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ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ —21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961
υπο στεφανου δ. ημελλου

Κατόπιν τής ύπ'αριθ. 42391/10 Ιουνίου 1961 έντολής τής Συγκλήτου τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών μετέβην επί ενα μήνα, από 22 Ιουλίου — 21 Αύγούστου
1961, είς τήν περιοχήν Ξάνθης πρός συγκέντρωσιν εκείθεν πληροφοριών περι τοΰ
κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού. "Ινα ό επιδιωκόμενος σκοπός διά τής αποστο-
λής ταύτης εκπληρωθη κατά τό δυνατόν καλύτερον, έπεσκέφθην καί είργάσθην μό-
νον είς τέσσαρα χωρία, ήτοι τά "Αβδηρα, Μάνδραν, Κιμμέρια καί Κ υ -
ψ έλη ν, κείμενα έν τφ κεντρικώ καί νοτίφ τμήματι τοΰ νομοΰ Ξάνθης έν μέσω
ευρειών καί εύφορων πεδιάδων \

Εις τά "Αβδηρα (παλαιότερον ώνομάζετο Μπουλούστρα) πρώτον στα-

1 Λαογραφικήν καί μουσικήν άποστολήν είς τήν περιφέρειαν Ξάνθης είχον πραγμα-
τοποιήσει κατά Σεπτ. - Όκτώβριον τοϋ 1965 οί συντάκται τοΰ Λ. Α. Δημ. Πετρόπονλος καί
Σπ. Περιατέρης. Ή αποστολή εκείνη είχεν ώς άντικείμενον τήν έξέτασιν ευρείας περιοχής
περιλαμβανούσης πολλά χωρία. Ώς έκ τοΰτου τό συγκεντρωθέν έξ εκάστου τών χωρίων
ύλικόν υπήρξε κατ' άνάγκην λίαν περιωρισμένον. Τό σχηματισθέν χφον εΰρηται κατατεθει-
μένον έν τφ 'Αρχείφ ύπ' αΰξ. άρ. 2157. Έν αύτφ υπάρχει ΰλη περιλαμβάνουσα ποικίλα φσμα-
τα, έθιμα κ.ά. καί έκ τών έρευνηθέντων ύπ' έμοΰ χωρίων 'Αβδήρων (σ. 110-136 καί 138)
καί Κιμμερίων (σ. 137-151). Έπί ταινιών ετι μαγνητοφώνου ήχογραφήθησαν μελφδίαι
φσμάτων καί λαϊκών χορών. Λαογραφική ΰλη έκ τών αύτών χωρίων εχει δημοσιευθή καί έν
τφ βιβλίφ «Λεύκωμα άναμνηστικό γιά τά πεντάχρονα τής Φιλοπροόδου 'Ενώσεως Ξάνθης»,
Ξάνθη 1958, σ. 72-76, 78-79 (έξ'Άβδήρων) καί 70-72 (έκ Κιμμερίων), ενθα καί ίστορικαί κ.ά.
περί τών χωρίων πληροφορίαι ώς καί έν τφ τοπικφ περιοδικφ «Θρακικά Χρονικά». Προσ-
θετέον ότι νεωστί άπεστάλη είς τό Λ. Α. χειρόγραφον έξ 'Αβδήρων ύπό Δημ. Ά. Δανδαλίδον,
περιέχον ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, οικογενειακού καί κληρονομικού δικαίου, κοινωνι-
κών σχέσεων, έθιμα κατά τήν γέννησιν καί τόν γάμον καί δημώδη ίατρικήν, άτινα όμως κατά
μέγα μέρος έχουν δημοσιευθή είς τά μνημονευθέντα «Θρακ. Χρονικά», τεύχ. 1 (1960), 2(1961),
3 (1961) καί 5 (1962). Τό χειρ. είναι ήδη κατατεθειμένον έν τφ Λ.Α· ύπ" αΰξ. άρ. 2402.

Διά λαογραφικούς σκοπούς είχε μετ' άλλων έπισκεφθή καί τά περί ών ό λόγος χωρία ό
Στίλπ. Κνριαχίδης κατά τό 1920. Ούτος είς μελέτην του έξετάζει τήν περιοχήν τής Δυτ· Θρά-
κης γενικώτατα άπό άπόψεως γεωγραφικής, συνθέσεως πληθυσμού καί γλωσσικής. (Ίδέ Λεξικ.
Άρχεΐον, τόμ. 6 (1921), σ. 362-387).

3 Έκ τής βυζαντινής λέξεως Πολύστυλον. Ίδέ Στίλπ. Κνριαχίδην, 'Αφιέρωμα είς
Γ. Ν. Χατζιδάκιν, 'Αθήναι 1921, σ. 170-171.
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θμόν τής αποστολής μου, διέτριψα έπί πλείονα ή εις τά άλλα χωρία χρόνον καί
τοΰτο, διότι τό χωρίον κατοικείται κατ' αποκλειστικότητα υπό γηγενούς πληθυσμού,
ώς έ'ν τινι μέτρω και τό χωρίον Κιμμέρια (μοναδικά χωρία μέ γηγενή πληθυσμόν
εις τόν νομόν Ξάνθης), έκ τοΰ όποιου και κυρίως μέ ένδιέφερε νά συγκεντρώσω
λαογραφικήν ύλην.

Τό χωρίον κείμενον παρά τά αρχαία "Αβδηρα, τήν πατρίδα τοΰ φιλοσόφου
Δημοκρίτου, κατοικείται σήμερον ύπό 1300 περίπου κατοίκων πάντων, ώς έλέχθη,
γηγενών. Ούτοι όμιλοΰν υπερηφάνως, ώς άλλοι 'Αθηναίοι, έπιτραπήτω ή σύγκρι-
σις, περί τής καταγωγής των, αναφερόντες ότι δέν έδέχθησαν ποτέ εις τό χωρίον
των εποικισμούς 'Ελλήνων προσφύγων ή Τούρκων. Τών τελευταίων πραγματικώς
ούδέν ίχνος, τέμενος ή άλλο έρείπιον, υπάρχει έν τω χωρίω- Έξ άλλου τήν ύπερη-
φάνειαν τών κατοίκων ένισχύει τό γεγονός ότι είναι άπόγονοι, ώς λέγουν, τοΰ
μεγάλου τής αρχαιότητος Άβδηρίτου φιλοσόφου, τοΰ οποίου τό όνομα φέρουν
σήμερον τά πλείστα καταστήματα τοΰ χωρίου.

