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υλικού, την ύπαρξιν τού οποίου μόνον αποσπασματικές έγνωρίζομεν μέχρι 
τοϋδε' καί το πολεοδομικόν ύφος καί την εσωτερικήν ζωήν μιας έκ των 
σημαντικών έλλαδικών μεσαιωνικών πόλεων, ως ή Κόρινθος, κατά τα διαδο
χικά στάδια τής ιστορικής διαδρομής της. Πάντα δμως ταϋτα συνιστοϋν καί 
καρπόν τών υποδειγματικών άνασκαφών τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσι
κών Σπουδών.

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ

Henry and Renie Kahane-Andreas Tietze, The lingua
Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and
Greek Origin. University of Illinois Press, Urbana 1958, pp.
XIII-752.

Εις τήν εργασίαν ταύτην περιλαμβάνονται τά εξής μέρη : Πρόλογος, σ. 
VII - VIII. Οί Τούρκοι καί ή ϋάλασοα. Είσαγωγικαί σημειώσεις, σ. 3-45. 
1) Πρώται έπαφαί μέχρι τού 1400, σ. 3-10. 2) 'Η ’Οθωμανική ναυτική 
αυτοκρατορία κληρονόμος τής Βυζαντινής θαλασσίας δυνάμεως (1400 - 
1500), σ. 10-17. 3) Ή ’Οθωμανική ναυτική αυτοκρατορία (1500-1600), 
σ. 17-29. 4) Οί μεταγενέστεροι αιώνες. Παρακμή τής ’Οθωμανικής θαλασ
σίας δυνάμεως, σ. 29-38· 5) Δάνειαι τουρκικαί ναυτικαί λέξεις, σ. 38-45. 
Οι ναυτικοί δροι (§ 1 -878 ), σ. 49-597.

Παράρτημα, σ. 599-752. I. Πηγαί, σ. 600-615. II. Βοηθήματα, σ. 
616-638. III. Πίναξ πραγμάτων, σ. 639- 646. IV. Πίναξ λέξεων, σ. 647- 
752. 1) Λατινικαί, σ. 648-649. 2) Ρωμανικοί, σ. 649-683. 3) Ρουμανι- 
νικαί, σ. 683-684. 4) Δαλματικαί, σ. 684-685. 5) Σλαυϊκαί, σ. 686. 6) 
’Αλβανικοί, σ. 686-688. 7) Έλληνικαί, σ. 688-702. 8) Κελτικοί, σ. 702. 
9) Γερμανικοί, σ. 702-703. 10) Ίρανικαί, σ. 703. 11) Άραβικαί, σ. 703- 
712. 12) Βερβερικαί, σ. 712- 13) Κοπτικαί, σ. 712. 14) Τουρκικαί. α) 
Διά λατινικού αλφαβήτου, σ. 712-735. β) Δι’αραβικού αλφαβήτου, σ. 736- 
752. 15) Άζερμπαϊζάν, σ. 752.

Οί συγγραφείς έν τφ προλόγψ τού έργου των εκθέτουν τον σκοπόν τής 
έκδόσεως αυτού, διαγράφουν ωρισμένους περιορισμούς, καθορίζουν τον τρό
πον τής διαπραγματεύσεως εκάστου τών ναυτικών ορών, τον τρόπον τής 
γραφής τών τουρκικών τύπων, αναφέρουν τούς πρότερον εργασθέντας επί 
παρομοίων θεμάτων καί ευχαριστούν τούς συντελέσαντας εις τήν άρτιωτέραν 
έμφάνισιν τής μελέτης των·

'Ως σκοπός τής εκδόσεως τής εργασίας ταύτης τίθεται ή ερμηνεία ωρι-
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σμένου τμήματος τοϋ Τουρκικού λεξιλογίου σημασιολογικώς καί ίστορικώς 
καλώς προσδιοριζόμενου καί ή παρουσίασις υπό μορφήν μικρών ετυμολογι
κών σκιαγραφιών τής γλωσσικοπολιτιστικής ένότητος τής Μεσογείου. Εξε
τάζεται δηλ. ή ιστορία καί ή διάδοσις έκαστου ναυτικού δρου εις τάς χώρας 
τής Μεσογείου.

Έκ τών συγγραφέων ό τουρκολόγος καθηγητής εις τό Πανεπιστήμιον 
ΚΠόλεως A. Tietze συνέλεξεν έκ πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας ναυτικούς 
ορούς χρησιμοποιούμενους εις τήν τουρκικήν γλώσσαν, οί όποιοι δμως, κατά 
τήν γνώμην του, δεν είναι Τουρκικής προελεύσεως. Δι’ έκαστον τών δρων 
τούτων συνεκέντρωσεν επίσης δσον τό δυνατόν περισσοτέρους τουρκικούς 
τεχνικούς καί φιλολογικούς τύπους εν συνδυασμφ προς τό σχετικόν αραβικόν 
υλικόν.

Οί Η. καί R. Kahane εξ ά'λλου κατήρτισαν έκ τών δρων αυτών πίνακα 
εκείνων οί'τινες, κατά τήν γνώμην των, ήσαν ’Ιταλικής ή Ελληνικής κατα
γωγής καί καθώρισαν κατόπιν τήν έξάπλωσιν καί τήν ιστορίαν έκαστου δρου 
εις τάς χώρας τής Μεσογείου, προσπαθοΰντες νά άποκαταστήσουν αυτόν είς 
τήν αρχικήν του μορφήν.

Παρ’ δλας τάς προσπάθειας των είς τήν έρευναν ταύτην οί συγγραφείς 
ομολογούν δτι μία αποτελεσματική εργασία επί τού υλικού αυτού διά μίαν 
τόσον έκτεταμένην καί πολύπλοκον περιοχήν, δσον είναι ή περί τήν Μεσό
γειον, έχει ανάγκην συνεργασίας πολλών ατόμων.

Τον δρον «Φραγκική γλώσσα» χρησιμοποιούν κάπως υπό περιωρισμέ- 
νην έννοιαν, δηλ. μόνον είς τό λεξιλόγιον τών ναυτικών δρων τούς οποίους 
έδανείσθησαν οί Τούρκοι από τήν Δύσιν κατά τήν διάρκειαν τής τουρκικής 
ναυσιοπλοΐαςείς τήν Μεσόγειον κατά τον 13ον-15ον αιώνα. Δύτη συνεχίσθη 
καί μέχρι τού 18ου αί., δταν ή μεσογειακή ναυτική ορολογία ήτο ανεπηρέα
στος από τήν διεθνή τοιαύτην τών νεωτέρων τεχνικών, ή οποία υπεισέρχεται 
τον 19ον αΐ. Τό τουρκικόν υλικόν καλύπτει ολόκληρον τήν ’Οθωμανικήν 
αυτοκρατορίαν, προέρχεται δέ καί από διαλέκτους. Τό Βορειοαφρικανικόν 
υλικόν περιλαμβάνεται εις τό τουρκικόν οσάκις παρόμοιον υλικόν προήρχετο 
καί έκ τουρκικής πηγής. ’Από τάς μή δθωμανικάς διαλέκτους τού Β. Εύξεί- 
νου Πόντου περιλαμβάνουν τό προ τού 13ου αί. υλικόν. Δηλαδή περιελήφθη 
κάθε δρος τον όποιον έχουν δανεισθή οί Τούρκοι προ τού τέλους τού 18ου αΐ.

Ό δρος « ναυτικός » θεωρείται κάπως αυθαίρετος. Κατά τούς συγγρα
φείς μία λέξις θεωρείται « ναυτική », αρκεί νά είναι καταγεγραμμένη εις τά 
καθιερωμένα ναυτικά λεξικά καί έγχειρίδια. ’Αποκλείονται αί Σλαυϊκαί λέξεις 
καί δλαι αί Άραβικα'ι τάς όποιας έδανείσθησαν οί Τούρκοι απ’ ευθείας από 
τήν ’Αραβικήν γλώσσαν.

Τέλος οί συγγραφείς περιλαμβάνουν καί τήν έλληνικήν αλιευτικήν ορο
λογίαν, διότι αυτή ήτο ή διά πολλούς αιώνας επικρατούσα καθ’ δλην τήν
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περιοχήν τής Α. Μεσογείου με σαφείς κατευθύνσεις προς την Β. ’Αφρικήν, 
άλλ’ αποκλείουν τά ονόματα τών ιχθύων καί τούς ποιητικούς καί λογοτεχνι
κούς τύπους. Κυρίως ασχολούνται μέ ναυτικάς λ έξεις τάς οποίας έδανείσθη- 
σαν οί Τούρκοι από τάς Ρωμανικάς γλώσσας (έκτος τής Ρουμανικής) ή από 
τήν Ελληνικήν 1 καί σημειώνουν ό'τι τό βιβλίον των είναι μία έπίδειξις τής 
επιρροής τού Δυτικού καί Ελληνικού πολιτισμού επί τον Τουρκικόν— «The 
book is, after all, a demonstration of the influence of the Western and 
Greek civilizations on the Turkish » ( σ. VIII).

