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Μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης
Τα τοπωνύμια της Χαλκιδικής ως πηγή για την
περιβαλλοντική ιστορία της1
1. Εισαγωγικά
Τί μπορεί να μας πει η Ιστορική Γλωσσολογία σχετικά με το φυσικό περιβάλλον; Πολλά πράγματα, και ειδικά στην περίπτωση μιας περιοχής,
όπως η Χαλκιδική, για την οποία υπάρχει αφθονία των σωζομένων γραπτών
πηγών. Πρώτον, η μελέτη των οικωνυμίων συμπληρώνει την εθνογραφική εικόνα και μας βοηθεί να ταυτίσουμε και να χρονολογήσουμε τις αλλαγές των
πληθυσμών. Η ετυμολογία των τοπωνυμίων και οικωνυμίων του ίδιου περιβάλλοντος διαχρονικά μας επιτρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα σχετικά
με τις μορφές της χρήσης του, την εθνογραφική κατανομή των ασχολιών των
κατοίκων, καθώς επίσης και με τις διοικητικές δομές ανά τους αιώνες. Η συνολική ετυμολογία των οικωνυμίων και τοπωνυμία υπερβαίνει τις φιλοδοξίες
αυτής της μελέτης. Με την επιλεκτική ετυμολογία των τοπωνυμίων που δημιουργήθηκαν βασισμένα στο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή των υδρωνυμίων,
ζωωνυμίων και όλων των ειδών άλλων τοπωνυμίων σχετικών με την χρήση
της γης, την βλάστηση, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στην φύση και την ποιότητά της, η μελέτη αυτή φωτίζει πλευρές της περιβαλλοντικής ιστορίας της
Χαλκιδικής και της ιστορίας των κατοίκων της στους αιώνες.
Πριν προχωρήσω στην διαπραγμάτευση του θέματος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Χρήστο Τζιτζιλή και τον Δρα
Αρχαιολογίας κ. Ιωακείμ Παπάγγελο για τις πολύ βοηθητικές παρατηρήσεις
τους, καθώς και την γλωσσολόγο Ειρήνη Κρίκη, την αρχαιολόγο Μαρία Κυ1

Σημείωση της Σύνταξης: Η μελέτη που δημοσιεύεται αποτελεί μετάφραση από τα αγγλικά
της μελέτης “Linguistic Evidence on the Natural Environment of Halkidiki: Oiconyms and
Toponyms”, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Αριστείας «Μεταλεία, ελιές και μοναστήρια:
όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής» και χρηματοδοτήθηκε από το ΓΓΕΤ
Πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση». Είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στο ηλεκτρονικό αποθετήριο της βιβλιοθήκης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. Β. Γούναρη (Basil C. Gounaris)
για την παροχή της δυνατότητας δημοσίευσής της στην ελληνική στο περιοδικό μας.
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ρανούδη και τον θεολόγο Δημήτρη Χρυσούλη για την προσφορά πολύτιμης
βιβλιογραφίας.
Αυτό που παρατηρεί κανείς σε σχέση με τη Χαλκιδική είναι ότι στα μικροτοπωνύμιά2 της δεν σώζεται σημαντικός αριθμός αρχαϊκών τοπωνυμίων,
όπως συμβαίνει σε άλλες διαλεκτικές περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Δωδεκάνησα, Χίος, Κάρπαθος κ.λπ.). Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι και τα τοπωνύμια ακολουθούν στο σημείο αυτό το γλωσσικό ιδίωμα της Χαλκιδικής,
όπου η παρουσία αρχαϊσμών δεν είναι σημαντική, σε σχέση με άλλα μακεδονικά ιδιώματα, π.χ. το ιδίωμα της ορεινής Πιερίας. Η αιτία του φαινομένου
πρέπει να αναζητηθεί στην γεωγραφική θέση της Χαλκιδικής. Η εύκολα προσβάσιμη σε εχθρικές επιδρομές και νέες πληθυσμιακές εγκαταστάσεις διά
ξηράς και διά θαλάσσης θέση της και η συχνή εγκατάσταση νέων πληθυσμιακών ομάδων είχαν ως αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα αποδέκτης γλωσσικών
μεταβολών, που εμπόδιζαν τη διατήρηση αρχαϊσμών.
Σε αντίθεση όμως με τα μικροτοπωνύμια, παρατηρούμε ότι σημαντικός
αριθμός αρχαϊκών τοπωνυμίων διασώζεται σε οικωνύμια3 της Χαλκιδικής, τα
οποία παραμένουν γλωσσικά αναλλοίωτα από την προχριστιανική περίοδο
μέχρι σήμερα, π.χ. Άθυτος, Κασσάνδρα, Σκάψα, ενώ ταυτόχρονα διασώζεται και ένας αριθμός προελληνικών οικωνυμίων, π.χ. Σερμύλη (> Ορμύλια),
Σάρτη, Βρία, Μένδη, Τορώνη.
Το αρχαιότερο στρώμα οικωνυμίων που απαντά στην Χαλκιδική είναι τα λεγόμενα προελληνικά οικωνύμια, τα οποία προέρχονται από γλώσσα
ή γλώσσες, οι οποίες δεν ήταν ελληνικές και μιλιούνταν στην Χαλκιδική,
όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν τα πρώτα ελληνικά φύλα. Παρατηρούμε ότι
τα τοπωνύμια αυτά εμφανίζονται κυρίως σε περιοχές παραλιακές ή κοντά
στα παράλια, π.χ. Μηκύβερνα, Σερμύλη, Σάνη, Σάρτη, Μένδη, Τορώνη και
απουσιάζουν από την ορεινή ενδοχώρα της Χαλκιδικής. Τα περισσότερα από
αυτά, όπως η Σερμύλη, ερμηνεύονται από τα ινδοευρωπαϊκά και πρέπει να
αποδοθούν σε Ινδοευρωπαίους Προέλληνες, που συνήθως ταυτίζονται με
τους Θράκες4.
2

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για τοπωνύμια που δηλώνουν μικρότερες γεωγραφικές οντότητες, οι οποίες είναι συνήθως ακατοίκητες, όπως χωράφια, λιβάδια, μικρά τμήματα δασών
κ.λπ.
3
Ο όρος δηλώνει ονόματα κατοικημένων περιοχών, π.χ. οικισμών, χωριών, πόλεων κ.λπ.
4
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μη ελληνική ταυτότητα του οικωνυμίου αποδεικνύεται από
την παρουσία ενός μη ελληνικού φωνητικού χαρακτηριστικού, δηλαδή την παρουσία /s/ σε
αρχική θέση πριν από φωνήεν και η ινδοευρωπαϊκή του ταυτότητα από τη συσχέτισή του με
λέξεις άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, π.χ. αρχ.ινδ. sárma-h «ρέμα» στην περίπτωση της
Σερμύλης.
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Σε άλλες περιπτώσεις, όπως της αρχαίας Ολύνθου, δεν είναι απαραίτητο να δεχθούμε την προελληνική προέλευση του οικωνυμίου. Το πιθανότερο
είναι ότι οι Έλληνες χρησιμοποίησαν το δάνειο από προελληνική μη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα φυτωνύμιο όλυνθος για να δώσουν οι ίδιοι την ονομασία
στην περιοχή από την οποία προήλθε το συγκεκριμένο οικωνύμιο, σε αντίθεση με την Σερμύλη, το οποίο ήταν μάλλον ακατανόητο για τους ομιλητές της
ελληνικής, παρά το γεγονός ότι είχε ινδοευρωπαϊκή προέλευση. Το οικωνύμιο Όλυνθος δηλαδή, μολονότι κατανοητό από τους Έλληνες, δεν μπορεί να
εξηγηθεί από τα ινδοευρωπαϊκά, καθώς πιθανότατα προέρχεται από μία μη
ινδοευρωπαϊκή υποστρωματική γλώσσα. Για αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί
θρακικό, δεδομένου ότι η αρχαία θρακική ήταν μία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.
Μετά τα προελληνικά, το επόμενο χρονολογικά στρώμα οικωνυμίων
που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι τα αρχαία ελληνικά, τα οποία είναι φυτωνύμια, π.χ. Άκανθος, ή δηλώνουν την βλάστηση, π.χ. Άφυτις, ή το
σχήμα του τόπου, π.χ. Λήκυθος, λόγω της ομοιότητας της χερσονησίδος με
λήκυθο κ.λπ.
Οι Ρωμαίοι μετανάστες φαίνεται ότι ήταν αυτοί οι οποίοι άλλαξαν την
ονομασία της αρχαίας Ακάνθου σε Ερισσό στον 1ο π.Χ. αι., χρησιμοποιώντας αντί για το φυτωνύμιο άκανθος το λατινικό ζωωνύμιο erisus «σκαντζόχοιρος». Το οικωνύμιο ανήκει στις περιπτώσεις εκείνων των μεταφραστικών
δανείων, όπου ο ετερόγλωσσος πληθυσμός που εγκαθίσταται, δηλαδή στη
συγκεκριμένη περίπτωση οι Ρωμαίοι, μεταφράζει το οικωνύμιο που συναντά
στην γλώσσα του (εδώ τα λατινικά), χρησιμοποιώντας όμως όχι την αρχική
σημασία που είχε το ελλ. οικωνύμιο όταν δόθηκε, δηλαδή του φυτωνυμίου
(φυτό άκανθος), αλλά αυτήν που είχε το αντίστοιχο προσηγορικό στην περίοδο που εγκαθίστανται (άκανθος = «σκαντζόχοιρος» στο τοπικό ιδίωμα).
Το επίσης λατινογενές οικωνύμιο Φούρκα στην Κασσάνδρα διαφέρει ουσιαστικά, διότι έχει δοθεί στα ελληνικά από την δάνεια λατινική λέξη
φούρκα «διχάλα, αγχόνη, διχαλωτό ξύλο» < λατ. furca, δηλώνοντας κάποιο
χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος όπου υφίσταται διχασμός, π.χ. σημείο
όπου διχάζεται ο δρόμος, λαγκάδι που διακλαδίζεται και μοιάζει με διχαλωτό
ξύλο κ.λπ.5. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε αντίθεση με την
Ιερισσό, η λατινική καταγωγή του οικωνυμίου δεν αποτελεί απόδειξη για την
παρουσία λατινόφωνων πληθυσμών, αφού προέρχεται από προσηγορικό που
ήδη είχε «εξελληνιστεί» πριν μεταβληθεί σε οικωνύμιο.
Κατά την βυζαντινή περίοδο και παρά την έλλειψη μαρτυριών για τους
δυόμιση «σκοτεινούς» αιώνες της Χαλκιδικής (μέσα 6ου - αρχές 9ου αι.),
αλλά και γενικότερα της Μακεδονίας, όταν μετά την βασιλεία του Ιουστι5

Συμεωνίδης 2010, 17755-8.
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νιανού οι ιστορικές πηγές σιωπούν και τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι πολύ
πενιχρά6, κάποια αρχαία οικωνύμια που έχουν σχέση με το περιβάλλον διατηρήθηκαν. Τα οικωνύμια αυτά επανεμφανίζονται είτε αναλλοίωτα είτε με
μικρές φωνητικές ή μορφολογικές μεταβολές στις αγιορειτικές πηγές από τον
9ο αι., π.χ. Άφετος < Άφυτις, ο Σάρτης < Σάρτη, Σερμύλια > Ερμύλια, Ορμύλια, Τερώνη < Τορώνη, φαινόμενο που παρατηρείται επίσης και στα υπόλοιπα τοπωνύμια που σχετίζονται με το περιβάλλον, π.χ. Κωφός, Άθως, Άμπελος κ.λπ. Ταυτόχρονα εμφανίζονται και νέα οικωνύμια που έχουν σχέση με
το περιβάλλον, τα οποία πιθανότατα δημιουργήθηκαν κατά τη βυζαντινή περιόδο, όπως π.χ. Μυριόφυτος, Βολβός, Συκιά, Βρωμοσύρτης, Άλωποχώριον,
Βουβαλάρης, Σιδηροκαύσια, όπως και άλλα τοπωνύμια που δεν αποτελούν
οικωνύμια, π.χ. Βουρβουρού, Τριπόταμος, Ἀμυγδαλέαι, το νησί Διάπορος,
Μέταλλα, το νησί Αμμουλιανή κ.λπ.
Η σημαντική αλλαγή που επέρχεται ως προς την προέλευση των τοπωνυμίων της Χαλκιδικής κατά τη βυζαντινή περίοδο είναι η από τον 6ο
αι. είσοδος σημαντικού αριθμού σλαβικών τοπωνυμίων, που οφείλεται στην
εγκατάσταση σλαβικών πληθυσμών. Η έντονη σλαβική επίδραση στα τοπωνύμια της Χαλκιδικής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ένας σημαντικός
αριθμός από αυτά γίνονται οικωνύμια, π.χ. Ρεβενίκεια, Πυργαδίκια, Δεβελίκια, Ίζβορος, Στρόλογγος, Ραβνά, Ρεσετνίκια, Σιποτνίκια, Πιάβιτσα, Λιβυσδάδα, Στουδενιτζός, Κάμενα, Ρεντίνα κ.λπ. Φυσικά σημαντικός είναι και ο
αριθμός των υπόλοιπων σλαβικών τοπωνυμίων και μικροτοπωνυμίων που
σχετίζονται με το περιβάλλον, π.χ. ορεωνύμια όπως Στρεμπενίκος, υδρωνύμια όπως Τρεστενίκεια, Γλομπουτζίτζα, Τρεβενίκους, μικροτοπωνύμια όπως
Καμενίκος κ.λπ..
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι τα σλαβικά τοπωνύμια
της Χαλκιδικής δεν έχουν χρονολογηθεί σωστά στις μέχρι τώρα ιστορικές ή
και γλωσσολογικές έρευνες και θεωρούνται εσφαλμένα μεταγενέστερα από
τα παλαιότερα σλαβικά τοπωνύμια της Ελλάδας, όπως π.χ. αυτά της Πελοποννήσου. Η έρευνά μας, με βάση καθαρά γλωσσικά κριτήρια, απέδειξε ότι
αυτός ο διαχωρισμός είναι εσφαλμένος και ότι τα πρώτα σλαβικά τοπωνύμια
της Χαλκιδικής θα πρέπει να αναχθούν και αυτά στις αρχές της σλαβικής διείσδυσης στην Ελλάδα, δηλαδή στους 6ο και 7ο αιώνες, δηλαδή δεν υπάρχει
διαφορά από τα υπόλοιπα πρώιμα σλαβικά τοπωνύμια, όπως αυτά της Πελοποννήσου. Η μέχρι τώρα εσφαλμένη χρονολόγηση των σλαβικών τοπωνυμίων με αρκετή καθυστέρηση ως προς την πραγματική περίοδο εμφάνισής τους
6

Παπάγγελος 1998, 83· Φλ. Καραγιάννη, «Οι οικισμοί στη Μακεδονία κατά τη μέση και
ύστερη βυζαντινή περίοδο μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα», Μνημείο και περιβάλλον
7 (2001), 58.
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οφείλεται πιθανότατα στην σιωπή των ιστορικών πηγών για τη Χαλκιδική
στους παραπάνω δυόμιση «σκοτεινούς» αιώνες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα
μία καθυστερημένη γραπτή εμφάνισή τους. Η σιωπή αυτή ερμηνεύτηκε από
τους ερευνητές ως απουσία των σλαβικών τοπωνυμίων, αλλά στην πραγματικότητα, όπως ορθά παρατηρεί ο Ι. Παπάγγελος (2002, 114), ενώ «μαρτυρίες
για συγκεκριμένες σλαβικές καταδρομές δεν υπάρχουν, μπορούν να θεωρηθούν βέβαιες, επειδή κατά τον 7ο και 8ο αιώνα η Θεσσαλονίκη πολιορκήθηκε κατ’ επανάληψη από σλαβικά φύλα».
Καθαρά γλωσσικά χαρακτηριστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αρκετά σλαβικά τοπωνύμια της Χαλκιδικής πρέπει να αναχθούν στους αιώνες
αυτούς. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα το θέμα της χρονολόγησης των πρωιμώτερων σλαβικών τοπωνυμίων της. Οι μέχρι τώρα σχετικές ιστορικές και
γλωσσικές έρευνες7 εντοπίζουν στοιχεία που αποδεικνύουν τον «εξελληνισμό» των σλαβικών τοπωνυμίων της Χαλκιδικής, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για εξελληνισμό, αλλά για χαρακτηριστικά των ντόπιων
σλαβικών ή ελληνικών διαλέκτων, τα οποία επιβιώνουν στα δάνεια σλαβικά
τοπωνύμια.
Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε επιφυλακτικοί στην χρήση συγκρίσεων με βάση τους αντίστοιχους αριθμούς σλαβικών και ελληνικών τοπωνυμίων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την σύσταση του πληθυσμού της Χαλκιδικής. Οι συγκρίσεις αυτού του είδους είναι πολύ δύσκολο
να βασιστούν σε καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Πρέπει επίσης να έχουμε
υπόψη μας ότι ο μεγάλος αριθμός των σλαβικών τοπωνυμίων στην Χαλκιδική δεν αποδεικνύει την διακοπή της συνέχειας της ζωής και της γλωσσικής
παράδοσης, δεδομένου ότι τα σλαβικά τοπωνύμια συνυπάρχουν με τα ελληνικά, τα οποία συνεχίζουν να εμφανίζονται κανονικά στις γραπτές πηγές8.
Στοιχεία των τοπικών σλαβικών και ελληνικών ιδιωμάτων, που εντοπίζονται
στα δάνεια σλαβικά τοπωνύμια της Χαλκιδικής, είναι τα εξής:
α) Η απόδοση των σλαβικών ηχηρών κλειστών συμφώνων /b/, /d/,
/g/ με τα ελληνικά γραφήματα β, γ, δ, που δηλώνουν τριβόμενα /v/, /γ/, /δ/,
αντί των γραφηματικών συμπλεγμάτων μπ, γκ/γγ, ντ. Στις σύγχρονες ιστορικές και γλωσσικές έρευνες το στοιχείο αυτό θεωρείται ως απόδειξη ότι «το
τοπωνύμιο είχε εξελληνιστεί σε μία παλαιότερη περίοδο καί μπορούμε να
υποθέσουμε ότι είχε μία πλειονότητα ελληνικού πληθυσμού. Αντίθετα, όταν
αποδίδεται με ελληνικό μπ, είναι πιθανό ότι το τοπωνύμιο χρησιμοποιούνταν από σλαβονικούς πληθυσμούς για μία μεγαλύτερη περίοδο, ίσως μέχρι
7
8

Brunet 1985· Soustal 2009.
Βλ. παρόμοιες παρατηρήσεις του Ι. Παπάγγελου (2002, 114).
27

τον 14ο αι.»9. H ερμηνεία που δίνει ο Brunet (1985, 245-249) στο φαινόμενο είναι ότι, «ενώ από φωνολογική άποψη η αντίθεση /b/-/v/ στα ελληνικά
δεν έπαυσε να υπάρχει, αντίθετα από γραφηματική άποψη είχε οπωσδήποτε
ουδετεροποιηθεί σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, μπορούμε να πούμε γύρω
στον 10ο αι.».
Και οι δύο παραπάνω ερμηνείες του φαινομένου είναι εσφαλμένες.
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ούτε για «εξελληνισμό» των σλαβικών
τοπωνυμίων, που εμφανίζουν β αντί για μπ, ούτε για ουδετεροποίηση της διάκρισης /b/-/v/ στο επίπεδο της γραφής, αλλά απλά για φωνητική προσαρμογή
τους στο ντόπιο ελληνικό ιδίωμα της Χαλκιδικής. Εξετάζοντας το φαινόμενο
ιστορικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι, όταν τα ηχηρά κλειστά /b/, /g/, /d/ της
αρχαίας ελληνικής τρέπονται σε τριβόμενα /v/, /γ/, /δ/10, όπως έχει ήδη δείξει
ο Vasmer (φαινόμενο που ξεκινά ήδη από την κλασική εποχή), τα κλειστά
/b/, /g/, /d/ παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστά φωνήματα τη ελληνικής και
εμφανίζονται αποκλειστικά ως αλλόφωνα των αντίστοιχων άηχων κλειστών
/p/, /k/, /t/ μετά από έρρινα /m/, /n/ (συμπλέγματα /mb/, /ng/, /nd/). Αργότερα
τα ηχηρά κλειστά /b/, /d/, /g/ επανεμφανίζονται και σε άλλες θέσεις, γεγονός
που οφείλεται είτε σε δάνεια της ελληνικής από άλλες γλώσσες που διέθεταν
τα φωνήματα /b/, /g/, /d/, είτε σε ονοματοποιημένες λέξεις είτε σε ιδιωματισμούς (π.χ. στα ελληνικά ιδιώματα της Απουλίας της Ιταλίας)11. Δηλαδή,
αντίθετα με όσα υποστηρίζει ο Brunet, η φωνολογική αντίθεση /b/-/v/ παύει
να υφίσταται στα μεσαιωνικά ελληνικά, αφού πλέον δεν υπάρχει ηχηρό κλειστό /b/ παρά μόνο σε περιβάλλον μετά από έρρινο /m/, όπου όμως αποτελεί
ποικιλία του αντίστοιχου άηχου κλειστού /p/. Συνεπώς, η εμφάνιση β, γ, δ για
την απόδοση των σλαβικών /b/, /g/, /d/ στα σλαβικής προέλευσης τοπωνύμια
της Χαλκιδικής (όπως φυσικά και σε απλά σλαβικά δάνεια) αποδεικνύει ότι
αυτά πέρασαν σε μία περίοδο κατά τήν οποία το ελληνικό ιδίωμα που τα προσέλαβε στην Χαλκιδική δεν διέθετε ηχηρά κλειστά /b/, /g/, /d/ και αναγκαστικά χρησιμοποίησε για την φωνητική απόδοσή τους τα αντίστοιχα ηχηρά
τριβόμενα /v/, /γ/, /δ/.
Το φωνητικό σύστημα του τοπικού μεσαιωνικού ελληνικού ιδιώματος
9

Soustal 2009, 181.
Σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη, ο Μ.J. Dosuna (2012, 67) ισχυρίζεται ότι «στα πιο
ευνοϊκά περιβάλλοντα η τροπή των δασέων και ηχηρών κλειστών σε εξακολουθητικά/ τριβόμενα (αποκλειστοποίηση) ήταν ήδη σε ισχύ κατά την κλασική περίοδο σε ορισμένες, αν όχι
σε όλες τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους: δηλαδή, τα λάθος, τόδε προφέρονταν με τριβόμενα ([láθοs], [tóðe]) όπως στα νέα ελληνικά».
11
Χρ. Τζιτζιλής, Προβλήματα Ιστορικής Γραμματικής της Ελληνικής, χειρόγραφες σημειώσεις πανεπιστημιακού μαθήματος του Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ, 1991.
10
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είχε δύο δυνατότητες για να αποδώσει τα ανύπαρκτα σε αυτό σλαβικά ηχηρά
κλειστά /b/, /g/, /d/ με σύμφωνα του ίδιου τόπου άρθρωσης, δηλαδή ή με
αποκλειστοποίηση (/v/, /γ/, /δ/) ή με αηχοποίηση (/p/, /k/, /t/).
Η επανεμφάνιση στα μεσαιωνικά ελληνικά των φωνημάτων /b/, /g/,
/d/, τα οποία πλέον στην γραφή αποδίδονται ως μπ, γκ/γγ, ντ, θα μπορούσε
–έστω με κάποιες επιφυλάξεις– να τοποθετηθεί στην περίοδο 12ος-13ος αι.
Η άποψη αυτή ενισχύεται από το δείγμα σλαβικών τοπωνυμίων που εξετάζει
ο Brunet, στο οποίο δεν εμφανίζεται κανένα τοπωνύμιο με απόδοση του σλαβικού /b/ με μπ πριν το 1100. Κατά συνέπεια, όταν εμφανίζεται το τπν. Βάβα
< σλαβ. Baba < baba «γριά» σε αγιορείτικο έγγραφο, που θα μπορούσε να
χρονολογηθεί το νωρίτερο το 1368 (βλ. παρακάτω), πρέπει να έχουμε υπόψη
μας ότι αυτό προφερόταν /váva/ και όχι /bába/, όπως άλλωστε προφέρεται
μέχρι σήμερα και μετά τον 15ο αι. γραφόταν στις τουρκικές πηγές (Vava),
παρότι η τουρκική, σε αντίθεση με την ελληνική, διέθετε κλειστά /b/, /g/, /d/
για να αποδώσει τα αντίστοιχα σλαβικά. Δηλαδή το τοπωνύμιο εισήλθε σε
ελληνικό ιδίωμα, που δεν διέθετε ηχηρό κλειστό /b/ και κατά συνέπεια πρέπει
να χρονολογηθεί οπωσδήποτε πριν το 1300, χωρίς φυσικά να αποκλείεται και
πολύ πρωιμότερη χρονολόγηση.
β) Η παρουσία της μη ουρανωμένης μορφής του σλαβικού επιθ. iḱa
αντί του μεταγενέστερου ica, με τροπή του ουρανικού /ḱ/ σε προστριβόμενο
/ts/. Δεδομένου ότι η ουράνωση (τσιτακισμός) θεωρείται ότι συντελέστηκε
στα σλαβικά τον 7ο αι.12, η παρουσία του επιθήματος -ίκεια στα τοπωνύμια
της Χαλκιδικής, π.χ. Δεβελίκια, Ρεβενίκια, Πυργαδίκια, Τρεστενίκια αποτελεί ένδειξη για την χρονολόγησή τους στην περίοδο αυτήν ή νωρίτερα, δηλαδή 6ο - 7ο αι., διότι μετά τον 7ο αι. πλέον το επίθημα μεταβάλλεται σε ica και
θα ήταν αναμενόμενη η εμφάνισή του στα ελληνικά ως ίτσα. Η εμφάνιση του
επιθ. ίκ(ε)ια στα σλαβικά τοπωνύμια της Μακεδονίας, και μάλιστα της Χαλκιδικής, όπου είναι συχνότερη, θεωρείται επίσης εσφαλμένα από τον Brunet
(1985, 250-251) ως κριτήριο του εξελληνισμού τους, ο οποίος, κατ’ αυτόν,
είχε ολοκληρωθεί στους 10ο-11ο αιώνες.
O Vasmer (1941, 301-2) θεωρεί ότι «schwieriger ist es, eine so
altertümliche slavische Grundform fü̈r einige ON Mazedoniens anzunehmen»,
ότι είναι απίθανο σε τοπωνύμια στην Βόρεια Ελλάδα όπως Καμενίκεια, Λουκοβίκεια (1327), Παπαρνίκαια (1394) να έχουμε διατήρηση του επιθ. iḱa
(ως πρόδρομο του μεταγενέστερου ica) και ότι αυτά πρέπει να αναχθούν σε
σλαβικά τοπωνύμια σε ikъ. Ο Brunet απορρίπτει επίσης την ερμηνεία ότι οι
12

Soustal 2009, 181· Skach 2008, 59: «Με την δράση της πρώτης ουράνωσης μπορεί κανείς
να υπολογίσει την μετανάστευση των Σλάβων στην Ελλάδα επίσης πριν την περίοδο του
600 μ.Χ....».
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τύποι σε ίκεια στη Β. Ελλάδα αποδίδουν το επίθημα ica πριν ολοκληρωθεί η
διαδικασία της ουράνωσης του /k/ πριν το /i/ στην σλαβική, με το σκεπτικό
ότι το φαινόμενο είχε ήδη συντελεστεί στην σλαβική, όταν οι Σλάβοι εγκαθίστανται στην Ελλάδα γύρω στον 7ο αι. Όμως, η ερμηνεία που δίνει ο ίδιος
ότι οι τύποι σε ίκεια οφείλονται σε απόδοση του σλαβ. /ts/ με ελλ. /ḱ/ λόγω
απουσίας προστριβόμενου /ts/ στην ελληνική είναι εσφαλμένη. Αντίθετα θα
πρέπει να δεχθούμε ότι πρόκειται όντως για απόδοση του σλαβ. ica πριν ολοκληρωθεί η ουράνωση.
Το ελλ. τζ/τσ για την απόδοση των φωνημάτων /ts/, /tš/ εμφανίζεται
σε ξένα δάνεια της ελληνικής ήδη από την ελληνιστική περίοδο, πβ. τσαδή,
Τσενσμήτ, Τσιαμώ κ.λπ., και στη συνέχεια από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και μετά, πβ. Τζάνοι στον Παλλάδιο Ελενοπόλεως (420 μ.Χ.), τζανδάνα,
Τζίνιτζα στον Κοσμά Ινδικοπλεύστη (περίπου 550), τζάγγα στον Προκόπιο
(543), τζαγγίον στον Ιωάννη Μαλάλα (τέλη 7ου αι.)13, βέτζα (< λατ. vitea
με ουράνωση) στον Μαυρίκιο (6ος αι.)14 κ.λπ. Συνεπώς το /ts/ υπήρχε στα
ελληνικά ήδη κατά την περίοδο της πρώτης καθόδου των Σλάβων στην Ελλάδα (6ος αι.) και το ελλ. τσ (ή τζ) είναι η κανονική απόδοση των προστριβόμενων σλαβικών /ts/ (= c) και /tš/ (= č) στα σλαβικά τοπωνύμια που περνούν στα ελληνικά, πβ. Σέλιτσα < *Selьca, Τζεμερνίκου (1321, Ιωάννινα) <
*Čemerьnikъ, Τσιρναόρα (Μεσσηνία) < *Čьrna Gora, Σελίτσανη (Λάρισα)
< *Selьčane κ.λπ.15. Σε κάθε περίπτωση, εάν η ελληνική δεν διέθετε /ts/ για
να αποδώσει το σλαβ. /ts/, είναι αναμενόμενο ότι θα χρησιμοποιούσε για την
απόδοσή του το πιο συγγενικό ως προς τον τόπο άρθρωσης συριστικό /s/ και
όχι το ουρανικό /ḱ/. Εξάλλου πηγή για το /ts/ της ελληνικής δεν είναι μόνο η
μακρόχρονη επαφή της με γλώσσες που διέθεταν αυτό (σλαβική, βενετσιάνικη, αλβανική, πρωτοβουλγαρική κ.λπ.), όπως ισχυρίζεται ο Brunet, αλλά και
εσωτερικές φωνητικές εξελίξεις της, όπως ουράνωση του /ḱ/ ή /t/, πβ. κίχλα
> τσίχλα, βάτινον > βάτσινο, βατσινιά, κληματίς > κληματσίδα κ.λπ. Επίσης
/ts/ έχουμε από ελλ. /tt/, π.χ. κόττος > κότσος, /s/ π.χ. συρίζω > τσυρίζω, /ss/
π.χ. κόσσυφος > κότσυφας, /θ/ π.χ. αθίγγανος > ατσίγγανος > τσιγγάνος, /nθ/
π.χ. κανθαρίς > κατσαρίδα, ακανθόχοιρος > σκαντζόχοιρος κ.λπ.16.
Τέλος τα συγκεκριμένα τοπωνύμια της Χαλκιδικής δεν γράφονταν
μόνο σε ίκεια, αλλά και προφέρονται μέχρι σήμερα έτσι, πχ. Πυργαδίκια = /
pirγaδíḱa/, Ρεβενίκεια = /reveníḱa/, Δεβελίκια = /develíḱa/. Εφόσον λοιπόν
13