Ό κατά παράδοσιν λαϊκός πολιτισμός εύρίσκεται ενταύθα, ώς κατά κανόνα
πανταχού τής Ελλάδος συμβαίνει, εν υποχωρήσει, τά δέ στοιχεία αύτοΰ παρουσιά-
ζουν σήμερον άνάμιξιν μετ° άλλων όθνείων, τό μεν διότι κατά τό 1913 μετφκησεν
όμαδικώς ό πληθυσμός λόγω τής καταλήψεως τής περιοχής ύπό τών βουλγαρικών
στρατευμάτων εΐς τήν εντεύθεν τοΰ ποταμού Νέστου Ελλάδα, ένθεν επανήλθε κα-
τά τό 1919, τό δέ λόγω τής συχνής επικοινωνίας τών κατοίκων μετά τών ποικίλης
προελεύσεως παροικούντων πληθυσμών. Έξ άλλου ή διάδοσις τοΰ ραδιοφώνου
καί τοΰ γραμμοφώνου συνετέλεσαν σημαντικώς εΐς τόν παραγκωνισμόν τών πα-
λαιών φσμάτων καί χορών καί τήν άντικατάστασίν των διά τών συγχρόνων. Ούτω
βλέπει τις Ιν τφ κέντρω τοΰ χωρίου «πίσταν», ένθα κατά τάς εσπέρας, ΐδίςι κατά
to θέρος, χορεύονται σύγχρονοι ευρωπαϊκοί χοροί.

Κατόπιν τούτου προσεπάθησα καί έπέτυχα νά συγκεντρώσω στοιχεία κατά
τό δυνατόν τής πρό τοΰ 1913 περιόδου, άτινα καί δίδουν τήν πραγματικήν καί
γνησίαν εικόνα τοΰ έκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού τοΰ χωρίου.

Ή γειτονική πρός τά "Αβδηρα Μάνδρα, ήτις άπωκίσθη μετά τήν Μι-
κρασιατικήν καταστροφήν, κατοικείται ύπό προσφυγικού πληθυσμοΰ 1000 περί-
που ψυχών. Πάντες έ'χουν ώς πρώτην πατρίδα των τό Σαριδογάνιον Νικομήδειας
τής Μικρός 'Ασίας. Εκεί, κατά σωζομένην μέχρι τού νΰν παράδοσιν, εΐχον φθά-
σει ώς άποικοι εκ Θεσσαλίας καί 'Ηπείρου πρό 350 περίπου ετών

1 Ίδέ σχετικώς Άδαμαντ. Ά. Βαχαλοπούλον, Ό Δερβίσης, ήτοι οί έν Τουρκία Χριστια-
νοί κατά τόν Μεσαίωνα, Μυθιστορία πρωτότυπος, τόμ. 1, έν 'Αθήναις 1884, σ. ι' κ.ά. Πρβλ.
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Έν τή Μάνδρα, ώς διεπίστωσα, γνωρίζουν ολίγα μόνον πολύστιχα παλαιά
$σματα. 'Αντιθέτως γνωρίζουν τουρκικά τοιαύτα, οίον μοιρολόγια κτλ., τά όποια
προθύμως οί προβεβηκότες ίδίςι τήν ήλικίαν ςίδουν μετά μεγάλης ευκολίας. Πρό
τής έγκαταστάσεώς των είς τήν νέαν πατρίδα των οί πρόσφυγες ούτοι διήλθον έκ
τής περιοχής τοϋ Βόλου, έ'νθα καί παρέμειναν προσωρινώς έπί τινα έτη. Είς τήν
περιοχήν ταύτην τής παλαιάς Ελλάδος έξέμαθον άσματα αδόμενα έκεί, τά όποια
γνωρίζουν μέχρι σήμερον καί οί σχετικώς νεώτεροι. Ούτω καταγράψας παρά τίνων
πληροφορητών τό §σμα: τώρα τά πουλιά τώρα τά χελιδόνια, εις δύο
γνωστάς παραλλαγάς 1 καί πληροφορηθείς κατ' αρχάς ύπ' αυτών ότι τό έγνώρι-
ζον έκ τών γονέων των, οΐτινες ηδον τοΰτο εις τήν «πατρίδα», διεπίστωσα κατό-
πιν, ότε ηθέλησα παρά πολλών νά επαληθεύσω τήν πληροφορίαν ταύτην, ότι
επρόκειτο περί ςίσματος, όπερ ειχον μάθει, καθ' 8ν χρόνον διέμενον έν Βόλφ
προσωρινώς.

Έν τή κοινότητι Κιμμερίων (τουρκ. Κουγιούνκιοϊ), κειμένη εις άπόστα-
σιν 4 χιλ. άπό τής Ξάνθης καί έπικοινωνούση διά πυκνής αστικής συγκοινωνίας
μετ' αυτής, κατοικοΰν περί τούς 1100 γηγενείς "Ελληνες μετά πολυαρίθμων Τούρ-
κων. Παρά τό χωρίον υπάρχει έτι μικρός συνοικισμός έκ 300 κατοίκων προσφύ-
γων έκ Προύσης τής Μικράς 'Ασίας.

Διάφορον τέλος εντελώς όψιν παρουσιάζει ό εις τήν κοινότητα Εξοχής υπα-
γόμενος καί έκ 430 κατοίκων συγκείμενος συνοικισμός Κυψέλη. Πρόκειται έν-
ταΰθα περί νησΐδος, ένθα λαλείται ή γνωστή αρβανίτικη διάλεκτος ώς μητρική
γλωσσά. Πάντες οί κάτοικοι κατάγονται έκ τής Ιμβράσου Άδριανουπόλεως 'Ανα-
τολικής Θράκης, ένθα, ώς μέ έπληροφόρησαν, υπάρχουν πολλά χωρία έν οΐς ομι-
λείται ή διάλεκτος αύτη. Καί εις Άνατολικήν Θράκην όμως έφθασαν, ώς λέγουν,
Ικ Βορείου "Ηπείρου όρμηθέντες, διωχθέντες έκεΐθεν ύπό τίνος πασά. Εις τήν
σημερινήν των πατρίδα ήλθον μόνον μετά τήν άνταλλαγήν τών πληθυσμών.

