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Ό μύθος τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου, ό τόσον γνωστός, ύπήρξεν ή κατά προτίμη-
σιν ΰπόθεσις καί τών μετά τον Όμηρον ποιητών. Ή παράδοσις όμως του γεγο-
νότος τούτου διετηρήθη ζώσα μετά τάΰτα, κατά δέ τούς Βυζαντινούς χρόνους ό
«Πόλεμος τής Τρφάδος»1) υπήρξε προσφιλές τής ποιήσεως θέμα.

Ή άνάμνησις τοΰ αρχαίου κόσμου διατηρείται ζώσα εις τάς σημερινάς παρα-
δόσεις καί «ό θεσπέσιος αυτός πλούτος τής πνευματικής οφαίρας τοϋ ελληνικού λάου
αντλεί τήν ϋπαρξίν του, κατά μέγα μέρος, άπό τήν παρακαταϋήκην τής αρχαίας
'Ελλάδος»%

Είς δημοτικόν ασμα τής Μάνης (μοιρολόγι τής μάχης τοΰ Δηροΰ)3) φέρονται
οί στίχοι:

* Διά τήν έ'ρευναν τοΰ θέματος ελήφθησαν ύπ' όψιν τά χειρόγραφα τοΰ 'Ιστορικού
Λεξικοϋ και τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου. Αί παραπομπαί γίνονται διά μέν τά πρώτα μέ τήν
βραχυγραφίαν ΙΑ, διά δέ τά δεύτερα μέ ΛΑ, ακολουθεί ό αριθμός χειρογράφου, ή σελίς καί
τό δνομα τοΰ ουλλογέως, όταν τοΰτο είναι γνωστόν. Παραπομπαί είς χειρόγραφα τοΰ Φιλολο-
γικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως δηλοΰνται δια τών γραμμάτων ΚΠ.

Τόν καθηγητήν κ. Γ. Α. Μέγαν δι' ώρισμένας έπί τοΰ θέματος υποδείξεις εύχαριστώ.

ι) Δ. Μαυροφρύδου, 'Εκλογή μνημείων της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, "Αθήνησιν 1866
α. 188-211. Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Ι\ Σωτηριάδον,
Έκδ. Μαρασλή, 'Αθήναι τόμ. Γ(1900) 127 -128.

2) Δ. Ζαχυ&ηνον, Ή ενότης τής ελληνικής ιστορικής παραδόσεως, Νέα Εστία, 'Αθήναι
38 (1945) τεΰχ. 441j σ. 952.

8) Βλ. É. Legrand, Recueil de chansons populaires Grecques publiées et traduites
pour la première fois. Paris 1873 σ. 144-150. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί. άπό τά τραγούδια
τοΰ Ελληνικού λαοΰ, 'Αθήναι 1914 σ. 22 - 24. Α. Π. Δαοκαλάκη, Αί μεγάλαι ίστορικαί έπέ-
τειοι. Μάχη τής Βέργας. Έφημ. «'Εμπρός» 18 καί 19 'Ιουνίου 1926. Κ. Παοαγιάννη, Μανιά-
τικα μοιρολόγια καί τραγούδια, 'Αθήναι 1928 σ. 58-60. 'Απ. Μελαχροινοΰ, Δημοτικά τρα-
γούδια, 'Αθήνα 1946 σ. 62 - 64. Δ. Β. Βαγιακάκον, Οί μάχες τής Βέργας, 'Αρμυρού καί Δη-
ροΰ στο δημοτικό τραγούδι τής Μάνης, Έφημ'. «Ή Φωνή τής Λακωνίας» 'Αθήναι 16 'Ιου-
νίου 1946.
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Οι γι άάρες ολοι ελείπασι,
τ' ήτα στή Βέργα τ Άρμνρον,
δπου Τρφάδα δ πόλεμος
επάαινε1) μερόνυχτα.

Ή διάρκεια καί ή σκληρόχης τής παρά τήν Βέργαν 'Αλμυρού ("Εξω Μάνης)
γενομένης μάχης μεταξύ Μανιατών καί τών στρατευμάτων τοϋ Ίμβραήμ πασσά2)
παραβάλλονται είς τό άσμα τούτο πρός τάς τοΰ πολέμου της Τροίας., Ή λέξις
Τρφάδα έχει ενταύθα έπιρρηματικήν σημασίαν. Ό Ν. Γ. Πολίτης επεξηγών αύτήν
γράφει : «πόλεμος δεινός και μέγας, ώς ό παλαιός τής Τρφάδος»3).

Ή άνάμνησις τών μεγάλων συμφορών της ομηρικής Τροίας διετηρήθη καί
σήμερον. Ούτω, επί τής σημασίας τής μεγάλης καταστροφής λέγονται εν Μάνη αΐ
φράσεις: εγίνηκε Τρφάδα, τά καμε Τρφάδα*). Καί γενικώς προς έπίτασιν της
εννοίας περιστατικού τίνος είναι έν χρήσει αύτόθι καί αί φράσεις: Τά κάμαμε
Τρφάδα0), επάαινε τό πετρακίδι Τρφάδα6) ήτοι έγένετο φοβερός πετροπόλεμος.

'Ομοίως εις τήν Λακεδαίμονα λέγεται: «ϊ® κάμαμεν Τρφάδα ή εγινε Τρφάδα,
παροιμία τήν οποίαν, ώς σημειώνει ό Βενετζ. Ίατρίδης, μεταχειρίζονται έν το>
λέγειν, ότε θέλουν νά δώσωσιν επίτασιν περιστατικού τίνος, οίον: διεακεδάσαμεν
είς τούς γάμους τοΰ Κώστα, δπου εγινε (τό κάμαμεν) Τρφάδα' ϋπάγωμεν είς τήν
πανήγυριν νά τό κάμωμεν Τρφάδα»1).

