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ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ» ΤΟΥ Γ. ΖΑΒΙΡΑ; 

Ή τετράγλωσση «Βοτανική 'Ονοματολογία», πού τυπώθηκε στή 

Βουδαπέστη το 1787, παρουσιάζει μεγάλο ένδιαφέρο, άπο πολλές πλευ

ρές. Είναι το πρώτο νεοελληνικό λεξικό της βοτανικής και μάλιστα 

πολύγλωσσο, πού δημοσιεύθηκε. Θεωρείται άπο ορισμένους έργο τοϋ 

Κωνσταντίνου Ί . Ζαβίρα και οχι τοΰ αδελφού του Γεωργίου. Έ π ί πλέον 

ο Κωνσταντίνος Ζαβίρας χαρακτηρίζεται ώς ιατροφιλόσοφος. Ή σύγ

χυση είναι μεγάλη καί, ΐσως, δεν είναι περιττή μια προσπάθεια διε

ρευνήσεως τοϋ θέματος. 

Το 1787 τυπώθηκαν στην Πέστη της Ουγγαρίας τρία βιβλία με 

το όνομα των αδελφών Ζαβίρα: Ή «'Ονοματολογία Βοτανική»1, αί 

1. Ό πλήρης τίτλος τοϋ βιβλίου 
είναι : «'Ονοματολογία βοτανική τε-
τράγλωττος, ήγουν βιβλιάριον οπού 
περιέχει τα ονόματα διαφόρων βοτάνων 
είς τεσσάρας διαφόρους διαλέκτους 
τουτέστιν έλληνικήν, άπλήν, λατινικήν 
και ούγγαρικήν. Συντεθέν εκ διαφόρων 
βοτανικών συγγραφέων παρά τοϋ Κων
σταντίνου 'Ιωάννου Ζαβίρα, εις ώφέ-
λειαν τοΰ 'Ελληνικού μας Γένους, Έν 
Πέστη 1787 ,αψπζ', παρά 'Ιωσήφ 
Λέττνερ». 

Σε σχήμα 16ο, αποτελείται άπο 6 
σελίδες, χωρίς αρίθμηση, μέ τον 
πρόλογο, πού υπογράφεται μέ το ό
νομα: «Κωνσταντίνος Ί . Ζαβίρας ό 
Σιατιστεύς» καί άπο 87 σελίδες, μέ 
την παρακάτω κατανομή: 'Ονοματο
λογία σ. 1 - 63, Index σ. 64 - 76. 
Mutato Tabula σ. 7 7 - 8 7 . Τα τε
λευταία δύο μέρη είναι αλφαβητικά 
ευρετήρια των λατινικών δρων, το 
πρώτο καί τών ουγγρικών, το δεύτερο. 

Το βιβλίο αναφέρουν ό Γ. Ι. Ζα

βίρας, Νέα 'Ελλάς, Ά θ . 1872 σελ. 
247, άρ. στ'., ό Ά . Παπαδόπουλος -
Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θ . 
τ. Β' (1857), σελ. 82, άρ. 199, πού 
μας δίνει πληρέστερα τον τίτλο, ό Κ. 
Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θ . 
1868, σ. 541, ό Em. Legrand, 
Bibliographie Hellénique XVIII s., 
Paris τ. 2 (1928), σ. 479, άρ. 1206, 
πού δίνει καί τήν πληρέστερη καί α
κριβέστερη βιβλιογραφική περιγραφή, 
καί άλλοι. Άπο τους νεωτέρους θα 
σταθούμε στον Άντ. Horvath, Ή 
ζωή και το έργο τοϋ Γεωργίου Ζα
βίρα, Βουδαπέστη 1937, σ. 55 - 59, 
πού κάνει λεπτομερή ανάλυση, στον 
Εύλ. Κουρίλα, 'Ιστορική βιβλιογρα
φία, τ. Α' Ά θ . 1938, σ. 258-259 
καί στον Τ. Γριτσόπουλον, Γεώργιος 
Ζαβίρας, ό Σιατιστεύς, θεράπων τον 
λογίου 'Ερμού και τοϋ κερδώου 
(στο βιβλίο: Πνευματικοί άνδρες της 
Μακεδονίας κατά τήν Τουρκοκρα-
τίαν, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 173 - 174). 
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«Ίατρικαί παραινέσεις»2 καί ή «'Ιερά ιστορία της Παλαιάς και Νέας 

Διαθήκης»3. Το πρώτο αποτελεί πρωτότυπη εργασία. Τα άλλα δύο 

είναι μεταφράσεις. Το ενα, ενός αξιόλογου Ουγγρικού ιατρικού συγ

γράμματος καί το άλλο, άπο τα γερμανικά, ενός διδακτικού βιβλίου με 

θρησκευτικό περιεχόμενο. Οί μεταφράσεις έγιναν άπο τον Γ. Ζαβίρα4 

2. Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, σ. 250» 

αριθμ. ιε', Βρετός, ΝΦ, τ. Β' (1857), 

σ. 82 άρ. 198 (ο τίτλος πληρέστερος), 

Σάθας, Ν.Φ. σ. 541, Ε. Legrand» 

XVIII, τ. 2 (1928), σ. 474, άρ. 

1199, με την πληρέστερη περιγραφή, 

Horvath, σ. 3 7 - 4 0 (με ανάλυση), 

Κουρίλας, τ. Α' (1938), σ. 260 - 261, 

Γριτσόπουλος, σ. 169. 

3. Ό Γ. Ζαβίρας, σ. 250, άρ. ιστ', 

Σάθας, σ. 541, Γ. Λαδάς καί Ά θ . 

Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία. 

Συμβολή στο δέκατο όγδοο αιώνα, 'Α

θήναι 1964, σ. 201, άρ. 177, Γριτσό-

πουλος, σ. 164. 'Από τον ϊδιο τον Γ. 

Ζαβίρα φαίνεται δτι το βιβλίο ξανατυ-

πώθηκε αργότερα. Πρβλ. Δελιαλή Νικ., 

Κατάλογος έντυπων Δημοτικής Βι

βλιοθήκης Κοζάνης, Θεσσαλονίκη τ. 

Α' (1948), σ. 94, άρ. 344, Οπου 

αναφέρεται έκδοση τοϋ 1801, στη 

Βούδα. 