Γενικώς περί τών έρευνηθέντων χωρίων σημειοΰμεν τά έξης.

Κυρίαν άσχολίαν τών κατοίκων αυτών αποτελεί ή καλλιέργεια τοΰ περίφη-
μου είς τόν κόσμον καπνοΰ τής περιφερείας Ξάνθης. Εις τήν έργασίαν ταύτην απα-
σχολούνται σχεδόν δι' όλου τοΰ έτους άνδρες, γυναίκες καί οί παίδες ακόμη, διότι
αύτη απαιτεί πολλάς έργατικάς χείρας, ίδίςι κατά τήν έποχήν τής συγκομιδής τοΰ

καί Παν τ. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία ιής Μικράς 'Ασίας [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων
βιβλίων], 'Αθήναι 1921, σ. 203.

1 Ίδέ περί τούτου Γεωργ. Κ. Σπνρώάκη, Τό δημώδες ιίομα «ό ΰπνος τοΰ άγούρου καί
ή λυγερή», Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 229-248.
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καπνού. Οί κάτοικοι τών Κιμμερίων εργάζονται κατά μέγα ποσοστόν καί ώς κα-
πνεργάται εΐς τά μεγάλα εργοστάσια τής πόλεως Ξάνθης. Ειδικώς είς τούς πρόσ-
φυγας έχουν δοθή κλήροι δι' άναδασμοΰ τής γής, τούς οποίους καλλιεργούν φιλο-
πόνως. Σπουδαίαν ένασχόλησιν τών κατοίκων αποτελεί καί ή καλλιέργεια σιτηρών
και άλλων δημητριακών.

Τό έπίπεδον γενικής μορφώσεως τοΰ λαοΰ είναι σχετικώς χαμηλόν. Εις τοΰ-
το συντελεί, νομίζω, και ή διαμόρφωσις τοΰ εδάφους, ήτις ώς ελέχθη, είναι πεδινή,
άλλά καί αί πολλαί καταστροφαί, δηώσεις καί κακουχία ι, τάς οποίας έχει κατά τά
τελευταία τελευταία έ'τη ύποστή. Σημειωτέον δ' έτι ότι μέχρι πρό 40 περίπου ετών
διετέλει ό λαός τής Θράκης ύπό τόν επαχθή τουρκικόν ζυγόν.

Τό κέντρον, μετά τοΰ οποίου οί κάτοικοι τών χωρίων κυρίως επικοινωνούν,
είναι ή πόλις τής Ξάνθης, ήτις έχει καταστή μέγα καπνεμπορικόν κέντρον. Τήν
έπικοινωνίαν μετ' αύτής διευκολύνουν οί υπάρχοντες αύτοκινητόδρομοι. 'Εν τή
πόλει λαμβάνει χώραν άπαξ τής εβδομάδος λαϊκή άγορά (παζάρι), εΐς 8 συγκεν-
τροΰται εκάστοτε ίκανώτατον πλήθος χωρικών ποικίλης προελεύσεως. Ή έπιμειξία
ούτω πάντων τών κατοίκων τού νομού είναι συνηθέστατον φαινόμενον.

Έκ τών έρευνηθέντων χωρίων κατέγραψα ποικίλην λαογραφικήν ΰλην, ήτις
καλύπτει σχεδόν πάσας τάς έκδηλώσεις τού κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμοΰ. Ή
ύλη αύτη περιλαμβάνει: α')Έκ τοΰ ύλικοΰβίου, ειδήσεις περί τού ενδύμα-
τος τής λαϊκής οικίας, τοϋ γεωργικοΰ βίου κ.ά. β') έκ τοΰ πνευματικού βίου
μαγικάς καί δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, μαντικήν, δημώδη ϊατρικήν,
δημώδη μετεωρολογίαν, Ιπωδάς 7, άσματα πολύστιχα 135, δίστιχα 23, παραδόσεις
45, ευτράπελους καί άλλας διηγήσεις 14, παροιμίας 43, παραμύθια 8 καί γ') Ικ
τοΰ κοινωνικού βίου, τά κατά τήν γέννησιν, γάμον και τελευτήν έθιμα,
ειδήσεις λατρείας, παίγνια 7 κ.ά.

Τό έκ τής άνωτέρω λαογραφικής ύλης σχηματισθέν χειρόγραφον σύγκειται
έκ 454 σελ. τετραδ., σχ. 8ου μεγ., εύρηται δέ νΰν κατατεθειμένον εν τφ Λαογραφι-
κή) Άρχείφ ύπ'αύξ. άριθμ. 2392.

Έξ άλλου έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου BUTOBA, λειτουργούντος διά
ξηρών στοιχείων, ηχογράφησα 85 μελωδίας ασμάτων καί λαϊκών χορών. Έκ τού-
των δύο άσματα είναι τουρκικά, εν άρβανίτικον καί δύο έκκλησιαστικοί ύμνοι1.

1 Πρός τούς συντελέσαντας εΐς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης κ.κ. Κωνστ.
Στεργιόπουλον, νομάρχην, Σωτήριον Μόσχου, πρόεδρον τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης,
'Αλέξ. Τσεντικόπουλον, καθηγητήν Θεολογίας, Στέργιον Κεμανειζήν, καθηγητήν Θεολογίας,
τούς προέδρους καί γραμματείς των κοινοτήτων 'Αβδήρων καί Κιμμερίων, ώς καί πρόςπάντας
τους προθυμοτάτους πληροφορητάς μου, έκφράζω καί εντεύθεν τάς άπειρους ευχαριστίας μου.
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Σημαντικόν μέρος τής συγκεντρωθείσης ώς άνω ύλης αποτελούν τά κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν έθιμα, τά όποια κατέγραψα κατά τό δυνα-
τόν λεπτομερώς εκ τών χωρίων 'Αβδήρων καί Μάνδρας. Τά τοΰ πρώτου χωρίου
άναφερόμενα εΐς τόν γηγενή τής Θράκης πληθυσμόν, ήσκοΰντο κατά τό πλείστον
κατά τήν πρό τοΰ 1913 περίοδον, ώς μέ διεβεβαίωσαν άριστοι έκ τών 'Αβδήρων
πληροφορηταί, έν ώ τά τοΰ δευτέρου κατά τήν πρό τοΰ 1922 περίοδον, ότε ό προσ-
φυγικός πληθυσμός τής Μάνδρας έζη καί έδρα εΐς τό εν Μ. 'Ασίρ; Σαριδογάνιον.