'Εκτός τής Μάνης καί τής Λακεδαίμονος καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος έπιζή ή
άνάμνησις τών συμφορών τής ομηρικής Τροίας. Ούτως εις τήν Λάσταν τής Γορτυ-
νίας έπί καταστροφής λέγεται ή φράσις: εγινε Τρφάδα8), εις τήν Σάμον έπί μέθυ-
σων: Τά καμε Τρφάδα9), εις τήν Άμοργόν: Τά καμεν Τρφάδα (ή θάλασσα)10), εις

') Έπήγαινε, διεξήγετο.

2) Σ. Χ. Σκοπετέα, Ή εποποιία τών Μανιατών κατά τοΰ Ίμβραήμ πασσά. Μάχαι Βέργας-
Δηροϋ : Σπαρτιατικά Χρονικά, 8 (1945) φΰλλ. 75 σ. 11 -14.

3) Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. σ. 24.

4) Συνών. φρ. εγίνη 6 τόπος ΰάλασσα' πρβλ- τό μοιρολόγι : εγίνη ό τόπος Φύλασσα / καί δεν

είλέπον (βλέπω) τη στε'ρ'ά. Όμοίως : εγίνη τό άλλα - άλλα.

6) Συνών. φράσ. τά κάμαμε ϋάλαααα. Πρβλ. ΙΑ 387, 1382. Κατά μαρτυρίας συγκεντρω-
θείσας εν τφ 'Αρχείφ τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού ή φρ. αΰτη είναι κοινή καί είς. Αίτωλίαν, Ζάκυν-
θον, Γορΐυνίαν, Κρήτην, Μεγίστην καί'Ήπειρον, ενθα καί ή φρ. Τα κάνω λάχανα.

6) Άνακοίνωσις τοΰ συναδέλφου κ. Σ. Χ. Σκοπετέα.

') Δήμος Φάριδος. Έφημ. Φιλομαθών» 5 (1857),σ. 126 Βενετζ. Ίατρίδης.

8) Ν. I. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της. Έν Πΰργφ 3 (1906) 180.

9) Έπ. Σταματιάδον, Σαμιακά. Έν Σάμφ τόμ. 5 (1887) 87.

10) ΛΑ 1357Α, 45. Ε. Ίωαννίδης 1876. Ο
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τήν Κρήνην (Μ. 'Ασίας) : "Ηπαθα τσή Τροιάδας τά κακά ή ήτραύηξα τσή Τροιάδας
τά κακά1), εις τήν Χίον (Καρδάμυλα) : 'Έκαμέν του της Τροιάδος τά κακά2) (τον
έβασάνισε πολύ), ε'ις τήν Σκΰρον δι' ύπερβολικώς μεγάλα καί πολλά κακά ή δεινο-
παθήματα, άτινα διέπραξε ν ή υπέστη τις: "Εκαμε τσή Τροιάδας τά κακά, έπαθε τσή
Τροιάδας τα κακά3) καί εις Γορτυνίαν έπί καταστροφής περιουσίας καί έργασίας-:
"Εγινε Τρωάδα*).

Έκτος τής μεγάλης καταστροφής ή φρ. δηλοΐ καί μεγάλην τρικυμίαν. Παρ' 'Αρι-
στοτέλει Βαλαωρίτη φέρεται ό στίχος: «Τί ξυλοχάλαση εΐν' αύτη! άν ταϋρηκ' ή
Τρωάδα», εΐς δέ τά σχόλια σημειοΰται τό εξής: «Τρφάδα· περιεργοτάτη λέξις κοι-
νοτάτης χρήσεως, σημαίνουσα τήν γένει μεγάλην καταστροφήν, άλλ' είδικώτερον κάί
σννηθέστερον γίνεται χρήσις αυτής πρός χαρακτηρισμόν μεγάλης τρικυμίας·»").

Εϊς τήν Ίθάκην διά τής λ. Τρφγάδα δηλοΰται ό δυνατός άνεμος καί γενικώ-
τερον ή μεγάλη ταραχή : "Εξαφνα έβαλε μία Τρφγάδα*'), εΐς δέ τήν Λευκάδα ή
ραγδαία βροχή : Τί Τρονγάδα ήταν αυτή· νεροποντή7).

Πλήν τούτων ή λ. εύρηται καί ώς όνομα γυναικός· Ούτω, εΐς Άλμυρόν Θεσ-
σαλίας εις τρίπτυχον τής μονής Ξενιάς άναγράφεται ώς όνομα γυναικός ή λ. Τρφά-
δος8), εΐς τήν Εΰβοιαν λέγεται Τρονγάδα (Τρφάς)9) καί εΐςτάς 'Αθήνας Τρφάδα10).

Εις τήν Ζάκυνθον προσέτι έπί παντελούς αρνήσεως είναι έν χρήσει ή έκφρα-
σις : Νά μον έδινες κάί ουλή τή Τρφάδα, δεν τό κάνω ετούτο. Αύτη, κατά τόν
Β. Schmidt, ανήκει εΐς τήν λαϊκήν παράδοσιν, άποκλειομένης επιδράσεως λογίας11).

