
ΚΑΛΛΙΌΠΗς Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

MAZA-MS-ΑΜΑΖΟΝΕΣ 

Ή προέλευσις τοΟ ονόματος των 'Αμαζόνων αποτελεί εν έκ των πλέον δυσεπί
λυτων προβλημάτων οπό τους προβολείς της αρχαιογνωσίας. 

Προς διερεύνησιν τούτου δυσχέρειας επιρρίπτει, δσον καΐ αν «μητρίς» του μαχίμου 
γυναικείου τούτου λάου κατέστη ή παρά τον Θερμώδοντα (') ποταμον της Καππαδοκίας 
θεμίσκυρα (a) (νυν Τέρμε—τσαϊ), μία τεραστία εντός των ορίων του τότε γνωστού κό
σμου έξάπλωσις τών 'Αμαζόνων δι" εκστρατειών, μέ άφετηρίαν τήν θεμίσκυραν f\ τήν 
Σκυθίαν (»). 

Τα γεωγραφικά των δρια επεκτείνονται άπο Μ. 'Ασίας είς Ελλάδα υπό τήν 
στενήν Ιννοιαν, Καόκασον (4), Τάναΐν (Δόν), «περί τήν λίμνην Μαιώτιν» (5), Σκυθίαν (β) 
βορείως της φυλής τών Καλλ.πιδών (Τ), Τριτωνίδα λίμνην πλησίον της Αίθιοπίας (8), Κά
τω Ίταλίαν. 

1) Ό Ικβάλλων είς τον Πόντον ποταμός (κατά Πλούταρχον Κρύσταλλος) περιεβάλλετο 
είς τήν περιοχήν τής θεμισκύρας υπό εύφορωτάτης ενδοχώρας (vùv Τσαρσαμπά), Ή περιοχή 
άνεπτύχθη έμπορικώς μέχρι τής καταστροφές της Οπό του Λουκούλλου (73—71 π. Χ.). 

2) Περί της θεμισκύρας ώς §δρας τών Αμαζόνων ίδ Αίσχύλ. Προμηθ. 724, Άπολλ. 
Ροδ. 2, 995, Σχολ. Άπολλ. Ροδ. 2, 374, Φερεκυδ. άποσπ. 25 H = l ò b Jac , Σχολ. Λυκόφρ. 
1330, Όρφ. Άργον. 742, Διοδ. 2.45,4/4.16,1, Στρβ 11,504/12, 544, Πινδάρ. 547, Κουρτ. 
6.5,24, Παυσ. 1.2,1, Ήγίαν Τροιζήνιον 15,2. 41,7. Άνωνύμ. περιπλ. π, Ε. 29. 

3) 'Βρόίοτ. 4, 110-117. 
4) Ό Καύκασος (Σκυθιστί «χιονοσκεπής κορυφή») αποτελείται έκ σειράς 'Ασιατικών 

ορέων, μεταξύ Ευξείνου Πόντου και Κασπίας θαλάσσης, συνεχόμενης μετά του Ταύρου. 
5) Ή Μαιώτις ή Μαιήτις (='Αζοφική θάλασσα) μέρος του Ευξείνου Πόντου, μετ* αυτοΰ 

δια του Κιμμερίου Βοσπόρου συνδεόμενον, προ του Μ. Αλεξάνδρου εθεωρείτο ώς μέρος του Β. 
'Ωκεανού. 

6) Κατά τό Δ' βιβλίον του 'Ηροδότου τα ατελέστατα γνωστά προ αύτοδ δρια τών Σκυ-
λότων (Περσιστί Σακών) ύπό τών Ελλήνων άποκληθέντων Σκυθών (εκ τοδ Tschuden ;) αντι
στοιχούν προς τα τής Ρωσίας, ένφ δπό τών μεταγενεστέρων συγγραφέων τα δρια τής Σκυθίας 
επεκτείνονται είς πασαν τήν Σιβηρίαν. 

Κατά τον "Ηρόδοτον προς ßoppäv Ιχομεν τάς χώρας τών Νεύρων, "Ανδροφάγων, Μελαγ-
χλαίνων, άγνωστον Ιρημον (άντίστοιχον προς τους νομοος Μοϊλεύ, Τσερνιγόβ, "Ορέλ, Κούρσκ), 
προς νότον τον Εδξεινον Πόντον, προς ανατολάς τον Τάναΐν καΐ τήν Μαιώτιν λίμνην καί προς 
μεσημβρίαν τόν κατώτερον ροδν τοδ "Ιστρου καΐ τήν χώραν τών Άγαθύρσων (ήτοι πάσα ή με
σημβρινή Ρωσία μέχρι τής Βολυνίας καί Ποδολίας, μέχρι τής Ρωμανίας και μέχρι της Κριμαίας 
και τοδ Δόν). 

7) Κα τφκουν βορείως τής 'Ολβίας καί τών εκβολών τοδ "Γπάνιος (Βούγ). 
8) (Ή Τριτωνίς ήτο λίμνη επίσημος τής Αιβύης, πλησίον τής μικράς Σύρτιος καί τής 

πόλεως Βερενίκης, τρεφόμενη οπό τοδ ποταμοδ Τρίτωνος). 
Παρά Διοδ. 3,53 «'Αμαζόνας... φκηκέναι νήσον... Ιν τη Τριτωνίδι λίμνη... πλησίον 

Αιθιοπίας». Κατά τον Σχολιαστήν 'Απόλλων, τοδ Ροδίου 2, 965 «Ζηνόθεμις δέ αυτάς φησιν 
φκηκέναι iv Αιθιοπία καί διερχομένας έπί τό άντίπεραν συγγίνεσθαι τοις αυτόθι άνδράσιν». 
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Ό Στράβων (') δμιλεΐ δι" άνδρας (2) «Άμαζώνας (») μεταξύ Μυσίας καΐ Καριάς 
καΐ Λυδίας καθάπερ "Εφορος νομίζει, πλησίον της Κύμης της πατρίδος αοτου». 

Οδτοι, κατά τα Σχόλια της Ίλιάδος (4), ήσαν άνδρες βάρβαροι, κατά τον 
γνωστόν δέ ώς μαθητήν του Εύημέρου Παλαίφατον (6) « . . . τους πώγωνας έξυρώντο* 
καί δια τοοτο έκαλουντο προς των πολεμίων γυναίκες>, 

Ώ ς προς τήν ένδυμασίαν των Αμαζόνων, είς μέν τάς παλαιοτάτας απεικονί
σεις (") εμφανίζονται μέ το μυκηναΐκώτατον κράνος των, μέ στολή ν καί δπλα ελλη
νικά, φορούν δηλαδή τον βραχυν χιτώνα (7) τών 'Ελλήνων πολεμιστών μέ άκάλυπτον 
το δεξιόν στήθος, το γνωστόν είς τήν τέχνην ώς «σχήμα Άμαζονικόν» (Β), habitus 
Amazonicus> (9), το «seminudum pectus» τών 'Ρωμαίων ποιητών. 'Αντιθέτως νεώτεροι 
παραστάσεις έπί μνημείων ενδύουν αύτάς μέ ξενικας άναξυρίδας (10) καί πίλον. 'Αμφό
τεροι αί ένδυμασίαι βοηθούν αύτάς είς τήν ίππηλασίαν. 

Ή γεωγραφική άρα κατανομή καί ή έκμετάλλευσις τών 'Αμαζόνων είς τήν 
τέχνην άφίνει άνοικτόν το πρόβλημα ερμηνείας τοΟ ονόματος αυτών έξ ελληνικού 
ή μή έτύμου. 

ΕΙς τάς εγκατεσπαρμένος είς λεξικά περί κατανοήσεως του ονόματος τών 'Αμα
ζόνων tantas sententi as quanti scriptores, επικρατεί συνύφανσις τών 'Αμαζόνων προς 
μυθικήν έξήγησιν ("), ή οποία θεωρεί αύτάς άνευ δεξιού μαστού, δια να μή κωλύωνται 
οπό τούτου κατά τήν -ιόξευσιν καί όπλασκίαν. 

Είς τάς αλλάς γνώμος προσθετέα καί ή ημετέρα προσπάθεια, ή οποία απλώς 
σταθμίζει ένδεχομένην έρμηνείαν του ονόματος τών 'Αμαζόνων έξ "Ελληνικού (Ίνδο-
γερμανικου, Άρίου ή Ίαπετικου) έτύμου, μέ όμόρριζον σημασιολογικήν άντιστοιχίαν είς 
τήν Σημιτικήν γλωσσικήν όμοεθνίαν, ήτοι είς τήν Έβραϊκήν. 

Έντρυφώντες περί μίαν τοιαύτην ερευναν είναι δύσκολον ν' άνιχνεύσωμεν τήν 
σημασίαν της κατά πρώτον λόνον επιτυχούς ή όχι ταυτίσεως του έτύμου μας, διότι 
υπάρχει εκδοχή υΐοθετήσεως του έτύμου μας ώς δανείου έκ της μιας είς τήν έτέραν 

1) Στράβ. 12. 550. 
2) Οί μυθικοί γενάρχαι τών λαών τούτων εθεωρούντο αδελφοί, είχον δέ κοινόν ίερόν τοδ 

Διός Όσογώα εις τα Μύλασα της Καριάς. 
3) Δια τον τύπον πρβλ. τους Άλιζώνας Ήροδ. 4. 17, Παυσ. 1. 32. Ί δ καί πόλεις, Όλι-

ζών, 'Αντρών, Ίτών, Κραννών, Σικυών. "Άλλως «Άμαζώνες' οί πένητες, οί μάζαν μή Ιχοντες, 
ήτοι τροφήν». 

4) Scholia Graeca in Homeri Iliadem, Ικδ. Dindorf, Ζ 187, 
5) Περί απίστων 33. ('Εξεφράσθησαν άμφιβολίαι περί αποδόσεως τοο συγγράμματος τού-

του είς τον Παλαίφατον έξ 'Αβύδου ή τον ΆθηναΤον άλλως Αίγύπτιον γραμματικόν). 
6) Η. Lorimer, Homer und the monuments, London 1950, σ. 234—5. 
7) D. v. Bothmer, Amazons in Greek art, Oxford 1957, πίν. LXXXIX. 
3) Φιλόστρατος, Εικόνες, 2. δ. 2. 
9) Lampridius, Vita Comodi, 11. 
10) Bothmer, Ινθ. άνωτ. πιν. LXXXI 1,4. Ί δ καί Clarac, Musée de sculpt, ant. et 

moderne, πίν. 813 άρ. 2037 'Αμαζόνα (tunique talaire). 
11) Δια τήν έτυμολυγίαν τών Αμαζόνων εκ του στερητικού α-}-μαζός έν συνδυασμψ μέ 

τήν έρμηνείαν δτι αί Αμαζόνες έξέθλιβον ή Ικαιον τους δεξιούς μαστούς τών θηλέων, αί άπει. 
κονίσεις είς τήν τέχνην θ-έλουν αύτας μέ άκάλυπτον άλλ' όχι ήκρωτηριασμένον τό στήθ-ος, 
δπότε τό Ιτυμον το^το θα είχεν ίσχύν έκ μιας συνεκδοχικής ονομασίας του καλύπτοντος τό 
στήθος υφάσματος ώς «μαζου» : α-}-μαζος=«άνευ μαζου»—μέ άκάλυπτον τό στήθος. 

Ώς όμως παρετηρή&η ΰπό τοδ Ήρωδιανοδ παρά Cramer Anecd. 3 σ. 393e, ή λέξις 
μ&ζός έχει α (βραχύ), ένώ αί Αμαζόνες α (μακρόν). 
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γλωσσικήν δμογλωσσίαν. Είναι λίαν Ριψοκίνδυνος ή άποψις πηγαίας δημιουργίας είς 
τάς δύο γλωσσικας οίκογενείας της αυτής λέξεως. 

Προκειμένης αποδόσεως είς τάς "Αμαζόνας του έτύμου «μάζα», ή λέξις μάζα 
έχει τήν σημασίαν της τροφής έκ των άλφίτων μεμειγμένης μεθ' οδατος, μέλιτος κτλ. 

