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Ρρολογικό ςθμείωμα
παροφςασ ζκδοςθσ
Θ κερμι ανταπόκριςθ των αναγνωςτϊν ςτο βιβλίο:
«Σοπωνφμια -οβα, -οβο, -ιςτα, -ιτςα» αωενόσ, και θ ωφςθ τθσ
τοπωνυμικισ ζρευνασ αωετζρου, ιταν οι βαςικζσ αιτίεσ για να
ςυνεχιςτεί θ εναςχόλθςι μασ με αυτοφ του είδουσ τα ηθτιματα
- πάντα ευαίςκθτα - που, ςε κάκε ευκαιρία, εκμεταλλεφονται
διάωοροι, για να πλιξουν τουσ Νεοζλλθνεσ και να τουσ
παρουςιάςουν ςτα μάτια τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ ωσ
ωενάκθ τθσ Λςτορίασ, ςαν ζνα αδειανό πουκάμιςο που λζει και
ο ποιθτισ.
.
.
Yπάρχει, όμωσ, ο Ελλθνιςμόσ και αντιςτζκεται και κα
προχωρά ςτο μζλλον, εωόςον οι Ζλλθνεσ δεν κα απεμπολοφν
τισ παραδόςεισ τουσ, εωόςον κα μακαίνουν για τισ ρίηεσ τουσ,
κα διδάςκονται από τθν ιςτορία τουσ, κα επιμζνουν ςτθν
υπζροχθ γλϊςςα τουσ και ςτα πιςτεφω τουσ, και κα
αγωνίηονται αταλάντευτα, με τισ αξίεσ που γζννθςε αυτόσ ο
τόποσ, για τθν πραγμάτωςθ του ιςτορικοφ τουσ πεπρωμζνου.
***
Καρπόσ, λοιπόν, αυτισ τθσ προςπάκειασ, που παρουςιάηεται
με τθν παροφςα βϋ ζκδοςθ, ιταν θ εφρεςθ κι άλλων ςτοιχείων
που τεκμθριϊνουν καλφτερα τισ απόψεισ, οι οποίεσ είχαν ιδθ
εκωραςτεί από το 2013, όταν για πρϊτθ ωορά αςχολθκικαμε
με το τοπωνυμικό χαλί τθσ πατρίδασ μασ, ςτο οποίο, δυςτυχϊσ,
επικάκεται πολλι διαςτρζβλωςθ και ωαλλμεράιεσ εμμονζσ,
που ζχουν οδθγιςει ςε κζςωατα και προκαταλιψεισ. Κζλω να
πιςτεφω ότι το παρόν κα ωανεί χριςιμο ςτουσ εν γζνει
ωιλζρευνουσ και ωιλομακείσ περί τα τοπωνυμικά ηθτιματα, και,
ςε όςουσ νοιάηονται βακιά για τθν πορεία αυτισ τθσ χϊρασ, ςε
χρόνουσ πονθροφσ, δφςκολουσ και διαλυτικοφσ.
28/1/2018, Βφρωνασ
Στάκθσ Αςθμάκθσ
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Ρρόλογοσ
προθγοφμενθσ ζκδοςθσ
Θ μεγάλθ ανταπόκριςθ των αναγνωςτϊν ςτο αρχικό
πόνθμα: «Ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ ςτα τοπωνφμια του
ελλθνικοφ χϊρου με κατάλθξθ -οβα, -οβο» με ϊκθςε να
αςχολθκϊ ξανά με το ςθμαντικό αυτό ηιτθμα.
Ειδικότερα, το παραπάνω βιβλίο, που εκδόκθκε ςτισ
αρχζσ του 2014, ςε περιοριςμζνο αρικμό αντιτφπων και
ουςιαςτικϊσ διανεμικθκε ςε δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ τθσ
Ρρωτεφουςασ και τθσ Ρεριωζρειασ, αναρτικθκε ςτο διεκνι
ιςτότοπο ISSUU και ςτο site: «Ιςτορικά του Παρναςςοφ» του
πατριϊτθ και ωίλου μου κ. Λουκά Ραπαλεξανδρι.
H επιςκεψιμότθτα ςτο εν λόγω βιβλίο είναι πράγματι
αξιοςθμείωτθ. Ωσ εκ τοφτου, αποωάςιςα να διευρφνω τον
κφκλο τθσ ζρευνάσ μου, εντάςςοντασ ς’ αυτιν και τα
τοπωνφμια με κατάλθξθ -ιςτα και -ιτςα. Αυτά είναι εξίςου
ςθμαντικά και πολυάρικμα, μαηί δε με τα -οβα, -οβο,
κεωροφνται «αὐθωρεί καὶ παραχρῆμα» ωσ ςλαβικά και
ςυγκροτοφν το κεωροφμενο “ςκλθρό” πυρινα των ςλαβικϊν
τοπωνυμίων ςτθ χϊρα μασ.
Με τθν ευκαιρία τθσ παροφςασ ζκδοςθσ, επανεξζταςα τθν
φλθ του αρχικοφ βιβλίου και ζτςι μπόρεςα να διορκϊςω
οριςμζνα λάκθ και αβλεψίεσ, που είχαν παρειςωρφςει ς’
αυτό.
***
Στο ςυμπλθρωματικό κομμάτι τθσ παροφςασ ζρευνασ
βοθκικθκα από γνϊςτεσ τθσ ςλαβικισ κουλτοφρασ, που
ζχουν τθ ρωςικι ωσ μθτρικι τουσ γλϊςςα.
Συγκεκριμζνα, για κζματα που αωοροφν ςτθν τοπωνυμικι
κατάλθξθ -ιτςα (-ica / -itsa) είχα τθν πολφτιμθ βοικεια τθσ
κασ Kamilla Yusupova, Adjunct Lecturer of Russian Language
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ςτο Τμιμα Σλαβικϊν Σπουδϊν τθσ Φιλοςοωικισ Σχολισ του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, τθν οποία ιδιαιτζρωσ ευχαριςτϊ.
Γιά τθν ακριβι ωωνθτικι απόδοςθ εκατοντάδων
ςλαβικϊν λζξεων, οι οποίεσ λιωκθκαν από το περίωθμο
ζργο: “Lexicon Palaeoslovenic Graeco - Latinum”, του
ςθμαντικοφ ςλαβιςτι Fr. Miklosich, κακϊσ και για άλλεσ
γλωςςικζσ διευκρινίςεισ είχα τθν αμζριςτθ βοικεια του
αγαπθτοφ ςυναδζλωου και ωίλου κ. Σζργιου Ραπαγεωργίου,
Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, που γεννικθκε, μεγάλωςε και
ςποφδαςε ςτθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ, τον οποίο, επίςθσ,
ευχαριςτϊ κερμά.
Ο ίδιοσ είχε τθν ευγενι καλοςφνθ να διατρζξει όλθ τθν
παροφςα εργαςία, όταν είχε πάρει τθν τελικι τθσ μορωι, και
οι εφςτοχεσ παρατθριςεισ του υπιρξαν για μζνα πολφτιμεσ.
Εξυπακοφεται ότι για όλα όςα, τελικϊσ, αναωζρονται ςτο
παρόν πόνθμα τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ωζρει ο
ςυγγραωζασ.