Εις τόν Πόντον διασώζονται έπί παρομοίας χρήσεως, ώς μαρτυρεΐται έκ τοΰ
'Αρχείου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού καί έκ τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, οί τύποι: Τής
Τροίας, τής Τροιάδας καί τής Τροιάδος.

Ούτω, έπί μεγάλων δυσχερειών ή συμφορών λέγονται εΐς τήν Οινόη ν αί φρά-
σεις: Τής Τροίας τά κακά12), τσή Τροίας τά βάσανα13), είδα κ' έπαθα τσή Τροίας
τά βάσανα14) καί εις τήν Άργυρούπολιν : Της Τροίας τά κακά έσυρα15).

1) ΙΑ 240, 37 Δ. Πουλάκης. a) ΙΑ 230, 109. ΛΑ 692, 109. Σ. Βίος.

') ΙΛ 612α, 66-67. Έμμ. Βαμβακερίδης. ') ΙΑ 90 Τ. Κανδηλώρος.

') Άρ. Ιίαλαωρίτον, Βίος καί "Εργα. Έκδ- Μαρασλή, τόμ. Γ' 'Αθήναι 1907, σ. 363 καί 409.

β) ΙΑ 423, 62. η ΙΑ 540, 36.

8) Ν. I. Γιαννοποίλον, Θεσσαλικά ονόματα άνδρών καί γυναικών άπό τοϋ ΙΣΤ' αιώνος
καί έξης. 'Επετηρίς Παρνασσού IB' (1916) 188.

9) ΙΛ 13, 80. 10) Έφημ. Εστία 9-12-1948-

'*) Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, Leipzig 1871 σ. 18 σημ. 3.

•2) ΙΛ 13) ΛΑ 159, 142 καί 542.

u) ΙΛ 64, 542 ") ΛΑ 930, 34 Ζουντούρης.
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Όμοίως εις τόν Πόνιον επί δεινών συμφορών καί περιστάσεων λέγεται : Τής
Τροιάδας τά κακά1), είς τήν Οίνόην : είδα κ' έπαθα τής Τροιάδας τά βάσανα2)
(έ'παθα τόσα, όσα καί ή Τρφάς), εις Τραπεζούντα επί πλείστων καί μεγίστων κακών,
τά όποια υπέστη τις : Ταή Τροιάδας τά κακά έπαθα3), εΐς Κερασοΰντα όμοίως επί
πολυπαθών φέρεται: Τή Τροιάδας τά κακά έσυρα ή τά βάσανα Επαθα, καί εΐς
Τραπεζούντα: Ταή Τροιάδας τά κακά4).

Εΐς τον Πόντον επίσης επί. τών πολυπαθών φέρονται αί εκφράσεις : Τή Τροιά-
δας τά βάρσανα (πάθεα) έσυρα0), τή Τροιάδας τά κακά ερθαν σο κηφάλι μ 6), τή
Τροιάδας τά κακά έσυρα7), τή Τροιάδας τά κακά (λέγουσι και βάρσανα) έσυρα9).
'Επίσης έπί πλείστων καί μεγίστων κακών εΐς Τραπεζούντα: Τή Τροιάδας τά κακά9),
και έπί μεγάλων ταλαιπωριών εΐς Κερασοΰντα: Τή Τροιάδας τά βάρσανα10).

Παραλλήλως φέρεται ενταΰθα και ό τύπος τής Τροιάδος.

Ούτω, έπί τών πολυπαθών λέγεται ή φρ· τή Τροιάδος τά κακά (πάθεα, βάσανα)
έσυρα11). Εΐς τήν Τραπεζούντα επι τών πολλών καί μεγάλων δυστυχημάτων, τα
οποία υπέστη τις, είναι έν χρήσει ή φρ. Ταή Τροιάδος τά κακά12) η έσυρα τής
Τροιάδος τά κακά13), εΐς τήν Κερασοΰντα έπί τών πολλά ΰποστάντων ή φρ. Τής
Τροιάδος τά βάρσανα έσυρα1*) καί εΐς τήν Κρώμην: έσυρα τής Τροιάδος τά κακά16)·
ΰπέστην τά πάνδεινα, τά πάθη τής Τροίας.

Έκ τής χρήσεως δέ ταύτης τής λέξεως καί τής εναλλαγής τών τύπων Τροίας—
Τροιάδας—Τροιάδος φαίνεται ότι ή φρ. τής Τροιάδας τά κακά δέν εχει καμμίαν
σχέσιν μέ τά κακά ή τά βάσανα τής 'Αγίας Τριάδος16).

1) ΛΑ 775, 16.—930, 34 Άργυρσύπολις. Ζουντοΰρης. Πρβλ. Α. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσ-

σικά! Έρευναι, Άρχεΐον Πόντου 12 (1946) 46. 2) ΛΑ 159, 142.

3) ΙΑ 336, 182 [ΚΠ. 16 (1891) 90. Παρχαρίδης].

*) ΛΑ 421, 392. 4

') ΛΑ 31, 55, 386, Ποντικά, I. Βαλαβάνης, καί ΛΑ 212, 90, 794 Τραπεζοΰς.

6) Π. Μελανοφρύδον, Ή έν Πόντω ελληνική γλώσσα, Βατούμ 1910 σ. 88.

') ΛΑ 31, 68, 585, Ποντικά, I. Βαλαβάνης.

8) ΙΛ [ΚΠ. 127 (1874)] 384. I. Βαλαβάνη, Μνημεία τής έν Πόντφ δημοτικής : Έπχά-
λοφος Β' (1870) τεϋχ. 2 άριθ. 3. 550, 9.