Είς Σχόλια (*) λ. χ. του Πλούτου τοΟ 'Αριστοφάνους άναγινώσκομεν : «μδζαν* ή 
είδος πλακοΟντος έξ οϊνου γινόμενον ή α ρ τ ο ς έξ οίνου βεβρεγμένον sive γινόμενον». 

Κατά τον Σουίδαν, έκ του μαζάω «μαζώντες* τρυφώντες». Διό τάς "Αμαζόνας 
ενδιαφέρουσα και ή γραφή κωδικός του 'Ησυχίου «μαζόντα» (μέ ο μικρόν). 

Συνώνυμο ν προς το μ α ζ ά ω όήμα τό κ ρ ι θ ά ω, έκτος της εννοίας τρέ
φομαι δια κριθής πολλής, σημαίνει σφριγώ έκ τής πολλής τροφής, σφριγώ προς τήν 
άκολασίαν. 

Διονυσιακή εορτή έφερε τό δνομα «μάζωνες» (a). "Αν έξαιρέσωμεν τό ωμέγα, 
αϊ 'Αμαζόνες είς τους μύθους δέν εΐχον πάντοτε φιλικάς σχέσεις προς τον Διόνυσον(·). 
Έφ* δσον δμως έχομεν μαρτυρίας περί 'Αμαζόνων ίεροδούλων (*) ζωσών έκ του σώμα-
τος είς θρησκευτικά κέντρα, «φύσει γαρ οοσας τάς 'Αμαζόνας φιλάνδρους» παραδίδε
ται υπό του Βίωνος (ä) τοο Προκοννησίου, ως πρώτη σκέψις έρχεται δτι ενδέχεται οπό 
τόδνομα Αμαζόνες νά έχωμεν τήν σημασίαν του λατρευτικού ενθουσιασμού καΐ τής 
τρυφής κατά τήν έορτήν τής θεότητος. 

Πάντως ή έπί δίμηνον αναστροφή των μετά τών γειτόνων Γαργαρέων (6) άπε ' 
σκόπει είς τήν διατήρησιν του γένους. 

1) Scholia Graeca in Aristophanem Pluti, στ. 1121, 24. 
Ί8. καί Σουίδαν λ. οίνοδττα, Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Graecitatis 

λ. μουστόπιττα. 
Ό 'Αριστοφάνης είς τας Σφήκας, 610 κ.έξ. παρουσιάζει ποίας λαμπρας υποδοχές τυγχά

νει δ γέρων Φιλοκλέων, δταν έπιστρέφη οΐκαδε φέρων τον δικαστικόν μισθόν : «καΐ τό γόναιον 
μ' ύποθωπεδσαν φυστήν μάζαν προσενέγκη>. 

2) Άθ·ήναιος, 4, 149b (Είς Φιγάλειαν xfjç Αρκαδίας). 
Παρά τφ αύτφ Άθηναίψ 4,149a «Τό δέ δείπνον ήν τοιούτον τυρός καί φυστή μ S ζ α 

νόμου χάριν έπί χαλκών κανών τών παρά τισι καλουμένων μ α ζ ο ν ό μ ω ν , από τής χρείας 
είληφδτων τήν έπωνυμίαν δμοδ δέ τη μ ά ζ η και τφ τυρφ σπλάγχνον καί άλες προσφαγείν». 
Έ κ Fragm. Hist. Gr. IV 411 : «Ένόμιζον δ' έν άπασι τοϊς δείπνοις, μάλιστα δέ τοτς λεγο-
μένοις μ α ζ ώ σ ι, τοΐίτο γαρ Ιτι καί νδν ή Διονυσιακή aòwoòoc Ιχει τοϋνομα, τοΖς έσθ·ίουσι 
τών νέων άνδρικώτερον ζωμόν τ" έγχεΐν πλείω καί μ ά ζ α ς καί άρτους παραβάλλειν». 

ί·>) Είς Παυσανίαν 4.31.8 (At Αμαζόνες) «Ιφυγον. . . καί,Δ|όνυσον». 
4) Περί υπάρξεως αναρίθμητων ίεροδούλων είς Έφεσον, Ιδ. Röscher, Lexikon I 592, 

Robert, Griech. Myth.4 I 329. 
Περί γενέσεως τοδ μύθου τών 'Αμαζόνων είς τήν περιοχήν τών Κομάνων του Πόντου έκ 

τών ίεροδούλων τής θεότητος Ma, Ιδ. Ο. Müller Ι, 391, Kiepert, Handbuch d. a. Geogr. 
93 δποσ. 2, F. Eberle, Der Kultus der Ma—Artemis und der Amazoneumythus, Ed. 
Meyer, Geschichte d. Königreichs Pontos, 19, A. Klügmann, Die Amazonen in der atti
schen Litteratur und Kunst, 13. 

Κατά τους ανωτέρω τό πολεμικόν στοιχείον τών 'Αμαζόνων αντικαθίσταται δια τής Ιδιό
τητος των ώς Ιεροδούλων. 

Δια θ-εωρίας καταγωγής έκ θεοτήτων τών 'Αμαζόνων Ιδ. Röscher, Lexikon I 275. 
5) Πλουτάρχ. θησευς 26. Περί τών 'Αμαζόνων ώς άνδροκτόνων Ιδ. R.E. τόμ, Ι, σ. 1770, 

λ. Amazones. 
6) Στράβ. 2. 504. 
Κατά Στ. Βυζάντ. 
«Γάργαρα, πόλις τής Τρωάδος έπί τη άκρα τής "Ιδης>. 
«Γαργαρεΐς, Ι9·νος 8 μίγνυται ταΐς Άμαζόσιν, ώς Στραβωνία ia>. 
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Ό ομνος πάλιν etc "Αρτεμιν του Καλλιμάχου πληροφορεί ήμας περί τελέσεως 
Άμαζονικών χορών πέριζ του λατρευτικού ομοιώματος της θεδς. 

Ώς βλέπομεν έκ του ϋμνου, 6 χορός τών 'Αμαζόνων κατά πρώτον ήτο ένόπλιος 
(πρύλις=πυρρίχη) (*). ακολούθως δέ άνευ δπλων. 

: 237 «σοΙ καΐ Άμαζονίδες πολέμου έπιθυμήτειραι 
2ν κοτε παρραλίη Έφέσω βρέτας Ιδρύσαντο 
φηγώ ύπο πρέμνφ τέλεσεν δέ τοι Ιερόν Ίππώ* 
αοταΐ δ', Οδπι άνασσα, περί πρύλιν ώρχήσαντο 
πρώτα μέν έν σακέεσσιν ένοπλων, αύθι δέ κύκλω 
στησάμεναι χορον εορύν υπήεισαν δέ λίγειαι 
λεπταλέον σύριγγες, ίνα ρήσσωσιν δμαρτη 

246 αϊ δέ πόδεσσιν 
247 ούλα κατεκροτάλιζον, άπεψόφεον δέ φαρέτραι. 
266 μηδέ χορον φεύγειν ένιαύσιον (ουδέ γαρ Ίππώ 
267 άκλαυτί περί βωμόν άπείπατο κυκλώσασθαι)». 

Ό Αοτοκράτης είς Τυμπανιστάς (·) ομιλεί ομοίως περί ένθέου μετά χορών λα
τρείας της Έφεσίας 'Αρτέμιδος. 

«φίλαι παρθένοι Λυδών κόραι κουφά 
πηδώσαι κόμαν κάνακρούουσαι χεροΐν 
Έψεσίαν παρ" "Αρτεμιν καλλίσταν και 
τοιν ίσχίοιν το μέν κάτω, το δ' αΰ είς 
άνω έξαίρουσα, ota κίγκλος δλλεται». 

"Υμνος του Τιμοθέου (»), δ όποιος χαρακτηρίζει τήν Έφεσίαν "Αρτεμιν «μαινάδα, 
θυάδα, φοιβάδα, λυσσάδα>, ενισχύει, κατ' άντανάκλασιν προς τήν θεότητα, τήν άποδιδο-
μένην ύπό του Διογένους προς τάς «Αμαζόνας» βακχείαν : «βακχίας παρθένους». Ό 
τραγικός Διογένης παρ' Άθηναίω (*) πληροφορεί περί λατρείας της 'Αρτέμιδος «έν.. όρ-
γάνοις> θα έλέγαμεν, ωσαύτως ύπό Λ υ δ ώ ν παρθένων 

1) Άθ-ην. 14.629c «αί πυρρίχαι καί πολλαί δνομασίαι αυτών». 

Κατά τόν 'Αθήναιον 14,. 630e «Άριστόξενος δέ φησι τήν π υ ρ ρ ί χ η ν από Π υ ρ ρ Ε-

χ ο υ Λάκωνος τό γένος».—Ή Λακωνική πόλις Π ύ ρ ρ ι χ ο ς συνάπτεται ονόματι προς τόν 

δμώνυμον Κοορήτα, τόν ομώνυμον χορόν καΐ τάς "Αμαζόνας: ένθα «ίερά έστιν 'Αρτέμιδος τε 

έπίκλησιν άστρατείας, δτι τής ές τό πρόσω στρατείας ένταδθα έπαυσαντο 'Αμαζόνες καΐ 'Απόλ

λων Αμαζόνιος ξόανα μέν αμφότερα, αναθεΐναι δέ αυτά τας από θερμώδοντος γυναίκας». 

Παυσ. 3. 21. 7/3, 25. 2. "0 Λουκιανός, Περί δρχήσ. 8, χαρακτηρίζει δια τής π υ ρ ρ ί χ η ς τόν 

γνήσιον πολεμικόν χορόν, τόν δποΐον διαστέλλει από τήν δρχησιν των Κουρητών. Ί δ . Minos 

Kokolakis , P a n t o m i m u s and the Treat ise Περί όρχήσεως (De saltatione), σ. 20, κεφ. I l l 

«The p y r r h i c a » . — Έ κ τής L. Lawler, T h e dance in ancient Crete, Studies presented t o 

D. Robinson, σ. 27, ή λέξις πορρίχη σχετίζεται πιθανόν μέ τό Έλληνικόν πυρ. Δια σχέσιν 

π υ ρ ρ ί χ ι ο υ προς Κουρήτας Ιδ. Lawler, ένθ·. άνωτ.—Κουρήτας είς "Εφεσον ίδ. είς Στράβ. 

14. 639. Ί δ . και Στ. Ξανθ-ουδίδου, Τό σκόλιον του ΓΒΡΙΛ καΐ ή ΠΓΡΡΙΧΗ, Κρητ. Σελίδες, 

Γ, 193—199. 

2) Αίλιαν., Περί ζώων Ιστορία 12, 9 (άπόσπ. 1, " Ε κ δ . Koch). 

3) P L G * I I I 620. 

4) Άθ·ην. 14. 636. 

23 
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«κλύω δέ Λυδάς ΒΑΚΧΙΑΣ παρθένους 
ποταμφ παροίκους "Αλυΐ τμωλίαν θεόν 
δαφνόσκιον κατ* άλσος "Αρτεμιν σέβειν 
ψαλμοΐς τριγώνων πηκτίδων αντιζύγοις 
όλκοΐς κρεκούσας μάγαδιν, Ινθα περσικφ 
νόμφ ξενωθείς αολος ομονοεί χοροίς». 

Κατά το Μέγα Έτυμολογικόν ή "Έψεσος ώνομάσθη άπό Εφέσου Λ υ δ η ς (') 
Άμαζόνος. 

ΕΙς τόν Λουκιανόν (*) al λέξεις «Λυδή» καί «Βάκχη» είναι συνώνυμοι. Λυδή ώς 
είπομεν ήτο ή Άμαζών Έψεσος, κατά μίαν έκδοχήν Ιδρύτρια της λατρείας της 'Αρτέ
μιδος είς "Έφεσον. Άμαζονική βακχεία εμπεριέχεται καί είς παλαιόν πολεμικόν μΟθον 
παρά Πολυαίνω (8). 

Έ κ του άλλου al θυγατέρες της βασιλίσσης των 'Αμαζόνων κατά τον Καλλίμα-
χον(4) «πρώτον δ' αδται χορείαν καί παννυχίδα συνεστήσαντο π α ρ θ ε ν ε ύ ο υ σ α ι » . 