Επίςθσ, ευχαριςτϊ κερμά τθν κα Διμθτρα Καρλι, για τθν
πολφτιμθ βοικειά τθσ ςτθ δθμιουργία του πράγματι
καλαίςκθτου εξϊωυλλου του παρόντοσ βιβλίου.
Τζλοσ, ζχοντασ επίγνωςθ ότι τζτοιου είδουσ ζρευνεσ
παρότι δεν εξαντλοφν ποτζ το κζμα τουσ, εν τοφτοισ
μποροφν να αποβοφν χριςιμεσ, αωοφ προςωζρουν νζεσ
απόψεισ και ιδζεσ ςτθν τοπωνυμικι αναηιτθςθ. προςωζρω
με ιδιαίτερθ χαρά τθν παροφςα εργαςία ςτουσ ωίλουσ
αναγνϊςτεσ, που ζχουν τοπωνυμικά ενδιαωζροντα και
αντίςτοιχουσ προβλθματιςμοφσ.

16/10/2015, Βφρωνασ
Στάκθσ Αςθμάκθσ
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Ρρόλογοσ
αρχικισ ζκδοςθσ
Θ Τοπωνυμιολογία είναι ζνασ πολφ ιδιαίτεροσ και
.
ςθμαντικόσ επιςτθμονικόσ τομζασ παρότι δεν ζχει τθν αίγλθ
άλλων επιςτθμϊν, όπωσ π.χ. θ Λςτορία, θ Αρχαιολογία, θ
Εκνολογία και θ Λαογραωία, εντοφτοισ ςυνεργάηεται με
αυτζσ κακϊσ και με τθ Γλωςςολογία και τθν Τοπογραωία, για
να μπορζςει να ωζρει ςε πζρασ το ζργο τθσ.
Ρολλζσ ωορζσ, όμωσ, θ Τοπωνυμιολογία, προκειμζνου να
λφςει τουσ “γρίωουσ”' τθσ, παλεφει επίμονα και για πολφ
καιρό. Εξ αυτοφ του λόγου εκπζμπει μια ιδιαίτερθ γοθτεία,
που ελκφει πολλοφσ εραςιτζχνεσ ερευνθτζσ για να
δοκιμάςουν...“τθν τφχθ” τουσ και, δυςτυχϊσ, τισ πιο πολλζσ
ωορζσ με αμωίβολα αποτελζςματα.
Πποιοσ αςχολείται με τοπωνυμικά ηθτιματα καλό είναι
να ζχει πάντα υπόψθ του το ολιγοςζλιδο μεν, αλλά πολφ
ςθμαντικό βιβλίο: “Η Σοπωνυμιολογία και οι εφαρμογζσ
τθσ”, του Ραφλου Γεννθματά, ζκδοςθ του Τεχνικοφ
Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.), Ακινα 1984. Ρροςωπικά, το
κεωρϊ κάτι ςαν “ευαγγζλιο” ςτον τομζα τθσ
Τοπωνυμιολογίασ.
Στο εν λόγω βιβλίο, μεταξφ των άλλων, παρατίκενται δζκα
(10) τοπωνυμικοί νόμοι, ι διαωορετικά κα ζλεγα δζκα (10)
τοπωνυμικζσ εντολζσ, που κάκε ερευνθτισ ςε τζτοιου είδουσ
κζματα πρζπει να ακολουκεί και να μθν παραβαίνει,
διαωορετικά οι όποιεσ ερμθνείεσ του κα πζςουν αργά ι
γριγορα ςτθν... “τοπωνυμικι γζεννα”.
Συγκεκριμζνα, οι νόμοι που διζπουν τθν τοπωνυμικι
ζρευνα είναι οι ακόλουκοι:
1οσ.“Θ ερμθνεία ενόσ ςυμβόλου, με ζννοια ςκοτεινι, που
προζρχεται από τα βάκθ των χρόνων, όπωσ είναι θ λζξθ που
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αντιπροςωπεφει το τοπωνφμιο, δθλαδι θ ωανζρωςθ τθσ
ςθμαςίασ και λειτουργικότθτάσ του, απαιτεί πρωταρχικά τθν
επίςκεψθ και κεϊρθςθ του τοπίου, όπου γεννικθκε και
άνκιςε το τοπωνφμιο.”
2οσ.“Γνιςιο είναι το τοπωνφμιο, εωόςον είναι το όνομα, το
οποίο δόκθκε από το λαό που πρϊτοσ χρθςιμοποίθςε και
πρϊτοσ χαρακτιριςε τον τόπο, και ασ μθν είναι ωανερι θ
ςθμαςία του ςτουσ μεταγενζςτερουσ.”
3οσ.“Θ γνθςιότθτα και θ ερμθνεία ενόσ τοπωνυμίου
εξετάηεται κατά το χρόνο τθσ ονοματοκεςίασ και με τισ τότε
ωυςιογραωικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ.”
4οσ.“Θ ερμθνεία ενόσ τοπωνυμίου γίνεται πάντοτε
ςφμωωνα με τουσ ωκογγικοφσ κανόνεσ τθσ γλϊςςασ του
ονοματοκζτθ, αλλά ςυγχρόνωσ ςφμωωνα και με τισ
εκωραςτικζσ ςυνικειεσ αυτοφ, όπωσ αυτζσ ωαίνονται ςτθν
ιςτορικι και λαϊκι παράδοςθ τθσ περιοχισ. ”
5οσ.“ζνα τοπωνφμια ςε μια χϊρα είναι μόνο εκείνα που
δθμιοφργθςαν και ζκεςαν ξζνοι λαοί με τα δικά τουσ
γλωςςικά ςτοιχεία.”
6οσ. Αντίκετα ςτον προθγοφμενο νόμο: “Ψοπωνφμια μιασ
χϊρασ με ξενικά γλωςςικά ςτοιχεία, αλλά τα οποία
δθμιοφργθςε και ζκεςε ο λαόσ τθσ Χϊρασ αυτισ δεν είναι
ξενικά.”
7οσ.“Ψα τοπωνφμια μιασ Χϊρασ ςε μεγάλθ πλειονότθτα
ζχουν ομοιογζνεια και ομοιομορωία.”
8οσ.“Εωαρμογι τοπωνυμίου ςε μια κζςθ νοείται όχι μόνο
ο γεωμετρικόσ (τοπογραωικόσ) προςδιοριςμόσ αυτοφ ςτο
ζδαωοσ, αλλά και θ ςφνδεςθ και ςυναρμολόγθςθ αυτοφ προσ
τα ςτοιχεία με τα οποία δθλϊνεται θ αρμονικι ςυνφπαρξθ
του τοπωνυμίου προσ το περιβάλλον τθσ κζςθσ του, τόςο ςτο
χρόνο που εξετάηεται όςο και ςε κάκε χρόνο, παρελκόντα
και μεταγενζςτερο.”
9οσ.“Ψο τοπωνφμιο αποτελεί μια ενότθτα ςφμωυτθ με τον
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ονοματοκζτθ του.”
