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Επωνυμα
Σο σφυρι στα Ιταλικα Martello < lat. Martulus < dimin. Martus συνωνυμο
του κλασικου marcus
Απο martus το προήλθε, κατα τη γνωμη μου, το Επώνυμο Μάρτης και οχι
απο το μηνα Μαρτη που δεν έχει κανένα ουσιαστικο νοημα.Ο Μαρτης
(Μαρτιος=Αρειανος) μηνας ηταν αφιερωμένος στον θεο Mars (Αρη) .
Πχ. Ο Νικόλαος Μάρτης του Κωνσταντίνου :
Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, πρώην Τπουργός
Βορείου Ελλάδος.
. Δεν ηταν Τπουργός επι των Οικονομικων για
να δικαιολογήσει τη φράση «Ο Μαρτης ειναι
γδαρτης».
Αντιθετα το Μαρτης εκ του martus
αντιστοιχει με το σημερινο
συνηθισμενο επωνυμο φυρής ( ή ισως φυράς: ο κατασκευαστής
σφυριων).
Ο Αντώνιος Μαρτελάος (1754 – 1819 ήταν
Επτανήσιος
ποιητής.
Απόγονος
οικογένειας
ευγενών της Ζακύνθου, διακρίθηκε σαν Δάσκαλος
και ποιητής) πηρε το επωνυμο του απο το martello
και οχι απο τον μηνα Μαρτη.
Ο Μαρτελάος εγραψε τους στιχους :
Όθεν είσθε των Ελλήνων
Παλαιά ανδρειωμένα
Κόκκαλα εσκορπισμένα
Σώρα λάβετε πνοήν.
Που εκαναν αργοτερα το ολωμο να κλεψει την
ιδεα και να γραψει το :
Απ τα κοκκαλα βγαλμενη
Σων Ελληνων τα ιερά ...
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Μορτης
Ο μορτης, ουσιαστικο που δηλωνει τον αλητη, το αλανι ετυμολογειται
κατα Μπαμπινιωτη 131 απο το mortus =νεκρός. Η ετυμολογια στερειται
βασης. Σο αλανι ειναι ζωντανοτατο και ο αλητης αεναως περιφερομενος.
Σο αλανι ηταν μορτης (martus< marca:σημειον) γιατι ηταν κακοποιο
στοιχειο και σεσημασμενο (δηλ . σημαδεμένο).
Να γιατι! Σο σημαδεμα ηταν:
Μεθοδος κατάδειξης του κατασκευαστή (τι μαρκα αυτοκινητο
έχεις).
Απο το αρχικο πρωτογονο σημαδι φθασαμε στο λογοτυπο. (Αγγλ.
Logo). Πρβλ. Σημα κατατεθέν (marque deposée, registered
trademark, marchio depositato ή marchio registrato)
Και το τραγουδακι "γαμπιτσα, γαμπιτσα αφρατη και ροζέ και
καλτσοδετιτσα με μαρκα ντεποζέ"
Μια μεθοδος διασφαλισης της ιδιοκτησιας.
Διευκολυνε την ταυτοποιηση του ιδιοκτητη. Πρβλ. το σημαδεμα
των ζωων απο των αρχαιοτατων χρόνων. Ο βουκέφαλος, ο
κοπατίας, ο σαφόρας ηταν αλογα που πηραν το ονομα τους απο
τετοιο σημαδεμα.
Μεθοδος καταδειξης της ποιοτητας του μαρκαρισμενου
(πραγματος ή προσωπου).
o Σα μεν πραγματα μαρκαριζοντουσαν με σφραγιδα, που την
κτυπουσαν με σφυρι. Με το σφυρι εμπαινε σημα σε
νομισματα, και γενικα σε μεταλλα.
o τα ζωντανα το σημαδι εμπαινε με πυρωμενο σιδερο. Βλ.
Αποσπασμα απο το Βυζαντινο Λεξικο μου στην επόμεν
σελιδα.
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Αιιε επηνηεξε πνηλε εηαλ ην ζεκαδεκα κε ππξωκελν ζηδεξν (δια πςπορ και
ζιδηπος). Ο ηηκωξνπκελνο εκαςηηπιαζεηο γηα ηελ δηαγωγε ηνπ ε
ζπκεξηθνξα ηνπ. Δθθξαζε πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνπκε θαη ζεκεξα. Υπεξρε κηα
πην ζπαληα εθθξαζε (βι. Π.Γειηα: "ν Τξειαληωλεο"): "μοςηπο για
ζιδεπωμα". Τν ζθεην "μοςηπο" λα πξεπεη λα ερεη ηε ξηδα ηνπ ζε απηε ηελ
κνξθε ηηκωξηαο.
Η «Δμάβηβινο» ηνπ Αξκελνπνύινπ αλαθέξεη
ζηό Βηβιην Ι , ζηνλ Τηηιν 5, §4 :«Παρ
καηαμηνύζαρ και μη αποδείξαρ, δια ηος
άπσονηορ
ζιδήπω
κολαζέζθω».
Τν
"ζιδέπωμα" γίλνληαλ 1) ζην πξνζωπν ή ην
κέηωπν 2) ζην ρέξη 3) ζηό ζηήζνο.
Οη θιεθηεο εηδηθνηεξα ζθξαγηδνληαλ
ζην κεηωπν κε ππξαθηωκελε ζθξαγηδα,
αλ εηραλ ζπιιεθζεη γηα πξωηε θνξα.
Σε πεξηπηωζε ππνηξνπεο, ε ζπλεζεο
θαηαιεμε εηαλ ν αθξωηεξηαζκνο.
Η πνηλε απηε καο αθεζε ηα επωλπκα Σιδεπωμενορ, Καμενορ. αιια
πηζαλνηαηα θαη ν Κεκαςμενορ (θαπηεξηαζκελνο, θακελνο κε ζηδεξν), ν
γλωζηνο βπδαληηθνο ζπγγξαθεαο ηνπ «Σηαηεγηθνπ» λα εηρε θαπνην πξνγνλν
ηηκωξεκελν κε θαπηεξηαζκν.
Α. ΣΟΤΓΙΑΝΝΙΔΗ - ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΛΕΞΙΚΟ

Ο σημαδεμενος είχε εμφανες το σημα για δήλωση καποιου εγκληματος
που είχε κανει.
Απο το πυρωμένο, το καυτό σιδερο βγαινουν τα ρηματα "καυτηριάζω",
"στιγματιζω" και "σιδερώνω". Που δυο πρωτα σημαινουν αρνητικη
κριτικη και τιμωρια για παραπτωμα.
Σο σημα ηταν ο,τι δηποτε (ζωο, πουλι, μονογραμμα εικονα κλπ).
Σο σημα ή σημαδι ή σημειο ηταν κατα κανονα ανεξιτηλο.
Παράσημος λεγονταν ο κηβδηλος, ο καλπικος (πρβλ. "καλπικη λιρα")
Λεγοταν και σεσημασμενος (μτχ. παρακ. του ρ. σημαίνω). (απο εδώ και η
σημανση)
Για καποιον ιδιαζοντως πονηρο και υποπτο λεμε οτι ειναι "μεγαλη
μαρκα". Σο σιδερώνω εχει πλεον εκκλειψει. Λέμε ακομα, χωρις να
αντιλαμβανομαστε την σχέση με την τιμωρια, αυτος ειναι "μαρκα
μ΄εκαψες".
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Σημαινω
Ρημα που θα πει: γνωστοποιώ.