Σπουδαίας σημασίας έτι είναι τά λατρευτικά έθιμα τών χωρίων τής Θράκης.
Μεταξύ αύτών σημαντικήν θέσιν κατέχει τό έ'θιμον τών καλουμένων «κουρμπα-
νιών», άτινα άποτελοΰν δημοτελεις θυσίας, τελουμένας καί μέχρι τής σήμερον, εΐ
καί πως έξησθενημένως, εΐς όλόκληρον τήν περιοχήν τής Θράκης τόσον μεταξύ
τοΰ γηγενούς όσον καί τού προσφυγικού πληθυσμού Χαρακτηριστική περι-
γραφή αύτών, ώς διετύπωσεν αύτήν ό έν 'Αβδήροις συνταξιούχος ιερεύς 'Απόστο-
λος Δανδαλίδης, έξ ης σχηματίζει τις ΐδέαν τινά περί τής παλαιοτέρας άλλά καί
τής νΰν άσκήσεως τοΰ έθίμου, έχει ώς άκολούθως.

Τής Άγιας Παρασκευής, τοΰ Άγιου ' Α&ανααίον (2 Μαΐου), του Άγιου Προ-
φήτη Ηλία, τοΰ 'Αγίου Ιωάννου (τών γενεθλίων) πήγαιναν δώρα λεγόμενα, αρνιά,
μοσχάρια, βόδια, άγελάδες. Αύτά τά πήγαιναν ε τό πρωί τής εορτής δαοι κάτοικοι
ή&ελαν νά δωρήσουν. Αύτά τά 'χανε τάμα. Έπήγαιναν 'ς τόν παπα και του 'λεγαν :
έχω ένα άρνί σήμερα τάγμα 'ς τήν 'Αγία Παρασκευή. Ό παπάς τό δηλώνει 'ς τό
βιβλίο και παίρνει τό όνομα τον άθρώπου αύτοννον καί τό μνημονεύει 'ς τήν εκ-
κλησία. "Οταν δέν φθάοονν τά σφαχτά, αγοράζει και ή εκκλησία. Τω καιρω έκείνω
αγόραζε και ή εκκλησία. Αύτά τά δηλώνονν άπό βραδίς, γιά νά έ'χη γνώσι ή εκκλη-
σία. Τήν ημέρα τής εορτής τά σφάζουν έξω άπό τό κωδωνοστάσι καί πάει τό αίμα
απάνω 'ς τόν τοίχο τού κωδωνοστασίου. 'Σ τόν "Αι Θανάση τό αΐμα πού σφάζουν
χύνεται πίσω άπό τό ιερό. Εκεί τά σφάζουν. Και 'ς τόν Προφήτη 'Ηλία καί 'ς τόν
"Αγιο 'Ιωάννη πίσω άπό τό ιερό τά σφάζουν.

Τά σφάζουν αθρωποι πού βάνει ή εκκλησία. 'Εξνπηρετανε τήν εκκλησία
αυτοί. Τόν παλαιό καιρό έσφάζανε πολλά, έπί Τουρκίας, καί εξακολουθεί και μέχρι
τοϋδε, άλλά τώρα σφάζονν όλιγώτερα. Άντί πενήντα ή εξήντα πον σφάζανε *ς τόν
"Αι Θανάση τώρα σφάζονν οχτώ- δέκα.

Τό κρέας τό βράζανε σέ καζάνια μέσα. Κατόπι είναι έτοιμο πρός διανομή.

1) Περί τών θυσιών τούτων γενικώς, τοΰ τρόπου τελέσεως καί τοΰ σκοποΰ εΐς δν απο-
βλέπουν ίδέ Γεωργ. Ά. Μέγα, θυσία ταύρων καί κριών έν τη ΒΑ Θράκη, Λαογρ., τόμ. 3
(1911-12), σ. 148-171.
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Ση μπαίνουν οί καμπάνες Ιδιαιτέρως, μαζεύεται δ κόσμος δλος και γίνεται ενα είδος
δοξολογίας. Βγάζουν ενα κουρμπάνι (ταψί) βρασμένο και τεμαχισμένο και τό διαβά-
ζει ό παπάς 'ς τό νάρτηκα μέσα. Διαβάζει ευχή τοΰ εδέσματος τών κριών, τά
κουρμπάνια λεγόμενα. Άφοΰ τά διαβάζη, πιάνουν υστέρα καί τό 'ρίχνουν 'ς τά αλλα
κρέατα. "Ολοι οί αθρωποι ϋά περάσουν και θά χαιρετήσουν τήν Άγια Παρασκευή
ή τόν Άγιο 'Αθανάσιο ή τόν Προφήτη 'Ηλία ή τον "Αι Γιάννη. Ό παπάς υστέρα
τους δίνει αρτο βουτηγμένο μέσα σέ κρασί· Δίπλα δ μάγερας δίνει 'ς τόν καθένα
και τό κουρμπάνι. Τά μικρά τεμαχισμένα, που θά περισσέψουν μέσ* 'ς τό ταψί, τά
ρίχνουν μέσα 'ς τά μεγάλα καζάνια, γιά νά εύλογηθοΰν. Οί παλαιότεροι έβαζαν τρα-
πέζια και έκάθιζαν καϊ έτρωγαν δλοι καί οί ξένοι. "Ο,τ ι είχε ευχαρίστησι έρριχνε
κάθε ένας 'ς τόν δίσκο γιά τήν εκκλησία. "Οσο περίσσευε τό έδιναν 'ς τά σπίτια. Βα-
στούσαν λογαριασμό. "Οσα σπίτια δέν έπαιρνα 'ς τό πρώτο παναύρι, τους έδιναν
'ς τό δεύτερο ή τό τρίτο. Τώρα μόνο διαβάζουν τό φαγητό 'ς τήν εκκλησία καί τό
παίρνουν 'ς τό πιάτο ή ς τό χαρτί. Τρώνε λίγο καί τό αλλο πού είναι αγιασμένο τό
παίρνουν καί τό πάνε 'ς τά σπίτια των. Τά καζάνια πού βράζουν μέσα καί οι κου-
τάλες και όλα πρέπει νά είναι γανωμένα· Πρώτα ήτανε ξύλινες μεγάλες κουτάλες.
"Ολα τά σηκώτια τά κάνουν ιδιαιτέρως μέ το ρύζι πιλάφ' καί τό μοιράζουν κ' εκεί-
νο μαζί. Ό καθένας άπό τό σπίτ πηγαίνει καί πιάτα. Τά ζώα αυτά ή τά αγοράζουν
έκεΐνοι πού τά έχουν τάγμα ή τά φέρνουν άπό τό κοπάδι τους.