To δεύτερον μέρος : ΟΙ Τούρκοι καί ή θάλασσα είναι μία ιστορική 
κυρίως άλλα καί γλωσσική εισαγωγή, ενημερωμένη καί βιβλιογραφικούς, ή 
οποία κατατοπίζει τον αναγνώστην διά τήν πρώτην επαφήν τών Τούρκων 
μέ τήν θάλασσαν καί τούς Μεσογειακούς λαούς, ως καί διά τήν μετά ταύτα 
προς αυτούς επικοινωνίαν, έξ ών παρέλαβον καί τήν εις τό τρίτον μέρος έξε- 
ταζομένην ναυτικήν ορολογίαν. Τά πρώτα στοιχεία τών μεσογειακών ναυτι
κών λέξεων δεικνύουν όρους, οί οποίοι έχρησιμοποιούντο μεταξύ τών Τουρ
κικών φυλών τού Βορείου Πόντου. Αί πρώται τουρκικαί φυλαί δεν έγνώρι- 
ζον τήν θάλασσαν. Ή ναυτική των ιστορία καί αί έπαφαί των μέ τούς ’Ιτα
λούς εμπόρους ήρχισαν εις τον 13ον αί., μετά τήν κατάληψιν δηλ. υπό τών 
Τούρκων τού λιμένος τής Άτταλείας εις τό νότιον μέρος τής Μ. ’Ασίας καί 
τής Σινώπης προς βορράν, έ'λαβε δέ μεγάλην άνάπτυξιν μετά τήν κατά τό 
τελευταΐον τμήμα τού 14ου αί. κατάληψιν τού λιμένος τής Καλλιπόλεως, δστις 
παρέμεινεν ως ή κυριωτέρα ναυτική των βάσις μέχρι τών αρχών τού 16ου αί.

Τό δεύτερον τούτο μέρος διαιρείται εϊς επί μέρους κεφάλαια (βλ. αν.), 
εις έκαστον τών οποίων μετά μίαν μικράν εισαγωγήν εξετάζονται αρκετά επί 
μέρους καί εν γενικαίς γραμμαΐς προβλήματα, ως π.χ. ή ναυτική ορολογία 
προ τού 1400, οί ναυτικοί όροι οί δανεισμένοι από τήν Ελληνικήν καί Λα
τινικήν — οί έκ τών Σλαυϊκών γλωσσών είναι ελάχιστοι —, ή ναυτική ορο
λογία τού 15ου αί., ή αυτή τού 16ου αί. ως καί ή από τού 1600 καί εντεύ
θεν τοιαύτη κ.ά. Πάντα ταύτα εξετάζονται βάσει πολλών τουρκικών πηγών 
καί σχετικών βοηθημάτων (γεωγραφικών, ναυτικών, ιστορικών εργασιών, 
ποικίλων χρονικών) καί λ,οιπών στοιχείων, χωρίς νά άποκλείωνται ενίοτε καί 
ποιητικά έργα. Παραλλήλως δέ καί άντιστοίχως κατά κεφάλαια αναγράφεται 
καί σχετική ναυτική ορολογία ( Ελληνική - ’Ιταλική - Τουρκική ).

1 Διά τά δάνεια τής τουρκικής έκ τής ελληνικής γλώσσης γενικώτερον βλ. Α. 
Τ i e t z e, Griechische Lehnworter im Anatolischen Tiirkisch, Oriens ( Journal 
de la Soeiete Internationale d’Etudes Orientales ) Leiden v. VIII No 2(1955), 
p. 204-257, A. Α. Παπαδοπουλου, Τά έκ τής έλληνικής δάνεια τής τουρκι
κής, Άθηνά 44 (1932 ), σ. 3-27, Ε. Μπάγκα, Τά εις τήν τουρκικήν, περσικήν 
καί αραβικήν δάνεια τής έλληνικής, Αυτόθι 55 (1951 ), σ. 67 - 113.
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Γενικώς παρατηρεϊται δτι από τού 15ου- 18ου αΐ. οί Τούρκοι ό'χι μόνον 
δανείζονται ναυτικούς ορούς από τούς Έλληνας καί τούς Ρωμανικούς λαούς 
άλλ’ είναι συγχρόνως καί οί κυριώτεροι μεσάζοντες διά την διάδοσιν τών 
ορών αυτών εις τάς διαλέκτους τών ’Αραβικών παραλίων. Τα Ελληνικά καί 
Ρωμανικά στοιχεία εΐσήλθον εις την Τουρκικήν είτε δι’ άπ’ ευθείας δανει
σμού είτε διά μεταφράσεως αυτών. Είς την άναφερθεΐσαν εργασίαν των οί 
συγγραφείς ασχολούνται μέ την πρώτην περίπτωσιν καί συμπτωματικώς 
μόνον μέ την δευτέραν.

Τό βάρος τής μελέτης πίπτει επί τού Τρίτον μέρους ( σ. 49 - 597 ), οπού 
γίνεται ή διαπραγμάτευσις 878 ναυτικών δρων. Τούτο χωρίζεται είς δυο 
τμήματα’ εις έν μέ τό ’Ιταλικόν λήμμα, ένθα καταγράφονται 723 δροι (1 - 
723, σ. 49-475) ως έχοντες Ρωμανικήν (κυρίως ’Ιταλικήν) τήν προέλευσιν 
καί εις έτερον μέ τό Ελληνικόν, περιλαμβάνον 155 δρους (724 - 878, σ. 
476-597).

Ύπό τό ’Ιταλικόν τμήμα καταγράφονται ’Ιταλικοί δροι οί όποιοι έφθα- 
σαν εις τήν Τουρκικήν είτε άπ’ ευθείας είτε διά μεσολαβήσεως τής Ελληνι
κής (επειδή τό δεύτερον τούτο είναι δύσκολον νά διαπιστωθή), ομοίως Ελ
ληνικοί δροι, οϊτινες έφθασαν είς τήν Τουρκικήν διά τής ’Ιταλικής. ’Επίσης 
ύπό τό ’Ιταλικόν λήμμα καταγράφονται δροι Πορτογαλλικοί, Ισπανικοί, 
Καταλανικοί, Προβηγκιανοί καί Γαλλικής καταγωγής. Ή Βενετική προέλευ- 
σις μιας τουρκικής λέξεως σημειώνεται δταν ή μορφή καί ή ιστορία της δει
κνύουν Βενετίαν. Παρουσιάζεται δηλ. ή ’Ιταλική ως ό κυριώτερος δότης 
δρων είς τήν Τουρκικήν. Παρ’ δλα ταύτα οί συγγραφείς σημειώνουν ιδιαι
τέρως δτι ή Ελληνική γλώσσα έπαιξε σπουδαΐον ρόλον καί ως δότης ’Ιτα
λικών δρων, υπάρχουν δέ περιπτώσεις εις ας ή Τουρκική όμιλουμένη παρου
σιάζει μορφάς, αί όποϊαι άποδεικνύουν χωρίς αμφιβολίαν τήν ύπαρξιν Ελλη
νικού βάθρου είς αύτάς.

Περιλαμβάνονται επίσης Άραβικαί λέξεις είσελθούσαι είς τήν τουρκι
κήν διά τής ’Ιταλικής ενφ αποκλείονται Ελληνικά! λέξεις έγγραφείσαι είς 
τήν Τουρκικήν διά τής ’Αραβικής.

Έκαστον ά'ρθρον άποτελεΐται από τέσσαρα τουλάχιστον τμήματα. Είς 
τό πρώτον δίδεται τό έτυμον τού δρου ’Ιταλικόν ή Ελληνικόν. Βενετική ή 
Γενουατική καταγωγή αυτού υποδηλώνεται. Ή έλλειψις παρομοίου καθορι
σμού υπονοεί δτι ό Τουρκικός δρος έχει ληφθή από κλασσικόν ’Ιταλικόν ή 
στηρίζεται εις μορφήν διαλέκτου κατά τό μάλλον ή ήττον παρομοίαν μέ μορ
φήν τής κλασσικής γλώσσης. ’Επίσης υποδεικνύονται μεταξύ τών ετυμολογι
κών Ελληνικών μορφών αί άρχαΐαι ή βυζαντιναί. 'Εάν τούτο δέν συμβαίνη 
τότε ό τύπος είναι ή σύγχρονος ή τύπος διά τον όποιον δέν έχομεν παλαιάν 
μαρτυρίαν.

Εις τό δεύτερον Τμήμα, τό Τουρκικόν, καταγράφονται αί μορφαί τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:43 EEST - 34.211.113.242



Βιβλιοκρισίαι 541

δρων μεταγεγραμμέναι εις τό λατινικόν άλφάβητον, ενίοτε καί χωρίς την 
ένδειξιν των πηγών, ένφ δι’ ύποσημειώσεως δίδεται ή γραφή εις την ’Αραβι
κήν- Προστίθεται υλικόν προγενέστερον τοϋ 1840 ή προερχόμενον από ’Αρ
χεία προ τοΰ 1800, ένφ συμπληρώνεται από παρόμοιον έκ τής συγχρόνου 
φιλολογίας. Δίδονται ακόμη καί σύνθετοι Τουρκικαί εκφράσεις.

Εις τό τρίτον Τμήμα παρέχεται ή ιστορία τοΰ σχετικού δρου εις την 
Μεσόγειον, ή παλαιοτάτη ετυμολογία αυτού, ή χρονολογία τής εμφανίσεως 
τοΰ δρου ως ναυτικού εις την Μεσόγειον, χρονολογία δμως ή οποία καθορί
ζει μόνον τον terminum ante quem τής ύπάρξεως αυτού καί δχι την κυρίως 
περίοδον τής γενέσεώς του. 'Ομοίως σημειώνεται ή έξάπλωσις τού δρου εις 
τήν Μεσόγειον μέ σειράν εκ δυσμών προς άνατολάς.

Είς τό τέταρτον Τμήμα, μή περιλαμβανόμενον πάντοτε εις δλα τα λήμ
ματα, δίδονται ποικίλαι σημειώσεις καί ή αναγραφή τού δρου δι’ αραβικών 
χαρακτήρων δπως συναντάται είς τάς πηγάς.