Sophocles, 1080.
Κατσάνης 1997, 107.
15
Vasmer 1941, 253.
16
Χρ. Τζιτζιλής, Προβλήματα ιστορικής γραμματικής της Ελληνικής, χειρόγραφες σημειώσεις πανεπιστημιακού μαθήματός του, Τομέας Γλωσσολογίας ΑΠΘ, 1991.
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το γραφηματικό σύμπλεγμα τζ χρησιμοποιείται κανονικά στις ελληνικές πηγές πολύ πριν τον 10ο αι. για την απόδοση των ξένων προστριβόμενων /ts/, /
tš/17, είναι αυτονόητο ότι, όταν στις αγιορειτικές πηγές εμφανίζονται τοπωνύμια σε ίκεια, τούτο δεν οφείλεται σε μία ήδη διαμορφωμένη λόγια ελληνική
γραπτή παράδοση, αλλά στο ότι τα άκουγαν ακόμη στο στόμα των σλαβόφωνων ή των ελληνόφωνων κατοίκων. Δεν πρόκειται συνεπώς για στοιχείο
της γραφής, αλλά της προφορικής γλώσσας. Επιπλέον το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός τέτοιων τοπωνυμίων εμφανίζεται σήμερα κυρίως στον τύπο
του πληθυντικού ουδετέρου (π.χ. Πυργαδίκια, σε αντίθεση με το σπάνιο Πυργαδίκι) αναιρεί και τον ισχυρισμό του Vasmer για την προέλευσή τους από
σλαβικούς τύπους σε ikъ. Στην περίπτωση αυτήν θα ήταν αναμενόμενη, με
βάση τους νόμους μορφολογικής προσαρμογής της ελληνικής για τα συμφωνόληκτα οξύτονα [+άψυχα] δάνεια, η προσαρμογή τους σε ενικό ουδετέρου
(σε ι), πβ. σλαβ. zakonъ «νόμος» > ελλ.διαλ. ζακόνι «έθιμο», πλσλ. potokъ
«ποταμάκι» > πουτόκι (Μελένικο, Κασσάνδρα κ.λπ.), τουρκ. anbar > αμπάρι, karpuz > καρπούζι, βεν. barbon > μπαρμπούνι κ.λπ.18. Αντίθετα όμως οι
τύποι του ενικού σε ι, όταν εμφανίζονται στα σλαβικά οικωνύμια, είναι κατά
κανόνα μεταγενέστεροι σχηματισμοί (π.χ. Δεβελίκια > Δεβελίκι, Πυργαδίκια > Πυργαδίκι). Συνεπώς, η εμφάνιση τοπωνυμίων σε ίκεια αντί ίτσα στα
τοπωνύμια της Χαλκιδικής δεν έχει καμία διαφορά από την εμφάνιση του
ίδιου φαινομένου στα σλαβικά τοπωνύμια της Πελοποννήσου. Όπως στην
περίπτωση των σλαβικών τοπωνυμίων της Πελοποννήσου αποδίδεται σε τοπωνύμια δάνεια από σλαβικές διαλέκτους, όπου δεν είχε συντελεστεί ακόμη
η ουράνωση στο επίθ. iḱa, δηλαδή σε δάνεια πριν τον 7ο αι., το ίδιο ισχύει
και για τα παρόμοια σλαβικά τοπωνύμια της Χαλκιδικής σε ίκ(ε)ια, τα οποία
πρέπει και αυτά να χρονολογηθούν πριν τον 7ο αι.
γ) Η απουσία της λεγόμενης μετάθεσης του υγρού /r/, φαινόμενο που
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 9ο αι.19, πβ. Περιγαρδίκεια < πλσλ. *Pеrgardiḱa
(πβ. όμως βουλγ. grad «πόλη»).
Φυσικά είναι δυνατόν στο ίδιο τοπωνύμιο να εμφανίζονται ταυτόχρονα
δύο (πχ. στο τπν. Δεβελίκεια /d/>/δ/, /b/>/v/, ίκεια αντί ίτσα) ή και τα τρία
αυτά χαρακτηριστικά (π.χ. στο τπν. Περιγαρδίκεια /g/>/γ/, επίθ. ίκεια, απουσία μετάθεσης υγρού).
Σε σχέση με τα σλαβικά τοπωνύμια της Χαλκιδικής παρατηρούμε ότι
αυτά που αφορούν το περιβάλλον αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό και αυτά
17

Εξάλλου όλα τα παραδείγματα του υλικού του Brunet (1985) προέρχονται από τον 10ο
μέχρι τον 14ο αι.
18
Για τους νόμους αυτούς βλ. αναλυτικά Κυρανούδης 2009, 67-85.
19
Βλ. Brunet 1985, 243-4· Soustal 2009, 181.
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που προέρχονται από άλλες πηγές, δηλαδή ανθρωπωνύμια, αγιωνύμια κ.λπ.
είναι πολύ λιγότερα, σε σχέση με τα ελληνικά και τουρκικά. Περιπτώσεις
οικωνυμίων, όπως του βυζ. Αρδαμερίου < σλαβ. Radoměrjь, επίθετο από ανθρωπ. Radoměrъ20, είναι σχετικά σπάνιες. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να
αποτελέσει ένδειξη για μία αμεσότερη σχέση των σλαβόφωνων πληθυσμών
της Χαλκιδικής με το φυσικό περιβάλλον, λόγω της μεγαλύτερης ενασχόλησής τους με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτό, π.χ. αγροτικά, ποιμενικά,
υλοτομικά κ.λπ. Η αμεσότερη αυτή σχέση με το περιβάλλον, και μάλιστα με
τη γη, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι σημαντικό αριθμό των σλαβικών οικωνυμίων που εμφανίζονται στη Χαλκιδική αποτελούν τα εδαφωνύμια, π.χ. Ρεβενίκια, Δεβελίκια κ.λπ. (βλ. παρακάτω), δηλαδή τοπωνύμια που
έχουν δοθεί με βάση χαρακτηριστικά του εδάφους.
Γενικά τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε επιστημονικές μελέτες για τα σλαβικά τοπωνύμια της Χαλκιδικής πρέπει να αντιμετωπίζονται
με μεγάλη προσοχή και σκεπτικισμό21. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν δεν δίνεται
ολόκληρο το corpus τοπωνυμίων, στο οποίο στηρίχθηκαν οι έρευνες αυτές,
προκειμένου να διαπιστώσει κανείς την ορθότητα της συμπερίληψης ενός τοπωνυμίου ως σλαβικού με βάση την ετυμολογία του, αλλά και την ορθότητα
του αποκλεισμού ενός άλλου ως μη σλαβικού. Δεδομένου όμως ότι η ετυμολόγηση ενός σημαντικού υλικού βυζαντινών τοπωνυμίων της Χαλκιδικής θα
απαιτούσε μακρόχρονη και εκτενή ειδική έρευνα για να εξαχθούν πιο αξιόπιστα και ακριβέστερα συμπεράσματα ως προς την γλωσσική προέλευσή τους,
είμαστε υποχρεωμένοι να στηριχθούμε στην υπάρχουσα εργασία του Brunet
(1985) για την γεωγραφική κατανομή των σλαβικών τοπωνυμίων στην Χαλκιδική στο διάστημα 10ος-14ος αι., η οποία βασίζεται στα βυζαντινά έγγραφα των αγιορειτικών μονών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετυμολογήσεις ενός
αριθμού σλαβικών τοπωνυμίων που κάνει στο παράρτημα αυτής της μελέτης
του είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ορθές. Με βάση λοιπόν τη μελέτη αυτήν, αλλά και δικές μας, έστω μη συστηματικές, παρατηρήσεις στην γεωγραφική κατανομή των σλαβικών τοπωνυμίων της Χαλκιδικής, διαπιστώνεται
μία αρκετά σημαντική αύξηση των σλαβικών τοπωνυμίων, καθώς μεταβαίνουμε από τη δυτική Χαλκιδική προς την ανατολική, με εξαίρεση την αθω20

Vasmer 1941, 202, 290· Brunet 1985, 259, αρ. 2· Συμεωνίδης 2010, αρ. 2255. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο οικωνύμιο μαρτυρείται η παρουσία ard αντί του αναμενόμενου σλαβ. rad,
δεδομένου ότι πρώτο συστατικό του είναι το σλαβ. επ. radъ «χαρούμενος». Aυτό οδήγησε
τους ερευνητές στην αποκατάσταση πρωτοσλ. επ. *ardъ, γεγονός όμως που δημιουργεί προβλήματα στην ετυμολογία τού επ. radъ, βλ. BER IV, λ. rad1, Vasmer 1941, 290.
21
Όπως π.χ. αυτά που δίνει ο Brunet (1985). Πολύ περισσότερο όταν οι μελέτες αυτές προχωρούν σε στατιστικές συγκρίσεις με ελληνικά τοπωνύμια, βλ. π.χ. Δαπέργολας 2009-2010α-β.
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νική χερσόνησο22. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η συγκέντρωση σλαβικών τοπωνυμίων στην περιοχή της Ιερισσού από τον ισθμό της Αθωνικής χερσονήσου
μέχρι σχεδόν την περιοχή των Ρεβενικίων, η οποία επιβεβαιώνεται και από
τις πηγές, καθώς μαρτυρείται η εγκατάσταση εκεί Σλάβων από το βυζαντινό
κράτος γύρω στα μέσα του 10ου αι.23.
Σημαντική είναι επίσης η παρουσία σλαβικών τοπωνυμίων στην βόρεια της Ιερισσού περιοχή των μεταλλείων, αλλά και ακόμη βορειότερα στην
περιοχή μεταξύ της σημερινής Ολυμπιάδας και της Ρεντίνας24. Σε ορισμένες
περιπτώσεις φωνητικά χαρακτηριστικά των τοπωνυμίων μάς επιτρέπουν να
διακρίνουμε και την εθνική ταυτότητα των σλαβόφωνων της περιοχής. Έτσι
στο σλαβικό όνομα της Ολυμπιάδας Λιβυσδιάς, Λιβυσδός, Livizdia (11ος αι.,
βλ. λ. στο τέλος) η εμφάνιση της φωνητικής εξέλιξης /dj/>/žd/ (Lebedja >
Lebežda), που διαφοροποιεί τα αρχαία βουλγαρικά από τις άλλες νοτιοσλαβικές γλώσσες, μας επιτρέπει να ταυτίσουμε τους σλαβόφωνους κατοίκους
της με βουλγαρόφωνους. Η ταύτιση αυτή επιβεβαιώνεται από τις ιστορικές πηγές, και συγκεκριμένα από τον βίο του οσίου Γεωργίου του Ιβηρίτη
(1009/1010-29 Ιουνίου 1065) στα γεωργιανά, όπου αναφέρεται:
«Υπάρχει πράγματι στα προάστεια του Αγίου Όρους ένα χωριό που
ονομάζεται Livizdia, σε έναν τόπο ενός καμπύλου ορμίσκου, εντελώς απομονωμένο, με βουνά σε πυκνά δάση· υποθέτω ότι κανείς άγιος δεν έχει φτάσει
[εκεί] μέχρι στιγμής! Όμως είχαν εγκατασταθεί Βούλγαροι, που ονομάζονται Σλάβοι, εντελώς ανόητοι και όμοιοι με θηρία, αναίσχυντοι, που έτρωγαν
ακάθαρτα ερπετά. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είχε παραμείνει στο
προάστειο για το οποίο μιλάμε ένα μεγάλο μαρμάρινο είδωλο, που έμοιαζε
με γυναίκα. Αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι, για τους οποίους μιλάω, του απέδιδαν
ακόμη και λατρεία...»25.
Το χωρίο αυτό προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την περιβαλλο22

Βλ. τον χάρτη 4 του Brunet 1985, 255.
«Καί ὁ τοῦ μακαρίτου βασιλέως κυροῦ Ρωμανοῦ τοῦ πατρός τῶν ἀοιδίμων βασιλέων
τοῦ τε κυροῦ Βασιλείου καί τοῦ κυροῦ Κωνσταντίνου τῶν πορφυρογεννήτων ἐκτεθείς κατά
τό ͵ςυχξη΄ ἔτος ἐπί τῇ μονῇ τοῦ Κολοβοῦ, παροίκων ἀτελῶν τεσσαράκοντα δωρεάν αὐτῇ
παρέχων, ἀνθ’ ὧν ἀφῃρέθησαν τοπίων ἀπό τῶν πάλαι παραδοθέντων τῶ μέρει ταύτης ἐν
τη τοποθεσία τῆς Ἐρισοῦ παρά τῶν ἐνσκηνωθέντων ἐκεῖσε Σκλάβων Βουλγάρων» (Iviron
Ι, αρ. 11, στ. 10-13). Βλ. και F. Dölger, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinderland von
Thessalonike im 10. Jahrhundert, Μόναχο: Βαυαρική Ακαδημία Επιστημών, 1952· Δαπέργολας 2009-2010β, 108.
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Βλ. επίσης χάρτη 4 του Brunet 1985, 255.
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Martin-Hisard 2006-7, 63· Peeters 1917-9, 104-5. Βλ. επίσης το οικ. Λιβιζάσδα στο τέλος.
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ντική ιστορία της Ολυμπιάδας, αλλά και της Χαλκιδικής γενικότερα. Ο βίος
μας δίνει την πληροφορία ότι το χωριό βρισκόταν σε έναν κόλπο «εντελώς
απομονωμένο, με βουνά σε πυκνά δάση». Ο πρωτότυπος βίος στα γεωργιανά
χρησιμοποιεί για τη σημασία «δάση» τη λέξη małnarni, η οποία σημαίνει
«δρυμός, πυκνό δάσος που αποτελείται προ πάντων από βελανιδιές»26. Για
αυτό τον λόγο και ο Peeters (1917-9, 105) μεταφράζει «inter iuga quercetis
horrida».
Η δεύτερη πληροφορία είναι ότι το χωριό κατοικούνταν από Βούλγαρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «άνθρωποι εντελώς ανόητοι και όμοιοι
με θηρία, αναίσχυντοι, που έτρωγαν ακάθαρτα ερπετά». Ταυτόχρονα γίνεται
αναφορά στην λατρεία ενός μαρμάρινου αγάλματος (ειδώλου), που απεικόνιζε μία γυναικεία μορφή και το οποίο πιθανότατα προερχόταν από τα ερείπια
των αρχαίων Σταγείρων27. Δηλαδή πληροφορούμαστε ότι οι Βούλγαροι είχαν
εγκατασταθεί σε περιοχή εξαιρετικά απομονωμένη -για τα δεδομένα της εποχής εκείνης- λόγω του πυκνού δάσους της και ότι ζούσαν μία ζωή πιο πρωτόγονη σε σχέση με άλλους πληθυσμούς της Χαλκιδικής. Ο πρωτογονισμός
αυτός προϋπέθετε και μία αμεσότερη σχέση με το φυσικόν περιβάλλον τους,
όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ήταν εξοικειωμένοι με ερπετά, τα
οποία οι άλλοι κάτοικοι θεωρούσαν ακάθαρτα.
Στην περίπτωση των μεταλλείων της περιοχής των Σιδηροκαυσίων παρατηρούμε την εμφάνιση τοπωνυμίων με διαφορετική γλωσσική προέλευση,
δηλαδή ελληνικών, π.χ. Σιδηροκαύσια, σλαβικών π.χ. Στρεμπενίκος, Τρεβενίκους και τουρκικών π.χ. Μαντέμ-λάκκος, γεγονός που επιβεβαιώνει την
μαρτυρημένη στις πηγές διαχρονικά ανάμιξη διάφορων εθνοτικών ομάδων
για την εκμετάλλευσή τους.
Σε αντίθεση με τα σλαβικά, η τουρκική γλώσσα, που αποτελεί μία άλλη
βασική πηγή τοπωνυμίων για την Βόρεια Ελλάδα28, δεν έχει αφήσει σημαντικά ίχνη στα τοπωνύμια της Χαλκιδικής. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται εάν
αναλογιστούμε ότι η Χαλκιδική δεν ήταν από τις περιοχές όπου είχαμε σημαντικές εγκαταστάσεις Γιουρούκων, εκτός από τα μέρη της που βρίσκονταν
κοντά στη Θεσσαλονίκη, στους καζάδες του Λαγκαδά και της Καλαμαριάς29.
Από τα λίγα τουρκικά οικωνύμια που εμφανίζονται στην Χαλκιδική αυτά που
έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον είναι ελάχιστα. Και στο σημείο αυτό
έχουμε μία βασική διαφορά σε σχέση με τα σλαβικά οικωνύμια, όπου παρατηρείται το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή τα περισσότερα έχουν σχέση με
26
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το φυσικό περιβάλλον και λίγα είναι αυτά που προέρχονται από ανθρωπωνύμια. Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται μόνο στη Χαλκιδική, αλλά είναι
γενικό για τον ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι τα περισσότερα τουρκικά οικωνύμια της Ελλάδας πρoέρχονται από ανθρωπωνύμια. Αυτό εξηγείται από
την οικονομικο-στρατιωτική οργάνωση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που
βασιζόταν στο τιμαριωτικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ολόκληρα χωριά
ή κάποιο τμήμα τους ή κάποιες περιοχές τους παραχωρoύνταν σε ιδιώτες
ως αντάλλαγμα για τις στρατιωτικές υπηρεσίες που είχαν προσφέρει στην
αυτοκρατορία30. Έτσι τα χωριά και οι περιοχές αυτές έπαιρναν το όνομα του
κτήτορά τους και τα οικωνύμια ανήκουν στα λεγόμενα κτητορικά.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τοπωνύμια είναι ένα τμήμα του λεξιλογίου που χρησιμοποιείται καθημερινά, αλλά συχνά παρουσιάζονται προβλήματα σημασιολογικής διαφάνειας, λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης
που χωρίζει τους ομιλητές από την περίσταση της αρχικής ονοματοδοσίας,
αλλά και λόγω της προέλευσης των τοπωνυμίων από γλώσσες που αυτοί δεν
γνωρίζουν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην Χαλκιδική έχουμε, εκτός από
ελληνικά, προελληνικά (ινδοευρωπαϊκά και μη ινδοευρωπαϊκά), λατινικά,
σλαβικά και τουρκικά τοπωνύμια, που καλύπτουν χρονική περίοδο πάνω από
4.000 έτη. Έτσι συχνά η σημασία των τοπωνυμίων της Χαλκιδικής δεν είναι
κατανοητή στους ομιλητές τους, όπως και η σύνδεσή τους με κάποιο χαρακτηριστικό του τόπου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τα επαναναλύουν για να
δώσουν σε αυτά μία μορφή, η οποία είναι σε αυτούς κατανοητή, συνδέοντάς
τα συχνά με ένα υπαρκτό και αντικειμενικό χαρακτηριστικό του τόπου.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του τπν. Μορφονού, που δηλώνει
περιοχή του Αγίου Όρους που ανήκει στη μονή Μεγίστης Λαύρας. Προέρχεται από την ονομασία της πόλης Αμάλφι της Ιταλίας. Η πρώτη μνεία της
μονής του Αμαλφινού γίνεται στην πράξη του Πρώτου Νικηφόρου του έτους
1010 («…το χωρίζων τά δίκαια του Άμαλφηνοΰ», πβ. και ἕτερον μετόχιον
τοῦ Ἀμαλφινοῦ το 1329), ενώ, όπως έδειξε ο Δ. Ναστάσε31, η πρώτη ασφαλής
μαρτυρία για την παρουσία Αμαλφινών μοναχών στο Άγιον Όρος ανάγεται
στα 1035, όταν εμφανίζεται υπογραφή «+ J(o)h(anne)s hum(ilis) mo(na)chus
Amalfitanus»32. Στο τοπωνύμιο είχαμε την εξέλιξη Αμαλφινού > Μαλφινού
(η αποβολή του αρκτικού /a/ πραγματοποιήθηκε ήδη από τον 11ο αι., πβ. τον
τύπο του Μαλφιτάνου σε έγγραφο του 108933) > *Μολφινού (με χείλωση του
-ma) > *Μορφινού (τροπή /lf/>/rf/ με επίδραση του επ. όμορφος, όμορφη)
30
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> Μορφονού (η τροπή /i/>/ο/ οφείλεται σε χείλωση λόγω του προηγουμένου /f/ ή σε επίδραση του μορφονιός). Δηλαδή η έλλειψη σημασιολογικής
διαφάνειας, η φωνητική ομοιότητα με το επ. όμορφος και η φυσική ομορφιά του τόπου οδήγησαν σην επανανάλυση του τοπωνυμίου ως εδαφωνυμίου
Μορφονού «όμορφος τόπος» (το θηλυκό γένος λόγω της κατάληξης ού, που
χαρακτηρίζει μόνο τα θηλυκά).
Στη συνέχεια προχωρούμε σε συγκεκριμένες ετυμολογίες τοπωνυμίων,
τα οποία έχουν σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Τα τοπωνύμια αυτά μπορούμε να τα διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:
2. Τοπωνύμια που δηλώνουν την μορφή της περιοχής
2.1. Εδαφωνύμια
Άθως. Το ορεωνύμιο έχει ετυμολογηθεί από θρακ. Athōn, Athōs < ινδ.
ευρ. *αktō(n), από τη θρακική ρίζα ath «ψηλή, απόκρημνη θαλάσσια ακτή,
ακρωτήριο» < ινδ.ευρ. *akt, πβ. αρχ.ελλ. ακτή, βουλγ. Atija «βραχώδης χερσόνησος δυτικά της Σωζόπολης», που ανάγεται σε θρακ. *Athija < ινδ.ευρ.
*Aktijā, το οποίο συνέχισε να υφίσταται με τον εξελληνισμένο τ. Ἄνθεια34.
Δηλαδή είχαμε στα θρακικά την τροπή του ινδ.ευρ. /kt/ σε /tt/ (αφομοίωση)
και στη συνέχεια ανομοιωτική αποβολή του ενός θρακ. /t/. Δεδομένου ότι τα
άηχα κλειστά ινδ.ευρ. /k/, /p/, /t/ τρέπονται στην θρακική γλώσσα σε άηχα
δασέα (tenues aspiratae) /kh/, /ph/, /th/, πβ. θρακ. ανθρωπωνύμιο Κένθος
(Δεσα-κενθος, Επτα-κενθος κ.λπ.) < ινδ.ευρ. *kentos «παιδί, απόγονος», πβ.
λατ. recens «νέος, πρόσφατος»35, το ελλ. θ = /th/ στο τπν. Άθως αποδίδει το
δασύ θρακ. /th/.
Η ετυμολογία αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι για την ανατολικότερη χερσόνησο της Χαλκιδικής χρησιμοποιείται από τον Θουκυδίδη,
τον Διόδωρο Σικελιώτη, τον Ηρωδιανό και τον Στέφανο Βυζάντιο και το τπν.
Ακτή, που δεν δηλώνει μόνο το όρος Άθως, αλλά όλη την Αθωνική χερσόνησο. Το τοπωνύμιο αυτό αποτελεί μεταφραστικό δάνειο από τα θρακικά
στα ελληνικά, δηλαδή οι Θράκες κάτοικοι της χερσονήσου, όταν είχαν πλέον
εξελληνιστεί, μετέφρασαν στα ελληνικά τους το θρακ. Άθως ως Ακτή. Άλλωστε το τπν. Άθως προηγείται χρονολογικά του τπν. Ακτή, καθώς εμφανίζεται
ήδη στον Όμηρο, Ηρόδοτο, Εκαταίο κ.λπ. για να δηλώσει επίσης ολόκληρη
την Αθωνική χερσόνησο και όχι μόνο το όρος Άθως36.
34
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Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που επιβεβαιώνει την ετυμολογία αυτήν είναι η μορφολογία της χερσονήσου, η οποία είναι ιδιαίτερα απόκρημνη
στο νότιο και κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της. Οι πλαγιές του βουνού
κατεβαίνουν απότομα στην θάλασσα, η οποία φτάνει στα σημεία εκείνα σε
μεγάλα βάθη (πβ. την κατστροφή του στόλου του Μαρδονίου). Πράγματι η
αρχική σημασία της ελλ. λέξης ἀκτή ήταν «απόκρημνη ακτή» (για αυτό και
συχνά συνοδεύεται από τα επ. προὔχουσα, τρηχεῖα, ὑψηλή), από την οποία
προήλθαν οι συναφείς σημασίες «ακρωτήρι, μύτη», «μεγάλη χερσόνησος»37.
Στο τελικό στάδιο σημασιολογικής εξέλιξης η λέξη γενικεύτηκε για οποιαδήποτε ακτή, ακόμη και των ποταμών. Η λέξη ακτή προέρχεται από τη ρίζα ακ
(ινδ.ευρ. *ak), που δηλώνει την έννοια της «αιχμής» και έχει δώσει μεγάλο
αριθμό παραγώγων (ακή, ακίς, ακμή, ακών, άκανος, ακρός, άκμων κ.λπ.38).
Η μεγάλη εντύπωση που προκαλούσε στους αρχαίους ο απόκρημνος και επιβλητικός Άθως φαίνεται στις περιγραφές διαφόρων συγγραφέων39.
Παρόμοια τοπωνύμια από τη ρίζα ακτή υπάρχουν και άλλα στον ελλαδικό χώρο, πβ. π.χ. το ακρωτήρι Άκτιον, το τπν. Ακτή «η χερσόνησος του
Πειραιά»40, Αττική < *Ακτική κ.λπ.
Μετά τα παραπάνω πρέπει να δεχθούμε ότι το τπν. Άθως δόθηκε αρχικά
από τους Θράκες για να δηλώσει την απόκρημνη ακτή του όρους. Μάλιστα
το τοπωνύμιο είχε τόσο στα θρακικά όσο και στα ελληνικά μία εκφραστική
χρήση, με την έννοια «κατεξοχήν απόκρημνη ακτή» (πβ. Πόλη < Κωνσταντινούπολη, ως η πιο σημαντική πόλη). Στην «πάλη» ανάμεσα στα δύο τοπωνύμια Άθως και Ακτή επικράτησε το πρώτο, καθώς, όταν πλέον έπαυσαν να
μιλιούνται τα θρακικά, ήταν ετυμολογικά αδιαφανές, γεγονός που εξασφάλιζε την μοναδικότητα της σχέσης σημαίνοντος - σημαινόμενου, βασική για
την δημιουργία ενός τοπωνυμίου. Αντίθετα το ελλ. Ακτή δεν μπόρεσε να το
ανταγωνιστεί, καθώς συνέπιπτε με το αντίστοιχο προσηγορικό και δεν υπήρχε μοναδική σύνδεση σημαίνοντος - σημαινομένου.
Σάρτη. To τπν. Σάρτη στην αρχαία εποχή δήλωνε όνομα πόλης στο
νότιο άκρο της χερσονήσου της Σιθωνίας41 και είχε επιβιώσει και στην βυζα«Θρῄκιός τ’ Ἀθόως». Η χρήση του τπν. Άθως για ολόκληρη τη χερσόνησο συνεχίστηκε και
στους μεταγενέστερους χρόνους, πβ. την περιγραφή του Στράβωνα, Γεωγραφικά 7a.1.35:
«ἐνταῦθα δὲ καὶ διῶρυξ δείκνυται ἡ περὶ τὴν Ἄκανθον, καθ’ ἣν Ξέρξης τὸν Ἄθω διορύξαι».
37
Chantraine 1968, λ. ακτή· LS, λ. ακτή.
38
Chantraine 1968, λ. ακ.
39
Π.χ. Στράβων, Γεωγραφικά 7a.1.33: «ἔστι δ’ ὁ Ἄθων ὄρος μαστοειδὲς ὀξύτατον ὑψηλότατον».
40
Chantraine 1968, λ. ακτή.
41
ΡΒ ΙΙ, 1349.
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ντινή εποχή (τά δίκαια τοῦ Σάρτη, σε έγγραφο του 134142). Επανήλθε στην
σύγχρονη εποχή ως λόγια μετονομασία του οικισμού Μετόχιον Ξηροποτάμου43. Η παρουσία αρκτικού /s/ πριν από φωνήεν, το οποίο στην αρχαία ελληνική είχε μετατραπεί σε δασεία (πβ. αρχ. ελλ. ἕπομαι - λατ. sequor), προδίδει
την πιθανή προελληνική προέλευση του τοπωνυμίου, το οποίο ο Duridanov
(1976, 47) ταυτίζει με τα λιθουανικά τπν. Saȓtė, Sartà, λετονικό Sārte, θεωρώντας ότι η βάση του τοπωνυμίου εμφανίζεται στο λιθουανικό προσηγ.
saȓtas «ανοιχτόμαυρος» (για άλογα), λετονικό sarts «κόκκινος, ζωηρός» (για
πρόσωπο). Η ἀποψη αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφυλάξεις και δεν
μπορεί να αποκλειστεί η προέλευση από ελλ. σαρτός, σαρτή, με αναβιβασμό
του τόνου Σάρτη, ρηματικό επίθετο από το σαίρω «σαρώνω, καθαρίζω», πβ.
σαρμός «σωρός τῆς γῆς καί κάλλυσμα, ἄλλοι χόρτον, ἄλλοι ψάμμον» στον
Ησύχιο, σάρμα, γεν. σάρματος «chasm in the earth»44.
Κουφός. Το τπν. Κουφός, Πόρτο Κουφό, στην περιοχή της Τορώνης,
απαντά ήδη στον Θουκυδίδη, Ιστοριών Ε΄: «σχὼν δὲ ἐς Σκιώνην πρῶτον ἔτι
πολιορκουμένην καὶ προσλαβὼν αὐτόθεν ὁπλίτας τῶν φρουρῶν, κατέπλευσεν ἐς τὸν Κωφὸν λιμένα τῶν Τορωναίων ἀπέχοντα οὐ πολὺ τῆς πόλεως»45.
Το τοπωνύμιο δηλώνει τον «ακύμαντο, αθόρυβο, ήσυχο λιμένα», δηλαδή
οφείλεται στην πανθομολογούμενη μεγάλη φυσική προστασία που παρέχει
το λιμάνι, όπως αποδεικνύεται και από την ύπαρξη αρχαίας παροιμίας «κωφότερος τοῦ Τορωναίου λιμένος», την οποία παραδίδει ο Ζηνόβιος (2ος αι.
π.Χ.) 46 και το Λεξικό του Σουΐδα (10ος αι.), λ. «Κωφότερος τοῦ Τορωνέος
λιμένος· περί Τορώνην τῆς Θρᾴκης καλεῖταί τις λιμήν κωφός λιμήν. εἴρηται
δέ ἡ παροιμία, παρόσον ἐν Τορώνῃ τῆς Θρᾴκης λιμήν στενάς ἔχει καί μακράς τάς ἀπό τοῦ πελάγους κατάρσεις, ὡς μή ἀκούεσθαι τοῖς ἐν αὐτῷ τόν
τῆς θαλάσσης ἦχον»47. Πβ. επίσης LS, λ. κωφός: «κωφός λιμήν ίσως ο λιμήν
της Μουνιχίας κατ’ αντίθεσιν προς τον θορυβώδη του Πειραιώς» (Ξενοφών,
Ελληνικά, 2, 4.31), κύματι κωφῷ (Ιλιάδα Ξ, 11) με κύμα βωβό, αθόρυβο,
δηλαδή πριν ή θραυσθή», και όσα γράφει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος: «κωφός
λιμήν όπου δεν ακούεται ο φλοίσβος των κυμάτων»48. Για τη μεγάλη αξία του
42