'Εκ του Λουκιανού (6) γνωρίζομεν : «Ή . . . Βακχική ορχησις έν 'Ιωνία μάλιστα 
καί έν Πόντω . . . σ α τ υ ρ ι κ ή . . . >. 

Δέν αποκλείεται αί Αμαζόνες να συνδέωνται καί προς τήν κωμικήν ορχησιν, τον 
«άπόκινον», Ô όποιος συγκαταλέγεται είς τάς πυρρίχας «ής μνημονεύει . . . καί Κηφι-
σόδωρος έν Άμαζόσιν» κατά τον 'Αθήναιον (β). 

Ά λ λ α «ού κακώς δέ λέγουσα ol περί Δάμωνα τόν 'Αθήναιον δτι καί τάς φδάς 
καί τάς όρχήσεις ανάγκη γίνεσθαι κινούμενης πως της ψυχής> (7). 

Οοτως ή πόλις Μύρινα (8) όπηρξεν επώνυμος της χαρακτηριζόμενης έν Ίλιάδ 1 

Άμαζόνος ώς «πολυσκάρθμοιο Μυρίνης> (9). 
Κατά τό Liddell - Scott «μΰρ - ίνη> (10) σημαίνει «γλυκύς οίνος», κατά τόν 

1) Έν σχέσβι μέ τάς ίεροδουλους "Αμαζόνας λάτριδας τής "Αρτέμιδος Αναφέρω την 
πληροφορίαν τοδ "Ηροδότου 1. 93 «του γαρ Λυδών δήμου αί θυγατέρες πορνεύονται πάσαι». 
Πομπή Αυδών γυναικών λαμβάνει μέρος καί είς τάς Ιορτάς τής ΌρίΚας 'Αρτέμιδος είς Σπάρ-
την. "Ιδ. S. Mide, Laconische Kulte, Leipzig 1893,112, M. Nilsson, Griechische Fieste 
von religiöser Bedeutung 246. 'Από Αυδάς γυναίκας αποτελείται επίσης δ χορός είς τάς 
Βάκχας τοδ Εύριπίδου στρ. 65 «'Ασίας άπα γαίας | Ιερόν Τμώλον . . . θοάζω 153 ώ ϊτε Βάκχαι, 
Πακ | τωλοδ χρυσορόου χλιδ? | μέλπετε τόν Διόνυσον». 

2) Αουκιανός, Περί όρχήσεως, 3. 
3) Πολόαινος, Στρατηγικά 4. 1. 
4) Scholia in Theocriti Idyllia, XlII 25, Ικδ. Dübner. 
5) Αουκιανός, Περί όρχήσεως 79. 
6) 'Αθηναίος 14. 629c. Ένταδθα πλην άναφερθ-είσης ονομασίας Κουρήτος ώς Πυρρίχου 

καί τής συνδέσεως προς "Αμαζόνας, προσθετέον διά τόν «άπόκινον» «Κουρήτες . . . οίονεί 
Σ ά τ υ ρ ο ί τίνες δντες περί τόν Δία» Στρβ. 10. 468, «ΙΌικε δέ μάλλον τφ περί Σατύρων 
καί Σιληνών καί Βακχών καί Τιτύρων λόγφ » 10. 466. 

7) Άθην. 14. 628c. 
8) Στρβ. 12. 573. Διά Μ ύ ρ ι ν α ν είς Αήμνον, Αίολίδα, Κρήτην, ιδ. 2τεφ. Βυζ. 

"Ed-νικά Μ υ ρ ί ν η άλλως Γρόνειον (=*αλάσσιος σταθμός γνωστός καί ώς Giisona, Gri-
xona, Griscona, Grixia). 

9) Β 814. "Ιδ. καί Πολυδεύκους, Όνομαστικόν, Ικδ. Αειψίας 1900, λ. μυρρίνη «τών δ* 
άκαρπων . . . [μυρρίνη]* ει μη δάφνην καί μυρρίνην τοίς έγκάρποις προσθετέον». Τό φυτόν μυρ-
ρίνη ή μυρσίνη ήτο Ιερόν τής 'Αφροδίτης. 

10) «Μυρρίνης δέ οίνος κείται παρά Ποσειδίππφ διψηρός άτοπος δ μυρίνης δ τίμιος» 
ΐΑ'θην. 1. 58. 
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Röscher (') πάλιν το «σκαίρειν», έκ του οποίου έτυμολογείται τό «πολυσκαρθμοιο», ίσως 
σημαίνει ,δυθμίκον χορόν «ein rhythmisches Hüpfen und Tanzen bezeichnen Kann». 

Ίδοι> τί πληροφορούμεθα καΐ περί άλλης Άμαζόνος • «μίαν των 'Αμαζόνων φυ* 
γουσαν είς" Πόντον γήμασθαι τφ τών τόπων εκείνων βασιλεΐ, π ί ν ο υ σ ά ν τ ε 
π λ ε ί σ τ ο ν ο ΐ ν ο ν όνομασθηναι Σ α ν ά π η, επειδή μεταφραζόμενον τούτο σημαίνει 
τήν πολλά πίνουσάν. . . έπεί δέ οί μέθυσοι σανάπαι λέγονται παρά θραξίν, fj δ ι α-
λ έ κ τ ω χ ρ ώ ν τ α ι κ α ι ' Α μ α ζ ό ν ε ς κληθήναι τήν πόλιν [Σανάπην], έπειτα 
κατά φθοράν Σι νώπην» (a). 

Μετά πάσηλς επιφυλάξεως έν συνδυασμφ προς τ* ανωτέρω αναφέρω καΐ «ορείαν 
κώμην. . . Λ α τ ΐ Λ > ρ ε ι α ν άπό Λατωρείας Άμαζόνος' έν fj γίνεσθαι τον πρά· 
μνιον οΐνον» (8). 

Τ' ανωτέρω f\cav ομεσοι σχέσεις 'Αμαζόνων προς βακχείαν λατρευτικήν f) μή. 
Έμμέοως ή αρχική πατρίς των έκ Φρυγίας 'Αμαζόνων Θράκη, ύπομιμντ^σκει τάς θρα· 
κικας Μαινάδας καΐ co τέλος του Όρφέως, Πενθέως, "Ιτυος, ένφ επί νομισμάτων της 
Μαγνησίας άποτύπωσις "Αμαζόνος μετά της Κυβέλης υπενθυμίζει τήν όργιαστικήν 
λατρείαν της Κυβέλης (Γάλλοι). 

Έδώ πρέπει νά λάβ'ωμεν υπ" οψιν δτι θυγάτηρ «Γάλλου» άπέκοψε τους μαστούς 
είς παράφορον άφοσίωσίν της προς τήν Άφροδίτην (*). 

Ενδιαφέρον προκαλεί' καί άπεικόνισις της «Άρείας» καί «εταίρας» 'Αφροδίτης 
ώς τών 'Αμαζόνων μετά γυμνοί) στήθους (5) είς τήν τέχνην, άμφίεσις, ή οποία αρμόζει 

1) W. Röscher, Ausführliches Lexicon d. griechischen und römischen Mytholo
gie, Leipzig 1884—1909 λ. Am&zoxAen Ι σ 270. 

2) Fr. Hist. Gr. II σ. 348 υπ.. 2, έκδ. Müller. (Ή αρχαία Λευκοσυρική 2ινώπη). 
3) 'Αθην. 1. 57. Περί πόλεας « Δάτων» έν Αίγύπτψ Αατοπόλεως, ίδ. Άντ. Χατζή, Τή-

λεφος καί Αύτβη, 'Αρχ. Έφ. 15330, σ. 7-Λ. (Σημειωτέον δτι δ Βήλος καί δ Νίνος ήσαν πρόγονοι 
τής δυναστείας τών Ηρακλείδων της Λυδίας). Δάτως καί έν Κρήτη. Έκ τοο Δ. Βαγιακάκου, 
ΑΘΗΝΑ (60) 1956 «έλαύνω—λάμνω, παρ *γωγα καί σύνθ· ,τα» σ. 339. «Ή λέξις λατός είναι 
γνωστή σήμερον κατά διαλέκτους μέ δι&φ^ρον Ιννοιαν. Οδτω σημαίνει τόν όργασμόν, τήν 
περίοδον οργασμού τών ζώων, τήν όχείαν , . - τήν δρμήν . . . τον νεαρόν βλαστον δένδρου . . . 
ή τον κάπρον . . . Εις τήν Κύπρον ή λ. *χει «ήν Ιννοιαν βατός. (σ. 240). <Ή λέξις δμως 
άπαντ? καί ώς παροξύτονος λ ά τ ο ς . . . δηλοϊ τον τρυφερόν βλαστόν ή κλάδον . . . τήν 
ώραίαν νεανίδα». 

Μετ' επιφυλάξεως οποσημειώ καί το δν«. Ι»α Άμαζόνος «Πύγελα» Στρβ, 14. 639. 
4) Άρνόβιος, Προς τα έθνη 5, 7. 
5) Ί δ . W. Α. Müller, Nacktheit und Ε ntblössung in der altorientalischen und 

älteren griechischen Kunst, Dissert. Leipzig 1O03, Άρτεμιν ώς 'Αμαζόνα μέ βραχύν χι-
τώνα καί ένδρομέδας ίδ. είς J. Η. S. (7) 1886 ο . 58 πιν. 2, J.H.S. (8) 1887 σ. 59 πιν. 21 
(Ή Μινωική έσθ-ής άφίνει ακάλυπτους αμφότερους tt 'ùç μαστούς). 

Δια γυμνόν στήθ-ος ίδ. Η. Bulle, Der schön, e Mensch, Leipzig 1911, σ. 123 Νίκην 
Παιωνίου μέσων 5 π. Χ. αϊ. (δεξιός μαστός), σ. 138 .Χορεύτριαν (Ύωμαϊκόν άντίγραφον), σ. 
274 Μαινάδα, ['Ρώμη] (Άπό βάσιν αγάλματος ή κυκλικό ν βωμόν) μέσων 5 αϊ., σ. 283 Εύρι>δ£· 
κην (εξ ανάγλυφου μεθ' Έρμου, Ευρυδίκης) Β' ήμισ. 5 αϊ... Δρομέα (γυνή) [Βατικανόν] 470π. Χ., 
Άφροδίτην (Τωμαϊκόν άντίγραφον Ελληνιστικού αναγλύφω« μετά Πάριδος, Ελένης, Έρωτος, 
κ.Α.), δια να μή αναφέρω τάς τεσσάρας θεωρίας περί της Ί \λκαμενείου Αφροδίτης έν Κήποις. 

Η. Schrader, Phidias, Frankfurt a. Main, σ. 10 5, G. Lippold, Die griechische 
Plastik, München, 1950, σ. 187, Ernst Langlotz, Aphrodite in der Gärten μετά κριτικής 
τούτου δπό F. Eckstein έν Deutsche Literaturzeitung 191» 7, σ. 723—6. 
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μάλλον είς τήν στινμιαίαν άπομάκρυνσιν έκ του στήθους του ενδύματος «?>ρομέως> 
«χορευτρίας» «μαινάδος» καΐ δλινώτερον Ισως είς τήν καθιέρωσιν τοιούτου 'Άμαζονι-
κου καλλιτεχνικού τύπου. 

Εΐναι λοιπόν δυνατόν να έρμηνευθη ή γυμνότης του στήθους έκ της τρυφής καί 
βακχείας ; 

Άκάλυπτον μαστόν Ιχουν καί ή Νιόβη, ή βάρβαρος, ή Ευρυδίκη. 
Κατά το «οδός άνω κάτω μίη> δια της αυτής εμφανίσεως τον ένα πόλον της 

«ζωής» ϊσως είς τήν τέχνην εκπροσωπούν αϊ 'Αμαζόνες, τον έτερον, θλίι'̂ ις καί θάνατος 
ή Νιόβη, ώς επίσης ή Εχουσα σχέσιν προς τον κάτω κόσμον Ευρυδίκη. 