10οσ.“Ψο τοπωνφμιο, ωσ γεγονόσ, περιζχει τρία χωριςτά
ςτοιχεία: το ςφμβολο (λζξθ ι αντικείμενο *ςταυρόσ, βράχοσ]),
τθν ζννοια του ςυμβόλου και τθ ςθμαςία του τοπωνυμίου, θ
οποία ωσ εξωγλωςςικό ωαινόμενο ςχθματίηεται από
τοπικοφσ παράγοντεσ και μόνον.”
***
Ρροκειμζνου λοιπόν να ερμθνεφςουμε κάποια τοπωνφμια,
χωρίσ να παραβοφμε τουσ παραπάνω νόμουσ, κα πρζπει,
αωοφ πρϊτα τα κατανοιςουμε, να προχωριςουμε ςε
αυτοψία τουσ, για τθ μελζτθ τθσ γεωμορωίασ ωυςιογραωίασ των τοποκεςιϊν τουσ, αωινοντασ ςτο τζλοσ
τθ γλωςςικι ερμθνεία τουσ, ζχοντασ όμωσ εξοπλιςκεί από
πριν με τισ τοπικζσ ιςτορίεσ και παραδόςεισ των περιοχϊν,
μζςα ςτισ οποίεσ τα υπόψθ τοπωνφμια άνκιςαν και
διαςϊκθκαν.
Στθν παροφςα μελζτθ που αωορά μια μόνο κατθγορία
τοπωνυμίων, όπωσ και ο ςχετικόσ τίτλοσ αναωζρει, αρχικά
ζγινε προςπάκεια να κατανοθκοφν αυτά, ςτθ ςυνζχεια δε
πραγματοποιικθκε αυτοψία των τοποκεςιϊν τουσ, όχι μζςω
δια ηϊςθσ επίςκεψθσ, αλλά μζςω του ςφγχρονου
διαδικτυακοφ εργαλείου, που λζγεται “Google Earth”.
Ρράγματι, μζςω του εν λόγω προγράμματοσ κάποιοσ
μπορεί να κάνει τθλεπιςκόπθςθ από το γραωείο του ςε
οποιαδιποτε γεωγραωικι περιοχι τθσ γθσ επικυμεί, και ζτςι
να δει τθ γεωμορωία τθσ, τθ βλάςτθςι τθσ, τουσ οικιςμοφσ
τθσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ εν γζνει με πολφ μεγάλθ ακρίβεια
και κάκε άνεςθ.
Τζλοσ, λιωκθκε υπόψθ θ ιςτορία που κατά κάποιο τρόπο
ςυνδζει πολλά από αυτά τα τοπωνφμια, ανατρζχοντασ ςτο
πολφτιμο ζργο του Αςτζριου Ι. Κουκοφδθ: “Μελζτεσ για
τουσ Βλάχουσ”, Εκδόςεισ Ηιτροσ, Κεςςαλονίκθ 2000, το
οποίο τιμικθκε με βραβείο Ακαδθμίασ Ακθνϊν.
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Ειδικότερα, ανζτρεξα ςτον τόμο: “Οι Μθτροπόλεισ και θ
Διαςπορά των Βλάχων”. Από τον εν λόγω τόμο ζχουν
αντλθκεί τα περιςςότερα ςτοιχεία που αναωζρονται ςτο
επόμενο κεωάλαιο (Ειςαγωγι) τθσ παροφςασ εργαςίασ και
ωσ εκ τοφτου ιδιαίτερα ευχαριςτϊ τον αξιότιμο αυτό
ςυγγραωζα.
Βεβαίωσ, δεν κατζςτθ δυνατι θ ςυγκζντρωςθ και
αξιολόγθςθ χριςιμων τοπικϊν ιςτοριϊν και παραδόςεων
κάκε ενδιαωερόμενου τόπου, πράγμα που κα βοθκοφςε ςτο
να διευκρινιςτοφν ακόμα καλφτερα τα κζματα, για τα οποία
δθμιουργοφνται κάποιεσ αμωιβολίεσ.
Μια τζτοια προςπάκεια απαιτοφςε μεγάλο αρικμό
επιςκζψεων ςε όλο ςχεδόν τον ελλαδικό χϊρο από τθ
Λακωνία - Μεςςθνία μζχρι τθν Ιπειρο, Ανατολικι
Μακεδονία και Κράκθ, πράγμα ακατόρκωτο για μζνα.
Ζρευνα, όμωσ, ςθμαίνει, πρϊτα απ’ όλα, να μθν
επαναπαφεςαι ςε απαντιςεισ που ζχουν δοκεί μζχρι τϊρα
από άλλουσ. Είναι, δθλαδι, μια διαρκισ αναηιτθςθ, γιατί θ
ςτρζβλωςθ τθσ αλικειασ για ζνα πράγμα, ηιτθμα ι ςυμβάν
με το πζραςμα του χρόνου μπορεί να γίνει τόςο μεγάλθ,
ϊςτε να μθν ζχει καμία ςχζςθ το υποτικζμενο ωσ αλθκζσ με
αυτό που όντωσ κάποτε υπιρξε ι ςυνζβθ.
Εκτόσ από τθ λικθ, που γενικϊσ αμβλφνει και ιςοπεδϊνει
τα πράγματα, καιροωυλακτεί και θ ςκοπιμότθτα, για να
δϊςει τθ δικι τθσ υπερβάλλουςα διάκλαςθ, δεδομζνου ότι
υπάρχει πάντα θ κακοβουλία πολλϊν ξζνων και όχι μόνον,
αναωορικά με τα ξενόγλωςςα ι άλλα τοπωνφμια του
ελλθνικοφ χϊρου που είναι απλϊσ ''κακόθχα'', οι οποίοι
καραδοκοφν να ρίξουν τα ανκελλθνικά τουσ βζλθ.
Ζχω, βεβαίωσ, επίγνωςθ αναωορικά με τισ παγίδεσ και
τουσ “αντικατοπτριςμοφσ” που κρφβει μια τζτοιου είδουσ
ζρευνα, διότι, πράγματι, πολλζσ ωορζσ, ενϊ νομίηεισ ότι
πλθςίαςεσ τθν πολυπόκθτθ ''ερμθνευτικι όαςθ'', βρίςκεςαι,
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εξουκενωμζνοσ, μακριά ςε ''υψθλοφσ ερμθνευτικοφσ
αμμόλοωουσ''.
Ρροχϊρθςα, όμωσ, ςτθν παροφςα πρόταςθ πιςτεφοντασ
ότι αυτι μπορεί να ςυνειςωζρει κάποιο χριςιμο υλικό ςε
άλλουσ πιο ζμπειρουσ περί τα τοπωνυμικά. Αυτοί, αωοφ
εντοπίςουν τα τυχόν λάκθ και τα διορκϊςουν ι τισ τυχόν
ελλείψεισ και τισ ςυμπλθρϊςουν, και εωόςον αποδεχτοφν
κάποια ορκά ςυμπεράςματα, κα δομιςουν εν τζλει πιο
ςτζρεα τθν ερμθνεία των υπόψθ τοπωνυμίων, τα οποία
αποτελοφν ζτςι και αλλιϊσ μια πάρα πολφ ενδιαωζρουςα και
ςθμαντικι κατθγορία μζςα ςτο βαλκανικό τοπωνυμικό
ςφμπαν.