Τά αρνιά ή τά βόδια πού πηγαίνουν γιά τάγμα τά βγάζει καί ζωντανά καί
σφαγμένα ή εκκλησία 'ς τήν δημοπρασία (μεζάτ). Τά ψητά τά έπαιρναν παρέες καί
κατεβαίνανε 'ς τό χωριό ή 'ς τόν "Αι Θανάση και τά ετρώγανε. Αύτό γίνεται,
γιά νά ενισχύσουν τήν εκκλησία. Τής 'Αγίας Παρασκευής έπήγαιναν κατσίκια καί
αρνιά καί οί Τούρκοι εδώ. Τίς κόττες τίς παίρνουν τά παιδιά καί τίς γυρίζουν 'ς τή
δημοπρασία (γίνεται είδος πλειοδοτικοΰ διαγωνισμού). Ό ένας βάζει τόσα ό άλλος
παραπάνω, ό άλλος παραπάνω, γιά νά ενισχύσουν τήν εκκλησία. "Οταν ένα ζφο
είναι θηλυκό καλό, δέν τό σφάζουν κατόπιν συνεννοήσεως μέ τόν άφιερωτήν. Αύτό
τό βγάζουν 'ς τήν δημοπρασία. 'Σ τή θέσι τον καμμιά φορά βάζουν αλλο κρέας
πού αγοράζουν (χφ., σ. 23-27) (ίδέ είκ. 1 καί 2).

Έκ τών έθιμικών ενεργειών ενδιαφέρον παρουσιάζουν ενταύθα μεταμφιέ-
σεις καί μιμικαΐ παραστάσεις λαμβάνουσαι χώραν πρό τής ένάρξεως τής σποράς·
îôÎQt κατά τά παλαιότερα έτη, ότε δηλ. ή περιοχή τής Θράκης εύρίσκετο ύπό τόν
τουρκικόν ζυγόν. Ούτω τότε προτού βγοΰν γιά νά σπείρουν, μέσ' τό χωριό
εβγαίνανε νέοι καί φορούσανε γυναικεία ρούχα καί αντρικά ρούχα κ έχορενανε. Ο
ένας ήταν αράπης, έβαζε γιά καμπούρα χόρτο ή μπαμπάκι· ό άλλος ήταν αγροφύ-
λακας μέ μιά κονμπούρα καί μιά μαχαίρα. ' Ο αράπης έβανε μουτζούρες 'ς τά μον-
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τρα του, εβαζε και μια ψάϋα 'ς το κεφάλι τον, γιά νά μή τον καταλάβουν ποιος
είναι. 'Σ τή μέση καί ς τήν πλάτη ε'βαζε δ αράπης κουδούνια. Έβγαίνανε κ επη-
γαίνανε 'ς τά σπίτια τοϋ χωριού. "Οταν άνταμώνανε μιά παρέα άπο δώ και μιά
παρέα άπο 'κέϊ ετσακωνόντανε. 'Υπάρχει μέρος πού λέγεται Τζαμάλα μεζαρϊ (μνή-
ματα αυτών πού κάνουν τή τζαμάλα). Αυτό είναι ανάμεσα "Αβδηρα Μέλισσα. Έκεί
υπάρχουν ακόμα πέτρες, ήταν μνήματα. "Εξω 'ς τΙς πόρτες τών σπιτιών εχόρευαν
και έκαναν αστεία. Τους έδιναν 'ς τά σπίτια άπό ενα πιάτο σιτάρι. Τό σιτάρι τό μα-
ζεύανε και τό πονλούαανε.

I
%
" · .- : β

OF

ψ , rjî

Είκ. 1. Παρασκευή τοΰ *κονρμπανιοϋ» εν 'Αβδήροις.

"Αλλος ντύνονταν γριά γυναίκα. 'Αλλοι κορίτσια. Σ' αλλο σπίτι κάνανε πώς
παντρενανε τις νέες. Σ ' αλλο πώς ξεγεννούσανε μιά γυναίκα, σ' αλλο κάνανε τούρ-
κικο γάμο. Τά σιτάρια τά πονλούαανε και διασκεδάζανε τήν αλλη μέρα. Αυτά γίνον-
ταν (, άλλά τά παλαιά χρόνια, επί τουρκοκρατίας.

Αυτός πού εκανε τόν άγροφύλακα είχε μιά παλιά κουμπούρα και μιά μα-
χαίρα. Ό αγροφύλακας ήταν χωροφύλακας. "Εβλεπε γύρω γύρω τί γινότανε. Τις
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γυναίκες τις είχαν ξεχωριστά καί τις φώναζαν. Το έλεγε δ άράπης 'ς τόν αγροφύλα-
κα καί δ αγροφύλακας τήν φώναζε. Ό άράπης ήταν δ γενικός αρχηγός (χφ., σ. 43-
44, Άβδηρα).