ΈπιζητοΟντες το πρώτον τήν έκ του ΊνδευρωπαΐκοΟ έτύμου €μάζα» έρμηνείαν 

των "Αμαζόνων, δυνάμεθα να είκάσωμεν δτι έκ «μάζα» ήδύνατο '/ άναπτυχθη πλεο" 

ναστικώς \"α_\ '^μαζών, ώς άνηστις, δ νήστις, άσταχυς ό σταχυς, άνώνυμος=νώνυμος, 

άνήνεμος=νήνεμος, άνήριθμος=νήριθμος. 
Πόλεις σχετιζόμενοι προς μδζαν ώς ή Μάζακα (»), ή έν Καππαδοκία δηλαδή Και

σαρεία καί το έν Βοιωτία Μαζαΐον (») Ιχουν Ισως καί ονόματι άμεσον σχέσιν πράς 
Αμαζόνας ώς καί ό γνωστός Ζευς των Φρυνών «Μαζευς» σχετικός πιθανόν προς tòv 
«Βαζαΐον» : «Ζευς Φρύνιος» κατά τον Ήσύχιον, έάν έτυμολονήσωμεν αυτόν έκ του 
φρυγικού έτύμου «βέκος» (8) =άρτος, ήτοι έκ συνωνύμου της λέξεως «μάζα» έτύμου. 

Έφ' δσον δε γεωγραφικώς τό κράτος των Χετταίων συμπίπτει πως προς tò κρά
τος των 'Αμαζόνων (*), έχομεν λόγους να ζητωμεν έν τοις δρίοις του κράτους των 

Ίδ. καί Έστιάδα ή Ιέρειαν [Φλωρενϊία], Plastik Kasten αρ. 191, Ρ. Ι. Ν. 2507, 
Νίκην ( ; ] ['Ρώμη] 3 π. Χ. αϊ. » » αρ. 185, P. L- Ν. 14086, 

Χάριν, αρ. μαστός, Festschrift zum 60 Geburtstag v. Β. Schweitzer, πιν. 50. 2, 
Νιόδην, δεξ. μαστός, Gazette Archéologique, 1887, πιν, 27, 
Γυναίκα βάρβαρον, αρ. στήθος [Φλωρεντία] Furtwängler Ulrichs, Denkmäler griech. rö
misch. Skulptur, München, 1904, πιν. 43. 
Γυναίκα Βατικανού G. Lippold, Die Skulpturen d. Vaticanischen Museums, τόμ. III a 

πιν. 26, 602. 
Περί'Ρώμης ώς Άμαζόνος Ιδ. Κ. Kärcher, Handbuch d. Wissenswürdigsten aus 

d. Mythologie u. Archäologie, [Karlsruhe] σ. 87 (προχείρως) Ί δ . επίσης καί Δυτ. αέτωμα 
Παρθενώνος. 

1) Πλίνιος (II, CXII (CVlII) : Alia via, quae certior, itinere terreno maxime patet, 
a Gange ad Euphratem annem quinquagies et semel contena mill. pass, et LXIX 
(=5169000 βήματα) Inde Cappadociae M a z a e a, CCCXIX mill. (=319000 βήματα). 
Ί δ . καί M. Ebert, Reallexicon d. Vorgeschichte αρθ. Kappadokische Tontafeln, σ. 213. 

Μαζουσία άκρα (τουρκιστί Eies · burun) καλείται άκρον τής θρακικής χερσονήσου, 
Ramsay, Histor. geogr. of Asia Min. σ. 57. 

2) Κατά Στέφανον Βυζάντιον λ. «Άμαζόνειον» : «Έν Βοιωτία Μαζαΐον κατά παραφ&οράν, 
ώς Άρριανος έν Βι&υνιακοΐς». 

Μ α ζ α ί α, ή θυγάτηρ του βασιλέως τοο Βοσπόρου Αευκάνορος. 
Κατά Στράβωνα 7. 314 Μ α ζ α Ι ο ι £ν των Παννονίων έθνοδν παρά τα δαλματικά 

μεθόρια δχι μακράν του Άδριατικοδ πελ&γους. 
3) Ήροδτ. 2. 2 [Κριτικον 5πόμνημα : βεκκος | βέκκος]. Ό Ίππωναξ 57 Ιχει «Κυπρίων 

βέκος*, δπόθ-εν τινές έθεώρησαν τήν λέ£ιν Κυπρίαν. Ί δ . καί Άριστείδ. 2. 3. 
4) Ό W. Leonard ταυτίζει τοΛς Χετταίους προς τας 'Αμαζόνας. (Κατά τον Sayce, 

The Land ot the Hittites, at Αμαζόνες ήσαν πολεμικαί ίέρειαι τής μεγάλης Χεττιτικής 
θεότητος). 
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Αμαζόνων τους «Μδζα» (*). Ή επικράτεια των ορίζεται δια θεωριών, ουδέν μέχρι σή-
μερον έπιγραψικόν ορόσημον ταυτίζει αυτούς επακριβώς. 

'Εμμέσως όμως γνωρίζομεν δτι ol «Μάζα» κατά τας έπιγραφάς του Μπογκάσκιοΐ 
«έπολέμουν» προς οπλισμένους δι* ορειχάλκου ΧετταΙους €μέ δπλα έκ καλάμου» (*). 

Πρόκειται περί παρερμηνείας Χετταΐκης επιγραφής αναλόγου νοήματος προς το 
χωρίον τοϋ ΜαρτιανοΟ Καπέλλα (·) : cQuid Amazones nonne a d c a l a m o s arma 
tractabant ?> 

Έ ν τοιαύτη περιπτώσει €Μάζα»=Άμαζόνες θα ήσαν στοιχειον, προς το όποιον 
άφωμοιώθησαν Χετταίοι ; "Έχομεν οοτω τους Ιθαγενείς καΐ νεήλυδας κατοίκους της 
περιοχής ; 

'Αναγκαία πδσα περί τών <Μδζα> γνώσις. 
Οοτως έκ τής σφηνοειδούς γραφής παραθέτω τάς αναγνώσεις και συμπληρώσεις 

τών γραμμάτων Μ- S-, είς τάς οποίας θα ήδύνατο έκ τοΟ νοήματος τών συμφραζομέ· 
νων νά περιληφθή ίσως ενίοτε καΐ ό βασιλεύς του Μωάβ Mesha (*), ό όποιος ζών ώς 
ol άλλοι πρώτοι μονάρχαι τής Βαβυλώνος έθεοποιήθη καί πιθανόν ίίλαβεν αυτό τούτο 
τό δνομα του υΙου τοΟ Kemosh, του θεού του. 

Έκ του W. Albright (5) γνωρίζω τήν ύπόθεσιν του Goetze, κατά τήν οποίαν 
MASA ενδέχεται νά θεωρηθή ώς ή μεταγενέστερα Λυδία, χώρα τών 'Ομηρικών Μαιό-
νων ή Μηόνων. 

Κατά Α. Goetze (β) αϊ χώραι M a ä a, Aaâuwa, Zippaâla, Harijati, Partahuina 
πρέπει νά τοποθετηθούν είς τήν Β. Δ. Μ. Άσίαν, είς τον χώρον, ό όποιος σχηματίζεται 
μεταξύ Arzawa καί Kaäka. Πλην τών ονομάτων, περί τών χωρών τούτων σχεδόν ουδέν 
γνωρίζομεν. 

Δια τους Μ. Ventris, J. Chadwick (7) ή λέξις ma - sa . . . δύναται εύλογοφανώς νά 
ταυτισθή ώς δνομα θέσεως είς Κνωσόν. 

Ό Α. Burn (β) έχει τήν Υνώμην δτι M—S είναι ol 'Ομηρικοί Μυσοί. Τήν αυτήν 
Υνώμην Ιχει καί ό Leonhard (9). 

Δια τον Κ. Bittel (10) ή Mascha (") τοποθετείται είς τήν δυτικήν Μ. Άσίαν. 

1) Βιβλιογρ. περί Μάζα ιδ. κατωτέρω. 
2) Bossert, Altanatolien, 48 δποσ. 384. 
3) Μάρτ. Καπέλλα 9. 313. 
Δια το χωρίον τοοτο τοΰ Μαρτιανοδ Καπέλλα καί δ ειδικός καθηγητής τ^ς Λατινικής 

Φιλολογίας κ. 'Ερρίκος Σκάσσης είχε τήν έξαιρετικήν καλωσύνην να μέ πληροφόρηση ευγενώς 
8ι' επιστολής βάσει τοο Thesaurus Linguae Latinae (τόμ. Ill λ. calamus σ. 123 στ 84 καί 
σ. 124 στ, 11, Ινθα καί §τερον χωρίον το8 Καπέλλα) ad calamos=npòc αύλόν. 

4) S. R. Driver, Αρθ. Mesha είς Encyclopaedia Biblica. 
5) W. Albright, Some Oriental glosses on the Homeric problems, A.Z.A. (54) 

1950, σ. 68. 
6) A. Goetze, Kleinasien. München 1957 σ. 180. 
7) M. Ventris, J. Chadwik, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge 1956, 

σ. 146. 
8) A. Burn, Minoans, Philistines and Greeks, London 1930 σ. 134. 
9) W. Leonhard, Hettiter u. Amazonen, Leipzig - Berlin, 1911, σ. 187. 
10) Κ. Bittel, Grundzüge d. Vor - und Frühgeschichte Kleinasiens, Tübingen, 

1950, σ. 44. 
Δοστοχος δέν εΐδον τα περί Μάζα έν τφ βασικφ βιβλίφ τοΰ Kurt Bittel, Prähisto

rische Forschung in Kleinasien, Istanbuler Forschungen, Band 6, Istanbul 1934 
11) Είς τον μδθ-ον τοδ Rhiannon, δ δποΐος Ισοδυναμεί μέ τον βρεττανικόν περί Epona, 

αντιστοιχεί δ 'Ιρλανδικός περί Mâcha, J. Gricourt, Eponna - Rhiannon · Macha* OGAM 
(6) 1954 σ. 75. 
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ΕΙς Ανατολικά κείμενα αναφέρονται μεταξύ κατοίκων άλλων περιοχών (Saba', 
Haiappa, Badana, Hati κτλ.) οί όποιοι υπέκυψαν εις τον ζυγόν του Tiglath - Pìleser III 
(744—727 π. Χ.) ol κάτοικοι της Μ a s ' a (ι), Mas'ai (a). 

Χώρα M a s a' (β) αναφέρεται επίσης μεταξύ χωρών, αϊ δποΐαι έπανήλθον είς τήν 
χώραν Hatti (*) (Galkisa, Kuntara, Iyalant κ.ά.). 

Κατά Α. Cowley (5) M a s h νοτιοανατολικώς . . . 