Ή κατανομή τής ύλης τού μέρους τούτου ως καί ή διαπραγμάτευσις 
αυτής είναι λίαν μεθοδική. Οί συγγραφείς δμως, εν δψει τών δυσχερειών 
τάς οποίας πολλάκις παρουσιάζει ή πλήρης καί εκτενής εξέτασις εκάστου τών 
δρων, ομολογούν δτι διά πολλάς περιπτώσεις εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά 
παρουσιάσουν απλώς τό υλικόν, δι’ άλλας δε νά καταγράψουν τάς υπό άλλων 
μελετητών επί τοΰ θέματος προταθείσας ερμηνείας χωρίς νά λάβουν οί ίδιοι 
επ’ αυτού θέσιν. Τέλος άποφαίνονται δτι διά μίαν αποτελεσματικήν εργασίαν 
επί υλικού τόσον εκτεταμένης καί πολύπλοκου περιοχής, ως είναι ή περί τήν 
Μεσόγειον, απαιτείται ή συνεργασία πολλών ατόμων.

Τούτο είναι ενδεικτικόν τής ευσυνειδησίας μεθ’ ής οί συγγραφείς τού 
παρόντος έργου είργάσθησαν. Διά μίαν δμως τόσον εκτενή εργασίαν ή πλή
ρης επί μέρους βιβλιογραφική ένημέρωσις ως καί ή πλήρης αναγραφή τών 
τύπων τών δρων, ίδίφ τών διαλεκτικών, είναι αληθές δυσκολώτατον πράγμα. 
Ούτω π.χ. ως προς τό ελληνικόν τμήμα τού βιβλίου σημειώνομεν δτι περί τής 
λ. σαβούρα (§ 837, σ. 561) ενδιαφέρουσαι είναι αί μελέται τών Γ. Χατζι- 
δάκι1 καί Β. Φάβη, Σαβούρρα- σάβουρρος8, ομοίως περί τών λ. σάκος - αοκίζω 
κ.λ. (§46, 595, σ. 79 - 80. 402 - 403) σχετική είναι ή ήμετέρα μελέτη, Μεσαιω
νικά καί Νέα Ελληνικά (Σώκος - σωκάρι - Σωκαράς)1 2 3. Διά τούς έν τή Ελ
ληνική τύπους τών δρων σημειώνομεν επίσης δτι π.χ. δ τύπ. άργάτης (§ 769, 
σ. 507 - 508) υπό τήν έννοιαν τής τροχαλίας, δι’ ής άνασύρεται ή άγκυρα τών 
ιστιοφόρων, δεν άπαντφ μόνον είς τον Πόντον αλλά και είς τήν ’Άνδρον. 
'Ομοίως τό μποζαργάτης (Μεγ. Έλλ. Έγκ.) καί μποτζαργάτης (Ήπίτης).

1 Άβηνά 22 (1910), σ. 223-227.
2 Αυτόθι 51 (1941), σ. 113 -120.
3 Αυτόθι 59 ( 1955), σ. 40 - 44.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:43 EEST - 34.211.113.242



542 Δικαίου Β. Βαγιακάκου

Έπί τής αυτής σημασίας λέγεται καί αλλαχού τής Ελλάδος καί μάλιστα υπό 
τούς τύπους μποτζαργάτης (’Άνδρος' ένταΰθα καί παροιμία Ιπί τού ίσχυρο- 
γνώμονος: τό κεφάλι του δε γυρίζει μηδέ με τδ μποτζαργάτη), μποτζεργά- 

της ( Άνατ. Θράκη), ποτζαργάτης (Βιθυνία) καί μποτζαργάτ’ τό (Προ- 
ποντίς). 'Ως στροφεϊον εν τφ έλαιοτριβείφ λέγεται μποτζαργάτης έν Χίφ 
καί Κρήτη. Επίσης ή λ. διακαμός (§ 763, σ. 505-506) πλήν τής Σωζοπό- 
λεως άπαντά καί εις την Προποντίδα (Μηχανιώνα- Άρτάκην). Λέγεται δμως 
καί γιακαμδς Προποντίς (Μάδυτος) ΚωνΠολιςΈν Προποντίδι λέγεται 
καί ρ. διακομίζω (φωσφορίζω' επί των ιχθύων ϊδίφ, παλαμίδος, σαρδέλλας, 
κολλιοϋ).

'Ομοίως διά τον δρον παπαφίγος (§ 464 papafigo, σ. 332) σημειώ- 
νομεν δτι πλήν των άναγραφομένων τύπων εχομεν καί τούς ακολούθους κατά 
τόπους: μπαμπαφίκος (’Άνδρος) μπαμπαφίος (Κεφαλληνία), παμτταφίγκος 
( Μεγίστη, Κάσος, Σύμη ), μπαμπαφίγκος ( Προποντίς, Σκιάθος ), μπαμπα- 
φίγος Λεξικόν Βάιγελ ( 1804) μπαμπαφίνγκος (Λεξικόν Βυζαντίου 1874), 
βαμβαφίγκος (Τομπάζη Ί., Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης. 
Έν Άθήναις 1902, σ. 174).

Ένίων εκ τής ’Ιταλικής Ελληνικών λέξεων ένφ υπάρχει <5 τύπος, δεν 
υπάρχει ή σημασία αυτού ως ναυτικού δρου άλλ’ ως δρου δηλωτικού άλλης 
σημασίας π.χ. ή λ. καβαλλέττο (§ 183 cavalletto, σ. 162) εις την ελληνι
κήν δεν υπάρχει ως ναυτικός δρος, λέγεται δμως διά νά δηλώση τον ξύλινον 
τρίποδα τής κλίνης (’Ήπειρος, Λεύκάς, Στερεά Ελλάς, Καλάβρυτα) ή ξύλι
νον τρίποδα, εργαλεΐον των σαγματοποιών ή παρόμοιον τών βυρσοδεψών 
( Άθήναι).

’Ίσως έπί παρομοίων περιπτώσεων τού ελληνικού τμήματος σημειώσω- 
μεν προσεχώς καί άλλα τινά.

Πλουσιώτατον είναι τό τέταρτον τμήμα, τό βιβλιογραφικόν δηλ. τμήμα 
τών Πηγών καί τών Βοη&ημάτων. ’Αναγράφονται αΐ Πηγα'ι 1) Διά τό 
Τουρκικόν γλωσσικόν υλικόν ( σ. 600-610), δηλ. λεξικά καί γλωσσάρια, συλ- 
λογαί δημωδών ναυτικών εκφράσεων, γλωσσάρια παλαιών δρων συμπληρω- 
θέντα κατά τον 19ον καί 20°ν αιώνα, διαλεκτικά λεξικά καί γλωσσάρια, αί 
νεώτεραι ίστορικαί ναυτικαί μελέται, επίσης αλιευτικοί καί σπογγαλιευτικοί 
έργασίαι, συλλογαί ναυτικών νομικών δρων, τοπωνύμια, τοπογραφικαί έργα- 
σίαι καί σύγχρονοι φιλολογικοί, λογοτεχνικοί καί λαογραφικαί συγγραφαί.
2) Διά τάς ’Αραβικός λέξεις ( σ. 610- 613) άναφέρονται λεξικά καί έργασίαι 
περί τής ’Αραβικής γλώσσης, περί γλώσσης τής Μάλτας, τής Β. Αφρικής, 
τού Μαρόκκου, τής ’Αλγερίας, τής Τυνησίας, τής Τριπολίτιδος, τής Αϊγύ- 1

1 ’Αλλαχού τής Ελλάδος (Εύβοιαν, Σκιάθον, Σκόπελον) ή λ. διακαμος σημαί
νει τόν διαγραφόμενον καί ταχέως εξαφανιζόμενον ήσκιον ανθρώπου ή ζφου.
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πτου, τής Έρυθράς Θαλάσσης, τής Συρίας, τοϋ Λιβάνου, τοϋ ’Ιράκ καί τής 
Βερβερίας. 3) Διά τάς 'Ελλψικάς λέξεις ( σ. 613-615) ο! συγγραφείς έχουν 
ύπ’ ό'ψιν των τάς εργασίας τών: Λ. Παλάσκα, Γαλλοελληνικόν λεξικόν τών 
ναυτικών δρων και τών συναφών επιστημών ταξινομηθέν κα'ι συμπληρωθέν 
υπό Μ. Γοΰδα, Έν Άθήναις 1898-1908, Λ. Ήπίτη, Λεξικόν Έλληνο- 
γαλλικόν τής λαλουμένης ελληνικής γλώσσης, Έν Άθήναις 1908-1910, Σ. 
Λυκοΰδη, Διάφορα σχετικά άρθρα εις την Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. A. J a 1, 
Glossaire nautique, Paris 1848, N. C. Apostolides, Ka peche en 
Grece, Athenes 1883, Γ. Δροσίνη, To ψάρεμα, Έν Άθήναις 1904,
K. Μπαστιά, Τ’ Αλιευτικά, ’Αθήνα, 1935. Έκ τών διαλεκτικών μελε
τών χρησιμοποιούν τοΰ Α. Παρασκευοποΰλου, Ή ψαρική στή Σωζό- 
πολι, Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 2 (1934/1935), σ. 69-95 
καί υλικόν εκ Κεφαλληνίας τό όποιον γνωρίζουν οί συγγραφείς Kahane.