4. Ό πλήρης τίτλος τοϋ ιατρικού 

συγγράμματος είναι: «Ίατρικαί πα

ραινέσεις, εϊς τάς οποίας περιέχονται 

τα πλέον συνεχέστερα καί κοινότερα 

εσωτερικά πάθη, τα σημεία καί ai 

Ίατρεϊαι αυτών,"Ας έξέδοτο εις ούγγα-

ρικον Ιδίωμα ό εξοχότατος και εν Ία-

τροφιλοσόφοις άριστος Patz Σαμουήλ, 

ό και τής 'Ανατομίας της εν Πέστα 'Α

καδημίας διδάσκαλος, νϋν δε πρώτον 

δια κοινήν ώφέλειαν τοϋ Γένους ημών 

μεταφρασθείσαι εις τήν άπλήν ημών 

διάλεκτον παρά Γεωργίου 'Ιωάννου Ζα

βίρα τοϋ Σιατιστέως, τύποις δέ εκδο-

θείααι σπουδή και δαπάνη τοϋ αυτα-

δέλφου αύτοϋ κυρίου Κωνσταντίνου 

Ζαβίρα, Έν Πέστα ,αψπζ', εν τή 

τυπογραφία τοϋ Ίωσήφου Λέττνερ». 

Σχ. 16ο, σ. 16 χωρίς αρίθμηση 

+ 224. Ό τίτλος είναι σαφής καί ώς 

προς την εργασία τοϋ Γεωργίου και 

ώς προς τήν συμβολή τοϋ Κωνσταν

τίνου. Στην αφιέρωση καί στον πρό

λογο αναφέρεται με το δνομά του. 

'Από τήν 'Ιστορία τής Νεοελληνικής 

'Ιατρικής γνωρίζουμε πόσο φτωχή 

ήταν τα χρόνια εκείνα ή ιατρική φι

λολογία, πού ανάγκαζε λογίους, πού-

δεν είχαν τήν ιατρική ιδιότητα, να. 

φροντίζουν για τήν έκδοση ξένων ια

τρικών συγγραμμάτων σε ελληνική 

μετάφραση. Ό Γ. Ζαβίρας γράφει 

στο «Προοίμιον τοϋ μεταφραστοΰ»: 

ήμεϊς όλιγώτερα συγγράμματα ίχομεν 

περί ιατρικής, τοΰτέστι μόνο εκείνα 

τών παλαιών, καί ταΰτα όμως σπάνια, 

καί δύσληπτα τοϊς πολλοίς. Ταύτην 

τήν ϊλλειψιν βλέπων εγώ εις το 

Γένος μας καί ύπό πολλών λίαν παρα

κινηθείς, ηθέλησα να κάμω τον ο

λίγον τοΰτον κόπον δια να μεταφράσω 

το σοφον τοΰτο βιβλιάριον . . .» Έ τ σ ι 

πολύ σωστά ό Horvath, στην ανά

λυση τοϋ βιβλίου πού κάνει, προσθέ

τει δτι : « Ή μετάφραση προσέφερε 

καλές υπηρεσίες τότε στους "Ελληνες 

ιατρούς καί στο μορφωμένο κοινό» 

{Ή ζωή καί το έργο τοϋ Γεωργίου 

Ζαβίρα, Βουδαπέστη 1937, σ. 40). 

Δυσκολευόμαστε να συμφωνήσουμε 

με τον Τ. Γριτσόπουλο δταν στο σχε

τικό μέ το βιβλίο αυτό μέρος τής 

μελέτης του γράφει : «Όπωσδήπο 

φιλογενής διάθεσις ώθησεν εις το έ"ρ-
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καί ώς έ'ργα του θεωρούνται άπ' δλους. Το ΐδιο δμως δέν συμβαίνει 

με την «'Ονοματολογία». 

Ή «'Ονοματολογία Βοτανική» είναι ή πρώτη εργασία του είδους 

αύτοϋ στη νεοελληνική φιλολογία. Με τα 771 λήμματα του ό συγ

γραφέας, επισημαίνει τα βότανα πού έχουν θεραπευτική (φαρμακευ

τική) αξία καί τα αποδίδει σε τέσσερις γλώσσες, στην αρχαία ελληνική, 

στή νέα ελληνική (σε αντιστοιχία στή μια σελίδα, αριστερά), στή 

λατινική καί τήν ουγγρική (ξεχωριστά, στην άλλη σελίδα, δεξιά). 

Γνωρίζει τίς ατέλειες της εργασίας του, γιατί είναι ή πρώτη καί πι

στεύει δτι με τή βοήθεια των άλλων θα συμπληρωθούν τα κενά καί θα 

βελτιωθεί σημαντικά το έργο5. Τήν ίδια εποχή καί ένας άλλος "Ελλη

νας, ό Βυζάντιος γιατρός Δημήτριος Άγκύραμος, συνέγραψε, περί 

το 1780, «Βοτανικον Λεξικον - έλληνικον - λατινικον - γαλλικον -

άραβικόν, περσικόν, καί τουρκικόν»6, άλλα παρέμεινε ανέκδοτο. "Ετσι 

γον. Δέν γνωρίζομεν έν τούτοις υπό 

ποίας συνθήκας εξεδόθη το βιβλίον, 

ποίος έδαπάνησεν δια τήν εκδοσιν, 

διατί έπροτιμήθη τοιούτου περιεχομέ

νου βιβλίον αντί άλλου κλπ.» (Πνευ

ματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά 

τήν Τονρκοκρατίαν, Θεσσαλονίκη 1972, 

σ. 169) . 

Ό H o r v a t h καί γ ια τήν «Ίεράν 

Ι σ τ ο ρ ί α » διατυπώνει τήν υπόθεση 

δτι : «Φαίνεται π ώ ς ό Κωνσταντίνος 

ε'δωκε τα λεπτά καί για τήν εκτύπωση 

καί αύτου τοϋ έ'ργου» (σ. 5 8 ) . 