"Ο Emil Forrer (β) τοποθετεί τήν περί ?\ς 6 λόγος χώραν είς τον ποταμόν δνω 
Καλύκαδνον (')· 

Κατά Hommel (8) Masch είς Χαλδαίαν (8α). 
Ό Heimisch (Β) ώς Masch θεωρεί τήν όροσειράν Maschu του δπους Γιλγαμές, 

διερωτάται δέ, έαν πρόκειται περί του Λιβάνου (9α) καΐ Άντιλιβάνου (9β). 
Δια τον Jensen (10) ομοίως ή οροσειρά Maäu του Μπους Γιλναμές, δ Λίβανος καΐ 

ό Άντιλίβανος (Μ). Προς τον Jensen συμφωνεί καΐ ό γράψας έν R. Ε το αρθρον Mas. 
Έκ του Radet (") τα Ιθνη, προς τα όποια εύρίσκετο είς Ιριδας ό Ραμσής II κατά 

1) Pritchard, Ancient near Eastern Texts, σ. 283. 
2) "Ενθ·. άνωτ. σ. 284. 
3) "Ενθ. άνωτ. σ. 352. 
4) Δύστυχος δέν εΐδον προσωπικώς τά περί «Μάζα» είς το Ιργον τοδ Kurt Bittel, 

Prähistorische Forsehung in Kleinasien, Istanbuler Forschungen τόμοι, 6, Istanbul 1934. 
5) A. Cowley, The Hittites, London, 1926 σ. 20, Ί δ . και Κ. Völlers, Die Symbolik 

des Mash in den semitischen Sprachen, Archiv für Religionswiss. Τόμ. VIII σ. 97. 
6) Emil Forrer, Forschungen, Berlin 1926 σ. 82. 
7) Πηγάζει έκ τον ορέων της Ίσαυρίας, διαρρέει ΝΑ τήν Κιλικίαν καΐ έκβάλλει υπό 

τήν Σελεύκειαν. Στρβ. 14. 607. 
8) 'Εκ τοΒ Heimisch, Die Heilige Schrift, Bonn 1930 σ. 193. 
8α) Μεταξύ Τίγρητος και Ευφράτου. 
9) "Ενθ. άνωτ. 
9α) "Ορος τής Φοινίκης καί κοίλης Συρίας. 
9β) "Ορος Ν. τοδ Αιβάνου άπα Συρίας είς Φοινίκην. 
10) Jensen, Keilschrift ν. Bibel VI 1, σ. 576 J. Pritchard, Ancient near Eastern 

Texts, Princeton, New Jersey 1950 σ. 88 (Ό Γιλγαμές προ ενός δρους). 
cTò δνομα τοδ δρους είναι Mashu. 
"Οταν [Ιφθασε] είς τήν δροσειραν του Mashu, 
ή δποία ημερησίως συνεχώς θεαται έκ τοδ δψους άνα[τολήν καί δύσιν] 
τής δποίας αί κορυφαί [φΜνουν] τήν θόλον τ' ούρανοδ 
(Καί) τής δποίας τα στήθ-η φθάνουν τόν κάτω κόσμον, υποκάτω» . . . Είς τήν σ. 89 πάλιν : 
c'Eàv είς λύπην [ή πόνον], | είςκρύον ή [θ-ερμότητα] | άναστενάζων [ή κλαίων γοερως | 

&α μεταβώ]. | Τώρα [δνοιξον τήν πύλην τοδ δρους] ! | «Πορεύου, Γιλγα[μές . . . ]. | Τα δρη τοδ 
Mashu [ . . . ] | Τα δρη (καί) at δροσειραί [ . . . ] | ασφαλώς δύνανται [ . , . ] | Ή πύλη τοδ 
δρους είναι ανοικτή εις εσάς». 

11) Jensen, Gilgamesch Epos Ι σ. 24, 34 κέξ. J. Raum, Die Religion d. Landschaft 
Moschi am Kilimanjaro, Religionswiss. Τόμ. XIV σ. 159. 

12) G. Radet, La Lydie et le monde Grec, Paris 1893 σ. 64 . . . φυλή, τής δποίας 
το δνομα δύναται ν' αναγινώσκεται Duna, Aiuna ή Mauna. *2ς τό παραδέχεται τις . . . ή 
Μηονβς, σ. 65 δ λαός τών Μηόνων . . . κατείχε θ-έσιν σημαντικήν, σ. 68 ή Μαιονία καλούμενη 
'Ασία (Δημητ. Σκήψιος, Τρωικός διάκοσμος) σ. 86 Σχέσις τοδ κράτους τών Μηόνων μέ τας 
Έλληνικας αποικίας. 

Περί Μαιόνων Αυδών παρ' "Ομήρω Ί δ . Ρ. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte 
d. griech. Sprache, Göttingen 1896, σ. 38±. Γλωσσικώς ot Μαίονες ήσαν κλάδος τών Φρυγών. 
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τό γνωστόν ποίημα «Pentaour» , απεικονιζόμενα εντός της Ίλιάδος, συμπεριλαμβάνουν 
τους Masu ('), κατ* αυτόν Μυσούς. 

Δια τον άρθρογράφον της R. Ε. λ. Mas, το γνωστόν είς τους Ευρωπαίους οπό 
το έσψαλμένον όνομα 'Αραράτ υπεράνω της κοιλάδος του Άράξου δρος μεταψραζόμε· 
νον είς τάς Συριακάς παραδόσεις περί κατακλυσμού ώς «όρος σωτηρίας», καλείται 
Masis (5150 μ. οψος). 

Κατά τόν Στέφανον Βυζάντιον (a), «Μάσιον: όρος υπέρ της Νισίβιος. Στράβων 
ενδέκατη, οί οίκουντες Μασηνοί, f) ώς Πάριον Παριανός*. 

'Υπό του Heinisch (8), M a s c h ίσως έκαλείτο καί τό όρος MASIUS μεταξύ 
του άνω ΕΟφράτου καί του Τίγρητος, βορειοδυτικούς της Νισίβεως. 

Καρά J. de Morgan (*) M a s i s='Apapdrc. 
Παρά Dussaud (s) M a s i νοτίως του Sera'in. 
Ό Murad (*) νοεί ύπό τό δρος Baris, της 'Αρμένικης παραδόσεως περί κατακλυ

σμού του Νικολάου Δαμάσκηνου, διασωθέν παρ' Ίωσήπω τό μέγα Masis. 
Ό Gesenius (') αναγράφει σχέσιν Masius (8) προς τόν Μοσόχ, κατά Bochart. 
Ό Μοσόχ μέ τάς παραλλαγάς των φωνηέντων του ονόματος του ώς Μεσέχ 

{Méshéc f) Méshék) ύπήρξεν ό ομώνυμος γενάρχης ενός των τριών Ίαπετικών (9) λαών 
της Παλαιάς Διαθήκης, οί όποιοι είς τα 'Ασσυριακά κείμενα ταυτίζονται προς τους 
Musku ή" MuSku, τους Μόσχους του "Ηροδότου (9α). 

Κατά Dhorme (10) μεταξύ άλλων Ίαπετών οί τοξόται Moakêy qéaéth παρίστανον 
τους Muäku. 

1) Είς τήν Βαβολωνιακήν αστρονομίαν, εκ των 28 αστερισμών δ 10ος, 11ος καί 12ος 
κατά σειράν φέρουν τα ονόματα maâ—maâu—àariû | ma£—maâû mahrû | maä—maâu arkû. 
F. Ginzel, Die astronomischen Kenntisse d. Babylonier, Beitrage zur alten Geschichte, 
Ι, σ. 13. 

2) Έθ-νικα. 
3) Heinisch, Ινθ. ανωτ. 
4) J. de Morgan, Histoire du peuple Armenien, Paris 1919, σ. 2, 4, 45, 136. 307. 
5) R. Dussaud, Topographie historique de le Syrie antique et médiévale, Paris 

1927. Ί δ . καί Ad. Chauvet et E. Isambert, Itinéraire descriptif, historique et archéolo
gique, III, Paris 1882, a. 648. 

6) Ί δ . βιβλιοκρισίαν Οπό P. Vetter τοο βιβλίου του F. Murad, Ararat und Masis sic 
Archiv für Religionswiss. Τόμ. V σ. 80. 

7) W. Gesenius F. Buhl, Handwörterbuch Hebräisches und Aramäisches über das 
alte Testament, Leipzig 1905, W. Gesenius, Handwörterbuch über das alte Testament, 
Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1954. 

8) cMasai> καλείται 'Ανατολικές 2οοδανικός λαός τής 'Ισημερινός Άν. 'Αφρικής 5ψί· 
σωμός, άθ-λητικός, σοκολατόχρους, Ed. Weyer, Primitive Peoples today, London 1959, σ. 
13, 181, 182. 

Ί δ . καί cad pellacontam flumen Bura oppidum, Salmani et M a s e i Arabes» 
Πλιν. 6.30.2. 

9) (Έκ τοο Ίάφεθ). Οί λαοί οδτοι ήσαν οί Méshéc [Meâek—Άγ. Γραφής (=Μοσόχ, 
κατά τους 0')' καί είς Ουραρταϊκας έπιγραφας Μη8Η=Φρυγες], Tubal, Yawan, είς τοος 
οποίους προσηρτατο δ οίος τοδ Yawan, Tarsis. 

9α) Ήροδοτ. 3. 94, 7. 78. Ί δ . καί Cowley Ινθ. ανωτ. σ. 14 — 15, Praäek, Ge
schichte d. Meder u. Perser. 

10) E, Dhorme, Les peuples issus de Japhet d' après le chapitre X. de la Genèse, 
SYRIA τόμ. XIII 1932 σ. 45. 
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Έ κ τούτου επίσης άναγινώσκομεν περί Musku καΐ Musi (»). 
Γνωρίζομεν επίσης δτι, περί το 1200 π. Χ. το μικρόν κράτος των Muàki απερρο-

ψήθη υπό τών Χετταίων, ώς καί δτι περί το 1120 ή φυλή αοτη λαμβάνει πρωτεύουσαν 
θέσιν είς τον συνασπισμόν των Χετταίων. Ol Muski άπαντώμενοι ολίγον μετά την 
Αίναιακήν «Wanderung» είναι πιθανόν στενοί συγγενείς μέ τους Φρύγας (8). 

ΟΙ Άσσύριοι είς τάς έπιγραφάς των ονομάζουν τους Φρύγας Muski (Muäki), δνομα 
tò οποίον έγένετο γνωστόν το πρώτον δτε δ Tiglatpileser Ι (1115—1093 π. Χ.) ήλθεν είς 
έπαφήν μέ τον λαον τοΟτον είς τον άνω Τίγριν, οφείλει δέ τις τούτο να σύνδεση μέ το 
δνομα των Μυσών καί περαιτέρω μέ την χώραν Μοισίαν παρά τόν Δούναβιν, δσον και 
μέ τήν θράκην(·). Ή Ιστορία της γλώσσης επίσης υποδεικνύει δια τους Φρύγας πατρίδα 
παρά τον Κάτω Δούναβιν (4). 

ΟΙ Μόσχοι ώς κατοικίαν ε*χουν τήν βδ. Άρμενίαν, μέχρι τοο ανατολικού δρίου 
του Πόντου, βορείως ανερχόμενοι προς τήν Κοχλίδα. Είναι ol 'Ανατολικοί γείτονες τών 
Τιβαρηνών (*) : 

«Μόσχοι καί Κόχλοι περί τόν Φδσιν ποταμόν. Μόσχοι : Κόχλων εΌνος προσεχές 
τοις Ματιηνοΐς. Εκαταίος Ασία» ("). 

01 Μόσχοι μετά τήν πτώσιν του κράτους τών Χετταίων έξηπλώθησαν περαιτέρω 
είς τήν Άνατολικήν Μ. Άσίαν, 

Περί τό 1170 ot «Muâkâja» (') αφόρεσαν έκ |τών Άσσυρίων τάς χώρας Alzi καί 
Purukuzzi ανατολικώς της καμπής του Εύφράτου. 

"Από της εποχής του Téglath— phalasar I (1116—1090) ol «Mouskou» ανησυχούν 
ήδη τήν Άσσυρίαν. 

Τά χρονικά της εκστρατείας κατά τα πέντε πρώτα έτη του βασιλέως τούτου εναν
τίον τών Μόσχων (καί Μέσχοι) επί επιγραφής είς πολλά ανάτυπα διασωθείσης, αναγρά
φουν τά έξης (β) : Κατά τήν αρχήν της βασιλείας μου 20 000 έκ της χώρας τών Mouskou 
(Muâ-ka-aia) καί ol 5 βασιλείς των, ol όποιοι κατά τήν διάρκειαν 50 ετών κατέλαβον 
τάς χώρας Al zi καί Bu-ru-kus zi, τάς συνεισφέρουσας τόν φόρον καί τό δώρον του 
θεού Asur, του κυρίου μου, χωρίς ουδείς βασιλεύς είς τήν μάχην νά καταστη δυνατόν 
ν' ακινητοποίηση τό στήθος των, ύπερηφανεύθησαν δια τήν δύναμίν των καί κατηλθον, 
κατέλαβον δέ τήν χώραν Kat-mu hi. Ό βασιλεύς της Άσσυρίας, δια νά συνάντηση 
αυτούς είς τήν χώραν Katmuh, ώφειλε νά διασχίση τό δρος Kaäi ia-ra . 

ΈπΙ 'Ασσυριακών επιγραφών άναγινώσκομεν τους «Μούσκι» ώς λαούς Χετταίων 
ύπό τόν γνωστόν ανακτά τών Φρυγών Μίδα (9) (Mi-ta-a). 

