
ΤΑ ΞΕΝΟΦΑΝΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣΟΝΟΜΑΤΑ
PULPUDEVA, PLOUDIN - PLOVDIN, PULPUDENA, PLOVDIV.

I

Pulpudeva (Πουλπούδεβα η Πουλπονδευα η Πούληουδέβα)

L) Τό Θρρικικόν τής Φιλιππουπόλεως όνομα Pulpudeva άπαντα μό
νον παρά τφ Γότθφ ίστοριογράφφ καί άρχιεπισκόπφ Κρότωνος Jorda- 
nes (γοτθιστί Jornandes) άκμασαντι περί τά μέσα τοΰ έκτου μ. X. αίώ- 
νος. Ουτος αφηγούμενος τά τής εκστρατείας τοϋ Ρωμαίου στρατηγού Λου- 
κουλλου είς την Θράκην (73 π. X )1 εν τφ ουδεμίαν αξίαν έχοντι συγγράμ- 
ματί του «de brevatione chronicorum» ή «de regnorum coucessione», 
ως δντι άδεξίφ συμπιλήματι εκ διαφόρων προγενεστέρων πηγών περί τής 
παγκοσμίου από κτίσειος κόσμου μέχρι τοϋ 551 μ. Χ· ιστορίας, λέγει : 
«Si quidem primus in Thracia contra Bessos pugnanseos, qui in for- 
titudine famaque praeibant, devicit, Emimontiosque (γρ. Aemimon- 
tiosque) debellans Pulpudeva, quae nunc Philippopolis, et Uscuda- 
ma, quae Adrianopolis vocitantur, in Romanorum redegit domino»a 
καί «Philippus (imperator)... urbemque nominis sui in Thracia, que 
(γρ. quae) dicebatur Pulpudeva, Phillppopolin reconstruens nomina- 
vit* 1 * 3. Τοΰτ’ έ'στι: τό παλαιόν τής Φιλιππουπόλεως δνομα (τό Θρρκικόν) 
ήτο Pulpudeva, δπερ άνακτίσας αυτήν δ Ρομιαϊος αϋτοκράτωρ Φίλιπ
πος (;) μετέβαλε μετονομάσας εκ τοΰ ονόματος του Φιλιππονπολιν.

Ό αυτός δμως συγγραφεύς έν τφ έτέρφ του συγγράμματι «de origi- 
ne actibusque Getarum», δπερ αντιγραφή δν έργου τοΰ Κασσιοδώρου 
μετά προσθηκών έκ τών τοΰ Μαρκελλίνου καί εκ παλαιών παραδόσεων 
είναι σπουδαία ήμΐν νΰν Ιστορική πηγή, ά'τε άπολομένου τοΰ πρωτοτύ
που, γραφών περί τής υπό τών Γότθων επί Δεκίου (251 μ. X.) πολιορ
κίας καί άλόίσεοος τής Φιλιππουπόλεως4, εί καί δίς ονομάζει τήν πόλιν,

1 Πρβλ. Butropii, VI, 10.—Μ a r c e 1 1 i n i, XXVII, 4, 11.
* J o r d a n is, Romana, έκδ. Th. Mommsen, σε?.. 28, 16 έν τοΐς Monumen- 

ta Germatiiae historica, Berolini έτ. 1962
3 Αυτόθι, σελ. 67, 5.—Έκ τούτου έλήφθη τό όνομα καί υπό τοΰ ανωνύμου 

"Αγγλου συγγραψέως τής τρίτης σταυροφορίας έν τοΐς : Bongarsia gesta dei per 
Francos, σελ. 1159,

4 ’Ίδε καί Δ ε ξ ί π π ο υ, fr. 19 σελ. 677, τ«μ. Ill, Frangmenta historico- 
rum Graecorum, έκδ. Didot.—X υ γ κ έ λ λ ο υ, Χρονικόν σελ. 376.—Ζ α> σ ί μ ο υ, 
I. 23.— Μ a r c e 1 1 i n i, XXXI, 5, 15.—Γ ρ η γ ο ρ ά, Ρωμ. ίστορ. I, β'.—A u - 
re 1. Victoria, Decius 29.
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Τά ξενοφανή τής φιλιππουπόλεως ονόματα.

μεταχειρίζεται μόνον τό Ελληνικόν αυτής όνομα Philippopolis : «Ubi 
Decio superveniente imperatore tandem Cniva in Haemi partibus, 
quae non longe aberant, recessit unde apparatu disposito Philippopo- 
lim ire festinans» καί κατωτέρω: «Cniva vero diu obsessam invadit 
Philippopolim praedaque potitus Frisco duce, qui inerat, foederavit, 
quasi cum Decio pugnaturum*1.

2) ’Απορίας ά'ξιον τό ότι τό όνομα Pulpudeva είναι δλως άγνω
στον τφ ολίγον τι προγενεστέριο τοϋ Jordanes Μαρκελλίνφ, δστις θά 
ήδύνατο νά τό μνημονεύση, ώς μνημονεύει τό Θρμκικόν τής Άδριανου- 
πόλεως Uscudama2 3 * * καί τφ συγχρόνφ τοϋ Jordanes ΙΙροκοπίφ, δστις έν 
τφ περί κτισμάτων συγράμματί του αριθμεί πληθύν Θρακικών τοπαινυ- 
μιών ληγουσών εις πάρα-παρον καί εις δέβα-δάβα, διατηρηθεισφν μέχρι 
των χρόνων του, οπότε πλέον ή Θρακική γλώσσα δεν έλαλειτο άντικα- 
τασταθεισα πανταχοΰ τής Θράκης διά τής Ελληνικής8, οίον Κονμονδε- 
βα παρά τή Ροδόπη ή Ζικίδεβα καί Ζισνονδεβα παρά τφ Ίστρφ δ, ΑΙά 
δαβα παρά τή Ροδόπη6 7, ΚονΧμέδαβα καί Βρεγέδαβα7 καί Συκίδαβα 8 
παρά τφ ’Ίστρω καί άλλα 9. Προς δέ καί τό δτι ούδείς άλλος συγγραφεύς 
ούτε προγενέστερος τοϋ Jordanes “Ελλην ούτε Λατίνος ούτε μεταγενέ
στερος Βυζαντινός ή Ευρωπαίος μνημονεύει τό όνομα ούτε επιγραφή τις 
μέχρι τοΰδε διεπίστωσεν αυτό.

"Ενεκα τούτου καί τής μη γενομένης τοϋ ονόματος μνείας εν τφ 
σπουδαιοτέρφ τοϋ Jornandes συγγράμματι, τή Γοτθική ιστορία, θά εκιν- 
δύνευέ τις ευκόλως νά ύποθέση δτι τό Pulpudeva είναι πλάσμα τοϋ αγα
θού επισκόπου, φιληδοϋντος εις την αναγραφήν καινοφανών καί περιέρ
γων έν ταΐς μυθογραφικαίς του άφηγήσεσιν, άν μή ή κατάφωρος αυτού 
άγνοια τής σημασίας τού ονόματος ή τουλάχιστον τού προότου συνθετικού 
αυτού Pulpu (=Φιλίππου) απέκλειε την ύπόθεσιν. Διότι προφανώς, αν 
έγίνιοσκε την σημασίαν τής λέξεως, ουδέποτε θά έλεγεν δτι ή ΙΊουλπον- 
δέβα είναι τό παλαιότερον τής Φιλιππουπόλεως όνομα, δπερ ό Φίλιππος

2£ίγ5

Ijordanis, Getica XVIII, ΰπό Nasard, Paris, εκδ. Didot, ετ. 1878.
3 Marcellini, XXVII. 4.
3 ”Ιδε Μυρτίλου Άποστολίδου, Περί των αρχαίων Θρακών 

σελ. 86 § 9, Θρμκικά, τόμ. Α'. ετ. 1928, Άθήναι.
" Προκοπίου, Περί κτισμάτων, IV, 4. σελ. 284 έκδ. Βόννης.
6 Αυτόθι, IV, 11, σελ. 307.
6 Αυτόθι, IV, 4 σελ. 284.
7 Αυτόθι, IV, 2, σελ. 282.
8 Αυτόθι, IV, 7, σελ. 292.
9 ’Ίδε Μυρτίλου Άποστολίδου, Περί Φιλιππουπόλεως. σελ. 342 

§ 3, Θρμκικά, τόμ. Α'.
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254 Κ. Μυρτ. Άποστολίδου

(άδιάφορον τίς) άνακτίσας αυτήν μετωνόμασεν εκ τοΰ ίδιου του ονόματος 
Φ>ιλιππονπολιν, διότι καί τό όνομα Πονλπον-δέβα έτέθη υπό των Θρμ- 
κών προς δήλωσιν τοΰ άνιδρυτοΰ τής πόλεως καί σημαίνει δ,τι καί ή Φι
λίππου πόλις. Επομένως αναμφισβήτητος είναι ή γνησιότης τοΰ ονόμα
τος, ληφθέντος εξ εγγράφου τίνος πηγής ή εκ προφορικής παραδόσεως) 
άνεξακριβώτου τόγε νΰν.

Τό πρώτον τής λέξεως Pulpudeva συνθετικόν είναι καθ’ ημάς αυ
τό τοΰτο τό Φιλίππου παρεφθαρμένον' επειδή δε τό δεύτερον deva (δα- 
κιστί dava) είναι κατά τό μάλλον ή ήττον άπόδοσις τοΰ πόλις, καθ’ όσον 
τό deva-dava θρακιστί σημαίνει χωρίον-σννοικιομόνι, τό Πονλπον-δέβα, 
δηλ. τό Φιλίππον-δέβα ούδέν άλλο είναι ή τό Φιλίππου-πόλις. Επομένως 
δεν ήτο δυνατόν να προϋπήρχε τής υπό τοΰ Φιλίππου, οΰ φέρει τό όνο
μα, άνιδρΰσεως τής πόλεοις, ήτις εΐχεν άλλα ονόματα. Ή βαθμιαία δε 
τΰ ονόματος συν τφ χρόνφ έξέλιξις έγένετο πιθανώς κατά τήνδε τήν 
κλίμακα.

Τό Φιλίππου-deva, ιος έλέχθη άναμφιβόλως τό πρώτον υπό τών πε
ρίοικων Θρακών ά'μα τή ανιδρύσει τής πόλεως υπό τοΰ Άργεάδου Φιλίπ
που τοΰ Άμΰντου (342, π. X.) 1 * 3 4 ή άμα τή επικρατήσει τοΰ Ελληνικού 
Φιλίππου πόλις, προΰφέρετο έν παραθέσει Philippu deva ή κατά ψίλω- 
σιν Pilippu-deva καί έν συνθέσει Pilippiideva' τοΰτο μετετράπη εις 
Pilpudeva κατ’ αποβολήν τοΰ άτονου i τής συλλαβής Ιί προ τοΰ ίσχυρώς 
έπιτόνου ά τής ακολούθου συλλαβής ρά καί τό Pilpudeva έγένετο Pul- 
pudeva κατ’ άφομοίωσιν τοΰ άτονου i τής συλλαβής Pil προς τό έπίτονον 
ιί τής άκολοΰθου συλλαβής pu.

3) ’Επειδή τά παρά Προκοπίφ μνημονευόμενα τοπωνυμία εις δεβα 
-δαβα είναι πάντα άνεξαιρέτως πολιχνών καί οχυρών καί ουχί πόλεων, 
οΐα ήτο ή Φιλιπποΰπολις κατά τε τους Μακεδονικούς καί Ρωμαϊκούς χρό
νους, οπότε έλαλεϊτο ή Θρμκική γλώσσα, αί δέ πόλεις εκαλούντο υπό 
τών Θρμκών ή βρίαι (briae) κατά τον Στράβωνα 3 ή λέβαι κατά τον 'Η
σύχιον 1 (πρβλ. ΓΙολτυομβρία, Μεσημβρία, Μελσιμβρία, Σηλυβρία, Μενε-

1 Κ r e k, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, εκδ. 2α, σελ. 654
σημ.—Κ retschmer, Einleitung in die Geschicbte der griechischen Sprache, 
σελ. 222.

3 P 1 i n i i, hist. n. IV, 11, 41., Δ εξ ί π π ο υ, fr. 20., Λουκιανού, 
Δραπέται, 25., Πλουτάρχου, περί περιεργίας, 10., Θεοπόμπου, fr·
122., Τ a c i t i, ann II, 28., T L· i v i i, XXXIX, 53., Πολυβίου, XXIV,
6., Έπιγραφαί Έλληνικαί από τοΰ Β'. μ. X, αίώνος μετά τοΰ ονόματος Φιλιπ- 
π ό π ο λ ι ς καί νομίσματα τής πόλεως.

3 Σράβανος, VII, 6, 1.
4 Ή σ υ χ ί ο υ, II, 437, λ. λ ε β α.
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βρία, Σκελαβρία, 'Αλααιβρία, Μοσκοβρία, Βολβαβρία καί Άβρολέβα, Ά- 
στελέβα), έπεται δη ή Φιλιππούπολις ωνομάσθη Pulpudeva υπό των 
Θρακών κατά τούς πρώτους ήδη χρόνους τής υπό τοϋ Φιλίππου άνιδρύ- 
σεώς της, ώς προερρήθη, δτε ακόμη ήτο άπλοΰν στρατιωτικόν φροΰριον 
(οχυρόν) μετ’ ολιγάριθμων άποίκων, τό πλειστον Ελλήνων, καί δεν ειχεν 
είσέτι άναπτυχθή εις μεγαλόπολιν. "Αρα τό Θρμκικόν δνομα τής πόλεοις 
φαίνεται δν άρχαιότερον τοϋ Φίλιππον πόλις, δπερ άπαντα τό πρώτον 
κατά τάς άρχάς τοϋ δευτέρου π. X. αίώνος παρά ΙΙολυβίφΧ, γνωστού 
δντος δτι ή υπό τοϋ Φιλίππου άνιδρυθεϊσα καί όχυρωθεΐσα πριόην Κε(ν)- 
δρισός-Ενμολπιάς s ωνομάσθη έν αρχή Πονηρόπολις 8. Ούδαμώς όμως 
αποκλείεται καί ή βραδύτερου Θρμκική μετονομασία μετά την έπικράτη- 
σιν τοϋ Ελληνικού ονόματος Φιλίππον-πόλις. "Ωστε κατά ταϋτα ή χρο
νολογική σειρά των ονομάτων τής πολυωνύμου ταύτης πόλεως άνά τούς 
αιώνας μέχρι τής οριστικής έπικρατήσεως τοϋ από τοϋ άνιδρυτοϋ της Φι
λίππου ιστορικού ονόματος είναι : Κε(ν)δρισός - Ενμολπιάς - Πονηρόπο- 
λις - Πουλπούδεβα (Φιλιππούδεβα) - Φίλιππον πόλις ή Φιλιππόπολις.

Ενδέχεται όμως οί περίοικοι Θράκες μεταφράζοντες πιστώς έν τή 
γλώσση των τό δνομα Φιλίππου πόλις νά άπέδωκαν αυτό διά τοϋ Φιλίπ
που λάβα, δηλ. διά τοϋ Πονλπονλέβα, εξ ου ίσως προήλθεν τό Ίορδάνειον 
ΓΙούλπου-δέβα. Δηλαδή ό Jordanes είτε κατά κακήν αντιγραφήν τοϋ Ελ
ληνικού χειρογράφου, δπερ είχε προ οφθαλμών, είτε κατά κακήν άνά- 
γνωσιν εαυτού έξ έπιδράσεως τών έν χρήσει έπί τα>ν χρόνων του τοποχ- 
νυμιών εις δέβα άνέγνω, αντί ΠΟΥΛΠΟΥΛΕΒΛ - ΠΟΥΛΠΟΥΔΕΒΑ 
έκλαβών τό Λ ώς Δ καί οϋτω τό αρχικόν Πουλπον-λέβα μετέπλασεν εις 
Πονλπου-δέβα (Pulpudeva), δπερ παρεδόθη ήμΐν καί ού αδύνατος είναι 
ό έ'λεγχος ελλείψει άλλων μαρτυριών. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό δνομα 
τής πόλεως Πονλπον-λέβα έρχεται μετά τό Φιλίππον-πόλις. 'Απλή ύπό- 
θεσις.

4) Μετά νέκρωσιν δεκάδος αίώνο>ν τό Ίορδάνειον Πουλπούδεβα 
επανέρχεται επισκοπική εύλογίμ εις τήν ζωήν υπό Σλαυικήν περιβολήν 
καί έμφανίζεται ώς Pliipdive, ούχί όμως ώς δνομα πλέον τής έν Θρμκη 
Φιλιππουπόλεοχς, αλλά τής έν Μακεδονίμ πόλεως τών Φιλίππων. Τούτο 
άνεκοινώθη κατά τον Jirecek 1 υπό τού Τσέχου καθηγητοϋ Kalouzniaz- 1 2 3 * 5
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1 Πολυβίου, XXIV, 6.
2 Ίδε Μυρτ. Άποστολίδου, Ένθ’ άνωτ. σελ. 341—349, §§ 3—5.
3 Θεοπόμπου, fr. 122.— Πλουτάρχου περί περιεργίας 10.— Ρ 1 ϊ-

n i i, hist. n. IV, 11, 41.
5 Jirecek -Argyrow, 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, μετάφρ. βουλγ., σελ. 

