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σκει δέ δυστυχώς ερείσματα καί εις τάς υπέρ των ετεροδόξων εκκλησιών δια
χύσεις ριζοσπαστικών τινων, έν τη εύρυκαρδίφ αυτών, ορθοδόξων θεολόγων 
καί εις την παρεξήγησιν τοΰτο μέν ατυχών τινων φράσεων τής γνωστής 
εγκυκλίου τοϋ Οικουμενικοί Πατριαρχείου περί τής οικουμενικής κινήσεως 
(1920), τοΰτο δέ τής ανεπιφύλακτου καί επισήμου συμμετοχής τής ορθοδόξου 
εκκλησίας εις την κίνησιν ταυτην (σ. 227).

Τοιοΰτο τό περιεχόμενον τοϋ περισπούδαστου τοΰτου έργου τοΰ Heiler, 
δπερ μεγάλως θέλει συντελέσει εις την διασκέδασιν πολλών κατά τής ήμετέ- 
ρας εκκλησίας έπικρατουσών έν τή Δύσει προλήψεων καί προκαταλήψεων 
καί δπερ ευχής έργον θά ήτο νά άναγνωσθή οΰ μόνον υπό παντός ορθοδό
ξου θεολόγου, αλλά καί υπό παντός φιλίστορος.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

Documents Grecs inddits relatifs it S. Mercure de Ccsaree. Tradition 
Litteraire-Tradition Liturgique, par Stephane Binon, Docteur en 
Philosophic et lettres, Louvain 1937 σελ. 192.

Εις την προαγωγήν τών αγιολογικών ερευνών την πρώτην ώθησιν όφεί- 
λομεν εις τους σεβασμίους Βαλλανδιστάς πατέρας, οι όποιοι διήνοιξαν τον 
δρόμον εις την κριτικήν τών βίων τών αγίων έρευναν επί τή βάσει τών αγιο
λογικών μνημείοον δσα ή ακατάβλητος αυτών φιλοπονία καί ό θεοφιλής 
αυτών ζήλος εις φώς έφερε καί περιέσωσεν. Αί σχετικοί κριτικοί έργασίαι τοΰ 
Ιππολύτου Delehaye, τοΰ Peeters καί ά'λλων εις τήν Ιστορικήν έρευναν 
ωρισμένων αγίων περιστραφεΐσαι απέδειξαν δτι ό βίος πολλών αγίων στε
ρείται ιστορικής ύποστάσεως στηριζόμενος επί θρύλων, επί τής φαντασίας, 
επί παραδόσεως αστήρικτου, ψευδοΰς καί συγκεχυμένης, τήν οποίαν έπλοΰτισεν 
ή αχαλίνωτος φαντασία μέ ρητορικός ύπερβολάς καί σχήματα, μέ δάνεια καί 
προσθήκας έκ παραλλήλων βίων ομοιοπαθών μαρτύρων, ως παρεδόθησαν 
εις ημάς υπό τήν σημερινήν αυτών μορφήν.

Εΰνόητον δέ έκ τοΰτου πόσον δυσχερές είναι τό έργον τοΰ κριτικοί 
προκειμένου νά άπαλλάξη καί αποφόρτιση τούς βίους τών αγίων δλων τών 
επιπροσθέτων καί φανταστικών στοιχείων, τών θρύλων καί τών περιττών, 
καί νά εύρη ιστορικόν πυρήνα, αν τοιοΰτος ύπάρχη, ή βάσιν στερεάν επί τής 
οποίας νά στηρίξη τήν προσπάθειαν αυτοί.

