, διά τον διδάσκαλον,
ό μαθητής είναι δ μεγαλύτερος ψυχολόγος, ώς κατανοών επακριβώς τήν πρα
γματικήν του αξίαν, ώς καί τήν ωφέλειαν τήν οποίαν έχει έκ τής διδασκαλίας
του. ΙΙολλάκις έλεγε: «Διερχόμενος τήν Μεγάλην οδόν τού Πέραν, πολλοί
άγνωστοί μου κύριοι, αποκαλύπταμενοι, μέ χαιρετούν μετά σεβασμού. Π ρό
κειται περί παλαιών μου μαθητών. Αυτή είναι ή μεγαλύτερα μου ίκανοποίησις». ^
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’Εκτός τοΰ Ζωγραφείου έδιδα ξεν επίσης, εις την πνευματικήν τροφόν
τού, την Μεγάλην του Γένους Σχολήν, εις τό Ζάππειον Παρθεναγω γ είον,
εις τό Ίωακείμιον Π α ρθεναγωγε ίο ν του Φαναριού, ώς καί εις τό Κεντρικόν
τοιουτον τοΰ Πέραν. Λιετέλεσε Πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου Κωνσταντινουπόλεως από τοΰ 1920 — 1922, οπότε, έπελθούσης τής
Μικρασιατικής καταστροφής, κατήλθε καί αυτός ως πρόσφυξ εις Αθήνας,
οπού έδίδαξεν εις τό Β ' Πρακτικόν Λύκειον, τό Θ ' Γυμνάσιον, ώς καί εις
την Σχολήν 'Τπαξιωματικών Αθηνών, τεθείς δε υπό σύνταξιν κατά τό έτος
1932, άπεβίωσε τό 1956. 01 εύγνωμονοΰντες αύτω μαθηταί τής Πόλης, οίτινες έτέλεσαν τό Φιλολογικόν του Μνημόσυνον την 17.3.57, δεν τον έλησμόνησαν ποτέ, αλλά μέχρι τέλους τής ζωής του, τον έπεσκέπτοντο εις τήν
κατοικίαν του, άποδεικνύοντες οΰτω τήν βαθεΐαν ευγνωμοσύνην τήν οποίαν
ήσθάνοντο προς τον παλαιόν καθηγητήν των, τον όποιον πάντοτε με συγκίνησιν θά άναπολώσι καί από τά βάθη τής ψυχής των θά λέγωσι τό «αίωνία
σου ή μνήμη, σεβαστέ μας πνευματικέ πατέρα».
Μ ΙΧΑΗΛ ΣΑ ΡΚ Α Σ
Ό Μιχαήλ Σάγκας, φιλόλογος καθηγητής, ήτο πράγματι μία επιβλητι
κή μορφή. Ή τ ο πολύ αυστηρός καί άτεγκτος προς τούς μαθητάς. Έδίδασκεν
Ελληνικά εις τήν Α ' καί Δ ', διά λόγους σκσπιμότητος. Π ρος τούτο, εις μέν
τήν Α ' τό χρησιμοποιούμενου ύπ’ αύτοΰ κόσκινου, δεν ήτο τόσον ψιλόν όσον
τής Α' διότι, όπως καί ό ίδιος παρεδέχετο, ό είς αυτήν προορισμός του ήτο
νά μή άφήνη «σκάρτους» νά προχωρούν εις τό Γυμνάσιου, ενώ τό κόσκινου
της Δ ' ήτο ύπερβολικά «ψιλό», ούτως ώστε ό μαθητής ό όποιος διήρχετο
αυτόν τον Μαλέαν τοΰ Ζωγραφείου, έθεωρείτο ικανός όπως άποκτήση τό ’Α
πολυτήριόν του. Έθεωρείτο, όχι αδίκως, ό αυστηρότερος των καθηγητών μας,
πράγμα τό οποίον γνωρίζων καί ό ίδιος έλεγε τελευταίως «Μέ έθεοϊρύΰσαν για
ζόρικον, άλλα ήμην τοιοΰτος μόνον διά τούς αμελείς». Ό Σάγκας έγεννήθη
είς Καστανιτσαν Κυνουρίας κατά τό έτος 1868, ήτο επομένως συνομίληκος
μέ τον Ίωάννου, μόλις δέ τριετής, μετέβη μέ τήν πατρικήν του οικογένειαν
είς Σωζούπολιν τής Ά νατ. Ρωμυλίας. Έφοίτησεν είς Γυμνάσιον των ’Αθη
νών, ώς καί είς τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου. Συμφωνως προς τον ίσχύοντα
τότε νόμον, οι πτυχιοΰχοι τής Φιλολογίας, διά νά έχωσι δικαίωμα καθηγε
σίας, έπρεπε νά ύπηρετήσωσι, τουλάχιστον επί διετίαν, ώς Σχολάρχαι, διά
τούτο είργάσθη ώς τοιοΰτος είς τά Σχολεία Ά γυιάς, Ααρίσης καί Αίτωλικοΰ.
Μεταβάς μετά ταΰτα είς Κωνσταντινούπολή, έδίδαξε, τό πρώτον ώς καθη
γητής, κατά τό 1900 εις τό Γυμνάσιον Κυδωνιών ( = Ά ϊβαλί), τής Έλληνικωτάτης ταύτης παραλιακής πόλεως τής Μικρας ’Ασίας. Μετά τριετίαν δέ,
εγκατασταθείς πλέον όριστικώς είς τήν Βασιλίδα, έδίδασκεν είς τό Ζωγρά-
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φειον και την Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν. Κατά τό 1911 μεταβάς είς ’Ο
δησσόν, διηύθυνεν επί διετίαν την εκεί 'Ελληνικήν ’Εμπορικήν Σχολήν, όπόθεν επιστρέψας είς Κωνσταντινοΰπολιν περί τά τέλη τοΰ 1913, άνέλαβε κατά
τάς άρχάς τοΰ επομένου έτους τήν διεύθυνσιν του Ζωγραφείου, μέχρι τέλους
του Σχολικού έτους 1914— 15, οπότε, επειδή ήτο "Ελλην υπήκοος, τφ άπηγορεύθη υπό τής Τουρκικής κυβερνήσεως νά διδάσκη. Είργάσθη καί πάλιν
ώς καθηγητής, μετά τήν κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 1918 γενομένην ’Ανακωχήν
τοΰ Μούδρου, μέχρι τής Μικρασιατικής καταστροφής, οπότε, κατελθών εις
’Αθήνας διωρίσθη κατά τό 1923 καθηγητής τοΰ Θ ' Γυμνασίου, είς τό όποι
ον, ώς ελέχθη ήδη, έδίδαξε καί ο Ά θ . Ίωάννου. Έ κ τοΰ Θ ' Αθηνών άποχωρήσας κατά τό 1930, μετέβη είς τό Βουκουρέστιον δπου άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ εκεί Ελληνικού Γυμνασίου, έργασθείς μέχρι τοΰ 1933. Άποχωρήσας τούτου, μετέβη εις Γαλάτσιον διά νά διευθύνη τό Γυμνάσιόν του μέ
χρι τοΰ 1937, οπότε έπανελθών εΐς ’Αθήνας διηύθυνε μέχρι τοΰ 1945 τό
Ιδιωτικόν Γυμνάσιόν των ’Αδελφών Καλπάκα. Γέρων πλέον, 77 ετών, άπεσύρθη όριστικώς τής υπηρεσίας, άφοΰ υπηρέτησε τά Ελληνικά Γράμματα
επί ολόκληρον 50ετίαν. ’Απέθανεν, ενενηκοντούτης, τήν 6ην Αύγουστου τοΰ
1957.
Αί ανωτέρω διαρκείς μετακινήσεις άποδεικνύουσιν ασφαλώς, πόσον 6
αείμνηστος αυτός καθηγητής μας ήτο άκαμπτος είς τάς ιδέας του καί μέ πό
σην έπιμονήν τάς ΰπεστήριζε μέχρι τέλους.
Τό γεγονός δε δτι έπανήλθεν είς τήν Πόλην μετά τον κατά Νοέμβριον τοΰ
1912 θάνατον ’Ιωακείμ τοΰ Γ ' καίτοι είχε προχωρήση ήδη τό Σχολικόν έτος,
έπιβεβαιοί τά περί διαφωνίας του μετά τοΰ Μεγάλου εκείνου Πατριάρχου,
συνεπείς; τής οποίας, κατά τό 1911, εΐχεν έγκατ αλείψει τήν Βασιλίδα.
Οί παλαιοί μαθηταί του, παρά τήν αυστηρότητα του, έγνώριζον καί γνω
ρίζουν δτι δεν τω όφείλουσιν ολίγα. Διά τοΰτο θά τον ευγνωμονούν πάντοτε,
άπόδειξιν δέ τούτου αποτελεί καί τό γεγονός δτι πολλοί τούτων τον έπέσκέπτοντο κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής του, πράγμα τό όποιον τον σύνεκίνει βαθύτατα. Κατά τάς επισκέψεις ταύτας είς μάτην προσεπάθουν νά άνεύρωσιν εΐς τον παλαιόν καθηγητήν κάτι από τήν γνωστήν των αύστηρότητά
του. Άντιθέτως άντικρυζον ενα αγαθόν γεροντάκι, τό οποίον συνεζήτει μέ
αύτούς, ώς φίλος τών παιδικών τιον χρόνων.
Δ. Κ Ρ Ο Τ Σ Τ Α Ν Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ
Ό καθηγητής Κρουστανόπουλος μάς έδίδαξε τά Γαλλικά είς τήν Α '
τάξιν τοΰ Γυμνασίου. 'Τψηλοΰ αναστήματος, καί μέ γυαλιά, ήτο πραγματι
κός τύπος διδασκάλου. Συνέγραψε βιβλίον γαλλικών ασκήσεων, από τό όποι
ον μάς έδίδασκεν. Ένω δέ διά τό Ζωγράφειον δεν έθεωρεΐτο έκ τών θιακε-
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κριμένων καθηγητών, εις τήν Ζωσιμαίαν Σχολήν, είς την οποίαν έδίδασκεν
από ταΰ επομένου έτους, άντιθέτως, έλογίζετο ώς καλός καθηγητής. ’Ίσως
τούτο νά ώφείλετο εις τήν διαφοράν τής μορφωτικής στάθμης τών δύο πό
λεων, τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών Ίωαννίνων, διότι ασφαλώς ή Βα^
σιλίς εΐχε μεγαλυτέρας αξιώσεις από τούς διδάσκοντας είς τά Σχολειά της.
;

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Η Σ

Ό φιλόλογος καθηγητής Γεωργιάδης, οστις, ώς καταγόμενος από τό
Προκόπιον τής Μ. ’Ασίας, προσέθεσεν, όπως παλαιότερον τούτο έσυνηθίζετο, είς τό έπώνυμον τό «Προκοπιεύς», μας έδίδασκεν είς τήν A 7 Γυμνασίου
τό μάθημα τών εκθέσεων, ελλείψει διαθεσίμων ώρών τού καθηγητού τών
'Ελληνικών Σάγκα, ώς καί Ιστορίαν. ΤΗτο κλασσικός τύπος, είς τό βάδι
σμα, τήν έμφάνισιν, τήν ομιλίαν καί τήν όμβρέλλαν, διδασκάλου, όταν δέ
ήκροάτο τού μαθητου, άναγινώσκοντος τήν ’Έκθεσιν ή λέγοντος τήν Ισ το 
ρίαν, είχε πάντοτε τά μάτια του κλειστά, ή οπιος ελέγομεν τότε καμύει τούς
οφθαλμούς. "Ήτο καλός 'Ελληνιστής, ώς καί ιστορικός, καίτοι δέ εΐχεν είς
αρκετόν βαθμόν τό μεταδοτικόν, εν τούτοις δεν κατώρθωνε νά προσελκύη τήν
προσοχήν τών μαθητών κατά τήν διδασκαλίαν, οί όποιοι «τού είχαν πάρη ύόν
άέρα». Συνέγραίγε δραματικόν έ'ργον, υπό τον αρχαιοπρεπή τίτλον «ή Κα
λυψώ», διά τό όποιον ή κριτική υπήρξε δυσμενής, δεν ενθυμούμαι δέ εάν έδιδάχθη από σκηνής. Π άνιω ^ άπησχόλησεν οχι ολίγον τά σατιρικά φύλλα τής
εποχής εκείνης, γενόμενος ούτω γνωστός έστω καί μέ.... αποτυχίαν.
Κατά τά έτη εκείνα εύρίσκετο εις εξαρσιν ή διαμάχη μεταξύ τών Οπα
δών τής Καθαρευούσης, μέ αρχηγόν των τον Καθηγητήν τού Πανεπιστημίου
Γ. Μιστριώτην καί τών μαλλιαρών τόν Ψυχάρην. Ό Γεωργιάδης ήκολούθει,
μετά φανατισμού μάλιστα, τήν μερίδα τού Μιστριώτη, κατακεραυνώνων, κα
τά τάς παραδόσεις του, τούς μαλλιαρούς. Ή τ ο πράγματι μοναδική δι’ ημάς
εθκαιρία, όπως τόν παρασύρωμεν είς σχετικήν συζήτησιν, γλυτώνοντες ούτω
τό μάθημα...!
ΙΩΑΚΕΙΜ Μ Α Ρ Τ ΙΝ ΙΑ Ν Ο Σ ( ’Αρχιμανδρίτης)
Θρησκευτικά μας Ιδίδασκε μέχρι τής Γ ' τάξεως, ό Ιερατικός Προϊστά
μενος Π αναγίας τής Καφατιανής τού Γαλατά, ’Αρχιμανδρίτης ’Ιωακείμ Μαρτινιανός, σπουδάσας είς τήν περιώνυμον Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης.
Οΰτος, προχειρισθείς είς Μητροπολίτην Βελεγράδων, μέ έδραν τό Βεράτιον,
άπεχώρησε τού Ζωγράφε ίου. Κατήγετο έξ ’Ηπείρου. Τούς μαθητάς έξήταζε «χονδρικώς» δηλαδή έξήταζε 20— 30 τήν ώραν έκάστου μαθήματος,
άνά τρεις, έρωτών έκαστον 3— 4 γραμμάς. Ό κάθε υποψήφιος ύπελόγιζε
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τί περίπου θά τοϋ «έπεφτε» καί τό Ιδιάβαζε κατά «την ύστάτην ώραν». Ό
έπιτυγχάνων εις τούς υπολογισμούς, έβαθμολογείτο με 9 η 10, εάν δμως άπετύγχανεν εις αυτούς, τότε έξησφάλίζε «τον στέφανον τής δόξης», τό μηδέν,
τό οποίον εκείνος έσημείωνεν εις τον Κατάλογον, με πραγματικόν πείσμα.
Π ρος τούτο πατούσε καλά την πένναν του, λέγων συγχρόνως μέ θυμόν «Κάτσε
κάτω, μηδέν, έγώ θέλω καλά παιδιά, σάν τόν Γ... καί τον Σ... καί οχι αμελέτη
τους...». Ό μεγάλος ομο,ϊς ψυχολόγος τού καθηγητού, ό μαθητής, δεν εμεινεν αδρανής, κατορθώσας νά έξουδετερώση τούς τοιούτους βαθμούς τού
διμήνου με τόν των γραπτών εξετάσεων, διότι εΐχεν ανακαλύψει δτι
ό καθηγητής εις τούς διαγωνισμούς ήθελεν, α) γράμματα στρογγυλά καί
ευανάγνωστα καί β) τό γραπτόν νά ύπερβαίνη τάς 2 ^ σελίδας φύλλου δια
γωνισμού. ’Επί πλέον, τό σπουδαιότερον ΐσως, είχε πληροφορίας δτι ό κ. Κα
θηγητής βαρυνόμενος καί θεωρών δι’ αύτό περιττόν νά διεξέλθη ολόκληρον
τό γραπτόν, περκορΐζετο μόνον εις τήν άνάγνωσιν τριών - τεσσάρων γραμ
μών από τήν αρχήν καί τό τέλος τού διαγωνίσματος. Γράφων λοιπόν δρθώς
οσα εχρειάζοντο, συνεπλήρωνε τό υπόλοιπον με τό Πιστεύω, τό Π άτερ ημών
καί με άλλας γνωστάς προσευχάς, δλα δμως καλ.ογεγραμμένα. Κατ’ αύτόν
τόν τρόπον δ τέως αμελής, καθίστατο «επιμελής καί καλός μαθητής δπως ό
Γ..., και ο Σ....» έπιτυγχάνων τήν έξουδετέρωσιν «των στεφάνων δόξης» των
’Ελέγχων τής διμηνίας. Άπέθανεν ενταύθα, μετά τήν Κατοχήν, ώς Μητρο
πολίτης Ξάνθης.
Π Α Τ Η Ρ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΟΙΚ ΟΝΟΜ ΙΔΗΣ
Τόν ’Ιωακείμ Μαρτινιανόν διεδέχθη εις τήν έδραν, άλλος Ήπειρώτης
Ιερωμένος, ό πατήρ Γεώργιος Οίκονομίδης, άποφοιτήσας επίσης έκ τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, ήτις έπήνδρωσεν επί αιώνας, με εξαιρετικούς
επιστήμονας Θεολόγους, τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Ό λευίτης οΰτος, ζών
είσέτι, ΰπερενενηκοντούτης, εις τήν 'Αγ. Παρασκευήν τής ’Αττικής, ήτο τε··
λείως αντιθέτου χαρακτήρος, τού προειρημένου μέλους τής έν Χριστώ ’Αδελ
φότητος. Δεν ήθελε τόν μαθητήν του έπιμελή διά τάς τρεις - τέσσαρας μόνον
γραμμάς τάς όποιας τροχάδην τόν έξήταζεν. 5Ητο πολύ ευγενικός καί πα
τρικός προς δλους τούς μαθητάς του, καί έπιεικής εις τήν βαθμολογίαν. 'Ή το
πραγματικός λευΐτης, ή δέ διδασκαλία του, άνευ έπιδείξεως οίουδήποτε φα
νατισμού, ήτο ευχάριστος καί εϊλκυε τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τού μα
θητου. Έγνώριζε καλώς δτι τό μάθημά του δεν ήτο έκ των πρωτευόντων καί
εΐχεν ώς έκ τούτου άναλόγους αξιώσεις. Εΐχε δ’ επί πλέον τήν εξής πρωτο
τυπίαν ό καλός καί αγαθός εκείνος πατήρ Γεώργιος κατά τάς γραπτάς δοκι
μασίας άμφοτέρων των εξαμήνων: Α φού έδιδε τά θέματα μάς έλεγε «Γιά
πέντε λεπτά ρίξ’τε μιά ματιά εις τό βιβλίον διά νά ενθυμηθήτε τό θέμα, καί
άπεσύρετο εις την έξοδον τής αιθούσης, διά νά ρίξωμεν πράγματι μιά μα-
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τιά, άλλοι μέν διά νά Ινθυμηθώσι το -θέμα, ένώ μερικοί.... διά νά άφαιρέσωσι τάς αντιστοίχους σελίδας τού βιβλίου.
Μετά την Κωνσταντινούπολιν, οπού εκτός τής καθηγεσίας, υπηρετεί και
εις μίαν Κοινότητα, μετέβη είς ’Αμερικήν, οπού, ώς λειτουργός τοϋ 'Tipι
στού, υπηρέτησε την εκεί όμογένειαν, όπόθεν, συνταξιοδοτήσεις πλέον, ήλθέν
είς Α θήνας, οπού τυγχάνει τής στοργικής μερίμνης τής θυγατρός του. Καίτοι επί δύο μόνον καί ,ήμισυ ετη εδίδαξεν είς τό Ζωγράφειον, έν τούτοις είς
πρώτην διδομένην αύτφ ευκαιρίαν εκφράζει την επιθυμίαν όπως τον έπισκεφθώσι παλαιοί μαθηταί τοϋ Γυμνασίου μας.
Π Α Τ Η Ρ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Α Θ Α Ν Α ΣΙΑ ΔΗ Σ
Είς την Σ τ ' τάξιν μάς έδίδαξε τό μάθημα των Θρησκευτικών δ πατήρ
Γεώργιος Αθανασιάδης, λίαν εγκυκλοπαιδικός καί επιεικής προς τούς μαθητάς του, προς τούς όποιους έφέρετο με πολλήν καλωσύνην καί αγάπην.
ΤΗτο μεταδοτικός καί ευχάριστος είς τήν διδασκαλίαν, τήν όποιαν όλοι παρηκολουθοΰμεν μετά προσοχής καί σεβασμού.
Τού πατρός Αθανασιάδου δεν θά λησμονήσω τό εξής: Εύρισκάμεθα
είς τήν άνοιξιν τού 1915, οπότε ο πόλεμος εμαίνετο καί είς τά πέριξ τής
Πόλης. Ο ί Άγγλογάλλοι προσεπάθουν, τουλάχιστον κατ’ έπίφασιν, διότι ήδη
πιστεύω τό άκρως αντίθετον, όπως έκβιάσωσιν τά στενά των Δαρδανελλίων,
οί δέ Ρώσοι τον Βόσπορον, όπόθεν ήκούοντο κατά τήν ώραν εκείνην ο! κρό
τοι των τηλεβόλων των αμυνόμενων διδύμων φρουρίων. Ανατόλ καί Ρούμενοι Καβάκ, ώς καί των επιτιθεμένων Ρωσικών πολεμικών. Μάς λέγει λοιπόν
ό βαθυστόχαστος εκείνος Λειτουργός τού 'Tipιστού, καί σεβαστός καθηγη
τής: «Δεν γνωρίζω εάν πρέπει νά εύχώμεθα νίκην τών επιτιθεμένων ή των
αμυνόμενων», όπότέ, ή επιπόλαια νεότης, διεμαρτυρήθη έντόνως διά τά σοφά
εκείνα λόγια τού καθηγητοϋ, τον όποιον κατά τήν σημερινήν εποχήν τών εύκο
λων χαρακτηρισμών, θά έθεωροΰμεν, τό δλιγώτερον, ώς προδότην. Ευτυχώς
όμως 6 κώδων άπήλλαξεν αυτόν τής ανάγκης όπως μάς έπεξηγήση τούς λό
γους καί μάς πείση διά τάς όρθάς απόψεις του. Τότε δεν είχομεν τήν σημε
ρινήν πείραν τού κόσμου διά νά άντιληφθώμεν τήν βαθυτέραν έννοιαν τών
λόγων του εκείνων. Αναχωρών όμως ασφαλώς θά έσκέπτετο «’Έχετε δίκηο,
διότι εΐσθε ακόμη παιδιά», τήν σκέψιν του δέ αυτήν έξωτερίκευσε τό πικρόν
του χαμόγελον! Π ράγματι οί προκάτοχοι τών κομμουνιστών, ώς καί οί τε
λευταίοι, προσεπάθουν, όπως, κατακτώντες τήν Βασιλεύουσαν, εύρεθώσι πλέον
εις τ ά ς ' θερμάς θαλάσσας, τό Αίγαίον καί τήν Μεσόγειον, πραγματοποιοϋντες οϋτω, τό προαιώνιον Πανσλαυϊστικόν ονειρον τού Μεγάλου Πέτρου καί
τής Αικατερίνης, τής άνασυστάσεως υπό τό σκήπτρόν των τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, με πρωτεύουσαν τήν Βασιλίδα!...
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Έξέχουσαν επίσης φυσιογνωμίαν μεταξύ των καθηγητών τού Ζωγρά
φε ίου, άπέτέλει άναμφισβητήτως ό Ιωακείμ Βαλαβάνης, γεννηθείς, κατά τό
1858, έΐς τό Άραβάνιον τής Καππαδοκίας. Το Άραβάνιον άπετέλει «όασιν
εν τή έρήμφ» από απόψε ως γλώσσης, διότι, ώς μάς ελεγεν, ήτο εκ των Τ α 
χίστων χωρίων τής περιοχής, δπου «ή 'Ελληνική Φωνή» κατά τον ποιητήν,
ήτο ή μητρική του διάλεκτος, τοΰτο άλλως τε έφαίνετο καί από την προφοράν
του ίδιου, ώς «μή καραμανλίζσυσαν». Διά τά χωριά αυτά δ Βαλαβάνης εγραψεν εις τά «Μικρασιατικά του».
Ά πό τό χωριό του μετεβη εις Κωνσταντινούπολην, οπού έτελείωσε τήν
Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν. Μετά ταΰτα εις Αθήνας, άναγαρευθείς εκεΐ
διδάκτωρ τής Φιλολογίας.
"Ο,τι να εΐπη κανείς διά τήν πολυμάθειαν καί εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν τού άληστου μνήμης σεβαστού μας εκείνου καθηγητοϋ, θά είναι ασφαλώς
κατώτερον τής πραγματικότητος.
Δεν είναι δμως τοΰτο μόνον τό όποιον διέκρινε τον μεγάλον έκείνον
πνευματικόν μας ευεργέτην, αλλά καί ή άκρα προθυμία του όπως, μέ τήν διδομένην αύτω ελαχίστην ευκαιρίαν, μάς μεταδίδη τάς πλούσιας γνώσεις του.
Ή σάτιρα των περιοδικών καί σκιτσογράφων, τον ώνόμαζε «Ναστραδίν Χό
τζαν τοΰ Ζωγραφείου» χαρακτηρισμόν διά τον όποιον, οχι μόνον δεν έθίγετο, αλλά καί τον αντιμετώπιζε μέ τό πλατύ αγαθόν του γελοίο. ’Εάν όμως
«οί ευφυείς εκείνοι» ήδύναντο νά κατανοήσωσι τό τί άπέδιδεν ή τοιαύτη δι
δαχή του, θά τον έχαρακτήριζον «ώς σοφόν καθηγητήν». Ό Βαλαβάνης ήδύνατο νά θεωρηθή ώς πραγματικός διδάσκαλος τοΰ Γένους, διότι δχι μόνον
δεν περιωρίζετο εις τούς ξηρούς κανόνας τής Γραμματικής καί τοΰ Συντα
κτικού, αλλά, παραμερίζουν πολλάκις αυτούς, μάς μετέδιδε γνώσεις ωφελίμους
εις τήν μετά ταΰτα καθημερινήν ζωήν μας.
'
Π ρο ετών, άλλως σεβαστός καθηγητής, ελεγεν, «5Ά ! ξεύρω, τον θέ
λατε τό Βαλαβάνη διότι σάς έλεγε παραμύθια!» ’Επειδή δέ ό συνομιλητής του,
δεν ήτο πλέον μαθητής «εν ένεργεία», καθ’ δ εξηκοντούτης, καί επομένως ήδύνατο τελείως αδέσμευτα νά άπαντήση, τω λέγει. «Νά σάς ’πώ, μέ ολρν πάντοτε
τόν σεβασμόν τον όποιον, ώς παλαιός μαθητής, σάς οφείλω. ’Εάν ό Βαλα
βάνης παρέλειπε νά μάς μάθη κάποιον κανόνα τής Γραμματικής ή τοΰ Συν
τακτικού, θά μάς τόν έδίδασκεν, 6 Σάγκας, ό Πανταζίδης ή κανείς άλλος
καθηγητής τών Ελληνικών. Έ νφ εκείνα τά όποια μάς μετέδιδεν ό Βαλα
βάνης, έκτος μαθήματος, τά χαρακτηριζόμενα δηλαδή ώς παραμύθια, μάς
έχρησίμευσαν τόσον πολύ εις τήν βιοπάλην εάν δεν μάς τά έδίδασκεν εκεί
νος, κανείς άλλος τών καθηγητών δεν θά μάς τά έλεγε». 'Οπότε, ό παλαιός
συνάδελφος τοΰ Βαλαβάνη, εκοίταξεν επ’ ολίγον τόν συνομιλητήν του, καί
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ειλικρινέστατα τφ άπήντησεν: "Εχεις δίκηό, έτσι εΐναι!». Αυτή άλλως τε ήτο
ή αντικειμενική αλήθεια. Θά ήτο μάλιστα πολύ προτιμότερον καί ωφέλιμον
συνάμα διά τήν έκάστοτε μαθητιώσαν νεολαίαν, εάν εύρίσκοντο ολίγοι, διότι
πολλοί είναι αδύνατον, Βαλαβάνηδες.
'Ό πως όλοι σχεδόν οί διδάσκαλοι τού δούλου 'Ελληνισμού, οΰτω καί ό
Βαλαβάνης, δεν ήτο ούτε πλούσιος, ούτε πτωχός. Διήγον δμως άπαντες άξιοπρεπώς, είς τρόπον ώστε, θά ήρκει μόνον αυτό, ΐνα ή ομογενής Κοινωνία τούς
εκτιμά καί τούς ύπολήπτηται* τό δέ Εθνικόν Κέντρον τοΰ αλυτρώτου Γέ
νους, τό Πανσεβάσμιον Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, τό όποιον ήτο, ύπέρ
πάντα άλλον, είς θέσιν όπως έκτιμήση αντικειμενικούς τάς προσφερομένας
ύπ’ αυτών ανεκτίμητους Έθνικάς υπηρεσίας, ώς έλαχίστην τούτου ενδειξιν,
έκάλει αυτούς εις τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ιδίως επί ’Ιωακείμ τοΰ Γ '.
Ό εν λόγφ μάλιστα Εθνάρχης έμερίζετο μετ’ αυτών, τόσον τό μαύρο χα
βιάρι τό όποιον ώς δώρον τφ άπεστέλλετο κατ’ έτος υπό τοΰ Τσάρου, όσον
καί τά εκλεκτά Σμυρναίικα ξηρά σύκα, τά άποστελλόμενα είς τον Π ατριάρ
χην ύπό τοΰ αειμνήστου ’Εθνομάρτυρός Χρυσοστόμου Σμύρνης,
Έπισκεπτόμενος κανείς τότε τήν κατοικίαν του, θά εμενεν άση>αλώς κα
τάπληκτος από τήν πλουσιωτάτην Βιβλιοθήκην του, ήτις κατελάμβανε, μέχρις
οροφής, ύπερβαινούσης είς ύψος τά 4^2 μ., τάς τρεις πλευράς εύρυχώρου
δωματίου, ίσως 4X5, με παντός είδους βιβλία, τά όποια, ασφαλώς, δεν θά
είχε μόνον προς τό θεαθήναι. ’Ελέγετο μάλιστα δτι ταϋτα εφθανον τούς
5.000 τόμους.
Καιτοι έσπούδαζε με υποτροφίαν, έν τούτοις είργάζετο καί είς τό τυπο
γραφείων τοΰ Κορόμηλά. Είς τό Κλεινόν "Αστυ συνεδέθη διά στενής φιλίας
μετά των μετέπειτα άριστέων τοΰ πνεύματος Αροσίνη, Σουρή, Κάμπου ρογλου κ.ά’. “Αν καί δεν ήτο «χονδροκέφαλος», έν τούτοις γράφων είς τά πε
ριοδικά Ε Σ Τ ΙΑ καί Ρ Α Μ Π Α Γ Α Σ , έχοησιμοποίει ώς ψευδώνυμον «Καρα
μανλής ό χονδροκέφαλος».
t ’Εκτός τοΰ Ζωγραφείου, έδίδασκεν επίσης εις τό 'Ελληνογαλλικόν Λύκειον τοΰ Χατζηχρήστου, ώς καί είς τήν πνευματικήν τροφόν του, τήν γεραράν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν.
Ό Βαλαβάνης ήτο άγαθώτατος, λίαν ανεκτικός προς πάντας, άγαποΰσεν δλους τούς μαθητάς του, δικαίους καί αδίκους, επιμελείς καί αμελείς,
φρονίμους καί μή. Μάς έδιδε τό δικαίωμα όπως άπευθυνώμεθα προς αυτόν
διά κάθε απορίαν. Κατόπιν τούτου, κάποτε, εΐς μαθητής πλησιάσας αυτόν
εις τήν έδραν τφ έψιθύρισε κάτι. Τότε ό Βαλαβάνης, μή τηρήσας απόρρη
τον τήν έκμυστήρευσιν τοΰ μαθητου, τφ λέγει μεγαλοφώνως: <<Μά αγαπητέ
μου! άναλόγως τής Καλλιόπης! Έ άν είναι όμορφη, καί μέ τρία λάμδα νά τήν
γράψης, τής αξίζει! Έ άν όμως είναι άσχημη, τότε καί τό ένα τής είναι πολύ!».
’Ασφαλώς τοΰ ήξιζε παρόμοιον ρεζίλευμα, άφοΰ ήθελεν από τον καθηγητήν
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του, νά μάθη την ορθογραφίαν τού δνόματος της εκλεκτής ταυ.
Πολλάκις μας έλεγε: Κ.αί εις το αποχωρητήριου ακόμη όταν εΐσθε, προ
τοΰ χρημρποιήσητε κάποιο τυπωμένο χαρτί, τότε δεν ύπήρχεν ακόμη χάρτης
υγείας, διαβάστε το προηγουμένως, ίσως ώφεληθήτε απ’ αυτό.
Είς την Γ ' τάξιν διδάσκων Λυσίαν, έλάμβανεν αφορμήν από ώρισμένην
παράγραφον, διά νά μάς ομιλήση, έπί δυο συνεχή μαθήματα, περί αφροδι
σίων νοσημάτων, έπιδεικνύων συγχρόνως εγχρώμους εικόνας ατόμων με συ
φιλιδικά έλκη καί άλλας παρεμφερείς εκδηλώσεις των. «Έγώ, έ τόνιζε πάν
τοτε, δεν συμφωνώ προς τούς συναδέλφους μου εκείνους, ή καί τούς γονείς
ακόμη, οΐτινες προσπαθούν όπως τά άποκρύπτωσιν, άντιθέτιος μάλιστα επι
θυμώ, οί μαθηταί από τούς διδασκάλους καί τά τέκνα από τούς γονείς αυν,
νά τά διδάσκωνται. Έ άν δέ είς τά παιδιά αυτά, κατόπιν τούτοι*, άρέση ό
δρόμος τής πρόσκαιρου ηδονής με τά ολέθρια επακόλουθά της, ας τον ακο
λουθήσουν, έάν όμως όχι, άς τον άποφύγωσι δι’ έν ευτυχές μέλλον των». "Ή
τοι ο αείμνηστος καθηγητής μας έφήρμοζεν έν προκειμένη), την μέθοδον των
αρχαίων Σπαρτιατών, οΐτινες διά νά άποτρέψωσι τούς νέους από τό πάθος
τής μέθης, έφερον ενώπιον των μεθυσμένους είλωτας, οΐτινες, αναίσθητοι
τελείως, έκυλίοντο ως χοίροι εις την λάσπην καί εκαμνον παντός είδους ασχή
μιας. Ποιος δύναται νά ίσχυρισθή ότι at τοιαϋται άρχαί τοΰ Διδασκάλου
εκείνου τού Γένους, δεν ήσαν ορθαί; Διά τον τίτλον του αυτόν έσεμνύνετο
καί ό ίδιος, λέγων: «Έγώ δεν εΐμαι καθηγητής, εΐμαι Διδάσκαλος τοΰ Γέ
νους», καί εΐχεν απόλυτον δίκαιον! 'Άλλως τε καί ήμεΐς οι μαθηταί του, μέ
την άποκτηθεΐσαν εκ τού μέχρι τοΰδε βίου μας πείραν, τφ άποδίδομεν τον
τίτλον αυτόν, διότι πράγματι τον δικαιούται.
'Τπήρξε τόσον εγκρατής τής επιστήμης του, ώστε ό Α ρχηγός τής Στρα
τιωτικής ’Αποστολής Κωνσταντινουπόλεως, Στρατηγός Κατεχάκης, τω ανέθεσε
την άναβάπτισιν τών Ελληνικών πόλεων τής Μ. Ασίας. Χάρις δέ είς αυτόν
αύται έπανεύρον τάς παλαιάς των ονομασίας. Ούτως, ή Κιουτάχεια έγέύετο
καί αύθις Κοτύαιον, τό Έσκή - Σεχίρ, Δορύλαιον, τό ’ϊσκεντερούν, Άλεξανδρέττα, ό Μεντερές ποταμός, Μαίανδρος κ.ά'.
' Εΐχεν ώρισμένας πρωτοτυπίας δ αείμνηστος εκείνος καθηγητής, ιδού δύο
έξ αυτών:
α) Έκάλεσε κάποια μέρα τον μαθητήν Τσατάλαν νά διαβάση τήν εκθεσίν του. Εκείνος, καίτοι δεν εΐχε γράψει τίποτε, εν τούτοις, μέ τό τετρά
δων είς τό χέρι, έπλησίασε τήν έδραν καί ήρχισε, δήθεν, νά διαβάζη τήν εκθεσιν. Έ ν τώ μεταξύ, ένας «κακοήθης μαντατούρης», όπως άπακαλούσαμε τούς
καταδότας, πλησιάσας τον καθηγητήν, έσφύριξεν είς τό αυτί του, «τήν άθώαν
απάτην». Ό ’Ολύμπιος Βαλαβάνης, χωρίς διόλου νά έκδηλωθή, έξηκολούθει
άκροώμενος. Μετά τό τέλος τής «δήθεν» άναγνώσεως, ζητήσας τό τετράδων τού
Τσατάλα, είς τό όποιον φυσικά δεν ύπήρχεν ή άναγνωσθεΐσα. εκθεσις, έση-
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μείωσεν, εις μεν την στήλην «Εκθέσεις» δύο ’Άριστα «10» ενώ εις την δια
γωγήν του Μηδέν. 'Υπήρξεν ασφαλώς παράλειψης τοϋ σεβαστού μου έκείνου
καθηγητοϋ, τού νά μη άνταμείψη μέ μεγαλύτερον μ η δ έ ν την κακοήθειαν
τού καταδότου.
β) ΤΗτο μανιώδης συλλέκτης θνησιγενών εφημερίδων καί περιοδικών,
τών οποίων έξεδίδοντο 2— 10 φύλλα, τό πολύ.
Έκτος τών «Μικρασιατικών», συνέγράψε καί έτερον βιβλίον περί τής
γενετείρας του, τό Άραβάνιον.
Άπέθανεν, αίφνιδίως, κατά τό 1921, καθ’ ήν στιγμήν άνεγίνωσκε την
μετάφρασιν τού Κ. Ρόδου «Π ερί τής Ιστορίας τού 'Ελληνικού Ναυτικού»,
έργου ξένου τίνος Ναυάρχου, ταφείς εις τό Νεκροταφεΐον τής Μεταμόρφω
σεως τού Σισλή τής Πόλης.
Ο ΟΡΦ ΑΝΟΥ ΔΑΚΗΣ
«’Ίδ ε αγαθός Ισραηλίτης, έν φ δόλος ουκ εστι!...». Τοιούτος ήτο πρά
γματι ό ύπέργηρως καθηγητής μας τής ’Ιχνογραφίας καί Καλλιγραφίας, ό
καλλιτέχνης είς τα χέρια καί την ψυχήν, Όρφανουδάκης. "Ήτο άγαθώτατος,
εύγενέστατος, μειλίχιος, πραγματικός φιλόστοργος πατήρ διά τούς μαθητάς
του, ή δέ γεροντική βαρηκοΐα του, τον καθίστα... υπερβολικά επιεική είς τάς
αταξίας μας, τών οποίων δμως καίτοι παρών, δεν έλάμβανε γνώσιν!... Συνέβαινε πολλάκις είς τά τελευταία θρανία, δπου συνήθως κατοικοεδρεύει ή αφρό
κρεμα τής τάξεως, τό «έλεμέ κιομουροϋ», όπως έλέγετο εΐς την Πόλην, νά
χαλά κυριολεκτικώς ό κόσμος από τις φωνές. Τότε ό καλός Όρφανουδάκης,
έλεγε: «κάποιος ψιθυρίζει εκεί, αλλά θά τον συλλάβω» ήτοι ό χαλασμός Κυ
ρίου ήτο ένας απλούς ψίθυρος διά τον καθηγητήν μας! Σπανίως συνελάμβανεν άτακτούντα. ’Αλλά καί τούτο έγίνετο μόνον όταν διά νά διασκεδάση
κανείς «έξυπνος» περισσότερον, άπεφάσιζε «νά πιαστή», διά νά τού δοθή ευ
καιρία, διατασσόμενος νά έξέλθη τής παραδόσεως, νά φάγη κανένα τρίγωνο ή
ασουρέ στοΰ Γιάννη.
"Οταν δεν είχε κανείς έτοίμην την εργασίαν του καί ώς δικαιολογίαν
έπρόβαλλεν ασθένειαν, ουδόλως έδυσπιστοϋσεν είς τάς διαβεβαιώσεις του,
άλλα μέ τό πλέον καλοκάγαθου καί πατρικόν ύφος, τφ έλεγεν, «Ασθενής καί
οδοιπόρος, αμαρτίαν ούκ έχει», κάθησε, παιδί μου, περαστικά σου καί πρό
σεχε άλλοτε νά προφυλάγησαι, διά νά μή άρρωστός, διότι έτσι στενοχωρεις
καί τούς γονείς σου». ’Εάν μαθητής δεν είχε διαβήτην, μολύβια κλπ. απαραί
τητα, μέ τήν ιδίαν καί πάλιν καλωσύνην τώ έλεγε: «Π ηγαίνει ποτέ ό στρατιώ
της εΐς τον πόλεμον χωρίς δπλα; Έ τσ ι καί διά τον μαθητήν δπλα είναι τά
οργαλ'α. Σέ συγχωρώ τώρα, δέν σέ βαθμολογώ προς τιμωρίαν σου, αλλά άλ
λοτε νά είσαι μέ αυτά έφωδιασμένος».
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'Ο καλός μας Όρφανουδάκης, ένεκα τής σεβαστής φαλάκρας του είχεν
αποκτήσει τό παρατσούκλι Καφάς, τό όποιον, φαίνεται, οτι τό είχε πληροφορηθή. Τό παρατσούκλι του αυτό, τόν έξώργιζε τρομερά. Μια μέρα συνέλαβε
μαθητήν τής Α ' Γυμνασίου άτακτοΰντα και τόν διέταξε νά έξέλθη τής παραδόσεως. *0 μαθητής, νεοεγγραφεις κατά τό έτος εκείνο είς τό Ζωγράφειον,
ένόμιζεν ότι «Καφας» ήτο τό πραγματικόν έπώνυμον ταΰ Καθηγητοΰ. Ή ρ χισε διαμαρτυρόμενος, 5τι δεν ήτο αυτός ό άτακτήσας, είς την επιμονήν δέ
τοΰ καθηγητοΰ όπως έξέλθη τής παραδόσεως, τώ λέγει: «Μά, κύριε Καφα,
σάς είπα οτι δεν ήμουν εγώ», τότε με τό άκουσμα τής λέξεως αυτής, ήτις
υπήρξε διά τόν μειλίχιον εκείνον καθηγητήν μας, κάτι χειρότερον από τό
κόκκινο πανί είς τόν ταύρον, έξεμάνη τόσον πολύ, ώστε, κατακόκκινος από
θημόν, ήρχισε σπρώχνων τόν Κοσμίδην, — αυτό ήτο τό όνομα τού μαθη
του, — καί τόν κατεβίβασεν είς τόν Γυμνασιάρχην, οστις άκούσας προηγου
μένως φωνάς, είχεν έξέλθει τοΰ Γραφείου, άναμένων είς τόν διάδρομον. 'Ό 
ταν τόν έπλησίασεν ό Όρφανουδάκης, τω λέγει: «Κύριε Γυμνασιάρχα, δεν
αρκεί οτι είναι άτακτος, άλλ’ είναι καί αναιδής!» Τότε ό μαθητής, θέλων νά
δικαιολογηθή λέγει παρεμβαίνων «Κύριε Γυμνασιάρχα, είπα είς τόν κύριον Καφάν...». Ό καλός μας Γυμνασιάρχης, μόλις ήκουσε τήν τελευταίαν λέξιν τού μα
θητου, εξήγησε τόν τόσον θυμόν τοΰ πράου καθηγητοΰ, τόν όποιον παρεκάλεσε νά ήσυχάση, νά έπι στρέψη είς τήν παράδοσιν προς συνέχισιν τοΰ μαθή
ματος του, ύποσχεθείς νά τιμώ ρήση, όπως ήρμοζε, τόν αναιδή μαθητήν. Με
τά τήν άναχώρησιν τοΰ καθηγητοΰ, ό αείμνηστος Ζαμαρίας λέγει είς τόν
άθώον έν τή πραγματικότητι, μαθητήν αυστηρά: «Ό κ. καθηγητής λέγεται
κ. Όρφανουδάκης, καί οχι όπως άνόητα είπες.... κλπ.».
Β Α ΣΜ Α ΤΖΙΔΗ Σ
Τόν Όρφανουδάκην διεδέχθη εις τά τεχνικά μαθήματα ό Βασματζί,δης,
όστις ήτο επίσης πραγματικός καλλιτέχνης, ως πολύ νεώτερος δέ τοΰ προκατόχου του, έπεδίδετο με πολλήν διάθεσιν είς τήν εργασίαν του. Διά τόν Βασματζίδην δύναται ασφαλώς νά λεχθή τό «οΐα ή μορφή, τοιάδε καί ή ψυχή».
Τό ροδόχρουν χρώμα τοΰ προσώπου, άντικατώπτριζε τήν ώραίαν καί ευγε
νικήν ψυχήν του. Ή τ ο είς όλους μας πολύ αγαπητός, εάν δέ ήναγκάζετο ενί
οτε νά παραβλέπη τάς αταξίας μερικών «ευφυών», όπως έφαντάζοντο τόν'
εαυτόν των, δεν εκαμνε βέβαια τοΰτο διότι αύται τώ διέφευγον, αλλά διότι δεν
έπεθύμει όπως δώση σημασίαν τινά είς αΰτάς. 'Ό τα ν έπεδίδετο είς τήν διόρ-:
θωσιν τής εργασίας έκάστου έξ ημών, καθήμενος πλησίον του, άφωσιώνετο τό
σον πολύ είς τό εργον του, ώστε κάθε τί τό μή σχετιζόμενον με αυτό, τώ ήτο,
κατά τήν στιγμήν εκείνην, τελείως ξένον καί άδιάφορον.
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, κατέφυγε καί αυτός, όπως τό
σοι άλλοι, είς ’Αθήνας, τής οποίας τό χώμα, προ ολίγων ετών, τόν έκάλυψεν.
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Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Η Σ
Μαθηματικά, ήτοι: "Αλγεβραν, Τριγωνομετρίαν, Γεωμετρίαν, ’Επίπεδον,
Στερεάν, Παραστατικήν καί ’Αναλυτικήν, από τοΰ Β ' μέχρι και τοΰ Σ Τ ' έ
τους, μάς έδιδαξεν ό καθηγητής Νικ. Στρογγυλής, καταγόμενος εκ Σιατίστης τής Δυτ. Μακεδονίας. Πατρικός καθηγητής, μή δυνάμενος να όργισθή
πραγματικά εναντίον μαθητου, διότι δεν ήτο τοΰτο τής Ιδιοσυγκρασίας του.
*Ητο ό Στρογγυλής έπιεικής πάντοτε εις τήν βαθμολογίαν, ύπέφερεν ό ίδιος
ψυχικώς πολύ περισσότερον τοΰ μαθητου, όταν ήναγκάζετο, κατόπιν πολλής
σκέψεως καί πολλών ενδοιασμών, νά βαθμολογήση με 4, τό όποιον άπετέλει
τον κατώτατον βαθμόν του δι’ έπίδοσιν βαθμολογουμένην υπό άλλου καθηγητοΰ με μονάδα! ’Ελέγετο οτι είχεν υπηρετήσει ώς εθελοντής κατά τον άτυχή
πόλεμον τοΰ 97, με τον βαθμόν τοΰ λοχίου. Μετά τήν Μικρασιατικήν κατα
στροφήν κατέφυγε κα'ι αυτός εις τήν Έλευθέραν Ελλάδα, όπου, κατά τά τε
λευταία έ'τη, τον εύρίσκομεν υπηρετούντο, εις τό περίφημον Γυμνάσιον Τσοτυλίου, τό όποιον, άκμάζον επί Τουρκοκρατίας, προσέφερε κατά τους χρό
νους αυτής άνεκτιμήτους ’Εθνικάς υπηρεσίας εις τόν υπόδουλόν Ελληνισμόν.
"Ηδη όμως έχασε τήν παλαιάν αΐγλην του, έξισωθέν προς τά υπόλοιπα Γυ
μνάσια. Έ άν 6 σεβαστός μας εκείνος καθηγητής έποτίσθη, όπως όλοι μας,
με τήν πικρίαν τοΰ αποχωρισμού από τήν θρυλικήν 'Επτάλοφον, άπεζημιώθη
όμως άντιθέτως, οΰκ ολίγον, διότι τό σώμα του έσκέπασε τό άγιον χώμα τής
γενετείρας του.
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Ν Τ Α Ζ ΙΔ Η Σ
Εις τήν Δ ' Γυμνασίου έδίδασκεν ’Εκθέσεις καί 'Ιστορίαν δ καθηγητής
Χρηστός Πανταζίδης, θεωρούμενος έκ των καλών 'Ελληνιστών. Καίτοι στε
ρούμενος Πανεπιστημιακού Πτυχίου, ών απλούς απόφοιτος τής Ι\$εγάλης
τού Γένους Σχολής, έν τοΰτοις δ αείμνηστος Ζαμαρίας, κατά τήν αναδιορ
γάνωσήν καί τήν άνάληφιν τής Διευθύνσεως τού Ζωγραφείου, μόνον αυτόν
έκράτησεν έκ των στερούμενων τοιούτου πτυχίου καθηγητών τής εποχής τού
Κεφάλα, δικαιώσας πλήρως τάς έπ’ αυτού στηριχθείσας ελπίδας τού νέου
Γυμνασιάρχου του. ’Αλλά μήπως, ό διάσημος καθηγητής τής Μεγαλώνυμου
Σχολής τής Πόλης τού παρελθόντος καί τών αρχών τοΰ τρέχ. αίώνος, αεί
μνηστος Άνδρέας Σπαθάρης, κατώρθωσε νά άποκτήση πτυχίον τοΰ Ε θ ν ι
κού Πανεπιστημίου; ’Εν τούτοις συνέγραφε μνημειώδη Φυσικήν Πειραμα
τικήν, άποτελέσασαν κλασσικόν έργον τής εποχής του καί πολύ κατόπιν, χρησιμεύον ώς βοήθημα εις φοιτητάς Άνωτάτων Σχολών. Εις τό Ζωγράφειον
μάς ήτο αρκετά δύσκολον νά τήν χρησιμοποιήσω μεν, διότι προϋπέθετεν ώς
γνωστά, πράγματα τά.οποία δεν εΐχομεν είσέτι διδαχθή.
Ό Πανταζίδης συνέγραφε δοκίμια ’Αρχαίας 'Ελληνικής Ιστορίας, τά

Oft Διδάσκαλοί μ,ου ΐης ίϊόλης

m

όποια έδιδάσκοντο εις πλείστας σχολάς του δούλου ’Έθνους καί έκτος τής
Πόλης. Διά τάς διδομένας αύτώ υπό των μαθητών Εκθέσεις, καίτοι πρεσβεύων τό «ούκ έν τω πολλφ εύ», έν τούτοις δέν ήθελε καί νά.... τό παρακάμνωμεν τόσον πολύ εις τούτο, ώστε νά αποτελούνται από μίαν μόνον σελίδα.
"Ητο πολύ καλός Ιστορικός, είχεν αριστον μεταδοτικόν, ήτο πολύ ευχάριστος
κατά την διδασκαλίαν του καί αγαθός την ψυχήν. Εις παλαιοτέρους τής επο
χής μου χρόνους, είχε διδάξει καί εις τό Κοντοσκάλι.
ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ
Ό έν λόγω καθηγητής μας, έδίδασκεν 'Ελληνικά καί Ιστορίαν εις τάς
τελευταίας τάξεις. ’Απετέλει ολως ιδιαίτερον τύπον, τό παρατσούκλι δέ τό
όποιον εΐχον την καλωσύνην νά τού κολλήσουν οί μαθηταί ήτο τό «ζούτ» διότι
αυτήν την λέξιν έχρησιμοποίει συχνά, δταν ήθελε νά επιβολή σιωπήν. Εις
τάς Εκθέσεις ισχυε δι’ αυτόν τό αντίθετον εκείνου τό όποιον έπρέσβευεν ό
Πανταζίδης, θεωρών «έν τω πολλω τό εύ» ως ίσχύον. Ο ι έκτος των Γυμνα
σίων, —>διότι έδίδασκε καί εις τό Ζάππειον, — περισπασμοί του, τον εΐχον κα
ταστήσει άφηρημένον κατά τήν ώραν τού μαθήματος, ώς εκ τούτου πολύ προ
γενέστερα ημών τάξις τελειόφοιτων, έξεδήλωνεν εις βάρος τού πράου καί
αγαθού καθηγητοΰ της υπερβολικόν σαδισμόν, ουδόλως σεβόμενη τον ψυχι
κόν του πόνον. ’Αναφέρω ενταύθα δύο μόνον τοιαύτας ατυχείς εκδηλώσεις:
α) Κάποιο χιονισμένο πρωινόν, ερριξαν εις σημεΐον τής οροφής ευρισκόμε
νον ακριβώς ύπεράνω τής έδρας, σφαίραν από χιόνι, ήτις, μετά τό κλείσιμον
τής θύρας διά τό μάθημα, ήρχισε νά στάζη επ’ αυτής. Τά έπακόλουθα είναι
ευκόλως αντιληπτά. Ό δυστυχής καθηγητής έξήλθεν αμέσως τής αιθούσης
διαμαρτυρόμενος, Ό παιδονόμος Μπεράτης είσήλθεν εις τήν Παράδοσιν,
ό Γυμνασιάρχης είδοποιήθη αμέσως καί ευκόλως δύναταί τις νά έννοήση τάς
συνέπειας, χωρίς όμως έν τελεί νά καταστή δυνατή ή ανακάλυψις του. δρά
στου. Π άντω ς δέν άπέφυγον δλοι έκεΐνοι οί εόέλπιδες, τήν σχετικήν τι
μωρίαν. β) Κατά τό διάλειμμα συμμαθητής των έξελθών είς τό παράθυρον,
έκλείσθη έξω ύπό ετέρου, καί ούτως ο πρώτος έμεινε φυλακισμένος μεταξύ
κιγκλιδώματος καί παραθυρόφυλλων. Ό δυστυχής Ίωαννίδης είσε?νθών εις
τήν παράδοσιν διέταξε νά άπελευθερωθή, ό ίδιος δέ άγανακτισμένος έξήλθε
τής αιθούσης, είδοποιήσας τον Γυμνασιάρχην τού οποίου τό Γ,ραφεΐον εύρίσκετο παραπλεύρως.
.
Διά τά δύο αυτά γεγονότα, ώς καί δι’ άλλα... ανδραγαθήματα «των εύγενών έκείνων νέων», μη άποδεικνύοντα ευγνωμοσύνην είς τον δυστυχή κα
θηγητήν των, ήναγκάσθησαν οί καθηγηταί τού Γυμνασίου, κατά τό τέλος
τού σχολικού έτους, εκτός άλλων, νά είναι αυστηρότατοι είς τήν βαθμολο
γίαν τού ’Απολυτηρίου, ώς επίσης καί νά μεταβάλωσιν αύτήν, ώς έξης: Έ -
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νώ τό Καλώς ήρχιζεν από τό 4.51 φθάνον μέχρι τοΰ 6.50, εγινε ν από 5— 6.99,
τό Λίαν Καλώς, από 6.51— 8.50, έγινε 7—ι8.99, τό δέ άριστα άπό 8.51, ήδη
ήρχιζεν άπό τό 9, ούτως ώστε δι’ αότό άπέμεινε μόνον 9— 10. ’Εννοείται δτι
διά τάς έπομένας τάξεις, ώς καί διά τούς τελειόφοιτους των έπομένων ετών
ΐσχιιε τό πρώην καθεστώς. Οι Ζαππίδες έκαμνον κάτι ώφελιμώτερον δι’ έαυτάς. 'Ό τα ν μία μαθήτρια ,;ήτο αδιάβαστη, διά νά μή τής δοθή ό.... στέ
φανος τής Δόξης, έπλησίαζεν εις την έδραν καί τον έξώρκιζεν, «εις την
ζωήν του μονογενούς του υιού» τον όποιον κυριολεκτικώς έλάτρευε καί ούτω
τό κακόν άπετρέπετο.
Ό αείμνηστος καθηγητής μετά τήν Μικρασιατικήν Εθνικήν συμφοράν
κατέφυγε καί αυτός ενταύθα, εις δέ τών άποφοίτων τής περιβόητου εκείνης
τάξεως, τον συνέδραμε παντοιοτρόπως κατά τήν Κατοχήν, κυρίως χορηγών
αύτω επαρκή δελτία τροφίμων έκ τοΰ 'Τπουργείου Εμπορίου, τοΰ οποίου
διηΰθυνε τό αρμόδιον Τμήμα. Ούτως έξιλεώθη εν μέρει δι’ ό,τι καί αυτός
είχε κάμει εις τον Διδάσκαλόν του!
Δ. Δ Ε Λ ΙΣ Τ Ο Β ΙΤ Σ
'Ό λω ς Ιδιαίτερον τόπον άπετέλει, ό από Έλληνίδα μητέρα καί Σέρβον
πατέρα, καθηγητής μας τών Γαλλικών Δ. Δελίστοβιτς. ’Ενθυμούμαι πάντο
τε ζωηρά τό τετράγωνον ξανθόν γένειόν του, τό ώραΐον παράστημά του, τό:
κλασικόν τής εποχής εκείνης ήμίψηλον, άλλα καί τήν συχνάκις έπαναλαμβανομένην φράσιν προς κάθε μαθητήν, δστις οχι άπό ελλειτ[ην θάρρους, άλ
λα άπό.... ήρωικήν άμέλειαν εκόμπιαζεν εις τό μάθημα καί δεν έβγαινεν άπό
τό στόμα ή φράσις τήν οποίαν... αγνοούσε, «Λέγε, νέε μου, λέγε! για-να μάθης μιά ξένη γλώσσα χρειάζεται θάρρος και μάλιστα... θράσος!» 'Ό τα ν δέ
6 μαθητής, παρ’ ελπίδα, άπήντα όρθώς, τότε κατενθουσιασμένος ό καλός ε
κείνος καθηγητής, τώ έλεγε: «Βλέπεις, αφού τό ήξευρες γιατί δέν τό έλε
γες;» Καί άποτεινόμενος προς δλους μας: «Σάς λέγω, χρειάζεται θράσος διά
νά μάθητε μιά ξένη γλώσσα». Ή τ ο καλός καί εόμέθοδος καθηγητής. Παρί-.
στανεν, αρκετά άνεπιτυχώς, τον σοβαρόν καί αυστηρόν, είχεν δμως εν τή πραγματικότητι, καρδιάν μικρού παιδιού, ήτο πολύ άγαθός. 'Η καλωσυνη του
έπροδίδετο άπό τό γλυκό χαμόγελον, τό όποιον διαρκώς ΰπήρχεν εις τά χεί
λη του. Πάντοτε, κατά τάς προμεσημβρινός ώρας έδίδασκεν εΐς τήν Μεγάλην τού Γένους , δταν δέ «αρπαζεν εκεί κάμμιά έλληνικοόρα» έθεώρει άπα-·
ραίτητον, όπως κατά τό ϊδιο απόγευμα, νά μάς τήν «ξεφουρνίση» προσπαθών
νά δημιουργήση κατάλληλοί' πρός τούτο κλίμα, αλλά καί εάν δέν παρουσιάζετο
ευκαιρία, ό καλός Δελίστοβιτς, θά μάς τήν έλεγεν, έστω καί κάπως «ξεκάρ
φωτη», οπότε, πονηρά πονηρά, μάς έβλεπε, διά νά άντιληφθή τήν προξενηθεΐσαν εις ημάς, καταπληκτικήν, δπως έπίστευεν, έντυπωσιν. Έ ν α απόγευμα,
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δταν επλησίαζε νά τελείωσή ή τελευταία ώρα, είδε, μακρόθεν, μαθητήν, με τό
καθρεπτάκι είς τό χέρι, επιμελούμενου τής κόμης του. Έπλησίασε προς αυ
τόν, δήθεν αδιάφορος καί όταν ήτο ακριβώς πλάι του καί χωρίς νά σταματήση, εΐπεν: «είσαι πολύ ωραίος νέε μου!» καί έξηκολούθησε προχωρών. "Ο
λοι οι μαθηταί έγέλασαν, ό δέ Δελίστοβιτς, μ ένα ελαφρό χαμόγελο έδειξε
πόσον κατά βάθος, ηύχαριστήθη με τό άστεϊόν του, ένεκα του οποίου έδρεψε
τόσα παιδικά γελοία, οίτινα έθεώρει ώς άμάραντον στέφανον δόξης, διά την
ευφυολογίαν του εκείνην.
Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Σ Χ Α ΡΑ Κ ΤΙΔ Η Σ
Είς των καθηγητών μας τής τουρκικής ήτο καί 0 ’Αλέξ. Χαρακτίδης,
τον όποιον επί τό συντομώτερον, αλλά καί ώς παρατσούκλι άπεκαλοΰμεν:
«Χαρεκέν». Μάς έδίδαξεν επί 2— 8 ετη την επίσημον γλώσσαν του Κράτους,
οπότε άπεσύρθη τής υπηρεσίας, πεσών εν κυριολεξία επί των επάλξεων του
καθήκδντος, διότι ήσθένησεν επί τής έδρας τής τάξεώς μας.
Οί καθηγηταί καί διδάσκαλοι τοΰ υποδούλου Ελληνισμού, ούδεμιάς συντά
ξεως τυγχάνοντες ή άλλης τίνος βοήθειας κατά τά γηρατειά των, ήναγκάζοντο
όπως έργάζωνται μέχρι τής τελευταίας των πνοής. Τό αυτό συνέβη καί με τον
Χαρακτίδην, δστις, παρά τά γηρατειά του καί την εκ τούτων έξάντλησιν, παρά
την ασθένειαν, ήτις προϋπήρχεν αύτφ, είργάζετο μέχρι τής τελευταίας σχεδόν
πνοής, διότι την ασθένειαν αύτοΰ κατά τό μάθημα είς την τάξιν, ήκολούθησε
λίαν συντόμως, ό θάνατος. Ή τ ο εύμέθοδος, επειδή δμως τό διδασκόμενου ύπ’
αύτοΰ μάθημα δεν ήτο συμπαθές προς τούς μαθητάς, επηρέαζε τόσον την προς
τον καθηγητήν συμπεριφοράν των, οσον καί τό αποτέλεσμα τής διδασκα
λίας. Κατά τό 1950 άπέθανεν ένταΰθα, είς βαθύτατου γήρας, ή σύζυγός του.
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Η Σ Α ΙΓ ΙΔ Η Σ
Τον αείμνηστον Χαρακτίδην, διεδέχθη εις τήν διδασκαλίαν τής '^τουρ
κικής γλώσσης, ό Άριστοκλής Αίγίδης, αγαθός καί λίαν εύγενής, καταστάς
ώς εκ τούτου αγαπητότατος είς ολους τούς μαθητάς του. Διά τον λόγον δέ
αυτόν ή έπίδοσίς των είς τήν Τουρκοαραβικήν ηύξήθη σημαντικώς. Έγεννήθη κατά τό 1889 έν Μαλακοπή τοΰ Ίκονίου, διακούσας τά μαθήματα έν
τή Αστική αυτής Σχολή. Έλθών μετά ταΰτα είς τήν Πόλην, ένεγράφη είς
τό 'Ελληνογαλλικόν Αύκειον τοΰ Χατζηχρήστου, έκ τοΰ όποιου άπεφοίτησε
κατά τό 1906. Έκφωνήσας τουρκιστί, κατά τήν Σχολικήν έορτήν επί τή λή
ξει τοΰ έτους, τήν αποχαιρετιστήριου προσφώνησιν ώς απόφοιτος, έλαβε ώς
βραβείον παρά τοΰ Τουρκικού 'Υπουργείου τής Παιδείας χρυσόδετου Τουρ
κικόν λεξικόν, 'Τπηρετήσας επί διετίαν είς δύο Κοινότητας τής Μ. ’Ασίας,
επανήλθε κατά τό 1908, οπότε άνεκηρύχθη τό Σύνταγμα υπό των Νεοτούρκων, είς τήν Πόλην. Ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν Κωνσταντινουπό
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λεως, «Χουκούκ» καλουμένην τουρκιστί, προσληφθείς συγχρόνως ώς συντά
κτης επί των ειδήσεων, ήτοι πευθήν ώς έλέγομεν τότε, ή σημερινός ρεπόρ
τερ, είς τον «Νεολόγον» τοϋ Σταύρου Βουτυρά. Μετά τον θάνατον του διά
σημου αυτοί) δημοσιογράφου καί γνώστου των ζητημάτων των Προνομίων
«του γένους των Ρωμαίων» καί τοϋ ’Ανατολικού λεγομένου τοιούτου, άνέλα6εν ώς συνδιευθυντής τής έφημερίδος μετά των δύο υιών του, είς την οποίαν
προηγουμένως, ώς αρχισυντάκτης άρθρογραφοϋσεν υπό τό -ψευδώνυμον Αίας.
?Ητο καλός τουρκιστής, συντελούσης είς τοΰτο τής μητρικής του γλώσσης.
Έ ν τούτοις ή προφορά του ουδόλως έπρόδιδε τοϋτο. Εις τον Νεολόγον προσέφερε καί την εξής κάπως πρωτότυπον ύπηρεσίαν. "Οταν ή Νεοτουρκική λο
γοκρισία έθεώρει ώς έπιλήψιμον άρθρον ή είδησίν τινα τής έφημερίδος, καί
διέτασσε την επί τινας ημέρας αναστολήν τής έκδόσεώς της, τότε κατά τό «τό
καλό τό παλληκάρι, ’ξέρει κι’ άλλο μονοπάτι», «ο'ι Καιροί», μέ διευθυντήν
καί υπεύθυνον τον έν λόγο) καθηγητήν μας, άντικαθίστων τον «Νεολόγον».
Οι έφημεριδοπώλαι όμως, άφ’ ενός μέν διά νά μή χάσωσι τήν πελατείαν, άφ’
ετέρου όμως, καί κυρίως, ώς "Ελληνες, έπιθυμοΰντες όπως έξευτελίζωσι τους
Τούρκους ώς ούδέν επιτυγχάνοντας έκ τής παύσεως, διελάλουν τήν -υπό προ
σωπείου εφημερίδα, συνοδεύοντες τον τίτλον της μέ τό ό'νομα τοϋ παλαιμά
χου δημοσιολόγου «οί Καιροί» τοϋ Βουτυρά, άλλως τε έκτος τοϋ τίτλου καί
τοϋ ονόματος τοϋ είκονικοΰ διευθυντοΰ, ή έφημερίς αυτή ε ι ς τ ί π ο τ ε
δ ε ν δ ι έ φ ε ρ ε τοϋ Νεολόγαυ.
’Επειδή, καθ’ ήν εποχήν ειχομεν, ώς καί αί νικήτριαι Μ. Δυνάμεις τοϋ
Α ' Παγκοσμίου πολέμου, 'Αρμοστείαν είς τήν Πόλην, συνειργάζετο μετά
τοϋ 'Τπάτου ημών 'Αρμοστοϋ, είς βάρος των τουρκικών συμφερόντων καί
επειδή έκινδύνευε νά συλληφθή νπ’ αυτών, έφυγαδεύθη διά πολεμικού τοϋ
Β. Ν. Ά φοϋ ύπηρέτησεν επί τινα έτη ώς ’Έπαρχος Καστορίας καί συγχρό
νως ώς μέλος τής Έλλη νοβουλ γα ρ ικής ’Επιτροπής ’Ανταλλαγής τοϋ Νομοΰ
Φλωρίνης, παρητήθη τής δημοσίας υπηρεσίας. Κατελθών μετά ταϋτα είς ’Α
θήνας προσέφερε τάς πολυτίμους υπηρεσίας του, είτε δημοσιογράφων,- είτε
ώς έκτακτος υπάλληλος τής παρά τή ’Εθνική Τραπέζη 'Τπηρεσίας Προσφυγικής Περιουσίας. Ένταΰθα ευρισκόμενος έξέδωσε τό εργον του «ή 'Ελλάς
χωρίς τούς πρόσφυγας» κριθέν ευμενέστατα καί υπό τοϋ τότε 'Τποδιοικητοϋ
τής Τραπέζης τής Ελλάδος Κ. Βαρβαρέσσου. Δυστυχώς όμως, ένεκα του
προώρου θανάτου του, έπισυμβάντος ένταΰθα κατά τό 1936, είς ηλικίαν μό
λις 47 ετών, έμεινεν ανέκδοτον πρός συμπλήρωσιν τοϋ διπτύχου, έτερον έρ
γο ν του ύπό τον τίτλον «Ή Ελλάς μέ τούς πρόσφυγας».
ΠΛΤΛΑΚΗΣ Μ ΕΛΕΤΟΠΟΤΛΟΣ
Ό καθηγητής όμως εκείνος δστις ήτο, ν π ε ρ πάντα άλλον, βαθύς γνώ
στης τής Τουρκικής, ’Αραβικής και Περσικής γλώσσης, καί τάς οποίας μέ
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πολλήν αποτελεσματικό τη τα έδίδασκε και πολλά δι’ αυτό τώ όφείλομεν, ήτο
ό Παυλάκης Μελετόπουλος. ’Έδιδε μένάλην σημασίαν εις την διδασκαλίαν
τής γραμματικής των, ή οποία, όπως γνωρίζομεν πάντες ο! διελθόντες των
θρανίων, αποτελεί την βάσιν έκάστης γλώσσης. Δυστυχώς δμως με την γραμ
ματικήν μόνον δεν μανθάνει κανείς καί νά όμιλή μίαν γλώσσαν, άλλ; απαι
τείται και ή σχετική τριβή, προς τοϋτο. Εις τον καθηγητήν αυτόν καθώς και
εις τα ’Αναγνωστικά του Σχολάρχου τοϋ Κοντοσκαλιοΰ Γ. Κούζου, οφείλω
τήν πρώτην γνωριμίαν καί τήν μετέπειτα αγάπην προς τον πέρίφημον Π έρσην ποιητήν του 13ου μ.Χ. αΐώνος Σααδή, με συνέπειαν τούτου δπως γράψω
προ τίνος σχόλια τοΰ πολυτίμου έργου του «Γκιουλιστάν».
Ό Μελετόπουλος, καίτοι ένα σαρίκι μόνον τώ ελειπεν εις τό φέσι διά
νά φαίνηται τέλειος Χότζας, εν τούτοι; έκρυβεν ε’ις τά στήθη του μια μεγά
λη Ελληνική καρδιά. Κατά τινα ημέραν τής άνοίξεως τοϋ 1914, οπότε 6 φα
νατισμός των Τούρκων εναντίον τού Ελληνικού στοιχείου, κατόπιν τής έκβάσεως τών ατυχών δι’ αυτούς πολέμων τοϋ 12—13, εύρίσκετο έν έξάρσει,
οί μαθηταί τοϋ έναντι Αύτοκρατορικοΰ Αυκείου τοΰ Γαλατά Σεράϊ, έλιθο6 όλη σαν τά παράθυρά μας, χωρίς ευτυχώς ά'λλα θύματα έκτος ολίγων υαλο
πινάκων. Τότε, ό αείμνηστος εκείνος καθηγητής εΐχε τό ψυχικόν σθένος, όπως,
μεταβαίνων, κατέρυθρος έξ οργής, εις τήν διεύθυνσιν τοϋ Λυκείου, διαμαρτυρηθή έντονώτατα, λαβών παρ’ αυτής, έκτος τής έκφράσεως τής λύπης καί
τής αίτήσεως συγγνώμης, τήν διαβεβαίωσιν, οτι, δχι μόνον δεν πρόκειται νά
έπαναληφθή παρόμοιος βανδαλισμός, άλλ’ επί πλέον, οτι θά τιμωρηθώ σι παραδειγματικώς οί δράσται. Έ άν τό δεύτερον έπραγματοποιήθη, δεν έγνώσθη, πάντως δμως ό λιθοβολισμός δεν έπανελήφθη.
Ό Μελετόπουλος δεν ήτο έκ τών καθηγητών εκείνων, οΐτινες συνεχώρουν αμέλειαν καί αταξίας, διά τούτο έκαστος έξ ημών, άφιέρωνεν αρκετόν
χρόνον τής μελέτης του διά τά «Τουρκικά» καίτοι μή επιθυμητά! Ό αείμνη
στος έκεΐνος καθηγητής μας, πολλά έ'τη μετά τήν Μικρασιατικήν καταστρο
φήν, ήλθεν εις τάς ’Αθήνας, οπού, γέρων πλέον, άπέθανεν,
Α ΙΜ ΙΛ ΙΟ Σ Κ Α Ρ Ο Τ Σ Ο Σ
Ό κ. Αιμίλιος Καροΰσος, μαζί με τον πατέρα Γ. Οίκονομίδην, είναι
οί δύο έπιζώντες εΐσέτι. καθηγηταί μου. Ό κ. Καροΰσος έπιστρέψας εις Κωνσταντινούπολιν, βπου ήτο εγκατεστημένος δ φυτοφάγος πατήρ του, κατά τό
1914, μετά τήν άποφοίτησιν έκ τής Σχολής τών Φυσικομαθηματικών τού Ε 
θνικού Πανεπιστημίου καί τήν άπόλυσίν του έκ τών τάξεων τοϋ στρατού,
αφού έλαβε μέρος εις τούς Πολέμους 12— 13, διωρΐσθη τό πρώτον ώς κα
θηγητής εις τό Ζωγράφειον, κατά τό Σχολικόν έτος 1914— 15, οπότε άπετελούμεν τήν τάξιν τών τελειόφοιτων. Μάς έδίδαξε μέρος τών Μαθηματι-
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κών, ώς και Κοσμογραφίαν. 'Ω ς καθηγητής, στερούμενος εισέτι πείρας, έκα
με δύο βασικά σφάλματα: α) διά νά· έπιβληθή εις τούς μαθητάς, δπως τού
το ένόμιζεν, ύπερέβαλλεν είς αυστηρότητα κατά την βαθμολόγησιν, διαγράψας τελείως τό ’Άριστα, τό όποιον αντικατέστησε με τό Λίαν Καλώς. Ση
μειωτέο ν δέ ότι ούδέν μυστήριον έκάλυπτε τότε τον βαθμόν, διότι ό Γυμνα
σιάρχης Σάγκας είχε καθιερώσει από τό έτος εκείνο τό ατομικόν βιβλιάριον
βαθμολογίας, τό όποιον έφερε μαζί του ό μαθητής, όπως όλα τά βιβλία του.
Προσερχόμενος δε διά νά έξετασθή ε’ις τό μάθημα, τό έναπέθετεν επί τής
έδρας. Μετά τό πέρας τής προφορικής του έξετάσεως, ό καθηγητής έσημείωνεν εις αυτό τον βαθμόν του, ό δέ εξετασθείς τό 'παρελάμβανεν εκ νέου,
ικανοποιών φυσικά αμέσως την περιέργειαν του. Επομένως ό βαθμός τω έγίνετο γνωστός καί δεν είχεν ανάγκην νά παρακαλέση προς τούτο τον
Παιδονόμον, χωρίς νά τό έπιτυγχάνη πάντοτε, β) ΕΙς την διδασκομένην ύλην
άνεμειγνυε τοιαΰτην άναγομένην είς ανώτερα μαθηματικά καί ουδόλως συμπεριλαμβανομένην είς την διδακτέαν.
Έκ των ανωτέρω άποδεικνύεται, ό κατά τά άλλα καλός κ. Καρούσος,
ότι υπήρξε κακός ψυχολόγος, διότι ή τοιαύτη αδικία προσεγίνετο είς τελειό
φοιτους, οΐτινες εγνώριζον καλώς, τόσον τάς υποχρεώσεις των, όσον καί τά
δικαιώματά των. Επειδή δέ οΰτος δεν έλάμβανεν ύπ’ όψιν τά απ’ ευθείας
προς αυτόν νενόμενα παράπονά μας, ύποστηρίζων ότι οΐ βαθμοί του ήσαν
ακριβοδίκαιοι, άπηυθύνθημεν, δι’ Επιτροπής, προς τον Γυμνασιάρχην,
οστις, καίτοι μας άπήντησεν, ότι «δεν είναι δυνατόν νά σάς άδική ό κ.
καθηγητής», εν τούτοις είναι βέβαιον ότι θά τω έκαμε τάς δεούσας συστά
σεις, διότι «μετά κατόπιν», — ήτο ή οικεία αύτω φράσις, — τό άριστα άνεδύθη είς τον ορίζοντα, λαβόν την άρμόζουσαν αύτω θέσιν, τού Λίαν Καλώς
περιορισθέντος είς την δευτέραν σειράν!
'Ό σ ον δ’ αφορφ
πέραν τού ’Αναλυτικού Προγράμματος έκάστοτε
διδασκόμενα, άντιλαμβανόμενος ευτυχώς τούτο έκ των υστέρων, δεν τά., έξήταζεν.
"Οταν, κατά τό 1948, έπεσκέφθην τό Ζωγράφειον, ό Καρούσος ήτο ό
μόνος διδάσκων είς αυτό έκ των παλαιών καθηγητών μου, έκτηιώμενος καί
άγαπώμενος πολύ ύπό των τότε μαθητών του. Έδίδασκε συγχρόνως καί είς
την Μεγάλην τού Γένους Σχολήν.
Σ Τ Α Τ Ρ Ο Σ ΒΡΑ ΧΑΜ ΗΣ
Ό καθηγητής μας Σταύρος Βραχάμης γεννηθείς είς Α θήνας κατά τό
186,8, άπεψοίτησε τής Μεγάλης τού Γένους, έν συνεχεία: έσπούδασε Φυσικάς
Έπιστήμας είς τό ενταύθα ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, συμπληρώσας έν τελεί
τάς σπουδάς του είς Παρισίους.
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Ή τοιαύτη πλήρης επιστημονική κατάρτισίς του ήτο εμφανής κατά την
διδαχήν, ουδέποτε δμως άπέφευγε νά άπαντά εις ερωτήσεις καί νά μάς άναπτύσση διάφορα θέματα, Εθνικού ή άλλου περιεχομένου, τά όποια ή μαθη
τική Ιφευρετικότης άνεκάλυπτε «διά νά γλυτώνη τό μάθημα». Έ ν έξ αυτών
ήτο καί ή έξήγησις των λόγων τής αποτυχίας τής πτήσεως από τον Ταλίμ Χανέν του Ταξί μ ίου μέχρι του απέναντι λόφου των Ταταούλων, του γάλλου
αεροπόρου Μπλεριω, δστις άπετέλει τήν δόξαν τής εποχής εκείνης διά τήν
■Γαλλίαν, διότι ύπήρξεν ό πρώτος δστις επέταξεν άνωθι τής Μάγχης μέ τό
άεροπλάνον του, από τήν Γαλλίαν εις τήν ’Αγγλίαν. Εκείνο δμως τό όποιον
μάς εδιδεν άφθονον τροφήν διά πολλάς ερωτήσεις ήσαν οι πόλεμοι τοΰ 12—·
13, διά τούς οποίους συχνότατα έζητούσαμεν τήν γνώμην του επί τών διαφό
ρων εξελίξεων των. "Οταν δε «έπετυγχάναμεν τοΰ αντικειμενικού σκοπού μας»
καί έ'βλεπεν δτι είχε περάσει ή ώρα ελεγε: «βρε παιδιά, πέρασεν ή ώρα,
παρ’ τε παρακάτω». Ό Βραχάμης ήτο απέναντι μας αγαθότατος καί μέχρι
τοιούτου σημείου ανεκτικός, ώστε βλέπω ν τήν αδιαφορίαν μας διά τό μάθη
μα τής Γεωλογίας, συχνάκις μέ πολλήν πικρίαν έπανελάμβανεν: «’Εάν δεν
ένδιαφέρεσθε δι’ αυτό τό μάθημα, τουλάχιστον μη διαβάζετε κατά τήν παράδοσιν εφημερίδα. Έ πί τέλους θέλουμε δύο ώρες τήν εβδομάδα νά κάθησθε!».
Δεν περιωρίζετο μόνον εις τά καθήκοντα τοΰ Καθηγητοΰ, διδάσκων είς
τό Ζωγράφειον, τό Κεντρικόν Παρθεναγωγείου τοΰ Π έραν καί εις τό *Ελληνογαλλικόν Λύκειον, άπησχολεΐτο έπί πλέον καί είς τά Ιδιω τικά Χημικά
’Εργαστήριά του, τά όποια εΐχεν ιδρύσει από τοΰ 1891. 'Τπήρξεν επίσης
χημικός τοΰ Έλλην. Έμπορ. Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως. Ή δράσις
δμως τοΰ Βραχάμη δεν περιωρίζετο μόνον είς τήν ’Επιστήμην του, άλλ’ έπεξετείνετο καί εις άλλους τομείς. 'Τπήρξεν ό δημιουργός καί ή ψυχή τής Φι
λαρμονικής τοΰ Ζωγραφείου, κατορθώνων μέ τήν καλωσύνην του, ώς καί τήν
αμοιβαία ν αγάπην με τούς μαθητάς της, νά γεννά είς εκείνους τό ενδιαφέ
ρον δι’ αυτήν καί νά τούς συγκεντρώνη κατά τάς προγυμνάσεις. Έθεωρειτο
δτι είχε «μουσικό αυτί», ανακαλύπτουν πόθεν προήρχετο ή παραφωνία. 'Η
δραστηριότης του δμως δεν περιωρίζετο μόνον είς τήν Φιλαρμονικήν τοΰ
Ζωγραφείου, διότι ήτο συγχρόνως, Πρόεδρος τοΰ Μουσικού Συλλόγου «Ό ρφεύς», τοΰ «Άστέρος» τών Ταταούλων, Προεδρεύων αντιπρόεδρος τοΰ 'Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ώς καί μέλος τοΰ Π α 
τριαρχικού Μουσικού Συλλόγου, καί τής Εταιρείας Μεσαίων. ’Ερευνών.
Αί διάφοροι αύται απασχολήσεις τον ήνάγκαζον νά προσέρχηται κατά
τήν πρώτην ώραν (8— 9) καθυστερημένος κατά 5 '— 1 0 '.
Ή Τουρκική ’Αστυνομία, ήτις, από τής εποχής ήδη τοΰ ενδόξου Π αδισάχ Άβδούλ Χαμήτ, ήτο έπαρκώς διωργανωμένη είς τά τής Κατασκοπείας,
τον ήνάγκασε, διά τής στενής παρακολουθήσεως τής ’Εθνικής του δράσεως,
όπως καταφύγη είς τήν ’Ελευθέραν 'Ελλάδα, όπου Ιχρησιμοποιήθη ώς καθη-