134, σημ.

4*
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ky1, οστις εύρε τδ όνομα εν τοΐς προλεγομένοις τοΰ μεταφραστοΰ της 
πρώτης προς τούς Θεσσαλονικεΐς έπιστολής τοΰ 'Αποστόλου Παύλου έν 
τφ Σλαυικφ χειρογράφφ Apostolarium Christinopolitanum τής πόλεως 
Lyvow. Ούδεμία αμφιβολία δτι αύτη ή νεκρανάστασις τοΰ ονόματος με
ταβεβλημένου επί τό Σλαυικόν δζει τυμβωρυχίας καί είναι προφανώς επι
νόημα τοΰ Σλαύου των επιστολών τοΰ Παύλου μεταφραστοΰ, αναγνώ
στου δέ τοΰ Jordanes. Ούδαμώς όμως παράδοξον τό δνομα να είναι καί 
παρεμβόλιμον εις τον πρόλογον τοΰ χειρογράφου από τών τελευταίων 
χρόνων υπό τίνος μελετητοΰ αύτοΰ, έπιθυμοΰντος νά πιστοποίηση διά 
παλαιοτέρου μνημείου την ετυμολογίαν τοΰ νεωτερικοΰ τής Φιλιππουπό- 
λεως ονόματος Πλόβδηφ, τής γενομένης συγχύσεως τών έν Μακεδονίμ Φι
λίππων καί τής έν Θράκη Φιλίππου πόλεως ούδαμώς δυναμένης νά προσ- 
κρούση εις τον σκοπόν, διότι αύτη δέν είναι πρωτοφανής. Άπαντά καί 
παρά τισι τών Βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων καί έν μεταγενε- 
στέροις όδοιπορικοΐς προερχόμενη έκ τής ταυτότητος τών ονομάτων άμ" 
φοτέρων τών πόλεων άνιδρυθεισών υπό τοΰ αύτοΰ καί τής υπαγωγής τής 
Φιλιππουπόλεως καί πλείστων άλλων τής Θρμκης μερών εις τό θέμα τής 
Μακεδονίας από τών μέσων ήδη χρόνων 2.

Ούτω λ. χ. ή μεν ’Άννα Κομνηνή 3 λέγει ότι ή Φιλιππούπολις εκα
λείτο πρφην ΚρηνΤδες, δνομα τής πόλεοις Φιλίππων, ό δέ Adam Wen- 
nern 4 (1616 μ. X) Philippis, όπερ πάντως είναι μετάφρασις τοΰ εν Φι- 
λίπποις (πρβλ. ή έν Φιλίπποις μάχη 42 π. X.). Κατά δέ τον Riccaut1 * 3 * 5 6 
(1665) καί αύτοί οί Φιλιππουπολΐται επί τών χρόνων του έπίστευον ότι ή 
πόλις των ήσαν οι Φίλιπποι, διότι διηγοΰντο κατά παράδοσιν ότι δ ’Από
στολος Παύλος έκήρυξε πολλάκις τον λόγον τοΰ θεοΰ έν τη πόλει των 
καί έδειξαν μάλιστα αύτφ καί κατηρειπωμένον ναΐσκον, σταυροειδώς 
πλίνθοις έκτισμένον, έν τφ όποίφ έγένετο τό άποστολικόν κήρυγμα, τ. ε. 
τον έπί βράχου άνατολικώς τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών παλαιόν σταυ-

1 Archiv. fur slavische Phil. τόμ. XVI, έτ. 1894, σελ. 594—596.

3 Ά. ’Αδαμάντιου, Γεωγραφικαί περιπέτειαι τοΰ ονόματος Θράκη, έν 
τοΐς Θρακικοΐς, τόμ. I, σελ. 390 κ.έξής.

3 "Α ν ν η ς Κομνηνή ς, ’Αλεξ. XVI, 8. έκδ. Βόννης.

1 A. W e n n e r η, Εΐη gantz new Reysebuch von Prag aus zu gen Con- 
stantinopel, έ'τ. 1622, Niirenberg.—To P hilippis έκ τοΰ έν Φιλίπποις 
φαίνεται μοι εύλογώτερον ή έκ τοΰ ανυπάρκτου Φ ι λ ιπ π ί ς (=Φιλιππιάς).

5 Riccaut, Ilistoire de l’etat present de l’empire Ottomann κλ. σελ, 711,
traduction Briot, έτ. 1676, Cologne.
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ροπηγιακόν ναόν τής Ζωοδόχου πηγής (αγίας Παρασκευής), τον άνοικο- 
δομηθέντα έκ βάθρων βραδΰτερον τφ 18351.

II
Ploudin f) Plovdin (Πλόονδιν η Πλόβδιν).

1) Άπό τοΰ 15ου αίώνος ήρξαντο οί Σλαΰοι νά δνομάζωσι την 
Φιλιππούπολιν και Ploudin. Ό Jirecek λέγει δτι εΐκοσάκις ήρίθμησε 
τοϋτο τό όνομα κατά διαφόρους τόπους καί μετασχηματισμούς έν έγγρά- 
φοις τής έν Δαλματία πόλεως Ραγοόσης και έν Σερβικοΐς χρονικοΐς καί 
καί όδοιπορικοϊς άπό τοΰ 15<>υ αίώνος μέχρι τοΰ 1700 a. Ωσαύτως καί ό 
Σέρβος ιστορικός Μ. Κωνσταντίνοβιτς καλεΐ έν τή Τουρκική του ιστορία 
την Φιλιππούπολιν Ploudin 8. Τοΰτο τό καινοφανές τής πόλεως όνομα 
άπαντμ τό πρώτον έν επιστολή τών προς τον Σουλτάνον πεμφθέντων 
υπό τής πόλειος Ραγοόσης απεσταλμένων προς συνομολόγησιν συνθήκης 
καί συμμαχίας τή 22φ ’Οκτωβρίου τοΰ 1430, οι'τινες γράψαντες άποστέλ- 
λουσιν αυτήν εις Ραγοϋσαν έκ Ploudin, όπου έφθασαν τή 18η τοΰ αυτού 
μηνός 1 * 3 4 *.

Ωσαύτως καί ό Γερμανός υπομνηματιστής τοΰ γεωγράφου ΙΙτολε- 
μαίου Κλαυδίου Γεράρδος κατά τά μέσα τοΰ 16°ν αίώνος σημειοΐ, κατά 
τον Γ. Τσουκάλαν, προς τοΐς άλλοις τής πόλεως δνόμασι «και τήν έν ασθέ
νεια καί φθίσει έπωνυμίαν Ploudin» 6 *. Έν έπιστολαΐς δέ Ραγουσαίων 
φέρεται άπό τοΰ 15°ν αίώνος ίταλιστί Ploudino καί λατινιστί Ploudlnums. 
Μετασχηματισμοί δέ τοΰ δνόματος άπαντώσιν έν όδοιπορικοϊς τοΰ 16ου 
αίώνος ποικίλοι, οίον Plaudin, Plaltnerfeld-Pleydtnerfeld (παρά Kuripe- 
schitsch), Plaudln ωσαύτως (παρά Brantschitsch) καί Plodi (παρά Dern- 
schwam).

1 Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις, ’Αρ
χείο ν Θρακικοϋ λαογοαφικοϋ Θησαυρού, τόμ. ΣΤ', έτ. 1939—1940, σημείωσις έν 
τφ εγγράφω άρ. 38, σελ. 67—70 δη?,, έν τφ πατριαρχική καί συνοδικφ σιγιλλίω 
περί τής έκκλησίας τής αγίας Παρασκευής άποσπωμένης άπό τής* μητροπό?,εως.

a Jirecek, Zum Namen Plovdin oder Plovdiv. Archiv fiir slavische Phil, 
τόμ. XVI, ετ. 1894, σε?,. 096—600. Ωσαύτως τοΰ αύτοΰ καί έν τοίς Urk. 
und Reisebeschreibungen, Gestu, έτ. 1895.

3 Έν τφ περιοδικφ Glasnik, I (18), σελ. 91 καί άλλαχοΰ.
4 J ο r g a Ν., Notes et Extrais pour servir a l’histoire des croisades a XV 

siecle, Paris, έτ. 1899, τόμ. II, σελ. 281.
δ Γ. Τσουκαλά, Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππου- 

πόλ,εως, Βιέννη, έτ. 1852, σελ. 56, σημ. ν'.
6 Jirecek-Argyrow, ‘Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 134, σημ. 14.

17ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. Έτος ΙΣΤ'
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Κατά δέ τό 1614 μνημονεύεται ή Philippopoli-Plaudin κατά τον 
Jirecek τουρκιστί ώς κώμη (Plaudin Kioe) Ρ Παρά δέ τφ Σέρβφ ποιητή 
Gundulitsch άπαντα δ τύπος Plovdinu 1 2, εν φ τδ πρώτον δ φθόγγος U 
(Plou) τρέπεται εις ν (Ρΐον). Ούτω τό Ploudin γίνεται Plovdin (u)3.

2) Επειδή τά εις in λήγοντα Σλαυικά τοπωνύμια Ρωμαϊκών πό
λεων προέρχονται συνήθως εκ προϋπαρχόντων σχηματισμών καταληγόν- 
των εις (ο)ηα, ώσπερ δμολογεΐ και δ Jirecek 4 *, otov Νίη m τοϋ Nona 
εν Δαλματία, Norin έκ τοϋ Narona, J akin έκ τοΰ Ancona, Labin εκ τοϋ 
Albona εν τή Ίστρίφ, Scradin έκ τοΰ Scardona, Solin έκ τοΰ Salona 6, 
πρέπει κατ’ αναλογίαν και τό Ploudin νά προήλθεν έκ τίνος ονόματος 
λήγοντος εις (θ)ηα·ίηα. "Οθεν δεν φαίνεται μοι απίθανος ή γνώμη τοϋ Γ. 
Τσουκαλά, έτυμολογοΰντος τό Ploudin έκ τοΰ Πλωτινόπολίς β, ένισχυο- 
μένη και υπό τής ειδήσεως τοΰ περιηγητοΰ Anville δτι κατά τον 18ον 
αιώνα ή πάλαι Πλωτινόπολίς (δηλ. τά ερείπιά της) έφερε τό όνομα Blu- 
din, δπερ ευκόλως καί κανονικώς κατά γλωσσικούς νόμους μετεπλάσθη 
έκ τοϋ Ploudin, ήτοι Ploudin Ploudin-Pludin-Bludin.

Ή ΓΙλθ)τινόπολις 7 συντομίας χάριν, έλέγετο άναμφιβόλως καί απλώς

1 Αυτόθι καί Jirecek, Handelsstrasse nnd Bergwerke von Serbien und
Bosnien, σελ. 71, σημ.

3 Gundulitsch, Osman, XIX.
3 Jirecek-Arghyrow, ’Ένθ. άνωτ. Ή έν tfj επιστολή τοΰ Ούνιάδου 

(Hunyady) προς τόν Βοεβόδαν τής Τρανσυλβανίας Nicolas Ujlaky άπό 8ης Νοεμ
βρίου τοΰ 1443 σημειουμένη Plowlen (Jorga, Ένθ. άνωτ. τόμ. III. σελ. 
142), αμφίβολον φαίνεται μοι, αν είναι ή l’lovdin (Philippopolis), ώς σημειοϊ ό 
έκδοτης. Διότι τότε ή Φιλιππούπολις κατεχομένη υπό τών Τούρκων είχε Τοΰρκον 
διοικητήν, υποκείμενον τφ μεγάλω τής Ευρώπης στρατηγφ, τφ Ρούμ-έλί-Βεγλέρ- 
βέϋ (X α λ κ ο κ ο ν δ ν λ η, VIII, σελ. 438, έ'κδ. Βόννης). Επομένως ό εν τή 
επιστολή μεταξύ τών επισήμων συμμαχητών έν τινι πρός τούς Τούρκους μάχη 
μνημονευόμενος Isaac regens Plowlen δέν είναι δυνατόν νά ήτο διοι
κητής τής Φιλιππουπόλεως, τής Ploudin δηλ., ήτις εκαλείτο τουρκιστί F ί- 
1 i p ρ e ή Κ i 1 i b b e, αλλά πιθανώς ήτο αρχών τινός τών περί τόν Δούναβιν 
φρουρίων καλούμενου Plowlen. Σημειωτέον δέ δτι έν τή συλλογή τοΰ Jorga 
φέρεται regens Plowlen, ό δέ jirecek γράφιι (ένθ. άνωτ.) regens Plowdensis καί 
οΰτω σχηματίζει έκ τοΰ Plovdin καί έθνικόν έπίθετον Plovdensis (κατά 
Jorga έδει Ρ 1 ο w 1 e n s i s).

4 Jirece k-Arghyrow, "Ενθ’ άνωτ. σελ. 133.
δ Όμοιοτρόπως έσχηματίσθη καί τό Ο dr in έκτου Bdrine-Άδριανή-Ά- 

δριανούπολις καί τό S ο 1 u η έκ τοΰ 8π1οηί(Εα)-Θεσσαλονίκη.
8Γ. Τσουκαλά, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 55, σημ. μθ'.
7 Ή Πλωτινόπολίς ίδρύθη ή μάλλον συνφκίσθη περιτειχισθεΐσα κατά τόν 

δεύτερον μ. X. αιώνα υπό τοΰ αΰτοκράτορος Τραϊανοΰ πρός τιμήν τής συζύγου 
του Αύγούστης ΙΙλωτίνης, οθεν καί ή προσο^νυμία αυτής. Μνημονεύεται ύπό τοΰ
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ίΐλωτίνη ή P.otina, ώσπερ ελέχθη Τραϊανη ή Τrajana-Augusta (Στάρα- 
Ζαγόρα) αντί Τραϊανόπολις (πρβλ. Μαρκιανόπολις).

Τό δνομα προΰφέρετο πάντως υπό των κατακλυσάντων την ύπαι
θρον πέριξ χώραν από τοΰ έκτου ήδη μ. X. αίώνος Σλαιίων Ρίόϋηα-ΡΙό- 
tln, φυλαττομένου κατ’ άρχάς τοΰ μακροϋ χρόνου τοΰ φθόγγου Ρίδ (όο, 
πλώ-πλόο)' ειτα δέ συν τφ χρόνφ στενουμένου τοΰ δευτέρου ο εις U 
μετά τό πρώτον επίτονον ό (όο=όιι) προΰφέρετο Ploutin-Plouditi. "Ωστε 
ή κλΐμαξ τοΰ σχηματισμού τοΰ ονόματος είναι : ΙΙλωτίνη-ΡΙδίΐηα-ΡΙόο- 
tin PLoudin κα'ι Plovdin.

