
ΜΓΖΗΘΡΑ-ΜΓΖΗΘΡΑΣ - ΜΓΣΤΡΑΣ. 

''Ότι τα ονόματα μυζήθρα καί Μυζήθρας συγγενεύουσιν άλλήλοις, 
ήσθάνοντο μεν, ώς φαίνεται, οι κάτοικοι του Μυζήθρα κατά τους παρελθόντας 
αιώνας, καθά μαρτυρεί ό κατά τα τέλη του 17 ου αιώνος άκμάσας Γάλλος 
Guillet, όστις καί έσκωπτεν αυτούς έπί τούτω (πρβλ. Κοραή Άτακτων 
Δ' 332 κέξ), ήκασε δε καί Δουκάγκιος εν ελλ. Λεξικφ σελ. 992 εν λέξει' 
μηζύθρα είπών caseus laeonicus, Misithraeus, nam et hodieLacedaemon 
Misithra appellatur ήρνήθη δε ό Κοραής (ένθα άνωτ.) διισχυρισθείς «ότι 
ή μυζήθρα ουδέν κοινόν έχει μεν τήν σημερινή ν πόλιντών Λακώνων» καί ό 
'Άγγελος Καππώτας εν Μονογραφία περί της πόλεως Μηστρα (ένΚαλάμαις 
1880) σελ. 41 διδάξας ότι ό Μυζήθρας ουδέν κοινόν έχίυν τω μυζήθρα 
είναι παρεφθαρμένος έκ τών Γαλλικών λέξεων maison du trône καί ση
μαίνει τήν διαμονήν ή εδραν του θρόνου, τ(Ζοι τήν πρωτεύουσαν καθ' ην 
εννοιαν λέγεται maison du roi. 

Про διετίας δε ό κ. G. Meyer εν Τουρκικαίς Μελέταις σελ. 57 ζητών 
το έτυμον της λέξεως μυζήθρα ευρίσκει μεν αυτό εν τω ζυμόω—ζυμήθρα— 
μυζήθρα κατά μετάθεσιν, ουδέν δε λέγει περί του Μυζήθρα. Μετά ταύτα 
ό κ. Κ. Krumbacher εν Βυζαντινφ Περιοδικω Τόμ. β', σελ. 307 — 8 άπέ-
βαλε μεν τήν του κ. G. Meyer έκ του ζυμόω παραγωγήν του μυζήθρα, 
αποφαίνεται δ' ότι άλλοτε είχεν ύποτοπάσει συγγένειάν τίνα του μυζήθρα 
καί Μυζήθρας, χρονών καθα καί ό Δουκάγκιος, ότι έκ του τοπωνυμικού 
Μυζήθρας παρήχθη ή προσηγορία μυζήθρα, διότι πολλάκις, λέγει, έδεστά 
καί ποτά, βιομηχανικά προϊόντα κ. τ. τ. λαμβάνουσι τήν έπωνυμίαν αυτών 
άπό του τόπου εν ω παράγονται. \ λ λ ' επειδή, επιφέρει, ό τε τόνος καί το 
γένος του μυζήθρα καί Μυζήθρας διαφέρουσι, χωρίζει αυτά άπ' αλλήλων 
και περί μεν του μυζήθρα κρίνει όρθήν τήν έκ του μύζω παραγωγήν του 
άοιδίμου Κοραή, περί δε του Μυζήθρας ουδέν λέγει. 

Ό Κοραής διαλαβών περί της λέξεως μυζήθρα έν~^τ. Δ. 332 κέζ. 
έδίδαξεν ότι παράγεται έκ του μύζω και μυζάω, ων χρήσεις παρέθηκεν 
Ы τε του Ησυχίου καί Φωτίου μύζει: πιέζει, εκθλίβει' μύζοντες: έκ-
πιέζοντες, καί του Μ. Έτυμ. έκμυζήσας: έκπιέσας* «έκ τούτων, έπι-
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φέρει, συμπεραίνεται ότι ή μυζήθρα άπα τά μυζάω έσήμαινε κυρίως τό 
σκεύος (αναλόγως τό δακτυλήθρα), τόν τάλαρον δηλαδή, όπου έγίνετο ή 
μύζησις' έπειτα μετωνυμικώς και αυτό τό έκμυζηοέν καί πηχθέν γάλα». 
Φωνητικώς ή ετυμολογία του άοιδίμου ανδρός ούδεμίαν αληθώς παρέχει 
δυσκολίαν, άλλ' ουδέ σημασιολογικώς φαίνεται παράδοξος, δταν τις έν-
θυμηθή, ότι ουχί σπανίως τά περιεχόμενα άπό των περιεχόντων λαμβάνουσι 
την όνομασίαν πρβλ. σορό ς = τάφος καί ό εις τόν τάφον κατατιθέμενος 
νεκρός καί ό έσχατογήρως, ό Οσον οϋπω μέλλων να άποθάνη καί κατατεθή 
είς τήν σορόν τυπάρι λέγεται εν Κρήτη τεμάχιον χ^ροΰ, όπερ άναλελυ-
μένον έχύθη εντός αγγείου, τύπου, τυπαρίου, και έλαβε τό σχήμα, τόν 
τύπον αΰτου* πρβλ. χόρτος παρ' Όμήρω καί έπειτα κ. τ . τ. 

Αλλ'εί και κατά ταύτα ευν.ο'λοζ είναι ή μεταφορά αυτή της ονομασίας 
του περιεχομένου τυρού άπό του περιέχοντος ταλάρου, ούχ ήττον δεν 
επιβάλλεται ήμΐν άναγκαίως ή παραδοχή ταύτης εν τη περί ης ό λόγος 
ετυμολογία. Αιτία τούτου είναι ότι έν τη μέση καί νεωτέρα Ελληνική τό 
επίθημα—θρα-τρα δεν δηλοί πλέον μόνον τόπον ή όργανον (άκέστρα, κυ-
λίστρα κ. τ . τ . πρβλ. Leo Meyer Συγκριτ. Γραμμ. β'. 361 και Brugmann, 
Grundriss β. 201), άλλα προσέλαβε καί τήν σημασίαν των προσηγορικών 
θηλυκών ονομάτων ε ίς-τρία τών δηλούντων τά θήλεα δρώντα πρόσωπα. 
Έγένετο δε τούτο, ο^ιότι καθά τά είς-εύς καί τά είς-ός καίτά είς-τήρ αρσε
νικά άρχαιόθεν έσήμαινον τόν τε δρώντα καί κατά τίνα προσωποποίησιν 
καί τό όργανον, τά είς-τήρ μάλιστα έν τφ πεζω τών Αθηναίων λόγω. πρβλ. 
άμφορεύς, ά γ ω γ ε υ ς καί ρ υ τ α γ ω γ ε ύ ς καί (κάλαμοι) γραφείς , όχλευς , 
τομευς , τορεύς, σφαγεύς , φρυγεύς κ. τ. τ. , και πομπός, βοσκός, άγος 
κ. τ. τ . άλλα καί τροχός , τροπός, δοκός, ζυγός , κοντός, νομός, κ. τ . τ . 
καί άορτήρ, άρυτήρ , ζωστήρ , κ α λ υ π τ ή ρ , κλ ιντήρ , κ α μ π τ ή ρ , κρατήρ , 
λ α μ π τ ή ρ , "λουτ^ρ, πρ ιστήρ , ραιστήρ, ρυτήρ, κ. τ. τ. , ούτω καί τά 
είς-της ήδη άπό τών αρχαίων χρόνων προσέλαβον και τήν του οργάνου 
σημασίαν, πρβλ. ά λ έ τ η ς (όνος), άνδ ίκτης , ά ρ τ ό π τ η ς ( = άρτοπτεϊον), 
άσκάντης , γ ρ α σ τ ρ ό π τ η ς , δ ιαβήτηςκα ί έ μ π υ ρ ι β ή τ η ς (τρίπους), επεν
δύτης, κρατευταί , μ ε τ ρ η τ ή ς (ό άμ,φορεϋς), όδοντοξέστης , παρα
σ τ ά τ η ς , πότης (ό λύχνος παρ' Άριστοφάνει), λιθοπρίστης ό πρίων κ. τ . τ . 
Έ ν τ ή μέση καί νεωτέρα ελληνική ταύτα έπέδωκαν μάλλον, διότι εις εκφρα-
σιν μεν του δρώντος προσώπου- ήλθον καί άλλαι καταλήξεις ειςχρήσιν λ. χ. 
ή Αατ. -άρις, ή έλληνική-ας, περί ης κατωτέρω, είς παράστασιν δε του 
οργάνου ούτ εκ της Ελληνικής ούτ άλλοθεν έπήλθεν άξιον λόγου έπικού-
ρημά τι, έμεινεν άρα ή κατάληξις-της αναγκαία προς τούτο, έν ω εκ τών 
άλλων χρήσεων έξέβαλον αυτήν άλλαι. 'Αναγράφω ολίγα παραδείγματα εκ 
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της νεωτέρας Ελληνικής: άνεβάτης το ορθιον ξυλον δι' ου οί μυλωΰροί 
δύνανται ν' άνυψώσι ή καταβιβάζωσι κατά βούλησιν την περιστρεφομένην 
μύλην και κανονίζωσι την ποιότητα του αλεύρου. 

άντ ιπάτης καλείται ξύλον εν τφ μυλώνι, δ έμπηγνυμενον μεταξύ του 
σίφωνος (σιφουνιου) και του τοίγ^ου άνθίσταται, άντιπατεϊ ώς ειπείν, και 
εμποδίζει τον σίφωνα να έκτοπισθη. 

δάρτης = τό ξύλον δι' ου δέρουσι το γάλα εις έξαγωγήν του βουτύ
ρου εν Ηλεία. 

δείκτης, όδοδείκτης ωροδείκτης. 
(έ)μπεράτης δ μοχλός της θύρας ώς εισερχόμενος, έμπερών εις την 

όπήν αυτής και κλείων. περάτης δε καλείται ό όδιτης, διαβάτης. 
ζεύτης αντί ζεύκτης εν Κρήτη τό σχοινίον δι' ου κατά βούλησιν διευ-

θύνουσι τους άροτήρας βους. 
εξώστης = τό balcon έν Κρήτη, 
καθρέφτης = κάτοπτρον. 
ποτηροπλύτης έν Ίκάρω χόρτον τι χρησιμευον είςπλύσιν των 

ποτηριών. 
κακοπλύτης έν Κρήτη τό μέρος της γαστρός των προβάτων ο κε-

κρύφαλος καλείται, ο άτε πολλάς έχων πτυχας δυσκόλως πλύνεται. 
(τό-πλύτης "λέγεται παθητικώς έν τούτω, πρβλ. τό άρχαϊον είς-τηρ 

μετά παθητικής σημασίας επίσης χαρακτήρ = το κεχαραγμένον). 
καταπότης ή καταβόθρα έν Κρήτη. 
κλέφτης έν Κρήτη καλάμιον μικρόν ώς μια σπιθαμή, λεπτ.όν καί 

έπίπεδον χρησιμευον εις τό διαπεραν τόν στήμονα δια του κτενός, όπερ 
επειδή αρπάζει ώς ειπείν τον στήμονα καί προς εαυτό ελκον διαπερα δια 
του κτενός λέγεται κλέφτης. 

