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X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ (1653)

Τίποτα σχεδόν δεν ήταν γνωστό ώς τώρα για τήν πρώιμη ιστορία των 
Κυδωνιών1. Άλλα καί στις άρχές του 19ου αιώνα, δταγ ό οικισμός είχε ήδη 
έξελιχθή άπό άσημο χωριό2 σε πανελληνίως γνωστό πνευματικό κέντρο, οί 
λόγιοι Κυδωνιάτες ελάχιστα, φαίνεται, γνώριζαν για τό πρόσφατο ιστορικό 
παρελθόν τής πόλης τους. Ακόμη καί ό Γρηγόριος Σαράφης (1780-1822), 
σχολάρχης τότε τής «’Ακαδημίας των Κυδωνιών» καί επίδοξος ιστορικός

1. Ή πρωιμότερη γνωστή ώς τώρα άναφορά στις Κυδωνιές άνάγεται στο έτος 1784 καί 
έγινε γνωστή πρόσφατα. Πρόκειται για ένα γράμμα τής 'Ιερός Κοινότητος του 'Αγίου Όρους 
προς τόν οικονόμο τής ευλογημένης Κυδωνιάς Ιωάννη (Δημητρακέλλη)· βλ. Χαράλαμπου 
Γάσπαρη, ’Αρχείο Πρωτάτου. ’Επιτομές μεταβυζαντινών έγγράφων, ’Αθωνικά Σύμμεικτα, 2 
(τού Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών), ’Αθήνα 1991, σ. 61, άρ. 37· πρβλ. σχετικά σχόλια τής 
Άννας Τριαντάφυλλου Παναγιωταρέα, Κυδωνιάτες· άστοί καί πρόσφυγες (Διδακτορική δια
τριβή), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 13. Λίγο παλαιότερο είναι ένα λανθάνον ώς τώρα σημείωμα του 
1753 στόν Πατμιακό κώδικα 600 (’Εγχειρίδιο Γραμματικής), όπου (σ. 348), μεταξύ άλλων, 
γράφεται: Άντεγράφη δέ τό παρόν καί έμεταφράσθη... παρ’έμοΰ ’Αθανασίου ίερομονάχου τού 
Πατρίου κατά τό ,αψνγ' έτος τό σωτήριον έν τη ιερή μονή τού Τιμίου Προδρόμου, τή οΰση έν 
τή περιοχή τών Μοσχοννησίων καί Κηδονίων...· βλ. Άθαν. Δ. Κομίνη, Πίνακες χρονολογημέ
νων πατμιακών κωδίκων, ’Αθήνα 1968, σ. 68 καί πίνακας 148. Ή μονή τού Προδρόμου, στήν 
όμώνυμη νησίδα του κόλπου τών Κυδωνιών, είναι περισσότερο γνωστή άπό τις λυρικές περι
γραφές τοΰ Φώτη Κόντογλου, 2ο Άϊβαλί, ή πατρίδα μου, ’Αθήνα 1962, σσ. 58-60, καί τού 
Ίδιου, Ό ’Αστρολάβος, ’Αθήνα 1975, σσ. 55-57' βλ. καί Γ. Σακκάρη, 'Ιστορία τών Κυδωνιών, 
’Αθήνα 1920 (φωτοτυπική έπανέκδοση, ’Αθήνα 1982), σσ. 9-10.

2. Όταν ό Γρηγόριος Σαράφης (βλ. παρακάτω), γύρω στα 1795, έπήγε στήν Πάτμο γιά νά 
συμπληρώσει τις σπουδές του καί δήλωσε ότι κατάγεται άπό τις Κυδωνιές ή Άϊβαλί, κανείς δέν 
ήξερε ποϋ βρισκόταν ό τόπος αυτός· βλ. τή σχετική άφήγηση του ίδιου του Σαράφη προς τόν 
Άγγλο μισιονάριο W. Jowett στοΰ R. Clogg, «Two Accounts of the Academy of Ayvalik (Kydc- 
nies) in 1818-1819», Revue des Études Sud-Est Européennes 10, 1972. σ 645.



14 X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

τής πόλης3 4, είχε μάλλον άόριστη καί έκ προφορικής μόνο παραδόσεως γνώ
ση γιά τήν προϊστορία τής γενέτειράς του: Είναι διακόσιοι χρόνοι ή καί 
όλίγον τί περισσότεροι ή όλιγώτεροι, καθώς άκούω, άφ’ ού έκτίσθη τό χωρί- 
ον μας*.