9) ΙΛ [ΚΠ. 7170 (1893)] 15. 'Ανώνυμος.

10) 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας "Ελληνικής έν λ· βάσανο.

11 ΛΑ 31Α, 68, 585. Ποντικά, I. Βαλαβάνης.

") Άρχεΐον Πόντου 3 (1931) 54. Πρβλ. Α. Α. Παπαδοπούλου, ενθ' άνωτ. ΙΛ (I. Παρχαρίδης

Αστήρ τοΰ Πόντου Β (1886) σ. 421.

") ΙΛ [ΚΠ. 254 (1877)] 113. Τραπεζοΰς. I. Βαλαβάνης.

") ΙΛ (ΚΠ). ") ΙΛ (ΚΠ). 16) Α. Α. Παπαδοπούλου, Ένθ' άνωτ.
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Κατά τό Τρωάδος ελέχθη καί Τροιάδος καί κατά to Τρωάδας έσχηματίσθη και
τό Τροιάδας. Δια παρετυμολογίαν «Τροιάδα άντΙ-Τρωάδα διά το Τροία» ερμηνεύει
τήν λ. και ό Γ. Χατζιδάκις έν τη φρ. «είδα κ' ε'παϋα τής Τροιάδας τά βάσανα»1).

"Ηδη όμως παρ' άρχαίοις επί μεγάλων κακών ήρχισε νά χρησιμοποιήται ώς
παροιμιώδης έκφρασις ή άνάμνησις τών κακών τής Τροίας.

Παρά Δημοσθένει, εν τφ περί τής Παραπρεσβείας λόγω3), αναφέρεται ή
φράσις: «Και κακών Ίλιάς περιειστήκει Θηβαίους» καί προστίθεται εν τοις σχο-
λίοις3): «Και κακών Ίλιάς· άπο τών εν Τροία κακών ή παροιμία, επι τών δεινό-
τατα πασχόντων. Φησϊ δε ό ΤενέΜιος ou ενήλλακται ή πτώσις- εδει γάρ ειπείν
Ίλιάδος κακά».

"Οτι δέ καί μετά ταύτα ή έκφρασις ήτο έν χρήσει μαρτυρεί καί ό Πλούταρχος
λέγων : « Φιλόπλοντος ή 'Ελένη, φιλήδονος ό Πάρις· φρόνιμος ό ' Οδυσσεύς, σώφρων
ή Πηνελόπη- διά τούτο μακάριος γάμος ό τούτων και ζηλωτός- ό δε εκείνων Ίλιάδα
κακών "Ελλησι και βαρβάροις εποίησεν»1).

Ώς παροιμίαν αναφέρει αυτήν ό Ζηνόβιος γράφων: «'Ιλιάς κακών: άπό
παροιμίας τούτο ελέγετο επι τών μεγάλων κακών παρόσον εν Ίλίφ μυρία κακά
συνέβη γενέσϋαι»0). Πολύ δέ μετά ταΰτα καί ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης άναφέρων
«ότι δε αί συχναί Ίλιακαι &νσίαι άναγκαίως επί κακοις πνκνόϊς προηγουμένοις έγί-
νοντο, δηλοϊκαι ή παροιμία λέγουσα τό, άει Ίλίφ κακά, λεχ·&εΐσα μεν επί τινι
κακφ ύστερογενέί, ουκ άπάδουσα δε πρός τά 'Ομηρικά, ή δε αυτή προγενεστέρα
εστι τοϋ κακών Ίλιάς, ή άνάπαλιν, αύτη πρός εκείνης εϊρηται- ώς τά γε άλλα μιας
εννοίας είσϊν άμφότεραι»Ϋ').

"Ηδη δέ κατά τόν 17ον αιώνα είναι γνωστή ώς παροιμία ή έ'κφρασις: ε'παϋε
τής Τρφάδος τά βάσανα7).

Τό γεγονός ότι άπό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον διασώζεται ή άνά-
μνησις ιών συμφορών τής Τροίας, χρησιμοποιούμενη παροιμιακώς έπί τών μεγά-

1) Γ. Χατξίδάκι, Φωνητικά - Παρετυμολογίαι, 'Αθηνά 24 (1912) 31, 51.

387. Πρβλ. Αυτόθι 449 και τά «εμοι δε δοκεΐτε άτοπώτατον απάντων αν ποιήααι, εί οτε
μεν τά Θυέατον και τών επι Τροία κακά ήγωνίζετο».

3) Σχόλια είς Δημοσθένην. Περί της Παραπρεαβείας 387, 12. Έκδ. Dindorf.

4) Πλουτάρχου, Ραμικά παραγγέλματα 140 Ρ.

·) P(aroemiographi) G(raeci) Α' σ. 96. Πρβλ. Όμοίως αυτόθι σ. 256 Διογενιανός, καί
α. 182, 271 : Κακών Ίλιάς : Τά έναντία : Άγα&ών ϋάλ.ααοα, έπί πλήθους άγαθων, ώς καί τό
Άγαϋών άωρος καί Άγαΰών μνρμηκία, αυτόθι Β' σ. 2 - 3, 24. Πρβλ. Φώτιος Λεξικόν έν λ.

6) Ευστάθιος, Είς Όμηρον, Δ σ. 444, 22.

7) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι (Warner) Β' 114.
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λων κακών, καταδεικνύει δια μίαν ακόμη φοράν τήν δύναμιν καί συνέχειαν τής
παραδόσεως, τήν οποίαν διά τάς ελληνικάς παροιμίας ήρνήθη ό Krumbacher,
παρατηρήσας ότι μεταξύ τών αρχαίων παροιμιών άφ' ενός καί τών Βυζαντινών
καί νεωτέρων άφ'ετέρου υπάρχει διακοπή τής παραδόσεως, δικαιολογουμένη διά
τής μεταβολής τοϋ βίου καί τών ιδεών τοΰ λαού μετά τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν
και τήν έπικράτησιν τοϋ χριστιανισμοΰΧ).

Ή άνάμνησις τών συμφορών χωρών, πόλεων ή άτόμων ήδη παρ' άρχαίοις
προσέλαβε μορφήν παροιμίας διατυπουμένης βραχυλογικώς διά τών λέξεων κακά,
πάθη, αχη καί άλλων συνωνύμων, οίον πόλεμος κλπ.

Οΰτως έφέροντο τό πάλαι ώς παροιμίαι:

Άζάνια κακά: Έπί τών κακοϊς προσπαλαιόντων2).

Άρχιδάμιος πόλεμος: Έπί τών λίαν πικρών πολέμων3).

Κορίνθιον κακόν: "Ισως διά τάς εταίρας4).

Κνϋνώλεις σνμφοραί: Τοΰτο εΐς παροιμίαν ήλθε διά τά Κυθνίοις συμβάντα0).

Λέρνη κακών: Παροιμία τίς έστιν 'Αργολική, ην άποδιοπομπούμενοι έ'λεγον.
Τά γαρ άποκαθάρματα εΐς τοΰτο τό χωρίον ένέβαλλον6).

Λήμνιον κακόν: Παροιμία, ην διαδοθήναι φασίν άπό τών παρανομηθέντων
εις τούς άνδρας υπό τών γυναικών7).

Ταινάριον κακόν: Τό μέγα καί παρανομούμενον εΐς ικέτας. Οί γάρ Λακεδαι-
μόνιοι τούς καταφυγόντας εΐς Ταίναρον τών Ειλώτων άπαγαγόντες άπέκτεινον8).

Τένέδιον κακόν: Έπί τών πάνυ σκληρών καί απαραιτήτων9).

') Βλ. άντίρρησιν Σ. Κνριακίδον, Ελληνική Λαογραφία. Έν 'Αθήναις 1923 σ. 336 - 337.
Πρβλ. D. C. Hesseling, Έλλην. καί Όλλανδ. παροιμίαι, έν 'Αθήναις 1903 σελ. 6 κέ.

2) P. G. Α' σ. 46 (Ζηνόβιος), 184 (Αιογενιανός). Β' α. 138 (Μακάριος). Πρβλ. Στράβ. Η. 388.

3) P. G. Β' σ. 306 ('Αποστόλιος). Πρβλ. Μ. Έτυμολ. 254. 40. Σονΐδας έν λ. Beklier, Α.G,
1, 450. Θονκ. 2, 19 κέξ.

4) P. G. Β' σ. 180 {Μακάριος). Πρβλ. Στράβ. Η, 378.

') P. G. Α' σ. 107 (Ζηνόβιος). Πρβλ. Σονΐδας έν λ. Κυθνώδης κα'ι Ησύχιος έν λ. Κυθνώλης

6) P. G. Α' σ. 108 (Ζηνόβιος). Β' σ. 122 (Γρηγόριος Κύπριος). Πρβλ. 'Ησύχιος έν λ. Παρά
Φωτίω καί Σονΐδα έν λ. φέρεται καί Λέρνη &εατών άντί τοϋ κακών ΰέατοον' Κρατίνος.

') P. G. Α' σ. 110 (Ζηνόβιος), 270 (Διογενιανός). -Β' σ. 503-504 ('Αποατόλιος), 201 (Γρηγό-
ριος Κύπριος). Πρβλ. 'Ησύχιος, Φώτιος, Σονΐδας έν λ. Πρβλ. 'Ηρόδοτος, VI 1.138.

8) P. G. Α' σ. 329 (Πλούταρχος). Β' σ. 214 (Μακάριος). Πρβλ. Θονκ. 1, 128.

9) P. G. Β' σ. 176 (Μακάριος), 175 (Mantissae Ρroverbiorum). Πρβλ. Στέφανος Βυζάντιος
έν λ. Ελέχθη δέ καί Τενέδιος αν&ρωπος- έπί τών φοβέρας όψεις έχόντων. Πρβλ. Σονίδας καί
Φώτιος έν λ. Όμοίως Τενέδιος ξυνήγορος' άντί τοϋ απότομος· 'Ησύχιος, Φώτιος, Σουΐδας έν λ.
καί Τενέδιον βέλος άντί τοϋ Τενέδιος πέλεκνς.
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Τήνια κακά : Έπί τών άγαν δυσχερών ότι εν Τήν^ τη νήσω όφεις πικροί1).

Τά Θηβαίων πάθη : Δι' δσα οι Θηβαίοι υπό Φιλίππου και μάλιστα υπό 'Αλε-
ξάνδρου «διά φόνου καί σιδήρου καί πυρός»2) έπαθον.

Τά Ίνονς άχη : Αύτη δύο παΐδας έ'σχε, Λέαρχον καί Μελικέρτην, οΐ κατετο-
ξεύθησαν υπό Άθάμαντος3).

Τά Λαβδακιδών πάθη4). Εις δήλωσιν αλλεπαλλήλων συμφορών Ινσκηπτου-
σών εις γένος ή οΐκόν τινα.