έδό

βασιλείου ϊ \ Βετσοπουλου

γητής τοϋ Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου, του Β ' Γυμνασίου ’Αθηνών, των
Διδασκαλείων Θεσσαλονίκης καί τέλος τοϋ Γυμνασίου Σουφλίου, τής Δυτι
κής Θράκης από τοϋ 1924— 1931. Τον σεβαστόν, άλλα καί αγαπητόν συνάμα
αυτόν καθηγητήν συνήντησα είς ’Αθήνας κατά τον Νοέμβριον τοϋ 1919, με
τά πολλά έτη είς Θεσσαλονίκην καί διά τελευταίαν φοράν πάλιν ενταύθα, κατά
τό 1943, ήτοι πέντε ετη προ του θανάτου του, έπισυμβάντος κατά τό 1948
έν Π αλαιφ Φαλήριρ.
Πλήν τής ’Επιστημονικής έργασίας του επί θεμάτων των Φυσικών Ε 
πιστημών καί τής Χημείας, κατέλειπεν επίσης πρωτότυπον εργασίαν επί τής
θεωρίας των κλιμάκων τής 'Ελληνικής καί Βυζαντινής Μουσικής, ήτις Μου
σική ήτο ό πραγματικός του έρως.
Είς πολλούς ειδικούς, τυγχάνει γνωστή ή ιδιαιτέρα μελέτη καί ερευνά
του τής Βυζαντινής μουσικής ώς καί ή θεωρία του περί «τετάρτου τοϋ τόνου»
διά τήν άπόδοσιν ταύτης.
Άναλώμασι τής Εϋας Σικελιανοϋ κατεσκευάσθη έν Γερμανία ειδικόν
άρμόνιον προς άπόδοσιν των τετάρτων τού τόνου, διά τήν χρήσιν τοϋ όποιου
ήσχολήθη ό έκ Κωνσταντινουπόλεως πρωτοψάλτης Ψάχος.
Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π Ο Σ Θ ΕΟ Δ Ω ΡΙΔΗ Σ
Καίτοι δεν ηύτύχησα να γίνω ’Ακαδημαϊκός Πολίτης, έν τούτοις εϊχον
τήν καλήν τύχην 5πως είς τό Γυμνάσιον διδαχθώ υπό αρίστων καθηγητών,
έξ ών, οί Τζανής Παπαδόπουλος καί Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, κατέλαβον
Πανεπιστημιακός έδρας, χωρίς νά παραγνωρίζωμεν ότι καί άλλοι εκ των
υπολοίπων θά έτύγχανον τής τοιαύτης τιμής, εάν εύ ρίσκο ντο υπό καταλλή
λους συνθήκας.
Ό Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, κατήγετο, όπως καί 6 Άθαν. Ίωάννου,
από τήν Καισάρειαν, αλλά ήτο νεώτερος εκείνου, γεννηθείς κατά τό- 1883.
Άποφοιτήσας τοϋ Δημοτικού Σχολείου τής γενετείρας του καί έγκατασταθείς
έν συνεχεία είς τήν Κωνσταντινούπολή, ένεγράφη είς τήν Μεγάλην τοϋ Γέ
νους, έκ τής οποίας άπεφοίτησε, παρακολουθήσας επίσης μαθήματα Γαλλι
κής, είς τό S A IN T B E N O IT της Πόλης, τό όποιον έθεωρεΐτο ώς τό καλύ
τερον των εκεί Γαλλικών Γυμνασίων. Ά φοϋ επί τινα έτη ύπηρετησεν ώς δη
μοδιδάσκαλος είς Κοινότητας τοϋ υποδούλου ’Ελληνισμού, ήλθεν εις ’Αθήνας
διά Πανεπιστημιακάς σπουδάς, έγγραφείς προς τούτο είς τήν Φιλοσοφικήν
Σχολήν. Έπεράτωσε τάς σπουδάς του κατά τό 1913, οπότε έπανελθών είς
τήν Πόλην, έδίδαξεν επί.διετίαν είς τό Ζωγράφειον, τήν Σχολήν των Γλωσ
σών, καί τό ’Εθν. Έλληνογαλλικόν Λύκειον, τό οποίον κατά τήν εποχήν εκεί
νην είχεν άναλάβει 6 ’Αλέξιος Ζαμαρίας. Τότε δέ ακριβώς, κατά τό Σχολι
κόν ’Έτος 1913— 14, εΐχομεν μαζί με τούς άλλους συμμαθητάς μου, τήν κα
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λήν τύχην νά έ'χωμεν ώς καθηγητήν τής Ιστορίας τής Τέχνης καί τής Ψ υ
χολογίας είς τήν Ε ', τής Λογικής δέ κατά τό επόμενον έτος, τον Μπάμπην
Θεοδωρίδην, δστις μέ τήν καλωσύνην και τήν αγαθότητα τής ψυχής του
προσείλκυσεν αμέσως τήν αγάπην μας. "Ήτο, φύσει, τόσον ανεκτικός ώστε
όταν κατά τήν φοιτητικήν του ζωήν δύο συγκατοικοΰντες ε’ις τήν αυτήν οι
κίαν, άλλ’ εις άλλο δωμάτων, φοιτηταί τής ’Ιατρικής άντικαθίστων ενίοτε τό
πετρέλαιον τής λάμπας του μέ τό υγρόν, τό όποιον αποβάλλει ό άνθρωπος τοϋ
σώματος ώς άχρηστον, δεν ήρχετο προς αυτούς είς προστριβάς, αλλά τον
ήκουον εκείνοι νά λέγη «..... πάλε αυτοί;» διότι οι δράσται τώ ήσαν γνωστοί.
Μάς αγαπούσε πράγματι ώς μικρότερα αδέλφια του. Είχε καλόν μεταδοτι
κόν καί ήτο πολύ ευχάριστος εις τήν διδασκαλίαν του, κατά τήν οποίαν δεν
περιωρίζετο μόνον είς τά στενά όρια τού κειμένου, άλλ’ έπλούτιζεν αύτήν καί
μέ άλλας σοφάς γνώσεις, ομίλων συνεχώς περί των θεωριών τοϋ Κάντ, δστις
ήτο ό πραγματικός του ερως. Δυστυχώς ένεκα τοϋ Α ' Παγκοσμίου Πολέ
μου, είς τον όποιον ή Τουρκία εΐχε λάβει ούσιαστικώς μέρος από τής έκρήξεά>ς του, τόσον τό Ζωγράφειον, δσον καί τά άλλα Γυμνάσια τής Πόλης,
έστερήθησαν των φώτων του. Ό Θεοδωρίδης, φοβούμενος τήν πρόσκλησιν
είς τον Τουρκικόν Στρατόν, ήναγκάσθη νά αναχώρηση διά τήν Γερμανίαν.
Έφοίτησε κατά τά έτη 1915-—19 εΐς τά περίφημα Πανεπιστήμια τής Λει
ψίας καί τού Μονάχου, είς τά όποια έσπούδασεν 'Ιστορίαν, Λογοτεχνίαν, έπιδοθείς όμως κυρίως είς τήν Φιλοσοφίαν, τής οποίας άνηγορεύθη διδάκτωρ
κατά τό θέρος τοϋ 1919, μέ τήν περίφημον διατριβήν του «Π ερί των Κοι
νωνικών εκδηλώσεων τού γενετησιακοϋ συναισθήματος», δημοσιευθεΐσαν είς
τό A R C H IV E U R D IE GESAMTE P S T C H O L O G IE . Μετά ταϋτα κατελθών είς τάς ’Αθήνας συνέγραψε κατά τό 1921 μελέτην περί τού Στέφαν
Γκιόργκε, κατά τό 1922 έτέραν ύπό τον τίτλον «ή θέση τής σημερινής ψυ
χολογίας» καί κατά τό 1924 τρίτην τοιαύτην ύπό τον τίτλον «τό συναισθη
ματικόν έν τή διανοήσει τού Κάντ». Λιωρίσθη καθηγητής «τής Ιστορίας τού
νεωτέρου Πολιτισμού» είς τό Διδασκαλειον τής Μέσης Έκπαιδεύσεως ’Α
θηνών. Έ ν συνεργασία δέ μετά τοϋ συναδέλφου του Α. Λαζάρου, συνέγραψεν «’Εγχειρίδια Ιστορίας» προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων καί Γυ
μνασίων. Τέλος από τοϋ 1926 κατέλαβε τήν έδραν «τής Ιστορίας τής Φιλο
σοφίας» είς τό νεοϊδρυθέν τότε Πανεπιστήμιων τής Θεσσαλονίκης, λαβών
μέρος, ώς Καθηγητής του, είς Παγκόσμια Φιλοσοφικά Συνέδρια, μέ ενδια
φέρουσας πρωτοτύπους προς αυτά ανακοινώσεις του. Τό σημαντικώτερον τών
έργων τοϋ αειμνήστου Θεοδωρίδου ύπήρξεν «Ή Εισαγωγή είς τήν Φιλο
σοφίαν» έκδοθεΐσα τό πρώτον κατά τό 1933 καί έπανεκδοθεΐσα κατά τό 1955
είς δευτέραν εκδοσιν, συγχρονισμένην. Ταύτης, κατά μέν τό 1942 προηγήθη
ή μετάφρασις έκ τής 13ης γερμανικής έκ-δόσεως τής «Ιστορίας τής Ελλη
νικής Φιλοσοφίας» δαπάναις τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά δέ τό
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3 954 ήκολούθησεν έτερον έργον του «'Ο ’Επίκουρος, ή αληθινή οψις του
Αρχαίου κόσμου»,
Τοιοΰτος ύπήρξεν ό καθηγητής μας Χαράλ. Θεοδωρίδης, τον όποιον
κατά τον Νοέμβριον τον 1957 έκάλυψε τό ’Αττικόν χώμα, είς ηλικίαν 74
ετών. Μόλις επί δυο χρόνια ηΰτυχήσαμεν νά τον εχωμεν καθηγητήν, ή τοιαύτη δμως έξέλιξίς του άπεζημίωσεν έπαρκώς τους μαθητάς του τής Πόλης,
οΐ όποιοι θά ύπερηφανεύωνται πάντοτε δι’ αυτόν.
ΤΖΑΝΗΣ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
Ά φήκα τελευταΐον εις την παρούσαν μικράν μελέτην μου, τό μεγάλο
παιδί δπως μέχρι καί τής τελευταίας του πνοής ύπήρξεν ό αείμνηστος καθη
γητής μας των γαλλικών Τζανής Παπαδοπούλας, ό μεγάλος ανθρωπιστής,
οστις όμως, ενίοτε, δεν κατώρθωνε νά συγκρατή τά νεΰρά του, έκδηλουμενα
μόνον εις μερικάς φωνάς, ά'νευ άλλων συνεπειών. 'Ο Παπαδόπουλος έγίνετο
αφορμή αρκετού γελοίου τών μαθητών, δταν έπρόφερεν έντονώτερον κάποιαν
λέξιν με γνησίαν γαλλικήν προφοράν. Ή το , όπως εΐπομεν ήδη, μεγάλος αν
θρωπιστής, ιδού δέ τούτου μικρόν παράδειγμα. Εις μαθητήν του οστις τφ
είπεν δτι είχεν είς τό σπίτι μίαν ώραίαν καρδερίναν, λέγει με πολλήν απο
ρίαν, ώς καί πόνον ψυχής συνάμα: «τι λές; αλήθεια στερείς είς τό άθώον
εκείνο πουλάκι τήν ελευθερίαν του; ’Ελευθέρωσέ το, σέ παρακαλώ», πράγμα τό
οποίον εκείνος, ύπεσχέθη καί έκαμε μόλις έπέστρεψεν είς τό σπίτι του. Μετά τινα
έτη ό Τζανής μας, είς τό Τσεγκέλ - Κι οϊ τοΰ Βοσπόρου καί εις τήν θέσιν Μασλάκι, όπόθεν πανοραματική ήτο ή θέα τοΰ Βοσπόρου, εΐχε κτίσει κομψότατου
θέρετρου. Σημειωτέον οτι τό Μασλάκι, προτού οίκοπεδοποιηθή, άπετέλει τόπον
περιπάτου τών πλησίον κατοικούντων. Τό έν λόγω θέρετρου ό συνάδελφός του
Σάγκας άπεκάλεσε «Γεσίλ - Κιόσκ» ήτοι «Πράσινον Περίπτερον» διότι ό
Τζανής, μέ τήν καλαισθησίαν ή οποία τον διέκρινε, τό είχε βάψει έξωτερικώς
πράσινον διά νά είναι δμοιον προς τήν πέριξ φύσιν. Τό εν λόγω θέρετρου του
Τζανή ήτο πράγματι ώραιότατον, μικρόν, κομψόν, έσωτερικώς καί έξωτερι
κώς, μέ απλήν μέν, άλλ’ ώραίαν έπίπλωσιν καί διακόσμησιν, ένα τέλειο μικρό
νοικοκυριό, δλα δέ, εκεί ήσαν βαλμένα είς τήν θέσιν των με τήν λεπτήν κα
λαισθησίαν ήτις τον διέκρινε πάντοτε. Ό κήπος ό όποιος περιέβαλλε τό Κιόσκι
ήτο στολισμένος μέ ωραία άνθη καί πρασινάδα αρκετήν. Κατόπιν προσκλήσεώς του τόν έπεσκέφθη είς τό «Γεσίλ Κιόσκ» ό παλαιός κάτοχος τής καρ
δερίνας. Μέ έκπληξίν του είδε κρεμασμένα είς τήν είσοδον, οχι ένα, αλλά
τρία κλουβιά, μέ ισάριθμα φυλακισμένα είς αύτά πουλάκια. Λέγει τότε είς
τόν Καθηγητήν του «κ. Παπαδόπουλε, μοϋ υπενθυμίζετε τό δάσκαλε πού δίδεσκες καί νόμο δεν έκράτεις!....», διηγηθείς έν συνεχεία αύτφ τήν ιστορίαν
τής καρδερίνας του. Τότε ό καλός Τζανής μας τοΰ άπήντησε: «Νά σοΰ πώ,
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αγαπητέ μου, τά πουλάκια αυτά έχουν συνηθίσει πλέον αυτήν την ζο)ήν και
δέν θέλουν νά την χάσουν, διότι ευρίσκουν την άφθονη τροφή των, τό δρο
σερό νερό, καί ακραν καθαριότητα είς τό σπιτάκι των. Μια μέρα μάλιστα
άνοιξα την θύραν του ενός κλωβιοϋ, του όποιου ό ένοικος εφυγεν αμέσως
έπέταξεν είς τό απέναντι δένδρον καί έκάθησεν εις ένα κλαδάκι. "Τστερον όμως
από όλίγην ώραν έπεστρεψεν είς τό κλουβί του καί προσπαθούσε μέ τό ράμφος
του νά άνοιξη την θύραν, δταν δέ την άνοίξαμεν μπήκε μέσα καί έκάθησεν
ευχαριστημένο. «Βλέπεις λοιπόν, ότι τά πουλάκια αυτά έχουν συνηθίσει....
στη σκλαβιά».
’Ε φ ’ οσον έζη δεν έχασα μαζί του την επαφήν, ούτε είς την Θεσσαλο
νίκην, είς τό Πανεπιστήμιον τής όποιας από του 1926— 1938 ήτο τακτικός
Καθηγητής «τής Μεσαιωνικής Φιλολογίας», οΰτε εδώ είς ’Αθήνας, οπού ήλθεν εν συνεχεία, δεικνύων πάντοτε τον σεβασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην, την
οποίαν δι’ αυτόν αισθάνομαι όπως καί διά κάθε μοχθήσαντα διά τήν μόρφωοιν καί τήν καλήν μου ανατροφήν. Ή σ α ν τόσον πολλαί αί γνώσεις τοϋ σοφού
εκείνου καθηγητού, ώστε ένόμιζε κανείς κατά τάς διαλέξεις του, οτι αύται
διηγωνίζοντο εντός τοϋ στόματός του ποία πρώτη νά έξέλθη. Διά τούτο κατά
τάς τελευταίας του ιδίως τοιαύτας, διέφευγον ενίοτε αυτού, άνευ τής άπαιτουμένης μεταξύ των σειράς καί συνοχής.
Δέν έδυσκολεύετο διόλου νά παραδεχθή τήν μεγάλην αφηρημάδα του.
Μίαν ημέραν είσήλθεν είς τήν Τράπεζαν είς τήν Οποίαν είργάζετο παλαιός
του μαθητής. "Οταν εκείνος έτρεξε πλησίον του πρόθυμος όπως τον εξυπηρέτη
ση, τω λέγει χαμηλόφωνα. «’Επρόκειτο νά υπάγω είς τ ή ν . Ίονικήν καί κατά
λάθος ήλθα εδώ». Καί έγέλασαν άμφότεροι. «Ξεύρεις τί έπαθα μια φορά,
— είπε κάποτε είς τον μαθητήν του γελών; — Χάλασα τον κόσμον είς τό
Γραφεΐον μου διά νά εϋρω τά γυαλιά μου, τά όποια επί τέλους εύρήκα... είς
τήν μύτην μου!» και έγέλασε μέ τό άθώον παιδικόν του γέλοιο, τό τόσον.γνω
στόν είς τούς μαθητάς του.
Ουδέποτε συνεχώρησε τούς λογάδας εκείνους τού Βυζαντίου, οιτινες
μετά τήν 'Άλωσιν διέφυγον είς τήν Δύσιν, έστω καί εάν συνετέλεσαν είς τήν
’Αναγέννησιν. Διότι, έπανελάμβανε πολλάκις, ως ιθύνουσα τάξις τού ’Έθνους,
ώφειλε νά παραμείνη εκεί, προκινδυνεύουσα ήρωϊκώς ενώπιον τού κατακτητοΰ προς ΰπεράσπισιν τού λαού των.
Δέν ελησμόνησε ποτέ τήν όφειλρμένην υπό τού ίδιου ευγνωμοσύνην προς
τήν κατά επτά έτη πρεσβυτέραν αδελφήν του καί διηγηματογράφον Αλε
ξάνδραν, άποθανοΰσαν τφ 1906. Έργαζομένη ως οίκοδιδασκάλισσα είς τήν
Πόλην καί τό Εξωτερικόν, τον έσπούδασεν είς τό Παρίσι, όπου, μεταξύ
άλλων, έδιδάχθη καί παρά τοϋ C H A R LES D IE H L . Π ρος έκδήλωσιν τής
τοιαύτης ευγνωμοσύνης του, προς εκείνην, άνετύπωσε κατά τό 1954 ολόκλη
ρον τήν σειράν των διηγημάτων της.
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Βασιλείου Γ. Βετσοποΰλου

Ό Τζανής ήτο υιός του Ιατρού. του τουρκικού Πολ. Ναυτικοΰ, Βασι
λείου Π απαδοπούλου, γεννηθείς κατά τό 1875, εις Πικρίδιον τοΰ Κερατίου
Κόλπου. ’Απόφοιτος τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, έδίδαξε την Γαλλι
κήν εις διάφορα δημοτικά Σχολεία τής Πόλης, μεταξύ, των οποίων καί εις
τό τοΰ Κοντοσκαλιού. Έπανελθών δέ έκ Παρισίων, οπού, ώς είπαμε ν ανω
τέρω, τον έσπούδασεν ή αδελφή του, έδίδαξεν ώς καθηγητής είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους, τό Ζωγράφέιον, τό Εθνικόν 'Ελληνογαλλικόν Λύκειον, πρώην
Χατζηχρήστου, κατά τήν ϊδρυσιν δέ τής Σχολής των Γλωσσών καί τοΰ Ε μ 
πορίου, διετέλεσεν υποδιευθυντής αυτής, μέ διευθυντήν τον ’Ά γγλον
CHARLTON.
'Τπήρξε, κατά τήν Νεκρολογίαν τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ ’Εθνικού Π ανε
πιστημίου κ. Ν. Τωμαδάκη (ΐδε ’Επετηρίδα Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, έ
τους 1957 σελ. 393— 395), ό ύστατος Πρόεδρος του Ελληνικού Φιλολογι
κού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, οστις, έν τή πραγματικότητι, ύπήρξεν
ή ’Ακαδημία τοΰ δούλου Γένους. Τον έν λόγω Σύλλογον έκλεισε ν εις Κων
σταντινούπολην ή Τουρκική Κυβέρνησις τοΰ Μουσταφά Κεμάλ, μετακομίσασα
τήν πλουσιωτάτην, είς σπάνια ιδίως βιβλία, Βιβλιοθήκην του είς ’Άγκυραν,
οπού διαρκώς ύπεβλέπετο ύπό των Τουρκικών Α ρχών ώς Πρόεδρός του,
άναγκασθείς, ώς έκ τούτου, όπως κατέλθη καί αυτός είς 'Ελλάδα κατά τό
1926. Κατά τό 1924 ό σοφός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος
Β ' ό από Νίκαιας, Μητροπολίτης δέ Άγχιάλου κατά τούς Βουλγαρικούς
διωγμούς τοΰ 1906, διά πιττακίου τω άπένείμε τό όφφίκιον τοΰ ’Άρχοντας,
Μεγάλου 'Τπομνηματογράφου τής Μεγ. τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας.
’Επί διδακτορίμ διατριβή του ύπήρξεν ή ύπό τον τίτλον T H EO D O R E
I I L A S C A R IS IM P E R A T O R D E N IC EE (190,8). Συνέγραψεν επίσης
τήν 'Ιστορικό - Φιλολογικήν πραγματείαν περί των Ανακτόρων καί τού Ναού
τών Βλαχερνών, «LE P A L A IS ΕΤ L ’ E G L IS E D ES B IA C H E R N E S ,
Ά θήναι 1928. Είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ήσχολήθη κυρίως, α)
Π ερί τοΰ Γεωργίου Χιονιάδου, αστρονόμου καί ’Επισκόπου, ούτινος έξέδωσε τάς έπιστολάς, κατά τον κ. Τωμαδάκην (Έ πετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής
ΙΙανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. Α ' 1927, σελ. 153— 207) καί β) Μέ τον Ισ το 
ριογράφον Γεώργιον Σφραντζήν, τού οποίου ήρχισεν εκδίδω ν τό C H RO N IC O N M A JU S, κατά τό 1935, τού οποίου όμως ένεκα τοΰ πολέμου διέ
κοψε τήν έκδοσιν. Μέ δεκάδα μελετών καί άνακοινώσεών του, άπέδειξεν ώς
πλαστογραφημένον τό M A JU S καί δτι ό αληθινός Σφραντζής εύρίσκεται
είς τό M IN U S. Τήν άποψιν ύπεστήριξε κατά πρώτον είς τό Λ' Βυζαντινολογικόν Συνέδρων τής Σόφιας κατά τό 1934. Αΰτη ήκούσθη εκεί από τούς
συνέδρους μέ δυσάρεστου εκπληξιν, δέν έγένετο ευθύς αμέσως αποδεκτή,
μεταγενεστέρους δμιος έπεκράτησε.
Κατά τό 1939 καίτοι έκλεγείς καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών,
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έν τούτοις δεν διωρίσθη υπό τής τότε Κυβερνήσεως, άντιδράσαντος λυσσωδώς εις τούτο τοΰ X. X. Χαριτωνιδου, διαφωνούντο? είς τάς επιστημονικά?
θέσεις τάς όποιας ό αείμνηστος Π απαδόπουλος ύπεστήριζε.
Διετέλεσε μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών (1948— 1954). Έδημοσίευσε πραγματείαν υπό τον τίτλον « Ή Κρήτη
υπό τούς Σαρακηνούς» ( ’Αθήναι 1948). Είς την Πόλην έπ’ αρκετόν χρόνον
έδημοσίευε καθ’ εβδομάδα είς τον «Άμερόληπτον» περί διαφόρων ένδιαφερόντων, εν εΐδει Χρονογραφήματος, επίσης πολλάκις εκαμνε τό αυτό είς τό
«’Έθνος» τώ.ν ’Αθηνών.
Τοιοΰτος ύπήρξεν ό Τζανής Π απαδόπουλος, τον οποίον, οι εύτυχήσαντες νά διατελέσωσι μαθηταί του είς την' Πόλην, ουδέποτε θά λησμονήσωσι,
πάντοτε θά τόν εύγνωμονοΰσιν, ή δε απώλεια του θά θεωρήται παρ’ αύτών
δχι μόνον ώς τοιαύτη ενός σοφού καθηγητοΰ, άλλα μάλλον μεγαλυτέρου
αδελφού των.
ΕΠ ΙΛΟ ΓΟ Σ
'Ό λοι όσοι διήλθομεν από τά μαθητικά θρανία, κατά τόν χρόνον τής
μαθητείας μας, έπικράναμεν, όχι ολίγον, τούς διδασκάλους μας. "Οταν όμως
τά έγκατελείψαμεν καί έξήλθομεν είς την Κοινωνίαν, τότε μόνον ήσθάνθημεν
πόσον πολύτιμα ήσαν τά πνευματικά εφόδια μέ τά οποία εκείνοι μάς έπροίκισαν, διά νά άνταπεξέλθωμεν είς τόν αγώνα τής ζωής.
Διά τούτο δλοι οφείλομεν προς τούς μεγάλους αυτούς εύεργέτας, οί οποίοι
λέγονται «οί δάσκαλοί μας», άδιάφορον είς ποιαν βαθμίδα τού κλάδου των ανήκον, α ι ω ν ί α ν ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν , καί δταν ή Εκκλησία εύχεται «ύπέρ
τών διδασκάλων ήμών» όφείλομεν νά εκπέμπωμεν, εύγνωμόνως, από τά βάθη
τής "ψυχής μας τό «αιώνια σας ή μνήμη».
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1) Σ α ρ ά ν τ α

Έ κ κ λ η σ ί α ι.

Προτιθέμενος νά σκιαγραφήσω εΙκόνα τής πόλεως των Σαράντα ’Εκ
κλησιών καί των πέριξ κωμοπόλεων και χωρίων διά νά μείνη αΰτη προς με
λέτην τή έπιγιγνομένη γενεά, και διά νά χρησιμεύη ε’ις τό μέλλον ως συνδε
τικός κρίκος μεταξύ αυτής καί του πεφιλημένου πατρώου εδάφους, άψ’ ού
βία άπεσπάσθησαν οί από χιλιετηρίδων έν αύτφ κατοικοΰντες "Ελληνες καί
έξεδιώχθησαν κατά τό 1922 μετά την όλεθριωτάτην εθνικήν τής Μ. Α σίας
συμφοράν, συναινούσης προς τοΰτο, ώς μή ωφειλε, καί τής χριστιανικής Ευ
ρώπης, έφρόντισα νά περισυλλέξω έπιμελώς προς τοΰτο παν σχετικόν στοιχεΐον έπιπροστιθείς καί παν 8,τι συναπεκόμισα μέχρι τοΰδε είτε έξ Ιδίας άντιλήψεως καί γνώσεως είτε καί παρ’ άλλων άκούσας καί πληροφορήσεις.
Π ρό τούτου όμως καλόν θεωρώ νά προτάξω ολίγα τινά περί τής Έλληνικότητος τής Θράκης έρειδόμενος επί μαρτυριών καί ομολογιών αυτών τούτων
των εχθρών μας των διεκδικούντων αυτήν.I.
I. Ή Θράκη ολόκληρος, καί επειδή ενταύθα πρόκειται περί τής ’Ανατο
λικής Θράκης, λέγω, οτι αΰτη διεκρίνετο διά τον άδολον καί ακραιφνή ελλη
νισμόν της. Καί τοΰτο ακριβώς βλέποντες οί γείτονες ημών, οί Βούλγαροι
καί οί διαισθανόμενοι, οτι εις μίαν ένδεχομένην ευρωπαϊκήν σύρραξιν ή καί
βαλκανικήν τοιαύτην, εις ήν θά έλάμβανον μέρος καί ή 'Ελλάς, ή Βουλγα
ρία καί ή Τουρκία κατά τυχόν διαρρύθμισιν τών κρατικών συνόρων ή 'Ελληνικότης τής Θράκης θά έβάρυνεν άφεύκτως προς τό μέρος τής 'Ελλάδος, έξαπέστελλον καί προηγουμένως μέν, ιδία όμως από τοΰ 1900, άφ’ ενός μεν πο
λυαρίθμους συμμορίας Κομιτατζήδων, οί όποιοι δι’ απειλών, εκβιασμών, φό
νων καί ποικίλων τρομοκρατικών μεθόδων προσεπάθουν νά τρομοκρατήσουν
τον 'Ελληνισμόν, άφ’ ετέρου δέ διά τών σχολείων των, τών διδασκάλων καί
τών βιβλίων των, τά όποια άνέγραφον διάφορα μυθεύματα καί φαντασιοπλη
ξίας περί τής υπεροχής δήθεν τοΰ βουλγαρικού στοιχείου έν Θράκη, κατέδαλλον πάσαν θεμιτήν καί αθέμιτον προσπάθειαν προς άλλοίωσιν τών φρονη
μάτων τών κατοίκων τής Θράκης καί τής ’Εθνικής συνθέσει ος αυτής. ’Αλλά
πάντα ταΰτα εις ούδέν συνετέλεσαν· ήντλουν εις πίθον Δαναΐδων. Τοΰτο κα-
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τενόησαν καί αυτοί οί Βούλγαροι στρατιωτικοί, πολιτευόμενοι καί διανοού
μενοι, δταν καταλαβόντες την Άνατ. Θράκην περιήρχοντο τάς πόλεις καί τά
χωρία αύτής καί εβλεπον καί άντελαμβάνσντο ίδίοις ομμασιν, δτι πραγμα
τικοί άρχοντες του τόπου δεν ήσαν οί έκδιωχθέντες Τούρκοι, άλλ’ οί "Ελλη
νες, οί όποιοι έκτος του οτι υπερτερούν κατ’ αριθμόν, ύπερείχον των Τούρ
κων καί των Βουλγάρων κατά τε,τόν πλούτον καί τον πολιτισμόν.
Τούτο δ’ ακριβώς παρετήρησεν καί αντελήφθη προσωπικοί ς καί ό βασι
λεύς τής Βουλγαρίας Φερδινάνδος, δταν μετά την κατάληψιν των Σαράντα
Εκκλησιών έπεσκέφθη αύτάς.
Πρώτον, δεν εύρέθη κατάλληλος βουλγαρική οικία νά τον ύποδεχθή καί
κατέλυσεν εις την οικίαν τού γνωστού "Ελληνος μεγαλοπλούτου καί βιομηχάνου Δη μητριού Δοδοπούλου, έπειτα δέ έξελθών εις περίπατον έζήτει από τούς
συνοδούς του πληροφορίας περί δσων ύπέπιπτον είς τάς αισθήσεις του. Καί
ήρώτησε μόλις έξήλθε τής φιλοξενούσης αυτόν οικίας καί ήτένισε τό επιβλη
τικόν καί καλλιμάρμαρον 'Ελληνικόν Σχολεΐον, τό κείμενον εν τη κεντρική
πλατείμ. Τί είναι αυτό τό κτίριον; «Είναι ή Ελληνική Σχολή» άπήντησαν οί
συνοδεύοντες αυτόν. ’Αμέσως παρακάτω ήρώτησε τί είναι αυτό; «Είναι ή Ε λ
ληνική Μητρόπολις καί ή Εκκλησία τής Παναγίας» άπήντησαν καί πάλιν.
Καί ή παρά τήν Σχολήν οικία;» Ή οικία τού Πατρικοπσύλου καί ή παρ’
αυτήν τού Θ. Δοδοπούλου, ή απέναντι ταύτης τού "Ελληνος ιατρού Δημ. Ταυρίδου, ή άλλη τού ιατρού Σοφ. Τζελέμπογλου καί προχωρών προς τήν αγο
ράν ήρώτα διαρκώς καί έλάμβανεν ομοιομόρφους συνεχώς απαντήσεις. Αυτή
είναι ή οικία τού ιατρού Κ. Κεραμεως, αυτή τού τραπεζίτου Ίωάννου Κόκ
κινου, ή άλλη τού τραπεζίτου Μιχ. Λυκίδου, τούτο τό κατάστημα, τό φαρμα
κείου τού Ά ρ . Κάζη, εκείνο τό ύφασματοπωλεϊσν τού I. Ταστσίδου, τό άλλο
τού Ίω . Σύρμα, τό παρακάτω τού δεινός Έλληνος κ.ο.κ, Ό Φερδινάνδος
άκούων επί ώραν διαρκώς ονόματα 'Ελληνικά, ούδέν δέ βουλγαρικόν κατεταράχθη καί έν αγανακτήσει άνεφώνησεν. «Καί πού είναι ο Βουλγαρισμός
τής Θράκης, τον όποιον ήλθομεν νά ελευθερώσουμεν;».
Καί ό αξιότιμος φίλος ιατρός κ. ’Απόστ. Δοξιάδης σχετικώς βέβαιοί, δτι
ήκουσε κατά τήν τότε εκστρατείαν είς Θράκην Βούλγαρον στρατηγόν νά λέγη κατηγανακτημένος. «Έταξείδευσα μέχρι Τσατάλτζας καί πανταχού όπόθεν διήλθον δεν ήκουσα ούτε λέξιν βουλγαρικήν, διά τούτο μόλις επιστρέφω
είς Βουλγαρίαν τό πρώτον μέλημά μου θά είναι νά ξυλοκοπήσω ολους τούς
διδασκάλους τής χώρας μου, διότι έδίδασκον ψεύδη είς τά παιδιά διακηρύττοντες τήν βουλγαρικότητα τής Θράκης, καί θά καύσω δλους τούς χάρτας καί
δλας τάς γεωγραφίας αί όποΐαι παρεπλάνων τον Βουλγαρικόν λαόν».
Καί όμως παρ’ δλα ταύτα, παρά τήν πανθομολονουμενην καί παρ’ αυ
τών τών εχθρών ελληνικότητα τής Ά νατ. Θράκης επετράπη είς τούς Βουλ
γάρους νά έγκατασταθώσιν έν αυτή καί παν δ,τι οί "Ελληνες επί μακρούς αίώ-
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νας έδημιούργησαν και προήγαγον εις πλούτον κα'ι πολιτισμόν, ο! Βούλγαροι
εντός δλιγίστου χρόνου κατ έστρεψαν καί έξεμηδένισαν.
’Ολίγον βραδύτερον διά τής συνθήκης τής Κωνσταντινουπόλεως τή 29η
Σεπτεμβρίου 1913 ή Βουλγαρία έλάμβανε μόνον την Δυτικήν Θράκην μέ
σύνορον τον Έ βρον, ή δέ Τουρκία άνακατελάμβανε καί πάλιν την Άνατ.
Θράκην μέχρι τής 6ης ’Ιουλίου .1920, οπότε ό 'Ελληνικός στρατός κατελάμβανε την Ραιδεστόν καί τήν 12ην τοΰ αυτού είσήρχετο εις Άδριανούπολιν
διά νά προέλαση κατόπιν καθ’ δλην τήν ’Ανατολικήν Θράκην.
Δυστυχώς όμως έπ’ ολίγον μόνον χρόνον άπήλαυσαν οί Θράκες των αγα
θών τής ελευθερίας, καθόσον συνεπεία τής μετ’ δλίγον Μικρασιατικής κατα
στροφής έπηκολούθησε καί ή απώλεια τής ’Ανατολικής Θράκης. Ό δέ ’Ε 
λευθέριος Βενιζέλος, εις δν άνετέθη ύπό τής μετά τήν καταστροφήν άναλαβούσης τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας κυβερνήσεως ή διεκδίκησις καί ύπεράσπισις παρά τοίς ίσχυροϊς τής Ευρώπης των δικαιωμάτων τής 'Ελλάδος, παρ’
δλας τάς προσπάθειας του, παρ’ ολας τάς επικλήσεις καί τάς υπομνήσεις του
περί υποσχέσεων τής Γαλλίας προς βοήθειαν καί περίσωσιν τής Θράκης,
βεβαιωθείς περί τού αδυνάτου τής διασώσεως ήγωνίσθη νά επιτυχή τουλά
χιστον ανετον τήν άποχώρησιν τών πληθυσμών μετά τής κινητής περιουσίας
των καί έν συντριβή καρδίας ετηλεγράφει προς τους Θράκας πληρεξουσίους:
«’Ανατολική Θράκη άπωλέσθη άτυχώς δι’ 'Ελλάδα καί επανέρχεται είς
άμεσον κυριαρχίαν Τουρκίας, αποκλεισμένης πάσης διαμέσου λύσεως οΐα υπο
νοούμενη είς τηλεγράφημά σας. ’Επί πλέον ύποχρεούμεθα νά έκκενώσωμεν
από τοΰδε Θράκην. ‘Ολόκληρος προσπάθεια μου στρέφεται πώς χάνοντες
Θράκην σώσωμεν έν μετρώ δυνατώ Θράκας. Γνωρίζων οτι πάσαι αί εγγυή
σεις, άς συνθήκη ειρήνης ήδύνατο νά προΐδη, καί ας οί Τούρκοι θά έδεχσντο,
ούδεμίαν ασφάλειαν πραγματικήν άποτελούσι διά χριστιανούς καί χαίρω, διότι
επί τούτου συμφωνείτε εντελώς. 'Ό σον τραγικόν καί άν είναι, ανάγκη Θρά
κες έγκαταλείψωσι γήν, ήν από τόσων αιώνων κατοικοΰσιν αυτοί καί. οί πρό
γονοί των, δεν υπάρχει άλλο μέσον σωτηρίας δι’ αυτούς μετά τήν θριαμβευ
τικήν επιστροφήν τών Τούρκων εις Ευρώπην. Κάμνω ό',τι είναι δυνατόν ϊνα
επιτύχα) τουλάχιστον ανετον τήν άποχώρησιν τών πληθυσμών καί δπως τήν
άποχώρησιν τής 'Ελληνικής Διοικήσεως μή επακολουθήση αμέσως επαναφο
ρά Τουρκικής Διοικήσεως καί χωροφυλακής, αλλά συμμαχικά στρατεύματα
άναλάβωσι προσωρινώς, διοίκησιν, ΐνα δοθή καιρός είς τούς θέλοντας έκ τών
κατοίκων νά μετοικήσωσιν άποκομίζοντες τάς κινητάς περιουσίας των. Νο
μίζω διά τούτο δτι άπό τοΰδε πρέπει ν’ άρχίση ή μεταφορά, χωρίς νά χάνε
ται διόλου καιρός, καί δέον νά φροντίσητε συνεννοούμενοι μετά τής Κυβερ
νήσεως, ό'πως πλοία χρησιμοποιούμενα μέχρι τοΰδε διά μεταφοράν προσφύ
γων έκ τής ’Ασίας διατεθώσιν είς μεταφοράν προσφύγων Θράκης. Μέρος
υμών πρέπει νά μεταβή επί τύπου, όπως έκ συμφώνου μετά κατοίκων καί Κυ-
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βερνήσεως καθορίσητε τόπον προορισμού των. ’Από τής Κυβερνήσεως δέον
ν' άπαιτήσητε τον διορισμόν ανώτατου υπαλλήλου, οστις νά έξουσιοδοτηθή
μέ όργάνωσιν έκκενώσεως. Έ άν ώς μανθάνω εξ εφημερίδων στρατηγός Νίδερ
διωρίσθη αρχηγός στρατιάς Θράκης, δύναται ούτος λαμβάνων σχετικάς οδη
γίας Κυβερνήσεως νά παράσχη πολύτιμον επικουρίαν είς έκκένωσιν υπό
πνεύμα αληθώς ανθρώπινον. Ζήτημα στεγάσεως μεταναστευόιπων είναι σχε
δόν αλυτον. ’Από τής Κυβερνήσεως δέον νά ζητήσητε, όπως κατά δεινοτάτην ’Εθνικήν αυτήν κρίσιν, αφού έκλεγώσι καταλληλότερα μέρη προορισμού
έπιβληθή εις τους κατοίκους νά δεχθώσιν εντός των οίκιών των ανάλογους
οικογένειας μεταναστών. ’Ό χ ι μόνον εις χριστιανικάς αλλά καί είς Τουρκικάς
οικίας πόλεων καί αγροτικών περιφερειών πρέπει νά έπιβληθη αποδοχή ανα
λογών μεταναστευόντων, άποφευγομένων σταθμών.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ — ΡΩΜΑΝΟΣ >

II. Εΰρισκόμεθα είς τό πρώτον τέταρτον του εικοστού αΐώνος, καί δή εν
τή αρχή αυτού, καί at Σαράντα Έκκλησίαι, αΐ όποιαι απέχουν ΒΔ μέν τής
Κωνσταντινουπόλεως 34 ώρας (170 χιλιόμ.) ΒΑ δέ τής Άδριανουπόλεως
12 ώρας (60 χιλιόμ.) τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας 8 ώρας (40 χιλιόμ.) του
Ευξείνου Πόντου 16 ώρας (80 χιλιόμ.), τής Προποντίδος 18 ώρας (90
χιλιόμ.) καί κεΐνται παρά τους πρόποδας του μικρού Αίμου καί έν τφ μέσω
εύρείας καί αναπεπταμένης πεδιάδος κατάφυτου υπό αμπελώνων καί διαφό
ρων καρποφόρων δένδρων, κατοικουνται υπό 25 ώς έγγιστα χιλιάδων κατοί
κων. Έ κ τούτων αί 14 χιλιάδες "Ελληνες, 6 χιλιάδες Τούρκοι ,3000 Βούλ
γαροι, 1500 Εβραίοι καί περί τούς 500 ’Αρμένιοι, Ευρωπαίοι καί διαφό
ρων άλλων εθνοτήτων.
Ή πόλις των Σαράντα Εκκλησιών κατά τήν προ του Βαλκανικού πολέμου εποχήν ήν έδρα διοικήσεως (Σαντζάκ) υπαγόμενης μετά των διοική
σεων Γκιουμουλτζίνης, Δεδέ - Ά γάτς, Ραιδεστού καί Καλλιπόλεως -είς τον
νομόν Άδριανουπόλεως, ό όποιος έξετείνετο από τού Νέστου ποταμού* (δριον
μεταξύ Θράκης καί Μακεδονίας), μέχρι τού Ευξείνου Πόντου, είς σημεΐον
μεταξύ Βασιλικού καί Σωζουπόλεως. Μετά δέ τον Βαλκανικόν πόλεμον καί
ίδίρ μετά τήν ήτταν τών Τούρκων τής 11ης ’Οκτωβρίου 1912 υπό των Βουλ
γάρων (συμμάχων τότε τών 'Ελλήνων) έν μάχη δοθείση περί τήν πόλιν τών
Σαράντα Εκκλησιών, έπήλθε μεταβολή έν τή διοικήσει, ΰπαχθείσης τής διοικήσεως τών Σαράντα Εκκλησιών μετά τών πέριξ πόλεων καί χωρίων κατοικουμένων ανέκαθεν υπό 'Ελληνικού πληθυσμού καί ανώτερου όμολογ ουμένως
πολιτισμού, είς τήν Βουλγαρίαν. Καί ούτως ο Τουρκικός ζυγός άντικατεστάθη
ύπό τού τυραννικωτέρου καί επαχθέστερου βουλγαρικού τοιούτου. Ευτυχώς
όμως 8τι δεν διήρκεσεν ούτος έπί πολύ, διότι έκραγέντος μετ’ ολίγον τού 'Ελ
λη νοβ ουλγαρικού πολέμου, κατά τ(όν όποιον ήττήθησαν οΐ Βούλγαροι, οί
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Τούρκοι άνακατέλαβον αμαχητί την πόλιν των Σαράντα ’Εκκλησιών, ήν καί
διετήρησαν μέχρι τοϋ 1920, οπότε οι "'Ελληνες μετά των συμμάχων γενόμεν,οι κύριοι τής Δυτικής Θράκης κατέλαβον και τήν ’Ανατολικήν, συνεπώς
δέ και τάς Σαράντα ’Εκκλησίας.
Έ πι τής 'Ελληνικής νΰν κατοχής αι Σαράντα Έκκλησίαι έγενοντο έδρα
του ομωνύμου νομού, δστις άπετελεϊτο από τάς υποδιοικήσεις 1) Σαράντα
’Εκκλησιών, 2) Άνακτορίου (Σ εράϊ), 3) Άρκαδιουπόλεως ( Αουλέ - Μπουργάζ), 4) Άρτίσκου (Έλευθερών), 5) Βιζύης, 6) Βρύσεως (ΜπουνάρΧισάρ) καί 7) Σιδηροχωρίου.
Κατά τήν γενομένην δέ τφ 1921 άπογραφήν, ό νομός των Σαράντα Ε κ 
κλησιών είχεν ώς έξης:
Κάτοικοι

'Τποδιοικήσεις

Πρωτεύουσαι

1) Σαράντα Εκκλησιών Σαρ. Έκκλησίαι
2) Άνακτορίου (Σεράϊ) Άνακτόριον
3) Άρκαδιουπόλεως
(Λουλέ - Μπουργάζ) Άρκαιδιούπολις
4) Άρτίσκου (Ελευ
θερίάν)
Άρτίσκος
5) Βιζύης
Βιζύη,
6) Βρώσεως (Μπουνάρ
Χισάρ)
Βρύσις
7) Σιδηροχωρίου
Σιδηροχώριον

Σύνολον

Πρωτευ
ουσών
16.418.—
3.958.—

Χωρία

κατοίκων

53.—
32.—

41.070.—
19.647.—

5.715.—
3.108.—

21.—
47.—

21.333.—
20.861.—

3.830.—

30.—

11.357.—

3.277.—
1.764.—

20.—
18.—

14.919.—
4.346.—

221.—■

133.533.—

Επομένως άπετελεϊτο από 221 χωρία και από πληθυσμόν 135.533 κα
τοίκων έναντι τών 160.000 κατοίκων προ τών πολέμων.
Ι σ τ ο ρ ι κ ή ά π ο ψ ι ς τ ή ς π ό λ ε ω ς. 'Η πρώτη κτίσις τής πόλεως ταύτης, ήτοι πότε έκτίσθη και υπό τίνος δεν είναι έξη,κριβωμένον. .5Έ ν
τινι χάρτη γεωγραφίκψ τού αειμνήστου και μεγαλεπηβύλου ήρωος Ρ ήγα τού
Φεραίου άπαντά τό δνομα Κ α ρ π ο δ α ί μ ω ν , δπερ έλήφθη έκ τού Π το
λεμαίου (Έ λλην αστρονόμος καί γεωγράφος άκμάσας περϊ τον 2ον μ.Χ.
αιώνα). 'Έτεροι δέ δνομάζουσιν αύτήν διά τού ύρακικού όνόματος Τ α ρ π όδ ι ζ ο ν είλημμένον έκ τού «'Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο ΰ» τού ’Αντωνίου.
Π ερ ϊ τού σημερινού όνόματος πολλά πιθανολογούνται.
Παράδοσίς τις αναφέρει, δτι τούτο προήλθεν έκ τίνος εξοχικής έκκλη,σίας κειμένης προς Ν. έκτος τής πόλεως.
"Οταν δ Σουλτάν Μουράτ ό Α ' (1372) μετά τήν άλωσιν τής Άδριανουπόλεως κατέλαβε και τά μέρη ταΰτα, ύπήρχεν έκεϊ κώμη τις 'Ελληνική,
ής οι κάτοικοι έκ φόβου διεσκορπίσθησαν τή δε κακεϊσε. Καταστραφεισών
δέ τών πλείστων οικιών τής κώμης ταύιης όπό τών επιδρομέων, ύπελείφθη
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εν μικρόν χωρίον κατοικούμε γον ύπ’ όλιγίστων πτωχών περίπου 30 Ελληνι
κών οίκογενειών καταγινομένων εις την γεωργίαν. Π ρός Ν του χωρίου
τούτου πλησίον πηγής ονομαζόμενης τουρκιστί Άσαά - Μπουνάρ «Ελληνι
στί» Κάτω Π η γ ή ), υπήρχε μικρά τις εκκλησία, ήν οί Τούρκοι ώνόμαζον
Κίρ - Κλίσε ήτοι εξοχική εκκλησία (έξωκκλήσιον). Τούτο συν τω χρόνω
παραφθαρέν έγένετο Κίρκ - Κλίσε, δπερ εξελληνιζόμενου σημαίνει Σαράν
τα Έκκλησιαι.
Ό δέ ΗΑΜΜΕΚ επιφανής Αυστριακός Ανατολιστής (1774— 1856)
αποδίδει εις αυτήν τό δνομα 'Ηράκλεια, ή οποία ήτο πόλις 'Ελληνική καί
αρκετά μεγάλη. Καί όντως ΒΔ τών Σαράντα Εκκλησιών καί εΐς άπόστασιν
μιας ώρας ώς έγγιστα (5 χιλιόμ.) κείται μέχρι τής σήμερον χωρίον μικρόν
όνομαζόμενον Ήρακλείτσα. Καί ή εικασία αΰτη φαίνεται πιθανοφανής, διότι
μεταξύ τού χωρίου τούτου καί τών Σαράντα Εκκλησιών ανακαλύπτονται θε
μέλια τειχών αρχαίου φρουρίου, πίθοι εύμεγέθεις, κέραμοι μεγάλοι καί πλίν
θοι χονδροί μετ’ άσβεστου καί πλειστα βυζαντινά νομίσματα μαρτυρούντα
συνοικισμόν πόλεως μεγάλης καί άκμαζούσης, ής οί κάτοικοι, ώς είπαμε ν,
κατά τήν επιδρομήν τών Τούρκων διεσκορπίσθησαν καί έμεινεν, εν μικρόν
χωρίδιον, οπε,ρ άπολέσαν τήν προτέραν του ονομασίαν άπεκλήθη έκ τής εξο
χικής εκκλησίας Κίρκ - Κλίσε, Σαράντα Έκκλησιαι, τό δέ άρχαΐον δνομα
άπεδόθη είς τό νϋν ετι σωζόμενον χωρίον 'Ηρακλείτσα.
'Ό τ ι δέ ή έν λόγω πόλις ήτο καί Ελληνική καί άρχαιοτάτη μαρτυρεί
καί έν επίγραμμα, οπερ μέχρι προ ολίγων ετών προ τής έγκαταλείψεως τών
Σαράντα Εκκλησιών έσώζετο επί πλακός συντετριμμένης καί εχον ώς εξής:
« Ά π ό λ λ ω ν ι ά λ σ ι ν ό ω θ ε ψ π ρ ό γ ο ν ο ι.....».
Τό έναπομεΐναν, ώς έλέχθη, μικρόν χωρίον μετά τών 30 'Ελληνικών οικο
γενειών μετά παρέλευσιν τετρακοσίων τριάκοντα ετών (430) ηύξήθη περιλαμβάνον 600 'Ελληνικάς καί 500 Τουρκικός οικογένειας, διότι έν τφ με
ταξύ έπί Σουλτάν Μεχμέτ τού Δ ' συνωκίσθησαν ενταύθα οί έκ τής πέραν
τού Δουνάβεως επαρχίας Καμενίτσης 2 χιλιάδες Σπαχίδες καί ικανοί 'Εβραίοι.
Έπαισθητήν δέ αΰξησιν έλαβε κατόπιν κατά τό τέλος τού 18ου αιώνος
(1795) καί τάς άρχάς τού 19ου, οπότε πρός απαλλαγήν από τών επιδρομών
τών Κιρτζαλήδων τών κατερχομένων έκ Ροδόπης, καί τών λοιπών ληστρι
κών συμμοριών, αί όποϊαι διέτρεχον καί έλεηλάτουν τήν ύπαιθρον χώραν τής
Θράκης, πολλοί έκ τών πλουσιωτέρων Ελλήνων τών πέριξ κωμών καί χω
ρίων Σκεπαστού, Σκοπού, Σαμακοβίου, Γέννης, Πέτρας, Σκοπέλου, Εύκαρύου, Άζεράς, Σαρακήνας, Βραχωρίου, κλπ. σωρηδόν ήρχισαν νά κατέρχωνται καί νά συνοικίζωνται έν Σαράντα Έκκλησίαις, ούτως ώστε είς διά
στημα πενιήκοντά ετών προήχθη ύπό τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως είς
έδραν Διοικητού έπί 30 χωρίων καί μετά τινα χρόνον είς βαθμόν Πασαληκίου έπί επτά καζάδων (υποδιοικήσεων), ήτοι: Σαράντα Εκκλησιών, Ά γα-
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θουπόλεως, Τυρνάβου, Μήδειας, Βιζύης, Λουλέ - Μπουργάζ (Άρκαδιουπόλεως) Μπαμπά - Έσκί (Καβύλη), καί επί δυο Δήμων τού Κοφτσάζ καί τοϋ
Μπουνάρ - Χισάρ (Βρύσεως). Ή επαρχία αϋτη ώρίζετο ΒΑ υπό τής Βουλ
γαρίας καί τοϋ Εύξείνου Πόντου, προς Ν. υπό των επαρχιών Μέτρων (Τσατάλτζας) καί Ραιδεστού καί προς Δ. υπό τής επαρχίας Άδριανουπόλεως.
Τ ο π ο γ ρ α φ ί α . — Ή πόλις των Σαράντα Εκκλησιών διαρρέεται υπό
χειμάρρου χωρίζοντος αυτήν εις δύο μεγάλας συνοικίας επί υψωμάτων κειμένας, την τής Π αναγίας ή Μητροπόλεως καί την Π έραν προς ας συνέ
χονται καί άλλαι μικρότεραι επί των κατωφερείων των υψωμάτων καί μέχρι
τής πεδιάδος έκτεινόμεναι. Ή πόλις αϋτη κατείχε μεγάλην εκτασιν ως έκ τής
ευρυχωρίας των οικοπέδων έκάστης οικίας· διά να διατρέξη τις την περίμε
τρον αυτής έχρειάζετο μίαν καί ήμίσειαν περίπου ώραν, ήτοι ίσοδυνάμει προς
εκτασιν ΊΥζ χιλιομέτρων. Μεσόγειος δε οΰσα απέχει, ώς καί έν τοϊς έμπρο
σθεν εΐπομεν, από μιέν του Εύξείνου Πόντου περί τα 80 χιλιόμ. από δέ τής
Προποντίδος περί τά 90 χιλιόμ. καί από τής πλησιεστάτης ΒΑ καί ύψηλοτέρας κορυφής τοϋ Μικροΰ Αίμου τής καλούμενης Μπουγιούκ - Μαγιάδα ή
Καραμπουσταφά Μπαΐρ καί έχούσης ϋψος 1031 μέτρων, επτά περίπου ώρας,·
ήτοι περί τά 35 χιλιόμετρα.
Π ερ ί τά |4 τής ώρας άνατολικώς των Σαράντα ’Εκκλησιών διέρχεται
ποταμός τις καλούμενος Μεγάλο Ρεύμα ή Τουρκιστί Μπουγιούκ - Δερέ, ό
όποιος έχει τάς πηγάς του είς τούς πρόποδας τού Μικρού Αίμου παρά τά
χωρία Εύκάρυον καί Σάζαρα καί ό όποιος ΒΑ τών Σαράντα ’Εκκλησιών καί
είς άπόστασιν μιας ώρας (5 χιλιόμ.) ένούμενος μεδ’ ετέρου ποταμίου πηγάζοντος επίσης από τάς υπώρειας τοϋ Μ. Αίμου παρά τό χωρίον Μπουργκατσίκ καί καλουμένου ώς έκ τής ανωμάλου καί κρημνώδους κοίτης του Σεχτάν-Ν τερέ, ήτοι Διαβολοπόταμος, κατέρχεται προς Ν. καί διαρρέων τά
χωρία Ά σάν - Μπειλί, Λουφετζί, Γενήκοϊ, την κωμόπολιν Μπαμπά - Έσκί καί
τό χωρίον Ναδιρλή χύνεται είς τον ποταμόν Έργίνην, οστις πάλιν ένοϋται
παρά τό Σαρχανλή με τον Έ βρον ποταμόν. Έ τερος ποταμός δεν υπάρχει
πλήν τού διαρρέοντος την πόλιν χειμάρρου, οστις κατερχόμενος από την 6ορείιος τών Σαράντα Εκκλησιών είς άπόστασιν 4 χιλιομέτρων περίπου κειμένην κορυφήν Μπαλαμπάν - Μπαμπά ένοΰται προς Ν τής πόλεως μετ’ άλλου
ποταμίου ερχομένου έκ Καρακύτς καί αφού διέλδη διά τών χωρίων Καραχιντίρ, Καθακλή, Γενί - Μαχαλέ υπό τό δ'νομα Μποκλουτζάδερε χύνεται είς
άπόστασιν 6 χιλιομέτρων νοτίως τού Μπαμπά - Έσκί είς τον προμνησδέντα
ποταμόν «Μεγάλο Ρεύμα».
Μία μεγάλη έλλειψις ύπήρχεν έν Σαράντα Έκκλησίαις ή τού υδραγω
γείου. 'Τπήρχον βεβαίως βρύσες περί τάς 13 είς τά χαμηλότερα μέρη τής
πόλεως, έξ ών ύδρεύοντο οι περί αύτάς οίκοϋντες, άλλ’ αί επί τών λόφων συνοικίαι πάσχουσαι έκ λειψυδρίας ήναγκάζοντο νά πίνουν ύδωρ φρεάτιον. 5Ά λ
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λοι δέ πάλιν κατεσκεΰαζον στέρνας εντός των οποίων διωχέτευον κατά τάς
βροχεράς έποχάς τοΰ έτους τά όμβρια ύδατα, τά οποία μετεχειρίζοντο προς
πόσιν καί διά πάσαν άλλην οικιακήν χρήσιν. Πλεϊστοι δέ πάλιν έπρομηθεύοντο πόσιμον ύδωρ κομιζόμενον διά βαρελίων έκ πηγών έξω τής πόλεως κει
μένων.
Καί ή ελλειψις αυτή ύφίστατο λόγφ τής αβελτηρίας καί αδιαφορίας τής
Τουρκικής Κυβερνήσεώς καί ουχί λόγιο έλλείψεως ΰδατος. Πεπείσμεθα δέ,
οτι εάν παρέμενεν ή 'Ελληνική Διοίκησις συντάμως θά άπέκτα ύδωρ άφθονον καί υγιεινότατου.
’Ε π α γ γ έ λ μ α τ α . Είπομεν οτι ή πέριξ των Σαράντα ’Εκκλησιών εκτασις είς μεγάλην ακτίνα ήτο κεκαλυμμένη υπό αμπέλων, συνεπώς καί οί κάτοικοι
έπεδιδοντο εις την αμπελουργίαν. Π λήν όμως ταύτης πολλοί ήσχολοϋντο καί
είς τήν γεωργίαν, κεραμοποιίαν, άμαξοποιΐαν, βαρελοποιίαν, τυροκομίαν, αγ
γειοπλαστικήν κλπ. Πλεϊστοι είχον κατ’ οίκον άμβυκας, κοινώς καζάνια, δι’
ών έξήγον οινόπνευμα έκ των στέμφυλων (τσίπουρα) καί των ιζημάτων (καταπάτι) τοΰ οίνου, τό όποιον παραδιδόμενον είς τό έμπόριον καί τήν βιομη
χανίαν μετεποιεϊτο εις οΰζον (τσίπουρον έν Σαράντα Έκκλησίαις), μαστίχαν,
κονιάκ καί είς διάφορα άλλα καί πολυποίκιλα ηδύποτα. Επίσης από τά υπο
λείμματα των τσίπουρων, έξ ών έξήχθη ήδη τό οινόπνευμα καί από τά διά
φορα Ιζήματα των οίνων, (λάσπη κοινώς) έξήγον οί Σαραντεκκλησιώται τήν
τρυγίαν, τήν όποιαν άγοράζοντες οί έμποροι με καλάς τιμάς άπέστελλον είς
Γαλλίαν, ένθα παρεσκευάζετο έξ αυτής τό τρυγικόν οξύ χρήσιμον διά τήν
κατασκευήν αναψυκτικών ποτών, είς τήν βαφικήν, τήν τυποβαφικήν, τήν φω
τογραφικήν κλπ. Μετ’ έκπλήξεως παρετήρησα είς διαφόρους σταφυλοπαρα
γωγούς νήσους τής 'Ελλάδος, ότι τά στέμφυλα μετά τήν άποστράγγισίν των
τά απορρίπτουν ώς τροφήν τών ζώων μή έξάγοντες οΰτε τό οινόπνευμα, ούτε
τήν τρυγίαν, περί τής ύπάρξεως τής όποιας ούτε καν ιδέαν έχουν.
'Ό τα ν ήρχισαν νά καταστρέφωνται αί άμπελοι ύπό τής φυλλοξήρας οί
άμπελοκτηματίαι έσκέφθησαν ν ’ άντικαταστήσωσι μέγα μέρος τών καταστραψεισών αμπέλων των διά μορεών, αί όποιαι ηύδοκίμουν επίσης είς τό έδαφος
εκείνο, καί νά έπιδσθώσιν είς τήν σηροτροφίαν άλλ’ ότε ηύξήθησαν όπωσοΰν
τά δένδρα καί θά έδρεπον οί ατυχείς κάτοικοι τούς καρπούς τών κόπων των,
έπήλθον οί βαλκανικοί πόλεμοι, έπέδραμον οί Βούλγαροι εις τά μέρη εκεί
να καί κατακόψαντες τά δένδρα κατέκαυσαν αυτά.
Πολυπληθής ήτο καί ή συντεχνία τών γεμενετζήδων. Ο ί γεμενετζήδες
ήσαν τεχνϊται υποδηματοποιοί κατασκευάζοντες έμβάδας (γεμενιά), είδος ε
λαφρών ανδρικών καί γυναικείων υποδημάτων έκ δέρματος κατωτέρας ποιότητος φερόντων ύπό τήν πτέρναν αντί τακουνιού άνάλογον τεμάχιον χον
δρού δέρματος ώπλισμένου διά πεταλοειδούς σιδηρού ελάσματος διά νά μή
φθείρηται, οπερ τουρκιστί εκαλείτο «ναλτσάς». Τά υποδήματα ταϋτα έφόρουν
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οί χωρικοί. Π λήν τούτων κατεσκεύαζον και τά κατίρια, είδος υποδημάτων
σκληρών διά χρώματος τοΰ δέρματος, μαύρου, κοκκίνου ή και κίτρινου τά
όποια έφόρουν συνήθως τά παιδία. Ή έμβάς φαίνεται, ότι ήτο εύρημα των
Θρακών κατά τον Ηρόδοτον μεταδοθεισα κατόπιν κα! είς τούς λοιπούς λαούς,
ώμοίαζε δέ προς τούς κ ο θ ό ρ ν ο υ ς ,
δηλαδή υποδήματα άρμόζοντα κα!
εις τούς δύο πόδας.
Β ι ο τ ε χ ν ί α και χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α . Πολλά! γυναίκες εν Σαράντα
Έκκλησίαις κα! άπασαι σχεδόν αι έν τοΐς χωρίοις είχον τούς αργαλειούς των
(λάκκους) διά των οποίων ΰφαινον κατασκευάζουσαι εκ μαλλιού είτε
έκ μαλλιού και βάμβακος τά περιώνυμα κιλίμια καί σιντζαντέδες πεποικιλμένους διά διαφόρων δύσκολων και ωραίων σχεδίων κα! ποικίλων κο
σμημάτων. Έχρησίμευον δέ ταΰτα προς έπίστρωσιν των δωματίων έν καιρφ
χειμώνας, των καναπέδων και ως έπένδυσις μαξιλαρίων, τά όποια μετεχειριζοντο κατά την εποχήν εκείνην εις τά σεντΐρια και τούς καναπέδες. Πλήν
των χειμερινών επιστρώσεων ΰφαινον τοιαΰτα και καλοκαιρινά έκ βαμβακερού
νήματος. Επίσης μητέρες κα! θυγατέρες από κοινού ΰφαινον υφάσματα προι
κώα, ως λ.χ. τά σκουλωτά -ψηφωτά, μαρμαροδίμιτα, δίμιτα, διμοκατόνια, μασουρωτά, από τά όποια κατεσκεύαζον πετσέτες τού τραπεζίου, τοΰ προσώπου,
τραπεζομάνδηλα, σινδόνια, σκεπάσματα κρεββατιών, υποκάμισα κα! διάφορα
άλλα αντικείμενα οικιακής χρήσεως. Πολλά! ΰφαινον υφάσματα έπ! παραγ
γελία κα! πληρωμή κα! άλλαι πάλιν δι’ Ιδίας δαπάνης, έκποιούσαι κατόπιν
ταΰτα κα! κερδίζουσαι τά προς τό ζην.
Β ι ο μ η χ α ν ί α . — Ή βιομηχανία ήσκεϊτο ε!ς μικρόν πλάτος οΰτως
ειπεΐν, άλλ’ εις μέγα βάθος. Δηλαδή υπήρχε βιομηχανία ολίγων ειδών, άλλ’
έν μεγάλη άκτΐνι έν τοΐς εΐδεσι τούτοις. Και πρώτον ύπήρχον εργοστάσια αλευ
ροποιίας, ών τά κυριώτερα τού Δημ. Δοδοπούλου, Κωνστ. Χατζηγιαννάκη
και Σίας, X. Θανασάκη, Γ. Σοφιανοπούλου κ.ά. Έ κ τούτων τό άρχαιότερον,
λειτουργούν από τής εποχής τού Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου (1876) τό. μεγαλύτερον κα! τό τελειότερον έφωδιασμένον διά μηχανημάτων τού τελευταίου
συστήματος ήτο ό κυλινδρόμυλος τοΰ Δημ. Δοδοπούλου, τον όποιον κατά τά
τελευταία ετη παρεχώρησεν είς τον υιόν του Κωνστ. Δοδόπουλον προς Ιδίαν
έκμετάλλευσιν. Πλήν τοΰ κυλινδρόμυλου ό αείμνηστος Δ. Δοδόπουλος έκέκτητο κα! μέγα έργοστάσιον κονιακοποιίας κα! διαφόρων ηδυπότων, ούτινος
τά περιώνυμα κα! εύφήμως γνωστά προϊόντα κατηναλίσκοντο ού μόνον ε!ς
τάς αγοράς Θράκης και Μακεδονίας, ε!ς την Άδριανούπολιν κα! Κωνσταντινούπολιν, αλλά και πέραν τών ορίων τής τότε Τουρκικής Αυτοκρατορίας.
Μικρότερα εργοστάσια προς κατασκευήν κονιάκ. ούζου κα! ηδυπότων ύπήρχον
Ικανά έν Σαράντα Έκκλησίαις, ώς λ.χ. τού Κυριάκου Ταυρίδου, Ά θ. Ναλλίδου, Ά θ . Χατζηπαρασκευά, Ά θ. Σαρίδου, Σάββα Σκουλίδου, Αδελφών Δημητριάδου κα! πολλών άλλων.
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'Τπήρχον προς τούτοι ς 4— 5 σησαμελαιοτριβεΐα, χαλβαδοπο ιεία αρκετά,
ζακχαροπλαστεΐα, δχι όλίγα και στραγαλοποιεΐα. ’Επίσης έλειτούργουν εν Σαράντα Έκκλησίαις καί αρκετά βυρσοδεψεία, κεραμοποιία- καί άγγειοπλαστεϊα.
Έ μ π ό ρ ι ο ν . — Π λήν των ώς άνω βιομηχάνων ύπήρχον καί αρκετοί
έμποροι υφασμάτων ώς λ.χ. οι I. Ταστσίδης καί υιοί, Βασίλ. Χρήστου, Γ.
Σοφιανόπουλος, Γ. Εύσταθόπουλος, Αδελφοί Σταμάντογλου, Κωστάκης Πολυμένος, Σωτ. Ίωαννίδης, ’Αδελφοί Δ. Νίκογλου καί πλεΐστοι έτεροι. Οί
σπουδαιότεροι επίσης έμποροι αποικιακών ήσαν: Ο ί Ίω . Σύρμας, Νικ. Σύρμας, ’Αδελφοί Νίκογλου, ’Αδελφοί Κομνηνοί, Αδελφοί Χατζηαθανασάκης,
Κωνστ. Ραδόπουλος, Άναστ. Χατζηγιάννης, Θ. Με.τζιλτζόγλου καί πολλοί
άλλοι, ών τά ονόματα με διαφεύγουν.
Τραπεζιτικοί οίκοι ήσαν των Δημ. Δοδοποΰλου, Ίω . Σύρμα, Μαζαράκη
Κοκκίνου, Ίω . Κοκκίνου, Μηχ. Αυκίδου, ’Αδελφών Φλωρίδου καί τινων
άλλων.
Π ο λ ι τ ι σ μ ό ς . — Οί Σαραντεκκλησιώται άν καί ήσαν άπομεμακρυσμένοι των μεγάλων κέντρων καί των μεγάλων αρτηριών τής συγκοινωνίας,
ώς λ.χ. τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Άδριανουπόλεως, άν καί εύρΐσκον
το μακράν τής θαλάσσης, δι ής ευκόλως οί τά παράλια αυτής οίκούντες επι
κοινωνούν καί προς άλλήλους, αλλά καί προς άλλας πόλεις μακράν αυτών
κειμένας καί μάλλον προηγμένας, άν καί ήσαν έγκαταλελειμμένοι εις τάς ιδίας
των δυνάμεις, ουδόλως επικουρούμενοι υπό τής άστοργου καί αβέλτερου τουρ
κικής διοικήσεως, ούχ ήττον εχοντες έμφυτον τον έρωτα καί την εφεσιν προς
παν καλόν καί ώραΐον, λίαν ενωρίς διεκρίθησαν εν τε τή θεραπεία των γραμ
μάτων καί έν παντί, οπερ συμβάλλει εις την πρόοδον καί τον πολιτισμόν τού
ανθρώπου. Καί διά τούτο πολλάκις ήκούσαμεν ανθρώπους τό πρώτον έπισκεπτομένους την πόλιν των Σαράντα Εκκλησιών νά εκφράζωνται μετά θαυ
μασμού διά τον πολιτισμόν καί την κοινωνικήν έξέλιξιν, τά οποία συνήντησαν οχι μόνον εις τάς Σαράντα ’Εκκλησίας, αλλά καί είς τάς πέριξ κωμοπόλεις καί χωρία,
Π α ι δ ε ί α.—■ 'Ό σ α είπομεν ανωτέρω οφείλονται τό πλεϊστον είς τά
καλώς λειτουργούντα σχολειά των, είς τά όποια οί φύσει φιλάμουσοι καί φι
λοπρόοδοι Σαράντα Έκκλησιώται εδωκαν λίαν ενωρίς την άπαιτουμένην προ
σοχήν μετακαλούμενοι έκάστοτε τούς εγνωσμένης ίκανότητος καί μαθήσεως
διδασκάλους. Κατά μέν τά παλαιότερα χρόνια, ξένους, από δέ των μέσων τού
18ου αίώνος καί Ιντεύθεν οπότε πολλοί νέοι των Σαράντα ’Εκκλησιών όρεγόμενοι μαθήσεως έπεδόθησαν είς σπουδάς εν άνωτέροις έκπαιδευτηρίοις τής
Άδριανουπόλεως, τής Φιλιππουπόλεως, τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών Α 
θηνών ήρχισαν νά προτιμώ νται οί γηγενείς, οί οποίοι φιλοτίμως άμιλλώμενοι
προς άλλήλους κατέβαλλον πάσαν προσπάθειαν διά τήν οσον τό δυνατόν άρτιωτέραν μόρφωσιν τής έμπιστευομένης είς αυτούς νεολαίας.
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*0 R. W A L C H ’Ά γγλος διπλωμάτης ταξειδεύων κατά τό 1828 άνά
την Τουρκίαν βέβαιοί, οτι εΰρεν έν Σαράντα Έκκλησίαις Έλληνας άποτελούντας εθνότητα ένδιαφέρουσαν και διατηρούσαν σχολήν κατά τό αλληλοδιδα
κτικόν σύστημα.
Μέχρι τού 1878 ύπήρχον εν Σαράντα Έκκλησίαις 5 αλληλοδιδακτικά
σχολεία, μία Ελληνική σχολή καί δύο Παρθεναγωγεία, εις τά όποια έφοίτων
500 περίπου μαθηταί καί 130 μαθήτριαι. Ό μαθητικός κόσμος παραβαλλό
μενος προς τόν τότε πληθυσμόν ήτο ανάλογος 1 προς 14. Βραδύτερον όμως
περί τό 1885— 1895, οπότε τά σχολεία περιήλθον εις νέους σπούδασαντας,
ώς εΐπον, εις σχολάς άνωτέρας καί παιδαγωγικούς καταρτισθέντας καί δή από
τού 1895 καί έπέκεινα, διερρυθμίσθησαν ταΰτα επί τό παιδαγωγικώτερον καί
ή έν αύτοΐς διδασκαλία των μαθημάτων έγίγνετο ήδη μεθοδικωτέρα προσελκύουσα πλείονας μαθητάς.
Κατά τό 1900 διετήρουν Ήμιγυμνάσιον, πλήρη Αστικήν σχολήν, Π αρθεναγωγεΐον καί Νηπιαγωγεϊον έν τή ενορία τής Π αναγίας καί εις τάς τρεις
άλλας ενορίας άνά μίαν Δημοτικήν Σχολήν Άρρένων καί Θηλέων. ΕΙς ά
παντα ταΰτα τά σχολεία έφοίτων πλείονες των 1000 μαθητών καί μαθητριών.
Τό Ήμιγυμνάσιον λοιπόν καί ή Αστική Σχολή έλειτούργουν έν τή ένορία τής Π αναγίας εις τό λεγόμενον Μπαΐρ, επίσης καί τό Παρθεναγωγεΐον
καί τό Νηπιαγωγεϊον έν τή αυτή ενορία, έν δέ ταΐς λοιπαΐς τρισίν ένορίαις,
τών 40 Μαρτύρων, τών Ά γιω ν Πάντων καί τού Ά γιου Ίωάννου έλειτούργουν άνά έν Δημοτικόν σχολεΐον τών Άρρένων καί άνά έν τοιούτον τών Θη
λέων. Πλήν τών κοινοτικών σχολείων ύπήρχον καί ιδιωτικά τοιαϋτα ώς λ.χ.
τό τού Αναγνώστου τής Συρματένιας, τού Άθανασιάδου καί άλλα.
Κατά δέ τά έτη τής 'Ελληνικής κατοχής έλειτούργησε καί πλήρες Γυιινάσιον.
1
I
_
Διδάσκαλοι διδάξάντες εις τά σχολεία τών Σαράντα Εκκλησιών άπό
τού 1833 μέχρι τού 1900 ξένοι μεν υπήρξαν οί εξής: Σπυρ. Αθανασίου,
I. Σουρμελής, Ά θ. Μπιλμέζ, Δ. Άδριανουπολίτης, Σπ. Κεφαλλήν, Δημ.
Σπάνιας, Ά γγελίδης, Δ. Χριστοφίδης, Κ. Τζόγιας, Κωνστ. Πατρικόπουλος, Βασ. Μελανιών, Θεόδ. Μπίκας, Π . Κιρετσίδης, Παντελέων Μελανδινός, Κωνστ. Άποστολίδης, Μ. Μιχαλόπουλος, Α βραάμ Ζαχαριάδης, Στυ
λιανός Εύστρατιάδης, Εύστρ. Σεργιάδης, Σέργ. Σεργιάδης, Δημόκριτος Σεργιάδης, έντόπιοι δέ οί εξής: ’Άνθιμος Πελτέκης, Σωφρόνιος, Βασιλ. Ματζαράκογλους, Μελισσινός Χριστοδούλου, Γ. Σαββόπουλος, Κ. Κόκκινος, Π έ 
τρος Βαφείδης, Μιχ. Λυκίδης, Δημ. Χατζηπαναγιώτης, Π αν. Βάρναλης,
Ίω . Μαγκριώτης, Σταμ, Ψάλτης, Δημ. Ψάλτης, Ά θ. Χηνόπουλος, Θωμάς
Ταυοίδης, Στυλ. Γεο>ργίου καί άλλοι προ τού 1900· Μεταγενεστέρως δέ πολ
λοί τών ανωτέρω ώς λ.χ. οί Σταμ. Ψάλτης, I. Μαγκριώτης, Π αν. Βάρνα
λης, Δημήτρ. Χατζηπαναγιώτης, Ά θ . Χηνόπουλος καί οί Γεώργ. Παπαδό-