Διά την άρχαίαν εποχήν σημειώνουν την εργασίαν τοϋ A. Cartault, 
Da Triere athenienne, Paris 1881, διά την Βυζαντινήν τοϋ A. Dain, 
Naumachica, Paris 1943, τάς μελετάς τοϋ Φ. Κουκουλέ καί διά τους 
μετά ταϋτα αιώνας τά Χρονικά τοϋ Μορέως (13-14 αί.), τοϋ Μαχαιρά 
(15 αί.), τοΰ Μ ά τ ε σ η (17 αΐ.), τοϋ Γαλαξειδίου (18 αί.), τον Β ο σ τρω
ν ι ο ν (17 αί.), τοϋ Κ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς 1453 -1821, Άθή- 
νησι 1869 (17 - 18 αί. ), τό Λεξικόν τοϋ Σομαβέρα (1709) καί τοϋ Α. 
Delatte, L,es Portulans grecs, Kiege- Paris 1947 (16 αί.). Διά τάς έκ 
τής ’Ιταλικής λέξεις τής Ελληνικής σημειώνουν τοϋ Ε. Meyer, Neugrie- 
chische Studien, III, Die lateinischen Kehnworte im Neugriechischen, 
Wien 1895, M. Triandaphyllidis, Eehnworther der mittel- 
griechischen Vulgarliteratur, Strassbourg 1909, D. C. Hesseling, 
Ees mots maritimes empruntes par le grec aux langues romanes, Am
sterdam 1903. Τέλος χρησιμοποιούνται καί προγενέστεροι σχετικαί έργασίαι 
τών Η. καί R. Kahane1. Οί συγγραφείς ιδιαιτέρως σημειώνουν δτι έλα- 1

1 Οί συγγραφείς ούτοι έχουν άσχοληίΐή είδικώς περί την μελέτην τών ναυτικών 
λέξεων τών περί τήν Μεσόγειον χωρών, έκ δέ τών σχετικών εργασιών των άναγρά- 
φομεν μερικός, ώς: 1 ) Italienische Ortsnamen in Griechenland. Texte und 
Forschungen zur byzantinisch - neugriechischen Philologie 36, Athen 1940 [ πβ. 
D. Georgacas, Italian Place-Names in Greece and Place-Names from 
Italian Loanwords, Beitrage zur Namenforschung 1950, σ. 149- 170). 2) Italie
nische Marineworter im Neugriechischen anlasslich, έν D. C. Hesseling, 
Les mots maritimes, Archivium Romanicum 22 (1938 ), p. 510-582. 3) Zur 
neugriechischen Seemannssprache anlasslich Vidos, Parole marinaresche, Byz. 
Neugr. Jahrb. 15 (1939), p. 91-129. 4) Turkish Nautical terms of Italian 
Origin, Journal of the American Oriental Society, 62 (1942 ), p. 238-261 (περι
λαμβάνει 208 λήμματα). 5) Toponyms as Anemonyms, Names 5 (1957), p. 
241 - 245. 6) Two nautical terms of Greek origin, Etymologica 1958, p. 417 -
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βον ΰπ’ δψιν τό πλουσιώτατον υλικόν, to ύπαρχον εις τά ’Αρχεία τοΰ 'Ιστο
ρικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Εις αυτά οι Η. καί R. Kahane 
είργάσθησαν κατά τον χειμώνα τού 1932-1933. Διά τάς γλώσσας τών χωρών 
τής Άν. Μεσογείου, δηλ. Βενετίαν, Δαλματίαν, ’Αλβανίαν καί τέλος Ρουμα
νίαν, χρησιμοποιούν ανάλογους μελετάς.

Πλουσιώτατον επίσης είναι καί τό τμήμα τών Βοηθημάτων. Εις 530 
περίπου ανέρχονται οί αναγραφόμενοι τίτλοι τών εργασιών τάς οποίας εΐχον 
ύπ’ δψιν κατά τήν σύνταξιν τοΰ μνημονευθέντος έργου των- Μεταξύ αυτών 
φυσικά καταγράφονται καί μερικά τής Ελληνικής γλώσσης λεξικά καθώς 
καί τινες γλωσσικαί πραγματεΐαι.

Παρά ταύτα ό'μως εις τό τμήμα τούτο τών πηγών καί ιδίως τών βοη
θημάτων ή Ελληνική βιβλιογραφία έν σχέσει προς την Τουρκικήν εΰρίσκε- 
ται εις μειονεκτικήν θέσιν· Τούτο νομίζω ό'τι συμβαίνει δ'χι δι’ έλλειψιν σχε
τικού γλωσσικού υλικού, αλλά μάλλον έξ αιτίας μιας δλιγώτερον έπιμεμελη- 
μένης βιβλιογραφικής αναγραφής τών Ελληνικών πηγών καί Ιδίως τών 
βοηθημάτων.

Ή μελέτη αύτη τών Kahane καί Tietze νομίζω δτι θέτει έκ νέου τό 
ζήτημα τής ανάγκης τής συντάξεως ενός πλήρους Ελληνικού ναυτικού ονο
ματολογίου περιλαμβάνοντος καί τούς κατά καιρούς χρησιμοποιηθέντας δημώ
δεις ορούς-

Δυστυχώς εν Έλλάδι, πλήν τής εργασίας τού Λ. Παλάσκα, δεν έχομεν 
έν νεώτερον καί πλήρες λεξικόν τών ναυτικών δρων εν τή εύρείφ χρήσει 
αυτών. Ή προσπάθεια τού ναυάρχου καί ’Ακαδημαϊκού Σ. Λυκοΰδη 1 προς 
τήν κατεΰθυνσιν αυτήν επέτυχε μόνον τήν έν έτει 1933 υπό τοΰ 'Υπουργείου 
Ναυτικών συγκρότησιν έξ ειδικών έπιτροπής προς μελέτην καί σύνταξιν 
Λεξικού τών έπιστημονικών καί τεχνικών ναυτικών δρων. Δεν γνωρίζομεν 
ποιαν έκτασιν καί μορφήν θά είχε τό έν λόγφ Λεξικόν (αν δηλ. θά περιε- 
λάμβανε καί τάς ιδιωματικός ναυτικός λέξεις), διότι ή έπιτροπή έκείνη ούδέν 
τό θετικόν απέδωσε. * 1 * * * 5

439.7 ) Η. and R. Kahane-Ο. Koshansky, Venetian nautical terms 
in Dalmatia, Romance Philology 7 (1953- 1954), p. 156- 170, 333 -342.

1 Περί τού παρ’ ήμΐν ναυτικού ονοματολογίου καί τής ένεστώσης θέσεως
αΰτοΰ, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 14 (1940), σ. 102. Τοΰ Λεξικού τοΰ Μπαλά
σκα, χειρόγραφον άντίγραφον εύρίσκεται είς τήν βιβλιοθήκην τής Ναυτικής Σχολής
Δοκίμων. Τούτο περιλαμβάνει πίνακα 2050 περίπου έπισημοποιητέων δρων καί 1650 
περίπου κοινοβαρβαρικών. Βλ. Σ. Λυκοΰδη, ένθ’ άν., σ. 98 σημ. Ναυτικούς 
τινας ορούς ευρίσκει τις καί είς Ν. Βρυώνη, Έξέτασις τών μαθητών περί ναυ
τιλίας..., Έν Σύρφ 1831, σ. ς' - 194. Τοΰ αυτού, Μαθήματα τής ναυτικής επι
στήμης..., Έν Έρμουπόλει 1839, σ. η’ - 125 καί έν Θ. Ρ. τοΰ Μ., Μαθήματα τής 
ναυτικής επιστήμης Ικ τής γαλλικής είς τήν κοινήν τών Ελλήνων διάλεκτον μετα- 
φρασθέντα..., Έν Βονωνίρ τής ’Ιταλίας 1806, τόμοι 1-2.

5 - 3 -1959
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"Εν Λεξικόν τής 'Ελληνικής ναυτικής γλώσσης ασφαλώς θά ήτο χρησι- 
μώτατον. Θά ήδυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν την ναυτικήν μας ορολογίαν 
εν συγκρίσει προς την άρχαίαν, προς την μεταγενεστέραν, προς τήν Βυζαν
τινήν και προς τήν κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ΐσχύσασαν. Ούτω 
θά διεκρίναμεν σαφέστερον τήν επίδρασιν των Ελλήνων επί τούς Τούρκους 
ως καί τήν επί τούς Έλληνας επίδρασιν τών ξένων, ιδίως των Βενετών. 
« Ή μακραίων — γράφει δ Σ. Λυκούδης 1 — εις τήν γαληνοτάτην νύμφην 
τοΰ Άδρία υποταγή τών τε νήσων καί τών παραλίων μας καί ή διαρκούσης 
ταύτης ναυτολογία τών ναυτικών μας εις τά τσούρμα τών γαλερών είτε εθε
λούσια είτε υποχρεωτική καί βιαία διέπλασαν ιδίαν ναυτικήν γλώσσαν, επι- 
βληθεισαν διά τής χρήσεως καί υπό τής ανάγκης καί ύποκατέστησαν τήν 
τήν τελείως λησμονηθεΐσαν καί εν πολλοϊς άγνοουμένην Βυζαντινήν τοιαύτην, 
άπετελέσθη δε αΰτη έξ ό'ρων ισπανικών καί ιταλικών κατά τό μάλλον ή ήττον 
ελληνοποιηθέντων τήν κατάληξιν, εις ούς δέ προσετέθησαν διά τής αλλαγής 
τού κυριάρχου καί πολλαί Τουρκικαί, πάντως ό'μως έπεκράτουν έν τή ναυτική 
μας γλοδσση οί ενετικοί δροι». Καί συνεχίζει1 2: « Πάντες οι κλάδοι τού ναυ
τικού έχουν τό μή έπισήμως θεσπισμένον, οίονεί αυτοσχέδιον όνοματολόγιόν 
των, χρήζον βεβαίως θεωρήσεως καί ανασκευής, αλλά πάντως δυνάμενον νά 
παράσχη μεγίστην διευκόλυνσιν εις τούς έπεξεργασομένους αυτό γραμμα
τικούς ή γλωσσολόγους ’Ακαδημαϊκούς καί τούς ειδικούς εν εκάστφ κλάδφ 
αξιωματικούς ».