1) Musku—Musi, E. Dhorme, Où en est le déchiffrement des hiéroglyphes Hit
tites? SYRIA, τόμ. XIV, 1933. 

Σημειωτέον ακολούθως δια τήν ταύτισιν τών πολλαχώς απαντώντων ονομάτων αυτών είς 
τον Πόντον ιηοζίη=μοζίν (μόσχος). 

2) Έκ τής RE. τομ. XXXIX &ρθ·ρ. Phrygia σ. 883. 
3) Κατά Στράβωνα (12.572) πάντως «τους Μυσους ot μέν Θράκας, ot δέ Αυδούς είρή-

κασιν... μαρτυρεΐν δέ καί τήν διάλεκτον* μεξολύδιον γάρ πως είναι καί μεξοφρυγιον». 
4) Α.. Goetze, Kleinasien, München, 1957, σ. 202. 
5) *Εκ τοδ Ε. Dhorme, Ινθ. άνωτ. SYRIA τομ. XIII σ. 39. 
6) Στεφ. Βυζαντ. 'Εθνικά. 
Tubal=Tabâl=Tibareniens ώς Méshéc=Mu£ku=Moschiens. Tubal καί Méshek 

εις Π. ΔιαΘήκην, Tabal καί Musku ή Muäku etc 'Ασσυριακά κείμενα. Είς σ. 35 Ιδ. σχέσιν 
'Ιωνίας προς Méshéc καί Tubal. 

7) Ed. Meyer, Geschichte des Altertums, Stuttgart Berlin 1928 τομ. II. 
8) Dhorme, Ινθ. άνωτ. σ. 39, RE. λ. Assyria σ. 1758. 
9) J. Pritchard, Ινθ·. άνωτ. σ. 285 (Τό δον Ιτος τής βασιλείας του Sargon II 721—705, 

Pisiri έκ Κάρχεμις έπιώρκησαν εις τους μεγάλους Θεούς καί Ιγραψαν μηνύματα είς τόν Μίδα, 
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Ol Μόσχοι πολύ γνωστοί εις τους κλασσικούς, δέν εμφανίζονται είς τα κείμενα 
των Άχαιμενιδων. 

Εμφανιζόμενοι καΐ επί τών Ιερογλυφικών κειμένων αποκαλούνται ύπό του Sayce 
μέ ολίγας εξαιρέσεις Μοσχοχιττίται κατ' άντιδιαστολήν προς τους επισήμους Χιττίτας 
των σφηνοειδών πινακίδων. 

Κατά τα Αίγυπτιακά κείμενα ανήκουν το πλείστον είς τήν περίοδον 1200—700 
π. Χ., ήτοι είς τους χρόνους μετά τήν καταστροφή ν της αυτοκρατορίας τών Χιττιτών ύπό 
€τών λαών του Βορρά» (ώς καλούνται) καΐ τήν κατοχήν της ΝΑ. Μικράς Ασίας καΐ της 
ΒΔ. Συρίας ύπό τών «Moschians» Άσσυριακ. <Muskâ» ('). 

Έ ά ν ή άποκρυπτογράφησις του Sayce εΐναι ορθή, τό δνομα Μ oskas (8), Moskas-is» 
Moskes-nis είς τάς Ιερογλυφικός έπιγραφός Καππαδοκίας καΐ Κάρχεμις λαμβάνει τήν 
θέσιν του «Χιττίτου». 

Δια της αναφερθείσης περί τήν αοτήν λέξιν λαβυρινθώδους ονοματολογίας δέν 
ήχθημεν ϊσως μόνον είς τα δρια της γεωγραφικής επικρατείας τών 'Αμαζόνων. Δέν 
αποκλείεται δια του Μοσόχ (·) να έγγίζωμεν δι' άλλης γλωσσικής όδου τό δνομά των. 
Οοτω κατά εκδόσεις της Βίβλου δ εγγονός του Σήμ καΐ υίός του Άραμ αναγράφεται 
ώς έξης : 

Sx' 

Μάζ (4), Μάσ (6), Μάς (β), Μασά (7) (άνευ τόνου), Μοσοχ (8) (άνευ τόνου), Mo-

Βασιλέα τών Muski, σ. 284 τον Musku (περιέχοντα εχθρικά σχέδια εναντίον των "Ασ
σο ρ ίων). 

L. Messerschmidt, Die Hettiter σ. 11, Ίακ. Θωμοπούλου, Πελασγικά, "Αθήναι 1912 
σ. 420, L. Delaporte, Les Hittites, 1936, σ. 324—5. 

1) Α. Sayce, Hittite and Mosche-—Hittite, Revue Hittite et Asianique, I 1930—2 
σ. 2. 

2) Ύπό τοδ J. Chadwick συνεζητήθη ή ταύτισις mo—qo—so—Móyos Χεττ, Muksä, 
Ventris Chadwick, D.M.G. σ. 81. 

Τοδτο αναγράφω μήπως ποτέ ένδέχηται να αποδειχθώ δπαρξις φαινομένου άντιμεταχω-
ρήσεως έπί τών προϊστορικών πινακίδων. Έκ τών Ο. Schräder Α. Nehring, Reallex. d. 
Indogermanischen Altertumskund τόμ. II σ. 52 λ. Maultier, δ ήμίονος (λατ. mulus) ροι>μ, 
muscoïu, άλβ. muâk, Σλαυικ. m ü s k a (αρχ. Σλαυικ. müzgü. 

3) Γενέσ. 10. 23. 
Ό Βήλος καΐ δ Νίνος ήσαν πρόγονοι τής δυναστείας τών 'Ηρακλείδων τής Αυδίας, 

ένφ ΣΙμ ή Σήμ κατά τον Ψευδοερατοσ&ένην ήτο το δνομα τοο ΑΙγυπτιακοδ 'Ηρακλέους, Krall, 
Zeitschrift für Ägyptische Sprache, 1883, 79. 

4) M. Luthers, Die Bibel oder die ganze heilige Schrift, Berlin 1923. 
5) P. Heinisch, Die heilige Schrift, Bonn 1930. 
Ρωσσική Ικδοσις τής Βίβλο« δπό τοδ Πατριαρχείου, 1956. 
6) Τα Ιερά γράμματα μεταφρασθέντα έκ τών θ·ε£ων αρχετύπων, Αονδΐνον 1935. 

Ίδ. και είς Grand Dictionnaire Universel du XlX siècle MAS—MA ή MASS 
κατά τας τοποθεσίας (Αατ. mansus—maneo—mansi—mansum—πΐ3ηεΓβ=μένω, Γαλλ. 
maison). 

7) L. Koehler—W. Baumgartner, Lexicon in veteris Testamenti Libros, Leiden 
1958. 

Κατά τήν μετάφρασιν τοδ διωρθ-ωμένου Έβραϊκοδ κειμένου δπό Ά θ. Χαστούπη, €*Αγ. 
Γραφή Π. Διαθήκη> Ικδ. 1955 άναγινώσκομεν : <0ί λόγοι τοδ Αεμουέλ, βασιλέως τής 
Μ α σ σ ά, τους οποίους έδίδαξεν αυτόν ή μήτηρ του» Παροιμ. 31. 1, Περί Μ α σ σ ή Ιδ. 
Γεν. 10.30. 



- 362 — 

σοχ (*), Μοσόχ (a), Βομάς (8) (έκ της συγχωνεύσεως του εβραϊκού συνδέσμου βε προς 
το φωνήεν κάμεχς). Etc το κριτικον υπόμνημα της προκριθείσης γραφής Μόσοχ (4) ση-
μειουνται at γραφαΐ μοσοχ, μοσωχ, μεσεχ (sic) 

Ol Έβδομήκοντα (Ο') μεταγράφουν δια της λέξεως Μοσοχ την αντίστοιχον έν τφ 
μασοριτικφ κειμένω λέξιν Μεσεχ (Β) ή Μασ. Ενδέχεται μάλλον οδτοι να είχον έτε
ρον αγνωστον εϊς ήμας κείμενον οπ' Οψιν. 

ΕΙς το κεφάλαιον της Γενέσεως έχομεν δύο διαφορετικός ήδη γραφάς («), τάς 
οποίας εκδόσεις της Π. Διαθήκης, ώς π.χ. ή ύπό των θεολόγων τής €Ζωής» (Τ), ταυτίζουν. 

Γενικώς δμως τα ειδικά λεξικά δέν ταυτίζουν τα δύο χωρία. 
Ή Εβραϊκή γραφή ΒΑΜΑΣ, δσον καΐ αν δ σχηματισμός της λέξεως ταύτης 

ήκολούθησε τον γλωσσικόν κανόνα της εβραϊκής γλώσσης, κατά τόν όποιον ό σύνδε
σμος βε προ της τονιζομένης συλλαβής μας προσλαμβάνει κάμετς (8) ύπομιμνή-
σκει δυνατότητα αποχωρήσεως του αρχικού βε άπό τής λέξεως etc Β/AM Α Σ καΐ 
Ινεκα της γλωσσικής ανομοιογένειας λόγω του αμαλγάματος των κατοίκων τών περί 
τήν Άνατολίαν περιοχών ώς είς Έλληνικάς λέξεις Β/ΙΔΕΟΙ (Ί=Ίδέοι, (Ίδαίοι), Β/ΟΛΟ-
ΕΝΤΙ (10)=Όλόεντι (Όλουντι), Β/ΙΝΑΤΙΑΝ (η)=·Ινατίαν, οπόθεν Ισως να έρμηνεύσωμεν 
οοτω τήν οπαρξιν άλφα είς τήν λέξιν Α—ΜΑΖΩΝ. 

Συσχέτισιν Μ α σ ά , Mas'u, Μ α σ σ ή Γεν. 25, 14 προς παρεμφερή μέ το ενδιαφέρον 
ήμας χωρίον τής Γενεσ. 10. 23 ονόματα ίδ. είς Koehler—Baumgartner, Lexicon, Ινθ·. άνωτ. 
Παρ* αύτψ και συναφείς προς τήν έρμηνείαν τί}ς λ. παραπομπαί. Δια Mâsa—Meââ, ίδ. Μ. 
Abel, Geographie de la Palestine, Paris 1933, 296. 

Δια το δοθέν Ιτυμον είς τας 'Αμαζόνας Μ—S, σημειοδμεν επίσης δτι, δ Ξενοφών δ Έφέ-
σιος είς «Τα κατά Άνθίαν καί Άβρσκόμην» Βιέννη 1793 σ. 11 περιγράφει ώς έξης «έπιχώριον 
Ιορτήν> της 'Αρτέμιδος : «Πομπεόειν πάσας τάς έπιχωρίους παρθ-ένους... ήρχε παρθένων τά
ξεως 'ΑνίΚα θυγάτηρ Μεγαμήδους καί Εύίππης εγχωρίων... Ήνθει δέ αυτής το σώμα έπ' 
εύμορφία... Έσθής, χιτών άλουργής, ζωστός, είς γόνο μέχρι βραχιόνων καθειμένος ν ε β ρ ί ς 
περικειμένη». (Ή Ιλαφος ήτο το άγαπημένον ζφον της Αρτέμιδος). Συνάπτεται οδτως ίσως ή 
έτερα σημασία της λέξεως Μεσεχ (=δέρμα), Koehler—Baumgartner, Lexikon, καί τα 
λεχθέντα ανωτέρω προς τας «συνομηλίκους» τής "Ανθίας «'Αμαζόνας*. Συνήθης άλλω
στε ή περιβολή τών ερχομένων είς έπικοινωνίαν μετά της θεότητος δια δέρματος ζφου : 
Εαυνάκης [ή δυναστεία τών φερόντων αυτόν Χαμμουραβί κατήγετο έκ δυτ. χώρας (Συρίας— 
Παλαιστίνης) Ινθα καί Μαζ — Mas—Μοσοχ—Αμαζόνες] Σπποι, ταύροι, άρκτοι. 