Εν πάςθ περιπτϊςει, θ παροφςα εργαςία δεν ωιλοδοξεί
να δρζψει επιςτθμονικζσ δάωνεσ οφτε προςωζρει μια
οριςτικι και βζβαιθ ερμθνεία των τοπωνυμίων με τα οποία
καταπιάνεται, πράγμα που απαιτεί άλλωςτε ςυλλογικι
προςπάκεια. Αυτό που κομίηει, όμωσ, είναι μια πρόςκετθ
κεϊρθςθ των τοπωνυμίων με κατάλθξθ -οβα, -οβο, τα οποία
μζχρι τϊρα ζχουν καταλογιςτεί ςυλλιβδθν και αβαςάνιςτα
ωσ ςλαβικά και ζχουν ωζρει ςτρεβλϊςεισ ςτθν τοπωνυμικι
ζρευνα του ελλθνικοφ χϊρου.
Κλείνοντασ, κζλω να ευχαριςτιςω κερμά τον κ.
Χαράλαμπο Ν. Ραπαλουκά, εκλεκτό Βοιωτό ςυγγραωζα, για
τθν πρόκυμθ και αωιλοκερδι βοικειά του ςτθ ςελιδοποίθςθ
του παρόντοσ, και βεβαίωσ τον αγαπθτό ωίλο Νίκο
Ταςιόπουλο, Ρρόεδρο του Συνδζςμου Συγγραωζων Λογοτεχνϊν Βοιωτίασ, ακοφραςτο ερευνθτι - ςυγγραωζα ςε
κζματα βοιωτικά και όχι μόνο, που αωενόσ με ενκάρρυνε να
προχωριςω ςτθν παροφςα ζκδοςθ, αωετζρου δε με
ςφςτθςε ςτον κ. Χαράλαμπο Ραπαλουκά.

23/11/2013, Βφρωνασ
Στάκθσ Αςθμάκθσ
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Ειςαγωγι
Στο πλθκυςμιακό πολυϊνυμο του ελλθνικοφ χϊρου για τθν
περίοδο που ξεκινάει τον όγδοο (8ο) αιϊνα, ο οποίοσ
ςθματοδοτεί, ουςιαςτικά, τισ ςλαβικζσ εποικίςεισ μζχρι τθν
Ρελοπόννθςο και ωτάνει ζωσ το 1923, με τθν ανταλλαγι
πλθκυςμϊν μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ, υπάρχουν οι εξισ
πρόςκετοι όροι με τθ χρονικι ςειρά που εμωανίςτθκαν:
 ο βλάχικοσ,
 ο ςλαβο-βουλγαρικόσ,
 ο αρβανίτικοσ,
 ο τουρκικόσ και τζλοσ
 ο ιωνικόσ-κρακικόσ-ποντιακόσ.
Αυτά τα πλθκυςμιακά μονϊνυμα ζχουν ςίγουρα
διαωορετικοφσ ςυντελεςτζσ, διαωορετικζσ μεταβλθτζσ και
διαωορετικοφσ εκκζτεσ.
Εάν κάποιοσ είχε τθ δυνατότθτα να εκτιμιςει ςε
ικανοποιθτικό βακμό τουσ παραπάνω όρουσ και παράγοντεσ,
κα μποροφςε επίςθσ να κατανοιςει και το βακμό ωυλετικισ
κράςθσ του λαοφ μασ. Αυτό, βεβαίωσ, είναι ακατόρκωτο, και
επομζνωσ κα πρζπει να γίνονται προςπάκειεσ τουλάχιςτον
τζτοιεσ, ϊςτε οι όποιεσ προςεγγίςεισ ςτα ευαίςκθτα αυτά
ηθτιματα να είναι ςε ςωςτι κατεφκυνςθ, για να μθ
δθμιουργοφνται λακεμζνεσ εντυπϊςεισ και εξάγονται
.
αυκαίρετα ςυμπεράςματα ειδικότερα μάλιςτα όςον αωορά
τισ ςλαβικζσ διειδφςεισ και εποικίςεισ ςτον ελλθνικό χϊρο
κατά τουσ ςκοτεινοφσ μζςουσ χρόνουσ, για τισ οποίεσ ζχουν
κατά καιροφσ γραωεί πολλζσ υπερβολζσ, χωρίσ καμμία
αυςτθρι τεκμθρίωςθ, όπωσ απαιτεί θ ςφγχρονθ
ιςτοριογραωία αλλά και θ ανκρωπολογία.
Και επειδι το παρόν πόνθμα αςχολείται αποκλειςτικά με
τοπωνυμικά κζματα, κα εςτιάςουμε ςε οριςμζνα μόνο
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ςθμεία, για να επιςθμάνουμε, ζςτω και ακροκιγϊσ, κάποιεσ
από τισ υπερβολζσ που λζγονται και γράωονται από
οριςμζνουσ που αςχολοφνται περί τα ςλαβικά. Ειδικότερα:
1. Οριςμζνοι ιςχυρίηονται ότι επειδι ςτθ Ηϋ Οικουμενικι
Σφνοδο τθσ Νικαίασ, που ςυγκάλεςε θ αυτοκράτειρα Ειρινθ
το 787μ. Χ., ολόκλθροσ ο χερςαίοσ ελλαδικόσ χϊροσ, δθλαδι
χωρίσ να λθωκοφν υπόψθ τα Λόνια νθςιά, θ Εφβοια και τα
νθςιά του Αιγαίου κακϊσ επίςθσ θ Κεςςαλονίκθ και θ
Καβάλα, εκπροςωπικθκε από 4 επιςκόπουσ όλουσ κι όλουσ,
ςε αντίκεςθ με τθν Κριτθ και τθ Σικελία που ζςτειλαν
αντίςτοιχα 11 και 9 επιςκόπουσ, αυτό, κατά τθ γνϊμθ τουσ,
δείχνει ότι ο χερςαίοσ ελλθνικόσ χϊροσ είχε καταλθωκεί
πλιρωσ από τουσ Σλάβουσ.
Δεν λαμβάνουν, όμωσ, υπόψθ το γεγονόσ ότι θ εν λόγω
περιοχι, που ιταν μάλιςτα και θ πλζον απομωνομζνθ, δεν
είχε ακόμα καλά - καλά εκχριςτιανιςτεί εκείνθ τθν εποχι,
πζρα, βεβαίωσ, και από τισ δφςκολεσ και επικίνδυνεσ
ςυνκικεσ μετακίνθςθσ που επικρατοφςαν τότε ςτα μζρθ
αυτά. Συγκεκριμζνα και ενδεικτικά:
α)Θ περιοχι τθσ Μάνθσ ακολουκοφςε τθν αρχαία
κρθςκεία μζχρι και τθν εποχι του αυτοκράτορα Βαςιλείου Αϋ
(δεφτερο μιςό 9ου αιϊνα). Στο «Υερί κεμάτων» του
Κωνςταντίνου Ρορωυρογζνθτου ςθμειϊνεται: «Ἰστέον ὅτι οἱ
τοῦ κάστρου Μαΐνης οἰκήτορες οὐκ εἰσίν ἀπό τῆς γενεᾶς
τῶν προρρηθέντων κλάβων, ἀλλά ἐκ τῶν παλαιοτέρων
Ρωμαίων, οἵ καὶ μέχρι τοῦ νῦν παρά τῶν ἐντοπίων
Ἕλληνες προσαγορεύονται διά τὸ ἐν τοῖς προπαλαιοῖς
χρόνοις εἰδωλολάτρας εἶναι καὶ προσκυνητάς τῶν
εἰδώλων κατά τοὺς παλαιούς Ἕλληνας, οἵτινες ἐπί τῆς
βασιλείας τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες
Φριστιανοί γεγόνασιν».
