
II ΧΡΥΣΟ ΚΕΡΑΜΟΣ

Γράψας άλλοτε1 περί τοΰ έν τή ασιατική ακτή τοΰ Βοσπόρου θαλεροί 
προαστείου Χρυσοκεράμου κα'ι των εν αύτώ αγιασμάτων και αρχαιοτήτων, 
κρίνω σκόπιμον νά επανέλθω εις τό θέμα, έπανορθών τοπογραφικήν ανα
κρίβειαν, σχετικήν προς τό όνομα τοΰτο, ήν άνέγνων έν τω κανονισμώ τής 
κοινότητος Κουσγουνδζουκίου, ον άρτι διεξήλθον..

Έν τω προλόγφ τοΰ κανονισμού τούτου δηλοΰται ότι κατά την κοινο
τικήν εορτήν τής 23 Απριλίου 1920, καθιερώθη εις τό προάστειον τοΰτο 
τό όνομα Χρυσοκέραμος, έπι τή βάσει μαρτυρίας εξ ανεκδότου έργου τοΰ 
αειμνήστου Βασ. Ραπτοπούλου, «καίτοι άλλοι αποδίδουν αυτό εις τό Τσεγ- 
κέλκιοϊ, έπι ασθενών εικασιών στηριζόμενοι».

Ό συντάκτης τοΰ προλόγου, αναφέρουν τά υπό τών παραδοξολόγαιν 
Κωδινοΰ καί ’Ανωνύμου λεγάμενα «ή πέραθεν τοΰ Στενού λεγομένη έκκλη- 
σία εκτίσθη υπό 'Ιουστίνου καί Σοφίας καί διά χρυσών κεράμων στεγασθεΐσα 
έλαβε καί τό όνομα Χρυσοκέραμος», φαίνεται ότι στηρίζεται εις αυτά καί δή 
εις τό έπίρρημα πέραθεν, ωσεί διά τούτου ύπενοεΐτο μόνον τό Κουσγουν- 
δζούκιον, ούχί δέ καί τά λοιπά έν τω Στενφ προάστεια, τά κείμενα έναντι 
τής Βασιλευούσης, έν οίς καί τό Τσεγκέλκιοί.

Περαιτέρω ό αυτός συντάκτης προσθέτει- «μικρόν μετά τήν άλωσιν, 
Σουλτάν Βαγιαζιτ ό Β', ό Ευλαβής, έξελθών εις κυνήγιον καί διερχόμενος 
έκ τών υψωμάτων τής Χρυσοκεράμου (τοΰ Κουσγουνδζουκίου κατ’ αυτόν) 
ειδεν έκκλησίαν, ής καί διέταξε τήν κατεδάφισιν καί άνέγερσιν άλλης διά 
λίθινων πλακών. Ταύτην οι Χριστιανοί έκτοτε έκ φόβου έκάλεσαν έκ τοΰ 
μοναστηριού Έρμολάου Έρμολιανήν1 2. Παράδοσις δέ τις αναφέρει ότι 
ό αυτός Σουλτάνος Βαγιαζιτ ό Β', ό καταργήσας έπισήμως τό όνομα Χρυσο
κέραμος, ώς μή ύπαρχούσης έκεΐ τοιαύτης έκκλησίας, διέταξε νά όνομάζηται 
Κουσγουνδζούκι έκ τοΰ πλήθους τών εις τά υψώματα έμφωλευόντων κοράκων»3.

Τά ανωτέρω είναι αστήρικτα καί ανιστόρητα, εις ουδέν κείμενον άπαν- 
τώντα- ουδ’ έπιτρέπεται νά έξάγη τις έκ φαντασιωδών παραδόσεων ιστορικά 
εξαγόμενα.

Τό μόνον βέβαιον είναι ότι όπως Μωάμεθ Β' ό Πορθητιής έκάλεσε τό

1 Έλλην. Φιλολ. Σύλλογος, τόμος ΚΘ', έν Κωνσταντινουπόλει, 1907, σελ. 227 κ. έξ. 
Άρχαιο?.ογικαί τοπογραφικαί ζητήσεις, έν Κωνσταντινουπόλει, 1923, σελ. 6 καί 7.