λυχνοστάτης ό λυχνοϋχος καέ σταμνοστάτης ό τόπος έφ' oò τί
θενται αί στάμνοι, και παραστάτης ή παραστάς της θύρας. 

μπήχτης μάχαιρα καί καθ' όλου παν ότι έμπήγνυται. 
μ πλάστη ς έν 'Ηλεία ή σανίς έφ' ης πλάττουσί τόν άρτον, ö έν Κρήτη 

πλαστερόν καλουσιν ήτοι πλαστηρόν, άλλαχουδέ πλάστης. 
μπλέχτης έν Κύ&νω τό υποσκέλισμα των παλαιόντων, ώς έμπλέκον 

αυτούς καί ούτω καταβάλλον. 
ξύστη ς καί τυροξύστης ή τυρόκνηστις. 
σαρκοθρέφτης = έμπλαστόν τι εις κλεΐσιν των πληγών. 
σκυλλοπνίχτες λέγονται τα μικρά πλοιάρια καί ευτελή τίνα άπια, 

άτε ικανά να πνίξωσι καί τους κύνας. 
σύρτης = μοχλός της Θύρας. 
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σφιχτής (=σφιγκτήρ) μακράν ξύλον δι' ou περιστρέφοντες το άντίον 
σφίγγουσι καί έκτείνουσι τον στήμονα έν Κρήτη. 

σφάχτης = όξε?α άλγηδών, ώς σφάζουσα. πρβλ. Προδρόμου Γ. 286 
άντίς φαεΐν τον σφάχτην (οΰτω γραπτέον καί έν στίχω 620 σφάντην αντί 
στάκτην). 

ταράχτης λέγεται έν Κρήτη ξύλον των τυροποιών δι' ου ταράττουσιν 
το πεπηγός γάλα, ο καί άηδόνησος καί άηδονήσι (δονήσιον) λέγεται. 

τρίφτης, πιπεροτρίφτης (παρά ΠροδρόμωΕ7129 καί πεπεροτρίφτας 
ΣΤ' 199, 203, 205). τρίφτης λέγεται έν Κρήτη ξύλον επίμηκες δι' ου 
είσάγουσι τά ξύλα εις τον φουρνον καί τρίβουσι το έδαφος αύτου, έν Χίω δε 
λέγεται ούτω ή τυρόκνηστις. 

Καθ' ον άρα τρόπον άρχαιόθεν ήρκει εν και μόνον επίθημα-ός-εύς, 
τήρ-της εις εκφρασιν των τε δοώντων άρρίνων προσώπων και των 
οργάνων, ούτως ένομίσθη έν τοΤς μεσαιωνικοΐς καί νεωτέροις χρόνοις 
οτι ήρκει μία μόνη κατάληξις εις δήλωσιν αμφοτέρων των τάξεων, ήτοι 
των τε δρώντων θηλέων προσώπων (πρότερον είς-τρία) καί τών τόπων ή 
οργάνων (πρότερον είς-τρα-θρα). 'Επειδή δ' ή τών προσηγορικών κατά-
λήξις-τρια συνίζησιν παθουσα έγένετο-τρια ώστε προσήγγισε πλείστον 
τη του τόπου καί του οργάνου-τρα, εξέλιπε δε καί ή διάφορος ποσότης 
του τελικου-α τών είς-τριά καί τρα-θρα", ήτο δ' ευφωνοτέρα ή-τρα 
τής-τρία, δια ταύτα προετιμήθη ή-τρα. 'Εντεύθεν ήδη ό Πρόδρομος 
λέγει χορδοκοιλίστρα αντί χοροοκοιλίστρια Γ'. 337. ?/Οτι δε κατ' 
αναλογία ν τών είς-τρα μετεβλήθησαν έν τφ προφορικφ λόγφ τά είς 
-τρία καί ότι ήν ποτέ χρόνος οτε έπεκράτει σάλος κατά τήν χρήσιν τών 
επιθημάτων τούτων-τρία καί-τρα,τούτου άπόδειξιν τρανή παρέχει ή έν 
Χίω και τοΤς έκεΤ πέριξ λαλουμένη 'Ελληνική, ήτις ου μόνον ακόμη σήμερον 
διασώζει προσώπων δηλωτικά άλλα καί οργάνων είς-τρία, πρβλ. κλέπτρία, 
μεθύστρια, ξύστρία, πατήτρία πλύστρ*<α, £>άφτρ?α, σφυρίχτρια' καθ' α καί 
ή οδοντάγρα έγένετο όδοντόγρία ώς οργάνου δηλωτική έν Αλατσάτοις, 
πολίχνη απέναντι της Χίου επί της Ασίας. 

Κατά ταύτα σήμερον λήγουσιν έν τή συνήθει 'Ελληνική είς-τρα ου 
μόνον τά τόπου και οργάνου δηλωτικά άλλα· καί πολλά προσηγορικά μετ' 
ενεργητικής ή καί παθητικής σημασίας, πρβλ. άλμυρήθρα = φυτόν τι. 

άπλώστρα = τόπος ένθα άπλώνουσιν. 
άφτρα = νόσος του στόματος ώς άπτουσα, άνάπτουσα, καίουσα 

( = άφθα). 
βυζάστρα = ή τροφός καί το όργανον δι' où τά βρέφη πίνουσι το 

γάλα, έν Χίω βυζάστρία. 
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γαργαλήθρες осі περί τον λαιμον έλαΤαι αϊ έξοιδαίνονται, έν Χίω 
γαργαλίοες. 

γεννήτρα = γεννώσα. 
γλυκερήθρα όνομα σταφυλής έν Ζακυνθω και έν 'Ηλεία. πρβλ. και 
ξινή θ ρα = κηπουρική βοτάνη όξινος. 
δαχτυλήθρα = δαχτυλήτρα έν Χίω. 
δουλεύτρα = ή έργάτις. 
δ?άστρα ό τόπος ένθα διάζονται, καί ή διαζομένη γυνή. 
θερίστρα = θερίστρια. 
θερμάστρα. 
Καθίστρες τοποθεσία έν 'Ηλεία, ένθα παρά τήν όδόν ύπάρχουσι λίθοι 

επιτήδειοι ίνα έπ' αυτών καθίση τις. 
καλαμήθρα = καλάμη του σίτου έν Κύμη. 
καλαμίστρα έν Κύθνω ή καλαμίζουσα, έπειτα ή διαβάλλουσα (πρβλ. 

τολυπεύειν), ή λάλος, ή αισχρά, 
καλέστρα = ή καλούσα. 
y.ocvbri'kyi^poi ή συσκευή, ή φέρουσα τήν θρυαλλίδα έν τη κανδήλα. 
καταβόθρα = βάραθρον. 
καυκαλήθρα ή καυκαλίς. 
κερήθρα = κηρου πλαξ μετά μέλιτος. 
κηδεύτρα = ή κηδεύουσα, ή επιμελής οικοδέσποινα, νοκοκυρά. 
κλέφτρα = κλέπτρια, ομοίως έν Σαχλήκη 4 62 κλέπτρα, Τετραποδ. 

285 και Πουλλολόγου 44 2, και έν Χίω κλέφτρία. 
κλύστρες (κωπελλιές έν Σαχλήκη β' 483). 

■ κλώστρα = ή κλώθουσα (Τετραποδ. 515). 
κολάστρα έν 'Ηλεία = πΐαρ (colostra) και κουλιάστρα άλλαχου, έν 

δε Κύθνω κλώστρα. 
κοκκαλήθρα μέγα κόκκαλον έν Ήπείρω. 
κολυμβήθρα. 
Κονίστρες κώμη έν τη της Κύμης επαρχία. 
Κουκκίστρα τοποθεσία έν 'Ηλεία. 
κουκουλλήθρα ή έν τω μελανοδόχω κλωστή, ήτις ώς λαμβανομένη 

έκ των κουκουλλίων, ώνομάσθη ούτως. 
κουρεύτρα ξύλο ν πεπηγός έπί της γης άτζολ^ον άνω εις δίκρανον, 

εφ ου θέντες τον τράχηλον του ζώου κείρουσιν. 
κουτσόμύτρα Πουλλολόγω 4 81. 
κόφτρα = ή κόπτουσα φορέματα, 
κρεαάστρα = κρεμάθοα. 



г. ХАДЖЇЇДАКИСА: О НАЗВАНІЯХЪ МИЗИѲРА, МИЗИѲРАСЪ, МИСТРАСЪ. 63 

χρομίλυυίστρα. τόπος έν ω έφυτεύθησαν καί όθεν εξήχθησανκρόμμυα, 
εν Ηλεία. 