Docheiariou αρ. 20, σσ. 25-6.
Συμεωνίδης 2010, 15615.
44
LS και Chantraine 1968, λ. σαρμός, σάρμα, σαίρω. Πιθανή ετυμολογία που οφείλω στον
καθηγητή Χρ. Τζιτζιλή.
45
Βλ. και PB ΙΙ, 755.
46
Βλ. J. L. Beness, R. Dunn, T. Hillard, A. Sprent, «The Coastal Topography of Ancient
Torone», Meditteranean Archaeology 22/23 (2009/2010), 70, σημ. 5.
47
Λεξικό Σουΐδα, «Θύραθεν εκδόσεις», 672.
48
Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Αθήναι: Α. Κωνσταντινίδης, 1907, 775.
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Πόρτο Κουφό πβ. τη σημείωση του Πιρί Ρεΐς (1520-1526): «Σ’ αυτά τα μέρη
το καλύτερο φυσικό λιμάνι είναι ο Λογγός (Κουφό), που βρίσκεται ανάμεσα
σε δυο βουνά.»49. Ίσως αυτά τα μεγάλα φυσικά πλεονεκτήματα του λιμανιού,
που καθιστούσαν αυτό στρατηγικής σημασίας για όλη τη χερσονήσο, να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πιρί Ρέις δίνει στο λιμάνι την ονομασία Longoz,
που χρησιμοποιείται για όλη τη χερσόνησο της Σιθωνίας (Longoz limanı =
«το λιμάνι της χερσονήσου του Λογγού, της Σιθωνίας»).
Κέλυφος. Το μεγαλύτερο νησί στον Τορωναίο κόλπο είναι η διαχρονικά
άγονη και αλίμενη Κέλυφος50. Το τοπωνύμιο ανάγεται στο προσηγορικό κέλυφος «το κοίλο και σκληρό κάλυμμα των οστρακόδερμων» και δηλώνει το
κέλυφος (καύκαλο) χελώνας, λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζει το νησί
με κέλυφος χελώνας, όπως το αντικρύζει κανείς από την ακτή της Σιθωνίας.
Παρόλο που είναι συχνοί οι μεταπλασμοί των ουδετέρων σε ος σε αρσενικά,
στη συγκεκριμένη περίπτωση το ουδ. κέλυφος έδωσε θηλυκό, γεγονός που
πρέπει να αποδοθεί στην επίδραση του γένους του υπερώνυμου νήσος (η) ή
του γένους της χελώνας, με την οποία σημασιολογικά είχε συνδεθεί το νησί.
Με ηχηροποίηση του αρχικού /k/ και αποβολή του άτονου /i/ το τοπωνύμιο
εμφανίζεται σήμερα στο τοπικό ιδίωμα ως Γκέλφος51. Από τους ψαράδες της
περιοχής χρησιμοποιείται και η ονομασία Κέφαλος52, που πρέπει να αναχθεί
σε τύπο *Κέφυλος, που προήλθε από αντιμετάθεση /f-l/>/l-f/ και παρετυμολογία προς το κεφάλι/ κέφαλος «κεφάλι», «είδος ψαριού».
Δοντάς. Το τπν. Δοντάς δηλώνει μία περιοχή στο Άγιον Όρος, στα σύνορα των μονών Σίμωνος Πέτρας καί Ξηροποτάμου, η οποία περιλαμβάνει
το κελλί του Αγίου Νικολάου, καλλιεργήσιμες γαίες και ορεινή έκταση, την
οποία, σύμφωνα με το «χρυσόβουλλο» του Ι. Ούγγλεση53, ο Σέρβος Δεσπότης
των Σερρών αγόρασε από την δεύτερη αντί 247 νομισμάτων και την δώρισε
στην κτιτορική μονή του (Σίμωνος Πέτρας). H παραχώρηση του Kελλίου του
Δοντά στη Σιμωνόπετρα μνημονεύεται και το 1527-1528, σε απόφαση της
Mεγάλης Συνάξεως για κτηματική διαφορά μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου
και Σιμωνόπετρας, σύμφωνα με την οποία «καί τού δοντά τό κελίον: μετά
τής περιοχῆς ὅλον ὑπάρχει τοῦ σίμωνος πέτρα»54. Το τοπωνύμιο προέρχεται
49

Λούπης 1999, 180.
Παρόλα αυτά στο νησί είχαν κτιστεί δύο βυζαντινές βασιλικές, βλ. Παπάγγελος 2000, 25.
51
Παπάγγελος 2000, 56-7.
52
Παπάγγελος 2000, 47, σημ. 148.
53
Το χρυσόβουλο περιλαμβάνεται σε σιγίλιο του πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη του 1623,
αλλά το πρωτότυπο εκδόθηκε το 1368. Tο πρόβλημα της χρονολογίας έχει αντιμετωπίσει και
λύσει ικανοποιητικά ο Kasiζ 1976, 29-36, 42.
54
Aρχείο Mονής Ξηροποτάμου (ΑΜΞ), έγγρ. αριθ. 1 με βάση τον Kατάλογο του Π. Γου50
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από το επ. δοντάς «αυτός που έχει μεγάλα δόντια» < δόντια55. Οφείλεται στην
οδοντωτή μορφολογία της κορυφής του βουνού, που βρίσκεται ακριβώς πάνω
από το κελλί και αποτελεί σήμερα το φυσικό όριο με τη μονή Ξηροποτάμου.
Η κορυφή αποτελείται από μερικές φυσικές βραχώδεις απολήξεις, που μοιάζουν με μεγάλα δόντια. Δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και η ετυμολογία
από ανθρωπωνύμιο Δοντάς «άνθρωπος με μεγάλα δόντια», αλλά μέχρι τώρα
δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια ιστορική μαρτυρία.
Κάκκαβος. Το τπν. Κάκκαβος, που δηλώνει όρος στην περιοχή των μεταλλείων βόρεια του Γοματίου, προέρχεται από το μεσαιωνικό προσηγ. κάκκαβος «χύτρα». Πρόκειται για διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα τοπωνύμιο,
π.χ. στην Λήμνο (ορεωνύμιο), Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία (όνομα φαραγγιών)
κ.λπ. Το πιθανότερο είναι ότι το ορεωνύμιο οφείλεται στην ομοιότητα του
σχήματος του βουνού με κάκκαβο, δηλαδή με χύτρα. Αυτή είναι η προέλευση
του ορεωνυμίου Κάκκαβος στην Λήμνο. Το όρος αυτό απολήγει σε βραχώδη
κορυφή, όπου υπάρχει μεγάλο σπηλαιώδες άνοιγμα, που κάνει την κορυφή
να μοιάζει με χύτρα. Μέσα στο άνοιγμα έχει κατασκευαστεί η εκκλησία της
Παναγίας της Κακαβιώτισσας, που θεωρείται ως η μοναδική παγκοσμίως
άσκεπη εκκλησία56.
Πέτρος. Το τπν. Πέτρος στην περιοχή του χωριού Νικήτη, αν και με
την πρώτη ματιά φαίνεται ότι ανάγεται στο ανθρωπ. Πέτρος, αποτελεί στην
πραγματικότητα εδαφωνύμιο. Προέρχεται απευθείας από το προσηγ. πέτρα,
το οποίο εμφανίζεται σε ιδιώματα και ως αρσ. πέτρος. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση η χρήση του αρσενικού τύπου πιθανόν είχε μεγεθυντική σημασία,
δηλαδή είχε σκοπό να δηλώσει την χαρακτηριστική αυτήν βραχώδη κορυφή
στα ορεινά της Σιθωνίας (περιοχή Νικήτης), πβ. την περιγραφή της από τον
Σχοινά (1887, 553): «Πέτρος: Βράχος ὑψούμενος κατακορύφως δεξιόθεν τῆς
ὁδοῦ ἐν εἴδει κωδωνοστασίου ἐν μέσῳ τῶν γαιωδῶν βουνῶν». Εδαφωνύμια
με βάση το προσηγ. πέτρα για τη δήλωση χαρακτηριστικών πέτρινων κορυφών είναι συχνά, πβ. την κορυφή Τουρλόπετρα < τρούλος + πέτρα, που
αποτελεί όριο ανάμεσα στα μετόχια των μονών Σίμωνος Πέτρας και Παντοκράτορος στον Λογγό και αναφέρεται σχεδόν πάντα στους περιορισμούς των
δύο μετοχίων. Η Τουρλόπετρα αποδίδεται στα τουρκικά ως Sivri taş «μυτερή
ναρίδη, «Aρχείο της I. M. Ξηροποτάμου, Eπιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων», Aθωνικά
Σύμμεικτα 3, Aθήνα 1993, 15.
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Για τη χρήση του επιθήματος άς για το σχηματισμό επιθέτων και το πρόβλημα της κατάταξής τους στην κατηγορία των ουσιαστικών ή επιθέτων, βλ. Κυρανούδης 2009, 158-72.
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Ε. Λιάπη, Παναγία η Κακαβιώτισσα, Λήμνος, δικτυακός τόπος MyLemnos.gr, όπου και
φωτογραφίες. Το τοπωνύμιο είναι ήδη βυζαντινό, βλ. Lavra III, αρ. 136 (έτος 1355), σσ. 4, 9.
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πέτρα»57. Όμως η αρχή του τοπωνυμίου είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί στο
τπν. Πιτρούδς, το οποίο φαίνεται υποκοριστικό του ανθρωπ. Πέτρος, ενώ
στην πραγματικότητα δηλώνει μία μικρότερη πέτρινη κορυφή στην ίδια περιοχή. Δηλαδή η υποκοριστική κατάληξη των αρσενικών ούδς έχει προστεθεί
για την διάκριση των δύο βραχωδών κορυφών με βάση το μέγεθός τους.
Στην κατηγορία των εδαφωνυμίων ανήκουν και αρκετά σλαβικά τοπωνύμια, από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
Ρεβενίκεια. Το οικ. Ρεβενίκεια ήταν το παλαιό όνομα του χωριού Μεγάλη Παναγιά. Μνημονεύεται για πρώτη φορά το 942 ως χωρίον Αραβεινικηα58. Ο τύπος αυτός επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση του δηλωτικού τοπικής καταγωγής ονόματος Αραβινικιωτης στα 1008 και 101059. Σε έγγραφο
της μονής Δοχειαρίου του 1037 αναφέρεται τό πετίτον Ἀρα[βε]νικaίας60, στο
οποίο βρισκόταν ο αγρός Περιγαρδίκεια. Στις επόμενες εμφανίσεις του το οικωνύμιο απαντά χωρίς το αρκτικό /a/ ως Ραβενίκεια, Ρεβενίκεια. Ανάγεται σε
πρωτοσλ. *arviniḱa «ομαλός, επίπεδος τόπος» < πρωτοσλ. επ. *arvinu «ομαλός, επίπεδος» < ινδ.ευρ. *orwi. To επίθετο έχει διασωθεί σε όλες σχεδόν τις
σλαβικές γλώσσες, πβ. βουλγ. raven, σρβκρ. ravan, ρωσ. rovnyj κ.λπ.61.
Κάμενα, Καμηνίκος. To σλαβ. προσηγ. kamenь «πέτρα» έχει δώσει στη
Χαλκιδική το οικ. Κάμενα, βυζαντινή ονομασία του σημερινού χωριού Γομάτι (πρώτη εμφάνιση το 90862). Επίσης το τπν. Καμηνίκος, που δηλώνει μία
πετρώδη περιοχή κοντά στο χωριό Άγιος Νικόλαος της Σιθωνίας, την οποία οι
κάτοικοι του χωριού απέκτησαν από την μονή Σίμωνος Πέτρας με ανταλλαγή
το 1614, δίνοντας σε αυτήν το χειμαδιό που είχαν στην Βουρβουρού63.·Ανάγεται σε σλαβ. *Kamen(ьn)ikъ «πετρώδης τόπος», πβ. σρβκρ. και βουλγ. τπν.
Kamenik με την ίδια σημασία, Καμενίκος όνομα πετρώδους βουνού στον
Αμάραντο της Κόνιτσας κ.λπ.64. Η εμφάνιση η στη δεύτερη συλλαβή οφείλεται σε στένωση του άτονου /e/ σε /i/ στο τοπικό χαλκιδικιώτικο ιδίωμα.
Κορνίλογγος. Το τπν. Κορνίλογγος είναι όνομα ποταμού, που μνημονεύεται στον περιορισμό του «βαλανηφόρου τόπου των Βουρβούρων» του
1320 («καί εἰσέρχεται μετ’ αὐτῆς εἰς τόν ποταμόν τόν λεγόμενον Κορνίλογγο57

ΟΑΜΣΠ, αρ. 1, βακουφναμές, III Ramazan 976/ 9-18 Μαρτίου 1569.
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ν»65), γνωστού σήμερα ως Κούτσουρου ρέμα. Ανάγεται σε σλαβ. *Gorьnьjь
Lǫgъ «επάνω λογγός»66. Ίσως το επ. gorьnьjь «επάνω» χρησιμοποιήθηκε
κατ’ αντιδιαστολή προς τον «κάτω» Λογγό, δηλαδή τη νότια περιοχή της Σιθωνίας, δεδομένου ότι η ονομασία Λογγός, εκτός από όλη την χερσόνησο της
Σιθωνίας, δηλώνει και ειδικότερα το νότιο τμήμα της67. Λόγω και της σημασίας που έχει η σλαβική λέξη lǫgъ «δασωμένη περιοχή», πρέπει να δεχθούμε
ότι δεν ήταν η περιοχή Κορνίλογγος που πήρε το όνομά της από το ρέμα,
αλλά η δασώδης περιοχή, που διαρρέεται από αυτό, αυτή που έδωσε το όνομα στο ρέμα. Ο Κορνίλογγος καταγράφεται και στο οθωμανικό κατάστιχο
του 1568 ως Korı Lonkoz για να δηλώσει χειμαδιό της μονής Ξενοφώντος68.
Ο τύπος αυτός προήλθε από ανομοιωτική αποβολή του πρώτου έρρινου /n/
(Kornılonkoz > Korılonkoz) και επανανάλυση του τοπωνυμίου ως συνθέτου
από την τουρκική λέξη korı «δάσος» + το γνωστό στους Οθωμανούς τπν.
Lonkoz, δηλαδή το τοπωνύμιο ερμηνεύτηκε ως Korı-i Lonkoz «δάσος του
Λογγού». Τούτο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο
κατάστιχο το τοπωνύμιο καταγράφεται ως δύο λέξεις, αφού η λέξη Lonkoz
γράφεται στην επόμενη σειρά, κάτω από τη λέξη Korı.
Δεβελίκεια. Το οικ. Δεβελίκι της περιοχής Γοματίου69 απαντά για πρώτη φορά το 1042 ως Δεβελίκεια («ἐν τῆ τοποθεσία της Δεβελικηας»), και
λίγο αργότερα στη φράση «χωράφια κείμενα ὑπό Δεβελίκειαν»70. Aνάγεται
σε σλαβ. *Debeliḱa «τόπος με εύφορο έδαφος», «ονομασία που χρησιμοποιείται για ορισμένα φυτά, εύφορα εδάφη, που περιέχουν πολύ νερό, παχιά
γυναίκα, ποικιλία μήλων»71 (πβ. σρβκρ. προσηγ. debelica «εύφορο έδαφος,
που κρατά καλά το νερό»72) < πλσλ. επ. debelŭ «παχύς, εύσωμος, γεμάτος, χοντρός, εύφορος, καρποφόρος, ισχυρός», εδώ με τη σημασία «εύφορος, καρποφόρος» (πβ. διαλ. βουλγ. dibel, dobel με την ίδια σημασία73) +
επίθ. iḱa (πρόδρομη μορφή του ica), πβ. βουλγ. τπν. Debelec, Debelški dol,
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Xénophon, αρ. 13, σσ. 171-2, 137, 139.
Vasmer 1941, 273.
67
Πβ. την παραπάνω ονομασία Longoz limanı «λιμάνι του Λογγού», που δίνει ο Piri Reis το
16ο αιώνα στο λιμάνι του Κωφού, βλ. Λούπης 1999, 180.
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ΒΟΑ, ΤΤ 723, σελ. 1056.
69
Συμεωνίδης 2000, αρ. 4423.
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Iviron Ι, αρ. 27, σ. 83, αρ. 29, σ. 74.
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Skach 2008, 109.
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Brunet 1985, 261.
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Brunet ό.π..
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Debelina, Debelišnica, Debelište κ.λπ.74. Ο μεταγενέστερος τύπος *Δεβέλιτζα < Debelica, όπου έχει επικρατήσει η ουρανωμένη μορφή του επιθήματος
(ίτσα), μαρτυρείτα το 1321 στο ανθρωπ. Δεβλιτζηνός («χωράφιον τοῦ Δεβλιτζηνοῦ»75 στην περιοχή Ορμύλιας).
Πλανά. Το οικ. Πλανά των Βραστάμων (τπν. Πλανά, η εμφανίζεται
στην περιοχή της Ορμύλιας σε πλαστό έγγραφο με υποτιθέμενη ημερομηνία
132176) προέρχεται από το συνηθισμένο στα βυζαντινά έγγραφα των αγιορειτικών μονών μεσν. προσηγ. πλανινά «ορεινό χειμαδιό» (πβ. «ἀνερχόμ(ε)ν(οι)
εἰς τ(ήν) διαφέρου(σαν) τῇ ὑπ’ αὐτ(ούς) μονῇ πλανην(άν) τ(ήν) οὕτω π(ως)
καλουμ(έ)ν(ην) Πουζούχ(ια)”, “χωρίον λεγόμενον τήν Σουσίτζα μετά πάντων
ὧν ἔχει κ(αί) τῆς νομῆς καί περιοχῆς αὐτοῦ κ(αί) τῆς πλανινῆς» (έτη 1184 και
137577) < σλαβ. planina «βουνό», με αποβολή του άτονου /i/ και απλοποίηση
των δύο /n/ < πρωτοσλ. *palnejnā78. Σε οθωμανικό κατάστιχο του 1519 το
οικωνύμιο απαντά με τη μορφή Pılana79 < ελλ. Πλανά, με διάσπαση του μη
ανεκτού στην τουρκική αρκτικού συμφωνικού συμπλέγματος /pl/ με ανάπτυξη /ı/. Το σλαβ. planina έχει επιβιώσει και ως δάνειο προσηγορικό στο τοπικό
ιδίωμα της Χαλκιδικής, πβ. πλανή στην Νικήτη80.
Ζαβαρνίκεια. Το οικ. Ζαβαρνίκεια ⁄ Ζαβερνίκεια, τουλάχιστον από το
81
1322 όνομα χωριού στην περιοχή των λιμνών και της σημερινής Γερακαρούς, που εγκαταλείφθηκε στον 16ο αι.82, ανάγεται σε σλαβ. zabьrdьniḱa
«τόπος πίσω από λόφο» (πρόδρομος τύπος ενός *zabьrdьnica) < σλαβ. za
«πίσω» + αρχ. σλαβ. *bьrdo «λόφος, ύφωμα», πβ. εκκλ.σλαβ. бръдо, βουλγ.
bărdo, σρβκρ. bȑdo «λόφος, ύψωμα». To σλαβ. *bьrdo επιβιώνει σήμερα και
στο υδρωνύμιο Μπρντό [brdo] στην περιοχή του χωριού Μεγάλη Παναγία83.
2.2. Υδρωνύμια
Σερμύλια. Ένα από τα παλαιότερα υδρωνύμια της Χαλκιδικής είναι
74

BER I, 328-9.
Lavra ΙΙ, αρ. 108, σ. 559, βλ. και Brunet 1985, 261.
76
Lavra I, app. X, σσ. 3, 5, σελ. 310.
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Lavra Ι, αρ. 66, σσ. 1-2 και Lavra III, αρ. 146, σσ. 44-5.
78
Skach 2008, 177.
79
Κολοβός 2000, ΙΙ, 49-50.
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Προφορική πληροφορία Ι. Παπάγγελου.
81
Xénophon, αρ. 17, σ. 53, αρ. 23, σσ. 4, 20, 26, 28, 36, 39-40, 42.
82
Κολοβός 2000, ΙΙ, 127. Στα τουρκικά κατάστιχα από το 1445 μέχρι το 1568 απαντά ως
Zavernik.
83
Προφορική πληροφορία Ι. Παπάγγελου.
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η Σερμυλία, Σερμύλη (πβ. Σερμυλικός κόλπος84), αρχικά όνομα ποταμού.
Όπως προκύπτει από την εμφάνιση /s/ στην αρχή της λέξης πριν από φωνήεν, το όνομα είναι προελληνικό (θρακικό) και ανάγεται σε ινδ.ευρ. *sermo
«ποτάμι», πβ. αρχ.ινδ. sármah «ρέμα», θρακ. Σέρμη > βουλγ. Strjama, όνομα
του αριστερού παραπόταμου του Έβρου στη Βουλγαρία85 κ.λπ. Πράγματι, η
σημερινή Ορμύλια διαρρέεται από χείμαρρο, που εσφαλμένα ταυτίστηκε με
τον αρχαίο Χαβρία. Η μορφή Σερμήλεια διατηρήθηκε τουλάχιστον μέχρι τον
10ο αι. Στη συνέχεια είχαμε αποβολή του αρχικού /s/ λόγω λανθασμένης τομής (fausse coppure) κατά τη συνεκφορά του με το τελικό /s/ άλλων λέξεων,
π.χ. της πρόθεσης εις ή της γενικής του θηλυκού άρθρου της: εις Σερμύλιαν
ή της Σερμύλιας > εις Ερμύλιαν ή της Ερμύλιας > Ερμύλια. Η τροπή /e/>/o/
στην αρχή του τοπωνυμίου οφείλεται στην επίδραση του επόμενου υγρού /r/
ή σε παρετυμολογία προς το ορμώ, πβ. τη φράση «Ὁρμήλια, τῷ ὄντι ὁρμῶσι
τά περίχωρα καί θρέφονται ἀπό σέ!» σε λαϊκό κείμενο του 19ου αι.86.
Βρωμόσυρτα. Το οικ. Βρωμόσυρτα, τα (σημερινός Άγιος Παντελεήμων), βορειοδυτικά Πορταριάς και Αγίου Μάμαντα, απαντά για πρώτη φορά
το 1047 («χωράφια κείμενα ὑπό τήν ὑποταγήν τῶν Βρομοσυρτ(ων)»87), έπειτα το 1078 («Κοσμᾶς μοναχός καί οἰκονόμος τῶν Βρομοσύρτων τῆς Μεγάλης Λαύρας»88) και το 1249 («μετόχιον τά Βρομόσυρτα»89). Από το 1298 και
μέχρι το τέλος της βυζαντινής περιόδου κυριαρχούν οι τ. Δρυμόσυρτα («ἐν τῇ
Καλαμαρίᾳ χωρίον τά Δρυμόσυρτα» στα έτη 1298 και 130490) και Δρυμόσιτα
(1300, 132191). Στα τουρκικά κατάστιχα το οικωνύμιο απαντά ως Vürmösirte
(1445 και 147892), Virmösirte (147893), Vürümösirti (kariye-i Vürümösirti,
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Βλ. PB II, 1372.
Duridanov 1976, 48.
86
Χ. Παπαστάθης, Το χρονικό της Ορμύλιας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004,
34.
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Iviron I, αρ. 29, σ. 68.
88
Esphigmenou, αρ. 4, σ. 27.
89
Lavra II, αρ. 71, σ. 58.
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Lavra II, αρ. 89, σ. 117, αρ. 98, σσ. 40, 54, 55.
91
Lavra II, αρ. 90, σσ. 240, 241, 270, 276, 277, 283, 285, 288, αρ. 108, σσ. 363-417, 419,
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Historiae Bulgaricae, series XV-XVI [=Turski izvori za Balgarskata istorija, serija XV-XVI],
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tabi Kelemeriye, το 151994), Vurumi Sirti (152795), Urumi Sirti (156896).
Από την παράθεση των ποικιλιών του τοπωνυμίου, όπως εμφανίζονται
στις πηγές, προκύπτει ότι ο παλαιότερος τύπος Βρομόσυρτα, που επιβίωσε
επί τουρκοκρατίας και μέχρι την απελευθέρωση, είναι ο αυθεντικός. Ο τ.
Δρυμόσυρτα των αγιορειτικών εγγράφων αποτελεί λογιοτατισμό, δηλαδή
επανανάλυση του οικωνυμίου ως συνθέτου από το δρυμός, για την αποφυγή του κακόηχου α΄ συστατικού βρομο. Ο τ. Δρυμόσιτα προήλθε από το
Δρυμόσυρτα με ανομοιωτική αποβολή του δεύτερου /r/ και επίδραση του
σίτος, σίτα, καθώς πλέον δεν ήταν διαφανής η σημασιολογική σχέση των
δύο συστατικών του τοπωνυμίου (δρυμός + σέρνω). Οι τουρκικοί τύποι σε ti
Vürümösirti (1519), Vurumi Sirti (1527), Urumi Sirti (1568) αποδεικνύουν
ότι στον 16ο αι. είχε επικρατήσει και στα ελληνικά ο αρσ. τ. Βρωμοσύρτης,
με τον οποίο καταγράφεται το οικωνύμιο μετά την απελευθέρωση.
Η ετυμολογική ερμηνεία του Συμεωνίδη (2010, αρ. 3550) ότι «αποτελεί αρχικά ονομασία ορμητικού μικρού ποταμού που κατεβάζει βρωμιές, πβ.
Μπόκλουτζα, η» είναι ορθή. Κατ’ ακρίβεια το οικωνύμιο πρέπει να αναχθεί
σε υδρ. Βρομόσυρτα «τόπος ή ρέμα που σέρνει βρομιές» < επ. βρομόσυρτα/
βρομοσυρτά, τα (με αναβιβασμό του τόνου) < βρομοσυρτός, ρημ.επ. ενός
*βρομοσύρνω «σέρνω, κατεβάζω βρομιές» < βρόμος ή βρομιά «ακαθαρσία»
+ σύρω, πβ. ύστ.μεσν. κωλοσυρτός «αυτός που σύρεται με τα οπίσθια στο
έδαφος» < κωλοσύρνω, κωλοσέρνω «σέρνω κάτι στο έδαφος», «βασανίζω»,
(μέσο) «σέρνομαι, μετακινούμαι με δυσκολία»97, τπν. Κολοσύρτης (1307,
περιοχή Ορμύλιας98 < κωλοσύρνω), το οποίο δήλωνε ρέμα ή ψηλό τόπο,
κάτω από τον οποίο υπήρχε βαθύ ρεμα («εἰς τό Βαθηπόταμον στρέμματα ε΄·
ἀπεδῶθεν τόν Κολοσύρτην, ης τω βουνώ απάνο, στρέματα ε΄· εἰς το Βαθηπό-
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ΒΟΑ, TT 70, σελ. 106.
ΒΟΑ, TT 403, σελ. 821. O Κολοβός (2000, ΙΙ, 120) δίνει μόνο τη μορφή Voromosirta για
όλα τα κατάστιχα, πλην του 1568.
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ΒΟΑ, TT 723, σελ. 354. Η ανάγνωση του Κολοβού (2000, ΙΙ, 120) İvromisirta πρέπει να
αποκλειστεί, καθώς η παρετυμολογία του α΄ συνθετικού προς το Urumi «ελληνικός» αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το οικωνύμιο γράφεται ως δύο λέξεις ( يمورواτο οθωμ. ye/ي
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ταμον...»), οικ. Κωλοσύρτης (Ναυπακτίας)99. Ο τ. Βριμόσυρτα εμφανίζεται
άπαξ100 και πρέπει να αποδοθεί σε συμφυρμό των τ. Βρομόσυρτα και Δρυμόσυρτα. Ήδη από το 1568 το οικωνύμιο παρετυμολογείται στα τουρκικά προς
το Rum, urum «Έλληνας, ελληνικός», ώστε λίγο πριν την απελευθέρωση να
καταγραφεί σε αυστριακό χάρτη ως Rum Sarat101. Πριν την παρετυμολογία
προηγήθηκε η επένθεση του υγρού /r/ για την θεραπεία της παρουσίας του
συμφωνικού συμπλέγματος στην αρχή της λέξης (vru>vür, δεν πρέπει να μας
διαφεύγει ότι οι Τούρκοι άκουγαν στα ελληνικά έναν τύπο με βόρειο φωνηεντισμό, δηλ. Βρουμόσυρτα).
Πιάβιτσα. Το τπν. Πιάβιτσα δηλώνει μία μεγάλη λιβαδική έκταση μεταξύ των σημερινών χωριών Νεοχώρι και Στάγειρα, οριοθετούμενη από τον
χείμαρρο του Αγίου Αθανασίου και τα όρη Στρεμπενίκος, Προφήτης Ηλίας
και Καμήλα102. Από τον 15ο μέχρι τον 17ο αι. δήλωνε χωριό, το οποίο στη
συνέχεια εξαφανίστηκε. Το οικωνύμιο δεν μνημονεύεται σε βυζαντινές πηγές. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στο οθωμανικό κατάστιχο του 1478 ως
Biyavic103 και με τον ίδιο τύπο στα κατάστιχα του 1527104 και 1568105. Παράλληλα από το 1485 εμφανίζεται στις οθωμανικές πηγές και ο τ. Piyavica106.
Σύμφωνα με τον A. Fotić στα οθωμανικά έγγραφα της μονής Χιλανδαρίου
του 16ου-17ου αι. το οικωνύμιο σημειώνεται καθαρά ως Piyāvīçe107. O Pierre
Belon, ο οποίος πέρασε από εκεί το 1547, το καταγράφει ως Piavits108. Το
1624 εμφανίζεται ο ελλ. τ. Πιάβιτζα109. Το 1875 απαντά σε ελληνικό έγγρα99