238

Ίωάννου Μαγκριώτη

πουλος, Γιαννάκος Χατζηπαναγιώτης, 'Αρμόδιος Χατζηπαναγιώτης, Θεολό
γος Βαφειδής, Ά θ . Θεοδωρίδής, Νικ. Ταυρίδης, Εύστρ. Πελτέχης Άντων.
Τσότσας, Δημ. Κοντσές, Σωτ. Σωτηριάδης Σοφ. Παπαμόσχου, Γ. Τσαμπάζης. χαί άλλοι* επίσης καί αΐ γηγενείς διδασχάλισσαι: ’Αναστασία Άθανασιάδου, 'Ελένη Παρασκευά, Αουκία Άμαξοπούλου, Ειρήνη Π απαδοπούλου,
Μαρία Κωφοπούλου, Καλλιόπη Κωφοπούλου, ’Ελπινίκη Άλεξιάδου, Ελένη
Δαδάκη, ’Ό λγα Χαντσερή και άλλαι, ών τά ονόματα μέ διαφεύγουν. Προκειμένου δέ περί τής συντηρήσεως των σχολείων έχω νά προσθέσω, δτι οί
προϋπολογισμοί αυτών εκλειον σχεδόν πάντοτε μέ έλλειμμα, διότι μη επιχο
ρηγούμενα ώς γνωστόν από τό τουρκικόν κράτος τά σχολεία έξήρτων την
υπαρξιν των από την οικονομικήν εύρωστίαν τής Κοινότητος καί αΰτη πάλιν
έστήριζε το επί τής γενναιοδωρίας των πολιτών καί ιδία τών γονέων των μα
θητών. Άλλα μεθ’ ολα ταΰτα πολλάκις έφθανον εις αδιέξοδον οικονομικόν,
οπότε ένεφανίζετο ώς ό από μηχανής θεός ό μεγαλοβιομήχανος καί φιλόμουσος Δημ. Δοδόπουλος, ό όποιος προσέφερε γενναία ποσά προς ίσοσκέλισιν
τών προϋπολογισμών των καί ίδια επί σειράν ετών άνελαβε νά συμπληρώνη
τό έλλειμμα τής Δημοτικής Σχολής τών 40 Μαρτύρων. Διό καί οί κάτοικοι
τών Σαρ. Εκκλησιών εύγνωμονοΰντες διά τάς πατριωτικός πράξεις του καί
διά τήν πρόθυμον οικονομικήν ένίσχυσιν τών σχολείων των άνεκήρυξαν αυ
τόν Μέγαν Ευεργέτην.
Έ κ κ λ η σ ί α.-— At Σαρ. Έκκλησιαι ανέκαθεν εκκλησία στ ικώς ύπήγοντο εις τήν Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως μέχρι του 1885, οπότε τό τμή
μα τών Σαρ. ’Εκκλησιών άποσπασθέν από τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως άπετέλεσεν ’Επισκοπήν ής πρώτος ’Επίσκοπος διωρίσθη ύπό τών Π α 
τριαρχείων ό Σκοπέλου Γί αυλός καί εΐτα ό Άβύδου Χρύσανθος* τούτον διεδέχθη κατά τό 1890 ό Ίωαννίκιος, τούτον ό Κωνσταντίνος Άράμπογλους,
γνώστης τής Τουρκικής γλώσσης καί διπλωμάτης επιδέξιος, κατόπιν Μητρο
πολίτης Τραπεζοΰντος καί εΐτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεώς, όπόθεν
έκδιωχθείς ύπό τών Τούρκων έγκατεστάθη εν Νέα Φιλαδέλφεια ’Αθηνών,
έ'νθα καί άπέθανεν. Τούτον διεδέχθη ό ’Άνθιμος Σαρίδης νεαρός μεν τήν
ηλικίαν άλλ’ εύδοκίμως ποιμάνας τό ποίμνιόν του* βραδύτερον άνεδείχθη Μη
τροπολίτης Βιζύης καί εΐτα Μαρωνείας.
'Η ’Επισκοπή Σαράντα ’Εκκλησιών άνεκηρύχθη ανεξάρτητος Μητρύπολις τώ 1906. Πρώτος Μητροπολίτης έγένετο ό Πρεσπών καί Άχρίδος ’Ά ν 
θιμος καί κατόπιν δ ’Ελαίας Αγαθάγγελος,
Έκκλησιαι ύπήρχον τέσσαρες εν Σαράντφ Έκκλησίαις. Ή εκκλησία
Π αναγίας (Κοιμήσεως τής Θεοτόκου) έν υψηλή τοποθεσία πλησίον τής
γάλης καί κεντρικής πλατείας τής έπιλεγομένης «Μεγάλο Μπαΐρ». ’Εντός
περιβόλου τής ’Εκκλησίας προ πολλών ήδη έτών, επειδή προεβλέπετο,
ημέραν τινά τό τμήμα τοΰτο θά άνεκηρύσσετο ’Επισκοπή ή Μητρόπολις,

τής
με
του
δτι
επί

Πολιτιστικοί,' σημειώσεις Νομ,οΰ 40 Εκκλησιών

239

Επισκόπου Άβύδου έκτίσθη κτίριον μέγα καί κατάλληλον διά τον σκοπόν
τούτον καί έν τφ οποίο) πράγματι διέμενον οί κατά καιρούς ’Επίσκοποι καί
Μητροπολΐται. Έστεγάζοντο δέ έν αύτώ τά γραφεία τής Μητροπόλεως, τής
’Εφοροδημογεροντίας καί τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Σύλλογον. “Αλλη ’Εκκλησία
ήτο ή των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τρίτη ή των 'Αγίων Πάντων καί τέ
ταρτη ή τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου.
'Ιερείς καταγόμενοι εκ Σαράντα ’Εκκλησιών καί ίερατεύσαντες εν τοϊς
- ώς ανω ναοΐς ήσαν οι Αιδεσιμότατοι: Π απά Παναγιώτης, Π α πά Χρηστός,
Π α πά Δανιήλ, Π απά Χριστόδουλος, Π απά Κωνσταντίνος, Π α πά Μόσχος,
Χατζή Π απάς, Π α πά Γιάννης ό Σκοπιανός, Π α πά Γιάννης ό Σαμαράς καί
άλλοι.
ΟΙ Σαραντεκκλησιώται, ώς εϊπο,μεν, διακρινόμενοι διά την φιλομουσίαν
των, την φιλαλληλίαν καί τά φιλάνθρωπα αισθήματα των λίαν ενωρίς Ιδρυ
σαν διαφόρους Συλλόγους καί Σωματεία, τά όποια εδρών κοινωφελώς καί
άνταπεκρίνοντο πλήρως προς τον σκοπόν, δι’ ον ιδρύθησαν.
Τοιαϋτα ήσαν: «'Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» ιδρυθείς τω 1865 καί
ό όποιος έφρόντιζε διά την συντήρησιν καί την κανονικήν λειτουργίαν τής
Κεντρικής Σχολής, τού Κεντρικού Παρθεναγωγείου καί τού Νηπιαγωγείου.
Αυτός, προεδρεύοντος πάντοτε τού κατά καιρούς ’Επισκόπου ή Μητροπολί
του, διώριζε καί απέλυε τό προσωπικόν των ώς άνω σχολείων. Αυτός έφρόντιζε περί τής ανελλιπούς πληρωμής των μισθών των διδασκάλων έξοικο νομών
τούς σχετικούς πόρους είτε εκ διδάκτρων τών μαθητών, τά όποια ήσαν πολλάκις ποσά σεβαστά διά την εποχήν εκείνην 3, 4, 5 καί μέχρι 10 καί 12 λι
ρών χρυσών κατά μαθητήν, είτε εκ τών προσόδων της ’Εκκλησίας, είτε έξ
ενοικίων ακινήτων τής Εκκλησίας, είτε καί έκ δωρεών διαφόρων φιλογενών
καί φιλομούσων κατοίκων, ώς ανώτερο) άνέφερα.
Ή Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης «Ελπίς» Ιδρύθη τω 1872, ή Φιλό
πτωχος ’Αδελφότης «'Ομόνοια» τφ 1870, ή Φιλόκαλος ’Αδελφότης «Α γά 
πη» τω 1871, καί ή ’Αγαθοεργός ’Αδελφότης «Ειρήνη» τφ 1871. Ό σκοπός
απάντων τών ώς άνω Συλλόγων καί Σωματείου ίδρυθέντων εις παλαιστέραν
εποχήν ήτο φιλανθρωπικός καί φιλεκπαιδευτικός.
Νεότεροι Σύλλογοι έχοντες χαρακτήρα μορφωτικόν, εκπολιτιστικόν καί
έξευγενιστικόν ήσαν: 6 γυμναστικός Σύλλογος «’Άτλας», ό δραματικός Σύλ
λογος «Μένανδρος» και ό προγενέστερος τούτων μουσικός Σύλλογος «’Α
ριών» ιδρυθείς τφ 1895 ύπό φιλομούσων νέων, οΐτινες έκ τού υστερήματος
των συνεισφέροντες συνετήρουν αυτόν. Μετεκαλέσαντο δέ μετ’ ολίγον εξ ’Ι 
ταλίας τον μουσικοδιδάσκαλον G IO R G IO F R A N G E SK E T T I, δστις κατόρ
θωσε νά καταρτίση τελείαν ορχήστραν έκ πνευστών καί έγχορδων οργάνων,
ή όποια έγένετο τό κάρφος εις τούς οφθαλμούς πασών τών συνοίκων ’Εθνο
τήτων, Τούρκων, Βουλγάρων, Αρμενίων καί Εβραίων. Καί όντιος ό Σύλλο
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γος οΰτος έτίμησε την δμογένειαν, είδεν ημέρας δόξης καί έζησε μέχρι τής
αποφράδος ήμέρας τής έκκενώσεως τής Θράκης.
Πρώτοι Ιδρυταί του υπήρξαν οι κατωτέρω φιλόμουσοι νέοι- Πρώτοι
σκέφθέντες νά συγκροτήσουν μουσικόν δμιλον ήσαν ο'ι Χατζή Πέτρος, I.
Μαγκριώτης καί ό αοίδιμος φωτογράφος Ζαφειριάδης. 01 τρεις οΰτοι συν
ερχόμενοι εις τό φωτογραφεΐον του Ζαφειριάδου υπό την διδασκαλίαν καί
διεύθυνσιν ενός τούρκου αξιωματικού, διευθυντοΰ τής αυτόθι στρατιωτικής
μουσικής έθεσαν τά πρώτα θεμέλια. Ευθύς όμως μετ’ ολίγον ή ιδέα αυτή
έλαβεν εύρυτέραν διάδοσιν ένεκολπώθησαν αυτήν καί πολλοί άλλοι νέοι, οίτινες μετά των πρώτων συνέπηξαν τον Μουσικόν "Ομιλον «Άρίωνα». ΤΗσαν
δε οΰτοι οΐ έξης: Φλώρος Ά π . Φλωρίδης, ,ό καί πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου, Νικ. I. Σΰρμας, I. Μαγκριώτης, Π έτρος Χατζή Πέτρος, Γεώργ.
Παπαδόπουλος, Λάμπρος Δοξιάδης, Χαρ. ’Αλβανός, Μελισσηνός Παυλακίδης,, Μόσχος Παπαχριστοδουλου, Μιχ. Μοσχόπουλος, Εύστ. Κάζης, Θεολ.
Βαφείδης, Κωνστ. Παπαδόπουλος, ’Αβραάμ Παπαχριστοδουλου καί Άσημίδης.
Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς — ’Ι α τ ρ ο ί . Ή Ιατρική επιστήμη έν Σαρ. Έκκλησίαις ήτο αποκλειστικόν προνόμιον τών Ελλήνων. "Απαντες ο'ι ιατροί ήσαν "Ελ
ληνες οΰδείς δ’ αλλόφυλος. ’ Ησαν δέ οί: Κωνστ. Χατζηγιαννάκης, Παθολόγος,
σπουδάσας εν Ά θήναις, Χρηστίδης σπουδάσας έν Άθήναις, Κωνστ. Κεραμεύς, χειρουργός καί γυναικολόγος, σπουδάσας έν Γερμανία, Αημ. Ταυρίδης
Παθολόγος σπουδάσας έν Γαλλία, Γουλιέλμος Πατρικόπουλος, όφθαλμολόγος καί Παθολόγος, σπουδάσας έν Γαλλία, Σοφ. Δαδάκης σπουδάσας έν
Ά θήναις καί Γεώργ. Κόκκινος, σπουδάσας έν Γαλλία.
Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ό ί.— Οί Αριστείδης Κάζης, Ίω . Δασκαλόπουλος, Ίω .
Άναστασιάδης καί Θ. Μουριάδης.
Πρόκειται περί Ιατρών καί Φαρμακοποιών έν Σαρ. Έκκλησίαις από τοΰ
1880— 1922, αλλά καί προγενεστέρως "Ελληνες μόνον έξήσκοϋν τά επαγ
γέλματα ταΰτα, πλήν τών στρατιωτικών ιατρών, οΐτινες καί πάλιν κατά πλειοψηφίαν ήσαν "Ελληνες.
Δ η μ ό σ ι ο ς Β ί ο ς.— 01 Σαραντεκκλησιώται κατά τό τελευταίου τέ
ταρτον τοΰ 19ου αιώνος ώς καί κατά τό πρώτον δέκατον τοΰ 20ού, καθόσον
ενθυμούμαι, έζων βίον κατ’ εξοχήν είκογενειακόν τά ήθη καί έθιμά των ήσαν
αγνά καί αί μεταξύ των σχέσεις άδολοι καί ειλικρινείς. 01 συγγενείς καί φί
λοι έπεσκέπτοντο άλλήλους κατ’ οίκον κατά τάς μεγάλα ς χριστιανικάς έορτάς,
τάς όνομαστικάς των τοιαύτας καί κατά τάς Κυριακάς ακόμη. Κατά τάς ήμέ
ρας αργίας τό καλοκαίρι έξήρχοντο εις περίπατον εις ώρισμένα έξω τής πόλεως μέρη, τά όποια ώνόμαζον «σ α λ ά τ σ ι α». "Οταν δέ ώρίμαζον αί σταφυλαί κατά τάς Κυριακάς, οίκογένειαι μεμονωμένοι ή πλείονες τής μιας από
κοινού μετέβαινον εις τάς αμπέλους των, όπου άνάπτοντες πυράν έψηνον τά
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κεμπάπια λεγάμενα ή άρνία εις τη ν . σούβλαν καί αφού έτρωγον καί έ'πινον τό
αγνό καί μυρωδάτο κρασί των Σαρ. Εκκλησιών, έπεδίδοντο κατόπιν εις τρα
γούδια καί χορούς μέχρις εσπέρας. Πολλάκις δέ μετέβαινον είς το Μεγάλο
Ρεύμα με τάς προμήθειας των καί εμενον διασκεδάζοντες επί 2— 3 ημέρας.
Τον χειμώνα κατά τάς έορτάς, αλλά καί Οποτεδήποτε άλλοτε μετά συνεννόησιν ή μετά πρόσκλησιν συνήρχοντο 5— 10 ή καί περισσότεροι οικογένειαι
έκ περιτροπής τό εσπέρας είς τάς οικίας των καί διεσκέδαζον πίνοντες καί
τρώγοντες μεζέδες, ώς λ.χ. μήλα, απίδια, αμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες, στρα
γάλια, (λεμπλεπιά), μουστολαμπάδες, εστιν δτε λουκουμάδες, άλλοτε δέ καί
χαλβά από σεμιγδάλι, ό οποίος εκείνην την εσπέραν κατεσκευάζετο υπό ειδι
κού, συγχρόνως δέ άλλοι έψαλλον καί άλλοι έχόρευον ύπό τούς ήχους μουσι
κής επί τούτφ καλούμενης. Άπετελειτο δέ αυτή ώς επί τό πλεΐστον από εντο
πίους Ρωμιοκατσιβέλους, οί όποιοι έπηγγέλλοντο τον μουσικόν. ’Ό ργανα τής
μουσικής ήσαν ώς επί τό πλεΐστον εν κλαρίνον, έν βιολίον, εν λαοΰτον καί ένας
νταγερές. Π ολλάκις προσεφέρετο γλύκισμα, τό όποιον ειδικώς παρεσκευάζετο έν Σαρ. Έκκλησίαις καί έκαλεΐτο « Ό ρ τ ό (ορθιον) σ α ρ α γ λ ί». Ευ
χάριστο ν είς την οψιν καί τερπνότατον εις την γεΰσιν. ’Άλλοτε δέ προσεφέροντο κουραμπιέδες καί άλλα γλυκύσματα. Έ άν δέ υπήρχε κυλικεΐον, τότε
κατά τό ποτόν προσεφέροντο καί οί ανάλογοι μεζέδες καί κρύα φαγητά. Α ί
τοιαύται. νυκτερινοί διασκεδάσεις έλέγοντο β ε γ γ έ ρ ε ς. "Οταν ό'μως εώρταζε πλούσιός τις την ονομαστικήν του εορτήν ή επί τή ευκαιρία ευφροσύνου
τίνος γεγονότος τής οικογένειας του έκάλει όνομαστί φίλους καί συγγενείς
εις την οικίαν του την εσπέραν, προσεκάλει δέ καί καλώς κατηρτισμένην ορ
χήστραν έξ Άδριανουπόλεως ύπό τούς γλυκείς τής όποιας ήχους οί προσκε
κλημένοι ηύθύμουν χορεύοντες μέχρι πρωίας, όχι μόνον Ελληνικούς, ’Εθνι
κούς καί επιτόπιους χορούς, αλλά καί Ευρωπαϊκούς τοιούτους, ώς πόλκαν, μα
ζούρκαν, 6άλς, παντεκάτρ, καδρίλιες καί λανσιέδες. Ή κατακλείς τής όλονυκτίου διασκεδάσειος ήτο συνήθως οί καδρίλιες, μεθ’ ο έπηκολούθει ό. πρωι
νός καφές ή τό τσάι καί ή διάλυσις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον διήρχοντο τάς ευτυχείς έκείνας ημέρας, πριν
ένσκήψη ό έκ Δύσεως ψευδοπολιτισμός, οί άνθρωποι διασκεδάζοντες λιτώς καί
άπερίττως καί έν άμοιβαίω σεβασμώ.
'Η δ ι α β ί ω σ ι ς.— Ό βίος, δηλαδή ό τρόπος τού ζήν κατά τάς αρχάς τού 20οΰ αίώνος ήτο εύκολώτερος καί άνετώτερος, διότι πάντα τα προς
τροφήν, έπένδυσιν καί ύπένδυσιν άπαιτούμενα αντικείμενα ήσαν πάμφθηνα.
Καί πρώτον, άς άρχίσωμεν από τον άρτον. Ούτος έπωλεΐτο εις την αγο
ράν προς 4 μεταλλίκια την όκάν, δηλαδή προς 20 λεπτά. ’Εάν όμως κανείς
ήγόραζε σίτον, καί τούτο έ'πραττον οί πλεΐστοι, καί έάν άλέθων αυτόν μετεποίει είς άλευρον καί παρεσκεύαζε τον άρτον κατ’ οίκον θά έκόστιζε κατά
πολύ εύθυνότερον. Τό κοίλο ν τού σίτου (20 όκ.) έτιμάτο 20 γρόσ. τό πολύ
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25 γρ. με λίραν τουρκίας 135 γρ. Διά τοΰ σίτου τούτου μετατρεπομένου εΐίς
άλευρον θά έγίνοντο τουλάχιστον 23 όκ. άρτου, ό όποιος θά έτιμάτο 15— 19
γρόσια με λίραν 100, ήτοι 25— 32 παράδες ή οκά (13-—-16 λεπτά). Αυτή
ήτο ή τιμή καλής ποιότητος άρτου, τής δευτέρας ποιότητος έτιμάτο εύθ ηνο
τερόν.
Κ ρ έ α ς . — Τοΰτο έτιμάτο κατά τό 1902— 1905 προς 6 μεταλλικά, ή
τοι 30 λεπτά χρυσά την όκάν, τοΰ εριφίου, τοΰ δε αρνιού προς 8— 10 μεταλ.
ήτοι 40— 50 χρυσά λεπτά ή οκά.
Σημειωτέον ότι πολλάκις ήγόραζέ τις αντί δύο τετάρτων τοΰ μετζητιέ,
ήτοι δύο δραχμών εν άρνίον, τό όποιον έσφαζεν, έξέδερεν, έπώλει τό δέρμα
του αντί ίσοπόσσυ τιμής προς την αγοράν καί έτρωγε τό κρέας δωρεάν.
Τ υ ρ ό ς . — Π αχύς καί εύγευστότατος καί όχι αποβουτυρωμένος ώς οί
σημερινοί, έπωλεΐτο προς 10— 12 μεταλλικά την όκάν, 50— 60 λεπτά χρυσά.
Β ο ύ τ υ ρ ο ν . — Γνήσιον καί εύωδέστατον προς 10— 12 γρόσια την
όκάν με λίραν τουρκίας 135 γρ. ήτοι προς 1,50— 1,80 χρ. δρχ. τήν όκάν.
Α υ γ ά . — Μέ έν μεταλλίκιον, ήτοι μέ 5 χρ. λεπτά ήγόραζέ τις 2, πολλάκις δέ καί 3 αυγά.
Τ σ ί ρ ο ι.— Μέ 25 γρ. ήγόραζέ τις 1000 τσίρους, ήτοι 40 τσίρους μέ
1 γρόσιον, 10 με εν μεταλλίκι, δηλαδή μέ ήμισυ χρυσοΰν λεπτόν ένα τσίρον.
Τ α ρ α μ ά ς.— Ή δκά έτιμάτο 15 μεταλλικίων, ήτοι 80 χρ. λεπτών.
Μ α ΰ ρ ο χ α β ι ά ρ ι.—■ Ή οκά έτιμάτο αντί 3 μετζητίων, δηλαδή 12
δραχμών χρυσών.
Φ α σ ό λ ι α ξ η ρ ά . — Ά ρίστης ποιότητος τοΰ Εύκαρύου, έτιμώντο 10
μεταλλικίων, ήτοι 50 χρ. λεπτών ή όκά.
Κ α ρ ύ δ ι α.— Εκλεκτής ποιότητος τοΰ Εύκαρύου, 20 γρ. τό κιλον δηλ.
25 παρ. ή 12^2 χρ- λεπτά ή όκά.
Ξ ύ λ α.— Τό βωδάμαξον μέ 400 όκ. περίπου ξύλων δρυός έπωλεΐτο
αντί 20 γρ. ή 2 παράδες την όκάν, δηλ. 1 χρυσοΰν λεπτόν τήν όκάν,
Κ ά ρ β ο ν ν α.— Μέ 1 μεταλλίκιον, δηλ. μέ 5 χρ. λεπτά ήγόραζέ τις
μίαν όκάν.
Ζ ά χ α ρ ι ς . — Μέ 5 μεταλλίκια ή μέ 30 χρ. λεπτά 1 οκάν.
Π ε τ ρ έ λ α ι ο ν . — Μέ 4 γ2 μεταλλίκια, ήτοι μέ 2 2 1/ 2 χρ. λεπτά τήν
όκάν.
’Ανάλογοι ήσαν αί τιμαί καί τών λοιπών αντικειμένου.
Ταΰτα άναγινώσκων τις θά ελεγεν, ότι οι άνθρωποι τότε εζων άκόπως
καί άνετώτατα. Βεβαίως οί τότε ζώντες δεν ύφίσταντο τήν σημερινήν αγω
νίαν καί στενοχώριαν προς διαβίωσίν των, ούχ ήττον δέν ήσαν καί εντελώς
αμέριμνοι καί άφρόντιδες, διότι καί τό χρήμα είχε τήν αξίαν του καί τά ημε
ρομίσθια ήσαν πολύ ταπεινά. Οί σκάπτοντες λ.χ. καί περιποιούμενοι τάς αμ
πέλους έργάται έλάμβανον ήμερομίσθιον 5 γρόσια, ήτοι 75 χρ. λεπτά καί
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μίαν όκαν οίνου, ό όποιος τότε έκόστιζεν 6— 7 λεπτά την δκάν.
Εις πεπειραμένος υπάλληλος παντοπωλείου λ.χ. έλάμβανεν από 300—
500 γρ. τό έτος, 1— 2 δ*, σάπιονος και εν ζεύγος υποδημάτων, δηλ. από 45'
γρ. χρ. μέχρις 75 τό έτος.
Πολλοί των διδασκάλων έλάμβανον ετήσιον μισθόν 12 λ. τ. 18 και 20
λ. τ. χρυσάς, ήτοι 265, 396 καί 440 χρ. δραχμάς έτησίως καί διά τοΰ’ ποΌου
τούτον ήσαν υποχρεωμένοι νά ζήσουν με τάς οικογένειας των. Καί χάρις εις
την εύθηνίαν κατώρθωνον νά ζήσουν.
Μαθηταί ερχόμενοι έξωθεν διά νά συνεχίσουν τάς σπουδάς των είς τό
ήμιγυμνάσιον των Σαρ, ’Εκκλησιών, εάν έπλήρωνον έν τινι οικία ώς οίκοτροφοι διά τροφήν, ένοίκιον, πλυστικά καί περιποίησιν μίαν λίραν τουρκίας
τον μήνα, ήτοι χρ. δρ. 22 έθεωρεΐτο λίαν Ικανοποιητική ή πληρωμή.
Αυτή ήτο ή οίκονομική ζωή των έν τή πόλει των Σαράντα Εκκλησιών
διαβιούντων πολιτών. Οί κάτοικοι των πέριξ κωμοπόλεων καί χωρίων έζων
πολύ εΰκολώτερον καί εύθηνότερον. Έ άν είς χωρικός είχε νά πλήρωσή τάς
προς τήν Κυβέρνησιν υποχρεώσεις του: λ.χ. τό μπεντέλι (φόρος κεφαλικός),
τούς κτηματικούς φόρους, διά τήν προμήθειαν ολίγων αποικιακών είδών, ώς
λ.χ. ζαχάρεως, καφέ καί δρύζης καί διά τήν αγοράν είδών τινων άμφιέσεως,
διότι τά λοιπά είτε τρόφιμα, είτε καί τά διά τήν άμφίεσιν απαιτούμε να παρήγοντο έπιτοπίως διά τής προσωπικής των εργασίας, ευτυχέστερος τούτου δεν
ύπήρχεν. Ή καλλιέργεια τών αγρών καί τών κήπων παρείχεν εις αυτούς τον
σίτον, τήν σίκαλιν, τήν κριθήν, τήν βρώμην, τον αραβόσιτον, τά λαχανικά,
τά όσπρια καί παν άλλο απαιτείται διά τήν τροφήν τών ανθρώπων καί
τών ζώων: Π αρήγον επίσης λινόν, κάνναβιν, ενιαχού δε καί βάμβακα, έξ
ών κατεσκεύαζον είδη τινά άμφιέσεως' τά γεωργικά καί κηπουρικά εργαλεία
των, πλήν τών σιδηρών, τά κατεσκεύαζον μόνοι των από τήν ξυλείαν, τήν
οποίαν δωρεάν έπρομηθεύοντο από τά πέριξ βουνά. ’Από τά πρόβατά των,
τάς αίγας, τάς αγελάδας καί τάς βουβάλους έλάμβανον τό γάλα, έξ βΰ κατε
σκεύαζον τυρόν, γιαούρτι, ξυνόγαλα, βούτυρον κλπ. Έλάμβανον έπίσης τά μαλλία τών προβάτων δι’ ών κατεσκεύαζον ενδύματα, έκ δέ τών τριχών τών αιγών,
τού βάμβακος καί τών μαλλιών υφαινον αί γυναίκες διάφορα είδη επιπλώ
σεων καί επιστρώσεων χειμερινών τε καί θερινών. Συνεπώς οί χωρικοί ήσαν
σχεδόν άφ’ εαυτών αύτάρκεις πλήν έξαιρέσεών τινων.
2)

Σ κοπός

Άνατολικώς τών Σαρ. ’Εκκλησιών, είς άπόστασιν 16 χιλιομ. (τριών
ωρών περίπου) καί είς τάς ύπωρείας τού Μικρού Αίμου κεΐται ή 'Ελληνικωτάτη κωμόπολις Σκοπός αριθμούσα περί τάς 6 χιλιάδας κατοίκων, απάντων
ανεξαιρέτως Ελλήνων. Π ρο ικανών ετών ύπήρχον καί τινες οίκογένειαι
Τούρκων, αί οποίαι όμως μετηνάστευσαν είς άλλα πλησιόχωρα Τουρκικά χω
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ρία και κατά τάς άρχάς τού 20οΰ αΐώνος παρέμενον είσέτι ασήμαντα τι να
υπολείμματα περί τάς 20— 25 οικογένειας.
'Τπό Στεφάνου του Βυζαντίου ή κωμόπολις αύτη καλείται Σκόποι, οι
δέ κάτοικοι Σκοπηνοί. Π ρος Β αυτής καί είς άπόστασιν τής ώρας εις την
θέσιν Κάστρο, οπού σώζονται διάφορα αρχαία μνημεία, υπήρχεν ομώνυμος
κώμη καταστραφεΐσα προ δυο περίπου αιώνων. Π ρος άνατολάς δέ καί είς
ώριαίαν άπόστασιν παρά τό χωρίον Χατζή - Φακλή σώζεται άρχαίον φρούριον καί πύργος αύτοϋ.
Χείμαρρος διερχόμενος διά μέσου του Σκοπού χωρίζει αυτόν είς δύο
μέρη επικό ινωνούντα προς άλληλα διά δύο μεγάλων ξύλινων γεφυρών. Ή
κωμόπολις διηρεΐτο είς 4 συνοικίας, αί όποίαι ώνομάζοντο. Σακιζλή, Άλεμόνι, Κυριάκό καί Παλατίν.
"Ετερος χείμαρρος αριστερόθεν του Σκοπού διερχόμενος καί ένούμενος
πρός Ν. καί είς άπόστασιν 4 χιλ. άπ’ αυτού μετά τού διαρρέοντος την κωμόπολιν χύνεται υπό τό όνομα Ούσκιούπ - Ντερέ εις τον Έ ργίνην ποταμόν.
'Η κωμόπολις αυτή κείται εντός κοιλάδος περιλαμβανόμενη άπό Βορρά
καί ’Ανατολών υπό διακλαδώσεων τού Μικρού Αίμου, ώς λ.χ. τού Μπούχοβα
Μπαίρ (ύψους 405 μ.) καί τού Καραμουσταφα Μπαίρ (ύψους 1031 μ.).
Τό έδαφος της είναι γόνιμον, άμμοαργιλώδες καί κατάλληλον διά τήν
αμπελοφυτείαν διά τούτο είς ακτίνα 4— 5 χιλιομ. πέριξ έκαλύπτετο υπό αμπε
λώνων καί καρποφόρων δένδρων, ιδίως δέ κερασεών, βερυκοκκεών, άπιδεών,
μηλεών, κυδωνεών, άμυγδαλεών, καρυδεών, ροδακινεών κλπ. Έκ τούτων ό
μως μόνον τού προϊόντος τής αμπέλου έγίγνετο εξαγωγή, άπαντα δέ τά λοιπά
προϊόντα των εχρησιμοποιούντο διά τήν οικιακήν κατανάλωσιν, εκτός άν είχε
τις περίσσειάν τίνος παρέδιδε τούτο είς τό έπιτόπιον έμπόριον.
"Ο,τι εΐπομεν περί αμπελουργίας καί τών έξ αυτής προϊόντων ανωτέρω
έν τω περί Σαρ. Εκκλησιών κεφαλαίφ ισχύει απολύτως καί περί τοΰ'Σκοπού.
Σημειωτέον οτι οί Σκοπηνοί παρασκευάζοντες έκ τού γλεύκους μουστο
λαμπάδες, μουσταλευριάν (πελτέν) καί ιδίως ξεινό καί γλυκό πετμέζι καί
έξ αυτών ρετσέλια πολυποίκιλα διετήρουν αύτά διά τον χειμώνα, οπότε τά
^χρησιμοποιούν όχι μόνον ώς γλυκύσματα κατά τά επιδόρπια, άλλα καί ώς
κύρια προσφάγια ιδίως οί πτωχοί.
ΟΙ κάτοικοι τού Σκοπού ήσχολούντο είς τήν αμπελουργίαν κυρίως, μία
μεγάλη όμως μερίς κατ’ έτος άπεδήμουν κατά τήν άνοιξιν είς Ρουμανίαν,
Βουλγαρίαν καί διάφορα μέρη τής Τουρκίας ασχολούμενοι είς τήν κεραμο
ποιίαν καί έπανήρχοντο προ τής εορτής τού 'Αγ. Δη μητριού. 'Ύπήρξεν επο
χή επί σειράν ετών, κατά τό τελευταίο ν τέταρτον τού 19 ου αίώνος καί (κατά
τήν πρώτην δεκαετηρίδα τού 20ού καθ’ ήν τό επάγγελμα τούτο έθεωρεΐτο ώς
τό μάλλον προσοδοφόρον διότι εργασία καί κέρδη πέντε ώς έγγιστα μηνών
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έπήρκουν προς συντήρησιν τών οικογενειών των επαγγελματιών τούτων επί
12 μήνας.
Π λήν τούτων πολλοί ή σαν αμαξοποιοί άποδημούντες καί αυτοί εις ξένας
χώρας καί άλλοι τυροκόμοι. Ελάχιστοι ήσαν σχετικώς οί υποδηματοποιοί, οί
ράπται, οι ΰφασματοπώλαι καί άλλων επαγγελμάτων* καί τούτο ενεκα τής
γειτνιάσεως προς τάς Σαράντα ’Εκκλησίας, ένθα εύρίσκοντο τά πάντα έν
αφθονία καί ή μετά των οποίων επικοινωνία ήτο εύκολος καί τακτική. Π ολ
λοί κατεγίνοντο εις την γεωργίαν, την σηροτροφίαν καί τινες εις τό έμπόριον.
Καί οί Σκοπηνοί επασχον έκ λειψυδρίας, υδραγωγείου δεν υπήρχεν. “Ε
πί νον φρεάτιον ύδωρ. Φρέατα ύπήρχον πολλά, αλλά δύο έξ αυτών κείμενα
έξω τής κωμοπόλεως, τό τού Σωφρονίου καί τού Γιαννάκη ήσαν περιζήτητα
διά τό διαυγές, πεπτικόν καί εύγευστου ύδωρ των. “Εβλεπε τις νέους, νέας
γέροντας καί παιδία καθ’ ολην την ημέραν προς τά πηγάδια όδεύοντας μέ
τάς στάμνας έπ’ ώμων ή με τά γαϊδούρια καί άντλούντες μέ την σειράν των*
ύδωρ. Π α ρ ’ δλην δέ την συνεχή άντλησιν έμενον ταϋτα ανεξάντλητα.
Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς καί Έ κ κ λ η σ ί α. Οΐ κάτοικοι τού Σκοπού διακρινόμενοι διά τον πολιτισμόν καί την φιλομουσίαν των διετήρουν αείποτε άνθούσας
σχολάς* μίαν Αστικήν σχολήν μέ 260 μαθητάς καί 5 διδασκάλους, εν Π α ρ 
θεναγωγείου μέ 200 μαθήτριας καί 3 διδασκαλίσσας καί έν Νηπιαγωγείου
μέ 100 νήπια καί 2 διδασκαλίσσας. Ή Ελληνική Σχολή Σκοπού ίδρύθη
κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τής δουλείας τού 18ου αίώνος, οπότε έν Σα
ράντα Έκ,κλησίαις γραμματοδιδασκαλεΐα μόνον ύπήρχον.
Δ ι δ ά σ κ α λ ο ι . ’Από τού 1819 έχρημάτισαν οί: Ό Κωνσταντίνος, 0 ’Ι
ωάννης Παπανδρέας, ό Βασίλειος, ό Ά ργυράκης Κουντίδης, Κ. I. Κόκκι
νος, ό Σωφρόνιος, Γ. Μπαλάνος, Μιχ. Κων)τινίδης, Γ. Πετρίδης, I, Ίωαννίδης, Ζαφ. Συμεώνίδης, I. Βοτοσιάδης, I. Ίορδανίδης, Ά θ . Χρηστίδης,
Άδάμ. Ψαλλιάδης, I. Άγακίδης, 'Αλ. Άλεξιάδης, Βασ. Σταυρόπουλος, Ά πόστ. Πλακίδας, I. Γεωργίάδης. Κατά δέ τά τελευταία έτη από των αρχών
τού 20οϋ αΐώνος ήσαν σχεδόν άπαντες Σκοπηνοί. Τοιοΰτοι εύδοκίμως διδάξαντες καί διακριθέντες ήσαν οί: ’Αλέξανδρος Άλεξιάδης ό όποιος έδίδαξε
καί έμόρφωσε δύο γενεάς νέων Σκοπηνών. Καί 6 γράφων τάς γραμμάς ταύτας οφείλω τάς βάσεις τής μορφώσεώς μου εις τον αείμνηστον τούτον διδά
σκαλον. 'Ο ’Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, 6 Σιμός Σιμόπουλος, ο Θωμάς
Τουλουτιάδης, δ Πελοπίδας Βαβατζανίδης καί άλλοι τινές.
Οί κάτοικοι τού Σκοπού διεκρίνοντο καί διά τήν ευσέβειαν των, ής τρα
νότατου τεκμήριου καί μεγαλοπρεπέστατου μνημείου πρόκειται δ ολίγα έτη
προ τής άνιστορήτου ’Εθνικής συμφοράς δ αποπερατωθείς παμμέγιστος καί
περι.καλλέστατος Ναός τού Α γίου Δημητρίου, έργον τής θεοσεβούς γενναι
οδωρίας των κατοίκων τοΰ Σκοπού, οί όποιοι επί ολίγα μόνον έτη εσχον τό
ευτύχημα νά δοξολογήσωσι καί να ύμνήσωσιν έν αύτω τό ονομα τού 'Τψίστου.
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Ot Σκοπηνοί διακρινόμενοι διά την ευφυΐαν, την γενναιότητα καί την
ακραιφνή Ελληνικήν αυτών συνείδησιν, άποτελοΰντες μετά του ολίγον βο
ρειότερο ν αυτών κειμένου Έλληνικωτάτου επίσης χωρίου Εύκαρύου τό προπύργιον ούτως είπεΐν τοΰ Ελληνισμού εις τάς εσχατιάς έκείνας τής 'Ελληνι
κής Θράκης πατά τοΰ τουρκισμοΰ άφ’ ενός καί κατά τής βουλγαρικής άψ1’
ετέρου επιδρομής, άπό πολλοΰ ήδη επέσυραν τό μΐσος καί την λύσσαν άμφοτέρων καί ίδια των κατακτητών. Καί άμα τή ένάρξει τοΰ Εΰρωπαϊκοΰ πολέτ
μου βία άπηλάθησαν άπαντες μέχρις ενός των εστιών των, άφοΰ πρώτον άπεγνμνώθησαν δλων των υπαρχόντων αυτών. Καί άλλοι μέν τούτων έγκατεστάθησαν άνά την Νότιον Θράκην, άλλοι δε έξετοξεύθησαν εις την Μ. ’Α
σίαν, όπου γυμνοί καί τετραχηλισμένοι εν μέσφ τουρκικών πληθυσμών υφι
στάμενοι ανεκδιήγητους κακουχίας καί ταλαιπωρίας εΰρον πλεϊστοι έν ώρα
δριμυτάτου χειμώνος τον έξ ασιτίας καί ψύχους φριχτόν θάνατον.
Πολλοί τών προυχόντων ώς λ.χ. δ ’Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, Δή
μαρχος Σκοπού καί τέως διδάσκαλος, 6 αδελφός του Π απά Κυριάκος, σεμνο
πρεπής κληρικός, ό Σιμός Σιμόπουλος, διευθυντής τών σχολών τής Κοινότητος, ό Πελοπίδας Βαβατζανίδης, διδάσκαλος ό Θεόδωρος Κοκκάλας έκ
τών τά πρώτα φερόντων, ό Σ. Φλώρος, φαρμακοποιός καί πολλοί άλλοι κατά
την στιγμήν του διωγμού των βία άποσπασθέντες τών κόλπων τών οικογε
νειών των ΰπέστησαν μαρτυρικόν θάνατον, ώς πρόβατα άποσφαγέντες.
Μετά τήν ανακωχήν καί κατά την προσωρινήν τής Θράκης διασυμμα
χικήν κατοχήν οσοι έπέζησαν άναθαρρήσαντες καί διαφλεγόμενοι ύπό σφο
δρός επιθυμίας νά έπανακάμψωσιν εις τάς εστίας των, τάς οποίας έν τώ με
ταξύ κατεΐχον οί δήμιοί των Τούρκοι έπανήλθον καί έπεδόθησαν γοργώς εις
τήν έπούλωσιν τών πληγών αυτών.
Διά τής άοκνου αυτών φιλεργίας καί τής εντατικής εργασίας των εντός
ολίγου ύπό τήν θερμουργόν πνοήν τής ελευθερίας, τήν οποίαν .επί αίώνας
ώνειροπόλουν κατώρθωσαν όχι μόνον τά έπί πενταετίαν σχηματισθέντα κενά
νά πληρώσωσιν, αλλά καί νά άποκατασταθώσιν ώς καί προ τοΰ διωγμού των
καί νά συνέλθωσιν οίκονομικώς.
ΤΟτε δέ χάρις καί εις τάς, θεία συνάρσει, εύνοϊκάς τής ατμόσφαιρας
έπηρείας οί μόχθοι τών γεωργών καί τών λοιπών εργατών τής γής πλουσίως
κατά τά τελευταία έτη άμειβόμενοι διέχεον την ευτυχίαν εις δλας τάς τάξεις
καί ή χαρά ήτο εκδηλος εις δλων τά πρόσωπα, νέα θύελλα εθνικής περιπέ
τειας συνήρπασε καί τούς Σκοπηνούς καί τούς έξετόξευσεν εις τά τέσσαρα
σημεία τοΰ δρίζοντος.
Οί πλεϊστοι τούτων έγκατεστάθησαν πλησίον τών Σερρών πήξαντες τον
Νέον Σκοπόν, δπου εξακολουθούν νά ζοΰν ώς καί πρότερον διατηροΰντες τά
ήθη καί έθιμά των.
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3 ). Ε ύ κ ά ρ υ ο ν
Βορειοανατολικούς των Σαρ. Εκκλησιών καί εις άπόστασιν 25 χιλιομ.
(ο ωρών) απ’ αυτών κείται τό χωρίον Εύκάρυον εις τάς ύπωρείας τού Μι
κρού Αϊμου καί είς θέσιν τερπνοτάτην καί ύγιεινοτάτην.
Το όνομα Εύκάρυον τυμολογείται εκ τού μορίου ευ καί τής λέξεως κά
ρυο ν. Συνεπώς Εύκάρυον σημαίνει καλό καρύδι καί πραγματικώς εντός τού
χωρίου καί πέριξ αύτσύ άνά τούς κήπους καί αγρούς, ύπήρχον πανύψηλοι καί
προαιώνιοι καρυαί, ών ot καρποί εύμεγέθεις καί διά των δακτύλων θραυόμενοι ήσαν περιζήτητοι άνά την περιοχήν εκείνην καί δη εν Σαρ. Έκκλησίαις.
Ή Τουρκική ονομασία τού Εύκαρύου ήτ° Χεδιέ — δώρον ή κατ’ άλ
λους έκ παραφθοράς τού γεντί έβ — έπυά σπίτια' δηλαδή υπήρχε παράδοσις,
καθ’ ήν όσοιδήποτε Τούρκοι καί εις οσας δήποτε οικίας καί άν συνωκίζοντο
ενταύθα κατά διαφόρους έποχάς, μετά πάροδον χρόνου 6 αριθμός των οικιών
των δεν ύπερέβαινε τον αριθμόν 7. Καί ό γράφων ενθυμείται, ότι κατά τήν
παιδικήν του ηλικίαν έ'ζων εν Εύκαρύω 4— 5 οίκογένειαι Τούρκων έν ίσαρίθμοις όίκίαις, οί όποιοι μετ’ ολίγα ετη μετηνάστευσαν είς Σαζαρά καί είς
άλλα παρακείμενα Τουρκικά χωρία μή δυνάμενοι νά ζήσωσι μετά τών γκι
αούρηδων.
Π ερί τού χρόνου τής ίδρύσεως τού χωρίου Μαγκριώτισσα δεν δυνάμεθα
θετικόν τι νά εΐπωμεν παράδοσις τις όμως στηριζομένη επί τού ονόματος Μαγκριώτης καί Μαγκριώτισσα τείνει νά φθάση μέχρι τών αρχαίων από τών δια
φόρου σημείου τής Ελλάδος καί τών Μεγάρων έκπεμφθεισών αποικιών. Λέ
γει λοιπόν, οτι καθ’ ήν εποχήν ίδρύετο τό Βυζάντιον ύπό Μεγαρέων (657
π.Χ,) έτεροι Μεγαρεϊς, φαίνεται, ίδρυσαν τό χωρίον Μεγαριώτισαν, σήμερον
Μαγκριώτισαν καί άλλοι πάλιν είς τάς ύπωρείας τού Μικρού Αίμου τό χω
ρίον τούτο, έν φ διεσώθη τό όνομα Μεγαριώτης, δηλ. ό καταγόμενος έκ τών
Μεγάρων, οπερ κατά παραφθοράν συν τφ χρόνω έγένετο Μαγκριώτης παραμεϊναν ώς κύριον ονομα έν τω χωρίψ, όπόθεν μετεδόθη είς Σκοπόν καί είς
Σαράντα Εκκλησίας καί τό όποιον βραδύτερου μετετράπη είς επίθετο ν οικο
γενειακόν. Τολμηρά .μεν όπωσοϋν ή ετυμολογία αύτη, ούχ ήττον όμως καί
λίαν πιθανή. "Οπως καί άν έχη, είναι βέβαιον, ότι τό Εύκάρυον ήκμαζε κατά
τον Ιβον αιώνα καί πολύ πρότερον, διότι επιγραφή τις επί τού τοίχου τού
ναού ελεγεν. ότι άνεκαινίσθη ούτος κατά τον 17ον αιώνα.
Κατά τον 18ον αιώνα καί τάς άρχάς τού 19ου τό Εύκάρυον ήτο πλού
σια καί άκμάζουσα κωμόπολις- τόσος δε ήτο ό πλούτος τών κατοίκων της εμ
πορευόμενων έν Κωνσταντινουπόλει καί ασχολούμενων εις τήν βαφικήν τέ
χνην (μπογιατζήδες) καί τόση ή εύζωΐα καί εύμάθεια αύτών, ώστε τό χωρίον
έπωνομάσθη ύπό τών Τούρκων Άλτίνκιοϊ (Χρυσούπολις) καί Καουτσούκ
Σταμπούλ (Μικρά Κωνσταντινούπολή). Ή τοιαύτη όμως εύδαιμονία τών
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Εύκαρυωτών δεν έβράδυνε νά έπισύρη τά άπληστα βλέμματα των Τούρκων*
καί Ιδού πλήν των κατά καιρούς μικροεπιδρομών, κατά τό 1806—-1,807 πολυ
πληθείς Τούρκοι Κιρτζαλήδες όρμηθέντες έκ τής Ροδόπης καί τής περιοχής
Φιλιππουπόλεως έπέδραμον κατά τού Εύκαρύου καί τούς μέν θησαυρούς των
κατοίκων διήρπασαν, τό δέ χωρίον παρέδωκαν εις τάς φλόγας. Οΐ κάτοικοι,
ών πλείστοι έφονεύθησαν, φεύγοντες την μάχαιραν των αγρίων επιδρομέων,
διεσκορπίσθησαν άνά τά ορη σπεύδοντες νά κρυβώσιν έν τοϊς σπηλαίοις καί
ταίς όπαίς τής γής. Πλήν άλλων μάς διέσωσεν ή παράδοσις καί τό εξής. Έ ν
τινι κρησφύγετο) μετ’ άλλων πολλών κατέφυγε καί νεαρά τις γυνή φέρουσα
εις τάς αγκόλας της καί τό νήπιον τέκνον της. Την στιγμήν δέ καθ’ ήν διήρχοντο οι Κιρτζαλήδες πλησίον τοϋ σπηλαίου εκείνου οδηγούμενοι υπό τίνος
εγχωρίου προς τούτο άγγαρευΟέντος, τό νήπιον έκλαιεν. Άντιληφθεις τάς
φωνάς τού παιδιού πρώτος ό οδηγός διά νά άποσπάση τήν προσοχήν των
Κιρτζαλήδων άφ’ ενός καί διά νά γνωστοποίηση τήν παρουσίαν τοϋ εχθρού
άφ’ ετέρου εις τούς κρυπτομένους έν τώ σπηλαίω ήρχισε νά ψάλλη Ελληνι
στί ώς εξής: «Σκύτιοσ’ κόρη μ’ τό παιδί σ’
γιά νά σώσης τή ζωή σ’».
Πολλοί των κατοίκων τού Εύκαρύου διαφυγόντες τήν. σφαγήν κατέφυγον εις Κωνσταντινούπολή καί ίδρυσαν παρά τον Βόσπορον τό τερπνόν προάστειον Βαφεοχώριον (Μπογιατζήκοϊ) από τού επαγγέλματος των κληθέν ού
τως. Μεταξύ των Εύκαρυωτών βαφέων ή το καί ό Δημήτριος Κουκίκης ή
Κουκίκογλους, πατήρ τής Θεοδώρας, μητρός τού Οικουμενικού Πατριάρχου
’Ιωακείμ τού Γ '. Ή Θεοδώρα κατά τήν εποχήν τής φυγής ήτο βρέφος τριών
μηνών, ορφανή μητρός καί μετεφέρετο ύπό τής τροφού της εις τον έν Κωνσταντινουπόλει διαμένοντα πατέρα της. Εις τον δρόμον δμως έκλαιε καί υπήρ
χε κίνδυνος νά ανακαλυφθούν ύπό τών Κιρτζαλήδων διά τούτο ή συνοδεία
άπήτησε νά έγκαταλειφθή τό βρέφος καί έγκατελείφθη πραγματικώς ’ύπό τινα
θάμνον, άλλ’ εκεί άποκοιμηθέν έσιώπησε καί ή τροφός αίσθανθείσα τύψεις
έπέστρεψε μετ’ ολίγα λεπτά καί τό παρέλαβε διά νά τό παραδώση εις τογ πα
τέρα του. Καί οϋτω διασωθέν τό βρέφος εκείνο καί ένηλικιωθέν έγένετο ή
μήτηρ τού Μεγαλεπηβόλου καί Μεγαλοπρεπούς Πατριάρχου ’Ιωακείμ τού
Γ ', ό όποιος δίς έκλεισε και έλάμπρυνε τον θρόνον τών Χρυσοστόμων καί
Φωτίων καί κατέλιπε μνήμην άγήρω Μεγάλου καί λαοφιλούς Πατριάρχου.
Πλήν τούτου καί έτεροι διαπρεπείς Ίεράρχαι έλκουσι τήν καταγωγήν έξ
Εύκαρύου. ΤΩς λ.χ. οί αείμνηστοι: 6 Νικομήδειας Φιλόθεος, ό Ήρακλείας
Φιλάρετος Βαφείδης, ό Κων) τίνος Βαφειδής, ό Μαρωνείας Μελισσηνός Χρι
στοδούλου, καί έκ τών έπιζώντων ό νΰν Σιδηροκάστρου Βασίλειος Μαγκριώτης, ιίστις έπανελθών τώ 1919 έκ Γενεύης, ένθα επί εξαετίαν διέμεινε σπουδάζων, διωρίσθη ώς Πατριαρχικός ’Επίτροπος έν Σαράντα Έκκλησίαις καί
ύπό τήν ιδιότητα ταύτην διηύθυνε τήν Μητρόπολιν Σαρ. 'Εκκλησιών μέχρι
τής έκκενώσεως τής Ανατολικής Θράκης. Εις αυτόν έλαχε ν ό κλήρος νά πα-
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ραδώση την πόλιν των Σαρ. ’Εκκλησιών διά πρωτοκόλλου μετά τοϋ Έλληνος νομάρχου Ίωαννίδου ε’ις τούς Γάλλους καί ’Άγγλους αξιωματικούς καί
το -θλιβερόν καθήκον νά συνοδέύση τούς τελευταίους Σαραντεκκλησιώτας κα
τά την Εξοδόν των.
Οι ολίγοι δέ μετά την καταστροφήν έναπομείναντες έξηκολούθησαν τον
μαρτυρικόν εν δουλεία 6ίον άγωνιζόμενοι κατά των Τούρκων καί Βουλγάρων.
Έ ξ ιδίας δέ άντιλήψέως βεβαιώ, ότι τό χωρίον τούτο κατωκείτο κατά
τάς άρχάς τού 20οΰ αΐώνος ύπό 700 περίπου κατοίκων, ών ο'ι ήμίσεις Έ λ 
ληνες, ο'ι δέ άλλοι Βούλγαροι, οί όποιοι μέχρι τέλους τού 19ου αΐώνος ήσαν
ηνωμένοι μετά τών Ελλήνων έν τε τή ’Εκκλησία καί τή Εκπαιδεύσει μή εχοντες ούτε συνείδησιν καν τής εθνικότητάς των, άπεκαλούντο Ρούμ καί έθεώρουν ως προσβολήν των, εάν κανείς τούς άπεκάλει Μπουλγκάρ (Βούλγαροι).
Οΐ έπαγγελματίαι έτήρουν ελληνιστί τά κατάστιχά των καί την αλληλογρα
φίαν των. Ά λλ’ οποία τεραστία μεταβολή έπήλθεν εντός όλιγίστων ετών! άφ’
ενός μεν χάρις εις τάς τρομοκρατικός μεθόδους τών έπιδραμόντων Κομιτα
τζήδων άφ’ ετέρου δέ λόγω τής ασύγγνωστου αδιαφορίας, την όποιαν έπεδείκνυον at θρησκευτικαί μας άρχαί καί τά 'Ελληνικά Προξενεία, δός δ’
εΐπεΐν καί τής αλόγου περιφρονήσεως, ήν έπιδεικνύομεν άπαντες προς τούς
Βουλγάρους οί προ ολίγου ήσυχοι καί αδιάφοροι Βούλγαροι οί συζώντες
τόσον είρηνικώς μετά τών Ελλήνων, ευθύς άμα τή κατηχήσει των ύπό διαφό
ρων εκ Βουλγαρίας προερχόμενων Προπαγανδών Εγιναν τόσον φανατικοί,
ώστε δεν ήνείχοντο ούδέν τό 'Ελληνικόν. Τόσον μίσος ένεφώλευεν έν ταΐς
καρδιαις των κατά τών 'Ελλήνων, ώστε δέν παρείχειπον ούδεμίαν ευκαιρίαν
νά αποδείξουν τούτο. Έ ν μόνον παράδειγμα θά ήρκει νά απόδειξη τον άγρι
ον φανατισμόν αυτών τών ανθρώπων. Η μέραν τινά έκάθηντο εις τό καφενεΐον συζητούντες καί εΐς έξ αυτών, άνθρωπος τ ε λ ε ίς αγράμματος καί άξε
στος, ένφ έκάθητο καί συνωμίλει μετά τού γείτονός του έκτύπα με τούς πόδας του την γήν. Εις την έρώτησιν τού φίλου του, διατί κτυπά έτσι τήν γήν
άπήντησε: «Γκάρτσοι τάπκαμ», δηλαδή «Ρωμηούς πατώ». Δέν είναι αρκε
τά χαρακτηριστική ή είκών αυτή τών αισθημάτων, ύφ’ ών ένεφορούντο οί
άνθρονποι αυτοί, οι όποιοι προ ολίγου άκόμη εζων έν άγάπη καί όμονοία με
τά τών συμπολιτών τιον 'Ελλήνων;
Οι ολίγοι ούτοι Έλληνες τοϋ Εύκαρύου άπετέλουν τούς ’Ακρίτας εΐς
τό σημεΐον τούτο τής ’Ανατολικής Θράκης, διότι βορειότεροι» προς τά σύνο
ρα τής Βουλγαρίας δέν ύπήρχεν άλλο 'Ελληνικόν χωρίον.
Οι δυστυχείς κάτοικοι διατηρήσαντες διά μέσου τών αιώνιον τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν καί στερρώς έχόμενοι τών πατρώων πολλά ύφίσταντο επί
μακράν σειράν ετών ύπό τών έκ Βουλγαρίας έξαπολυομένων έκάστοτε κομι
τατζήδων. ο'ι όποιοι παν μέσον καί πάσαν τρομοκρατίαν μετεχειρίζοντο προς
εκβιασμόν τών συνειδήσεών των. Ά λλ’ ου μόνον ουδέ ενός ή πίστις έκλονί-
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σθη, άλλα τουναντίον εχαλυβδούτο έκ των δει,νοπαθημάτων ή εθνική αυτών
συνείδησις καί ήλπιζον,
Τώ 1903 Τουρκικός στρατός καταδιώκων δήθεν τους Βουλγάρους Κο
μιτατζήδες εΙσέβαλεν εις τό χωρίον, έλεηλάτησε τάς · Ελληνικός οικίας καί
αφού τάς κατέκαυσεν, έσφαξε καί ικανούς Έλληνας καί άπήλθε θριαμβευ
τής. Έ κ των Βουλγάρων δέ καθ’ ών κυρίως έστρέφετο ή καταδίωξις, ουδέ
εις έπαθέ τι, διότι εγκαίρως ειδοποιηθέντες άπεσύρθησαν συν γυναιξί καί
τέκνδις εις τά 6'ρη υπό την αίγΐδα των πάνοπλων κομιτατζήδων, δπου δεν
έτόλμησεν ό Τουρκικός στρατός νά τούς άκολόυθήση.
Οί Έλληνες καί μετά την δοκιμασίαν ταύτην δεν άπεθαρρύνθησαν, άλλ’
ένεκαρτέρησαν μέχρι του 1914, οπότε, άρχομένου τού Ευρωπαϊκού πολέμου,
βία άπηλάθησαν πανοικεί υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως καί κατέφυγον
εις την 'Ελλάδα έγκατασταθέντες εις τό χωρίον τής Μακεδονίας, Μασλάρ,
μέχρι τής ανακωχής, οπότε έπανήλθον εις τάς πατρικάς των εστίας χαίροντες την φοράν ταύτην, διότι εβλεπον πλέον ελεύθερον τό πάτριον αυτών έδα
φος. Ά λλ’ ή ευτυχία των αυτή καί ή μεγάλη των χαρά δεν διήρκεσεν επί
πολύ. Ή ολέθρια εθνική θύελλα τού 1922 πρόρριψα έξερ ρίζωσε καί τό αιώ
νιον τούτο Εθνικόν Παλλάδιον, τό συνήρπασε καί τό έξετόξευσεν άνά την
Δυτ. Θράκην καί την Μακεδονίαν.
Τ ο π ο γ ρ α φ ί α . Τό Εύκάρυον κεΐται εις τάς υπώρειας τού Μικρού
Αίμου 25 χιλ. ΒΑ των Σαράντα ’Εκκλησιών καί 15 χιλ. βορείως τού Σκο
πού. Νοτίως τού χωρίου εκτείνεται μία μεγάλη κοιλάς κατάλληλος διά την
καλλιέργειαν δλων των δημητριακών καί μόνον προς βορράν έκαλύπτετο ΰπό
πυκνοτάτου δάσους αφιερωμένου εις τον 'Ά γιον Κωνσταντίνον, επ’ όνόματι
τού οποίου ύπήρχεν εντός αυτού Άγιασμα, ένθα έτελειτο κατά την 2ΐην
Μαΐου μεγαλοπρεπής εορτή καί πανήγυρις. Τό δάσος ώς αφιερωμένου εις
τον 'Ά γιον Κωνσταντίνον εθεωρεΐτο ιερόν καί δεν έπετρέπετο ή έν αύτώ
υλοτομία, διά τούτο ήτο πυκνότατου καί μεγαλοπρεπέστατου. "Ητο .δέ σεβα
στή ή άπαγόρευσις αύτη καί μόνον iV είδικής άδειας παρά τής ’Εκκλησια
στικής καί κοινοτικής αρχής έπετρέπετο ή προμήθεια ώρισμένων ξύλων. Π λη
ροφορούμαι όμως, οτι οί Βούλγαροι κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί
βραδύτερου κατέκαυσαν τά δένδρα καί άπεψίλωσαν τήν περιοχήν εκείνην.
Εις άπόστασιν 2 χιλιομ. προς Β. τού χωρίου διέρχεται ποταμός, ό όποι
ος ώνομάζετο ύπό των χωρικών «Μεγάλος Ποταμός». Ούτος δεχόμενος κα
τά τήν πορείαν του καί ετέρους ρύακας και ποτάμια χύνεται ύπό τό ονομα
«Βέλικα» εις τον Εΰξεινον Πόντον. Χαρακτηριστικόν τού ποταμού τούτου
είναι, ότι πλήν των λοιπών ιχθύων (μπριάνες, κεφαλόπουλα κ.ά.), τρέφει καί
πέστροφας ώς ό Αχελώος, ψάρια ωραιότατα καί γλυκύτατα εις τήν γεΰσιν,
ώς έκ τούτου δέ καί περιζήτητα.
Ή ύδρευσις τού χωρίου έγένετο διά 4 κρηνών, αί όποΐαι διαρκώς έρρεον
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τροφοδοτούμε ναι St’ υδραγωγείου πολύ αρχαίας εποχής. Το ύδωρ ήτο διαυγέστατον, δροσερώτατον καί πεπτικόν. "Ενεκα δέ τής τερπνής τοποθεσίας
του, τού υγιεινού κλίματός του και τού διαυγούς καί εκλεκτού ύδατός του, τό
Εύκάρυον έθεωρεΐτο ώς έκτακτος τόπος' παραμερισμού καί διά τούτο πολλαί
οίκογένειαι των Σαρ. ’Εκκλησιών μετέβαινον εκεί νά διέλθωσι τό θέρος.
Προϊόντα.
'Ως καί ανωτέρω είπον, παρήγοντο άπαντα τά δημη
τριακά εΐδη εις τό Εύκάρυον, άλλ’ ίδιαζόντιος περιζήτητα ήσαν τά φασόλια,
τόσον βραστερά καί νόστιμα, ώστε ελεγον, ότι έχουν καί τό λάδι μέσα των.
’Επίσης εκλεκτά ήσαν καί τά καρύδια, τά όποια έθραύοντο διά των δακτύλων.
ΟΙ κάτοικοι κατεγίνοντο είς την γεωργίαν, τήν μελισσοκομίαν καί την
άνθρακοποιΐαν. Πολλοί δέ κοπτοντες ξύλα από τά πλούσια πέριξ δάση παρεσκεύαζον οικοδομήσιμους ΰλας, άλλοι πάλιν κατεσκεύαζον σανίδας διά τήν
βαρελοποιίαν καί άλλοι αψίδας και ακτίνας διά τούς τροχούς των αμαξών, έτι
δέ καί άξονας. Εμπορικά καταστήματα σχεδόν δεν ύπήρχον, είμή κατά μέν
τούς παλαιοτέρους χρόνους έν ύφασματοπωλείον τού Μαγκριώτου Π απά
ζογλου, κατά δέ τά τελευταία ετη τού Νικολάου Μαυρίδου.
Παντοπωλεία καί οινοπωλεία τά εξής: τού Μεγάλου ’Αναγνώστου, τού
Μικρού ’Αναγνώστου, τού Χαραλάμπους Μορφίδου, τού Μιχαήλ Μάκρη, τοϋ
Μαλαμή Μαγκριώτου καί τινα άλλα.
’Ε κ κ λ η σ ί α καί Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς. Τό χωρίον μίαν είχεν εκκλη
σίαν τιμωμένην επ’ όνόματι Ίωάννου τού Θεολόγου. Δεν είναι έξηκριβωμένον πότε Ιδρύθη, φαίνεται όμως οτι ήτο αρχαία, εάν λάβη τις ύπ’ οψιν τήν
εποχήν τής άνακαινίσεως αυτής κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα, ώς έμαρτύρει επιγραφή τις επί τού τοίχου άνωθεν τής εισόδου. Ή ’Εκκλησία ήτο
ρυθμού Βασιλικής καί ήτο μέν ώς κτίριον ταπεινόν καί χθαμαλόν καί όχι με
γάλης αξίας οι τοίχοι όμως έσοπερικώς έν τε τώ ίερφ, τω κυρίως ναφ καί
τώ νάρθηκι ήσαν κεκαλυμμένοι διά τοιχογραφιών έξοχου τέχνης, τό δέ τέμ
πλου τό χωρίζον τον κυρίως ναόν από to ιερόν ήτο κατεσκευασμένον έκ· ξύλου
εκλεκτής ποιότητος έσκαλισμένου καί παριστάνον άνθη καί διαφόρους Τεράς
παραστάσεις δίκην κεντήματος. Έκέκτητο δέ καί πολυτιμότατου Ευαγγελίου,
διά τό όποιον ό μακαρίτης Μιχ. Κωνσταντινίδης, καθηγητής έν Λονδίνφ
προσέφερε κατά τό 1888 δύο χιλιάδας λίρας χρυσάς ’Αγγλίας νά τό άγοράση, άλλ’ οί Εύκαρυανοί δεν έδέχθησαν νά τό πωλήσουν. Σήμερον τό Εύαγγέλιον τούτο διασωθέν εύρίσκεται είς τό μουσεΐον Μπενάκη.
Ιερ είς από τού 1850 καί μέχρι τής έκκενώσεως υπήρξαν δύο. Ό Π απά
Γιαννάκης Κελέσογλους, πάππος τού γράφοντος, ίερατεύσας περί τά 55 έτη
καί 6 Π α πά Θωμάς Τζίμπογλου.
Σχολείου εϊχον εν, είς τό οποίον. έφοίτων περί τά 60— 70 παιδιά αρρενα τά πλεΐστα καί όλίγιατα θήλεα. Καί μέχρι μεν τού 1.880 διδάσκαλοι διω-<
ρίζοντο είτε εκ τού χωρίου είτε καί έκ των πλησιοχώρων κωμοπόλεων άνθρω-
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ποι, οι όποιοι μεταξύ των άλλων επαγγελμάτων είχον και τό τού διδασκάλου
διά νά εξοικονομούν τά έξοδά το)ν. Εντόπιοι ήσαν οι: Χαράλαμπος Μορφίδης και Σάββας Γεωργίου κ.αί Ικανοί ξένοι, ών τά ονόματα μέ διαφεύγουν.
’Ενθυμούμαι δέ, οτι κατά τά μικρά παιδικά μου χρόνια είχον διδάσκαλον έκ
Σκοπού, ό οποίος ήτο συγχρόνως διδάσκαλος, σκυτοτόμος, "ψάλτης, κανδηλανάπτης, κωδωνοκρούστης, κυνηγός καί αλιεύς, έθεράπευε δέ έπιμελώς καί τον
Διόνυσον. 'Ό τα ν δέ άπελύθη ώς διδάσκαλος μετήρχετο αλληλοδιαδόχους τό
επάγγελμα τού κρεοπώλου καί τού άμπελοφύλακος. Μετά τό 1880 όμως τη
ένεργεία των χωρικών καί μερίμνη τού Φιλολογικού Συλλόγου τής Κωνσταν
τινουπόλεως διωρίζοντο διδάσκαλοι εύπαίδευτοι καί άρτίως με μορφωμένοι από
φοιτοι τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής ή καί τού Γυμνασίου Άδριανουπόλεως* ώς ήσαν λ.χ. οΐ Π έτρος Δαλαβέρας έκ Σαρ. Εκκλησιών, Μανασής
Π α π ά έκ Μακεδονίας, Κωνστ. Παπαδόπουλος έξ ’Ίμβρου καί άλλοι τινές.
4)

Π έτ ρα

Βορειοδυτικώς των Σαρ. ’Εκκλησιών εις άπόστασιν 12 χιλιομ. ( 2 ώρ.)
κεΐται ή κωμόπολις Πέτρα, έλληνικωτάτη αριθμούσα περί τάς 2 χιλιάδας
κατοίκους άπαντας "Ελληνας. Τό εδαφός της είναι πετρώδες, έξ ού καί τό
όνομά της. Πλησίον τής κωμοπόλεως σώζονται αρχαία φρούρια, έκ των όποι
ων τό Καστρόπλο εις ώριαίαν άπόστασιν προς άνατολάς είναι έκτισμένον
έπ’ άμφοτέρο^ν τών οχθών τού Τεκέ-Ν τερε, τό δέ, καλούμενον Παλιά Π έ 
τρα, μίαν ώραν περίπου προς βορράν. Ήμίσειαν ώραν προς Ά ν, καί εις
τήν θέσιν Μπογάδα εύρέθησαν αρχαία νομίσματα, πλίνθοι, κέραμοι κλπ.
Πολιτικώς ύπήγετο εις τό νομόν Σαρ. ’Εκκλησιών καί έκκλησιαστικώς
επίσης είς τήν Μητρόπολιν Σαρ. ’Εκκλησιών. Διετήρουν Δημοτικήν Σχολήν
καί Νηπιαγωγεΐον καί ’Εκκλησίαν τιμωμένην επ' όνόματι τής Κοιμήσεως
τής Θεοτόκου (τής Π αναγίας). Κατά τήν Ι5ην Αύγούστου, επέτειον τού Ί .
Ναού έτελεΐτο μεγάλη πανήγυρις έν Π έτρα εις ήν προσήρχοντο πλεΐστοι
προσκυνηταί έκ Σαρ. Εκκλησιών, Σκοπέλου καί τών άλλων πέριξ χωρίων καί
κωμοπόλεων. 01 κάτοικοι τής Π έτρας ώς καί τού 1 γ2 περίπου ώραν άπέχοντος βορείως Σκοπέλου ώμίλουν διάλεκτον άρχαΐζουσαν Ελληνικήν βεβαίως,
άλλα παρεφθαρμένην είς βαθμόν ώστε νά μή είναι καταληπτή είς τούς ακού
οντας αυτήν επίσης "Ελληνας. Λ.χ. έλεγον: Τέπκες = τί πεποίηκας- ταπήσω —- τί θά ποιήσιο. Γραμματκέ — (διδάσκαλε) ό πεθαμένος παντέχ’ σε νά
τον χορατέψης — όμιλήσης.
Οΐ Πετρηνοί εύ ρίσκο ντο εις καθημερινήν επικοινωνίαν μέ τάς Σαρ!
’Εκκλησίας, είς τήν αγοράν τών οποίων φέροντες έπώλουν ά'παντα τά προϊ
όντα των, ώς τυρόν, βούτυρον, σίτον, άλευρον, μέλι καί άλλα καί μέ τό άντίτιμον αυτών ήγόραξον τά άναγκαιούντα αύτοϊς.