Τοιαΰτην κριτικήν έργασίαν εργώδη καί πολΰπονον, άφορώσαν εις τόν 
βίον τοΰ αγίου Μερκούριού, άνέλαβε νά φέρη εις πέρας ό συγγραφείς τής 
υπό τόν ανωτέρω τίτλον μελέτης Στέφανος Binon.
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Έξηρευνήθησαν ύπ’αύτοΰ και έμελετήθησαν πάσαι αί πηγαί, έκδεδομέναι 
και ανέκδοτοι, υπομνήματα, εγκώμια, ποίησις, Συριακά μνημεία, διηγήσεις και 
εΐτι σχετικόν προς τον μάρτυρα καί εκ τής συγκριτικής τούτων μελέτης άπε- 
δείχθη δτι 6 άγιος Μερκούριος μέχρι τοΰ ε' αιώνος ήτο άγνωστος έν τή εκκλη
σία, άνεφάνη δε τό πρώτον άφ’ ής εποχής έγνώσθη Συριακή τις διήγησις περί 
Ίουλιανοϋ τοΰ Παραβάτου γραφεΐσα έν Εδέσση κατά τάς άρχάς τοΰ ς' αίώ- 
νος. Κατά την διήγησιν ταΰτην Τουβιανός τις είδε καθ’ ύπνους ένα των 
αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων των έν Σεβαστεία μαρ-Κύρ καλοΰμενον, 
δστις είπεν εις τον ’Γουβιανόν δτι έφόνευσε τον ’Γουλιανόν «μέ ένα από τά 
βέλη ταΰτα». Ή Συριακή αυτή παράδοσις δτι ό φονεΰσας διά τοΰ βέλους 
τον ’Γουλιανόν ήτο εις των τεσσαράκοντα μαρτύρων-—καί τοιοϋτος μεταξύ 
τούτων φέρεται ό Κυρίων (ό μάρ - Κυρ[ίων]), είναι άπήχησις άρχαιοτέρα, τής 
οποίας την αρχήν άπαντώμεν εις τον Συριακόν βίον τοΰ αγίου Ευσεβίου, 
έν ω λέγεται δτι ό μάρ - Κύρ, δ έκ των Τεσσαράκοντα έν Σεβαστεία έφόνευσε 
διά βέλους τον Παραβάτην ’Γουλιανόν. Άλλ’ ό μάρ - Κύρ (ό έξελληνισθείς 
Μερκούριος) δεν είχεν οΰδεμίαν σχέσιν μέ τούς Τεσσαράκοντα μάρτυρας' έμαρ- 
τύρησεν έπί Δεκίου έν Καισαρεία, δπου έδείκνυτο καί ό τάφος αύτοΰ, καί 
έπρεπε νά γραφή βίος άσχετος μέ τον θρυλούμενον έν Σεβαστεία μάρτυρα 
μάρ - Κύρ. Καί συνεγράφη τοιοϋτος κατ' αναλογίαν των βίων των στρατιω
τικών μαρτύρων, τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ στρατηλάτου, αγίου Προκοπίου 
μέ δλα τά κοινά αυτών χαρακτηριστικά τοΰ μαρτυρίου. Καί τό συμπέρασμα 
τοΰ συγγραφέως έκ τής έρεύνης τών τοιούτων πηγών είναι, δτι μέχρι τοΰ ε' 
αιώνος ό Μερκούριος παραμένει άγνωστος, δτι μόλις κατά τον ς' αιώνα ανα
φαίνεται έκ τής Συριακής διηγήσεως τό δνομα μαρ - κύρ, καί τό δγδοον αιώνα 
έν τή έκκλησία ως μάρτυς Μερκούριος μέ δάνεια, υπομνήματα καί θρύλους 
φαντασιώδεις, οίοι άπαντώσιν εις τον βίον τοΰ Μ. Βασιλείου τον συνταχθέντα 
ύπο τοΰ ψευδό - Άμφιλοχίου έπισκόπου Τκονίου. Εις τό συμπέρασμα τοΰτο 
ένισχύεται ό σ. καί έκ τής σιωπής τών αρχαίων μαρτυρολόγων, καί τών μεγά
λων πάτερων τής Καππαδοκίας καί αυτών τών ιστορικών τοΰ Δεκίου έπί τής 
εποχής τοΰ οποίου λέγεται δτι έμαρτύρησεν ό Μερκούριος, οιτινες ουδέ απλώς 
μνημονεύουσι τοιοΰτον δνομα στρατηλάτου Ρωμαίου μέ τόσα λαμπρά πολε
μικά τρόπαια δσα αναγράφονται είς τον φανταστικόν αύτοΰ βίον.

Παραθέτει είτα ό σ. έπεξειργασμένον κριτικώς τον βίον τοΰ αγίου Μερ
κούριού έπί τή βάσει τριών κωδίκων, τοΰ Βατικανού 866, τοΰ Άμβροσιανοΰ 259 
καί τοΰ Βαρβεριανοΰ 318 καί έπισυνάπτει είς τό Α' μέρος τής μελέτης Λόγον 
Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά είς τον άγ. Μερκούριον, έπί τή βάσει έξ κωδίκων.