Ο Συμεωνίδης (2010, αρ. 9055) το ερμηνεύει από *καλοσύρτης < αρχ. κάλον «ξύλο, ξυλεία» + σύρτης «τόπος κατάλληλος για το κατέβασμα κορμών δένδρων».
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Lavra Ι, app. αρ. II, σ. 36.
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41ο 40 ο Chalkidike, Βιέννη, 1899, ψηφιακή συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, αρ.
ΑΧ1925. Βλ. επίσης Πλούτογλου και Παππά 2002, 306.
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είχα πρόσβαση στο πρωτότυπο).
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Fotić 2000, 318. Πρώτη εμφάνιση το 1511. Δεν είχα πρόσβαση στο πρωτότυπα τουρκικά
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Belon 1588, 115.
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Σ. Καδάς, Τα σημειώματα των χειρογράφων της Μονής Διονυσίου, Άγιον Όρος: Ι. Μονή
Διονυσίου, 1996, 214.
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φο τύπος με /b/ και παχύ προστριβόμενο /tš/: εἰς τό μέρος τῆς Μπιάβιτσı̭ ας
(φωνητική απόδοση: /bjávitša/)110. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη στον 16ο αι.
το τπν. Piyavica δήλωνε και όνομα ποταμού στην ίδια περιοχή, τον σημερινό
Ασπρόλακκα111, πρέπει να δεχθούμε ότι το οικωνύμιο προήλθε από το υδρ.
Πιάβιτσα, το οποίο ανάγεται σε σλαβ. Pijavica «ρέμα με βδέλλες» < σλαβ.
pijávica «βδέλλα, Hirudo medicalis» (σε περιληπτική χρήση), πβ. σρβκρ.
pìjavica, σλοβ. pijȃvica, διαλ.ρωσ. pijávica, βουλγ. pijávica, τσεχ. pijavice,
αρχ.τσεχ. pijěvicě, σλοβακ. pijavica, αρχ.πολ. pijawica με την ίδια σημασία
< πρωτοσλ. *pijāvicā, *pьjāvicā «βδέλλα» (αρχική σημασία «αυτός που πίνει») < *piti «πίνω» + επίθ. nomina agentis āvicā 112. Στην περιοχή της Πιάβιτσας οι βδέλλες είχαν παρουσία μέχρι και τον 20ο αιώνα, κυρίως στη θέση
Μπρατζόλια, όπου έχει τις πηγές του ο ποταμός Χαβρίας113. Ο τ. Μπιάφτσα /
bjáftsa/, που βρίσκεται σε χρήση σήμερα στο τοπικό ιδίωμα, προέρχεται από
το Πιάβιτσα με αποβολή των άτονων /i/ λόγω βόρειου φωνηεντισμού, ηχηροποίηση του /p/ μπροστά στο ηχηρό ουρανικό /j/ (αφομοίωση) και αηχοποίηση του /v/ μπροστά στο άηχο /ts/ (αφομοίωση): /pijávitsa/> /pjávtsa/> /
bjáftsa/114. O Vasmer (1941, 209) σημειώνει την ύπαρξη σλοβ. τπν. Pijavica,
Pijavice χωρίς να δίνει ερμηνεία και εικάζει πιθανή ταύτιση του Pijavica με
ένα βυζ. Πλεαβίτζα < σλαβ. *Plěvica «τόπος για τη συγκέντρωση αχύρου»,
πβ. κοινό σλαβ. plěva «άχυρο», σρβκρ. pljeva, τπν. Plevlje. Αν και φωνητικά
η Πιάβιτσα θα μπορούσε να προέλθει από το *Plěvica > Πλεάβιτσα > Πλιάβιτσα, με ημιφωνοποίηση του ουρανικού /λ/ και σημασιολογικά δεν υπάρχει
πρόβλημα, καθώς πρόκειται για λιβαδική περιοχή, ωστόσο η ετυμολογία του
Vasmer δεν μπορεί να γίνει δεκτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το τπν.
Πλεάβιτσα βρισκόταν στα Φουρνεία της Σιθωνίας και για το Πιάβιτσα δεν
μαρτυρείται κανείς πρώιμος τύπος με /λ/.
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Αρχείο Ν. Βούλγαρη, ανάγνωση από φωτογραφία που δημοσιεύει ο Χιούτης 2012, 31
(και μεταγραφή στη σελ. 91). Η παρουσία του παχιού συριστικού δηλώνεται από τον γραφέα
με τη σημείωση του ημίφωνου .
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Fotić 2000, 318. O ποταμός Πιάβιτσα σημειώνεται ως Viavitsa/ Βιάβιτσα στην περιοχή
του Κάκαβου στον παραπάνω αυστριακό χάρτη, 41ο 40 ο Chalkidike, Βιέννη, 1899, ψηφιακή συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης, αρ. 1925, καθώς επίσης και σε ελληνικό χάρτη του
1910 (ΑΧ1889), που στηρίζεται στον αυστριακό. Βλ. επίσης Πλούτογλου και Παππά 2002,
306.
112
BER V, 284, λ. pijávica1.
113
Προφορική μαρτυρία του Νεοχωρίτη συγγραφέα Κ. Χιούτη.
114
Βλ. και Χιούτης 2012, 17, σημ. 1.
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Σημαντικά σε αριθμό είναι στην περιοχή της Χαλκιδικής τα τοπωνύμια
τα οποία δηλώνουν ελώδεις περιοχές, συχνά παραλιακές.
Τρεστενίκα. Η πρώτη ασφαλής μαρτυρία για την εμφάνιση του τπν.
Τρεστενίκα, που δηλώνει και σήμερα ένα σχετικά σημαντικό έλος στήν νοτιοδυτική ακτή της Σιθωνίας (περιοχή Τορώνης), ανάγεται στα 1491/2, όταν
μνημονεύεται στον διακανονισμό μιας φιλονικίας των μονών Παντοκράτορος και Ρωσσών για το μετόχι στον Λογγό: «ὁ τόπος περι οὗ εἰ φιλονικία·
ἄρχεται ἀπό τοῦ αἰγιαλοῦ ἤγουν ἀπό τό κροτήριον τῆς Ἀρετῆς, ὅπερ ἔστι
πλησίον τοῦ αὐτοῦ κροτηριου βάλτα ὁνόματι Τρισκοινίκ(αι)α»115. Λίγο πριν
πρέπει να τοποθετηθεί η εμφάνισή του με την ίδια μορφή (βάλτος Τρισκοινίκια) στο πλαστό σιγίλλιο του πατριάρχη Αντωνίου Δ΄ (με υποτιθέμενη ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1396)116. Ωστόσο πρέπει να θεωρήσουμε ως πρώτη
γραπτή εμφάνιση την παρουσία του τοπωνυμίου στον περιορισμό του γειτονικού προς το μετόχι Παντοκράτορος χειμαδιού Βάβα της μονής Σίμωνος
Πέτρας, στο «χρυσόβουλλο» του Ιωάννη Ούγγλεση (1365-1371), με πιθανότερο έτος έκδοσης το 1368, το οποίο σώζεται σε σιγίλλιο του πατριάρχη
Κυρίλλου Β΄ Λούκαρη του 1623: «εἶτα κατέρχεται εἰς τὸν αἰγιαλὸν τὴν λεγομένην ἀρετήν, καὶ διαβαίνει εἰς τὴν τρεστενικία»117. Σε εξαρχικό γράμμα από
Δεκεμβρίου 1567 του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωάσαφ και του μεγάλου
λογοθέτη Ιέρακος, που καθορίζει τα σύνορα των μετοχίων Παντοκράτορος
και Σίμωνος Πέτρας στον Λογγό, μνημονεύεται όριο «Ἀρετή, ἥτις ἐστὶν πλησίον τοῦ καλάμου τῆς Τρεστενικίας»118. Η λέξη κάλαμος ερμηνεύεται από
τον εκδότη του ως «καλαμώνας, βαλτότοπος». Με την ίδια μορφή (κάλαμος
Τρεστενίκειας) απαντά και σε πατριαρχικό έγγραφο του Ανθίμου Β΄ από Ιουλίου 1623119.
Η πρώτη γνωστή εμφάνιση του τοπωνυμίου στη μορφή με την οποία
χρησιμοποιείται σήμερα είναι το 1569 στον βακουφναμέ της μονής Σίμωνος
Πέτρας (Trestenika deresi «ρέμα της Τρεστενίκας»), όπου η παρουσία του
αραβικού γράμματος ( قqaf), που χρησιμοποιείται στα τουρκικά για την απόδοση του κλειστού υπερωικού /q/, δεν αφήνει αμφιβολία ότι το τοπωνύμιο
τελειώνει σε ίκα (εάν υπήρχε η κατάληξη ίκια, ο οθωμανός γραφέας θα χρη115

Pantocrator, αρ. 28, σσ. 5-6.
Ο Πάρδος (Αρχείο Παντοκράτορος, 27) θεωρεί ότι το έγγραφο κατασκευάστηκε για να
χρησιμοποιηθεί στην ως άνω φιλονικία των μονών Παντοκράτορος και Ρωσσών (1491/2).
117
Kašić 1976, 44.
118
Αρχείο Παντοκράτορος, 44. Το ακριβές απόσπασμα παρατίθεται από μεταγραφή του
πρωτοτύπου από τον ιερομόναχο Θεόφιλο Παντοκρατορινό, τον οποίο ευχαριστώ για την
παραχώρηση.
119
Αρχείο Παντοκράτορος, 64.
116
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σιμοποιούσε το γράμμα [ كkef], που αποδίδει το αντίστοιχο κλειστό ουρανικό /c/). Οι τ. Terşenik (ή Tirşinik), Terştenik (ή Tirştinik) σε δύο temessük
των μέσων Muharrem 985 (31 Μαρτίου - 9 Απριλίου 1577) και αρχών Safer
1021 (3-12 Απριλίου 1612)120 αποδεικνύουν ότι ήδη από τον 16ο αι. επικρατεί
πλέον ο τύπος σε ίκα (Τρεστενίκα/Τριστινίκα), ο οποίος είναι ο κανονικός σε
όλο τον 19ο αι. και χρησιμοποείται μέχρι σήμερα στην προφορική γλώσσα,
πβ. τους τ. Tersenika deresi και Tersenika deresi πάλι με [ قqaf] σε χοτζέτι με
ημερομηνία 1 Cemazi-ül-evvel 1261/ 8 Μαΐου 1845121 και οθωμανικό χάρτη
του ίδιου έτους, στον οποίο το τουρκικό υδρωνύμιο γράφεται και με ελληνικά
γράμματα ως τρεστενήκα δερεσή122.
Από τον 16ο αι. εμφανίζεται και ο τύπος Ντρεστενίτσα/Δρεστενίτσα
για το ίδιο τοπωνύμιο, πβ. D(i)restenica123, που βρίσκεται επίσης σε χρήση
μέχρι σήμερα και στην προφορική γλώσσα, παράλληλα με τον Τρεστενίκα,
αλλά με αρκετά μικρότερη συχνότητα.
Από την παραπάνω παράθεση των ποικιλιών του τοπωνυμίου στις πρωιμότερες πηγές, προκύπτει ότι αρχαιότερος είναι ο τύπος Τρεστενίκεια (χρυσόβουλλο του Ούγγλεση, 1368), στον οποίο ανάγεται και ο επίσης πρώιμος
τύπος Τρισκοινίκια των παντοκρατορινών εγγράφων, με βόρειο φωνηεντισμό (στένωση των δύο /e/) και ανομοιωτική τροπή του δεύτερου /t/ σε ουρανικό /k/(=/c/) (/tresteníca/>/trisciníca/). Ο αρχικός αυτός όμως τύπος δεν
χρησιμοποιείται σήμερα, αφού τον εκτόπισε στην προφορική γλώσσα ο τ.
Τρεστενίκα, που προέρχεται από την γενική πτώση *Trъstĕnika (πβ. βουλγ.
Trăstеnik-a πλάγια πτώση του Trăstеnik) ενός *Trъstĕnikъ < πλσλ. trъstъ
«καλάμι» + παραγ. επίθ. ěnikъ124, πβ. Μπεστινίκα στη Μαγνησία από τη γεν.
*(iz) Peštьnika ενός *Peštьnikъ125. Ο τύπος Δρεστενίτσα ανάγεται σε σλαβ.
*Trъstĕnica, πβ. σρβκρ. Trstenica, τσεχ. Trstĕnice126.
Ο αρχικός τ. Τρεστενίκεια πρέπει να αναχθεί σε πλσλ. *Trъstěniḱa «καλαμιώνας» (< πλσλ. trъstъ «καλάμι», πβ. βουλγ. trăst, σρβκρ. trst), που είναι
120

ΟΑΜΣΠ, αρ. 180 και 196.
ΟΑΜΣΠ, αρ. 157.
122
ΟΑΜΣΠ, χάρτης Longozda Vavo kışlağı Şimo Petre manastırının, που εφαρμόζει τον
περιορισμό του παραπάνω χοτζετιού του 1845 (ΟΑΜΣΠ, αρ. 157).
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Σε χοτζέτια του 1564, temessük του μήνα Safer 1076 (13 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου
1665), ΟΑΜΚ, έγγρ. αρ. 17.
124
Για το επίθημα βλ. F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen und Ortsnamen,
Heidelberg: Verlag Winter, 1927, 208.
125
Vasmer 1941, 308.
126
Vasmer 1941, 214.
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πολύ συχνό στις νοτιοσλαβικές γλώσσες, πβ. χωριό Trstenik στην περιοχή της
Δοϊράνης σε σλαβονικό έγγραφο του 1372-1375127, σρβκρ. Trstènîk, βουλγ.
Trăstenik κ.λπ. Το σλαβικό αυτό τοπωνύμιο έχει δώσει αρκετά τοπωνύμια
στον ελλαδικό χώρο, πβ. Δρεστενῖκον, Ντρεστενῖκον (Ήπειρος128), Τριστεάνικον (έτος 1319), Τριστενίκου Μετόχιον (κοντά στο Φανάρι της Θεσσαλίας,
έτη 1289 και 1348), Τέρστενικ (Καστοριά), Τρέστενικ129.
Το τπν. Τρεστενίκια είναι αρχαϊκό, αφού παρουσιάζει τόσο την πρόδρομη μορφή iḱa του επιθ. ica, ενώ διατηρεί και το πρωτοσλ. rъ της αρχικής
ρίζας *trъstъ, ενώ μεταγενέστερα δάνεια τοπωνύμια εμφανίζουν επένθεση
του υγρού /r/, πβ. Τέρστενικ, Τέρστικα (Καστοριά)130.
Η εμφάνιση /d/ (στην γραφή αποδίδεται με ντ) στην αρχή στον τύπο
Ντρεστενίκα οφείλεται σε ηχηροποίηση του /t/ από επίδραση του επόμενου
ηχηρού /r/, ενώ η εμφάνιση /δ/ (Δρεστενίκα) στην αποκλειστοποίηση του /d/,
αν δεν πρόκειται για απλή γραφηματική απόδοση του σλαβικού /d/.
Το τοπωνύμιο Τρεστενίκεια αρχικά δήλωνε τον βάλτο που σχηματίζεται στις εκβολές του ρέματος Βάβα (< σλαβ. baba «γριά») στον Τορωναίο
κόλπο. Στη συνέχεια όμως επεκτάθηκε για την ονομασία της ευρύτερης παραλιακής περιοχής, όπως και του κάτω ρου του ρέματος Βάβα. Παρόλο που
το ρέμα, λίγο πριν εκβάλει στη θάλασσα, γίνεται όριο των μετοχίων Σίμωνος
Πέτρας και Κουτλουμουσίου, αφήνοντας τον βάλτο της Τρεστενίκας μέσα
στα όρια του σιμωνοπετρίτικου131, η ονομασία Τρεστενίκα χρησιμοποείται
και για τη δήλωση της περιοχής ανατολικά του συγκεκριμένου ρέματος, δηλαδή έχουμε μία «διάχυσή» της (βλ. παρακάτω και τπν. Βουρβουρού).
Βουρβουρού. Ελώδη τόπο δηλώνει επίσης στην αντίθετη (βορειοανατολική) ακτή της Σιθωνίας το τπν. Βουρβουρού, που προέρχεται από προσηγ.
βουρβουρού < βορβορού (τύπος που απαντά στα κυπριακά και ποντιακά132)
με βόρειο φωνηεντισμό < βόρβορος + επίθ. θηλυκών ού. Η πρώτη γραπτή
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Saint-Pantéléèmon, σελ. 170-2.
Για αυτό ο Ι. Λαμπρίδης, Ζαγοριακά, Αθήνα 1870, 80, σημειώνει: «κεῖται εἰς κοιλάδα καὶ
διασχίζεται πρὸς τὰ κάτω μάλιστα, ὑπὸ βαθέως λάκκου».
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Vasmer 1941, 32-3, 54, 98, 196, 201, 214.
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Vasmer 1941, 285.
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ΟΑΜΣΠ, αρ. 157, χοτζέτι 1 Cemazi-ül-evvel 1261/8 Μαΐου 1845, περιορισμός: «[το
όριο] φτάνει στο ρέμα “Tερσενίκα”, που βρίσκεται στην παραλία, στα μεθόρια του μετοχίου της μονής Kουτλουμουσίου» (derya kenarına Kutlumuş manastırı metohı sınorında
olan Tersenika deresine varır). Βλ. και ΟΑΜΣΠ, χάρτη Longozda Vavo kışlağı Şimo Petre
manastırının.
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LA, λ. βόρβορος.
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μαρτυρία του τοπωνυμίου είναι σε έγγραφο της μονής Ξενοφώντος του 1089:
«μοναστήριον λεγόμενον τῶν Ἱερομνήμων ἤτοι τά Βουρβουροῦ»133. Το μοναστήρι παραχωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ στην μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους ως μετόχι της. Το 1300, στην απογραφή του Δημητρίου
Απελμενέ, το τοπωνύμιο εμφανίζεται στον τύπο του ουδετέρου πληθυντικού Βούρβουρα, πβ. διαλεκτικά προσηγ. βόρβορα, τα (Κύπρος), βούρβουλα
(Αίνος Θράκης), κυπρ., ποντ. βορβόρα (η), κυπρ. βορβόριν134. Περιγράφεται
ως τόπος με βελανιδιές: «βαλανηφόρος τόπος των Βουρβούρων»135. Παρότι
επικράτησε ο τύπος του θηλυκού (Βουρβουρού), το ουδ. Βούρβουρα ήταν σε
χρήση τουλάχιστον μέχρι το 1569, όταν εμφανίζεται στον βακουφναμέ της
μονής Σίμωνος Πέτρας (ΟΑΜΣΠ, αρ. 1) για το εκεί μετόχι της: Vurvura nam
mevzide. Αν και ο περιορισμός του ξενοφωντινού μετοχίου των Βουρβούρων
εφαρμόζεται σε μία έκταση περίπου 50.000 στρεμμάτων, που επεκτείνεται
και στις δύο ακτές της Σιθωνίας, η ονομασία Βουρβουρού προήλθε πιθανότατα από δύο έλη, που μέχρι τα μέσα του 20ού αι. υπήρχαν στην ανατολική
ακτή και ονομάζονταν Λιβάρι και Μπάρα ή Βρωμόμπαρα (< σλαβ. bara, πβ.
βουλγ. bara, σρβκρ. bȁra «ρυάκι, υγρός τόπος, λάκκος», σλοβ. bara «έλος»
κ.λπ.136, δάνειο σε πολλά ελληνικά ιδιώματα). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το
ότι πολύ κοντά στα δύο έλη βρίσκεται η «καθέδρα» του μετοχίου των Βουρβούρων, όπου σώζονται τα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού στην παραλία
και ο μετοχιακός ναός με τα ερείπια των κεντρικών μετοχιακών κτισμάτων.
Η ονομασία Βουρβουρού καλύπτει μία περιοχή πάνω από 20.000 στρεμ. που
ξεκινά από το Λιβάρι (τουλάχιστον) μέχρι τα όρια του κουτλουμουσιανού
μετοχίου Κουνουπάδες. Το δεύτερο από τα δύο έλη (Μπάρα), εμβαδού περίπου 60 στρεμμάτων, επιχώσθηκε πρόσφατα137, γεγονός που σημαίνει και την
σταδιακή εξαφάνιση του τοπωνυμίου, καθώς η αλλαγή της ελώδους μορφολογίας του τόπου συνεπάγεται αποσύνδεση σημαίνοντος και σημαινόμενου.
To ίδιο προσηγ. βόρβορος έχει δώσει τοπωνύμια και σε άλλες περιοχές
της Χαλκιδικής, πβ. καλλιεργήσιμη γη Vurvuru ( )وروروστα κατάστιχα του
1519 (σημειώνεται ως «ακατοίκητη και χωρίς ανθρώπους»138), 1527, 1568139,
που την καλλιεργούσαν «από έξω» οι κάτοικοι του χωριού Πορταριά και οι
μοναχοί της μονής Κασταμονίτου. Το τοπωνύμιο τοποθετείται από τον Κο133

Xénophon, αρ. 1, σ. 145.
Βλ. LA, λ. βόρβορος.
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Xénophon, αρ. 4, σ. 14.
136
Bλ. BER I, 32.
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Βλ. και Παπάγγελος 2000, 182.
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ΒΟΑ, ΤΤ 70, 104: mezra Vurvuru, hali ez raiyet, tabi Kelemeriye.
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ΒΟΑ, ΤΤ 403, 842· ΒΟΑ, ΤΤ 723, 260.
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λοβό (2000, ΙΙ, 121-2) στο μετόχι της μονής Κωνσταμονίτου, 2 χλμ δυτικά
του σημερινού χωριού Διονυσίου, στην περιοχή του χωριού Άγιος Μάμας. Ο
ίδιος (σ. 121-2, 177) ταυτίζει το τπν.  وروروμε τον γνωστό βυζ. Βορβό και για
αυτό το μεταγράφει ως Vorvoro. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για
δύο διαφορετικά τοπωνύμια, τα οποία απλά συνέπεσαν φωνητικά και τοπογραφικά. Το βυζαντινό οικ. Βορβός ανάγεται σε ένα Βολβός < προσηγ. βολβός «purse-tassels, Muscari comosum»140, ενώ η καλλιεργήσιμη γη Vurvuru
που εμφανίζεται στην ίδια περιοχή δηλώνει έλος, κοινό μεταξύ των μετοχίων
Κωνσταμονίτου και Ρωσσικού. Παρότι στην οθωμανική γραφή δεν είναι δυνατή η διάκριση /ο/ και /u/, το γεγονός ότι πρόκειται για άλλο τοπωνύμιο σε
σχέση με τον Βορβό οδηγεί στην ανάγνωση Vurvuru αντί Vorvoro, που επιβεβαιώνεται από το τπν. Βουρβουρού της Σιθωνίας, την απουσία τ. Βόρβορο
στις πηγές και την στένωση του /ο/ σε /u/ στο τοπικό ιδίωμα.
Η διάκριση αυτή Βουρβουρού και Βορβού στον Άγιο Μάμαντα επιβεβαιώνεται από τουρκικό έγγραφο του 19ου αι. του βοεβόδα των χασίων του
Λαγκαδά (Hasan Edremut Voyvoda havassha-i Lankaz)141, με το οποίο καθορίζονται τα όρια διαφιλονικούμενης περιοχής μεταξύ των μετοχίων Κωνσταμονίτου και Αγίου Νικολάου (της μονής Ρωσσικού), σε «τόπους που λέγονται
Βουρβουρ(ού) στην παραλία της θάλασσας» («derya kenarında Vurvur nam
mehallde»). Πράγματι, κατά την απαλλοτρίωση του κωνσταμονίτικου μετοχίου, εμβαδού 5.000 περίπου στρεμμάτων, με την υπ’ αρ. 37/15 Νοεμβρίου
1932 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής, καταμετρήθηκε
έλος, εμβαδού 114,125 στρεμμάτων142. Παρατηρούμε ότι και οι δύο ελώδεις
τοποθεσίες Βουρβουρού της Σιθωνίας και του Αγίου Μάμαντα βρίσκονται σε
παραλιακές περιοχές.
Το προσηγ. βόρβορος πρέπει να θεωρηθεί και ως βάση του τπν. Bαρβαρίκιον, που απαντά σε περιορισμό του χωριού Κρύα Πηγάδια του έτους
1321, δεδομένου ότι σε αυτό υπήρχε λούστρα (βλ. παρακάτω): «ὅπου (καί)
λούστρα εὑρίσκεται (καί) τόπος ὀνομαζόμ(εν)ος Βαρβαρίκιον»143. Δηλαδή
είχαμε την εξέλιξη βαρβαρίκιον < *βορβορίκιον «μικρό έλος» (με ανομοίωση /a-a/>/o-a/ και έπειτα αφομοίωση /a-a/ και πιθανή επίδραση του βάρβαρος) < βόρβορος + υποκ. επίθ. ίκιον.
140

