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1. Μετά τήν έκτύπωσιν τής μελέτης μου Ή άκληρία είς τά έ'ΰιμα τοϋ ελλη-
νικού λαοϋ (σελ. 28-44) μοί άνεκοινώθη παρά τοΰ ιερέως Παντελή Τζαβέλλα ή κα-
τωτέρω ένδιαφέρουσα περίπτωσις προσλήψεως δευτέρας γυναικός ένεκα στειρότητος
τής πρώτης: Περί τό έτος 1893 ή σύζυγος Χρ. Πέπα, έκ τοΰ χωρίου Σέκουλα
'Ολυμπίας, μή έχουσα τέκνα, έχλευάσθη άπό μίαν συνυφαδα της ώς άκληρη.
Ένεκα τούτου έξωργίσθη καί παρώτρυνε τόν σύζυγόν της νά νυμφευθή άλλην
γυναίκα πρός παιδοποιίαν. Ή ιδία ένδιεφέρθη διά τόν δεύτερον τοΰτον γάμον,
ήλθεν είς συνεννόησιν μετά τίνος νέας έκ τοΰ χωρίου Μάτεσι, ήτις συγκατετέθη
νά γίνη ή δευτέρα σύζυγος. Προσήλθε μετά ταΰτα εις τόν τότε Έπίσκοπον τής
περιφερείας καί έζήτησε διαζύγιον, άπειλοΰσα ότι, αν τούτο δέν έκδοθή, θά πέση
εις τό ποτάμι να πνιγή. Τό διαζύγιον έξεδόθη, έγένετο ό ούτω παρασκευασθείς
γάμος καί έγεννήί)ησαν απόγονοι, έκ τών οποίων μερικοί ζοΰν άκόμη. Ή πρώτη
σύζυγος, ή μεριμνήσασα διά τήν πρόσληψιν τής δευτέρας πρός παιδοποιίαν, διέ-
μενεν ύπό τήν αύτήν στέγην έπέχουσα ί)έσιν πενθεράς, καί αποκαλούμενη παρά
τών οικείων μανάτσι').

Πρέπει έπίσης νά προστεθη, ότι τό έθιμον τής προσλήψεως δευτέρας γυναι-
κός πρός παιδοποιίαν άπαντα καί παρά Βουλγάροις, ώς καί παρ' άλλοις σλαβικοίς
λαοίς. Ή προσλαμβανομένη δευτέρα σύζυγος έν Βουλγαρία ονομάζεται namiest-
nica, ή λέξις δέ αύτη είναι γνωσττι καί εις άλλους νοτιοσλαβικούς λαούς2).

2. Είς τήν μελέτην μου Συμβολή εις τήν Ερευναν τών λαϊκών μέτρων καϊ στα-
θμών (α. 86 στ. 5 - 6) τά περί τής λέξεως τέστα διορθούνται καί συμπληροΰνται ώς
έξης: ....δοχείον ύδατος γνωστόν μέ τό όνομα τέστα, όπερ έκ τής λατινικής λέξεως
testa, άπαντώσης ήδη εις κείμενα τών κλασικών χρόνων μέ τήν σημασίαν άγγείον,
ώς παρ' Όρατίω, Carmina 1, 2ο, 3, ...potabis modicis Sabinum/cantharis,
graeca quod ego ipse testa/conditum levi...s). Ή αύτη λέξις άπαντοί έν Πελο-

') 'Αξιοσημείωτον είναι, δτι είς τήν περιφέρειαν Άνδριτσαίνης 'Ολυμπίας είναι γνωστή
ή λέξις κορκουμπίνα, κονρκουμπίνα (έκ τοΰ λατινικοΰ concubina), συνώνυμος πρός τό ανγ-
γρια, ονγκόρμισσα.

2) Βλ. Fr. S. Krauss, Sitte und Brauch der Sudslaven nach heimischen gedruckten
und ungedruckten Quellen. Wien 1885 σ. 233. Κατά λέξιν namiestnica δηλοϊ τήν
άντικαταστάτριαν.

3) Ευχαριστώ καί έντεΰθεν τους καθηγητάς Δ. Ά. Νοτόπουλον τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ
Hartford καί Δ. Ί. Γεωργακαν τοϋ Πανεπιστημίου Dakota τής 'Αμερικής διά τάς περί τοΰ
έτΰμου τής λέξεως υποδείξεις των.
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ποννήσω (Μεσσηνία, Άρκαδίςί, Κορινθία) καί μέ τόν τύπον τέοα, προελθόντα έκ
τού τέοτα κατ' άνομοίωσιν ')·

Ώς πρός τάς έκφράσεις τάς έξ ένεργειών τού ανθρώπου προερχομένας (λιϋ·α-
ρόπετρα, λιϋαροπέταμα) καί δηλούσας άπόστασιν (σ. 95 σημ. 5 τής άνωτέρω με-
λέτης), ό άναγνώστης παραπέμπεται καί εΐς τούς κατωτέρω χαρακτηριστικούς στί-
χους τής Ίλιάδος (Γ, 10 -12):

Εν τ* δρεος κορυφήσιν Νότος κατέχενεν δμίχλην
ποιμέοιν οϋ τι φίλην, κλέπτη δέ νυκτός άμείνω,
τόσοόν τις τ' έπιλεύσσει δοον τ' επί λάαν ΐησιν.

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

*) Περί τής άνομοιώσεως είς τό συμφωνικόν σύμπλεγμα στ, πίστη>πίση, στολή^>σολή,
βλάστη>βλάση κλπ. βλ. Stam. C. Caratzas, La dissimilation du t dans le dialecte du
vieil Athenes et la valeur du temoignage de Kavassilas et Zygomalas (16^ siecle).
'Ανάτυπον έκ τών Rendiconti, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di
Lettere - Vol. LXXXV - 1952 σ. 1-9.
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