Πολιτιστικοί σημειώσεις Νομοί 40 Εκκλησιών

5)

253

Σκόπελος

Κωμόπολις Έλλη νικώ τάχη κείμενη Β.Δ. των Σαράντα ’Εκκλησιών εις
άπόστασιν 17 χιλιομ. ήτοι 3^2 ωρών. Εις ήμίωρον άπόστασιν άνατολικώς διέρ
χεται δ ποταμός Τεκέ-Ν τερέ. Ενταύθα υπήρχε φρούριον οχυρόν κτισθέν
επί αυτοκράτορος Ανδρονίκου του νεωτέρου (1330) πλησίον του οποίου ευρέθησαν πολλά αρχαία νομίσματα.
Κατά την 'Ελληνικήν κατοχήν ύπήγετο εις τον νομόν Σαράντα ’Εκκλη
σιών. ΟΙ κάτοικοι 1500 τον αριθμόν διετήρουν έν Δημοτικόν Σχολείον με
'ένα διδάσκαλον. Διεκρίνοντο δέ καί αυτοί διά τήν Ιδιάζουσαν αυτών διάλε
κτον, καθ’ ήν ήκουέ τις πολλάς αρχαίας ‘Ελληνικάς λέξεις παρεφθαρμένας.
Άξιοσημείωτον δε εΐναι, πώς καθ’ ολην τήν ύποδιοίκησιν Σαρ. ’Εκκλη
σιών καί τοΰ ομωνύμου νομού μόνον αύταί αί δύο κωμοπόλεις Π έτρα καί
Σκόπελος μετεχειρίζοντο τήν χαρακτηριστικήν αυτήν διάλεκτον. Κατά τάς
πληροφορίας όμως, τάς οποίας εσχάτως έλαβον παρά τίνος Σαραντεκκλησιώτου και οΰτος παρά τοΰ προππάπου του, δικαιολογείται ή ίδιάζουσα διάλε
κτος τών κατοίκων Σκοπέλου καί Πέτρας, διότι ώς ή παράδοσις αναφέρει
σδτοι κατάγονται έκ τής νήσου Σκοπέλου, μιας τών Σποραδών, όπόθεν οί
πρόγονοι αυτών εις παρωχημένους χρόνους μετετοπίσθησαν υπό Τούρκου τί
νος Π ασά εις τήν παρά τάς Σαράντα Εκκλησίας περιοχήν. Καί τό όνομα
Σκόπελος δύναται κάλλιστα νά θεωρηθή ώς βεβαίωσις περί τής αλήθειας
τής παραδόσεως.
Οί κάτοικοι ήσχολοΰντο εις τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν.
Τά προϊόντα δέ έφερον, ώς καί οί Πετρηνοί, καί έπώλουν εις τήν αγο
ράν τών Σαρ. Εκκλησιών.
Π λήν τών βοών εις τάς γεωργικάς των εργασίας έχρησιμοποίουν καί
βουβάλους εύμεγέθεις καί ρωμαλέους καί έν καιρώ τοΰ τρυγητού κατήρχοντο
εΐς Σαρ. Έκκλησίαις διά νά σύρουν τούς ληνούς.
Μετά τήν έκκένωσιν τής Άνατ, Θράκης κατέφυγον εις τήν Ελλάδα.
2) ΤΠΟΔΙΟΧΚΗΣΙΣ ΒΡΤΣΕΩΣ
Ή Β ρ ύ σ ι ς (Μπουνάρ -Χ ισάρ) κείμενη Ν.Α. τής Γέννης καί τών Σ α 
ράντα Εκκλησιών απέχει τής μεν πρώτης περί τά 4 χιλιόμετρα, τής δέ δευτέρας περί τά 25 χιλιόμετρα καί κεΐται επί τής μεγάλης Θρακικής αρτηρίας
Άδριανουπόλεως — Σαράντα Εκκλησιών — Βιζύης — Τυρολόης — Σηλυβρίας — Κοινσταντινουπόλεως.
Τό Τουρκικόν όνομα «Μπουνάρ - Χισάρ» εξελληνίζομενον σημαίνει « Π η 
γών - Φρούριον» ή μονολεκτικώς «Βρυσόκαστρον». Τό πάλαι ώνομάζετο βρύσι; έκ τών άφθονων ύδάτων, τά οποία άναβλύζουσιν εις τό κέντρον αυτής.
Αυτό τό όνομα έπανέκτησε καί επί 'Ελληνικής κατοχής (1920— 1922).
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’Επί Τουρκοκρατίας ήτο έδρα ύποδιοικήσεοος (καϊμακαμλίκι) καί επί Ε λ 
ληνικής κατοχής ήτο επίσης ύποδιοίκησις Βρύσεως με 20 χιορία. Μέχρι τής
ανταλλαγής των πληθυσμών κατφκεΐτο υπό 4.000 κατοίκων, έκ των οποίων
οί 2.500 'Έλληνες, ot δέ λοιποί Τούρκοι καί Βούλγαροι.
'Η Βρύσις κεΐται έν μέσω εύρυτάτης πεδιάδος κατ’ εξοχήν ευφόρου καί
μάλιστα σιτοφόρου. Διό καί οί κάτοικοι λόγω τής εξαιρετικής γονιμότητος
τής περιφέρειας ταύτης ήσχολούντο εις την γεωργίαν καί τό έμπόριον των
σιτηρών.
Διετήρουν μίαν ’Αστικήν σχολήν, μετά 00 μαθητών, εν ΠαρΟεναγωγεΐαν καί δύο ναούς. Έκκλησιαστικώς ύπήγετο εις την Μητρόπολιν Σαράντα
Εκκλησιών, επί δέ τών Βυζαντινών ήτο έδρα ιδίας Μητροπόλεως.
'Η κωμόπολις αΰτη έγινε γνωστή τώ 1912 κατά τον α' Βαλκανικόν πό
λεμον έκ τών μαχών, αί όποϊαι ελαβον χώραν πέριξ αυτής μεταξύ Τούρκων
καί Βουλγάρων. Τή 29η ’Οκτωβρίου ή πόλις κατελήφθη τό δεύτερον υπό
τών Βουλγάρων, άλλ’ έγκατελείφθη τον ’Ιούλιον τού 1913, δτε ήρχισαν τον
πόλεμον εναντίον τών Ελλήνων καί τών Σέρβων καί άνεγνωρίσθη ώς Τουρ
κική δυνάμει τής συνθήκης ειρήνης Κωνσταντινουπόλεως τή 29η Σεπτεμ
βρίου 1913.
Γ έ ν ν α . — Ν.Α. του Σκοπού καί εις άπόστασιν 12 χιλιομέτρων ήτοι
2Υ2 περίπου ωρών κεΐται ή κωμόπολις αύτη τού νομού Σαράντα Εκκλησιών.
Εύρίσκεται έν μέσφ πεδιάδος εύφορωτάτης, τήν οποίαν οί κάτοικοι αυτής
μετ’ έπιμελείας καλλιεργούντες παρήγον σίτον εκλεκτόν έξάγοντες αυτόν εις
Σαρ. ’Εκκλησίας, Άδριανούπολιν καί Κωνσταντινούπολιν. ’Ρίπίσης ηύδοκίμουν τά πεπόνια καί τά καρπούζια. Εύνόητον λοιπόν είναι, οτι οί κάτοικοι,
αυτής κατεγίνοντο είς τήν γεωργίαν, κηπουρικήν καί κτηνοτροφίαν. Αόγω
τών άφθονων καί διαυγών ύδάτων, τού υγιεινού κλίματος, τής γονιμότητος
τού εδάφους καί τής ευφυΐας καί φιλοπονίας τών κατοίκων έθεωρεΐτο μία τών
ακμαιότερων κωμοπόλεων τής Άνατολ. Θράκης.
Τά άφθονα ύδατα πηγάζουν ένιός αυτής καί έκ πολλών πηγών (έξ ού
πιθανώς καί τό ονομα Γέννα). Έ κ τών πηγών τούτων πιθανολογείται, οτι
έπήγαζε καί ό υπό τού Ηροδότου μνημονευόμενος ποταμός «Τέαρος» ίσως ό
σημερινός Γέννα - Ντερεσί τουρκιστί, ό'στις πολύ νοτιώτερον χύνεται εις τον
Έργίνην. Ενταύθα, παρά τον Τέαρον, στρατοπεδεύσας ό Δαρεΐος, δτε έξεστράτευσε κατά τών Σκυθών καί «ήσθείς τώ ποταμω στήλην έστησε».
Αί πηγαί, περί ών ανωτέρω γίνεται λόγος, είναι πέντε: 1) ή μεγάλη
πηγή, ή καλουμέννη καμάρα, 2) ό τσέσμαρος, 3) τό τσεσμόπλο, 4 καί ο)
δύο πηγαί εντός οικοπέδων. Έκτος τούτων υπάρχουν καί άλλαι πολλαί μικραί, φαίνεται δέ οτι τό μέρος τούτο είναι κοίτη ή δεξαμενή ύπογείων ύδά
των. Π ολλαί καί διάφοροι παραδόσεις ύπάρχουσι περί τών πηγών τούτων.
’'Αλλοι μεν λέγουν, οτι τό ύδωρ τών πηγών τούτων έρχεται δι’ ύπογείων όχε-
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των εκ μακράς άποστάσεως και διηγούνται, οτι δύτης τις είσδύσας υπό την
καμάραν μιας των πηγών προύχώρησεν επί 10— 12 μέτρα ύπό την γην χω
ρίς νά εύρη την άκραν τού οχετού. Κατ’ άλλην παράδοσιν τό ύδωρ δι’ υπο
γείων οχετών έρχεται έκ τού Δουνάβεως. Συμπεραίνουσι δε τούτο από τούς
ίχθεΐς τούς όποιους άλιεΰουν εις τάς πηγάς καί μάλιστα από τό μέγεθος με
ρικών, οι όποιοι ποτέ δεν ήτο δυνατόν νά φθάσωσιν εις τοιούτον αξιοσημεί
ωτου μέγεθος, εάν έγεννώντο καί ηυξανον εντός των πηγών τούτων.
Δεν είναι γνωστόν πότε έκτίσθη, αλλά πάντως ύπήρχεν επί Βυζαντινών,
διότι έσώζετο μέχρι τής εξόδου (1922) ναός τής Π αναγίας φέρων χρονο
λογίαν 714.
'Ο πολιτισμός τής Γέννης ήτο καθ’ όλα ό'μοιος προς τον τού πλησιό
χωρου Σκοπού. Ή διάλεκτός της ούσιωδώς διέφερεν από την τού Σκοπού.
’Ενώ οί Σκοπιανοί είναι απότομοι άποκλίνοντες μάλλον προς την διάλεκτον
Κωνσταντινουπόλεως, οί Γεννιώται σύρουσι την φωνήν των καί ομοιάζουν
κατά τούτο προς τούς κατοίκους τής Β ρύσεως, Άρκαδιουπόλεως καί προς
αυτούς τούς Άδριανουπολίτας. Τά ήθη καί έθιμα ήσαν τά αυτά προς τά τού
Σκοπού.
Καί ή κωμόπολις αύτη υπήρξε πολύπαθης. Κατά τον Ρωσσοτουρκικόν
πόλεμον τού 1877 πολυάριθμοι Τούρκοι φεύγοντες προ τών Ρώσσων από
βορρά προς την διεύθυνσιν Κωνσταντινουπόλεως κατέστρεφον πάν τό προ
στυχό ν καθ’ οδόν, Διήλθον καί διά τού Σκοπού, άλλα προ τής έρρωμένης καί
πεισματώδους άντιστάσεως τών Σκοπιανών ούδέν κατώρθωσαν. Εύρόντες Ο
μως μετ’ ολίγον ασθενή την φρούρησιν τής Γέννης είσήλθον εις αυτήν λαφυραγωγήσαντες τάς οικίας καί εΐτα έμπρήσαντες αύτάς, πλείστους έκακοποίησαν καί μερικούς έφόνευσαν.
Κατά τό 1914 δεν διέφυγε την μετατόπισιν καί κατά τό 1922 εσχε καί
ή Γέννα την τύχην τής λοιπής Ανατολικής Θράκης. Είχε 3.000 κατοίκους,
έκ τών οποίων 2.000 ήσαν "Ελληνες καί οί 1.000 Βούλγαροι.
Σ κ ε π α σ τ ό ν . — Εις άπόστασιν 16 χιλιομ. Β.Α. τού Σκοπού έκειτο
ή κωμόπολις Σκεπαστόν εις τάς υπώρειας τού ορούς Μαγχιά ύψους 1031 μ.
Τό κλίμα της υγιεινότατου, τον δέ χειμώνα πίπτει άφθονος χιών καλύπτουσα
τάς οικίας καί ιδίως τάς μικράς και χαμηλάς σχεδόν έξ ολοκλήρου, έξ ού
καί τό όνομα.
Οί κάτοικοί της διεκρίνοντο διά τά πατριωτικά των αισθήματα καί διά
την γενναιότητά των. Πολλοί έξ αυτών άψηφοΰντες τά πάντα καί αυτήν την
ζωήν των συνειργάζοντο μετά τών ελληνικών αντάρτικών σωμάτων παρέχοντες αύτοίς πάσαν συνδρομήν καί ευκολίαν εις την κατά τών επιδρομέων Κο
μιτατζήδων δράσίν των ώς καί κατά τών Τούρκων. Διό καί ικανοί συλλαμβανόμενοι κατά καιρούς έρρίπτοντο εις τάς φυλακάς υφιστάμενοι τά πάνδεινα.
Ήσχολοΰντο εις την γεωργίαν καί εις την άνθρακοποιΐαν, επίσης δέ
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καί εις τήν παρασκευήν παντός είδους οικοδομήσιμου ξυλείας.
Έ π ί Ελληνικής κατοχής ΰπήγετο εις την ύποδιοίκησιν Β ρύσεως τοΰ
νομοΰ Σαράντα Εκκλησιών. Ή ρίθμει περί τάς 2.000 κατοίκων, οί όποιοι διετήρουν εν άρρεναγωγεϊον καί εν παρθεναγωγείον.
Γ ι α ν τ ζ ι κ λ ά ρ . — Χωρίον άπέχον νοτίως τής Γέννης 6 χιλιόμ. ήτοι
μίαν ώραν καί τέταρτον περίπου καί 5 χιλιόμ. Ν.Δ. από τής Β ρύσεως. Διέρ
χεται διά μέσου αυτού ο ποταμός τής Γέννης (Γέννα - Ντερεσί).
Κατά την ανταλλαγήν των πληθυσμών είχε 1.500 κατοίκους "Ελληνας
διατηροΰντες σχολείο ν καί εκκλησίαν.
Ή περιοχή τοΰ χωρίου τούτου οΰσα έπέκτασις τοΰ πεδινού μέρους τής
Γέννης καί Β ρύσεως είναι κατάλληλος διά την γεωργίαν, διό καί οί κάτοικοι
αύτοΰ κατεγίνοντο εις τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν.
’Επί 'Ελληνικής κατοχής ύπήγετο εις τήν ύποδιοίκησιν Β ρύσεως τού
νομοΰ Σαράντα ’Εκκλησιών.
3) ΤΠΟΛΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΡΤΙΣΚΟΤ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ)

Μ π α μ π ά - Έ σ κ ί . — 'Η υπό τήν Τουρκικήν ταύτην ονομασίαν κωμόπολις ή άπέχουσα νοτίως μεν τών Σαράντα Εκκλησιών 26 χιλιόμ. Ν.Α.
δέ τής Άδριανουπόλεως 56 χιλιόμ. καί βορείως τοΰ Έ ργίνη 7 χιλιόμ. φέρε
ται άνά τούς αιώνας ύπό ποικίλας παραλλαγάς. Ούτως υπό τόύν αρχαίων γε
ωγράφων ονομάζεται μέ τό θρακικόν ονομα Βουρτουδιζός, κατά τον Η ' αι
ώνα άναφέρεται μέ τό όνομα Βουλγαρόφυγον καί ύπό άλλας ακόμη ονομασίας.
Κατά τήν Ελληνικήν κατοχήν μετωνομάσθη εις Άρτίσκον ή Έλευθεράς
καί ήτο έδρα ομωνύμου ύποδιοικήσεως τοΰ νομοΰ Σαράντα ’Εκκλησιών. Ή
κωμόπολις αύτη συνεδέετο μέχρι τοΰ 1910 δι’ αμαξιτής όδοΰ μετά τών Σαρ.
Εκκλησιών καί μετά τοΰ ομωνύμου σταθμού ευρισκομένου 7 χιλιόμ. πέραν
τής κωμοπόλεως καί έπί τής γραμμής Άδριανουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως.
Π άντες όσοι, εκ Σαράντα ’Εκκλησιών, Σκοπού καί τών περίχωρων έπεθύμουν
νά ταξειδεύσουν εις Κωνσταντινούπολιν διήρχοντο διά Μπαμπά - Έσκί καί
κατέληγον μετά V/2 ώραν εις τον ομώνυμον σταθμόν. Μέσα συγκοινωνίας
μέχρι τής κατασκευής τής σιδηροδρομικής γραμμής ήσαν τετράτροχοι άμαξαι (μπρίτσκες), άμαξαι μέ ελατήριου κάτωθεν καί συρόμεναι δι’ ενός ή δύο
ίππων, νταλίκες, δηλαδή άμαξαι άνευ ελατηρίου συρόμεναι συνήθως δι’ ενός
ίππου, λαντό, άμαξαι πολυτελείας ούτως είπεΐν καί συρόμεναι πάντοτε διά
δύο ίππων, ήμιόνων, όνων κλπ.
’Από τοΰ 1910 όμως συνεδέθη ή πόλις τών Σαράντα Εκκλησιών διά
σιδηροδρομικής γραμμής καταληγούσης εις τό χωρίον Άλπολοΰ, μετονομασθέντος ούτω τοΰ στάθμου Βαβά - Έσκί εις σταθμόν Άλπολοΰ, μετά τής
γραμμής Άδριανουπόλεως — Κωνσταντινουπόλεως.
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Κατοίκους εϊχεν ή κωμόπολις 3.200, οι όποιοι συνετήρουν δύο Δημο
τικά σχολεία άρρένων με 70 μαθητάς καί 2 διδασκάλους, εν νηπιοπαρθεναγωγεΐον μέ 50 μαθήτριας καί μίαν διδασκάλισσαν καί 'ιερόν ναόν. Τα σχο
λεία των έστεροΰντο μονίμων πόρων, συνετηροΰντο δέ διά των προσόδων τοΰ
ναού καί εκτάκτων εισφορών καί επιδομάτων. Κατεγίνοντο δέ εις την γειοργίαν καί τό εμπόριον, τό όποιον ηκμαζεν λόγω της συγκεντρώσεως διά τής
κωμοπόλεώς των εις τον σταθμόν πάντων των προϊόντων των εκ των πέριξ
εις μεγάλην ακτίνα χωρίων.
Ά λ ι π λ ή . — Χο)ρίον τής ύποδιοικήσεως Άρτισκοΰ (Μ παμπά- Έσκί)
τοΰ νομοϋ Σαράντα Εκκλησιών άπέχον Ν.Α. τοΰ Μ παμπά-Έ σκί 6 χιλιόμ.
καί κείμενον εντός πεδιάδος διαρρεόμενης ένθεν μεν υπό τοΰ ποταμοΰ Έ ργίνη, ένθεν δέ ύπό δύο παραποτάμων αύτοΰ καί διά τοΰτο εύφορωτάτης καί
καταλλήλου διά την σιτοπαραγωγήν. Έπ'ι Ελληνικής κατοχής είχε 1.200 κα
τοίκους ασχολούμενους εις την γεοοργίαν. Διετήρουν εν δημοτικόν σχολείο ν
άρρένων μέ 50 μαίίητάς καί ενα διδάσκαλον, έν παρθεναγωγείων μέ μίαν διδασκάλισσαν καί 30 μαθήτριας. Εΐχον δέ καί ενα ναόν μέ 3 ιερείς. Αιεκρίνοντο διά την σωματικήν ρώμην τθ)ν καί πολλοί έκ τούτων άντιμετώπιζον πολλάκις έπιτυχώς Τούρκους παλαιστάς έπαγγελματίας καί εγνωσμένης ίκανότητος.
Γ ε ν ή κ ι ο ϊ . — Χωρίον 'Ελληνικώτατον τής ύποδιοικήσεως Άρτισκοΰ
(.Ελεύθερων) τοΰ νομοΰ Σαράντα Εκκλησιών. Κεΐται εις άπόστασιν 12 χιλιομ. βορείως τοΰ Βαβά - Έσκί επί τοΰ έκ Σαράντα Εκκλησιών καταρρέοντος
Μεγάλου ποταμοΰ. Διετήρουν Δημοτικόν σχολείο ν καί Νηπιαγωγεΐον καί ένα
ναόν μέ ενα ιερέα. Έ πί τής Ελληνικής κατοχής μετωνομάσθη Άέτιον. Οΐ
κάτοικοί του άνερχόμενοι εις 768 κατεγίνοντο εις την γεωργίαν καί κατά την
ανταλλαγήν των πληθυσμών κατέφυγον τω 1923 εις την 'Ελλάδα.
Εις την ύποδιοίκησιν ταύτην άνήκον καί τά χωρία: Ναδιρλή, Δογάντζα,
Ίμαμπαζάρ, Κουμπουρλάρ, Κουλελί, Καραχαλήλ καί τινα άλλα.
Σημειωτέον ότι εις Καραχαλήλ, Ίμαμπαζάρ, Ναδιρλή καί άλλα τινά
χωρία τής ύποδιοικήσεως ταύτης οΐ 'Έλληνες ώμίλουν την Τουρκικήν γλώσ
σαν ώς μητρικήν των, πράγμα ασυνήθες διά την Ανατολικήν Θράκην. Καί
τοΰτο οφείλεται, ώς καί αλλαχού είπον, εις την απρονοησίαν καί αδιαφορίαν
τόσον τής Εκκλησιαστικής μας αρχής, όσον καί εις τάς Έλλη νικάς Προξενικάς άρχάς. Διότι, εάν έλαμβάνετο έγκαιρος πρόνοια καί ΐδρύοντο ενωρίς
σχολεία καί άρρεναγωνεΐα βεβαίως, ίδίρ όμως Νηπιαγωγεία καί Π αρθενα
γωγεία, εις τά όποια νά δοθή ύψίστη σημασία, καθόσον είναι γνωστόν, ότι
ή γλώσσα τών τέκνων έξαρτάται καί οφείλεται είς τάς μητέρας προ παντός,
δεν θά έγεννώντο ζητήματα προπαγάνδων Βουλγάρων, Σέρβων, ’Αλβανών,
Ρωμούνων κ.ά.
"Οταν κατά τό 1904 ήμουν διευθυντής τών Σχολών Σουφλίου έκαμα
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είσήγησιν επί του ζητήματος τούτου εις τινα των Ελλήνων Προξένων Ά δριανουπόλεως καί έπέστησα την προσοχήν του επ’ αύτοΰ· προσεποιήθη δτι μέ
ήκουσε μετά προσοχής, άλλ’ ούδέν μετρον έλήφθη προς ■θεραπείαν τοΰ κακού.
Πλήν τούτου εις τινα των ανωτέρω χωρίων έπετρέπετο έλαφρφ τω συνειδότι
ή έπιγαμία μετά Βουλγαρίδων, τό όποιον συνετέλει εις την νύθευσιν τής τε
γλώσσης καί τοΰ φρονήματος.
4) Τ Π Ο Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ ΙΣ ΑΡΚ ΑΔΙΟΤΠΟ ΛΕΩ Σ
(ΔΟ ΤΛΕ - Μ Π Ο ΤΡΓΑ Σ)

Λ ο υ λ έ - Μ π ο υ ρ γ ά ς.— Ή πόλις αΰτη κεΐται εν μέσω εκτεταμένης
καί εύφορωτάτης πεδιάδος διαρρεόμενης υπό τοΰ ποταμού Έργίνη καί των
παραποτάμων αύτοΰ. ’Απέχει δέ του ποταμού τούτου περί τά 5 χιλιόμ. (1
ώραν). ’Αριστερόθεν καί πολύ πλησίον τής πόλεως διέρχεται ποταμός «Καραγάτς - Ντερεσί» λεγόμενος τουρκιστί, ό όποιος ολίγον νοτιώτερον χύνεται
εις τον Έργίνην.
’Απέχει περί τά 6 χιλιόμ. βορείως τής σιδηροδρομικής γραμμής Κων
σταντινουπόλεως — Άδριανουπόλεως, 21 χιλιόμ, άνατολικώς τοΰ Β α β α -Έ σ κ ί
καί περί τά 72 χιλιόμ. Ν.Δ. τής Άδριανουπόλεως.
Ήόνομασία είναι τουρκική, πιθανώς από των πύργων τοΰ φρουρίου
της ή από τής έν τή πόλει ταύτη ασκούμενης βιομηχανίας των καπνοσυρίγ
γων (Τουρκ. λουλάς). 'Η προ του δ' αίώνος ονομασία της ήτο Βεργούλη,
λέξις Θρακι.κή* επί Θεοδοσίου δμως τοΰ Μεγάλου άνακτισθεϊσα ώνομάσθη
προς τιμήν τοΰ υιού του Άρκαδίου, Άρκαδιούπολις, ή οποία ήκμασε μέν καί
άνεπτύχθη, ύπέστη όμως καί πολλάς έπιδρομάς καί δηώσεις διά μέσου των
αιώνων ύπό των Γότθων, των Βησιγότθων τοΰ Άλαρίχου, των Σκλα-βήνων
καί θύννων επί αύτοκράτορος Μαυρίκιου καί τοΰ Κρούμου, επί Λέοντος τοΰ
’Αρμενίου.
Τω 1204 κατελήφθη ύπό των Φράγκων, ως καί ή λοιπή Θράκη, οπότε
πλεΐστοι Άρκαδιουπολΐται έφονεύθησαν, ή δέ πόλις κατεστοάφη. Την κατα
στροφήν μετ’ ολίγον ουνεπλήρωσαν οί Βούλγαροι ύπό τον Σκυλογιάννην.
Βραδύτερον ό Ίοίάννης δ Καντακοΐ'ζηνός άνήγειρε τά τείχη τής πόλεως,
άλλ’ αΰτη παρέμεινεν έ'κτοτε έν παρακμή, μέχρις ού κατέλαβον αύτήν οΐ
Τούρκοι προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.
Τω 1912 πλησίον τής Άρκαδιουπόλεως συνεκροτήθη μάχη μεγάλη με
ταξύ Βουλγάρων καί Τούρκων, καθ’ ήν νικήσαντες οί πρώτοι, κατέλαβον την
πόλιν, τήν οποίαν κατεΐχον, μέχρις ού κατά τό 1913 "Ελληνες καί Σέρβοι ένίκησαν τούς Βουλγάρους, οπότε οί Τούρκοι αμαχητί άνακατέλαβον αύτήν.
Τ φ 1920 ήλευθερώθη ύπό τοΰ Ελληνικού στρατού, άλλ’ ή ελευθερία
της διήρκεσε πολύ ολίγον, διότι μετά τήν μεγάλην εθνικήν συμφοράν τού
1922 παρεδόθη καί πάλιν εις τούς Τούρκους.
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Κατά τούς τελευταίους χρόνους λόγφ τού γονίμου έδάφου της, της πλού
σιας παραγωγής των γεωργικών καί κτηνοτροφ ικών προϊόντων της, τής γειτνιάσεως αυτής προς την Κωνσταντινούπολή καί τής εύκολου καί τακτικωτάτης συγκοινωνίας διά τής ολίγον νοτίως διερχομένης σιδηροδρομικής γραμ
μής, τό έμπόριον αυτής άνεπτύχθη εις ούτως επίζηλον βαθμόν, ώστε δικαίως
νά θεωρήται ώς μία των εύπορωτέρων καί ευτυχέστερων πόλεων τής Άνατολ.
Θράκης.
Τ φ 1901 συνεστήθη αγαθοεργός ’Αδελφότης «ή Όμόνοια» αριθμούσα
50 μέλη, έκαστον των οποίων κατέβαλλεν έτησίως ήμίσειαν λίραν τουρκίας.
Έ κ των πόρων τούτων, έκ συνεισφορών εκτάκτων καί έκ λαχείων καί θεα
τρικών παραστάσεων είσέπραττον ή ’Αδελφότης έτησίως περί τάς 60—70
λ. τ. Έ κ τούτων τό 1)3 διετίθετο υπέρ άναξιοπαθουσών οικογενειών, τό δε
υπόλοιπον αίξανόμενον κατ’ έτος προωρίζετο διά την άνέγερσιν διδακτηρίου
ανταξίου τοΰ προορισμού του καί ώς βλέπομεν κατωτέρω ό πόθος των ούτος
έλαβε σάρκα καί οστά.
Ή πόλις κατωκεΐτο υπό 5.000 Ελλήνων, 2.000 Τούρκων καί 300 πε
ρίπου ’Ισραηλιτών. ΟΙ 'Έλληνες διετήρουν εξατάξιον μικτόν Δημοτ. Σχο
λείο ν μέ 5 διδασκάλους καί 250 μαθητάς διά τό όποιον έκτισαν ωραίον καί
μεγαλοπρεπές διδακτήριον, οπερ οΐ Τούρκοι έπυρπόλησαν καί μέγαν ναόν
τιμώμενον έπ’ δνόματι τού 'Αγίου Λημητριού μέ 3 ιερείς. Μετά την έξοδον
των Ελλήνων ή πόλις περιέπεσεν εις μαρασμώδη κατάστασιν καί σήιιερον
παρακμάζουσα δσημέραι κατήντησε νά γίνη έν άπό τά πολλά χωρία.
Α ϊ β α λ ή . — Χωρίον άνήκον εις την ύποδιοίκησιν Άρκαδιουπόλεως
(Λουλέ - Μπουργάς) τού νομού Σαράντα Εκκλησιών καί άπέχον 7 χιλιόμ.
Β.Α. τού Αουλέ - Βουργάς. ’Επί 'Ελληνικής κατοχής μετωνομάσθη Κύδωνες,
διότι άϊβά τουρκιστί σημαίνει κυδώνια, καί είχε 524 κατοίκους, οΐ όποιοι κατεγίνοντο εις την γεωργίαν. Εΐχον ναόν τιμώμενον έπ’ όνόματι τού 'Αγ. ’Α
θανασίου, ιερείς δύο, μίαν Δημοτικήν Σχολήν μέ ένα διδάσκαλον αντί 12 λ.
χρυσές έτησίως, 50 μαθητάς καί μαθήτριας.
Ά χ μ ε τ β έ η.— Χωρίον τής ώς άνω ύποδιοικήσεως καί τού αυτού νο
μού. ’Απέχει άνατολικώς τοΰ Λουλέ - Μπουργάς 19 χιλιόμ. ήτοι περί τάς 4
ώρας. ΤΗτο Έλληνικώτατον χωρίον, παρά τό ξενικόν ονομα, αριθμούν προ
τής έκκενώσεως τής Ανατολικής Θράκης 1.000 κατοίκους ασχολούμενους είς
την γεωργίαν. Εΐχεν ένα ναόν μέ 2 ιερείς καί μίαν Δημοτικήν Σχολήν μέ
ένα διδάσκαλον καί ,80 μαθητάς καί μαθήτριας. Έ πί τής Ελληνικής κατο
χής μετωνομάσθη Στρατηγεΐον.
Σ α τ ή κ ι ο ϊ.— Χωρίον τής ύποδιοικήσεως Άρκαδιουπόλεως καί τού
ίδιου ώς άνω νομού. ’Απέχει 12 χιλιόμ. Β.Α. τοΰ Αουλέ - Βουργάζ. Π ρο
τής ανταλλαγής τών πληθυσμών εΐχεν 704 κατοίκους. 'Τπό των Ελλήνων
έκαλείτο 'Ά γιος ’Ηλίας.
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Τ σ ι φ λ ί κ - κ ι ο ϊ.— Χωρίον τής αυτής ώς ανω ύποδιοικήσεως καί
τοΰ αυτού νομού. ’Απέχει 17 χιλιόμ. (3^2 ώρας) Ν.Α. τής Άρκαδιουπόλεως.
’Επί τής 'Ελληνικής κατοχής μετωνομάσθη εις Βερωνήν. Ή ρίθμει περί τούς
1.000 κατοίκους "Ελληνας καταγινομένους εις την γεωργίαν, εΐχεν ένα ναόν
μέ 2 Ιερείς, Δημοτικήν Σχολήν μέ ένα διδάσκαλον καί 50 μαθητάς, εκκλη
σιαστικούς δέ ύπήγετο ΐίς τήν Μητρόπολιν Βιζύης.
Μ ε σ σ ή ν η.— Πόλις Μεσαιωνική τής ’Ανατολικής Θράκης άπέχουσα 20 χιλιόμ, ήτοι 4 ώρας Ν.Α. τής Άρκαδιουπόλεως άποικισθεϊσα κατά
παράδοσίν τινα υπό άποίκων Μεσσηνίων επί τής δέσεως τής υπό τοΰ ’Αττίλα
καταστραφείσης τώ 443 μ.Χ. αρχαίας Δρουμπάρας καί έχουσα ανεξάρτητον
Επισκοπήν. Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ήτο μικρόν καί άσημον χωρίον
αριθμούν περί τούς 750 κατοίκους ασχολούμενους εις τήν γεωργίαν, υπαγό
μενους θρησκευτικών εις τήν Μητρόπολιν Βιζύης καί διατηροΰντας Δημο
τικόν Σχολεϊον μέ 35 μαθητάς καί ένα διδάσκαλον. Ναόν ένα μέ ένα ιερέα.
Ή ύποδιοίκησις αίίτη είχε καί άλλα χωρία αρκετά, περί τά 15, άλλα μι
κρά καί άσημα κάτοικού με να άπαντα ύπό 9 χιλιάδων ώς έγγιστα κατοίκων
ασχολούμενων εις τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.
5) ΤΠ'ΟίΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΒΙΖΤΗΣ

Β ι ζ ύ η . — Πόλις τής Θράκης άπέχουσα σήμερον 49 χιλιόμ. Ν.Α. των
Σαράντα ’Εκκλησιών. Τό πάλαι έκειτο επί υψηλού, λόφου υπώρειας τίνος
τοΰ Μικρού Αίμου (Στράντζα) ήτο πρωτεύουσα του βασιλείου τών Ό δ ρ ο 
σών καί υπήρξε τό φυσικόν προπύργιον κατά τών από Βορρά επιδρομέων,
τών οποίων σκοπός ήτο ή διαρπαγή καί ή λεηλασία τής πλούσιας συγκομιδής
τής χώρας. Διά τοΰτο από άρχαιοτάτων χρόνων ώχυρώθη δι’ ίσχυροτάτων
τειχών καί πελωρίων πύργων ύπό τών διαφόρων ’Εθνών, τά όποια έκυριάρχησαν τής χώρας ταύτης. Ή σ α ν δέ ταϋτα: "Ελληνες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι,
Βυζαντινοί, Φράγκοι, πάλιν Βυζαντινοί καί τέλος Τούρκοι. Έ ξ όλων τών
πόλεων τής Θράκης μόνον ή Βιζύη καί ή Σηλύμβρια ήδυνήθησαν ν’ άντισταθώσι κατά τών έκάστοτε επιδρομέων χάρις είς τά ισχυρά αύτών φρούρια.
Καί αυτοί οί Τούρκοι, οί όποιοι κατέκτησαν ολόκληρον σχεδόν τήν Θράκην,
μόνον τήν Βιζύην δεν κατώρθωσαν νά εκπορθήσουν, καί μόνον κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως επί Μωάμεθ τού Πορθητού
έκυρίευσεν αυτήν, κατά μήνα Μάρτιον τού 1453, ό Καρατζα - Βέης.
'Η σημερινή πόλις κείται επί τής οδού τής άγούσης από Άδριανουπόλεως διά Σαράντα ’Εκκλησιών, Βιζύης καί Μέτρων είς Κωνσταντινούπολιν.
Είναι έκτισμένη επί γραφικωτάτης τοποθεσίας ύψους 280 μ. δεσπόζουσα τής
μεγάλης καί εύφορωτάτης πεδιάδος, τήν οποίαν διαρρέουσιν οί παραπόταμοι
τού Έργίνου πηγάζοντες έκ τού παρά τήν πόλιν καταφύτων χαμηλών ,ύπω-
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ρειών τοϋ Μικρού Αίμου, α! όποΐαι απέχουν περί τάς 5— 8 χιλιόμ. και έχουν
ύψος 400 μ.
Έ π! Τουρκοκρατίας ήτο έδρα ΰποδιοικήσεως υπαγόμενης εις την επαρ
χίαν Σαράντα Εκκλησιών και έδρα Πρωτοδικείου.
Επίσης καί επί Ελληνικής κατοχής (1920—-1922) έχουσα ύπ’ αύτήν
30 χωρία, των όποιων ό ολικός πληθυσμός άνήρχετο κατά την άπογραφην
του 1920 εις 11.500 περίπου. Οί κάτοικοι τής πόλεως άνήρχοντο μέχρι τής
έκκενώσεως τής ’Ανατολικής Θράκης εις 3.400 'Έλληνας πλήν δλιγίστων
Τούρκων. Διετήρουν ΆρρεναγωγεΤον καί Παρθεναγωγεΐον, εις τά όποια ecpoiτων περί τούς 300 μαθηταί.
01 κάτοικοί της έπεδίδοντο ώς επί τό πολύ είς την γεωργίαν, αμπε
λουργίαν, υλοτομίαν και κτηνοτροφίαν μόλις άποζώντες έκ των προϊόντων τής
χώρας των. ’Από εμπορικής άπόψεως έμειονέκτουν ο! Βιζυηνοί ελλείψει επαρ
κούς συγκοινωνίας, Ιδίως δέ μετά τής θαλάσσης καί των διαφόρων εμπορι
κών κέντρων.
Έκκλησιαστικώς ή Βιζύη ένωρίτατα άνεδείχθη είς έδραν αρχιεπισκο
πής άναφερομένη ή πρώτη τή τάξει επί Αέοντος τού Σοφού (886— 912).
Μέχρι τής έκκενώσεως τής Θράκης ήτο έδρα Μητροπολίτου.
Έ κ Βιζύης κατήγετο ό λόγιος καί ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός γεννη
θείς τω 184,8 καί άποθανών τω 1894. ’Έγραψε πλεΐστα έργα πεζά καί εις
ποίησιν. Μεγαλυτέρας σημασίας τού ποιητικού είναι τό διηγηματογραφικόν
έργον του, δικαίως δέ θεωρείται ώς ό πρώτος δημιουργός τού Ελληνικού
διηγήματος.
Τ ο π τ σ ί κ ο ϊ . — Χωρίον έν τή ύποδιοικήσει τής Βιζύης άπέχον 10
χιλιόμετρα Ν.Α. αύτής καί εχον κατοίκους "Ελληνας 422 επί 'Ελληνικής κα
τοχής. Τό έξελληνισθέν όνομά του ήτο Τοπικόν.
Σ ο φ ί δ ε ς . — Χωρίον τής ΰποδιοικήσεως Βιζύης τού νομού Σαράντα
Εκκλησιών άπέχον βορείως αύτής 10 χιλιόμ. κεΐται έν μέσω δασωδών εκτά
σεων. Π ρό τής ανταλλαγής των πληθυσμών είχε περί τούς 2.000 κατοίκους
έξαρτωμένους έκκλησιαστικώς από τής Μητροπόλεως Βιζύης καί συντηρούντας Δημοτικήν Σχολήν καί περικαλλή ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου. Κατ’ άρχάς ήτο τσιφλίκι καλούμενον Έρχασίν Τσιφλιγή. Π ρο τριών όμως καί πλέον
αΙώνων συνοικισθέν έκ τής τότε άκμαζούσης κωμοπόλεως 'Αγ. Γεωργίου,
τουρκιστί καλούμενου Έδρενλή, έκλήθη κατά τινας Έβρεντζίκ, κατόπιν δε
Σοφίδες ή Σοφίδαι.
Είς την ύποδιοίκησιν Βιζύης άνήκον καί τά χωρία Μαγκριώτισσα, Ά ζδούγα, "Αγιος Γεώργιος, "Αγιος Ιωάννης, Μουσελίμ, Κρυόνερον, ΓΙινακάς
καί τινα άλλα χωρία ήττονος σημασίας, τών οποίων οί κάτοικοι συνεποσοΰντο
είς S περίπου χιλιάδας ασχολούμενοι εις τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν καί
άνθρακοποιΐαν,
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6) Τ-ΠΟΛΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΤ
(Σ Α ΡΑ Ι')

Σ ά ρ ά ϊ . — ’Απέχει 23 χιλιόμ. Ν.Α. τής Βιζύης,καί 25 Ν.Δ. τής Μή
δειας. Έ πί Ελληνικής κατοχής μετωνομάσθη εις Ανακτόρων κατά μετάφρασιν τής λέξεως Σαράι σημαινούσης έν τή τουρκική άνάκτορον. ^Ητο έδρα
ομωνύμου ύποδιοικήσεως τού νομού Σαράντα Εκκλησιών. Καθ’ ον χρόνον
έτέλει υπό την Ελληνικήν διοίκησιν είχε 3.358 κατοίκους.
Τ σ α κ λ ή . — Χωρίον τής ώς ανω ύποδιοικήσεως τοΰ νομού Σαράντα
’Εκκλησιών άπέχον 11 χιλιόμ. Ν.Α. τής Βιζύης καί 8 χιλιόμ. Β.Δ. τοΰ Σα
ράι. Π ρο τής ανταλλαγής τών πληθυσμών είχε 1.152 κατοίκους. Μετωνομάσθη δέ επί Ελληνικής κατοχής ε’ις Χαλίκια.
Γ ι ο υ β α λ ή . — Χωρίον τής περιφέρειας Άνακτορίου τοΰ νομοΰ Σ α
ράντα ’Εκκλησιών άπέχον 10 χιλιόμ. δυτικώς τοΰ Άνακτορίου "καί 14 νοτίως
τής Βιζύης. Τώ 1920 έπί Ελληνικής κατοχής ήρίθμει κατοίκους 542 καί
ώνομάζετο Καλημέριον.
Εις τήν ύποδιοίκησιν Άνακτορίου πλήν τών 3 άνωτέρων ύπήγοντο καί
έτερα 29 χωρία μικρά [.ιέ συνολικόν αριθμόν κατοίκων 14.500.
7)

ΤΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΤ

Μ ή δ ε ι α . — Πόλις κειμένη έπί τής Ευρωπαϊκής παραλίας τοΰ Εύςείνου καί εις τάς έκβολάς τοΰ ποταμού Π απάς - ντερεσί (ποταμός τοΰ ίερέως),
δ όποιος πηγάζει από τό όρος Στράντζα. Α πέχει 75 χιλιόμ. Ν.Α. τών Σ α 
ράντα Εκκλησιών καί 28 χιλιόμ. Β.Α. τής Βιζύης. Τό πάλαι ώνομάζετο Σαλμυδησσός καί έπί Βυζαντινών ήτο ή ακμαιότερα καί πλουσιωτέρα πόλις τοΰ
Εύξείνου Πόντου. Ο ι κάτοικοι κατεγίνοντο εις τήν αλιείαν καί άνθρακοποιΐαν καί είς τό έμπόριον. Είναι λιμήν εξαγωγής ξυλανθράκων τής Στράντζης.
Κατά τούς βαλκανικούς πολέμους, όταν διά τής Συνδιασκέψεως τοΰ Λον
δίνου (17 Μαίου 1913) ή Τουρκία παρεχώρει είς τήν Βουλγαρίαν τό βό
ρειον ήμισυ τής Ανατολικής Θράκης, ή γραμμή Αίνου — Μήδειας θ' άπετέλει τό δριον τών δύο τούτων κρατών. Δεν έφηρμόσθη όμως, διότι ή Τουρκία
επωφελούμενη τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον κατέλαβε τήν Άδριανούπολιν
καί οΰτω ή Μήδεια παρέμεινεν είς τήν Τουρκίαν.
’Επί τής Ελληνικής κατοχής τής Ανατολικής Θράκης ύπήγετο είς τήν
ύποδιοίκησιν Σιδηροχωρίου τοΰ νομοΰ Σαράντα Εκκλησιών. Εκκλησιαστι
κούς ύπήγετο είς την Μητρόπολιν Βιζύης, ής ό Μητροπολίτης έφερε τόν
τίτλον τού ύπερτίμου καί έξάρχου Μαύρης Θαλάσσης. Π ρο ετών οί κάτοι
κοί της ήσαν 5.000 τό πλεϊστον "Ελληνες· προ τής ανταλλαγής όμως τοΰ
πληθυσμού (1923) ήρίθμει μόνον 1.500,
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Προκειμένου περί Μήδειας έχω νά προσθέσω καί τάς αύθεντικωτάτας
πληροφορίας αύτόπτου μάρτυρος έπισκεφθέντος αυτήν τον Αύγουστον του
1920. Ούτος λοιπόν λέγει, οτι, όταν έπεσκέφθη την πόλιν τήν κατείχαν ακό
μη οι ϊοϋρκοι πρόσφυγες. Έ κ των 400 Ελληνικών οίκιών, τάς οποίας είχε
προ του πολέμου δεν ύπήρχον παρά μόνον δύο (άριθ. 2) μέ τά παραθυρό
φυλλά των σώα, 200 αλλαι δεν εΐ.χον ούτε θύρας ούτε παράθυρα μεπαβλη{ίεϊσαι εις σταύλους καί αΐ υπόλοιποι 200 κατερρίφθησαν τελείως μεταβληθεισαι εις ελεεινά ερείπια. Ή διασωλήνωσις του ΰδατος κατεστράφη καί οί
μολύβδινοι σωλήνες διηρπάγησαν.
ΙΙαρευρέθη. λέγει, κατά τήν άναχώρησιν τών Τούρκων πρρσφύγων καί
εκφράζει τήν έκπληζιν καί τήν απορίαν του διά τήν πτιοχείαν αυτών. ΟΙ
χωρικοί ούτοι Τούρκοι καταλαμβάνοντες μίαν πόλιν θάλλουσαν καί άκμάζουσαν διά τό άνθρακεμπόριόν της, διά τάς γονίμους πεδιάδας της καί εύρύντες
κατά τήν «φιξίν των τούς αγρούς έσπαρμένους καί μίαν πόλιν έν πλήρει
δράσει εμπορική, βιομηχανική καί γεωργική, αντί νά έπωφεληθώσιν από τά
πλούτη ταύτα καί νά τ’ αύξήσωσι μάλιστα, εί δυνατόν, έγκατέλειπον ήδη τήν
πόλιν πτωχοί καί ρακένδυτοι, όπως ακριβώς ήλθον. 'Ό λος ό πλούτος των
συνίστατο εις τινας σάκκους αραβοσίτου, τούς οποίους έφόρτωσαν επί τών
βωδαμαξών των καί άναχωροΰντες δεν άφηνον όπισθεν των, είμή μίαν πόλιν
τελείως ήρειπωμένην, άλλοτε φαίδραν καί εύημεροΰσαν.
'Η αυτή πτωχεία, ή αυτή άθλιότης παρετηρεΐτο. καί εις ολας τάς. άλλας
πόλεις, τάς οποίας κατά τήν εποχήν εκείνην κατείχον οι Τούρκοι. Καί ό πε
ρίφημος στίχος τού Βίκτιορος Ούγκώ «'Όπου έπάτησεν ό Τούρκος, έφερε
τήν καταστροφήν καί τό πένθος» εύρισκεν άπας ετι τήν έπαλήθευσίν του έπΐ
τή οψει τόσιον ερειπίων, τόσων καταστροφών, τόσου πένθους.
Ά γ α θ ο ύ π ο λ ι ς .— Β.Α. τών Σαράντα ’Εκκλησιών εις άπόστασιν
74 χιλιομ. επί τής παραλίας τού Εύξείνου Πόντου κεϊται ή Άγαθούπολις
υπαγόμενη επί τής Ελληνικής κατοχής εις τήν ύποδιοίκησιν Σιδηροχώρίου
τού νομού Σαράντα ’Εκκλησιών. Τό αρχαίον αυτής όνομα ήτο Αύλικόν Τείχος.
Ή κωμόπολις αύτη κατωκεϊτο υπό 3.000 Ελλήνων ασχολούμενων κατά
μέγιστον μέρος εις τήν αλιείαν. Λιετήρουν 'Ελληνικόν Σχολείο ν καί δύο Δη
μοτικά. Κατά τό 1912 κατά τον α ' βαλκανικόν πόλεμον κατελήφθη υπό τών
Βουλγάρων, οί όποιοι παρ’ ολην τήν συμμαχίαν των μετά τής Ελλάδος έςηνάγκασαν τούς "Ελληνας κατοίκους τής κωμοπόλεως νά μεταναστεύσουν εις
τήν Ελλάδα. Οί πλεΐστοι τούτων μετέβησαν εις Θεσσαλονίκην, οπού έμειναν
μέχρι τού 1924, οπότε επετράπη είς αυτούς υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως νά Ιδρύσουν νέαν πόλιν εις τήν παραλίαν τού Αιγαίου πελάγους επί τού
σιδηροδρομικού σταθμού ’Ελευθεροχωρίου μίαν ώραν πρός Β. τής Κατερίνης
(σιδηροδρομικώς). Τώ 1925 είχον έγκατασταθή περί τάς 50 οικογένειας αί
όποίαι έκτισαν καί σχολεΐον καί ναόν επ’ ονόματι τής 'Αγ. ’Αναστασίας. Έκλήθη 5έ ή κώμη Νέα Άγαθόπολις.
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Τ ρ ο υ λ ι ά . — Χωρίον τής; ύποδιοικήσεως Σίδηρο χωρίου τοΰ νομοΰ Σ α 
ράντα ’Εκκλησιών άπέχον 32 χιλιόμ. Β.Α. τοΰ Σκοπού καί 36 χιλιόμ. Β.Δ.
τής Μήδειας. ’Επί Ελληνικής κατοχής είχε κατοίκους; 531 'Έλληνας.
Γ ι α τ ρ ό ς . — Χωρίον άπέχον 20 χιλιόμ. Β.Δ. τής Μήδειας καί 11 χιλιόμ. Β.Α. τής Βιζύης. ’Επί Ελληνικής κατοχής εκαλείτο ’Ιατρός καί είχε
385 κατοίκους 'Έλληνας υπαγόμενους έκκλησιαστικώς μέν εις την Μητρόπολι.ν Βιζύης, πολιτικώς'δέ εις τον νομόν Σαράντα ’Εκκλησιών.
Κ ω σ τ ί καί Π ρ ο δ ί β ο.— Χωρία 'Ελληνικά τοΰ νομοΰ Σαράντα Ε κ 
κλησιών κείμενα τό μέν Προδίβο 7 χιλιόμ. Ν.Δ. τής Άγαθουπόλεως, τό δε
Κοοστί 14 χιλιόμ. Ν.Δ. τής Άγαθουπόλεως καί 7 χιλιόμ. επίσης Ν.Δ. τοΰ
Μπροδίβο. Άμφότεραι αί κώμαι αύται κείνται εντός μακράς κοιλάδος, ή όποια
εκατέρωθεν περιβάλλεται ύπό υψηλών καί δύσβατων όρέων ένεκα τών όποιων
καί ή επικοινωνία προς τά πέριξ χωρία είναι εξαιρετικά δύσκολος, διά τούτο
καί οί Τούρκοι άπεκάλουν την περιφέρειαν ταύτην Κ ιορ-Κ αζά, δηλαδή τυ
φλήν επαρχίαν.
Τά χωρία ταύτα μετά τινων άλλων είναι όνομαστά διά τά αναστενάρια.
Όνομάζοντο δέ τοιουτοτρόπως οί θιασώται περιέργου τίνος οργιαστικής λα
τρείας κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. Κωνσταντίνου, ή οποία υπενθυμίζει τά όργια
τής Διονυσιακής τοιαύτης. Έωρτάζετο δέ ούτως:
Κατά τήν παραμονήν τοΰ 'Αγ. Κωνσταντίνου όλοι οί κάτοικοι έφρόντιζον νά φέρουν ξύλα, τά οποία συνεσώρευον εις τήν πλατείαν τοΰ χωρίου εις
μέγμν σοορόν. Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας ό άρχιαναστενάρης μετά ταΰ συγκεντρωθέντος προ τής οικίας του πλήθους, προπορευομένης τής μουσικής, έξεκίνουν καί ήρχοντο έν πομπή είς τον ναόν. ΕΙσήρχοντο δέ εις αυτόν μόνον
τά αναστενάρια, ο δέ Άρχιαναστενάρης τρις γονατίσας προ τών εικόνων τοΰ
Χρίστου καί τής Π αναγίας καί τών εικόνων τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου έλάμβανεν άνά μίαν εκ τούτων καί παρέδιδεν είς έκαστον τών αναστεναριών καί
τήν τελευταίαν έκράτει δι’ εαυτόν. Κατόπιν έξήρχοντο τοΰ ναοΰ καί διηυθύνοντο έν πομπή είς τήν πλατείαν, οπού ό σωρός τών ξύλων άναφθείς προη
γουμένως είχε μεταβληθή είς ανθρακιών. Ε κεί λοιπόν πλησίον τής πυράς ήρχιζεν ό χορός τών αναστεναριών καί χωριστά τών λοιπών χωρικών. 'Ό τα ν
δέ ό ενθουσιασμός έκορυφοΰτο, τά αναστενάρια έπήδων γυμνόποδα επί τής
ανθρακιάς καί έχόρευον επί τινα λεπτά επ’ αυτής, χωρίς νά δείξουν ουδέ τό
έλάχιστον σημεΐον πόνου καί εγκαύματος. Ά φοΰ δέ τοιουτοτρόπως επ’ αρκε
τόν έχόρευον διηυθύνοντο κατόπιν είς τάς οικίας τών χωρικών, αί όποίαι
ήσαν όλαι άνοικταί. Οί οίκοδεσπόται ύπεδέχοντα μετά χαράς τά αναστενάρια
καί παρέθετον είς αυτά τράπεζαν. Κατά τάς ευωχίας ταύτας άφθονος έρρεεν
ό οίνος ή τό οινόπνευμα ούχί δέ σπανίους καί είς άλλα όργια ακόλαστα έξετρέποντο, ενώ καθ’ όλον τό λοιπόν χρονικόν διάστημα τοΰ έτους καί τά ανα
στενάρια καί οί χωρικοί ήσαν εγκρατέστατοι καί ήθικώτατοι. Ά φοΰ δέ οΰτω
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περιήρχοντο τάς οικίας τοΰ χωρίου, επέστρεφον εις την πυράν, δπου έσννέχιζον τον χορόν μέχρι κορυφώσεως τοΰ όργιασμοΰ. Κατόπιν έτρέποντο κατευθυνόμενοι εΐς τό πλησιέστερον χωρίον, δπου, ot χωρικοί έξήρχοντο να
τους ύποδέχθώσι καί νά τούς φιλοξενήσουν. Ά φοΰ δέ και εδώ συνενούμένοι
μετά των αναστεναριών τοΰ χωρίου έχόρευον επ’ αρκετόν, επέστρεφον είς
τά ίδια.
Την έπομένην εορτήν τοΰ 'Αγίου, μετά την άπόλυσιν τής Εκκλησίας 6
Άρχιαναστενάρης διά πελέκεως έθυσίαζε τον έκ των προτέρων ύπ’ αύτοΰ
άγορασθέντα ταύρον, τοΰ όποιου τό κρέας κατά τεμάχια διενέμετο είς τάς
οικίας των χωρικών. Την νύκτα καί πάλιν έπανελαμβάνοντο ό χορός καί τά
οργιά περί την πυράν καθώς καί οί νυκτερινοί έκδρομαί καί επισκέψεις. Διήρκουν δέ ταΰτα άνευ διακοπής επί ολόκληρον οκταήμερον.
Τ ’ ανωτέρω χωρία μετά τοΰ προς Ν. τής Άγαθουπόλεως καί είς άπόστασιν 22 χιλιομ. κειμένου Πυργόπλου, καθώς καί τά χωρία: Σοργάζ, "Α
γιος ’Ιωάννης, 'ΆγιοςΣτέφανος, Πίνακα, Σαμάκοβον, Ά,κζίμ, Βασιλικός,
Γαλάντζος καί "Αγιος Γεώργιος ήσαν Ελληνικά διατηροΰντα άπαντα Δημο
τικά σχολεία καί εκκλησίας. Οί κάτοικοί των ήσχολοΰντο είς την γεωργίαν
καί την άνθ ρακοπο ιίαν.
Άξιοσημείωτον δέ είναι, οτι οί κάτοικοι των χωρίων τούτων καί ιδίως
των Κωστί καί Μπροδίβο έκαμνόν χρήσιν διά τάς γεωργικάς των εργασίας
βουβάλων αντί βοών καί κατά την εποχήν τοΰ τρυγητού των σταφυλών διατρέχοντες περί τά 65 χιλιόμετρα μετά των βουβαλαμαξών των κατήρχοντο
σχεδόν όλοι οί χωρικοί είς Σαράντα Εκκλησίας διά νά σύρωσι μέ τούς ρωμα
λέους βουβάλους των τούς ληνούς των σταφυλών από τάς αμπέλους εις τάς
οικίας τών άμπελοκ τη μόνων. ’Ή σαν δέ οί ληνοί ορθογώνια ξύλινα δοχεία
μεγάλα, τά όποια εχώρουν 1500— 2000 όκ. σταφυλών.
Μετά τήν έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης άπαντες οί κάτοικοι τών
χωρίων τούτων κατέφυγον είς τήν 'Ελλάδα.
Ταΰτα έν σκιαγραφία περί τοΰ νομοΰ τών Σαρ. ’Εκκλησιών. Άναφορικώς δέ προς τά ΰδατα, δάση καί τήν παραγωγικότητα τοΰ νομοΰ έχω νά
προσθέσω τά εξής:
Π ο τ α μ ο ί.— Οΐ ποταμοί τής Ανατολικής Θράκης ακολουθούν τήν
κλίσιν τοΰ εδάφους προς τό Αιγαίο ν πέλαγος, είς τό όποιον καί χύνονται, πλήν
τών ποταμών καί ρυάκων προς Β. τών Σαράντα ’Εκκλησιών τών ακολου
θούν των τήν διεύθυνσιν τοΰ Μικροΰ Αίμου καί χυνομένων είς τον Εΰξεινον
Π όντον.
Δ ά σ η .-—- Εις τήν ’Ανατολικήν Θράκην υπάρχουν δάση πέντε εκατομ
μυρίων στρεμμάτων, ών τά τρία εκατομμύρια άνήκον είς τήν Λιοίκησιν Σ α 
ράντα Εκκλησιών. Συνεπώς έν Σαράντα Έκκλησίαις καί τοϊς πέριξ διενηργεΐτο μέγα έμπόριον ξυλείας τόσον καυσίμου, όσον καί οικοδομήσιμου τοιαύ-
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της. ’Επίσης οι κάτοικοι πολλών χαιρίων του νομού Σαράντα ’Εκκλησιών ώς
έν τοις έμπροσθεν εΐδομεν, ήσχολούντο εις την κατασκευήν ξυλανθράκων, έκ
του εμπορίου των οποίων άπέζων.
"Ας σημειωθή δε δτι κατά τάς άρχάς τού 20οϋ· αιώνος, δηλαδή περί τά
1908 καί μέχρι των Βαλκανικών πολέμων, ώς εγώ ό ίδιος ενθυμούμαι, τα
κάρβουνα χονδρικώς έπωλοΰντσ έν Σαράντα Έκκλησίαις προς 10 παράδες
(έν μεταλλίκιον) τήν όκάν, δηλαδή προς 5 λεπτά. ’Εντός των δασών καί
τών όρέων τής Ανατολικής Θράκης ζώσιν άγρια ζώα τά εξής:
Θηλαστικά: Λύκοι, άλώπεκες, δορκάδες (ζαρκάδια), λαγοί, άγριοι χοί
ροι, θώες (τσακάλια), ικτίδες (νυφίτσες), σκίουροι, κουνάβια, ακανθόχοιροι,
ασπάλακες, νυκτερίδες καί άλλα.
Π τηνά: ’Αετός ό βασιλικός, αετός ό νάνος, αετός ό τριάρχης καί αετός
ό κοινός, ιέρακες, γλαύκες, 6ύαι (μπούφος), έποψ (τσαλαπετεινός), κόκκυξ
(κοΰκκος), κόρακες, κίσσα ή βαλανοφάγος, σπουργϊται, καρδερίνας κορυ
δαλλοί οι λοφοφόροι, ή σεισοπυγίς ή αηδών, πέρδικες, όρτυγες, τρύγων, σκολόπακες (μπεκάτσαι), δρυοκολάπται (τρυποκάρυδοι), άγριαι περίστεροί καί
άλλα.
Είς τούς ποταμούς καί τάς λίμνας τής ’Ανατολικής Θράκης ζώσι δια
φόρων είδών ιχθύες, ώς λ.χ. Κυπρίνοι (σαζάνια), λάβρακες, κέφαλοι, πέ
στροφες, μπριάνες, έγχέλεις (χέλια), γουλιανοί καί άλλα.
'Επίσης έν τοϊς ποταμοί; αυτής εύρίσκεται καί ή ένυδρίς ή κοινή (βίδρα).
Π α ρ α γ ω γ ή.— Κατά τινα στατιστικήν προπολεμικήν ό νομός Σ α 
ράντα Εκκλησιών κατελάμβανεν έκτασιν 20 εκατομμυρίων στρεμμάτων, έκ
τών οποίων 3.000.000 ήσαν γαϊαι καλλιεργήσιμοι, 7.000.000 βοσκαί άνήκουσαι εις τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία, 2.000.000 κρατικαί βοσκαί,
5.000. 000 δασικαί έκτάσεις 2.000.000 πετρώδεις και χέρσοι γαϊαι καί
1.000. 000 κατείχοντο υπό τών πόλεων καί χωρίων.
Ή κτηνοτροφία, γεωργία καί αμπελουργία ήσαν τά κυριώτερα τών
επαγγελμάτων τών κατοίκων, έπεδίδοντο δέ ικανοί καί είς τό έμπόριον, τήν
βιομηχανίαν καί είς διάφορα αστικά έπαγγέλματα.
Κατά μέσον δρον παρήγε τά εξής προϊόντα κατά προπολεμικός στατιστικάς.
Σίτος
1.000.000
Κριθή
570.000
Β ρώμη
400.000
Ρόβι
50.000
’Αραβόσιτος
400.000
Σίκαλις
650.000
100.000
Καναρόσπορος
Λιναρόσπορος
30.000
Κέγχρος - σήσαμος
20.000

800.000
490.000
325.000
50.000
340.000
550.000
6.000
1.500
500

200.000
80.000
75.000
. .—.·
60.000
100.000
94.000
28.500
19.500
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Π αρήγεν επίσης περί τά 1.000.000 δκ. τυρού, έκ των όποιων 600.000
έξήγοντο είς Κων)πολιν καί μέρος έίς ’Αλεξάνδρειαν, περί τάς 10.000 δκ.
βουτύρου, περί τάς 600.000 δκ. μαλλιών καί 80.000 δκ. αίγότριχας, έκ των
οποίων 200.000 όκ. έξήγοντο εις Γαλλίαν. ’Επίσης 30.000 άρνοδέρματα,
30.000 έριψοδέρματα, 20.000 προβατοδέρματα, 20.000 αιγοδέρματα, 60.000
λαγοδέρματα, 2.200 δέρματα βοών καί βουβάλων καί περί τάς 30.000 γου
ναρικά (άλώπεκες, κουνάβια, βίδροι κλπ.).
Τό σπουδαιότερον όμως πάντων των προϊόντων τής πόλεως των ΣαράνΈκκλησιών περιβαλλομένης γύροτθεν δι* αμπελώνων είς ακτίνα μιας πολλαχοΰ δέ μιας καί ήμισείας ώρας ήσαν αί άφθονοι σταφυλαί έξ ών παρήγετο
οΐνος, οίνοπνεύματα, μουστολαμπάδες, πετμέζια, από τά οποία κατεσκεύαζον
ρετσέλια καί μικρές μελιτζάνες, μέ κολοκύθι (από τά κίτρινα τά μεγάλα) με
βερύκοκκα ξηρά καί μέ άλλας οπώρας.
'Ο μέσος ορος ετήσιας παραγωγής τοΰ οίνου άνήρχετο είς 7.800.000
όκ. έν ευτυχεί δέ εσοδεία ύπερέβαινε τά 12.000.000 οκάδων. Τό πλεΐστον τοΰ
οίνου τούτου έξήγετο είς Γαλλίαν καί μέρος είς Βουλγαρίαν, μέχρι τής κα
ταστροφής των αμπέλων υπό τής φυλλοξήρας τω 1906.
; ή συνήθης τιμή τοΰ οίνου κατά μέτρον (8 δκ.) ήτο 5 γρ. μέχρις 8.
’Εάν δέ ποτέ έπώλουν προς 10— 12 γρ. τό μέτρον, έθεώρουν τοΰτο ως μεγάλην έπιτυχίαν καί ώς συμφέρουσαν τιμήν, 'ϊπ ή ρ ξ ε ν εποχή καθ’ ήν, έπειδή
δεν υπήρχε ζήτησις, έπωλείτο δ οίνος προς 8— 10 μεταλλικά τό μέτρον, δηλ.
προς 5-—-6 λεπτά την όκαν. Καί επειδή καί μέ αύτήν την τιμήν δέν εΰρισκον
άγοραστάς, πολλοί έχυναν τό τής παρελθαύσης εσοδείας διά νά βάλουν τό
νέον, άλλοι δέ πάλιν τό έχρησιμοποίουν αντί ΰδατος προς παρασκευήν λά
σπης διά τό κτίσιμον τής οικίας των.
Τόσον άφθονος ήτο ή παραγωγή οΐνου έν Σαράντα Έκκλησίαις. ’Αλλ’
ή τοιαύτη αφθονία άπήτει καί ανάλογα δοχεία καί τον κατάλληλον χώρον προς
τοποθέτησιν αυτών. Π ρός τοΰτο έκάστη οικία είχε καί τό απαραίτητον, κρασομάγαζον, είτε υπό τήν οικίαν, είτε καί παραπλεύρως προς αύτήν. ’Εκεί
μέσα ήσαν κατά σειράν τοποθετημένα επί ξύλινων ικριωμάτων βαρέλια δια
φόρου μεγέθους καί μεγάλα έκ σανίδων δοχεία όρθια καί ανοικτά έκ των
άνω (τήνες καλούμενα), εντός τών όποιων έρριπτον τά ήμιθλιμμένα σταφύ
λια, δηλαδή, όταν ήρχετο ό ληνός από τήν άμπελον. 5Ητο δέ ό ληνός μίϊα
ξύλινη ούτως εϊπείν δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πε
ριλαμβάνουν 1000— 2000 δκ. σταφυλών, ήνοιγον τήν είς τό όπισθεν καί κάτω
μέρος αύτών εύρισκομένην οπήν, έξ ής έτρεχεν δ μούστος είς τό επί τούτω
τοποθετούμενον κάτωθεν ξύλινον δοχεΐον, μετάκι καλούμενον καί έκεΐθεν μέ
διάφορα χάλκινα δοχεία μετεφέρετο καί έρρίπτετο είς τά βαρέλια. ’Αφού δέ
ερρεεν ό διά τής συνθλίψεως τών σταφυλών έντός τοΰ ληνού σχηματισθείς
μούστος, αι έναπομεΐνασαι σταφυλαί μετεφέροντο δι’ ειδικών καί πάλιν δο
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χείων, τά όποια εκαλούντο βούτες και έρρίπτοντο μέσα εις τις τήνες έντός
των όποιων έμενον 8 εως 10 ήμέρας. Καθ’ έκάστην δέ εσπέραν άνήρχοντο
διά κλίμακος επάνω εις την τήνα ανυπόδητοι, αφού προηγουμένως έπλυναν
καλώς τούς πόδας των και κρατούντες ενα φτυάρι έπατοΰσαν τά σταφύλια, ό
χυμός δέ ή ό μούστος, ό όποιος έξεχύνετο από τάς ρόγας των σταφυλών, αφού
έμενε μέ τά στέμφυλα επ’ δλίγας ήμέρας μέσα στις τήνες και έγινετο ή ζύμωσις ελάμβανε χρώμα μαύρον και κατόπιν άπεσύρετο καί έτίθετο εις τά
βαρέλια.
Ό μαύρος ουτος οίνος ελέγετο μπογιαμάς καί είχε γεΰσιν ύπόστυφον.
Δύο εΐδη λοιπόν οίνου ύπήρχον ώς προς τό χρώμα. Ό λευκός καί ό μαύρος·
ό πρώτος έγινετο από τον μούστον, τον όποιον έλάμβανον κατ’ ευθείαν από
τον ληνόν καί ό δεύτερος από τις τήνες, αφού έβραζε προηγουμένως μέσα
εις αύτάς μέ τά στέμφυλα. 'Τπήρχεν όμως καί άλλου είδους οίνος, ό πελίνος,
Οΰτος πάρε σκεύαζε το από τον λευκόν αφού ερριπτον εντός αυτού ποσότητά
τινα αψινθίου ή αφέψημα αυτού καί δεν γνωρίζω καί τί άλλα. Γνωρίζω όμως,
ότι είχε γεΰσιν ύποπικράν καί εύχάριστον. "Έπινον δέ αυτόν συνήθως τάς
προμεσημβρινός ώρας ώς ορεκτικόν καί δυναμωτικόν. Παρεσκεύαζον δέ καί
εν άλλο είδος από τον μούστον ρίπτοντες εις αυτόν ποσότητά τινα σινάπεως
καί. καλούντες αυτόν χαρνταλιέ. Είχε γεΰσιν γλυκεϊαν καί ήτο κατάλληλος διά
τάς γυναίκας.
Επίσης εντός πίθων ή βαρελίων περιεχόντων τοιούτον μούστον μέ σινάπι
έρριπτον στα φυλάς καί στεγανώς τά έπιομάτιζον. Τά ήνοιγον δέ κατά την
πρώτην εβδομάδα τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε ήρχιζε ή. νηστεία. Δι
σταφυλαί αύταί διετηρούντο εις άρίστην κατάστασιν καί ήσαν εύγεστόταται.
’Έκαιον εντός βαρελιού θειον καί εΐτα έγέμιζον αυτό μέ γλεύκος καθαρόν. Το
θειον έχει την ιδιότητα νά διατηρή τό γλεύκος πάντοτε γλυκύ ώς άποτρέπον
την ζύμωσιν. 'Οσάκις λοιπόν ηθελον, λαμβάλ'οντες έκ τού γλεύκους τούτου πα
ρεσκεύαζον μουσταλευριάν (πελτέν). (Ως αλλαχού αναφέρω απο" τον μού
στον κατεσκεύαζον καί διάφορα είδη γλυκισμάτων, τά όποια διετηρούν διά
τον χειμώνα.
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Ο ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Οι 'Έλληνες τής Θράκης ώς και των λοιπών Ελληνικών Χωρών τίποταγέντες μετά τό 1453 εις τούς Τούρκους άνεγνώρισαν αυτούς ώς κυριάρχους
κα'ι επί αιώνας ύφίσταντο τά μαρτύρια τής δουλείας ούχί βεβαίως πάντοτε
άγογγύστως, άλλα την ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι καί είς τήν βίαν ύπείκοντές.
Είναι αληθές, οτι ή ζωή, ή τιμή ,καί ή περιουσία, δπως αλλαχού ούτω
καί έν Θράκη εύρίσκοντο εις τήν διάθεσιν των κατακτητών. Πολλάκις άναιτίως δλως κατεδιώχθη δ 'Ελληνισμός τής Θράκης καί ήπειλήθη καί αυτή ή
ζωή του. Πολλάκις διηρπάγησαν αύθαιρέτως τά κτήματά του, πολλάκις προσε6λήθη κυνικώτατα ή τιμή του καί τό οικογενειακόν του άσυλον. Άλλα χάρις
εις τήν φανατικήν προσήλωσίν του εις τάς θρησκευτικάς του πεποιθήσεις,
είς τον εθνισμόν του, είς τήν άπροσμάχητον δύναμιν τής γλώσσης του καί
είς τήν όμολογουμένην διανοητικήν εμπορικήν καί βιομηχανικήν υπεροχήν του
παρ’ δλας τάς καταπιέσεις δεν ήλλοιώθη έθνολογικώς.
'Ο είς λοιπόν των φυλετικών εχθρών καθ’ ού επί εκατονταετηρίδας δλας
ήγωνίζετο ό 'Ελληνισμός τής Ανατολικής Θράκης ήτο 6 κατακτητής Τούρκος
καί ό έτερος ό έπηλυς Βούλγαρος.
Ώ ς γνωστόν οί Βούλγαροι τής Μακεδονίας καί Θράκης μέχρι τού σχί
σματος (1870) ώς άνωτάτην πνευματικήν των αρχήν άνεγνώριζον τό Οικου
μενικόν Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί μετά των συγκατοίκων αυ
τών Ελλήνων από κοινού ύπήγοντο είς τούς κατά τόπους Μητροπολ ίΐας καί
’Επισκόπους, είς κοινάς Εκκλησίας έκκλησιαζόμενοι, είς κοινά Σχολεία εκ
παιδευόμενοι καί κοινούς εχοντες τούς πνευματικούς των αρχηγούς. Πολλοί
δέ τούτων καί μετά τό σχίσμα εις τινα μέρη τής ’Ανατολικής Θράκης παρέμενον πιστοί είς τήν Μεγάλην τού Χριστού ’Εκκλησίαν μή θελήσαντες ν’ άποσπασθώσιν αυτής καί έσεμνύνοντο μάλιστα ν’ άποκαλώνται «Ρούμ» εν τοίς
έπισήμοις τού Κράτους εγγράφοις.
Τούτο είναι μία έξαίρεσις, ή οποία ΐσχυσεν επί τινα μόνον έτη. ΙΙάντες
οί Βούλγαροι ανέκαθεν, άφ’ ής ενεφανίσθησαν εν τη Βαλκανική έτέθησαν
αντιμέτωποι προς τον Ελληνισμόν καί δεν έπαυσαν διά μέσου των αιώνων
παρά τάς ευεργεσίας, ών ήξιώθησαν καί έκ μέρους τής ’Ορθοδόξου ημών
Εκκλησίας καί έκ μέρους πολλών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί κατόπιν κα