2 Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν εορτολόγιου, σελ. 139.
* Μάλλον κισσών, καθότι ή κίσοα τουρκιστί λέγεται κουσγούν.
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νϋν Τσεγκέλκιοϊ Τσε γκ ιάρ - καριγεσί, εκ τοΰ πλήθους τών έπί τής έκεΐ εκκλη
σίας τοΰ αγίου Γεωργίου χρυσοπράσινων κεράμων, παραφθαρέντος εΐτα 
τοΰ Τσεγκιάρ εις Τσεγκέλ ( = αρπαγήν), οΰτω και to χωρίον Έρμολιαναί 
έκλήθΐ] πράγματι Κουσγουνδζούκ υπό τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ Β', διότι, 
ως μαρτυρεί ό Τοΰρκος ιστορικός Έβλιά Τσελεμπής (άκμάσας κατά τό 1270 
Εγίρας), έν τώ τόπω έκείνω κατά τούς χρόνους τής αλώσεως ένεφώλευον 
πολλαί κίσσαι (ασρ φατιχτέ κουσγούν μπαμπά σακίν όλντουγουντάν Κουσ- 
γουνδζούκ ντερλέρ»1- δτι δέ τό παρά Βυζαντίνοις προάστειον Χρυσοκέρα- 
μος έκλήθη από τών πρώτων ήμερων τής αλώσεως Τσεγκιάρ καριγεσί, 
έπικυροΰται υπό τών επισήμων χοδζετίων (τίτλων ιδιοκτησίας), εξ ών επίσης 
καταφαίνεται δτι τό Τσεγκιάρ, ειτα δέ Τσεγκιάλ, κα'ι πολύ βραδύτερου 
Τσεγκέλ - καριγεσί ή Τσεγκέλκι οϊ, ύπαγόμενον κατ’ άρχάς εις Κιούπλιδζε, 
μετά την παρακμήν τούτου, ύπήχθη εις τό Σκούταρι1 2 *.

Έν τώ ρηθέντι προλόγω, καί προς ύποστήριξιν τής διδόμενης ονομα
σίας, γίνεται μνεία τών λεγομένων έν τή Γεωγραφία τοΰ Μελετίου, έν τή 
Κωνσταντινιάδι τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου καί έν τή Κωνσταντινουπόλει 
τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου. Άλλ’ δ μέν Μελέτιος γράφων τώ 1700 «... μεταξύ 
Σκουτάρεως καί τοΰ φρουρίου Άνατόλ-Χισάρ εύρίσκονται τά X ρ υ σο
κ έ ρ α μ α, τό μοναστήριον τών Άκοιμήτων, ή Σταύρωσις καί τό 
Τσεγκέλκιοϊ» σφάλλεται ως προς την Μονήν τών Άκοιμήτων, καθότι 
είναι γνωστόν δτι αυτή έ'κειτο πολύ πέραν τοΰ Άνατόλ-Χισάρ, έν τώ νΰν 
Τσιμπουκλή, ό δέ πατριάρχης Κωνστάντιος καθορίζων τάς θέσεις τών έν τώ 
Βοσπόρω Δίσκων, λέγει μέν8 «πρώτος Δίσκος Τσεγκέλκιοϊ, δεύτερος Δίσκος 
Βεηλέρβεη καί μετά τοΰτον X ρ υ σ ο κ έ ρ α μ ο ς καί τανΰν Κουσγουν- 
δζοΰκι, ένθα ήτό ποτέ ή μέ χρυσοΰς κεράμους κεκαλυμμένη έκκλησία ή 
κτισθεΐσα παρά Ιουστίνου καί Σοφίας τών αύτοκρατόρων», άλλ’ ούδεμίαν 
περί τούτου προσάγει μαρτυρίαν. Άλλωςτε ύπεδείξαμεν πρώτοι ά'λλοτε διά 
τοΰ Μαλάλα4 δτι οί Δίσκοι έ'κειντο παρά την παραλίαν τών νΰν τεμενών 
Κούς-κονμάζ καί Σεμσεττίν-πασσά έν Χρυσοπόλει.