κυλ ίστρα . 
Λακκήθρα κώμη έν Κραναία της Κεφαλληνίας. 
Αού στ ρ α τοπωνυμία πηγής καί δρους έν Ηλεία. 
μ α ζ ώ χ τ ρ α = ή έλαιας συλλέγουσα. 
μ α θ ε ύ τ ρ α = μαθήτρια έν Διηγήσει Γαδάρου 106. 
μ α ν τ ε ύ τ ρ α Διήγ. Γαδάρου 104, άλλα Συναξαρ. Γαδάρου 57 μαν-

τευτρία. 
μασουρήθρα = μασούρι γεματον. 
μ α υ λ ί σ τ ρ α , καί Σαχλήκη β'. 4 84 μαυλίστρες, άλλα 4 05 μαυλίστρίες. 
μεθύστρα = ή μέθυσος, καί εξάνθημα επί των δακτύλων' μεθύστρία 

έν Χίω. 
μ ε λ α ν ο μ ύ τ ρ ί α έν Πουλλολόγω 317 , άλλ' έν 4 81 κουτσομύτρα. 
μολυβήθρα = μολύβδαινα (λέγεται καί μολυβίδα), καί ή κανδη-

λήθρα. 
μ π ο υ ρ μ π ο υ λ ή θ ρ α = φυσαλλίς έν Κύθνφ = χρυσοκάνθαρος. 
μ υ ζ ή θ ρ α = τ υ ρ ό ς τις περί ου κατωτέρω. Ποικίλως απαγγέλλεται, ήτοι 
μουντζήθρα έν Τριπόλει, μ υ ν τ ζ ή θ ρ α έν Ηλεία, μουζήτρα έν Χίω, 

καί μεζήθρα έν Μεγάροις. 
μυρολογ ίστρα , έν Πουλλολόγω 40 7 μυρολογιστρια. 
ξύστρα = ξυστήρ (ξύστρία του τυριού έν Χίω). 
όδοντάγρ ια έν Άλατσάτοις ή λαβίς, θ?ρμαστρίς, καρκίνος, 
ορχήστρα τόπος έν ω τα άρνία παίζουσιν, όρχειοϋνται. 
π α τ ή τ ρ α του εργαλείου (ίστου), καί ό άναβολευς του σάγματος. 
π α τ ή θ ρ ε ς (έν Κρήτη πατητήρες)=ξύλα του ίστου, έφ' ων πατούσα ή 

ύφαίνουσα καθέλκει τους μίτους. 
π ι τ σ υ λ ή θ ρ α έν Κύθνω κλυστήρ δι* ου οί παίδες πιτυλίζουσιν άλλή-

λοις παίζοντες. 
π λ ά τ ρ α έν Σέρραις = πράτρια. 
π λ υ σ τ ρ α = πλύντρια, πλύστρία έν Χίω, καί λίθος λεΐος έφ' ου αί γυ

ναίκες πλύνουσι τα φορέματα, 
π ο λ ε μ ί σ τ ρ α έπαλξις. 
Πούληθρα κώμη έν Κυνουρία. 
πουρήθρα=σκελ ί ς σκορόδου έν 'Ηλεία. 
π ρ α σ ο υ λ ή θ ρ α = άγριον πράσον. 
π ρ ο ξ ε ν ή τ ρ α = ή τους γάμους συνάπτουσα. 
ράφτρα = ράπτρια* ράφτρία έν Χίω. 
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σιάχτρα = άπό του-(ί)σιάζω όργανον τεκτονικόν, ό κανών. 
σ(ι)ταρήορα πτηνόν ένδιαιτώμενον εν τοΐς άγροϋς τοις έσπαρμένοις 

σίτω, προς δε καί λάχανόν τι εν Κρήτη. 
σκαλίστρα = άξίνη, έν Κρήτη σκαλίδα, σκαλιστήρι. 
σκυλλοπνίχτρα σταφυλής είδος έν 'Ηλεία (ί'δε ανωτέρω σκυλλο-

πνίχτης). 
σουρεύτρα=ή διαβάλλουσα, σουρευουσα, άπα του σουρεύω. 
σουρίστρα έν Ήπείρω = συρίγς. 
σουσουρήθρα = σεισοπυγίς. 
συ γγρ ουλή στρες Σαχλ. β'4 85, σήμερον έν Κρήτη συργουλίστρα και 

συργουλίζω ή συργουλεύω = θωπεύω παΐδας. 
συζεύτρα έν Κρήτη ή γυνή του συζευτου, συζευκτής δε ό συνήθως 

κωλλήγας (collega) καί έν Νάξω κοντουμπερνάλης (contubernalis) λεγό
μενος. 

σφίχτρα έν 'Ηλεία ό έν Κρήτη σφιχτής του ίστου. 
σφυρίχτρα = ή συοιγξ (έν Πουλλολόγω 630 άναγινώσκεται σφυρί

χτρα έπι του òpyavou αντί σφυρίχτρα), έν Ήπείρω καί σφυρί στ ρ α. 
τουφεκήορα ή έπί των επάλξεων όπή бі'ης βάλλουσι, τουφεκίζουσιν. 
τσούχτρα ίντο^οΊ όπερ δάκνον τσούζει (Ηλεία). 
τυλίχτρα = ό τόπος έν6α περιτυλίσσεται ό στήμων περί το άντίον. 
χαλάστρα = τά χαλάσματα, ερείπια, έπειτα μεταφορικώς ματαίωσις 

μελετωμένης πράξεως. 
χΐ ο ν ί στ ρ α = χείμετλον. 
χορεύτρα καί ή χορεύτρια καί ό τόπος όπου χορεύουσιν. έν Χίω χο

ρεύτρια ή χορεύουσα. 
χω ν εύτρ α = καταβόθρα ώς χωνεύουσα. 
χωρίστρα = έν Χίω χωρίστρία ή χωρίζουσα τήν κόμην γραμμή, καί 

ή χωρίζουσα τα ανδρόγυνα γυνή λέγεται άνδρογυνοχωρίστρα. 
ψεύτρα = φιλοψευδής, έν Χίω ψεύτρία (αντί ψεύ(σ)τρια). 
ώχήστρα βοτάνη τις βαφική ωχρών, κιτρίνων, έκ του ωχρός ώχ(ρ)-

ήστρα έν 'Ηλεία. 
Έκ τών είρημένων γίνεται δήλον, οτι τό μυζήθρα, αν έπλάσθη μετά 

τήν σύγχυσιν τών επιθημάτων-τρία καί-τρα-θρα, ήδύνατο έξ αρχής να 
σημαίνη ουχί τό σκεύος, έν ω ή μυζησις, άλλ αυτόν- ̂ τόν~ έκμυζώμεναν, 
πιεζόμενον τυρόν. 

Δυστυχώς δεν δυνάμεθα να όρίσωμεν τον χρόνον της δημιουργίας 
αύτου, άφ' ου τά πρώτα μαρτύρια αύτου ευρίσκονται έν τοΐς Κρητικοϊς 
εργοις του δεκάτου έβδομου αιώνος, παρ' Άγαπίω τφ Λάνδω καί έν τοΐς 
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Κοητικοΐς δοάμασιν. πρβλ. Γυπαρ. Α'. 383 γάλα, μιζίθρα καί τυρί, λου
κάνικα καί άπάκι. Αγαπίου Λάνδου κεφ. 67 ή μυζίθρα όταν είναι καί αύτη 
νωπή, 184 δταν τυροκομήσης τό γάλα καί κάμης τήν μυζίθραν. κ. τ. λ. 
Αλλ' όμως αν ένθυμηθώμεν 'ότι το δνομα Μυζήθρας άπαντα έν τφ δε-
κάτω τρίτω αίώνι, κατά πρώτον έν τω Χρονική του Μορέως, καθ' δσον 
ήξεύρω *), καί ότι, καθ' ά ελπίζω, άποδείκνυται πιθανώτατα ή συγγένεια 
του Μυζήθρας προς τό μυζήθρα, τότε ανάγκη να άναχθή ή δημιουργία της 
λέξεως μυζήθρα εις παλαιοτέρους χρόνους. 'Αν δε προς τούτοις λάβωμεν προ 
οφθαλμών ότι αντί του μύζω καί μυζάω λέγεται агцхіроѵ βυζάνω, καί δτι 
το ούτω μετά του β αντί μ βυζάνω τοΰτο ευρίσκεται ήδη παρά Ιωάννη τω 
Νηστευτή (1 924, Α.), συγγραφεί του έκτου αιώνος, τότε δήλον ότι δύναται 
νατεθήή άρχήτής λέξεως εις πολλω παλαιοτέρους χρόνους'λέγω δύναται 
καί όχι οφείλει, διότι δύναται τις πάντοτε να ύποθέση δτι έν τη χώρα εκείνη 
έν ή έπλάσθη, οτε έπλάσθη,ή μυζήθρα, τό μυζάω άντεΐχε πλείονα χρόνον 
ή έν ή έγεννήθη τό βυζάνω, καί ης τήν χρήσιν ήξευρεν 'Ιωάννης ό Νη-
στευτής κατά τον έκτον αιώνα. 

Εί'δομεν ανωτέρω δτι ό μεν Δουκάγκιος συνήψεν καί δτι ομοίως ό κ. 
Krumbacher συνηπτε πρότζρον τα ονόματα μυζήθρα καί Μυζήθρας, ό δε 
Κοραής ήρνήθη τήν συγγένειαν ταύτην, ό δε Καππώτας παράγει τό Μυ
ζήθρας άπό του maison du trône. Περί της ετυμολογίας ταύτης του Κ. 
Καππώτου δύναται προσφυώς να ρηθή ό αφορισμός του Voltaire, καθ' όν 
ή ετυμολογία είναι τέχνη έν ή τα μεν σύμφωνα σχεδόν ούδεμίαν έχουν 
σημασίαν, τά δε φωνήεντα απολύτως ούδεμίαν. Διότι αληθώς πασών τών 
συλλαβών τα φωνήεντα φαίνονται μεταβεβλημένα και παρηλλαγμένα, 
maison du trône — Μυζήθρας. 7Οτι δ' ή ορθογραφία Μη ουδέν απολύτως 
σημαίνει, είναι προφανές. 

Πρόσθες τούτοις δτι δλως απίθανος φαίνεται ή τηλικαύτη καί αυτόχ
ρημα τελεία διαστροφή του ονόματος έν ούτω βραχεί χρόνφ άπό της κτί
σεως του φρουρίου τω 124 9 μέχρι του .1325 δτε πάντως ήτο συγγεγραμ-"' 
μένον τό χρονικάν του Μορέως τό παρέχον τό δνομα Μυζήθρας (πρβλ. 
John. Schmitt, Die Chronik von Morea 38, 126). Άλλ' έκτος τών φω
νητικών τούτων λόγων βοα κατά της ετυμολογίας ταύτης καί ή ιστορία, 
ήτις αναφέρει τήν έδραν τών Φράγκων ηγεμόνων έν Ανδραβίδα καί Γλα-
ρέντζα της Ηλείας, ουχί δέ έν Μυζήθρα της Λακωνικής. 'Αν λοιπόν εκ του 

1) Έν τω χρονικω τούτω γράφεται ποικιλοτρόπως ήτοι Μιζιθρα 1163, 1671, 1713, 
* 3136, 3174, 3202, 3321* 3511, Μεζιθρα 3557, 4263, 4275, Μυζήθρα 3005, 3051, 5361, 5548. 