270

Ίωάννον Μαγ*(ηώτη

τά τούς σκοτεινούς χρόνους τής ύποδουλώσεώς των, εκ μέρους του Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου άναλαβόντος αυτούς ύπό τήν άμεσον αυτού προστασίαν,
δεν έπαυσαν να τρέφωσιν άσπονδον μίσος κατά παντός 'Ελληνικού κα'ι έν πάση
παρουσιάζομενη ευκαιρία νά έκδηλώνωσι τούτο.
Ά φ ’ δτου δε διά τής μεγαλοδωρίας τής Ρωσίας άνεκηρύχθη ή Βουλ
γαρία Η γεμονία συμπερ*λαβούσα εντός των ορίων της και "Ελληνας, ιδία
δέ άφ’ δτου διά τού πραξικοπήματος τοϋ 1885 προσήρτησαν καί τήν ’Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν κατοικουμένην υπό υπέρ εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας Ε λ
λήνων ήρχισαν οι Βούλγαροι άκήρυκτον καί εξοντωτικόν πόλεμον κατ’ άρχάς
μεν κατά των έν τή Επικράτεια αυτών βιούντων 'Ελλήνων, βραδύτερον δέ
έπεξέτειναν τήν δράσίν των καί έκτος των ορίων τού Κράτους καί των έν τή
Μακεδονία καί τή Θράκη. Συν τω χρόνφ 6 διωγμός των 'Ελλήνων ’Ορθοδό
ξων των διαμελ'όντων έν τή ’Ανατολική Ρωμυλία καί εξαρτώ μενών από τήν
’Εκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως ελάμβανε σοβαρώτερον χαρακτήρα πα
ρά τήν συνθήκην τού Βερολίνου, τήν ύπογραφεΐσαν ύπό των μεγάλων Δυ
νάμεων των έγγυηθεισών διά τήν έλευθέραν διαβίωσιν των έν τή Βουλγαρική
’Επικράτεια παραμεινάντων 'Ελλήνων.
'Η ανθελληνική κνίησι-ς ήρχισεν από τήν Βάρναν έπεκτεθεισα καθ’ δλην
τήν Βουλγαρίαν δι’ εγκληματικών αποπειρών κατ’ ατό μίαν και διά βιαίας διαρπαγής των ευαγών Ελληνικών ιδρυμάτων, ως λ.χ. ’Εκκλησιών, νοσοκομείων,
σχολείων κλπ. διά νά καταλήξη εις τήν παντελή καταστροφήν τής Ά γχιάλου, πόλεως κειμέντις ^αρά τον Εΰξεινον, άποκλειστικώς 'Ελληνικής καί άριθμούσης υπέρ τάς εξ χιλιάδας κατοίκων.
Τήν νύκτα τού Σαββάτου προς τήν Κυριακήν τής 12ης Αύγουστου
1905, 150 κομιτατζήδες προερχόμενοι έκ Π ύργου είσήλασαν τήν 4ην πρωι
νήν ώραν εις τήν πόλιν τής Άγχιάλου. Ο ι "Ελληνες είδοποιηθέντες εγκαί
ρως περί τής επιδρομής των Βουλγάρων συνεκεντρώθησαν προ τής ’Εκκλη
σίας τής Παναγίας. Οί Βούλγαροι ευθύς αμέσως άνοίξαντες πύρ έφόνευσαν
τρεις καί έπλήγωσαν ενα έκ των 'Ελλήνων, οί όποιοι., άν καί κακώς ώπλισμέ-ί
νοι άντεπυροβόλησαν φονεύσαντες καί αυτοί πέντε έκ τών επιδρομέων. Π ρο
τής άπροσδοκήτου ταύτης άντιστάσεως οί Βούλγαροι ύπεχώρησαν οχυρωθέντες έν τφ Τζαμίω τής πόλεως. Τηλεγραφικώς ανήγγειλαν τήν αποτυχίαν των
εις τό χομιτάτον τού Πύργου καί έζήτησαν επικουρίας. Πάραυτα δύο οπλο
πωλεία διηρπάγησαν τή βοήθεια στρατιωτών καί χωροφυλάκων καί άπεστάλησαν άτμοπλοϊκως 700 όπλα μετ’ αναλογών πολεμοφοδίων προς τήν Ά.γχίαλον, 1200 δέ κομιτατζήδες διηυθύνοντο προς αυτήν έσπευσμένως. Π ερί τήν
μεσημβρίαν μετά τήν άφίξιν τής επικουρίας καί τών οπλών οί Βούλγαροι
κατέκλυσαν τούς δρόμους βαλόντες πύρ εις διάφορα μέρη τής πόλεως. Τήν
8ην μ.μ. ή πυρκαιά αναζωογονούμενη ύπό τών κομιτατζήδων καί τού πληρώ
ματος τού πλοίου μετέβαλε τήν πόλιν εις στάχτην. 'Ο 'Ελληνικός πληθυσμός
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καταδιώκομενος υπό των Βουλγάρων διεσκορπίσθη εις την παραλίαν κα'ι είς
τάς πέριξ έξοχάς.
At άπώλειαι των Ελλήνων άνήλθον εις 9 άνδρας ορονευθέντας προ τής
Εκκλησίας και εις 70 (τό πλεΐστον γέροντας, γυναίκας και παιδιά) καένιας
ζωντανούς ή ψονευθέντας εντός των ο’ικιών ή άνά τάς οδούς. Έ κ των Βουλ
γάρων 32 έφονεύθησαν υπό των σφαιρών των συντρόφων των καί 20 έπληγώθησαν.
Μόλις έπληροφορήθη τό Οικουμενικόν Πατριαρχείων τούς βανδαλισμούς
τούτους των Βουλγάρων άπηύθυνε πρός τάς Κυβερνήσεις των Μεγάλων Δυ
νάμεων μακροσκελές υπόμνημα τή 27η Αύγούστου 1905 δι ού έκθετον τά
λαβόντα χωράν έν ’Ανατολική Ρωμυλία ύπεμίμνησκεν αύταΐς τά εξής περί
που μεταξύ άλλων:
«'Ό ταν τό 1878 συνήρχετο ή Ευρώπη έν Βερολίνφ καί ίδρυε, τό αυτό
νομον Κράτος τής Βουλγαρίας μετά τής διοικητικώς αυτονόμου επαρχίας
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας έγκατέλειπεν υπό την εξουσίαν τής Βουλγαρικής
Κυβερνήσεως πλείονας των 3 00 χιλιάδων Ελλήνων.
'Ο λαός οΰτος Έ λλην την καταγωγήν καί την γλώσσαν κατά την έκρηξιν τοΰ Βουλγαρικού σχίσματος έτάχθη αύθορμήτως καί άνεπιφυλάκτως πρός
τό μέρος τής Μεγάλης Εκκλησίας μείνας πιστός είς την διά των αιώνων
επικοινωνίαν μετά των προγόνων του, των οποίων ή παρουσία είς τόν τόπον
τούτον ανέρχεται εις εποχήν, καθ’ ήν ή ιστορία ούτε μνείαν καν κάμνει περί
τού ονόματος των Βουλγάρων.
’Αλλ’ έγκαταλείπουσα ή Ευρώπη τάς 'Ελληνικάς ταύτας κοινότητας είς
τήν Βουλγαρίαν ελαβε πρόνοιαν νά πρόσθεση είς την Συνθήκην ρήτραν, δι’
ής έξησφαλίζετο ή ελευθερία καί ή εξωτερική λατρεία πασών τών θρησκειών
χωρίς νά παρεμβάλληται ούδέν κώλυμα είτε εις τήν ίεραρχικήν όργάνωσιν
ιών ιδαφόρων θρησκευτικών κοινωνιών είτε είς τάς σχέσεις των πρός τούς
θρησκευτικούς των αρχηγούς καί δι’ ής άνεγνωρίζοντο είς τούς 'Έλληνας
πάντα τά αστικά καί πολιτικά δικαιώματα, ό διορισμός αύτών είς πάσας τάς
δημοσίας υπηρεσίας καί ή έξάσκησις διαφόρων τεχνών καί επαγγελμάτων έν
όποιωδήποτε κλάδφ καί επιστήμη.
Ό ποιαν εξαιρετικήν σπονδή ιότη τα άπέδιδον αΐ Μεγάλαι Δυνάμεις εις
τήν ρήτραν ταύτην καταδεικνύεται έκ τοΰ οτι πεντάκις έπανέλαβον αυτήν έν
τιρ κειμένω τής Συνθήκης. 'Η ασυνήθης αύτη έπανάληψις αποτελεί τήν βάσιν τού οικοδομήματος τού έγερθέντος έν Βερολίνω καί δίδει είς αυτό τόν
χαρακτήρα ενός σοβαρού τύπου, ό οποίος προσδιορίζει τό πνεύμα τής συν
θήκης καί προκαλεΐ τόν σεβασμόν πρός έν καταστατικόν προσλαμβάνον τόν
χαρακτήρα δόγματος Ευρωπαϊκού. Ήθέλησε διά τούτου, άφ’ ενός μεν νά'
χορηγήση είς τάς μειονότητας εγγυήσεις σοβαράς διά τήν διατήρησιν τού
καθαρώς έθνικού χαρακτήρος των, τής γλώσσης των καί τής θρησκείας των,
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άφ’ ετέρου δέ νά αποσοβήσω από τάς συνειδήσεις τών μειονοτήτων την υπό
νοιαν, δτι τάς είχον άπλούστατα θυσιάσει εις πολιτικούς συνδυασμούς άποκλειστικώς ευνοϊκούς προς τούς αντιπάλους των».
Τό υπόμνημα έν συνεχεία αναφέρει, οτι οι ’Ορθόδοξοι Έλληνες τής
Βουλγαρίας καί τής Ανατολικής Ρωμυλίας εύθύς από τής πρώτης στιγμής
κατενόησαν ακριβώς εις ποια καθήκοντα ύπεχρεοΰντο προ τής νέας καταστάσεως. Άπεδείχθησαν οι είρηνικώτεροι καί πιστότεροι υπήκοοι τής Βουλ
γαρίας, έπλήρωνον τακτικώς καί ανελλιπώς τούς φόρους καί παρείχον τάς
στρατιωτικός υπηρεσίας των εύόρκως. Καί παρά την εύμένειαν, ήν έπανειλημμένως ό Π ρίγκηψ Φερδινάνδος έπέδειξεν προς τούς "Ελληνας καί τούς
πνευματικούς των αρχηγούς, έπήλθον τά απαίσια ταΰτα. γεγονότα, ή τελεία
καταστροφή ενός ολοκλήρου κόσμου, ή όποια ανατρέπει αυτά τά θεμέλια τής
συνθήκης.
Κατόπιν στηλιτεύει τάς σκόπιμους διαδόσεις των Βουλγάρων οτι τάχα
ή δράσις των Ελληνικών συμμοριών έδωκεν αφορμήν εις αντεκδικήσεις καί
καταγγέλλει τήν βουλγαρικήν Κυδερνησιν ως συμμετέχουσαν διά τών στρα
τιωτικών της δυνάμεων εις τά προσφάτως συμβάντα. Καί αναφέρει πώς έξωπλίζοντο αί συμμορίαι έν μέση Σοφία υπό τά ομματα τής Κυβέρνησε ως καί
πώς δδηγούμεναι ύπ’ αξιωματικών τοΰ έν ένεργεία στρατού διέβαινον τά σύ
νορα τής Βουλγαρίας καί είσερχόμεναι εις Θράκην καί Μακεδονίαν έπεδίδοντο εις τήν έρήμωσιν καί τήν καταστροφήν τών 'Ελληνικών χωρίων. Έ ρ γον τών συμμοριών τούτων ύπήρξεν ή διά δυναμίτιδος άνατίναξις τοΰ υπο
καταστήματος τής Αύτοκρ. ’Οθωμανικής Τραπέζης έν Θεσσαλονίκη, ή πυρπόλησις τοΰ Γαλλικού ταχυδρομικού «Γουαδαλκβίρ» καί ή έκτροχίασις τοΰ
διεθνούς σιδηροδρόμου τοΰ διερχομένου διά τής Τουρκίας.
Μετά τά γεγονότα ταΰτα οι κομιτατζήδες τής Σόφιας έπίστευσαν σοβαρώς, οτι έ'φθασαν πλέον είς τό τέρμα καί δεν έδίστασαν νά δημοσιεύσουν εις
εφημερίδας Ιδικάς των καί εύρωπαϊκάς καί νά παρουσιάσουν ώς δράστας τών
εγκλημάτων τούτων τούς "Ελληνας! ’Αλλά πού ήσαν τότε οί "Ελληνες
άντάρται;
Οΰτοι ενεφανίσθησαν πολύ βραδύτερον, οπότε ή μακ ροθυμία τών Με
γάλων Δυνάμεων έκαμε νά γεννηθή εις μέν τάς ψυχάς τών Βουλγάρων ή
πεποίθησις, οτι τό παν ήτο ε’ις αυτούς έπιτετραμμένον, είς δέ τούς Έλληνας
τό αίσθημα, οτι ή Ευρώπη τούς έγκατέλιπεν είς τήν διάκρισιν τών αντιπά
λων των.
Ό 'Ελληνικός λαός άπεφάσισε νά άμυνθή καί νά άντιτάξη βίαν είς τήν
βίαν θέτων μόνος του χαλινόν είς τήν θρασύτητα τών Βουλγάρων. ’Εξακο
λουθεί περαιτέρω τό Πατριαρχικόν έγγραφον νά διεκτραγωδή τά παθήματα
τοΰ 'Ελληνισμού καί άναφερόμενον είς την ευθυκρισίαν και τήν άμεροληψίαν
των Μεγάλων Δυνάμεων προς άπύδοσιν τοΰ δικαίου, νψοΐ φωνήν διάτορον
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ύπέρ των αθώων θυμάτων καί αναμένει έν τφ μέλλοντι μετ’ έμπιστο στάνης
την θείαν δικαιοσύνην και την κρίσίν τη; Ιστορίας».
Ό έν Κωνσταντινουπόλει διπλωματικός Πράκτωρ τής Βουλγαρίας Νάτσεβιτς παραιτηθείς καί έπανακάμψας εις Σόφιαν έστιγμάτισεν την ένοχον
συμπεριφοράν τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως καί την άποδεδειγμένην συμ
μετοχήν αυτής εις τά γεγονότα τής Άγχιάλου καί εις τάς λοιπάς βανδαλικάς
κατά των Ελλήνων πράξεις τοΰ βουλγαρικού κομιτάτου καί έλεγε «Δεν ήδυνάμην ν’ αντιμετωπίσω τους έν τφ Διπλωματικό) Σώματι συναδέλφους μου
χωρίς νά έρυθριάσω έκ τοΰ αίσχους, διά τοΰ οποίου ή παρούσα Κυβέρνησις
περί έλουσε τήν πατρίδα». Καί εις τον Εσπερινόν Ταχυδρόμον τής 7ης, 8 ης
καί 9ης Αύγουστου 1907 ό ίδιος πλήν άλλιον γράφει καί τά έξης: «Μόνον
ή παραίτησις τού 'Τπουργείου καί ή άπομάκρυνσις των 'Τπουργών εκείνων,
οι όποιοι ήνείχοντο επί 20 ημέρας τάς καταστροφάς, εάν αυτοί δεν είχον
διοργανώσει αύτάς, θά ήδύνατο ν’ άποπλύνη από τοΰ προσώπου τής Βουλγαρίας τον ρύπον, τον οποίον ή κίνησις αΰτη ένεκόλαψεν αυτή. Διότι μόνον
μετά εν τοιοΰτον μέτρον ό πεπολιτισμένος κόσμος θά έβλεπεν, οτι ύπάρχουσιν
έν Βουλγαρία καί άνθρωποι πεπολιτισμένοι.
Καί ή Βουλγαρική έφημερίς «Μίρ» έστιγμάτιζεν επίσης διά δριμυτάτης
γλώσσης τήν συμπεριφοράν τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως άνομολογοΰσα
τήν συνενοχήν αυτής καί τονίζουσα, ότι ή τοιαύτη απαραδειγμάτιστος έν τή
ιστορία των πεπολιτισμένων λαών ατάσθαλος στάσις καί συμπεριφορά τής
Κυβερνήσεως άπεξένωσεν αυτήν καί μετ’ αυτής τον βουλγαρικόν λαόν τής
εύνοιας καί των συμπαθειών τής Ευρώπης.
Π αρά πάσας όμως τάς αποκαλύψεις ταύτας καί τούς στιγματισμούς ή
ήμιεπίσημος «Βετσέρνα Πόστα» μετά κυνικής αναίδειας έγραφεν». Μία μό
νον φυλή οφείλει νά κυρίαρχη επί τής Χερσονήσου τοΰ Αΐμου, ή Βουλγα
ρική. 'Ως έκ τούτου ο Ελληνισμός τής Ανατολικής Ρωμυλίας, Μακεδονίας καί
Θράκης, δέον νά έκμηδενισθή καί έξοντωθή. Ή καταστροφή τοΰ Ελληνισμού
δέον ν’ άποτελέση άρθρον πίστεως είς τούς Βουλγάρους. Ή κατά τοΰ 'Ελλη
νισμού πάλη οφείλει ν’ άρχίση έν αύτή τή κοιτίδι του.... Βούλγαροι μή λη
σμονείτε τό καθήκον σας».
Ταΰτα έ'γραψεν ή φιλάδελφος βουλγαρική έφημερίς καί οί Βούλγαροι
δεν έλησμόνησαν όντως τό καθήκον των έπιδοθέντες μετ’ αγρίου φανατισμού
είς τήν συμπλήρωσιν τής καταστροφής τοΰ 'Ελληνισμού τή συμπράξει ανα
φανδόν τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως.
Τήν φρικώδη ταύτην κατάστασιν μαντεύων ο περίνους εκείνος "Αγγλος
ίιπουργός των ’Εξωτερικών Μαρκήσιος Σώλσβαρυ τφ 1878 προσέβαλε τήν
Συνθήκην τού 'Αγίου Στεφάνου λέγων: 01 Χριστιανοί των χο)ρών τούτων
διαιρούνται είς δύο μοίρας, ών ούτε τά συμφέροντα είναι ταυτόσημα, ούτε τά
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αισθήματα έν αρμονία. Το συνέδριον δεν αγνοεί, δτι κατά τα τελευταία ταΰτα
ετη ο! φιλικοί δεσμοί οΐ συνδέοντες τους Έλληνας καί Σλαύους υπηκόους τής
'Τψηλής ΙΙύλης διεσπάσθησαν, Οΐ Έλληνες φοβούνται καί δικαίως την ύποδούλωσιν τής ’Εκκλησίας των, την κατάργησιν τής γλώσσης των καί την
βαθμιαίαν άπορρόφησιν καί έξαφάνισιν τής Εθνικότητάς των....
Ή Κυβέρνησίς μου φρονεί, ότι αποφάσεις λαμβανόμεναι υπό τοιαύτας
συνθήκας δεν θά Ικανοποιούν τον Ελληνικόν πληθυσμόν καί συνεπώς δεν θά
έπαγίωνον την εκεί ησυχίαν, οΰτε την Ευρωπαϊκήν ειρήνην. Φόβος υπάρχει
μη νέαι ταραχαί προκόψω σι έκ του λαού τούτου, εις άκρον άφωσιο) μενού είς
την πίστιν καί την εθνικότητα αύτού, δστις θά σχηματίση την πεποίθησιν, οτι
ή Ευρώπη τον έγκατέλειψε καί τον παρέδωσεν είς την κυριαρχίαν φυλής α
πεχθούς αύτω».
'Τπό το αυτό πνεύμα εξεφράσθη αμέσως καί ό πρίγκηψ Β ίσμαρκ έξ
ονόματος τής Γερμανικής Κυβερνήσεως. Καί συνέπεια των δηλώσεων τούτων
περιωρίσθησαν τότε τά δρια τής βουλγαρικής Ηγεμονίας.
Ή δράσις τού κακοποιού τούτου λαού δεν περιωρίσθη εντός των ορίων
τής Ηγεμονίας. Έπεξετάθη καί πέραν τούτων διά του δικτύου των συμμο
ριών τής «’Εσωτερικής Όργανώσεως» καί των λοιπών αναρχικών κομιτάτων
άνά τούς Μακεδονικούς καί Θρακικούς νομούς τής αυτοκρατορίας. Αΐ ύπό
των Βουλγαρικών εφημερίδων συνεχώς δημοσιεύομε ναι εκθέσεις περί των δεινοπαθημάτων αύτών τούτων των βουλγαρικών πληθυσμών, τών τρομοκρατού
μενων ύπό τών συμμοριών αί άπειλητικαί έπιστολαί τών κομιτατζήδων προς
τούς ορθοδόξους κατοίκους πλειστών όσων κωμών καί χωρίων τής Θράκης
απέδειξαν δτι δ σκοπός τού καταρτισμού καί τής δράσεως τών συμμοριών ήτο
ό διά τού πυρός καί τού σιδήρου εκβιασμός τής εθνικής καί θρησκευτικής
συνειδήσεως τών ορθοδόξων πειθαναγκαζόμενων ν’ άναγνωρίσωσι την έπ’ αύ
τών δικαιοδοσίαν τής σχισματικής ’Εξαρχίας, δι’ οΰ μέσου θά προελειαίνετο
ή οδός τής οριστικής κατακτήσεως καί άπορροφήσεως αυτών ύπό τής βουλ
γαρικής αδηφαγίας. 'Ο σωβινισμός δ’ αύτών μέχρι τοιούτου σημείου έφθασεν, ώστε καί τά δνόματα πολλών πόλεων τής Θράκης μετεμόρφωσαν καί έβεβήλωσαν άντικαταστήσαντες αύτά διά βουλγαρικών. Ούτω την πόλιν τών
Σαράντα ’Εκκλησιών ένεκα τών πολλών αμπέλων, ύφ’ ών περιεβάλλετο ώνόμασαν L O SEN G K A TZ, δηλαδή Άμπελούπολιν καί ύπό τήν πρόσωνυμίαν
ταύτην ανέγραψαν αύτήν καί εις τάς γεωγραφίας των καί είς τούς χάρτας των.
Τά βουλγαρικά κομιτάτα βλέποντα δτι παρ’ δλας τάς τρομοκρατικός
μεθόδους, παρ’ ολας τάς διαστρεβλώσεις τών ονομάτων τών πόλεων, δεν έπετύγχανον τού σκοπού των έν τφ Σαντζακίω τών Σαράντα ’Εκκλησιών καί μη
δυνάμενα νά άρνηθώσι τήν υπεροχήν τού 'Ελληνικού πληθυσμού έν αύτφ μετεχειρίσθησαν νέαν όλως μέθοδον προς πίεσιν τών ’Ορθοδόξων,

'Ο διμέτωάος άγων τον Έλληνισμ,οΰ Θράκης

275

Γνωστόν εΐναι ότι πλεϊστοι των κατσίκα)ν των Σαράντα ’Εκκλησιών καί
των χωρίων τής επαρχίας ταύτης μβτήρχοντο τό επάγγελμα τοΰ κεραμοπο ιού,
του αμαξοποιού, τοΰ τυροκόμου κλπ. καί ότι κατ’ έτος έν (ορισμένη εποχή
άποδημουντές εις Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν καί αλλαχού έξήσκουν τοΰτο. ΟΙ
Βούλγαροι λοιπόν προς εκβιασμόν των έπαγγελματιών τούτων διέδωκαν ίσως
εντολή τής βουλγαρικής Κυβερνήσεως, ότι επ’ ούδενί λόγω -θά επιτροπή τοΰ
λοιποΰ εις τούς κεραμείς καί λοιπούς έπαγγελματίας ή έξάσκησις τοΰ επαγ
γέλματος των έν Βουλγαρία καί ’Ανατολική Ρωμυλία, εάν δεν βεβαιώσωσιν
οτι αύτοί καί αί οίκογένειαί των εΐναι Βούλγαροι καί δεν έφοδιασθώσιν διά
πιστοποιητικών τής βιαίας ταύτης εξωμοσίας των παρά τοΰ έν Σαράντα Έκκλησίαις βουλγάρου αντιπροσώπου των.
Ταΰτα συνέβαινον κατ’ Ιανουάριον τοΰ 1907, κατά τον ’Ιούλιον δέ τοΰ
αύτοΰ έτους δ Μητροπολίτης των Σαράντα Εκκλησιών γράφει μεταξύ άλλων
καί τά έξης εις τά Πατριαρχεία
Καί τό τμήμα ημών ύπερεπληρώθη
βουλγαρικών συμμοριών, αί όποίαι πλήν των λοιπών κακουργιών έφόνευσαν
δύο 'Ελληνορθόδοξους έκ Σαμακοβίου καί συνέλαβον ένα έκ Σκεπαστού, προς
όν, μετά φοβερούς δαρμούς άπολυθέντα, έδήλωσαν, οτι σκοπός αυτών εΐναι
ούχι ή ληστεία, άλλα νά γδάρωσι τούς "Ελληνας».
’Επίσης κατ’ Αύγουστον τοΰ 1907 ό Μητροπολίτης Ήρακλείας δι’ έκθέσεως αύτοΰ αναγγέλλει είς τά Πατριαρχεία, οτι τή 20η ’Ιουλίου εξ ά'γνωστοι με ενδύματα από σαγιάκι τής Σόφιας είσήλασαν είς τό χωρίον ’Αλμαλή
καί έλήστευσαν οικίας τινάς. Οί χωρικοί μόλις άντελήφθησαν την παρουσίαν
τών άγνωστων κακοποιών συνταχθέντες συνεπλάκησαν μετά τών επιδρομέων
άλλ’ επειδή ούτοι ήσαν πάνοπλοι διά τυφεκίων τελευταίου συστήματος έπλήγωσαν ταινάς καί άπήλθον, Μετ’ όλίγας ήμέρας οί ίδιοι προσέβαλον ηό χω
ρίον Γραμπούνα τοΰ τμήματος Κεσσάνης, οπού πλήν τής ληστείας μετεχειρίσθησαν καί διάφορα βάρβαρα βασανιστήρια κατά τών προυχόντων. Μετά την
άναχώρησίν των έπυροβόλησαν κατά διαφόρων χωρικών είς τά πέριξ. Έξηκριβώθη δέ κατόπιν έκ τών γραμμάτων τών καλύκων τών φυσιγγίων, οτι τά
όπλα των άνήκον είς τον τακτικόν βουλγαρικόν στρατόν.
Καί κατά τό 1908 πράκτορες τοΰ βουλγαρικού κομιτάτου έκ Βουλγα
ρίας καθ’ έκάστην ένσκήπτοντες έν μέσαις Σαράντα Έκκλησίαις καί καθ’
όλην τήν επαρχίαν, κομίζοντες έκρηκτικάς ΰλας, χρήματα καί όπλα έξώπλιζον
τούς χωρικούς καί έξεγύμναζαν αυτούς περί τον χειρισμόν αυτών. Οί κομι
τατζήδες είς ούδέν λογιζόμενοι Κυβέρνησιν καί στρατόν έπεσκέπτοντο τά διά
φορα χωρία καί τούς μεν ’Ορθοδόξους έξεβίαζον νά προσχωρήσουν είς τήν
’Εξαρχίαν, τούς δέ ίδικούς των έξηρέθιζον κατά τών 'Ελλήνων καί ένεθάρρυνον αυτούς λέγοντες, ότι ή χώρα αυτή εΐναι πλέον βουλγαρική, ότι μετ’
όλίγας ημέρας ό Μουφτής, ό καϊμακάμης καί οΐ λοιποί κυβερνητικοί ύπάλ-

27ό

Ίωάννον Μαγκριώτη

ληλοι θά ανάκατασταθώσιν ΰπό Βουλγάρων κλπ. Είς Μπουνάρ - Χισάρ (Βρύσιν) κώμην άπέχουσαν περί τάς 4 ώρας από των Σαράντα Εκκλησιών ύπεχρέωσαν τους κατοίκους κα'ι χρήματα νά δώσωσιν είς αυτούς και σίτον προς
διατροφήν των κομιτατζήδων. Κα'ι εν Σκοπώ ή κατάστασις δεν ήτο καλύτερα,
δεν έτόλμων οί κάτοικοι νά έξέλθωσι τής πόλεως κα'ι νά μεταβώσιν εις τάς
εργασίας των έπυροβολοΰντο ή κα'ι συνελαμβάνοντο υπό των κομιτατζήδων
και άπελύοντο κατόπιν διά τής καταβολής λύτρων. Ά λλ’ οί Σκοπιανοί φύσει
γενναίοι καί φιλελεύθεροι δεν ήδύναντο νά ανεχθώ σι τήν τρομοκρατίαν ταύτην καί έζήτησαν παρά τής Τουρκικής Κυβερνήσεως δπλα διά νά άμυνθώσι
μόνοι κατά των θρασέων εκβιαστών. Καί δπλα μέν δεν τούς έδόθησαν, επε
τράπη δμως είς αυτούς νά χρησιμοποιήσουν ιδικά των, εάν έχωσι τοιαύτα.
Καί τοιουτοτρόπως οί Σκοπιανοί καταρτίσαντες τριακονταμελές σώμα άπέστειλαν αυτό μετά ισαρίθμων χωροφυλάκων προς καταδίωξιν ιών κομιτατζή
δων, ούς συναντήσαντες παρά τό χωρίον Εύκάρυον συνεπλάκησαν μετ’ αυτών
καί ένα μεν εφόνευσαν, τούς δέ λοιπούς κατεδίωξαν μέχρι τών συνόρων τής
Βουλγαρίας.
Καί κατά το 1908 εξακολουθούν αί βιοπραγίαι τών κομιτατζήδων έν
Θράκη κατά τών Ελλήνων και κατά παντός 'Ελληνικού, διότι κατά τούτο τό
έτος έχομε ν νά σημειώσωμεν πλήν τών λοιπών καί διαρπαγάς τών περιουσιών
καί κτημάτων τών 'Ελληνικών ’Ορθοδόξων Κοινοτήτων καί ιδιωτικών τοιούτων.
Καί πρώτον ήρπάγησαν όριστικώς αί Έκκλησίαι, τά σχολεία, αί μοναί,
οικόπεδα, κήποι, καταστήματα κοινοτικά, εργαστήρια, φούρνοι, βιβλιοθήκαι κτλ.
άποτελσΰντα κοινοτικήν περιουσίαν τής ίεράς Μητροπόλεως Άγχιάλσυ έκτιμηθεΐσαι κατ’ ελάχιστον δρον εις 1.297 560 φράγκα χρυσά, αί δέ ϊδιωτικαί
άπώλειαι τών κατοίκων τής Άγχιάλου ανέρχονται είς 10 εκατομμύρια φράγ
κα χρυσά.
Π λήν τής ιδιωτικής περιουσίας τών κατοίκων τής Άγχιάλου διηρπάγησαν καί αί κοινοτικοί περιουσίαι τών έξης πόλεων καί χωρίων: τού Π ύ ρ 
γου άνερχομένων είς φρ. χρυσ. 1.140.000, του Δαουτλή εις 30.000 φρ. χρ.
τού Άλακαρνά είς 12.000 φρ. χρ. τού Εύσταθοχωρίου είς 24.000 δρ. χρ.
τής Άκρωνιάς είς 17.000 φρ. χρ. τού Τάς - Τεπέ είς 19.000 φρ. χρ. τής
Μεσημβρίας εις 177.000 φρ. χρ. τού Ραβδά εις 11.500 φρ. χρ. τού Ά γιου
Βασιλείου είς 10.000 φρ. χρ. τής Μπάνας είς 3.000 φρ. χρ. τού Αίμου εί|ς
22.000 φρ. χρ. τού "Ασπρου είς 28.000 φρ. χρ. Αί δέ ίδιωτικαί άπώίλειαι
τών χωρίων τούτων ΰπερβαίνουσι τάς 400.000 φρ. χρυσά.
Λόγου δέ γιγνομένου ενταύθα περί τής πρωτοφανούς αυθαιρεσίας τών
Βουλγάρων δέον νά προσθέσωμεν καί τήν διαρπαγήν τών κτημάτων τής 'Ελ
ληνικής Κοινότητος Βάρνης, άτινα εξετιμήθησαν κατά τούς μετριωτέρους
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υπολογισμούς είς 943.729 φράγκα χρυσά, τής Καβάρνας εις 93.000 φρ. χρ.
του Σουγιουτσούκ είς 255.000 φρ. χρ. τοΰ Γιαλή - "Ιτς - Ό ρμ άν είς 24.000
φρ. τοΰ Βαλτσικίου είς 20.000 φρ. τοΰ Δόβριτς είς 20.000 φρ. χρ,
Π λήν δέ τούτων ανυπολογίστου αξίας είναι καί ή.κοινοτική περιουσία
ή δημευθεΐσα κατά την 6ην Αύγουστου τοΰ 1906 έν τή επαρχία Φιλιππουπόλεως καί συνισταμένη έξ Ιερών ναών, μονών, σχολείων, Μητροπολιτικών με
γάρων, οικοπέδων, ξενώνων, καταστημάτων, εργαστηρίων, οικιών, φούρνων,
σταύλων καί μεγάλων κινητών περιουσιών, ώς λ.χ. χρυσών καί αργυρών σκευ
ών, πολυτίμων ευαγγελίων, λαμπρών καί αρχαίων βιβλιοθηκών καί επίπλων
ών ή σύνταξις ακριβούς καταλόγου είναι δύσκολος καί σχεδόν αδύνατος.
Κατά τό 1909 καί 1910 οί Βούλγαροι ενθαρρυνθέντες εκ τής εύκολου
λείας, τής διαρπαγής δηλονότι των περιουσιών των 'Ελληνικών κοινοτήτων
τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας έπεζήτησαν βία να άρπάσωσιν Ελληνικούς ναούς
εν τε τή Μακεδονία καί Θράκη. Ή απόπειρα αΰτη τοΰ σφετερισμοΰ των
’Εκκλησιών έξηρέθισε τούς 'Ελληνας ευρισκομένους έν τώ δικαίφ, διηύρυνε
την διάστασιν 'Ελλήνων καί Βουλγάρων καί ήπειλήθη τρομακτική ρήξις με
ταξύ αυτών. Ή Τουρκική Κυβέρνησις προς πρόληψιν πάσης συρράξεως καί
προς καθησύχασιν τών έξηρεθισιιένων τάχα πνευμάτων εκλεισε τάς δήθεν
διαφιλονικουμένας Εκκλησίας περί τάς τριακοσίας τον αριθμόν καί πάμπολλα
σχολεία Θράκης καί Μακεδονίας, τά όποια ΐδρύθησαν δυνάμει αύτοκρατορικών φιρμανίων έκδοθέντων έπ’ όνόματι τών Ρωμαϊκών Κοινοτήτων τή αιτή
σει τών Πατριαρχείων καί επί μόνω τώ σκοπώ, ινα χρησιαεύσιοσιν ώς ευκτή
ριοι οίκοι τών ’Ορθοδόξων Χριστιανών.
Τό διά τοΰ έκνόμου κλεισίματος καί τής γενομένης αυθαιρέτου διαρπαγής τών έν Μακεδονία καί Θράκη ύπό τών Βουλγάρων εκκλησιών κατενεχθέν
πλήγμα βαρέως φέροντες οί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί καί παρά πάντα λόγον
στερηθέντες τών προγονικών αυτών εκκλησιών άναλογιζόμενοι δέ ότι ή ο.ίκτρά
οσον καί εκνομος αΰτη κατάστασις είναι δημιούργημα τής βουλγαρικής αυ
θαιρεσίας καί τής παρανόμου ένεργείας ένίων κατά τόπους κυβερνητικών
αρχών σύμπαντες οί ορθόδοξοι κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως συγκροτήσαντες συλλαλητήρια διεμαρτυρήθησαν έντόνως κατά τής ληστρικής διαρπαγής τών είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχείων νομίμως καί δικαίως άνηκουσών
εκκλησιών καί σχολών εν Μακεδονία καί Θράκη. Άπέκρουον διαρρήδην πά
σαν άπόφασιν τείνουσαν είς τήν παραγνώρισιν τών αναμφισβήτητων τής κυριότητος τίτλων τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου επί τών ήδη, ώς μή ώφελε,
κεκλεισμένων ή διαρπαγεισών ’Εκκλησιών. Έπεζήτουν τήν άπόδοσιν πασών
τών έν λόγω ’Εκκλησιών καί σχολών είς τον μόλων καί νόμιμον δικαιούχον, τό
Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί ήξίουν δπιος άπαγορευθή είς τον ’Έξαρχον
τών Βουλγάρων, τον παρά τούς πολιτικούς νόμους καί τούς ’Εκκλησιαστι
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κούς κανόνας έδρεύοντα εν Κωνσταντινουπόλει, ή επί πλέον επίσημος διαμονή
αυτού έν τω ’Οθωμανική) Κρατεί καί διαταχθή δπως εγκαθιστάμενος μονίμως
έν Σόφια, άναλάβη έκειθεν τήν μόνην άνήκουσαν αύτώ δικαιοδοσίαν επί των
εντός των ορίων τοϋ βουλγαρικού βασιλείου ευρισκομένων βουλγαροσχισμα
τ ικών.
ΙΙα ρ ά τάς διαμαρτυρίας όμως λαού καί Πατριαρχείων ή Τουρκική συν
ταγματική Κυβέρνησις παρεβίασε τά δίκαια τής ’Εκκλησίας ήθέτησε 5ιατα
γάς Σουλτάνων επιφανών, ήμφεσβήτησε εις τήν διοικούσαν καί τήν ποιμαίνουσαν εκκλησίαν τό μέγα καί θεόθεν δοθέν αυτή δικαίωμα νά προασπίζη τό
δόγμα τό ορθόδοξον καί άρπάσασα από τοΰ Πατριάρχου καί των Μητροπο
λιτών τό επί ναών καί μοναστηρίων καί αγιασμάτων δίκαιον έχορήγησε τού
το είς εκείνους τους οποίους ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία κηρύττει έκτος τής
ορθοδοξίας κειμένους.
Τά περί τον Πατριάρχην δύο Σώματα έρειδόμενα επί τών επί εκατον
ταετηρίδων ίσχυόντων προνομίων καί επί τών διατάξεων τού Σερή άπέκρουσαν τήν άπόφασιν ταύτην τής Βουλής καί Γερουσίας καί άπευθύναντες μασβατάν προς τον Σουλτάνον έξελιπάρουν, όπως μή επικύρωση τον άδικον τού
τον νόμον μέλλοντα νά παρακώλυση μεν τήν συνέχειαν τής Ιστορικής ταύτης
δικαιοσύνης καί ευθυδικίας, τής από χιλίων τριακοσίων ετών ισχυούσης, ν’
αφαίρεση δέ από τών χειρών τών Ελλήνων, εναντίον παντός δικαίου, τάς
εκκλησίας αυτών, τά σχολεία καί τά νεκροταφεία τά περιέχοντα τά οστά τών
προγόνων ημών καί παραδώση ταΰτα εις τους άρπαγας.
"Ολαι όμως αί επικλήσεις θείων καί ανθρωπίνων δικαίων καί άπαντα
τά διαβήματα τών Πατριαρχείων είς ,ούδέν σχεδόν ΐσχυσαν καί πλεΐσται έκ
τών δήθεν διαμφισβητουμένων εκκλησιών περιήλθον εις χεΐρας τών σχισμα
τικών Βουλγάρων.
Ούτως άρπαγέντες ναοί έν Θράκη εΐσίν οί εξής: Τής ’Επαρχίας Η ρ ά 
κλειας I I ναοί καί I I σχολεία, τής επαρχίας Δέρκων 4 ναοί καί 4 σχολεία,
τής επαρχίας Μαρωνείας 2 ναοί καί 2 σχολεία, τής επαρχίας Σηλυβρίας 2
ναοί καί 2 σχολεία, τής επαρχίας Σαράντα ’Εκκλησιών 1 ναός καί 2 σχολεία
τής επαρχίας Βιζύης καί Μήδειας 2 ναοί καί 1 σχολείον καί 'τής επαρχίας
Λιτίτσης 1 ναός καί 1 σχολεΐον.

Ο ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟ ΤΟΥ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΟ
Ώ ς και αλλαχού γράφομεν ό έτερος των φυλετικών εχθρών,
καθ’ οΰ τό 'Ελληνικόν Γένος, συνεπώς δέ καί ό Ελληνισμός της Θράκης ή γιο
ν ίζε το αμυνόμενος κατά των αυθαιρεσιών αυτού επί εκατονταετηρίδας όλας,
ήτο ό ’Οθωμανός. Ό κατακτητής, ό άρπας, ό σφετεριστής, ό βάρβαρος, ό άξε
στος καί αμόρφωτος αυτός, ό μή ανεχόμενος τον γείτονα του χριστιανόν “Ελ
ληνα, τον μορφωμένον, τον πεπολιτισμένον καί διανοητικώς πολύ υψηλότερα
αύτοΰ Ιστάμενον. Δεν παρέλειπεν ευκαιρίαν νά έκδήλιον η την υπεροχήν αύτοϋ
ώς κατακτητού ύβρίζιον καί απειλών τόν γκιαούρην καί εάν ήδύνατο, νά προσ6άλλη την τιμήν, ζωήν καί τήν περιουσίαν τού Έλληνος.
Την κατάστασιν ταύτην μοιρολατρικώς ύφίστατο ό Ελληνισμός τής ’Α
νατολικής Θράκης από εκατονταετηρίδων μή δυνάμενος καί άλλως νά πράξη,
διότι εζη έν μέσω πυκνών μαζών τουρκισμοΰ καί πλησίον τής Κωνσταντινου
πόλεως, όπόθεν τάχιστα καί έν αυτή τή γενέσει του ήτο δυνατόν νά καταπνιγή
παν έκρηγνυόμενον επαναστατικόν κίνημα, ώς ήτο λ.χ. τό τοΰ Κωστή Τσάντελη ή Ίγνάτογλου παρά τήν Μαύρην Θάλασσαν, τό όποιον τοσοΰτον. φόβον
καί τρόμον εις τούς Τούρκους ένέσπειρεν, ώστε δεν έτόλμων νά τόν καταδιώ
ξουν τά άποστελλόμενα προς τούτο αποσπάσματα. Δυστυχώς όμως ή γεωγρα
φική θέσις τής ’Ανατολικής Θράκης δεν ήτο κατάλληλος διά τοιαύτας επιχει
ρήσεις καί. διά προδοσίας συλληφθείς άπηγχονίσθη έν τή Πλατεία τής γενετείρας του Τσαντής.
'Τπό τοιαύτας συνθήκας έζη ό Ελληνισμός τής ’Ανατολικής Θράκης μέ
χρι τής μεταπολιτεύσεως τής λαβούσης χώραν τή 10η Ιουλίου 1908 οπότε
πολλοί μεν των ή μετερών ετρεφον τήν αισιοδοξίαν περί βελτιώσεως τής τύχης
τών υποδούλων 'Ελλήνων, άλλοι όμως έφρόνουν τά ενάντια, μή δίδοντες προ
σοχήν εις τάς επαγγελίας τών Νεοτούρκων, ώς καί ό τότε εύκλεώς καθή μένος
επί τοΰ θρόνου τών Χρυσοστόμων καί Φωτίων μεγαλεπήβολος Πατριάρχης
’Ιωακείμ ό Γ ' προβλέπων οΐονεί τά μέλλοντα νά συμβώσιν εις τόν Ελληνι
σμόν δεινά ελεγεν, οτι ταλανισμοΰ μάλλον χρήζομεν παρά συγχαρητηρίου κα
θόσον από τής μεταπολιτεύσεως ακριβώς αρχίζουν τά βάσανα ήμών.
Καί δεν είχεν άδικον ώς έκ τών ύστερων άπεδείχθη.
Ή Τουρκική Κυβέρνησις μικρόν μετά τήν μεταπολίτευσιν ήθέλησε πρώ
τον νά έπιβάλη χείρα είς τά 'Ελληνικά σχολεία άναφορικώς προς τήν σύστα-
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σιν, συντήρησιν καί τήν διοί.κησιν αυτών. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άπέκρουσε τήν πρόθεσιν ταύτην δι’ επισήμου εγγράφου λέγοντος, ότι τό Π α τρι
αρχείου καθώς από πολλών εκατονταετηρίδων διά λόγους θρησκευτικούς, γλωσσολογικούς, εθνικούς και παιδαγωγικούς είχε τό δικαίωμα νά προνοή περί
τής ίδρύσεως σχολείων, περί διορισμού καταλλήλων προσώπων ώς διδασκά
λων, περί συντηρήσεως αυτών καί περί τής θρησκευτικής καί ηθικής μορφώσεως τού γραικικοΰ ’Έθνους, ούτω θεωρεί δίκαιον νά έξακολουθήση 6 νό
μος οδτος καί εν τώ μέλλοντι ισχύων καί δεν άρνεΐται, όπως καί μέχρι σήμε
ρον, συ νωδά τοίς νενομισμένοις τό υψηλόν Κυβερνητικόν δικαίωμα τής έπ’
αυτών προσοχής καί εποπτεύσεως.
Έπηκολούθησεν ό Ίταλοτουρκικός πόλεμος (1911 — 1912) λόγω τοϋ
ζητήματος τής Τριπολίτιδος, καθ’ ον ήττήθη ή Τουρκία άπολέσασα τήν Τριπολίτιδα καί τήν Δωδεκάνησον περιελθούσαν εκτοτε ύπό τήν ’Ιταλικήν κυ
ριαρχίαν. Ευθύς δ’ αμέσως, τό 1912 συνεπεία τού έπιχειρηθέντος ύπό τών
Νεοτούρκων έκτουρκισμοΰ τών Χριστιανικών μειονοτήτων έξερράγη δ Βαλ
κανικός πόλεμος κατά τής Τουρκίας, ήτις είς επανειλημμένος μάχας ενικήθη
υπό τών Συμμάχων. Μετά τήν μάχην δέ γενομένην παρά τήν πόλιν τών Σα
ράντα ’Εκκλησιών καί έν αυτή ταύτη τή 11η ’Οκτωβρίου 1912 οι Τούρκοι
ήττήθησαν καί ύπεχώρησαν μέχρι τής δχυράς γραμμής τής Τσατάλτζας. Οί
Βούλγαροι τότε κατέλαβον τάς Σαράντα Εκκλησίας, τάς οποίας όμως έπ’ ολί
γον μόνον διετήρησαν, καθόσον τό επόμενον έτος έκραγεντός τού Έλληνοβουλγαρικού πολέμου, ή Τουρκία είς έκτακτον υπουργικόν συμβούλιον άπεφά
σισε τήν προέλασιν τών τουρκικών στρατευμάτων προς άνακατάληψιν τής
Άδριανουπόλεως καί τής μέχρι Σαράντα Εκκλησιών περιφέρειας τής Θρά
κης, ήν οί Βούλγαροι κατεΐχον. Ή εκστρατεία επέτυχε καί κατελήφθησαν τά
εκ τών προτέρων προσδιορισθέντα μέρη καί ή πόλις τών Σαράντα Εκκλη
σιών. 'Η άνακατάλη-ψις δ’ αύτη κατωχυρώθη καί δι’ οριστικής συνθήκης τη
29η Σεπτεμβρίου 1913 ύπογραφείσης ύπό τών πληρεξουσίων τής Τουρκίας
Ταλαάτ, Μαχμούτ καί Χαλίλ. Έ πί πλέον δέ ή Βουλγαρική Κυβέρνησις συγκατετέθη ν’ άπομακρύνη ύπό τύπον ανταλλαγής πληθυσμών τούς βουλγάρους
κατοίκους τής Θράκης.
Διαρκούσης τής ώς άνωθι άνακαταλήψεως τών διαφόρων πόλεων καί
χωρούν ύπό τών Τούρκων, ήναγκάσθησαν οί κάτοικοι τών Ελληνικών χωρίο)ν
Κριθιάς, Πλαγιαρίου, Βαϊοίου, Γαλατά, Νεοχιορίου καί Καλλιπόλεως νά έγκαταλείψουν τά χωρία των καί νά καταφύγουν άλλοι μέν έξ αυτών εις τήν
ύπό τών 'Ελληνικών στρατευμάτων κατεχομένην περιοχήν τής Θράκης καί
άλλοι είς Κωνσταντινούπολή.
Τήν ιδίαν τύχην ύπέστησαν καί οί "Ελληνες ν.άτοικοι έν τή περιφερεία
Διδυμοτείχου τών χωρίων Κορνοφωλιάς, Έσά - κιοϊ, Βουλγκάρ - κιοϊ, Ά ρ-
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ναούτ - κιοϊ, Καρασοΰ καί Τατάρ - κιοϊ. Τά χωρία Ρύζια, Τσουρέκ - κιοϊ,
Μαράσια, Μουσουμπεϊλή, Καδίν - κιοϊ, Δογάντζα, Άλεπλή κατεσφάγησαν. Τό
χωρίον Άλεπλή είναι έκ των πρώτων δεινώς παθόντων. Κατά την υποχώ
ρησαν τόΰ τουρκικοί στρατοί (εις τον Βαλκανικόν πόλεμον) έκάησαν 250 οΐκίαι καί έφονεύθησαν 109 χωρικοί διαφόρου φύλου καί ηλικίας. Έπυρπολήθησαν σιτηρά, 40 χιλιάδες κοιλά,. έπιπλα αξίας 2 χιλ. λιρών, ό δε στρατός
άφήρεσε 50 ζεύγη βοών μετά των αμαξών καί ήρπασε 2 χιλιάδας πρόβατα.
’Επί βουλγαροκρατίας άνωκοδομήθη τό χωρίον υπό των χωρικών καί κατά
τον διιογμόν έξεδιώχθη άπαν τό χωρίον καταφυγόν εις Ελλάδα.
Τό Άλμαλή των Μαλγάρων, τό Μαχμσύτ - κιοϊ, ή Γραβούνα ως καί ή
'Ελληνική συνοικία τής Κεσσάνης έπυρπολήθησαν. Τά ίδια συνέβησαν εις τό
Οικονομειό, Έξαστέρι καί τούς Γιαλούς.
Τά Μάλγαρα καί τά χωρία Μαλγάρο:ιν καί Χαριουπόλεως ώς καί τά έν
τή πειρφερεία Ούζούν - Κιοπροΰ χωρία Δερβενάκι, Δερέκιοϊ, Κίρ - κιοϊ, Δογά ν-κιοϊ, Μαστανάρ καί Σουμπάζ - κιοϊ έδηώθησαν, οί δέ κάτοικοι αυτών
εξηνδραποδίσθησαν.
’Έξαλλος ό Ελληνικός λαός εκινεΐτο εις μετανάστευσιν, ή δέ Κυβέρνησις ανίσχυρος νά συγκράτηση την τάξιν παρηκολούθει με απάθειαν τά γεγο
νότα χωρίς νά λαμβάνη προστατευτικόν τι μέτρον διά τούς πληθυσμούς τούτους.
Ή κατάστασις αυτή δεν διήρκεσε περισσότερον τών δύο μηνών, κατά
τούς οποίους υπολογίζεται οτι 119.938 περίπου κάτοικοι έκ τών παραλίων
τής Θράκης έξετοπίσθησαν.
Την βην Φεβρουάριου τού 1913 έξελέγη Π ατριάρχης δ Μητροπολίτης
Χαλκηδόνος Γερμανός, γεγονός, τό όποιον έξηρέθισε τούς Νεοτούρκους διότι
έθεωρήθη ή εκλογή αΰτη ώς πρόκλησις, καθόσον ό Α ρχιερείς σδτος εΐχεν
αποκτήσει μεγάλην φήμην διά τό προνομιακόν ζήτημα τοΰ 1890 επί Χαμίτ
διότι τή είσηγήσει του τό Πατριαρχεΐον έκλεισε τάς Εκκλησίας. Καί οί
Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσουν.
Μέ τήν άνοδον τοΰ Γερμανού εις τον Πατριαρχικόν θρόνον τού Φανα
ριού ήρχισεν ούτος νά αποκτά τήν προτέραν ζωηρότητά του. Δεν παρήρχετο
ήμερα χωρίς νά έπιδοθή καί εν τακρίριον εις τήν 'Υψηλήν Πύλην, διά τοΰ
οποίου κατηγγέλλοντο διάφοροι ύπερβασίαι,
Τό Πατριαρχεΐον θορυβηθέν από τήν συνεχιζομένην μετανάστευσιν υπέ
βαλε ν έντονα τακρίρια διαμαρτυρίας εις τον Μέγαν Βεζύρην καί τούς 'Τπουργούς ’Εσωτερικών καί Δικαιοσύνης.
Ταυτοχρόνως καί δ Πρεσβευτής τής 'Ελλάδος Π ανάς έκτελών έντολήν
τής Κυβερνήσεώς του προέβη καί αυτός εις διάβημα διαμαρτυρίας παρά τή
'Τψηλή Πύλη ζητών τήν κατάπαυσιν τών διωγμών, Ό Έ λλην Πρωθυπουρ-
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yog 'Ελευθέριος Βενιζέλος προέβαινεν έπίσης εις σχετικόν διάβημα παρά
τοϊς έν Ά θήναις πρεσβευταϊς των Μεγάλων Δυνάμεων.
Τό διάβημα των Πατριαρχείων καί ή έντονος διαμαρτυρία αυτού προς
κατάπαυσιν του διωγμού δεν ήδύνατο παρά νά θορυβήση την Τουρκικήν Κύ
βε ρνησιν. Εκείνο δμως τό όποιον κατετάραξε κυρ ιολεκτικώς τους κυβερ
νώντας Νεοτούρκους ήτο ό θόρυβος ό έν Έλλάδι έγερθείς καί ιδία τό προς
τούς πρεσβευτάς των Δυνάμεων διάβημα του 'Έλληνας Πρωθυπουργού Ε 
λευθερίου Βενιζέλου.
Μετά μακράν σύσκεψιν έν τή 'Τψηλή Πύλη άπεφασίσθη ή διά παντός
μέσου παρέλκυσις τής καταστάσεως. Καί εις μεν τό Πατριαρχείου έδόθη καθησυχαστική άπάντησις μέ την ύπόσχεσιν, οτι θά ληφθοΰν κατασταλτικά μέτρα διά τούς διωγμούς καί ότι θά σταλή ειδική ’Επιτροπή εις την Θράκην
διά νά άποκαταστήση τούς 'Έλληνας εις τάς εστίας των, εις δέ τούς πρεσβευ
τάς των Δυνάμεων ’Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας καί Αυστρίας, οι όποιοι
έπενέβησαν μετά τό διάβημα τού Βενιζέλου, παρέστησαν, οτι δεν ύψίσταντο
δκογμοί, άλλ’ οτι οι 'Έλληνες τής ’Ανατολικής Θράκης αύθορμήτως μετανα
στεύουν διά νά εγκατασταθούν εις την Ελλάδα, ήτις ηύξήθη καί έδοξάσθη
κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί οτι προς άπόδειξιν τού ισχυρισμού των
τούτου είναι πρόθυμος, είπεν ό πονηρός Ταλαάτ, νά συνοδεύση τούς διερ
μηνείς των Πρεσβειών εις την ’Ανατολικήν Θράκην διά νά ενεργήσουν ερευ
νάν εις την περιοχήν, οπού διατείνεται τό Πατριαρχείου, οτι γίνονται διω
γμοί. Οί πρεσβευταί έδέχθησαν.
Τό Πατριαρχείου πληροφορηθέν την συμφωνίαν Ταλαάτ καί πρεσβευ
τών άπεφάσισε καί αυτό εκ παραλλήλου ν’ άποστείλη άλλην επιτροπήν άποτελεσθείσαν από τον τότε Μητροπολίτην Βιζύης ’Άνθιμον καί εΐτα Μαρωνείας, τόν ’Αρχιμανδρίτην ’Αλέξανδρον καί τον Δευτερεύοντα των Π α τρι
αρχείων ’Ιωακείμ (μετέπειτα Μητροπολίτην Κοζάνης).
Οί διερμηνείς τών πρεσβευτών μετά τού Ταλαάτ περιήλθον τά"1διάφορα
παραλιακά χωρία τών 'Ελλήνων καί έξήτασαν τά παράπονα τών κατοίκων, Ό
Ταλαάτ παρουσία τών διερμηνέων διεβεβαίωσε τούς κατοίκους, οτι έλήφθησαν μέιρα αυστηρά προς διαφύλαξιν τής ζωής καί τής περιουσίας των, εδωκε δέ αύστηροτάτας διαταγάς εις τάς κατά τόπους στρατιωτικός, αστυνομι
κός καί διοικητικός άρχάς έν σχέσει με την έγκατάστασιν τών φυγάδων.
Ή παρουσία τών διερμηνέων άφ’ ένός καί τής Πατριαρχικής Έ πα^·^
πής άφ’ έτέρου συνετέλεσε πολύ είς τό ν’ άναθαρρήσωσι οί χριστιανικοί πλη
θυσμοί καί πολλοί τούτων ήρχισαν νά εκδηλώνουν διαθέσεις επανόδου είς τά
χωρία των.
Ή περιοδεία τού Ταλαάτ διήρκεσεν επί δέκα ημέρας, άμα δέ έπανήλθεν
εις Κωνσταντινούπολή έσπευσε νά δημοσίευση υπό τύπον ανακοινωθέντος τά
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έξης έν σχέσει μέ τά αίτια κα'ι τάς άφορμάς, αί όποΐαι προύκάλεσαν την μετανάστειωιν των Ρωμηών τής Θράκης.
1) "Οτι εύρέθησαν έπιστολαί Έλληνοθωμανοΰ ανυπότακτων τοΰ τουρ
κικού στρατού, οι όποιοι καταφυγόντες εις την Ελλάδα διά νά μή έκτίσουν
την στρατιωτικήν των θητείαν έν Τουρκία έκάλουν τάς οικογένειας των νά
μεταβώσι πλησίον των καί νά εγκατασταθώ σι μονίμως έν 'Ελλάδι.
2) "Ο τι ιιετηνάστευον εκείνοι έκ τών Ρωμηών, οι οποίοι διαρκοΰντος
τοΰ βαλκανικού πολέμου διέπραξαν εγκλήματα κατά τής τιμής τών πολιτών
εξαιρεθέντα τής χορηγηθείσης γενικής άμνηστείας κα'ι κατά συνέπειαν έφο
βούντο μή καταδικασθοΰν.
3) "Οσοι έφοβοΰντο μή εύρεθώσιν εκτεθειμένοι εις τάς εκδικήσεις τών
γειτόνων καί συγχωριανών των Μουσουλμάνων διά προγενεστέρας εις βάρος
τούτων διαπραχθείσας εγκληματικός πράξεις.
Πλήν τοΰ ανακοινωθέντος τούτου ή Κυβέρνησις προς δημιουργίαν εν
τυπώσεων παρά τή κοινή γνώμη έν Ευρώπη δεν παρέλενψε νά άναφέρη, ότι ώς
εξάγεται έκ τών πορισμάτων τών ανακρίσεων, άς ένήργησεν ό υπουργός τών
'Εσωτερικών Ταλαάτ κατά τήν εις Θράκην περιοδείαν του, οι "Ελληνες τής
’Ανατολικής Θράκης μετηνάστευον δήθεν καί ιδίως οι άποροι καί άκτήμονες
σπεύδοντες νά καταλάβουν καί ιδιοποιηθούν τάς περιουσίας καί τά κτήματα
τών Μουσουλμάνων τής Μακεδονίας, οί όποιοι κατ’ εκείνην τήν εποχήν μετη
νάστευον είς Τουρκίαν. Καί διά νά γίνουν ολα αυτά πιστευτά εις τό ανακοι
νωθέν άνεγράφετο ώς κατακλείς τό γεγονός οτι, ένφ περισσότεροι τών 20.000
Ρωμηών άνεχώρησαν έκ τοΰ νομοΰ Άδριανουπόλεως οΰδαμοΰ έσημεκόθησαν
λεηλασίαι καί οτι μόνον μερικά κτήνη καί υποζύγια έπωλήθησαν εις ευτε
λείς τιμάς, άλλα καί αυτά κατεσχέθησαν υπό τών αρχών, αί όποιαι επί πλέον
ή μπόδισαν τήν έξακολοΰθησιν τών αγοραπωλησιών τοΰ είδους τούτου.
’Επί αρκετόν χρονικόν διάστημα έξηκολούθησεν ή Τουρκική Κυβέρνησις δι’ άνακοινωθέντων τοιούτου περιεχομένου νά παραπλανά τήν κοινήν γνώ
μην καί νά φέρη δήθεν αντιπερισπασμόν είς τάς εντόνους διαμαρτυρίας τών
Πατριαρχείων, άλλ’ ούδένα επειθεν.
Αί παραμείνασαι είς τήν Θράκην Πατριαρχικοί Έπιτροπαί συνεχίζουσαι τάς περιοδείας των περιήλθον τήν Άδριανούπολιν, τό Ούζούν - Κιοπροΰ,
τήν Κεσσάνην, τά Μάλγαρα, τήν Ραιδεστόν, τήν Ήράκλειαν, τήν Βιζύην,
τήν Στράνπζαν καί τή Μήδειαν.
Αί τοπικαί Ά ρχαί κατ’ έκείνας τάς ημέρας έψαίνοντο ευπροσήγοροι καί
εύγενεϊς προς αύτάς. Π ροσεποιοΰντο οτι ήκουον τάς εναντίον αυτών τών
’Αρχών καταθέσεις τών διωκόμενων καί εδιδον υποσχέσεις οτι θά παράσχουν
είς αυτούς πάσαν ευκολίαν έπιστρέφοντας είς τάς έστίας των.
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Ή νόθος αΰτη κατάστασις καί, ή υποκριτική συμπεριφορά των τουρκι
κών Α ρχώ ν δεν ήτο δυνατόν νά διαρκέσω επί πολύ. Αί επί τής έγκαταστάσεως των Μουσουλμάνων προσφύγων Έπιτροπαί έπειγόμ&ναι νά συμπληρώσουν τό εργον των έκαραδόκουν την κατάλληλον προς τούτο ευκαιρίαν, ή τις
δεν έβράδυνε νά παρουσιασθΐ|.
Ό Γενικός Διοικητής Θράκης Χατζή - Ά δίλ - βέης έξελθών εις περιο
δείαν έπεσκέφθη καί την κωμόπολιν Σαμακόβιον, οπού είχεν εγκατασταθή ό
Μητροπολίτης Βιζύης "Ανθιμος, είτα Μαρωνείας, διότι οΐ κάτοικοι τής Βιζύης, τής έδρας του καί των πέριξ χωρίων είχον άπέλθει εις την 'Ελλάδα.
Κατά τήν άναχώρησίν του ό Γενικός Διοικητής έξωθεν ακριβώς τής κωμοπόλεως ύπέστη δολοφονικήν επίθεσιν έκ μέρους των Βουλγάρων κομιτατζή
δων, οι όποιοι έψόνευσαν τον ένδεκαετή υιόν του, τού ίδιου διασωθέντος. Τήν
οργάνωσιν τής απόπειρας ταύτης άπέδωκαν εις τούς "Ελληνας καί τήν ιδίαν
ήμέραν συνελήφθησαν καί έφυλακίσθησαν 1,8 πρόκριτοι του Σαμακοβίου οί
όποιοι κατόπιν προχείρου διαδικασίας κατεδικάσθησαν υπό τού στρατοδικείου
εις θάνατον καί έτυφεκίσθησαν είς τον τόπον όπου έγένετο ή απόπειρα. ΤΗσαν δέ ο'ι εξής κατά τήν βεβαίωσιν τοϋ εκ Σαμακοβίου Θεοδ. Κιακίδου οί
έκτελεσθέντες: Περικλής Κιακίδης, Δήμαρχος Σαμακοβίου, Κύρκος Ν. Κύρκος, Δημήτριος Παναγιωτάκης, Λημήτριος Π άρτος, Κων) τίνος Π . Π άρ
του, Κων)τΐνος Χρηστάκης, Δούκας Δουκίδης, Βασίλειος Ευθυμίου, Κων
σταντίνος Δουκίδης, Γεώργιος Π άρτου, Φιλ. Γιαννάκου, Πολυχρ. Γεο)ογίου,
Κυριάκος Μαρινέλης, Γιάγκος Άθανασιάδης, Κων) τίνος Ααμπρινοϋ καί Γ.
Παπαδόπουλος. Συγχρόνως δέ προς τούς ανωτέρω άπεσφάγησαν καί οί έκ
Σκοπού επίσης καταγόμενοι ’Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, δήμαρχος Σκο
πού, Σιμός Σιμόπουλος, διδάσκαλος, Κυριάκος Κωνσταντόπουλος, Ιερομόνα
χος, Πελοπίδας Βαβατζανίδης, Θεόδωρος Κοκκάλας, Σ. Φλώρος, φαρμακο
ποιός καί κατά τήν Μαύρη ν Βίβλον των Πατριαρχείων ό μεν Σιμός Σιμό
πουλος συλληφθείς υπό δύο Τούρκων προσφύγων τή επινεύσει των ’Αρχών
σφάζεται ώς άρνίον εις άπόστασι,ν ενός τετάρτου τής ώρας, έξω τής κωμοπόλεως, επί τής οδού τής άγούσης εις Γένναν 6 δέ ίερεύς παπα Κυριάκος
Κωνσταντόπουλος έγκλεισθείς αυθημερόν εις υπόγειον καί νοσηράν φυλακήν
επί πέντε ολοκλήρους ημέρας άνευ τροφής καί ύδατος καί υπό τά απερίγραπτα
βασανιστήρια εσχε τήν αυτήν τύχην μέ τον έξάδελφόν του Σιμόπουλον. Τήν
αυτήν τύχην έσχον καί οί λοιποί τέσσαρες μέ μόνη,ν τήν φρικώδη διαφοράν
ότι έτάφησαν ζώντες, αφού έξηναγκάσθησαν ύπό τής κακούργου σπείρας,
όπως οί ίδιοι όρύξωσι τούς τάφους αυτών, καί άλλοι ών αίωνία έστω ή μνήμη.
Καί αυτός ό Μητροπολίτης Βιζύης θεωρηθείς ένοχος έτέθη ύπό κράτησιν εντός τής οικίας είς τήν οποίαν διέμενεν, θά έξετελεΐτο δέ καί αυτός, άλλ’
έσώθη, διότι έν τώ μεταξύ άπεκαλύφθη, οτι οί δράσται τής απόπειρας ήσαν
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Βούλγαροι. Καί κατόπιν προσωπικής έπεμβάσεως τού Ταλαάτ τώ επετράπη νά
έπι στρέψη εις Κων)πολιν, διότι έν τω μεταξύ ολοι οί "Ελληνες τής επαρχίας
του, διαρκούσης τής έπιτηρήσεως καί τού περιορισμού του, είχον φύγει είς
την Ελλάδα.
Ή απόπειρα κατά τού Γεν. Διοικητοΰ τής Θράκης έδημιούργησεν αφό
ρητο ν διά τό χριστιανικόν στοιχειον κατάστασιν. ΑΙ βεβαιώσεις τής Κυβερνήσεως, δτι ή απόπειρα έγένε'το ύπό Βουλγάρων δεν έφερε κανέν αποτέλεσμα.
Οί διωγμοί έξηκολούθουν άπηνέστεροι. At Πατριαρχικαί Έπιτροπαί ήρχισαν
νά έπανέρχωνται είς Κων)πολιν. Τά στρατιωτικά αποσπάσματα, είς τά όποΐα
είχε δήθεν άνατεθή ή άσφάλεια των χωρίων τής Θράκης άπεσύρθησαν. Τούτο
ήρκεσεν διά νά γενικευθή ή έξοδος των Ελλήνων καί ανενόχλητοι πλέον οί
Τούρκοι πρόσφυγες εγκαθίσταντο είς τά έγκαταλειπόμενα χωρία αυτών. Α!
δίσ,μσ.ρτνρίαι των Πατριαρχείων εμενον άτελεσφόρητοι. Καί μή έχοντα άλλο
μέτρον άμύνης άπεφάσισαν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας νά εορτάσουν τό Πάσχα
άνευ τής συνήθους πομπής, είς ήν εκαλούντο οί Πρεσβευταί των ξένων Δυνά
μεων καί αντιπρόσωποι τής Κυβερνήσεως, καί νά προσφύγουν είς τούς I I ρεσβευτάς των Δυνάμεων.
Ή Κυβέρνησις πληροφορηθεΐσα τάς διαθέσεις ταύτας των Πατριαρχείων
κατεθορυβήθη καί διά νά φέρη αντιπερισπασμούς είς τάς διαμαρτυρίας αυ
τών καί εις τάς δυσμενείς διαθέσεις των Ευρωπαίων παρώτρυνε τον Τουρκι
κόν τύπον νά άρχίση σφοδράν άρθρογραφίαν κατά τής 'Ελληνικής Διοικήσεως διά φανταστικά δεινοπαθήματα τών Μουσουλμάνων τής Μακεδονίας, οί
όποιοι δήθεν έξηναγκάζοντο νά μεταναστεύσωσιν είς την Τουρκίαν ένεκα τών
δυσβαστάκτων καί βαρέων φόρων, τούς οποίους έπέβαλλεν είς αυτούς ή 'Ελ
ληνική Διοίκησις ύπό τύπον εράνων καί καταναγκαστικών εισφορών. Πλήν
τοΰ Τουρκικού τύπου καί οί έν Ευρώπη διπλωμάται τής Τουρκίας διά δημο
σιογραφικών συνεντεύξεων καί έπισήμων δηλώσεων προσεπάθουν νά μειώ
σουν την έκ τών διωγμών τής Θράκης προξενηθεΐσαν εν Ευρώπη έντύπωσιν.
Ήμιλλώντο δέ οΰτοι
νά φανή αρεστός είς την
"Αφθαστος είς κυνισμόν
σβευτής Χιλμή Πασσάς,
Τύπου» τά ακόλουθα.