Ώς συμπλήρωμα τής μελέτης, είς τό Β' μέρος αυτής, έπιφέρεται ή άφο- 
ρώσα τον άγ. Μερκούριον έκκλησιαστική ποίησις, ή εύρεθεΐσα είς παλαιο- 
τέρους καί νεωτέρους κώδικας τών Παρισίων, ’Άθω, Μονάχου, ’Αθηνών καί 
Τεροσολύμων καί αυτή έ'τι ή έν τοΐς έντύποις φερομένη Μηναίοις.
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Οί κώδικες εξ ών εγένετο ή συλλογή των ασμάτων, καίτοι τινές τούτων 
ανάγονται εις τόν ια' και ιβ' αιώνα, είναι πλήρεις σφαλμάτων καί μεθ’δλην 
τήν προσπάθειαν τοϋ σ. νά άποκαταστήση γλωσσικώς και μετρικώς τό κείμενον 
άψογον παρουσιάζουσι πολλά τα τρωτά, έξ ών έπανορθοϋμεν τά ούσιοοδέστερα.

σ. 108, 70. Ήχος πλ. δ5 ώ τοϋ παραδόξου θαύματος.

5Ώ τού παραδόξου θαύματος 
δώρον θεόθεν λαβών 

ώς Χριστοϋ στρατιώτης στερρός 
των βαρβάρων έθανμασε 

5 την πολέμιον φάλαγγα

καί τον μίλον, εντεύθεν προέγραι/ιεν 
των αοράτων εχθρών την δήλωσιν 
ον εύφημήσωμεν 
θεόπνευστο ις ασμασιν 

10 ώς δί αυτού
πάντοτε λντρούμενοι 

των περιστάσεων.

Τό ποίημα ως παρουσιάζεται (κατά τόν Παρισινόν κώδ. 259 είναι εντε
λώς παραμεμορφωμένον, μετρικώς νοσηρόν, καί έφθαρμένον γλωσσικώς. Οί 
στίχοι 6 καί 7, ως εχουσιν, είναι εντελώς ακατάληπτοι. Προς κατανόησιν τοϋ 
ποιήματος ανάγκη νά άνατρέξωμεν προς ά'λλα σχετικά με τόν άγιον Μερκού
ριον ποιήματα, ί'να μαντεύσιυμεν τόν νοΰν τών λεγομένων. Τοιοΰτον τήν 
αυτήν περίπου έκφράζον έννοιαν είναι τό β' τροπάριον τοϋ κανόνος (σ. 138, ίο).

ίκλελεγμένος έκ Θεού 
άθλοφόρε μνατικώς

τό άριστενειν κατ εχθρών 
εκπληρώσω ορατών 

κατά τών πολεμίων 
τών αοράτων προανδρισάμενος.

Ό ποιητής τών δύο τούτων τροπαρίων βασίζεται εις τά εν τώ βίω τοϋ 
αγίου Μερκούριού λεγόμενα· «Μερκούριε, μή φοβηθής, μηδέ ένθυμηθής δει
λίαν Ιπέμφθην γάρ εις τήν βοήθειάν σου, ΐνα νικητήν σε άναδείξω· δέξαι 
ονν την ρομφαίαν ταντην καί έπίπεσον επί τους βαρβάρους, καταπολέμησον 
αυτούς, καί μετά τό νικήσαί σε, μή έπιλάθη Κυρίου τοϋ Θεοΰ σου» (σελ. 29,6). 
ό δε άγ. Μερκούριος «θαμβηθείς» έλαβε παρά τοϋ αγγέλου τήν ρομφαίαν, 
έπετέθη κατά τών εχθρών καί «κατέσφαξε τούς βαρβάρους» (29,ιι). Τοΰτο 
είναι «τό δώρον τό θεόθεν, τό όποιον υπαινίσσεται έν τώ ανωτέρω ποιήματι 
ό ύμνογράφος, η δοθεΐσα αυτώ έκ Θεοΰ ρομφαία, διά τής οποίας έθραυσε
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«των βαρβάρων την πολέμιον φάλαγγα»· τούτο είναι τό ύπαινισσόμενον διά 
τοϋ β' τροπαρίου τοΰ Κανόνος δτι ως έκλελεγμένος μυστικώς έκ τοϋ Θεοΰ 
έκληρώθη νά άριστεύη κατά ορατών καί αοράτων εχθρών.