5. Διαβάζουμε στον πρόλογο: « Ά -

ναγνώστα φίλτατε μη ξενισθής βλέ

ποντας το βιβλιάριον τοΰτο ούτω μι

κρόν, άμορφον καί ατελές, διατί, έάν 

στοχασθής τάς αρχάς δλων των πρα

γμάτων, . . . διό οί περί τα τοιαύτα 

δεινοί άμποτε να μιμηθώσι τήν προ-

θυμίαν μου να διορθώσωσιν αυτό (ουχί 

όμως με χείρα Μώμου ή Ζωΐλου, άλλα 

φιλογενοϋς καί φιλοπάτριδος), να άνα-

πληρώσωσι τα ελλείποντα καί να φέ-

ρωσιν εις τελειότητα» (Πρβλ. Π ρ ο 

λεγόμενα Γ. Κρέμου στον Γ. Ζαβίρα, 

Νέα 'Ελλάς, Ά θ . 1872, σ. ν ζ ' ) . Καί 

σ' άλλο σημείο : «όθεν έστοχάσθην 

να βάλω τινά άπο αυτά [τα βότανα] 

εις τάξιν, καί να γράψω τα ονόματα 

αυτών εις τεσσάρας γλώσσας, όπου 

εις οποίαν δήποτε γλώσσαν άπο αύ-

τάς ανάγνωση τίς κανένα ίατρικον 

βιβλίον, ή οί ιατροί τ φ γράψωσι 

γραμματεία (ρετζέτας) να καταλαμ-

βάνη αυτά με άλλην γλώσσαν όπου 

ά π ' αΰτάς εξεύρη καί ούτω να τοϋ 

γίνηται το καθ ' ενα εύπρόσωπον, 

καί όλίγης τιμής » (πρβλ. H o r v a t h : 

Ή ζωή . . ., σ. 56) . 

Τα 771 λήμματα, στην αρχαία καί 

νέα ελληνική, αναδημοσιεύονται στή 

«Βασική Βιβλιοθήκη», άρ. 5, Γ. 

Κουρνούτου, Λόγιοι της Τουρκοκρα

τίας, τ . Β', 1956, σ. 250 - 266. 

6. Σ . Άριστάρχου, Κατάλογος των 

παρά των Νεωτέρων 'Ελλήνων, άπο 

'Αλώσεως μέχρι τονδε, σνγγραφέντων 

βιβλίων φνσικοϊστορικών, φυσικών, γε

ωγραφικών, Ιατρικών, μαθηματικών 

καί νομικών, Ε Φ Σ Κ , τ . Ι Δ ' ( 1 8 7 9 -

80), σ. 112, άρ. 17. Γράφει γ ι ' αυτό 

σωστά στον πρόλογο του ό Ζαβίρας : 

« ( όσον εγώ ξεύρω ) τοΰτο είναι 
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ό Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς απόκτησε την π ρ ώ τ η επιστημονική εργασία με την 

« 'Ονοματολογία» τοϋ Ζαβίρα. Χρειάσθηκε να περάσουν πολλές δεκαε

τίες, να έλευθερωθή ή ' Ε λ λ ά δ α και να Ίδρυθή το Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο γ ι α να 

έπανέλθη το θέμα τ η ς επιστημονικής διερευνήσεως και ονοματοθεσίας 

των βοτάνων άπα τους ειδικούς επιστήμονες μας καί κυρίως ά π ο τους 

Σ . Κρίνο, Θ. Χελδράϊχ, Θ. Ό ρ φ α ν ί δ η , Σ . Μηλιαράκη, Π . Γ . Γεννάδιο, 

γ ι α να περιορισθούμε στο Ι Θ ' αιώνα. 

Ή « 'Ονοματολογία» δ μ ω ς , με το εξαιρετικό της ενδιαφέρον γ ι α 

τή βοτανική καί τή λεξικογραφία, καί στη σελίδα τίτλου και στον π ρ ό 

λογο αναφέρει γ ι α συγγραφέα τον Κωνσταντίνο ' Ιωάννου Ζαβίρα. 

Π ώ ς δημιουργήθηκε το ζ ή τ η μ α καί ποιος είναι π ρ α γ μ α τ ι κ ά ό συγ

γ ρ α φ έ α ς τ η ς ; 

Ό Γεώργιος Ί . Ζαβίρας (1744 - 1 8 0 4 ) , ό συγγραφέας τ η ς «Νέας 

Ε λ λ ά δ ο ς » , όπως είναι γ ν ω σ τ ό , διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην πνευ

μ α τ ι κ ή ζ ω ή τών Ε λ λ ή ν ω ν στην Ο υ γ γ α ρ ί α κ α τ ά τον I H ' αι. καί κατέλαβε 

εξέχουσα θέση στην Ιστορία τ ώ ν νεοελληνικών γ ρ α μ μ ά τ ω ν . Τ α ενδια

φέροντα του ήταν πλατε ιά . Έ κ τ ο ς ά π ο τήν 'ιστορία τον απασχολούσε 

ή φιλολογία καί ή θεολογία, ή οικονομία καί ή π ο λ ι τ ι κ ή , ή γ ε ω γ ρ α φ ί α 

και ή αστρονομία, ή ιατρική καί ή βοτανική. Ή μεγάλη βιβλιοθήκη 

του αντανακλούσε, άπο τήν άποψη τ ή ς συνθέσεως της , τήν πολυμέ

ρεια του. Τ ο πλούσιο συγγραφικό έργο του ήταν το ϊδιο πολύμορφο. 

Ό πιο έγκυρος μελετητής τ ή ς ζ ω ή ς και του έργου του, ό Ο ύ γ γ ρ ο ς 

'Ανδρέας H o r v a t h ( - 1 9 4 5 ) τόνισε χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά : « Σ τ ο κέντρο δλης 

του τ ή ς ζ ω ή ς στεκόταν ή ε π ι σ τ ή μ η και το βιβλίο» καί δτι «υπήρξε π ρ ω τ α 

θλητής τ ή ς πνευματικής ζ ω ή ς τών 'Ελλήνων τής Ουγγαρίας, κ α τ ά τον 

I H ' α ι ώ ν α » 7 . 

μια αρχή, καί πρώτη απόπειρα όπου 

εγινεν εις το γένος μας περί Βοτα-

νικήν . . .». 