Ό δέ Σκαρλάτος ό Βυζάντιος (1852)5 ό πλεϊστα έρανισθείς έκ τής συγ
γραφής τοΰ Άλ. Τιμόνη, θέτει όντως την Χρυσοκέραμον έν Κουσγουνδζου- 
κίφ· άλλ’ ιδού τί γράφει ό Τιμόνης: « . . . ϊΐ me semble que l’auteur grec 
de Constantinople ancienne et moderne se trompe en donnant a ce

1 'Ιστορία Έ β λ ιά Τσελεμπή, έν Κωνσταντινουπόλει, έν τφ βασιλικφ τυπογρα- 
φείφ, σελ. 108.

! Παλαιόν χοδζέτιον τής Χρυσοκεράμου-Τσεγκιάρ καριγεσί άρχεται οΰτω: «Ίοκιου- 
ταρά ταμπί Τσεγκιάρ νάμ καριγέ»=τό τφ Σκουτάρει υποκείμενον χωρίον Τσεγκιάρ.

s Κωνσταντινιάς, σελ. 150.
* Μαλάλα, Χρον. σελ. 192-193 (εκδ. Βόννης).
5 Σ κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, τόμ. Β', σελ. 232.
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village, qui doit etre l’ancienne Coziniza, le nom de Chryssokeramos, 
nom qui appartient a Tchenguel-keuy ou se trouvait l’eglise aux 
briques dorees» *.

Ή τοιαύτη μαρτυρία τοΰ Τιμόνη, καίτοι σαφέστατη, άπεσιωπήδη υπό 
τοϋ συντάκτου τοΰ Προλόγου, ώς άπεσιωπήδη καί ό Μαλάλας καί αυτός ό 
πολύς Π. Γύλλιος, ό πρώτος μετά την αλωσιν γράψας (1544), μεταξύ ά'λλων, 
καί περί Βοσπόρου. Ιδού τί σχετικώς γράφει ό Γυλλιος' «... inde (εκ 
Προόχθων) brevi promontorio superato, adest vicus dictus Chrysso- 
keramus, eo, quod olim templum baberet tegulis inauratis textum. . ,»1 2.

Δεν δύναμαι να παραδεχθώ ως αληθές τό περαιτέρω έν τώ Προλόγφ 
λεγόμενον «Ή κάτω εκκλησία τοΰ αγίου Παντελεήμονος, ή καί τοΰ αγίου 
Γεωργίου, έκλήθη Χρυσοκέραμος». Διότι ενώ έν τώ ναφ τοΰ αγίου Γεωρ
γίου έν Τσεγκέλκιοϊ σώζονται άρχαιαι εικόνες φέρουσαι την επιγραφήν: 
«"Αγιος Γεώργιος δ Χρυσοκέραμος», ούδεμία τοιαύτη υπάρχει έν 
Κουσγουνδζουκίω3.

Έν τώ Προλόγο) άναγινώσκομεν έπίσης· «ό ναός τοΰ αγίου Γεωργίου 
τοΰ Τσεγκέλκιοϊ έκτίσδη τον ΙΗ' αιώνα, ένώ αί έκκλησίαι τοΰ Κουσγουνδ- 
ζουκίου και τής Χρυσοπόλεως είναι βυζαντινοί, ώς λέγει ό κ. Μ. Γεδεών». 
Άλλ’ δ κ. Μ. Γεδεών άλλοτε μέν γράφει «διά την αβουλίαν τών κατοίκων 
τοΰ Χρυσοκεράμου (Κουσγουνδζούκι), προαστείου έν τη ανατολική 
πλευρά τοΰ Βοσπόρου»4, άλλοτε τουναντίον «... Έρμολάου ίερομάρτυρος. 
Σύναξις εις τον ναόν αύτοΰ έν τώ Χρυσοκεράμφ (Τσεγκέλκιοϊ)»5, καί άλλοτε 
πάλιν «... αναφέρω την μνήμην Έρμολάου ένταΰθα, διότι φρονώ δτι ό 
ναός αύτοΰ ήγείρετο κατά τό βοσπορινόν προάστειον Κουσγουνδζοΰκ, 
ατε τοΰ χωρίου τούτου δνομαζομένου χωρίου Έρμολιανών, καί έν παρα