β)Από τὴν ζκκεςθ: «Πελζτθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ
τοῦ Παλιακοῦ κόλπου» του κακθγθτι Κ. Χ. Μακρόπουλου
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μακαίνουμε ότι από αναωορζσ του Ρροκόπιου, Ευάγριου κι
άλλων βυηαντινϊν ςυγγραωζων το 551 ι το 552 μ.Χ.
ςυνζβθςαν μεγάλοι ςειςμοί ςτθ Βοιωτία, τθν Αχαΐα, τον
Κριςςαίο πεδίο(Φωκίδα) και τθ Φκιϊτιδα. Από το ςειςμό δε
που ςυνζβθ ςτθ Βοιωτία, τθν εποχι εκείνθ και μάλιςτα
περίοδο χειμϊνα κατά τθ διάρκεια μιασ Διονυςιακισ
γιορτισ1, θ οποία γινόταν κάκε δφο χρόνια ςτον Ραρναςςό,
χάκθκαν πολλοί ςε χάςμα που άνοιξε ξαωνικά από το ςειςμό
αυτό.
Από τισ παραπάνω ενδεικτικζσ αναωορζσ για τα
κρθςκευτικα ζκιμα ςτθ Μάνθ και ςτον Ραρναςςό μποροφμε
εφλογα να εικάςουμε ότι και άλλεσ περιοχζσ του ελλαδικοφ
χϊρου, τθν εποχι εκείνθ, κρατοφςαν ακόμα τθν αρχαία
κρθςκεία τουσ. Επομζνωσ, μπορεί να κατανοθκεί
ευκολότερα θ περιοριςμζνθ ςυμμετοχι επιςκόπων τθσ
Χζρςου Ελλάδασ ςτθν υπόψθ ςφνοδο και άρα δεν πρζπει να
ςυμπεραίνεται υποχρεωτικά θ εξαωάνιςθ του ελλθνικοφ
ςτοιχείου, λόγω τθσ κακόδου των Σλάβων.
2. Κάποιοι άλλοι μελετθτζσ κεωροφν ότι, με τθν ζναρξθ
τθσ βαςιλείασ του αυτοκράτορα Θρακλείου, οπότε και
άρχιςε ο εποικιςμόσ τθσ Βαλκανικισ χερςονιςου, θ
αυτοκρατορία ζχαςε τον ζλεγχο πρϊτα του δυτικοφ μζρουσ
τθσ ελλαδικισ χερςονιςου και ςτθ ςυνζχεια ζχαςε τον
ζλεγχο και του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ, με τθν εξαίρεςθ τθσ
Κεςςαλονίκθσ, τθσ Αττικισ και τθσ ανατολικισ ακτισ τθσ
1

Ρράγματι, ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ, κάκε δυο ζτθ, το μινα
Ροςειδεϊνα (αρχζσ Δεκζμβρθ - αρχζσ Γενάρθ) ςτο Κωρφκιον Άντρον
ςτον Ραρναςςό (κοντά ςτο ςθμερινό Λιβάδι Αράχοβασ) γίνονταν
τελετζσ προσ τιμι του κεοφ Διονφςου, ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν
γυναίκεσ και από τθν Ακινα, οι λεγόμενεσ Κυιάδεσ, οι οποίεσ μζςα
από οργιαςτικοφσ τελετουργικοφσ χοροφσ ζωταναν ςε ζκςταςθ, όπωσ
και οι Μαινάδεσ, και πολλζσ από αυτζσ χάνονταν μζςα ςτα παγωμζνα
ωαράγγια του Ραρναςςοφ.
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Ρελοποννιςου. Και μάλιςτα ςε αυτό κατά τθ γνϊμθ τουσ
ςυνθγορεί το γεγονόσ ότι θ επιωανειακι πυκνότθτα των
ςλαβικϊν τοπωνυμίων είναι ςχεδόν διπλάςια ςτο δυτικό
μζροσ απ’ ότι ςτο ανατολικό. Εδϊ, όμωσ, κα πρζπει να
ζχουμε υπόψθ ότι τα ξενόγλωςςα τοπωνφμια τῆσ Δυτικισ
Ελλάδασ (Θπείρου, Δυτικισ Στερεάσ και Δυτικισ
Ρελοποννιςςου) δεν είναι όλα ςλαβικά, διότι, όπωσ κα
δοφμε ςτθ ςυνζχεια, ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό τουσ ζχουν
λατινικι(βλάχικθ) προζλευςθ.
3. Είναι ςθμαντικό να εξεταςτεί κάποτε από τουσ ειδικοφσ
ιςτορικοφσ θ εγκυρότθτα των μεςαιωνικϊν πθγϊν και
αναωορϊν που ςχετίηονται με τισ ςλαβικζσ διειςδφςεισ ςτον
ελλθνικό χϊρο, γιατί οι περιςςότερεσ από αυτζσ είναι
γενικόλογεσ, γεμάτεσ υπερβολζσ, χωρίσ καμία τεκμθρίωςθ,
με ςτοιχεία και αρικμοφσ που ωαίνονται με τθν πρϊτθ ματιά
υπερβολικά ζωσ και εξωπραγματικά, γραμμζνεσ πολλζσ
ωορζσ από ανϊνυμουσ ι από εκκλθςιαςτικοφσ ςυγγραωείσ
με ςκοπό μάλλον τον εντυπωςιαςμό, προκειμζνου να
ενεργοποιθκοφν ίςωσ τα αντανακλαςτικά τθσ βυηαντινισ
διοίκθςθσ απζναντι ςτουσ κινδφνουσ που διζτρεχε τότε θ
αυτοκρατορία από τουσ γείτονζσ τθσ.