Άλλ' όμως αειποτε τρισύλλαβον κα\ επι της ληγούσης τονιζομενον. 
Византійскіи Врѳлѳнникъ. к 
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maison clu trône παρήγετο όντως ό Μυζηθοας, έδει να κείται οοτος έν 
'Ηλεία, ουχί δε έν Λακωνική. Καί δύναται μέν τις ν άντείπη, οτι έδωκε 
μεν ό Γουλιέλμος κτίζων το φρούριον εις αυτό την όνομασίαν ταυτην σκο-
πεύων να το καταστήση πρωτεύουσαν, ήναγκάσθη δ' όμως ν ά~οοώσγ\ 
την χώραν ταυτην και δια τούτο δεν έγινεν ό Μυζήθρας όντως έδρα, maison 
du trône, των πριγκίπων της Αχαΐας, όπως κατ αρχάς έσκοπεΤτο, τό 
όνομα δ' Ομως παρέμεινεν οίον ετέθη. 'Αλλ' εις την άντίρρησιν ταυτην πα
ρατηρώ ότι ούτε μαρτυρίαν τινά περί τούτου έχομεν ήμεΤς, οϋτε πιθανότητα 
τίνα φαίνεται' μοι έχον τό πράγμα αυτό καθ' εαυτό* διότι ούτε έν τω 
κέντρω της Πελοποννήσου ούτε έν τω εύφορωτάτω καί τοΐς ίπποις ποοσ-
φόρω ούτε παρά την θάλασσαν, οπόθεν έκ Γαλλίας ήδύναντο οί Φράγκοι 
νά ελπίζουν ποτέ βοήθειαν εκείτο ό Μυζήθρας. 

Πρόσθες ότι ό προκάτοχος Γουλιέλμου του Α' Γοδοφρέδος ό Β' ήδη 
πρότερον (προ του 1223) είχε κτίσει τό κύριον έρεισμα της φραγκικής δε-
σποτείας έν Πελοποννήσω, ήτοι το όχυρώτατον φρούριον Χλομούτσι έν 
'Ηλεία, όπερ μετά της Ανδραβίδας κατέστη ή μόνιμος διαμονή των Φράγ
κων ηγεμόνων, ότι έν Ανδραβίδα Ιχειντο οί τάφοι του τε πατρός καί του 
αδελφού του Γουλιέλμου του Β', οτι αί πόλεις αύται έ'κειντο ακριβώς έν 
'Ηλεία, ής τήν άμεσον κυριαρχίαν ειχον οί πρίγκιπες ούτοι, και τότε πεί
θεται έκαστος ότι ή γνώμη καθ' ην το φρούριον ό Μυζήθρας έλαβε τήν 
όνομασίαν ταυτην ώς μέλλον να γίνη έδρα του bpóvou ούδεμίαν έχει πιθα
νότητα. Τελευταία δ' έρχεται καί ρητή μαρτυρία του,χρονικου του Μορέως, 
ότι τό όνομα Μυζήθρας δεν είναι Γαλλικόν, άλλ' ότι υπήρχε προ των ξέ
νων κατακτητών, πρβλ. Χρονικού στ. 1658 κέξ. 

«Καί όσον έγύρισε καλά τα μέρη εκείνα όλα, εύρε βουνίν παράξενον, 
απόκομμα εις ορός, απάνω της Λακεδαιμόνιας κανένα μίλλιν πλέον *). Δια 
του άρεσε πολλά να ποίηση δυναμάριν, ώρισεν επάνω είς τό βουνίν καί 
έκτισαν ένα κάστρο ν. καί Μυζήθρα τώνόμασε, διότι τό έκραζαν 
ούτως». 

Ή αιτιολογία «διότι τό έκραζαν ούτως», δεν δύναται νά έχη νουν 
τίνα, αν μή αναφέρεται εις τό βουνίν διότι τό υπό του κατακτητου τότε 
κτεσθέν φρούριον δεν ίτβύναντο οί άνθρωποι ήδη πρό της κτίσεως νά όνο-
μάζωσι δι' ούδενάς ονόματος* ώνόμαζον άραΜυζηθραν τό πρότερον υπάργον 
βουνόν. Τό όνομα άρα δεν δύναται νά είναι ^ajyatxóv ιδωυ,εν τώρα αν 
ούναται νά είναι Έλληνικόν. 

?/Οτι τα ονόματα μυζήθρα καί Μυζήθρας όμοιάζουσι μέγιστον, είναι 

1) σημ. άκριβέστερον ό Gregorovius έν 'Ιστορία της πόλεως Αθηνών Β'. 281 λέγει οτι 
τρία μίλλια άπε'χει της Λακεδαίμονος ο Μυζήθρας. 
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αύτόδηλον, άρκεϊ μόνον να όρισθή ή όμοιότης αυτή καί έξακριβωθή ή τού
των συγγένεια. 

Του Δουκαγκίου ή δοξασία ότι ή μυζήθρα παράγεται εκ του Μυζήθρα 
ώστε κυρίως δηλοΤ τυρόν του Μυζήθρα άπήρεσε τφ Κοραή και δικαίως, 
διότι λαμβάνονται μεν όντως αί τοπωνυμίαι ώς προσηγορικά ονόματα, 
άλλ' επειδή εν τη χρήσει ταύτη κείνται ταύτα συντακτικός ώς κατηγο-
οούμενα, δεν μεταβάλλουσιν ούτε το γένος ούτε τον αριθμόν ούτε την 
κλίσιν. "Ητοι καθ' όν τρόπον λέγεται τά πρόβατα έστι Ίί\θΌτοςί ό 
'Τμη·ττός έστιν όρος κ. τ. τ., ούτω λέγεται καί ούτος ο τόπος είναι 
μισήρι = (Μισίρι), τούτο το μέρος είναι παράδεισος, αυτός ό κάμ
πος είναι μεσαρεά (ήτοι εύφορος Οπως ή Μεσαρεά της Κρήτης), κ. τ. τ. 

Δήλον άρα ότι αν τό τοπωνυμικόν Μυζήθρας έλαμβάνετο εις δήλωσιν 
τυροϋ τίνος, ώφειλε πάντως να λέγηται μυζήθρας (ό), ουχί δε ουδαμώς ή 
μυζήθρα. 

Κατά τούτον αρα τον τρόπον ή εκ των προτέρων πιθανή φαινόμενη 
συγγένεια δεν δύναται να ανεύρεση και ορθώς 6 κ. Kriimbacher έγκατέ-
λιπεν αυτήν. 

Πρόσθες τούτοις ότι επειδή πάντα τά κύρια ονόματα ανθρώπων καί 
τόπων npor[kbov δια του κατ εξοχήν λεγομένου σχήματος εκ παλαιότερον 
υπαρχόντων προσηγορικών ή επιθέτων, ούοέν θα ώφελούμεθα ώς προς τό 
αληθές έτυμον του Μυζήθρας, καί' αν εκ τούτου παρήγετο ή μυζ^^ροί κατά 
τήν γνώμην του Δουκαγκίου, διότι καί πάλιν θά ήτο χρεία να προβώμεν 
εις άναζήτησιν του παλαιοτέρου προσηγορικού ή επιθέτου εκείνου, έξ ου 
πάντως θα προήλθε τό τοπωνυμικόν ό Μυζήθρας. 

Κατά τήν υπόθεσιν άρα του Δουκαγκίου ούτε τήν αληθή αρχήν του 
πεοί ου ό λόγος ονόματος θα ήδυνάμεθα να μάθωμεν ούτε τήν σχέσιν της 
συγγενείας αύτου προς τό μυζήθρα θά ένοοΰμεν. 

'4λλ' αν μή άγη ήμας είς τήν άλήθειαν ή οδός αυτή, δυνάμεθα, φρονώ, 
να τραπώμεν άλλην, δι' ης ευχο'λώτιρον καί βεβαιότερο ν να ελθωμεν εις 
τον σκοπόν ημών. Ά ν δε μή έξηυρέθη ή οδός αυτή μέχρι τοϋδε, αίτια 
τούτου είναι ότι όπως πλείστα άλλα φαινόμενα της μέσης και νεωτέρας 
'Ελληνικής, ούτω καί ό τρόπος καθ' όν σχηματίζονται τά κύρια ονόματα 
ανθρώπων καί τόπων έξ .άλλων λέξεων, είναι παρ' ήμΤν μί'/^ρι τούδε αν
εξέταστος καί άγνωστος. 

Δύναται δηλαδή έκαστος ευκόλως νά πεισθή περί της αληθείας της 
άν.ολου^ου αρχής της ισχυούσης κατά τόν σχηματισμόν τών τοιούτων όνο-

* μάτων έν τή 'Ελληνική γλώσση: έκ πασών τών λέξεων τών δ η λού
σων ipyov ή πραξιν, έδεσμα, ένδυμα, εξιν, ελάττωμα, πάθος κ. τ. τ., 

δ* 
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άδιάφορον τίνος κλίσεως, τίνος γένους είναι, και πώς τονίζονται 
αύται, δύνανται να σχηματισθώσιν ονόματα αρσενικά εις — ας 
σημαίνοντα ή τόν έχοντα, ή τον πωλουντα, ή τον μετερχόμενον, 
ή τόν έσθίοντα, ή τον φορουντα, ή τόν συνηθίζοντα, ή τόν πάσ
χοντα τό υπό του πρωτοτύπου σημαινόμενον κ τ. τ. Πρβλ. τα με
ταγενέστερα κόρυζα-κορυζας, κήλη-κηλας, κέρατα-κερατας, φακή-
φακας, σάννη-σαννας, όστρακα- όστρακας, λάχανα-λαχανας , 
υαλος-υαλας, πράγματα-πραγματας, λάρυγξ-λαρυγγας, πίνακες-
πινακας. κ. τ. τ. πρβλ. οσα έν τη έμη Einleitung σελ. 183—3 διέλα-
βον περί τούτων. 