1 A 1. Timoni, tom. II. p. 245.
7 Ποϋ τοΰ Βοσπόρου έγένετο ή έξ ’Ασίας εις Εΰρόυιην διάβασις τοΰ Δαρείου. Έλλην. 

Φιλολ. Σύλλογος. Παράρτημα ΚΔ-ΚΣΤ τόμου σελ. 178. Έν παρέργιρ παρατηρώ ότι 
ό Γυλλιος φαίνεται παρασυρθείς έκ τοϋ πληθυντικού Δίσκοι άναφερομένου ύπό Διο
νυσίου τοΰ Θρρκός καί ορίζει πρώτον Δίσκον τό Τσεγκέλκιοϊ καί δεύτερον τό Βεηλέρβεη.

3 Αί εικόνες αΰται χρονολογούμενοι μετά τήν αλωσιν, ήσαν δύο· ή μέν, ευρισκόμενη 
έν τώ ματρωνικίφ, φέρει δΓ αραβικών αριθμών τά έτη 1580 καί 1775- ή δέ, καεΐσα 
πρό τινων μηνών, έκειτο έν τη άνδρώφ, έφερε δέ χρονολογίας ΑΧΜΑ' (1641) καί ΛΨΟΘ' 
(1779) καί τήν επιγραφήν «Μαρτίου ΚΕ', έν ήμέραις Παχωμίου μητροπολίτου Χαλκη- 
δόνος, έπιτροπευόντων Ματθαίου μονάχου, Γεωργίου, Θεοδώρου, Συμεών, Γεωργίου καί 
Παναγιώτου». Πλήν τών εικόνων τούτων σφζονται έν τφ αύτώ ναφ καί πρασινόχρυσοι 
κέραμοι, τινές μέν είσέτι έπί τής στέγης, τινές δέ καταβιβασθεΐσαι καί διατηρούμενοι 
νΰν, φροντίδι Γ. Ζαφειριάδου, έν ύαλίνη προθήκη έν τφ ναφ· μία δ’ αυτών είχε δωρηθή 
καί σταλή έν καιρφ εις τήν έν Άθήναις Χριστιανικήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν.

4 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σελ. 494.
3 Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ, σελ. 101.
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φθορά Έρμωνιανοΰ ...»'. Ειδήσεις άνταναιροΰμεναι καί άλληλοσυγ- 
κρουόμεναι1 2.

Θά ήτο αφελές νά ίιποθέση τις ότι προ γοτ5 ΙΗ' α’ιώνος οί κάτοικοι τοΰ 
Τσεγκέλκιοϊ δέν είχαν ναόν δπως έκκλησιάζωνται. Προ τής άλώσεως καί 
μετ’ αυτήν ΰπήρχον ναοί εις έ'καστον προάστειον, ά'λλοι μεν καταστραφέντες 
εκ τής έπηρείας τοΰ πανδαμάτορος χρόνου ή έκ πυρκαϊών, άλλοι δ’ετοιμόρ
ροποι ή σμικροί κρημνισθέντες υπ’ αυτών τών κατοίκων προς άνέγερσιν νέων 
εύρυχώρων. Τοιοΰτό τι συνέβη καί έν Τσεγκέλκιοϊ, ή άνοικοδομηθεΐσα εκκλη
σία τοΰ οποίου έχει ώς πλάκας τοΰ εδάφους καί βαθμίδας, πλάκας καί έπι- 
γραφάς ληφθείσας εκ τοΰ νεκροταφείου τοΰ κειμένου μεταξύ τής άνω σειράς 
τών οικιών τοΰ χωρίου καί τοΰ εκεί, έν λειψάνοις, υδραγωγείου αγιάσματος 
τοΰ αγίου Παντελεήμονος τοΰ προ πεντήκοντα ετών έπισκευασθέντος. Δέν 
ήτο άλλωστε ασυνήθης, οΰτε επί Βυζαντινών, ή τοιαΰτη άνοικοδόμησις. Ό 
Προκόπιος3 αναφέρει «τούτου δέ δή έν πολλφ άπωθεν τοΰ νεώ (αρχαγγέ
λου Μιχαήλ έν Προόχθοις) τέμενος άγιον τή Θεοτόκον άνενεώσατο τρόπω τώ 
αύτώ καταπεπονηκός πολλώ πρότερον, ού δή τό σεμνόν μακρόν αν εΐη καί 
διερευνήσασθαι καί λόγω σεμνήναι, έκδέχεται δέ ή πάλαι τής ιστορίας προσδο- 
κωμένη μοίρα». Ό ναός ουτος τής Θεοτόκου έκειτο, ώς έγράψαμεν άλλοτε, εις 
τον νΰν έν Κούλελι, άνωθεν τοΰ Τσεγκέλκιοϊ, στρατώνα, μεταξύ δέ τών έσο>τε- 
ρικών έρειπίων του υπάρχει καί ανέκδοτος έπιτύμβιος μαρμάρινη πλάξ- φαί
νεται δ’ δτι παρά τήν σημερινήν μικράν συνοικίαν Κούλελι θά έθάπτοντο 
οί νεκροί τής περί τον ναόν τούτον μονής, καθότι έν άνασκαφαΐς ευρέθησαν 
βραχίολοι ύάλινοι, σταυροί κλπ.4.