Κα αναωζρουμε λοιπόν τα παρακάτω αντιπροςωπευτικά
παραδείγματα:
α)Ο (Άγιοσ) Ιςίδωροσ τθσ Σεβίλλθσ γράωοντασ γφρω ςτο
630 μ.Χ. μασ πλθροωορεί ότι ςτα πρϊτα χρόνια τθσ
βαςιλείασ του Θράκλειου «…Sclavi Graeciam Romanis
tulerunt…», δθλαδι, «οι Χλάβοι πιραν τθν Ελλάδα από τουσ
Φωμαίουσ». Ὁ εν λόγω ςυγγραωζασ γεννικθκε μεταξφ των
ετϊν 565 - 570 μ.Χ. ςτθν Καρκαγζνθ τθσ Λςπανίασ, ζηθςε και
πζκανε ςτθ Σεβίλλθ το 636 μ.Χ. Μδρυςε και οργάνωςε πολλά
μοναςτιρια και ζχτιςε κεολογικι ςχολι για τθν μόρωωςθ
των κλθρικϊν, ςτθν οποία ςυχνά δίδαςκε και ο ίδιοσ. Καμία
πτυχι τθσ γνϊςθσ δεν του ιταν αδιάωορθ ι ξζνθ, γι’ αυτό
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και δίδαξε και ζγραψε κείμενα όλων των τότε γνωςτϊν
επιςτθμϊν. Στθ ςυγκεκριμζνθ όμωσ περίπτωςθ, πϊσ ο άγιοσ
αυτόσ ςυγγραωζασ, γζροντασ πια και ευριςκόμενοσ πάντα
ςτθν Λςπανία είχε ακριβι εικόνα για τισ ςλαβικζσ διειςδφςεισ
ςτθν Βυηαντινι αυτοκρατορία, ϊςτε να γράωει με τόςο
απόλυτο τρόπο;
β)O ανϊνυμοσ Θεςςαλονικζασ ςυγγραφζασ των
«Θαυμάτων του Αγίου Δθμθτρίου», γράωοντασ περί το 680
μ.Χ. περιγράωει τθ Κεςςαλονίκθ ςαν «Φωμαϊκι νθςίδα ςε
ςλαβικι κάλαςςα».
Τα «Καφματα» είναι ςτθν πραγματικότθτα 2 βιβλία
γραμμζνα από δφο διαωορετικοφσ ανϊνυμουσ ςυγγραωείσ.
Θ πρϊτθ ςειρά καυμάτων περιγράωει τθν Αβαροςλαβικι
πολιορκία τθσ πόλθσ το 586 μ.Χ.(δθλαδι γεγονότα που
ζλαβαν χϊρα 100 περίπου χρόνια πριν από αυτόν), ενϊ θ
δεφτερθ ςειρά καυμάτων περιγράωει τθ μεγάλθ ςλαβικι
πολιορκία τθσ πόλθσ το 677 μ.Χ., δθλαδι ςφγχρονά του
γεγονότα, ςτα οποία, λογικά, κα ιταν και αυτόπτθσ μάρτυσ.
Θ ωράςθ, όμωσ, «Φωμαϊκι νθςίδα ςε ςλαβικι κάλαςςα»
μοιάηει να είναι περιςςότερο ωράςθ λογοτζχνθ ι
ςυναξαριςτι παρά ωράςθ ιςτορικοφ. Μςωσ περιγράωοντασ
ζτςι, λογοτεχνικά, μόνο τθν πολιορκία τθσ Κεςςαλονίκθσ, και
μθ υποννοϊντασ δθλαδι ςλαβικι εποίκθςθ, ςκόπευε με
αυτόν τρόπο να ευαιςκθτοποιιςει τθν πρωτεφουςα τθσ
Αυτοκρατορίασ για να αναλάβει ςφντονα μζτρα, ϊςτε να μθ
χακεί θ ςυμπρωτεφουςα και πζςει ςε χζρια αλλοωφλων.
γ)Ο Θεοφάνθσ Ομολογθτισ (760 - 818 μ.Χ.) Βυηαντινόσ
μοναχόσ (θγοφμενοσ) και χρονογράωοσ, υπζρμαχοσ τθσ
εικονολατρίασ γράωει ςτθ «Χρονογραωία» του, για το ζτοσ
784 μ.Χ., «Σούτῳ τῷ ἔτει εἰρηνεύσασα Εἰρήνη μετὰ τῶν
Ἀράβων καὶ ἄδειαν εὑροῦσα ἀποστέλλει ταυράκιον τὸν
πατρίκιον
καὶ λογοθέτην τοῦ ὀξέος δρόμου μετὰ
δυνάμεως πολλῆς κατὰ τῶν κλαυινών ἐθνῶν. Καὶ
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κατελθὼν ἐπὶ Θεσσαλονίκη καὶ Ἑλλάδα ὑπέταξε πάντας
καὶ ὑποφόρους ἐποίησε τῇ βασιλείᾳ. Εἰσῆλθε δὲ καὶ ἐν
Πελοποννήσῳ καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν καὶ λάφυρα
ἤγαγε τῇ τῶν Ῥωμαίων βασιλείᾳ».
Αν ςκεωτοφμε, όμωσ, ότι θ αυτοκράτειρα Ειρινθ είχε
υπογράψει ειρινθ με τουσ Άραβεσ με ταπεινωτικοφσ όρουσ
και ο πατρίκιοσ Σταυράκιοσ (που ιταν ευνοφχοσ ςφμβουλόσ
τθσ) δεν ιταν ό,τι καλφτερο για να θγθκεί ςτρατιωτικισ
εκςτρατείασ, δεδομζνου ότι θ άνοδόσ του ςτο αξίωμα του
«λογοκζτθ του δρόμου», είχε προκαλζςει μεγάλεσ
αντιδράςεισ ςτο ςτρατό, με πρϊτθ ςυνζπεια τθν αυτομολία
του ςτρατθγοφ των Βουκελλαρίων Τατηάτθ προσ ςτουσ
.
Άραβεσ ςυμπεραίνουμε ότι θ υποταγι των Σλάβων τθσ
Ελλθνικισ χερςονιςου ιταν μάλλον μια πολφ ςφντομθ και
εφκολθ υπόκεςθ, πράγμα που δείχνει ςτθν ουςία μικρι
κλίμακα ςλαβικισ διείςδυςθσ ςτον κυρίωσ ελλθνικό χϊρο
μζχρι τθν εποχι εκείνθ κατά τθν οποία, εξάλλου, είχαν
οριςτικοποιθκεί κατά το μάλλον ι ιττον οι ςλαβικζσ
διειςδφςεισ ςτθν Ελλάδα.
Οι υπερβολζσ του Κεοωάνθ μποροφν να ανιχνευκοφν και
ςτισ αναωορζσ του ςχετικά με τισ εγκαταςτάςεισ Σλάβων ςτθ
Βικυνία τθσ Μικράσ Αςίασ από τθ βυηαντινι διοίκθςθ ςε δυο
από τισ τρεισ περιπτϊςεισ που καταγράωει. Συγκεκριμζνα
αναωζρει ότι :
i)Το 688 μ.Χ. ο αυτοκράτορασ Λουςτινιανόσ Βϋ «ο
Φινότμθτοσ» εκςτράτευςε εναντίον των Σκλαβθνιϊν ςτα
ανατολικά τθσ Κεςςαλονίκθσ και μετζωερε ζναν μεγάλο
αρικμό Σλάβων ςτθ Βικυνία. Από αυτοφσ δθμιουργικθκε ζνα
ςϊμα 30.000 ςτρατιωτϊν, οι 20.000 από τουσ οποίουσ
αυτομόλθςαν προσ τουσ Άραβεσ. Εξοργιςμζνοσ τότε ο
«Φινότμθτοσ» κατζςωαξε τουσ άλλουσ 10.000.