Ό σχηματισμός ούτος αρχήν έσχεν εκ τών μεταγενεστέρων Ελλήνων, 
καθ' ρν ό August Fick έν Κουρτίω Μελέταις τομ. θ', σελ. 165 κέξ. έξέ-
θηκε τρόπον, και έκτοτε μέχρι σήμερον έπέδωκε σφόδρα και όσημέραι λαμ
βάνει έπίδοσίν, ώστε σήμερον ταύτα ου μόνον συχνότατα σχηματίζονται, 
άλλα και καθόλου είπεΐν πολλω πλειόνων σημασιών δηλωτικά ή τό πάλαι 
είναι. πρβλ. Ήρωδιανου Τομ. Β' 657, 9 «τά είς-ας περισπώμενα, ει μόνως 
κύρια ή υποκοριστικά ή έπισκώμματα ή από συμβεβηκότος ισοσυλλάβως 
κλίνεται. Κύρια μέν οίον Μήνας Μήνα, Ζηνας Ζηνα, Μήτρας Μήτρα, Ko 
μητας Κομητα, Φιλητας Φιλητα και τα όμοια* υποκοριστικά δε οίον όστρα
κας όστρακα, πίνακας πίνακα, λαχανάς λάχανα. Έπισκώμματα δε οίον 
καταφαγας καταφαγα, δακνας δακνα' άπό συμβεβηκότος δε ΟΙΟΊ τρεσας-α 
ό δειλός». Όμοίως Α'. 51 , 3. πρβλ. και Lobeck έν Προλεγομένων 505, 
Ενθα παραθέτει έκ των Βεκκήρου Άνέκδ. 857 «ό τέταρτος τών υποκοριστι
κών τύπος εις - ας, ώς Ζηνας ό Ζψό^ωρος, και Μήτρας ό Μητρόδωρος». 
επιφέρει δ' δτι και Μήνας και Μηνόδωρος τό αυτό έκαλεΐτο πρόσωπον, 
ομοίως και Μήτρας και Μητρόδωρος και Μητρέας, όπως και Ήρέας και 
Ήρας, και Δημέας και Δήμας, και Αμύνανδρος καί Αμυνας, και Αλέξανδρος 
και Αλεξας, και τ. λ., και ότι τά τοιαύτα τετραχη διαιρούνται 1) κύρια, 
2) υποκοριστικά, 3) έπισκώμματα, 4) άπό συμβεβηκότος. 

Ούτω λέγεται σήμερον: 
αλευράς ==ό άλευροπώλης καί ό δι' αλεύρων τραφείς χοίρος (άλευρι). 
άλογας = ό ίππεύς (άλογον). 
άμαξας = ό άμαξηλάτης (άμαξα). 
βαγενάς (βαγένι) καί βαρελλας (βαρέλλι) καί βουτσινάς (βουτσί) 

μετά της καταλήξεως-νας του βαγενάς ό βαρελλοποιός. 
βέλα ν ας = ό δια βαλάνων τραφείς γοΧρος (βελάνια). 
βουτυράς = à κατασκευάζων ή ό πωλών ή καί ό έσθίων μάλιστα 

^ούτυρον. 
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γαϊδουρας = ονηλάτης (γάιδαρος). 
γαλατάς = γαλακτοπώλης καί γαλακτοφάγος (γάλατα μεταγενε

στέρως αντί γάλακτα). 
γανωματας = ό κασσιτερωτής (γανώματα), 
γλωσσάς = ό φλύαρος (γλώσσα). 
γιαουρτάς = ό πωλών ή ό έσθίων ήδέως γιαούρτι, ο ξινόγαλα έν 

Πόντω καίΧίω καί άΧλαγ^οΰ λέγεται καί εντεύθεν ξι ν ο γάλα ς. 
γροσας = ό έχων γρόσ(ί)α καί έπειτα ό τοκογλύφος έν Ηλεία. 
γυναίκας = ό φιλογύνης έν Κεφαλληνία, 
δε ρ ματ ας = ό πωλών ή κατεργαζόμενος τα δέρματα. 
δοξαραδες=6σοι νευρώνουν τα δοξάρια έν Τετραποδ. 623. 
ζευγάς = ζευγηλάτης. 
καλαμαράς = è φέρων καλαμάρι, ήτοι μελανοδόχον* και επειδή 

τοΰτο έφερον οί εγγράμματοι, καλαμαράς = εγγράμματος, άπειρος πο 
λέμων κ. τ. λ., και καταφρονητικώς λογιώτατος* έν Τετραποδ. 615 = 
ο ποιών τα καλαμάρια. 

καραβας— ό έχων καράβι ή ο κυβερνών. 
κεραμιοας = ό κεραμίδια πλάττων και ό πωλών. 
κίουπας = ό κΐούπια ( = κύπια) πλάττων καί ό πωλών. 
καρυδας=ό καρυοπώλης Προδρόμου ΣΤ'. -217. 
κλειοας = ό κλειθροποιός (κλειδί). 
κολοκυθάς = ό πωλών ή ήδέως έσθίων κολοκύθια. 
κονισματας = ό εικονίσματα γράφων καί ό πωλών. 
κοπανας = ό κόπανα πελεκών καί ό πωλών, μεταφορικώς ό πόσθων, 

δς και μαγαλοκόπανος λέγεται. 
κοσκινας=ό κατασκευάζων ή ό πωλών κόσκινα (ίδέ παρά Προδρόμω 

ΣΤ'245). 
κρασάς = οίνοπώλης, ή οίνοπότης (κρασί). 
κρεατας = ό κρεοπώλης καί ό χρζο^ά^ος. 
λαδάς = ό πωλών ή έσθίων ελαιον (λάδι), 
λαχανάς = ό.συλλέγων ή πωλών ή έσθίων λάχανα. 
μακαρωνας=ό φιλών έσθίειν μακαρώνια. 
μαρμαράς = ό λιθοξόος. 
μαυροπεισματας, Τετράποδον 665. 
μάχαιρας = 6 φέρων μάχαιραν, 6 κακούργος. 
μέλας = ό τό μέλι πωλών^ή έσθίων. 
μυλωνάς = ό μυλωθρός (μυλών), 
μυτας = ό μεγάλη ν μύτη ν έχων. 
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ξινογαλάς (ξινόγαλα-όξινον-γάλα). 
ξυλάς=ό ξυλευόμενος ή ό πωλών τα ξύλα. 
προ βάτας = ο ποιμην ή ό κύριος προβάτων, 
σαγιττάς = όστις νευρώνει τάς σαγίττας εν Τετραποδ. 625. 
σαμαράς εν Τετραποδ. 626 καί σήμερον, 
σέλλας Τετραποδ. 389, 518, 626. 
σευτελάς = ό έσθίων σευτλα, καί επειδή ταύτα κακή "zpc^Ý], ό ασθε

νικός, ό δειλός (Πόντω). 
σκοίνας = σχοινοπλόκος. 
σκουφάς (σκουφάδες Τετραποδ. 4 0 3 ) = ό φορών σκοΰ^ον. 
σταφυλάς = ό πωλών ή έσθίων σταφυλάς. 
στιβανας (έν Κρήτη) ό φέρων στιβάνια αντί στιβάλια (aestiyalia), τά 

γνίοστά μακρά των Κρητών υποδήματα, έπειτα ό εγχώριος, διότι μόνοι 
ούτοι φέρουσιν αυτά. 

στ ολ ι δ άς = ο καλλωπιστής (στολίδια), 
στο ματ άς = φλύαρος (στόμα). 
σφουγγαράς = с άλιεύς σπόγγων και ό πω/ων. 
τομαράς = ό πωλών τομάρια = δέρματα, 
τυράς = ό τυροπώλης-καί τυροφάγος. 
©εσάς καί φουστανελλάς = ό φορών φέσι, φουστανέλλαν. 
χαλκωματάς (χαλκώματα) ό αυτός δς και γανωματάς. 
χειλάς = ό χειλών (χείλη). 
χτένας = ό χτένια κατασκευάζων καί πωλών. 
ψαράς = ό άλιεύς, ό ίχθυοπώλης καί ό ιχθυοφάγος. 
ψωμάς = ομοίως ό άρτοκόπος, ό άρτοπώλης καί ό άρτοφάγος. 
Μόνον τα κύρια ονόματα δεν φαίνονται ύποκοριζόμενα παρ' ήμΐν σή

μερον είς-άς όπως τά μνημονευθέντα Μητρόδωρος-Μητράς, Μηνόδωρος-
Μηνάς κ. τ. λ., διότι αν τις εξαίρεση το Κοσμάς, Θωμάς, Μηνάς καί Οσα 
τοιαύτα άρχαιόθεν ήμΐν ούτω μετά τού-άς παρεδόθησαν, τα λοιπά βραχύ-
νονται μεν πολλαχώς άλλ' ουκ είς-άς, πρβλ. Νικόλαος-Νικόλας-Νικο-
λής-Νίκος-Κόκος-Κοκόλης-Κόλας-Κολέττης κ. τ. λ,, ΚωνσταντΤνος-
Κω(ν)σταντΐνος-Κωσταντάς-Κώστας-Κωστής-Κώτσος κ. τ. λ. Γεώργιος-
Γεώργις - Γιώργος - Γεωργούλλης - Γ^ωργούλλας - μεσαιωνικόν Γεωργιλλάς-
Γεωργαντάς (κατά το Κωνσταντάς)-Γεωργίτσης-Γώγος κ. τ. λ. Αναστά
σιος-Άναστάσις-Ανέστης-Άνάστος-Τάσος κ. τ. λ. Έμμανουήλ-Μανόλης-
Μανολας - Μανολίός - Μάνος - Μανουσος κ. τ. λ. Δημήτριος-Δημήτρις-Δη-
μητρός-Δήμος-Δημάς-Δημονάς έν Καταφυγίω της Μακεδονιας-Μητρος-
Μήτσος κ. τ. λ. Γρηγόριος-Γρηγορις-Γληγόρις-Γρηγοράς (ό γνωστός του 
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μεσαιώνος λόγιος ό αποθανών μεταξύ του 1308 —1310) κ. τ. λ. κ. τ. λ. 
Τοιαύτα ονόματα ποικιλώτατα μεν μεταβληθέντα αλλ ίσα ι'σα ουχί είς-ας, 
ίδέ έν Άρχείοις του Συλλόγου Κοραή Α. 68—9. 

Την δύναμιν τών προσηγορικών ονομάτων τούτων είς-ας δύναται τις 
ευκόλως να κατανόηση παραβάλλων αυτά -κρός τα έκ τών αυτών μεν ονο
μάτων παραγόμενα, ών τίνα πολλάκις ομοίως και είς-ας λήγουσιν, άλλ' 
ουχί έπί της ληγούσης, άλλ' ανωτέρω ταύτης τονιζόμενα' πρβλ. κολο
κυθάς — ό ών όμοιος προς κολοκύνθαν, και όνομα κύριον ό Κολοκύθα;' δ 
καλαμαράς ό δίκην καλαμαρίου ίσος τό πάχος πανταχού του σώματος, 
έπειτα ό Καλαμαράς. 

κόρακας ό μέλας ώς κόραξ και όνομα κύριον ό Κόρακας, 
σταφίδας ό έξηραμμένος ώς σταφίς και όνομα κύριον ό Σταφίδας. 
μυζήθρας cu ή κεφαλή όμοια μυζήθρα άποκεκαρμένη έν Τριπόλει και 

άλλαχου, όθεν και Μυτζήθρας και Μυτζη^ραΐοι έν Τριπόλει και Μουζήθρας 
έν 'ίκάρω. 