Πιό συγκεκριμένες Ιστορικές ειδήσεις παραδίδει τό 1842, άντλώντας άπό 
άγνωστη πηγή, μάλλον προφορική, ό λόγιος Κυδωνιάτης γιατρός Νικ. Σαλ- 
τέλλης5. Κατά τις ειδήσεις αυτές, οί Κυδωνιές συνοικίστηκαν άπό Λέσβιους 
πρόσφυγες «περί τό 1570-1580», άφοΰ όμως πρώτα οί έποικοι αυτοί δοκίμα
σαν να εγκατασταθούν στήν παράλια θέση Καμπακούμ, 30 χιλιόμετρα περί
που ΝΑ των Κυδωνιών, καί κατόπιν στή θέση Έγρί Μποτζάκ, στήν είσοδο 
τοΰ κόλπου τών Κυδωνιών. Τήν ιστορική αύτή παράδοση έπαναλαμβάνουν 
έκτοτε όλοι όσοι άναφέρονται στήν παλαιότερη ιστορία τής πόλης6.

Ή παντελής έλλειψη άμέσων γραπτών πηγών γιά τήν πρώιμη ιστορία 
τών Κυδωνιών καθιστά πολύ σημαντική τή μαρτυρία πού περισώζεται στον 
κώδικα 'Ιεροσολύμων 5097. Πρόκειται γιά κατάστιχο «έλεών» υπέρ τοΰ 
'Αγίου Τάφου, στο όποιο έχουν καταχωρισθή χιλιάδες ονόματα συνδρομη
τών άπό πάμπολλες πόλεις καί χωριά τής Μικρός ’Ασίας, τής έλληνικής 
χερσονήσου καί τών νησιών τοΰ Αιγαίου. Επικεφαλής τής άντιπροσωπείας 
τών 'Αγιοταφιτών καί γραφέας τοΰ Κατάστιχου ήταν ό Κρητικός ιερομόνα
χος Μακάριος. Στις Κυδωνιές έφθασαν οί 'Αγιοταφίτες τή 10η Σεπτεμβρίου 
1653, όπως σημειώνεται στο σχετικό φύλλο (49β bis) καί κατέγραψαν τα 
όνόματα τών συνδρομητών καί τά ποσά πού είσέπραξαν άπό τόν καθένα. 
Δημοσιεύω παρακάτω τις σχετικές εγγραφές, σέ φιλολογική έκδοση, καί 
έπιτάσσω σχόλια. Διατήρησα στά όνόματα τόν τύπο καί τήν πτώση στήν 
όποια άπαντοΰν στο κατάστιχο.

3. Ό W. Jowett σημειώνει στό Ημερολόγιό του (22 Μαΐου 1818) ότι σέ συζήτηση μέ τούς 
τότε δασκάλους τής ’Ακαδημίας τών Κυδωνιών Θεόφιλο Καΐρη καί Γρηγόριο Σαράφη I expres
sed my surprize that they did not write a history ofHaivali, before the traditional memory of its 
origin vanished. Gregorius intimated that he was preparing a history of it· βλ. Clogg, δ.π., σ. 647.

4. Γρηγορίου Σαράφη, Λόγοι ’Εκκλησιαστικοί, έκδ. Γ. Σακκάρη, τύποις «Αρμονίας», 
[Σμύρνη 1909], σ. 50. (’Αντίτυπο τοΰ σπάνιου αύτοΰ βιβλίου ύπάρχει στήν Κεντρική Βιβλιοθή
κη τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί στή Βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών).

5. N. I. Σαλτέλη, Ό Κυδωνιάτης· ποίημα είς άσματα τέσσαρα, ’Αθήνα [πράγματι Σμύρνη] 
1842, σσ. δ'-ε' τής είσαγωγής. Γιά τό βιβλίο αύτό βλ. Άθ. Δ. Χατζηδήμου «Σμυρναϊκή Βιβλιο
γραφία», Μικρασιατικά Χρονικά 6, 1955, σσ. 385-86.

6. Κυρίως: Γ. Σακκάρης, δ.π., σσ. 14-15, καί Ί. Καραμπλιάς, 'Ιστορία τών Κυδωνιών, τόμ. 
Α', ’Αθήνα 1949, σσ. 26-27. Τήν παλαιότερη περί τών Κυδωνιών βιβλιογραφία άνασκοποΰν καί 
σχολιάζουν ή ’Ιωάννα Πετροπούλου, «Γύρω άπό τήν Ιστοριογραφία τών Κυδωνιών», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 3, 1982, σσ. 231-41, καί ή Άννα Τριανταφύλλου Παναγιωτα- 
ρέα, δ.π., σσ. 9-12 καί 195-97.

7. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', Πετρούπολη 1891, 
σσ. 459-60.
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1653, Σεπτεμβρίφ 10' Κυδωνιές χώρα, ’.Ανατολή πέρα.
1 f Μιχάλης άπό τά Παράκιλλα, ό πατήρ Μανόλης, ή μήτηρ Φιρπίνα, 

Γεώργ(ης), γυνή Κουνέτα' εδωσεν άσπρα 60.
2 f Λευτέρη, ό πατήρ Νικόλαος, ή μήτηρ Άμίρισσα' [έξηπλέρωσε],
3 f Κωνσταντής, ό πατήρ Άντών(ης), ή μήτηρ Άλεφάντα· [έπλέρωσε],
4 f Καί ή γυνή αότοΰ Άγγελίνα, ή μήτηρ Σεβαστή, θυγ(ατέρα) Ζαφείρα, 

Άντών(ης), Κωνσταντ(ής)· [έπλέρωσε].
5 f Ζαφείρη, θυγ(ατέρες) ’Αλεξάνδρα, Μελαχρινή, Καροφύλλη, Κυρια- 

ζή· έπλέρωσε.
6 f Παρασκευά, ό πατήρ Μανόλης, ή μήτηρ Μαρούδα' [έπλέρωσε],
7 f Σεβαστή, ό άνήρ Κομνενός τής Κοντούδαινας, ή μήτηρ Ζαφείρα, 

’Ιωάννης' έδωσε άσπρα 60.
8 f Θεοδωρούλα του Γιαννάκη του Κακάρη, ή μήτηρ Μαρούδα, ό άνήρ 

Μανουήλ, Παναγιώτης· έδωσε άσπρα 70.
9 f ’Ιωάννης του Χιώτη, ή γυνή Παλογίνα, ό πατήρ Σεβαστός, Σεβαστή, 

υιοί Δούκας, Διαμαντής4 έδωσε άσπρα 120.
10 f Ξενούλα Πηλιούδας του Χυμευτοΰ' έδωσε άσπρα 45.
11 f Παναγιώτης του Καρα-Γιώργη, ή μήτηρ Μαρούδα, ή γυνή Μελισσι- 

νή, υιοί Κυριάκός, Μαρούδα, Νικόλ(αος), Γιώργης· έδωσε άσπρα 70.
12 f’ Αρμενάκη, ό πατήρ Κομνενός Σπανός, ή μήτηρ Τορνικίνα, ή γυνή 

Παγώνα, Κωνσταντ(ής), Μαρούδα- έδωσε άσπρα 200.
13 f Δημήτρης Χιώτης, ό πατήρ Μιχαήλ, ή μήτηρ Ρήγαινα, ’Αλεξάνδρα- 

έδωσε άσπρα 150.
14 f Ιωάννης Μπινάρη του Σεβαστού, ή μήτηρ Λασκαρίνα, ή γυνή Δέ

σποινα, υιός Γεώργ(ης), Σεβαστός- έδωσε άσπρα 150.
15 f Μιχαήλ του Χιώτη, ό πατήρ Γεώργ(ης), ή μήτηρ Μαρούδα, ή γυνή 

Τεργού, Ρήγαινα, υιοί Δημήτρ(ης), Ρήγαινα, ’Αλεξάνδρα- έδωσε άσπρα 
200.

16 f Σεβαστή- [έπλέρωσε]
17 ’Ιωάννης, Μανόλης, Βενετσίζα, Πάλής.
18 f Σκαρλάτη τοϋ Γεώργη Νταή, ή μήτηρ Θωμαή, Δημήτριος, υιός Πα- 

ρασκευάς- έδωσε άσπρα 120.
19 f Στρατήγης Ιερεύς, ό πατήρ Νικόλαος ίερεύς, ή μήτηρ Σεβαστή, ή 

γυνή Ρήγαινα, υιοί Γεώργ(ης), Κωνσταντ(ής), Δουκάκης- έδωσε άσπρα 
100 καί ή γυνή 120.

2Θ f Δούκας τοϋ Νικολ(άου), πατήρ τοϋ Παρασκευάδενων, ή μήτηρ Φραν- 
τζέσκα, Άμίρισσα- έδωσε άσπρα 150.

21 f Παρασκευάς τρΰ Στρατή Σκουλή, ή γυνή Μελισσινή, ’Αλεξάνδρα, 
υιός Διαμαντής- έδωσε άσπρα 150.

22 f ’Αλέξανδρος τοϋ Κομνενοϋ, ή μήτηρ Τορνικίνα, ή γυνή Σεβαστή, υιοί 
Διαμαντής, Στρατής, Σιναχερή- έδωσε άσπρα 100.