Λίαν ενδιαφέροντα είναι ό'σα επί τοΰ θέματος τούτου παρατηρεί δ Π. 
Σεγδίτσας3 λέγων: « Έξυπακούεται δτι μεγαλυτέραν δυσκολίαν θά παρου- 
σίαζεν ή παρακολούθησις τών μεταβολών άστινας ύπέστησαν αί ιταλικοί 
ναυτικαί λέξεις, άφ’ ής έχρησιμοποιήθησαν εις τήν Ελλάδα, δ δέ τυχόν επι- 
ληφθησόμενος τούτου θά έπρεπε νά ή ειδικός γλωσσολόγος λατινιστής, 
βαθεϊαν γνώσιν έχων καί τών λατινογενών γλωσσών, ρωμανικών αλλέως 
καλουμένων, άλλα καί τών κατά τόπους ελληνικών ιδιωμάτων, επί πλέον δέ 
πείραν εκτεταμένην τών ναυτικών πραγμάτων κεκτημένος, άν μή ναυτικός δ 
ίδιος, διαθέτων δέ καί δλον τον καιρόν διά τήν συγκέντρωσιν τοΰ άπαιτου- 
μένου υλικού, οχι μόνον εκ τής απαραιτήτου ικανής βιβλιογραφίας, ως προς 
τό παρελθόν, αλλά καί δι’ ιδίας ατομικής έρεύνης μεταξύ τών ναυτικών τής 
Ελλάδος κέντρων, διά τό παρόν, διά νά άποκτήση σαφή καί πλήρη εικόνα 
τής δλης εξελίξεως».

Δέν είναι τοΰ παρόντος μία πλήρης Ελληνική ναυτική βιβλιογρα

1 “Ενύ-’ άν., σ. 93-94.
2 Ένθ’ άν., σ. 101 -102.
3 "Η επιρροή τών Λατινογενών γλωσσών επί τοΰ κοινού ναυτικού γλωσσάριου 

μας, Άθήναι 1940, σ. 8.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 35
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φία εξ ής θά δυνηθώμεν νά άντλήσωμεν τδ ναυτικόν γενικώς όνοματολό- 
γιον. Συμπληρωματικώς όμως προς δσα οΐ συγγραφείς αναφέρουν, παρατη- 
ροϋμεν δτι τά ’Αρχεία τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας, μετά τό 1933, 
δτε οι Η. καί R. Kahane ειργάσθησαν εις αυτά, έπλουτίσθησαν έκ τής 
μέχρι καί σήμερον συνεχιζομένης άποδελτιώσεως έντυπων εργασιών καί χει
ρογράφων γλωσσικών συλλογών, διά πολλών χιλιάδων δελτίων — σχεδόν έδι- 
πλασιάσθησαν —, επίσης δτι καί τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής ’Ακαδημίας 
εν τφ κΰκλφ τών ιδίων ενδιαφερόντων του έχει καταρτίσει Άρχεΐον τού 
Ελληνικού ναυτικού γενικώς βίου, ένθα πολλά τις τά ενδιαφέροντα ευρίσκει.

Άξιοσημείωτον επίσης είναι, καθώς αναφέρει δ Σ. Λυκοΰδης8, δτι «δ 
πλωτάρχης οικονομικός Π. Σεγδίτσας κατήρτισε πλήρη συναγωγήν μεθ’ ερ
μηνείας — αλφαβητικόν οίονεί λεξιλόγιον μέ στοιχεΐον εισόδου τον Ελληνι
κόν δρον καί μέ αντιστοίχους τον Γαλλικόν, ’Αγγλικόν, Γερμανικόν καί ’Ιτα
λικόν— πάντων τών οπωσδήποτε προς την ναυτικήν επιστήμην σχετιζομένων 
δρων, τόσον από τοΰ επισήμου ονοματολογίου δσον καί τών μή θεσπισμέ
νων ή άναγεγραμμένων πλήν δοθέντων από στόματος εις στόμα καί επιβλη- 
θέντων διά τής χρήσεως, αλλά καί εκείνων οί'τινες εις οΰδετέραν τών κατηγο
ριών υπαγόμενοι έδημιουργήθησαν υπό τών συγγραφέων τών εις α άπαντώσι 
συγγραμμάτων, πολλά τών οποίων τό ύπουργεΐον έχει εγκρίνει ή έκδώσει 
ασχέτως τού έπιτυχώς ή μή τών μέσφ αυτών καινουργηθέντων δρων »-

Τό Λεξικόν αυτό εΐδον έν χειρογράφφ παρά τφ συγγράφει, περιλαμβά
νει δε υπέρ τάς 20 χιλιάδας ναυτικών λέξεων τάς οποίας ουτος συνεκέντρω- 
σεν εκ ναυτικών συγγραμμάτων αλλά κυρίως εξ έπισκέψεως ναυτικών μερών 
τής Ελλάδος, καθ’ δ ναυτικός 6 ίδιος. Τούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά 
τήν πληρότητα καί ακρίβειαν τής εργασίας. Αί λέξεις καταγράφονται μέ τον 
επίσημον ναυτικόν δρον (ως καί μέ τον αντίστοιχον Γαλλικόν, ’Αγγλικόν, 
Γερμανικόν, ’Ιταλικόν καί 'Ισπανικόν) αλλά καί μέ τον νΰν ιδιωματικόν.

Ό συγγραφεύς έχει καταρτίσει κατά τον ίδιον τρόπον καί Λεξικόν άλιευ- 
τικών δρων, τό όποιον περιλαμβάνει άνω τών 5 χιλιάδων λέξεις αλιευτικός 1 2

1 Περί τούτου βλ. G. Meyer, Neugriechische Studien IV ( 1895). Η. καί 
R. Kahane, Mediterranean Bibliography. Italian Loan-Words in Modern 
Greek, Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales et Slaves, 
vol. VII ( 1939- 1944), pp. 187 -228. Δ. Β. Βαγιακάκου, Συμβολή εις τήν 
γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1939 - 1947, Λεξικογραφικόν Δελτίον (’Ακαδη
μίας ’Αθηνών ) 4 (1942 - 1948 ], σ. 155 -176. Τοΰ αΰτοΰ, Γλωσσική βιβλιογραφία 
1939 - 1956, ’Αθήνα 61 ( 1957 ), σ. 104 -222. ’Επίσης βλ. τήν Λαογραφικήν Βιβλιο
γραφίαν ( 1921 - 1953 ) τών ’Επετηρίδων τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας, 
τόμ. 5 ( 1945 - 1949 ) [ 1950 ], σ. 181 - 183. 8 (1948 - 1955 ) | 1956 ], σ. 198 - 201 καί 
9 - 10 (1955 - 1957 ) [ 1959 ], σ. 179 - 184.

2 Ένθ’ άν., σ. 103.
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και ονόματα ιχθύων τής Μεσογείου. Τα δύο δμως ταϋτα σπουδαιότατα 
λεξικά παραμένουν ανέκδοτα. Θά ήτο ευχής εργον, αν τό Γενικόν Επιτε
λείου Ναυτικού ή τό Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή άλλος τις Μαι
κήνας ήρχετο χορηγός διά την δημοσίευσιν αυτών, διότι ταϋτα θά άποβοϋν 
χρησιμώτατα ό'χι μόνον εις ναυτικούς γενικώς αλλά καί εις την σύνταξιν τού 
Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής, τού εκδιδομένου υπό τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών. Είναι γνωστόν δτι ή παλαιά ναυτική ορολογία βαίνει όλονέν 
προς εξάλειψιν1, συναποθνήσκουσα μετά τού άλλοτε Ναυτικού τό οποίον 
τοσοΰτον καί επί τοσοϋτον εξυπηρέτησε.

Σημειώνομεν κατωτέρω τούς τίτλους μερικών μελετών αί όποΐαι πολλά 
δύνανται νά προσφέρουν εις τον μέλλοντα νά άσχοληθή με τό Ελληνικόν 
ναυτικόν ονοματολογίου ή γενικώτερον με τό Λεξικόν τών ναυτικών μας 
λέξεων. Αί μελέται αΰται δεν αναγράφονται εις τό βιβλιογραφικόν τμήμα τού 
μνημονευθέντος έργου τών Η. καί R. Kahane - A. Tietze.

Γενικώς χρήσιμα διά τούς ’Ιταλικούς ( Βενετικούς) δρους είναι πλήν τού 
Λεξικού τού G. Boerio καί τά τών: Scarabelli, Vocabolario univer
sale della lingua Italiana, Venezia 1878. Fincati, Dizionario di 
Marina, Genova - Turino 1870. S. Stratico, Vocabulaire de Marine 
( Frangois-Anglois - Italien) Milano 1813. P. Contarini, Dizionario 
Veneziano, Venezia 1844. C. F. Mutinelli, Lessico Veneto, Vene
zia 1852. G. B i u n d i, Dizionario Siciliano - Italiano, Palermo 1857. 
Prete Francesco Fontanella, Vocabolario Greco - Italiano, 
Italiano - Greco, Venezia 1821.

Έπί πλέον μνημονεύομεν καί τάς κατωτέρω εργασίας:
Jules Var, L’art nautique dans l’antiquite et specialement en Grece, 

Paris.
G. De la D ande 11 e, De langage des marins. Recherches historiques 

et critiques sur le vocabulaire maritime. Expressions figurees 
en usage parmi les marins. Recueil d’expressions techniques et 
pittoresques, Paris 1886.