Κατά ταΰτα τό ποίημα μετρικώς και γλωσσικώς δέον νά γραφή ούτως:
”Ω τον παραδόξου θαύματος 

δώρον θεόθεν λαβών
την ρο μφ αίαν Μερκούριος 

τών βαρβάρων έθρανσε 
την πολέμιον φάλαγγα 

καί τών μελλόντων 
δθεν προέγραι/ιε 

τών άοράττον
εχθρών την δ ήωσιν κέ.

Ή τών ορατών εχθρών καταστροφή ήτο προάγγελος και τής μελλούσης 
τών δαιμόνων (αοράτων εχθρών) δηώσεως· διότι διά τής τοιαΰτης έμφανείας 
τοϋ αγγέλου καί τής λαμπράς κατά τών βαρβάρων νίκης έπίστευσεν είς Χριστόν, 
ύπέστη πολλά μαρτύρια καί κατέβαλε καί τον αόρατον εχθρόν. Μόνον οϋτω 
δύναται νά κατανοηθή τό σκοτεινόν καί φθαρέν ποίημα.

Την αυτήν ταραχήν καί σύγχυσιν ύπέστη καί τό ακολουθούν τροπάριον 
τό δημοσιευθέν ούτω (σ. 109,82)

*Ω της καρτεράς άνδρείας σον 
μάρτυς πολναθλε, 

αθλητών εγκαλλώπισμα 
δτι οντε μάστιγες 

οντε χνσις τον αίματος
ου δεσμά ον φρουρά ον μελών έκτομα'ι 

οντε αγχόνη τοϋ Χρίστον σε εχώρησαν

ώς πρεσβευτήν τών ψυχών ημών.

Καί τούτο άποκαθίσταται άρτιον μετρικώς καί γλωσσικώς ούτω:
Ώ τής καρτεράς άνδρείας σον 

μάρτνς Χρίστου τοΰ Θεόν 
άθλητατν εγκαλλώπισμα 

δτι οντε μάστιγες
οντε χνσις τοϋ αίματος 

οντε δεσμά σε
φρουρά και μώλωπες 

οντε άγχόνη
Χριστοϋ έχώρισαν

ώς πρεσβευτήν ημών.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, 8τος ΙΓ". 29
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Ήμαρτημένον παρίσταται και τό επόμενον ούτω (σ. 109,4)

Κλέος αθλητών, Μερκούριε, 
τον οοϋ ποιμνίου πιοτώς 

μη έκλείπης προίοταοθαι 
ταΐς ένθέοις πάντοτε

προς Θεόν ικεοίαις σου 
ότι οε άκλινη προβαλλόμεθα

προστάτην όντως και ϋπέρμαχον, άγιε, 

διό μάρτνς ένδοξέ

και ειρήνη ουντήρηοον.

Ή μετρική και τούτου μορφή ακολουθεί τάς νοσηράς προηγούμενος 
στροφάς, δι’δ έπαναφέρομεν αυτό εις τον φυσικόν αΰτοΰ τύπον ούτιο:

Κλέος αθλητών, Μερκούριε, 
τοϋ οοϋ ποιμνίου πιοτώς

μ ή έλλείπη ς προίοταοθαι 
ταΐς ένθέοις πάντοτε

προς Θεόν ικεοίαις οον 
δτι οε πάντες

νυν προβαλλόμεθα 
προστάτην όντως τε και ϋπέρμαχον, 

ώ μάρτνς ένδοξε,

παρά Χρίστον τον Θεόν.

Αί αύταί μετρικά! καί γλωσσικά! άνωμαλίαι άπαντώσι καί εις τα επό
μενα ποιήματα, εξ ών σημειοΰμεν τάς σπουδαιοτέρας.

σελ. 110, 107 : ώς μάρτυς Μερκούριε φθαρτών.
τών επί γης ουλλόγησαι 

γρ. ώ μάρτυς Μερκούριε, φθαρτά 
τά τής γης λελόγησαι.