23 f Γεώργη Πατζόλα έπίτροπος, ό πατήρ Δημήτριος, ή μήτηρ Θωμαή, ή 
γυνή Άγγελίνα, υιός Στρατής, Λάραινα, Μιχαήλ- έδωσε άσπρα 50.
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Κώδ. Ίεροσ. 509, φ. 49β bis: Εγγραφές συνδρομητών 
τού Άγιου Τάφου άπό τις Κυδωνιές, 1653.
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24 f Φιλιππής τοΰ Μικέ, έπίτροπος, ό πατήρ Μιχαήλ, ή μήτηρ Καλή, ή 
γυνή Άγγελίνα, υιοί Άβαγιανός, Άμίρισσα, Χρυσαυγή· εδωσε άσπρα 
200.

25 f ’Αρχοντιά τής Λυκίνας, άνήρ Κομνενός, υιός Νικόλαος· εδωσε άσπρα
100.

26 f Κωνσταντής του Κανονίτζη, ή μήτηρ Άλεφάντα, ή γυνή Άγγελίνα· 
εδωσε άσπρα 615.

27 f Άθούλα Στρατηγιώταινα, ή μήτηρ Φωτεινή, ό πατήρ Δημήτρης- εδω
σε άσπρα 55.

28 f Μανόλης του ’Αρβανίτη, ή γυνή Κοντύλω, ό πατήρ Γεώργ(ης), ή 
μήτηρ Μαρούδα· εδωσε άσπρα 60.

29 f Τζεργαζή του Φαμιλιώτη, ή γυνή Ράλαινα, ή μήτηρ Ρήγαινα, ό πατήρ 
’Ανδρόνικος, Θεοδωρή, Κωνστ(αντίνος), ’Αλεξάνδρα- εδωσε άσπρα 50.

30 f Κομενή, ή μήτηρ Άφράτη τής Μεσημέραινας, ό πατήρ Γιώργης, 
Δημήτρης του Χαλά· εδωσε άσπρα 25.

31 f Παρασκευάς Πογιατζή, ό πατήρ Νικολός, ή μήτηρ Μάλτα, ή γυνή 
Παρασκευή, υίοί Σεβαστός, Καταξινή, Μάλτα· εδωσε άσπρα 100.

32 f ’ A βρόμης, ό πατήρ Χιόνης, ή μήτηρ Χατού, ή γυνή Μαρούδα, υιοί 
Χιονής, Μιχαήλ, Γεώργ(ης)· εδωσε άσπρα 120.

33 f Παρασκευάς ίερεύς, πατήρ Γεώργ(ης), ή μήτηρ Σεβαστή, ή γυνή 
’Αλεξάνδρα, θυγ(ατέρα) Σεβαστή· εδωσε άσπρα 150.

Μοσκονήσι καί Πουζάκη - νούλα.

Ή λέξη έξηπλέρωσε στήν έγγραφή 2 καί οί λέξεις έπλέρωσε στις έγγραφές 3, 4, 5, 6 καί 16 
έχουν διαγραφή. Τήν έγγραφή 17 έγραψε έκ τών υστέρων άλλο —άδέξιο— χέρι μεταξύ τών 
έγγραφών 16 καί 18. Όπως έξηγεΐ ό γραφέας του καταστίχου Ιερομόναχος Μακάριος στο φ. 4β, 
ό σταυρός έπάνω άπό τό πρώτο όνομα μιας έγγραφής δηλώνει δτι τά όνόματα πού άκολουθοϋν 
γράφτηκαν για νά μνημονεύονται στήν Πρόθεση· δν άντί σταυρού σημειώνεται ένα Μ ή μ, 
σημαίνει δτι τά όνόματα τής έγγραφής πρέπει νά μνημονεύονται σέ Σαραντάρια. 1 2

1. Στις παραπάνω 33 έγγραφές, πού άντιστοιχοϋν σέ Ισάριθμες —διευρυ- 
μένες κατά κανόνα— οικογένειες, μνημονεύονται όνομαστικά 172 πρόσωπα. 
Δέν είναι δυνατό νά υπολογίσουμε τί ποσοστό άντιπροσώπευαν τά 172 αύτά 
πρόσωπα έπί τοΰ συνολικού πληθυσμού τών Κυδωνιών τής έποχής έκείνης. 
"Αν λάβουμε όμως υπόψη δτι σέ καθένα άπό τά 27 χωριά τής Μυτιλήνης, πού 
έπισκέφθηκαν οί Άγιοταφίτες κι έγγράψανε συνδρομητές, άντιστοιχοϋν 
κατά μέσον δρο 11 έγγραφές, μπορούμε νά εικάσουμε δτι οί Κυδωνιές —μέ 
33 έγγραφές— ήσαν συγκριτικά ένα μεγάλο χωριό.