Ώ ς προς τις πηγές πού έχρησιμο-

ποίησε, τα πολυάριθμα βοτανολογικά 

βιβλία τής βιβλιοθήκης τοϋ Γ. Ζα

βίρα, πού αρχίζουν άπο το Θεόφρα

στο καί Διοσκουρίδη καί φτάνουν 

στα πιο σύγχρονα καί είναι γεμάτα 

άπο ιδιόχειρες σημειώσεις, φωτίζουν 

το ζήτημα, άλλα καί το συμπέρασμα 

τοϋ Horvath: «'Ονοματολογία, για 

κύρια πηγή καί ώς ενα άπο τα υπο

δείγματα του (είχε) τον «Νέον Ούγ-

γρικόν Βοτανικόν Κήπον τοϋ Ούγγρου 

βοτανολόγου J. Csapo» (Ονγγροελ-

ληνική βιβλιογραφία, Βουδαπέστη1940, 

σ. 29. Πρβλ. καί άναλυτικώτερα στο: 

Ή ζωή και το έργο τον Γ. Ζαβίρα, 

Βουδ. 1937, σ. 5 6 - 58). 

7. Α. Horvath, Ή ζωή καί το 

έργο τον Γ. Ζαβίρα, Βουδαπέστη 1937, 

σ. 10 καί 6 αντίστοιχα. 
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"Ο Γ. Ζαβίρας στην έργογραφία πού συνοδεύει την αυτοβιογραφία 

του και την όποια κατεχώρισε στη «Νέα Ελλάδα», συγκαταλέγει και 

την «'Ονοματολογία» ανάμεσα στα συγγράμματα του8. Είναι το μονα

δικό άπο τα 16 πρωτότυπα έ'ργα πού έγραψε καί δημοσιεύθηκε δσο 

ζοϋσε. Ή «Νέα Ελλάς», δμως, παρέμεινε ανέκδοτη, ως τα 1872. Ό 

"Ανθιμος Γαζής, στηριζόμενος στα χειρόγραφα της «Νέας Ελλάδος», 

πού είχε τα χρόνια έκεϊνα, αποδίδει την «'Ονοματολογία» στον Γ. 

Ζαβίρα. Γράφει στο «Λόγιο Έρμη»: «Γεώργιος Ζαβίρας ό Σιατι-

στεύς . . . τα συγγράμματα τούτου είσί . . . στ) 'Ονοματολογία Βο

τανική τετράγλωττος, ήτις τύποις έν Πέστη τω 1789, παρά Ιωσήφ 

Λέτνερ εις 8ον»9. Στα συγγράμματα τοϋ Γ. Ζαβίρα τή συγκαταλέγει 

καί ό Κ. Σάθας, πού δπως είναι γνωστό αξιοποίησε τήν ανέκδοτη «Νέα 

Ελλάδα» περισσότερο άπ' ο,τι αναφέρει για τή συγγραφή της «Νεοελ

ληνικής Φιλολογίας» του. Ό έκδοτης τής «Νέας Ελλάδος» τοϋ Γ. 

Ζαβίρα, ό ιστορικός Γ. Κρέμος, στα μικρά προλεγόμενα του θίγει καί 

το ζήτημα αυτό, για να κατάληξη σε δύο συμπεράσματα: Ό Γ. Ζαβίρας 

«αυτός μεν συνέταξε, επέτρεψε δε τω άδελφώ αύτοΰ να έκδώση αυτό 

ως ϊδιον σύγγραμμα» καί δτι «ό Κωνσταντίνος Ζαβίρας, ουδέν συγ-

γράψας ή μεταφράσας, πρέπει να διαγραφή εκ τοϋ καταλόγου των παρά 

Βρετώ λογίων»10. 

• Πρώτος, πού θεωρεί τήν «'Ονοματολογία» έργο τοϋ Κ. Ι. Ζαβίρα, 

είναι ό Α. Παπαδόπουλος - Βρετός. Τήν παράθεση τοϋ βιβλιογραφικού 

τίτλου τή συνοδεύει ή : «Σημείωσις. Ό εκδότης τοϋ Λογίου Έρμου 

κατά το 1811 έτος εσφαλμένως αναγγέλλει, δτι τοϋ περί ου ό λόγος πο

νήματος συγγραφεύς είναι ό Γεώργιος Ζαβείρας. Λανθάνεται επίσης 

λέγων, δτι έτυπώθη κατά το 1789 έτος, δύο δηλαδή ετη αργότερα»1 1. 

Για τον Κωνσταντίνο Ί . Ζαβίρα ελάχιστα στοιχεία γνωρίζουμε. 

Γεννήθηκε στή Σιάτιστα καί έ'ζησε καί αυτός στην Ουγγαρία. Ό Βρε-

8. Ή βιογραφία του: στις σ. 246 -
247. Ή έργογραφία του στις σελ. 
247 - 250. Ή «'Ονοματολογία», στή 
σελ. 247, άρ. στ' καί στην ενότητα «έ-
πονήθησαν δ' αύτω τάδε». 

9. «Λόγιος Έρμης», τεϋχος 15 
Νοεμβρίου 1811 «Γραμματεία νεω-
τερική» (έξακολούθησις), σ. 387-388. 

10. Γ. Ζαιβίρα, Νέα 'Ελλάς, Ά θ . 

1872, σ. λστ'. 
11. Βρετοϋ, Ν. Φ., τ. Β' (1857), 

σ. 82, άρ. 199. Το σπουδαίο εϊνα ι 
ότι ό Βρετός, για τή σύνταξη της 
βιβλιογραφίας του, συμβουλεύθηκε καί 
αξιοποίησε τήν «Νέαν Ελλάδα» τοϋ 
Γ. Ζαβίρα, δπως καί πολλοί άλλοι. 
Ό Βρετος στηρίχθηκε σέ τυπικό, εξω
τερικό επιχείρημα για να γράψη τήν 
«σημείωσα» του. 
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τος μας δίνει το πρώτο σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 'Από αυτό πλη

ροφορούμαστε ότι ήταν αδελφός του Γεωργίου, «διδαχθείς τάς έπιστήμας 

και προ πάντων την Βοτανικήν»12. "Ομως άπο πουθενά δεν υπάρχει 

επιβεβαίωση της. 'Ασφαλώς θα στηρίχθηκε στην «'Ονοματολογία»1 3. 

Ό Άραβαντινος πού στηρίζεται στον Βρετό, προχωρεί πάρα πέρα: 

«'Ιατρός και φιλόσοφος άριστος ό Μακεδών ούτος, ήκμαζε κατά τα 

μέσα της ιη' έκατονταετηρίδος, εκ Σιατίστης ορμώμενος. Υπήρξε δε 

επάξιος αύτάδελφος του Γεωργίου Ίωάν. Ζαβίρά» (Βρετοΰ, Νεοελ. 