3) Άλλα πώς τό όνομα τής ΙΙλωτινοπόλεως (Πλωτίνης) άπεδόθη 
εις την Φιλιπποΰπολιν, τής μεταξύ των πόλεων άποστάσεως οΰσης μεγί
στης; Τοϋτο δυνατόν ίσως νά έξηγηθή καθ’ ημάς έκ τής ιστορίας αυτών 
των πόλεων, συγκαταστραφεισαίν ποτέ άρδην υπό τοΰ τσάρου των Βλα- 
χοβουλγάρων Καλογιάννου (1204). Μετά την τελείαν καταστροφήν τής 
Πλωτινοπόλεως καί μή άνάκτισιν πλέον αυτής έξαφανισθείσης από τοΰ 
γεωγραφικοΰ χάρτου, ώστε σήμερον καί ή θέσις αυτής νά μή είναι δυ-

Πτολεμαίου Κλαυδίου (III, 11, 13) καί υπό τοΰ Άντωνίνου Αύγούστου (itiner. 322) 
Νομίσματα αυτής μέχρι τοΰδε άνευρέθησαν τών αύτοκρατύρων Άντωνίνοι, Μ. Αύ- 
ρηλίου, Φαυστίνης νεωτέρας καί Καρακάλλα. ΓΙαθοϋσα κατά τάς εις Θράκην έπι- 
δρομάς των βαρβάρων άνεκτίσθη αΰθις καί άχυρώθη υπό τοΰ ’Ιουστινιανού (Π ρ ο- 
κ ο π ί ο υ, περί κτίσμ. Iy, 11) καί ήκμασε μέχρι τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος οϋσα 
έ'δρα επισκόπου (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. V, 
σελ. 392). Κατεστράφη άρδην υπό τον βασιλέως των Βλαχοβουλγάρων Καλογιάννου 
ή Ίωαννίτσα (1204—05) συγρόνως μετά τής Τραϊανουπόλεως, Γαριοπόλεως, Ραι- 
δεστοΰ, Πανίου, Ήρακλείας, Φιλιππουπόλεως, Βατκουνίου καί άλλων τής Θράκης 
πόλεων καί οχυρών, ών οί κάτοικοι, όσοι έσώθησαν άπό τής σφαγής, έξανδραπο- 
δισθέντες μετφκίσθησαν εις τάς Παραδουνάβιους τής Βουλγαρίας χώρας (Γ. ’Α_ 
κροπολίτου, χρον. § 13). Διά τής Πλωτινοπόλεως διήρχετο καί ή περιώνυμος 
στρατιωτική Ρωμαϊκή οδός via Egnatia. Ή ακριβής τοποθεσία τής Πλωτινοπόλεως, 
τιθεμένης έπί τής δεξιάς ή αριστερός τοΰ ποταμού "Εβρου όχθης αμφισβητείται. 
Κατά τόν Forbiger έ'κεΐτο, υπό των Τούρκων καλούμενων τών ερειπίων της Dsjsr 
Erkene, ού μακράν τής συμβολής τοΰ Έριγώνος καί τοΰ "Εβρου (F ο rbiger, 
Kurzer Abreiss der alteti Geographie, σελ. 475, Leipzig, έτ. 1860 καί Σ. Σ a κ - 
κελαριάδου, Πόλεις καί θέσμια Θράκης, ’Αθήναι, έτ, 3829, σελ. 76). Έξ 
άνευρεθέντος εσχάτως ενεπίγραφου βάθρου άδριάντος είς τόν αύτοκράτορα Φίλιπ
πον, στηθέντος υπό τών Πλωτινοπολιτών, ώς καί έξ άλλων αρχαιοτήτων καθορί
ζεται ή θέσις αυτής υπό τοΰ Δρακοντίδου Χρ. ού μακράν τοΰ νΰν Διδυμοτείχου. 
(’Ίδε Δρακοντίδου Χρ., ’Αγία Πέτρα - Δημοτικά - Διδυμότειχον - Πλωτινό- 
πολις. έν τή έφ. "Εβρος 29 Μαίου 1937. Ωσαύτως τοΰ α ύ τ ο ΰ, ’Άνευ πόλεων 
μέχρι Τραϊανού ή περί τόν "Εβρον μεσόγειος Θράκη, έτ. 1937, σελ. 18. Ωσαύτως 
Σημειώματα περί τής Πλωτινοπόλεως καί Διδυμοτείχου υπό Κ. Μ υ ρ τ. ”Α π ο- 
σ τ ο λ ί δ ου, Θρακικά τόμ. X. έ'τ. 1938, σελ. 407—4ΐ4.)
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νατόν ακριβώς νά όρισθή, οί Πλωτινοπολΐται, ώσπερ καί οί των άλλων 
καταστραφεισών τής Θράκης πόλεων κάτοικοι, μετηνέχθησαν εις την 
Βουλγαρίαν, δπου συμμετήνεγκον και τό δνομα τής πόλεώς των όνομά- 
σαντες δι’ αΰτοΰ τον παρά τφ Δουνάβει που νέον συνοικισμόν των τή 
διαταγή τοΰ Καλογιάννου : «την λείαν άπάρας (ό Καλογιάννης) έκεΐθεν 
περί τάς παραρροίας καθίζει τοΰ ’Ίστρου εκ των ιδίων των ανδραποδι
ζόμενων κωμών καί πόλεων τάς κλήσεις έπιθείς ταΐς οίκήσεσιν» 1.

Οΰδαμώς απίθανου μετά τών ΓΙλαηινοπολιτών νά συγκατφκησαν έν 
τφ νέφ των παριστρίφ συνοικισμφ ΙΙλωτίνγι-ΡΙοίίηα (Plotin) καί τών πε- 
ρισωθέντων εκ τής γενικής σφαγής υπό τοΰ Καλογιάννου Φιλιππουπολι- 
τών 1 * 3 οί άπαχθέντες ώσαύτιος αιχμάλωτοι, ώστε Πλωτινοπολΐται τε καί 
Φιλιππουπολΐται έγένοντο κάτοικοι πλέον τής αυτής νέας πόλεως, νέοι 
Πλωτινοπολΐται. Οί περί τον νέον συνοικισμόν περιοικοϋντες Σλαυοβούλ- 
γαροι ερχόμενοι εις επικοινωνίαν προς τούς Έλλληνας κατοίκους του, 
οϊτινες αναμφιβόλους δεν έπαύοντο νοσταλγοΰντες τάς πέραν τοΰ Αίμου 
κατεστραμμένας πόλεις των καί έγκωμιάζοντες αύτάς επί τή άλλοτε ευ
δαιμονία των, οί μέν ΦιλιππουπολΤται την Φιλιππονπολιν, οί δέ ΙΙλωτι- 
νοπολΐται την Πλωτινόπολιν καί οί απόγονοί των ένεκα τής προς αλλή
λους επιμειξίας συν τφ χρόνψ άμφοτέρας, ύπέλαβον ώς γενέτειραν τών 
νέων Πλωτινοπολιτών, τ. ε. τ<ΰν απογόνων τιΰν ΓΙλοιτινοπολιτών καί Φι- 
λιππουπολιτών την άνακτισθεΐσαν καί άκμάζουσαν αύθις Φιλιπποΰπολιν, 
ήν έγίνωσκον κυρίως ό)ς πλησιεστέραν αύτοϊς υπό τον Αίμον καί άπέδω- 
καν εις αυτήν τό τοπωνΰμιον τής νέας Πλωτίνης Plotin - Ploudin.

4) Ό Jirecek σημειοΐ3 5 δτι έν τή περιοχή τής έν Σερβίμ πόλεως 
ΙΤιρότ ευδοκιμεί είδος σταφυλής, δπερ καλείται plovdina, αλλαχού τουρ
κιστί καλούμενου paxnit ή Μ ήτοι θέλει διά τούτου νά δηλώση δτι οί 
προς βορράν τοΰ Αίμου οίκοΰντες Σλαϋοι ώνόμασαν έκ τοΰ ονόματος τής 
σταφυλής plovdina την Φιλιππούπολιν ΤΙλόβδιν ή Πλόονδιν, τ. έ. Σταφν- 
λόπολιν, διότι αί παρ’ αυτή τής Ροδόπης ύπώρειαι ήσαν άνέκαθεν καί εί
ναι άμπελόφυτοι καί μάλιστα έν ταΐς άμπέλοις ήφθόνει μέχρις Ισχάτων 
τό προμνημονευθέν τής σταφυλής είδος ;

'Ο Tomaschek όμως έτυμολογεΐ τό Ploudin εκ τον Ίορδανείου Pul- 
pudeva ", δπερ παραδέχεται βραδύτερον καί ό Drinow6, ό δέ Slaveicow

1 Γ. Άκροπολίτο υ, Χρον. § 13.
8 G. de V i 1 1 e-H a r d o u i n, La couquete de Constantinople, XCII
3 J i r e c e k-A r g y r o w, Ένθ’ άν. 184, σημ.
1 Period. Spissanie (=περιοδικόν σύγγραμμα), τόμ. XVI, σελ. 165.
5 Oesterr. Gymnasialzeitschrift, ετ. 1878, σελ. 206.
6 Nauka, τόμ. II, έτ. 1882, σελ. 355 κέξής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:12 EEST - 3.236.241.27



Τά ξένοφα νή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. 261

εκ τοϋ Πονλπονδένη 1 καί άλλοι έκ τοϋ Βουλγαρικοί plotoroden (ευφο- 
ρος-καρποφόρος) ή έκ τοϋ poluden-pladne (μεσημβρία) έρμηνεύοντες ή 
εύφορος η μεοημβρινη πόλις 1 2 3. Έκ τοϋ Pulpudena προφανώς είναι αδύ
νατον νά μετασχηματισθή γλιοσσικώς τό Ploudin, ως λίαν δρθώς παρα
τηρεί ό Jirecek3.

III

Pulpudena ( Πονλπονδενα η Πονλπονδένη)

1) Κατά τόν δέκατον έκτον αιώνα άπαντα τής Φιλιππουπόλεως 
καί έτερον όνομα παρά τισιν Ευρωπαίοις υπομνηματισταις αρχαίων Ελ
λήνων συγγραφέων μνημονευόντων την πόλιν, τδ Pulpudena (Πονλπού- 
δενα ή Πονλπονδένη). Πρώτοι, οϊτινες μεταγράφουσιν ελληνιστί τό έκφε- 
ρόμενον λατινιστί τής πόλεως τοίτο τό δνομα, καθ’ δσον γνωρίζομεν, 
είναι, οί πρώτοι ιστοριογράφοι τής Φιλιππουπόλεως Κ. Οικονόμος ιερείς 
(1819) καί Γ. Τσουκαλάς (1852), άμφότεροι διατελέσαντες διευθυνταί τής 
Ελληνικής κεντρικής τής πόλεως σχολής. Οΰτοι εΰρον τό δνομα εις πα
λαιός εκδόσεις τοϋ Πτολεμαίου Κλαυδίου καί τοΰ Λουκιανού, έναποκει- 
μένας εν τή πλουσίρ τής σχολής βιβλιοθήκη 4.

1 Αυτόθι, τόμ. III, σελ. 181.
2 Giaurov, Otschet na plovd. devitsch. gymnasia (=έπετηρίς τοΰ έν 

Φιλιππουπόλει γυμνασίου των θηλέων), ετ. 1897—98.
3 J ί r e c e k-A rghyrow, ”Ενθ“ άν. σελ. 138.
4 Ή τής Ελληνικής κεντρικής σχολής τής Φιλιππουπόλεως βιβλιοθήκη ήρ- 

ξατο, ως φαίνεται, καταρτιζόμενη άπό τής ίδρύσεως τής σχολής. Τφ 1794 Μαρτ. 
28 κατά την γενομένην καταγραφήν ήρίθμει τόμους 101 (Κώδ. Κυριλ. II, σελ. 
388). Τή 1 ’Ιανουάριου 1830 ό συνταχθείς κατ’ αλφαβητικήν τάξιν κατάλογος των 
βιβλίων αυτής είχε τόμους 421, έξ ών ήσαν μεγάλου μεγέθους (in folio) 99 καί 
χειρόγραφοι 28, (ενθ’ άνωτ. σελ. 368—377. ’Ίδε καί Μυρτ. Άποστολίδου, 
Η ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής, Άρχεϊον Θρφκ. 

λαογραφ, καί γλωσ. θησαυροί, τόμ. Ε’, σελ. 1 καί 4). Τφ 1837 έπλουτίσθη διά 
πλούσιας δωρεάς των βιβλίων τοΰ σχολάρχου Σαράντη Άρχιγένους, μεταβάντος 
είς Παρισιού; πρός σπουδήν τής ιατρικής (Κώδ. Κυρίλ. II, σελ. 155.—Θρακικά
Αθηνών, τόμ. Α'. έτ. 1928, σελ. 484, Σαρ. Άρχιγένης). Μετά τήν έκ βάθρων άνά- 

κτισιν τής σχολής πυρποληθείσης κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τής πόλεως κατά 
Ιανουάριον τοΰ 1846 ή βιβλιοθήκη, ήτις έπαθεν, άνεσχηματίσθη διά μεγάλης δω

ρεάς βιβλίων τής κυρίας Μαυροκορδάτου φροντίδι τοΰ έν Μόσχφ Φιλιππουπολίτου 
Αντωνίου II. Κομιζοπούλλου τοΰ ψιλικοΰ καί έκτοτε έπροικίζετο όλονέν διά δω

ρεών φιλομοΰσων πολιτών ή δι’ αγοράς βιβλίων. Ό έπισκεψάμενος τφ 1868 τήν 
σχολήν Γάλλος αρχαιολόγος Dumont καλεΐ αυτήν λαμπρά ν. (Du mon t-H ο- 
m ο 1 1 e, Melanges d’archeologie κτλ. Paris, σελ. 254). Κατά τόν Ρωσοτουρκικόν
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Ούτως δ Κ. Οικονόμος αναγραφών τδ χωρίον τοϋ Λουκιανού εκ τοϋ 
διαλόγου «Δραπέται», έν φ περιγράφεται ή λαμπρότης τής πόλεως και 
επιθυμών νά ερμηνεύστ) την τελευταίαν αυτού φράσιν «ή δέ πόλις εργον 
Φιλίππου εκείνου» ύποσημειοΐ τό σχόλιον τού ΰπομνηματιστοΰ τού Λου
κιανού ’Ιακώβου Παλμερίου : «Ού δύσκολον εννοήσαι περί οποίας Φιλιπ- 
πουπόλεως δ λόγος' ή δτι περί εκείνης, ήτις καί Τριμόντιον έλέγετο πρό- 
τερον καί Καλνβη καί Πονλπονδαίνη καί Ευμολπιάς, κείμενη προς τον 
"Εβρον ποταμόν μεταξύ Αίμου καί Ροδόπης' διά τούτο ώνόμασται Τρι- 
μόντιον, δτι τρία δρη εν τφ περιβόλφ των τειχών αυτής περιέχονται» 1.

Ό δέ Γ. Τσουκαλάς αντιγράφων τό αυτό σχόλιον πληρέστερου εκ 
τού πρωτοτύπου λατινιστί καί έρμηνεύων γράφει τό δνομα διά τού ε καί 
ούχί διά τού αι: «’Ιάκωβος δ Παλμέριος λέγει : Non est difficile divi-

πόλεμον τοϋ 1877—78, μεταβληθείσης τής σχολής εις νοσοκομεϊον χάριν των τραυ
ματιών Τούρκων καί Ρώσων επί τινα χρόνον, ή βιβλιοθήκη έπαθεν οΰδεμιάς πρό
νοιας ληφθείσης περί αυτής ύπό των αρμοδίων. Έπί τής γυμνασιαρχίας τού Γ. 
Κωνσταντινίδου (1884—87) αί σπουδαιότεροι των εκδόσεων αυτής χειρογράφων 
καί εντύπων άπεστάλησαν δωρηθεΐσαι εις τό οικουμενικόν πατριαρχεΐον. Τφ 1894 
συνετάχθη νέος κατάλογος αυτής υπό τοϋ διορισθέντος βιβλιοθηκάριου Κυριάκου 
Στεφανίδου Φιλιππουπολίτου, διδάκτορος τών μαθηματικών καί καθηγητοϋ έν τοΐς 
Ζαριφείοις διδασκαλείοις. Τφ 190U στεγασθέντος τοΰ Ίίλλ. γυμνασίου έν τφ άνω 
όρόφφ τής νεόκτιστου σχολής Γρηγ. Μαρασλ,ή μετεκομίσθη από τοΰ μεγάρου τής 
Μητροπόλεως, δπου έφυλάσσετο κατά τά τελευταία έτη, καί έτοποθετήθη έν τφ 
γυμνασιαρχείφ. Ήρίθμει, ως ένθυμοΰμαι, άτε διατελέσας βιβλιοφύλαξ αυτής κατά 
τά έτη 1902—03 μετά τήν εις 'Οδησσόν ως καθηγητοϋ έγκατάστασιν τοΰ τέως πο
λυμαθούς καί πολυγλάισσου βιβλιοθηκάριου της, περί τάς τρεις χιλιάδας τόμων 
καί φυλλαδίων. Ιίεριεΐχε παλαιάς εκδόσεις εκκλησιαστικών πατέρων, τά έργα του 
Νικ. Θεοτόκη, Εύγ. Βούλγαρη, Κ. Κούμα, Άνθ. Γαζή, Κ. Οικονόμου, Ν. Δούκα, 
Δ. Γαλανού, Κομητά, Δαρβάρεως, Σταγειρίτου, Γεωργιάδου Λευκίου, συμπάσας 
τάς εκδόσεις τοϋ αθανάτου Άδ. Κοραή καί παν σχεδόν, δπερ έξεδόθη ελληνιστί 
έν Βενετίμ, Βιέννη, Βουδαπέστη καί Πετρουπόλεο κατά τόν 18ον καί τήν πρώτην 
πεντηκονταετίαν τοΰ 19ου αίώνος. Ωσαύτως περιεΐχεν άπασαν τήν σειράν τής 
στερεοτύπου έκδόσεως Teubner έν Λειψίφ τών Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων 
καί τήν τών Βυζαντινών έκδόσεως Niehbuhr έν Βόννη έξ αγοράς, άπασαν τήν σει
ράν τής Μαρασλείου βιβλιοθήκης εκ δωρεάς τοΰ πρός έκδοσιν αυτής χορηγοΰ, 
τούς κλασσικούς Γερμανούς συγγραφείς εκ δωρεάς τοΰ φιλομούσου Φιλιππουπο- 
λίτου Γ. Φιλίπποβιτς, κλασσικούς Γάλλους καί ’Ιταλούς, περιηγήσεις, λεξικά, πε
ριοδικά, έν οίς ή τής Πανδώρας σειρά, καί άλλα. Κατεστράφη καί διηρπάγη δυσ
τυχώς μετά τών αρχείων καί τοΰ εργαστηρίου τής χημείας καί τής φυσικής πει
ραματικής τοϋ γυμνασίου (εις προίκισιν οϋτινος τελευταίως έδαπάνησεν ή κοινό- 
της 10 χιλ. χρυσών φράγκων) ύπό τοϋ μαινομένου Βουλγαρικού όχλου κατά τήν 
κατάληψιν τής σχο?.ής έν τφ άνθελληνικφ κινήματι τοΰ 1906.