2. Όπως σημειώθηκε ήδη, κατά τήν ιστορική παράδοση, οί άρχικοί 
έποικοι τών Κυδωνιών προέρχονταν άπό τήν άντικρινή Μυτιλήνη. Γλωσσο- 
λογικές μελέτες, μάλιστα τοΰ άλλοτε γυμνασιάρχη καί ιστορικού τών Κυδω-
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νιών Γ. Σακκάρη8, έδειξαν ότι καί στις άρχές άκόμη του 20οΰ αιώνα το 
γλωσσικό Ιδίωμα πού επικρατούσε στις Κυδωνιές ήταν τό λεσβιακό, με μι
κρές μόνο έπιδράσεις άπό ιδιώματα άλλων έλληνικών τόπων, άπό τούς όποι
ους προέρχονταν μικρές ομάδες μεταγενεστέρων έποίκων. Τό συμπέρασμα 
αυτό επιβεβαιώνεται κατά βάση καί άπό τή μελέτη των βαπτιστικών ονομά
των καί των επωνύμων πού άπαντοΰν στο έκδιδόμενο παραπάνω κείμενο. Μέ 
τή διαφορά ότι, πέρα των προδήλως λεσβιακής καταγωγής κατοίκων, ση
μαντικό ποσοστό τού πληθυσμού των Κυδωνιών τό 1653 καταγόταν άπό τή 
Χίο καί άπό ελληνικές κοινότητες τής δυτικής Μικρός ’Ασίας.

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι σέ τρεις εγγραφές (άρ. 9, 13, 15) δηλώνε
ται ρητά ή χιακή καταγωγή τού άρχηγοΰ τής οικογένειας. Στις τρεις αύτές 
εγγραφές μπορούμε άδιστάκτως να προσθέσουμε δύο άκόμη (άρ. 21 καί 24), 
όπου τά μνημονευόμενα ονόματα (επώνυμο Σκουλής, βαπτιστικά Διαμαντής, 
Φιλιππής, Μικές, Καλή) μαρτυροΰνται επανειλημμένα στή Χίο9, ένώ δεν 
άπαντοΰν ούτε μια φορά στις χίλιες σχεδόν εγγραφές (μέ 4.500 περίπου 
ονόματα) άπό τή Μυτιλήνη, άλλα ούτε καί στις 334 έγγραφές άπό κοντινές 
κοινότητες τής Μικρός ’Ασίας (μέ 1.600 περίπου ονόματα). Συνήθη όχι μόνο 
στή Μυτιλήνη, άλλα καί στή Χίο, ήσαν τά ονόματα Άβαγιανός (άρ. 24), 
Άθούλα (άρ. 27), Άμίρισσα (άρ. 2,20, 24), Άρμενάκης (άρ: 12), Θωμαή (άρ. 
18, 23), επών. Κακάρης (άρ. 8), Κομνηνή (άρ. 30), Λασκαρίνα (άρ. 14), Με- 
λισσινή (άρ. 11, 21), Ρήγαινα (άρ. 13, 15, 19, 92)10. "Ωστε μπορούμε νά 
υποθέσουμε ότι ένα μέρος άπό τά πρόσωπα αυτά ήσαν χιακής καταγωγής.

Σημαντικό επίσης ποσοστό άπό τούς τότε κατοίκους των Κυδωνιών φαί
νεται ότι καταγόταν άπό χριστιανικές κοινότητες τής Μικρός ’Ασίας. ’Ονό
ματα, όπως Πάλής (άρ. 17) < Μπαλής, Σιναχερή (άρ. 22), Άβράμης καί 
Χατού (άρ. 32), δέν άπαντοΰν —ή άπαντοΰν σπανίως (άνάμεσα σέ χιλιάδες 
άλλα ονόματα)— ούτε στή Μυτιλήνη ούτε στή Χίο, ένώ άπαντοΰν πάμπολ- 
λες φορές στις εγγραφές άπό μικρασιατικές κοινότητες (Φιλαδέλφεια, Κού- 
λα, Θυάτειρα, Μαγνησία κ.ά.): 35 φορές τό Μπαλής, 15 φορές τό Σιναχερή ή 
Σιναχερής, 10 φορές τό Χατού ή Χατή11. ’Αλλά καί άπό τήν κυρίως Ελλάδα 
φαίνεται ότι προερχόταν ένα μικρό ποσοστό τών τότε Κυδωνιατών, άν κρί
νουμε άπό τό έπώνυμο ή παρωνύμιο ’Αρβανίτης (άρ. 28) καί τό επίσης άρβα-

8. Γ. Σακκάρη, «Περί τής διαλέκτου των Κυδωνιέων έν συγκρίσει προς τάς λεσβιακός», 
Μικρασιατικά Χρονικά 3, 1940, σ. 74 κέ.