Σημαντρο

ΑΓ ΟΡΟΣ-ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ -ΞΥΛΙΝΟ

ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ -ΜΔΤΑΛΛΙΚΟ

Σο σήμαντρο ειναι μεγαλο ξυλο η μια λυγισμενη χονδρη ματαλλικη
λαμα στα μοναστηρια που το κτυπουν με σφυρι για να συγκαλεσουν
τους καλογέρους στην εκκλησια. Πρβλ. το μσν. ποιημα "σημαινει κί Αγια
οφιά το Μεγα μοναστηρι με 400 σημαντρα κι΄62 καμπάνες".

Το Γερμανικό Μάρκον

Σο Γερμανικο μαρκο εχει τη ριζα του απ το Λατινικο
marca < marcare. Ηταν ισχυρο νομισμα και η
δανειακες αναγκες στην δεκαετεια του ΄60 το
εκαναν περιζητητο.
Βλ. Παρακάτω Μποςτ. – Ο ΚΛΗΡΟ ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΣΩΝ ΜΑΡΚΩΝ.
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Μαρς
Σο Μαρς ( marche) σημαινει
o περπατα (πρβλ. εμπρος μαρς) και
o εμβατήριο πχ. Πενθιμο εμβατήριο του Μπετοβεν Marche Funebre,
Σο Marcia Triomfale απο την Aida Verdi , και τοσα αλλα.
To March: τρατιωτικό εμβατήριο ετυμολογειται απο το Μεσαιωνικο
Γαλλικο Marcher (παρελαυνω, περπατώ).
Πιθανοτατα απο το μαρκαρω < Λατ. marcare που σημαινει κτυπω
o Σο τυμπανο για να ρυθμισω το βημα
o Σο ποδι για να δημιουργήσω φοβο και επιδειξη ισχύος1

Κύρια ονοματα
Απο το σημαδι = marca παραχθηκε και το επιθετο marcus που απο
παρωνύμιο (σεσημασμενος) εγινε κυριο ονομα Marcus.
Δεν ειναι

τα νειατα μου πολλες φορες δινονταν στο στρατο το προσταγμα «τρια κι αλλαγη» ή
«πέντε κι αλλαγή» Δηλ. το τριτο ή το πεμτο βημα να γίνει αλλαγη στην ενταση του
κτυπηματος του ποδιού. Αν το βαδην δεν ηταν επισημο τοτε ολη η φανταρία ανεκραζε με
ρυθμο : «Ἁχ Μαρια τα μπούτια σου» . Σο αποτελεσμα ήταν επιβλητικο.
1
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απαραιτητο το σημαδι να ειναι σημαδι τιμωριας, μπορει να ειναι και
σημαδι εκ γεννετης.
Τπαρχει μαλιστα και παραδοση οτι κατα την εορτη του Αγ. υμεων αν η
εγκυος γυναικα μουτζουρωθει για καποιο λογο πχ. απο το σκευος που
μαγειρευει και χωρις το θελει ακουμπησει το χερι της στο μαγουλο της ή
στο μετωπο της ή στο ποδι της τοτε το παιδι που θα γεννηθεί θα ειναι
σημειωμένο, δηλαδη θα φέρει ενα μελανωμα εκ γενετης στο ιδιο μερος
του σωματος. Προφανής η παρετυμολογια μεταξυ ημειον και υμεών.

Περι διασημων Μαρκων
Με το ονομα Marcus ειναι γνωστοι ακρως ευυποληπτοι ανδρες της
Ιστοριας: Ο Μαρκος Αυρηλιος, ο Μαρκος Σερεντιος Βάρρων, ο Μαρκος
Συλλιος Κικέρων, ο Ευαγγελιστής Μαρκος, ο Μαρκος Βαμβακάρης, ο
Μαρκος Βαφειάδης κα.

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ,

ΜΑΡΚΟΣ ΤΔΡΔΝΤΙΟΣ
ΒΑΡΡΩΝ

Ο ΔΥΑΓΓΔΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΤΥΛΛΙΟΣ
ΚΙΚΔΡΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΔΙΑΓΗΣ
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