1 Κ. Οικονόμου, ίερέως, Έχειρίδιον περί τής επαρχίας Φιλιππουπό- 
λεως, Βιέννη, έτ. 1814, σελ. 16, § 21.
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nare.de qua urbe loquatur; nimirura de Philppopoli, quae et Trimon- 
tium et antea Poneropolis et Pulpudena et Eumolpias, sita ad 
Hebrum inter Haemum et Rhodopen, quae Trimontium vocata est 
eo, quod tres monies suorum murorum ambita complectabatur-> T Ό 
αυτός δέ προσάγων καί δευτέραν περί τοΰ ονόματος μαρτυρίαν άλλου 
ύπομνηματιστοΰ γράφει: «Γεράρδος ό Γερμανός, υπομνηματιστής τοΰ 
Πτολεμαίου Κλαυδίου, άπμάσας περί τό 1540 μ. X. εις τον δεύτερον χάρ
την τής Θράκης, Ευρώπης πίναξ Θ', εμπεριεχόμενου εν τή αυτή εκδόσει 
τής γεωγραφίας τοΰ Πτολεμαίου Κλαυδίου, την οποίαν ήκολοΰθησε καί 
ό Μελέτιος ’Αθηνών, σημειοϊ την θέσιν τής Φιλιππουπόλεως λατινιστί 
ουτω: Philippopolis, quae et Poneropolis, Eumolpiada, item Trimon
tium atque Pulpudena' ήτοι Φιλιπποΰπολις, ήτις καί Πονηρόπολις, 
Λουλοΰπολις, Εΰμολπιάς, ομοίως Τριμόντιον καί Π ο υ λ π ο υ δ έ ν η»1 * 3.

2) Τής ετυμολογίας καί ερμηνείας τοΰ ονόματος επελάβετο ό μα
καρίτης διδάκτωρ τής φιλολογίας Ευγένιος Χασιώτης, καθηγητής καί συν
άδελφος ημών εν τοίς Ζαριφείοις διδασκαλείοις 3. Ή πόλις ελέγετο ανέ
καθεν, ως άπαντα παρά Πολυβίφ, Λουκιανω καί τοίς Βυζαντίνοις αΰτοϊς 
απλώς ή Φίλιππον, εξυπακουομένου τοΰ πόλις, ώσπερ καί σήμερον εισέτι 
λέγεται ή Άδριανον ή Άδριανοΰπολις. ΙΤρός δήλωσιν τής από τής πέριξ 
χώρας προς αυτήν κινήσεως ελέχθη Φιλίππουδε (πρβλ. Μεγαράδε, Ά- 
θήναςδε - Άθήναζε, Κορινθόδε, οίκαδε κτλ.), δπερ πιθανώς υπό των 
Θρακών καί βραδΰτερον υπό των κατακλυσάντων τήν χώραν αλλόγλωσ
σων προΰφέρετο Πιλίππονδε. (πρβλ. καί τά παρά τοίς σταυροφόροις Phi- 
nepople-Prinepople-Pinople κτλ.). Τό Πιλίππονδε μετεβλήθη συν τφ 
χρόνφ εις Πονλπονδε, δπερ οΰδεμίαν δυσχέρειαν γλωσσικήν παρουσιά
ζει καθ’ α διελάβομεν ανωτέρω εν τοίς περί τοΰ Πονλπον-δέβα (Φιλίππου 
δέβα) ρηθεΐσι 4. Τό δέ Πονλπονδε προσηυξήθη διά τοΰ προσσχηματισμοΰ 
να γενόμενον Πονλπονδένα (πρβλ. έμέ-να, έσέ-να). Οΰτω δέ ή λέξις ή επιρ
ρηματικήν σημασίαν έχουσα άρχικώς (—εις τήν Φιλίππου-πόλιν) εξελή- 
φθη καί ήτο εν χρήσει αντί τοΰ ονόματος τής πόλεως, ισοδύναμος τφ ή 
Φιλίππου ή Φιλιππδπολις.

3) 'Η γνώμη τοΰ Χασιώτου δέν φαίνεται ήμίν πιθανή' προτιμότε
ρου είναι τό Pulpudena νά θεωρηθή καθ’ ημάς ως κακή αντιγραφή τοΰ 
Ίορδανείου Pulpudeva εξ Ελληνικής αΰτοϋ μεταγραφής εις Πονλπονδένα

1 Γ. Τσουκαλά, ’Ένθ’ άν. σελ. 16 § 21.
a Αυτόθι, σελ. 24 § 31.
8 Χ(ασιώτου Ευγενίου), Πλόβδηφ ή Φιλιπποΰπολις, έφημ. Φιλιπ- 

ποΰπολις, έτ. 1899, άρ. 2559 κέξής.
4 ”Ιδε ανωτέρω, I § 2.
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αντί Πουλπουδέβα, ως γράφεται συνήθως τό άπλοΰν δεύτερον τής λέξεως 
συνθετικόν δέβα. Έξελήφθη δηλαδή τό μικρόν υ-ΰψιλον (δεΰα) ως V έ'νε- 
κα τής όμοιότητος των δύο γραμμάτων υ-ν υπό των άντιγραφέων καί άνε- 
γνώσθη τό Πούλπου-δεύα ως Πούλπον-δένα, δπερ ειτα μετεγράφη λατι
νιστί Pulpudena, δθεν πάλιν τό 'Ελληνικόν Πονλπονδένη. Αύτη δέ ή ει
κασία ημών ένισχύεται καί εκ τοϋ δτι εν τοΐς μνημονευομένοις διαφό- 
ροις τής πόλεως δνόμασιν υπό των προειρημένων υπομνηματιστών, οΐτι- 
νες παρέλαβον άναγνόντες αυτά παρά τοις άρχαίοις συγγραφεϋσι, δεν 
άναφέρεται τό τοΰ Ίορδάνου Πούλπου-δέβα, δπερ άριδήλως σημαίνει δτι 
άντικατεστάθη διά τοϋ Πονλπου-δένα.

Ενδέχεται δμως τό Πούλπον-δένα ή Πονλπονδενα νά προήλθεν έκ 
Σλαυικοϋ μετασχηματισμού τοϋ Ίορδανείου Pulpudeva, δντος έν χρήσει 
παρά τοΐς Θραξίν αντί τοΰ Φιλίππόπολις. Άκοΰοντες δηλ. οί Σλαϋοι τό 
δ'νομα Pulpudeva καί μή γινώσκοντες την σημασίαν τής λέξεως deva, 
ά'τε προ πολλοΰ καταστάσης ακατάληπτου (πρβλ. καί τό έξ επιγραφής 
τών Ρωμαϊκών χρόνων «Θεφ Δαβατοπείφ» \ έν φ προφανώς έν τή λέ- 
ξει Δαβάτοπος ή λέξις τόπος έν τφ δευτέρφ» συνθετικφ ερμηνεύει διά πα- 
ραθέσεως την άκατάληπτον πλέον καταστάσαν λέξιν dava-deva, προσ- 
έδωκαν αύτφ την παρ’ αύτοΐς τοπικήν κατάληξιν en (ena-eno), δπως 
έκσλαυίσωσιν καί οϋτω μετεσχημάτισαν εις Pillpudeven καί κατά συγκο
πήν Palpuden έξυπακουομένου τοϋ grad (=πόλις) αρσενικού γένους, ήτοι 
Pulpuden-grad, έξ οΰ προήλθε τό υπό Λατινικόν τύπον Pulpudena-urbs.

’Ανάλογα τούτου είναι τά περί τήν Φιλιππούπολιν άπαντώντα υπό 
Ελληνικόν τύπον Σλαυικά τοπωνύμια εις -ενα (θηλυκού γένους ή ουδε
τέρου κατά πληθ. άριθμ.) : Τσέπενα τά 8) έκ τοΰ τοέπεν (τσέπ=περίφρα- 
γμα, τάφρος, όχύρωμα)=τά *Οχυρή, Βέτρενα ή ή τά 1 * 3 έκ τοϋ βέτρεν (βέτρ 
=ά'νεμος, αήρ)—-τόπος άνεμόεις, Τοέρβενα η ή τά 4 * έκ τοϋ τσέρβεν (=έρυ- 
θρός)=’Ερν&ραϊ- Ερν&ροχώριον, Βοδενά τά ή Βόδενα ή6 έκ τοϋ βόδεν 
(βοδά==ϋδωρ)=τόπος υδροχαρής, Α ίγαί, Κονκλενα ή6 εκ τοΰ Κούκλεν

1 S b ο r n i k (=Συλλογή), Σοφία, τόμ, XVIII, σελ. 766, άρ. 66.
3Κ. Οικονόμου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 42 § 25. Είναι επτά κώμαι. Έπί 

τών εσχάτων Βυζαντιακών χρόνων τό οχυρόν εκαλείτο Τ ζ έ π α ι ν α καί ήτο 
λίαν δυσπρόβλητον έκ τούτου ή έπί της Ροδόπης αυτόθι επαρχία προσωνομάζετο 
Στενιμάχου καίΤζεπαίνης. ”Ιδε Γ. 'Ακροπολίτου §§ 51.57. 
Έ φ ρ α ί μ μ ο ν α χ ο ΰ, I. άοΰκας Βατάτσης, 8964 καί 8982. Καντακου- 
ζ η ν ο ΰ, Ίστορ. III, 66. I, 27. 37 καί αλλαχού.

3 Κ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, "Ενθ” άνωτ. σελ. 41 § λδ\
4 Αυτόθι, σελ. 56 § νζ'.
» Αυτόθι, σελ. 49 § ν'.
6 Αυτόθι, σελ, 49 § μθ’.
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(οπερ εκ τοΰ κόκλα-κόκκαλα)=τόπος πλήρης κοκκάλων. Πλεΐστα δε είς 
- ενα θηλυκού γένους τοπωνύμια, πάντα Σλαυικής προελεύσεως, ύπάρχου- 
σι και έν αυτή τη κυρίως Έλλάδι, άπερ υπό Ελληνικόν τύπον γράορονται 
διά τοΰ α< κατ’ αναλογίαν των είς -αινα θηλυκών, λείψανα τής Σλαυι
κής κατά τον μεσαίωνα επιδρομής ι. 1

1 Μνεμονεύω τούτων πρόχειρα μοι τινά :
Β έ ρ β ε ν α ή, έκ τοΰ β έ ρ μ π ε ν=ίτεώδης (έκ τοΰ β ε ρ μ π ά=ίτέα) =Ίτέαι, 

’Ιτεών.
Βρέστεναή, έκ τοΰ β ρ έ ο τ ε ν=ώραΐος (έκ τού β ρ έ σ τ=ώρα, ήλικία) = 

Ώραΐον, Παρθένιον ή
» » έκ τοΰ μ π ρ έ σ τ ε ν=ό της σημΰδης (έκ τοΰ μ π ρ έ σ τ=σημύδα)

=Σ ημυδότοπος.
Κρέστεναή, έκ τοΰ Κ ρ έ σ τ ε ν=σταυρικός (έκ τοΰ κ ρ έ σ τ=σταυρός)= 

Σταύρο χώριον, Σταυρός.
Γάρδεναή, έκ τοΰ 6 γ ρ ά δ ε ν—περιβεβλημένος (έκ τοΰ ό γ ρ ά δ α=περί- 

βολος)= Περιβόλια.
Κάπρεναή, έκ τοΰ κάπρε ν=ό καππάριδο: μεστός (έκ τοΰ κ α π ά ρ ι ν= 

κάππαρις)=Κ ά π π α ρ ι ς.
Γ ρ έ β ε ν α ή, έκ τοΰ γ ρ έ β ε ν=κτενώδης (έκ τοΰ γ ρ έ β ε ν=κτένιον)=Κ τ έ- 

ν ι α ή
» » εκ τοΰ γ έ ρ μ π ε ν κατά μεταγραμματισμόν=ραχώδης (έκ τοΰ

γ ρ έ μ π =ρά'χις)=Ρ ά χ ι ς.
Κ ό π ρ ε ν α ή, έκ τοΰ κ ο π ρ ί β ε ν=κνιδώδης (έκ τοΰ κ ο π ρ ί β α=άκαλήφη 

κνίδη)—Ά κ α λ η φ ών ή Κνιδότοπος ή
έκ τοΰ κ ο π ρ ί ν ε ν=μετάξινος (έκ τοΰ κ ο π ρ ί ν α=μέταξα)= 
Μεταξότοπος, Μ ε τ α ξ ο χώριον.

Αλωνίστεναη, εκ τοΰ ά λ ώ ν ι ο ν' πρώτον έλέχθη μετά τής τοπικής πε
ριεκτικής καταλήξεως ischte Ά λ ώ ν i s c h t e (πρβλ. Παναγιούρι- 
schte" κωμόπολις επί τοΰ Αίμου, ΓκρόμπιεοΙιιε=νεκροταφεΧον, σς,ε- 
τίλιεο1ιτε=ίερόν—ναός, Όμπόρΐ8θΙιτε=τόπος συναθροίσειος κτλ.), έξ 
οδ αλωνίστε ν=άλωνισιικός,=:'Αλώνιον,

Τ σ ί τ σ ε ν α η, έκ τοΰ τ σ ί τ σ ε ν — ακανθώδης (έκ τοΰ τ σ ί τ σ α πληθ.= 
άκανθιόδης θάμνος)=Θ ά μ ν ο ι—’Ά κ α ν θ α ι.

Δρίτσεναη, εξελληνισθέν είς Άνδρίτσαινα έκ τοΰ Άνδρίτσος 
(δηλ. έξ ονόματος γυναικός φεροΰσης τό όνομα ιοΰ συζύγου της, ώς 
συνήθως, πρβλ. Δημήτραινα, Κώσταινα, Γιάνναινα, Νικόλαινα κτλ.) 
έκ τοΰ δ ρ ί φ τ σ ε ν =θαμνώδης (έκ τοΰ δ ρ ι φ τ σ ε=δενδρύλλιον, 
θάμνος)=θ ά μ ν ο ς, θ α μ ν ώ ν.

Καρίτεναή, έκ τοΰ κ α ρ ί τ ε ν=άμαξο')δης (έκ τοΰ κ α ρ έ τ α=άμαξα)= 
"Α μ α | α ι, Ά μ α ξ ό τ ο π ο ς. Ό κ. Γεοιργακάς κατά τό Ά ν - 
δ ρ ί τ σ « ι ν α έτυμολογεΐ καί τό Κ α ρ ί τ α ι ν α' δηλαδή υπο
λαμβάνει καί τοΰτο ώς όνομα γυναικός Χαρίτου τινό ς—X α- 
ρ ί τ α ι ν α. Άλλ’ οΰτε Σλαΰος οΰ'τε 'Έλλην, νομίζω, ειπέ ποτέ Κ α- 
ρ ί τ ω ν—Κ α ρ ί τ ο ς — Ιν α ρ ι τ ί ν η τά Χαρίτοιν—Χαρίτος—Χαρι-
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Σημειωτέου δέ δτι ή επιθετική έν τή Σλαυοβουλγαρική γλώσση κατά- 
ληξις en-ena-eno σημαίνει κυρίως ιδιότητα ή ύλην ή χρώμα, εξ ών σημα
σιών προήλθεν ή τοπική. Τά δέ σχηματιζόμενα δι’ αυτής τοπωνυμία είναι 
συνήθως αρσενικού γένους λήγοντα εις en υπονοούμενης τής λέξεως grad 
(πόλις) ή krepost (οχυρόν), σπανίως δέ ουδετέρου γένους λήγοντος εις 
eno υπονοούμενης τής λέξεως celo (κώμη)1.

Χάριν δέ τής ιστορίας είρήσθω δ'τι ό Βούλγαρος Στεφ. Ζαχάριεφ 
υποστηρίζει ότι τό ΙΙονλπουδένη μετεπλάσθη υπό τών Ελλήνων από τοΰ 
αρχαιότατου Θρακοσλαυικοΰ (!) ονόματος pliidiin-plovdiv a.

IV
Plovdiv (Πλόβδηφ)

1) ’Από τών μέσων τοΰ δέκατου ενάτου αίώνος επλάσθη καί τό 
νεώτατον τής Φιλιππουπόλεως όνομα Plovdiv, δπερ έπιβληθέν από τής 
ανεξαρτησίας τής χώρας διά τοΰ σχολείου καί τοΰ κράτους είναι σήμερον 
τό μόνον εν χρήσει παρά τοϊς Βουλγάροις. ’Από δέ τοΰ 1938 ήρξατο κα- 
θιεροΰμενον καί εις την διεθνή αλληλογραφίαν οΰδεμιάς επιστολής γινό
μενης δεκτής έξωθεν υπό την επιγραφήν Philippopolis s. Ό Γ. Τσουκα
λάς λέγει περί τοΰτου : «Τίνές έβουλήθησαν επί τών ημερών ημών (1852) 
νά έπιβαρΰνωσιν αυτήν άφυιος καί με έτερον όνομα καλέσαντες αυ
τήν Πλόονδιν καί επί τό τεχνικώτερον γλοίσσης άκατεργάστου Πλόβ- 
δηφΡ. Ό ίερεύς Κ. Οικονόμος, κατά τούς χρόνους τοΰ οποίου φυλετικοί 
έ'ριδες δέν ύπήρχον μεταξύ Γραικών καί Βουλγάρων, ζώντων, εν οΐς τό- 
ποις συνφκουν, έν αγαστή όμονοίφ καί αδελφική αγάπη υπό τήν αιγίδα * 1 * 3

τίνη, ουδέ τό χάρις —κ ά ρ ι ς. "Αλλως τε τοπωνυμικοί σχηματισμοί τοιοΰτοι δέν 
άπανεώσι καί «μία χελιδών έαρ οΰ ποιεί».

