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νους έποίκους στην Ελλάδα. Σέ πολλές περιπτώσεις έξ άλλου δανείων λέξεων στή γλώσσα 
μας πρόκειται περί έ μ μ έ σ ω ν σλαβικών δανείων λέξεων: ή λέξη ζακόνι π.χ. (συνή
θεια, άγραφος νόμος) προέρχεται από τήν αλβανική πού μέ τή σειρά της τή δανείστηκε 
άπό τήν σλαβική· καστραβέτσι (άλβ. kastravecë ζσλαβ. krastavica (=άγγούρι), κ.λ.π.

"Ας γυρίσουμε όμως στήν έπιγραφή. Τό σλαβικό όνομα τοϋ κάστρου, όπως μας τό 
παραδίνει ή έπιγραφή δημιουργεί προσκόμματα σέ κείνους πού θέλουν νά βγάλουν συμ
περάσματα σχετικά μέ τό πού ανήκαν γλωσσικά (καί κατά συνέπεια έθνικά) οί κάτοικοι 
τού κάστρου τόν ιγ' αί., όταν γράφτηκε δηλ. ή έπιγραφή. Ή σλαβική ονομασία τοϋ χωριού 
Kürcovo εγινε Kricuva στήν έπιγραφή, δηλ. όπως τήν έπρόφεραν οί έλληνόφωνοι κάτοικοί 
του καί όπως τήν ακούσε ό Σλάβος πού λάξευσε τήν έπιγραφή τόν ιγ' αί.: τό παχύ c εγινε 
c (τσ) στήν ελληνική προφορά καί τό άτονο o)>u (ου), σύμφωνα μέ ενα φωνητικό φαινόμενο 
πού, όπως είναι γνωστό, είναι χαρακτηριστικό για τά βόρεια έλληνικά Ιδιώματα. Τά διδά
γματα αύτά τής έπιγραφής είναι νομίζω εύγλωττα καί θά έπειθαν κάθε καλόπιστο μελετητή 
τής έπιγραφής ότι οί κάτοικοι τής περιοχής τοϋ κάστρου ήταν πλέον τόν ιγ' αί. έλληνό- 
φωνοι.

ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΙΓΚΟΤΔΗΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή έγκατάστασις Δυτικοευρωπαίων, αποκλειστικός σχεδόν έμπορων, εις τήν Θεσσα
λονίκην σημειοΰται κατά τήν περίοδον των διομολογήσεων μεταξύ τής όθωμανικής αύτο- 
κρατορίας καί τής Γαλλίας1. Τω 1644 ένεφανίσθησαν εις τήν μακεδονικήν πρωτεύουσαν 
καθολικοί λατινόρρυθμοι κληρικοί, άνήκοντες εις τό Τάγμα τών ’Ιησουιτών, άνευ όμως 
επισήμου άναθέσεως έκκλησιαστικών καθηκόντων παρά τού Γάλλου βασιλέως, ό όποιος 
ήτο προστάτης όλων γενικώς τών καθολικών εις τήν οθωμανικήν αυτοκρατορίαν. Έξ έκ- 
θέσεως τοϋ ’Ιησουίτου π. Isaac d’AuItry (Μασσαλία 7-10-1650)2, ύποβληθείσης εις τόν γε
νικόν ήγούμενον τοϋ Τάγματος π. Piccolomini, πληροφορούμεθα ότι τφ 1644 ή Μονή Με
γίστης Λαύρας τοϋ Αγίου Όρους είχε παραχωρήσει εις τούς π. Ίησουΐτας ήρειπωμένον 
ναΐδιον έν Θεσσαλονίκη, άλλ’ ή αμέλεια τού τότε Γάλλου προξένου3 4 καί ό έκραγείς ένε- 
τοτουρκικός πόλεμος έματαίωσαν τήν έπισκευήν τοϋ ναϊδίου καί τήν μόνιμον έγκατάστα- 
σιν καθολικής άποστολής. Οί π. Ίησουΐται ήλθον έκ νέου εις Θεσσαλονίκην τώ 1650 καί 
1693, έν έτει δέ 1706 άνέλαβαν τό έντός δωματίου τοϋ γαλλικού προξενείου λειτουργούν 
παρεκκλήσιον καί έγκατεστάθησαν μονίμως μέχρι τής διαλύσεως τού Τάγματός των παρά 
τοϋ πάπα Κλήμεντος XIV τώ 17731. Τω 1740 άνετέθη εις αύτούς έπισήμως ή διεύθυνσις τής

1. Y ν. - J. Dumon, Τό μητρώον βαπτίσεων τής Καθολικής ’Εκκλησίας Θεσσαλο
νίκης, 1702-1725, «Μακεδονικά», τ. 11 (1972), σ. 39.

2. Δημοσιευθείσης παρά τοϋ Π. Γ ρηγορίου, Σχέσεις Καθολικών καί ’Ορθοδό
ξων, Άθήναι 1958, σ. 162.

3. Έκ τής πληροφορίας αύτής καθίσταται βέβαια ή ϋπαρξις Γάλλου προξένου εις τήν 
Θεσσαλονίκην ήδη προ τής λήξεως τού πρώτου ήμίσεος τού Που αίώνος, ένφ κατά τόν 
Ν. S ν ο r ο η ο s, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956, σ. 145, ό διορισμός 
τοϋ πρώτου Γάλλου προξένου εις τήν μακεδονικήν πρωτεύουσαν έγένετο τω 1685.