Συριακζσ πθγζσ, όμωσ, δίνουν τον αρικμό 7.000 για τουσ
Σλάβουσ που αυτομόλθςαν ςτουσ Άραβεσ. Επομζνωσ, το
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ςϊμα των Σλάβων ωοιδεράτων (foederati) του «Φινότμθτου»
πρζπει να ιταν πολφ μικρότερο.
ii) Το 762 μ. Χ. επί αυτοκράτοροσ Κωνςταντίνου Εϋ, του
επονομαηόμενου «Ξοπρϊνυμου», ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
Σλάβων από τα εδάωθ που ανικαν ςτο βουλγαρικό κράτοσ
αυτομόλθςαν προσ το Βυηάντιο και κατζλθξαν ςτθν περιοχι
του ποταμοφ Αρτάνα ςτθ Β. Δ. Μικρά Αςία (Βικυνία).
Ειδικότερα ςθμειϊνει: «κλαβηνῶν γένη τῆς ἑαυτῶν
μεταναστάσαντα γῆς φυγάδες διαπερῶσι τὸν Εὔξεινον
συνετέλει δὲ αὐτῶν τὸ πλῆθος ἄχρι καὶ εἰς ἀριθμόν ὀκτώ
καὶ διακοσίας χιλιάδας καὶ πρὸς τὸν ποταμόν ὅς Ἀρτάνας
καλεῖται».
Σίγουρα ο αρικμόσ 208.000 δεν είναι απλά υπερβολικόσ,
αλλά εξωπραγματικόσ, αν ςκεωτεί κανείσ ότι ςτα χρόνια τῆσ
βαςιλείασ του Κωνςταντίνου Εϋ (741 - 775) ο πλθκυςμόσ τθσ
Βαςιλεφουςασ δεν ξεπερνοφςε τισ 350 με 400 χιλιάδεσ
κατοίκουσ. Επομζνωσ, κα ιταν εντελϊσ άςτοχο και παράλογο
θ βυηαντινι διοίκθςθ να επιτρζψει εγκατάςταςθ ςτθν
απζναντι ακτι από τθν πρωτεφουςα τθσ αυτοκρατορίασ, ςτθ
Βικυνία, μιασ τόςο μεγάλθσ πλθκυςμιακισ ομάδασ, εν
δυνάμει εχκρικισ.
δ)Κάποιοσ πάλι ανϊνυμοσ ςχολιαςτισ του Στράβωνα
ζγραψε κατά το πρϊτο μιςό του 10ου αιϊνα (900 - 950μ.Χ.),
ζχοντασ ωαίνεται υπόψθ του ωσ πθγι τα αναωερόμενα
ςχετικά με τουσ Σλάβουσ ςτο ζργο: «Υερί Κεμάτων» του
Κωνςταντίνου Ρορφυρογζννθτου, τα εξισ: «Καὶ νῦν δὲ
πᾶσαν Ἤπειρον καὶ Ἑλλάδα σχεδὸν καὶ Πελοπόννησον
καὶ Μακεδονίαν κύθαι κλάβοι νέμονται».
Αν, όντωσ, ζτςι είχαν τα πράγματα ςτθν εποχι του, κα
ζπρεπε, πενιντα περίπου χρόνια αργότερα, ο Βαςίλειοσ ο
Βουλγαροκτόνοσ, που δεν είχε αωιςει γωνιά ςτθ Βαλκανικι
και ςτθν Αςία, χωρίσ να πολεμιςει εναντίον των εχκρϊν τθσ
αυτοκρατορίασ, να είχε εκςτρατεφςει και ςτθν Ιπειρο και
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ςτθν Ρελοπόννθςο εναντίον των εκεί Σλάβων, αλλά τζτοιεσ
επιχειριςεισ δεν αναωζρονται πουκενά. Αντίκετα,
αναωζρεται θ επίςκεψι του ςτθν Ακινα, για να γιορτάςει το
κρίαμβό του για τισ νίκεσ του απζναντι ςε Σζρβουσ και
Βουλγάρουσ ςτθ Βαλκανικι, και το προςκφνθμά του ςτθν
«Υαναγία τθν Ακθνιϊτιςςα» ςτον Ραρκενϊνα.
Επίςθσ, πόςο άραγε ςθμαντικι και κρίςιμθ μπορεί να
κεωρθκεί θ αναωορά τοφ ίδιου ανϊνυμου ςχολιαςτι για το
Αχαϊκό Φιγιο και τθ Χαλκίδα απζναντι τθσ Ράτρασ που ςτα
χρόνια του οι Σλάβοι αποκαλοφςαν αντίςτοιχα Βελβίςκο και
Βαράςοβα («Περὶ Πατρῶν τῆς Πελοποννήσου πόλεως
περὶ τὸ Ἀχαϊκὸν Ῥήγιον, ὁ νῦν Βελβίσκον κλαβινοί
καλοῦσιν…. Φαλκίδα δὲ τὴν ἀρτίως Βαράσαβαν, ὕφ’ ἥν
καὶ πολίχνιόν ἔστιν Ἀντίπατραι καλούμενον, καθότι καὶ
τὰς Πάτρας ἔχει ἀπεναντίον»);
Είχε μάλιςτα τθν «αωζλεια» να τονίςει το γεγονόσ ότι ςτθ
Δυτικι Ρελοπόννθςο δεν διαςϊηονταν ςτα χρόνια του τα
αρχαία ονόματα των Υιςςατϊν, Ξαυκϊνων και Υυλίων
(«Νῦν δὲ οὐδὲ ὄνομά ἐστι Πισσατῶν καὶ Καυκώνων καὶ
Πυλίων· ἅπαντα γὰρ ταῦτα κύθαι νέμονται.»), ενϊ είχαν
περάςει περιςςότερα από 1.000 χρόνια από τθν υποταγι τθσ
Ελλάδασ ςτουσ ωμαίουσ.
ε)Στο ζργο «Υερί Κεμάτων» του Κωνςταντίνου
Ρορφυρογζννθτου (905 - 959 μ.Χ.) αναωζρεται για τθν
Ρελοπόννθςο: «Ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χώρα καὶ γέγονε
βάρβαρος, ὅτε ὁ λοιμικὸς θάνατος πᾶσαν ἐβόσκετο τὴν
οἰκουμένην, ὁπηνίκα Κωνσταντῖνος ὁ τῆς κοπρίας
ἐπώνυμος σκῆπτρα τῆς τῶν Ῥωμαίων διεῖπεν ἀρχῆς».
Γι’ αυτι τθν γενικόλογθ αναωορά ιςχφουν όςα
ςθμειϊςαμε ςτθν πρϊτθ παράγραωο του παραπάνω (δ)
εδαωίου. Επιπλζον αξίηει να τονιςκεί ότι το «Υερί Κεμάτων»
ζργο δεν γράωτθκε από τον ίδιο τον Κωνταντίνο
Ρορωυρογζννθτο, αλλά από κάποιον ἤ κάποιουσ ανϊνυμουσ
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λόγιουσ που εργάςτθκαν κατ’ εντολι του αυτοκράτορα,
όπωσ, εξάλλου, ςυνζβθ και με άλλα ζργα του ιδίου.
Το μόνο ςίγουρο ζργο που ςυνζγραψε ο ίδιοσ ο
αυτοκράτορασ ιταν: «Σ Βίοσ Βαςιλείου». Ρρόκειται,
πράγματι, για μια υποδειγματικι βιογραωία του παπποφ
του, Βαςιλείου Αϋ, αρχθγζτθ τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ.