1 Μνημονεύω τοπωνύμιά τινα εις en έκ τών έν χρήσει νϋν έν Βουλγαρίφ :
’Άβρεν, Μπέντεν, Γκέρεν, Γκήρεν, Ζέμεν, Κορίτεν, Κόστεν, 
Κότσε ν, Λόζεν, Μέβδεν, ΙΊλέβεν, Σοϋμεν,Πρέβρεν,Σλί- 
βεν, Στίκλεν Τέπλεν, Βίζεν κτλ. Είναι κωμών, οχυρών, όρέων καί 
πόλεων.

3Zackariew St., Geogr.-istorico opissanie na Tatar-pazardjiskata kaa- 
sy (ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής περιφέρειας Τατάρ-Παξαρτζικίου), Βιέννη, 
έτ. 1870, σελ. 11.

3 Πάσαι αί φέρουσαι έπιστολαί τήν επιγραφήν Philippopolis άνευ προηγού
μενης τινός άνακοινώσεως διά τοΰ τύπου έπισήμως έπιστρέφονται είς τήν έξ ής 
προέρχονται χώραν, άτε πόλεως υπό τό όνομα τούτο μή ύπαρχούσης έν Βουλ
γαρία.

1 Γ· Τσουκαλά, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 16, σημ. ις"'. έτ. 1852.
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τοΰ ορθοδόξου πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως κεκτημένου τάς 
γνωστός προνομίας υπό τον επαχθή των Τούρκων ζυγόν, αγνοεί δλως 
τφ 1819 το όνομα Πλόβδηφ, εί καί μνημονεύει το Πονλπονδαίνη.

Οί "Ελληνες Φιλιππουπολΐται άπέδιδον τήν πλάσιν τοΰ ονόματος 
τούτου εις τους περί τον λόγιον καί εθναπόστολον εξ Άβραδάλων (Κο~ 
πριφτίτσης) Βούλγαρον Νάϊδεν Γέρωφ, τον πρώτον διευθυντήν καί διδά
σκαλον τοΰ έν Φιλιππουπόλει νεοπαγούς κεντρικού Βουλγαρικού σχο
λείου, οϊτινες έλάξευσαν αυτό κατά Σλαυικόν τόπον μεταβαλόντες το 
προϋπαρζαν Πλόονδιν' 1 τούτο δέ έποίησαν, δπο>ς προσδώσωσιν εθνι
κήν Βουλγαρικήν χροιάν εις τήν Ελληνικήν πόλιν, ήν εξέλεξαν ως κέν- 
τρον τών υπέρ τής εκκλησιαστικής των χειραφετήσεως καί τής εθνικής 
των άναγεννήσεως ενεργειών.

«Οΰτοι βουληθέντες, ΐνα τούτο το εκπνεύσαν υπό τής φθίσεως δνο- 
μα προσαρμόσωσι καί εις τήν ένεκα τής αρχαιότητάς της βεβαρημένην 
ούσαν ύπ’ ονομάτων Φιλιππουπολιν, έπεξεργασάμενοι τούτο δλαις φιλο- 
λογικαις αυτών δυνάμεσιν επί το κανονικώτερον κατ’ αυτούς μετέφερον' 
καί τούτο έποίησαν, ι'να πέπλον ρίψαντες εις το ΙΊλόουδιν ένεκα τής 
πραγματικής αυτού έκπνεύσεως τού σκοπού επιτύχωσι καί εις τήν Φιλιπ- 
πούπολιν άρχαίαν κατ’ αυτούς Βουλγαρικήν ονομασίαν προσαρμόσωσι V 
δθεν τό Πλόονδιν εις Πλόβδηφ έτεκτόνευσαν» 3. Περί δέ τής κατά τούς 
δνοματοθέτας προελευσεως τοΰ ονόματος ό αυτός Τσουκαλάς λέγει: 
«Τολμήσας τις είπε τούτο καί έγραψε βουλγαριστί. Έρωτηθέντες δέ τινες 
πόθεν τούτο έλαβον, οί μέν ειπον δτι ουτω καλεΐ αυτήν βουλγαριστί ό 
γεωγράφος Πτολεμαίος (!), οί δέ, επειδή πάντες οί τούτο άκούσαντες έγέ- 
λασαν, είπον δτι ούτω καλούσιν αυτήν οί χωρικοί Βούλγαροι, ων ή μαρ
τυρία αξιόπιστος» 3.

'Ο δέ Drinow κατά τον Jirecek 1 * 3 4, άμφιβάλλοντα δικαίως περί τών 
λεγομένων του, λέγει δτι τό Πλόβδηφ μνημονεύεται που τφ 1636. 
’Αναμφιβόλους δμως πρόκειται περί τοΰ Πλόβδιν ή Πλόονδιν, περί ων 
προερρήθη, καί ουχί περί τοΰ Πλόβδηφ. Ουχ’ ήττον αστήρικτος φαίνεται 
μοι καί ή διϊσχύρισις τοΰ καθηγητοΰ μεσαιωνολόγου Ίορδάνου Ίβανώφ

1 ’Ίδε ανωτέρω II και Γ. Τσουκαλά, Ή Σλαυοβουλγαρική συμμορία, 
σελ. 27, εν Κωνσταντινουπόλει, ετ. 1859.

8 Γ. Τσουκαλά, Ίστορ. περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, σελ. 
56, σημ. ν'.

3 Αυτόθι, σελ. 54, σημ. μη'.
' Jirecek, Das Fiirsterthum Bnlgarien, Wien, έτ. 1891, σελ. 385. καί J i- 

recek-Arghyrow, 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, βουλγαριστί, σελ. 133, σημ. 
14, ετ. 1899.
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περί τής παλαιόθεν συνυπάρξεως παρά τοΐς Βουλγάροις τοΰ Πλόβδηφ 
παραλλήλως τουλάχιστον τφ Πλόβδιν βασιζόμενη επί δυο παρασημειωμά- 
των, άπερ αυτός άνέγνω, τό μέν επί τετραευαγγελίου από τοΰ 1560 τής 
έν ’Άθφ Ρωσικής μονής τοΰ αγίου Παύλου, σημειωθέν τφ 7113 (=1(105) 
υπό τοΰ εκ Plovdiv λίαν αμαρτωλού ίερέως Ήλία, ήγουμενεΰοντος τής 
μονής τοΰ όσιωτάτου Ήσα'ίου, τό δέ επί ωρολογίου από τοΰ έτους 1643 
τής μονής Χελανδαρίου, έν ω δίς μνημονεύεται τό έκ τού Plovdiv τοπι
κόν έπίθετον Plovdivskiχ.

Ή τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ ως αληθούς έπιστήμονος αξιοπιστία 
άναμφιβόλως είναι αναμφισβήτητος, άλλα προκειμένου περί τοιούτων 
παρασημειωμάτων εν τή $μ ή έν τοΐς διαστίχοις παλαιοτέρων χειρογρά
φων δεν δυνάμεθα αείποτε ασφαλώς εις αυτά νά πιστεύωμεν, διότι εν
δέχεται νά παρασημειώνται έν μεταγενεστέροις χρόνοις μετά παλαιοτέ- 
ρας χρονολογίας υπό ένδιαφερομένων αναγνωστών Ίστορικαί ΰποβολαί 
καί πλαστογραφίαι έξ εθνικής φιλοτιμίας δέν σπανίζουσι παρά τισι τών 
συγχρόνων Βουλγάρων. ΙΤεΐραν τούτου έλαβεν αυτός ό καθηγητής έξ- 
ελέγξας την ύποβολιμαίαν επιγραφήν τήν εΰρεθεΐσαν δήθεν έντός τοΰ 
άποκαλυφθέντος τφ 1905 τάφου τοΰ υστάτου έν Τυρνάβφ Βουλγάρου 
πατριάρχου Ευθυμίου έν τφ νάρθηκι τοΰ ναοΰ τής επί τής Ροδόπης μο
νής τής Πετριτσονιτίσσης (Βατσκόβου) a. Διατί νά μή διαπιστωθή όμοιο- 
τρόπως οτι καί τό δ'νομα Plovdiv, περί ου τοσοΰτος πάταγος έγένετο, 
είναι μεσαιωνικόν Σλαυικόν ;

2) Προς άπόδειξιν τής διϊσχυρίσεως ήμών δτι προ τών μέσων τοΰ 
δεκάτου ενάτου αιώνος τό δνομα Πλόβδηφ δέν ύφίστατο παρά τοΐς 
Βουλγάροις, έπαγόμεθα γραπτάς μαρτυρίας αυτών τούτων τών Βουλγά
ρων από τών αρχών ήδη τοΰ αιώνος.

Έν τφ βιβλίφ τοΰ προσηλυτισμού τής καθολικής έν Φιλιππουπόλει 
προπαγάνδας (liber confirmatorum 1803 — 1812 έ'τ.) φέρεται: «Geor
gius Tuno, sacerdos vicarius apostolicus, confirmavi sequentes... Phi- 
lippopolis, 13 Jul. 1803». Έν δέ τφ βιβλίφ τοΰ ένταφιασμοΰ τής αυτής 1 * 3

1 Jo r d I ν a ιι ο w, Biilgarski starini iz Makedonia (=Βουλγαρικαί άνά
χήν Μακεδονίαν αρχαιότητες).

3 Έν τι) πρός τό ύπουργεΐον τής παιδείας ΰποβληθείση μακρά εκθέσει ΰπό 
τής άποσταλείσης πρός έξέλεγξιν τοΰ τε τάφου καί τής επιγραφής επιτροπείας καί 
άπαρτισθείσης υπό τοΰ αρχαιολόγου Φίλωφ καί τοΰ μεσαιωνοδίφου Ίβανώφ πρός 
τοΐς άλλοις άνεκοινώθη : «Ce qui concerne le tombeau decouvert en 1905 et 
attribue an dernier Patriarche de Tirnovo Euthymios, nos fouilles et recherches 
ont donne un resultat negatif. L'inscription slave, qui etait trouv0 dans le tombeau 
en 1905 par sa paleographie ne peul remontrer aucunement au moyen age ; c’est
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προπαγάνδας φέρεται τό Τουρκικόν τής πόλεως όνομα Filibe
Έν επιστολή γραφείση βουλγαριστί εν Φιλιππουπόλει υπό των πρου

χόντων έν αυτή Βουλγάρων Στογιάν Τζορμπατζή καί Στογιάν Θεοδώρο- 
βιτς Τσιαλόγλου προς τον ηγούμενον τής έν Ρήλα μονής κύριον ’Αγάπιον 
τή 1 2 Ίανουαρ. τοϋ 1802, έν μέν τφ κειμένφ ή πόλις ονομάζεται δίς 
Filibe, έν δέ τφ τόπφ τής χρονολογίας φέρεται Filippopol 3.

Έν έπιγραφή από 19 ’Ιουνίου 1834 γεγραμμένη έν τφ ξενώνι τής 
Βουλγαρικής μονής Ρήλας ή έπαρχία Φιλιππουπόλεως καλείται Filibi- 
lislda eparchia3 καί ούχί Plovdivskia.

Έν έπιστολαΐς τοϋ Ζαχαρίου Χρήστωφ ζαιγράφου (άγιογράφου) έκ 
Φιλιππουπόλεως προς τον Νεόφυτον διδάσκαλον έν Γαβρόβφ τφ 18Β6 
’Ιουλίου 1 (άρ. 11), Μαΐου 10 (άρ. 13), Δεκεμβρίου 22 (άρ. 16), Μαΐου 31 
(άρ. 21), ’Ιουλίου 9 (άρ 22), Μαΐου 23 (άρ. 27), Νοεμβρίου 21 (άρ. 29), 
’Ιουνίου 14 (άρ. 30), Αύγούστου 23 (άρ. 31), ’Οκτωβρίου 1 (άρ. 32), έν 
τφ τόπφ τής χρονολογίας κάτωθι φέρεται πανταχοΰ τό Τουρκικόν τής 
πόλεως όνομα Filibe ι.

Έν έπιστολαΐς έκ Φιλιππουπόλεως τω 1837 τοϋ Χρήστου Ν. Κύρο- 
γλου πρός τον διδάσκαλον κύριον Νεόφυτον εις Κοπρίφτιτσαν Δεκεμ
βρίου 2 (άρ. 2) καί Ζαχαρίου X. Ζωγράφου πρός τον ιερομόναχον καί δι
δάσκαλον Νεόφυτον εις Γάβροβον ’Ιανουάριου 14 (άρ. 3), Φεβρουάριου 1 
(άρ. 4), Μαρτίου 10 (άρ. 5), έν τφ τόπφ τής χρονολογίας κάτωθι φέρε
ται τό όνομα τής πόλεως Filibe s.

Έν έπιστολαΐς έκ Φιλιππουπόλεως τού Βούλκου Τοντώριτς πρός 
Νεόφυτον διδάσκαλον εις Κοπρίφτισαν τφ 1839, Φεβρουάριου 11 (άρ. 2), 
καί τοΰ Ζαχαρίου X. Ζωγράφου πρός τον αυτόν τφ 1838 Δεκεμβρίου 26 
(άρ. 3), έν τφ τόπφ τής χρονολογίας φέρεται τό όνομα Filibe, έν έπι- * 1 * 3 4 5

une fabrication recent e, acte de patriotisrae fervent. D’allenrs l’un des 
mystificateurs a avoue deja sa faute». ’Ίδε Bulletin de la societe arcbeol. Bulg. 
Sophia, τόμ. II, tit. 1911, σελ. 230.—Ωσαύτως : Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Ό 
Στενίμαχος, σελ. 33, έτ. 1929 καί περί Κουκλένης καί τής φερώνυμου αυτής επί 
τής Ροδόπης μονής των αγίων 'Αναργύρων έν τφ Άρχείιρ τοΰ λαογρ. καί γλωσσ. 
θρακικοϋ θησαυρού, τόμ. Β'. έτ. 1935 36, σελ. 37 § 16.

1 Miletitsch, Naschite Pavlikiani (—οι ήμέτεροι Παυλικιάνοι), Sbor"
nik, τόμ. XIX, σελ. 315.

3 Sbornik, τόμ. Ill, έ’τ. 1890, σελ. 398 έν τοΐς Materiali za istoriata na bnlg. 
vizrazdane (- -ύλη διά τήν ιστορίαν τής Βουλγαρικής άναγεννήσεως).

3 J i r e c e k, Βουλγαρικόν ήμερολόγιον έτους 1880, βουλγαριστί έν τή έφημ. 
Σοφίας Μ ί ρ, 30 Νοεμβρ. 1938, έπιφυλ. 75.

4 Sbornik, τόμ. IV, έ'τ. 1891, σελ. 621—641 έν τοΐς Material! κτλ.
5 Αυτόθι, τόμ. VII, σελ. 506 καί έξης.
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στολή δέ τοϋ Ήλία Π. Ζ. προς τον αυτόν τφ 1839, ’Ιουλίου 16 (άρ. 8) 
τό δ'νομα Filippopol ’.

Ό Κωνσταντίνος Γ. Φωτείνωφ 1 2 3 4 * εν έτει 1843 ονομάζει έν ττ| γεω
γραφία του την Φιλιπποΰπολιν, εις ήν άφιεροΐ δυο δλας σελίδας και ής 
τούς κατοίκους υπολαμβάνει Βουλγαρικής μέν καταγωγής, άλλ’ ελληνο
φώνους καί γραικομανεΐς, Filippopol (Trimont), τούς δέ Φιλιππουπολί- 
τας Filippopoltsi 8, ένφ την Κωνσταντινούπολή ονομάζει καί διά τοϋ 
Βουλγαρικού ονόματος Tsarigrad (βασιλέων πόλιν). Καί έν έ'τει 1846 ό 
αυτός εξακολουθεί δνομάζων την πόλιν Filippopol, ένφ τήν Θεσσαλονί
κην καλεΐ διά τοϋ βουλγαρικού μόνον ονόματος Solan Α.

Έν έπιστολαΐς Παζαρτζικιωτών προυχόντων προς τον έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ’Αλέξανδρον Έξάρχο^φ τφ 1848, Μαρτίου 30 (άρ. 6) καί τφ 
1849, Μαΐου 10 (άρ. 7) ονομάζεται ή πόλις bilibe, τό δέ Ελληνικόν τής 
Φιλιππουπόλεως παρθεναγωγείον—Filibeliisko zensko utschilischte5.