Φιλολογία, Β', 266) 1 4 . 'Από πουθενά δμως δεν βγαίνει δτι ό Κωνσταν

τίνος σπούδασε ιατρική 1 5. 

'Ιδιαίτερο λόγο για τον Κωνσταντίνο κάνει και ό Σάθας πού γρά

φει: «Ειχεν ό Γεώργιος άδελφόν, επίσης λόγιον, τον Κωνσταντΐνον 

'Ιωάννου Ζαβίραν, δς τω 1787, έν Πέστη διατριβών, έδαπάνησε κα& 

έπεμελήθη την εκδοσιν δύο συγγραμμάτων του άδελφοϋ του» 1 6. Στον 

κατάλογο πού συνέταξε ό 'Αν. Graf διαβάζουμε τα έξης για ενα χειρό

γραφο: «XXIV, Ούλτέρου διεγερτικον τών βασιλέων» Σ. «Μετεφράσθη 

έκ της Γαλλικής παρά τοϋ σοφολογιωτάτου κυρίου Ευγενίου τοϋ Βουλ-

γάρεως, 'Εν Πετρουπόλει, Ό Κωνσταντίνος Ζαβίρας»1 7. Δεν μπο-

1 2 . Βρετοϋ, Ν. Φ., τ . Β' (1857), 

σ. 266. 

1 3 . Ό Βρετος στο βιογραφικό 

σημείωμα γ ια τον Κ. Ζαβίρα κάνει 

δύο λάθη. Γράφει : « Ί δ έ τους αρι

θμούς 198 και 258» (τ. Β' σ. 2 6 6 ) . 

Στον αριθμ. 198, δμως βιβλιογρα-

φοΰνται οι « 'Ιατρικές παραινέσεις», 

σ. 82, ενώ στον αριθμ. 258 δίνεται 

το έ"ργο τοϋ Δημητρίου Καντεμήρ, 

Συμβεβηκότα . . . Μεταγλωττισθέντα.. 

παρά τον λογιωτάτου Κ. Γεωργίου 

Ζαβείρα, τοϋ εκ Σιατίστης» (σ. 9 9 ) . 

'Επίσης, δέν παραπέμπει στον αριθ. 

199 (σ. 82) και έτσι παραλείπει την 

«'Ονοματολογία», πού φέρει το ό

νομα τοϋ Κωνσταντίνου Ζαβίρα. Κρι

τική γενικότερη τών λαθών τοϋ Βρε

τοΰ κάνει ό Γ. Κρέμος ( λ ε ' - λ σ τ ' ) . 

1 4 . Π . Άραβαντινοΰ, Βιογραφική 

Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, 

'Ιωάννινα 1960, σ. 6 1 , άρ. 138, Κων

σταντίνος Ί ω . Ζαβείρας. 

1 5 . Οι γιατροί διεδραμάτιζαν τα 

χρόνια εκείνα τόσο σημαντικό ρόλο 

στα γράμματα καί την κοινωνική ζωή, 

ώστε ήταν δύσκολο να μήν έπιση-

μανθή ή ύπαρξη ένας γιατροΰ καί 

μάλιστα στην ελληνική παροικία της 

Ουγγαρίας. 

1 6 . Σάθα Κ., Ν.Φ., σελ. 543. ' Ε ν 

νοεί τίς «'Ιατρικές παραινέσεις» καί 

τήν «'Ονοματολογία» (σ. 10, σημ. 

1 7 ) . Βιογραφικά σημειώματα τοϋ 

Κωνσταντίνου, παρόμοια, πού π α 

ρουσιάζουν τον Κωνσταντίνο ώς λό

γιο ή εκδότη και χορηγητή, έγραψαν 

έκτος τών Βρετοΰ, Άραβαντινοΰ καί 

Σάθα, ό Ί . 'Αποστόλου, Ίατορία της 

Σιατίΰτης, Ά θ . 1930, σ. 64, ή Μ Ε Ε 

καί το Λεξικό Παπύρου - Λαρούς. 

17 . 'Ανδρέα Graf, Κατάλογος της 

εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γ. Ζα

βίρα, Βουδαπέστη 1935, σ. 1 1 . (σ. 
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ροϋμε βέβαια νά βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα άπα αυτή τη 

σημείωση, ώς προς το έάν ό Κωνσταντίνος Ζαβίρας υπήρξε πράγματι 

λόγιος. 

Ό Γ. Ζαβίρας δεν απόκτησε οικογένεια. 'Αντίθετα ό Κωνσταν

τίνος είχε για τον ομώνυμο του Κωνσταντίνο. Τον άνηψιό του αυτόν ό 

Γ. Ζαβίρας έκανε γενικό κληρονόμο της περιουσίας του. Τη βιβλιο

θήκη του άφησε στην Ελληνική 'Εκκλησία της Πέστης1 8. 

Για τον Κωνσταντίνο έχουμε δύο στοιχεία ακόμα. Τήν κρίση του 

Γ. Κρέμου πού είδαμε (: να διαγραφή άπό τους καταλόγους των λογίων), 

και τήν πληροφορία του Εύλογίου Κουρίλα δτι «ήν έμπορος»19. 

10 σημ. 1 8 ) : Και σε άλλο χειρό

γραφο τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα: «Ευ

γενίου ιεροδιακόνου τοϋ Βουλγάρεως ... 

Περί των μετά το σχίσμα αγίων και 

θαυμάτων της 'Ανατολικής Ε κ κ λ η 

σίας», σ. 260 - 63 βρίσκουμε τις 

παρακάτω σημειώσεις: «Καί τόδε 

εκ της βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζ α 

βίρα τοϋ έκ Σιατίστης τής Μακε

δονίας 1787 εν τ ω Δούνα Βέτζιε τής 

Ουγγαρίας. 'Ιδού αδελφέ κύριε Κων

σταντίνε, αντέγραψα το τοϋ σοφω-

τάτου Ευγενίου πόνημα, έπεμψε ό 

εξάδελφος πανοσιώτατος κύρ Γαβριήλ, 

άπό το "Αγιον "Ορος, 1786, 'Ιανουα

ρίου 28, εν τη κωμοπόλει Δούνα Βέ

τζιε τής Ουγγαρίας Γεωργίου τοϋ 

'Ιωάννου Ζαβίρα Σιατιστέως» [Ο. 