9. Γιά τό χιακό έπώνυμο Σκουλής βλ. Ίάκ. Βισβίζη, «Αί μεταξύ τών συζύγων περιουσιακοί 
σχέσεις εις τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν μετ’ άνεκδότων νοταριακών έγγράφων», Έπετη- 
ρϊςτοΰ ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου (τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών) 1,1948, σσ. 
112-13. Για τά Διαμαντής, Φιλιππής, Μικές, Καλή βλ. Γ. Ζολώτα, 'Ιστορία τής Χίου, τόμ. 1 β, 
’Αθήνα 1923, σσ. 259-261, καί Πηνελόπης Στάθη, «Τό άνέκδοτο 'Οδοιπορικό του Χρύσανθου 
Νοταρά», Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά I, 1984, σσ. 246-47, 249-50.

10. Ζολώτα, δ.π., σσ. 258-61, 271, 289-90, 532-33.
11. Οί έγγραφές άπό τις μικρασιατικές κοινότητες στα φφ. 57-63 του κατάστιχου.
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νίτικο επώνυμο Μπινάρης ( = δίδυμος, άρ. 14). Κατά τα λοιπά τό μεγαλύτερο 
μέρος των ονομάτων (βαπτιστικών καί επωνύμων) μαρτυρεί τή λεσβιακή 
προέλευση τής πλειονότητας των κατοίκων, άφοΰ τα ονόματα αύτά τά συ
ναντούμε πάμπολλες φορές στις έγγραφες των 'Αγιοταφιτών άπό οικισμούς 
τής Μυτιλήνης12.

3. Τά 172 πρόσωπα πού μνημονεύονται στις 33 έγγραφες τού κατάστιχου 
φέρουν 73 διαφορετικά βαπτιστικά ονόματα καί 15 επώνυμα ή παρωνύμια. 
Τά περισσότερα άπό τά βαπτιστικά ονόματα ήσαν —καί πολλά είναι άκό- 
μη— σε πανελλήνια χρήση, άλλα όμως είναι είτε δυσερμήνευτα, είτε αμάρ
τυρα άπό άλλη πηγή, είτε άπαντοϋν έδώ σέ ίδιάζοντα τύπο καί άπαιτοΰν 
επομένως κάποιο σχολιασμό, αν δεν σχολιάσθηκαν ήδη στήν προηγούμενη 
παράγραφο. ’Αμάρτυρα άλλοθεν καί δυσερμήνευτα είναι τά βαπτιστικά Πη- 
λιούδα (άρ. 10) καί Τζεργαζής (άρ. 29)· επίσης τά επώνυμα Πατζόλας (άρ. 23) 
καί Κανονίτζης (άρ. 26). Γνωστή είναι ή συνήθεια (ιδίως στή Μυτιλήνη, 
Λήμνο, Χίο καί στίςΔκτές τής Προποντίδας) νά χρησιμοποιούνται βυζαντι
νά επώνυμα ώς βαπτιστικά13. Στήν κατηγορία αυτή άνήκουν τά Κομνενός 
(άρ. 7, 12, 22, 25), Δούκας (άρ. 9, 20) καί τό υποκοριστικό Δουκάκης (άρ. 19) 
καί τά άνδρωνυμικά Κομενή (άρ. 30) < Κομνηνή, Λασκαρίνα (άρ. 14), Πα- 
λογίνα (άρ. 9) < Παλαιολογίνα, Ράλαινα (άρ. 19) καί κατ’ άναγραμματισμό 
Λάραινα (άρ. 23), Μελισσινή (άρ. 11, 21), Τορνικίνα (άρ. 12,22) < Τορνίκης, 
Καταξινή (άρ. 31) < Κατακουζηνή14. Παράδοξα ήχούν σήμερα τά βαπτιστι- 
κά Χυμευτός (άρ. 10), Σιναχερή (άρ. 22) καί άλλού Σιναχερής < Σεναχιρίμ, 
Λυκίνα (άρ. 25) < Λουκίνα, Άθούλα (άρ. 27 < Περμαθούλα < Περμαχούλα 
< Ύπερμάχω, Άλεφάντα (άρ. 3, 26) < Άνυφάντα, Κουνέτα (άρ. 1), Άμί- 
ρισσα (άρ. 2, 20, 24) < Άμιράς, Μάλτα (άρ. 31), Τεργού (άρ. 15) < Έργού15.