Ό συντάκτης τοΰ Προλόγου, έπιμένων εις τήν συνταύτισιν τοΰ έν Κουσ- 
γουνδζουκίω ναοΰ τοΰ Άγ. Παντελεήμονος προς τον "Αγιον Γεώργιον Χρυσο- 
κέραμον, λέγει δτι ουτος έκάη τώ 1815. Έν τούτοις τό πατριαρχικόν γράμμα, 
τό έκδοθέν υπό τοΰ πατριάρχου Καλλινίκου Β' τοΰ Άκαρνάνος καί κείμενον 
έν κώδικι Φωτίου Κυπρίου (σελ. 68-72), μνείαν ναοΰ αγίου Γεωργίου ουδό
λως ποιείται. «Τούτου χάριν καί νΰν ό ιερώτατος μητροπολίτης Χαλκηδόνος... 
κύρ Γαβριήλ (1700),... ορών φθασάσας έγγύς που διαφθοράς τάς εις τήν 
Επαρχίαν αύτοΰ αρχαίας έκκλησίας, τήν τε τοΰ αγίου ένδοξου προφήτου 
Ήλιού τοΰ Θεσβίτου κατά τήν Χρυσόπολιν, τό νΰν λεγόμενον Σκούταρι, είς

1 Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον, Έλλ. Φιλολ. Σύλλογος, Τόμ. ΚΣΤ', σ. 235.
5 Βλ. τάς εμάς αρχαιολογικός τοπογραφικάς ζητήσεις, έν τψ περιοδικά) τών Όρθο- 

ξων Θεολόγων, σελ. 15.
3 Περί κτ ιαμάτων, τόμ. Γ', σελ. 199 (έκδοσις Βόννης).
4 Λίαν άσαφή τά έν τφ Έορτολογίω τοΰ Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητού έν 

σελ. 239, καί περί άγιάσματος άγιου ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς (2 Μαΐου), έν σελ. 241, 
ύπό Μ. Γεδεών σχετικά γραφόμενα.
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τον Γενί - Μαχαλάν διατελοϋσαν, και των αγίων ενδόξων και Ιαματικών 
’Αναργύρων Παντελεήμονος καί Έρμολάου των θαυματουργών 
κατά τό χα)ρίον τών Έρμολιανών, ήτοι τό Κουσγουνδζούκι, 
ούσαν...»1. Προσθέτει δ’ ό κ. Μ. Γεδεό)ν «Τό Κουσγουνδζούκι εκα
λείτο Έρμολιανή μέχρι τοϋ ΙΣΤ' αΐώνος, εκ ναοΰ βεβαίως τοΰ 
αγίου Έρμολάου καί Παντελεήμονος, ών την μνήμην άγομεν επί δύο 
συνεχείς ημέρας»1 2.

Προκόπιος 6 ιστορικός3 δρθώς θέτει την μονήν τής Μετάνοιας εν τη 
περιφερεία ταύτη. Ή περιφέρεια θά είχε βεβαίως εύκτήριον οίκον ένθα 
συνερχόμεναι αί μεταμελούμενοι θά έδέοντο τοΰ Ύψίστου προς ά'φεσιν τών 
αμαρτιών αυτών, ούτος δ’ ό ευκτήριος οίκος τής μονής θά ήτο τοϋ 'Αγίου 
Γ εωργίου.