σελ. Ill, 130: Στέφος άνεδύσατο θειον.
γρ. Στέφοςάνε δήοατο θειον ως εχει όρθώς ένσελ. 142,122.

σελ. 111, 38: άλλ° εν Θεω φρονήματι.
σ. Ill, 157 μετά τών εύδόξων άθλοφόρων: γρ. μετά τών ένδόξων άθλο- 

φόρων σ. 113,212 καί σταυρόν ως σκήπτρον χειρί σου κατασχών: γρ. καί 
σταυρόν ως σκήπτρον χειρί σου κατέχων ο. 128, 274 άειευλογημένη: γρ. αεί 
ευλογημένη' καί σ. 146, 2g.
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To Ιν σ. 131,11 κάθισμα: Κατεπλάγη Τωσήφ· καϊ Ιδίως οι στίχοι 16, 
17, 18 νοσοϋσι μετρικώς και γλωσσικώς και δέον νά γραφώσιν ούτω:

φαλμοϊς καί νμνοις
και ασμασι θεηγόροις
δι” ου η τνραννίς

τον αοράτου εχθρόν
δυνάμει θεϊκή
πάσα νενίκηται,
και νοσημάτων ΐασις πλουσίως
παρά Κυρίου δεδώρηται
τοΐς πόθοι θείαι προσερχομένοις.

σ. 134,95 καλλοναΐς ωραΐσας φαιδρότερον: γρ. καλλονών ώραΐσας φαι- 
δρότησιν σ. 135,99 ευχαρίστως ευλογεί τον Κύριον: γρ. ευχαρίστως ηυλόγει 
τον Κύριον, σ. 136,134 και μή πτοεΐσθαι σοφώς ύπετίθετο: γρ. και μή 
πτοεΐσθαι σαφώς ύπετίθετο σ. 137, 15° τούτα) και λειψώμεθα: γρ. τουτφ και 
ληψόμεθα. σ. 140, 53 Διακόψας... και εχθρών διέλυσας: γρ. Αιέκοψας... και 
εχθρών διέλυσας· σ. 143, 127 υπομεΐναι τάς δείνας μηχανουργίας τών πλανών: 
γρ. υπομεΐναι τάς δείνας μηχ. τών πλάνων, σ. 144, 156. Σέ τών αγίων σου 
μαρτύρων αθλοθέτην έφιστάμενοι: γρ. Σέ τών αγίων σου μαρτύρων αθλοθέ
την επιστάμενοί' σ. 146, ι6 έπληξας τον τύραννον τό δορύ τής πίστεως: γρ. 
έπληξας τον τύραννον δόρατι τής πίστεως σ. 146, 20 περιφραχθείς την "ψυχήν... 
τή εις αυτόν ευσεβή ομολογία: γρ. περιφραχθείς και την τ|)υχήν... τή εις αυτόν 
εύσεβεΐ ομολογία' σ. 146,27 οί καταλλαγέντες τφ Θεφ καί πατρί διά σου: 
γρ. οί καταλλαγέντες τφ Θεφ καί πατρί διά σου. ’Αλλαχού τονίζονται αί άντω- 
νυμίαι δπου δεν ΰπάσχει λόγος· ως σ. 109, 99 δτι σέ άκλινή. σ. 111,34 όπέρ 
τής Χριστού σοΰ αγάπης· σ. 126 τών αθλητών προσθήκην σέ- 135, ιο6 
Πέτρα σέ τή νοητή κλπ. σ. 149, 103 {μάρτυς) τών άθέων τό φρόνημα κατέ- 
τρωσας: γρ. τών άθέων συ τό φρόνημα κατέτρωσας' ομοίως καί ό τρίτος 
στίχος τού Θεοτοκίου (στιχ. 110) δέον νά γραφή ούτως:

afj πρεσβεία ελευθέρωσαν την ποίμνην σου.
σ. 151, 161 ό καθελών τού τυράννου τό κράτος 

άθλητικώς Μερκούριού άγώσι
γρ. ό καθελών.. ,άθλ^ητικοΐς Μερκούριού άγώσι
σ. 151, 164 Μερκούριον τον σόφον άθλοφόρον: γρ. Μ. τον σοφόν 

άθλοφόρον.
σ. 156, 7 ιού Μερκούριού {θείου) γρ. τού Μερκούριού πιστός.