12. Οί έγγραφες άπό τή Μυτιλήνη στα φφ. 11-47 τοΰ καταστίχου.
13. Δ. Β. Βαγιακάκου, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν 

Έλλάδι, Αθήνα 1964, σ. 171 κέ., με σχετική βιβλιογραφία· βλ. καί X. Γ. Πατρινέλη, «Ειδήσεις 
για τήν έλληνική κοινότητα τής Προύσας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7, 1988- 
89, σ. 36.

14. Όλα σχεδόν τά όνόματα αύτά άπαντοϋν έπανειλημμένα καί στις έγγραφες των 'Αγιοτα- 
φιτών άπό τή Μυτιλήνη καί τις έλληνικές κοινότητες τής Μικρός ’Ασίας (Θυάτειρα, Μαγνη
σία, Κουλά, Φιλαδέλφεια, Σμύρνη κ.δ.).

15. Για τό Χυμευτός βλ. Κ. Άμαντου, Γλωσσικά Μελετήματα, Αθήνα 1964, σσ. 276-78,306. 
Τό Σεναχιρίμ (προφανώς άπό τον βιβλικό Σενναχηρίμ· βλ. Δ' Βασ. ιη', 13 κέ., Ήσ. λς'-λζ', Β' 
Παραλ. λβ') άπαντά ώς βαπτιστικά καί ώς έπώνυμο ήδη άπό τον 13ο αί.· βλ. Ί. Συκουτρή στά 
'Ελληνικά 2,1928, σσ. 278,301, καί Σπ. Λάμπρο στον Νέον Έλληνομνήμονα 7,1910, σσ. 31,43, 
142. Τό Λυκίνα καί Λουκίνα καί Λουκινέττα άπαντά καί στις έγγραφές άπό τή Μυτιλήνη· έπίσης 
τό Περμαθούλα, Περμαχούλα, Περμαθού· ύποθέτω ότι ό άρχικός τύπος ήταν 'Υπερμάχω καί όχι 
Παραμυθία, όπως πιστεύει ό Άθαν. Μπούτουρας, Τά νεοελληνικά κύρια όνόματα ΐστορικώς 
καί γλωσσικώς έρμηνευόμενα, ’Αθήνα 1912, σ. 96. Σημειωτέον ότι ό Άλέξ. Παπαδιαμάντης 
παρέχει τον τύπο Περμαχού (βλ. "Απαντα, εκδ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, τόμ. 2, ’Αθήνα 
1982, σσ. 136-139-41). Τό Τεργού ύποθέτω ότι είναι παραλλαγή τοϋ βαπτιστικοΰ Έργού (καί
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4. Σέ 25 άπό τις 33 έγγραφες σημειώνονται καί τα χρηματικά ποσά πού 
είσέπραξαν οί 'Αγιοταφίτες. Οί εισφορές αυτές κυμαίνονταν άπό 25 έως 615 
άσπρα. Συνολικά είσέπραξαν άπό τις Κυδωνιές 3.170 άσπρα, ήτοι 127 άσπρα 
κατά μέσον δρο άπό κάθε συνδρομητή. ”Ας σημειωθή, γιά λόγους συγκρί- 
σεως, δτι σέ τρεις κοινότητες τής Μυτιλήνης (Μεσαγρό, Παράκιλλα, Τζου- 
καλοχώρι) ό άντίστοιχος μέσος όρος εισφοράς ήταν 232 άσπρα. "Ας προ- 
στεθή άκόμη, γιά νά γίνει πιό συγκεκριμένη ή άγοραστική άξια των 127 
άσπρων, δτι τήν έποχή έκείνη άντιστοιχοΰσαν περίπου στήν άξια 14 οκάδων 
πρόβιου κρέατος ή 42 οκάδων ψωμιού16 17.