4. Π. Γ ρηγορίου, έ.ά., σ. 100, σημ. 4.
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καθολικής ένορίας1, ή όποια όμως έστερεΐτο ναού. Τό γαλλικόν προξενεϊον, το όποιον 
εύρίσκετο εις τήν θέσιν τοϋ σημερινού νοσοκομείου «"Αγιος Παύλος» τής Μονής των ’Α
δελφών τού ’Ελέους (πρώην «Γαλλικόν», όδός Φράγκων 17), παρεχώρησε τμήμα τοϋ κή
που του καί αί έργασίαι θεμελιώσεως ήρχισαν τήν 12ην Αύγούστου 17432 εις τον χώρον

ένθα σήμερον ό καθολικός ένοριακός ναός τής ’Ασπίλου Συλλήψεως (Φράγκων 19), πα- 
ρουσίμ τών πρώτου (έκτελοΰντος τότε καί χρέη προξένου) καί δευτέρου τή τάξει έπιτρό- 
πων (Députés de la nation, «δεπουτάτων» ώς μετεφράζετο ό όρος) τής συσσωματώσεως τών 
Γάλλων έμπορων Θεσσαλονίκης (nation)3. Ταϋτα πληροφορούμεθα έξ ανεκδότου έπιγρα-

1. Π. Γ ρηγορίου, ε.ά., σ. 153· Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche, Città 
Del Vaticano 1962, σ. 659.

2. Καί οΰχί τώ 1742, ώς ύπεστήριξαν οί P. Masson, Histoire du commerce français 
dans le Levant au XVIIIe siècle, Paris 1896, σ. 616, καί Yv.-J. Dumon, έ.ά., σ. 43.

3. Περί τών Γάλλων «Députés de la nation» τής Θεσσαλονίκης, βλ. P. M a s s o n, ë.à., 
σσ. 615-616· πλείονα εις N. S v o r o n o s, ë.à., σ. 143. Γενικώτερον περί τοϋ όρου διαλαμ
βάνει όΝ. Παπαδόπουλος, Κερδώος Ερμής, ήτοι έμπορική έγκυκλοπαιδεία, βιβλ. 
β', Βενετία 1817, σ. 432 [εις λήμμα «Κωνσταντινούπολή»], ό όποιος τό «nation» μεταφρά.
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φής έντοιχισμένης εις υπόγειον αίθουσαν τοΰ ναού. Εις τήν έκ μαρμάρου έπιγραφήν, δια
στάσεων 1,20x0,53 άναγράφονται τά κάτωθι:

IESUS MARIA IOSEPH 
L’AN 1743 LE 12 D’AOUT 
SOUS LE REGNE DE 
LOUIS 15 LA PREMI
ERE PIERRE DE CETTE 
ÉGLISE DE LE COMP=* 1 
DE IESUS A ETE2 POSÉE PAR 
MR3. I. BERARD DU MARTEGU®4 5 
PR6 7 DÉPUTÉ DE LA NATION 
ET F AIST« LES FONCTIONS DE 
CONSUL ET PAR MR. MATHU’
FOUGASSE 2D DTÉ8 DE LA NATION 
AD MAIOREM DEI GLORIAM

Παρατίθεται φωτογραφία τής έπιγραφής εις τήν σελ. 3969.

ΧΑΡΑΛ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

BÜCHERNACHLASS VON DIMITRIOS N. DARVARIS 
FÜR DIE GRIECHISCHEN SCHULEN IN UNGARN

Dimitrios N. Darvaris (1757-1823) war einer der bedeutendsten Griechen in Diaspora10, 
der Ende des 18-ten und Anfang des 19-ten Jahrhunderts auf die geistige Entwicklung der 
griechischen Jugend mit seinen Lehrbüchern einen grossen Einfluss hatte. Dimitrios Darva
ris kam aus Klisura (Mazedonien) nach Pest, um die slawische Sprache zu erlernen11. Seine

ζει «έμπορικόν σύστημα». Άντιθέτως, όΚ. Μέρτζιος, Μνημεία μακεδονικής ιστορίας, 
Θεσσαλονίκη 1947, σ. 380, τον όρον «nation française» αποδίδει «γαλλική παροικία».

1. COMPANIE.
2. ÉTÉ.
3. MONSIEUR.
4. ;
5. PREMIER.
6. FAISANT.
7. MATHIEU.
8. DÉPUTÉ.
9. Τήν φωτογραφίαν μοί παρεχώρησεν έκ τού προσωπικού του αρχείου ό φίλος π. 

Juan Nadal y Canellas, S. J., τον όποιον καί έντεϋθεν εύχαριστώ.
10. Ά θ α V. Γιομπλάκη, Δημ. Νικ. Δάρβαρις (1757-1823), Θεσσαλονίκη 1971. 

Άπ. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοΰ νέου Ελληνισμού, Bd. Δ', Θεσσαλονίκη 1973,
S. 224, 234.

11. Σ π. Λάμπρου, Σελίδες έκ τής ιστορίας τοΰ έν Ού/γαρίμ καί Αύστρία Μακεδο
νικού Ελληνισμού, Άθήναι 1912, S. 36.
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