σανίδας ο πλατύς ώς σανίς και κύριον όνομα Σανίδας έν Θεσσαλία 
('Εφημέριοι Συζητήσεων 1894 8-βρίου 18). 

ψαλίδας ου τα σκέλη δίκην ψαλίδος φαίνονται κινούμενα δια τήν τών 
έσπερίων άμφίεσιν (τούτους ψαλιδοκώλους ώνόμαζον άλλοτε έν Κρήτη) και 
κύριον δνομα Ψαλίδας. 

τσόχας ό λεπτός και τετριμμένος ώς τσόχα, έπειτα ό αγύρτης (πρ3λ. 
geriebener Kerl, περίτριμμα, τρίμμα παιπάλημ' όλον Σοφοκλ. ΑΓαντος) 
και έπειτα κύριον όνομα ό Τσόχας, ό κόκκινης ό κόκκινος βους έν Ηλεία, 
αυτόθι λέγεται τρυγόνης à βους ό έχων τό γρώμα της τρυγόνος, ήτοι 
λευκόφαιον, ομοίως ζώνης ό χοίρος ό περί τήν μέσην μόνον λευκός, 
χιόνης δ5 ό κατάλευκος, και καστανής ό έχων τό χρώμα του κάστανου 
κ. τ. λ. 

μακαρώνας ό όμοιος προς μακαρώνι ήτοι μακρός και ουχί περί τήν 
όσφυν λεπτότερος καί κύριον όνομα Μακαρώνας κ. τ. λ. 

Άν τώρα λάβωμεν προ οφθαλμών πρώτον μεν ότι όπου οί άνθρωποι 
δεν ήξεύρουν γράμματα και δέν'̂  γράφουν συχνά τό όνομα αυτών, ώστε 
δια της συχνής έν τη γραφή χρήσεως να καταστή~. στερεό ν, τρόπον τινά 
ίερόν καί άπαραβίαστον, έκεΐ εύκολώτατα τό άπαξ δοθέν παρωνύμιον δύναται 
να κατίσχυση του -προτέρου ονόματος, όταν μάλιστα όπως πολλάκις συμ
βαίνει, τό οπωσδήποτε δοθέν παρωνύμιον μάλλον του τέως ονόματος χα
ρακτηριστικών καί χρήσιμον είς καθορισμόν καί άνεύρεσιν του κτήτορος 
είναι ή τό πρότερον έπίθετον, όπερ πολλάκις καί άλλοις κοινόν συμβαίνει 
να είναι* έπειτα ότι έν ταΤς κώμαις (οί б' Γ/Ελληνες κατά μέγα μίρος εζων 
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καί έτι ζώσιν κωμηοόν) συνήθως εις μόνος είναι σχοινας, εις οερματας, εις 
καλαμαράς, εις μυλωνάς, εις κρασάς, είς κοσκινάς κ. τ. λ., εντεύθεν το 
του επαγγέλματος τοϋτο δηλωτικόν είναι πολλφ άκριβέστερον χαρακτη
ριστικών των προσώπων τούτων ή το αληθές όνομα έκαστου* αν ταύτα έν-
θυμηθώμεν, τότε κατανοουμεν διατί έν τη μεσαιωνική και τη νεωτέρα 
'Ελλάδι πολυπληθή τοιαύτα προσηγορικά ονόματα είς-ας καθα καί άλλα 
πολλά παρωνύμια άλλως λήγοντα, ί^ίνοντο κύρια ονόματα' οίον Κοσκινάς, 
Τυράς, Σκοίνας, Μέλας, Κρασάς, Γιαουρτάς, Ξινογαλας, Προβατας, Στάμ
νας, Λαδάς, Άμαξας, Καραβας κ. τ. λ. Τα δε άνδρωνυμικά ταύτα ονόματα 
ήδύναντο περαιτέρω προβάντα να γίνωσι τοπωνυμικά' διότι όπου κατωκει ή 
όπου είχε κτήματα λχ. ό Κοσκινάς, ό τόπος εκείνος · έκαλεΐτο (ό τόπος) 
του Κοσκινά, πηγαίνομεν (ει)ς του Κοσκινά, αυτά εδώ είναι του 
Κοσκινά κ. τ. λ., κατά μικρόν δετό μέν παλαιόν όνομα του τόπου έλησ-
μονήθη (μη λησμονώμ,εν ότι οι παρελθόντες αιώνες δεν ήσαν αιώνες γραμ
μάτων καί φώτων!), τό δέ του χ^Ίγζορος έπεκρατησεν" καί έπί πολύ μέν θά 
έλέγετο κατά γενικήν άεί, του Κοσκινά, καλό χωριά 'ναι του Κοσκινά 
κ. τ. λ., έπειτα δέ λησμονηθείσης της παλαιάς σχέσεως, μετά τον θάνατον 
του δόντος τα όνομα Κοσκινά, τούτο εκλήθη καί κατ' ονομαστικήν καί αι-
τιατικήν. Καθ' όν άρα τρόπον έδείχθη έν 'Αθήνας Τομ. Ε', σελ. 236 κέξ. 
4 93 κέξ., 567, 54 9 ότι αί τοπωνυμίαι προήλθον πολλάκις έξ όνορ,άτων 
των φυτών, ούτως άποδείκνυται έν τούτοις ότι δευτέρα τούτων πηγή είναι 
τα άνδρωνυμικά. 

r/Iva δέ μηδείς νομίση ότι ή σχηματισθείσα πενταμερής κλΤμαξ 1) κό-
σκινον, 2) κοσκινάς, 3) Κοσκινάς (άνήρ), 4) Κοσκινά, δ) Κοσκινάς (τόπος), 
είναι πλαστή καί δέν στηρίζεται έπί των πραγμάτων, αναγράφω παρα
δείγματα τίνα ων τά μέν ευρίσκονται εισέτι έν τη τετάρτη βαθμΐδι, ήτοι 
έν τη γενική, τα δέ άφικοντο εις τήν πέμπτην. 

Ά ν δηλ. τις επισκόπηση τήν Στατιστικήν της νήσου Κρήτης τήν υπό 
Ν. Σταυράκι έκοοθεΤσαν ή τον Στατιστικόν καί Χωρογραφικόν Πίνακα του 
κ. Νουχάκι, θά εϋρη πλείστα ς κώμας ώνομασμένας δια των αυτών ονο
μάτων δι' ών και άνθρωποι ή τζροτζρον ή καέ νυν έτι καλούνται. Τούτων 
άλλα μέν φέρονται εισέτι κατά γενικήν ένικου ή πληθυντικού, άλλα οέ κατά 
πάσας τας πτώσεις του έν ф λέγονται αριθμού. '"'Οτι δέ καθα είπον, ή ονο
μαστική τούτων και καθόλου ή κλίσις βάσιν έσχε_τ^__^ν^]ν_καί έκ ταύ
της ώρμήθη, τούτοα άπόδειξιν τρανήν καί άναμφισβήτητον παρέχουσιν όσα 
άπό της πληθυντικής γενικής εις-άδων έσχημάτισαν ένικόν είς-αοος. Ταϋτα 
ευρίσκονται έπί πολλών νήσων* πρβλ. Άρναδος, Μουνταδος, Χατζηραοος, 
Καρκαδος, Δαραμπαδος, Σκλαβαδος, Φαλαταδος έν Τήνω, Κουτσοχειραδος 
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έν Νάξω, Καρτεραδος έν Θήρα, Καλκαδος έν Ζακυνθω, Καραβαδος έν Κε
φαλληνία, Κουνια(δ)ος έν Ίκάρω άπό Κούνια τίνος, όπως έξ ιδιωτικών 
παλαιοτέοων έγγραφων έγώ εμαθον, Βελλοναόος έν Κρήτη. "Ενιασωζουσι 
το-άδων και εκφέρονται μετά του ουδετέρου άρθρου το (γ^ωρίον, μίρο^), 
ώσεί έξ αρχής ήσαν ενικά είς-αδον, πρβλ. Σκουλικαδον, Μαχαιραδον, Μελι-
ναδον, Σαρακηναδον έν Ζακυνθω. Έν πασι τούτοις ή γενική πληθυντική 
είς-άδων, λ. χ. (εις) των Καραβάδων, των Μαχαιράδων, άφου συν τω 
χρόνω έλησμονήθησαν oi χττ\τορις Καραβάδες, Μαχαιράδες, έξελήφθη υπό 
των λαλούντων ώς ενική αιτιατική εις τον Καραβαδον, (τον) Μαχαι
ραδον, εντεύθεν ελέχθη ή ό Καραβαδος κατ' άρσενικόν γένος, όπου το 
ν υ του άρθρου μετά του αρκτικού φθόγγου του εξής ουσιαστικού συναπ-
τόμενον ήτο αίσθητόν, ή το Μαχαιραοον, τα Σαρακηναδον κ. τ . λ., οπού 
το νυ δια την φύσιντοϋ άχολοΌ^οΌντος φθόγγου δεν τμοΰιτο, λ. χ. ιζροη:οΰ 
μ, σ, πρβλ. και ό Ανάργυρος πηγή παρά τίνα ναον έν Ηλεία άπό των 
Αναργύρων = Αναργύρον -Ανάργυρος. Ή δια μόνης της γενικής εκφορά 
των τοπωνυμικών φαίνεται επί μάλλον παραμείνασα έν ταϊς μοναΐς, καί 
'ΐοΰ'το ευλόγως, διότι έν αύταΤς καί τα γράμματα έκαλλιεργουντο όπως 
δήποτε καί γεγραμμένα τα κτήματα αυτών έπ' ονόματι του εις ον άφιε-
ρώθησαν αγίου ήσαν, καί ούτω κατά γενικήν έλέγοντο. πρβλ. Μονή των 
Ασωμάτων (έν ф έν Κρήτη είναι κωμίδιον ο Ασώματος ) , Μονή τών Μη-
νΐατάδων έν Κεφαλληνία, Μονή Μηλαπιδα αυτόθι, Μονή Μπαρπιώτη, Μονή 
Μακελλαρεας, Μονή Δίβρης κ. τ . λ. 