Ό Στέφ. Ζαχάριεφ, διδάσκαλος έν Παζαρτζικίφ έν επιστολή από 
έτους 1854 Μαρτίου 5, ανώνυμός τις έκ Κοπριφτίτσης ’Απριλίου 14 καί 
ό πρωτόπαπας Βασίλειος έκ Γαβρόβου έν έτει 1858 Μαρτίου 17 καλοϋσι 
τήν πόλιν Filibe καί Filibbe, ό δέ ηγούμενος τής μονής Βατσκόβου Γα
βριήλ έν έπιστολαΐς του βουλγαριστί γεγραμμέναις έν τφ αϋτφ έτει 1858, 
άτε προς Βούλγαρον άπευθυνομέναις, ’Ιανουάριου 13 καί ’Απριλίου 13 
καλεΐ αυτήν Filippoupol.

Ώσαύταις έν τή διεξαγομένη ελληνιστί άλληλογραφίμ μεταξύ τού ια
τρού Στογ. 'Γσομάκωφ έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Γεωργάκι βέη Τσα- 
λίκογλου (υιού τού Στογιάννου τζορπατζή Θεοδώροβιτς) εις Φιλιππούπο- 
λιν καί τάνάπαλιν μεταξύ των ετών 1858-1864 περί τού εκκλησιαστικού 
Βουλγαρικού ζητήματος πανταχοΰ ή πόλις ονομάζεται Φιλιππονπολις, 
ουδέ άπαξ δέ Πλόβδηφ6 *. ΤΗσαν δέ οί άλληλογραφοΰντες στυλοβάται τής

Κ. Μυρτ. Άποστολίδου

1 Αυτόθι.
2 Έκ μητρός Έλληνίδος Φιλιππουπολιτιδος καί πατρός γραικίζοντος άμπατζή 

έκ Σαμακοβιου έξεπαιδεύθη έν τή Έλλην. κεντρική σχολή τής Φιλιππουπόλεως 
καί είτα έν τφ γυμνασίιρ τών Κυδωνιών καί έν τή Ευαγγελική σχολή Σμύρνης. 
Διετέλεσεν 'Ελληνοδιδάσκαλος έν Σμύρνη υπό τό όνομα Κ. Γ. Φωτιάδης. ΚΙτα 
προσχωρήσας εις τήν έν Κιονσταντινουπόλει Σλαυικήν προπαγάνδαν έγένετο συγ
γραφέας καί έκδοτης περιοδικών.

3Photinow, Obschtoe Zemleopissanie (=Γενική γεωγραφία), Σμύρνη, 
έτ. 1843, σελ. 91—92.

4Τοΰαύτοΰ, Liuboslovie (=Φιλολογία), έ'τ. 1846, σελ. 173.
6 Ivan Batakliew, Grad Tatar-Pazardjik (=ή πόλις Τ. Παταρτζίκιον) 

έτ. 1923, σελ. 346.
6 J. I ν a no ν, Sbornik, τόμ. XXI, έτ. 1905 έν τοϊς documenti po nascheto

vizrazdane (—έγγραφα άφορώντα ε’ις τήν ήμετέραν άναγέννησιν).
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εκκλησιαστικής τών Βουλγάρων χειραφετήσεως από τοΰ οικουμενικού Πα- 
τριαρχείου καί τής εθνικής άνανή\|ιεο)ς καί πρόμαχοι εν γένει τής Βουλ
γαρικής ιδέας.

Έπί τέλους αυτός ό ονοματοθέτης τής ΙΙλόβδηφ κατά τον Γ. Τσου
κάλαν ’ Νάϊδεν Γέρωφ εν έτει 1857 εν επιστολή του εκ Φιλιππουπόλεως 
από 23 Αύγουστου ονομάζει την πόλιν Filippopol *,

’Από τοΰ έτους 1858 ήρξατο πλέον καθιερούμενον εις την πόλιν τό 
όνομα Πλόβδηφ υπό των λογίων καί επισήμων Βουλγάρων, ώς φαίνεται 
έκ τής προς άλλήλους επιστολογραφίας των. Ούτως έν πάσαις ταΐς έπι- 
στολαΐς τοΰ Στεφ. Ζαχάριεφ ταΐς έκ Παζαρτζικίου εις Φιλιπποΰπολιν 
άποστελλομέναις από τοΰ έτους τοΰτου ή πόλις όνομαζετα Πλόβδηψ. Ω
σαύτως έν πάσαις ταΐς έπιστολαΐς τοΰ Στ. Τσομάκωφ από τοΰ έτους 
1862, τοΰ I'. Τσιαλόγλου από τοΰ 1868, πεμπομέναις από Τσάριγραδ εις 
την Φιλιπποΰπολιν, τοΰ Γ. Γκροΰεφ από τοΰ 1862, τοΰ X. Δάνωφ από 
τοΰ αυτού έτους, τοΰ Σλάβωφ από τοΰ 1868, τοΰ Κεσιάκωφ καί τοΰ Που- 
λέκωφ από τοΰ 1864 φέρεται πλέον ανεξαιρέτως τό όνομα Πλόβδηφ 1 * 3 4 5.

'Ωσαύτως καί έν προγενεστέραις έπιστολαΐς τοΰ ’Ιωακείμ. Γκροΰεφ 
από Φιλιππουπόλειος προς τον έν Παζαρτζικίφ συνάδελφόν του διδάσκα
λον Ζαχάριεφ καί τοΰ Τσομάκωφ από τοΰ 1859 φέρεται μόνον τό όνομα 
Πλόβδηφ 4.

Έν ταΐς έπισήμοις όμως άλληλογραφίαις των οί νεωτερισταί μή τολ- 
μώντες καί βραδύτερον έτι να ποιήσωνται χρήσιν τοΰ ονόματος ως πάντη 
άγνωστου έξω τυΰ εαυτών κύκλου, έγραφον μόνον τό Φιλιππονπολις. Ούτω 
λ.χ. έν τοΐς έπισήμοις συγχαρητηρίοις τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως τή 4 
’Ιανουάριου τοΰ 1879 προς τούς άπελευθερωτάς τής πόλεως από τοΰ 
Τουρκικού ζυγού Ρώσους στρατηγούς Ι’κοΰρκον, Σουβάλωφ, Δενδεβίλ, 
Κριάδνερ, Βελιαμίνωφ, Κάρτζωφ καί άλλους φέρεται αείποτε τό όνομα 
Philippopol δ.

3) Μετά την μετονομασίαν τής Φιλιππουπόλεως εις Πλόβδηφ έπρεπε 
νά έξευρεθή καί ή έτυμολογία τοΰ καινοφανοΰς ονόματος" αντί δε νά 
όμολογηθή ή αυθαίρετος μετασκευή τοΰ από τοΰ δεκάτου πέμπτου ήδη

1 Γ. Τσουκαλά, Ή Βουλγαροσλαυική συμμορία κτλ. σελ. 27.
3 Pisma iz archivata na Ν. Gherow (—έπιστολαί έκ του αρχείου τοΰ Ν. Γέ

ρωφ), τόμ. II, έτ. 1914, οελ. 308.
3 J. I ν a η ο w, ’Ένθ" άνωτ.
4 Georghiew, Materiali po tserkovata borba (={ίλη άφορώσα εις τόν εκ

κλησιαστικόν αγώνα) Sbornik, τόμ. XXIX, έτ. 1908, σελ. 263 καί εξής.
5 Obschtinski vestnik Plovdivski (=έψημερίς τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως), έτ. 

I, 17 Ίανουαρ. 1930, άρ. 2S—30, σελ. 4—5.
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αίώνος άπαντώντος παρά τοΐς Σλαΰοις ονόματος ΤΙλόονδιν εις Πλόβδηφ 
ώς μάλλον σλαυοφανοΰς, έπεχειρήθη νά έτυμολογηθή από αρχαίου Θρα- 
κικοΰ ονόματος, δντος εύχρηστου ήδη ως ονόματος τής πόλεως προ τής 
έπικρατήσεως τοΰ 'Ελληνικού ονόματος Φιλιππούπολις. Πρώτος λοιπόν ό 
έκ ΙΙαζαρτζικίου λόγιος διδάσκαλος καί φίλος τοΰ Ν. Γέρωφ Στέφανος 
Ζαχάριεφ, δστις έπρωτοστάτησε κατά τούς κατά τοΰ πατριαρχείου εκκλη
σιαστικούς των Βουλγάρων αγώνας, έλυσε τφ 1870 τον Γόρδιον τής ετυ
μολογίας δεσμόν καί έκ τών πηγών τής νοσηράς φαντασίας του άντλών 
έγραψε τά αξιομνημόνευτα τάδε : «Ειτα ό βασιλεύς τών Όδρυσών (!) 
άνεκαίνισε την πολίχνην Piildiin (Pliidiin εκ τοΰ plodnii ή έκ τοΰ plo- 
dovito πΐ63ί:ο=καρποβριθοΰς τόπου όνομασθεΐσαν ύπό τών πρώτων Ίν- 
δοσλαΰων!) καί συνφκισεν εις αυτήν τούς άνά την πεδιάδα διεσκεδασμέ- 
νους Βεσσούς καί μετωνόμασεν αυτήν Kolybe (!). Μετά τινας δέ χρόνους 
ό τών Μακεδόνων βασιλεύς Φίλιππος ήναγκασμένος νά αίτήται εκάστοτε 
στρατόν παρά τών γειτόνων καί ομοεθνών του (!) εναντίον τών 'Ελλή
νων παρετήρησεν δτι αύται αί χώραι ήσαν πλούσιαι εις χρυσόν, σίδηρον, 
μόλυβδον καί ά'λλα προϊόντα καί έξαπιναίως έπιπεσών (!) κατά τών Θρα
κών εγένετο κύριος τής περιοχής τής Φιλιππουπόλεως από τοΰ νΰν Χαρ- 
μανλή μέχρι τοΰ Μέσου δ'ρους ! (Άνθαίμου) καί ηύ'ρυνε τό φρούριον τής 
πόλεως, κτίσας δέ μεγαλοπρεπή τινα κτίρια μετωνόμασεν αυτήν Filipow- 
grad (=Φιλίππου-πόλιν)» 1 καί ουτω «ή Piildiin βραδύτερον (!) μετετρά- 
πη εις Plovdiv διά την ευφωνίαν» 1 2 (!!!).

Ό Tomaschek3 δμως, ό Vassiljevsky 4, ό Drinov5, ό Ν. Vladika6,

1 S t. Zachariew, νΕνθ’ άνωτ. σελ. 7.
3 Αυτόθι, σελ. 11.—’Αναμφισβήτητος ό Βούλγαρος αναγνώστης τσΰ προκει- 

μένου χωρίου, ό μή δυνάμενος ν’ άναδράμη εις επιστημονικά καί ακριβή ιστορικά 
εγχειρίδια, πρό παντός αλλόγλωσσα, μανθάνων δτι ό βασιλεύς τών Μακεδόνων Φί
λιππος άνακτίσας τήν πόλιν, τήν φέρουσαν πρότερον σλαυικά ονόματα Piildiin καί 
Kolybe, ώς έβάπτισεν αυτήν μετά είκοσιτεσσαρας δλους αιώνας ό αφελής γραμμα
τοδιδάσκαλος, μετωνόμασε Filippow-grad, πιστεύει δτι ό μέγας εκείνος "Ελλην βα
σιλεύς καί πολιτικός ήτο Σλαΰος καί έλάλει τήν Σλαυοβουλγαρικήν γλώσσαν. Ση- 
μειωιέον δέ δτι καί σήμερον ακόμη Βούλγαροι λόγιοι παραπέμπουσιν ώς είς διαυ
γή ιστορικήν πηγήν είς τό σπουδαΐον (I) τούτο βιβλίον τοΰ διδασκάλου.

3 Tomaschek, Oesterr. Gymnasialzeitschrift, έ'τ. 1878, σελ. 206.
4 V a s s i 1 je ν s k y, Journal des russ. Unterrichts Ministeriums, έ'τ. 1882, 

σελ. 380.
5 Drinow, Nauka, τόμ. II, σελ. 355—358, έτ. 1882.
8 N. Vladika, Zapadna Bulgaria (δυτική Βουλγαρία), έφημ. Φιλιππουπό- 

λεως, έε. 1899, άρ. 6.
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δ Kazarow 1, ό J. Ivanow a καί πάντες οι σύγχρονοι λόγιοι καί γλωσ
σολόγοι Σλαϋοι έτυμολογοϋσι τδ όνομα Plovdiv εκ τοΰ Ίορδανείου 
Θρακικοϋ Pulpudeva. Άλλ’ ούδείς τούτων ούδεμίαν γραπτήν μαρτυρίαν, 
πλήν τής άμφισβητησίμου περί τής σλαυικής μεταφράσεως τοΰ ονόματος 
των Φιλίππων διά τοϋ Pliipdive, όις προερρήθη, ήδυνήθη νά προσαγάγη 
περί τής ύπάρξεως τοϋ ονόματος ή βαθμιδών τινών τής κλίμακος τοϋ 
μετασχηματισμού αυτοί επί δεκατρείς καί πλέον αιώνας, καί}’ οΰς πάν
τες οί ιστορικοί καί χρονογράφοι, Βυζαντινοί τε καί Ευρωπαίοι, οι πε- 
ριηγηταί, οί ύπομνηματισταί, οί λεξικογράφοι, ή εκκλησία καί αυτοί οί 
προχριστιανοί Βούλγαροι ηγεμόνες 1 * 3 καλοϋσι την πόλιν ώσπερ σήμερον, 
Φιλιππυ{ν)πολις ή απλώς ή Φιλίππου, λατινιστί Philippopolis, τουρκιστί 
Filib(b)e καί σλαυιστί έν τοΐς παλαιοΐς χειρογράφοις Filippow-grad.

"Οθεν λίαν εϋλόγως σημείο! δ Jirecek ότι φαίνεται αύτφ ανεξήγη
τος ή μετά επί τοσοΰτους αιώνας νέκρωσιν άναβίωσις αϋθις τοϋ ονόμα
τος Pulpudeva έν τφ Plovdiv, με!}’ όλην τήν φαινομένην συγγένειαν τοϋ 
προμνημονευθέντος Pliipdive (Pliipdiv) προς τό Plovdiv, καί μάλιστα 
ϋπάρχοντος όπωσοϋν γνωστοΰ καί παρά τοΐς ξένοις τοϋ Σλαυικοΰ τής 
πόλεως ονόματος Ploudin-Plovdin από τοϋ 1δου μέχρι τοΰ 17ου αίώνος 4. 
Έν άλλοις λόγοις ό σοφός καθηγητής υπονοεί ότι οί άνακαλέσαντες εις 
τήν ζωήν κατά τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος τό όνομα Plovdin από 
τοΰ 17ου αίώνος κακώς έ'πραξαν μετασχηματίσαντες αυτό εις Plovdiv.
5Άλλως τε δ μετασχηματισμός τοϋ ονόματος Pulpudeva εις Plovdiv καί 
κατά φωνητικούς ή γλωσσολογικούς νόμους φαίνεται λίαν τολμηρός. Προς 
άπόδειξιν δε τούτου παρατιθέμεθα τά λεγόμενα περί τοΰ ονόματος Plov
div υπό τοϋ μεσαιωνοδίφου J. Ivanow καί τοϋ λογίου Ν. Vladika, μάλ
λον εύλογοφανή τοΰ πρώτου, τά μάλιστα δέ παράδοξα καί ιστορικής 
άγνοιας καί ακρισίας όζοντα τοϋ δευτέρου.

4) Ό καθηγητής Ivanow επί τή συντάξει νομοσχεδίου υπό τής 
κυβερνήσεως τοΰ καθηγητοΰ Zankow μερί μετονομασίας 1500 ξενόγλωσ
σων τοπωνυμιών εν τφ βασιλείφ τής Βουλγαρίας έφιστα τήν προσοχήν

1 G. Kazarow, tlber die Namen der Stadt Philippopolis, Philol. Wo· 
ckenschrift, Berlin, έτ. 1901, άρ. 50.

a J. I v a n o w, Promena na selischnite nasvanie (=μετονομασία τοπιονυ· 
μιών), έν τή έφημ. Μ ί ρ Σοφίας, έτ. 1925, άρ. 7632.

3 ’Ίδε :Beschevliev, Die griechische Sprache in den Urbulgarischen 
Inschriften, Annuaire du Musee national de Sophia, έτ. 1922—1926 σελ. 418, οπού 
έν επιγραφή τοΰ ήγεμόνος Μαλαμίρ άνεγνώσθη υπό τοϋ Jirecek «ές Φιλιππόπο- 
λ(ιν)>».