Είκ. 2. Διανομή τον *κουρμπανιοΰ» προ τής εκκλησίας εν Άβδήροις

Ή μιμική αύτη παράστασις τής Τζαμάλας δεν έσκόπει ασφαλώς να προκα-
λέση τήν διασκέδασιν τών λαμβανόντων μέρος καί τόν γέλωτα τών θεωμένων
αυτήν. Πρόκειται αντιθέτως περί ενεργείας συμβολικού χαρακτήρος, λαμβανούσης
χώραν έν αρχή τής σποράς καί εχούσης ώς σκοπόν, όπως δια τής συμπαθητικής
μαγείας ΰποβοηθηθή ή φύσις, νά έπαναφέρη εις τήν ζωήν τόν ριφθεντα είς τήν
γήν σπόρον, ήτοι νά ΰποβοηθηθή ή έπιτυχία τής σποράς. Α! μιμικαί αΰται ενέρ-
γειαι είναι γενικώτερον γνωσται έν Θράκη, παρουσιάζουσαι πολλάς ποικιλίας

Έκ τών άπαντωσών εν· τή περιοχή παραδόσεων σημαντικόν ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν αί άναφερόμεναι εις τόν Μέγαν Άλέξανδρον, ώς αί δύο κατωτέρω.

α') Θέλουν νά πουν ότι *ς τήν Παναγία άπό κάτω, 'ς τό δρόμο άπάνω, επά-
τηαε το Άλογο τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί έμεινε ή πατημασιά του άπάνω 'ς τήν
πέτρα, το πέταλο του. Αυτό τό μέρος είναι 'ς τήν Ξάνθη άπάνω (χφ., σ. 358, Κιμ-
μέρια).

1 Ίδέ σχετικώς καί Γεωργ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας,
'Αθήναι 1957, α. 25-26.
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ff) Ό Μέγας Άλέξαδρος είχε τό στρατό του και έδωσε μια διαταγή νά σφα-
χτούν όλοι οι γέροι. "Ανω άπό τά πενήντα τις έσφαξε όλοι και έμειναν κάτω άπό τά
πενήντα. "Ενας στρατιώτης τόν μπαμπά τον τόν έκρυψε, δεν τόν σκότωσε. Αιέει,
μπαμπά μου, θά κρυφτής, δεν θά βγής καθόλου έξω, νά διοϋμε τί θά γίνη· "Ηθελε
ό Μέγας Άλέξαδρος νά πάη 'ς τόν Παράδεισο με δυο τρεις άλλοι άλλά τά αλόγα δεν
πήγαιναν. Αιέει αυτός 'ς τό στρατό, πώς θά κάνωμε νά βγουν τά αλόγα 'ς τόν Πα-
ράδεισο. Ό στρατός ήταν νιέος. Δεν ξέρουν τί νά κάνουν. Πάει αυτός ό γιος πού 'χε
τον πατέρα τ κρυφά, λίέει, πατέρα, δ Μέγας Άλέξαδρος θέλει νά πάη 'ς τό Παρά-
δεισο, τ άλογα δεν πήγαιναν. Αιέει ό πατέρας τον στρατιώτη' λιέει, θά πής ν άφιο-
νίσονν τ' άλογα, νά τά ποτίσουν άφιόνι καί τότε θά πάνε στον Παράδεισο.

Τότες τ άφιόνιασαν τ' άλογα, μέθυσαν τ αλόγα καί μπήκε αυτός μέσ' 'ς τόν
Παράδεισο. Αυτός τότε είδε εκεί μιά πολύ ώραία γυναίκα, πεθαμένη όμως. Άλλά
πεθαμένη θέλησε νά τήν προσβάλη.

Πού είπαμε γιά τ* άφιόνι ρώτησε τό στρατιώτη ποιος σού τό 'πε εσένα αυτό
τό πράμα. Κ' είπε ό στρατιώτης, εγώ τον μπαμπά μου τόν έκρυψα κι αυτός μου 'πε
ν άφιονίσωμε τά αλόγα- Τότες είπε δ Μέγας Άλέξαδρος, γέρος δε θά σφαχτή άπό
δώ κ εκεί. Κ' έγλύτωσαν οί γέροι.

Τότες αυτή ή ώραία γυναίκα πού ήθελε νά τή προσβάλη δ Μέγας Άλέξα-
δρος γέννησε τήν πανούκλα (χφ., σ. 183-186).

Περί τής πρώτης τών παραδόσεων τούτων σημειοϋμεν, ότι είναι εύρύτερον
γνωστή καί εΐς τούς κατοίκους τής πόλεως Ξάνθης. Πρόκειται περί ίχνους μικρού
εΐς σχήμα πετάλου, όπερ έ'χει άποτυπωθή έπί βράχου κειμένου παρά τήν άγουσαν
όδόν άπό Ξάνθης πρός τό μοναστήριον τής Παναγίας, κείμενον έπί υψώματος
πρός βορράν τής Ξάνθης (ίδέ είκ. 3). Παρά τίνων ήκουσα ότι πρόκειται περί τοϋ
ίχνους τοϋ πετάλου τοϋ ίππου τοϋ Αγίου Γεωργίου καί ουχί τοϋ Μεγ. 'Αλεξάν-
δρου. Ώς πιστεύω, ή άποψις αύτη είναι μάλλον ύστερογενής.

Ή δευτέρα παράδοσις προέρχεται έκ συμφυρμοϋ δύο παραδόσεων. Ή πρώ-
τη τούτων συνιστά τό πρώτον μέρος τής ώς άνω παρατιθεμένης, ένθα τό έπεισό-
διον τής διαταγής τοϋ 'Αλεξάνδρου περί σφαγής τών γερόντων έν συνδυασμώ με-
τά τής έπιθυμίας αύτοϋ, όπως μεταβή εΐς τόν Παράδεισον (προφανώς εδώ υπάρ-
χει αναχρονισμός). Πάντα ταϋτα προέρχονται έκ τών παρά Ψευδοκαλλισθένει ίστο-
ρουμένων. Κατά τοϋτον μέλλων ό 'Αλέξανδρος νά πορευθή διά μέσου σκοτεινών
τόπων παρέλαβε μεθ' εαυτού νέους στρατιώτας, καταλείψας όπισθεν αύτοϋ τούς
γέροντας καί τάς γυναίκας. Δύο τών στρατιωτών όμως παρακούσαντες συμπαρέλα-
βον καί τόν γέροντα πατέρα των, όστις έν τή κρισίμω στιγμή αναδεικνύεται ό σω-
τήρ τοΰ βασιλέως, νουθετήσας αύτόν διά τοΰ υιού του πώς τάς δυσχερείας θά ύπερ-
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νικήση. Τό έπεισόδιον τής εγκαταλείψεως των γερόντων μεγαλοποιηθέν, κατά τόν
Ν. Γ. Πολίτην, παρεστάθη ώς φόνος των γερόντων κατά προσταγήν τοΰ 'Αλεξάν-
δρου \ Έν τή πραγματικότητι δηλ. ούδεμία σχέσις τών τοιούτων παραδόσεων
υπάρχει πρός ύπάρχον έ'θιμον γεροντοκτονίας.