Δεν δύναμαι νά παραδεχθώ τό περαιτέρω εν τώ Προλόγφ λεγόμενον 
οτι από τοΰ 1700-1800 καί εντεύθεν τό Κουσγουνδζούκιον ήτο τό κέντρον 
τής πνευματικής καί εκκλησιαστικής κινήσεως τής Επαρχίας Χαλκηδόνος. 
Διότι ου μόνον ό τώ 1815 καείς ναός τοΰ άγ. Παντελεήμονος Κουσγουνδ- 
ζουκίου είχε καταντήσει ήδη από τοΰ 1803-1805 νά δανεισθή 2500 γρόσια 
από τον ναόν τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ Ποτηρα, άλλ’ ως καταφαίνεται καί 
εκ τών κατάστιχων τοΰ αγίου Δημητρίου Κανάβη (Ξυλοπόρτης), εις ση- 
μείωσιν τοΰ 1823 περί καταβολής ελέους καί οίκτιρμοΰ υπό διαφόρων ναών, 
ενώ ό άγιος Γεώργιος Χρυσοκέραμος τοΰ Τοεγκέλκιοί κατέβαλλε γρό
σια 10, ό άγ. Παντελεήμων Κουσγουνδζουκίου μόλις κατώρθωνε νά κατα- 
βάλη γρόσια 6 4.

Πάντως δέ, ό τότε Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, έκδους τή 10*· ’Ιουνίου 
1922 Εγκύκλιον, δΓής έπεκύρου τον περί ου ή παρούσα μελέτη κανονισμόν 
Κουσγουνδζουκίου καί άπευθύνας ταύτην τή «Κοινότητι Χρυσοκεράμου» 
διέπραξε πραξιν άνιστόρητον, μή στηριζομένην ούτε επί εκκλησιαστικών 
βιβλίων, ούτε επί σιγιλλίων γραμμάτων, έτι δ’ δλιγώτερον επί τών πόρισμά-

1 Μ. Γεδεών, Έκκλησίαι βυζαντινοί έξακριβούμεναι, σελ. 107-108.
2 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. οελ. III. Πβ. καί τού αυτού. Βυζαντινόν Έορτολό- 

γιον, σελ. 139.
8 Τόμ. Γ', σελ. 200 (έκδ. Βόννης).
4 Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ, τεύχος β’,σελ. 234, 

καί τεύχος α', σελ. 168.’Άς μοί επιτροπή, έφόσον πρόκειται περί τής περιοχής ταύτης, 
νά προσθέσω, έν σχέσει πρός τήν υπό τόν τίτλον Έξακρίβωσις αρχαίων τοπο
θεσιών άνακοίνωσίν μου έν τή ΣΚΔ' συνεδρίρ τής ποτέ Μεσαιωνικής 'Εταιρίας, έν ή 
έλεγον: «Προχωρών τις πρός τό Χαβούζ-μπαση ευρίσκει τό τών 'Αγίων ’Αναργύρων 
άγιασμα καί ολίγον έκεϊθεν έν τινι κήπω τό τού άγιου Δημητρίου», δτι, άνασκαπτομένου 
προαφάτως τοΰ έδάφους έν τή Δ. πλευρά τοΰ άγιου Δημητρίου, άνεκαλύφθησαν κάλλισια 
όρώμεναι αί τού Ιερού άψΐδες.

Επετηριε Εταιρείας Βυζανγ Σπουδών, £τος Δ\ 14
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το)ν τής επιστήμης, ήτις καθορίζει σαφώς την θέσιν τής μεν Χρυσοκεράμου 
έν Τσεγκέλκιοϊ, τών δέ Έρμολιανών εν Κουσγουνδζουκίφ, αφήνει δε μόνην 
άνεξακρίβωτον την ονομασίαν Κοζίνιζα, ήν, ώς εΐδομεν ανωτέρω, ό 
Τιμόνης αποδίδει, ώς έκ περισσού, εις τό Κουσγουνδζοΰκιον.

Έν Σταυροδρομίω Κωνσταντινουπόλεως 
κατά Σεπτέμβριον 1927.
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