" J i r e c e k-A r g h y r o w, 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ. 134, σημ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ' 18
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τών αρμοδίων εις την διατήρησιν των ιστορικών ονομάτων των πόλεων 
Άγχιάλου, Μεσημβρίας καί Σφζοπόλεως προς αποφυγήν γελοιοποιήσεως 
τοϋ βουλγαρισμοϋ παρά τοΐς ξένοις 1. Ύποδεικνΰων δέ την διά των αιώ
νων συντελεσθεΐσαν ονοματοθεσίαν των έν τή Βουλγαρίμ τοπωνυμίων, 
άτινα είναι τετραπλά, ήτοι : α') τά διατηρηθέντα διά τοϋ χρόνου πα- 
λαιά ονόματα, β'.) τά μετασχηματισθέντα παλαιά πατά τύπον Βουλγαρι
κόν, γ') τά μεθερμηνευθέντα παλαιά εις την Βουλγαρικήν γλώσσαν καί 
δ'.) τά παθαρώς νέα Βουλγαρικά καί έπάγων παραδείγματα επί τής διαι- 
ρέσεως ταϋτης, συναριθμεί έν τή πρώτη τάξει καί τό όνομα Πλόβδηφ ώς 
αυτό τοϋτο τό Πονλπον-δέβα. Οίον : α.) Βερόη-Borui, Βέρροια-Ber, Δο- 
ρόστορος-Drj'styr, (Σιλίστρια), Ποΰλπου-δέβα-Plupdiv-Plovdiv, Σκοποί- 
Scopie, Θεσσαλονίκη-Solun, Βησσαπάρα-Baschikarovo 1 2 3, Διάμπολις-Dii- 
bilin-Jambol, Ναϊσσός-Xisch, Άδριανοΐ'πολις-Odrin3, Ratiaria-Artsar 
κτλ. βλ) Σερδική-Sredets, Άρμονία-Ramen-Raven, Στρυμών-Struma, 
Καστορία-Kostur, κτλ. γ'.) Πρόβατον-Ovets, Γυναικόκαστρον-Zensko,"Α
γιον όρος Sveta-gora, Μαύρη θάλασσα-Tcherno-more, ’Έδεσσα-Voden, 
Κεφαλληνία-Glavnitsa κτλ. καί δ'.) Kniazovo, Ferdinandovo, Klimen- 
tinovo κτλ.

Οϋτω κατά τον επιστήμονα μεσαιωνοδίφην τό τυμβωρυχηθέν μετά 
δέκα τρεις αιώνας έν τώ προειρημένη) τοϋ επισκόπου Κρότωνος Jornan 
des συγγράμματι όνομα Πούλπου-δέβα είναι αυτό τοϋτο τό Πλόβδηφ δια- 
τηρηθέν μέχρις ημών. ’Ίσως εϋλογοφανεστέρα θά ήτο ή τοϋ ονόματος

274 Κ. Μυρτ. Άποστολίδου

1 Δυστυχώς δέν έκέκτητο τό επιστημονικόν θάρρος νά συμβουλεύαη καί τήν 
άποκατάστασιν τοΰ ιστορικού τής πολύπαθους Φιλιππουπολεως όνομα, άφοΰ ήδη 
έξέλιπον πάντη οι λόγοι τής μετονομασίας αυτής ε’ις ΙΙλόβδηφ, τής πόλεως οΰσης 
σήμερον τελείως Βουλγαρικής. ’Εκτός αν ύπολαμβάνη ότι τό δνομα Πλόβδηφ 
έχει ίστορικωτέραν σημασίαν τοϋ Φιλιππουπολις διά τούς Βουλγάρους, 
διότι πρέπει νά ύπομιμνήσκη αυτούς τούς εκκλησιαστικούς καί εθνικούς των προ
γόνων των αγώνας, οΐιινες ήρξαντο έν τή πόλει ταύτη μετά τοϋ νέου της άμα 
ονόματος.

2 Οί πρεσβύτεροι των επιχωρίων έτυμολογοΰσι τό δνομα έκ τοΰ Τουρκικού 
base h-k araul (πρώτον, κύριον φυλακεΐον), διότι πρό αίώνος καί πλέον έν 
φ τόπφ κειται ή κώμη ήτο ό κυριώτερος στρατιωτικός σταθμός ή φυλακεΐον πρός 
προφύί.αξιν τής πόλεως Παζαρτζικίου άπό τής επιδρομής των ληστών Κυρτξαλή- 
δων. Άλλοι έκ τοΰ base h k i u r (=πρώτη, πρώτης τάξεως πεδιάς). Οί δέ κά
τοικοι Τοΰρκοι έκ τοϋ b a s c h i-k a r a 1 i u (μαύρη κεφαλή), διότι έφερον άλλο
τε μαΰρα καλύμματα (τσιαλμάδες) επί τής κεφαλή:. 'Ομοίως καί έτέρα παρακεί
μενη κώμη ώνομάσθη A d j i 1 a r e, διότι οί κάτοικοί της έφερον a 1 a d j a (=ποι- 
κοιλόχρωμα καλύμματα). ’Ίδε, Batakliew, ”Ενθ’ άνώτ. σελ. 43.

3 Μάλλον έκ τοϋ Τουρκικού μετασχηματισμού Edrine-Edirne Ά- 
δ ρ ι α ν ο ΰ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:12 EEST - 3.236.241.27



Τά ξενοφανή της Φιλιππουπόλεως ονόματα. 275

κατάταξις εις την δευτέραν των προρρηθεισών των τοπωνυμίων τάξεων, 
διότι ό μετασχηματισμός του θά ήτο εύκολώτερος κατά νόμους φωνητι- 
κούς τής γλωσσολογίας, ής ούδέν ενίοτε άπατηλότερον, είρήσθω εν πα- 
ρόδψ, προκειμένου περί ονοματικών σχέσεων καί ετυμολογιών 1. Μήπως 
καί ό Lelewel έν τοΐς όνόμασι τών αρχαίων φυλών τών Κοράλλων, τών 
Κρωβύζων, τών Τριβαλλών καί τών Βησσών δεν ανευρίσκει τά ονόματα 
τών Σλαυικών φυλών Gorali, Krivitses, Drehvali ή Derevlien καί 
Vessen;3 Ουτω καί τό Ίορδάνειον Πονλπον δέβα θά ήτο δυνατόν νά 
μετασχηματισθή εις τό Σλαυικόν Πλόβδηφ κατά την ακόλουθον ίσως 
κλίμακα επί τοϋ χάρτου : 1) Πούλπου-δέβα, 2) ΙΙλοΰπου-δέβα, 3) Πλούπ- 
δεβα, 4) ΓΙλοΰβδεβα, 5) Πλώβδεβα, (3) Πλόβδηβα 3, 7) ΓΙλόβδηβ ή Πλόβ
δηφ. Ή κατάβασις δμως από τής πρώτης εις την έσχάτην τής κλίμακος 
βαθμίδα χρήζει άλματος καί είναι κινδυνώδης απειλούσα συντριβήν, ελ- 
λειπουσών τών έν τφ μεταξύ βαθμιδών καί αν έτι προσαρμόσωμεν παρά 
τή τρίτη βαθμΐδι Πλονπδεβα τον τοϋ Σλαύου μεταφραστοΰ μετασχημα
τισμόν τοϋ ονόματος Φίλιπποι-Pliipdive.

5) Ό δε λόγιος Ν. Vladika γράφει περί τοϋ ονόματος Πλόβδηφ 
τάδε : 1 «Άμφότερα ταϋτα τά ονόματα (Φιλιππούπολις καί Πλόβδηφ) 
είναι αρχαία. Οί αρχαίοι ιστορικοί άφηγοΰνται δτι ό βασιλεύς τής Μακε
δονίας Φίλιππος, ό πατήρ τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, κυριεύσας την πε
διάδα τοϋ "Εβρου, υπέταξε καί ταύτην την πόλιν, ήν ώνόμασε Φιλιππον- 
πολιν. Τό πρώτον τής πόλεως δνομα αποκαλύπτει ήμΐν δ Γότθος ιστορι
κός Jornandes, άκμάσας τον έ'κτον αιώνα, λέγων δτι ή πόλις άνήκεν εις 
την Θρφκικήν φυλήν τών Βησσών, οΐτινες εκάλουν αυτήν Πονλπον-δέβα, 
ως οϋσαν άφιερωμένην επ’ όνόματι τής Σαμοδηβας, θεάς τής πλεύσεως®. 
’Εγώ συμφωνώ μετά .τής Άκαδημείας τής Βιέννης εις τό δτι τό δνομα 
τής πόλεως είναι Πλόβδηφ (!), διότι εις τάς θεάς τών ήμετέρων προγό
νων οί σημερινοί χωρικοί δίδουσι τό δνομα Σαμοδηβα, ούχί Δέβα, ώς 
άπαντά έν τή Σανσκριτική. Ουτω άμφότερα τά ονόματα Φιλιππόπολις

1 ”Ιδε καί τά υπό τού γλωσσολόγου καθηγητοϋ Mladenow γραφέντα περί της 
ετυμολογίας τοΰ ονόματος Βούλγαρος έκ τοϋ Τουρκικού boulamats- 
boulaschik (φύρδην μείγδην) έν τή έφημ. Σοφίας Μ ί ρ, έτ. 1927, άρ. 8033, 
κινήσαντα παρά πάσι τον γέλωτα μετά τής άγανακτήσεως.

5 ’Ίδε G. L e j a n, Ethnographie de la Turquie d’Europe, Gotha, έτ. 1881, 
σελ 6.

3 Κατ’ ανταλλαγήν χρόνου συλλαβών ω—ε εις ο—η.
4 Ν. Vladika, ’Ένθ’ ανωτέρω.
° Διά τήν τοΰ κειμένου διαστροφήν ίδε τό χωρίον τοϋ Jordanis ανωτέρω

I. .§ 1·
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και Πλόβδηφ είναι εξ ίσου προσφιλή ήμιν 4, ονδαμώς δε Ελληνικά». (!)
’Απορίας άξιον τή αλήθεια είναι, πώς άνήρ λόγιος, έπιτηδεΰων γνώ

σεις ίστορικάς και γλοισσολογίας ολισθαίνει εις τοιαΰτας ίστορικάς άνε- 
πιστασίας καί γλωσσολογικάς παραδοξολογίας, ώστε τους μεν Βησσοΰς, 
τό άρχαΐον μέγα Θρακικόν φϋλον, να υπολαμβάνω προγόνους αυτοϋ τ ε. 
Σλαΰους ή Βουλγάρους, τό δέ όνομα Φιλιππονπολις οΰδαμώς 'Ελληνικόν. 
Καί όμως άναμφισβήτητον τυγχάνει σήμερον καί έν παντί ίστορικψ εγ- 
χειριδίφ είναι γεγραμμένον ότι οί μέν Σλανοι, οϊτινες τό πρώτον επί τοΰ 
αΰτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Αναστασίου είσέβαλον καί επέδραμον τό 
Βυζαντιακόν κράτος τφ 499 μετά των θύννων καί τών Βουλγάρων, εγ- 
κατέστησαν εις την Θράκην μετά τάς επιδρομάς τών Γότθων καί τών 
θύννων, ήτοι κατά τον εκτον μ. X. αιώνα (από τοΰ έτους 540 μ. X.), οί 
δέ Βούλγαροι, οϊτινες υπό τον Άοπαρούχ έν έτει 659 —660 διέβησαν τον 
’Ίστρον επί αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου, έγκατέστησαν 
οριστικούς εις την κάτω Μοισίαν τφ 679, παραχωρηθεΐσαν αΰτοΐς άνω- 
τέρρ βία υπό τών Βυζαντινών καί πολλφ ύστερον άναμεμειγμένοι μετά 
Βλαχικών στοιχείων κατά τον δέκατον μόλις αιώνα ήρξαντο έξαπλοΰμε- 
νοι επί τών νοτίων τοΰ Αίμου υπωρειών, επί τοΰ Μέσου όρους (Άνθαί- 
μου) καί τής Ροδόπης 2, ή δέ λέξις Φιλιππόπολις καί τφ άκρφ δακτύλιο 
γευσαμένφ τής Ελληνικής γλιόσσης είναι γνωστόν ότι σΰγκειται έκ τοΰ 
Φίλιππος (=φίλος τοΰ ίππου, ό φιλών τον ίππον) καί τοΰ πόλις.

’Αλλά περί τοΰτου διά μακρών έλέχθησαν άλλοτε τά δέοντα, ότε 
έδόθη ή προσήκουσα άπάντησις εις τον κ. Βλαδίκαν υπό τοΰ Ευγενίου 
Χασιώτου 3. Νΰν πρόκειται περί τής γλωσσολογικής καί κριτικής θρασΰ- 
τητος τοΰ διϊσχυριζομένου ότι πάντως τό Ίορδάνειον Πουλπον-δέβα ήτο 
Πλοφδέβα ή Πλοφδηβα, έξ οΰ τό σημερινόν Πλόβδηφ, διότι ή πόλις ήτο 
αφιερωμένη εις την Σλαυικήν θεότητα τής πλεύσεως Plovdiva (έκ τοΰ 
ρ1εο=πλέω καί <7Αα=θεά) προ τής Χριστοΰ γεννήσεως. δπερ έκφαίνε- 
ται έκ τοΰ δτι οί σύγχρονοι ήμιν Βούλγαροι χωρικοί καλοΰσι καί σήμε
ρον τάς θεάς τών προγόνιον τιον, τ. έ. τών αρχαίων Θρακών Σαμοδη- 
βας ! ! ! 4

1 ’Αξιέπαινος ό άνήρ τουλάχιστον, διότι πρός τφ Πλόβδηφ δέχεται να 
προσυπάρχη καί τό Φιλιππόπολις, ώς προσφιλές ώσαύ.ιος όνομα αΰτφ. 

a Πρβλ. J i r e c e k. Das Fursterthum Bulgarien, σελ. 48.
8 ’Ίδε Χ(ασιώτου Βΰ γ.), Πλόβδηφ ή Φιλιππόπολις, ένθ’ άνωτ.
" Αδται αί ίστορικαί καί γλωσσολογικαί άνεπιστασίαι καί παραδοξολογιαι 

είναι ασήμαντοι παραβαλλόμενοι πρός τάς τοΰ διδάκτορος Gantscho Tzenoff έν 
διαφόροις αύτοϋ μελέταις, έκδιδομέναις βουλγαριστί έν περιοδικοΐς καί έν ίδίοις 
τεύχεσι καί έν τοϊς γερμανιστί έκδιδομένοις έ'ργοις αΰτοΰ : Geschichte der Bulga- 
ren und der anderen Siidslaveti von der romischen Eroberung der Balkanhalbin-
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6) Το δτι ό νομοθέτης Ν. Γέρωφ μετέπλασεν, ώς προερρήθη, τό 
γνωστόν ήδη αυτή) εκ τών 'Οδοιπορικών Plovdin εις Plovdiv κατά τον 
τΰπον των Σλαυικών τοπωνυμίων εις -εν, -ον εν Ρωσία, δπου έξεπαιδευθη

sel bis zum Ende de XI Jahrh. ετ. 1935.—Die Abstammung der Bulgaren und die 
Urheimat der Slaven, έτ. 1930. —Gothen oder Bulgaren, quellenkritische Untersu- 
chung fiber die Geschichte der alten Skythen, Thrakier uud Makedonien, ετ. 1916. 
’En coO τελευταίου τούτου παρατιθέμεθα ένταϋθα σταχυολογοΰντες τά κυριώτερα 
προς κατάδειξιν εις τους "Ελληνας τοϋ τρόπου τής έν είκοστφ αίώνι καλλιεργίας 
τής επιστήμης υπό τινιβν Βουλγάρων, καί δή λειτουργούσης ιστορικής καί φιλολογι
κής σχολής έν τφ πανεπιστημίφ Σοφίας, δπερ ευτυχεί έχον καθηγητάς τιμώντας 
την έπιστήμην καί εφάμιλλους των έν άλλοις πανεπιστημίοις συναδέλφων των.

Όρμώμενος έκ τής γνώμης ό Tzenoff, ώς αυτός έν τφ προιμίφ τοϋ βιβλίου 
του γράφει, δτι οί αρχαίοι τής Θράκης καί τής Μακεδονίας κάτοικοι δέν ήτο δυ
νατόν νά έξαφανισθώσι μετά τής γλώσσης των ή ν’ άφομοιωθώσι πρός τούς βρα
δύ τερον έπελθόντας εις τάς χώρας των λαούς καί δτι οί Θράκες καί Μακεδόνες 
είναι οί Σκύθαι των αρχαίων, τ. έ. αυτοί οί Βούλγαροι οί οίκοϋντες σήμερον ταύ- 
τας τάς χώρας, πειράται διά χωρίων ειλημμένων έκ των αρχαίων ιστορικών καί 
διά τών συγχρόνων τοπωνυμιών ν' απόδειξη δτι :

«οί Κιμμέριοι έζων πλησίον τών Δαρδανελλίων καί τοϋ Θρακικοϋ Βοσπόρου, 
άρα ό Κιμμέριος Βόσπορος είναι αυτός ό Θρακικός Βόσπορος» (σελ. 8).

αί λέξεις ’Ημαθία, Μαιωτία καί Μακεδονία, είναι ταυτόσημοι τού Μακε
δονία παραγομένου έκ τοϋ Βουλγαρικοΰ Maika ή Μ a k j a, (οΰ δ συνήθης 
τύπος Μ a k ε=μήτηρ) καί τοϋ d ο n i e η καί «ή Μαιώτις λίμνη είναι τό Θρακι- 
κόν πέλαγος», (σελ. 12).