Füves , 'Ελληνικά χειρόγραφα εκ τής 

βιβλ.ιοθήκης τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα, εν 

Jzentendren (στα Ούγγρ.) , « A n t i k 

T a n u l m o n y o k » , 1961, σ. 2 9 9 ] . 

1 8 . H o r v a t h , σ. 9 κ.ά. Ό O d o n 

Füves δημοσίευσε τή διαθήκη του. 

τελευταία: Zavirasz Gyorgy Vegren-

delete, «Ant ik T a n u l m o n y o k » , τ . 

15 (1968), σ. 9 0 - 9 3 . Δέν είδαμε 

τήν διαθήκη (1 Μαίου 1804) πού 

δημοσίευσε ό Füves . Ό H o r v a t h 

παραθέτει ένα μέρος της στίς σ. 

17 - 19. Και ή νεκρολογία στο «Ma

g y a r Kur i r» (1805, σ. 370) γράφει: 

«"Εκαμε κληρονόμο του το γιό τοϋ 

άδερφοΰ του, γιατί ό 'ίδιος ήταν ανύ

πανδρος» (στον H o r v a t h , σ. 9 ) . 

1 9 . Εύλ. Κουρίλα, Ίατορική Βι

βλιογραφία, τ . Α ' (1938), σ. 258. 

"Ο συγγραφέας, πού είχε στη βι

βλιοθήκη του τήν «Όμνοατολογία» 

και τις «'Ιατρικές παραινέσεις» ση

μειώνει αυτά τα περίεργα, μετά τήν 

παράθεση τοϋ τίτλου: Ζαβίρας Κων. 

Ί . «'Ονοματολογία . . . » . «Είναι ή 

'Ονοματολογία σπουδαία δια τήν πρα-

γματείαν ήτοι το έμπόριον τοϋ και

ρού εκείνου, διότι και ό συγγραφεύς, 

αδελφός τοϋ γνωστού Γεωργίου Ζ α 

βίρα, ήν έμπορος. Κ α τ ' αρχάς μετ ' 

ιδίας σελιδώσεως έν τέλει των ' Ι α 

τρικών παραινέσεων τοϋ Σαμουήλ Ρ ά τ ζ 

(βλ. κατωτέρω)» (σ. 2 5 8 - 5 9 ) . Καί 

μετά τον τίτλο τοϋ « Ρ ά τ ζ Σαμουήλ...» 

προσθέτει: «Μετ' ιδίας αριθμήσεως 

προστίθεται έν τέλει ή Βοτ. 'Ονομα

τολογία, τετράγλωσσος, τοϋ Κ. Ζ α 

βίρα (ώς λεξιλόγιον)», (σ. 261) . "Ολα 

αυτά, δμως, πρέπει νά αποτελούν 

οχι θεμελιωμένα συμπεράσματα, πού 

περισσότερο έχουν σχέση με τή βι

βλιοδεσία τοϋ άρχικοΰ ιδιοκτήτου τών 

δύο βιβλίων. Το λάθος, επίσης, γ ια 

τήν σημασία τής «'Ονοματολογίας» 
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Καί τα τρία βιβλία πού εκδόθηκαν το 1787 είναι έργα τοϋ Γ. 

Ζαβίρα. 'Από τα 16 πρωτότυπα και 19 μεταφρασμένα συγγράμματα 

του, δημοσιεύθηκαν μόνο τα 4, δσο ζοϋσε. Και άπο αυτά τα 3 τον ϊδιο 

χρόνο. Αύτη στάθηκε μια ατυχία για το συγγραφέα και το Γένος. 

Το οικονομικό υπήρξε ή κυριώτερη αιτία. Ό Γ. Ζαβίρας τίς οικονο

μίες του τίς διέθετε για να άγοράζη βιβλία και για να κάνη ταξίδια. 

Ή μετακίνηση του μέσα στην Ουγγαρία και στις γειτονικές χώρες, 

για λόγους εμπορικούς και εκπαιδευτικούς, ήταν συχνή. Το 1787 έ

γραψε στο Βουκουρέστι το σατυρικό έμμετρο «'Ιστορία τοϋ Θησαυρού». 

Το 1787 βρισκόταν στο Ντουναβέτσε, δπου εργαζόταν ώς έμπορος 

άπο το 1782. Ό αδελφός του Κωνσταντίνος βρισκόταν στην Πέστη, 

είχε μια οικονομική ευχέρεια, εκτιμούσε τή συγγραφική εργασία τοϋ 

Γεωργίου και έτσι μπόρεσε να φροντίση για τήν έκδοση των βιβλίων 

τοϋ άδελφοΰ του και να έπωμισθή τίς σχετικές δαπάνες. Στην «'Ονομα

τολογία», επηρεασμένος, 'ίσως, κι άπο τον πατέρα του, πού ήταν και 

στο εμπόριο είναι φανερό. Για το 

δέσιμο στον ϊδιο τόμο των δύο βι

βλίων ('Ιατρικές Παραινέσεις και 'Ονο

ματολογία) έχουμε να παρατηρήσο»με 

δτι το ϊδιο συνέβη και στη Βιβλιο

θήκη τοϋ Γ. Ζαβίρα (Horvarth, σ. 

37), και στη βιβλιοθήκη της μονής 

Μεγίστης Λαύρας, στο "Αγιο "Ορος 

(Legrand, σ. 479). Ή εξήγηση πρέ

πει να άναζητηθή στο δτι εκδόθηκαν 

και κυκλοφόρησαν το ϊδιο καιρό και 

οι αγοραστές τους προτιμούσαν το 

κοινό δέσιμο, πολύ περισσότερο πού 

τους εξυπηρετούσε γιατί ήταν συγ

γενές το περιεχόμενο. Για ένα εί

μαστε βέβαιοι, δτι προηγήθηκαν αϊ 

«'Ιατρικές Παραινέσεις» άπο τήν«Όνο-

ματολογία». Γράφει στο «Προοίμιον» 

των Παραινέσεων. 'Επειδή δεν έχει 

«τα ονόματα των βοτάνων εις τήν 

άπλήν μας διάλεκτον . . . έκρινα . . . 

άξιον να βάλω τα πλείονα εις τήν 

πατρικήν ημών διάλεκτον τήν έλ-

ληνικήν» και «έβαλα εις το τέλος της 

βίβλου καί μίαν έξήγησιν των ονο

μάτων αυτών». Πραγματικά ό «έλεγ

χος τινών ελληνικών ονομάτων, μετά 

εξηγήσεων απλής προς κατάληψιν 

τών απλούστερων» (σ. 215-224) θα 

γινόταν περιττός, άν είχε προηγηθή 

ή «'Ονοματολογία». 

