
Σ Υ Μ M IK T A

ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΜΙΛΙΑΡΑΣ

Τό οικογενειακό επίθετο Μ ι λ ι α Q ΰ ς-Μ ι λ ι α ρ « κ η ς 1 κα'ι τό χω
ριό Μ ι λ ι α ρ ά δ ω, που προφανώς πήρε τό όνομά του από τους πρώ
τους οικιστές του Μιλ ι αράδες* 2, συνήθως γράφονται μέ η δηλαδή

') Τό οικογενειακό επίθετο Μιλιαράς - Μιλιαράκης απαντάται σήμερα σέ 
πολλά μέρη τής ’Ανατολικής Κρήτης, όπως στό Τζερμιάδω Λασιθίου, στή Λα- 
τσίδα Μεραμπέλου, στά Πεζά Πεδιάδας καί στό 'Ηράκλειο, από όσα μοΰ είναι 
γνωστά. Οί φορείς τού επιθέτου αύτοΰ στήν Κρήτη φαίνεται κατοίκησαν πρώ
τα στό Τζερμιάδω Λασιθίου. ’Εκεί τουλάχιστο τοποθετούν τούς προπάτορες 
τους όλοι οί σημερινοί Μιλιαράδες, όπως μοΰ είπε ό φίλος κ. Γεώργιος Μι- 
λιαράς, άπόστρατος υποστράτηγος.

Άπό πότε ύπάρχει τό επίθετο στό Λασίθι καί στήν Κρήτη γενικά δέν 
μοΰ είναι γνωστό. Πάντως μετά τις αρχές τού 15. αιώνα, οπότε ή Βενετία 
έπέτρεψε καί πάλι τήν καλλιέργεια τού Λασιθίου καί τήν αποίκησή του, θά 
χρονολογείται ή εγκατάστασή τους εκεί. Στήν Έμπορο Πεδιάδας απαντάται 
τό όνομα Μιλιαράς Γεώργιος τό 1672, όπως άναφέρεται στό Τουρκικό 
‘Αρχείο Ηρακλείου (τόμ. 3, σ. 183). Ή γραφή τού ονόματος στους τουρκικούς 
κώδικες δέν διατηρεί βέβαια τήν ελληνική ορθογραφία, ούτε αποδίδει τούτο 
αυτούσιο. Στό ίδιο χωριό τό έ'τος 1685 απαντάται καί τό επίθετο Μ ι λ ι ά- 
ρ η ς Δημήτριος (Τ.Α.Η. τ. 6, σ. 54), πού υποθέτω πώς είναι κακή γραφή τού 
ίδιου επιθέτου Μιλιαράς.

Δέν ξέρω επίσης άν ό Σπυρίδων Μιλιαράκης, καθηγητής τής Βοτανικής 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί ό άδελφός του ’Αντώνιος, ιστορικός καί γεω
γράφος, πού γεννήθηκαν στήν ’Αθήνα περί τά μέσα τού περασμένου αιώνα, 
είχαν συγγένεια μέ τούς Μιλιαράδες-Μιλιαράκηδες τής Κρήτης.

Παρόμοιο οικογενειακό επίθετο, τέλος, απαντάται καί στήν ’Αλεξάνδρεια 
τής ’Ιταλίας κατά τό τέλος τού 18. αιώνα. ’Εκεί γεννήθηκε τό 1785 ό Gio
vanni Μ ig liar a, πού ευτύχησε σάν διακοσμητής καί σκηνογράφος στό 
Μιλάνο (βλ. II Nuovissimo Μ e 1 z i, Milano 1930).