τις θά έπινοήση τά μάλλον εντυπωσιακά ψεύδη διά
Λέσχην «Νοΰρι Όσμανιέ» έξ ής τό παν έξηρτάτο.
ύπήρξεν είς τό κεφάλαιον τούτο δ έν Βιέννη πρε
δστις έδήλου είς συντάκτην τού «Νέου ’Ελευθέρου

» Ή έξοδος τών Ελλήνων τής Θράκης οφείλεται είς τάς υποκινήσεις
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή η ς επιδιώκει δι’ αυτού νά πληρώση τά κενά,
τά όποια αφήνουν είς Μακεδονίαν οί ύπό τών επιτόπιων αρχών απελαυνό
μενοι έκεΐθεν Μουσουλμάνοι.
» Οί "Ελληνες πρόσφυγες δχι μόνον εγκαθίστανται είς τά οικήματα τών
έκδιωκομένων Μουσουλμάνων καί νέμονται τάς περιουσίας, τάς οποίας έγκα-
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ταλείπουν, άλλα καταλαμβάνουν καί αυτά ακόμη τά θρησκευτικά καθιδ θύματα
καί τά χρησιμοποιούν ώς επί το πλείστον διά σταύλους.
» ΟΙ έν ’Αθήνα ις καίτοι οί ΐδιοι προυκάλεσαν την μετανάστευαιν θορυ
βούν τώρα, διότι διεμαρτυρήθη τό Πατριαρχείου, τό όποιον ζημίόΰται από
αυτήν».
Τοιαύτα ψεύδη χονδροειδή έπενόουν οί άγαν σωβινισταί κυβερνήται τής
Τουρκίας προς συγκάλυψιν των πραγματικών προθέσεων των, αί όποιαι ή σαν
νά εκδιώξουν τό Ελληνικόν στοιχείον από των προαιώνιων εστιών των καί ν’
άποκαθάρωσι την Θράκην από τού άνθοΰντος Ελληνισμού, τού οποίου την
πρόοδον καί έξέλιξιν έν παντί δεν ήδύναντο νά άνεχθώσιν. Ά φ ’ ενός μέν
προσεποιοΰντο οτι οργίζονται καί θυμώνουν διά τάς υπερβασίας των κατοηέρων δήθεν υπαλλήλων καί ύπισχνούντο εις την Πατριαρχικήν ’Επιτροπήν ή
καί εις τούς Μητροπολίτας παραπονουμένους διά τάς παρανομίας τών υπαλ
λήλων, ότι θά τούς τιμωρήσουν, δτι θά τούς παύσουν καί τά παρόμοια καί
άφ’ ετέρου επραττον όλως τά ενάντια. Οΰτω λ.χ. ό Ταλαάτ βέης, αυτή ή άλώπηξ; με ένστικτα θηρίου, δεν έδίσταζεν εις μέν τήν Πατριαρχικήν Επιτρο
πήν νά φαίνεται, δτι ήκουε τά δίκαια παράπονά των καί νά υπόσχεται τήν
θεραπείαν τού κακού καί τήν άποκατάστασιν τών αδικιών, αυτοστιγμεί 0έ νά
τηλεφωνή εις τον Άβδουραχμάν βέην, 'Τπουργόν τής Δικαιοσύνης καί τών
Θρησκευμάτο)ν καί νά λέγη: «’Έρχονται οί Πατριαρχικοί; Νά κόψης τον
βήχά τους όριστικώς, χωρίς περιστροφάς νά τούς εΐπης, νά βλέπουν τάς Ε κ 
κλησίας των και νά τούς δείξης τήν θύραν».
Π α ρ ’ δλας τάς προσποιήσεις του καί τά επίπλαστα μειδιάματα του δεν
δύναται νά απόκρυψη τό εξολοθρευτικόν πρόγραμμά του, δπερ εφαρμόζουν
πιστώς οί δημόσιοι υπάλληλοί του, λέγομεν δε υπάλληλοί του, διότι αυτός ήτο
6 πραγματικός Σουλτάνος τού τόπου. ΗΙτο δέ τό πρόγραμμά του ή έξόντωσις παντός 'Ελληνικού.
Ό καϊμακάμης Βιζύης τούς ολίγους έναπομείναντας Έλληνάς δημοσία
προτρέπει νά μή μεταναστεύουν, ιδιαιτέρως δέ καλών ένα έκαστον τούς φοβε
ρίζει καί τούς διατάσσει νά φύγουν λέγων. «Δεν θά μείνη κανείς άπό σάς
έδώ, αυτό είναι τό πρόγραμμά μας, δεν τό καταλάβατε ακόμη; Δεν σάς εγγυ
ώμαι διά τήν άσφάλειάν σας, νά φύγετε αμέσως».
Εις τάς κωμοπόλεις τών Σαράντα ’Εκκλησιών, αί όποιαι δεν έπροθυμοποιοΰντο διά τον εκπατρισμόν των, έγένετο κατ’ άρχάς μία παρέλασις εγκα
θέτων Βοσνίων μεταναστών (οπλισμένων διά ροπάλων καί οπλών μάουζερ.
Κατόπιν ήρχιζον αί ύβρεις, οΐ δαρμοί, αί κλοπαί καί σποραδικοί φόνοι. Καί
εάν οί ταλαίπωροι κάτοικοι άνέμενον ακόμη μή άποφασίζοντες ν’ άποχωρισθώσιν τής γενεθλίου των γής τότε έπενέβαινεν ή ’Επίσημος Επιτροπή, προσεκάλει τούς προκρίτους καί έλεγεν εις αυτούς: «Τί κάμνετε; Τί άπεφασί-
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σατε; Θά μείνετε ή -θά φ ύγετε; ’’Αν δεν φύγετε θά Ιδήτε και χειρότερα».
'Ο βίο; των δυστυχών Ελλήνων κατέστη αβίωτος. Ή σ α ν υποχρεωμένοι
νά δέχωνται εις τάς οΙκίας των οικογένειας βοσνιών μεταναστών, καί όχι μό
νον τούτο, αλλά νά διανέμωνται μετ’ αυτών τά χωράφια των, τά αμπέλια
των και αυτά τά έπιπλά των. Καί εις έπίμετρον επειδή ουτοι δεν έγνώριζον
νά καλλιεργώσι τούς σφετεριζομένους αγρούς ή καί δεν ήθελον, ύπεχρεούντο
οι "Ελληνες νά καλλιεργώσι εκ περιτροπής καί τά ίδικά των χωράφια καί
τών φιλοξενούμενων Τούρκων.
’Εφεύρισκαν παντοίας άφορμάς διά νά δυσχεράνωσιν τήν παραμονήν
τών Ελλήνων. 'Τπεχρέουν τούς ίδιοκτήτας επειδή υπήρχε χαρέμι εις τήν
οικίαν των καί δεν έπρεπε νά τό μολύνη δ βέβηλος οφθαλμός του νά έρχηται
εις ώρισμένην ώραν καί εάν ποτέ ήρχετο ένωρίτερα ή άργότερον τότε μία
φωνή ήκούετο ένδοθεν. «Χαρέμ βάρ» είναι τό χαρέμι. Δεν σού είπαμεν νά
έρχεσαι είς τήν ώραν σου; Οί δυστυχείς, χωρικοί ύβριζόμενοι, δερόμενοι, καταδυναστευόιιενοι ποικιλοτρόπως άπη?νπίζοντο καί έτρέποντο προς τήν μετά?
νάστευσιν. Καί τοιουτοτρόπως ήρημοϋτο ή Θράκη,
Έ ν προκειμένη), δεν δύναμαι νά μή αναφέρω επιστολήν έκ 'Σαράντα
Εκκλησιών άποσταλεϊσαν είς τήν τότε εφημερίδα «’Εμπρός» τή 3η Αύγούστου 1920 επί τή καταλήψει υπό τού 'Ελληνικού στρατού τής ’Ανατολικής
Θράκης καί τών Σαράντα Εκκλησιών διά νά καταφανή οποία τεραστία δια
φορά υπό έποψιν νοοτροπίας καί ανθρωπισμού υπήρξε πάντοτε μεταξύ "Ελληνος καί Τούρκου. ’Ιδού ή επιστολή;
« Ή πόλις ημών πανηγυρίζει τήν ανάστασιν αύτής. Ά πό τής 15ης Ιο υ 
λίου ή πόλις πλέει είς τό κυανόλευκον περιβληθεϊσα τήν λαμπράν καί έορτάσιμον αυτής δψιν. Διά μέσου τών ερειπίων καί συντριμμάτων, τά όποια έπεσώ ρεύσε ν ή βάρβαρος διάβασις καί ή κτηνώδης πέντε όλοκλήρο>ν αιώνων
κακοδιοίκησις τής τουρκικής τών Σουλτάνων θηριωδίας ώς καί ή βραχυχρό
νιος μέν κατά τό 1913, πλήν αδρά είς ερημώσεις καί καταστροφάς παρα
μονή τών Βουλγάρων, άναζωογονηθεΐσα υπό τής θείας τής ’Ελευθερίας πνοής
έλησμάνησεν έν άκαρεί τον έπαχθέστατον τής δουλείας ζυγόν καί εμφανίζε
ται ήδη διά τής πανηγυρικής αύτής όψεως ώς νά συνεχίζη τον εύδαίμονα βίον
τής εποχής τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Άλλα δι’ οποίας αγωνίας, δι’ οποίων φόβων καί κινδύνων προηγηθέντων τής καταλήψεως έξηγοράσθη τό μέγιστο ν τούτο αγαθόν. Άπό μηνών,
άφ’ ής ό περίφημος Τζαφέρ Ταγιάρ άνέλαβε τήν διοργάνωσι,ν τών άτακτων
στιφών του προς άντίστασιν κατά τής προελάσεως τού 'Ελληνικού στρατού
έπεδεινώθη ή θέσις τού Ελληνισμού τής Θράκης. Π λήν τής γενναίας οικο
νομικής άφαιμάξεως, είς ήν ύπεχρέουν τούς "Ελληνας, δεν έπαυσεν ό γεννάδας αυτός καί τά όργανά του νά απειλούν,, οτι δεν θ ’ άφήσουν λίθον επί
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λίθου καί χριστιανικήν κεφαλήν έπ'ι των ώμων της, άμα τή προελάσει του 'Ελ
ληνικού στρατού. Φαντασθήτε τον τρόμον καί τήν απελπισίαν των Ελλήνων.
Δέν παρήλθεν δμως πολύς καιρός καί ή κατάστασις έκ διαμέτρου άντεστράφη. Μόλις έγνώσθη ή άπόβασις του Ελληνικού στρατού εις Ραιδεστόν,
Ήράκλειαν καί Σουλτάν - κιοϊ οί Έλληνες άνεθάρρησαν ο'ι δέ προ ολίγου
ακόμη άγριοι καί απειλητικοί Τούρκοι κατελήφθησαν υπό πανικού. Τόσος δέ
ήτο ό τρόμος ό καταλαβών τους Τούρκους, ώστε στρατιώται, χωροφυλακές,
αστυνόμοι, ο! πάντες έγκαταλιπόντες τάς θέσεις των έτράπησαν εις φυγήν.
Ή θέσις νυν κατέστη λίαν επισφαλής. Ή πόλις έκινδύνευεν νά περιπέση εις
αναρχίαν καί νά περιέλθη εις τήν διάκρισιν των κακοποιών καί των άτακτων
στοιχείων. Ακριβώς δέ κατά τήν ψυχολογικήν τούτην στιγμήν ό επαξίους άνΐιπροσωπεύων τά Πατριαρχεία Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης Βασίλειος
Μαγκριώτης έδράξατο τής ευκαιρίας καί έν συνεργασία μετά τής δημογε
ροντίας καί τινων φρονίμων Τούρκων άνέλαβε νά διαφύλαξη καί σώσή τήν
πάλιν. Έσχηματίσθη μικτή επιτροπή, έκηρύχθη έπιστράτευσις τών πολιτών
άπό τού 20οΰ μέχρι του 45ου έτους τής ηλικίας των. Ήνοίχθησαν αί στρατιωτικαί άποθήκαι, έξωπλίσθησαν οί στρατολογηθέντες ως καί τά πέριξ χω
ρία καί έσχηματίσθη πολιτοφυλακή ήτις νυχθημερόν έφρούρει τήν πόλιν. Τό
αύτό έγινε το καί εις τάς κωμοπόλε ις καί χιορία. 01 δέ Τούρκοι οί μέχρι προ
ολίγου θρασείς καί προκλητικοί άντιληφθέντες, οτι ή ’Αρχή έξέφευγεν ήδη
τών χειρών των καί οτι ό Γιουνάν πλησιάζει, άλλόφρονες εσπευδον μικροί καί
μεγάλοι συντετριμμένοι προς τήν Μητρόπολιν έκλιπαρούντες προστασίαν. Ή
δέ Μητρόπολις διά τού προϊσταμένου αυτής καθησύχαζεν αυτούς, τούς άνελάμβανεν ύπό τήν προστασίαν της καί τούς ύπισχνεΐτο, οτι ουδέν έχουν νά φο
βηθούν. Ή παροιμιώδης δ’ 'Ελληνική επιείκεια καί άνεξικακία έξιχθείσα καί
αύθις εις τό ύψος της δέν έσταμάτα έως εδώ. Καταρτίσασα άποσπάσματα έκ
τών στρατολογηθέντων Ελλήνων άπέστειλεν εις πλείστα Τουρκικά χωρία διά
νά τά φρουρήσω σι διά νά μη πάθωσι κακόν τι. Διά τής δραστηριότητοζ λοι
πόν καί τής ψυχραιμίας τού ’Αρχιμανδρίτου Βασιλ. Μαγκριώτου καί διά τής
πρόφρονος συνεργασίας καί τών λοιπών προυχόντων έσοιθη ή πόλις καί τά
πέριξ χωρία χωρίς ουδέ τό παραμικρόν έπεισόδιον νά σημειωθή. Καί ή κατάστασις αύτη διήρκεσεν μέχρι τής 15ης Ίοτλίου, οπότε ποοσκληθέν τό 27ον
πεζικόν Σύνταγμα προήλασεν έκ Β α β ά -Έ σ κ ή καί κατέλαβε τήν πόλιν».
Διά τών ολίγων τούτων γραμμών προτίθεμαι νά γνωρίσω καί είς τούς
πέραν τού νομού Άδριανουπόλεως καί τού Αιγαίου ομοεθνείς καί όμαίμονας,
οΐτίλ'ες μέχρι προ όλίγου ακόμη ένεκα τής χαρακτηριζούσης ημάς τούς Έ λ 
ληνας άγνοιας περί τήν γεωγραφίαν, ούτε ύπώπτευον καις οτι υπάρχει ενταύ
θα Ελληνισμός, έπεθύμουν, λέγω, νά γνωρίσω, οτι συνεχής καί αδιάλειπτος
έζησεν εις τά Β.Α. ταύτα μέρη τής Θράκης δ Ελληνισμός άπό τών αρχαίο-
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τάτων χρόνων καί ότι όύ μόνον ήγωνίσθη καί κατίσχυσε τής θηριωδίας των
βαρβάρων καταχτητών, άλλα καί διετήρησεν άμείωτον τόν 'Ελληνικόν πολι
τισμόν, δστις υπάρχει συνυφασμένος ούτως είπείν με αυτήν την ΰπαρζιν τοΰ
Έλληνος οπού δήποτε καί αν τύχη νά ΐδη τό φώς τής ημέρας, είτε έν πόλει,
είτε καί έν καλύβη καί τόν όποιον έκθαμβοι τάς ημέρας ταύτας ανακαλύπτουν
καί θαυμάζουν Ευρωπαίοι τε καί Αμερικανοί.
01 Τούρκοι έλήστευσαν, κατεδίωξαν, έξετόπισαν, ήτίμασαν, έφυλάκισαν,
έφόνευσαν καί τό παν έπραξαν προς έξόντωσιν τού 'Ελληνισμού.
’Αντιστρέφονται ήδη ο'ι όροι. Καί αντί νά έκδικηθή τώρα ό "Ελλην τόν
προ ολίγου δήμιόν του καί νύν πτήσσοντα Τούρκον, τον παραλαμβάνει είς την
οΙκίαν του μετά τής οικογένειας του, τόν παρηγορεί καί τόν προφυλάττέι, καίrot ούδέν έχει νά φοβηθή από τόν 'Έλληνα στρατιώτην. Πανταχοΰ καί πάν
τοτε ό αιώνιος Ελληνικός πολιτισμός καί ή χριστιανική άνεξικακία τού 'Έ λ
ληνος θριαμβεύουν.
Κατά τόν άτυχή πόλεμον τού 1897 συλλαμβάνονται 'Έλληνες τινες στρατιώται αιχμάλωτοι υπό των Τούρκων. Τί δεν έπαθον οί δυστυχείς! Διαπομπεύ
ονται., έμπτύονται, μυκτηρίζονται, λιθοβολούνται καί τά πάντα ύφιστανται υπό
τού χυδαίου καί βαρβάρου φανατισμού τού Τουρκικού όχλου. "Έρχεται ό πό
λεμος τοΰ 1912 καί άντιστρόφως τώρα συλλαμβάνονται Τούρκοι αιχμάλωτοι
υπό των Ελλήνων άλλ’ όποια διαφορά! Τοσαύτη ήτο ή προς αυτούς περιποίησις καί τόση ή έπιδειχθεΐσα συμπάθεια καί άνεξικακία υπό τής Ελληνικής
κοινωνίας, ώστε κατήντησε σκανδαλώδης.
Κηρύσσεται όΡωσσοταυρκικός πόλεμος

κατά

τ ό 1876

01 'Έλληνες των Σαράντα Εκκλησιών, Σκοπού, Γέννης, Εύκαρύου καί
των πέριξ πόλεων καί χωρίων ύφιστανται μαρτύρια ανεκδιήγητα- υπό των
Τούρκων καί τότε ληστεΐαι, φόνοι, εκτοπίσεις, ατιμώσεις καί εμπρησμοί ολο
κλήρων χωρίων υπό των έξηγρκομένων Τούρκων. Νικώσιν οί ΡώσσοΓ'εΐς τήν
Πλεύναν καί έκχύνονται ακράτητοι άνά τήν Θράκην καταδιώκοντες τούς
Τούρκους μέχρι, τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. Αί προ μικρού λυσσαλέαι τίγρεις συ
νέρχονται, έξημερούνται καί επικαλούνται τό έλεος των 'Ελλήνων καί τήν προ
στασίαν αυτών κατά των Κοζακλάρ (Κοζάκων) καί ό 'Έλλην λησμονεί αμέ
σως τό άχνίζον αίμα τών συγγενών καί φίλων του, τό όποιον έχυσεν ό αίμοβόρος Τούρκος, τόν αναλαμβάνει ύπό τήν προστασίαν του καί τόν σώζει από
τής οργής τού Κοζάκου.
'Ως παρατηρεί ό αναγνώστης, δ αυτός πολιτισμός, τά αυτά εθνικά ιδε
ώδη καί ό αυτός ανθρωπισμός χαρακτηρίζει πανταχοΰ καί πάντοτε τόν 'Έ λ
ληνα, είτε δούλον, είτε ελεύθερον.
Καί λοιπόν οί Τούρκοι κατά τό άναφερόμενον ανακοινωθέν τοΰ Ταλαάτ

290

Ίωάννου Μαγκςιώτη

φρονοΰντες οτι διεπράχθησαν άδικίαι εκ μέρους των 'Ελλήνων εις βάρος των
ομοεθνών των και επιρρίπτοντες κατά μέγα μέρος την ευθύνην των πολεμι
κών ατυχιών εις τούς "Ελληνας κατά εκατοντάδας συνελάμβανον πολλούς ομο
γενείς τής Θράκης καί ερριπτον αυτούς είς τάς φυλακάς, έν αίς επί ''μήνας
ολοκλήρους δλως αδίκως καί άναιτίως ύφίσταντο τάς όδυνηράς συνέπειας
πράξεων αναπόφευκτων εν πολλοϊς έν καιρω πολεμικών επιχειρήσεων. Τοισύτοι εγκάθειρκτοι καταδικασθέντες ύπό εκτάκτων στρατοδικείων ήσαν πολ
λοί, ιδίρ δέ έκ τού νομού Άδριανουπόλεως καί τής επαρχίας Σαράντα Ε κ 
κλησιών. Οί δυστυχείς οΰτοι έπεκαλοΰντο την άμεσον ενέργειαν καί μεσολάβησιν των Πατριαρχείων παρά τή Κεντρική Κυβερνήσει προς απαλλαγήν
από τού μαρτυρίου αυτών.
Μετά πολλάς άναβολάς λαβούσα επί τέλους ύπ’ όψιν τά επανειλημμένα
διαβήματα των Πατριαρχείων έδέησε νά καταρτίση ή Κυβέρνησις έκτακτον
άνακριτικήν επιτροπήν έξ άνωτέρων δικαστικών υπαλλήλων καί στρατοδικών,
ή οποία μετ’ έξηκριβωμένην μελέτην τού ζητήματος έχώρισεν είς δύο κατη
γορίας τούς εγκαθείρκτους τούτους, είς τούς θεωρούμενους οτι ενέχονται είς
τά πολεμικά γεγονότα καί είς τούς επί άπλοΐς κοινοί; έγκλήμασι συλληφθέντας. Καί διά μέν τούς πρώτους έπρότεινεν άμνηστείαν διά τής παροχής Αύτοκρατορικής χάριτος, διά δέ τούς δευτέρους άπεφάνθη, οτι εδει νά παραπεμφθώσιν είς τά κοινά δικαστήρια, δπως σ.1 υποθέσεις, δι’ άς κατηγορούντο
έκδικσσθώσιν ενώπιον αυτών. Ή λύσις αύτη άνεκούφισέ πως την Μεγάλην
’Εκκλησίαν καί τούς ομογενείς τής Θράκης, άλλ’ δμως ή εφαρμογή τού μέ
τρου τούτου καθυστερεί καί ώς έκ τούτου αί Μητροπόλεις Άδριανουπόλεως,
Σαράντα ’Εκκλησιών, Βιζύης, Αίνου, Καλλιπόλεως και Τυρολόης καθ’ έκάστην σχεδόν άπηυθύνοντο είς τά Πατριαρχεία διά ζοφερών χρωμάτων περιγράφουσαι την θέσιν τών ομογενών τούτων καταδίκων καί των οικογενειών
αυτών εγκαταλελειμμένων είς την δυστυχίαν καί την αθλιότητα.
Κατόπιν νέων έπιμονωτέρων γραπτών καί προφορικών παραστάσειον πα
ρά τή Συνταγματική Κυβερνήσει ήναγκάσθη αύτη νά έκδώση αύτοκρατορικόν διάταγμα, δι’ ού έχορηγείτο γενική άμνήστευσις τών πολιτικών καταδί
κων, ών διετάσσετο ή ά'μεσος άποφυλακισις.
Τί συνέβη ομο>ς; Είς τινας μέν επαρχίας ή περί άποφυλακίσεως εγκύ
κλιος έφηρμόσθη πλήρως, είς άλλας δμως λίαν άτελώς καί κατά παράδοξόν
πως τρόπον. Αηλαδή άπεφυλακίζοντο μέν οί ομογενείς πολιτικοί κατάδικοι,
αλλά δεν άπεδίδοντο είς τάς εστίας αυτών. Έξηναγκάζοντο νά μεταναστεύωσιν αλλαχού, δπου ύπό μίαν οίανδήποτε πρόφασιν συλλαμβανόμενοι ένεκλείοντο καί. πάλιν είς τάς φυλακάς. "Ετι δέ ομογενείς κάτοικοι αμιγών Έλληνορθοδόξιον χωρίων έξηναγκάζοντο νά καταλΐπωσι τά χωρία των καί νά μεταναστεύωσιν αλλαχού.
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Π ρό των ανήκουστων τοιοΰτων κα'ι παρομοίων καταγγελιών εύρεθέν τό
Πατριαρχεΐον άπηύθυνε προς την Τουρκικήν Κυβέρνησιν το έξης τακρίριον.
‘Τψηλότατε.
Καίτοι ή Σεβαστή Κυβέρνησις έπανειλημμένως βεβαίωσεν δτι μεταξύ
των πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων, περ'ι ών αΰτη ηρξατο άσχολείσθαι
μετά τούς δύο πολέμους, κατά τά υπό τοΰ ήμετέρου Πατριαρχείου προς την
'Τψηλήν Πύλην ύποβληθέντα και τό πιστόν Ρωμαϊκόν Έ θνος άφορώντα ζη
τήματα τά έκ τοΰ πολέμου άπορρέοντα θά λυθώσι και κανονισθώσι συμφώνως
τφ δικαίω, έν τούτοις μετά λύπης παρατηροΰμεν, δτι ή προς τούς εχθρούς
τοΰ Κράτους Βουλγάρους παραχωρηθεΐσα γενική άμνηστεία εις τό Ρωμαϊ
κόν Έ θ νο ς έδόθη έν περιωρισμένφ κύκλω.
Κατόπιν τοσούτων εξετάσεων και εξακριβώσεων καί τά λοιπά αιτήματα
ημών μένουσιν είσέτι έν έκκρεμότητι. Εις έπίμετρον δέ τό Ήμέτερον "Εθνος
έγένετο από τίνος ό στόχος φανεράς έχθρας τόσον έν ταΐς έπαρχίαις δσον καί
έν Κωνσταντινουπόλει.
'Η συμπεριφορά αΰτη των συμπολιτών ημών Μουσουλμάνων κατά πρώ
τον έξεδηλώθη διά σφοδρών άρθρων τών ενταύθα έκδιδομένων τουρκικών
εφημερίδων κατά τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων υπηκόων, ακολούθως δέ
έπεξετάθη καί κατά τών 'Ελληναθωμανών.
Μετά δέ τά δημοσιεύματα ταϋτα ή έχθρα αΰτη ηρξατο καί έμπράκτως
νά έκδηλοΰται καί κατά τών προσώπων και κατά τών καταστημάτων αυτών.
Ή έκ τών δημοσιευμάτων τούτων έπιτεινομένη εχθρα κατά τοΰ ήμετέ
ρου στοιχείου προξενεί, ώς εΐκός, λύπην καί κατάπληξιν εις τό ήμέτερον
"Εθνος, τοσοΰτω μάλλον οσφ καίτοι δημοσία γενάμενα ουδόλως έπισύρουσι τήν
προσοχήν τής Κυβερνήσεως. Τά δημοσιεύματα ταΰτα έτι. μάλλον αύξάνουσι τήν
λύπην καί κατάπληξιν ήμών ταύτην, καθόσον λαμβάνουσι χώραν έν πλήρει
Συντάγματι καί δημιουργοΰσι κατάστασιν άπεργαζομένην τήν έξόντωσιν καί
έκμηδένισιν τοΰ ήμετέρου "Εθνους πράγμα, τό όποιον ουδέ επί απολυταρχίας
ελαβε χώραν.
’Επειδή τό ήμέτερον Έ θνο ς δεν είναι δυνατόν νά μείνη άδιάφορον προς
τήν κατάστασιν ταύτην τήν άπάδουσαν καί προς τά πραγματικά συμφέροντα
τοΰ Κράτους, καί έπειδή ή παρεμπόδισις τής έξακολουθήσεως τής καταστάσεως ταύτης είναι καθήκον έπιβεβλημένον τή Κυβερνήσει, ώς έκ τούτου, άναγκαζόμεθα ν’ άναφερθώμεν προς ιήν 'Τψηλήν Πύλην καί παρακαλέσωμεν
Αυτήν, δπως λαμβάνουσα ύπό σπουδαίαν άποψιν, τάς ώς άνω δηλώσεις ήμών,
π ροδή έσπευσμένως εις τήν λήψιν αποτελεσματικών μέτρων πρός άρσιν τής
καταστάσεως ταύτης. "Εχομεν δέ δι’ έλπίδος δτι θέλομεν θρέφει τούς καρ
πούς τών ένεργειών τής 'Τμετέρας ’Τψηλότητος εντός ήμερων τινων. "Αλ
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λως ύποβάλλαμεν έπιπροσθέτως, οτι άφ’ εαυτού θέλει προκόψει τό συμπέρα
σμα, ore ή Σεβαστή Κυβέρνησις ανέχεται την κατάστασιν ταΰτην.
10η ’Ιανουάριου 1914
Ευχέτης
Και παρά τα τακρίρια καί τούς μασβατάδες των Πατριαρχείων καί των
Δύο Σωμάτων, τό 'Ελληνικόν στοιχεΐον ήρχισε συστηματικώς νά καταδιώκηται έν τή Ανατολική Θράκη. Ό δέ εξοντωτικός αγών διεξήγετο διά τής
άπλουστέρας μεθόδου, τής άμεσου διαρπαγής τής περιουσίας των ομογενών,
προσδηλουμένου αύτοΐς άπερίφράστως οτι ή μόνη αυτών σωτηρία έγκειται έν
τή εγκαταλείπει τον πατρίου εδάφους.
Μουσουλμάνοι πρόσφυγες εγκαθίστανται έν τοϊς 'Ελληνορθοδόξοις χωρίοις, έκδιώκουσι τούς κατοίκους αυτών, οίκειοποιούνται αυτά καί διαρπάζουσι
τάς περιουσίας αυτών καί άπογυμνούσι διά παντός τρόπου τούς ομογενείς.
Οί καταναγκαστικοί έρανοι υπέρ τού στόλου, οι δαρμοί, αί παντοΐαι κακώ
σεις, αί συκοφαντίαι καί αΐ φυλακίσεις τών προυχόντων προς εκφοβισμόν
των άπλουστέρων καί ή καθόλου απηνής συμπεριφορά τών κατωτέρων κυβερ
νητικών οργάνων άποτελοΰσι τά κοινά γνωρίσματα τής τραγικής ταΰτης καταστάσεως.
Τή 4η Μαρτίου 1914 γράφει ό Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών. «Αί
πολυειδεΐς καί δυσπερίγραπτοι τών Τούρκων αυθαιρεσίαν, αί ύβρεις, αί κα
χυποψίας αί απελάσεις, αί άρπαγαί, τό μποϋκοτάζ καί οΐ υποχρεωτικοί έρα
νοι εξακολουθούν μετ’ έπιτάσεως εις τήν επαρχίαν μου. Καί, έπάγεται: Έ ν
Κουροΰδερε τή 1η Μαρτίου άπηλάθησαν 3 "Έλληνες μετά τών οικογενειών
των είς Βουλγαρίαν διά νά άρπάσουν τάς περιουσίας των, έν τφ αύτώ χωρίω
άνευ λόγου έδάρησαν ύπό αγρίων χωροφυλάκων οί: ’Ιωάννης Μαγκριώτης
καί Δημήτριος Δήμου. Τά χωρία Σκόπελος καί Π έτρα ένεκα τών πολυειδών
πιέσεων έρημοΰνται καθ' έκάστην. Τό άτυχες Εύκάρυον άπελπισθέν έτοιμαζεται νά έκπατρισθή. Εισροή αέναος αγρίων καί άρπάγων Μουσουλμάνων
προσφύγων ένσφηνούται έν τοϊς άνοπέροις χιορίοις καί εκβιάζει τον κόσμον
εις μετανάστευσιν διά τό ολως αδύνατον τής συμβιώσεως. Έ ν Σαράντα Έκκλησίαις δεν είναι καλύτερα ή κατάστασις. Πολΐται χρηστοί, φιλήσυχοι καί
φιλόνομοι κατηγορούμενοι ύπό Τούρκων ψευδομαρτύρων διά φανταστικά; ύ
βρεις δήθεν κατά τού Σουλτάνου καί διά διαφόρους ανυπάρκτους αδικίας ή
ρίπτονται είς τάς φύλακας ή έξαναγκάζονται νά πληρώσωσιν υπέρογκα πρόσ
τιμα προς απαλλαγήν των. Π ρος τοις ανωτέρω ή χώρα μαστίζεται καί ύπό
αδιάλειπτων αγγαρειών.
Είς τά τμήματα Χάφσας καί Β α β ά -Έ σ κ ί εις τάς οικίας τών χριστια
νών έγκατέστησαν πρόσφυγας Μουσουλμάνους, οί όποιοι δεν ευχαριστούνται
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εις μόνην την φιλοξενίαν, αλλά προβαίνουν .καί εις ύβρεις καί κακώσεις των
ψιλοξενούντιον. Καί εις τά χωρία Κουλακλή, Βοσνσχώριον, Άλεποχώριον,
Τσουρέκ - κιοϊ, Άλπουλοΰ οί κάτοικοι δέρονται, φονεύονται, αί περιουσίαι
αυτών κινηταί καί ακίνητοι διαρπάζονται υπό των πλημμυρησάντων αυτά
Μουσουλμάνων προσφύγων εις σημεΐον νά έξαναγκάζωνται εις εκπατρισμόν,
'Ο φανατισμός των Τούρκων έπεκτείνεται ού μόνον είς τά χωρία. ένθα
εύρίσκονται κάτοικοι Τούρκοι, άλλα καί έκεΐ, οπού οόδείς Τούρκος εβρίσκε
ται πλήν ευαρίθμων τινών κυβερνητικών υπαλλήλων. ’Εν Χώρα λ.χ. ό Τούρ
κος λιμενάρχης υβρίζει τούς πάντας καπηλικώτατα, επιβάλλει διαφόρους αγ
γαρείας, απειλεί οτι θά έξανδραποδίση τούς πάντας, εμποδίζει τούς χριστια
νούς νά μεταβαίνωσιν εις τήν Μητρόπολιν δι’ υποθέσεις των. Είς δεκανεύς
μετά τίνος άλλου Τούρκου είσώρμησαν εις τό Παρθεναγωγείου με γυμνά
ξίφη έν καιρφ μαθημάτων καί έπετέθησαν κατά των διδασκαλισσών μέ σκο
πόν νά τάς κακοποιήσουν. Μεγάλη ταραχή καί σύγχυσις έπεκράτησεν είς τό
σχολείον, αί δέ μαθήτριαι περίτρομοι επιπτον έκ των παραθύρων διά νά σωθώσιν. Σημειωτέου δέ οτι τό Παρθεναγωγείου εύρίσκετο έναντι τής Μητροπόλεως.
Ό δέ Νομάρχης Άδριανουπόλεως, είς ον κατηγγέλλοντο τά ανωτέρω
ού μόνον ούδέν μέτρον έ'λαβε προς πρόληψιν τού κακού ή προς τιμωρίαν τών
ένοχων, άλλα καί προέτρεπεν τούς Τούρκους νά έφαρμόσωσιν εμπορικόν απο
κλεισμόν κατά τών 'Ελλήνων τών Γανοχώρων. Οί Τούρκοι σωφρονέστεροι τού
νομάρχου καί συναισθανόμενοι, οτι δεν ήδύναντο νά ζήσωσιν άνευ τών Ε λ
λήνων, έπέδωκαν αύτώ αναφοράν, δι’ ής έδήλουν, οτι εφαρμογή μποϋκοτάζ
κατά τών 'Ελλήνων ίσοδυναμεΐ προς τήν καταστροφήν των. Είς την πεδιάδα
εύρέθησαν φανευμένοι εξ Άβδημίου καί Σιμιτλή. Εις τό χωρίο ν Μηλιό οί
Τούρκοι έξηνάγκαζον τούς Χριστιανούς νά καλλιεργώσι τούς αγρούς των ά
νευ ούδεμιάς πληρωμής. Διά νά ενταφιάσουν νεκρόν έν Χώρα ύπεχρεώθησαν
νά ζητήσουν άδειαν από τόν λιμενάρχην, δστις δεν επέτρεπε τον ενταφιασμόν!
Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις καί ύπό τοιαύτας συνθήκας έζη δ Ελληνισμός,
τών Γανοχώρων καί τής περιοχής εκείνης.
Ό ομογενής πληθυσμός τής Θράκης δοκιμασθείς καί τάς μεγίστας τών
θυσιών ύποστάς κατά τήν διάρκειαν τών πολέμων κινδυνεύει νύν οτε ήδύνατο
νά αίσθανθή ποιαν τινα άνακούφισιν καί νά συνέχιση τήν οικονομικήν καί
ηθικήν αύτοΰ άνάπτυξι,ν, νά ΐδη εαυτόν τελείως εκμηδενίζομενον καί έξοντούμενον ώς έκ τής άθρόας εισροής τών έκ τής Μακεδονίας προσφύγων τών
άποπειρωμένων νά εκτοπίσουν αυτόν έκ τού πατρίου αυτού εδάφους.
'Ολόκληρος ό 'Ελληνικός πληθυσμός τής ’Ανατολικής Θράκης κατάπλη
κτος προ τής ανήκουστου καί πρωτοφανούς ταύτης άγριότητος τών Τούρκων
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διησθάνετο προβάλλων στυγνόν και άπαίσιον τό φάσμα τής έρημώσεως τής
Θράκης.
Τό ΠατριαρχεΤον προέβη είς έντονα διαβήματα πρός την Τουρκικήν
κυβέρνησιν καί δ Ταλαάτ βέης απαντών έδήλωσεν ότι -θά ηύχετο, δπως ή
έγκατάστασις των Τούρκων προσφύγων γίνη αλλαχού, έν Σεβαστεία λ.χ. τής
Μικράς Ασίας, ελλείψει όμως επαρκών οικονομικών μέσων αναγκάζεται νά
άναβάλη την πραγματοποίησιν τού σχεδίου τούτου μέχρι τής συνάψεως ειδι
κού δανείου. 'Τποκρισία και ψεύδος! Π αρά τάς υποκριτι,κάς ευμενείς αύτάς
διαθέσεις τής Κυβερνήσεως τό κακόν λαμβάνει φοβερωτέρας διαστάσεις, χι
λιάδες ομογενών τής ’Ανατολικής Θράκης εξωθούντο εις την έγκατάλειψιν
των εστιών των καί τών υπαρχόντων αυτών, περιδεείς δέ καί λιμώττοντες έξαποστέλλονται πρός άπάσας τάς διευθύνσεις τών παραλίων τής Θράκης.
Αιά νά λάβη δέ τις άμυδράν τι,να μόνον ιδέαν τής θλίβεράς καί αξιο
θρήνητου καταστάσεως τών ομογενών τής ’Ανατολικής Θράκης κατά τάς άρχάς τού 1914 παραθέτομεν ώδε εν συνταμία την κίνησιν τής έξώσεως αυτών
κατά τούς μήνας Μάρτιον καί ’Απρίλιον τού 1914.
Οί έν Ηράκλειά και Ραιδεστώ συγκεντρωθέντες πρόσφυγες βία έπεβιβάσθησαν εις ατμόπλοια υπό τής Κυβερνήσεως άποσταλέντα καί άπήχθησαν.
Τό ρεύμα τής μεταναστεύσεως μετεδόθη είς Ουζούν - Κιοπρού, Μάλγαρα, Χαριούπολιν, Κεσσάνην, τής οποίας την Χριστιανικήν συνοικίαν λάζοι
έθελονταί καί λείψανα τού ύποχωρούντος στρατού κατά τον βαλκανικόν πό
λεμον προσβαλόντες κατέκαυσαν διά πετρελαίου, φονεύσαντες καί 50 "Ελ
ληνας μετά τού ίερέως Αναστασίου. Τά δέ ληστευθέντα άπεκόμισαν επί 170
αμαξών καί 20 καμήλων. Κατά τον διωγμόν τού 1914 ύποστάσα μετετοπίσθη
εις Στέρνα και αλλαχού.
ΟΙ κάτοικοι τού χωρίου Άχμετλή (Βιζύης) μετηνάστευσαν αφιχθέντες
προ τής Ραιδεστοΰ. Οί κάτοικοι τού Τσιφλίκιοϊ έξεδιώχθησαν. Οι κάτοικοι
τού χωρίου Γιάτρος καί Τσουρέκ - Σιτμίζ (Βι.ύης) καί τό πλείστον τών κα
τοίκων Μήδειας έπεβιβάσθησαν βία είς τό άτμόπλοιον πρός άναχώρησιν.
Οί κάτοικοι τού χωρίου Κουρούδερε (Σαρ. Εκκλησιών) καί Πέτρας
μετηνάστευσαν. Τό χωρίον Γιατζιτζίκιοϊ έδηώθη. Ό υποδιοικητής Β ουνάρχισάρ έστειλεν είς τούς ομογενείς 120 βωδαμάξας διά νά φύγουν ζητών καί
άγώγιον 5 λίρας δι’ έκάστην άμαξαν. Τό χωρίον Καράχαληλ (Σαρ. ’Εκκλη
σιών) μετά μυρίας άπειλάς έλεηλατήθη, 4 χιλιάδες προβάτιον καί άλλα κτήνη
έκλάπησαν.
Είς τό χωρίον Γέννα (Σαρ. ’Εκκλησιών) έ'λαβον χώραν διαρπαγαί καί
δημεύσεις τών κτημάτων. Ή κωμόπολις αύτη έτρομοκρατήθη ολως ιδιαιτέ
ρως. Προκηρύξεις φέρουσαι τήν επιγραφήν «ό Πρόεδρος τού Κομιτάτου»
έρρίπτοντο συχνάκις είς πολλάς οικίας: Μιά τών προκηρύξεων τούτων ελε-
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γεν. ’Ή σηκώνεσθε καί φεύγετε απ’ εδώ, ή όλους σας σφάζομεν. Μέχρι τέ
λους τής έβδομάδος νά μή ίδωμεν κανένα από σάς, “Αν κατά την επιστροφής
μας, σάς έπανεύρωμεν, θά σάς κακοποιήσωμεν. Αυτό πρέπει νά τό έννοήσητε. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Κρυονέρου άπήχθησαν. Εις την κοομόπολιν
Σκοπός των Σαράντα ’Εκκλησιών ήρχισεν ή κίνησις από τοΰΣαββάτου τοΰ
Ααζάρου.
Εις τό χωρίον Γιαντζικλάρ (Σαράντα ’Εκκλησιών) έγκατεστάθησαν
2.000 Τούρκοι πρόσφυγες. Τό χωρίον Ναδιρλή έλεηλατήθη.
01 κάτοικοι τών χωρίων: Γιοβαλή, οίκίαι 120, Τσακίλι 140, 'Αγιος
Γεώργιος 250, Άσβουγά 1,80, Τοπτσοΰ-Κ ιοϊ 150, Σεράϊ 200, Κρυόνερον
850, Μουσελίν 140, Τσόγγαρα 120, Κουγιούνδερε 140, Ά χμέτ βέη 220 τών
επαρχιών Σαράντα ’Εκκλησιών καί Βιζύης έξεδιώχθησαν.
Τά χωρία "Αγιος ’Ιωάννης, Σκεπαστός, Εύκάρυον, Σοφίδες Σαρακίνα
τών επαρχιών επίσης Σαρ. ’Εκκλησιών καί Βιζύης πολιορκοΰνται.
ΟΙ κάτοικοι τών χωρίων Μαγκριώτισσα καί Χασβουγά μετηνάστευσαν
είς Ραιδεστόν.
Εις τό χωρίον Σουλτάν τσιφλίκ (Ήρακλείας) έσυλήθη ή Ελληνική ’Εκ
κλησία καί ή τιμή τών γνυαικών προσεβλήθη
Έ ν Μεσσήνη επί 15 ήμέοας βία έπωλούντο εις τάς οδούς αντικείμενα
τών προσφύγων,
01 κάτοικοι τής Στράντζα; (Τυρολόης) έξηναγκάσθησαν ύπό τών χω
ροφυλάκων νά έγκαταλίπωσι τό χωρίον των.
Τό χωρίον Σιμιτλή (Ήρακλείας) προσεβλήθη ύπό ενόπλων, έσημειώθησαν αρκετοί φόνοι εκατέρωθεν.
Έ ν Ραιδεστώ οί ήμίσεις τών κατοίκων ήναγκάσθησαν νά έκπατοισθοϋν
κατά τό 1914 δχι μόνον διά τάς τραγικάς σκηνάς, αί όποΐαι έξετυλίχθησαν
κατά τών ομογενών, αλλά καί διά τον συστηματικώς όργανωθέντα εμπορικόν
αποκλεισμόν, τον έφαρμοσθέντα άλλωστε καί καθ’ άπασαν τήν Θράκην. Με
τά τόσου φανατισμού δέ έφηρμόσθη ό αποκλεισμός ούτος, ώστε έκ τών 250
χριστιανικών καταστημάτων έμεινον μόνον 20 και ταΰτα φρουρούμενα ύπό
μποϋκοτατζίδων.
Έ ν Σαράντα Έκκλησίαις συρρέουσιν ομογενείς πρόσφυγες πληγωμένοι
καί γυμνοί.
Τό χωρίον Καστάμπολις τής επαρχίας Γάνου καί Χώρας πολιορκεΐται
καί αί περιουσίαι τών κατοίκων διαρπάζονται.
Τό χωρίον Κερμιά (Τυρολόης) πολιορκεΐται. Τό χωρίον Κορκαλή (Σηλυβρίας) πολιορκεΐται επίσης. ’Από στιγμής εις στιγμήν απειλείται ή περι
ουσία καί ή ζωή τών κατοίκων.
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Και Ιν αυτή τη Σηλυβρία ό φανατισμός των Τούρκων έφθασεν εις την
ύψίστην εντασιν αυτού. ΟΙ κάτοικοι τρομοκράτησε ντε ς δεν έτόλμων νά έ'ξέλθωσι των οικιών των διότι οΐ Τούρκοι έζήτουν εκδίκησιν παρά των 'Ελλήνων
δι’ οσας ζημίας καί καταστροψάς ύπέστησαν έκ μέρους, των Βουλγάρων. At
φυλακαί έπληρώθησαν φιλήσυχων πολιτών, τούς οποίους εδερον καθ’ έκάστην ανηλεώς. Άποθρασυνθέντες δέ τελείως περιύβριζον άνά τάς οδούς καί
τά κέντρα την χριστιανικήν θρησκείαν καί εισελ&όντες εις τό Νεκροταφεΐον
κατέστρειραν τούς σταυρούς των τάφων καί έβεβήλωσαν αυτούς παντοιοτρόπως.
Είς τύ χωρίον Κιοσελέσι (Ήρακλείας) διεπράχθησαν ωμότητες κατά
των συγκεντρωθέντων εκεί προσφύγων.
Α περίγραπτος είναι ό θρήνος καί ό όδυρμος τών κατοίκων. ΙΙοία αν
θρώπινη καρδία δύναται νά μείνη απαθής καί ανάλγητος προ τής άθλιότητος καί τής απελπισίας τόσων άναξιοπασχουσών ύηάρξεων! Καί αυτά τά άγρια
θηρία έν παρομοίαις περιστάσεσιν αισθάνονται οίκτον προ τών -θυμάτων των,
αΐ Τουρκικαί δμως Ά ρχαί παραμένουσιν άτεγκτοι προ τών ωμοτήτων καί
έκδηλοΰσιν άγνοιαν τών συμβαινόντων είς τάς γιγνομένας προς αύτάς δι
κά ίας παραστάσεις.
Καί όχι μόνον άγνοιαν προσποιούνται αί επίσημοι άρχαί, αλλά τουναν
τίον αύταί είναι αί ενθαρρύνουσαι τούς δημοσίους υπαλλήλους είς τήν διά
παντός τρόπου έκρίζωσιν τών Ελλήνων τής ’Ανατολικής Θράκης από τών
εστιών των. Τρανήν άπόδειξιν τούτου έχομεν τήν συμπεριφοράν αυτού τού
Ταλαάτ βέη, τού τότε υπουργού τών ’Εσωτερικών, δστις ταξειδεύσας κατ’
'Απρίλιον τού 1914 μέχρι Τυρολόης διά νά πατάξη δήθεν, νά τιμωρήση καί
νά παύση δημοσίους υπαλλήλους αύθαιρετούντας κατά τού 'Ελληνικού στοι
χείου εδιδεν είς αυτούς τάς έξης συμβουλάς.
«’Εφέντηλερ, εγώ σάς είπα νά σβύσητε δλους τούς ραγιάδες από τό
πρόσωπο τής γης μέ τό ούσοϋλι, δηλαδή μέ τρόπον τώρα αύτή ή έφοδός σα(ς
φθάνει, μετ’ όλίγας ημέρας πάλιν ακόμη μια έφοδος καί τελειώνομενί>.
Και ή συμβουλή αύτη έφηρμόσθη κατά γράμμα.
Πρόσωπα, τά οποία κατώρθωσαν νά διαφύγουν είς τήν Κωνσταντινσύπολιν άφηγούντο δτι δ διωγμός τήν φοράν ταύτην δεν ήτο διωγμός, άλλα
θεομηνία όμοια προς τήν τού ’Αττίλα λ.χ. καθ’ ήν ούτος κατέκαιεν, ήτίμαζε,
εβασάνιζεν, έ'σφαζεν, κατέστρεφε πόλεις καί χωρία καί έξήλειφε πάσαν ζώσαν
ύπαρξιν από τού προσώπου τής γής.
Τοιουτοτρόπως καί οί Τούρκοι τώρα μιμούμενοι τούς Ούνους (οπλισμέ
νοι μέχρις όδόντων τή συνοδεία χωροφυλάκων περιέτρεχον τά χιορία καί όταν
εφθανον είς τήν άκρην αυτών έξέβαλλον άγριας φωνάς καί έπυροβάλουν διά
νά τρομοκρατήσουν τούς κατοίκους. Ούτοι φοβισμένοι έτρεχον είς τό αντίθε
τον ακ.ρον τού χωρίου καί ήρχιζε τότε ή καταδίωζις, έπέπιπτον λυσσαλέοι, έ-
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ναντίον όσων δεν έπρόφθανον νά φύγουν καί εσφαζον αυτούς, τάς δέ γυναί
κας ήτίμαζον. Οί φεύγοντες καταδιώκομενοι έφθανον εις άλλο χω ρίον, του
οποίου οι κάτοικοι άλλόφρονες έξ όσων εβλεπον ήνώνοντο με τούς φυγάδας
καί έξηκολούθουν την φυγήν των. Οί Τούρκοι καταδιώκοντες εσφαζον τούς
βραδυποροΰντας καί κατέστρεφον καθ’ οδόν πάν τό προστυχόν.
Έπιτροπαί άποτελούμεναι άπδ μπασιμπουζούκους καί ακολουθούμενοι από
ενόπλους χωροφύλακας πέριέτρεχον την ’Ανατολικήν Θράκην καί προσκαλοΰντες τούς προκρίτους των κωμοπόλεων καί χωρίων ελεγον είς αυτούς: «’Εν
τός 24 ωρών δεν θά μείνη κανείς από σάς εδώ. “Αν οχι, με ποιον τρόπον προ?
τιμάτε νά φύγετε, με ξύλον ή μέ σκότωμα;».
Κατ’ αυτόν τον τρόπον έξεδιώχθησαν αί έξης αμιγείς έλληνικώταται
κωμοπόλεις και χωρία: Άσμπουγάς ομογενείς 2.000, Γιατρός 800, Τσακλή
800, 'Ά γιος Ίιοάννης 1.500, Μαγκριώτισσα 1.500, Κρυόνερον 2.000, Σαρακίνα 1.500, 'Ά γιος Γεώργιος 1.500, Άχμέτβεη 1.500, Τσιφλίκιοϊ 1.500,
Καλύβες 800.
'Ο πληθυσμός τών ως άνω χωρίων καί κωμοπόλεων ώς καί εξ άλλων χω
ρίων ώδηγήθησαν είς Ραιδεστόν τό δλον περί τάς 30 χιλιάδας, ένθα παρέμει
ναν επ’ αρκετόν άναμένοντες νά έλθουν πλοΐα διά νά τούς μεταφέρουν είς
την 'Ελλάδα. 'Τποφέροντες εκεί τά πάνδεινα καί λιμοκτονούντες άπετάθησαν
είς τάς επισήμους άρχάς ζητούντες ολίγον άρτον διά νά μή άποθάνωσι τής
πείνης καί ή άπάντησις, ήν ελαβον παρ’ αυτών ήτο «γκεμπερσtνλάρ» (νά
ψοφήσουν).
Έ ν μέσω, τοιαύτης ακαταστασίας καί αναρχίας διεξήχθησαν καί αί βουλευτικαί εκλογαί. Ευνόητον δέ καθίσταται, ότι. ή προελθούσα εξ αυτών Βουλή
άπετελεΐτο σχεδόν έξ ολοκλήρου από τάς τάξεις τού Νεοτουρκικού Κομιτά
του. Οί νέοι βουλευταί είς ακρον σωβινισταί είχον ύφος στυγνόν καί άμειλίκτως εχθρικόν κατά τών Χριστιανών.
Ί-Ι νεοεκλεγεΐσα Βουλή συνήρχετο εις έκτακτον σύνοδον τή 1η Μαίου
1914 διά νά αντιμετώπιση τήν κατάστασιν, ή οποία έδημιουργήθη έν τφ έσωτερικφ καί έξωτερικφ λόγω τών εκτάκτων γεγονότιον, τά όποια έλάμβανον
χώραν κατά τήν εποχήν εκείνην.
Οί "Ελλληνες βουλευταί εύρέθησαν εντός παγετώδους περιβάλλοντος καί
τήν θέσιν των καθίστα έ'τι δυσχερή ή πολιτική μερικών τών έν τή διαλυθείση
Βουλή συναδέλφων των, οί όποιοι δεν είχον κατανοήσει, ότι πάσα έκ μέρους
των ύπερπατριωτική έκήλωσις ή καί έπίθεσις ενίσχυεν ετι περισσότερον τήν
κυβέρνησιν καί τούς νεοτούρκους, οί όποιοι τάς τοιαύτας ένεργείας έξεμεταλδλεύοντο διά νά φανατίζουν τον τουρκικόν οχλον καί ν’ αποκτούν τοιουτο
τρόπως τήν εμπιστοσύνην καί τήν άφοσίωσίν του προς αυτούς.
Π άσα έπίθεσις αυτών έν τή Βουλή εξέθετε μέν τήν νεοτουρκικήν κακό-
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διοίκησιν εΐζ την Ευρωπαϊκήν κοινήν γνώμην, εν τώ εσωτερικά» όμως είχε
συνέπειας δυσαναλόγους προς τήν ελπίζομενην εξωτερικήν ωφέλειαν. Καί άπόδειξις τό γεγονός, ότι μίαν αστοχον φράσιν τοΰ βουλευτοΰ Χερβίων Μποοσίου
είς τήν Βουλήν, όστις είχε τήν αφέλειαν άγορεύων από τοΰ βήματος νά είπη
«εγώ είμαι τόσον Όθιομανός, όσον καί ή ’Οθωμανική Τράπεζα — ή οποία
Τράπεζα πλήν τής ονομασίας της ούδέν εΐχε τό ’Οθωμανικόν — τήν έξεμεταλλεύόησαν τόσον καλά οί Νεότουρκοι, διά νά εξεγείρουν τον Τουρκικόν
όχλον κατά των ’Ελλήνων, ώστε έπέτυχον νά φθάση αυτή καί νά σχολιασθή
μέσα καί είς τήν τελευταίαν Καλύβην.
Ή Κυβέρνησες αυτή λαμβάνουσα αφορμήν έκ τής γενομένης κατά τοΰ
γενικού Διοικητοΰ τής Θράκης δολοφονικής απόπειρας, ήτις έστοίχισε τήν
ζωήν τό)ν 18 προκρίτων τής κωμοπόλεως Χαμακοβίου καί πολλών άλλων των
πλησιόχωρων κωμοπόλεων καί χωρίων έξέδωκε τή 26η Μαίου 1914 διάταγμα,
διά τοΰ όποιου παρείχετο είς τάς στρατιωτικός άρχάς τό δικαίωμα νά εκτο
πίζουν είς άλλα μέρη τοΰ Κράτους όσους έκριναν υπόπτους ως καί τους πλη
θυσμούς ολοκλήρων πόλεο^ν καί χωρίων. Χυνεπεία τοΰ διατάγματος τούτου
έγένετο ό έκτοπισμός των πληθυσμών των χωρίων τής ύποδιοικήσεως Χαμα
κοβίου καί των έναπομεινάντων χωρίων τής ύποδιοικήσεως Βιζύης, ως καί
τοΰ Χκοποΰ, Εύκαρύου, Π έτρας καί Χκοπέλου, κωμοπόλεων τής διοικήσεω;
Σαράντα Εκκλησιών.
Ά φ ’ ενός τα γεγονότα ταΰτα καί άφ’ ετέρου ή άντίστασις, τήν οποίαν
προέβαλον οι 'Έλληνες κάτοικοι των κωμοπόλεων Φανάρι, τής Σηλυβρίας καί
Ήρακλείας τής Π ροποντίδος μή έπιτρέψαντες τήν έγκατάστασιν προσφύγων
Μουσουλμάνων είς τά χωρία των εδωκαν αφορμήν είς τήν έκδήλωσιν τοΰ ρεύ
ματος τής μεταναστεύσεως τών ’Ελλήνων τής ’Ανατολικής Θράκης, τό όποιον
επί τι χρονικόν διάστημα είχεν ανακοπή.
Είς τήν εξοδον τών 'Ελλήνων έκ τής ’Ανατολικής Θράκης πλήν. τοΰ ανω
τέρω διατάγματος, τό όποιον έφηρμόσθη εν όλη του τή αύστηρότητι, καί τής
έγκαταστάσεως τών προσφύγων Μουσουλμάνων είς τά ελληνικά χωρία συνετέλεσε κατά πολύ καί άλλο μέτρον έξ ίσου τρομακτικόν διά τούς πληθυσμούς
τούτους.
Κατά τήν εποχήν εκείνην έκλήθησαν υπό τά όπλα όλοι οί χριστιανοί οί
άγοντες ηλικίαν 19 μέχρι 30 ετών. Οί στρατολογούμενοι ύπεχρεοΰντο νά εκ
πληρώσουν τήν στρατιωτικήν των θητείαν ούχί κατα τάσσομε νοι είς τήν μάχι
μον δύναμιν, άλλ: είς καταναγκαστικά έργα συγκοινωνίας καί οδοποιίας.
'Τπό τάς συνθήκας αύτάς πλεϊστοι τών στρατευθέντων ήναγκάζοντο νά
λιποτακτοΰν καί νά καταφεύγουν εις τό ελληνικόν έδαφος. Π ρος καταδίωξιν
τών λιποτακτών έλήφθησαν αυστηρά μέτρα, κατηρτίσθησαν δέ καί διιοργα-
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νώθησαν ειδικά καταδιωκτικά σώματα, τά όποια διέτρεχον την ύπαιθρον χώ
ραν καί κατεπίεζον τάς οικογένειας' αυτών.
ΟΙ "Ελληνες κατήντησαν νά μη δύνανται νά έξέρχωνται ελευθέριος καί
νά μεταβαίνωσι προς καλλιέργειαν τών αγρών καί τών κτημάτων των, άφ’ ετέ
ρου δέ επειδή δεν ήνειχοντο την συμβίωσιν μετά τών έΐς τά χωρία των εγκα
τεστημένων Μουσουλμάνων προσφύγων είχον περιέλθει εις ψυχολογικήν κατάστασιν τοιαύτην, ώστε μοιραίως έξηναγκάζοντο νά μεταναστεύουν.
Καί ενώ τοιαύτη ήτο ή κατάστασις, εν τούτοις οι κατά τόπους νομάρχαι
καί ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι δεν επαυον νά έπαναλαμβάνωσι προς τούς
έκάστοτε άνά τά διάφορα μέρη, οπού τό ρεύμα της μεταναστεύσεως ώγκοΰτο,
παρουσιάζομε νους αντιπροσώπους τών Πατριαρχείων, ότι έξέδωκαν καί εκδίδουσιν αύστηράς διαταγάς προς περιορισμόν τής μεταναστεύσεως.
Π ρος βεβαίωσιν δέ ότι αυτή ή επίσημος Κυβέρνησις ένεθάρρυνε καί
διέτασσε τήν διάπραξιν πάσης λεηλασίας καί διαρπαγής εχομεν ρητάς δηλώ
σεις πολλών Τούρκων καί μεταξύ άλλων τήν κατάθεσιν τού Άρχιαστυνόμου
Αίνου Γιουσούφ Ζιά βέη τήν ύποβληθεϊσαν δι’ έκθέσεως εις τον έν Καλλιπόλει I ’άλλον πρόξενον καί τήν οποίαν παραθέτομεν αυτολεξεί παραλαβόντες
αυτήν έκ τής Μαύρης Βίβλου τών Πατριαρχείων.

Πρός τήν ΑύτοΟ ’Εξοχότητα
τόν έν Καλλιπόλει Πρόξενον τής Γαλλίας
« Ό υποφαινόμενος άρχιαστυνόμος Αίνου συλληφθείς συνέπεια συκοφαν
τιών τού ύποδιοικητού Αίνου καί μεταφερθείς ύπό συνοδείαν χωροφυλάκων
δίκην κακούργου είς Καλλίπολιν κατώρθωσα νά καταφύγω εις τό εκεί Αυ
στριακόν ΠροξενεΤον, όπως σώσω τήν άπειλουμένην ζωήν μου.
5Έχων ύπ’ όι[πν μου ότι αντιπροσωπεύετε Κράτος Μεγ. Δυνάμεως, προστάτιδος τών ’Αλβανών, έχω δι’ έλπίδος ότι θά εύαρεστηθητε νά ένεργήσητε
τά δέοντα.
Ή σύλληψίς μου οφείλεται εις προσωπικούς λόγους τού καϊμακάμη, ο
όποιος θέλων νά μέ έκδικηθή διά τήν ευσυνείδητον στάσιν μου με κατηγόρησεν ώς δήθεν αρπάσαντα χρήματα παρά διαφόρων προσώπων. Μετά τήν είς
τό Αυστριακόν Προξ,-ενείον καταφυγήν μου, ό Διοικητής Καλλιπόλεως άπέστειλε τόν διευθυντήν τής αστυνομίας, όπως μέ μεταπείση νά μεταβώ είς τό
Διοικητήριον, άλλ’ εγώ μή δυνηθείς νά συγκρατηθώ, επί παρουσία όλων εϊπον, ότι από τίνος καιρού εις βάρος τών χριστιανών διαπράττονται καταπιέ
σεις καί λεηλασίαι, ότι ολόκληρα χωρία εξαναγκάζονται είς εκπατρισμόν τή
υποκινήσει καί γνώσει καί συμπράξει τής παρούσης Κυβερνήσεως, οτι τούτο
είναι γνωστόν είς όλους. Έθεώρησα δέ έπάναγκες, όπως εκθέσω έν περιλήψει
τά έν Αΐνφ λαβόντα χώραν γεγονότα.
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«Είς Αίνον μετέβην τη 9η Μαΐου 1914- μόλις μέ είδεν ό 'καϊμακάμης, μοΰ
εΐπεν: «Οί ενταύθα Ρωμαίοι είναι Έλληνόφρονες, χρειάζεται προσοχή!» Έ ν
τούτοις εγώ, καθά έξηκρίβωσα κατά την Βουλγαρικήν κατοχήν οί Χριστιανοί
προεφύλαξαν τούς Μουσουλμάνους. Μετά τι να; ημέρας υ καϊμακάμης κατή ό
τι σε συμμορίας, αί όποιαι περιερχόμεναι τά χο^ρία διήρπαζον τά ζώα καί χρή
ματα των χωρικών καί έξηνάγκαζον αυτούς εις μετανάστευσιν.
. ΓΧανταχόθεν ύποβάλλονται άναψοραί καί παράπονα προς τόν Καϊμακάμην, άλλ’ οΰτος μένει απαθής καί είς ούδέν μέτρον προβαίνει. Έφρόντισε μό
νον να στείλη, πρό τινων ημέρων τόν μουλαζίμην τής χωροφυλακής. Ούτος
δέ μεταβάς συνωμίλησεν μετά τών συμμοριτών καί συστήσας είς αυτούς περισσοτέραν δράσιν έπέστρεψεν εις Αίνον. Τούς κατοίκους τού χωρίου Κοτζά Ά λή αυτοπροσώπως έπεβίβασε διά τής βίας είς άκάτια καί άπέστειλεν είς Σ α 
μοθράκη ν, έκράτησε δέ τάς άμαξας καί τά ζώα αύτών. Ένω όίπασα ή επαρ
χία Αίνου έλεηλατεΐτο καί οί κάτοικοι έξεδιώκοντο, ό καϊμακάμης άπέστελλε
ψευδή τηλεγραφήματα είς τήν διοίκησιν, εις τήν νομαρχίαν καί είς τήν πολι
τικήν έπιθεώρησιν, δι’ ών διεβεβαίου, οτι ή τάξις άποκατεστάθη, ότι απαν
ταχού επικρατεί ησυχία, ότι ούδέν έπεισόδιον συνέβη, μόνον δέ οί κάτοικοι
τού χωρίου Κ οτζά -Ά λή κρυφίως έφυγον, καί δέν ήδυνήθημεν νά τούς ίδω
μεν. Καί εκείνην τήν εποχήν εΐχεν έλθει είς τό χωρίον Κ ηζ-Κ απού τής Κεσσάνης ό μουτασερίφης. Μόλις ο καϊμακάμης ελαβε εΐδησιν, ήλθεν έσπευσμένως εις συνάντησιν τού μουτασερίψου, λαβών δέ οδηγίας έπέστρεψεν. Είς δέ
τούς άπομείναντας κατοίκους τού Κοτζά - Άλή είπεν: «Φύγετε αμέσως νά μή
σάς ϊδη ό μουτασερίφης, ό δέ διοικητής έθεώρησε περιττόν νά έ'λθη είς Αίνον,
ώσάν νά μή συνέβαινε τίποτε». Έ κ Κεσσάνης 20, έξ 'Τψάλων 50 καί τινες
έξ Αίνου άπηλάθησαν, ένω είχον προηγουμένως άμνηστευθή, επίσης άπηλάθησαν καί οί κάτοικοι Τσελεμπήκιοϊ. Ό καϊμακάμης έσφετερίσθη καί τόν ίπ
πον τού έκ Κεσσάνης άπελαθέντος Ά θ . Κερασώτη. Έ ξ όσων γνωρίζω, ό καϊ
μακάμης ελαβε αρκετά ποσά παρά τών συμμοριτών. Έ ν Αινώ υπήρχεV* 'Ελληνοθωμανός τις Όδυσσεύς όνόματι, ό οποίος έπροστάτευσε πολλούς τών Μου
σουλμάνων, διαρκούσης τής κατοχής τών Βουλγάρων, καί μεγάλας προσπά
θειας κατέβαλλεν όπως ενθαρρύνει τούς χριστιανούς συμβουλεύων αυτούς νά
μεταβώσιν είς τά χωρία των. Ό καϊμακάμης έζήτει αφορμήν νά τον έξωση.
Η μέραν τινά μετέβησαν είς τήν οικίαν τού Όδυσσέως δύο κορίτσια, τών
όποιων οί γονείς είχον προστατευθή ύπ’ αυτού κατά τήν κατοχήν τών Βουλ
γάρων. Ααβών εΐδησιν ό καϊμακάμης έξήγειρε τούς Μουσουλμάνους, οιτινες
συναθροισθέντες προέβησαν είς διαδηλώσεις, ό δέ Όδυσσεύς συλληφθείς έφυλακίσθη καί τήν επαύριον άπηλάθη. Τήν κατάστασιν ταύτην άντελήφθη καί
ο απεσταλμένος τών Πατριαρχείων κ. Ιωακείμ εις τόν όποιον δέν επετράπη
νά μεταβή είς τό χωρίον Κοτζά - Ά λή καί ιδη τήν καταστραφεΐσαν έκκλη-
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σίαν. ’Ey. μέρους τοΰ λαού καί τοΰ αρχιερατικού ’Επιτρόπου εΐχον δοθή περί
τά 10 τηλεγραφήματα περί διαφόρων ζητημάτων, άλλ’ ό καϊμακάμης ήμπόδισε την αποστολήν αυτών.
’Εσχάτως εστάλη απόσπασμα χωροφυλακής, τό όποιον κατώρθωσε νά
διασκορπίση τους συμμορίτας, οι δέ χριστιανοί ένθαρρυνθέντες άπεφάσισαν
νά έπιστρέψωσιν εις τάς οικίας των. Ό καϊμακάμης μαθών τοΰτο μετέβη
αμέσως παρά τφ άρχηγφ τής χωροφυλακής καί συνωμίλησεν ιδιαιτέρως μετ’
αυτού, αποτέλεσμα τής συνεντεύξεως ταύτης ύπήρξεν, ότι αϊ συμμορίαι ήρχισαν και πάλιν νά δρώσιν. Ό λαός καί ό αρχιερατικός ’Επίτροπος παρεκπο
νούν το άλλ’ ό καϊμακάμης ούδεμίαν προσοχήν έδιδεν. Π ρ ιν ή εγώ έλθω εις
Αίνον, εΐχον φθάσει από τά "Τψαλα 12 πτωχοί, οί όποιοι μετέβησαν προς
εύρεσιν εργασίας, διέμενον δέ εις εν μοναστήριον ό καϊμακάμης διέταξεν
νά γίνωσιν ερευναι είς τήν Μονήν, ευρέθη δέ εν οπλον Γκρα τό όποιον μετά
των εξαρτημάτων του ήτο ύποβολιμαϊον, διά νά τούς ένοχοποιήση. Οΰτοι
συλληφθέντες άπεστάλησαν εις "Τψαλα, έκεΤθεν πάλιν μετεφέρθησαν εις Αϊ
τών καί ακόμη είναι φυλακισμένοι καί ύφίστανται πλείστας κακώσεις. Προκειμένου περί χρημάτων ό καϊμακάμης έδιδε διαταγάς νά προσκαλήται ό δείνα
ή ό τάδε καί νά ζητήται παρ’ αυτού έρανος προς άνέγερσιν τού υπό των
Βουλγάρων καταστραφέντος τεμένους, ό μή δΐδων δέ ήπειλεΐτο, οτι θά άπελαθή. Τά διδόμενα χρήματα μένουσι σήμερον παρά τφ καϊμακάμη. ’Εσχάτως
έδόθησαν αυστηροί διαταγαί, συνεπεία των όποιων ό καϊμακάμης εύρεθείς
εις δάσκαλον θέσιν καί προσπαθών νά σώση εαυτόν προσάπτει είς εμέ ψευ
δείς κατηγορίας. Αύτη είναι ή κατάστασις τής νεοτουρκικής Κυβερνήσεως,
ή όποια έξηπάτησε τήν Γαλλίαν καί έλαβε χρήματα διά νά έφαρμόση δήθεν
μεταρρυθμίσεις. 'Τπάρχσυν καί πλεΐστα άλλα γεγονότα τρομακτικά, τά όποια
έλησμόνησα. Έ άν στολή μία μικτή επιτροπή, είμαι έτοιμος νά τά αποδείξω
ολα. Τό ζήτημα είναι φυσεως πολιτικής, επίτηδες δέ άναμιγνύουσι χρήματα
καί λοιπά διά νά μέ συλλάβουν καί μέ φονεύσουν είς τάς φυλακάς. «Παρακαλώ όπως ένεργήσητε τά δέοντα προς σωτηρίαν μου.
Τή 24η Μαΐου 1914 εν τω Αύστριακω Προξενίφ.
Γιουσούφ Ζιάς»

'

Π λήν των ως έμπροσθεν άναφερομένων πόλεων, κωμοπόλεων καί χω
ρίων, τά όποια έξεδιώχθησαν ή έξετοπίσθησαν κατά τό 1914 και 1915 πα
ραθέτομε ν κατ’ επαρχίας καί τά επόμενα, τά όποια εσχον τήν αυτήν τύχην.
1) ’Επαρχία Άδριανουπόλεως
Καρά - Γιουσούφ, Μουσούλ - Μπε'ΐλή, Δεμίρ-Χανλή, Χαφσά, Ό ρταξή,
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Άρναούτ - Κιοϊ, Χηδήρ - ’Αγά, Χάσκιοϊ, Άμπαρλάρ, "Ολπασα, Όσμαγλή,
Γκερδελή, Χεϊμπελέρ, Μοσούλτζα, Σκουτάρι, Π ασαμαχαλέ, Μιχαλίτσι, Φίκελι,
Δημητρίκιοϊ, Καράμπαγ, Γιαλιά, Μπάρα, Μπες - Τεπέ, Κουμαρλή, Σαρίγερ,
Καραγάτσιον, Μουσταφά - Π ασά, Μαράσια.
2) ’Επαρχία Σαράντα Εκκλησιών
Κουγιούν - Δαρέ. (Τά λοιπά άναφέρονται αλλαχού).
3) Επαρχία Αίνου
Ά χίρ - Κιοϊ, Τσελεμπή, Κεμερλή, Δουκιένι, 'Αγιασμα, Κόζκορη, Άμυγδαλιά, Μαΐστρος, Αίνος, Λιασόρενι, Κίζ - Καπάν.
4)

’Επαρχία Τυρολόης.

’Ασκός, Καρατζάκιοϊ, Βελιγράδι ον, (τά λοιπά άναφέρονται αλλαχού).
5) Επαρχία Βιζύης
Μουσελίμ, "Αγιος Γεώργιος, Τρούλλια, "Αγιος Στέφανος.
6) ’Επαρχία Άγα-θουπόλεως
Άγαδούπολις, Παλαιός Βασιλικός, Νέος Βασιλικός, Προδίβον, Κωστή,
Γαλατσάκι.
7) ’Επαρχία Δέρκων
Έρμενή - Κιοϊ. Ά καλαν, Τζελέπ - Κιοϊ, Ααζάρ - Κιοϊ, Κατσανέαι, Όκλαλή, Άρναούτ - Κιοϊ, 'Αγιασματάριον, Ίμβραχώριον, Νεοχώριον, Λέρκοι, -Μπογάζ, Δομούζ - δερέ, Φαναράκιον, Καλφάς, Άβάσσος, Βαξέκιοι, ΒαΟυρρύαξ,-,
Γένη - Μαχαλέ, Κεφέλικιοϊ, Κιρέτς - Μπουρνοΰ, Νύμφη, "Αγιοι Πάντες,
Π ύργος.
8) ’Επαρχία Σηλυβρίας
Έξάστερον, ’Επιβάται, Αίγιαλοί, Κιουτσούκ - σεϊμέν, Ά β ρ εν καί Σινεκλή.
9)

’Επαρχία 'Ηράκλειας

Ραιδεστός, Πάνιδον, Κούμβαον, Ναΐπ - κιοϊ, Σχολάριον, Τσανακτσή,
Σελτσίκιοϊ, Ηράκλεια, Γειά] - τσίφλίκ, Χάσκιοϊ, Ρέπετσι, Καλύβια, Ααλάκιοϊ,
Καραμπουνάρ, Μαλκότσι, Καβατζίκ, Κάρυά, Σουλτάνκιοϊ, Καρλίκιοι, Χοδίρ -
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κιοϊ, Π αζάρ - δερέ, Τσελτίκι, Χατζή γύρων, Μαύραις, Κουρουτζούκιοϊ, Ί βρίκ - τεπέ, Μεγαρίς, Βαρμίτσα, Καρά - τσαλί, Καδήκιοι, Βεγενδίκιοϊ, Μουζαλή, Σιγλή, Φακιρμα, Καρά - τεπέ, Κουρού - τσεσμέ καί Έξαμίλιον.
10) ’Επαρχία Γάνου καί Χώρας
Ίντζέκιοϊ, Είρηνοχώριον, (Ά ρ ά π - Χατζή), Σεντούκιον, Αύδήμιον, Σιμιτλή, Χώρα, Γόνος, Σχσλάρων, Κερασιά, Μεσελή, Μυριόφυτον, Καλαμάταιον,
Στέρνα, Π ερfστάσις, Ήρακλείτσα, Λούπιδα καί Νεωχώριον.
11) ’Επαρχία Καλλιπόλεως
Μάδυτος, Ταϊφόριον, Περγάζιον, Καβακλή καί Άγγελοχώριον.
Καί ούτω συμπληροΰται ή έξοδος των 'Ελλήνων τής ’Ανατολικής Θρά
κης, πλήν ελάχιστων, οί όποιοι παρέμειναν εις τάς παραλιακός πόλεις καί
κωμοπόλε ις.
ΟΙ ούτω πώς έκδιωχθέντες καί έκπατρισθέντες "Ελληνες τής ’Ανατολικής
Θράκης διεσκορπίσθησαν κατά διαφόρους διευθύνσεις μη γνωρίζοντες καί
αυτοί ποϋ νά καταψύγωσιν, δπως σωθώσιν, ακριβώς ώς συμβαίνει, δταν εις
ποίμνιον προβάτων εμπίπτει αγέλη αγρίων καί πειναλέων λύκων.
Καί άλλοι μέν τούτων ετράπησαν προς τά νοτιώτερα μέρη τής Θράκης,
τά περί την Τυρολόην, άλλοι δέ έξετοξεύθησαν πέραν τής Προποντίδος, δπου
εύρέθησαν μεταξύ εχθρικού περιβάλλοντος καί εν μέσψ τουρκικών πληθυ
σμών καί άλλοι ώς καί οι κάτοικοι λ.χ. τού Εύκαρύου πεζοπορήσαντες επί 14
ολοκλήρους ημέρας, αφού καθ’ οδόν ύπέστησαν επιθέσεις άτακτων Τούρκων
καί άνεκδιηγήτους κακουχίας έξ ών τινες άπέθανον, εφθασαν επί τέλους ημι
θανείς εκ τοΰ κόπου, τής πείνης καί των ταλαιπωριών εις Ραιδεστόν, δπου επιβιβασθέντες εις ατμόπλοια κατέφυγον είς την 'Ελλάδα.
Οι μετά μίαν ολόκληρον εξαετίαν έπιζήσαντες έξ αυτών πολλά ίδόντες
καί πολλά παθόντες μετά την 20ήν ’Ιουλίου 1920, όπόταν είχε συντελεσθή ή
ύπό τών Ελλήνων κατάληψις ολοκλήρου τής Θράκης έπανήρχοντο είς τάς
πεφιλημένας των εστίας πλήρεις ελπίδων αγαθών, οτι ΰπό την άμφιλαφή
σκιάν τής θείας ελευθερίας, την όποιαν νυν άπεκτων, θά έπεδίδοντο όριστικώς πλέον απερίσπαστοι καί αμέριμνοι είς τάς εργασίας το)ν.
Δεν ήτο βμως πεπρωμένον ό πολύπαθης 'Ελληνισμός τής ’Ανατολικής
Θράκης νά γευθή τών αγαθών τής ελευθερίας επί πολύ. Διότι, μετά τήν, τις
οίδε κρίμασι τίνων. Μικρασιατικήν καταστροφήν καί μετά τήν κατά Σεπτέβριον τού 1922 ανακωχήν τών Μουδανιών, άποσυρθέντος τοΰ Ελληνικού
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Στρατού κατ’ ’Οκτώβριον, επηκολοΰθησε και ή θλιβερά έξοδος των 'Ελλήνων
κατοίκων καταφυγόντων την φοράν ταύτην απάντων είς την 'Ελλάδα, οπού
έγκατασταθέντες και τυχόντες τής δυνατής καί προθύμου μητρικής περιθάλψεως έπεδόθησαν μετά ζήλου καί μετά τής διακρινούσης αυτούς φιλοπονίας,
τιμιότητος καί δράστηριότητος εις τά οικεία καί γνώριμα αυτών έργα άναδειχθέντες πολύτιμα στοιχεία τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού καί προσπαθοϋσι άφ’ ενός μεν νά εΰρωσιν εν τή εργασία άνακούφισιν, παραμυθίαν καί
λήθην τοΰ παρελθόντος, άφ’ ετέρου δέ ν’ άντλήσωσιν έξ αυτής θάρρος καί
ελπίδα δι’ εν μέλλον αίσιώτερον.

Π ΙΝ ΑΞ
έμφαίνων τον έκδιωχθέντα Ελληνικόν πληθυσμόν τής ’Ανατολικής Θράκης
συμφώνως προς στατιστικήν τής Μαύρης Βίβλου τοΰ Πατριαρχείου.
Μετά τον Βαλκανικόν
πόλεμον

Έπαρχίαι

Κατά τον Ευρωπαϊκόν
πόλεμον

’Εν αυνάλφ

17.334

2.320

19.654

1.457

3.625

5.082

23.825

8.106

31.931

Γάνου & Χώρας

10.018

4.060

14.078

Δέρκων

13.542

Ή ρακλείας

29.081

Άδριανουπόλεως
Αίνου
Βιζύης

'

13.542
22.688

51.769

Καλλιπόλεως

—

32.825

32.825

Σαράντα ’Εκκλησιών

7.000

14,861

21.861

Σηλυβρίας

6.460

—

6.460

Σωζουπόλεως

7.850

—

7.850

Τυρολόης

13.715

—

13.715

Σύνολον

130.282

88.485

218.767

Γ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΘΡΑΚΙΚΩΝ

ΒΡΑΒΕ ΙΟΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΩ Ν

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 - ΑΘΗΝΑΙ Τ.Τ. 126

ΔΡΧΕΙΟΝ

ΘΡΑΚΗΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΧΡίΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

164

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΤΤΠΟΤ
ΕΚ ΤΟΤ 34ου ΤΟΜΟΤ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΛ. ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ

Α θ Η ΝΑΙ
1969
J

____ J

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΛ. ΚΑΤΙΟΥΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ
1.

Α Π Ο Χ Ω Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
Α '. *Η μ ά ν α

Φουρτούνιασεν ή -θάλασσα καί βουρκωθήκαν τά βουνά!
είναι βουβά τ’ αηδόνια μας καί τά ουράνια σκοτεινά,
κ’ ή δόλια μου ματιά θολή.
Π α ιδί μου, ώρα σου καλή!
Ε ΐν’ ή καρδιά μου κρύσταλλο καί τό κορμί μου παγωνιά!
σαλεύ’ ό νους μου, σαν δενδρί, που στέκ’ αντίκρυ στο χιονιά,
καί είναι ξέβαθο πολύ,
παιδί μου, ώρα σου καλή!
Βοΐζει τό κεφάλι μου σάν τοϋ χειμάρρου τή βοή!
ξηράθηκαν τά χείλη μου, καί μοΰ έκόπη κ’ ή πνοή,
σ’ αυτό τό ύστερο φιλί,
παιδί μου, ώρα σου καλή!
Νά σέ παιδέψ’ 6 Πλάστης μου, κατηραμένη ξενητειά!
Μάς παίρνεις τά παιδάκια μας καί μάς άφίνεις στη φωτιά,
καί πίνουμε τόση χολή,
δταν τά λέμ’ «ώρα καλή!».
Β\

Τ 6 παιδί

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή!
μέ παίρνουν, μάνα, σάν φτερό, σάν πεταλούδα τρυφερή,
καί δεν μπορώ νά κρατηθώ*
^ μάνα, μην κλαις, θά ξαναρθώ.
Βογγοΰν τού κόσμου τά στοιχειά, σηκώνουν κύμα βροντερό!
θαρρείς άνάλυωσεν ή γή, καί τρέχ’ ή στράτα, σάν νερό,
καί γώ τό κύμα τ ’ άκλουθώ.
μάνα μην κλαΐς, θά ξαναρθώ. '
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’Αντωνίου Φλ. Κατσουροΰ

"Οσες γλυκάδες και χαρές μας περεχύν’ ό ερχομός,
τόσες πικράδες καί χολές μάς δίν’ ό μαύρος χωρισμός!
"Ωχ! 5Ά ς ήμπόργα νά σταθώ....
μάνα, μην κλαΐς, θά ξαναρθώ.
Πλάκωσε γύρω καταχνιά, κ’ ήρθε στα χείλη μ’ ή ψυχή!
Δός με την άγια, σου δεξιά, δος με συντρόφισσαν ευχή,
νά μέ φυλάγη, μή χαθώ,
μάνα, μην κλαΐς θά ξαναρθώ.
Σέ πραγματικό περιστατικό μάς μεταφέρει ό Γ. Βιζυηνός μ’ αυτό τον
πονεμένο διάλογο. Μάς μεταφέρει στην ώρα, πού, γιά πρώτη φορά, δταν ήταν
μικρό ακόμη παιδί — δέκα ώς δεκατεσσάρων χρόνων — θ ’ άφηνε τ ’ ωραίο
χωριό του, τή Βιζύη τής Θράκης, καί θά πήγαινε στην Πόλη, δπου, κοντά
σέ κάποιον συγγενή, θά μάθαινε νά κερδίζη τό ψωμί του, θά μάθαινε τέχνη,
θά γινόταν ράφτης. Εκείνη τήν ώρα, ιδίως τις συγκλονιστικές εκείνες στι
γμές πού αποχαιρετούσε τή μητέρα του — τήν πολυχτυπημένη από τή μοίρα
γυναίκα, πού ξενοδούλευε γιά νά τον θρέψη καί νά τον μεγαλώση — τις
στιγμές εκείνες δεν τις λησμόνησε ποτέ. Τις έφερνε συχνά στο νοΰ του μέ
συγκίνηση καί κάποτε — όταν βρισκόταν πολύ μακριά από τήν πατρίδα,
δταν σπούδαζε στη Γοτίγγη τής Γερμανίας — τις έκαμε «ποίημα».
Πόσο ζωηρά θυμάται ό ποιητής — τώρα πού συνθέτει τό ποίημά του —
και δ,τι έγινε καί δ,τι έλέχθη! Καί ή μητέρα καί εκείνος — καί οΐ δυό τους
ή σαν τρυφερές ψυχές — έδοκίμαζαν μιά συγκίνηση πολύ ισχυρή, ένοιωθαν
ενα ψυχικό συγκλονισμό, πού έπέφερε τή διατάραξη ολόκληρου τοΰ οργα
νισμού των.
Τής μητέρας ή συγκίνηση εκδηλώθηκε μέ προβολή στον άψυχο κόσμο
τής ψυχικής της καταστάσεως [ = «φουρτούνιασεν ή θάλασσα καί'βουρκω
θήκαν τά βουνά»], μέ διαταραχή τής ακοής [ = «εΐναι βουβά τ’ αηδόνια
μας»], τής όράσεως [ = «καί τά ουράνια σκοτεινά κ’ ή δόλια μου ματιά
θολή»], τής καρδιάς [ = «εΐν’ ή καρδιά μου κρύσταλλο»], τού σώματος
[ — «καί τό κορμί μου παγωνιά»], τοΰ πνεύματος [ = «σαλεύει 6 νους μου
σάν δενδρί, πού στέκει αντίκρυ στο χιονιά καί εΐναι ξέβαθο πολύ»], μέ
έμβοές στο κεφάλι [ = «βοΐζει τό κεφάλι μου»], μέ ξήρανση τοΰ στόματος
[ — «ξηράθηκαν τά χείλη μου»], μέ διακοπή τής αναπνοής [ = «καί μοΰ
έκόπη ή πνοή»], μέ τήν διαρκώς επαναλαμβανόμενη ευχή, πού γίνεται επω
δός στις 4 πρώτες στροφές, [ — «παιδί μου, ώρα σου καλή»], μέ τό ξέσπα
σμα, μετά τήν αναχώρηση τοΰ παιδιού της [ = «μετά τό ύστερο φιλί»], στην
κατάρα τής ξενιτιάς.
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’Αλλά καί του ποιητή ή συγκίνηση εκδηλώθηκε σχεδόν με ομοιο τρόπο,
δηλαδή μέ προβολή τής ψυχικής του ταραχής στον εξω κόσμο [ — «ψυσά
βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή»], μέ τή συναίσθηση τής
πλήρους αδυναμίας του νά έναντιωθή στις βιοτικές ανάγκες πού — άθελα
του — τον τραβούν μακριά [ = «μέ περνούν σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυ
φερή καί δεν μπορώ νά κρατηθώ»], μέ διαταραχή τής ακοής καί τής όρά[ = ή 7η στροφή], μέ πλήρη πνευματική καί ψυχική αρρυθμία [ = «πλά
κωσε γύρο καταχνιά, κ’ ήρθε στα χείλη μου ή ψυχή»], μέ τήν αδιάκοπη προσ
πάθεια, πού παρουσιάζεται σάν επωδός στις 4 τελευταίες στροφές, νά παρηγορήση τή μητέρα διαβεβαιώνοντάς της πώς θά έπιστρέψη. [ — «Μάνα, μήν
κλαΐς, θά ξαναρθώ»].