Ούτω λέγονται κατ' όνομαστικήν καί λοιπάς πτώσεις έν Κρήτη πολλαι 
κώμαι καί άλλαι τοποθεσίαι, ων αναγράφω τινάς: (Α)κεραμές, Βαφές, Γα
λατάς, Καλαμας-, Καπνικάρις, καί το θηλυκόν τούτου ή Καπνικαρέα, Καλ-
λικράτης, Κουρνας ( = κουρ(ου)να, άπό του κουρουνός (κορώνη) ό έχων το 
χρώμα της κορώνης), Κρεββατας, Ααρδας, Αιβαδας, Μαρουλας, Μαθές, 
Ξειδας, Πρασας, Πέτρας, Σκοίνας, Σωματας, Φονές κ. τ. λ. κ. τ. λ., άλλα 
δε κατά γενικήν άεί, λ. χ. του Βάμου, του Γάλλου, του Αποδουλου, του 
Ατσιπόπουλλου, του Αγαλλίανου, του Γιαννιού, του Ζερβού, του Μάριου 
κ. τ. λ. Έν τη ελευθέρα Ελλάδι καί άλλαχου λέγονται άλλα μεν κατ' 
όνομαστικήν καί λοιπάς πτώσεις, άλλα δε κατά γενικήν μόνην, ενια δέ καί 
ποικίλλονται εισέτι, πρβλ. Αγαλλίανός (έν Κρήτη κατά γενικήν!), Αλατας 
(νησίς έν τω Παγασητικω κόλπω), Αλέξανδρος, Αράπης καί Αράπιδες, 
Αργυραδες, Αρμεναδες, Ασπιωταδες, Ατσουπαδες, Βαρνάβας, Βαρυπαταδες, 
Βελοναδες, Βιταλαδες, Βλάχοι, Βουνίαταδες, Βουταδες καί Βουτάς, Βρανάς 
(άπό του μεσαιωνικού Βρανά), Γαβράδες, Γαλατάς, Γερμανός, Γεωργαναδες, 
Γιάννιδες, Γκουμαΐοι (ΊΊακουμής έκ του Ί τ . Iaeomo = Ιακώβ), Δαμαλας, 
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Δαυ,ιανός, Δίουμος, Δουκαδες, Κακουοαΐοι, Καλόγερος καί Καλογέοοι, 
Καλυβίτης, Καμινάδες, Καραβας, Καρβουνάδες, Καρουσαδες, Καστελλάνος, 
Κομποταδες, Κοντόσταβλος, Κοπάνας, Κορακαδες καί Κόρακας, Κοσκινάς 
(όροπέδιον έν Ίκάρψ), Κοσμάς, Κουβαρας, Κυπριανός καί Κυπριαναδες, Αά-
ζαρος, Αάκωνες, Λΐάπιδες, Μαρμαράς, Μαρκόπουλλον, Μαυρόπουλλον, Μά
χαιρας, Μελισουργοί, Παλαμάς, Προσκυνάς, Προβατας (ορός ένΧίω),'Ραφ-
ταΐοι, 'Ραφτόπουλλον, ΊΡηγγΐνα, Σγουραδες (Σγουρός), Σελλαδες, Σιμόπουλ-
λον, Σπαθαδες, Τσαγγαραδες, Τσουκαλάδες, Χαλκιόπουλλον κ. τ . λ. κ. τ . λ. 

Πολλφ δε πλείω τούτων εκφέρονται κατά γενική ν, όπως τις ευκόλως 
βλέπει έν τοΤς είρημένοις βίβλίοις' γ^άριν των στερουμένων αυτά αναγράφω 
ολίγα παραδείγματα' Αλέξη, Ά,ντίοχου, Αντωνίου, Αποστόλου, Αργύρη, 
Βαμβακου, Βασιλα, Βλαχάβα, Βραχνού, Βρυώνη, Γαβαθα, Γαβαλα, Γάλατα, 
του Γερακάρι (έν Κρήτη καί κατ' ονομαστικήν ό Γερακάρις κώμη έν Χμα-
ρίω), του Γεράκι, του Γερμανού, Γέροντα, Γεροπέτρου, Γούλα, Γραικού, 
Γραμματικού (καί το Γραμματικόν), του Γρηγόρι, Δεμέστι/α, Δέρματα 
μονή, καί Δερματας άκρωτήριον έν Πηλίω, Δεσπότου, του Δημητράκι, Δο
ξαρά, Δούκα, Δραγάνου, Θερειανου, Καίσαρη, Καλαμαρά, Καλαβροϋ, Κα-
λαμάτη, Καλλέργου, Καλεσμένου, Καλόγερου, Καπανδρίτη, Καρβελα, 
Καρβούνη, Κάρδαμα. Κατακαλου (μεσαιωνικόν), Κατσαρού, Κεφάλα (έν 
Κρήτη Κεφαλαδες. κώμη μεγάλη έν Άποκόρωνα), Κεφαλληνου, Κλάδα, 
Κολοκυθά, του Κονιδάρι, Κοντογόνη, Κοντοδεσπότη, του Κοπανάκι, του 
Κόκκινη, του Κόκκινα, του Κοκκινοπούλλου, του Κοχύλου, Κουτάλα, του 
Κουτσοχέρι, Κυνηγού, Κουτσαλέξη, Κρεββατα έν Άργει, Лаба, Λαοινου, 
Λευκαδίτη, Λειανου, Λογοθέτη, Μανιάτη, Μαρίνου, Μάρκου, Μαυρουδή, 
Μαστρογίάννη, Μαστραντώνι, Μελετοπούλλου, Μελισσουργών, του Μερ-
κούρι, Μεταξά, Μηλαπιδα, Μηλιώτη, Εενοπου'λλου, Παλαμηδα, Παύλου, 
Πετρή, 'Ράφτη, 'Ρούσσου, 'Ρωμανού, Σαϊττα, Σέλλα, Σίμου, Σκιάδα, Σκλη
ρού, Σκυλλογιάννη, Σολωμού, Σπάθα, Στάμνα, Στρέφη, Σύκα, Τριάντου, 
Τρίπου, Τρύφου, Τσουκκαλα, 'Τψηλου, Φιλιππάκι, Φιλάρετου, Φονεα, 
Φράγκου, Φωτεινού, Χαλκεα, Χαροκόπου, Χριστιανού, Χρύσου. 

Των ονομάτων τούτων ουκ ολίγα άναγινώσκονται έν παλαιοτέροις 
μνημείοις. πρβλ. Βρανάς, Δουκαδες, Λρμεναδες, Γαβράδες, Γαλατάς, Έλα-
δας ήδη από του δεκάτου αιώνος έν Πορφυρογ. Ρωμαν. 24 3 και Έλαδαδες 
έν Αθήνας Γ. 44 2 έκ Σπάρτης, Κυπριανός, Σγουραδες, Μελισσουργός, Κα
λαφάτης, Καλλέργου, Καπανδρίτη, Κατακαλου, Κλαοα, (Έ)λαοα, Λογο
θέτη, 'Ρωμανού κ. τ. λ. πάντα μεσαιωνικά ονόματα. Πλείστα δε τούτων 
γινώσκομεν καί άκούομεν καθ' έκάστην, ώστε ουοενος δεΐ μάρτυρος υπέρ 
τούτων. 
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Καί νυν έλθωμεν όθεν ώρμήθημ,εν, είς τον Μυζηθραν* περί τούτου 
λέγω, ότι άφου πάλαι ποτέ κατά τον μέσον αιώνα ώνομάσθη ό τυρός μυ
ζήθρα, είτε πας τυρός, όπως πιθανόν φαίνεται μοι, είτε εί8ος τυρού μόνον, 
δπως σήμερον γίνεται, ό κατασκευάζων και ό πωλών τήν μ,υζήθραν ταυ-
την ήδύνατο νά όνομάζηται καί όντως ονομάζεται και σήμερον έτι εν 
Σύρω καί εν άλλαις νΥ\σοις καί εν Πελοποννήσω και άλλαχου, μυζήθρας . 
Το έπαγγελματικόν τούτο όνομα, ήούνατο όφθαλμοφανώς νά καταστή κύ-
ριον ό Μυζήθρας, καθ' όν τρόπον το τυράς έγένετο Τυρας-Τυραδες έν Σελ-
λίοις του Αγίου Βασιλείου της Κρήτης, ό γιαουρτάς Γιαουρτάς έν'Ικάρω, ό 
γαλατάς Γαλατάς πολλαχου, Εινογαλας έν Χαλκίδι, Προβατας πολλαχου 
κ. τ. λ. 

Καθ' ον δε τρόπον έκ του χόσχινον έγένετο κοσκινάς—Κοσκινάς άνδρω-
νυμικόν-ς' του Κοσκινά καί τέλος ό Κοσκινάς τοπωνυμικόν, σκοινί-σκοινας-
Σκοινας-ς' του Σκοινα-Σκοινας, κέραμος-κεραμεύς-έας-Κεραμεύς-έας-ς' του 
Κεραμέ(α), ό (Α) Κεραμές κώμη έν Κρήτη κ. τ . λ., ούτως ήδύνατο νά 
σχηματισθή, και έσχηματισθη αληθώς, καί έκ του ή μυζήθρα-ό μυζηθρας-
ό Μυζήθρας (άνδρωνυμικόν)-ς' του Μυζηθρα-ό Μυζήθρας. Άλλα θα μ' ερώ
τηση τις ίσως : Άλλ' ευρίσκεται αληθώς το προϋποτιθέμενον άνδρωνυμικον 
ό'Μυζήθρας είτε έν παλαιοτέροις έγγράφοις είτε έν τη νυν λαλουμένη; Εις 
τήν έρώτησιν ταύτην απαντώ, 'ότι καί αν μή εύρίσκετο τα άνδρωνυμικόν ό 
Μυζήθρας, πάλιν μόνη ή έκ τών ανωτέρω παρατεθέντων τοσούτων παρα
δειγμάτων πηγάζουσα αναλογία καί ό τρόπος του σχηματισμού τών τοιού
των τοπικών ονομάτων θα ήρκει, Οπως καταστήση πιθανήν τήν έτυμολο-
γίαν. Νυν б' όμως ευτυχώς ευρίσκεται καί το όνομα, καί τούτο ουχί έν 
τοϊς καθ' ήμας χρόνοις άλλα ίσα ίσα προ της κτίσεως του φρουρίου. "Ηδη 
δηλ. ό κ. Κ.Ζησίου έμνημόνευσεν ένΆθηναςΓ'. 4 8 6 — 7 έκ της Συλλογής 
Miklosicch καί Müller Δ', σελ. 2 1 8 — 2 1 9 ιερέως Αίοντος Μουζηθρα 
ζώντος περί τάς αργίας του 13-ου αιώνος. Αυτόθι ό κ. Ζησίου λέγει 
οτι περί του ονόματος Μυζήθρα πολλά ελέχθησαν άλλα κατά τήν γνωμην 
αύτουν «"Έλλην τις κτήτωρ έκάλεσεν ούτω το παρά τόν Εύρώταν υψηλον 
βουνόν. . . . ότε βεβαίως έκτισε καί πύργον τιμαριωτικόν.. . .». Άλλ' αν τα 
μέχρι τοϋδε μή είναι παντάπασιν εσφαλμένα, ουχί εις τις ^Ελλην, άλλ' οί 
πολλοί, oi περίοικοι, άπονέμουσι κατά μικρόν το όνομα ή το παρωνύ-
μιον άνθρωπου τινός είς τήν χώραν ης ήτο κύριος ό άνθρωπος εκείνος. 
Ό τ ι δε ουδέ πύργος τις έπί του βουνού πρό τών Φράγγων ύπήρχεν 
άλλ απλώς υψηλός βουνός, τούτο λέγει διαρρήδην ο ποιητής του χρονικού 
γράφων ότι ό Γουλιέλαος εύρεν έκεΤ «Souvìv παοάΕενον άπόκου,υ,α είς oooc. . 
ώρισεν επάνω είς το β^υνίν κ' έκτισαν ενα κάστοον. Ουδέ πεοί του έτύαου 
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του Μυζήθρα εκ τίνος μυζήθρα και τούτου έκ του μυζήθρα ήκασέ τι ό κ. 
Ζησίου, διότι ώς φαίνεται ούτε συνήψε το παράπαν τα ονόματα ταύτα ούτε 
την γενεαλογική ν αυτών σχέσιν έξήτασε και έξέθηκεν. 