Ί δ . καί Μ. Nilsson, Griech. Feste v. relig. Bedeutung σ. 244—δ. 
8) A Rahlfs, Septuaginta, Stuttgart 1935. 
1) A. Brooke Ν. M. Lean, The old Testament in Greek, Cambridge 1906. 
2) "Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Έβδομήκοντα, Ικδ. Ζωής, 'Αθήναι 1939. 
3) R. Kittel, Biblia Hebraica, Stuttgart, 1952. 

Β. Βέλλα, Γραμματική τής Εβραϊκής Γλώσσης, 'Αθήναι 1959, ίδ, κεφ. περί συνδέσμου. 
4) Ίδ, κατωτ Β. Βέλλα, Γραμματική. 
5) Ί δ . Γεν. 15, 2 (Μασεχ). 
6) Γενέσ. 10, 2 καί 10, 23. 
Εις Α. Παρ. ß 27 τής έκδ. Alf. Rahlfs, Stuttgart 1935, €καί ήσαν οΐ υίοί Ραμ πρω

τοτόκου Ιερεμεηλ* Μαας καί Ιαμιν καί Ακορ» (Κατά το Έδραϊκον κείμενον Μαατσ). 
7) Ίδέ 6ποσ. 3 ανωτέρω. 
8) Β. Βέλλα, Γραμματική τής Εβραϊκής γλώσσης, σ. 94. 
9) Boeckh, C.I.G. Ι 608, 88. 
10) C.I.G. 2554, Ζ. 77. 
11) Ίλίθυι]αν Βινατίαν, R. Bergmann, De inscr. Cret. inedita qua continetur foedis 

a Gortyniis et Hierapytniis cum Priansiis factam, Programm, Brandenburg 1861, 
Sammlung d. griceh. Dialektinscr. άρ. 5024 I 64. 
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'Ανθρωπολογικούς βεβαίως ol κάτοικοι τών παραλίων της δυτικής Μ. "Ασίας, 
Τροίας καΊ Κρήτης, άρα καΐ 'Αμαζόνες τών παρακτίων περιοχών, έκ της κρανιολογικής 
έρεύνης, έπίστοποιήθη δτι ανήκουν είς τον τύπον των δολιχοκεφάλων, οι Χετταίοι είς 
τον τύπον τον βραχυκεφάλων μέ τ' άρμενοειδή χαρακτηριστικά της κεντρικής καΙ ανα
τολικής Μ. "Ασίας (*). 

Τα χαρακτηριστικά πάντως τών Χετταίων τ' απεικονιζόμενα έπί Αιγυπτιακών μνη
μείων δυνατόν να είναι ΑΙγαιακά (*). 

Είμεθα της γνώμης δτι τούτο συμβαίνει έκ του δτι, ώς συμπεραίνει ό Α. Sayce (8), 
έπί τών ένεπιγράς^ων νόμων του Μπογκάσκιοΐ ot Χετταίοι αρχικώς ήσαν σώμα στρα
τευμένων τυχοδιωκτών cmilitary adventurers» άνάλογον μέ τους Νορμανδούς τής Ευρώ
πης. Οδτοι προσέψερον φεουδαλικός υπηρεσίας είς τους ανωτέρους καί είχον ώς άντα-
μοιβήν γαίας έκ τών κατακτηθέντων εδαφών. 

"Η "Αμαζονική έπέκτασις μέχρι Συρίας ενδέχεται να ευρίσκεται οπό τήν Ιμμεσον 
έπιρροήν καί άλλως τών Χετταίων, ot όποιοι περί το 1750 (έπί "Αβραάμ) (*) είς τό ζενίθ 
τής εξαπλώσεως των εμφανίζονται είς νότιον Παλαιστίνην (·). 

Χετταΐκά ευρήματα είναι γνωστά έκ τής συνδεόμενης κατ' εξοχήν προς 'Αμαζό
νας 'Εφέσου (·). 

Τον 12ον at. πάλιν ol £ η μ ΐ τ α ι Ύξως, άφοο έπί δύο αΙώνας κατέκτησαν τήν 
Αϊγυπτον, έκδιωχθέντες ύπό τών εντοπίων είσήλθον είς Συρίαν. OÎ ποιμένες Ύξώς Ισως 
Κχουν ενδιαφέρον δια τήν παροΟσαν Ι-ρευναν έν συνδυασμφ μέ τήν μεταγραφήν είς τήν 
"Ελληνικήν δια συμπληρώσεως φωνηέντων MS ώς ΜΑΖΥΩΝ (7) : «ΟΙ Λιβύης νομάδες. 
Εκαταίος Περιηγήσει. είσί δέ καί Ιμεροι Μάξυες καί Μτεροι Μάχλυες». 

"Εφ" δσον 'Αμαζόνες υπάρχουν καί είς Λυδίαν, πρέπει νά μή διαλανθάνουν ήμδς 
αλληλοεπιδράσεις Λυδίας καί 'Ιωνίας, καίτοι δέν εύρίσκομεν "Ελληνικά Ιχνη έπί τής 
Λυδικής γλώσσης, ή οποία θεωρείται ώς μή 'Ινδοευρωπαϊκή, ϊσως συναφής προς τήν 
Έτρουσκικήν. 

'Αντιθέτως ή Φρυγική γλώσσα είναι 'Ινδοευρωπαϊκή βαρβάρου μορφής. Οί Φρύ· 

1) Arth. Evans, The Palace of Minos at lXnossos, London 1921—1936, I. 
Ί δ . Carl M. Fürst, Zur Anthropologie der Prähistorischen Griechen in Argo-

lis (Lunds Univ. Arsskrift ) N.F. II Lund : Gleerup 1930. 
Σποραδικώς έπί Ελληνικού εδάφους άρμενοειδή χαρακτηριστικά πιστοποιούνται ώς 

έκ κρανίου τής 'Ασίνης (σ. 53), τοο 'Ηραίου (σ. 112), τών Μ',υκηνών (σ. 147) Ίδ. κα! άρμενοειδή 
χαρακτηριστικά έπί Κρητικής σφραγίδος Evans Ρ.Μ Ι σ. ί? είκ. 2, σ. 9, σ. 276 είκ. 206 (έπί 
Μ ΜII σφραγίσματος) 

"Επί τών ευρεθέντων εντός τών τάφων μαρμάρινων καί σ^.νιδοσχήμων Κυκλαδικών είδω-
λίων έσχηματοποιημένων (βιολόσχημα) ή κατά φυσιν παρουσιάζονται ίσως άρμενοειδή χαρά-
-κτηριστικά : ρις καμπύλη, πρόσωπον ωοειδές μετά Ισχυρώς προ.ς τ* οπίσω ριπτομένου του 
μετώπου. 

2) Α. Cowley, Ινθ. άνωτ. σ. 3δ. 
Δια τους ανθρωπολογικούς τόπους τών Χετταίων Ιδ. Α. Goethe, Kleinasien, Mün

chen 1957, είς πίν. 1 Χετταίους αιχμαλώτους τοδ 2ήθου Ι, πίν. 2 Χεττίτ/χς έκ του τάφου του 
Χαρεμχέβ, πίν. 3 Χεττίτας άρματομάχους είς Καδεσίαν (Qadeè). 

3) Α. Sayce, The early geography of Southeastern Asia Minor, J.H.S. (43) 1923 
σ. 48. 

4) Β. Βέλλα, Χρονολογικοί πίνακες Ίσραηλιτ. Ιστορίας,'Αθήναι 1956. 
5) Γενέσ. Κεφ. 23. 
6) J.H.S. (13) 1917 σ. 13. 
7) Ί δ . Α. Grosskinsky, Miszellen cZur Herodots Periegese Libyenst Hermes 

LXVI 1931 σ. 365. 
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γες(') fjoocv θρακική φυλή, άλλα μετηνάστευσον περί το 1200 π. Χ. είς Μ. Άσίαν κα 
κατέλαβον τήν Χεττιτικήν (') αύτοκρατορίσν. Ή θρακοφρυγική γλωσσά εμφανίζει στε·1 
νήν συννένειαν προς τήν Έλληνικήν (·), έπί των νεοφρυνικών δέ επιγραφών επέδρασε 
περισσότερον ή Ελληνική της εγχωρίου. 

Παρατηρητέον επίσης δτι ή κατάληξις -ων (*) της λ. Άμαζών δέν έ*χει βαθυτέραν 
σημασίαν δια τήν ερευνάν μας, εϊτε Ιχει σχέσιν προς Ελλάδα είτε καΐ προς Φρυγίαν, 
διότι είναι δυνατά αμφότερα (8). 

Άλλα ποίαν σχέσιν ενδέχεται νά 2χη ή λέξις "Αμαζών προς τήν Χεττιτικήν νλώσ-
σαν ; Ή Χετταϊκή γλώσσα, είς τήν οποίαν Πελασγοί, Κρήτες, Λέλ^γες, Κάρες ανήκουν, 
γνωρίζομεν μετά τών Fick καί Goetze (β), δτι αποτελεί Ιδιάζουσαν οίκογένειαν, ομοιά
ζουσα κατά τήν δομήν προς αλλάς γλωσσικάς δμοταξίας της λευκής φυλής. ΕΙς τάς 
ρίζας τ £ είναι τελείως αυτοτελής. Ώς προς τήν σύνθεσιν καί τον σχηματισμόν τών 
λέξεων δι' επιθημάτων, πολλαχώς, ύπομιμνήσκει τάς Ίνδοευρωπαΐκάς γλώσσας. 

ΕΙς περίπτωσιν, κατά τήν οποίαν δια τήν λέξιν Άμαζών θα εθεωρείτο ώς βέβαιον 
το άναφερθέν Σημιτικόν δτυμον, προκαλεί ενδιαφέρον δτι, λέξεις, δια τον χρυσόν, τον 
χιτώνα, τόν λέοντα, τό κόμινον, τήν κύπειρον, ώς αποδεικνύουν at πινακίδες, §χουν 
υπάρξει δάνειον έκ της Σημιτικής (') κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους. 

At έπί του αοτοΟ εδάφους της χώρας τών Χάττι (8) καί Αμαζόνων θρακοφρυγι-
καΐ—Ίνδονερμανικαί γλώσσαι, Ιστανται εγγύς τών Αρμενικών, άπό κοινού δέ εΐνα 
συγγενείς προς τάς Σλαυολεττονικάς γλώσσας' οΐ Αρμένιοι (9) κατά τους αρχαίους 
ήσαν κράτος τών Φρυγών. 

Ή περί Αμαζόνων Κρευνα οοτω, δέν δυσχεραίνεται δια συσχετίσεως τών αναφερ
θέντων αντιπάλων τών Χετταίων M—s=«Masa»=cMascha» προς Μας, Μαζ, Μεσεχ, 

1) Nilsson, Minoan Mycenaean Rel ig ion σ. 567 μετά τών υποσημειώσεων. 

Περί Φρυγών καί καταγωγές των l ì . Α. Burn, Minoans, Philist ines and Greeks , 

L o n d o n 1930, 142, ύπ. 1. 

2) Κατά Sayce αί 'Αμαζόνες ήσαν at πολεμικά! ίέρειαι τής μεγάλης Χετταϊκής θεότη-

τος. T h e land of t h e Hi t t i te s . 

Οί Φρύγες γεωγραφικώς έξαπ,λοδνται είς τα παράλια τοδ Ελλησπόντου καί τής Προπον-

τίδος ώς καί είς εδρύτατον τμήμα τής ενδοχώρας προήρχοντο έκ Θράκης, μετηνάστευσαν δέ 

ή κατά τήν άφιξιν τών 'Ιλλυριών (Βρίγες), άλλως από το8 Στρυμόνος τής Μακεδονίας (Φρόγες). 

Τό δριστικόν πλήγμα τής Χετταϊκής αυτοκρατορίας θα δοθή δμως οπό τών θρακικών λαών 

Τεόκρων καί Μυσών. 

3) L. Farnel l , T h e cults of the G r e e k states, Oxford 1909, σ. 92. 

4) Περί τής καταλήξεως -ων είς τόπους ίδ. J . H . S . (38) 1918 σ. 50. Είς Στεφ. Βυζαντ. 

'Εθνικά Ό λ ι ζ ώ ν, πό\ις θετταλίας , . . κλίνεται δια του ώ καί οξύνεται «καί Πιτόειαν Ιχον 

καί Όλιζώνα τρηχεΐαν>. Π λ ε υ ρ ώ ν , πόλις Αιτωλίας, δ πολίτης Πλευρώνιος. 