Πρός τό δεύτερον μέρος τής παραδόσεως συμφωνεί καί βουλγαρική εκ Περ-
λεπέ Μακεδονίας. Κατ' αύτήν βασιλεύς άνόσιος συνέρχεται νεκρά· Μετά παρέ-
λευσιν εννέα μηνών έπανερχόμενος βλέπει τήν γαστέρα αύτής έξωγκωμένην, ην
λακτίσας διαρρηγνύει. Έκ τής διαρραγείσης γαστέρος έγεννήθη ή Πανώλης, ήτις
έφόνευσε πρώτον τόν πατέρα της 8.

Elu. 3. "Ιχνος επί βράχου του πετάλου τοΰ ϊππον τον Μεγ. 'Αλεξάνδρου.

Μεταξύ τών άλλων παραδόσεων κατέγραψα έν Άβδήροις τήν πολλαχοΰ τοΰ
Ελληνικού χώρου γνωστήν τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, έν ή συνυφαί-
νεται τό έπεισόδιον τής ζωντανεύσεως τών τηγανισμένων ψαριών. ®Η παράδοσις
έχει ώς εξής κατ' άφήγησιν Λαζάρου Παμπουχτσιόγλου, έτών 80.

Ό Παλαιολόγος πον ήταν βασιλεύς τής Κωσταντινοπόλεως και οταν κατα-
πολεμούσαν τήν Κο>σταντινόπολι είχε όχνρά μεγάλα, ήταν άκαταπολέμητη, τέτοια

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. 3, έν 'Αθήναις 1901, σ. 594-595.

2 Ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1204. Κατά σχε-
τικήν παράδοσιν έκ Νάξου έκ τής διαρραγείσης γαστέρος τής νεκράς, μεθ' ής ό Μέγας 'Αλέ-
ξανδρος συνήλθε ν, έγεννήθη ή Γοργόνα (ίδέ άνωτ., σ. 294-295 τοΰ παρόντος τόμου, ενθα καί
βιβλιογραφία σχετική πρός τάς άναφερομένας είς τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον παραδόσεις).



λαογραφικη αποστολη εισ περιοχην ξανθησ 415

δχυρά είχε. "Οπου 'ς το κάστρο υπήρχε μιά θύρα μυστική, οπου πήγε ενας εφιάλτης
άπο τούς δικούς μας και πρόδωσε αυτή τή θύρα και μπήκαν απ' αυτή. 'Επήγε κά-
ποιος και τό είπε τού βασιλιά, πού ήταν με τόν Πατριάρχη, ότι έσπασαν τά τείχη.
' Ο βασιλιάς θάμαξε καί λέει. Αυτό είναι πού δέν θά μπορέσω νά τό πιστέψω. Θά τό
πιστέψω, äv τά ψάρια αύτά, πού είναι μισοτηγανισμένα εδώ πεταχτούνε καί ζωντανέ-
ψουνε· τότε θά τό πιστέψω. Και πεταχτήκανε τά ψάρια. Αύτά τά ψάρια είναι πέντε.
Πρό ολίγα χρόνια επί τών ημερών μου πέθανε ενα καί τό σηκώσανε μέ μεγάλη
παράκλησι. Τώρα είναι εκεί καί είναι μισοψημένα. "Οσοι πηγαίνουνε, πηγαίνουνε και
τά βλέποννε (χφ., σ. 32-33) 1.

Έκ τών αιτιολογικών παραδόσεων ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εξής θρη-
σκευτική.

Ol Εβραίοι έβραζαν πετεινό καί κάποιος πήγε καί τούς λέει '· δ Χριστός άνε-
στήθηκε. Λέει, äv χτυπήση τά φτερά του αυτός δ πετεινός, πού βράζει, καί σηκωθή
τότε θ' άνεστηθή κι δ Χριστός. 'Εκείνη τή στιγμή σηκώθηκε δ πετεινός καί έκτύπη-
σε τά φτερά του καί τις ράντισε μέ τά ζεματιστά νιρά καί έμειναν σημάδια 'ς τά
προσωπά τους. 'Από τότε δλοι οί 'Εβραίοι έχουν ψιλά ψιλά σημάδια σάν ευλογιά
(χφ, σ. 211, "Αβδηρα).

"Ομοια ή άνάλογα επεισόδια, ώς τό τής ζωντανεύσεο)ς τοΰ πετεινού, δι' ού
έν προκειμένω θαυμαστώς βεβαιοϋται ή παράδοξος φανεϊσα άνάστασις τοΰ Χρι-
στού, απαντούν ομοίως είς πολλάς παραδόσεις Ελληνικός άλλά καί άλλων λαών

Περί τών ασμάτων παρατηροΰμεν ότι έν τοις χωρίοις îôîqc Άβδήροις καί
Κιμμερίοις, ένθα καί ό γηγενής Θρακικός πληθυσμός, άπαντοΰν πλείστα ασματα
οίον παραλογαί, άκριτικά, κλέφτικα, έρωτικά κ.ά., άτινα εύρίσκομεν ομοίως καί έν
τη λοιπή Ελλάδι. Εντελώς τοπικόν είναι τό ασμα τοΰ Πέτκου, όστις παρίστα-
ται ώς ληστής άλλά καί διώκτης τών Τούρκων'. Τοΰ άσματος τούτου, τοΰ οποίου
ηχογράφησα καί τήν μουσικήν4, τό κείμενον είναι, καί)' όσον τούλάχιστον γνω-
ρίζω, άνέκδοτον, έ'χει δέ ώς εξής.