Τά Μαγνητών κακά. Έπί μεγίστων καί άλγεινοτάτων κακών παρ' όσον ούτοι
άσεβήσαντες είς θεούς μεγάλων κακών έπειράθησαν5).

Τά Μήδειας πένθη6): Δι° όσα ή Μήδεια, ή θυγάτηρ τοϋ Αίήτου, έ'παθεν.

Τά Νιόβης πάθη1) : Έπί τών μέγιστα παθόντων κακά. Αύτη γάρ ζώσα λίθος
έγένετο έπί τόο τύμβω τών παίδων.

Τά Πελοπιδών πάθη*). Παροιμία εκ τών συμφορών τοϋ οίκου τών Πελοπιδών.

• Τερμέρια κακά. Έπί τών σφόδρα δεινών καί χαλεπών. Άπό Τερμέρου τινός
θηριώδους τήν φύσιν καί ληστού9).

Ώγνγια κακά. Έπί τών οχληρών έπεί συνέβη Κάδμον τόν Ώγύγου διά τάς
θυγατέρας κακοΐς περιπεσεϊν10).

Ανάλογοι εκφράσεις φέρονται καί σήμερον παρά τφ λαώ παροιμιακώς. Διά

') P. G· Β' σ. 49 (Διογενιανός). Πρβλ, Φώτιος εν λ. καί 'Ησύχιος έν λ. ενθα καί Τηνϊα
έ'χιδνα αναφέρεται. Πρβλ. Plinius, Ν. Hist. 4, 12, 22. Ό Ενπολίς ό κωμικός (F.C.A. έκδ. Th.
Kock, 1, 320) αναφέρει: « Τήνος αύτη \ πολλούς έχουσα σκορπιούς εχεις τε συκοφάντας*.

2) Πλουτάρχου, Περί τής.'Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Λόγος II, 342 Β-F (κεφ. 11),
καί 'Αλέξανδρος XI, 25. 'Αρριανον, 'Ανάβασις 'Αλεξάνδρου, Α. ζ-η' Διοδώρου Σικελιώτον,
βιβλ. ΙΖ κεφ. 13. 3, 14.

3) Σουΐδας έν λ. Πρβλ. Παυσαν. I, 42, 7. 44, 7 —Ευριπ. Μήδεια 1284. Πίνδαρ. Όλνμπ. Β. 28.
Όβίδιος, Μεταμορφ. IV, 518-542.Art. Poet. 123.Έλέγετο δε καί τά Ίνονς πά&η, Πλούχ., Κάμ. 5.

4) Ή παροιμία άπό τών συμφορών τοϋ γένους τών Λαβδακιδών.

') P. G. Β' σ 657 (Άποστόλιος). Σανίδας έν λ. Πρβλ. Θέογνις 603, 1103, Στράβ. 14, 647.

") Άν&ολογία Παλατινή, XII, 2.

') P. G. Β' σ. 544 - 545 (Άποστόλιος). Πρβλ. Ίλιάς Ö, 602-618. Πρβλ. Παυσαν. I, 21, 3.
"Ανθολογία Παλατινή Χ, 47. XII, 2.

8) Πλάτωνος, Πολιτεία II, 380 Α. Έλέγετο καί τά Πελοπιδών κακά. Σοφοκλ., 'Ηλέκτρα
1497-1498.

9) P. G. Β' σ. 215 (Μακάριος), 665 (Άποστόλιος). Α' σ. 162, 309 (Διογενιανός). Πρβλ.
Πλούτ. θησεύς ΙΑ. "Ησύχιος, Σουίδας έν λ. καί Φώτιος έν λ. Τερμέρια.

10) P. G. Α' α. 466 (Affendicis). Πρβλ. Φώτιος, 'Ησύχιος, Σουίδας έν λ. καί Αίσχυλ. Πέρσ,
37, 974,

\
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τούτων ό λαός κπεζήτησε νά χαρακτηρίση μεγάλα ή διαρκή δεινά διά παρομοιώ-
σεως aUtröv πρός κοινώς γνωστά, όπως ακριβώς καί τό πάλαι.

Ούτω, εις δήλωσιν υπομονής, καρτερίας καί αντοχής επί λίαν δυσμενών περι-
στάσεων, άτυχημάτων ή εχθρικής επιθέσεως ευχρηστεΐ είς Μέσα Μάνην (τ. δ.

Μέσσης) ή έκφρασις :

'Εγώ είμαι ή Βέργα}) τ Άρμυροΰ
κί oga με βροναι τά μποροϋ2).
Αύτη είναι απόσπασμα παλαιοτέρου μοιρολογίου, λησμονηθέντος τοϋ περιε-
χομένου του, τοϋ οποίου ή άρχή έχει ώς εξής:

Με λέσι3) τι4) êà σκοτωθον,
γιατί τι5) νύχτες περπατού,
μα γώ είμαι ή Βέργα τ 'Αρμυρού,
κι δσα με βροϋσι τά μπορον .. .6)
Καί έξ άλλων έπίσης μοιρολογιών καταδεικνύεται ότι ή άνάμνησις τής μάχης
τής Βέργας διατηρείται ζωηρά παρά τφ λαφ7).