Έν τω χρονικφ του Μορέως φέρεται πλειστάκις ό τόπος Μυζήθρας, 
άεί ούτω τρισυλλάβως. Όμοίως καί έν τοΐς χρυσοβουλλοις και λοιποΤς έγ-
γράφοις των Παλαιολόγων άτινα ό κ. Ζτ\σίου έδημοσίευσεν έν Άθηνας 
Γ*. 4 34 κέξ" βραδυτερον δε — αγνοώ πότε — συγκοπέντος του άτονου της 
παραληγούσης ασθενούς φθόγγου ι' έγένετο Μυζηθρας-Μυσθρας-Μυστρας!) 
καί τό. έθνικόν Μυστριώτης, ουχί Μιστριώτης όπερ παντάπασιν πλημμελές 
καί παρά τήν ίστορίαν. Ή συγκοπή του φθόγγου τούτου έν άτόνω θέσει (πρβλ. 
ή μυζήθρα δια τον τόνον, άλλ' ό Μυστρας!) ουδέν παρέχει τό θαυμαστόν, 
διότι τό φαινόμενον τούτο της συγκοπής του і παρά τό ρ καί το σ παρατη
ρείται ου μόνον παρά τοίς άγαν φωνηεντοφάγοις^Ελλησι της Βόρειας Ελλά
δος, άλλα καί έν τοΤς μεσημβρινοΐς, τοίς πιστότατα καθόλου οιασφζουσι τά 
φωνήεντα, πρβλ. (χάρτα έν Κύμη=χάριτα, καέχαρτώνω==χαριτώνω== 
ευλογώ, περιβάλλω χάριτι έν Κυπρω, κορφή ήδη παρά Προδρόμω Γ'. 
578), περβόλι-περβολάρις- περβολικά, στάρι-σταρένία, άρλόος έν Θήρα = 
άρυλόγος, κόσκινόν τι κ. τ. λ. άλλα παραδείγματα έν Einleitung σελ. 34 8. 

Είπον ότι πιθανόν φαίνεται μοι ότι ή μυζήθρα έσήμαινε κατ άρχας και 
όπερ ήμεΐς νυν κατ εξοχήν λέγομεν τυρί' έπί τήν είκασίαν ταύτην άγει 
με ή παρατήρησις ότι εί'δη τινά τυρού φέρουσιν ονόματα θηλυκού γένους, 
άτινα όντα τήν αρχήν προδήλως επίθετα άπορεϊται τίνος ένεκα λέγονται 
κατά θηλυκόν γένος. πρβλ. ή μαλάκα — ό χλωρός, μαλακός, τυρός, κο
πανιστή = τυρός τις κατασκευαζόμενος έπί τών Κυκλάοων, της Χίου 
καί άλλαχου (ένιαχου καί δια πιπερεας) κοπανιζόμενος όθεν τό όνομα. 
Ή σύχουμη ούτω καλείται έν Κρήτη ό τυρός ό έπιπλέων έν τφ> ζέοντι 
λέβητι και έκεϊθεν λαμβανόμενος διά τίνος μεγάλου κοχλιαρίου μετά τίνος 
ορρού (ός έν Κρήτη λέγεται Χουμας) καί έσθιόμενος ούτω θερμός. 

Ταύτα βεβαίως θα έσχηματίσθησαν τη παραλείψει του μυζήθρα. Σή
μερον έπί μέν τών Κυκλάδων τό όνομα μυζήθρα ούτε τόν αίγειον ούτε 
τόν χλωρόν τυρόν σημαίνε», άλλα τόν κατασκευαζόμενων δεύτερον, ήτοι 
άφου πρώτον διά της πυτιας πήξουν τό γάλα χλιαρόν ετι ον άμα 
άμελχθέν καί διά του ταράκτου ταράζου αυτό ώστε το πεπηγός νά συσ-
σωρευθή εις μαζάν τίνα καί έξαχθέν έντεθη εις τό τυπεΤον (τουπεΐ), κατα
σκευάζουν ούτως τήν λεγομένην μαλάκαν, ήτις ξηραθεΐσα γίνεται ό τυρός, 
τό τυρί κατ' εξοχήν σήμερον έπειτα τό υπολειφθέν έν τω λέβητι γάλα, 

Ι) Κα\ τόπος Μιζισθρος άναγινώσκεται έν Miklosicch κα\ Müller A'. ριδ'., ου το σθρ 
πιθανώς προήλθεν έκ συμφύρσεως τών δύο σχηματισμών του Μυζήθρας κα"ι Μυστρας. 
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άοου ρίψωσι καί βραχύ μέρος άπήκτου καί δη άγνου γάλακτος, θερμαίνουσι 
μέ/ρι ζέσεως, ου^χιχώς δι' ούδενός οργάνου ταράττοντες αυτό, καί τότε 
ζέσαν χωρίζεται εις τον όρρόν, υγρόν ύποκίτρινον, καί εις στερεάν λευκήν 
ούσίαν, ήτις επιπλέει έπί του όρρου /αϊ λαμβανομένη δια μεγάλου ξυλίνου 
διατρύτου κοχλιαρίου έντίθεται εις μικρότερα τυπεΤα,. ένθα άφιέμενος απο
βάλλει άπαν τό υγρόν καί λαμβάνει το σχήμα του τοπείου. 'Ο ^ζυτιρος 
ούτος· τυρός ό δια της ζέσεως έκ του γάλακτος αφαιρούμενος λέγεται μυ
ζήθρα και εν μεν Κρήτη μόνον εφ' όσον είναι χλωρός, μαλακός φέρει τό 
δνομα τούτο, λεγόμενος και γλυκεία μυζήθρα έφ' όσον είναι άνάλιστος 
καί μυζήθρα απλώς Οταν είναι ήλισμένος'ξηρανθείς δε και εξαχθείς έκ του 
τυπείου ονομάζεται ουχί πλέον μυζήθρα, άλλ' ά(ν)θότυρος, ώς άνθος του 
τυρού, διότι αληθώς παχύτερος πως είναι την σύστασιν* επί δε τών Κυ
κλάδων ονομάζεται μυζήθρα ό τυρός ούτος καί άφου ξηρανθή. Έν Σφακίοις 
της Κρήτης τον δεύτερον τυρόν τούτον δεν έμβάλλουσιν εις τυπεΤα, άλλ' 
εις πίθους μεγάλους ένθα άλατίζουσι καί φυρώσι καί πιέζουσιν αυτόν 
ώστε νά μη έχη κενά έν έαυτφ, καί παρελθόντων τών καυσώνων ήτοι 
άπά του Σεπτεμβρίου μηνός λαμβάνοντες μεταφέρουσι την μαζαν ταύτην 
μαλακή ν άεί διατελούσαν καί ουδέν έχουσαν σχήμα, καί καλουσι μυζή-
θραν, και ξινομυζήθραν διότι δια την έν τω μεταξύ γενομένην χημικήν 
ζύμωσιν καθίσταται υποξυς. 

Ιδιαιτέρας δε παρατηρήσεις άξιαι φαίνονται μοι καί αί ποικίλαί τύχαι 
της αληθείας ταύτης' υπάρχουσα δηλ. πρώτον αύτη έν τοΤς αύτόχθοσιν 
ορθώς υπολαμβάνουσιν ότι τό φρούριον αυτών άπό του τυρού εσχε την 
έπωνυμίαν, ετάφη έπειτα άτόπως υπό τα σκώμματα του ευφυούς Γαλάτου 
Guillet. Ό Δουκάγκιος συνήψεν αύθις τάς ονομασίας ταύτας μυζήθρα-
Μυζηθρας, άλλ' ατυχώς άντιστρέψας τήν σχέσιν αυτών και παράγων τό 
προσηγορικόν έκ του τοπωνυμικού καί ουχί όπως ώφειλε τήν τοπωνυμίαν 
έκ της του τυρού προσηγορίας ήμαρτε του άληθοϋς. Τάς γραμματικάς 
καί άλλας δυσκολίας της γνώμης ταύτης πρό οφθαλμών έχοντες ο τε Κο
ραής καί ό Krumbacher καί αΧλοι έπρέσβευσαν μετά τίνος ύπερκριτικής 
δτι ουδέν κοινόν εχουσι τα ονόματα ταύτα, και άλλοι μεν λ, χ. Κοραής 
Krumbacher, G. Meyer έξήτασαν τό έτυμον μόνου του προσηγορικού, 
άλλοι δέ λ. χ. ό Καππώτας μόνου του τοπωνυμικού, πάντες ούτω χωρί-
ζοντες και διασπώντες άπ' αλλήλων τα φύσει ηνωμένα. Τοιαύτη ή τύχη 
της αληθείας καί τών ταύτην θηρευόντων πολυπλανών ανθρώπων. 

Έν Άθηνα'.ς. 
Γ. Ν. Χατζιδάκις. 