5) W . Arkwright, Lycian a n d Phryg ian names, J . H S. (38) 1918 σ. 50. 

6) A. Fick, H a t t i d e n u. Danubier in Griechenland, Göt t ingen 1909, 3 Albrecht 
Goetze , Kleinasien, München , 1957 σ. 58. 

7) Τό δνομα τοδ γρυπός ταυτίζεται επίσης μέ τό Σημιτικόν (Krûb) Χερουβείμ. E d · 

Meyer, Geschichte des Altertums, I 200. 

8) «Kheta» ΑΙγυπτ., cKhat t i» Άσσυρ. 

9) Πρόκειται ίσως περί τών Aramu, Arumu τής σφηνοειδοδς γραφής, "Ελληνιστί "Αρα-

μαίων, Άρίμων, Άριμαίων, "Αρμενίων. Real Encycl. d. Vorgesch. αρθρ. Chaldaioi σ. 2046. 

Έ ν τή ίφηνοειδεΐ γραφή οί ΆραμαΙοι νομάδες τής "Αραβικής έρημου καλοδνται S u t « . Τό τυπι-

κόν γνώρισμα τών Άραμαίων «έξυρισμένα χείλη» είχον ot έκ Συρίας καί Παλαιστίνης δυνοίσται 

«Χαμμουραβί». 
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Μοσοχ της Βίβλου (*), έφ* όσον ô πατήρ τούτου Άράμ ενδέχεται να σχετίζηται προς 
'Αραμαίους (*) f\ 'Αρμενίους (Φρύγας). Ή 2ρευνά μας διευκολύνεται Ισως επίσης δια της 
συσχετίσεως του ώς άνω âyyovoû του Σήμ(·) προς τους Masu. Πρόκειται περί λάου 
συνησπισμένου μετά των Χετταίων κατά τήν μάχην της Καδεσίας (*) (1295 π. Χ.) μεταξύ 
Ραμεσσή Β' της Αίγύπτου καΐ του ΧαττουσιλΙς των Χετταίων. Ή συνεύρεσις Masu καί 
Χετταίων είς τήν μάχην τοΟ Kadesh, αν δχι ή δλη γεωγραφική συσχέτισις Αμαζόνων 
προς Χετταίους, θέτει το πρόβλημα άμεσου ετυμολογικής συναφείας 'Αμαζόνων προς 
Masu. 

Τό μεγαλύτερον Ισως ενδιαφέρον δια τήν παρουσαν ερευναν παρουσιάζει ή οπαρ-
ξις καί ερμηνεία όμοήχου λέξεως είς τήν Έβραϊκήν, ήτοι τήν Σημιτικήν γλωσσικήν 
δμοεθνίαν. Είς τά είδικά λεξικά εορομεν δτι, ή προφερομένη έν τω ένικω ε β ρ α ϊ κ ή 
λέξις «μαζού»* (5) άπαντ§ μόνον κατά πληθυντικόν (μετ* άντωνυμικοο επιθήματος πλη
θυντικού) ύπό τήν 2ννοιαν «σιτοβολών» (=Speicher, garner). 

Είς τήν Έλληνικήν μετάφρασιν των Ο' της Βίβλου λέγεται : «Τά τ α μ ι ε î α 
αυτών πλήρη, έξερευγόμενα έκ τούτου είς τουτο> (β). 

Ή ερμηνεία της λέξεως «μαζού»* (ώς είναι ή αντίστοιχος εβραϊκή λέξις έν τφ ένικω" 
ώς χώρου τοποθετήσεως των καρπών, ώς αποθήκης, προσεγγίζει ήμδς είς τήν έν τφ σίτο« 
βολείφ έμπεριεχομένην ολην, τήν οποίαν καίέθεωρήσαμεν ώς 2τυμον της λέξεως ΑΜΑΖΩΝ. 

Ώ ς σκέψιν άναφέρομεν δτι είναι ένδεχόμενον προς Έλληνικήν λέξιν ΜΑΖΑΝ να 
συνάπτωνται «MASU» (7) καί 'Αμαζόνες, συγχρόνως δέ προς λατρευτικήν f) μή τρυφήν 
«μαζωντες' τρυφωντες» (8) έφ' δσον ή ζωή είναι αλληλένδετος προς τον «άρτον τον 
έπιούσιον» καί τήν ύπερτέραν δοτήρα τούτου. Άναλυτικήν έξήγησιν τούτου δίδει ό Δω
ρικός τύπος της λέξεως «μάζα» απαντών ώς <μάσδα» (9). 

Κατά τά Σχόλια (10) είς τον Προμηθέα του Αίσχύλου «δά» καλείται ή γη παρά 
Δωριευσι. Τό «δά» ύπό τήν σημασίαν της γης ενυπάρχει είς τήν θεότητα Δήμητρα. 
«Δη» ( η ) = γ ή είς τόν Ήσύχιον, είς τάς Κυπριακάς δέ έπιγραφάς «ζό> ( l a). 

1) Δια τήν Βαβελικήν όνοματολογίαν, αναφέρω δτι ή Βίβλος κατεγράφη τόν 7ον αϊ. π Χ. 
2) Ίδέ σημ. 9 τής προηγουμένης σελίδος. 
3) Ί δ . άνωτ. (Ό Σήμ ζήσας 600 Ιτη, δια τοδ υίοδ το« "Εβερ δπήρξε πρόγονος του 

Αβραάμ). 
4) Σήμερον Tell Nebi Mindu έπί λόφου παρά τόν Όρόντην. 
5) Koehler—Baumgartner, Lexicon £κδ. 1958, σ. 509. 
6) Ί δ . Ψαλμ. 143, 13 (Ο') 144, 13 (Μασ.). 
7) Ίδ. W. Baumgartner—Koehler IvS·* ανωτ. Τήν άνάγνωσιν τών 'Εβραϊκών καί τας 

περί "Εβραϊκής βιβλιογραφικός γνώσεις μου οφείλω είς τόν βοηθον παρά τή Ιδρα τής Εβραϊκής 
γλώσσης καί αρχαιολογίας κ. Μιχ. Π. Γρηγόρη, τόν όποιον καί ευχαριστώ θερμότατα. Κατά 
Cowley, Ινθ. άνωτ. σ. 58 ύποσ. 1, μετά δυσκολίας Masu—Μυσοί. Είς τό μικρόν λεξικόν Ρ. 
Pierret, Diction, d" arch, égypt. οί Masu τής 19ης Αιγυπτιακής δυναστείας δέν αναγράφον
ται συναφείς προς τους ανταγωνιστάς τών Αιγυπτίων κατά τήν 12ην Αίγυπτιακήν δυναστείαν 
Mazaiou ή Medjaiou, οί όποιοι βραδότερον συνεσωματώθησαν προς τους Αιγυπτίους. Έγένετο 
χρήσις τούτων ώς «φυλακιτών», δηλαδή είδικών επιτηρητών κατά τόπους, δχι ώς στρατιωτικών 
μισθ-οφόρων, 

8) Σουίδας. 
9) Περί Μασ-ζα ίδ. R. Dussaud, Prélydiens, Hittites et Achéens, ϊκδ. τής Librairie 

Orientaliste— P. Geuthner, Paris 1953. (Πρβλ. θεόν τών Περσών βασιλέων Μ α ζ δ ά). 
10) Σχόλ. Αίσχ. Προμ. 268. 
11) Πρβλ. τό δνομα τής γής—μητρός (Δήμητρος) Δηώ. Κατά τό Μέγ. Έτυμολ. 264. 13 

δηαί—κριθαί (Κρητ.). Ίδ. καί Aug. Jardé, Les céréales dans Γ antiquité grecque, Paris 1925. 
12) R. Dawkins, Cyprus and the Asia Minor dialects of Asia Minor. Inscr. Cypr, 

135. 8 Η. 'Εν τή μεταγραφή 'Ελληνικών λέξεων έκ τής Φρυγικής τό ζ προέρχεται έκ τοδ d. 
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Γνωστή επίσης ή Καππαδοκική καΐ Βιθυνική θεότης «Μα» (ι) ή Μήτηρ. Είς τάς 
Ίκέτιδας του ΑΙσχύλου (') Μα ή Μας καλείται ή Γη μήτηρ τοΟ παντός: 

Μα Γδ, μδ Γδν, βοδν 
φοβερον απότρεπε 
ω βδ Γδς παΐ Ζευ 
Μδ Γδ, μδ Γδ, βοδν. 

Ενδιαφέρον ϊσως εμφανίζει ή κατά τήν άνάγνωσιν Ventris—Chadwick (") ΰπαρξις 
τοποθεσίας (;) masa είς Κνωσόν, έάν σκεφθώμεν δτι ol έκ ΧεττιτικοΟ κειμένου γενόμε
νοι γνωστοί αντίπαλοι τών Χετταίων «Masa» ενδέχεται γλωσσικός να έχουν έκχετταϊσθπ 
ή «έκμινωισθίρ. 

Μέ τα επιστημονικά κριτήρια της σήμερον, έφ' δσον δέν άνεγνώσθη Ετι ή γραμ
μική γραφή Α, δέν δύναται ν' άποδειχθρ ή υπόθεσις περί συγγενείας Μινωικής καΐ Χετ-
τιτικής γλώσσης, οπότε θα εΐχεν ϊσως πρόσθετον λόγον να έρείΓεται ή είκασία περί 
'Ασιατικής καταγωγής τών Μινωικών Κρητών. (Λατώρεια—Λατώ). 

1) Π. Καρολίδου, Γλωσσάριον συγκριτικόν έλληνοκαππαδοκικών λέξεων. Ταυτίζεται προς 
τήν Μαϊαν, 18. Farnell, The Cults of the Greek states, Oxford 1909, σ. 6. 

2) ΑΙσχ. Ίκετ. Ικδ. Λειψίας, στ. 890—892 καί 899. 
3) "Ενθ. άνωτ. 
Δια σχέσιν Χετταίων προς 'Αχαιούς Ιδ. Τ. Webster, From Mycenae to Homer, Lon

don 1958 σ. 66, Γ. Μυλωνά, Οί προϊστορικοί κάτοικοι τής 'Ελλάδος καί τα ιστορικά φΟλα, ΑΕ 
1930 σ. 24, Α.Ε. 1927/8 σ. 202. 

Ό Χετταϊος Murschili οπομιμν^σκει τον Ήρόδοτον Ι. 7 : «ήν Κανδαύλης, τον οί "Ελ
ληνες Μ u ρ σ ί λ ο ν ονομάζουσι, τύραννος Σαρδίων, απόγονος δέ "Αλκαίου τοδ Ήρακλέος». 

Τήν περίφημον έμπορικήν άποικίαν τών 'Αχαιών AHHIJAWA (=Έλληνιστί Αχαΐα) 
βίς τα Νότια παράλια τής Μ. 'Ασίας καί παρά τήν Αυκίαν είς τήν μεταγενεστέρως αποκληθεί-
σαν δπο των 'Ελλήνων Ιστορικών Παμφυλίαν λόγψ τής δπάρξεως ένταδθα δλων τόδν φυλών 
γνωρίζομεν εκ του άνευρεθέντος είς τήν πρωτεόουσαν τών Χετταίων Χάττι (Μπογκάζ-κιοϊ) Χβτ-
ταϊκοδ αρχείου. 

Ό μδθ·ος τοΰ Βελλεροφώντος συνάπτει τήν άποικισθεΐσαν οπό τών Τερμιλών Κρητών 
Αυκίαν προς τας Μυκήνας. 

Δια τών ανασκαφών έπιστοποιήθ-η πρώιμος ίσως Μυκηναϊκός άν δχι Μινωικός αποικισμός 
είς τήν παρά τήν Καρίαν Μίληιον. 

Ol Danauna—Danuna τής επιστολής του αρχείου τής Άμάρνα, 'Ομηρικοί Δαναοί, δπά 
τοδ Bossert ταυτίζονται προς τα "Αδανα τής Μ. 'Ασίας. 