') Ή λ. βέργα έκ τοΰ λατιν. virga ('Ιστορικόν Αεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής έν λ.), δηλοΐ
κλάδον καί μεταφορικώς τοιχον έχοντα πολεμίστρας, όπισθεν τοϋ οποίου κρυπτόμενοι μάχονται,
προμαχώνα ('Αθήναι, Λακωνία). "Ενεκα τής σημασίας ταύτης εϋρηται καί ώς τοπωνυμικόν.
'Εν Μάνη, Βέργα ή, λέγεται τόπων, παρά τό 'Αλμυρόν άπό τοΰ έν αΰτφ μακροΰ τοίχου (Ν. Βέη,
Ό Γεώργιος Τερτσέτης καί τά απομνημονεύματα τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη. Έκδοσις Έφημ.
«Νέος Κόσμος», 'Αθήναι τεΰχος Β' (1934) 161 : «"Οταν έλειπε ό Ίμπραιμης στο Μισολύγγι οί
Μανιάταις εφκειαοαν είς τον 'Αρμυρό .. . έ'να ταμπούρι όννατο άπο τό πέλαγος έ'ως είς τόν βράχον,
εκράταε έως έ'να μίλλι), ενθα έγένετο ή σύγκρουσις τών Μανιατών μετά τών στρατευμάτων τοΰ
"Ιμβραήμ (1826). «■' Ο Ίμπραΐμης εστειλε τόν κεχαγιάν του να ματακτυπήση την βέργαν είς τό
'Αρμυρό (Ν. Èé>j, ένθ' άνωτ. σ. 162). Ή άντοχή τοΰ τοίχου καί τό πείσμα τών άμυνομένων
Μανιατών απέτρεψε τήν είσβολήν καί έσωσε τήν χώραν άπό τόν άνδραποδισμόν. Τό κατόρ-
θωμα τούτο έγένετο θέμα τής έν Màvg ποιήσεως (μοιρολογιών), διε;ηρήθη δέ καί μετά ταΰτα
άνάμνησίς του παροιμιακώς ώς ανωτέρω.

') Πρβλ. Τό παρ' άρχαίοις έπί τών καρτερών λεγόμενον Άλκήστιδος ανδρεία, P. G· Β'
σ. 273 ('Αποστόλιος). 3) Λέγουν. .4) δτι. δ) Τίς, τάς. β) 'Εκ τής άνεκδότου συλλογής μου.

') 'Εκ τής ανεκδότου συλλογής μου παραθέτω μόνον μερικά αποσπάσματα μοιρολογιών
σχετικά πρός τό ιστορικόν τούτο γεγονός.

Ούτω, έπαινοΰσα νεκρόν συγγενή της, Ήλίαν τό δνομα, ή Μανιάτισσα μοιρολογεί :

Ε Αία επά, ε Αία εκεί
καστέλλι μον και πυργαντή,
" ε Αία παντοκράτορα,

και Αία Βέργα τ 'Αρμυροΰ ...

'Αλλαχοΰ δέ άλλη μοιρολογεί : "Ε Αία Βέργα τ' Άρμνρον,

προσκυνά βράδυ άποταχςα
γιά νά ν δ Αίας ζωντανός,
τ ό πύργος έγκρεμίστηκε
κ' εμπούκαρε μέσα ή Τουρκιά.
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Παροιμιακφς επίσης επί σκληράς συγκρούσεως λέγεται είς Μέσα Μάνην ;

Ό πόλεμος εγίνηκε, σά νά τ αν ε Μπιζάνι,
ή εγίνηκε καβγάς, σά νά τανε Μπιζάνι,
έκ τοϋ σκληρού πρός κατάληψιν τοΰ Μπιζανίου άγώνος κατά τούς Βαλκανικούς
πολέμους J). Αυτόθι διά τής λέξεως Μπιζάνι χαρακτηρίζεται και τόπος οχυρός καί
άπόκρημνος, οίον : έναι Μπιζάνι, δέ μπορεί νά μπή τίποτα.

Όμοίαν χρήσιν έχει έκφρασις ληφθείσα ώσαύτως έκ μοιρολογίου :

Έγίνη το Φοκαλωτό 2),
ή Λάρισα κί ό Δομοκός.

Όμοίως παροιμιώδεις εκφράσεις προήλθον καί έκ τών ονομάτων τραγικών
προσώπων τής δημώδους· φιλολογίας καί τής καθόλου παραδόσεως. Ούτω, εις ερω-
τικά ςίσματα άνευρίσκομεν στίχους εΐς παροιμιώδη έκφρασιν, πρό πάντων άναμνήσεις
τοΰ έπους τού Έρωτοκρίτου «διότι σνχνάκις είς λιανοτράγουδα οι δυσ έρωτες παρα-
βάλλουσι τά ερωτικά πάθη τον Έρωτοκρίτου και τής Άρετούσης προς τά ΐδ<α»8). Κοι-
νοτάτη εΐναι ή έπφδός:

Τοϋ Ρωτόκριτου τά πάθη,
ήπαθα γιά μιάν αγάπη 4).

Παρά ταύτην φέρονται καί στίχοι, άναφερόμενοι εις τούς έραστάς τού έπους, ώς:
Τά πάθη μον δέν τά 'πάθε, μηδέ ή 'Αρετούσα,
πον 'γάπα το Ρωτόκριτο και τήν ετνραγνοϋσα 6).

Καί σήμερον ώς παροιμιώδης έκφρασις λέγεται : «έπαθε τοϋ Ρωτόκριτον τά πάθη»6).

') Πρβλ. καί τό παρ' άρχαίοίζ 'Αρχιδάμιος πόλεμος· επί των λίαν πίκρων πολέμων.