Μέ απόλυτη σαφήνεια καί απλότητα παρουσιάζει δ ποιητής τήν ψυχική
κατάσταση καί τών δύο προσώπων· τήν παρουσιάζει μέ τών απλών άνθρο)πων τού λαού τούς εκφραστικούς τρόπους, πού θυμίζουν δημοτικά τραγούδια.
Καί εδώ, όπως καί στο δημοτικό τραγούδι, ή ανθρώπινη λύπη εκφράζεται
μέ τό «βούρκωμα τών βουνών», καί εδώ ακούεται ή ευχή πού συνήθως συνώδευε τον άποδημοϋντα: «άειντε, πουλί μου, στο κσλό καί στήν καλή τήν ώρα»,
καί εδώ υπάρχει ή κατάρα τής ξενιτιάς: «τά έρημα τά ξένα ν’ ανάψουν, νά
καούν | πού πάν’ τά παλληκάρια καί πίσω δέν γυρνούν». Καί εδώ, δπως στύ
δημοτικό τραγούδι, σηκώνεται άγρια θύελλα, γιατί «φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς», κι’ εδώ ακούεται ή πίκρα τού άποδημούντος, όπως στο λαϊκό δίστιχο:
«φεύγω, μανούλα μ', φεύγω, πάω στήν ξενιτιά, j άχ! κι’ ό πόνος δέν μ’ αφή
νει, μανούλα μου γλυκεία!» καί εδώ τό παιδί, όπως καί στο λαϊκό δίστιχο,
παρακαλεΐ τή μητέρα νά τού δώση τήν ευχή της: «φεύγω, μανούλα μ’, φεύ
γω, πάω στήν ξενιτιά j δώσε μου τήν ευχή σου, μανούλα μου γλυκεία». 'Ακό
μα καί τις μεταφορικές έκφράσεις — «εΐν’ ή καρδιά μου κρύσταλλο καί τό
κορμί μου παγωνιά» — καί τήν προσωποποίηση τής ευχής — «δός με συντρόφισσαν ευχή» — ό ποιητής τις βρήκε έτοιμες στο στόμα τών απλοϊκών
ανθρώπων. ’Αλλά καί τις παρομοιώσεις του — «σαλεύει ό νους μου, σάν
δενδρί, πού στέκει άντίκρυ στο χιονιά καί είναι ξέβαθο πολύ» — καί τήν
άλλη πού παρουσιάζει τον εαυτό του άθυρμα τών ανέμων καί τών κυμάτων
[ = τών βιοτικών αναγκών]· «μέ παίρνουν, μάνα, σάν φτερό, σάν πεταλούδα
τρυφερή | καί δέν μπορώ νά κρατηθώ». — θά μπορούσε νά τις πή κι’ Ινας
κάπιος παραστατικός στή διήγησή του λαϊκός αφηγητής. Γενικά σ’ δλο τό
ποίημα, καί στις 8 στροφές μέ τούς Ιβσύλλαβους καί 8σύλλαβους οξύτονους
ιαμβικούς στίχους πού δμοιοκαταληκτούν ζευγαρωτά, έχομε τήν εντύπωση
πώς αύτός πού όμιλεΐ δέν είναι ό νέος τών 26 χρόνων πού παρακολουθεί στή
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Γοτίγγη τά φιλοσοφικά μαθήματα του Λ ότζέ(’), άλλ’ ένας απλοϊκός άνθρω
πος πού απιθώνει στο χαρτί τον πόνο του μέ απόλυτη ξαστεριά καί απλότητα.
Γενναται τό ερώτημα: 'Τπάρχει ειλικρίνεια σ’ .αυτό τό ποίημα; Είναι
ειλικρινής ό Γ. Βιζυηνός όταν παρουσιάζη τόσον υπερβολικές, τόσον έντονες,
σχεδόν σάν πρωτογόνων ανθρώπων, τις συναισθηματικές εκδηλώσεις τής μη
τέρας καί τοΰ έαυτοϋ του τή στιγμή τού αποχωρισμού των;
Ή απάντηση στο ερώτημα είναι καταφατική. 'Τπάρχει απόλυτη ειλι
κρίνεια. Και ο ποιητής καί ή μητέρα του είχαν τρυφερές — υπερευαίσθητες
καρδιές, καί οί εκδηλώσεις τους ήσαν πέρα γιά πέρα αυθόρμητες. Ή μητέ
ρα του ήταν αγράμματη γυναίκα καί μητέρα ιδανική, πάντοτε — σ’ ολη τή
ζωή της — ανήσυχη γιά τά παιδιά της. Φυσικό ήταν νά είναι βαθύτατα πι
κραμένη καί νά έκδηλώνη έντονα τήν πικρία της τώρα πού φεύγει γιά τήν
ξενιτιά τό παιδί τη ς(12). ’Αλλά τήν ίδια πικρία ’ένοιωθε καί ό ποιητής, γιατί
αποχωριζόταν τό βασανισμένο πρόσωπο πού τον έγέννησε, πού τον έγαλούχησε, πού τον έθέρμανε μέ τήν άγία πνοή τής αγάπης της, πού τον έμεγάλιοσε ξενοδουλεύοντας, πού κάποτε γιά νά τον γλυτώση, δεν έδίστασε νά
ριχτή στά ρεύματα δρμητικώτατου χειμάρρου, στά όποια αυτός είχε παρασυρθή «ώς κέλυφος καρύου»(3). ’Ένοιωθε τήν ίδια πίκρα καί δεν είχε τή
δύναμη — ας μήν ξεχνούμε πώς στά τελευταία χρόνια τής ζωής του άπώλεσε
εντελώς τον έλεγχο των πράξεων του — νά έπιβληθή στον εαυτό του καί νά
έπιτύχη νά μείνουν τά συναισθήματα του ανεκδήλωτα. Ασφαλώς δεν είχε
αυτή τή δύναμη. Γιατί εκείνες οι στιγμές πού αποχαιρετούσε τή μητέρα του
στάθηκαν γι’ αύτόν πολύ οδυνηρές, τόσον οδυνηρές πού αργότερα τις τοπο
θετούσε πλάι σ’ εκείνες τις ώρες, πού ■
— σέ ακόμα μικρότερη ηλικία — δοκί
μασε τήν πίκρα τής όρφάνιας, τον πόνο από τό θάνατο τοΰ πατέρα του:
«Μικρό μικρό μ’ ώρφάνεψεν ή άλύπητή μου μοίρα
μικρό μικρό τής ξενιτιάς τό μονοπάτι πήρα
μέ χείλη πικραμένα......
λέγει σ’ άλλο ποίημά του, τή «Νοσταλγία»(4).
’Απόλυτα ειλικρινής είναι στο ποίημά του ό Βιζυηνός, γιατί δεν εκφρά
ζει μόνο τής μητέρας του καί τά δικά του συναισθήματα. ’Εκφράζει τον πόνο

1. Lotae Έρμανος. Γερμανός φιλόσοφος καί φυσιολόγος (1817 - 1881). ’Οπα
δός τοΰ γερμανικού ιδεαλισμού. Καθηγητής τού Γεωργίου Βιζυηνού.
2. Για νά καίταλάβης πόσο μεγαλόψυχη, πόσο στοργική, πόσο πονετική στάθηκε
ή μητέρα τού Γ. Βιζυηνού διάβασε δυό διηγήματα του: «Τό άμάρτημ,α τής μητρός
μου» καί «ΙΧοΐος ήτον 6 φονεύς του άδελφοΰ μου».
3. Βλπ. Γ. Βιζυηνού, τά "Απαντα (έκδ. «Βίβλου») σ. 48.
4. Αύτόθι, σ. 440.
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κάίίε μητέρας πού ξεπροβοδώνει τό παιδί της, καί κάθε παιδιού, πού αναγκά
ζεται από τή φτώχεια η καί από άλλην αίτια, μικρό μικρό ν’ άφήνη την ξέ
γνοιαστη ζωή τού χωριού καί νά παίρνη μόνο του τό δρόμο τής ξενιτιάς,
ένα δρόμο, πού ήταν πάντοτε καί είναι καί σήμερα σπαρμένος από αγκάθια
καί τριβόλους. ’Εκφράζει ακόμη την ψυχική κατάσταση στήν όποιαν εύρίσκοντο παλαιότερα, καί εύρίσκόνται κάπου - κάπου καί σήμερα, οσοι "Ελλη
νες ξενιτεύονται είτε από τήν ανέχεια είτε από τήν ελπίδα τής βελτιώσεως
τής ζο>ής, είτε από τήν έλξη- τού άγνωστου τόπου είτε από τήν τάση προς
τις περιπέτειες. Τις σπαρακτικές στιγμές τού χωρισμού τους από τά αγαπη
μένα πρόσωπα παρουσιάζει δ ποιητής, στιγμές γεμάτες από συγκινητικούς
ασπασμούς, από λυγμούς, από δάκρυα, αλλά καί από τήν αισιόδοξη διαβεβαί
ωση για τήν καλή επιστροφή, για τό «νόστιμον ήμαρ».
2.

Μ ΕΤΑΜ ΟΡΦ ΩΣΕΙΣ

Μια μάνα είχε τέσσαρα παιδάκια καμωμένα,
τέσσαρα παιδιά.
Τ* άνάγυιωσε, τ’ ανάθρεψε, τά ποοίκισ’ ενα ένα,
μ’ εύθυμη καρδιά.
Κ ’ εύρήκε καί τά πάνδρεψε σ’ ανθρώπους μέ κεφάλι,
με νοικοκυριό.
Κ ’ εκείνα σπιτωθήκανε κ’ έγίνανε μεγάλοι
μέσα στο χωριό.
Μά τής γριάς τής μάνας των τής έδωκεν ή Μοίρα
άσχημη ευχή.
Κ ι’ άπέθανεν ό γέρος της! Κ ι’ άπεμειν’ αυτή χήρα,
χήρα καί φτωχή!
Κ ι’ αυτό σάν νά μήν έφθανε ν, άρρωστη σε μια μέρα,
μια κακή βραδειά!
Φωνάζει ξένον άνθρωπο, μηνά μ’ αύτόνε πέρα
νάρθουν τά παιδιά.
— Πάνε καί πες τού γυιόκα μου νάρθή νά μέ κυττάξη,
καί δεν ήμπορώ!
Π ή γε καί ήλθε καί λαλεΐ.— Τ ’ αμπέλι του .θά φράξη!

Δεν έχει καιρό!
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— Οΐ δάτοι νά φυτρώσουνε στό σώμα τ', εΐπ’ έκείνη,
για παντοτινά!
Καί από τότ’ ό κακογ υιός σκαντσόχοιρος έγίνη,
φεύγει στα βουνά!
— Π άνε καί πες της κόρης μου νάρθη νά με κυττάξη,
καί δεν ήμπορώ!
Π ή γε καί ήλθε καί λαλεΐ. — Φαίνει λεφτό 'μετάξι!
Δεν έχει καιρό!
— Νά φαίνη καί νά διάζεται, καί νάναι, είπ’ εκείνη,
με χωρίς πανί!
Καί από τότ’ ή άπονη, αράχνη εχει γίνει,
ματαιοπονεί!
— Π άνε στην άλλη κόρη μου, νάρθη νά μέ κυττάξη,
καί δεν ήμπορώ!
Π ή γε καί ήλθε καί λαλεΐ. — Θά πλάνη καί -θ' άλλάξη!
Δεν έχει καιρό!
— Ή σκάφη πά στη ράχη της νά γείρη, εΐπ’ εκείνη,
άπλυτ’ αλλαγή!
Καί από τότ’ ή άπονη χελώνα εχει γίνει,
σέρνεται στην γη!
— Π ανε στην τρίτη κόρη μου, νάρθή νά μέ κυττάξη,
καί δεν ήμπορώ!
Π ρ ιν έπιστρέιρη καί τής πή, ή κόρ’ είχε προφθάξει.
Ε ΐχ’ αυτή καιρό;
— Γιατί στα χέρια, κόρη μου, στά δάχτυλα ζυμάρι
κι’ άλευρα έδώ;
— Έζυμωνα, μανούλα μου, μά είδη σ’ έχω πάρει
κ’ ήρθα νά σέ ιδώ.
— Άνθόσκονη τ’ αλεύρι σου, κ’ ή σκάφη σου κυψέλη!
Ηθρες τον καιρό!
Στον βίο σου, νά γίνεται ο,τι κι’ άν πιάνης μέλι,
μέλι γλυκερό!

J
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Λαλεΐ, καί μέ χαμόγελο άποκοιμιέτ’ εκείνη
για παντοτινά.
Και από τότε, μέλισσα ή κόρη της έγίνη
και καλοπερνά.
Γυρνά σ’ ολα τά λούλουδα, εις δλα τ’ άνθη μβαίνει,
μ’ εύθυμη ψυχή.
Κι’ απ’ δλα ’ναι τά πλάσματα ή πιο ευλογημένη,
διά τήν ευχή.

Τέσσερα αδέλφια μετεμορφοόθησαν. Τό πρώτο, πού ήταν αγόρι, έγινε
σκαντζόχοιρος, τ’ άλλα δυό, πού ήσαν κορίτσια, έγιναν αράχνη καί χελώνα,
καί τό τέταρτο, κορίτσι κι’ αυτό, έγινε μέλισσα!
Π ώ ς εγινε αυτό τό θαύμα;
Τήν εξήγηση μάς τήν δίνει μια λαϊκή παράδοση, ένας μύθος πού τον
έδημιούργησε ό 'Ελληνικός λαός. Λύτη τήν παράδοση τήν είχεν ακούσει στο
χωριό του, στή Βιζύη τής Θράκης, ό Γεώργιος Βιζυηνός, τήν κατέγραψε
καί τήν άνεκοίνωσε στο Νικόλαο Πολίτη, ό όποιος τήν έδημοσίευσε στο Α '
Μέρος, σ. 193, τού σπουδαίου βιβλίου του, πού επιγράφεται: «Μελέται περί
τού βίου καί τής γλώσσης τού 'Ελληνικού λαού. Παραδόσεις».
5Ά ς διαβάσωμε τήν παράδοση:
«Μια μάνα είχε τέσσερα παιδιά, τον σκαντζόχοιρο, τήν αράχνη, τή χελώνα καί τή μέλισσα. Ή ρ θ ε καιρός καί άρρώστησε καί έστειλε νά φωνάξη
τον γυιό της τον σκαντζόχοιρο καί τις θυγατέρες της, πού τις είχε παντρε
μένες. 'Ο σκαντζόχοιρος όμως είπε σ’ εκείνον πού τού , έστειλε ή μάνα του,
πώς εχει νά βάλη φράχτες στ’ αμπέλι του καί δεν εχει καιρό. Ή μάνα του
τον καταράστη τότε: «Νά τού καθίσουν οί τσαλιές στή ράχη». Ή αράχνη
είπε πώς υφαίνει πανί, καί δεν έχει καιρό. Καί αυτή τήν καταράστη ή μάνα
της «νά φαίνη καί νά διάζεται καί πανί νά μήν ποτάση!». 'Η χελώνα είπε
πάλι, πώς έχει πλύσιμο καί γ ι’ αυτό τής εδωκε ή μάνα της κατάρα «νά γυρίση ή σκάφη καί νά κολλήση στή ράχη της». Ή μέλισσα όμως, άμα ιτής ηφεραν τήν είδηση έζύμωνε* καί ετρεξε καθώς ήτανε μέ τά ζυμάρια καί τήν
έπρόφτασε τή μάνα της ζωντανή. Γιά τούτο καί αυτή εύχαριστήθη καί τήν εύχήθη, ο,τι πιάνει στα χέρια της νά γίνεται μέλι. Ά πό τόσες ή μέλισσα είναι
τό πλέον ευλογημένο ζώ, καί δεν έχεις ανάγκη, ούτε νά τό βόσκης, ούτε νά
τό περιποιήσαι, αλλά σού δίνει τό μέλι χωρίς κόπο καί χωρίς έξοδα».

Ή παράδοση αυτή είναι αίτιολογική. Μ’ αυτήν ό λαός, πού τήν Ιδη-
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μιούργησε, θέλησε νά έξηγήση γιατί δ σκαντζόχοιρος έχει αγκάθια στο σώ
μα του, γιατί ή αράχνη καταγίνεται αδιάκοπα μέ την ύφανση τοΰ ίστοΰ της,
νιατ'ι ή χελώνα καλύπτεται από σκαφιδόμορφο όστρακο, γιατί ή μέλισσα πα
ράγει μέλι.
Αυτή την παράδοση άναπλάσσει στο ποίημά του ο Γεώργιος Βιζυηνός.
“Ας σημειωθή οτι δ Βιζυηνός εξέθεσε μέ στίχους κι’ άλλες λαϊκές παραδό
σεις — τις σχετικές μέ τό μερμήγκι, τό σπαλλάγγι, τή δεκοχτούρα — όπως
ο Σωκράτης, όταν ήταν στη φυλακή, «ένετεινε» σε στίχους τούς μύθους τοΰ
Αισώπου. (Π λάτ. Φαίδ. 60 ά.).

Ό Βιζυηνός χρησιμοποιεί την παράδοση για διδακτικούς σκοπούς. Την
εκθέτει ποιητικά μέ την πρόθεση νά καταστήση πιο φανερό τό δίδαγμα πού
περιέχεται σ’ αυτήν.
Στην παράδοση καί στο ποίημα πού μελετούμε τώρα υπάρχει τό έξης
δίδαγμα: «”Αν επιθυμούμε νά ζήσωμε ευτυχισμένοι, πρέπει ν’ αποδίδομε
στους γονείς μας τις ευεργεσίες πού μάς έκαμαν ποτέ δέν πρέπει νά τούς πι
κραίνουμε. Κι’ δ'ταν γεράσουν, τότε προ πάντων, πρέπει νά στεκώμαστε κοντά
τους, γιατί τότε έχουν πιο πολύ ανάγκη από τή στοργή μας, από την περί
θαλψη καί περιποίησή μας, αφού πια έχουν χάσει τις δυνάμεις των καί πλη
σιάζουν στον τάφο».
Ό Βιζυηνός εξέθεσε τό περιεχόμενο τής παραδόσεως μέ μεγαλύτερη
άνεση από τό λαϊκό αφηγητή, άλλα με την ίδια απλότητα, μέ γνήσια δημοτική
γλώσσα, μέ δυο μονάχα ιδιωματισμούς [ : «ά ν ά γ ι ω σ ε», «π ά ν ε»], μέ τε
τράστιχες στροφές, πού αποτελούνται από Ιδσύλλαβους ιαμβικούς καί 5σύλλαόους τροχαϊκούς στίχους, μέ τήν εναλλαγή των οποίων ή αφήγηση αποκτά
ελαφρότητα καί γοργότητα, μέ πλούσια πλεχτή ομοιοκαταληξία, δίχως στόμφο
ρητορικό, δίχως στολίδια περιττά. ’Απαραίτητες ήσαν κάποιες επαναλήψεις:
Στην α ' στροφή, στο 2ο στίχο, επαναλαμβάνεται ή λέξη «τέσσερα», πού υπάρ
χει καί στον Ιο στίχο· μέ τήν επανάληψη παρουσιάζονται πολλαπλασιασμένες
οί μεγάλες φροντίδες πού κατέβαλε ή Μάνα για τήν ανατροφή των παιδιών
της. Στήν γ ' στροφή, στον 4ο στίχο, επαναλαμβάνεται ή λέξη «χήρα», πού
ύπάρχει στο τέλος τού 3ου στίχου τής ίδιας στροφής- έτσι δείχνεται πιο με
γάλη ή συμφορά τής Μάνας. ’Ακόμη στη ιγ ' στροφή, στον 4ο στίχο επανα
λαμβάνεται ή λέξη «μέλι». ’Έτσι τονίζεται ή ποιότητα καί ή αφθονία τών
αγαθών τής καλής κόρης. Ή στοργή τής Μάνας φανερώνεται ατούς 2 τελευ
ταίους στίχους τής α ' στροφής:
«Τ’ άνάγιωσε, τ’ ανάθρεψε, τά προίκισ’ ένα - ενα
μ’ εύθυμη καρδιά».

Σχόλια σέ δνό ποιήματα τοΐ Γ. Βιζυηνοΐί
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Μέ τά 3 ενεργητικά ρήματα, τα ασύνδετα, παρουσίασε τις αδιάλειπτες προσ
πάθειες, τις συνεχείς στοργικές φροντίδες τής Μάνας για τά παιδιά της. Σέ
αντίθεση σ’ αυτά καί στην εύθυμη διάθεση μέ την οποίαν πάντοτε ενεργούσε
ή Μάνα έρχονται τά λόγια του κακογιοΰ καί των 2 πρώτων θυγατέρων. Οί
φράσεις τους είναι σύντομες, κοφτές, γιά νά δείχνουν αδιαφορία για τή Μά
να: «Τ’ αμπέλι μου θά φράξω, δεν έχω καιρό», «φαίνω λεφτό μετάξι, δεν έχω
καιρό», «θά πλύνω καί θ ’ αλλάξω, δεν έχω καιρό». Ή τέταρτη κόρη παρου
σιάζεται ομοια μέ τή μητέρα της. 'Ό πω ς ή μητέρα εμφανίζεται στην α ' στρο
φή νά ενεργή «μ’ εύθυμη καρδιά», έτσι καί ή κόρη αυτή στή ιε' στροφή &μ-ί
φανίζεται νά ενεργή «μ’ ευθυμη ψυχή». ’Έπειτα ή κόρη αυτή μόλις έμαθε πώς
ή μητέρα της βρίσκεται σέ άσχημη κατάσταση αφήνει τις δουλειές της καί
σπεύδει νά προσφέρη τις υπηρεσίες της σ’ ’Εκείνην πού σέ τόσες θυσίες υπε
βλήθη γιά τή δική της πρόοδο, γιά τή δική της ευτυχία. Ό ποιητής ήθελε νά
προβάλη τή συμπεριφορά αυτής τής κόρης, πού μέ τήν έμπρακτη εκδήλωση
τής ευγνωμοσύνης της πήρε τις θερμές ευχές και τις ευλογίες τής μητέρας
της, καί γ ι’ αύτό ενώ γιά καθ’ ενα από τά άλλα παιδιά αφιερώνει μονάχα
δυο στροφές, γ ι’αύτήν αφιερώνει πέντε.
Πολύ παλαιό είναι τό δίδαγμα τοΰ ποιήματος. Συχνά στούς αρχαίους
'Έλληνας συγγραφείς βρίσκομε γνώμες, πού δείχνουν πώς καί οί αρχαίοι πρό
γονοί μας πίστευαν πώς εκείνοι πού περιφρονοΰν τούς γονείς των καί δέν
τούς τιμούν τιμωρούνται. Είναι περιφοονημένοι καί από Θεούς καί από αν
θρώπους. Ό ποιητής 'Ησίοδος ( ’Έ ργ. 331) λέγει: «ος τε γονήα γέροντα κα
κό) επί γήραος ούδω νεικείη χαλεποΐσιν καθαπτόμενος επέεσιν τώ δ’ ήτοι
Ζευς αύτός άγαίεται, ές δέ τελευτήν έργων άντ’ αδίκων χαλεπήν έπέθηκεν
αμοιβήν». Ό φιλόσοφος Πλάτων (Νομ. ΙΑ 93) γράφει: «Γονέων δέ άμελοΰντι ούτε θεός ούτε άνθρωπος νοΰν έχων ξύμβουλός ποτέ γένοιτ’ άν ούδείς
ούδενί». Πίστευαν ακόμη οΐ αρχαίοι πρόγονοί μας δτι όπως συμπεριίρερόμεθα εμείς, προς τούς γονείς μας, έτσι θά μάς συμπεριφερθοΰν αργότερα τά
παιδιά μας. Ό φιλόσοφος Θαλής έλεγε: «οΰς άν εράνους είσενέγκης τοΐς γονεΰσι, τούς αυτούς προσδέχου καί παρά των τέκνων». ’Αλλά καί στήν Ά γ ια
Γραφή συχνά βρίσκομε τις ίδιες γνώμες: «Τίμα τον πατέρα σου καί τήν μη
τέρα σου ϊνα εύ σοι γένηται καί ΐνα μακροχρόνιος γένη επί τής γής» παραγγέλλει ό Μωσαϊκός Νόμος. (’Έξοδ. 20, 12). «’Οφθαλμόν καταγελώντα πατρός καί άτιμάζοντα γήρας μητρός, έκκόψαισαν αυτόν κόρακες έκ των φαράγγων, καί καταφάγοισαν αυτόν νεοσσοί αετών», εύχεται ό βασιλεύς Σολομών
( Π αροιμ. 30, 19). Αυτές τις αντιλήψεις έχουν καί οί σημερινοί 'Έλληνες,
Οπως φανερώνουν οί παροιμίες: «Μην κλωτσάς τά γονικά σου θά τό 6ρής
απ’ τά παιδιά σου». — «’Ά ν τούς γονείς σου δέν τιμάς, ποιος θά τίμηση εσέ
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να;» — «"Ο,τι κόμης των γονιών σου, όφελος είναι δικό σου». "Απειρα εί
ναι τά γνωμικά των αρχαίων, των βυζαντινών κα'ι των νέων 'Ελλήνων τά
σχετικά μ’ αυτό τό δίδαγμα. Ο! "Ελληνες όλων των εποχών αγαπούν και σέ
βονται τούς γονείς των. Τούς ύμνοΰν και σήμερα μέ τις παροιμίες των. Ση
μειώνω ακόμη μια από τον Πόντο:
«Ή Μάνα εν γλυκύν κρασίν, εμνοστον παξιμάτιν
πού πίν’ άτο ξάι ’κι μεθυ , πού τρώει ά ’κι χορτάζει».
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ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ή 'Εταιρία Θραχινών Μελετών μνημών των προς την Θράκην υπηρε
σιών του αειμνήστου Προέδρου της
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

έτέλεσεν έν τη αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών τό πνευμα
τικόν του μνημόσυνον κατά τό όποιον ό εκ τών αντιπροέδρων τής 'Εταιρίας
κ. ΔΗΜ. Μ Α Γ Κ Ρ ΙΩ Τ Η Σ έπρολόγισεν ώς κάτωθι:
Ή 'Εταιρία Θρακικών Μελετών τελεί σήμερον τό πνευματικόν μνημό
συνον του αειμνήστου Προέδρου της, Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου.
Λόγω απροόπτου κωλύματος του νυν Προέδρου τής 'Εταιρίας, Καθηγητού, %. Θ. Δοξιάδη, άνετέθη εις τον υποφαινόμενον, ’Αντιπρόεδρον τής
Εταιρίας, νά προλογίση τούς αξιότιμους κυρίους όμιλητάς, οϊτινες είχον την
εύγενή καλωσύνην νά εκδηλώσουν την επιθυμίαν των νά προσέλθσυν διά νά
ομιλήσουν διά τον τιμώμενον αείμνηστον II. Παπαχριστοδούλου. ’
'Τπήρξεν ό αείμνηστος, ό έμπνευστής καί έκ τών βασικών Ιδρυτών τής
Ε ταιρίας Θρακικών Μελετών, διατελέσας Πρόεδρος ταύτης επί τεσσαρακον
ταετίαν περίπου. Συνμμα δέ υπήρξε καί ό Ιδρυτής καί Διευθυντής τού ετη
σίου Λαογραφικοϋ Δελτίου τής 'Εταιρίας.
'Ολόκληρον την ζωήν του ό αείμνηστος, ήνάλωσεν εις τό εθνικόν εργον
τής 'Εταιρίας, συγκεντρώνουν, έπεξεργαζόμενος καί δημοσιεύων συνεχώς άρ
θρα, ηθογραφικάς μελετάς καί διάφορα λαογραφικά στοιχεία περί τής ’Ανα
τολικής Θράκης, επιμελούμενος προσωπικώς τής έκδόσεως τοϋ πολυτίμου λαο
γ ραψικού καί ιστορικού Θησαυρού τής Θράκης, εις τούς 32 τόμους τούτου.
'Τπήρξεν ό αείμνηστος Πρόεδρός μας, ό διαπρύσιος κήρυξ τών δι
καίων τής Άνατολ. Θράκης, ή ζωντανή, ή έγκυρος καί ακούραστη φωνή της,
ό εμπνευσμένος βάρδος τής γλυκείας μας Πατρίδας, τής αξέχαστης ’Ανατο
λικής Θράκης, μέχρι καί τής τελευταίας στιγμής τού βίου του. Ό θάνατος
τον συνήντησεν επί τών επάλξεων τού διά την ’Ανατολικήν Θράκην άγώνός
του καί άπεδωκεν την τελευταίαν του πνοήν μέ τό δραμα τής έλευθέρας Ά 
νατολ. Θράκης.
Αύτό τό όραμα ήτο εκείνο πού διαρκώς τον ένέπνεε καί έγαλβάνίζε την
δραστηριότητά του εις δλην του την ζωήν.
Οί έν τώ Συμβουλίφ τής Εταιρίας συνεργάται του συναισθάνονται βα
θύτατα τό τεράστιον κενόν τό όποιον άφήκεν ο άδόκητος θάνατος τού αειμνή
στου Προέδρου των. Θεωρούν δέ χρέος ra>v επιβλητικόν όπως συνεχίσουν τό

538

Τ. Καβδαρα

’Εθνικόν του εργον παρ’ δλας τάς δυσχερείας τάς όποιας τοΰτο έμφανίζει.
’Επικαλούνται δε την ήθικήν συνδρομήν όλων των τέκνων τής Θράκης
ώς καί των δυναμένων νά συμβάλωσι είς την συνέχισιν των διά την Θράκην
έκδόσεων της.
|
Ή Εταιρία Θρακικων Μελετώ,ν είναι ευγνώμων προς τους έκλεκτούς όμιλητάς τής σημερινής πνευματικής, αναμνηστικής καί τιμητικής έκδηλώσεως
διά τον αείμνηστον Π . Παπαχριστοδούλου. Εκφράζει δέ δι’ έμοϋ τάς θερ
μός της ευχαριστίας προς ολους όσοι προθυμίας προσήλθον διά νά τιμήσουν
μεθ’ ημών την μνήμην του αειμνήστου Προέδρου μας. "Οθεν παρακαλώ
τον Α ' ’Αντιπρόεδρον τής 'Εταιρίας όπως προσέλθη εις τό βήμα καί λάβη
τον λόγον.
■
’Ακολούθως λαβών τον λόγον ό αείμνηστος I. Κ Α ΡΔΑ ΡΑ Σ ώμίλησεν
περί τής προσωπικότητος του Πολ. Π απαχ ρ ιστοδ ούλου εϊπών τά κάτωθι:
Η ΘΡΑΚΗ Κ Α Ι Ο Π Ο Λ . Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Τ Λ Ο Τ
Μετά διήμερον συμπληρώνεται χρόνος από τό θάνατο τού μεγάλου τέ
κνου τής Θράκης Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου.
Ή 'Εταιρία Θρακικων Μελετών με την σημερινή έκδήλωσι, έπιτελεϊ
χρέος ευγνωμοσύνης πρός τόν ιδρυτή καί επί 20ετία καί πλέον Πρόεδρο αυ
τής ΓΙολ. Παπαχριστοδούλου, έν ταυτω όμως με την έμφάνισι τού πλουσίου
εθνικού έργου του, προσφέρει, υπηρεσία στά γράμματα καί τήν επιστήμη.
Είναι καθήκον μας καί εκείνων πού θά μάς διαδεχθούν, νά διατηρήσωμε
έν λειτουργία τό εθνικό τέμενος καί ακοίμητη τή λαμπάδα πού φωτίζει τήν
ερευνά τής πολιτιστικής ζωής τής Θράκης μας.
Ή Διοίκησις τής Εταιρίας Θρακικων Μελετών, οργανώσασα τό παρόν
μνημόσυνον, δεν παρεσύρθη από συναισθηματισμούς. Θεωρεί ότι ό έκδημήσας Πρόεδρός της έδωσε τόσα στά 'Ελληνικά γράμματα καί είς ι?ό Έ θνος,
ώστε ή άπασχόλησίς μας είς τήν περιεκτική — κατ’ ανάγκην συνεπτυγμένη—
θεώρησι τού έργου του, εΐναι επιβεβλημένη.
Ό Παπαχριστοδούλου υπήρξε πραγματικός εθνικός απόστολος. Τό τε
ράστιο πνευματικό έργο του εΐναι εμποτισμένο εθνικό παλμό καί άφθαστη
λατρεία πρός τή χώρα πού τόν γέννησε. Έγεννήθη στις Σαράντα ’Εκκλη
σίες τό 1&82.
Ό πατέρας του ήταν ίερεύς με επτά παιδιά. Ό Πολύδωρος ήταν τό
έκτο παιδί τής οικογένειας. Είναι ευκολονόητο οτι από τές πτωχές προσόδους
τού ίερέως πατρός των δεν έμενε περίσσεια γιά έξοδα εύρυτέρας μορφώσεως
των παιδιών, μακρυά μάλιστα από τήν οικογενειακή εστία, αφού στις Σ α 
ράντα ’Εκκλησίες μόνο στοιχειώδης μόρφωσις ήταν δυνατή. Τόση ή αγάπη
των πρός τά γράμματα, ώστε τέσσαρες έκ των αδελφών, με σκληρή προσπά-
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θεία, χωρίς νά βαρύνουν τον πατέρα τους, κατώρθωσαν νά μορφωθούν.
Ό Πολύδωρος τελείωσε τό Δημοτικό στην πατρίδα του, τές Σαράντα
Εκκλησίες. 'Ο πατέρας του τον προώριζε για πραματευτή, άλλα τό εκκλη
σιαστικό περιβάλλον, είς τό όποιον έμεγάλωσε και ή άσκησίς του — δπως
καί των αδελφών του — στην εκκλησιαστική μουσική, τον ωθούσαν καί ήθελε
νά γίνη Δεσπότης.
Είναι χαριτωμένη ή διήγησίς του πώς δεν Εγινε Δεσπότης.
Προσέφυγε στην Άδριανούπολι, κοντά στον μεγάλο αδελφό του, τό
Μόσχο καί εκεί έπεράτωσε δύο τάξεις τού Γυμνασίου. Σέ ήλικία 14 ετών έπεχείρησε νά άσκήση τό επάγγελμα τού διδασκάλου συνομηλίκων του, αλλά,
μή δυνάμενος νά έπιβληθή στά παιδιά, εγκατέλειψε την προσπάθειαν.
’Έπειτα προσέφυγε στην Φιλιππουπολι, οπού μέ στερήσεις καί εργα
ζόμενος ως “ψάλτης, έπεράτωσε τό γυμνάσιο καί τό Διδασκαλείο.
Φίλεργος καί φιλομαθής, όπως ήταν, μπορούσε πλέον μέ την μόρφωσι
πού ελαβε καί τον σοβαρώς ύπολήψιμο τίτλο νά άσκήση τό επάγγελμα τού
διδασκάλου σέ όποιαδήποτε τών Ελληνικών κοινοτήτων. ’Αλλά 6 Παπαχριστοδούλου ήθελε νά φθάση στες υψηλές κορυφές τού πνεύματος. Μετέσχε είς
διαγωνισμό τού ’Εθνικού μας Πανεπιστημίου, καί πρωτεύσας επέτυχε νά έγ
γραφή είς τούτο καί σπουδάση ώς υπότροφος. Προοτοετής ακόμα φοιτητής
μετέβη καί εδίδαξε επί ένα έτος είς σχολεία τής Ελληνικής Κοινότητος τού
Σουδάν.
’Αφού υπηρέτησε στό,ν 'Ελληνικό Στρατό επί 48 μήνες, χάρις στήν
πλούσια μόρφωσι του καί τές Ικανότητές του, έπελέγη ώς καθηγητής τής γεραράς Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στήν οποία έδίδαξε επί 3ετίαν, από
τού έτους 1910, άπηλάθη όμως εκειθεν από τούς Τούρκους, διότι, καίτοι
υιός ’Οθωμανού υπηκόου, υπηρέτησε εις τον Ελληνικό Στρατό. Έπανελθών
εις τήν 'Ελλάδα, διπλασιασμένη πλέον μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους, έδί
δαξε επί μακρά ετη ώς φιλόλογος καθηγητής. (
Έκτος τού έργου του ώς διδασκάλου τών 'Ελληνικών γραμμάτων, άφ’
δτου έτερμάτισε τές Πανεπιστημιακές του σπουδές, τροφοδοτεί άκατάπαυστα τά φιλολογικά περιοδικά με γλαφυρότατα διηγήματά του.
Α ντάξιος μαθητής τού Νικ. Πολίτου, μέ τον οποίον είχε στενώτατο
δεσμό, επιδίδεται από νεότητός του είς λαογραφικά θέματα. Ή ζωή τού τό
που του — τής Θράκης — τά ήθη της, αί παραδόσεις, πανάρχαιες από τήν
τρισχιλιετή ιστορία της, διασωζόμενες καί μεταφεράμενες από γενηάς σέ γενηά, τά Ιστορικά τεκμήρια, οι μύθοι, αί προλήψεις, τά τραγούδια, χαρωπά
καί πένθιμα, αί μεθοδεύσεις διαφυλάξεως άνοθεύτου τού ’Εθνισμού καί ο,τι
άλλο ενδιαφέρει τό γένος καί τήν πίστιν του τήν ορθόδοξο, γίνονται αντι
κείμενο συλλογής καί παρουσιάσεως στο Πανελλήνιο, μέ τήν γλαφυρή γραφή
τού Παπαχριστοδούλου καί τήν έγγύησι τής γνησιότητάς των, πού παρέχει
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ή ευσυνείδητη, έμπειρη καί Επιστημονική Επεξεργασία των. Για τον Π απαχριστοδούλου ή Θράκη αποτελεί τό επίμονο μέλημά του. 'Από τά πρώτα ετη
του αΙώνα μας ζή μακρυά από την πατρώα γή, στην ελεύθερη Ελλάδα. Π ρ α 
γματικά όμως ό νους του, ή ψυχή του, ή καρδιά του, πετοΰν στο πατρικό
σπίτι, στα σοκάκια, τες πλατείες καί τά τσαΐρια πού έπαιζε με τους ομηλί
κους του, στα σχολικά θρανία καί τά εκκλησιαστικά στασίδια τού ψάλτη, στις
θάλασσες των σταχυών των θρακιώτικων κάμπων, στά ποτάμια, στά περιγιά
λια καί στους «’Ορφικούς τους δρυμώνες». Γιά νά μη νσθευθη τίποτε, από
τό εΐναι του, εκλέγει σύντροφο τής ζωής του Θρακιώτισσα — Σαρανταεκκλησιώτισσα, την Ουρανία Άμπατζόγλου, παιδαγωγό καί γυμνάστρια ή οποία
του παραστάθηκε στο έργο του, τον τίμησε όπως τοΰ άξιζε καί τόν φρόντιζε
μέ ύπερβάλλουσα επιμέλεια.
'Ο Παπαχριστοδούλου δεν άφήκε τίποτε ενδιαφέρον, την Ιστορία τής
Θράκης, τά παληά, τά αρχαία, καί τά νεώτερα μνημεία της, τη γλώσσα των
κατοίκων της, τις συνήθειες, τόν τρόπο τής ζωής, την πνευματική, έπαγγελματική, εκκλησιαστική, οικογενειακή καί κοινωνική ζωή πού νά μή τό διηρεύνησε, νά μή τό κατέγραψε, νά μή τό άπεθησαύρισε.
Χάρις στον Παπαχριστοδούλου ή Θράκη είναι ή περισσότερο ιστορη
μένη, ή πληρέστερα κάθε άλλης πνευματικώς, έθνολογικώς καί κοινωνικώς
Ελληνική περιοχή.
Ό προ 5ετίας φιλοπονηθείς υπό τής φιλολόγου Δίδος Μαμώνη κατά
λογος των εργασιών του Παπαχριστοδούλου, μεγάλων καί μικρών, άνερχομένων εις τόν καταπληκτικό αριθμό των 3,85 .μέχρι τότε, παρέχει αδρή εικόνα
τοΰ τεραστίου συγγραφικού έργου του, στή Θράκη. Έκτος αυτών υπάρχει δ
συγγραφικός καί εκδοτικός ογκος τών πέντε τόμων τοΰ περιοδικού «Θρακικά»,
τό όποιον επί δετίαν διηύθυνε, μέχρι τοΰ έτους 1933, καί εκτοτε τών 32
ετησίων τόμων τοΰ ιδικοΰ του «’Αρχείου τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί
Γλωσσικοΰ Θησαυρού», τό όποιον ανελλιπώς, από τοΰ έτους 1934 μέχρι τοΰ
θανάτου του, έξέδιδε. Καί πλέον αυτών αί μέχρι τοΰ θανάτου του 150 πρα
γματείες γιά τή Θράκη πού έξεδόθησαν, τή επιμελεία του, ύπό τής Ε τα ι
ρείας Θρακικών Μελετών καί μοιράζονται δωρεάν.
’Από τοΰ έτους 1910 δημοσιεύει είς περιοδικά τής Σμύρνης θρακικές
ηθογραφίες.
ΟΙ έκάστοτε διωγμοί καί εκτοπίσεις ολοκλήρων πληθυσμών από τούς
Τούρκους καί αί εισβολές τών Βουλγάρων κομιτατζήδων, όπως καί τό ξερρίζωμα
καί ό έκβουλγαρισμός τών 'Ελλήνιον τής Ά ν. Ρωμυλίας, ιστορούνται μέ αν
τικειμενικότητα.
Ή εξοισις τοΰ Ελληνισμού από τή Θράκη τό 1922 προσθέτει νέα χρέη
στον Παπαχριστοδούλου. Διαβλέπει ότι μέ τήν άπομάκρυνσι τοΰ πληθυσμού
από τόν τόπο του καί τήν άλλαγή τοΰ τρόπου ζωής του, θά άφανισθοΰν καί
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τά θρακικά ήθη και έθιμα καί επωμίζεται τό βάρος τής διασώσεώς των. Ή
Θεσσαλονίκη, ή Ά ν. Μακεδονία, ή Δυτική Θράκη, είναι περιοχές πού έγκατεστάθησαν οΐ πρόσφυγες πατριώτες του. Τις περιέρχεται κατά περιόδους,
εμψυχώνει τούς πατριώτες του, δίδει εθνικές κατευθύνσεις, γίνεται συμπα
ραστάτης των καί με τά δημοσιεύματα του καί τές δημόσιες ομιλίες του γί
νεται ό πνευματικός οδηγός των. ’Έρχεται είς απ’ ευθείας επικοινωνία μέ
τούς συμπατριώτες του καί αντλεί από πρώτο χέρι τές πληροφορίες πού τοϋ
χρειάζονται στο δύσκολο έργο του. Καί την επικοινωνία συνεχώς την ανα
νεώνει εις τά βαθειά γηρατιά του.
, Μάχεται γιά την 'Ελληνικότητα τής Θράκης καί την ανόθευτη γνησιό
τητα τοΰ 'Ελληνικού στοιχείου καί μέ εξαντλητική διερεύνησι των παλαιών
καί νέων πηγών τήν άποδεικνύει. Κηρύσσει σταυροφορία γιά τά 'Ελληνικά
δίκαια επί τής θρακικής γής.
Δέχεται με αφάνταστη ταπεινότητα καί μετριοφροσύνη τή συνεργασία
παντός προθύμου νά βοηθήση.
Τό σπίτι του γίνεται κέντρο σπουδής των θρακικών ζητημάτων.
'Ο μισθός τοΰ δημοσίου υπαλλήλου μερίζεται είς δύο. Έ ν α μέρος του
γιά τή λιτή ζωή καί τό υπόλοιπο γιά τήν εκδοσι τοΰ αρχείου, γιά νά μή θεωρηθή υπερβολή, άν εΐπω ότι επί τοΰ μισθού του τήν προτεραιότητα είχε ή
έκδοσις τοΰ αρχείου.
Τό πάθος του γιά τή Θράκη, αι γνώσεις του, ή άπλότης του, ή ευγένεια
του έσαγήνευαν τον συνομιλητή του καί τον μετέβαλαν είς φίλον τής πατρίδος του. "Οσοι τον έγνώριζαν τοϋ έδιδαν τό προβάδισμα καί ή παρουσία
του ήταν διάβα, ήταν παρουσία τής Θράκης, τήν οποία ένεσάρκωνε.
Γιά νά καταστήση διάδοχο τοΰ έργου του καί κίνηση τό ένδιαφέρον των
πολλών καί γιά νά συμπυκνώση τούς συμπατριώτες του υπήρξε ό πρωτερ
γάτης τής ίδρύσεως τής Εταιρείας1 Θρακικών Μελετών·, τής όποιας, μέ
άλτρουϊσμό καί αφιλοκέρδεια κατέστησε όργανο καί δημόσιο βήμα, τό απο
τελούν Ιδιοκτησία του περιοδικό του, ύπό τον τίτλον «Άρχεϊον τοΰ Θρακικοΰ
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού». Δική του ήταν ή πρωτο
βουλία τής έκδόσεως ύπό τής 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών τών εκλαϊκευ
τικών περί Θράκης πραγματειών, δωρεάν αποστολής καί διανομής των είς
πάντα αίτοΰντα. καθώς καί είς 1600 σχολεία και βιβλιοθήκες τής Βορείου
'Ελλάδος.
Γιά τον Παπαχριστοδούλου ήταν άγνωστος ή έννοια τοΰ κόπου, δταν
έπράκειτο νά εύρη υλικό γιά τή Θράκη. Στον Παπαχριστοδούλου οφείλει τό
Έ θνος τήν κατάρρευσι τών ψευδολογιών τών Βουλγάρων περί τής Εθνολο
γικής συνθέσεως τών πληθυσμών τής Θράκης καί τήν άπόδειξι τών πλαστο
γραφιών καί παραποιήσεων τών Βουλγάρων είς τά γραπτά κείμενα καί τά
μνημεία, τά κραυγάζοντα τήν Ελληνικότητα τής Π ατρίδας τοΰ Ό ρφέω ς.
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Ό τελευταίος πόλεμος καί ή κατοχή τής χώρας .μας υπό των Ναζί, εί
χαν σταματήσει τήν πορεία του ’Έθνους καί ή εκδοσις εργασιών, όπως ή
τοΰ Αρχείου, καί οίκονομικώς ήταν αδύνατος, άλλα καί δεν ήτο άπηλλαγμένη
προσωπικών κινδύνων.
Καί έν τούτοις ό Παπαχριστοδούλου συνέχισε τό εθνικό έργο.
Πλούσιοι καί περικαλλείς, ό'πως καί πρώτα, οι τέσσαρες τόμοι τοΰ ’Αρ
χείου του, στα χρόνια τής εχθρικής κατοχής καί μέ ύλη εθνική, καυτή, κατά
τού σλαυϊσμοΰ καί των πλαστογραφιών των Βουλγάρων, που έγιναν καί αυτοί
καίακτηταί των βορείων επαρχιών μας.
Θυμάμαι τές συζητήσεις μας στήν Εταιρία μας, ή οποία, ελλείψει οικο
νομικών μέσων πληρωμής ενοικίων, έστεγάζετο επί 15ετίαν είς τό επαγγελ
ματικό μου γραφείον. Τήν άποκρυστάλλωσι τής συζητήσεως καί τήν πρότασί
του, τήν οποία όλοι οι μετέχοντες στή διοίκησι τής εταιρείας υιοθετήσαμε,
τήν δίδει ό ίδιος ό Παπαχριστοδούλου στον πρόλογο τοΰ ογδόου τόμου τοΰ
’Αρχείου, πού έξεδόθη τον Αύγουστο 1942, ώς εξής:
«Π αρά τάς έθνικάς συμφοράς πού ύπέστημεν, πρέπει να συνεχίσωμεν
τό εργον μας. Π ρέπει νά συμπληρώσωμεν τήν εθνικήν αυτήν εργασία πού
άνελάβομεν, παλαίοντες προς ακόμη δυσχερεστέρας των παρελθουσών αντί
ξοους περιστάσεις, οικονομικά άνυπερβλήτους αληθώς δυσχερείας.
Καμμία λιποψυχία δεν θά μάς έμποδίση, έφ’ δ'σον άναπνέομεν, νά συνε
χίσωμεν τό εργον μας, πού άποτελεΐ λαμπρόν καί άναμφισβήτητον πνευμα
τικόν μνημείον τής δοκιμαζόμενης Θράκης. Τό άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Ααογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού άποτελεΐ τό περιφανέστερον τεκμήριον
τής ζωτι,κότητος τής Θράκης καί τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού καί διά τούτο
πρέπει νά εξακολούθηση τήν ζωήν του, παρ’ δλας τάς αντιξοότητας».
'Ό λοι ο'ι ζώντες στα χρόνια του πνευματικοί ανδρες τής Θράκης τιμή
θηκαν απ’ τον Παπαχριστοδούλου, όπως δ Χρ. Τσούντας, ό Κωνστ. Χουρτίδης, δ ’Αριστοτέλης Κουρτίδης, ό Κώστας Δημητριάδης, ό Στίλπων Κυριακίδης, δ ’Απ. Δοξιάδης, δ Μυρτ. Άποστολίδης, ό Άχιλλεύς Σαμοθράκης, δ
Ά δάμ Διαμαντόπουλος, δ Νικ. Κωνσταντόπουλος, παληότερα δ Γεώργιος Λαμπουσιάδης καί τόσοι άλλοι.
Στο άρχεΐο τού Παπαχριστοδούλου φιλοξενήθηκαν εργασίες των, πού
χωρίς αυτό είναι αμφίβολο άν θά εβλεπαν τό φως τής δημοσιότητος.
Κοντά στήν οικογενειακή θαλπωρή τού Παπαχριστοδούλου πέρασε τά
τελευταία χρόνια τής ζωής του, έρημος δ ερευνητής καί σοφός ιστοριοδίφης
Μυρτίλος Άποστολίδης.
Θά είχαμε ξεχάσει τον Γεώργ. Βιζυηνό καί δ τάφος του στο Α ' Νεκρο
ταφείο θά άνε σκάπτε το, άν δ Παπαχριστοδούλου καί ή Εταιρία Θρακικών
Μελετών δεν ώρθώνοντο καί δεν καθιέρονναν τά ετήσια κατ’ ’Απρίλιον Θρη-
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σκευτικά καί πνευματικά μνημόσυνά του καί δεν παρώτρυναν εις μελέτην τοΰ
πλουσίου έργου τοΰ βρακός ποιητοΰ και διηγηματογράφου.
Τή συμμετοχή τής Θράκης στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 καί
τούς Θράκας πολεμιστάς τής ξηράς καί τής θαλάσσης που αγνόησαν σχεδόν
δλοι οί ιστορικοί, τις διώξεις, τις σφαγές καί τους απαγχονισμούς των προ
κρίτων καί των κληρικών της, τά έφερε στην επιφάνεια ή φιλόπονος εις τά
αρχεία τοΰ Κράτους καί άλλες άγνωστες πηγές έρευνα τοΰ Παπαχριστοδσύλου.
Σέ εθνολογικές έρευνες τοΰ Παπαχριστοδούλου οφείλουμε τές υπέροχες
εργασίες του για τούς Παμάκους καί τούς Παυλικιάνους.
Ό Παπαχριστοδούλου ήταν ένας ενθουσιώδης εθνεγέρτης.
Πίστευε — δπως καί ολοι οί "Ελληνες — πώς μέ τον νικηφόρο τέλος
τοΰ τελευταίου πολέμου, οί Θράκες θά ξαναγύριζαν στα πατρικά των εδάφη
καί ή Θράκη αδούλωτη θά έγινετο 'Ελληνική ’Επαρχία.
Καί οίστρηλατημένος από τον ακοίμητο εθνισμό του, συνέταξε τό υπέ
ροχο σέ εθνικό παλμό σάλπισμά του.
«Θράκη σέ κράζουμε σήκω επάνω»! (1944, δημοσίευμα τής Εταιρείας
Θρακικών Μελετών ύπ’ άριθμ. 2). Σέ εθνική έξαρσι γράφει:
« Ή αιματοβαμμένη Θράκη επί τέλους ελεύθερη.
Τά περιγιάλια της, τά βουνά της, οί σπηλιές της, οί κάμποι της οί χρυ
σοί ελεύθεροι.
Οί λύκοι καί τά τσακάλια πού σκόρπισαν ενα λαό καί τον αφάνισαν, άποτραβιοΰνται μαύροι καί μουσκεμένοι στο αίμα στις μαύρες σπηλιές τους καί
στις σκοτεινές».
Καί συνεχίζει σέ ανάλογο τόνο τήν εγερτήρια φο)νή του, καταλήγοντας
μέ τό επιφώνημα:
.
« Ή Θράκη είναι πια ελεύθερη, Θράκη σέ κράζουμε:
Σήκω επάνω!».
Ό Παπαχριστοδούλου μέ τή μελέτη καί τις έρευνές του, έγινε ό έγκυρώτερος, 6 εμπειρότερος, ό σοφώτερος έθνολόγος τής Θράκης. Στοΰ Π απαχριστοδούλου τά φώτα προσέφευγαν έκάστοτε αί δημόσιες υπηρεσίες, τά 'Τπ.
’Εξωτερικών, Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, Π αιδείας τά ιστορικά καί λαογραφικά αρχεία καί αΐ διοικήσεις Θράκης καί Μακεδονίας.
Τον Παπαχριστοδούλου έστράτευσε ή Πολιτεία στο τέλος τοΰ τελευταίου
πολέμου ώς σύμβουλο τών διπλωματικών διαβουλεύσεων εις Παρισίους για
τές εθνικές μας αξιώσεις.
'Ο Παπαχριστοδούλου καί ώς ανθρώπινος χαρακτήρ ήταν ανυπέρβλη
τος. ’Άδολος, ειλικρινής, μέ παιδική αθωότητα καί ακατάβλητη ευψυχία καί
αισιοδοξία.
Αγαπούσε τήν αλήθεια καί τήν υπηρετούσε παντού καί στες επιστημο-
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νιπές του εργασίες καί στες κοινωνικές του σχέσεις.
"Ήταν λιτός καί ασκητικός, άλλα καί κοινωνικώς συγχρονισμένος· ευχά
ριστος συνομιλητής, ποικίλλων τή συναναστροφή μέ τήν ανεξάντλητη παρακα
ταθήκη ευθυμών ανεκδότων, Ιδία από τή ζωή τής Θράκης. Ό Παπαχριστοδουλου προσέφερε τή φιλία του καί ήταν αυτή άδολη καί πιστή. Κατέβαινε
στο συνομιλητή του, καί τοΰ προσέφερε οικειότητα. Π ροσηρμόζετο εύκολα
στες κοινωνικές καί πολιτιστικές εξελίξεις, χωρίς νά προδίδη τές αντιλήψεις
καί τές αρχές του. 'Τπέρμαχος τής ιδέας άνανεώσεως καί συγχρονισμού τής
δημοσίας ζωής καί τής παιδείας, μετείχε πρόθυμα σέ δημόσιες συζητήσεις καί
παρείχε τές σοφές συμβουλές του. ΑΙ πολιτικές καί κοινωνικές αντιλήψεις του
ήσαν φιλελεύθερες, προοδευτικές εις τό έμπρέπον όμως μέτρο καί μέ οδηγό
τό Εθνικό συμφέρον, τήν Πατρίδα. Ταπεινόφρων καί αγαπών τή λαϊκή μάζα,
δέν έπεδίωκε πρωτεία ουδέ τιμές. Δείγμα τούτου καί ή τελευταία εντολή του:
«’Επιθυμώ, όταν θά παραδώσω τό πνεύμα μου, νά ταφώ είς τό νεκροταφείον Κηφισιάς είς τον εκεί τάφον μου, χωρίς νά εκτεθώ είς τό σπίτι μου,
άλλα είς τήν εκκλησία τοΰ νεκροταφείου.
Νά δημοσιευθή ό θάνατός μου μετά τήν ταφή μου. Δέν επιθυμώ κηδεία
μέ κόσμο, ούτε ομιλίες, ούτε άνθη, οΰτε θρηνωδΐες, ούτε λόγους.
Αυτή εΐναι ή επιθυμία μου καί νά μή παραβιασθη ή γραπτή μου αυτή
εντολή».
Π ράγματι ή εντολή του έκρατήθη πιστά* τον συνωδεύσαμε οΐ συγγενείς
καί λίγοι φίλοι, δσοι γνωρίζαμε τον θάνατό του καί ά>ς μόνο επικήδειο λόγο
άνέγνωσε ο ομιλών τήν έγγραφη εντολή του.
’Αγαπούσε τό ύπαιθρον καί άπέφευγε τό θόρυβο καί μόνος, έν ζωή, διά
λεξε τόν πλέον αθόρυβο χώρο τής τελευταίας του κατοικίας στη βίγλα τής αγα
πημένης του Κηφισιάς.
Αίγες μέρες προ τού θανάτου του, στες 16 ’Απριλίου 1967, επί κεφαλής
τής διοικήσεως τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών, παρέστη στο ετήσιο μνη
μόσυνο τού άλλου μεγάλου τέκνου τής Θράκης, τού Γ. Βιζυηνού, εύσταλής,
ολόρθος καί εύδιάθετος, χωρίς τίποτε νά προδίδη οτι ύστερα από λίγες ημέ
ρες θά θρηνήσωμε τήν απώλειαν του.
Τό έργο τού Παπαχριστοδούλου άνεγνωρίσθη πολύ ενωρίς ώς ανεπα
νάληπτη έθνική υπηρεσία μέ βραβεία καί τής ’Ακαδημίας μας καί μεγάλου
κύρους ξένων πνευματικών ιδρυμάτων.
Στους έπιγενομένους τό χρέος τής συνεχίσεως.
Μαχητής στες εθνικές επάλξεις μέχρι των τελευταίων ημερών, μετέστη
στην αθανασία μέ τήν άνάμνησι τής Θράκης του, πού τόσο δούλεψε.
Ο ι πατριώται του καί τό ’'Εθνος ολόκληρον τού οφείλουμε βαθειά ευ
γνωμοσύνη.
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Έ ν συνεχεία ώμίλησεν ό υφηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ.
ΔΗΜ. Ο ΙΚ Ο Ν ΟΜ ΙΔΗΣ με θέμα:
. Ο Π Ο Λ Τ Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Τ Λ Ο Τ (
ΩΣ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Σ ΚΑΙ Λ Α Ο ΓΡΑ Φ Ο Σ Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ είπών χά κάτωθι:
Συνήλθομεν είς την αίθουσαν αυτήν, διά νά τιμήσωμεν τήν μνήμην, την
ίεράν μνήμην ενός; ανθρώπου, ό οποίος ένεσάρκωσε καί έξέφρασε με συγκινοΰσαν αύταπάρνησιν, πλημμυρίδα συναισθηματισμού, βαθυν έρωτα καί αξι
οθαύμα στον πληρότητα τό Ιδανικόν, τό δ'ραμα τής αλησμόνητης πατρίδος.
Καί ή μνήμη του θά ζή, δσον θά ζή καί ή Θράκη.
'Ολίγοι άνθρωποι ώς εκείνος συνέδεσαν τήν ζωήν των με τήν γενέτει
ραν διά τόσων πολλών καί ποικίλων δεσμών. Ή Θράκη υπήρξε διά τον Π ο 
λύδωρον Παπαχριστοδούλου ή ψυχή τής ψυχής του. Διά τούτο καί άφιερώθη
καί άνηλώθη όλος είς τήν διακονίαν της.
Τολμώ νά διατυπώσω τάς αλήθειας αύτάς τώρα, πού δεν έχει ό Πολύ
δωρος σωματικήν ύπαρξιν. Καί τό πράττω χωρίς τον φόβον μήπως με διακόψη, διότι αυτά άν τά έλεγε κανείς όταν 5έζη, θά συνήντα τήν αποδοκιμα
σίαν του, όφειλομένην είς τήν πηγαίαν καί ειλικρινή μετριοφροσύνην του.
Τον εγνώρισα προ πολλών ετών, από δέ τοΰ 1948 συνειργάσθην είς τό
υπό τήν διεύθυνσίν του «Άρχεΐον τοΰ θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού
θησαυρού» ανελλιπώς από τού ΙΔ ' καί μέχρι τού Λ Γ ' τόμου. 'Ό τα ν διώρθωσα τά δοκίμια τής πρώτης είς τό περιοδικόν τούτο δημοσιευθείσης μελέ
της μου καί μετέβην πρός συνάντησίν του είς τήν επί τής οδού Λευκάδος
οικίαν του είς τήν Κιψέλην, διά νά τού έπιδιοσιο τά διορθιοθέντα πρός έκτύπωσιν, ό Πολύδωρος μέ ειλικρίνειαν καί αθωότητα μικρού παιδιού, με βλέμμα
όνειροπόλον καί γλυκύ χαμόγελον μοΰ διηγήθη τά τού βίου του, όπως ακρι
βώς τον είχε σκιαγραφήσει καί δημοσιεύσει εις μίαν από τάς «Θρακικάς 'Η 
θογραφίας» του.
"Οταν κατόπιν τού έθιξα μερικά από τά θέματα καί ζητήματα, άφορώντα είς την λαογραφίαν καί τήν ιστορίαν τής Θράκης, πού έχρειάζοντο
συστηματικωτέραν έξέτασιν καί έρευναν, μού είπεν ό αείμνηστος επί λέξει
τά εξής: «Θά άναλάβης νά σύνθεσης ιδίαν μονογραφίαν διά τήν δημώδη
Ιατρικήν έν Θράκη» καί έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου αρκετά βοηθήματα. Τήν
μελέτην έπραγματοποίησα καί έδημοσίευσα είς τό περιοδικόν του. Επίσης
μού είπεν: «’Εγώ εργάζομαι είς τούς τομείς τής θρακικής λαογραφίας καί
ιστορίας καί προσφέρω ο,τι ήμπορώ: Ό , τ ι κάμνω διά την πατρίδα μου, τήν
Θράκην, τό κάμνω διότι τήν αγαπώ. Καί τήν αγαπώ περισσότερον τώρα,
διότι τήν έχασα». Τά μάτια του ήρχισαν τότε νά βουρκώνουν, έσηκώθη από
τήν θέσιν του καί λαβών από τήν βιβλιοθήκην του ένα τόμον τού Λουκιανού
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κατά μετάφρασιν τοϋ Ίωάννου Κονδυλάκη, ήρχισε νά μού άναγινώσκη τό
«Π ατρίδος έγκώμιον». Ιδ ο ύ μερικά αποσπάσματα έκ τού έργου τούτου, τά
οποία ηχούν ακόμη εις τά ώτα μου από τής ώρας εκείνης:
«"Οτι ούδέν είναι γλυκύτερου τής πατρίδος έχει λεχθή προ πολλοί. Ά λλ’
οχι μόνον γλυκύτερου, άλλα καί σεπτότερον καί ιερώτερον δεν υπάρχει τίποτε
άλλο. Διότι όλων, ό'σα ot άνθρωποι νομίζουν σεβαστά και ιερά, ή πατρίς είναι
ή αίτια, ή οποία καί μάς τά έδίδαξε καί μάς άνέθρεψεν εις την πίστιν καί
τον σεβασμόν αυτών.... Τής πατρίδος τό όνομα είναι τό πρώτον καί οίκειότατον είς όλους.... Καί αυτοί οι θεοί αγαπούν τάς πατρίδας των- ναι μεν Επο
πτεύουν αλα τά ανθρώπινα καί θεωρούν ώς κτήσεις αυτών δλην την γην καί
την θάλασσαν, άλλ’ Εκαστος έξ όλων των πόλεων προτιμά τό μέρος είς ιό
όποιον έγεννήθη.... ’Αφού δέ είς τούς θεούς είναι τόσον αγαπητόν τό όνομα
τής πατρίδος, πώς νά μην είναι ακόμη περισσότερον είς τούς ανθρώπους;...
Δεν υπάρχει παράδειγμα άνθρώπου δστις μεταβάς είς άλλην πόλιν νά έλησμόνησε τον τόπον είς τον όποιον έγεννήθη. ’Αλλά και εκείνοι οΐτινες δυστυ
χούν είς τά ξένα συχνά ενθυμούνται την πατρίδα ώς τό μέγιστον των άγαθώ ν καί εκείνοι οί όποιοι ευτυχούν, μολονότι κατά τά άλλα είναι ευχαριστη
μένοι, θεωρούν ώς μεγίστην στέρησιν ότι δεν κατοικούν είς την πατρίδα, άλλ’
είς ξένην γην, Τό ξενήτευμα φαίνεται ώς όνειδος' διά τούτο δέ καί όσοι είς
τά ξένα κατώρθωσαν ν’ άναδειχθούν, είτε διά τού πλούτου είτε διά τής δόξης
είτε διά τής παιδείας είτε δι’ ανδραγαθημάτων, βλέπομεν νά σπεύδουν νά
έπανέλθουν είς την πατρίδα και νά νομίζουν ότι μόνον εκεί δύνανται ν’ απο
λαύσουν καλύτερα την ευτυχίαν των. Τοσούτω δέ μάλλον επιθυμεί τις νά
έπιστρέψη είς την πατρίδα του, οσω περισσότερον τιμάται μακράν αυτής. Καί
οί νέοι άγαπυύν την πατρίδα· άλλα καί οί γέροντες, οσον αυξάνει ή φράνησίς
των,' τόσον διακαέστερος γίνεται ό προς την πατρίδα πόθος των. Π άντες οί
γηράσαντες εύχονται και σπεύδουν ν’ άπσθάνουν είς τήν πατρίδα των.... Ε κεί
νοι, εις τούς οποίους ή πατρίς είναι αληθής μήτηρ, αγαπούν τήν''γήν οπού
έγεννήθησαν καί άνετράφησαν, άδιάφορον άν είναι μικρά καί τραχεία καί
άγονος.... Τόσον δέ πολύτιμον είναι γενικώς τής πατρίδος τό όνομα, ώστε
καί οί νομοθέται είς ολας τάς χώρας ώς μεγαλύτεραν τιμωρίαν επέβαλαν τήν
εξορίαν. Δεν φρονούν δέ μόνον οί νομοθέται ούτω, άλλα καί οί διοικούντες
στρατούς* καί είς τάς μάχας ώς μεγίστην παρακίνησιν θεωρούν νά λέγουν
είς τούς στρατιώτας οτι ό πόλεμος γίνεται χάριν τής πατρίδος. Καί ούδείς ό
μή φιλοτιμούμενος έκ τούτου νά πολεμήση καλώς. Τό όνομα τής πατρίδος
καί τον δειλόν μεταβάλλει είς άνδρεΐον».
Καλός πολεμιστής, άξιος τής πατρίδος, αντάξιος τής Θράκης, ύπήρξεν
ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Ή νοσταλγία καί τό όραμα ενός χαμένου
παραδείσου εκαιε διαρκώς είς τά σπλάγχνα του καί. τον εκ αμνέ νά σκέπτεται
συνεχώς πρόσωπα καί πράγματα τής πατρίδος καί νά ζή μόνον φαινομενικά»;
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μακράν αυτής. 'Ολόκληρον τό είναι του έδονειτο από την ιδέαν τής Θράκης.
Την έβλεπε κάθε στιγμήν τής ζωής του ώς γεωγραφικόν χώρον, ώς ιστορικήν
καί προ παντός λαογραφικήν οντότητα καί ΰπαρξιν. Εις 300 καί πλέον ανέρ
χονται αί φιλολογικοί έργασίαι μετά των άρθρων καί βιβλιοκρισιών του, που
εκτείνονται εις τά πεδία τής θρακικής αρχαιολογίας, ιστορίας, γλώσσης καί
λαογραφίας.
Αι ιστοριοδιφικοί έργασίαι του στρέφονται κυρίως είς τήν μελέτην τής
κοινωνικής όργανώσεως, τής παιδείας, τοΰ πολιτισμού καί τών πολεμικών πε
ριπετειών τής Θράκης, μάλιστα δέ κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας καί
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Πλουσιώτατον υλικόν διά τήν κοινωνικήν όργάνωσιν τοΰ θρακικοΰ ελληνισμού περιέχουν αι περί εσναφίοον, δηλαδή τών
έπαγγελματιών κατά τήν τουρκοκρατίαν σωματείων, μελέται του μέ ιστορικόν
καί λαογραφικόν διαφέρον, αί όποΐαι μάς γνωρίζουν τήν οικονομικήν άνθησιν, τήν κοινοτικήν αΰτοδιοίκησιν καί τήν εν γένει πολιτιστικήν κατάστασιν
έν Θράκη κατά τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους. Έ κ τών καλυτέρων τοΰ
είδους τούτου εργασιών είναι αί υπό τούς τίτλους: «Παλαιότατοι συνεταιρι
σμοί στή Θράκη» καί «Τά έσνάφια καί ή οικονομική καί πνευματική άνθηση
τοΰ ελληνισμού επί τουρκοκρατίας». Άμφότεραι αι μελέται αΰται, στηριζόμεναι είς πλούσιας καί άπηκριβωμένας ενδείξεις καί πληροφορίας, δύνανται νά
χρησιμεύσουν ώς απαραίτητα βοηθήματα είς τήν γενικωτέραν συνθετικήν ε
ρευνάν τής ελληνικής συνεταιριστικής κινησεως τών χρόνων εκείνων,
’Ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν ιστορίαν τής ελληνικής έκπαιδεύσεως έν
Θράκη είναι αί έργασίαι του: «Ό κώδικας τής έλληνικής Σχολής Στενιμάχου (1848— 1869)», « Ό δεύτερος κώδικας τών σχολείων Στενιμάχου ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας», «Τά σχολεία τών 40 ’Εκκλησιών έπί τουρκοκρατίας»,
« Έ γγραφ α διάφορα άφορώντα τήν παιδείαν τής έλληνικής Θράκης από τοΰ
1877—18,82», «Ή παιδεία στήν Θράκη στά χρόνια τής δουλείας. ’Από πε
ριηγητικά κείμενα» καί άλλαι. 'Ό λα αυτά τά μελετήματα έχουν ώς. σκοπόν
τήν έρευναν τής ζωής καί τής δράσεως τών λογίων εκείνων άνδρών, ιερωμέ
νων καί λαϊκών, πού έκράτησαν άναμμένην την λαμπάδα τής έλληνικής παι
δείας έπί αιώνας είς τούς άγιους χώρους τοΰ βορειοθρακικοΰ ελληνισμού, ώς
καί τών αποτελεσμάτων τής διδασκαλίας των. Π άσα πνευματική έκδήλωσις
είς τον χώρον τής έκπαιδεύσεως μέχρι τών άπωτάτων αυτής λεπτομερειών
παρουσιάζεται υπό τοΰ συγγραφέως ανάγλυφος. Ούδενός φείδεται μόχθου διά
τήν έξακρίβωσιν τών γεγονότων καί τών περιστατικών. Ό ενθουσιασμός του
ήτο αφάνταστος, όταν άνεκάλυπτεν έν νέον στοιχεΐον — καί τό πλέον άσήμαντον έστω — άναφερόμενον είς τήν ιστορίαν τής έκπαιδεύσεως τής αλη
σμόνητης πατρίδος.
Π αραλλήλιος μέ τήν μελέτην τής ιστορίας τής παιδείας βαίνουν αί έργασίαι του περί τής συμβολής τής Θράκης είς τήν έπανάστασιν καί τον άγω-
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να του 1821. ’Ιδού οΐ τίτλοι σχετικών τινων άρθρων καί μελετών του: «Οί
ή.ρο>ες τοΐ> 21. Ή Βιζβίζαινα από τήν Αίνο τής Θράκης», «Οί Θράκες είς
τόν απελευθερωτικόν αγώνα», «'Η προσφορά του θρακικού ελληνισμού στον
άπελευθερωτικόν αγώνα», «Γύρω από τό 1821, '"Αγνωστοι αγώνες. Θράκες
καί Μακεδόνες», «Μάρτυρες καί ήρωες τοΰ Γένους. Ή γενναία συμμετοχή
των Θρακών εις τόν αγώνα. ’Αληθής εκατόμβη Μητροπολιτών, διδασκάλων
καί προυχόντων», «’Από τούς αφανείς ήρωας τής Θράκης. Ή εικοστή πέμπτη
Μαρτίου καί ο Θεόκλητος Πολυειδής», «Συμμετοχή Θρακών κατά θάλασσαν
είς τήν έπανάστασιν τοΰ 1821» καί άλλαι.
;
Καί μόνον οί τίτλοι αυτοί μάς λέγουν πολλά καί είναι, κατά τινα τρόπον,
αρκετοί διά ν’ αναπληρώσουν πολλάς σελίδας, αΐτινες θά ήτο δυνατόν ν’ άναφερθοϋν διά τό περιεχόμενον καί τήν κρίσιν των Ιστορικών πραγματειών καί
άρθρων τοΰ αειμνήστου άνδρός, τών σχετικών με τόν ύπό τών Θρακών αγώ
να διά τήν εθνικήν ανεξαρτησίαν.
Συναφής προς τάς εργασίας του αύτάς είναι καί ή μελέτη του διά τούς
συγχρόνους ιστοριογράφους τής Θράκης, τόν Μυρτίλον Άποστολίδην, τόν
Άχιλλέα Σαμοθράκην, τόν Κ. Κουρτίδην καί τόν Γ. Λαμπουσιάδην.
’Εκεί ρμως οπού έκχύνεται δ πληθωρισμός τής προς τήν Θράκην λα
τρείας του είναι τά άρθρα καί αί μελέται εθνικού καί πατριωτικού δι’ αυτήν
περιεχομένου. “Ας μή νομισθή δμως οτι είς τά έργα του αυτά απουσιάζει ή
άντικειμενικότης καί ή αλήθεια. Ό πατριωτισμός του δεν ήτο ανεδαφικός.
Πάντοτε τόν έστήριζεν επί ισχυρών θεμελίων. Ό έλεγχος τών πραγμάτων
καί τά υπέρ τής έλληνικότητος τής Θράκης έπιχειρήματά του, αί προσγινόμεναι προς αύτήν άδικίαι, ή ύπό τών Βουλγάρων άγρια καί αιμοχαρής προς
αυτήν επί αιώνας συμπεριφορά καί ή ύπ’ αυτών παραχάραξις τής αληθούς
εθνικής ιστορίας, τόν εύρισκον αντιμέτωπου είς τάς επάλξεις μαχητήν, ύπέρμαχον προστάτην τής αλήθειας καί τής άδικουμένης πατρίδος θερμόν συ
νήγορον.
Μνημονεύω από τήν έν λόγιο καρποφόρου δραστηριότητα τά χρησιμώτατα διά τούς σημερινούς καί τούς αυριανούς άναγνώστας καί έρευνητάς μελετήματα: «Οί Βούλγαροι είς τήν Θράκην», «Άδριανούπολις — Κωνσταντινσύπολις — Φιλιππούπολις. Ή 'Ελλάς έν τή ροή τών αιώνιον», «'Η κατα
στροφή τού Βορειοθρακικοΰ 'Ελληνισμού 1878— 1944», «Ή έλληνικότης τής
Θράκης», «Οί Πομάκοι καί δ δίκαιος αγώνας των ν’ απαλλαγούν από τό δυσβάταχτο βουλγαρικό ζυγό», «Οί ΙΙομάκοι δέν είναι Τούρκοι», «'Ο πανσλα
βισμός μάς απειλεί καί μάς ξεθεμελιώνει ή τά διά τών Γιουγκοσλάβων, Βουλ
γάρων καί ’Αλβανών έν τή ’Ανατολή τεκταινόμενα», «Ή Θράκη ελληνική άνά
τούς μακρούς αιώνες», «'Ιστορικά δικαιώματα τού 'Ελληνισμού επί τής Θρά
κης», « Ό έκσλαβισμός τών 'Ελληνοπαίδων» κ.ά.
Έρχόμεθα είς τάς γλωσσικάς καί λαογραφικάς του μελέτας. Σημαντική
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υπήρξεν ή υπηρεσία του εις την ελληνικήν διαλεκτολογίαν, κατά την κρίσιν
τοϋ καθηγητού τής γλωσσολογίας έν τώ Πανεπιστήμιο) Θεσσαλονίκης — Ν ικολάου Άνδριώτη «με τό γλωσσικό υλικό των θρακικών ϊδιωμάτιον καί ιδίως
των Σαράντα Εκκλησιών, που σαν ακάματη μέλισσα άπάνθισε ό ίδιος από
τό στόμα των προσφύγων καί δημοσίεψε κατά καιρούς στο περιοδικό «Θρσκικά» καί στο «’Αρχείο» του.
’Εκεί όμως οπού προσέφερε περισσότερα καί σημαντικώτερα είναι ή λα
ογραφία τής Θράκης. Τό υλικόν, πού κατά καιρούς έδημοσίευσεν, είναι αυ
θεντικόν, άπηκριβω,μένον καί έξ αυτοψίας, κατά τό πλεΐστον, συνειλεγμένον.
Ό ερευνητής τής θρακικής λαογραφίας εχει έμπροσθεν του πλουσιώτατον
καί ποιοτικώς άνεκτίμητον θησαυρόν. "Ολα τά είδη τού ποιητικού καί τού
πεζού λόγου, αί δοξασίαι καί τά έθιμα, αί κατά παράδοσιν πράξεις καί ένέργειαι τού λαού ενδιαφέρουν τον Παπαχριστοδούλου. Καί συλλέγει καί δημο
σιεύει καθ’ ολον τον βίον του έξ αυτοψίας ολα αυτά τά στοιχεία από νεαράς
ηλικίας. Εις τον Β ' τόμον τού περιοδικού «Λαογραφία», τής 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, πού ιδρυσεν ό Νικόλαος Πολίτης τό 1910, έδημο
σίευσεν αινίγματα έκ Σαράντα ’Εκκλησιών, εις τόν «Έρανιστήν» τής Σμύρ
νης τό 1911 τήν σπουδαιοτάτην διά τήν επιστημονικήν έρευναν πληροφορίαν
περί τού τρόπου τής καύσεως των νεκρών εν Κωστή, χωρίω τής βορειοανα
τολικής Θράκης.
■Εις τόν Ε ' τόμον τής «Λαογραφίας» έδημοσίευσε δύο καλάς παραλλαγάς δημοτικών τραγουδιών έκ τής γενετείρας του, των Σαράντα Εκκλησιών,
εις δέ τά περιοδικά «Θρακικά» καί «Άρχεΐον τού θρακικού λαογραψικού καί
γλωσσικού θησαυρού» πλήθος λαογραφικοΰ υλικού μετά σχετικών μελετών.
(Τπέρ τάς εκατόν είναι αί δημοσιευθεΐσαι λαογραφικαί του εργασίαι.
Τάς διαιρώ εις δύο κατηγορίας. Εις τήν πρώτη ν ανήκουν τά δημοσιεύματά
του, εις τά οποία προσφέρεται υλικόν. Εις τήν δευτέραν περιλαμβάνονται αί
μελέται. Θά αναφέρω και από τάς δύο κατηγορίας ολίγα: Λ ' 1) Δυο τρα
γούδια των Αναστενάρηδων τής Ανατολικής Θράκης από τις Διονυσιακές
τους τελετές», 2) «Τραγούδια Σαμακοβίου, Στενιμάχου καί τοϋ χορού τής
Σαρακίνας», 3) «Τραγούδια ’Αναστεναριών», 4) «Θρακικά νανουρίσματα»,
5) «Λιανοτράγουδα τής ’Ανατολικής Θράκης», 6) «Δεισιδαιμονίες Σαράντα
’Εκκλησιών», 7) «Παροιμίες Άδριανουπόλεως», 8) «Παραδόσεις», 9) «Ευ
χές, δρκοι, κατάρες κ.ά.», 10) «Παροιμιώδεις φράσεις διαφόρων μερών Θρά
κης», 11) «Τά Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα έθιμα», 12) « Π α 
νηγύρια καί αγιάσματα», 13) «Τά κάλαντα στή Θράκη», 14) «Τά κεμπάπια»,
15) «Τ’ ’Αναστενάρια», 16) « Ό κλήδονας», 17) «Θρακικά αινίγματα», 18)
«Παλαιόν έθιμον γάμου», 19) «Π ώ ς ντύνονταν στή Θράκη» κ.ά.
Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν, τών μελετών, αξιομνημόνευτα είναι: 1)
«Τό θρακικό παραμύθι», 2) «Ρητά από τήν 'Αγία Γραφή, πού ό λαός τά
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κατάντησε σέ παροιμιώδεις φράσεις», 3) «Μετασχηματισμός κυρίων ονομά
των άνδρών καί γυναικών», 4) «Ή αξία των λαογραφικών μελετών τής Θρά
κης», 5) «Οί πιτεράδες στην Θράκη» 6), «Θράκες λαογράφοι του ΙΘ ' αΙώνα
καί των τελευταίων χρόνων», 7) «Τ’ ’Αναστενάρια. 01 Καλόγεροι, Σεϊμένη6ες κ’ οί Πιτεράδες», 8) «Ή γιατρική στη Θράκη τον ΐΘ ' αιώνα», 9). « ϊό
Σουφλί εστία λαϊκών τεχνών καί παραδόσεων», 10) «Το θρακικό τραγούδι
βυζαντινό τροπάρι» κ.ά. ·
Δεν είναι δυνατόν εις τον περιωρισμένον χρόνον τής επιμνημόσυνου ταύτης ομιλίας ν’ άναφερθούν δλα οσα αξία έπετέλεσεν ό επί σειράν δεκαετιών
άδίακόπιος εργαζόμενος καί παράγων Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Καί
μόνα όμως αυτά, τά όποια έμνημόνευσα, είναι, νομίζω, αρκετά διά νά δεί
ξουν την γονιμότητα καί τον πλούτον τού λαογραφικού τόυ μόχθου. Ή συμ
βολή του εις την γνώσιν τής λαογραφίας τής Θράκης είναι σημαντική. Τόσον
6 υλικός, δσον καί ό πνευματικός καί κοινωνικός βίος τού θρακικού λαού πα
ρουσιάζεται καί μελετάται ύπ’ αυτού. Καμμία έκδήλωσις τής λαϊκής ζωής δεν
τού διαφεύγει. 'Ό λα τά προσέχει, τά παρακολουθεί, τά σπουδάζει. Τά τρα
γούδια, τάς παροιμίας, τάς παραδόσεις, τά έθιμα, καί μάλιστα τά λατρευτικά
ώς π.χ. τ’ ’Αναστενάρια, ευρίσκουν καλόν συλλέκτην καί ακαταπόνητον μελε
τητήν. Πολλά τού οφείλει επίσης ό κλάδος τής δημώδους θρακικής μουσι
κής με την ύπ’ αυτού πραγματοποιηθεΐσαν πλουσιωτάτην συλλογήν μαγνητο
φωνημένων λαϊκών τραγουδιών τής Θράκης.
Πλήν τών έργων τούτων, ό αείμνηστος Παπαχριστοδούλου κατώρθωσε,
μέ την άδάμαστον θέλησιν καί την φιλοπονίαν του, νά έκδώση τούς πέντε
πρώτους τόμους τού περιοδικού «Θρακικά» καί τούς 33 τόμους τού περιοδι
κού «Άρχεΐον τού θρακικού λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυρού», οπού
εχει συγκεντρωθή πλήθος υλικού καί μελετών διά την ερευνάν τών ποικίλων
θρακικών προβλημάτων. «”Αν άναλογισθή κανείς, έγραφε τό 1964 ό φίλος
συνάδελφος Κων. Δια μάντης, πόσος μόχθος, πόσαι προσπάθειαι, τρεχάματα,
άνεβοκατεβάσματα, ξενύχτια, ποδαρόδρομοι, έχρειάσθησαν διά νά συγκεντρω
θή τό υλικόν, νά εξευρεθούν οί πόροι έκδόσεως, νά γίνουν αί διορθώσεις καί
τά ευρετήρια, νά γίνη καλά ή έκτύπωσις καί νά κυκλοφορήση όχι μόνον 6
έκάστοτε τόμος καλαισθήτως καί άλανθάστως, αλλά καί τά ανάτυπα καί τά
αυτοτελή δημοσιεύματα τής Εταιρίας ( Θρακικών Μελετών), τά οποία διενέμοντο δωρεάν εις τό πανελλήνιον, άν λέγω σταθμίση κανείς πάντα ταύτα,
θά θαυμάση πράγματι την άκατάβλητον ζωτικότητα τού άνδρός».
’Εκείνο ακόμη πού πρέπει νά έξάρωμεν είναι, καί τούτο: Ό Πολύδω-'
ρος Παπαχριστοδούλου είχε βαθείαν έπίγνωσιν τών ποικίλων προβλημάτων
τής Θράκης ώς γεωγραφικού καί ιστορικού χώρου εις την Βαλκανικήν. Διά
τούτο παντός είδους μελετήματα, αφορώ ντα ζητήματα βαλκανικά, ή σαν ύπ’
αυτού εύπρόσδεκτα. ’Έ χω ιδίαν περί τούτου προσωπικήν γνώσιν, διότι, ού
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μόνον έδέχετο νά καταχώριση εις τό περιοδικόν του μελετάς του όμιλοϋντος
προς υμάς σχετικάς μέ βαλκανικά λαογραφικά κυρίως ζητήματα, άλλα και μέ
παρεκίνει συχνά είς την διαπραγμάτευσή τοιούτων θεμάτων καί εις την δημοσίευσιν εκτεταμένων ή συντόμων βιβλιοκρισιών βαλκανικό)ν περιοδικών, τά
όποια έλάμβανεν έξ ανταλλαγής προς τό περιοδικόν του:
Ή άξια τού «Αρχείου του ,θρακικού λαογραφικοΰ καί γλιυσσικού θη
σαυρού» καί του πλήθους τών είς ειδικά τεύχη δημοσιευμάτων — παραρτη
μάτων τής 'Εταιρίας Θρακικών Μελετών άνεγνωρΐσθη καί εντός καί έκτος
τής 'Ελλάδος. Τό 1939 έδόθη είς τό περιοδικόν του βραβεΐον υπό τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών, τό δέ 1949 τό βραβεΐον Ζάππα τής έν Παρισίοις έτΛιρίας διά την ένθάρρυνσιν τών ελληνικών σπουδών. Ό αείμνηστος Παπαχριστοδούλσυ έτιμήθη ωσαύτως τό 194,8 μέ την άναγόρευσιν αύτοΰ ώς μέλους
τής έν Παρισίοις έδρευούσης Διεθνούς ’Επιτροπής τών λαϊκών τεχνών καί
παραδόσεων, τό 1949 ώς μέλους τού Διεθνούς Συμβουλίου τής Φιλοσοφίας
καί τής Επιστήμης τού ανθρώπου, ώς καί τής έν Ούάσιγκτων ’Εθνικής Γεω
γραφικής Εταιρίας.
Κλείων την σύντομον ταύτην ομιλίαν μου, άς μού έπιτρέψη όπως άναφέρο} όσα έν έπιλόγψ διετύπωσε την 18ην Νοεμβρίου τοΰ 1962 ό καθηγητής
Νικόλαος Άνδριώτης εις σχετικήν ομιλίαν του κατά την τιμητικήν διά τον
Παπαχριστοδούλου συγκέντρωσιν τής «Θρακικής Εστίας» Θεσσαλονίκης:
«’Αναρωτιέμαι, λέγει, τί περισσότερο ;μπορεΐ νά έπιτελέση ένας άνθρωπος στη
ζωή του, γιά νά τού αναγνωρίσουμε δτι πλήρωσε ακέραιο τό χρέος του προς
τή μικρή καί μεγάλη πατρίδα του, καί ώς έπιστήμονας καί ώς άνθρωπος».
Περαιτέρω ώμίλησεν ό λογοτέχνης καί κριτικός κ. A NAPE ΑΣ ΚΑ
ΡΑ Ν ΤΏΝ Η Σ περί τού λογοτεχνικού έργου τού Π . Παπαχριστοδούλου.
’Ακολούθως ώμίλησεν ή Διδάκτωρ τής Φιλολογίας δνίς Κ Τ Ρ ΙΑ Κ Η ΜΑM Q N H με θέμα:
Ο Π Ο Λ Τ Δ Ω Ρ Ο Σ Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Τ Λ Ο Τ
ΩΣ ΔΑΣΚΑΛ ΟΣ ΚΑΙ Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ
'Ο Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου δεν υπήρξε μονάχα ό άναστηλωτής
τής μνήμης τής Θράκης, ό άνθρωπος πού δούλεψε χρόνια ολόκληρα μέ μια
υποδειγματική έμμονή γιά τήν προβολή τής ιστορίας, τής λαογραφίας καί τής
πνευματικής ζωής τής χαμένης Θράκης, υπήρξε και δάσκαλος- δάσκαλος μ’
ολη τή βαρύτητα πού μπορεί νά πάρη ή λέξη γ ι’ αυτόν πού διάλεξε τήν εκπαί
δευση καί τό Σχολείο, όχι σάν μιά όποιαδήποτε λύση βιοπορισμού, μά σάν
ύψιστο λειτούργημα, σπρωχμένος από μιά ασυγκράτητη έφεση τής ψυχής.
Γιά νά γίνη κανείς δάσκαλος πρέπει νά εχη ταλέντο* πρέπει νά είναι έφοδια-
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ομένος {.ιέ όλες εκείνες τις εσωτερικές παρορμήσεις, πού δεν τον κάνουν ν’
άποσκοπή απλά καί μόνον στήν μεταβίβαση γνώσεων καί στην επιβολή τής
άπαιτούμενης για τή μάθηση πειθαρχίας) μά κατά κύριο λόγο στο πλάσιμο
άνθροόπων όλοκλη ρω μενών, με ήθος καί μέ υψηλή συνείδηση τού χρέους απέ
ναντι στον εαυτό τους καί στους άλλους. Μέσα απ’ τό σχολείο μέ σπορέα τον
καλό δάσκαλο, θά βλάστηση μιά νέα κοινωνία, μιά νέα ζωή, τίμια, ακέραια
άπό κάθε άποψη, γεμάτη αξιοπρέπεια. Μιά κοινωνία πού δεν θά ξέρη νά
συμβιβάζεται καί νά δουλεύεται μέ την κάθε είδους ευκολία ή χαμηλή συναλ
λαγή, μά πού θ ’ ακόλουθη πάντα τό δρόμο τής ’Αρετής, έστω κι’ άν 6 δρό
μος αυτός είναι σπαρμένος μέ δάκρυα καί οδύνη.
'Ένας τέτοιος αγαθός σπορέας, ένας τέτοιος καλός δάσκαλος υπήρξε
καί ό Π . Παπαχριστοδούλου. Μά πώς θά μπορούσε νά μην είναι καλός παι
δαγωγός ό άνθρωπος πού ένοιωθε μέσα του νά πάλλουν άλληλένδετες δύο
παρωθήσεις· άπό τό ενα μέρος μιά ηθική ακεραιότητα, μιά αγωνιστική αδιαλ
λαξία γιά κάθε είδους ηθική ταπεινότητα, καί άπό τό άλλο μέρος μιά τρυφε
ρότητα, μιά καλωσύνη καί μιά αγνότητα μικρού παιδιού.
Τό παιδί γ ι’ αυτόν ήταν ό «όμορφος κόσμος ηθικός, άγγελικά πλασμέ
νος» τού Σολωμικού επιγράμματος καί ό δάσκαλος τον κόσμο αυτό είχε χρέος
νά πλησιάση μέ προσοχή, μέ σεβασμό, γιά ν’ άνοιξη στο παιδί νέους ορίζον
τες πνεύματος καί συναισθήματος, μά συνάμα καί νά μή στεγνώση την ψυχή
του άπό την έμφυτη δροσιά της.
Τή δασκαλική του θητεία άρχισε νωρίς, παράλογα νωρίς. Σέ ηλικία 13
ετών, δταν δλοι οί συνομήλικοί του δεν είχαν έγκαταλείψει ακόμη τον υπέροχο
κόσμο τής άμεριμνησίας καί τού παιχνιδιού, αυτός έγινε ΰποδιδάσκαλος σ’ έ
να γειτονικό χωριό τής πατρίδας του. Έ πρεπε νά συνεισφέρη κι’ αυτός στον
όχι καί τόσο ανθηρό οικονομικό προϋπολογισμό τού σπιτιού. «Π ήγαινα νά
μάθω γράμματα — εγώ πού δεν ήξερα — σέ παιδιά ίσα μέ μέναϊ Κ ι’ αλη
θινά δίδαξα τά γράμματα τό πιο πολύ δέρνοντας τά παιδιά, γιατί δεν τά,λεγαν όπως τάχαν τά βιβλία τυπωμένα πού πάντα βαστούσα μπροστά μου καί
δέ σήκωνα τό κεφάλι απ’ αύτά μή λαθώσω» άφηγείται ό ίδιος στο χαριτω
μένο διήγημά του «Π ώ ς πρωτόγινα δάσκαλος». "Τστερα άπό λίγο διάστημα
προβιβάστηκε. ’Έ γινε δάσκαλος σ’ ενα μεγαλύτερο χωριό, τό Σκοπό, πούχε
κι’ άλλ.ους δασκάλους μέ διπλώματα καί στον παλιό καιρό είχε σχολειά με
γάλα καί Ιστορικά. Αυτή τή φορά τά παιδιά τον τρόμαξαν. Κ ι’ ή ιδέα πώς
δεν θά μπορούσε νά συνέχιση τή σπουδή πού λαχταρούσε τόσο πολύ τού έφε
ρε πίκρα αβάσταχτη στην ψυχή. Έ τσ ι πήρε τή μεγάλη απόφαση. ’Άφησε τά
άτίθασσα παιδιά καί τό σχολείο, καί ξαναγύρισε στό πατρικό σπίτι αποφα
σισμένος νά μάθη «παραπάνω γράμματα» καί νά γίνη δάσκαλος αληθινός «μέ
δίπλωμα». Έ ν α γράμμα άπό τό δεσπότη τής μεγάλης πολιτείας, τού άνοιξε
τό δρόμο γιά την πραγμάτωση τού ονείρου του. Θ ’ ανέβαινε «κάπου σέ μιάν
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εκκλησία», «στο στασίδι τοΰ ψάλτη» εκεί στή μεγάλη πολιτεία και θά έβγαζε
τά χρήματα πού θά τοΰ χρειάζονταν γιά νά τελείωση τό Γυμνάσιο. «"Ενα
γρήγορο πρωί — άφηγεΐται πάλι ό ίδιος — μέ ξεπροβοδοΰσαν γιά τό μακρυνό ταξίδι. ’Εκεί στα ξένα παλεύοντας μέ την πείνα πότε και μέ τις στέ
ρησες μπόρεσα νά κερδίσω τό περίφημο δασκαλίκι. ='Εγινα τέλος πάντων δά
σκαλος μέ δίπλωμα». Μέ την ψαλτική καί μέ στερήσεις αφάνταστες τελείωσε
πρώτα τό Γυμνάσιο καί ύστερα τό Ζαρίφειο διδασκαλείο στή Φιλιππούπολη.
Καί πάλι ή φλόγα πούχε μέσα του γιά μάθηση δεν μπόρεσε νά κατασιγάση.
Μέ μιά πενιχρή υποτροφία πού τοΰ δόθηκε κατάφερε νά έ'λθη στήν ’Αθήνα
καί νά έγγραφή στή Φιλοσοφική Σχολή. Πρωτοετής ακόμα φοιτητής, πήγε
στο Σουδάν καί έδίδαξε επί ένα χρόνο στο δημοτικό σχολείο τής έκεΐ ελληνι
κής παροικίας. Τήν καθηγητική του σταδιοδρομία άρχισε στήν Ευαγγελική
Σχολή τής Σμύρνης, οπού δίδαξε τέσσερα χρόνια. ’Ακολούθησε ή υπηρεσία
του στο ’Αρσάκειο στή Λάρισα καί στή Θεσσαλονίκη, σέ εμπορικές σχολές
στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά, στο Λεόντειο Λύκειο, στή Σχολή Οικονο
μικών ’Αξιωματικών καί στή Σχολή Ναυτικών Δοκίμων δπου δίδαξε τ’ ’Αρ
χαία καί τά Νέα 'Ελληνικά επί είκοσιτέσσερα χρόνια. Σαράντα δύο συνολικά
χρόνια υπηρέτησε τήν παιδεία καί στο λειτούργημα αυτό, μ’ δλο πού δεν
ήταν απερίσπαστος, ριχμένος μέ πάθος καί στο άλλο έ'ργο τής ζωής του τό
σχετικό μέ τήν ερευνά τής Θράκης, έδωσε ένα άκέραιο μέρος τοΰ έαυτοΰ του.
Ά πό τις διηγήσεις παλαιών μαθητών του, μερικών φθασμένων πιά αν
θρώπων τοΰ πνεύματος καί προ πάντων άπό τις προσωπικές του διηγήσεις
καί σκέψεις άπό τή δασκαλική του θητεία, πού συγκρατώ πάντα αδρά καί
ξεκάθαρα στή μνήμη μου, θά προσπαθήσω νά δώσω μιά γενική εικόνα —
απολογισμό τοΰ δασκαλικού έργου καί τοΰ παιδαγωγικού πιστεύω τοΰ Π . Π απαχριστοδούλου. Καί τό πιστεύω αύτό άναδίνεται σταθερό καί σίγουρο μέσα
άπ’ ολα τά μερικά στοιχεία πού συνθέτουν τις άφηγήσεις αυτές, αναμνήσεις
μαθητών καί δασκάλου, μέσα άπό ποικίλες λεπτομέρειες, μέσα άπό ήιά άνεξάντλητη χαρακτηριστική καί άληθινή ανεκδοτολογία.
Στο δασκαλικό του έργο πρώτα πρώτα 6 Π . Π απαχρ ιστό δούλου δέν
ακολούθησε μιά ορισμένη διδακτική μέθοδο, ενα ειδικό σύστημα εκπαιδευτι
κό. Τον ρώτησα κάποτε άν έθεσε ποτέ σέ εφαρμογή στή διδασκαλία του κα
νένα άπό αύτά τά συστήματα. Θυμάμαι τήν άπάντησή του. «Ναι τά εφάρ
μοσα καί ολα μαζί καί κανένα». ’Ηταν άπό τούς έκπαιδευτικούς πού θεω
ρούν τή διδασκαλία σάν κάτι ζωντανό, σαν κάτι πού δέν επιδέχεται τό στα
τικό κλείσιμο σ’ ένα δεδομένο σχήμα, σέ μιά προκαθορισμένη μορφή. Διαρ
κώς άνήσυχος, μέ προβληματισμούς, ανικανοποίητος, άνανεωτικός, προσπα
θούσε στή διδασκαλία του νά έπιβάλη τήν άρετή τής άμεσότητας, τής γνη
σιότητας, τής ζωντάνιας. Δέν έπεδίωξε ποτέ νά έντυπωσιάση μέ ρητορισμούς
καί στόμφους ή νά έπιβληθή μέ δυναμικούς τρόπους επιβολής, τόσο συνη
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θισμένους στην παιδαγωγική των χρόνων του. Ή ξ ε ρ ε νά επιβάλλεται μέ τις
γνώσεις του, τή σοφία του, τήν ανοχή καί την απέραντη καλοσύνη και αγά
πη για τά νειάτα. "Εβλεπε τον μαθητή, όχι σαν ένα μέρος του απρόσωπου
συνόλου που οφείλει υποταγή στή θέληση τοΰ δασκάλου μονάχα, αλλά σαν
ξεχωριστή ατομικότητα μέ Ιδιορρυθμίες άξιες σεβασμού και μέ δυνατότητες
που έπρεπε νά εξελιχθούν σέ πραγματώσεις και ενέργειες. Ξεχώριζε τούς ά
ξιους καί τούς ένθάρρυνε ν’ ακολουθήσουν τό δρόμο πού θά πρόκοβαν. ’Α
νέφερε πάντα μέ υπερηφάνεια ονόματα μαθητών του πού τήν ιδιαίτερη επί
δοσή τους σέ κάτι, άσχετα από τήν προκοπή τους στα σχολικά μαθήματα, είχε
ό ίδιος διαπιστώσει καί είχε κατευθύνει έκεϊ πού έπρεπε. Κι’ ήξερε τόσο πολύ
νά μεταδίδη τον δικό του ανεξάντλητο πηγαίο νεανικό ενθουσιασμό. "Ηξερε
τόσο νά ξυπνά όλες τις λανθάνουσες δυνάμεις ή νά δημιουργή στην ψυχή
των μαθητών του κίνητρα αρετής. Σέ διαρκή πνευματική εγρήγορση ή δική
του ψυχή, δέν μπορούσε παρά νά γίνη πλαστουργός ανθρώπων μέ συναίσθη
ση πνευματικής υπευθυνότητας. Ή προσωπική του έξ άλλον ηθική υπεροχή
δέν μπορούσε παρά νά συντέλεση στο πλάσιμο χαρακτήρων μέ ήθος ανώτερο.
Ή δική του απλή καί απέριττη ζωή γινόταν υψηλό πρότυπο καί μέτρο ορθό
για όποιαδήποτε άλλη εκτίμηση. Φλογερός πατριώτης ό ίδιος προσπαθούσε
νά έμπνευση όχι ανώφελους φανατισμούς, αλλά μιά αγάπη σταθερή γιά ο,τι
αποτελεί τά ιερά καί τά όσια τού Γένους μας. Ξερριζωμένος από τή γή πού
λάτρεψε, έχοντας ζήσει τις συμφορές πού σκόρπισε ό διχασμός, προσπάθησε
νά δώση στή νέα γενεά μιά στερεή εθνική συνείδηση, πού πίστευε πώς θά
συνέβαλε τόσο στήν ανόρθωσή μας. "Ηθελε ακριβώς αυτή ή γενεά νά απο
βολή τά προαιώνια μίση καί νά παραδειγματισθή μονάχα απ’ αυτά. Ή συ
νείδηση από τό άλλο μέρος των αδικιών πού έγιναν στή φυλή μας, όΐ φοβεροί
διωγμοί, τά καταπατημένα μας δίκαια πού αγωνίστηκε νά κατάδειξη στο
συγγραφικό έργο του, πίστευε πώς έπρεπε νά ενδυναμώσουν στούς νέους τή
συναίσθηση τοΰ χρέους απέναντι σ’ αύτή τήν ταλαιπωρημένη πατρίδα.-Αύτό
τό πνεύμα τό βλέπει κανείς σέ Ιστορήσεις πού έγραψε ειδικά γιά παιδιά, γιά
νά γνο>ρίσουν τί ύπέφερε ή πατρίδα τους καί νά σκεφθούν πώς θά βοηθή
σουν στον ξαναγεννημό της.
Είναι αλήθεια, κι’ αύτό τό είπαν πολλοί, οτι ό μαθητής κατέχει πάντα
τό πιο αλάνθαστο κριτήριο γιά τό δάσκαλο, τήν ποιότητα τής εργασίας του
καί τήν συνέπεια πού υπάρχει ανάμεσα στο λόγο καί στις πράξεις του* καί
κάτι άλλο ακόμα* μακρυά από τά θρανία καί τήν έδρα, μέ τήν απόσταση πού
φέρνει ό χρόνος, μέ τήν ωριμότητα καί τήν πείρα πού φέρνουν τή φυσική
απομάκρυνση απ’ ο,τι λέγεται σχολική ζωή, ή αποτίμηση παίρνει ξεχωριστή
σημασία. Ό ώριμος ξέρει πολύ καλά πώς τον έμαθε ν’ άντικρύζη τή ζωή
καί τούς ανθρώπους ό παλιός του δάσκαλος. Ξέρει μέ τί τον όπλισε ή από
τί τον στέρησε κι’ έτσι ανάλογα διατηρεί μέσα του τήν εικόνα καί τήν άνά-
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μνησή του. Ή εικόνα του καλοΰ δασκάλου δεν σβήνει ποτέ όσα χρόνια κι* άν
περάσουν. Τον Παπαχριστοδσόλου έως τά τελευταία του — τόλεγε με περηφάνεια καί συγκίνηση — τον σταματούσαν κάθε τόσο άνθρωποι κάθε ηλι
κίας καίπερασμένης ακόμα, καί τοΰ φιλούσαν τό χέρι λέγοντας του: «’Ήμουν
κάποτε μαθητής σας, ό τάδε». Κ ι’ εκείνος μέσα απ’ την ακούραστη μνήμη
του, άνέσυρε τό κάθε τί πού δενόταν με τ ’ όνομα πού άκουγε. «Είμαι ό τάδε».
Αυτό έφθανε. Αυτόματα μεταφερόταν στη δασκαλική έδρα καί ξανάβλεπε με
όραση καθαρή τον παλιό μαθητή του, τήν αμέλεια ή τήν επιμέλεια, τήν σκαν
δαλιά ή τήν φροντίδα, τήν πειθαρχία ή τήν απείθεια, ,ολα εξαγνισμένα καί
έξωρα'ΐσμένα από τό χρόνο. Κ ι’ ήταν αύτός ό χρόνος πού τό μόνο πού είχε
καταφέρει ήταν να τοΰ αύλακώση τό πρόσωπο μέ βαθειές ρυτίδες. Δεν τοΰ είχε
άφαιρέσει τίποτα από τήν πνευματική του δραστηριότητα, από τήν διάθεσή
του για δημιουργία, από τό χαριτολόγο του πνεύμα, από τήν νεανική άγωνιστικότητά του για τό δίκαιο. Σαράντα δυο χρόνια μέ τά νειάτα, σέ στενή
πάντα ψυχική επαφή μαζί τους, φίλος μαζί τους, μιλώντας τους σαν ίσος
προς ίσον, μ’ αυτή τήν απλότητα πού είναι χαρακτηριστικό των μεγάλων άνθρώπων, προσφέροντάς τους δ,τι καλύτερο είχε, κράτησε σαν ανταμοιβή τό
νεανικό σφρίγος, τον νεανικό ενθουσιασμό. Μ* αυτό τον ενθουσιασμό γιά
ολα καί γιά όλους έζησε, δούλεψε καί δημιούργησε, κι’ αυτόν προσπάθησε νά
έμπνεύση ιδιαίτερα στούς νέους ανθρώπους. ’Έδωσε θάρρος οσο λίγοι από
τούς φθασμένους σέ νέους πού τον πλησίαζαν καί τοΰ ζητούσαν νά τούς είσαγάγη ή νά τούς προώθηση στο δρόμο τής μελέτης καί τής έρευνας. Ποτέ δέν
λογάριαζε τή δική του υπέρμετρη κούραση, ώρες ολόκληρες έσκυβε πάνω σέ
πρωτόπειρα γραπτά, διορθώνοντάς τα, συμπληρώνοντάς τα, μέ τήν λαχτάρα
τής προβολής τους. «Εμείς κάποτε θά σβήσωμε — έλεγε. — Π ρέπει καί οί
νέοι νά μάθουν νά δουλεύουν καί γ ι’ αυτό χρειάζονται τή δική μας αγάπη».
Μακάρι νά τολεγαν αυτό πολλοί από τούς πνευματικούς μας ανθρώπους, μέ
τά καθιερωμένα στήν κοινή συνείδηση ονόματα.
Ό Π . Παπαχριστοδούλου υπήρξε δάσκαλος μέ τήν πλατειά έννοια, ά
ξιος πνευματικός οδηγός, άπηλλαγμένος από μικροψυχίες, ματαιοδοξίες, στε
νούς υπολογισμούς, προσα>πικές σκοπιμότητες. Κάποια φράση από τό θαυμά
σιο παιδαγωγικό έργο τοΰ Πλουτάρχου « Π ερ ί παίδων αγωγής» πού ό ίδιος
έδωσε σέ αριστοτεχνική μετάφραση, μπορεί πολύ χαρακτηριστικά νά λεχθή
καί γ ι’ αυτόν. Ή τα ν απ’ αυτούς τούς δασκάλους «πού στή ζθ)ή τους δέν
μπορεί κανείς νά τούς κατηγορήση οτι δώκαν αφορμή γιά κατηγόριο κι’ εί
ναι άριστοι στις διδακτικές τους αρχές».
’Ανεξάρτητα από τό εκπαιδευτικό του έργο ό Π . Παπαχριστοδούλου
ασχολήθηκε μέ επιτυχία καί μέ τήν συγγραφή διαφόρων έργων παιδαγωγι
κών, παιδικών λογοτεχνημάτων, σχολικών βιβλίων, ειδικών μελετών γιά τή
γλώσσα, τήν ορθογραφία, τό ύφος καί τις Ιδιότητες του. Σάν παιδικός διη-