Cecil Torr, Ancient ships, Cambridge 1894.
F. Jurien de la Graviere, La marine des Ptolemees et la ma

rine des Romains. vol. 1 - 2.
Argyropoulos P., Les Grecs et la mer. Etude publiee dans la

1 Μετά τήν λήξιν τοϋ Άγώνος εΐχεν έκδηλωθή τάσις πρός έπικρότησιν έν τφ 
ναυτικφ άρχαίξόντων όρων. Παρά ταϋτα τφ 1840 υπεβλήθη εις τό Ύπουργεΐον Ναυ
τικών πίνας ονοματολογίου υλικών υπογεγραμμένων εις τά βιβλία τοϋ Ναυστάθμου 
μέ ιταλικός, τουρκικός, καί άλλας διεφθαρμένος ονομασίας, βλ. 2. Λυκοΰδη, 
ένθ’ άν., σ. 96.
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revue «Ι/Hellenisme » ( Ν° 6 -11). Publication revue et augman- 
tee, Athenes 1904, σσ. 76.

Π. E. Σεγδίτσα, Κωπήρη και ιστιοφόρα πλοία, Άθήναι 1940, σσ. 279. 
[ Σύντομος ιστορική έπισκόπησις από τής έμφανίσεως των πρωτογό
νων πλωτών μέσων μέχρι σήμερον μετά 160 εικόνων, σχεδιαγραμμά
των, φωτογραφιών κ.λ.π. ].

Διά τήν βυζαντινήν περίοδον, πλήν τών μελετών τοΰ Φ. Κουκουλέ, 
ναυτικούς ορούς καί άλλας ειδήσεις περιέχουν και αί κάτωθι μελέται:

Γουδα Μ., Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου κατά τον I' αιώνα, Άθήναι 1909. 
Ράδου Κ., Τό ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου. Υλικόν, όργάνωσις, τακτική, 

ιστορία, Άθήναι 1920, σσ. 151.
Σακελλαρίου Α. -Πιλάτου, Τό πυροβολικόν κατά τήν δυσιν τής με

σαιωνικής ήμών αύτοκρατορίας.Έκδ. Ναυτικής Έπιθεωρήσεως 1928. 
Πασπάτη Α., Πολιορκία καί Άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών 

’Οθωμανών, Έν Άθήναις 1890-
— Τό εμπόρων τών Γεννουησίων έν Κωνσταντινουπόλει καί Εύξείνφ 

Πόντφ κατά τον μεσαίωνα, Περιοδικόν Έλλην. Φιλολ. Συλλ. ΚΠό- 
λεως 6 ( 1873), σ. 138- 165, 7 (1874), σ. 82- 126, 8 (1874), σ. 
152-163]= Τού αύτοΰ, Βυζαντιναί μελέται, ΚΠολις 1877, σ. 
127-176].

Σαράφη Κ. Α. - Πιτζιπιοΰ, Ό ελληνικός αύτοκρατορικός στόλος, 
Άθήναι 1907. Πβ. καί Βυζαντινά ναυτικά ζητήματα, ΕΕΒΣ 5 
(1928), σ. 193- 199.

Άλεξανδρή Κ. Α., Ή θαλασσία δΰναμις εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντι
νής αυτοκρατορίας, Άθήναι 1957, σσ. 526 [Κρίσεις Γ. Κόλια, 
ΕΕΒΣ 27 (1957 ), σ. 407-410].

Διά τήν μετά ταϋτα περίοδον καί μέχρι σήμερον ευρίσκει τις υλικόν είς 
τά κατά καιρούς έκδοθέντα έγγραφα διαφόρων Αρχείων ("Υδρας, Κυκλά
δων, Έπτανήσου καί Κρήτης) ως καί τά Ημερολόγια πλοίων. Ενδιαφέ
ροντα προσέτι είναι καί τά περιοδικά Ναυτική Έπιθεώρησις, Ναυτική Ελ
λάς, Δελτίον Ύδροβιολογικού Σταθμού Φαλήρου, Έπιθεώρησις ’Εμπορικού 
Ναυτικού, Αλιευτική καί άλλα τοπικά τοιαύτα, είς ά δόναταί τις νά εύρη 
ναυτικάς γενικώς μελέτας. Έκ τής ύπαρχοΰσης βιβλιογραφίας σημειώνομεν 
κατωτέρω μόνον μερικά ενδιαφέροντα :

Άνανιάδου Κ., Ή λίμνη τού Αγίου Βασιλείου. Συμβολή είς τήν μελέ
την τών ϊχθυοτρόφων λιμνών τής Μακεδονίας, Δελτίον Έμποροβιο- 
μηχανικοΰ ’Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 1947, σ. 82-83 [ό'ργανα 
αλιείας ].
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’Ανώνυμου, Ή ζωή στα παληά καράβια, Ναυτ. 'Ελλάς 1950, τεϋχ. 
217, σ. 7.

Α. Ο., Οί καλαφάτηδες και ή τέχνη τους, Αυτόθι 7 ( 1935), σ· 3379.
Βασματζή Θ. Β., Γοργόνες καί ακρόπρωρα. Ή διακοσμητική στα καρά

βια, Αυτόθι 8 (1936), σ. 3655-3656.
Βογιατζίδου Ίω., Ό ναυτικός καί αλιευτικός βίος των Άνδρίων, 

Άνδριακά Χρονικά 3 (1956), σ. 302-320 καί 4 (1957), σ. 19-66.
Breart Ε.-Κανελλοπούλου Η. Φ., Έγχειρίδιον εξαρτισμοϋ καί 

χειρισμού, Έν Άθήναις 1870.
Γεροντοπούλου I., Σφουγγαράδικα έθιμα καί γράμματα, Ναυτ. Ελλάς 

1949, τεΰχ. 202, σ. 6.
Έγχειρίδιον τού Οίακιστοΰ, Έν Άθήναις, σ. 97 [ έκδ. Γ εν. Επι

τελείου Ναυτικού].
Ζάππα Τ., Πώς ψαρεύουν οί Καλΰμνιοι, Ναυτ. Ελλάς 2 (1929/1930), 

σ. 268.
Ζάχου Α., Τά καράβια τής Καστοριάς, Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 12 

( 1936), σ. 161-166.
Ζώτου Π., Ή άνά τάς αφρικανικός άκτάς διά σκαφάνδρων σπογγα

λιεία, Επιστημονική ’Ηχώ 4 (1910), σ. 62- 65, 77 -81, 106- 108, 
126-127.

Κανελλοπούλου Η· Φ·, Μαθήματα ναυτιλίας προς χρήσιν Ναυτικής 
Σχολής Δοκίμων (Λιθογρ· έκδ.) 1892.

Κανονισμός τής επί των βασιλικών πλοίων υπηρεσίας. Έν Άθήναις
1837.

Κανονισμός τής θαλασσίου υπηρεσίας τής Ελληνικής άτμοπλοΐας. Έν 
Έρμουπόλει Σύρου 1862, σσ. β’ -157.

Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων. 1889.
Καρανικόλα Σ., Τό μούδιασμα (άμμούδιασμα) τών σφουγγαριών, Δω- 

δεκαν. Έπιθεώρ. 1 ( 1947), σ. 425-427.
Κατηφόρη Π., Σίφουνες καί Άλκυονίδες, Αθήνα 1938, σσ. 204.
Κεφαλά Ν., 'Οδηγία θαλάσσιος θεωρητική καί πρακτική, συναθροισμένη 

από διαφόρους επιστήμονας συγγραφείς θαλασσίους καί πλουτισμένη 
μέ διαφόρους ειδήσεις παρά τού θαλασσοπόρου Καπετάν Νικολάου 
Κεφαλά έκ νήσου Ζακτίνθου. Έν Βιέννη τής Αυστρίας 1817, σσ. 227.

Κοτσοβίλη Γ. I., Περί τού εξαρτισμοϋ τών πλοίων. Έν Έρμουπόλει 
Σύρου 1894.

Κουλούρα Γκίκα Ν., Συνθήκαι καί οροί τής ζωής τών ιστιοφόρων, 
Τό Μέλλον τής “Υδρας 9 ( 1949), άριθμ. 4, σ. 71-72.

Κωνσταντινίδου Π., Ή ναυπηγική τών Σουρμαίνων, Ποντιακά Φύλλα 
2 (1938), τεύχ. 24, σ. 490-491.
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Λυκοΰδη Έμμ., Ψαράδικες ιστορίες. Ή ψαρική εις τον τόπον μας. Έν 
Άθήναις 1921.

Λυκοΰδη Σ., Περί τοϋ παρ’ ήμΐν ναυτικού ονοματολογίου καί τής ενε- 
στώσης θέσεως αυτού, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 14 ( 1940), σ. 88 · 103.

— Καμποΰνι [δνοματολόγιον ναυτικών ό'ρων], Ναυτ. Ελλάς 11 (1940),
σ. 1615-1617.

— Τό ψάρεμα μέ το καλαμίδι, Ελληνική Έπιθεώρησις 18 (1924/1925),
τεΰχ. 26, σ. 2-6.

— Τό ψάρεμα μέ κάθετη ή χανικό, Τό Μέλλον τής "Υδρας 6 (1938), σ.
334 - 363.

— ’Ολίγα τινά διά τον μέγαν τού ναυτικού μας ευεργέτην τον ποτέ Λεω
νίδαν X. Παλάσκαν, πλοίαρχον τού Β.Ν. Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 
13 ( 1938), σ. 452-469.