Ή λ. έν Μάνη ώς τόπων, καί ώς δνομα χωρίου. Επίσης ώς τόπων, αί λ. Φοκαλιώνας
ό, καί Φοκαλόχωρα ή. Πρβλ. Ριγανόχωρα η. Παρωνύμιον αυτόθι καί Φοκαλάς, ό (=ό καπνί-
ζων άντί καπνοΰ φοκάλι). %

3) Ν. Γ. Πολίτου, Έρωτόκριτος, Λαογραφία Α (1909) σ. 23.

4) Σ. Ξανύουδίδου, Έρωτόκριτος, Ήράκλειον 1915 σ. CLXVI. Ν. Γ. Πολίτης, έ'νθ' άνωτ.

5) Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ.

6) Μύκονος. Πληροφορία κ. Σ. Μάνεση. Όμοίως λέγονται :

Τα πάϋη οον δεν τά παϋε μη δ ε ή γι Άρετοναα,
οντεν την είχα 'ς τη ψ'λακη και την ετνραγνοϋσα.

(Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. σημ. 3. Πρβλ. αυτόθι 'Αθηναϊκόν δίστιχον:
"Ας ε χ ω τήν υπομονή ωσάν τήν Άρετοναα,
π' αγάπα τον Ρωτόκριτο καί τήν έτυραννονσα.
ή 2α πάϋη τοϋ Ρωτόκριτου ε'παϋα γώ γιά σένα,

νά μήν τα πύ,ϋη Χριστιανός καί κάϋε μάννας γέννα.

(Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. 26. Πρβλ. Σ. Ξαν&ουδίδην, έ'νθ' άνωτ. — ΙΛ 371, 147 Κύθνος
Φ. Κουκουλές. ΙΛ[ΚΠ] 223, 27 Νίσυρος. Α. Χ. Ζώης, Λεξικό ν Ζακύνθου σ. 1104).
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Παροιμιακός λέγονται επίσης : Τραυοϋ τοϋ Καί τά βάσανα· επί τοΰ διαρκώς
βασανιζομένου1). Φωνάζει σάν τον Κάϊ· επί υποφέροντος εκ πόνων καί κραυγάζον-
τος2). "Επαθε δσα επαθε δ 'Αγγελής στο καράβι· έπί υφισταμένων πολλά βάσανα3).

Εις παροιμιώδη εκφρασιν μετέπεσε σήμερον εις τήν Ζάκυνθον και ή φράσις :
Τον 'Απολλώνιου τά κακά*), διά τούς πολλά βάσανα ΰποστάντας ή Τρανάει τ Άπολ-τ
λώνιον τά κακά5), επί τών υπερβολικά υποφερόντων.

Πλήν τής Ζακύνθου καί εϊς Χάβαρην τής "Ηλιδος μαρτυρεΐται ή φρ : «Έπέρασε
τον 'Απολλώνιου τά βάσανα», διά τήν οποίαν ό Ν. I. Λάσκαρης6) λέγει ότι «είναι
ζακννθία ή παροιμία, ήν ήκονσα παρά τής κ. Άδριάνας χήρας I. Παστού (1910),
ήτις ουδέν περι 'Απολλώνιου και τοϋ περί τούτου μύθου εγίγνωσκεν».

Ή παροιμιώδης αΰτη έκφρασις είναι άπήχησις ελληνικού λαϊκού μυθιστορή-
ματος, γραφέντος πιθανώτατα κατά τόν Γ'μ. Χ. αιώνα και έχοντος ήρωα τόν Άπολ-
λώνιον τόν Τύριον').

Εις τά Κύθηρα τό μυθιστόρημα τοΰ 'Απολλώνιου σώζεται ώς παραμύθι8).
Κατά πληροφορίας μου9) και είς τήν Ζάκυνθον διηγοΰντο παλαιότερον «τοΰ 'Απολ-
λώνιου το παραμύθι», έκ τοΰ όποιου προήλθε καί ή ανωτέρω παροιμιώδης φράσις.

20-4 ? 1949

ι) Μέσα Μάνη.

') Μύκονος. Πληροφορία κ. Σ. Μάνεση. Πρβλ. Σονΐδας έν λ."Αβελ: Ό ΚάΧν δε γεωργός
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*) A. Χ. Ζώης, Λεξικό ν σ. 1140.

') Αύτόθι β. 1146.

6) Λαογραφία Β (1910) 451.

7) Κατά τόν Krumbacher, ένθ' άνωτ. σ· 136, τό έλληνικόν πρωτότυπον τοΰ μυθιστορήμα-
τος άπωλέσθη, ή δέ σωξομένη παραλλαγή τούτου υπό τόν τίχλον Άιήγησις πολυπαΰοϋς 'Απολ-
λώνιου» προέρχεται έκ Λατινικής διασκευής αύτοΰ μετά χριστιανικών καί ρωμαϊκών στοιχείων,
τήν οποίαν ό ίδιος υποθέτει συνταχθεΐσαν κατά τόν 6ον μ.Χ. αιώνα. Κατά τούς μέσους αιώνας
τό Λατινικόν μυθιστόρημα τοΰ 'Απολλώνιου άπέβη περιζήτητον λαϊκόν βιβλίον, άπό δέ τοΰ
ΙΣΤ' αιώνος διά τών Βενετικών έκδόσεων διεδόθη εύρύτατα.

") Σ. Ε. Στά&η, Τό παραμύθι τοΰ 'Απολλώνιου, Λαογραφία Α (1909) 71 - 77, 683, 685.

") Παρά τής έκ Ζακύνθου δεσποινίδος Μαρίας Βίτσου·