158.6ο ούρανοδρομήσας τε έθρασας: γρ. ούρανοδρομήσας καί έφθασας. 
σ. 159.95 μνήμην την {σήν) ένθεον: γρ. μνήμην σου την ενθεον: αυτόθι
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στίχ. 101 μίαν θεότητα μέλποντας: γρ. μίαν θεότητα μέλποντα' σ. 162, 190 
και τον τρισάγιου ύμνον με θ’ ών πρέσβευε: γρ. καί τον τρισάγιου άναμέλπεις 
ύμνον μεθ’ ών πρέσβευε, σ. 167, 122 μαρτυρίου εγκαλλώπισμα σεπτόν: γρ. 
μαρτύρων εγκαλλώπισμα σεπτόν, σ. 170,97 αίκίαις ΰπενέγκατο: γρ. αϊκίας 
ύπενέγκατο σ. 173 καί άρχισεν ό άρχιερεύς καί έδιηγήσατο: γρ. καί άρχισεν 
ό άρχιερεύς και έδιηγατον (ως έχει ό κώδ.) σ. 174 εγώ αληθώς σε λέγω, 
δέσποτά μου, δεν σε ψέμματα: γρ. εγώ αληθώς σε λέγω, δέσποτά μου, και 
δέν σε ιρεματώ (ό κώδ. ψέματο) = δέν σου λέγω ψέματα.

Αί παρατηρούμενοι άνωμαλίαι εις τά εύρεθέντα ύμνολογικά έργα τοΰ 
Μερκούριού οφείλονται εις τά σφαλερά άπόγραφα δσοις ένέτυχεν ό φιλόπονος 
εκδότης, δστις έφιλοτιμήθη νά πράξη παν δ,τι ήδύνατο καί δστις εν τφ συνόλω 
επέτυχε τοΰ σκοπού πλουτίσας την αγιολογικήν φιλολογίαν διά σοβαρού έργου, 
τό όποιον την συμπλήρωσιν έχει διά τοΰ ταυτοχρόνους Ιν Παρισίοις έκδο- 
θέντος υπό τοΰ αύτοΰ συγγραφέως Essai sur le cycle de Saint Mercure.

Κατέχομεν οίίτω, παρά τά έκδοθέντα υπό τών σοφών τής Ευρώπης 
ειδικά αγιολογικά έργα τοΰ Anrich (περί τοΰ αγίου Νικολάου), τοΰ Gelzer 
(περί Ίωάννου τοΰ έλεήμονος), τοΰ Usener (περί Θεοδοσίου καί Κυρίλλου), 
τοΰ Krumbacher-Ehrhard - Aufhauser (περί τοΰ άγ. Γεωργίου) τοΰ Dele- 
haye καί ά'λλων, καί τό αξιόλογου πόνημα τοΰ κ. Binon περί τοΰ αγίου 
Μερκούριού προωρισμένον νά καταλάβη την προσήκουσαν αύτφ θέσιν έν τή 
αγιολογική φιλολογίμ.

f Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΛΗΣ

Der Titel des sog. Suidaslexikons von Franz Dolger (Sitzungsber. der 
Bayer. Akad. der Wissensch.- Philos, -hist. Abteilung-Jahrg. 1936, 
Heft 6. Miinchen 1936J.

Μετά την διατριβήν τοΰ Ρ. Maas έν Byz. Zeitsclir. 32 (1932), τήν 
έπιγεγραμμένην «Der Titel des Suidas», δι’ ής έδείχθη δτι ή άρχαιοτάτη 
καί άρίστη παράδοσις περί τοΰ Λεξικού τούτου είνε ή Σούδα, καί δτι τό 
ό'νομα Σουΐδας είνε λόγιον πλάσμα τοΰ Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, έδημο- 
σιεύθη ή εργασία τοΰ Fr. Dolger, όπως πιστώση δτι ή λέξις σούδα προ 
τής συγγραφής τοΰ είρημένου λεξικού έσήμαινεν «eine kunstliche, aus 
Pfahlen, Holzstiicken, Rasenstucken und Reisern hergestellte, oft 
weitlaufige und hochragende Verteidigungsanlage, die freilich mit 
einem Graben in Verbindung zu stehen pflegte». ’Έπειτα δ’ ή λέξις
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