5. ’Αξιοσημείωτο είναι δτι στήν έπιγραφή τού έκδιδομένου κειμένου ό 
'Αγιοταφίτης ιερομόναχος Μακάριος χρησιμοποιεί τόν τύπο Κυδωνιές, ένώ 
στά χρόνια τής άκμής τής πόλης καί μετέπειτα χρησιμοποιείται άπαρέγκλι- 
τα ό άσυνίζητος τύπος Κυδωνίαι ή Κυδωνιές. Φαίνεται δτι προηγήθηκε μιά 
περίοδος άβεβαιότητας ώς προς τόν άκριβή τύπο τού ονόματος: ό λόγιος 
ιερομόναχος ’Αθανάσιος ό Πάτμιος τό 1753 γράφει τώνΚηδονιων(βλ. σημ. 
1), στο γράμμα τής *1. Κοινότητος τού 'Αγίου Όρους τό 1784 χρησιμοποιεί
ται ό τύπος τής Κυδωνιάς (βλ. σημ. 1), σέ χάρτη τού 1790 σημειώνεται: 
Kidognis11, ό Choiseul-Gouffier, πού πρώτος άπό τούς ξένους περιηγητές 
άφιέρωσε μιά παράγραφο στις Κυδωνιές, γράφει Kidonia18.

6. Τέλος, άξια σχολιασμού είναι ή άκροτελεύτια σημείωση τού 'Αγιοτα- 
φίτη Μακαρίου: Μοσκονήσι καί Πουζάκι - νούλα, πού σημαίνει δτι τούς δύο 
αύτούς γειτονικούς προς τις Κυδωνιές οικισμούς τούς έπισκέφθηκε μέν, άλ- 
λά δεν είσέπραξε τίποτα άπό αύτούς. Στό δυσάρεστο αύτό γεγονός άναφέρε- 
ται δ Μακάριος καί στήν έκθεση πού υπέβαλε γιά τήν δλη περιοδεία του 
στον τότε πατριάρχη Ιεροσολύμων Παΐσιο (1645-1660) καί πού φρόντισε νά 
τήν καταχωρίσει καί στό κατάστιχο (φφ. 3β-4β): ...εν Σύμη καί εν Πάτμω, 
ευλογήσει καί αυτούς ό Κύριος δτι εύλαβώς μάς έδέχθησαν. Λέρο, Κως, 
Σάμος, Μοσκονήσια δεν μάς έδέχθησαν καί σύντομα ό Χριστός τούς επαί-

Έργούσα), πού άπαντά καί στή Μυτιλήνη. Γιά τα Κουνέτα, Άλεφάντα, Άμίρισσα καί Μάλτα 
βλ. Μπούτουρα, δ.π. Γιά τό Άμιράς-Άμίρισσα βλ. καί Στ. Ξανθουδίδη στή Λαογραφία 7,1923, 
σσ. 369-70.

16. Οί υπολογισμοί έγιναν μέ βάση τά δεδομένα πού παραθέτουν οί Σπ. Άδραχάς, «Νομι
σματικές προσαρμογές, ις'-ιζ' αί. Ρυθμίσεις καί άντιδράσεις», Τά 'Ιστορικά τχ. 1, 1983, σ. 30, 
καί Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις ιστορικών τουρκικών έγγράφων, τόμ. 2, Ηράκλειο 1977, σσ. 
273, 372.

17. Τόπος καί Εικόνα, 18ος αιώνας, τόμ. 1, ’Αθήνα 1979, μεταξύ των εικόνων 125 καί 126.
18. Voyage pittoresque de la Grèce, τόμ. 2A, Παρίσι 1809, σ. 73. Ή παράγραφος αύτή 

φαίνεται δτι προστέθηκε έκ τών υστέρων, μετά τή δεύτερη παραμονή τού Choiseul-Gouffier 
(1785-1792) στήν Ανατολή, άφοδ γίνεται έμμεση μέν άλλά σαφής άναφορά στή διδασκαλία του 
Βενιαμίν Λεσβίου στις Κυδωνιές, ό όποιος όμως άρχισε νά διδάσκει έκεϊ μετά τό 1799· βλ. 
Ρωξάνης Άργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λέσβιος καί ή εύρωπαϊκή σκέψη τοΰ 18ου αιώνα (Διδα
κτορική διατριβή), Αθήνα 1983, σσ. 50-51.
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δευσεν. Όσο για τό Πουζάκι είναι προφανές ότι πρόκειται για τον φερόμενο 
ώς προσωρινό οικισμό τών έκ Μυτιλήνης έποίκων Έγρί Μποτζάκ (τουρκ. 
Egri-Bucak = Καμπύλη "Ακρα, όπως μεταφράζει ό Σαλτέλλης· βλ. παραπά
νω)19, ό όποιος όμως δεν έγκαταλείφθηκε, όπως άποδεικνύεται τώρα, άλλά 
συνέχισε να υπάρχει καί μετά τον συνοικισμό τών Κυδωνιών.

19. Πρβλ. Σακκάρη, δ.π., σσ. 15-16.
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