LS, λ. βολβός.
ΟΑΜΞ, φάκ. μετοχίου Αγίου Νικολάου, αρ. 18, στοιχ. 1. Δεν είχα πρόσβαση στο πρωτότυπο (ανάγνωση από φωτοαντίγραφο).
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Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Σπυροπούλου, Χαλκιδική: η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου κατά την
περίοδο 1912-1960, Πολύγυρος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Ν.Ε.Λ.Ε. Χαλκιδικής, 2004,
177-80.
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Βηρός. Το τπν. Βηρός μαρτυρείται από το 980 για τη δήλωση μιας περιοχής στο Άγιον Όρος στα όρια των μονών Ζωγράφου και Κωνσταμονίτου.
Προέρχεται από το πλσλ. προσηγ. virъ «δίνη, περιστροφή υδάτων», μία πολύ
κοινή σλαβική λέξη, που στα σύγχρονα βουλγαρικά και σερβικά δηλώνει τα
σημεία ενός ρέματος, όπου σχηματίζονται μικρές λίμνες, με σχετικά μεγάλο
βάθος και πλάτος144. Το ίδιο προσηγορικό έχει δώσει και άλλα τοπωνύμια
στον ελλαδικό χώρο, όπως το γνωστό βυζ. οικ. Βήρα στη δυτική όχθη του
Έβρου, όπου τον 12ο αι. κτίστηκε από τους Κομνηνούς μονή, γύρω από την
οποία αναπτύχθηκε οικισμός, που με την ονομασία Ferecik αποτέλεσε σημαντικό κέντρο κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας.
Το ίδιο σλαβικό προσηγορικό αποτέλεσε βάση για σύνθετα υδρωνύμια
στο Άγιον Όρος, όπως ο Maύρος Βεριός [mávros verjos], που στην περιοχή
της Σιμωνόπετρας δηλώνει «μεγάλο φυσικό λάκκο του ρέματος της Δάφνης,
πάνω από την περιοχή του Δοντά και ακριβώς πάνω από τον καταρράκτη, ο
οποίος λόγω του πολλού νερού έχει χρώμα μαύρο»145. Στον βακουφναμέ της
μονής (1569) το υδρωνύμιο μεταφράζεται στα τουρκικά ως Kara göl «μαύρη
λίμνη», ενώ στο πατριαρχικό σιγίλλιο του 1623146 ως «συναγωγή τῶν ὑδάτων», που αποτελεί ίσως ένδειξη ότι ο γραφέας γνώριζε τη σημασία του στα
σλαβικά.
Γούρνες. Από το ίδιο προσηγορικό προέρχεται και ένα από το πιο πρώιμα μαρτυρημένα οθωμανικά οικωνύμια της Χαλκιδικής, το Karguluk, τουρκική ονομασία του βυζαντινού οικωνυμίου Γούρνες, που τοποθείται λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νέας Ραιδεστού. Εμφανίζεται για πρώτη φορά το
1094 για την δήλωση χωριού, που ερημώθηκε μεταξύ 1409-1445147. Το τουρκικό οικωνύμιο απαντά στο κατάστιχο του 1445 ως Gurunya el-meşhur beKarguluk, δηλ. Γουρούνια, γνωστό ως Καργκουλούκ148. Στο κατάστιχο του
144

Παυλικιάνωφ 2002, 187-91· BER I, 150.
Ιερομ. Μύρων, Tοπωνύμια της περιοχής του μοναστηριού Σίμωνος Πέτρας (αδημ.), Αρχείο Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, σελ. 8, τοπωνύμιο αρ. 51, βλ. και οθωμανοελληνικό Χάρτη
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σίμωνος Πέτρας ὑπό Ἀλεξάνδρου Δ.Π.Π. Φωκαέως, ἐν Ἁγίῳ Ὄρει
τῇ 6ῃ Μαΐου 1878 (υδατογραφία), φωτογραφία του οποίου δημοσιεύεται στον τόμο Σιμωνόπετρα. Άγιον Όρος, (επιμ. Στ. Παπαδόπουλος), Αθήνα: ETBA, 1991, 54, εικ. 15, όπου
σημειώνεται ως Μαύρος Βυρός.
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Kasic 1976, 42.
147
Την ιστορική εξέλιξη του οικισμού περιγράφει ο Κολοβός 2000, ΙΙ, 61-2, όπου και όλες
οι πηγές και η βιβλιογραφία.
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Διορθώνω τις εξής αναγνώσεις του Κολοβού α) Γούρναι σε Γουρούνια, δεδομένου ότι
η παρουσία της κατάληξης ια του πληθυντικού ουδετέρου δείχνει ότι το τοπωνύμιο είχε
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1478 απαντά ως Guruna Karğuluk, δηλ. Γούρνα (ή πιθανόν Γούρνες) Καργουλούκ και στα κατάστιχα των ετών 1519-1527 ως Gürüne149 Karğılık, δηλαδή Γούρνα ή Γούρνες Karğılık. Το Karguluk ανάγεται σε προσηγ. karguluk
«καλαμιώνας, καλαμότοπος» < kargu «καλάμι» + επίθ. luk για τον σχηματισμό περιληπτικών ουσιαστικών150. To ελλ. οικ. Γούρνες προέρχεται από
προσηγ. γούρνα, η «λεκάνη», «σκαφοειδές κοίλωμα, λάκκος» < αρχ. γρώνη
«κοίλη πέτρα» και παραπέμπει στην ύπαρξη σκαμμένων ή φυσικών κοιλωμάτων (λάκκων) με νερό για το πότισμα των ζώων151.
Καργή-Γκιόλ. Το ίδιο προσηγορικό karğı έχει δώσει και το οικ. Καργή-Γκιόλ, όνομα μουσουλμανικού οικισμού της περιοχής Λαγκαδά κατά την
απελευθέρωση152, που καταγράφεται στις οθωμανικές πηγές από το 1445 ως
Karıgöli και πρέπει να αναχθεί σε ένα Karğı göli < karğı «καλάμι», με έκπτωση του οθωμ. /γ/=/ğ/, φαινόμενο συχνό στις ανατολικές βαλκανικές τουρκικές διαλέκτους μέχρι σήμερα153. Πράγματι η «καλαμωτή λίμνη» Karıgöl
υπήρχε ακόμη στις αρχές του 20ού αι., στα δυτικά του οικισμού, στη σημερινή Βάλτα και η ονομασία της διασώθηκε στην μετονομασία του οικισμού
ως Καλαμωτόν.
παρετυμολογηθεί στα ελληνικά προς ένα γουρούνια, πληθ. του γουρούνι και β) Karkuluk σε
Karguluk, με βάση την ετυμολογία του οικωνυμίου από το kargu «καλάμι».
149
Διορθώνω την ανάγνωση του Κολοβού Kuruna με βάση την προέλευση του τοπωνυμίου
από το Γούρνε(ς), που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το αρκτικό οθωμ. ( كkef) είχε την αξία
ενός ουρανικού /ǵ/, η σημείωση του οποίου προϋποθέτει τον μπροστινό φωνηεντισμό της
λέξης (/ü/, /e/ αντί /u/, /a/).
150
Από την ίδια τουρκική λέξη προέρχεται και το γνωστό οικ. Καρλόβασι της Σάμου, το
οποίο ανάγεται σε ένα Karğılık çayı «ποταμάκι του καλαμώνα» (ονομασία του ποταμού
Κερκήτιος) < karğılık «καλαμώνας», όπως προκύπτει από την περιγραφή του Πιρί Ρέις
(1520-1526): «Ανατολικά του (του ακρωτηρίου Καμπάκ Καγιά = Σεϊτάνι) υπάρχει ένα μεγάλο ποτάμι που χύνεται προς τα βόρεια. Το λένε Καρκιλίκ (Κερκήτιος). Έχει μεγάλα καλάμια.
Κανείς δεν φτάνει εκεί. Είναι ανοιχτό στα βόρεια. Έτσι από παλιά μένουν ληστές. Έχει
πολλά καλάμια που όμοιά τους δεν βρίσκεις στον κόσμο». Αργότερα (1609) εμφανίστηκε
για την κοιλάδα του ίδιου ποταμού το τπν. Karğulı ovası «πεδιάδα με καλάμια», που λόγω
φωνητικών εξελίξεων και παρετυμολογίας εξελίχθηκε σε Karlı ovası «χιονισμένο υψίπεδο»
> Καρλόβασι. Γενικά για την ετυμολογία του τοπωνυμίου βλ. Μον. Κοσμά, «Η ετυμολογία
του οικωνυμίου Καρλόβασι της Σάμου» (υπό δημοσ.).
151
Βλ. και Συμεωνίδης 2010, 4152-8, όπου γίνεται προσπάθεια ετυμολόγησης των πολυάριθμων ελληνικών οικωνυμίων από τη βάση γούρνα.
152
Συμεωνίδης 2010, 6815· Κολοβός 2000, ΙΙ, 61-2, όπου όλες οι πηγές και η βιβλιογραφία.
153
Βλ. Κυρανούδης 2009, 51 κ.εξ..
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Γλομπουτζιτζα. Σλαβικό είναι το μεσαιωνικό υδρωνύμιο της Χαλκιδικής Γλομπουτζιτζα (943)154/ Γλομβοτζίτζα (982)155, όνομα ρύακος, οι εκβολές του οποίου στον Στρυμονικό Κόλπο εντοπίζονται 1 περίπου χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Νέα Ρόδα. Το υδρωνύμιο глѫбокъ ανάγεται σε σλαβ.
*Glǫbočica «μέρος με βαθύ νερό» < πλσλ. επ. glǫbokъ «βαθύς» (πβ. σλοβ.
globòk, διαλ. βουλγ. glăbok, glibok «βαθύς» κ.λπ.156) + επίθ. ica, πβ. σλοβ.
και σλμακ. υδρ. Globočica157. Στο σλαβικό τοπωνύμιο διατηρούνταν η έρρινη
προφορά του αρχαίου έρρινου στρογγυλού σλαβονικού φωνήεντος ѫ = /on/ ή
/ǫ/, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φωνητικό περιβάλλον έρρινο + κλειστό
χειλικό /b/. Δεδομένου ότι τα ελληνικά δεν έπαυσαν ποτέ να διατηρούν τα
κλειστά /b/, /g/, /d/ στο περιβάλλον αυτό (μετά από έρρινα /m/, /n/), η προφορά του σλαβονικού /b/ ως κλειστού ηχηρού διατηρήθηκε στην ελληνική.
Το σύμπλεγμα έρρινο + κλειστό χειλικό αποδόθηκε στην γραφή είτε με μπ
είτε με μβ. Και στις δύο περιπτώσεις όμως η φωνητική αξία του στα ελληνικά ήταν η ίδια, δηλαδή /mb/. Συνεπώς το τπν. Γλομπουτζιτζα, όπως και όσα
σλαβικά τοπωνύμια εμφανίζουν έρρινα φωνήεντα + κλειστό /b/, δεν αποτελεί
αντιπαράδειγμα για την κανονική πριν τα τέλη του 11ου αι. απόδοση του
σλαβικού /b/ με ελληνικό β, όπως ισχυρίζεται ο Δαπέργολας (2009-2010α,
93, σημ. 16).
Ίσβορος. To οικ. Ίσβορος, το οποίο μετά την απελευθέρωση άλλαξε σε
Στρατονίκη (περιοχή Αρναίας), ανάγεται στο σλαβ. προσηγ. *izvorъ «πηγή»,
πβ. σρκρ. ìzvor, βουλγ. izvor με την ίδια σημασία, πολύ συχνό τοπωνύμιο στις
σλαβικές γλώσσες (σρβκρ., βουλγ. Izvor), που επίσης έχει δώσει στα ελληνικά σημαντικό αριθμό τοπωνυμίων. Το συγκεκριμένο τοπωνύμιο της Χαλκιδικής απαντά το 1445 ως Εἴζβορον158. Το σλαβ. /z/ αποδόθηκε γραφηματικά
στα ελληνικά με σ λόγω της απόδοσης του φωνηματικού συμπλέγματος /zv/
με σβ159. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πλαστή διαθήκη της μοναχής Αγάθης,
με υποτιθέμενη ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 1441, το τοπωνύμιο εμφανίζεται με τον τύπο Γήσβορον και αναλύεται ετυμολογικά από τον πλαστογράφο
ως εξής: «καί τό χωρίον Γήσβορον καλούμενον (ὡς ἀληθῶς γῆς βοράν ὄν
τῆς μεταλλείας)»160. Πρόκειται για παρετυμολογία του ως συνθέτου από τις
λέξεις γη + βορά. Ο πλαστογράφος, ο οποίος ήταν πιθανότατα μορφωμέ154

Prôtaton, αρ. 6, σ. 30.
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νος, αγνοούσε την σλαβική γλώσσα, διαφορετικά θα γνώριζε την πολύ κοινή
σλαβική λέξη izvor. Επιπλέον η παρετυμολογία του αυτή μας αποκαλύπτει
ότι κατά την περίοδο που γράφει υπήρχε αξιοσημείωτη δραστηριότητα των
μεταλλείων, τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι «έτρωγαν την γη».
Κοκκινόλακκας-Ασπρόλακκας. Το υδρωνύμιο Κοκκινόλακκας, που
δηλώνει λάκκο, δηλαδή ρέμα στην περιοχή του Κάκκαβου, που εκβάλλει
στον κόλπο της Ιερισσού, οφείλει την ονομασία του στο πολύ έντονο και
ορατό μέχρι σήμερα κόκκινο χρώμα των νερών του. Κατ’ αντιδιαστολή προς
αυτόν δόθηκε η ονομασία Ασπρόλακκας σε άλλο ρέμα που ενώνεται με τον
Κοκκινόλακκα λίγο πριν την εκβολή τους στη θάλασσα, τα νερά του οποίου
δεν παρουσιάζουν το έντονο αυτό ερυθρό χρώμα.
3. Τοπωνύμια που δηλώνουν τη χρήση της γης.
Το μετόχι των Βουρβούρων που μνημονεύσαμε, βυζαντινή ιδιοκτησία
της μονής Ξενοφώντος, το ανατολικό τμήμα της οποίας πέρασε στην μονή
Σίμωνος Πέτρας πριν το 1458, προσφερόταν για κτηνοτροφική χρήση λόγω
των ελών, τα οποία υπήρχαν μέσα σε αυτό και ευνοούσαν την εκτροφή βουβαλιών, που χρησιμοποιούνταν στις γεωργικές εργασίες και στην έλξη των
κορμών που υλοτομούνταν. Από χοτζέτι του μολλά Σιδηροκαυσίων με ημερομηνία 12 Safer 986 (20 Απριλίου 1578161) προκύπτει ότι η μονή Σίμωνος
Πέτρας εξέτρεφε εκεί νεροβούβαλα (su sığırları).
Στην θέση του σημερινού έλους Μπάρα υπήρχε αλυκή, η οποία μνημονεύεται ήδη το 1089162. Το τπν. Λιβάρι < μσν. Bιβάριον με ανομοίωση /v/-/v/
> /l/-/v/ < λατ. vivarium, παραπέμπει σε ιχθυοτροφείο, το οποίο ανήκε στην
προηγούμενη μονή των «Ιερομνήμων» (Βουρβουρού), που δωρήθηκε στην
μονή Ξενοφώντος τον 10ο αι. Τον 11ο αι. το ιχθυοτροφείο βρισκόταν ακόμη
σε χρήση, όπως προκύπτει από την χρήση της λέξης ως προσηγορικού σε
επικυρωτικό έγγραφο του 1089: «μοναστήριον λεγόμενον τῶν Ἱερομνήμων,
ἤτοι τά Βουρβουροῦ, ὅπερ ἐδωρήσατι ὁ βασιλεύς κῦρ Βασίλειος τῇ μονῇ
εἰς μετόχιον μετά … τῆς ἁλικῆς καί τοῦ βιβαρίου...»163. Το βιβάρι αυτό είναι
όντως μία μικρή λιμνοθάλασσα στα βόρεια της Βουρβουρού, απέναντι από
το νησί Διάπορος. Γύρω στα 1300 όμως φαίνεται ότι έχει αλλάξει η χρήση
του από αλιευτική σε κτηνοτροφική. Η αλλαγή αυτή επιφέρει την αποσύνδεση του σημαίνοντος του προσηγ. βιβάριον από το σημαινόμενό του «ιχθυοτροφείο» και την μεταβολή του σε τοπωνύμιο, όπως προκύπτει από τη χαρακτηριστική διατύπωση στον περιορισμό του 1300: «οὗ πλησίον καί λούστρα
161
162
163
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τῆς αὐτῆς μονῆς Βυβάριν ὀνομαζομένη»164. Είναι φανερό ότι το Βιβάριν δηλώνει πλέον την ονομασία ενός συγκεκριμένου τόπου, που είχε τη χρήση
λούστρας. Το προσηγ. λούστρα < λατ. lustra, πληθ. ουδ. του lustrum «τέλμα»
(πβ. κουτσοβλαχικό lustră «τέλμα, χώρος όπου κυλιούνται τα γουρούνια»),
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σε ελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας και
Θράκης με την σημασία «τέλμα, βούρκος, λάκκος με νερά, τόπος γεμάτος
νερό και λάσπες»165, κατάλληλος για την παραμονή σε αυτά των υδρόφιλων
βουβαλιών. Η χρήση του Βιβάριν ως τοπωνυμίου, αφού προηγήθηκε η αποσημασιολογικοποίηση του αρχικού προσηγορικού, έχει ως αποτέλεσμα την
διευκόλυνση φωνητικών αλλαγών σε αυτό. Έτσι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εμφανίζεται πλέον αποκλειστικά με τη μορφή Λιβάρι, στην οποία
είχαμε ανομοίωση /v-v/>/l-v/166. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η αλιευτική χρήση της λιμνοθάλασσας δεν επιβίωσε στην περίοδο της οθωμανοκρατίας, διατηρήθηκε όμως στο τοπωνύμιο, και αντίστροφα η κτηνοτροφική
χρήση της επιβίωσε επί τουρκοκρατίας, αλλά δεν επιβίωσε στο τοπωνύμιο.
Η χρήση της λούστρας ως τοπωνυμίου είναι συνηθισμένη στην μεσαιωνική εποχή167. Την κτηνοτροφική χρήση της μαρτυρεί και το τπν. (υδρ.)
Λούστρα του Μακελλάρη, όνομα χειμάρρου το 1321168, δηλαδή λούστρα του
χασάπη (μακελλάρης < μακέλλα).
Σιδηροκαύσια. Το τπν. Σιδηροκαύσια εμφανίζεται ήδη από τον 9ο αι.
στον βίο του αγίου Ευθυμίου του νέου: «Καί Ἰωάννης μέν ὁ μακάριος τοῖς Σιδηροκαυσίοις λεγομένοις προσοικίζεται»169. Η εγκατάσταση του αγίου Ιωάννη Κολοβού εκεί έγινε περί τα 866. Το οικωνύμιο προέρχεται από το προσηγ.
σιδηροκαυσείον < σίδηρος + ρημ. θέμα καύσ του ρ. καίω + μεταρηματικό
επίθ. είον (πβ. χαλκεύω > χαλκείον)170, που δήλωνε τα ορυχεία σιδήρου, αλλά
και άλλων μετάλλων. Ο τύπος της καθομιλουμένης Σιδηροκάψια απαντά από
το 1259 («ἐν τῷ χωρίῳ τῶν Σιδηροκαψίων»). Από αυτόν προήλθε το τουρκ.
Sidre-kapısı, δηλαδή το τοπωνύμιο παρετυμολογήθηκε από τους Τούρκους
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Xénophon, αρ. 4, σσ. 18-9.
Κατσάνης 1997, 112· Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006, 61, 378.
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Η πρώτη εμφάνιση του τοπωνυμίου με τη νέα φωνητική ποικιλία του που γνωρίζουμε
είναι στο Συμφωνητικό ανταλλαγής μεταξύ Μονής Σίμωνος Πέτρας και Κοινότητας Αγίου
Νικολάου από 8 Νοεμβρίου 1614, βλ. Βαμβακάς 1985, 32.
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Βλ. π.χ. Lavra ΙΙ, αρ. 90, σ. 166.
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Lavra ΙΙ, αρ. 108, σσ. 316, 466, αρ. 90, σ. 262.
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L. Petit, «Vie et office de saint-Euthyme le Jeune», Revue de l’Orient Chrétien 8 (1903),
191.
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ως ιζαφετικό σύνθετο171 με β΄ συνθετικό τη λέξη kapı «πόρτα»: τό ελληνικό
β΄ συνθετικό κάψι [kapsi] αναλύθηκε ως kapı-sı, όπου το sı είναι το κτητικό
επίθημα γ΄ προσώπου, που προστίθεται στο τέλος των ιζαφετικών συνθέτων.
Καρβουνάς. Το όρος Καρβουνάς είναι η ψηλότερη κορυφή στην περιοχή της Βουρβουρού και στην βυζαντινή περίοδο εμφανίζεται με την ονομασία
Χαλκόβουνον. Το τοπωνύμιο προέρχεται από το προσηγ. καρβουνάς «αυτός
που κατασκευάζει κάρβουνα» < κάρβουνα + παραγωγικό επίθ. άς στη χρήση
«αυτός που κατασκευάζει αυτό που δηλώνει η βάση», επειδή το όρος μέχρι
και τις αρχές του 20ού αι. χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κάρβουνου.
Πρώτη μαρτυρία για την ονομασία Καρβουνάς έχουμε σε χοτζέτι του 1458
για την οριοθέτηση του μετοχίου της μονής Κουτλουμουσίου Κουνουπάδες,
όπου το όρος αποτελεί όριο172. Στο έγγραφο το τοπωνύμιο εμφανίζεται μεταφρασμένο στα τουρκικά ως Kömürlük «τόπος όπου κατασκευάζεται κάρβουνο» < kömür «κάρβουνο» + περιληπτικό παραγ. επίθ. lük. Παρατηρούμε ότι
οι οθωμανοί απέδωσαν την βάση του τοπωνυμίου κάρβουνο με την αντίστοιχη τουρκική λέξη kömür και το παραγ. επίθ. άς με το δικό τους περιληπτικό
lük. O τ. Καρβουνάς εμφανίζεται το 1568 πάλι στην οθωμανική απογραφή
του 1568 (στη μορφή Karvüne) για να δηλώσει το μετόχι της μονής Σίμωνος
Πέτρας στην Βουρβουρού173.
Πρόβλακας. Το τπν. Πρόβλακας δηλώνει μέχρι σήμερα (κυρίως στη
μορφή Όρμος Πρόβλακα) τον ισθμό, πλάτους 2 περίπου χλμ., ο οποίος ενώνει την ενδοχώρα της Χαλκιδικής με την χερσόνησο του Αγίου Όρους, όπου
τοποθετείται η περίφημη διώρυγα του Ξέρξη. Απαντά για πρώτη φορά στα
1008/1009 στην εγγύηση του μοναχού Γεωργίου174 με τη μορφή Πράβλακα,
η («εν τη τοποθεσία της Πραβλακας πλεισίον της Υπεραγίας Θεοτόκου»)
και στη συνέχεια σε άλλο έγγραφο της Μεγίστης. Λαύρας του 1018 (εις την
Πραβλακα175). Έπειτα έχουμε τ. Πρεαύλακας («Μετόχιον τῆς μονῆς τοῦ Σπηλαιώτου εἰς τὸν Πρεαύλακα») το 1047176 και Προαύλακας, ο το 1101 (εἰς
τόν Προαύλακα177). Σε σλαβικές αγιορειτικές πηγές το τοπωνύμιο εμφανίζεται το 1295 στη μορφή (na) Prěvlacě («za kupljenicu na Prěvlacě») και
Prěvlaka το 1300178. Το τοπωνύμιο ανάγεται σε πλσλ. prěvlakъ «διολκός»,
171

Για τον όρο βλ. Κυρανούδης 2009, 192-201.
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«ισθμός» < πλσλ. πρόθεση per «επάνω, διαμέσου» + πρωτοσλ. ρ. *welk
«σύρω, έλκω, τραβώ, ρυμουλκώ», το οποίο διασώζεται στο βουλγ. provlak
«ισθμός», βουλγ. prevleka, provlača, σρβ. provlačiti «τραβώ, σύρω διά»179.
To σλαβ. προσηγ. prěvlakъ αποτελεί πιθανόν μεταφραστικό δάνειο από το
ελλ. διολκός. Στην ίδια περιοχή απαντά το ελλ. τπν. Διαυρίπου («ρύαξ του
Διαυρίπου» ή «τάφρος του Διαυρίπου») < εύριπος «κανάλι, τάφρος»180, που
στα αγιορειτικά έγγραφα από το 982 μέχρι και τον 14ο αι. δηλώνει τον χείμαρρο που εκβάλλει στη δυτική έξοδο της «διώρυγας» του Ξέρξη. Συνεπώς
το τπν. Πρόβλακας παραπέμπει περισσότερο στη χρήση «διολκού» για το
πέρασμα των καραβιών από την μία πλευρά στην άλλη, ενώ το τπν. Διαυρίπου στην ανάμνηση της ύπαρξης τάφρου-διώρυγας181. Ο μεταγενέστερος τ.
Προαύλακας προήλθε από επανανάλυση (παρετυμολογία) του τοπωνυμίου
στα ελληνικά ως συνθέτου από την πρόθεση προ και το ουσ. αύλαξ, αύλακος.
λον

4. Τοπωνύμια που δηλώνουν ανθρώπινες επεμβάσεις στο περιβάλ-

Το τπν. Στρεμπενίκος δηλώνει όρος που βρίσκεται στην περιοχή των
σημερινών Σταγείρων της Αρναίας και είναι γνωστό και με την ονομασία
Στρατονικόν182. Πρέπει να αναχθεί σε σλαβ. Srebrenikъ «τόπος για την εξόρυξη αργύρου», λόγω της εκεί παρουσίας του μεταλλείου, βασικό προϊόν
του οποίου ήταν ο άργυρος > *Στρεμπρενίκος (με ανάπτυξη συνοδίτη /t/
για την διευκόλυνση της προφοράς του συμπλέγματος /sr/) > Στρεμπενίκος
(με ανομοιωτική αποβολή του δεύτερου /r/). Bάση του τοπωνυμίου είναι το
σλαβ. προσηγ. srebro «άργυρος», πβ. το τπν. Στρέμπενον της Φλώρινας, που
ο Vasmer (1941, 196) ανάγει σε προσωπωνύμιο Srebreni (από την ίδια ρίζα
srebro), την πόλη της Βοσνίας Srebrenica κ.λπ. Σχετικά με την παρουσία
σλαβόφωνων στα Σιδηροκαύσια βλ. την παρατήρηση του P. Belon, «ceux qui
habitent aux minieres de Siderocapsa, sont gens ramassez, et usent de langage
179