Μαμμέλη Α., Θαλασσινά, Άθήναι 1925.
Μάνεση Στ. Τό ψάρεμα μέ καλαμίδι, Ό Πάν 18 (1948), σ. 73 - 74, 80.
— ’Από τά θέλγητρα τής ψαρικής. Μέ τό μπράγκο καί μέ τό καλαμίδι,

Αυτόθι 21 (1950), σ. 165- 166.
— Πούντα - πουντί - κάβος, Δωδεκαν. Έπιθεώρησις 2 ( 1928 ), σ. 137 -139· 

Μαρσέλλου Θ. Ν., Τό ψάρεμα καί τά ψάρια. Τέχνη - θεωρία, πρακτική
εφαρμογή μέ λεπτομερή μελέτη τού καιρού. Πρακτική πρόγνωσις καί 
σημερινή έξέλιξις τής μετεωρολογικής ’Επιστήμης, Άθήναι 1948, 
σσ. 285. [Κρίσεις Σ. Δοντά, Πρακτ. Άκαδ. Άθην. 25 (1952), 
249-251).

— Τά πρώτα ψαρέματα, Κυνηγετικά Νέα 1948 άριθμ. 201 (11), σ.
342 - 343.

— Τό ψάρεμα μέ παραγάδια, Αυτόθι, άριθμ. 202 (12), σ. 373-375.
— Ακόμα λίγα γιά τά παραγάδια, Αυτόθι άριθμ. 203 (1), σ. 23-24.
— Πώς πιάνομε τά ζωντανά δολώματα, Αυτόθι, άριθμ. 204 ( 2 ). σ. 55 - 56.
— Τά ψιλοπαράγαδα, Αυτόθι, άριθμ. 206 (4), σ. 119. 207 (5), σ. 151-
— Πότε καί πώς δολώνονται τά ψιλοπαράγαδα, Αυτόθι, άριθμ. 209 (7),

σ. 217.
Μελέντη Γ., Βαφή καί συντήρησις διχτυών, Σκΰρος 1947, τεΰχ. 5, 6,121. 
Μεσ-ς, Σφουγγαράδες, Ναυτ. Ελλάς 1 (1928), σ. 11-12, 30-31. 
Μπαμποΰρη Έ π. Τό σκάρωμα καί ρίξιμο τών καραβιών στή θάλασσα, 

ωραία ήθη καί έ'θιμα, Αυτόθι, 1948, τεύχ. 194, σ. 7.
Όρλάνδου Α., Ναυτικά, ήτοι ιστορία τών κατά τον υπέρ άνεξαρτησίας 

τής Ελλάδος άγώνα πεπραγμένων υπό τών τριών ναυτικών νήσων, 
ιδίως δέ τών Σπετζών. Έν Άθήναις 1869, τόμ. 1 - 2.

Παλάσκα Λ. - Κουμελά Δ. -Ίωάννου Φ., Όνοματολόγιον ναυτικόν. 
Έν Άθήναις 1858.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:43 EEST - 34.211.113.242



Βιβλιοκρισίαι 551

Π α ν αγ ι ω το πο ΰ λ ου Π., ’Ιχθυοτροφία. Έν Άθήναις 1915 [εκ τοϋ 
Δελτίου τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας] (όργανα αλιείας, σ. 
258 - 270).

Πασχάλη Δ., Τό ψάρεμα καί τό κυνήγιον εις την νήσον ’Άνδρον, Άν- 
δριακόν Ήμερολόγιον 1 (1925), σ. 23-44.

Περί δη Π. Μ., Λεξικόν ελληνικόν καί ιταλικόν. ’Εν Έρμουπόλει Σΰρου 
1854.

Π ο τ α μ ι ά ν ο υ Θ., Αλιευτικά εργαλεία, Ναυτ. Ελλάς 6 ( 1933- 1934), 
σ. 1804, 1810, 1845-1846, 1876. 7 ( 1935), σ. 1981 - 1982.

— Ψάρεμα μέ σύρτη, Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. Περιοδ. Ε - 2 (1928 ) φΰλλ.
141, σ. 6.

— Ψάρεμα μέ κάθετη, Αυτόθι, φΰλλ. 138, σ. 6-7.
— Τό παραγάδι, Αυτόθι, φΰλλ. 131, σ. 7-8.
— Μέ τό γυαλί τοΰ ψαρά, Άθήναι 1952, σσ· 270.
— ’Εδώ βυθός, Άθήναι 1951, σσ. 211.
— Στά ρηχά καί στά βαθειά, Άθήναι 1955, σσ. 184.

Ράδου Κ., Ναυτική τακτική τών αρχαίων. Χειρόγραφον τής Άμβροσια- 
νής βιβλιοθήκης. Εισαγωγή, κείμενον. [ Γλωσσικαί παρατηρήσεις υπό 
Κ. Miiller]. Έν Άθήναις 1898, σσ. 91.

— 'Ιστορία τοϋ ναυτικού τών αρχαίων Ελλήνων. Προλεγόμενα. Σημειώ
σεις. Έν Άθήναις 1890.

— Μικρά συμβολή εις τήν ναυτικήν αρχαιολογίαν. Τό παρ’ Όμήρφ ξυστόν
ναύμαχον. Ή Όδυσσέως σχεδία. Έν Άθήναις 1895. 

Ράλλη-Τζελεπή Ζ., Πώς ψαρεΰεται καί καλλιεργείται 6 αστακός, 'Ήλιος 
9 ( 1949), σ. 552.

Σακελλαρίου Α., Έγχειρίδιον άρμενιστοϋ, Άθήναι 1915, σσ. ις·'-584. 
[έ'κδ. Ύπουργ. Ναυτικών, σ. 555-572 Σΰντομον ναυτικόν όνοματο- 
λόγιον. Επίσημον - Κοινόν].

Σεγδίτσα Π. Ε., Ή επιρροή τών Λατινογενών γλωσσών επί τοϋ κοινοΰ 
Ναυτικού γλωσσάριου μας, Άθήναι, 1940, σ. 30. [ Άνάτυπον έκ τής 
Έπιθεωρήσεως Εμπορικού Ναυτικού, Ίοΰνιος 1940]. 

Σηματολόγιον προς χρήσιν τών ελληνικών πλοίων. Έν Άθήναις 1861. 
Σπάλα Π., Τράτες στο Σαρωνικό, Εργατική Εστία 1948 άριθμ. 3 

(15), σ. 58.
Συ ρ ίου Δ., Τά θαλασσινά. Ναυτική νησιωτική λαογραφία, Σΰρα 

1949, σσ. 40.
Ταρσοΰλη Άθηνάς, Οί σφουγγαράδες, Δωδεκαν. Έπιθεώρ. 1 (1947), 

τεϋχ. 2, σ· 53 - 56.
— Κάλυμνος, τό νησί τών σφουγγαράδων, Δωδεκάνησα 2 ( 1948), σ.

213-231.
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Ταρσούλη Άθηνάς, ’Από τή ζωή και τά βάσανα των σφουγγαράδων, 
Αυτόθι, 3 (1950), σ. 270-275.

Τζωρτζάκη Φωτεινής, Άνδρέας Καρκαβίτσας, Άθήναι 1950, σσ. 112. 
Τσοπανάκη Α., Τό ιδίωμα τής Χάλκης Δωδεκάνησου, Ρόδος 1949, σ. 

124-127.
Φαλτάϊτς Κ., Οί Σκοπελΐτες καραβομαραγκοί, Ναυτ. Ελλάς 1 (1928), 

φ. 29, σ. 94.
— Οί ψαράδες καί οί ψαροφάγοι τής Ελλάδος, Αυτόθι, σ. 16.
— Κουρσάροι καί κοντραμπατζήδες, Αυτόθι 2 (1929/1930), σ. 486.
— Οί φιγούρες τών παλιών καραβιών, Αυτόθι, σ. 541-542.
— Τά Ελληνικά καράβια καί οί Ταρσανάδες, Αυτόθι, σ. 513 - 514, 536.
— Οί άστακοψαράδες τής Σκύρου, Αυτόθι, σ. 576-577.
— Τά θαλασσινά επαγγέλματα, Αυτόθι 3 (1930/1931), σ. 633-634.
— Κάθε τόπος μέ τά θαλασσινά του επαγγέλματα, Αυτόθι, σ. 607-608.
— Οί Εΰβοείς ναυτικοί καί ψαράδες, Αυτόθι, 4 (1931/1932), σ. 1072-

1073-
— Οί ψαράδες τής 'Αγίας Παρασκευής, Αυτόθι, σ. 1104-1109.
— Τό σλέπι, Αυτόθι, σ. 1121.
— Διχτυάρηδες, άνεμοτρατάρηδες - γριγριά, Αυτόθι 5 (1932/1933), σ.

1186-1187.
— Οί Ψαριανοί καλαφάτηδες καί ή τέχνη τού πυρπολητοϋ, Αυτόθι 7

(1935), σ. 2288.
Φλόγελ Καρ. Σπογγαλιευτικά ποικίλα, Γεωργική ’Ανθοδέσμη, άριθμ. 6. 
Φωκά Δ., Χρονικά τού Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού 1833-1873. ’Έκδ. 

Γεν. Έπιτελ. Ναυτικού, Άθήναι 1923.

Έκ τών Ημερολογίων τών πλοίων σημειώνομεν τό 'Ημερολόγιον τού 
βριγαντίνου « Άθηνά» ναυαρχίδος τού Γ. Δ. Σαχτούρη κατά τον ’Αγώνα, 
τό τού « Φιλοκτήτου », Ψαριανής ναυαρχίδος τού Σκανδάλη 1 καί τήν μελέ
την τού Α. Λ ι γ ν ά δ η, ’Αναφορά έκ ναυτικού ημερολογίου τού έτους 17991 2.