οί Σκύθαι, έφ’ οϋς έπήλθεν ό βασιλεύς τών Περσών Δαρεΐος, ήσαν γείτονες 
τών ’Αχαιών, επομένως Μακεδονικός λαός, ώστε ό Καύκασσς ήτο Θρακικόν ορος· 
αρα οί μεταγενέστεροι συγγραφείς έπλανήθησαν θέντες τήν Σκυθίαν έν τή νοτίορ 
Ρωσίρ καί παρά τφ Καυκάσφ' ή Σκυθία έ'κειτο έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία, 
(σελ. 38).

οί παρά τφ Ήροδότφ μνημονευόμενοι ποταμοί τής Σκυθίας Λύκος, ’Όαρις, 
Τάναϊς, "Υργης είναι οί έν τή Μακεδονία ’Αλιάκμων, Vardar (’Αξιός). Στρυμών, 
ό δέ Μάρις (Μαρίτσα) ό "Εβρος τής Θράκης, καλούμενος ’Ίστρος παρά ταϊς έκ- 
βολαϊς του, δν ζεύξας ό Δαρεΐος διέβη (σελ. 22).

έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία κατφκουν Σκύθαι (σελ. 17). 
οί θύννοι καί οί Βούλγαροι ήσαν οί αρχαίοι Θράκες (σελ. 62). 
ή Βουλγαρική μυθολογία σχετίζεται πρός τόν Τρωικόν πόλεμον (σελ. 63).
«ή Τροία ήτο Βουλγαρική χώρα κείμενη έν τή Θράκη καί τή Μακεδονία», 
τό δνομα "Ομηρος είναι αρχαία Βουλγαρική λέξις παραγομένη έκ τοϋ omir 

ή ο m e r (=διά τήν ειρήνην) καί σημαίνει έ γ γ ύ η σ ι ς πρός ειρήνην.
ό Όρφεύς διασφξεται σήμερον έν τοΐς Βουλγαρικοΐς λαϊκοΐς ασμασιν ύπό 

τά ονόματα Ufren, Orfen, Orphen, Orpju κτλ. (σελ. 156).
«οί Κίμβροι, θύννοι καί 'Ενετοί ή Σλαϋοι, τής αυτής καταγωγής, έκ τής Πα- 

φλαγονίας διά τοϋ Θρακικοϋ Βοσπόρου διήλθον είς τήν Μακεδονίαν καί έκεΐθεν 
μετέβησαν είς τήν ’Ιταλίαν» (σελ. 38) καί άλλα, ών ούκ έ'στιν αριθμός. Τούτων
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(πρβλ. Kiev, Azow, Kratov κτλ.), οΰδεμίαν τοΰ Ίορδανείου Pulpudeva 
γνώσιν εχων, τρανή άπόδειξις είναι καί to on κατ’ άρχάς εσκόπει νά με- 
τονομάστ) την πάλιν ουχί Plovdiv, αλλά Plovdiov, δπερ είχε γνωσ-θ-ή με-

δέ πάντων τό συμπέρασμα είναι δτι οί σημερινοί Βούλγαροι είναι αυτοί ούτοι oi 
αρχαίοι Σκύθαι-Θρακες-Μακεδόνες παρά τάς Ιστορικά; μαρτυρίας, αΐτινες πάσαι 
είναι πλάναι καί δτι ή γλώσσα των αρχαίων τούτων εθνών είναι αυτή ή σημερι
νή Βουλγαρική, ώσπερ μαρτυρεΐται έκ τών τοπωνυμίων.

Παρατιθέμεθα δέ χάριν τής γλωσικής επιστήμης καί όλίγας ετυμολογίας λέ
ξεων έκ τοΰ άνθώνος τοΰ διδάκτορος.

Όα ρ ο ς (Άξιός) έκ τοΰ ν a r (Vardar), var &=Θέρμη, Θερμός, δθεν ελ
ληνιστί αί Θέρμαι (Θεσσαλονίκη).

Κ α β ά λ λ α έκ τοΰ Κ ο I ί b a (φορβάς), δθεν τό ελληνικόν καβάλος.
Ξάνθη έκ τοΰ Sketscha-Scandza.
Ν α κ ο λ ί α, ή παρά Στράβωνι (XII, 8, 12) μνημονευόμενη τής Φρυγίας 

πόλις, συνιόνυμος τή σημερινή έν τή ανατολική ακτή τής ΙΙρέσπας κειμένη κώμη 
Ν a k ο 1 e ζ καί έτυμολυγεΐται έκ τοΰ n a (έπί) καί τοΰ k ο 1 (πάσσαλος) σημαί- 
νουσα ή έ π ί πασσάλων* έκ τούτου καί τό Ήροδότειον Κ ο λ ο σ σ α ί.

Οί Τρώες, οί μεταγενέστερον κληθέντες Βούλγαροι, διασφξονται έν 
τφ δνόματι Trojan, δπερ φέρει νΰν κώμη τις έπί τοΰ Αίμου καί πλεΐσται οδοί 
καί δίοδοι έν Βουλγαρίφ. (’Εννοείται δτι ταΰτα τά τοπωνύμια οΰδέν κοινόν έχουσι 
πρός τό Τρφες, διεφύλαξαν δέ τό δνομα τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού, δστις έν 
τή Θράκη καί τή Μοισίφ κατεσκεύασε πολλά έ’ργα, οδούς, πόλεις, οχυρά κτλ.).

J a n i n e (’Ιωάννης) έκ τοΰ Janus, οθεν καί τό Νεοελληνικόν Γ ι ά ν- 
ν ι ς, διότι παρά τοϊς "Ελλησιν ό Ί α ν ό ς έκαλεΐτο Ά π ό λ λ ω ν (σελ. 126 κτλ· 
κτλ.).

Οΰτω ό διδάκτωρ τοΰ είκοστοΰ αίώνος G. Tzenoff διά τών επιστημονικών 
του φώτων προθυμεΐται νά μ ή ύπολειφθή τοΰ πρό αίώνος σχεδόν άκμάσαντος 
γραμματοδιδασκάλου Κ. Φωτείνωφ, δστις έθέσπισεν δτι πάντα σχεδόν τά αρχαία 
καί νέα έ'θνη είναι καθαρώς Σ λ α υ ι κ ά : οί Έτροΰσκοι είναι Ρώσοι- 
ό Ρωμαίος Νουμάς Πομπίλιος κατάγεται έκ τοΰ Σλαυικοΰ έ
θνους* ό 'Ομηρικός Ά χ ι λ λ ε ΰ ς ήτο Σ κ ύ θ η ς-Β ούλγαρος'οί Πάρ- 
θ ο ι, οί Ρ α ι τ ο ί ήσαν Σ λ α ΰ ο ι- ό Λατίνος ιστορικός Λ ί β ι ο ς γεννηθείς 
έν Παδούη έγεννήθη έν Σλαυική χώρφ οί Βαστάρναι ήσαν οί 
ΣλαΰοιΒββίΓίπηϊ, οί Β η σ σ οί οίΣλαΰοι-Bessi, οί Σκορ- 
δίσκοι οί Scoroduschtsi, οί ’Έρουλοι είναι οί Γερμανικοί Σ έ ρ- 
β ο ι (Cherusci-Chercisci-Chervci-Servite-Srevistes)- ό Άρ μ ί ν ι ο ς ήτο Γερμα
νός Σ έ ρ β ο ς, οΰ τό Σλαυικόν δνομα ήτο Jarmenii, ό Έτροϋσκος βασιλεύς 
ΙΙορσήνας ήτο ό Σλαΰος Porghen, ό Ά ρ ι ό β ι σ τ ο ς είναι ό Jarovit 
κτλ, κτλ. (”Ιδε, Schischmanow, Sbornik, τόμ. XI, έτ. 1894. σελ. 715, Κ. G. 
Fotinow).

Παν σχόλιον παρέλκει περί τής διά τοιούτων ιστορικών διαστροφών καί μυ
θοπλαστιών πνευματικής τροφής καί διανοητικής άναπτύξεως τών Βουλγάρων. "0- 
θεν δικαιότατα ό τοΰ έν Σοφίφ πανεπιστημίου καθηγητής Moutafciew κρίνων 
έν τή Byzant. Zeitschrift τόμ. XXXVI, έτ. 1936, σελ. 431—445 τό έργον τοΰ Tze
noff Gescljichte der Bulgaren μετ’ άγανακτήσεως υποδεικνύει δτι διά τοιούτων πα-
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ταξύ τών φίλων καί ομοϊδεατών του πριν ή αποκρυσταλλωθώ ή γνώμη 
του περί τοϋ Plovdiv. Τοϋτο διαπιστοϋται εκ δύο προς αυτόν επιστολών 
τοϋ φίλου του Ίβάν Σόπωφ έκ Καλοφερίου τής μέν από 30’Ιουνίου 1850, 
εν ή συγχαίρει αύτφ επί τφ επικειμένιρ διορισμφ του ως διδασκάλου έν

ραδοξολογιών καί άλογιστιών μεταβαλλουσών τήν ιστορικήν ερευνάν εις ά ν ε- 
σ τ ρ α μ μ έ ν η ν επιστήμην (verkehrte Wissenschaft) αντί έθνικής ώφελείας, 
ως νομίζεται, μεγίστη εθνική ζημία προσγίνεται.

"Οσον αφορά δμως εϊς τάς ίστορικάς διαστροφάς καί εις πάσαν επιστημονι
κήν άνεπιστασίαν υπερέβαλε τούς πάντας ό δημοσιογράφος Σ. Σαγκώφ, διευθυν
τής καί έκδό της τής έφημ. Vetscherna Posta (Εσπερινός Ταχυδρόμος) έν Σοφία, 
δςτις δργανον δν τοΰ Μακεδονικού κομιτάτου ήστραπτεν, έβρόντα, συνεκύκα τήν 
Βουλγαρίαν κατά τοϋ έν αυτή Ελληνισμού διά τής άρθρογραφίας του καί συνε- 
τέλεσεν οΰκ ολίγον εις τό ανθελληνικόν έν τή χιόρα κίνημα τοΰ 1906. Έν τφ έκ- 
δοθέντι πρώτφ τόμφ τής Βουλγαρικής του ιστορίας (Bulgarska istoria, Bolg-Kou- 
brat, σελ. 157 εις 4ον έτ. 1923, Sophia, μετ' εικόνων) κοσμοΰσης τήν βιβλιοθήκην 
παντός ανεπτυγμένου Βουλγάρου, ή ιστορία, ή γεωγραφία, ή έθνολογία, ή γλωσσο
λογία, ή χρονολογία καί ή αρχαιολογία πλήττονται ανηλεώς καί ακρωτηριάζονται, 
όπως καταδειχθή δτι οί Βούλγαροι ήσαν ούχί Τουρανοί, αλλά Ζένδοι, τ. έ. Ίρα- 
νοί. Οΰτω δέ ό πρωτότυπος οΰτος ιστορικός, δστις τάς περί Βουλγάρων καί άλ
λων έθνών ειδήσεις καί μαρτυρίας τών Βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων 
καί έν γένει τών Ελλήνων συγγραφέων καλεϊ διά τής Ελληνικής λέξεως κ ο υ
φολογία, συνέγραψε καί τύποις έξέδωκε πολυτελώς τήν μεγίστην ιστορικήν 
κουφολογίαν έξ όσων μέχρι τοϋδε έξετυπώθησαν πρός διαφώτισιν παντός περί τοϋ 
πολιτισμού καί τοΰ μεγαλείου τοΰ Βουλγαρικοΰ έθνους από τής έμφανίσεώς του 
έν τφ κόσμφ. ’Ακούσατε.

Οί Βούλγαροι κατά τόν Σαγκώφ ήσαν τό μέγιστον τοΰ κόσμου έθνος, διότι 
περιελάμβανον τούς Θράκας, Μακεδόνας, Σκύθας, Κιμμερίους, Κέλτας, Γότθους, 
Οϋννους, Σλαύους, Έρούλους, Νορμανδούς, Βουργουνδίους, "Αγγλους καί άλλα 
φΰλα. Κατήλθον έκ τών ακτών τής βορείου θαλάσσης καί τών Σκανδιναυικών χω
ρών εις τάς κατεχομένας ύπ’ αυτών νυν χώρας, άφοΰ πρότερον περιεπλανήθησαν 
εις πάσας τάς χώρας τών Άρίων, ήτοι εις τήν Βακτριανήν, δπου ήτο ή πρώτη κοι- 
τίς των νοτίιος τής Κασπίας θαλάσσης ή Β ο 1 g, εις τήν Βαβυλωνίαν, εις τήν Συ
ρίαν, εις τήν Αίγυπτον πέρα τοϋ Καρνάκ μέχρι ’Αβησσυνίας, δπου ή πόλις A b ο
ί) a εις τήν βόρειον ’Αφρικήν, εις τήν Ίβηρίαν (Bragaria), εις τάς γερμανικός κεν
τρικός χώρας (Borgerland), εις τήν "Εσπερίαν δηλ. τήν Γαλλίαν καί τό Βέλγιον 
(Bolgia), εις τήν νοτιοανατολικήν ’Αγγλίαν (Bolgi), εις τήν Ουγγαρίαν (Uniland) 
κτλ. κτλ. ("Ιδε τόν προσηρτημένον έν τφ τέλει τοΰ βιβλίου χάρτην τής Ευρώπης 
καί μικράς ’Ασίας, έν φ είναι κεχαραγμένη ή πορεία τών Κελτοκιμμερίων Βουλ
γάρων).

Παρατιθέμεθα ενταύθα όλιγίστας νοστιμάδες, κατά τόν σοφόν Κοραήν, 
έκ τοϋ βιβλίου πρός θυμηδίαν τοΰ αναγνώστου καί τήν δέουσαν έκτίμησιν τοΰ 
έργου.

Ζ ά μ ο λ ξ ι ς : έκ τοΰ Βουλγαρικού Cam-boy-cin (=:μόνος-θεός-υίός), σελ.
137,
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Plovdiov, τής δε από 16 ’Οκτωβρίου 1850, έν ή εύχεται αυτφ έτη Μα- 
θουσάλεια επί τφ διορισμφ του έν Plovdiov (τρις έπαναλαμβανομένφ) 
προς πραγματωσιν των Βουλγαρικών ιδεωδών έν τή Βουλγαρική ποτέ 
ταΰτη πόλει. 1.

Έν μηνί Αΰγοΰστφ 1940, Άθήνησι

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ δ. φ. 2

280 Κ. Μυρτ. Αποστολίδου —Τά ξενοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα.

2 α Ρ α ώ β; έκ τοϋ Cam-boy (=μόνος θεός), σελ. 137.
Ά τ ί λ α ς : έκ τοϋ Βοιωτικοϋ ’Ατηλά (=Άθηνά).
'Ωσαύτως οί διοικητικοί τίτλοι τής τών αρχαίων Βουλγάρων (Μυρμηδόνων - 

Κιμμερίων) ιεραρχίας Ταρχινά, Ταρχάν, Κ ά ν, Κ α ν ά ς, Τ ά ρ, είναι 
πάντες Βοιωτικοΐ διαλεκτισμοί προερχόμενοι έκ τοϋ Βοιωτάρχης, σελ. 90.

Ά γ χ ί α λ ο ς : έκ τοϋ Κελτοσλαυικοΰ Angelo-Ungelo-Ongelo 
έκ τοΰ A n g le (=γωνία έξέχουσα), σελ. 143.

Μεσημβρία: έκ τοΰ Βουλγαρικού Ν e c e b y r (=noQ-Iber, πος Evra, 
ρίς,=άκρα τοϋ "Εβρου), σελ. 143.

Θ ρ ε π τ ό ς (άνθρωπος), αξίωμα παρά τοΐς προχριστιανοΐς Βουλγάροις 
ήγεμόσιν, έκ τής Βουλγαρικής λέξεως treb-treba-potreba-potreben (=άναγκαΐος).

Poet (=ποιητής βουλγαριστί)' ή λέξις είναι Θρρκοελληνική κα'ι οϋχί ή λα
τινική ρ ο e ία=ποιητής, σελ. 157.

Τά παρά τή Σούμλα ερείπια τής αρχαίας τών Βουλγάρων πρωτευοϋσης Πλί- 
σκας (κιονόκρανα, σχοαί, αψίδες, τοίχοι) είναι παρηκμακότος ρυθμοΰ τών έν τφ 
Καρνάκ τής Αίγυπτου ναών, όπόθεν ώρμήθη τό πολεμοχαρές τών Έρούλων φϋ- 
λον (Βουλγάρων) σελ. 152 κτλ. κτλ.

1 Έπιστολαί έκ τοΰ αρχείου Γκροΰεφ, έ'νθ’ άνωτ.—Περί τοϋ ονόματος 
Π λ ό β δ η φ έγραψε τινα καί ό έγκριτος δικηγόρος Φιλιππουπολίτης Αλέξανδρος 
Κ. Πέεφ έπί τή βάσει τών μνημονευθέντων αρχείων τοΰ Νάϊδεν Γέρωψ έν τή 
έφημερίδι τοϋ δήμου φιλιππουπόλεως, άρ. 202—203, σελ. 8—6, 30 Τουν, 1937.
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