2) Πολλά είναι τά χωριά καί οί συνοικισμοί τής Κρήτης πού έχουν τήν 
αρχή τους στό όνομα τών πρώτων οικιστών τους. ’Ενδεικτικά αναφέρω τά πα
ρακάτω, πού μοιάζουν στή γλωσσική τους παραγωγή : Τζερμιάδω (Λασιθίου) 
άπό τό οίκογ, επίθετο Τζερμιάς. Καραβάδω (Πεδιάδας) από τό Καραβάς. Μαρ- 
νέλιδω άπό τό Μαρνέλος καί Φιορέτζηδω άπό τό Φιορέτζης (συνοικισμοί 
στή Φουρνή Μεραμπέλου), Πίσσιδω (συνοικισμός κοντά στόν "Αγιο Νικόλαο 
Μεραμπέλου) άπό τό Πίσσης κλπ. Τά τοπωνύμια αύτά παράγονται άπό τή γε
νική τού πληθυντικού τών επιθέτων, πού άρχικά θά ύπονοούνταν ή λέξη : χω
ριό. Τό χωριό τών Τζερμιάδων, τών Μιλιαράδων κλπ. Γιά τό λόγο αύτό πρέ
πει νά γράφεται ή κατάληξη τών τοπωνυμίων τούτων μέ ω καί όχι μέ ο, όπως 
συνηθίζεται τελευταία άπό μερικούς. Στήν Κέρκυρα, άντίθετα, γιά τό σχημα
τισμό τέτιων τοπωνυμίων χρησιμοποιείται ή ονομαστική τού πληθυντικού, σάν 
τά : Γιαννάδες, Άργυράδες, Μαγουλάδες, Ριγγλάδες κλπ.
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Μηλιαράς, Μηλιαράκης, Μηλιαράδω. Ή γραφή αυτή μέ 
η Οά μπορούσε να δικαιολογηθεί στήν περίπτωση πού το δνομα θά 
ήταν δυνατό νά παράγεται από τό μήλο. Μά τέτια παραγωγή τοϋ 
επιθέτου δεν είναι δυνατή σύμφωνα μέ τούς γλωσσολογικούς κανόνες. 
Γιατί αν είχε τήν αρχή του στο μήλο έπρεπε τό επίθετο νά είναι 
μηλάς3- πβλ. τόσα άλλα γνωστά επίθετα σάν τά : μελάς (μέλι), στα- 
φυλάς (σταφύλι), ξυλάς (ξύλο), κρασάς (κρασί), κοσκινάς (κόσκινο), 
κσλαθάς (καλάθι), καπελλάς (καπέλλο), βουτσινάς (βουτσί), λαδάς 
(λάδι) κλπ.

Ή ετυμολογία τοϋ επιθέτου από τό δνομα μύλος, από τό όποιο 
πιστεύουν μερικοί πώς προέρχεται4, δεν είναι δυνατή, γιατί καί στήν 
περίπτωση αυτή, για τούς ίδιους λόγους πού αναφέρω παραπάνω, 
έπρεπε νά είναι μυλάς ή μυλωνάς.

'II ετυμολογία του πρέπει λοιπόν νά άναζητηθει σέ δνομα πού τό 
θέμα του μέ τήν κατάληξη -ας νά αποτελεί τή λ. Μιλιαράς (πβλ. 
σ ω μ ά ρ ι^>σ ωμαράς, κουλοϋρ ι^>κ ου λ ουράς, γαϊδοΰρ ι^> 
γαϊδουράς κλπ).

Καί πραγματικά υπάρχει ή λέξη μ ι λ ι ά ρ ι ν καί μ ι λ ι ά ρ ι ο ν5 
πού άναφέρεται σέ μεσαιωνικά κείμενα καί λεξικά, μέ τήν οποία χο * I, * III,

ή Γιά τήν ανάπτυξη τής κατάληξης -α ς από προσηγορικά ονόματα εις 
-εας βλ. Γεωργ. Ν. X α τ ζ ι δ ά κ η, Μέσα καί Νέα 'Ελληνικά, Άθήναι 1905 
τάμ. Α' σ. 420.

4) Οικογενειακή παράδοση αναφέρει, όπως μοϋ είπε ό κ. Γ. Μ ι λ ι α ρ α ς, 
ότι στό απώτατο παρελθόν ήρθε από τήν Κωνσταντινούπολη, άγνωστο πότε, 
πολυμελής οικογένεια μέ 11 γυιούς, πού ένας απ’ αυτούς εγκαταστάθηκε στό 
Λασίθι καί από τόν κλάδο αύτό κατάγονται ολοι οϊ σημερινοί Μιλιαράδες. 
Κατά τήν ίδια παράδοση κατασκεύαζαν μύλους, νερομύλους ή ανεμομύλους 
άγνωστο, καί από τό επάγγελμα αύτό πήραν τό επίθετο Μιλιαράδες!