'Ενδιαφέρον μεγάλο, παρουσιάζει ή 

σειρά της εκδόσεως τών τριών βι

βλίων. "Ομως δέν έχουμε σαφείς εν

δείξεις. Ό Γ. Ζαβίρας τα παραθέτει 

στις δύο ενότητες πρωτότυπα: (άρ. στ', 

σ. 247 : 'Ονοματολογία καί μετα

φράσεις, άρ. ιε'' : Ίατρικαί Παραι

νέσεις, άρ. ιστ' 'Ιερά ιστορία, σ. 250). 

Ή αφιέρωση στις «'Ιατρικές παραί

νεσες» 1 Νοεμβρίου 1787 δέ λύνει 

το ζήτημα. Πιο πολύ μας βοηθάει ή 

νύξη τοϋ Γ. Ζαβίρα στον πρόλογο τών 

'Ιατρικών Παραινέσεων (βλ. παρα

κάτω στο κείμενο), χωρίς να μπο

ρούμε να ποΰμε μέ απόλυτη βεβαιοό-

τητα δτι ή σειρά ήταν : Ίατρικαί 

παραινέσεις—>Ίερά 'Ιστορία—^'Ονο

ματολογία. 



Ν. Κ. Βλάχος, «ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ» Γ. ΖΑΒΙΡΑ 25 

φαρμακοποιός, φαίνεται δτι βοήθησε και ό ϊδιος για τή συλλογή των 

λαϊκών ονομασιών. Δεύτερο, υπάρχουν σημειώσεις τοϋ Γεωργίου Ζα

βίρα στα βιβλία του, πού δείχνουν δτι προετοίμαζε άπο πολλά χρόνια, 

το σύγγραμμα αυτό2 0. Τρίτο, άπο την έργογραφία πού παραθέτει ό 

ίδιος και τα βιογραφικά στοιχεία του, γνωρίζουμε το γενικώτερο εν

διαφέρον του για τίς ξένες γλώσσες και τις λεξικογραφικές μελέτες. 

Είχε μάθει 7 γλώσσες. "Εγραψε διάλογους ούγγρο-έλληνικούς. Και το 

σπουδαιότερο «όνομαστικον έμπορικον καί όνομαστικον της φυσικής 

ιστορίας τετράγλωσσον, τουτέστιν 'Ελληνιστί, Λατινιστί, Γερμανιστί» 

καί Ούγγριστί»2 1 πού παρέμεινε ατελές. 

Γι' αύτο βρίσκουμε σωστή τήν εξήγηση πού δίνει ό Horvath · 

«Υποθέτουμε πώς, για ανταπόδοση της οικονομικής βοηθείας πού του 

παρείχε ό αδερφός του, έδωκε τήν άδεια να τυπωθή το βιβλίο υπο το 

όνομα του Κωνσταντίνου. Ό τελευταίος ΐσως με τή συλλογή δημοτικών 

ονομασιών καί ό ΐδιος προσέφερε κάτι στή σύνθεση της «'Ονοματολογίας». 

"Ισως σ' αυτό αναφέρεται μια παρατήρηση του, πού βρίσκεται στο 

«Προοίμιο» τών «'Ιατρικών Παραινέσεων» : «Προς τούτοις ηθέλησα 

να μεταφράσω τα ονόματα τών βοτάνων εις τήν άπλήν μας διάλεκτον, 

ή ελλειψις δμως τών απλών ονομάτων μου άναχαίτησε τήν πρόθεσιν». 

Πάντως ή επιστημονική συνεισφορά του Κωνσταντίνου θά ήταν τόσο ασή

μαντη, ώστε ό άλλωστε πολύ ευσυνείδητος συγγραφέας (ό Γεώργιος Ζαβί-

ρας) δεν θεώρησε αναγκαίο να τον κατάταξη στον κατάλογο τών «πεπαι

δευμένων» τοϋ «Ελληνικού Θεάτρου», ένώ καί ή οικογενειακή περηφά-

νεια καί το αίσθημα της ευγνωμοσύνης θά τον παρώτρυναν να το κάνη, 

αν ό αδελφός του θά είχε αναπτύξει έπιστημονικήν εργασία άξια για να 

20. Γράφει ό Α. Horvath, σ. 58 : 
«Οι ιδιόχειρες σημειώσεις τοϋ Γεωρ
γίου Ζαβίρα δείχνουν πώς αυτός ό 
ίδιος - καί δχι ό αδελφός του - άπο 
τα 1764 μέχρι 1787, δηλαδή κατά 
τή διάρκεια 23 ετών, προετοίμαζε 
το βιβλίο με μεγάλη καί ευσυνείδητη 
επιστημονική εργασία, ώστε με δλο 
το δίκιο του έβαλε καί τοϋτο το βι-

ταξύ τών δικών του τών έρ
γων στην αυτοβιογραφία του». 'Από 
τή νεκρολογία για το Ζαβίρα, πού δη
μοσιεύθηκε στο περ. «Magyar Kurir» 

(1805, σ. 370), πληροφορούμαστε 
δτι: «ό πατέρας του έσπούδασε στην 
'Ιταλία, ήταν φαρμακοποιός καί έμ
πορος» (στον Horvath, σ. 8). Αυτό, 
γράφει ό Horvath, «εξηγεί το οικο
γενειακό ενδιαφέρον τών Ζαβιραίων 
για τή Βοτανική. Τοϋτο το κληρο
νομικό ενδιαφέρον το δυνάμωσε μέσα 
στο Γεώργιο ή έγκυκλοπαιδικέή του 
επιστημονική περιέργεια» (σ. 56). 

2 1 . Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς, σ. 
248. Πρβλ. Γριτσοπούλου, σ. 173. 
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διαιωνισθή τ ' δνομά του στον Παρνασσό των Ελληνικών Γραμμά

των» 2 2 . 