Μια Κυριακή κ' ένα πρωί
βγήκε δ Πέτκος, γιά νά δη

1 Όμοιας παραδόσεις Ιδέ έν Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', ενθ' άνωτ., σ. 21,
άρ. 31-32 καί τόμ. Β', σ. 656-657.

5 Ίδέ παρά Ν. Γ. Πολίτη, ένθ' άνο)τ.

* Ίδέ σχετικώς περί τούτου καί έν χειρ. A.A. 2157, ενθ' άνωτ., σ. 101, 130,149-150, ένθα
καί τά κείμενα τοΰ φσματος ώς καί ηχογραφήσεις αύτοΰ έκ Ξάνθης, 'Αβδήρων καί Κιμμερίων.

1 Ίδέ καί χειρ. A.A., ενθ' άνωτ.
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βγήκε, γιά νά σεργιανίξη,
τά λημέρια του νά δείξη.
5 Νά κ ένας μαντζονρης πον περνά
καί γιά rd βόδια τόν ρωτά.
— Βρε μαντζονρη, τί γυρεύεις
'ς τά λημέρια μ τί χαλεύεις.
Τρανά δ Πέτκος κονμπονριά,
10 δέν τόν έπρόκανε καμμιά.

Φεύγει δ μαντζονρης και γλυτώνει
και τόν Πέτκο παραδώνει.
Δέ σέ φοβούμαι, βρε σκνλί,
γιατί τον Κώστα α τ Άϊβαλι
15 και τόν Κώστα'ς τήν παρέα
δπον μπή τά βγάζει πέρα.
(Χφ., σ. 88, "Αβδηρα).

Έξ άλλου εις τούς έκ Μικράς 'Ασίας πρόσφυγας είναι γνωστά ςίσματα δι*
ών εξιστορούνται τα κατορθώματα τών Ελλήνων στρατιωτών κατά τήν Μικρα-
σιατικήν έκστρατείαν, θρηνούνται αί συμφοραί, τάς όποιας υπέστησαν οί κάτοικοι
καί ό στρατός ή περιγράφονται αί φονικαί μάχαι, αΐτινες έ'λαβον χώραν εκεί. Ιδού
Ιν έξ αύτών, όπερ αποτελεί μάλλον συγκόλλησιν σχετικών διστίχων.

Τήν Πέμπτη πολεμήσανε μέσα 'ς τήν Μαγνησία,
παραδώσανε το στρατό και τή Μικρά Άσίγια·
Έσκι Σεχέρι τρομερό και σνρματοπλεμένο,
μας έχεις κάψει τήν καρδιά, παναθεματισμένο-
5 Πέφτανε °βίδες σά βροχή, οβίδες σά χαλάζι

κι αντά τά 'Ελληνόπαιδα καθόλου δέν τά νοιάζει.
"Αιντε, Μονοταφά Κεμάλ πασά, έβγα 'ς τό παραθύρι,
νά δής τά 'Ελληνόπουλα, πώς πολεμούν 'ς τήν Σμύρνη.
Πολλές μαννάδες φόρεσαν, πολλές ντνθήκαν μαύρα,
10 εμάθαμε πώς χάθηκε τό δεύτερο τό τάγμα.

'Σ τήν Πόλι σφάζουν πρόβατα, 'ς τήν Σμύρνη τά δαμάλια
και μέσα 'ς τό Έσκι ΣεχΙρ σφάζουν τά παλληκάρια.
(Χφ., σ. 289, Μάνδρα).
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Mission folklorique à la région de Xanthe (Thrace),

par Steph. Imellos

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique aux villages
Abdira, Mandra, Kimméria et Kypséli de la Thrace occidentale.

Dans un recueil de 454 pages il transcrit un matériel folklorique très
divers. Il a enregistré .sur bandes de magnétophone 85 chants et danses
populaires.

Dans son exposé l'auteur décrit tout spécialement des coutumes inté-
ressantes des villages ci-haut mentionnés, comme le sacrifice collectif de
la communauté, qui a lieu au cours de certaines fêtes, des travestissements
mimiques avant les semailles, parle des légendes relatives à Alexandre le
Grand ainsi qu'à la chute de Constantinople. Il publie également deux
chansons d'un intérêt local.

Δ'·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΙΤΩΛ1ΑΝ KAI AKAPNANIAN
(3 ΙΟΥΛΙΟΥ-2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961)
υπο σπυρ. δ. περιστερη

Έκ τής περιοχής τοΰ νομοΰ Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας εγένετο τό πρώτον
περισυλλογή δημώδους μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως κατά τήν εκεί άποστολήν
μου τό θέρος τοΰ έτους 1957 *.

Ή συλλογή αύτη Ικ 336 ηχογραφήσεων τής μουσικής φσμάτων καί χορών
δέν ήδύνατο νά θεωρηθη ώλοκληρωμένη, διότι παρέμεναν πολλοί συνοικισμοί, οι
όποιοι δέν ειχον ερευνηθή. Έκ τούτου πρός συμπλήρωσιν τής εργασίας ταύτης
εΐργάσθην κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας εΐς τάς επαρχίας Ξηρομέρου καί Τριχωνί-
δος καί εΐς χωρία τινά τής Παραχελωίτιδος * περιοχής άπό 31? 'Ιουλίου μέχρι
2«? Αυγούστου 1961. Ή εργασία αύτη ήρχισεν εκ τοΰ χωρίου Γουρ ιά Μεσολογ-
γίου, οπου εΐχον προετοιμασθή σχετικώς τραγουδισταί καί όργανοπαϊκται τοΰ τό-
που υπό τοΰ έκ τοΰ χωρίου τούτου καταγομένου συλλογέως καί μελετητοΰ τής λαο-

1 Βλ. σχετικήν εκθεσιν είς τήν 'Επετηρίδα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 9-10
(1955-1957), σ. 422-424.

' Χωρία τής επαρχίας Μεσολογγίου κείμενα έπί τής αριστεράς όχθης τοΰ ποταμού Ά-
χβλφου πρός τάς έκβολάς του.