δ) Βλ. Ε. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzan
tine Periods, New York 1887, όπου: μιλιάριοτ>—Ιπνολέβ η ς. Βλ. 
καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Άθήναι 1948 τ. Β'
I, σ. 220.

Στά μεσαιωνικά ποιήματα τοϋ Πτωχοπρόδρομου άναφέρονται οί παρακά
τω στίχοι:

<Κατάβαινε είς την τράπεζαν, βοή&ει τον κελλάρην
και κάπτε ξνλον, και νερόν κονβάλει, είς τό μιλιάριν*.

“Αλλες παραλλαγές έχουν : «κονβάλει είς τό χάλκωμαν» ή * κονβάλει είς τό Ιε- 
βέτιν», ονόματα ταυτόσημα μέ τό μιλιάριν. Βλ. D. C. Hesseling et Η. 
Pernot, Poemes Prodromiques en Grec Vulgaires, Amsterdam 1910,
III, 100-101, καί E. Leg rand, B.G.V. Paris 1880, τ. I, a. 56.

«Μεγάλα κακκάβια προς ΰέρμανοιν νδατος δι’ οικιακήν χρήσιν, πλύοιμον π.χ. 
ενδυμάτων, οί ίπνολέβητες των αρχαίων εκαλούντο μιλιάρια»: Φ. Κ ο υ-
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ρακτηρίζονταν τότε, χάλκινο κατά τό πλειστο* 6, οικιακό σκεύος, πού 
είχε σχήμα κόλουρου κώνου7 8 9, χρησιμοποιούμενο όπως τά σημερινά 
καζάνια γιά βράσιμο νερού, γιά πλύσιμο κλπΛ Μά εκτός απ’ αυτό 
υπάρχει αυτούσια καί ή λέξη μ ι λ ι α ρ ά ς πού χαρακτήριζε τον έπαγ- 
γελματία πού κατασκεύαζε τά μ ι λ ι ά ρ ι α. Ό ΙΙτωχοπρόδρομος °, 
εκθέτοντας στο Σεβαστοκράτορα προστάτη του τή μιζέριά του, λέει 
ανάμεσα στά άλλα :

«’Εδώ διαβαίνει <5 μ ι λ ι α ρ α ς κα'ι καταπίαοέ τον, 
ό γύψος πτώοεις αττολει, κράξε τον γυψοπλάστην»10.

Άρα δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, σύμφωνα τουλάχιστο μέ την πε
ριορισμένη βιβλιογραφία πού διαθέτο), ότι τό επίθετο Μιλιαράς- 
Μ ι λ ι α ρ ά κ η ς είναι επαγγελματικό, όπως κα'ι τόσα άλλα γνωστά 
σήμερα μεσαιωνικά επίθετα σάν τά: Βλατάς, Βουκυκλάρης-Βουκυκλά- 
κης, Καλαφάτης-Καλαφατάκης, Καλλιγάς-Καλικάκης, Χαλκιάς-Χαλκια- 
δάκης, ’Ανυφαντής-3Ανυφαντάκης κλπ.

κουλέ, δ.π. τ. Β' II, σ. 100, τ. Β' I, σ. 220, Τοϋ ίδιου: Γεύματα, δείπνα 
καί συμπόσια των Βυζαντινών, ΕΕΒΣ τ. 10, σ. 120. Βλ. καί Σκαρλάτου Β υ- 
ζ α ν τ ί ο υ, Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης, ΆΟήναι 1895, όπου : «Μιλιά- 
ριον=σκεϋός τι (γχιονγιονμι) διά ζέσταμα νερού».

Ή λέξη μ ι λ ι ά ρ ι ν δέν είναι ελληνική. Τήν πήραν, μαζί μέ τό σκεύος 
φυσικά πού έδήλωνε, οί Βυζαντινοί από τούς Ρωμαίους, οί οποίοι ονόμαζαν 
miliarium τό θερμαντήρα, γιατί ομοίαζε μέτό miliarium των ρω
μαϊκών δρόμων, δηλαδή μέ τις κυλινδρικές πέτρες πού έχτιζαν οί Ρωμαίοι 
κατά μήκος τών δρόμων τους σέ κά-Ο-ε μ ί λ ι ο, γιά νά δείχνει τις άποστάσεις> 
ανάλογα μέ τά σημερινά οδόσημα (έρμάς) τών άμαξητών δρόμων. Βλ. Φ. Κου- 
κουλέ, δ.π. τ. Β' II, σ. 100. Εικόνα τής Colonna Miliare βλ. στό Voca- 
bolario della lingua Italiana di N. Zingarelli, Bologna 1942, στή λέξη 
miliare.