Έκτος άπο τον Βρετο και ό Γ. Κουρνοϋτος στη «Βασική Βιβλιο

θήκη», οπού ανθολογείται ή «'Ονοματολογία», αποδίδει το σύγγραμμα 

στον Κ. Ζαβίρα. Άλλα εδώ ή παραδρομή είναι φανερή, δσο καί αν 

είναι ενοχλητική2 3. Συγκεφαλαιώνοντας σημειώνω δτι, δσοι ασχολή

θηκαν με τον Γεώργιο Ζαβίρα, θεωρούν την «'Ονοματολογία» έργο 

δικό του, καί μόνον ό Βρετός, χωρίς επισταμένη διερεύνηση, διετύ

πωσε την αντίρρηση του, αυτό δμως δεν επηρέασε τήν καθόλου έ

ρευνα24. Ό Κωνσταντίνος Ζαβίρας δεν μπορούμε να ποϋμε δτι ήταν 

ιατροφιλόσοφος. Μορφωμένος, δμως, ήταν, κατανοούσε τή σημασία, 

«του φωτισμοί» του Γένους» καί με κάθε τρόπο βοήθησε τον αδελφό του, 

για να άρχίση να τυπώνη τα συγγράμματα του. Για τήν συμπαράσταση 

αυτή ό Γεώργιος αισθανόταν μια ειλικρινή ευγνωμοσύνη, πού εκδη-

22. Horvath, σ. 58 -59. 
23. Στον τ. Β' (1956) τοϋ συγ

γράμματος Λόγιοι τής Τουρκοκρα

τίας, επιμέλεια Γ. Κουρνούτου, άρ. 5 
«Βασικής Βιβλιοθήκης» καί στή σ. 
249, κάτω άπο το ονοματεπώνυμο: 
«58—Κωνσταντίνος Ζαβίρας 1744— 
1804» δίνονται τα βιογραφικά στοι
χεία τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα. Στο τέ
λος, μάλιστα, προστίθεται: «Δύο άπο 
τα ίργα του τα έξέδωκε ό αδελφός 
του Γεώργιος, πού ήταν καί αυτός 
λόγιος αξιόλογος (βλ. καί σημ. 5). 
Το λάθος δεν διωρθώθηκε στον τε
λευταίο τόμο τής σειράς (τ. 48 ), 
όπου καί το γενικό ευρετήριο. Στο τε
λευταίο δέ βρίσκουμε πολλά ονόματα 
αξιόλογων λογίων. 

24. "Ετσι «ό Δημήτριος Ποστολά-
κας, εν τω αύτογράφω άνεκδότω της 
αύτοϋ πολυτίμου βιβλιοθήκης κατα-
λόγω», συμπεριλαμβάνει τα έργα τοϋ 
Γ. Ζαβίρα καί τήν «Όνοματολογίαν 
Βοτανικήν» (Νέα 'Ελλάς 1872, σ. 
ιστ'). Ό Σ. Άρίσταρχος στον κατά
λογο του γράφει: «18 — Γεωργίου 

Ζαβείρα, 'Ονοματολογία Βοτανική τε-
τράγλωσσος (ελληνική, άπλοελληνι-
κή, λατινική καί ουγγρική), εν Πέ-
στη 1787, εις 8ο» (ΕΦΣΚ, τ. ΙΔ, 
σ. 112). Το Λεξικον 'Ελευθερουδάκη 
(λ. Γ. Ζαβίρας) καί ή Μεγάλη 'Ελ
ληνική 'Εγκυκλοπαίδεια το συγκατα
λέγουν στα £ργα τοϋ Γ. Ζαβίρα. 'Αντί
θετα ό Μ. Στεφανίδης, στή βιβλιο
γραφία των έργων του, Ai φυσικαΐ 

επιστήμαι εν 'Ελλάδι προ τής 'Επα

ναστάσεως, 'Αθήναι 1926, σ. 71, 
αναγράφει τον τίτλο χωρίς σχόλιο. 
Το ϊδιο κάνει καί ή Bibliographia 
Oeconomica Hungriae, Βουδαπέστη 
1934, τ. Ι, σ. 176, με τή σημείωση: 
«δεν κατωρθώσαμε να μάθωμε τί
ποτα για τή ζωή καί την καταγω
γή του» (δηλ. τοϋ Κ. Ί . Ζαβίρα) 
(στον Horvath, σ. 55). Ό Legrand 
(XVIII, τ. 2, σ. 479), με τή σημείωση 
στην «'Ονοματολογία»: «Relié avec 
les «Ίατρικαί Παραινέσεις» du même 
auteur», δείχνει, παρά την ασάφεια 
τής σημειώσεως, δτι τήν θεωρεί 
£ργο τοϋ Γ. Ζαβίρα. 
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λώθηκε με τον τρόπο πού είδαμε. £Υ αυτό, ϊσως, δεν δικαιολογείται 

ή γνώμη ότι ή 'Ονοματολογία «έχει δημιουργήσει εν φιλολογικον πρό

βλημα» και οτι «αϊ έρμηνεϊαι πού δίδονται δεν έχουν λύσει το πρό

β λ η μ α » 2 5 . 

Νικόλαος Κ. Βλάχος 

25. Τ. Γριτσόπουλου, Γεώργιος 

Ζαβίρας, σ. 173. Έκτος άπο τη 

περίεργη τύχη πού είχαν τα ανέκδοτα 

χειρόγραφα τοΰ Γ. Ζαβίρα, έχουμε και 

στα λίγα πού δημοσιεύθηκαν μια πρω

τοφανή περιπλοκή. Τέτοιες ή Νεοελ

ληνική βιβλιογραφία έχει να άναφέρη 

ελάχιστες. Θα σταθούμε σέ μιά. Ό 

Κ. Οικονόμος ό εξ Οικονόμων έγραψε 

το σύγγραμμα Κατάλογος Ιστορικός 

των πρώτων επισκόπων και των εφε

ξής Πατριαρχών της εν Κωνσταντι-

νουπόλει 'Αγίας και Μεγάλης τον 

Χρίστου 'Εκκλησίας. Τυπώθηκε στο 

Ναύπλιο το 1837 και στην 'Αθήνα 

το 1884 με το όνομα τοϋ Ζαχαρία 

Μαθά (1801-1877), επισκόπου Θή

ρας. Το ίδιο έγινε και με το σύγγραμμα 

Άπάντησις αναιρετική προς τήν αύτο-

σχέδιον διατριβήν τον Μισαήλ Άπο-

στολίδου περί τής αρχής και εξονσίας 

των πατριαρχών. 'Αθήνα 1846. Κάτι 

ανάλογο έγινε και με τον Μ. Γεδεών. 
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