Διά τάς άνάγκας τής σημερινής εποχής έχουν δημοσιευθή τελευταίως 
δύο Λεξικά τών ναυτιλιακών δρων, αλλά μέ στοιχείον εισόδου τον ’Αγγλικόν 
δρον. Ταύτα είναι: Ν. Κουρμπέλη, Άγγλοελληνικόν Λεξικόν ναυτιλια
κών δρων, ναυτικών, ναυτεμπορικών, τεχνικών, μετεωρολογικών κ.λ.π. έκδ. 
4ί έπηυξημένη, εν Πειραιεΐ 1953, σσ. 920 (σ. 691 - 920 ελληνοαγγλικόν

1 Σ. Λυκούδη, ενθ·’ άν., σ. 95. Διά τό δεύτερον βλ. Κ. Ρόδου, Τό ήμε- 
ρολόγιον τοΰ «Φιλοκτήτου», Ψαριανής μοιραρχίδος 1821 -1824, ΔΙΕΕ 9 (1926 ), σ. 
323 - 362.

2 Νέον Άθήναιον 1 (1955 ), σ. 103 -114.
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εύρετήριον ναυτιλιακών δρων ) και Κ. Δ. Κ α μ α ρ η ν ο ΰ, Άγγλοελληνικόν 
Λεξικόν ναυτιλιακών δρων, περιλαμβάνον πλήρες ναυτικόν όνοματολόγιον 
και δρους ναυτιλιακούς, επιστημονικούς, εμπορικούς τεχνικούς, Άθήναι 
1948, σσ. 270.

Εις τα δυο ταΰτα λεξικά ευρίσκει τις παρά τον επίσημον (λόγιον) δρον 
ενίοτε καί τον δημώδη, οΐον: bowline = πλαγία (μπονρίνα), σχοινίον εις 
τά πλάγια τών ιστίων, bow painter = πεισμάτιον (μπαρούμα), caulking = 
(καλαφάτιαμα), chesstree ποδωτήρ τής μεγίστης (μούρα τής μαΐστρας), 
davit =έπανωτις (καπόνι·), peak bulknead = διάφραγμα (μπουλμές), 
skeek = άντλίον (σέσουλα) κ.λ.π.

’Από τής άπόψεως λοιπόν τών δημωδών δρων τά δυο ταΰτα λεξικά ως 
καί ή άναγραφεισα προχείρως βιβλιογραφία νομίζω δτι θά ήσαν χρήσιμα 
βοηθήματα εις τό εργον τών Η. καί R. Kahane-A. Tietze. Έκτος δέ 
τούτου τό ιστορικόν τής εξελίξεως τών ναυτικών δρων (τής ναυτικής γενικώς 
γλώσσης) επιβάλλει μίαν νέαν από πλευράς Ελληνικής λεξιλογικήν εργασίαν, 
ώστε, εν συνδυασμφ μέ τά υπό τοϋ Π. Σεγδίτσα καταρτισθεντα λεξικά, αν 
ταΰτα εκδοθοΰν, νά καταστή δυνατή ή σύνταξις ενός πλήρους 'Ιστορικού 
Λεξικού τής ναυτικής μας γενικώς γλώσσης.

Εις τον Πίνακα Πραγμάτων ( σ. 639 - 646 ) γίνεται μία κατά κατηγο
ρίας ταξινόμησις καί αναγραφή τών λέξεων τοΰ κειμένου μετά τοΰ αντιστοί
χου αριθμού, ώστε παρέχεται εις τον αναγνώστην αμέσως εΐκών τού συγκρο
τήματος τών συγγενών λέξεων. Καταγράφονται δηλ. όμοΰ αί λέξεις αί δηλοΰ- 
σαι, άνεμον θάλασσαν, παραλίαν, λιμένα, όργανα ναυτικά κ.λ·π. Καί δ πίναξ 
ούτος καθιστά τό βιβλίον λίαν εΰχρηστον.

Τέλος εις τον Πίνακα τών λέξεων ( σ. 647 - 752 ) καταχωρίζονται άλφα- 
βητικώς αί λέξεις καί κατά εθνικότητας (Λατινικαί, Ρωμανικαί, Ελληνικοί, 
Τουρκικοί κ.λ.π. ). Εις τάς Ρωμανικός λέξεις σημειώνεται εντός παρενθέσεως 
καί ή επί μέρους γλώσσα εις ήν δ δρος άπαντα (δηλ. 'Ισπανική, ’Ιταλική, 
Καταλανική, Βενετική κ·λ.π.). Διά τάς λέξεις τής ’Αραβικής γίνεται χρήσις 
τοΰ Λατινικού αλφαβήτου καί παρατίθεται επίσης εντός παρενθέσεως ή επί 
μέρους γλώσσα (οΐον Μαρόκκου, Μάλτας, Αίγύπτου, ’Αλγερίας κ.λ.π). Τέλος 
διά τάς Τουρκικός υπάρχει διπλούς πίναξ, εις μέ τό Λατινικόν άλφάβητον 
καί έτερος μέ τό ’Αραβικόν.

Οί συγγραφείς τοΰ παρόντος έ'ργου, τό όποιον είναι προϊόν μακροχρο
νίου καί κοπιώδους εργασίας, κωδικοποιοΰσι τρόπον τινά τά συμπεράσματα 
τών προηγουμένων σχετικών μελετών των ώς καί τά τών άλλων επί παρο
μοίων θεμάτων ερευνητών καί ουτω παρέχουσιν έν 'Ιστορικόν Λεξικόν ναυ
τικών δρων τής Μεσογείου μέ ποικιλίαν τύπων, σημασιών καί μέ χρονολογι
κόν ώς έ'γγιστα προσδιορισμόν αυτών.

’Από Ελληνικής πλευράς νομίζομεν δτι μία λεπτομερεστέρα έρευνα τών
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πηγών και βοηθημάτων θά έπλούτιζε περισσότερον τήν εργασίαν ταΰτην. 
Ασχέτως δμως προς αυτό, ή μέθοδος ερεύνης, ό πλούτος των τύπων τών 
δρων, αί επ’ αυτών παρατηρήσεις τών συγγραφέων και ή πλούσια μη ελλη
νική βιβλιογραφία καθιστούν τό βιβλίον τούτο θεμελιώδες καί μοναδικόν εις 
τό είδος του.

ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ

Μελέτιος Πηγας, Χρυσοπηγή. Ευαγγελικής διδασκαλίας περίοδος. 
’Ανέκδοτοι λόγοι γραμμένοι ατά 1586 - 1587 και εκφωνημένοι στο ναό 
τής Χρυσοπηγής καί Παμμακάριστου Κωνσταντινουπόλεως (κατά τον 
Άϋηναϊκόν κώδικα). Άναστύλωοε [sic] Γ. Βαλέ τα ς. ’Εκδόσεις 
Πηγή Όρ&. Βιβλίου. 1958, Ά&ήναι.

Σχ. 8°vt σσ. 440.

Τό νέον τούτο εργον τού ακαταπόνητου εργάτου τών νεοελληνικών γραμ
μάτων κ. Γ. Βαλέτα περιλαμβάνει μερικήν καί ενιαχού αποσπασματικήν εκδο- 
σιν τών εκκλησιαστικών ομιλιών τού επιφανούς Κρητός λογίου καί πατριάρ- 
χου ’Αλεξανδρείας Μελετίου Πηγά (1549-1601) κατά τον αθηναϊκόν κώδικα, 
ήτοι τό ύπ’ άριθ. 27 χειρόγραφον τού Θεολογικού Σπουδαστηρίου τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τής έκδόσεως τού κειμένου (σ. 49-400) προτάσ
σονται πρόλογος καί εκτενής εισαγωγή, επιτάσσονται δέ σημειώσεις περί τών 
κωδίκων, πίναξ κυρίων ονομάτων, γλωσσάριον καί γραμματικοί παρατηρήσεις.

Προ ολίγων ετών έσχομεν τήν ευκαιρίαν, εις μελέτημα υπό τον τίτλον 
« Ό υπ’ άρι·&. 1254 παρισινός έλληνικός κώδιξ καί ή χειρόγραφος παρά- 
δοσις τών ομιλιών τοϋ Μελετίου Πηγά» (« Έπετηρίς τού Μεσαιωνικού 
’Αρχείου» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 3 (1951), σ. 3-26), νά διαλά- 
βωμεν περί τών πέντε γνωστών εις ημάς κωδίκων τών ομιλιών τού Πηγά, 
ήτοι τού παρισινού (Paris, gr. 1254, τού οποίου καί παρέσχομεν λεπτομερή 
περιγραφήν), τού τής Χάλκης (Θεολογ. Σχολής 46), τού ’Αλεξανδρινού 
(Πατριαρχ. 3-ΤΉΑ'), τού τού εν Κωνσταντινουπόλει 'Αγιοταφικού Μετο
χιού (άριθ· 254) καί τού ανωτέρω αθηναϊκού, νά παραθέσωμεν συγκριτικόν 
πίνακα αντιστοιχίας τών ομιλιών τών κωδίκων τούτων καί νά προβώμεν εις 
μίαν πρώτην άξιολόγησιν τής χειρογράφου παραδόσεως, μέ τήν ελπίδα δτι 
τήν προεργασίαν ήμών ταύτην θά ήξιοποίει εύμεθόδως ό μέλλων κριτικός 
αυτών εκδότης. Έκ τών πέντε ως άνω κωδίκων ό αθηναϊκός είχε κινήσει 
ετι ενωρίτερον τό ενδιαφέρον τού σημερινού εκδότου. Τον κώδικα τούτον, 
άνεπίγραφον δ'ντα, είχε τό πρώτον καταστήσει γνωστόν ό ευρών καί δωρή-
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