356

Κυριακής Μαμώνη

γη ματογ ράφος μπόρεσε νά μιλήση στην ψυχή τοΰ παιδιού. 11Ηταν 'ικανός παι
δαγωγός, μά και άξιος τεχνίτης τοΰ λόγου. Αυτό έφθανε. 'Ή ξερε πώς τό
παιδί είναι ένας δύσκολος καί ιδιόρρυθμος αναγνώστης, πού δεν αρκεί μόνο
νά τοΰ προσφέρης πράγματα ωραία, χρήσιμα καί ανάλογα με την αντιλη
πτική του δεκτικότητα, μά νά τοΰ τά δώσης μέ ένα τρόπο ζωντανό, γεμάτο
κίνηση, σάν νά συμμετέχης στο παιχνίδι του. Γιατί τό παιδί άπεχθάνεται τό
στατικό στοιχείο στις αναγνώσεις, όπως είναι οί περιγραφές καί οί ψυχο
γραφικές αναλύσεις, πού μπορούν νά ενθουσιάσουν τούς μεγάλους. Κι’ ακό
μα πως νά γράψης βιβλία για παιδιά, όταν δεν αισθάνεσαι καί σύ λίγο παι
δί, δταν δεν χαμηλώνης από τή σοφία σου καί την πολυπειρία σου για νά
φθάσης — καθώς έγραψε δ Στ. Σπεράντσας μιλώντας γιά τον Π απάντω
ν ίου — «τά χαρούμενα χρόνια των παιδιών μέ τό αίθριο τριανταφυλλένιο χα
μόγελο». Ό Π . Παπαχριστοδούλου είχε αυτό τό χάρισμα. 'Ό τα ν έγραφε
γιά τούς μικρούς του φίλους, γινόταν συνομήλικός τους. Θά σταθώ πρώτα
πρώτα στά θαυμάσια φυσιογνωστικά του διηγήματα πού έχουν τον τίτλο
«Σάν ιστορίες, σάν παραμύθια». Έ ν α μέρος απ’ αυτά έχει δημοσιευθή καί
σκόρπια καί σέ βιβλίο, καί ενα άλλο είναι ανέκδοτο καί έτοιμο σέ όλα καί μέ
τά σχέδια πού θά συνοδεύσουν την έκδοση. Τά θέματα εδώ είναι αληθινά
δεδομένα από τή ζωή διαφόρων ζώων, εντόμων, πουλιών, ερπετών πού μεταπλάθονται όχι σέ παραμύθια, μά σέ χαριτωμένες αφηγηματικές εικόνες πολύ
ευχάριστες καί πολύ διδακτικές γιά τό παιδί. Τό παιδί μαθαίνει ξεκούραστα
τά μυστικά καί τά παράξενα πού συμβαίνουν στη φύση κι’ αυτό τό βοηθεΐ
νά εύρύνη τον κύκλο των γνώσεών του γενικά. Τις γνώσεις από τή γνωριμία
του μέ τή φύση καί τις εκδηλώσεις της, τό παιδί μπορεί νά τις αξιοποίηση
γιά νά κατανοήση τις ανθρώπινες εκδηλώσεις. Ξεκίνημα από τή φύση. Δέν
υπάρχει πιο σωστός δρόμος γιά νά γνωρισθή τό παιδί μέ τον άνθρωπο. "Ο 
λες αυτές οί φυσιογνωστικές ίστοριοΰλες κινούν τό ενδιαφέρον τοΰ μικρού ανα
γνώστη, ευρύνουν τήν φαντασία του, πλουτίζουν τή συναισθηματική 'του εμ
πειρία. Θά ήταν ευχής εργον νά τυπωθοΰν όλες καί οί ανέκδοτες μαζί. Ή
παιδική μας λογοτεχνία δέν έχει νά παρουσιάση πολλά τέτοια κατάλληλα καί
τόσο χρήσιμα γιά τό παιδί αναγνώσματα. Κι’ ύστερα τά σχολικά αναγνωστι
κά του «Σπίτι καί σχολείο» γιά τή Β ' Δημοτικού, δύο μέ τή συνεργασία τοΰ
Δημ. Άνδρεάδη, «Ή Ελλάδα» καί «ο Φάρος τοΰ χωριοΰ»(’) γιά τήν Ε ' τάξη,
πού έγκρίθηκαν δλα καί τυπώθηκαν, σέ πολλές εκδόσεις, καί τό ανέκδοτο
«Ή Ψυχή» γιά τή Δ ' Δημοτικού. Τά θέματά τους είναι παρμένα από τούς
πιό γόνιμους γιά τή διάπλαση τού παιδιού κύκλους, από τούς κύκλους θρη
σκεία, πατρίδα, φύση, άνθρωπος, μύθοι. 'Ό λα είναι γραμμένα σέ δημοτική
στρωτή χωρίς ακρότητες. Κατατάσσονται στά ελάχιστα σχολικά αναγνωστικά1

1. Ή α' έκδοση τοΰ' «Φάρου τοΰ χωρίου» (1925), γιά τήν Α' Δημοτικού.

Τί> πνευματικήν μνημόσυνου Πολυδ. Παπαχριστοδούλου

357

που άνοιξαν δρόμο φωτεινό μέσα άπό τον κενό σχολαστικισμό καί τον ψυχρό
διδακτισμό των παλιότερων αναγνωστικών.
Καί με τό παιδικό παραμύθι ασχολήθηκε ό I I . Παπαχριστοδούλου. Π ί
στευε πώς από τον Ελληνικό λαό οί καλύτεροι «παραμυθάδες» — για νά χρη
σιμοποιήσω τή δική του λέξη — είναι οί Θράκες. Συγκέντρωσε καί έξέδωσε
θρακικά παιδικά παραμύθια πού μετά την καταγραφή από τον προφορικό
αφηγητή, έπεξεργάσθηκε λογοτεχνικά. Πίστευε πώς «για τούς δασκάλους τό
παραμύθι είναι τό μεγάλο μέσο νά ασκούν τά παιδιά στην αφήγηση μιας συ
νεχούς διηγήσεως, νά καλλιεργούν τό γλωσσικό αίσθημα των μικρών πού χω
λαίνουν στην ομιλία, αλλά μέσο πού νά τρέφουν τή φαντασία τους, πού πρέ
πει νά άσκήται στήν δημιουργική της ιδιότητα».
Ή φροντίδα του νά δώση στο παιδί, κάτι καλό τον ώθησε νά φέρη στο
φως ένα απάνθισμα άπό τά καλύτερα παιδικά ποιήματα τού Γ. Βίζυηνού.
'Η ΐδια φροντίδα τον ώθησε νά γράψη τρία ακόμα έργα πού δεν είχε όμως
τήν ευτυχία νά τά δή τυπωμένα καί πού βρέθηκαν στα χαρτιά του μετά τον
θάνατό του. Είναι δύο διασκευές σέ πεζό άπό τό έμμετρο έπος τού Διγενή
’Ακρίτα, καί μια από τό πασίγνωστο αριστούργημα τού CARLO LO R EN Ζ ΙΝ ΐ P IN O C C IO . Τό τρίτο οί «Μεγάλες καρδιές», «Ιστορικό βοήθημα κι’
ανάγνωσμα» καθώς τό άποκαλεΐ ό ίδιος, είναι ή ιστόρηση τής ζωής καί τού
έργου των μεγάλων ευεργετών τής ’Ηπείρου. Είναι μια εργασία σπάνια στο
είδος της, πού αποτελεί προσφορά ανεκτίμητη για τό παιδί καί γ ι’ αυτό
πρέπει με κάθε θυσία νά δημοσιευθή κάποτε.
Δάσκαλος καί παιδαγωγός ο Π . Παπαχριστοδούλου, μιά πολύτιμη συμ
βολή, μια επίμοχθη δράση στο δύσκολο έργο τής άναγεννητικής παιδείας.
'Έ νας αγώνας υπεύθυνος, συνειδητός, μιά προσήλωση καί μιά αφοσίωση σ’
ένα ιδανικό, πού για νά τό ύπηρετήσης πρέπει νά είσαι πρώτα απ’ όλα άν
θρωπος καί πολύ ύστερώτερα σοφός,
Ό Π . Παπαχριστοδούλου μίλησε με τά παιδιά καί τούς νέους οχι μό
νον μέ τή γλώσσα τής σοφίας, μά προ πάντων με τή γλώσσα τής αγάπης καί
τής ανθρωπιάς, γι’ αυτό επέτυχε. Γ ι’ αύτό στάθηκε ένας άπό τούς λίγους,
άπό τούς πιο εμπνευσμένους παιδαγωγούς, άπό αυτούς πού τό πέρασμά τους
αφήνει ίχνη άσβηστα.
Τέλος ώμίλησεν ό λαογράφος κ. Κ Ω Ν ΣΤ. ΡΩ Μ Α ΙΟ Σ μέ θέμα:
Ο Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Τ Λ Ο Τ , ΤΑ Α Ν Α Σ Τ Ε Ν Α ΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ
Τ Ρ Α Γ Ο Τ /Π Α Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ
Σέ μιά σειρά πέντε ομιλιών πού γίνονται τήν ίδιαν ώρα, μπροστά στο
ίδιο ακροατήριο καί έχουν θέμα τό ίδιο πρόσωπο, πρέπει νά Ομολογήσουμε
οτι δ πέμπτος κατά σειρά ομιλητής βρίσκεται σέ φοβερά μειονεκτική θέση.

m

Kiowt. Ρωμαίου

Έ χο υν προηγηθή οι περιγραφές των γεγονότων καί οι έπαινοι για τά πρό
σωπα. Καί απομένει για τον τελευταίο ομιλητή ή αμφίβολη διασκευή των αυ
τών πραγμάτων καί ή συγκατάβαση τοΰ καταπονημένου ακροατηρίου του. Σ ’
αυτή την περίπτωση, αλλοίμονο στον ομιλητή που θά έπεκταθή σέ γενικό
τητες, ή σέ αοριστολογίες. Μόνο τό συγκεκριμένο θεμα,-τό ειδικό καί τό νέο,
μπορεί νά τον σώση.
Ξεκινώντας μ’ αυτή τήν ελπίδα, διάλεξα τό τρίπτυχο τής ομιλίας μου:
Π . II α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , ’Α ν α σ τ ε ν ά ρ ι α , Δ η μ ο τ ι κ ά τ ρ α 
γ ο ύ δ ι α τ ή·ς Θ ρ ά κ η ς . Τά δυο τελευταία θέματα άντιπροσιοπεύουν ενα
σημαντικό μέρος από τον λαϊκό πολιτισμό τής Θράκης. Τά ίδια θέματά απα
σχόλησαν ζωηρά τον Παπαχριστοδούλου, ιδίως στά ώριμα χρόνια του, στά τε
λευταία 25 χρόνια τής ζωής του. ’Αλλά τά διάλεξα, καί γιατί έχω προσωπική
ανάμειξη στήν ερευνά των θεμάτων αυτών, μαζί μέ τον Π απαχριστοδούλου.
'Ό σ α λοιπόν θά ιστορήσω, είναι γεγονότα που τά έχω ζήσει. Ό έωρακώς
μαρτυρήσει, καί αληθής έσται ή μαρτυρία αύτσϋ.
Τά ’Αναστενάρια έως τό 1938 ήσαν περίπου άγνωστα. Μόνη σπουδαία
πηγή ήταν αρχικά μιά περιγραφή τους τοΰ 1873. Πρόκειται γιά μιά διάλεξη
τοΰ Ά . Χουρμουζιάδη, καθηγη,τοΰ τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής στήν
Κωνσταντινούπολη. Ή διάλεξη έγινε τό 1872, καί δημοσιεύθηκε τό 1873 σέ
μικρό φυλλάδιο 28 σελίδων μέ τον τίτλο «Π ερ ί των ’Αναστεναριών καί άλ
λων τινών παραδόξων εθίμων καί παραδόσεων».
Τό 1909 στο περιοδικό «Βυζαντίς» ό Νίκος Βέης παρουσιάζει νέες πλη
ροφορίες, πού τις βρήκε σέ βυζαντινούς ιστοριογράφους, στήν «Σύνοψήν Χρο
νικήν» καί στο Νικήτα Χωνιάτη. Πρόκειται γιά τ’ ’Αναστενάρια πού γίνονταν
τό έτος 1183, επί τοΰ Ίσάακίου Β ' τοΰ ’Αγγέλου. Τον ίδιο χρόνο 1909 ό
Νικόλαος Πολίτης στο περιοδικό «Λαογραφία» συζητεΐ μέ συντομία τις πλη
ροφορίες τοΰ Νίκου Βέη.
Αυτή σχεδόν είναι ή κατάσταση έως τό έτος 1938.
’Εάν δεν είχε μεσολαβήσει ό ενθουσιασμός τοΰ Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου, είναι πιθανό οτι σήμερα θά γνωρίζαμε γιά τά ’Αναστενάρια μόνο
δ'σα ήσαν γνωστά τό 1.873 καί δσα λίγα ακόμη έγράφησαν τό 1909. ’Από τύ
1938 όμως εως σήμερα δημοσιεύθηκε πλούσιο υλικό γιά τό θέμα καί ακο
λούθησαν πολλές καί σπουδαίες επιστημονικές εργασίες.
Δεν φέρουν οί εργασίες αυτές τό όνομα τοΰ Π απαχριστοδούλου. ’’Εχουν
συνταχθή από άλλους έπιστήμονες. Ά λλ’ όμως όλες έχουν συντεθή μέ τήν υπο
κίνηση καί τήν αδιάκοπη παρόρμηση τοΰ Π απαχριστοδούλου. Χωρίς τον Π απαχριστοδούλου, οί εργασίες αύτές δεν θά είχαν γίνει ποτέ. Αύτό τό στοιχείο
οφείλω νά τό διακηρύξω, γιά νά γίνη γνο)στός δ τρόπο; μέ τον οποίο ό ΓΙαπαχριστοδούλου εργαζόταν. Έ νιω θε τον εαυτό του σαν υπεύθυνο απέναντι
τής Θράκης. Καί φρόντιζε νά παρασύρη καθέναν πού θά συναντούσε στο
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δρόμο του, νά τον παρασύρη γιά τή Θράκη του. Νομίζεις δτι έπρόκειτο για
ένα βακχικό θρακικό θίασο, σαν έναν από εκείνους τους αρχαίους θρακικούς
που έλάτρευαν τον Διόνυσο, οπού ό Παπαχριστοδούλου παρέμενε 6 μόνιμος
κορυφαίος τού χοροΰ. 'Ο χορός πορεύεται καί διαρκώς ανανεώνεται σε προσα>πα, συνεπαίρνοντας μαζί του όσους βρή στο δρόμο του, καί σπουδαίους
καί μετριότητες, δηλ. καί βάκχους καί ναρθηκοφόρους. Βάκχους, γιατί δ ιε
ρός επιστημονικός ενθουσιασμός τους μας είναι απαραίτητος για νά λυθούν
τά προβλήματα. Καί ναρθηκοφόρους, γιατί — χωρίς αυτόν τον υπηρετικό
ρόλο των ευσυνείδητων συλλογέων τοΰ υλικού — ή επιστήμη δεν θά κατορθώση νά προχωρήση.
^
,Διαισθάνεται πολύ ενωρίς, πριν από τον πόλεμο, τήν άγνωστη αξία των
Αναστεναριών δ Παπαχριστοδούλου. Διευθυντής τού περιοδικού «Άρχεΐο ν
Θρακικοΰ Θησαυρού» θέλει νά κατορθώση, ώστε νά διασωθή καί νά μελετηθή
καί δ θρακικός «θησαυρός» πού ονομάζεται ’Αναστενάρια. Τήν εργασία του
αρχίζει πρώτα με τήν περισυλλογή των πληροφοριών καί έπειτα με τήν επι
στημονική έρευνα. Στην περισυλλογή χρησιμοποιήθηκαν δύο κυρίως, δ δημο
διδάσκαλος Β. Δεληγιάννης καί δ καθηγητής Γυμνασίου Δ. Α. Πετρόπωυλος. Αυτοί παρακινούνται επίμονα από τον Παπαχριστοδούλου, μαζεύουν πλη
ροφορίες, καί δ Παπαχριστοδούλου τις δημοσιεύει στο «Άρχεΐον Θρακικοΰ
Θησαυρού», τό 1938 στον πέμπτο τόμο.
^
Γιά τή συλλογή τοΰ υλικού αυτού έχομε τήν έξης δημοσιευμένη μαρτυ
ρία τού 1945: (Κ. Α. Ρωμαίος, Ά ρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. 11, 1945, σελ.
6 ): « Ό διδάσκαλος Β. Ν. Δεληγιάννης καί ό καθηγητής Δ. Α. Πετρόπουλος, παρακινημένοι από τό φλογερό ενδιαφέρον καί τήν οδηγία τού Πολυδώ
ρου Παπαχριστοδούλου, κατόρθωσαν νά καταγράφουν με ακρίβεια καί στο
θρακικό γλωσσικό ιδίωμα πολυτιμότατες πληροφορίες γιά τά ’Αναστενάρια,
ό πρώτος στην 'Αγία 'Ελένη των Σερρών.... καί ό δεύτερος στή Μελική».
Αύτοί λοιπόν, μαζί με οσα συγκέντρωσε τό 1872 δ Χουρμουζιάδης;· αποτε
λούν τήν πρώτη καί παλαιότερη ομάδα των ναρθηκοφόρων, τήν πρώτη ομάδα
τών ευσυνείδητων συλλογέων τοΰ υλικού.
’Ακολουθεί αμέσως έπειτα ή όμάδα τών ερευνητών. 'Η προσπάθεια αρχί
ζει μέ ψυχιάτρους καί στεφανώνεται μέ τό έργο τών θρησκειολόγων. ’Από
τούς ψυχιάτρους ξεχωρίζει πρώτος δ "Αγγελος Τανάγρας. Ό Π απαχριστο
δούλου συμπαρίσταται καί παρακινεί. Τό 1940 δ Τανάγρας δημοσιεύει τις
παρατηρήσεις του γιά τό καταπληκτικό φαινόμενό τής «άκαΐας».
Στά χρόνια τής κατοχής ό Παπαχριστοδούλου στενάζει γιά τή σκλαβο>
μένη στούς Βουλγάρους Θράκη. Παράλληλα όμως αναζητεί τον θρησκεισλόγο πού θά λύση τό πρόβλημα τών ’Αναστεναριών. Τον ανακάλυψε τό 1944,
σέ κάποια συζήτηση μέσα στο Γραφείο τού Νομισματικού Μουσείου, πού τότε
στεγαζόταν στο Μέγαρο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τό διεύθυνε ή σέβα-
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στη φίλη κυρία Ειρήνη Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου. ’Ήμουν παρών στη
συζήτηση εκείνη. Ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου μιλούσε φλογερά για
τή Θράκη του. Καί απευθυνόμενος στον ομώνυμό του Κωνσταντίνο Α. Ρω 
μαίο, τότε ηλικίας 70 ετών, 'συνταξιούχο καθηγητή τής Αρχαιολογίας τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον παρακίνησε νά άναλάβη νά γράψη για τά
Αναστενάρια. Ό συνομιλητής του δίσταζε, γιατί δεν γνώριζε τό υλικό των
πληροφοριών.' ’Αλλά ό Παπα,χριστοδούλου έπίμενε: «Κύριε καθηγητά, εγώ
θά τά 6ρώ και θά σας τά φέρω δλα, δσα έχουν γραφή. ’Αρκεί σείς νά θελήστε
νά τά ερμηνεύσετε μέ τή δική σας σοφία».
Νίκησε ή επιμονή τού Παπαχριστοδούλου. "Ενας ακόμη ερευνητής, ένας
μετριόφρων αλλά βαθυστόχαστος ερευνητής, προστέθηκε στον ιερό θίασο. Καί
τό αποτέλεσμα υπήρξε σπουδαιότατο. 'Τπήρξε ενα μεγάλο ορόσημο στις θρή
σκε ιολογ ικές νεοελληνικές σπουδές. Τόγ επόμενο χρόνο 1945 ό Πολύδωρος
Παπαχριστοδούλου έτύπωνε στο περιοδικό του καί εγώ, ό νεαρός λαογράφος,
διόρθωνα σέ τρεις αλλεπάλληλες διορθώσεις τά τυπογραφικά τότε δοκίμια
τής μεγάλης εκείνης μελέτης πού έλυσε τό πρόβλημα των ’Αναστεναριών, κα
θώς τά συνέθεσε σφιχτά μέ τήν αρχαία ελληνική θρησκεία τού Διονύσου, τού
σφριγηλού θεού μέ τον ιδιαίτερο καί τον έντονα θρακικό λατρευτικό δεσμό.
Ή μεγάλη εκείνη μελέτη τού Κ. Α. Ρωμαίου, τιτλοφορείται «Λαϊκές
λατρείες τής Θράκης: Αναστενάρια, τελετή τής Τυρινής Δευτέρας» καί είναι
δημοσιευμένη στο «Άρχεΐσν Θρακικοΰ Θησαυρού» (τάμ. 11, έτος 1945, σε
λίδες 1 έως 160). Στο πρώτο ίμερος .της, σελ. 1— 80, γίνεται έρευνα τών
’Αναστεναριών. Στο δεύτερο μέρος της, σελ. 80—-130, γίνεται έρευνα του
θρακικοΰ εθίμου γιά τούς «Καλόγερους» τής Βιζύης καί επαληθεύεται ή βέβαιη
καταγωγή τού εθίμου από τήν αρχαία ελληνική λατρεία, από τις εορτές τού
Διονύσου. "Οσα σχετικά είχεν ύποπτευθή ό Γεώργιος Βιζυηνός γράφοντας
τό 1888, καί οσα είχαν υποστηρίξει οί "Αγγλοι D A W K IN S στο JO U R 
N A L O F H E L L E N IC S T U D IE S τό 1906 καί αργότερα 6 A. J . W A CE
στο B R IT IS H S C H O O L A N N U A L, τά θεμελιώνει τώρα στέρεα ή έρευνα
τού Κ. Α. Ρωμαίου. Στον επίλογό του ό ερευνητής αυτός γράφει τό 1945:
«Τά Αναστενάρια καί ή τελετή τής Τυρινής Δευτέρας (σ. 130) είναι αρ
χαίες λαϊκές λατρείες εύετηρικές, πού έχουν τις ρίζες τους στην προθεϊκή επο
χή, Κατόπι στά Ιστορικά χρόνια πήραν τό χαρακτήρα τής διονυσιακής τελε
τής, άλλ’ έμειναν πάντοτε μέσα στά πλαίσια τά λαϊκά. Δεν είναι μικρό πρά
γμα νά έχωμε στά πολύτιμα αύτά θρακικά έθιμα ολοζώντανη τήν εικόνα τής
σημαντικώτατης αρχαίας λατρείας.... Αλλά καί ή έρευνα στά επί μέρους ζη
τήματα, στη θυσία τού ιερού ταύρου, τον εκστατικό χορό, τον θρησκευτικό
ενθουσιασμό καί τήν απάθεια στην πυροβασία, τήν τελεστική πυρά καί τήν
αριστοτελική κάθαρση, δεν μάς εδωκαν μικρότερη ικανοποίηση. Καί τό σπου
δαιότερο, βεβαιωθήκαμε πώς οί λατρευτικές έορτές δεν είναι ποτέ άξιες άπο-
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στροφής, χρήσιμες μόνο στον ερευνητή πού θά σκύψη σ’ αυτές και θά μετρήση, πόσο ψηλά δήθεν στεκόμαστε σήμερα. Καθένας μας, δταν έχει τήν
αναγκαία ψυχική μέθεξη καί συμπάθεια, θά έκτιμήση απροσποίητα καί θά σεβασθή βαθειά τήν ακοίμητη προσπάθεια τοΰ ανθρώπου, νά νικήση τά εμπό
δια τής ζωής του καί νά σωθη, μέ δπλο τήν ακατάβλητη πίστη του» (σ. 130).
Δεν ξέχασε δμως ποτέ ό ακαδημαϊκός Κ. Α. Ρωμαίος δτι γιά νά κατορθώση νά γράψη τά ’Αναστενάρια, τό οφείλε αποκλειστικά στον Παπαχριστοδούλου. Στην αρχή τής μεγάλης μελέτης του, τοΰ έτους 1945, γράφει επί
λέξει τά εξής (σελ. 4) : «Θά μου ήταν αδύνατο νά άναλάβω τό έργο, άν ήθελε
λείψει ή ακατάπαυτη παρακίνηση καί ή βοήθεια από τον γνωστότατο Θρακιώτη λόγιο καί λογοτέχνη, τον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου. Ό άνθρωπος
αυτός μέ τή θερμή καρδιά καί τον ευκίνητο νοϋ, δ ρέκτης εκδότης τόσων τό
μων τοΰ Θρακικοϋ ’Αρχείου καί των Θρακικών, δεν επαψε μήνες πολλούς νά
μέ έφοδιάζη μέ τή σχετική βιβλιογραφία, μέ τις ίδιαίτερές του σημειώσεις
καί μέ δ,τι ήξερε και δέν ήξερε άπ’ τήν αγαπητή του Θράκη, τή,ν Ιδιαίτερη
πατρίδα του».
Μέ αυτή τήν ειλικρίνεια καί τη σαφήνεια ομολογεί δ ερευνητής τοΰ
1945, πόσα οφείλει στον Παπαχριστοδούλου, Αυτός είναι καί δ λόγος πού μέ
έκαμε, λίγο πριν, νά τονίσω δτι «χωρίς τον Παπαχριστοδούλου, οΐ επιστη
μονικές εργασίες γιά τά ’Αναστενάρια δέν θά εΐχαν γίνει ποτέ».
Τό 1950, στο τέλος τοΰ 15ου τόμου τοΰ ’Αρχείου Θρακικοϋ Θησαυροΰ δ
Παπαχριστοδούλου επιχειρεί μιά δική του ανασύνθεση τοΰ ύλικοΰ των ’Ανα
στεναριών, δπου δημοσιεύει νέες πληροφορίες καί αρκετές φωτογραφίες. Π ρ έ
πει νά σημειώσω οτι έως τότε έλειπαν οί φωτογραφίες ’Αναστεναριών. Τό
1909 (Ααογρ. Α ', σ. 345) δ Νικόλαος Πολίτης γράφει στον Α ' τόμο τής
Λαογραφίας δτι κατείχε μιά φωτογραφία, πού έμεινε άγνωστη. ’Έ χει γράψει
γ ι’ αυτήν: «δ έν Σωζοπόλει φίλος του κ. Κ. Δ. Παπαϊωαννίδης καί φωτο
γραφίαν μιας σκηνής των ’Αναστεναριών μετά πολλσΰ κόπου πατόρθ'ωσε νά
μοί πορίση». Σήμερα, χάρη στον Παπαχριστοδούλου, στις φροντίδες του,
στήν προπαγάνδα του, στήν προστασία του στο έθιμο προς πολλές κατευθύν
σεις, εκκλησιαστικές καί πολιτικές, τά ’Αναστενάρια τελούνται ελεύθερα καί
οχι μόνο εκατοντάδες φωτογραφιών υπάρχουν άλλα καί πολλές κινηματογρα
φικές ταινίες έχουν ληφθή, ενώ τό θρακικό λατρευτικό έθιμο έχει γίνει ευρύ
τατα γνωστό σέ πολλές χώρες τοΰ εξωτερικού, τόσο μέ τον κινηματογράφο
δσο καί μέ τήν τηλεόραση. Π ρέπει δμως καί εδώ νά αποδώσουμε τά τοΰ Καίοαρος τφ Καίσαρι. Οί πρώτες κινηματογραφικές ταινίες, μικρές αλλά γιά
τον καιρό τους αξιόλογες, πάρθηκαν τό 1952 εως τό 1956, μέ τήν ακούραστη
προσωπική συμπαράσταση τοΰ Παπαχριστοδούλου.
Στά χρόνια εκείνα δ Παπαχριστοδούλου συνήθιζε νά πηγαίνη στήν εορ
τή των ’Αναστεναριών. ’Αλλά ποτέ δέν πήγε μόνος του. Πάντοτε κατάφερνε
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νά πείση 4— 5 "άλλους, ειδικούς και μή, νά μεταβοΰν μαζί του. Καί εδώ ξανα
βρίσκομε τον γνώριμο βακχικό θίασο, μέ τον Παπαχριστοδούλου στο κέντρο,
καί γύρω του βάκχους καί ναρθηκοφόρους, σπουδαίους καί ασήμαντους, άλ
λους θρησκειολόγους, οίλλους -ψυχιάτρους, καί άλλους ειδικούς για τή μουσική
των ’Αναστεναριών, ή τις εικόνες των ’Αναστεναριών,-ή για την κινηματο
γράφηση, ή για δ,τιδήποτε. Ή σ α ν τις μέρες εκείνες της εκδρομής ατέ
λειωτα τά ανέκδοτα καί τό κέφι τοΰ φίλου μου Πολύδωρου. Κέφι στη δια
δρομή, κέφι στη Θεσσαλονίκη οπού μόνο σέ θρακικά εστιατόρια πήγαινε, κέφι
καθολικό από τήν Α θήνα έως την επιστροφή στην ’Αθήνα.
Κάθε χρόνο, μετά τό γυρισμό τοΰ συνεργείου από τά ’Αναστενάρια, ό
Παπαχριστοδουλου δημοσίευε στο τέλος τοΰ τόμου τοΰ περιοδικού του τά
άρθρα των ερευνητών πού Ι'λαβαν μέρος. "Άρθρα άλλα σημαντικά, άλλα κά
πως αξιόλογα, καί άλλα ασήμαντα. Θυμούμαι μέ ευγνωμοσύνη οτι χάρη στην
επιμονή τοΰ Παπαχριστοδούλου, οχι μόνο έλαβα κατ’ επανάληψη μέρος σ’
αύτή τήν κίνηση, οχι μόνο γνώρισα λεπτομερειακά καί μέ αυτοψία τά προ
βλήματα, αλλά καί δτι εξαναγκάσθηκα νά δημοσιεύσω στο Άρχεΐον Θρακικοΰ Θησαυρού, τά χρόνια 1954 καί 1955, δύο μελέτες για τά ’Αναστενάρια,
μέ παρατηρήσεις πού τις θεωρώ ιδιαίτερα πολύτιμες.
Π όντως, άσχετα από τις λεπτομέρειες, ένα μένει καί τώρα συμπέρασμα:
"Οτι χωρίς τον Παπαχριστοδουλου τά ’Αναστενάρια δεν θά είχαν μελετηθή.
Καί δειίτερο, οτι ώς προς τή λαογραφία, παρά τό γεγονός δτι υπήρξαν τόσοι
λαογράφοι στα Πανεπιστήμια, ωστόσο επιστημονικό συνεργείο, για τήν ομα
δική μετάβαση καί τή μελέτη επί τόπου ενός σημαντικού λαογραφικοΰ φαινο
μένου, μόνος καί πρώτος στην 'Ελλάδα τό οργάνωσε καί τό έξετέλευε μέ επι
τυχία 6 Πολύδωρος Παπαχριστοδουλου.
Σ τις τελευταίες δεκαετηρίδες τής ζωής τοΰ Παπαχριστοδουλου δεν υπήρ
ξαν μόνο τά ’Αναστενάρια, πού κίνησαν ζωηρό τό ενδιαφέρον του. 'Τπήρξαν επίσης τ ά δ η μ ο τ ι κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ ή ς Θ ρ ά κ η ς . “Αν τά
Αναστενάρια συνεχίζουν τον εκστασιασμό τής αρχαίας θρα/κικής λατρείας τού
Διονύσου, τά τραγούδια τής Θράκης είναι οΐ μακρυνοί συνεχιστές μουσικών
φθόγγων, πού κάποτε — πάνω στήν ϊδια γή τής Θράκης — παρόμοιοι θά
άκούνονταν από τή μαγική λύρα τοΰ θρακικοΰ Ό ρφέω ς. Γοήτευαν τον Π απαχριστοδούλου οί δύο αυτοί θρακικοί κύκλοι, Διόνυσος — Ό ρφεύς. Μέ τή
γειτνίαση τής Θράκης μέ τή Βασιλεύουσα, ιιέ τή δική του επίσης εμπειρία
στη βυζαντινή μουσική, ό Παπαχριστοδούλου μέσα στους αργούς μελαγχολικούς σκοπούς των θρακικών τραγουδιών έπίμενε ιδιαίτερα νά ξεχωρίζη τήν
εκκλησιαστική επίδραση. Αποτέλεσμα ήταν δτι νωρίς δημοσίευσε διάλεξη, μέ
θέμα τά θρακικά δημοτικά τραγούδια καί τά βυζαντινά τροπάρια.
Άλλα καί τό θέμα των δημοτικών τραγουδιών δ Παπαχριστοδούλου τό
αντιμετώπισε με τον ΐδιο γνώριμο τρόπο του, οχι δηλ. μόνος του αλλά μέ
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εργασία συλλογική από ειδικούς. Τό έργο του χωρίζεται στις έξης φάσεις.
"Εως τό 1952 ο Παπαχριστοδ ούλου δημοσιεύει διαρκώς, στους τόμους του
περιοδικού του, υλικό, κυρίως κείμενα τραγουδιών. Τό 1952 ενα μαγνητόφοονο βαρύ καί δύσχρηστο, πού τό έφερα από την ’Αμερική, μάς έκαμε νά
επιχειρήσουμε μια μικρή συλλογή. Δεν άξιζαν ιδιαίτερα τά πρώτα δείγματα.
Άλλ,ά ό Παπαχριστοδούλου, ενθουσιασμένος με τις νέες προοπτικές, προχω
ρεί μαζί μέ τον μουσικό Παντελή Καβακόπαυλο καί αρχίζουν τό έργο τής
περισί'λλογής. "Αρχισαν τό 1954 από τή μουσική των ’Αναστεναριών, καί τό
1956 δημοσιεύεται τό πρώτο συλλογικό έργο. Είναι τό βιβλίο «Μουσικά κεί
μενα δημοτικών τραγουδιών τής Θράκης». Τό βιβλίο άποτελειται από 244
σελίδες καί φέρει άλφαβητικώς τά ονόματα των τριών συνεργατών, τού Καβακόπουλου, τσΰ Παπαχριστοδούλου καί έμοΰ. Στήν αρχή του βιβλίου είναι
τό κεφάλαιο «Τό Ιστορικό τής συλλογής των Θρακικών μελωδιών» γραμμένο
από τον Παπαχριστοδούλου. ’Ακολουθεί δεύτερο τό κεφάλαιο «Προβλήματα
καταγραφής μουσικών κειμένων» γραμμένο από τον Παντελή Καβακόπουλο.
Συνεχίζουν τά μουσικά κείμενα 86 δημοτικών τραγουδιών τής Θράκης, πού
έχουν μεταγραφή σε μουσικούς φθόγγους από τον Καβακόπουλο. Μέ τήν αντί
στοιχη ακριβώς αρίθμηση έκδίδονται τά κείμενα, οι στίχοι τών τραγουδιών
πού τά κατέγραψε ό Παπαχριστοδούλου. Καί τέλος ακολουθεί ενα επίσης πο
λυσέλιδο τμήμα (σελ. 178—-236) μέ τίτλο «Παρατηρήσεις στά "κείμενα τών
δημοτικών τραγουδιών τής Θράκης», γραμμένο από έμενα. Στό τμήμα αυτό,
μέ αντίστοιχη παραπομπή στά "κείμενα, γίνεται προσπάθεια νά λυθούν τά φι
λολογικά καί τά τεχνοτροπικά προβλήματα τών τραγουδιών τής Θράκης.
Τό βιβλίο έ'λαβε τό πρώτο βραβείο τής «Εταιρείας 'Ελληνικών Σπου
δών» πού εδρεύει στο Παρίσι·. Δεν αποδίδω καμιά σημασία στή βράβευση.
Τά βραβεία είναι εξωτερικά στοιχεία καί ποτέ σχεδόν δεν άπαδεικνύουν τήν
πραγματική αξία ενός βραβευόμενου. Για μένα, εκείνο πού παραμένει πρωτό
τυπο — καί φοβούμαι οτι θά παραμείνη, γιά καιρό, σπάνιο παράδειγμα'·— εί
ναι οτι στον ϊδιο τόμο ενός βιβλίου αντιμετωπίζεται υπεύθυνα, από ειδικούς
γιά τό θέμα, τόσο ή πλευρά τής μουσικής δσο ή σπουδαιότατη πλευρά τής φι
λολογικής καί τεχνοτροπικής δομής τού ποιητικού κειμένου.
Ή δυάδα τών Παπαχριστοδούλου καί Καβακόπουλου συνέχισε τό έργο
τής συλλογής γιά καιρό. Μάλιστα δχι μόνο τής συλλογής, αλλά καί τής προ
βολής. Μάζεψαν περίπου 500 δημοτικά τραγούδια τής Θράκης, μερικά απ’
αυτά μέ τήν οικονομική ενίσχυση τής Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης. Τά
τραγούδια εκείνα τά μετέδιδαν από τό ραδιόφωνο, σέ μιάν εβδομαδιαία εκ
πομπή μισής ώρας από τον σταθμό ’Αθηνών, καί σέ μιάν άλλη εβδομαδιαία
εκπομπή μισής ώρας από τον Ραδιοφωνικό σταθμό τής Κομοτηνής, πρωτεύ
ουσας τής 'Ελληνικής Θράκης. Οι δύο εκπομπές κράτησαν εξη χρόλτα, από
τό 1954 έως τό 1960 περίπου, καί τήν εισαγωγή στά κείμενα έγραφε καί
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άπάγγελνε ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου, ενώ τά τραγούδια έ"/.τελούσε χο
ρωδία υπό τή διεύθυνση τού δραστήριου Παντελή Καβακόπουλου. Οι εκπομ
πές, πού τις παρουσίαζε ή 'Εταιρία Θρακικών Μελετών, είχαν τον τίτλο
«Θμαζικές μελωδίες». Έφτάσαμε στο τέλος τής ομιλίας. Δεν απομένει παρά μια σύντομη μα
τιά στην πορεία πού διανύσαμε, γιά νά ϊδούμε, τί διδακτικό συμπέρασμα πα
ραμένει γιά ολους μας. Ποιο είναι τό δίδαγμα πού παραμένει, πάνω από τή
συσσώρευση τών γνώσεων καί τών λεπτομερειών; Τό δίδαγμα τούτο, κα
τά την προσωπική μου γνώμη, είναι τό εξής: Ό Παπαχριστοδούλου αγά
πησε πολύ τή Θράκη του. 'Τπηρετώντας αύτή τήν ιδέα, τήν υπηρέτησε πολύ
πλευρα. "Έγραψε πολλά δικά του, δημοσίευσε πολλά τών άλλων, καί Αναπό
φευκτα ήταν μοιραίο νά συνθλιβή κάτω από τον όγκο τών σελίδων. Έξέδωκε
πολλά δικά του βιβλία καί 37 ογκώδεις τόμους περιοδικών, 5 τών Θρακικών
καί 32 τού ’Αρχείου Θρακικού Θησαυρού. Δεν είναι όμως μόνο ό όγκος τού
υλικού, αλλά καί ή πολυμέρεια τών άσχετων -θεμάτων. ’Έγραψε κείμενα λο
γοτεχνικά, έγραψε διδακτικά, έγραψε Ιστορικά, γλωσσικά, αρχαιολογικά. "Άλ
λος, με τέτοιες κατα-θλιπτικές προϋποθέσεις πολυμέρειας καί διάσπασης πνευ
ματικής, -θά ήταν αδύνατο νά κάμη συστηματική επιστημονική έρευνα. Ευκί
νητος νοΰς ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου άντελήφθη ενωρίς τό θανάσιμο
τούτο μειονέκτημα. Καί ενώ άλλοι στη θέση του θά είχαν εγωιστικά περιορισθή στον εαυτό τους καί θά είχαν άποτύχει παταγωδώς, ό Παπαχριστοδούλου προχώρησε σέ ένα νέο στάδιο πού τον τιμά ιδιαίτερα. ’Οργάνωνε κάθε
φορά μιά συλλογική προσπάθεια, διαλέγοντας ώς υπεύθυνο τόν πιο ειδικό
στο έκάστοτε θέμα. Καί αφού έθετε στη διάθεσή του κάθε πληροφορία, τόν
άφηνε νά κινηθή ελεύθερα καί υπεύθυνα στον επιστημονικό χώρο τού κλάδου
του. Μάλιστα έπραττε κάθε φορά τό πράγμα τούτο, χωρίς νά ζηλεύη γιά τήν
επιστημονική υπεροχή καί προβολή τών ερευνητών συνεργατών του, χωρίς νά
τους φέρη τό παραμικρό πρόσκομμα, αλλά πάντοτε αποφασισμένος -νά τούς
βοηθή μέ αφοσίωση καί αγάπη.
Θά διερωτηθή κανείς: Α πό πού αντλούσε ό Παπαχριστοδούλου αύτή
τήν αγάπη; Ή απάντησή μου είναι εύκολη: Τήν αντλούσε από τήν ανεξάν
τλητη καλωσύνη τής ψυχής του καί από τήν ανεξάντλητη αγάπη του γιά τή
Θράκη του. Ευτυχισμένες οί πατρίδες πού γεννούν τέτοια τέκνα. Καί τυχερές
οί κοινωνίες, όπου σέ συλλογικές προσπάθειες θά τυχαίνη νά πρωταγωνι
στούν άνθρωποι μέ παρόμοια ψυχικά κίνητρα. Πολύδωρος ΙΙαπαχρισταδούλου: "Ενα σημαντικό παράδειγμα ανθρώπου, άξιο γιά προβολή καί γιά μί
μηση.

ΠΕΝΘΗ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΝΤΙΛΗΣ
Δημοδιδάσκαλος Διδυμοτείχου,
Πολιτευτής
(1883 — 1969)

Ό άποθανών την 17ην παρελθόντος ’Απριλίου Κωνστ. Ποντίδης έχει
νά επίδειξη κατά τον μακροχρόνιον βίον του πλουσιωτάτην εκπαιδευτικήν,
πολιτικήν καί εθνικήν δράσιν. 'Τπήρξεν επί έτη δημοδιδάσκαλος. Πολιτευθείς έπειτα είς τό Διδυμότειχον, την πατρίδα του έτιμήθη με τό βουλευτικόν
αξίωμα. Κατά τάς κινδυνώδεις ημέρας, τάς οποίας διέτρεξεν ή ακραία Θράκική πατρίς αντιμετώπισε μετά παραδειγματικού θάρρους τό εκδικητικόν τότε
μένος των γειτόνων μας Βουλγάρων. ’Ή νοιξε σχολεία, ένεψύχωσε τό διδα
κτικόν προσωπικόν καί έξεδήλωσε λαμπροτάτην κοινωνικήν δράσιν. Έπετέλεσεν ούτως ήρωϊκόν άθλον, άξιον της ευγνωμοσύνης του ’Έθνους, Έκηδεύθη
μετά ζωηρών συγκινητικών εκδηλώσεων καί έτάφη εΐς τό έν Ά θήναις Τρίτον
Νεκροταφεΐον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Είς τάς 8 ’Οκτωβρίου 1969 άπήλθεν έκ τοΰ κόσμου τούτου 6 Νικόλαος
Στυλιανίδης άνήκων είς τ' ανώτερα στελέχη τοΰ Τραπεζιτικοί κόσμου. Έ γεννήθη είς τό Φανάρι τής Κωνσταντινουπόλεως. Έ τυχεν άνωτέρας μορφοόσεως διά τών σπουδών του είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν καί συνεπλήρωσε μετέπειτα ταύτας είς τήν Γαλλικήν Σχολήν Φώρ τής Κωνσταντινουπό
λεως. Μολονότι πολύ νέος κατέλαβε διευθυντικήν θέσιν τραπεζίτου χαράξας
βαθεα ΐχνη είς τήν πολύπλευρον ταύτην σταδιοδρομίαν του. Μετέσχεν ενερ
γούς είς διεθνή οικονομολογικά συνέδρια βοηθούμενος από τήν βαθεΐαν γνώσιν, τών ξένων γλωσσών τήν οποίαν είχεν. ΤΗτο προικισμένος μ’ έμφυτον
καλωσύνην, ή όποια τόν έβοήθησε σπουδαίως είς τήν αγαθοεργόν ύπέρ τής
κοινωνίας δράσίν του. Δεν εφείδετο τών κόπων του διά τήν εΰόδωσιν τοΰ
έργου τής Ε ταιρίας Θρακικών Μελετών. Ή Εταιρία άναγνωρίζουσα τό μέ
γεθος τοΰ κενοΰ, τό όποιον άφήκε διά τής έκλείψεώς του είς τήν προσφιλή
σύζυγόν του κ. Φιφήν, μέλος τοΰ Δ. ΣυμβοιΑίου τής Εταιρίας Θρακικών Με
λετών, συμμετέχει τοΰ μεγάλου πένθους της καί τής απευθύνει τά πλέον ειλι
κρινή συλλυπητήρια.
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