Βλ. L. Niederle, Manuel de l’ antiquité slave, τόμ. ΙΙ (La civilisation), Παρίσι: 1st Librairie
Ancienne Honore Champion, 1926, 253· Vasmer 1941, 210· Skach 2008, 177-9· Soustal
2009, 181-2· Pavlikianov 2014, 134-5, 196, 197, 250, 488· Παυλικιάνωφ 2002, 186· BER
I, 164.
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LS, λ. εύριπος.
181
Σχετικά με τον προβληματισμό για την διάνοιξη διώρυγας ή την χρήση διολκού από τον
Ξέρξη βλ. πρόχειρα Ι. Παπάγγελος, Ε. Καμπούρογλου, «Ιστορικές και αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες για την διώρυγα του Ξέρξου στην χερσόνησο του Άθω», Τεκμήρια 4 (1998),
Θεσσαλονίκη 1998/9, 177-88, όπου και βιβλιογραφία.
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Βλ. Χιούτης 2012, 17-9, όπου και φωτογραφία του.
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different, comme Esclavon, Bulgare, Grec, Albanois.»183. Η παρουσία στα
ελληνικά του κλειστού /b/ (γραφηματικά μπ) αντί του /v/ (β) αποδεικνύει ότι
πρόκειται για μεταγενέστερο δάνειο (μετά τον 12ο αι.). Η προσαρμογή του
τοπωνυμίου σε ος προδίδει την παρουσία του σλαβικού ъ στο τέλος, διαφορετικά, με βάση τους νόμους της μορφολογικής προσαρμογής της ελληνικής,
θα ήταν αναμενόμενη η προσαρμογή ως ουδετέρου (*Στρεμπενίκι)184.
Τρεβενίκους. Το τπν. Τρεβενίκους, Τερβενίκους, Drevenik, Dirvenik,
που απαντά από τις αρχές του 17ου αιώνα στην ίδια περιοχή του Στρεμπενίκου ως όνομα οικισμού και ποταμού185, προέρχεται από το σλαβ. *terbьnikъ,
αρχ. βουλγ. trěbьnikъ «εκχερσωμένος τόπος» < πρωτοσλ. *terbinejku <
*terbītēj «ξεριζώνω, εκχερσώνω», πβ. σύγχρονο βουλγ. trebja «εκχερσώνω».
Πβ. επίσης τα σλαβ. τοπωνύμια Trebenište (περιοχή Μοναστηρίου), σρβκρ.
Trebnje, Trebinje, Trebin, ελλ. Τρέμπενον (Πτολεμαΐδα), Τριβένι / Τριβούνι
(Κοζάνη), σλοβ. Trebnik, αυστριακό Tribernik κ.λπ.186 Η προέλευση του τοπωνυμίου από λέξη που δηλώνει «εκχερσωμένο τόπο» ίσως συνδέεται με τις
δραστηριότητες των μεταλλείων της περιοχής, όπου εργάζονταν οι κάτοικοι.
Περιγαρδίκεία. To τπν. Περιγαρδίκεια απαντά για πρώτη φορά σε
Υπόμνημα του Κωνσταντίνου Καματηρού του 1037, όπου αναφέρεται ότι
«ἡ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Νικολά(ου) ἱδρυμένη μονή, Δάφνη [ὀνομαζομένη] καί τοῦ Δοχειαρίου ἐπιλεγομένη, ἀγρόν ὑπό τό πετίτον
Ἀρα[βε]νικείας [δ]ιακεί[μενον καί Περιγαρδίκειαν] ἐπονομαζόμενον κέκτηται μικράν τινα παραψυχήν εἰς διατροφήν τοῖς ἐν αὐτῇ θεαρέστοις μοναχοῖς
παρεχόμενον·»187. Ανάγεται σε πλσλ. *Pеrgardiḱa/ *Pеrgοrdiḱa «περιφραγμένος τόπος» < πλσλ. πρόθεση *pеr- (прѣ-) + gardъ «περιφραγμένος, ξεχωρισμένος τόπος, κήπος» + πλσλ. επίθ. iḱa, πβ. πλσβ. прѣградити188, ελλ.
τπν. Περιγάρδι, σρβκρ. τπν. Pregrada, Pregradjie, ρωσ. peregoródka «διάφραγμα» κ.λπ.189. Πρόκειται για σλαβικό αρχαϊσμό, όπως πιστοποιείται από:
α) την απουσία της μετάθεσης του υγρού /r/, καθώς στη λέξη εμφανίζεται ο
παλαιότερος τύπος gardъ αντί για τον μεταγενέστερο gradъ, διαδικασία που
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 9ο αι.190, πβ. και τα πολυάριθμα σλαβικά οικω183

Belon 1588, 100.
Βλ. Κυρανούδης 2009, 67-85.
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νύμια Γαρδίκι(ον) του ελλαδικού χώρου < πλσλ. *Gordьkь, που αποτελεί την
προβαθμίδα για το πλσλ. gradьcь191. β) Την παρουσία της μη ουρανωμένης
μορφής του επιθ. iḱa αντί του μεταγενέστερου ica (από αυτό προήλθε το νεοελληνικό ίτσα). Στις οθωμανικές πηγές το τοπωνύμιο απαντά για πρώτη φορά
το 1478 ως Birğadik, ενώ παράλληλα εξακολουθούν και μετά να απαντούν
οι τύποι Barağardik (1519), Barağardik (1568), που αποδίδουν τον βυζ. τ.
Περιγαρδίκεια192. Δεν είναι απαραίτητο ο τύπος Πυργαδίκια, που επικράτησε
και χρησιμοποιείται σήμερα για την ονομασία του χωριού που προήλθε από
το βυζαντινό μετόχι της μονής Δοχειαρίου, να αποδοθεί σε παρετυμολογία
προς το ελλ. πύργος193, αφού θα μπορούσε να προκύψει από το αρχικό πλσλ.
*Pеrgardiḱa, ως αποτέλεσμα φωνητικών εξελίξεων. Συγκεκριμένα η σλαβική πρόθεση *per παρετυμολογήθηκε προς την ελλ. περι, ενώ το δεύτερο /r/
αποβλήθηκε εξαιτίας ανομοίωσης, με αποτέλεσμα να προέλθει αρχικά ο τ.
*Περιγαδίκια (πβ. οθωμ. Birğadik) και από αυτόν με τροπή του άτονου /e/ σε
/i/ και αποβολή του /i/ της δεύτερης συλλαβής, λόγω βόρειου φωνηεντισμού,
ο τ. Πυργαδίκια. Το βέβαιο είναι ότι η παρετυμολογία προς το πύργος έχει
επηρεάσει την γραφή του οικωνυμίου με υ.
Μαντεμοχώρια. Η γενική ονομασία Μαντεμοχώρια που χρησιμοποιείται για τα χωριά των μεταλλείων (Γαλάτιστα, Βάβδος, Καζαντζή Μαχαλάς
[σημερινά Στάγειρα], Στανός, Βαρβάρα, Λιαρίγκοβη [Αρναία], Νοβοσέλο
[σημερινό Νεοχώρι], Ίσβορος [Στρατονίκη], Χωρούδα, Ρεβενίκια (Μεγάλη
Παναγία) και Ιερισσός) είναι ένα σύνθετο με πρώτο συστατικό το τουρκικό
δάνειο μαντέμι «μεταλλείο, ορυχείο» < βαλκ. τουρκ. madem < maden «ορυκτό, μετάλλευμα, μέταλλο, μεταλλείο, ορυχείο», δάνειο από τα αραβικά194.
Μαντέμ-λάκκο(ς). Το προσηγ. madem «μεταλλείο» έχει αφήσει τα
ίχνη του και σε άλλα τοπωνύμια της Χαλκιδικής, όπως το γνωστό τπν. Μαντέμ-λάκκο(ς), το οποίο αποτελεί ημιμεταφραστικό δάνειο από το τουρκ.
madem dere(si), δηλαδή «ρέμα, λάκκος του μεταλλείου», πβ. τα βουλγ.
υδρων. Madenska reka, Mαdemska reka, Mademska rekička, Majdanska
reka, Maden d[e]r[e], Madem deresi, που επίσης έχουν πάρει το όνομά τους
από μεταλλείο σιδήρου195. Παρότι το ουσ. madem έχει περάσει ως ανεξάρτη191

Βλ. Vasmer 1941, 26, 151, 161, 287-9· Συμεωνίδης 2010, 3692-3701, όπως και το τπν.
Περιγάρδι του Χρονικού του Μωρέως (Vasmer 1941, 144).
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το δάνειο στα ελληνικά, οι ελληνόφωνοι ομιλητές το διατήρησαν απροσάρμοστο και μετέφρασαν μόνο το δεύτερο συστατικό dere. Μάλιστα εμφανίζονται και φαινόμενα ακλισίας ολόκληρου του τοπωνυμίου, πβ. τον τίτλο του
βιβλίου «Η “μεγάλη απεργία” των μεταλλωρύχων της Ολυμπιάδας και του
Μαντέμ Λάκκο» (αντί Λάκκου)196.
Ρεσετνίκια. Το τπν. Ρεσετνίκια, παλιά ονομασία του χωριού Άγιος Πρόδρομος της Γαλάτιστας, εμφανίζεται για πρώτη φορά στις γραπτές πηγές το
996 ως Ρεσετηνίκι(α), χωριό καταστραμμένο από τους Βουλγάρους. Οι κάτοικοί του είχαν αναγκαστεί να μετοικήσουν στον Πολύγυρο197. Οι επόμενες γραπτές εμφανίσεις του είναι στα οθωμανικά κατάστιχα με τις μορφές Reşetinik
(1478), Reşednik (1519), Reşetnik (1527-1568)198. Το τοπωνύμιο ανάγεται
σε πρωτοσλ. *Rešetiniḱa «τόπος όπου κάποιος κοσκινίζει»199 < πρωτοσλ.
*rešeta «κόσκινο με μεγάλες τρύπες», πβ. πλσλ. решето, рѣшето, βουλγ.
rešeto «κόσκινο από δέρμα για το κοσκίνισμα του σιταριού», σρβκρ. rešètο
«μεγάλο χοντρό κόσκινο», ρωσ. rešeto, rjašeto «χοντρό κόσκινο» κ.λπ.200. Για
τη χρήση του ως τοπωνυμίου πβ. σρβκρ. Rešetnica (Σεράγιεβο), Rešetar201.
Ο Συμεωνίδης (2010, 15214) δίνει στο τοπωνύμιο την ερμηνεία «τόπος όπου
κατασκευάζονται κόσκινα», που είναι και η πιθανότερη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, εκτός από το χωριό, το όνομα Reşetnik εμφανίζεται επίσης για
την δήλωση του ποταμού Ολύνθιος, ο οποίος διασχίζει το ίδιο χωριό. Σε
οθωμανικό χάρτη του 1901/2 ο ποταμός ονομάζεται Resetenik deresi («ρέμα
Reşetnik»). Το 1929 ο αρχαιολόγος Μ. Robinson, ο οποίος επισκέφθηκε την
περιοχή το 1902, χρησιμοποίησε την ονομασία «River Retsinikia»202. Είναι
πιθανό ότι το όνομα του ποταμού και του χωριού συνδέονται με το κοσκίνισμα της άμμου του ποταμού για την λήψη του αλλουβιακού χρυσού. Είναι
γνωστό ότι αποθέματα χρυσού υπάρχουν στην άμμο του ποταμού Ολύνθιος.
Απόδειξη για το κοσκίνισμα της άμμου του ποταμού αυτού από την αρχαία
εποχή για την απόσπαση του αλλουβιακού χρυσού αποτελούν οι αποκαλούμενες αγραμάδες (ελλ. αγραμάδα < σλαβ. gramada) σε διάφορα σημεία του,
δηλαδή μεγάλοι σωροί από πέτρες, τις οποίες δημιουργούσαν οι χρυσοθήρες,
Böhlau, 1975, 197-8.
196
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όταν κουβαλούσαν τις πέτρες του ποταμού στην άκρη για να κοσκινίσουν την
βαθύτερη άμμο203. Ο τ. Ρετσινίκια, με τον οποίο καταγράφηκε το τοπωνύμιο
(1918), πριν μετονομαστεί σε Άγιο Πέτρο (1927) και Άγιο Πρόδρομο (1928),
είναι αποτέλεσμα φωνητικών εξελίξεων και παρετυμολογίας. Ανάγεται σε
ένα Ρεστενίκια (πβ. Reştenik σε μεταγενέστερες οθωμανικές πηγές204), με
αντιμετάθεση /št/>/tš/ και επίδραση του ρετσίνι, ρετσίνα.
5. Τοπωνύμια που δηλώνουν το είδος της βλάστησης ή καλλιέργειας
Πρόκειται κατά κανόνα για τοπωνύμια που προέρχονται συνήθως από
φυτωνύμια, τα οποία προσφέρουν πληροφορίες για την χλωρίδα της περιοχής, την πυκνότητα ή την ποιόητα της βλάστησης κ.λπ. Σχολιάζουμε ενδεικτικά τα εξής:
Συκιά. Το τπν. Συκιά < προσηγ. συκέα, συκιά με περιληπτική σημασία,
δηλώνει σήμερα το γνωστό χωριό στην νοτιοανατολική ακτή της Σιθωνίας.
Πρόκειται για συνηθισμένο τοπωνύμιο, το οποίο πολύ συχνά έχει εξελιχθεί
σε οικωνύμιο205. Ο Οθωμανός ναύαρχος Πιρί-Ρεΐς καταγράφει στα 15201526 το τοπωνύμιο ως İncir limanı206, δηλ. λιμάνι της Συκιάς, μεταφράζοντας
το ελλ. συκιά με το αντίστοιχο τουρκικό φυτωνύμιο incir.
Όλυνθος. Ήδη στην αρχαιότητα απαντά το σπανιότερο τπν. Όλυνθος
(η), το οποίο προέρχεται από το αρσ. φυτων. όλυνθος, (ο) (σε περιληπτική
χρήση) 1) «ο εδώδιμος καρπός της αγριοσυκιάς», 2) «άγουρος καρπός της
καλλιεργήσιμης συκιάς», το οποίο αποτελεί υποστρωματική (μη ιδνοευρωπαϊκή) λέξη της αρχαίας ελληνικής και δεν έχει ετυμολογηθεί207. Η αλλαγή
γένους οφείλεται σε επίδραση του γένους του υπερωνύμου πόλις. Το τοπωνύμιο ήδη από την αρχαία εποχή εξελίχθηκε σε οικωνύμιο, ενώ η ονομασία του
σημερινού χωριού είναι νεότερη λόγια μετονομασία του βυζ. οικ. Μαριανά
(ήδη από το 996), λατινικής προέλευσης απο το όνομα του ρωμαϊκού πολίσματος Μariana < Marius208. Το προσηγ. όλυνθος έχει επιβιώσει σε διάφορα
ελληνικά ιδιώματα με τις μορφές όλυθθας, έλυθος (Χίος), έλυτθας (Αστυπάλαια), άλοθας, άλοθθος (Ρόδος), αλύθος (Σύμη), έλυσσος (Κύθηρα), έλυσος
(Πελοπόννησος) κ.λπ. με τις σημασίες 1) «ο εδώδιμος καρπός της αγριοσυ203

Ι. Παπάγγελος, «Αγραμάδες και προσχωματικός χρυσός», Τεχνολογία, 7 (1994), 52-4.
Κολοβός 2000, ΙΙ, 102.
205
Ο Συμεωνίδης 2010, 1327-8 καταγράφει εννέα οικωνύμια Συκέα, έξι Συκέαι, ένα Συκή
και οκτώ Συκιά. Πβ. επίσης τπν. Πικροσύκια στην περιοχή Νικήτης (Παπάγγελος 2000, 32).
206
Λούπης 1999, 180, 182, 185.
207
LS, λ. όλυνθος· Chantraine 1974, λ. όλυνθος.
208
Σύμφωνα με τον Συμεωνίδη 2010, 12940. Βλ. επίσης Lefort 1982, 97-100.
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κιάς», 2) «αγριοσυκιά»209.
Άφυτος. Πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός πριν ερμηνεύσει το αρχ.
οικ. Άφυτος, Αφύτη, Άφυτις, ιος210 της χερσονήσου της Κασσάνδρας, το οποίο
επιβίωσε διαχρονικά σε όλες τις εποχές, ως «τόπο χωρίς φυτά». Η περιγραφή
της Αφύτιος από τον Ξενοφώντα κάθε άλλο παρά «τόπο όπου δεν φυτρώνει
τίποτε» υποδεικνύει. Συγκεκριμένα, εξιστορώντας την επιθυμία του Αγησίλαου να μεταφερθεί μετά την ασθένειά του στην Άφυτι και στον εκεί ναό
του Διονύσου, γράφει: «ὡς δὲ πρόσθεν ἑορακότα τὸ ἐν Ἀφύτει τοῦ Διονύσου
ἱερὸν ἔρως αὐτὸν τότ’ ἔσχε τῶν τε σκιερῶν σκηνημάτων καὶ τῶν λαμπρῶν
καὶ ψυχρῶν ὑδάτων»211. Η περιγραφή αυτή οδηγεί με κάποια επιφύλαξη σε
μία ερμηνεία του αρκτικού α της λέξης ως αθροιστικού-επιτατικού-περιληπτικού, οπότε η Άφυτις είχε την αντίθετη σημασία, δηλαδή δήλωνε «τόπο
με πολλά φυτά, με μεγάλη βλάστηση», πβ. αρχ. επ. άξυλος «πλούσιος σε
δένδρα», άβιος «πλούσιος», άπεδος «ομαλός, επίπεδος» κ.λπ.212. Η απουσία
της δασύτητος του αθροιστικού ἁ = [ha] μπορεί να αποδοθεί σε ανομοίωση
δασύτητος με το επόμενο φ= [ph]: [haphutos]>[aphutos]. Εξάλλου, όπως παρατηρεί ο Chantraine (1968, λ. ἁ), το αθροιστικό ἁ εμφάνισε, λόγω ανομοίωσης σε τύπους όπως άλοχος, αδελφός, ακόλουθος, ποικιλία χωρίς δασύτητα
(ἀ), η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες λέξεις όπου δεν υπήρχε
περίπτωση ανομοίωσης, κυρίως στις ψιλωτικές διαλέκτους, π.χ. ομηρ. άκοιτις, αλλά και στην ίδια την αττική διάλεκτο ή στα μεταγενέστερα ελληνικά,
π.χ. άπεδος, άβιος κ.λπ. Δεδομένου ότι κατά τη βυζαντινή περίοδο η χρήση
του αθροιστικού ἁ είχε εκλείψει, το α στο Άφυτος ήταν αντιληπτό μόνο ως
στερητικό. Όμως η έλλειψη σημασιολογικής σύνδεσης του οικωνυμίου με το
φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου, δηλαδή την αναμενόμενη αλλά ανύπαρκτη έλλειψη βλάστησης, οδήγησε σε παρετυμολογία του, δηλ. στους τ. Άφετος (πβ. άφεσις), Άθυτος213 (πβ. θύω), σε μία προσπάθεια επανερμηνείας του.
Άκανθος. Η αρχαία Άκανθος ήταν αποικία των Ανδρίων στον ισθμό
της Αθωνικής Χερσονήσου, στη θέση της παλαιάς Ιερισσού214. Το τοπωνύμιο
προέρχεται από το προσηγ. άκανθος 1) «bearsfoot, το φυτό Αcanthus mollis»,
2) «το δένδρο ακακία», παράλληλος τύπος του αρχ. ελλ. άκανθα «αγκάθι»,
«οιοδήποτε ακανθώδες φυτό». Η βυζαντινή ονομασίας της πόλης, που επιβι209

LA, λ. όλυνθος, ολύνθιον.
Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus, De prosodia catholica, 3,1, 221.7.
211
Ξενοφών, Ελληνικά, 5.3.19.3.
212
Chantraine 1968, λ. ἁ.
213
Συμεωνίδης 2010, 2628.
214
Όπως είναι γνωστό η παλαιά Ιερισσός ήταν κτισμένη σε λόφο και μετά την καταστροφή
της από τον σεισμό του 1932 μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση της.
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ώνει μέχρι σήμερα, είναι Ερισός/ Ιερισσός. Το σημερινό όνομα εμφανίζεται
για πρώτη φορά το 883 σε σιγίλλιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄ με τη
μορφή Ερισός, ο (τοῦ Ερισου ἡ ἐνορία), που επαναλαμβάνεται σε έγγραφο
του Λέοντος Στ΄ του 908 (ἐνορίαν τοῦ Ἐρισοῦ), καθώς και σε άλλα έγγραφα
του 10ου αι. (934, 942)215. Στα 942-943 απαντά ο θηλυκός τ. τεις Ερισου,
παράλληλα με τον αρσενικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες αυτές μαρτυρίες το τοπωνύμιο δηλώνει και το κάστρον Ερισου216. Το 927 εμφανίζεται
για πρώτη φορά ο τ. κάστρον Ἱερισσοῦ217, που έκτοτε χρησιμοποιείται παράλληλα με τον τ. Ερισός218. Από την χρονική διαφορά που υπάρχει ως προς
την εμφάνιση του τ. Ιερισσός προκύπτει ότι ο τύπος αυτός πρέπει να αποδοθεί σε παρετυμολογία του αρχικού Ερισός προς το ιερός ή σε «διόρθωση»
του τοπωνυμίου από τους Αγιορείτες μοναχούς.
Για να ερμηνευτεί το οικ. Ερισός πρέπει καταρχήν να λάβουμε υπόψη
μας την εγκατάσταση λατινόφωνης κοινότητας στην Άκανθο μεταξύ 85-57
π.Χ., όπως πληροφορούμαστε από επιγραφή που βρέθηκε στην ακρόπολή
της (γνωστή ως το μάρμαρο της Λαδιάβας) και χρονολογείται μεταξύ 27 π.Χ.
- 14 μ.Χ. Η ρωμαϊκή αυτή κοινότητα (conventus civium Romanorum) αποτελούνταν από λατινόφωνους εμπόρους (negotiatores), που, όπως υποστηρίζει ο Δ. Σαμσάρης219, πρέπει να ασχολούνταν με την εκμετάλλευση των
μεταλλείων και της ξυλείας των δασών της περιοχής. Τα μέλη της ήταν προφανώς δίγλωσσα, δηλαδή μιλούσαν λατινικά και ελληνικά. Ο Ρωμαίος γεωγράφος Πομπόνιος Μέλα αναφέρει την Άκανθο ως εξής: «inter Strymona et
Athon, turris Calarnaea et portus Κάπρου λιμήν Capru limen, urbs Acanthos
et Echinia»220. Για την πόλη Εχινία που αναφέρεται μαζί δεν έχουμε δυστυχώς άλλες πληροφορίες221. Από το γεγονός ότι ο Πομπόνιος Μέλα μνημονεύει τα δύο ονόματα μαζί, πρέπει να υποθέσουμε ότι οι δύο πόλεις βρίσκονταν
215

Prôtaton, αρ. 1, σ. 15, αρ. 2, σσ. 8, 50, αρ. 3, σ. 10, αρ. 4, σσ. 23, 25, 27, αρ. 5, σ. 24.
Prôtaton, αρ. 5, σσ. 1, 11, 19, 24, 28, 53, 66, αρ. 6. σσ. 4-6.
217
«Ἡ τῶν οἰκητόρων τοῦ κάστρου Ιερισσοῦ ἀπείθεια καί σκληρότης...», βλ. Ιviron Ι, αρ. 1,
σ. 1· Ιviron ΙΙ, αρ. 31, σ. 54.
218
Π.χ. το 982 «ἐν τῶδε τῶ θεοσώστω κάστρω Ιερισσοῦ », βλ. Ιviron Ι, αρ. 4, σ. 19, και μετά
αρ. 5, σ. 15, αρ. 7, σσ. 10, 22, 27, αρ. 15, σ. 53, αρ. 16, σσ. 3-4, 47, 57· Lavra Ι, αρ. 18, σ. 26,
αρ. 24, σ. 8· Xéropotamοu, αρ. 4, σ. 6 κ.λπ.
219
«Οι Ρωμαίοι και η Χαλκιδική», Πρακτικά του Πρώτου Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορίας
και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής, Πολύγυρος, 7-9 Δεκεμβρίου 1984, Χρονικά της Χαλκιδικής (παράρτ.), Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987, 113-25.
220
Pomponius Mela, De Chorographia Libri Tres, Lipsiae: B.G. Teubner, 1880, 35.
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Βλ. Zahrnt 1971, 185-6.
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πολύ κοντά η μία στην άλλη222, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και ότι το οικ.
Εχίνια ήταν παράλληλη ονομασία της ίδιας της Ακάνθου. Όταν πρόκειται για
δύο ξεχωριστές πόλεις, ο Mela χρησιμοποιεί συνήθως πληθυντικό και στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι αναμενόμενο ότι θα έγραφε «urbes Acanthos
et Echinia» και όχι «urbs Acanthos et Echinia». Συνεπώς, όταν οι δίγλωσσοι
αυτοί πληθυσμοί (Ρωμαίοι) εγκαταστάθηκαν στην Άκανθο τον 1ο αι. π.Χ.,
είτε βρήκαν να χρησιμοποιείται στα ελληνικά για αυτήν παράλληλα το όνομα
Εχίνια, το οποίο καταγράφεται τον ίδιο αιώνα (περίπου το 45 π.Χ.) είτε κάποιον οικισμό Εχίνια, που βρισκόταν πολύ κοντά στην Άκανθο.
Το οικ. Εχίνια προέρχεται από το προσηγ. εχίνος, που ήταν την ίδια περίοδο (1ος αι. π.Χ.) η κανονική λέξη της αρχαίας ελληνικής για τον «σκαντζόχοιρο». Ήδη όμως από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο η λέξη εχίνος χρησιμοποιείται κυρίως για τη δήλωση του «αχινού», ο οποίος εκτοπίζει τη σημασία
«σκαντζόχοιρος» (εξ ου και νεοελλ. αχινός), για την οποία χρησιμοποιείται
το ανύπαρκτο στα αρχαία ελληνικά σύνθετο ακανθόχοιρος223. Οι δίγλωσσοι
Ρωμαίοι, που ταυτόχρονα στα ελληνικά τους χρησιμοποιούσαν το προσηγ.
εχίνος «σκαντζόχοιρος», μετέφρασαν το ελλ. οικ. Εχινία (ή πιθανόν Εχίνος)
στα λατινικά ως Ericius «σκαντζόχοιρος», το οποίο με την ουράνωση του
κλειστού ουρανικού /k/ πριν από μπροστινό φωνήεν, που εμφανίζεται στα
λατινικά της Βαλκανικής ήδη από τον 3ο αι. μ.Χ.224, εξελίχθηκε σε *Erišus
> Ερισός. Η παρουσία του /š/ αντί του /tš/, που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της ουράνωσης του κλειστού ουρανικού /k/ στην λατινική της Βαλκανικής, μπορεί να αποδοθεί είτε σε φαινόμενο της βαλκανικής λατινικής, πβ.
τους βαλκ. λατ. τ. Dalmasius = Dalmatius, depossio = depostio, Eustasiae =
Eustatiae, Eustasia = Eustatia, Lutasius = Lutatius, innocensius = innocentius
κ.λπ. (3ος-4ος αι. μ.Χ.)225, είτε σε φαινόμενο της ελληνικής, δηλαδή σε πρώ222