6) Βλ. Du Cange, Glossarium ad Scriptores Mediae & Infimae 
Gr£6citatis, Lugduni 1688, οπού : *Μιλιάριον, Miliarium cocinatorium seu 
aehum in quo aqua ad potandum calesit. Τό μιλιάριον καλούμενον υπό τών 
Ρωμαίων εις δερμοϋ νδατος κατεργασίαν κατασκεύαζαμενον.

Ήγόρασας χ α λ κ ο ν ν μιλιάριον, ’Ηλιόδωρε».

7) Βλ. Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δείπνα κλπ. δ.π.
8) Πραγματικά τό σχήμα αύτό είναι πρακτικότατο, γιατί έτσι εκτίθεται 

στή φλόγα τής φωτιάς μεγαλύτερη επιφάνεια καί τό βράσιμο γίνεται γρηγο
ρότερα. Τά σημερινά χάλκινα τσικάλια (χαλκώματα ή μπουγαδοτσί- 
κ α λ α όπως τά λέει ό λαός) μοϋ φαίνεται πώς έχουν τήν άρχή τους στά μ ι- 
λ ι ά ρ ι α, τών οποίων είναι εξέλιξη.

9) Ό «disgraziato letterato prolctario del sec. ΧΙΕ δπως τόν χαρακτηρί
ζει ό A. Majuri. Βλ. A. Majuri, Un poeta mimografo Bizantino στό 
περιοδικό Atene e Roma, anno XII, No 133-134, 1910, σ. 18·

10) Βλ. H e s s e 1 i n g - P e r n o t, δ.π. II, 54 a b
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Κατά τη βυζαντινή εποχή υπήρχε μιά τάξη έπαγγελματιών που λέ
γονταν μιλιαράδες, επειδή κατασκεύαζαν ή επιδιόρθωναν τά 
μ ι λ ι ά ρ ι α. Οί επαγγελματίες αυτοί γύριζαν, φαίνεται, στα χωριά 
δπως οι σημερινοί γανωτζήδες, ντενεκετζήδες, κοφινάδες, σταμνάδες 
κλπ. καί διόρθωναν τά μιλιάρια ή πουλούσαν καινούργια, δπως φαί
νεται καί από τό παρατιθέμενο παραπάνω χωρίο τού Πτωχοπρόδρο- 
μου. Τέτιοι επαγγελματίες ήταν ασφαλώς καί οί πρόγονοι των σημε
ρινών Μιλιαράδων, καί κατά τούτο ή άναφερόμενη παράδοση (ύποσ.
4), δτι δηλαδή οί πρώτοι Μιλιαράδες που ήλιΤαν στήν Κρήτη ήταν 
επαγγελματίες, είναι μερικά αληθινή.

Σάν επαγγελματική οικογένεια ίσως ήλτθε πραγματικά από την 
Κωνσταντινούπολη—είτε δταν έγινε ό εποικισμός τής νήσου από τους 
βυζαντινούς, μετά τήν ανάκτησή της από τους ’Άραβες, είτε κσί αργό
τερα υστέρα από τήν άλωση τής Πόλης από τους Τούρκους—γιά νά 
έργασθεΐ εδώ, δπου στο τέλος καί εγκαταστάθηκε καί έγινε γνωστή 
μέ τό επαγγελματικό της δνομα, αφήνοντας αυτό πού θά είχε ασφα
λώς προηγούμενα, όπως καί σήμερα ακόμη συμβαίνει. ’Έτσι τό οι
κογενειακό επίθετο Μιλιαράς καί τά παραγόμενα από αυτό πρέπει 
νά γράφονται μέ ι καί όχι μέ η, διατηρώντας τήν ετυμολογική τους ορ
θογραφία.

ΣΤΕΡΓ. Γ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ

Τυπογραφικό εργαστήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινού, ’Ηράκλειον Κρήτης, Άρ, δ—1949
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