Πβ. και όσα γράφει ο Zahrnt 1971, 185: «Ein Echinia wird nur von Mela 2, 30 neben
Akanthos genannt». Την ερμηνεία ότι η Εχινία ήταν άλλη ονομασία της Ακάνθου δίνει και
ο Σ. Λιάκος: «Ο Μέλα που έζησε κατά τον Α΄ μ.Χ. αιώνα μας αποκαλύπτει ότι η Άκανθος
λέγεται και Εχίνεια.» (Αποστολίδης 2004, 121).
223
Ήδη η σημασία «αχινός» εμφανίζεται ως η βασική του εχίνος στον Ησύχιο (5ος αι. μ.Χ.),
βλ. Ηesychii Alexandrini Lexicon, λ. ἐχῖνος: «μικρόν τῆς θαλάσσης ζῶον». Η κανονική για
τον σκαντζόχοιρο λέξη στον ίδιο αρχαίο λεξικογράφο είναι ακανθόχοιρος, όπως προκύπτει
από το ότι τη δίνει ως ερμήνευμα του λήμματος ἐχῖνοι: «πέμμα νησιωτικόν... και οι ακανθόχοιροι».
224
Κατσάνης 1997, 106.
225
H. Mihăescu, Limba latină în provinciile Dunărene ale imperiului Roman, București:
Academia Republicii populare romîne, 1960, 93· του ιδίου, La langue latine dans le sud-est
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ιμη απόδοση του λατ. /tš/ με ελλ. /s/ λόγω ελλείψεως /tš/ στα ελληνικά. Κατά
συνέπεια το οικ. Ερισσός αποτελεί μεταφραστικό δάνειο στα λατινικά του
ελλ. Εχίνος, ετυμολογία που ενισχύεται από το ότι τόσο στις πρώτες γραπτές
μαρτυρίες, όσο και μέχρι σήμερα στο τοπικό ιδίωμα το οικωνύμιο εμφανίζεται ως Νιρσός, ο226/ Ιρσός (πβ. τ. Ιρσιώτς ή Ρσιώτς «Ιερισσιώτης»227), δηλαδή
το νέο όνομα είναι αρσενικό, προφανώς από επίδραση του γένους του εχίνου.
Πρέπει να προσθέσουμε ότι ο τ. Ερισός < *Erišus είναι πρωιμότερος
και διαφορετικός από τον τ. αρίτσιους [arítšus] (προσηγορικό), που απαντά
σε πολλά βόρεια ελληνικά ιδιώματα, ακόμη και στην Χαλκιδική (π.χ. στην
Ιερισσό αριτσουμένους «αυτός που του έχουν σηκωθεί οι τρίχες των μαλλιών όπως του σκαντζόχοιρου»228), στον οποίο έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ουράνωσης, δηλ. /ki/>/tši/ (ericius > /arítšus/), στην βαλκανική
λατινική. Οι τύποι αυτοί των ελληνικών ιδιωμάτων δεν αποτελούν δάνεια
από την κουτσοβλαχική (πβ. ρουμ. ariciu), όπως ενίοτε υποστηρίζεται, αλλά
ρωμανικά δάνεια, δηλαδή δάνεια που πέρασαν από το λαϊκό κανάλι της βαλκανικής λατινικής πριν τον σχηματισμό των επιμέρους τεσσάρων βαλκανικών νεολατινικών γλωσσών (6ος έως 10ος αι.)229. Εξάλλου το κλασικό λατ.
ericius «σκαντζόχοιρος» σώζεται σε όλες σχεδόν τις νεολατινικές γλώσσες,
πβ. ρουμ. ariciu, ιταλ. riccio, προβηγκιανό, καταλανικό aritz, ισπαν. erizο,
πορτογαλικό ouriço, γαλ. hérisson230 κ.λπ.
Ως προς την ακριβέστερη σημασιολογική σχέση του οικωνυμίου με το
λατ. ericius «σκαντζόχοιρος», η άποψή μας είναι ότι η ονομασία Εχίνια οφείλεται στην οχυρωματική οργάνωση της πόλης και ότι το όνομα είχε μία χρήση παρόμοια με αυτήν που μεταξύ άλλων αναφέρει ο Ησύχιος (5ος αι. μ.Χ.)
στο λ. ἐχῖνοι: «καί οἱ τῶν τειχῶν ἀγκῶνες». Μετά τα παραπάνω δεν μπορεί
να αποκλειστεί και ότι το οικ. Ερισός αποτελεί μεταφραστικό δάνειο απευde l’Europe, București-Paris: Editura Academiei, 1978, 197-8.
226
Ο πρώτος που υποστήριξε την ετυμολογία του οικ. Ερισός από το λατ. ericius ήταν ο Σ.
Λιάκος, βλ. επιστολή του στον Αποστολίδη (2004, 119-122). Στο μη καθαρά επιστημονικό
αυτό έργο του Γ. Αποστολίδη (2004, 115-28) γίνεται επίσης προσπάθεια ετυμολόγησης από
το λατ. ericius, άποψη που, παρά τις αρκετές και σοβαρές ανακρίβειες που την συνοδεύουν,
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Προφορική πληροφορία κ. Ι. Παπάγγελου.
228
Αποστολίδης 2004, 127.
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Κατσάνης 1994, 195-201.
230
Για την εξέλιξη του ericius στις νεολατινικές γλώσσες και τις διάφορες σημασίες που
παίρνει σε αυτές βλ. W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Χαϊδελβέργη: C. Winter, 1911, αρ. 2897.
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θείας από το ελλ. Άκανθος, που ταυτίστηκε με προσηγ. άκανθος «σκαντζόχοιρος», χωρίς τη μεσολάβηση του τ. Εχίνια/Εχίνος, πβ. αρχ. ελλ. άκανθαι
«αγκάθια του σκαντζόχοιρου», ακανθίων, ονος «σκαντζόχοιρος»231. Δηλαδή
δεν θα ήταν απίθανη μία σημασιολογική εξέλιξη άκανθος «τα αγκάθια του
σκαντζόχοιρου» > «σκαντζόχοιρος» στο τοπικό αρχαίο ελληνικό ιδίωμα. Βλ.
και Ησύχιος, λ. ἀκάνθιον «ράμνος καί ἐχῖνος», λ. ἄκανθος 2 «περίρραμμα
ὑφασμένον καί ζῶον».
Ο Συμεωνίδης (2010, αρ. 5815) υποστηρίζει ότι το οικ. Ιερισσός προέρχεται από λατ. cerissus «αγκάθι», παραπέμποντας για την τεκμηρίωση της
άποψης αυτής στην Ε. Τρακασοπούλου-Σαλακίδου232. Αυτή με την σειρά της
παραπέμπει στην Λ. Παρλαμά233. Δεδομένου όμως ότι η τελευταία δεν δίνει
καμία παραπομπή για την ύπαρξη στα λατινικά τέτοιας λέξης ούτε αυτή είναι γνωστή από κάποια πηγή της λατινικής ή των νεολατινικών γλωσσών, η
άποψη αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Μία τέτοια ετυμολόγηση εξάλλου θα
άφηνε ανεξήγητη την αποβολή του αρχικού λατ. /k/ (cerissus > erissus;).
Γκαργκί λιμάνι. Τα τπν. Γκαργκί λιμάνι234 ή Καργή Λιμάν235, σημερινά
Νέα Μουδανιά, παραπέμπουν σε ελώδεις - καλαμώδεις περιοχές, που συχνά
μάλιστα εντοπίζονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες. Ανάγονται σε τουρκ.
karğı limanı «καλαμώδες λιμάνι, λιμάνι με καλαμιές» < τουρκ. karğı «καλάμι» + liman «λιμάνι» (δάνειο στα τουρκικά από τα ελληνικά). Ο τ. Γκαργκί
(λιμάνι), που καταγράφει ο Σχοινάς, ανάγεται σε διαλεκτικό δυτικό βαλκ.
τουρκ. τ. gargi «καλάμι» με διατήρηση του αρχ. οθωμ. /g/, εμφάνιση /i/ στο
τέλος (αντί /ı/ ή /u/ της κοινής τουρκικής) και τροπή /k/>/g/ στην αρχή της
λέξης. Αντίθετα ο τύπος Καργή (λιμάνι) της επίσημης γραφειοκρατίας, με
τον οποίο καταγράφηκε το τοπωνύμιο μετά την απελευθέρωση, αποδίδει τον
τύπο της κοινής οθωμανικής και των ανατολικών βαλκανικών τουρκικών διαλέκτων, που τρέπουν το οθωμ. κλειστό /g/ σε τριβόμενο /γ/236.
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Σπαλαθρονήσια. Τα Σπαλαθρονήσια, γνωστά σήμερα και ως Νησιά,
είναι μία συστάδα τριών μικρών νησιών, που βρίσκονται ΒΔ του ακρωτηρίου
Παπαδιά (Πούντα) της Σιθωνίας. Το όνομά τους οφείλεται στον ακανθώδη
θάμνο σπαλαθριά ή sfalathra < ασπάλαθος “Calycotome villosa”, που αφθονεί σε αυτά. Το μεγαλύτερο από τα τρία νησιά είναι το Σπάλαθρον (Ρώσα ή
Σπαλάθιον).
Ψακούδια. Το αρχαίο δενδρωνύμιο πίτυς «είδος πεύκου» έχει δώσει
στην Χαλκιδική μία σειρά τοπωνυμίων ήδη από την μεσαιωνική εποχή. Το
γνωστότερο σήμερα τπν. Ψακούδια, επίνειο του χωριού Ορμύλια, είναι γραπτός τύπος του Πτσακούδια του τοπικού ιδιώματος. Ο τ. Πτσακούδια καταγράφεται από τον Σχοινά το 1887 (σελ. 543), δηλαδή έχουμε την εξέλιξη:
Πτσακούδια < *Πιτσακούδια (με αποβολή του /i/ λόγω βόρειου φωνηεντισμού) < πίτσακας (πβ. τπν. Πίτσακας στη Νικήτη237) < πιτσάκι < *πιτυάκιον
< πίτυς «κουκουναριά, Pinus pinea», με ουράνωση της συλλαβής /-ti-/. Oι
λέξεις πίτσακας, πιτσάκι, όπως σημειώνει ο Παπάγγελος (2000, 72), μέχρι
τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποιούνταν στη Σιθωνία για να δηλώσουν το
μεγάλο και μικρό πεύκο αντίστοιχα, πβ. και μσν. πίτσακες238. Από τύπο χωρίς
ουράνωση φαίνεται ότι προέρχεται το τπν. Πτίκι < Πιτυίκι (Νικήτη). Από την
ίδια ρίζα επίσης προήλθε και το τπν. Πτσιάδα των Βραστών239.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ στην αρχαία εποχή το όνομα δεν δήλωνε
το πεύκο, αλλά την κουκουναριά, στην περιοχή της Χαλκιδικής ήδη από τη
μεσαιωνική εποχή φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν για τη δήλωση του κοινού
πεύκου. Τούτο αποδεικνύεται από το όνομα του νησιού Πιτζακονήσι (πρώτη
εμφάνιση στις γραπτές πηγές στα 1491-1492240), που βρίσκεται στην ακτή
απέναντι από το μεθόριο των μετοχίων των μονών Παντοκράτορος «Αζάπικο» και Εσφιγμένου «Αγία Κυριακή» στη Σιθωνία. Οφείλει την ονομασία
του στη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), η οποία καλύπτει τόσο το νησί
όσο και την απέναντι ακτή (τμήμα της οποίας ήταν παλαιότερα το πολύ κοντινό νησί) μέχρι το χειμέριο σχεδόν κύμα241. Δηλαδή το Πιτζακονήσι ήταν
το «νησί με πίτζακες».
Ρεντίνα. Το βυζαντινό οικ. Ρεντίνα στην περιοχή της Βόλβης Λαγκα2009, 52-4.
237
Παπάγγελος 2000, 72, σημ. 176.
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L. Petit & B. Korablev, Actes de Chilandar [Actes de l’Athos V], Amsterdam: A.M.
Hakkert, 1970, αρ. 40, σσ. 46, 70, 79.
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Παπάγγελος 2000, 72, σημ. 176.
240
Pantocrator, αρ. 28, σ. 13.
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Α. Τουπλικιώτης, Έκθεση δεντροχρονολόγησης και περιγραφή της βλάστησης των νήσων Σπαλαθρονήσι, Χτένι και Τσακονήσι, Θεσσαλονίκη 2004 (αδημ.).
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δά απαντά τουλάχιστον από το 1104242 και έπειτα το 1295243. και ανάγεται
σε σλαβ. *Rędina < rędъ «σειρά» (αρχ. σλαβον. рѧдъ «σειρά»), πβ. τα τπν.
βουλγ. Redina, σρβκρ. Redine, σλοβεν. Redna244. Το ίδιο σλαβικό τοπωνύμιο διατηρείται σήμερα στην ορεινή περιοχή των Αγράφων στην Θεσσαλία
(Καρδίτσα). Η σταθερή απόδοση του σλαβικού /d/ με ελλ. ντ στην γραφή
αποδεικνύει τη διατήρηση του σλαβ. /d/ στα ελληνικά ως κλειστού (χωρίς
τροπή σε τριβόμενο /δ/), λόγω του προηγούμενου έρρινου /n/, που οφείλεται
στο σλαβονικό έρρινο μπροστινό φωνήεν ѧ [= /en/ ή /ę/]. Δηλαδή το τοπωνύμιο πέρασε στα ελληνικά από σλαβικό τύπο που διατηρούσε ακόμη την
έρρινη προφορά του σλαβονικού ѧ και η προφορά του οικωνυμίου στην βυζαντινή περίοδο ήταν ίδια με την σημερινή [rendína]. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από την σταθερή καταγραφή του ως Erendina, Rendina στα οθωμανικά
κατάστιχα του 15ου και 16ου αι.245. Ως προς την ακριβή σημασία του τοπωνυμίου, ο Vasmer (1941, 96, 249) το συνδέει με το σρβκρ. προσηγ. rèdina
«φράχτης από ζώντα δένδρα», δηλαδή «φυσικός φράχτης». Την άποψη αυτήν
δέχεται ο Συμεωνίδης (2010, 15199-200), ερμηνεύοντας το τοπωνύμιο ως
«φράχτης από πυκνά και αδιαπέραστα δένδρα». Η άποψή μας είναι ότι, εάν
λάβουμε υπόψη μας την παρουσία βουλγαρόφωνων στο χωριό Ολυμπιάδα
(βλ. παρακάτω), το τοπωνύμιο είχε τη σημασία «αραιό, αραιωμένο δάσος»,
που απαντά στο διαλεκτικό βουλγ. προσηγ. rediná246.
Στρόλογγος. Την αντίθετη σημασία με τη Ρεντίνα φαίνεται ότι έχουμε
στο οικ. Στρόλογγος, σημερινή Νέα Μάδυτος, πολύ κοντά στην Ρεντίνα (στα
νοτιοδυτικά της), το οποίο εμφανίζεται τουλάχιστον από το 1300 με τη μορφή Οστρόλογγος247. Ο Vasmer (1941, 213) έχει απορρίψει την ετυμολογία
από το *Ostrъjь Lǫgъ με το σκεπτικό ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει κανένα
τέτοιο σύνθετο τοπωνύμιο στις σλαβικές γλώσσες και το ανάγει σε σλαβ.
*Ostra Lǫka «οξεία καμπή, στροφή», συνδέοντάς το με τα τοπωνύμια σρβκρ. Oštra Luka, πολ. Ostrołęka κ.λπ., άποψη που δέχεται και ο Συμεωνίδης
(2010, 16599), θεωρώντας ότι η «οξεία στροφή» αφορά ποτάμι. Ωστόσο η
περιγραφή του τπν. Οστρόλογγος σε περιορισμό του 1350/1248 δεν αφήνει
αμφιβολία για την ακριβή ετυμολογική προέλευσή του: «κ(αΐ) ἀποδήδι εἰς
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τήν ράχην την υψιλήν του Ὀστρόλογκου, κατέρχεται το βοριον μέρο(ς) την
ράχην...». Από την περιγραφή αυτήν (χρήση των λέξεων υψηλή και κατέρχεται) προκύπτει ότι πρόκειται για απότομη (ψηλή) ράχη. Η ελλ. λέξη ράχη
σημασιολογικά μπορεί να ταυτιστεί με το σλαβ. lǫgъ «λόγγος, δάσος» (>
ελλ. προσηγ. λόγγος) και όχι το lǫka. Συνεπώς είναι ορθή η διόρθωση της
ετυμολογίας από τον Brunet (1985, 263, αρ. 59), που ανάγει το τοπωνύμιο σε
σλαβ. *Ostrъ lǫgъ «απότομος λόγγος, απότομη ράχη», την οποία αποδέχεται
επίσης η Skach (2008, 57-8). Η τελευταία περαιτέρω παράγει το τοπωνύμιο από το πρωτοσλ. *astralangu ‘spitz zulaufende Au’ < πρωτοσλ. *astru
(< *asru < ινδ.ευρ. *ak’ru- «κοφτερός, αιχμηρός», «πέτρα»). Όπως φαίνεται
από την περιγραφή του 1350, όπου ο Οστρόλογγος δεν δηλώνει οικωνύμιο,
μεταβλήθηκε σε χωριό μάλλον αργότερα, για αυτό και εμφανίζεται στα οθωμανικά κατάστιχα (από το 1445) αρχικά με την ονομασία Νihori (Νεοχώρι),
ενώ η ονομασία Στρόλογγος (İstrolonko) ως δεύτερο όνομα του ίδιου χωριού
εμφανίζεται μόλις στο κατάστιχο του 1519249.
Μυριόφυτον. Το οικ. Μυριόφυτον εμφανίζεται ήδη το 892 στον Βίο
της αγίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στη θέση της σημερινής Ολύνθου250. Πρόκειται για συνηθισμένο τοπωνύμιο στην βυζαντινή
περίοδο, που ανάγεται στο επ. μυριόφυτος «αυτός που έχει μύρια φυτά, τόσο
πολλά που είναι αδύνατο να μετρηθούν, με μεγάλη ποικιλία φυτών», πβ. μυριόφυτος αγρός, μυριόφυτος παράδεισος σε υστεροβυζαντινά κείμενα251. Για
τη χρήση αυτή του μύριος πβ. βυζ. μυριόκαρπος «με αμέτρητους καρπούς»,
μυριόβλαστος «με αμέτρητους βλαστούς», μυριόκρουνος «με αμέτρητες πηγές» κ.λπ.252.
6. Τοπωνύμια από ζωωνύμια
Μένδη. Το αρχ. οικ. Μένδη δηλώνει πόλη της χερσονήσου της Κασσάνδρας (Παλλήνης), η οποία θεωρούνταν από τους αρχαίους συγγραφείς
ως αποικία της Ερέτριας253. Ανασκαφικά ευρήματα παρέχουν μαρτυρία ότι η
Ερέτρια έστειλε εκεί το πρώτο κύμα αποίκων την εποχή του πρώτου ελληνικού αποικισμού, στα τέλη του 13ου – αρχές 12ου αι. π.Χ.254. Όσον αφορά
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τις απόπειρες ετυμολογικής ερμηνείας του οικωνυμίου, μέχρι τώρα γίνονται
αποδεκτά τα εξής:
«Το όνομά της οφείλει η Μένδη σ’ ένα φυτό, τη μίνθη, ένα είδος άγριου δυόσμου που ακόμη φυτρώνει στα χωράφια της. Μίνθη υπήρχε και στην
Ερέτρια, όπου αναφέρεται και δήμος Μινθούντος. Η μακεδονική προφορά,
που τη χαρακτήριζε η υποκατάσταση των δασέων φθόγγων με τους μέσους,
μετέτρεψε το όνομα σε Μίνδη και με αυτή τη μορφή το συναντούμε στα παλαιότερα νομίσματα της Μένδης του 6ου αιώνα π.Χ. Από τον 5ο αιώνα π.Χ.
επικρατεί το όνομα Μένδη, ίσως από αττική επίδραση255».
Η ετυμολογία αυτή υποστηρίχθηκε πρώτα από τον Οικονόμο256 και στη
συνέχεια έγινε αποδεκτή από όλους τους ερευνητές. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι το οικωνύμιο Μένδη προέρχεται από το θρακ. *mendi «γάιδαρος»,
«άλογο» < ινδ.ευρ. *mend(i) «άλογο», πβ. θρακ. mezēna «ιππέας, καβαλάρης» (< ινδ.ευρ. *mendiānā), που απαντά σε επιγραφή χρυσού δαχτυλιδιού
που βρέθηκε στην περιοχή του Ντουβανλί της Φιλιππούπολης, με τη μορφή
ΜΕΖΗΝΑΙ (δοτική ενικού αρσ. γένους του θρακ. mezēna)257, η οποία είναι γραμμένη γύρω από την απεικόνιση ιππέα. Το όνομα Μεζηνα/ Μezēna
ταυτίζεται με το όνομα της μεσαπικής θεότητος (Iuppiter) Menzana (επίσης
από ινδ.ευρ. *Mendiānā), το οποίο σημαίνει «ιππική θεότητα» στην οποία
προσφέρονταν ως θυσίες άλογα. Από την ίδια ρίζα προέρχονται τα αλβ. mes,
mezi «επιβήτωρ ίππος», ρουμ. mînz «επιβήτωρ ίππος» (λέξη που προέρχεται
από δακικό υπόστρωμα), ιλλυρικό mandos «μικρό άλογο»258. Η αλλαγή του
βραχέος /e/ σε /i/ μαρτυρείται στην θρακική. Σύμφωνα με τον Duridanov, σε
μία μεταγενέστερη περίοδο της θρακικής γλώσσας και πιθανόν σε συγκεκριμένες διαλέκτους της, το βραχύ /e/ πριν από το -nt(h)- άρχισε να τρέπεται
σε /i/, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον παράλληλο τύπο cinthus
(στο προσωπωνύμιο Dias-cinthus) του β΄ συνθετικού centhus, kenthos στα
προσωπωνύμια Dias-centhus, Dias-kenthos < από ινδ.ευρ. *kento-s «παιδί,
απόγονος» (πβ. λατ. re-cens «πρόσφατος, νεαρός»). Επίσης παρατηρούμε ότι
ο τ. Μίνδη δεν εμφανίζεται στις αρχαίες πηγές ως παράλληλος τύπος του
ονόματος της πόλεως Μένδη259. Ο τ. Μίνδη έχει αποκατασταθεί βάσει της
παρουσίας του θέματος μινδ- στην ονομασία ΜΙΝΔΑΙΟΝ (σε συντομογρα255
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φία επίσης ΜΙΝ) στα πρωιμότερα νομίσματα της πόλεως που έχουν βρεθεί.
Όμως ο πρώιμος αυτός τύπος του επιθέτου τοπικής καταγωγής μινδαίον μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα στένωσης του άτονου /e/ σε /i/ στο τοπικό
θρακικό ιδίωμα, η οποία μαρτυρείται στους παράλληλους θρακικούς τ. Desa(kenthos) / Diza-(centus), Diza-(kenthos) < ινδ.ευρ. *dhweso «θεός», πβ.
αρχ.ελλ. θεός. Επιπλέον, η περίοδος μεταξύ της εμφάνισης των τ. ΜΙΝΔΑΙΟΝ (το πρώτο νόμισμα χρονολογείται στα 520-480 π.Χ.) και ΜΕΝΔΑΙΟΝ
(το πρώτο νόμισμα χρονολογείται στα 560-423 π.Χ.) είναι περίπου 60 έτη260,
δηλαδή όχι τόσο μεγάλη, ώστε να αποκλείει την παράλληλη ύπαρξη και των
δύο τύπων. Εξάλλου τύποι σε μινδ συνέχισαν να εμφανίζονται και αργότερα, παράλληλα με αυτούς σε mend261. Για τους λόγους αυτούς μπορούμε να
υποθέσουμε ότι οι τύποι σε μινδ ήταν απλά παράλληλοι τύποι της ίδιας λέξης
μενδαίον / μινδαίον και όχι απαραίτητα οι αρχικοί.
Η ετυμολογία της Μένδης από την μίνθη «άγρια μέντα» είναι φωνητικά προβληματική. Παρά το γεγονός ότι η αποδάσυνση των ινδ.ευρ. ηχηρών
κλειστών (ινδ.ευρ. /*bh/, /*dh/, /*gh/ > μακεδ. /b/, /d/, /g/) μαρτυρείται στην
μακεδονική διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής262, η αποδάσυνση των ινδ.ευρ.
άηχων δασέων (/*ph/, /*th/, /*kh/) είναι άγνωστη. Για παράδειγμα η μακεδονική λέξη ἀβροῦτες, συγγενική της αττικής ὀφρῦς, πληθ. ὀφρύες «φρύδι»,
που αναφέρεται από τον Οικονόμο ως ένα πράδειγμα αποδάσυνσης στην μακεδονική, προέρχεται από ινδ.ευρ. h3bhr(e)uH, δηλαδή η μακεδονική παρουσιάζει αποδάσυνση του ινδ.ευρ. /bh/ και όχι του ινδ.ευρ. /ph/. O Τζιτζιλής
έχει αποδείξει την ύπαρξη δύο μακεδονικών τάσεων, μίας με ηχηροποίηση
(*ἀβρῦς) και μίας άλλης χωρίς ηχηροποίηση (*ἀφρῦς). Ο τελευταίος τύπος
διασώζεται σήμερα στην σύγχρονη μακεδονική διάλεκτο, που μιλιέται στην
Ορεινή Πιερία, π.χ. φρούτα «πλεκτή διακόσμηση στην περιφέρεια ενός υφαντού». Και το μακεδ. γαβαλά, συγγενικός τύπος του αττικού κεφαλή, που παρατίθεται από τον Οικονόμο ως ένα άλλο παράδειγμα αποδάσυνσης στην μακεδονική ανάγεται σε ινδ.ευρ. *ghebh, δηλαδή σε τύπο με ηχηρά (όχι άηχα)
δασέα263.
Η λέξη μίνθη οπωσδήποτε είναι δάνεια από μία υποστρωματική προ260
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συγκεκριμένη διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής και φυσικά όχι σε μία διαφορετική γλώσσα.
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ελληνική (το πιθανότερο μη ινδοευρωπαϊκή) γλώσσα264. Για τον λόγο αυτόν
δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το άηχο δασύ /th/ στην λέξη μίνθη προέρχεται από ινδ.ευρ. δασύ /dh/, ώστε στην μακεδονική διάλεκτο που μιλιούνταν
στην Μένδη να γίνει μη δασύ /d/. Εάν υπήρχε φαινόμενο αποδάσυνσης, όπως
υποστηρίζουν ο Οικονόμος και η Βοκοτοπούλου, το άμεσο αποτέλεσμα θα
ήταν Μίντη και όχι Μίνδη. Πέρα από αυτό, η αρχαία ελληνική δεν διαθέτει
τύπο της λέξης μίνθη με /e/ στην θέση του /i/ (*μένθη), ο οποίος θα μπορούσε
να εξηγήσει την διπλοτυπία Μίνδη / Μένδη265. Επιπλέον η υπόθεση ότι ο τ.
Μένδη έγινε ο κανονικός κάτω από την αττική επίδραση πρέπει να αποκλειστεί, δεδομένου ότι στην αττική διάλεκτο η λέξη μίνθη είναι γνωστή και το
τοπωνύμιο θα έπρεπε να έχει διατηρηθεί στην υποτιθέμενη αρχική μορφή
του ως *Μίνθη. Για τους λόγους αυτούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η
Μένδη αποτελεί θρακικό δάνειο στα αρχαία ελληνικά.
Η ετυμολογία από το θρακικό *mend(i) «γάιδαρος» επιβεβαιώνεται
από τα αρχαιολογικά ευρήματα στον τόπο της αρχαίας πόλης. 38 νομίσματα,
που βρέθηκαν κατά την διάρκεια των ανασκαφών απεικονίζουν στον εμπροσθότυπο μόνο έναν γάιδαρο, το ιερό ζώο του Διονύσου, σε διάφορες σκηνές
(29 από αυτά είναι τα πρωιμότερα νομίσματα, χρονονολογούμενα μεταξύ
520-480 π.Χ.)· 12 νομίσματα απεικονίζουν στον εμπροσθότυπό τους τον Διόνυσο ή τον Ήφαιστο, ανακεκλιμένους στην ράχη ενός όνου· 5 νομίσματα
απεικονίζουν Σατύρους με έναν όνο· 11 μεταγενέστερα νομίσματα απεικονίζουν μόνο την κεφαλή του Διονύσου· 2 νομίσματα απεικονίζουν την κεφαλή του Διονύσου στον εμπροσθότυπό τους και έναν όνο στον οπισθότυπό
τους266. Η ισχυρότατη σύνδεση του όνου με την λατρεία του Διονύσου είναι
αναμφισβήτη και για αυτό τον λόγο, εκτός από την γνωστή διάδοση της καλλιέργειας της αμπέλου στην περίφημη για το κρασί της Μένδη, μπορούμε
να υποθέσουμε ότι στην πόλη υπήρχε και σημαντικός ναός του Διονύσου267.
Παρόμοια περίπτωση τόπων, που έλαβαν την ονομασία τους από ένα σύμβολο στενά συνδεδεμένο με την λατρεία του Διονύσου από τους Θράκες στην
Χαλκιδική είναι το όρος Κισσός (ο σημερινός Χορτιάτης) και η ομώνυμη
θρακική πόλη σε αυτό268. Δεν χρειάζεται φυσικά να υπενθυμίσουμε την θρακική προέλευση της λατρείας του Διονύσου269.
Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα, που προκύπτει με βάση και τα πα264
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ραπάνω στατιστικά, είναι ότι το βασικό θέμα των νομισμάτων της Μένδης
δεν είναι ο Διόνυσος αφ’ εαυτού, αλλά ο ιερός όνος. Τα νέα νομίσματα με
την γενειοφόρα εικόνα της θεότητος στον εμπροσθότυπο εμφανίζονται αργότερα, περίπου στο 460 π.Χ.270. Συνεπώς τον κεντρικό ρόλο στην λατρεία
της Μένδης κατέχει ο όνος. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από
την απεικόνιση του ιερού όνου σε ορθογώνιο σφράγισμα κεραμίδας στέγης,
που βρέθηκε στην Μένδη271. Η Knoblauch υποστηρίζει ότι ο όνος έχει χρησιμοποιηθεί ως απεικόνιση του ίδιου του Διονύσου. Οι χρήστες των νομισμάτων θα μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν μέ αυτήν την μη ανθρωπομορφική απεικόνιση. Επιπλέον η ίδια ισχυρίζεται ότι ο Ήφαιστος δεν είναι μόνο
μία πιθανή, αλλά η σωστή ταύτιση της ανθρώπινης μορφής στην ράχη του
όνου στα νομίσματα της Μένδης. Κατά τη γνώμη της, εάν δεχθούμε ότι ο
όνος αντιπροσωπεύει τον Διόνυσο, είναι πιο πιθανό ότι αυτός που βρίσκεται στην πλάτη του είναι ο Ήφαιστος272. Συνδυάζοντας την βασική σημασία
που κατέχει ο όνος στην λατρεία της Μένδης με την θρακική προέλευση του
ονόματος της πόλης, είναι απαραίτητο να αναλογιστεί κανείς μήπως ο όνος
ήταν αρχικά το κέντρο της λατρείας των Θρακών στην Μένδη, χωρίς καμία
σύνδεση με τον Διόνυσο. Δηλαδή μήπως τελικά ο όνος ήταν στην πραγματικότητα μία καθαρά ιππική θεότητα (όπως ο μεσαπικός Menzana), ο οποίος
μόνο σε μεταγενέστερη περίοδο ταυτίστηκε με τον Διόνυσο. Πβ. την άποψη
του Vladimir Georgiev (1977, 112-4) ότι το όνομα Μezēna στην επιγραφή
του Ντουβανλί δηλώνει τον περίφημο θράκα ιππέα.
Από την ίδια θρακική ρίζα με την Μένδη προέρχεται το νεοελληνικό όνομα κυρ-Μέντιος, που χρησιμοποιείται ως επωνυμία ενός γαϊδάρου
(ακριβώς όπως το όνομα κυρα-Μαριώ χρησιμοποιείται ως επωνυμία μιας
αλεπούς)273. Το όνομα Μέντιος θα μπορούσε να προέλθει είτε από ένα επ.
Μενδίων ή Μένδιος [ὄνος] «όνος της Μένδης» (εξαιτίας της ευρείας αναγνωρισιμότητάς του μέσα από τα νομίσματά της, ως «λαλούν σύμβολον» του κύριου εξαγωγικού προϊόντος της Μένδης, του περίφημου Μενδαίου οίνου274)
ή απευθείας από θρακικό mendi «γάιδαρος» ως επιβίωση από ένα θρακικό
υπόστρωμα.
Η ορθή ετυμολογική ερμηνεία του οικ. Μένδη μπορεί να εμπλουτίσει
270

Knoblauch 1998, 156.
Ι. Βοκοτοπούλου, «Ανασκαφή Μένδης», Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2 (1988), 335 και εικ. 3.
272
Knoblauch 1998, 157-60.
273
Η ετυμολογία του κυρ-Μέντιος από το θρακ. *mend(i) έχει προταθεί πρώτα από τον Χρ.
Τζιτζιλή, Ελληνική και Θρακική (υπό δημοσ.).
274
Βοκοτοπούλου 2002, 53.
271

75

τις γνώσεις μας σχετικά με την ιστορία της αρχαίας πόλης και όλης της Χαλκιδικής. Οι Ερετριείς άποικοι δεν ήταν ούτε οι ιδρυτές της Μένδης ούτε οι
εισαγωγείς της λατρείας του Διονύσου. Προφανώς βρήκαν εκεί μία ανθηρή
θρακική πόλη με μία ισχυρή λατρεία του όνου, πιθανότατα σε έναν σημαντικό ναό, συνδεδεμένο ή μη συνδεδεμένο με τον Διόνυσο. Προσέλαβαν την
λατρεία αυτήν από τους Θράκες και βαθμιαία της έδωσαν έναν ανθρωπομορφικό χαρακτήρα, εστιάζοντας περισσότερο στον ίδιο τον Διόνυσο, παρά
στον ιερό όνο του. Ωστόσο η μνήμη του όνου παρέμεινε ισχυρή και πιθανόν
επιβίωσε στην νεολληνική επωνυμία κυρ-Μέντιος.
Αλωποχώριον. Με το όνομα Αλωποχώριον εμφανίζονται στην Χαλκιδική δύο οικισμοί, ο ένας στην περιοχή του Πολυγύρου από το 1047275 και ο
άλλος στην Κασσάνδρα από το 1333, στο μετόχι Σίβρη της μονής Ξενοφώντος276. Ο δεύτερος παρουσιάζει το 1338 και τον τ. Αλωπεκοχώριον277, που
αποτελεί λόγια διόρθωση του Αλωποχώριον κατά το αρχ. αλώπηξ, αλώπεκος.
Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο σε όλη την Ελλάδα οικωνύμιο278, που
δηλώνει «χωριό όπου συχνάζουν αλεπούδες» και έχει ως πρώτο συστατικό
το μεσαιων. ουσ. αλωπού «αλεπού» < αρχ. αλωπός, θηλ. αλωπά279. Το 1409
απαντά ο τ. Αλουποχώριον280, που ανάγεται σε υστεροβυζ. αλουπού281.
7. Οικωνύμια με αβέβαιη ετυμολογία.
Τέλος θα αναφερθούμε σε δύο τοπωνύμια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ως προς την ετυμολογία τους, καθώς έχει γίνει προσπάθεια σύνδεσής τους με το φυσικό περιβάλλον, χωρίς όμως οι ετυμολογίες που προτάθηκαν να είναι πειστικές.
Καλαμαρία. Το οικ. Καλαμαρία απαντά στις πηγές για πρώτη φορά το
1089: «ἐν τῷ θέματι Καλαμαρίας μετόχ(ιον) τό λεγόμενον τοῦ Χαρτοφύλακος»282. Ειδικότερα μετά το 1204 το οικ. Καλαμαρία χρησιμοποιείται για να
δηλώσει το ένα από τα δέκα κατεπανίκια, τα οποία περιλάμβανε το θέμα
Θεσσαλονίκης. Στους βυζαντινούς χρόνους Καλαμαρία ονομαζόταν η περιοχή αμέσως νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, εκτεινόμενη από τις υπώρειες
του Χορτιάτη μέχρι τον ισθμό της χερσονήσου της Κασσάνδρας και από την
275
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δυτική παραλία της Χαλκιδικής στον Θερμαϊκό κόλπο μέχρι το ρέμα Βατόνια
(αρχ. Ολύνθιος), που εκβάλλει στον Τορωναίο κόλπο, λίγο ανατολικότερα
από το σημερινό χωριό Άγιος Μάμας283.
Μέχρι την ετυμολογική απόπειρα του Γ. Θεοχαρίδη (1977, 27393) ως επικρατέστερη για την Καλαμαριά θεωρούνταν η ετυμολογία του
M.E.Cousinéry, σύμφωνα με τον οποίο το τοπωνύμιο προέρχεται από το
Καλά μερία «ωραίοι τόποι»: «Cette part de la montagne qui se dirige à
l’ouest et au sud, port chez les turcs le nom Kalameria, nom qui, dans la
langue greque, forme l’équivalant de beaux-lieux... Le mot calamari est un
corruption, comme on le voit, des deux mots Kala-Meria.»284. Οι γλωσσικές
δυσκολίες που επικαλείται ο Θεοχαρίδης (1977, 273) εναντίον αυτής της ετυμολογίας, δηλαδή η μετατροπή του καλά-μερία σε ενικό (η Καλα-μερία) δεν
υπάρχουν, δεδομένου ότι οι μεταπλασμοί κατά γένος είναι φαινόμενο συχνό
στο χώρο των τοπωνυμίων. Αντίθετα είναι βάσιμη η απόρριψή της από τον
ίδιο με την αιτιολογία ότι «δεν ενεφανίσθη ουδαμού αλλού της Ελλάδος,
[...] άλλον τοπωνύμιον Καλαμερία με την έννοιαν του ωραίου τοπείου (τα
καλά-μερία, η Καλαμερία)». Όμως την ίδια δυσκολία, δηλαδή την απουσία
άλλων περιπτώσεων λεξικοποίησης λεξικών φράσεων με δεύτερο συστατικό το προσηγ. μερία (μεριά), ώστε να δώσουν ένα μονολεκτικό τοπωνύμιο,
παρουσιάζει και η δική του ετυμολογία από το Σκάλα-μερία285. Η επίκληση
από τον ίδιο (1977, σελ. 273) του τπν. Καλασβατάρες, Καλαβατάρας < λατ.
Scalas veteres του Προκοπίου (Περί κτισμάτων) ως αντίστοιχου παραδείγματος δεν αφορά την Καλαμαριά, αφού πρόκειται για δάνειο από τα λατινικά
και όχι για εξέλιξη στα ελληνικά, όπως στην περίπτωση της Καλαμαρίας.
Και οι δύο ετυμολογικές απόπειρες, οι οποίες στην πραγματικότητα
αποτελούσαν απλές υποθέσεις χωρίς τεκμηρίωση, πρέπει να απορριφθούν
και για έναν ακόμη σοβαρό λόγο. Παρότι το τοπωνύμιο Καλαμαρία, όπως
ορθά παρατηρεί ο Θεοχαρίδης (1954, 292), εμφανίστηκε μεταξύ 904 (δεδομένου ότι δεν μνημονεύεται από τον Καμενιάτη) και 1089, όταν πρωτοεμφανίζεται στις αγιορειτικές πηγές, δεν σώζεται τύπος του που δείχνει την
λεξικοποίηση οποιασδήποτε λεξικής φράσης, αλλά εμφανίζεται σταθερά με
την μορφή Καλαμαρία. Δεδομένου ότι για αρκετά τοπωνύμια της Χαλκιδικής, που εμφανίζονται από τον 10ο αι., είναι συνηθισμένο φαινόμενο πριν
την παγίωσή τους η εμφάνιση στις αγιορειτικές πηγές των πρόδρομων τύπων τους, θα ήταν αναμενόμενο, εάν το τπν. Καλαμαρία προερχόταν από μία
λεξική φράση του τύπου Καλα-μερία ή Σκάλα-μερία, να έχουμε στις πηγές
283
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διάφορους πρόδρομους τύπους, π.χ. *Καλαμερία.
Αντίθετα όμως η μόνη διαφορετική ποικιλία του τοπωνυμίου, που εμφανίζεται στις πηγές είναι ο τ. Καλαμαράδες. Ο τύπος αυτός εμφανίζεται για
πρώτη φορά το 1262: «εἰς τούς Καλαμαράδας χωρίον ὁ Κάτω Βολβός»286·
επαναλαμβάνεται το 1275 σε έγγραφο της μονής Ξηροποτάμου: «τό [εἰς τάς
Καλα]μαράδας διακείμενον χωρίον τό ἐπιλεγόμενον ὁ Ἐπάνω Βολβός»287.
Σε έγγραφο του απογραφέως Δημητρίου Απελμενέ του 1300 το κατεπανίκιον των Καλαμαράδων έχει αντικαταστήσει το θέμα της Καλαμαρίας για
τον τοπογραφικό προσδιορισμό ακριβώς του ίδιου Ξενοφωντινού μετοχίου
της Καλαμαριάς ή του Στομίου, γεγονός που δεν αφήνει αμφιβολία ότι τα
τπν. Καλαμαριά και Καλαμαράδες ταυτίζονται: «ἐξ ὧν δῆτα δικαιωμάτων
παραδοτήριόν τινος λογοθέτου τῶν σεκρέτων, Ἀνδρονίκου τοῦ Δούκα, διά
προστάξεως τοῦ ἀοιδίμου ἐν βασιλεῦσιν ἐκείνου κυροῦ Ἀλεξίου γεγονός εἰς
ἥν κατεῖχεν ἡ τοιαύτη μονή γῆν ἐν τῷ κατεπανικίῳ Καλαμαράδων κἀν τῆ
περιοχῆ τοῦ Στομίου διακειμ(έ)νην...»288.
Άλλωστε η ταύτιση των δύο τοπωνυμίων επιβεβαιώνεται και από τις
τοπογραφικές πληροφορίες που συνοδεύουν το τπν. Καλαμαράδες στα δύο
προηγούμενα έγγραφα του 1262 και 1275, αφού και τα δύο χωρία, Κάτω
και Επάνω Βολβός, βρίσκονταν όντως στο κατεπανίκιο της Καλαμαριάς. Ο
Θεοχαρίδης (1954, 7-8, σημ. 1), που αγνοούσε τις δύο άλλες μαρτυρίες των
εγγράφων της Ιβήρων (1262) και Ξηροποτάμου (1275), εσφαλμένα αποδίδει
τον τ. Καλαμαράδων σε αντιγραφικό σφάλμα.
Παρότι το τπν. Καλαμαράδες εμφανίζεται στις πηγές δύο περίπου αιώνες μετά το τπν. Καλαμαρία, οι τρεις αυτές εμφανίσεις του είναι από τις
πρώτες μετά την Καλαμαρία του 1089. Το τπν. Καλαμαρία επανεμφανίζεται μόλις το 1298 («ἐν τη Καλαμαρία χωρίον τά Δρυμόσυρτα»289). Συνεπώς
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για παράλληλους χρονικά τύπους του ίδιου τοπωνυμίου. Ο τ. Καλαμαράδες όμως δεν μπορεί να προκύψει
γλωσσικά από τον τ. Καλαμαρία, δεδομένου ότι το επίθ. άς δεν χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό παραγώγων από τοπωνύμια, που δηλώνουν την
καταγωγή (θα είχαμε ένα Καλαμαριανός, Καλαμαρηνός290 ή Καλαμαριώτης),
αλλά για τον σχηματισμό επαγγελματικών.
Το τπν. Καλαμαράδες είναι προφανώς κτητορικό («τόπος των Καλαμα286
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ράδων»). Το ανθρωπ. Καλαμαράδες ανάγεται στο βυζ. καλαμάρι(ον) (< αρχ.
κάλαμ(ος) «πένα από καλάμι» + άριον, ουδ. του άριος < λατ. arius, πβ. μεταγενέστερο λατ. calamarius με την ίδια σημασία291), το οποίο κατά την περίοδο
που εμφανίζεται το τπν. Καλαμαρία, δηλαδή μεταξύ 9ου και 12ου αι.292, έχει
τις σημασίες 1) «καλάμι, εργαλείο γραφής, μελανοδοχείο», 2) το μαλάκιο
«καλαμάρι». Την ίδια περίοδο το παράγωγο καλαμαράς έχει τις σημασίες
«Federfuchser, Schreiberseele, Bürokrat», «απαιτητής»293, «κατασκευαστής
καλαμαριών»294. Η χρήση του καλαμαράς ως «ειρωνικού χαρακτηρισμού λογίου, ανθρώπου των γραμμάτων, που χρησιμοποιείται για να υπογραμμιστεί
η απόσταση που τον χωρίζει από τη νοοτροπία και από τα συμφέροντα του
απλού λαού» διατηρείται μέχρι σήμερα και στην κοινή νεοελληνική295, κυρίως όμως στην κυπριακή διάλεκτο, όπου επικράτησε να ονομάζονται καλαμαράδες οι Ελλαδίτες, σε αντιδιαστολή με τους «μη γραμματισμένους»
ντόπιους Κυπρίους.
Το Καλαμαράς αποτελεί συνηθισμένο ανθρωπωνύμιο κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, με κύριους τόπους εμφάνισης τη Χαλκιδική και τη
Λήμνο296. Η παρουσία Καλαμαράδων στην περιοχή της Καλαμαριάς μαρτυρείται τα έτη 1301 (Δημήτριος Καλαμαρᾶς στήν Δριμύγκλαβα297), 1321
(Δημήτριος ὁ Καλαμαρᾶς στο χωριό Αγία Ευφημία, «ἀμπέλιον πλησίον τοῦ
Καλαμαρᾶ» στην περιοχή του Νεοχωρίου άνωθεν των Αβραμιτών), 1409
(Ἰωάννης ὁ Καλαμαρᾶς, Νικόλαος ὁ Καλαμαρᾶς στο χωριό Βρομόσυρτα)298.
Η ύπαρξη τοπωνυμίων από ανθρωπ. Καλαμαράς μαρτυρείται και στο όνομα
του ποταμού του Καλαμαρά στην περιοχή της Ορμύλιας το 1321 («εἰς τόν
ποταμόν τοῦ Καλαμαρᾶ»)299, καθώς και στο τπν. «παλαιόσπητα τοῦ Καλαμαρᾶ» στην Κασσάνδρα (1333, 1338)300.
Η ταύτιση της Καλαμαρίας με το βυζαντινό χωριό Αγία Μαρία στην
ίδια περιοχή (όπου είχε μετόχι η Μεγίστη Λαύρα), που κάνει ο Λαυριώτης
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ΛΚΝ, 642, λ. καλαμάρι2.
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293
Trapp 2001, 742.
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Λεξικό Κριαρά, τόμ. 7, 260.
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ΛΚΝ, 642.
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Βλ. PLP, τόμ. 5, 10224-34.
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Vatopédi Ι, αρ. 30, σ. 16.
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Lavra ΙΙ, αρ. 109, σσ. 140, 279· Lavra III, αρ. 161, σσ. 30, 31.
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Θεοδώρητος (1803: «ἐν τῇ Ἁγίᾳ Μαρίᾳ, τῇ νῦν Καλαμαρίᾳ λεγομένῃ301), είναι εσφαλμένη. Δεν μαρτυρείται επίσης κανένας πρόδρομος τύπος, π.χ. Καλή
Μαρία, προκειμένου να στηριχθεί ετυμολόγηση του τπν. Καλαμαρία από το
όνομα του χωριού αυτού.
Λιβιζάσδα. Το οικ. Λιβυζάσδα, Λιβυσδιάς, Λιβυσδός εμφανίζεται για
πρώτη φορά το 1047 για να δηλώσει «προάστειον» της μονής Ιβήρων (Προάστειον ἡ Λιβυζασδα), στη συνέχεια το 1079 σε χρυσόβουλλο του Νικηφόρου
Γ΄ Βοτανειάτη με τη μορφή «τό προάστειον ἡ Λιβυσδιάς» και το 1104 στο
Πρακτικό του Σεβαστού Ιωάννη Κομνηνού με τη μορφή Λιβυσδός: «καί τό
ἐν τῇ Ρεντίνη προάστειον τήν Λιβυσδόν σύν τῆ νήσω τῶν Καυκανάδων».
Πρόκειται για τη σημερινή Ολυμπιάδα απέναντι από την νήσο Καυκανάς
στην ακτή του Στρυμονικού Κόλπου, όπου βρίσκονταν και τα αρχαία Στάγειρα. Από τον περιορισμό του προαστείου Λιβυσδός της μονής Ιβήρων το 1104
προκύπτει ότι υπήρχε ταυτόχρονα ήδη από τότε στην ίδια θέση το χωρίον
Λιβυσδιάς: «Προάστειον ἡ Λιβυσδός· ἄρχεται ἀπό τοῦ αἰγιαλοῦ... τό σύνορον τοῦ χωρίου Λιβυσδιάδος τοῦ διαφέροντος τῆ μονῆ τοῦ Παντεπόπτου» (η
γενική Λιβυσδιάδος αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο 5 φορές)302. Στο
έγγραφο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει ισχυρή τάση λόγιας «διόρθωσης»
των τοπωνυμίων, π.χ. Στράτων, Στράτωνος αντί Στρατώνι.
Παρατηρούμε ότι το οικωνύμιο εμφανίζει στα οθωμανικά κατάστιχα
τύπους με παχιά προστριβόμενα /ž/, που δηλώνονται στα οθωμανικά με το
γράμμα ( ژze): Liviçažda ή Livipçažda (1527)303, «μεταλεία Lipjajda» (1556),
Libijajda (1581)304. Οι τύποι αυτοί μας επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε την
προφορά του αρχικού Λιβυζάσδα σε [livižážda]. Το οικωνύμιο απαντά και
στα γεωργιανικά ως Livizdia, Livizdiaj305. Οι παραπάνω τύποι μπορούν να
οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το τπν. Λιβυζάσδα είναι σλαβικό, δεδομένου
ότι το /ž/ δεν υπάρχει στα τουρκικά, ενώ είναι πολύ αμφίβολο εάν υπήρχε
και στο τοπικό ελληνικό ιδίωμα, όταν πρωτοεμφανίζεται το οικωνύμιο, τον
11ο αι. Ο τ. Λιβυσδιάς αποτελεί πιθανόν λόγια διόρθωση ενός Λιβυσδιάδα,
το οποίο θεωρήθηκε αιτιατική και κατ’ αναλογία πλάστηκε η ονομαστική
301

Lavra III, σελ. 135.
Iviron Ι, αρ. 29, σ. 70· Iviron ΙΙ, αρ. 41, σ. 64, αρ. 52, σσ. 119, 167, 169, 173, 179, 182.
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Λιβυσδιάς.
Από τον 19ο αιώνα και κυρίως από τα τέλη της τουρκοκρατίας και μετά
το οικωνύμιο απαντά ως Lybjαdha / Λυμπτζιάδα (1835)306, Licaz, Lepsada,
Limbaz307, Λιψάσδα308, Λυμπιάδα (1884)309, Λιμπιάδα310, Lipsada (1914)311,
Lipsasa312. Ο παραπάνω τ. Λυμπιάδα του έτους 1884 και ο τ. Λιμπιάδα (1879)
που καταγράφει ο Δήμιτσας313, οφείλονται σε παρετυμολογία προς την περίφημη μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου Ολυμπιάδα, όπως προκύπτει από το παρακάτω χωρίο του Leake:
«The bay, plain, paleokastro, and scala, are all known by the name of
Lybjádha, which the natives derive from that of the mother of Alexander, and
not without probability; since the omission of the initial o, the third case, and
the conversion of Λυμπιάδα into Λυμπτζιάδα, are all in the ordinary course of
Romaic corruption»314.
Το σημερινό όνομα του χωριού Ολυμπιάδα προήλθε από αυτήν την
Λιμπιάδα του Leake, με προσθήκη του «εκπέσαντος» αρχικού /ο/.
Το οικωνύμιο συνδέεται από τον Δαπέργολα315 με το αρχ. βουλγ. επίθετο *lebežda «τόπος με κύκνους». Αυτήν την ετυμολογία (*lebežda < σλαβ.
*lebedja < lebedь «κύκνος» + επίθ. ja) δίνει ο Vasmer για το ηπειρωτικό οικ.
Λιβίσδα, που απαντά στον Ιωάννη Καντακουζηνό (μέσα 14ου αι.), παραθέτοντας τα συχνά ρωσσικά τπν. Leb’ažьje, Leb’ažja316.
Η ετυμολογία αυτή ενισχύεται από την παρουσία στη λέξη του συμφωνικού συμπλέγματος /žd/ (</dj/), το οποίο αποτελεί φωνητικό χαρακτηριστικό της αρχαίας βουλγαρικής, ενώ, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η
306
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ανατύπωση ΙΜΧΑ, 1988, 486, 491.
309
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Λιβυζάσδα τον 11ο αι. κατοικούνταν από βουλγαρόφωνους. Εάν όμως ήταν
σωστή η προέλευση αυτή από αρχ. βουλγ. *lebežda, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο αρχικός τύπος του τοπωνυμίου ήταν το φυτωνύμιο lebeda «artiplex,
χηνοπόδιον, ψυλλόχορτο», το οποίο αφθονεί στην περιοχή και το οποίο έχει
κοινή ρίζα με το lebed «κύκνος»317.
Ωστόσο οι ετυμολογίες αυτές δεν εξηγούν ικανοποιητικά τον παλαιότερο τ. Λιβυζάσδα, ο οποίος εμφανίζεται μεν άπαξ, αλλά επιβεβαιώνεται
από τους τύπους των οθωμανικών πηγών Liviçažda ή Livipçažda, Lipjajda,
Libijajda και το γεωργιανό Livizdiaj. Επιπλέον είναι δυσεξήγητη η απουσία
στις πρώτες πηγές οποιουδήποτε τύπου με /e/, που υπάρχει στις δύο πρώτες
συλλαβές της σλαβικής λέξης lebedь «κύκνος». Δύσκολα μπορεί να αποδοθεί σε φαινόμενο στένωσης /e/>/i/, σε μία αρκετά πρώιμη για καθολική εμφάνιση του φαινομένου περίοδο. Η καθολική εμφάνιση τύπων με /i/ στις πηγές
οδηγεί στην αποκατάσταση τύπου με /i/ ως αρχικού318.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ανθρωπ. = ανθρωπωνύμιο
αρσ. = αρσενικό
αρχ. = αρχαίο
αρχ.ινδ. = αρχαίο ινδικό
βαλκ. λατ. = βαλκανικό λατινικό
βαλκ. τουρκ.: βαλκανικό τουρκικό
βουλγ. = βουλγαρικό
βυζ. = βυζαντινό
γαλ. = γαλλικό
διαλ. = διαλεκτικό
εκκλ.σλαβ. = εκκλησιαστικό σλαβικό
ελλ. = ελληνικό
επ. = επίθετο
επίθ. = επίθημα
ινδ.ευρ. = ινδοευρωπαϊκό
ιπσαν. = ισπανικό
ιταλ. = ιταλικό
κυπρ. = κυπριακό
λ. = λήμμα
μεσν. = μεσαιωνικό
νεοελλ. = νεοελληνικό
317

BER III, 332-3. Βλ. επίσης Skach 2008, 168.
Παρόμοια κριτική της Skach (2008, 218-9) στην ετυμολογία του Vasmer την οδήγησε σε
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οθωμ. = οθωμανικό
οικ. = οικωνύμιο
ουσ. = ουσιαστικό
παραγ. = παραγωγικό
πλσλ. = παλαιοσλαβικό
πολ. = πολωνικό
ποντ. = ποντιακό
προσηγ.: προσηγορικό
πρωτοσλ. = πρωτοσλαβικό
ρ.: ρήμα
ρημ. = ρηματικό
ρημ.επ. = ρηματικό επίθετο
ρωσ. = ρωσσικό
σλαβ. = σλαβικό
σλμακ. = σλαβομακεδονικό
σλοβ. = σλοβενικό
σλοβακ. = σλοβακικό
σρβ.: σερβικό
σρβκρ. = σερβοκροατικό
σ. = σειρά
τ. = τύπος
τπν. = τοπωνύμιο
τσεχ. = τσεχικό
ύστ.μεσν. = ύστερο μεσαιωνικό
φυτων. = φυτωνύμιο
Βιβλιογραφία - πηγές
Ελληνική
Αποστολίδης 2004: Γ. Αποστολίδης, Άκανθος: Ερισσός-Ιερισσός και
Αγιορείτες, Ιερισσός: Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου.
Αρχείο Παντοκράτορος: Α. Πάρδος, Αρχείο της Ι. Μονής Παντοκράτορος, επιτομές εγγράφων, 1039 - 1801, μέρος Α΄, Αθωνικά Σύμμεικτα 5,
Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1998.
Αρχείο Χιλανδαρίου: Β. Ανασταδιάδης, Αρχείο της Ι. Μονής Χιλανδαρίου, επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων, Αθωνικά Σύμμεικτα 9, Αθήνα:
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2002.
Βαμβακάς 1985: Δ. Βαμβακάς, Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας, Κατάλογος
του Αρχείου, Αθωνικά Σύμμεικτα 1, Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Βοκοτοπούλου 2002: Ι. Βοκοτοπούλου, «Η Χαλκιδική στους αρχαί83

ους χρόνους», στον τόμο Χαλκιδική, επιμ. Ι. Βοκοτοπούλου, Ι. Παπάγγελος,
Αθήνα: Ι. Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμυλίας, 35-102.
Γεροθανάσης 2011: Δ. Γεροθανάσης, Διονυσιακά στοιχεία στα νομίσματα της Χαλκιδικής, αδημ. διδ. διατρ., Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.
Δαπέργολας 2009-2010α: Ν. Δαπέργολας, «Παρατηρήσεις πάνω στο
ζήτημα του εξελληνισμού των σλαβικών τοπωνυμίων της Μακεδονίας κατά
τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο», Βυζαντινός Δόμος 17-18 (20092010), 89-96.
Δαπέργολας 2009-2010β: Ν. Δαπέργολας, «Σλαβικές εγκαταστάσεις
στην Ανατολική Χαλκιδική κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο», Βυζαντινός
Δόμος 17-18 (2009-2010), 97-109.
Δουγά-Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006: Ε. Δουγά-Παπαδοπούλου,
Χρ. Τζιτζιλής, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ορεινής Πιερίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Θεοχαρίδης 1954: Γ. Θεοχαρίδης, Κατεπανίκια της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Θεοχαρίδης 1977: Γ. Θεοχαρίδης, «Καλαμαριά», Μακεδονικά 17
(1977), 259-97.
Κατσάνης 1994: Ν. Κατσάνης, «Τα λατινικά και λατινογενή δάνεια
στις διαλέκτους και στα ιδιώματα της Νέας Ελληνικής», Νεοελληνική Διαλεκτολογία, τόμ. 1, Αθήνα 1994, 194-202.
Κατσάνης 1997: Ν. Κατσάνης, «Λατινοελληνικά ΙΙ: Λατινικές λέξεις
στα νεοελληνικά ιδιώματα», Graeco-Romanica, Πρακτικά της ημερίδας της
24ης Απριλίου 1996 στα πλαίσια της 17ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα
Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: Τομέας
Γλωσσολογίας ΑΠΘ, 103-14.
Κολοβός 2000, ΙΙ: Η. Κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί στην Οθωμανική
Χαλκιδική, 15-16ος αι., τόμ. II, Τοπογραφία και πληθυσμός Θεσσαλονίκης,
Σιδηροκαυσίων, Χαλκιδικής: τα δεδομένα των οθωμανικών φορολογικών
καταστίχων, Θεσσαλονίκη: διδ. διατριβή ΑΠΘ.
Κολοβός 2000, ΙΙI: Η. Κολοβός, Χωρικοί και μοναχοί στην Οθωμανική
Χαλκιδική, 15-16ος αι., τόμ. III, Τα οθωμανικά έγγραφα του αρχείου της
Ι. Μονής Ξηροποτάμου, Επιτομές 1439-1800, Θεσσαλονίκη: διδ. διατριβή
ΑΠΘ.
Κυρανούδης 1995: Π. Κυρανούδης, Τα τουρκικά οικωνύμια του Ελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη: μεταπτυχιακή εργασία στον Τομέα Γλωσσολογίας ΑΠΘ (αδημ.).
Κυρανούδης 2009: Π. Κυρανούδης (Μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης), Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας, Θεσσα84

λονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη).
ΛΚΝ: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), 2001.
Λεξικό Κριαρά: E. Κριαράς, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1669, τόμ. 1, 7, 9, Θεσσαλονίκη, 1965, 1980,
1985.
Λούπης 1999: Δ. Λούπης, Ο Πιρί Ρεΐς (1465-1553) χαρτογραφεί το Αιγαίο, Αθήνα: Τροχαλία.
Μανωλεδάκης 2007: Μ. Μανωλεδάκης, «Κισσός. Προσέγγιση της
ιστορίας μιας αρχαίας θρακικής πόλης», Η Θράκη στον ελληνορωμαϊκό
κόσμο, Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα, 359-370.
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Αρχεία
ΑΜΞ: Aρχείο Mονής Ξηροποτάμου (ελληνικό).
ΑΧ: Ψηφιακή συλλογή Αγιορειτικής Χαρτοθήκης.
ΟΑΜΚ: Οθωμανικό Αρχείο Μονής Κουτλουμουσίου.
ΟΑΜΞ: Οθωμανικό Αρχείο Μονής Ξενοφώντος.
ΟΑΜΣΠ: Οθωμανικό Αρχείο Μονής Σίμωνος Πέτρας.
BOA, TT 7: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, αρ. 7,
έτους 1478.
ΒΟΑ, TT 70: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, αρ. 70,
έτους 1519.
ΒΟΑ, TT 403: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, αρ.
403, έτους 1527.
ΒΟΑ, ΤΤ 723: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, αρ.
723, έτους 1613 (αντιγράφει το «κατάστιχο της δήμευσης» του 1568).
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