Αρκετοί ςλαβολόγοι, για δϊςουν μια πιο ζντονθ και
«γαργαλιςτικι» ςλαβικι πινελιά ςτισ απόψεισ τουσ,
επικαλοφνται μια αναωορά του ίδιου παραπάνω ζργου, θ
οποία ςχετίηεται με τθν περίπτωςθ του μάγιςτρου Νικιτα
εντάκιου του Ελλαδικοφ, ςτα πρϊιμα βυηαντινά χρόνια, για
τον οποίο ο πατριάρχθσ Ευωιμιοσ είχε χρθςιμοποιιςει, για
τουσ δικοφσ του ωαίνεται λόγουσ, τθν ζκωραςθ:
«γαρασδοειδής
ὄψις
ἐσθλαβωμένη»
=
«πονθρό
ςλαβόμουτρο» με ςκωπτικι βεβαίωσ ςθμαςία. Ξεχνοφν
όμωσ ότι αξιϊματα ςτθν Ανατολικθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία
τθν εποχι εκείνθ είχαν λάβει και πολλοί άλλοι που δεν ιταν
Λατίνοι(ωμαίοι) και Ζλλθνεσ, αλλά Αρμζνιοι, Σφριοι κλπ.
Οι υπερβολζσ που επιςθμάνκθςαν παραπάνω μποροφν
να τεκμθριωκοφν καλφτερα, ειδικά για τθν Ρελοπόννθςο, και
από ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ γενετικζσ μελζτεσ που
πρόςωατα ιρκαν ςτο ωωσ.
Συγκεκριμζνα, ςφμωωνα με μια νζα επιςτθμονικι
γενετικι ζρευνα, το ποςοςτό τθσ ςλαβικισ καταγωγισ των
ςφγχρονων Ρελοποννιςιων κυμαίνεται από 0,2% ζωσ 14,4%.
Θ μελζτθ καταρρίπτει με γενετικά δεδομζνα τθ κεωρία του
1830 του Γερμανοφ Γιάκομπ Φίλιπ Φαλλμεράιερ ότι, μετά
από τισ ςλαβικζσ επιδρομζσ κατά τον Μεςαίωνα, ο ντόπιοσ
ελλθνικόσ πλθκυςμόσ ουςιαςτικά εξαωανίςκθκε και
αντικαταςτάκθκε τον 6ο αιϊνα μ.Χ. ςχεδόν πλιρωσ από
ςλαβικζσ ωυλζσ, οι οποίεσ τελικά εξελλθνίςκθκαν υπό τθν
επιρροι και τθσ Ορκόδοξθσ εκκλθςίασ.
Οι ερευνθτζσ, με επικεωαλισ τον κακθγθτι γενετικισ
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Γιϊργο Σταματογιαννόπουλο του Ρανεπιςτθμίου τθσ
Ουάςιγκτον ςτο Σιάτλ, που ζκαναν τθ ςχετικι δθμοςίευςθ
ςτο ευρωπαϊκό περιοδικό ανκρϊπινθσ γενετικισ: "European
Journal of Human Genetics", ανζλυςαν δείγματα DNA από
241 ανκρϊπουσ από όλθ τθν Ρελοπόννθςο, οι περιςςότεροι
θλικίασ 70 ζωσ 90 ετϊν (ο γθραιότεροσ 107 ετϊν), των
οποίων οι παπποφδεσ τουσ είχαν γεννθκεί μεταξφ 18601880.
Σφμωωνα με τθν ανάλυςθ του γενετικοφ υλικοφ, υπάρχει
ςαωισ διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ πελοποννθςιακοφσ και
ςτουσ ςθμερινοφσ ςλαβικοφσ πλθκυςμοφσ, με ζνα μικρό
μόνο βακμό ειςροισ γονιδίων από τουσ δεφτερουσ ςτουσ
πρϊτουσ. Αντίκετα, οι Ρελοποννιςιοι ωαίνεται πωσ ζχουν
ςθμαντικά μεγαλφτερθ κοινι γενετικι κλθρονομιά με τουσ
Γάλλουσ (39 ζωσ 42%), τουσ Λςπανοφσ (53% ζωσ 62%) και
τουσ Λταλοφσ (85% ζωσ 96%), από ό,τι με τουσ Σλάβουσ
(λιγότερο από 15%). Συνεπϊσ, ςφμωωνα με τουσ ερευνθτζσ,
«οι Υελοποννιςιοι είναι γενετικά πολφ πιο διαωορετικοί από
τουσ ςλάβικοφσ πλθκυςμοφσ και πολφ πιο όμοιοι με τουσ
πλθκυςμοφσ τθσ Ρότιασ Ευρϊπθσ».
Οι ερευνθτζσ επιςθμαίνουν ότι οι πρϊτοι «μετανάςτεσ»
ςτθν Ρελοπόννθςο ζωκαςαν από τθν Ανατολία περίπου το
9.000 π.Χ. Ακολοφκθςαν δφο βαςικά μεταναςτευτικά
ρεφματα κακοριςτικά για τον πολιτιςμό, των Μυκθναίων και
αργότερα των Ελλινων Δωριζων. Οι επόμενεσ ειςροζσ
πλθκυςμϊν πολφ αργότερα ιςαν ςλαβικζσ. Υπιρξε μεν
ςλαβικι μετανάςτευςθ ςτθν Ρελοπόννθςο, αλλά οι αρικμοί
των Σλάβων μεταναςτϊν ιςαν μικροί ςε ςχζςθ με των
γθγενϊν, για να αωιςουν κάποιο κακοριςτικό γενετικό
αποτφπωμα. Μεταξφ άλλων, θ νζα μελζτθ επιβεβαιϊνει
γενετικά ότι οι Μανιάτεσ και οι Τςάκωνεσ διαωζρουν από
τουσ υπόλοιπουσ Ρελοποννιςιουσ, αλλά και μεταξφ τουσ,
ενϊ καταρρίπτει οποιονδιποτε ιςχυριςμό ότι ζχουν ςλαβικι
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καταγωγι.
Στθ Βακιά Μάνθ και ςτθ Νότια Τςακωνιά θ ςλαβικι
γενετικι καταγωγι δεν ξεπερνά το 1%, ενϊ θ ιταλικι
κυμαίνεται μεταξφ 14% ζωσ 25%. Υπάρχουν, εξάλλου,
γενετικζσ διαωοροποιιςεισ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ τθσ
βόρειασ και τθσ νότιασ Ρελοποννιςου. Κορίνκιοι και Αργείοι
εμωανίηουν τθ μεγαλφτερθ γενετικι ςυγγζνεια. Επίςθσ, οι
Ρελοποννιςιοι εν γζνει είναι γενετικά πολφ κοντά ςτουσ
Σικελοφσ και τουσ Λταλοφσ (επιβεβαίωςθ δθλαδι του «οφνα
ωάτςα-οφνα ράτςα»!). Οι δε Σλάβοι απζχουν γενετικά πολφ
από τουσ Ρελοποννιςιουσ, όπωσ και οι πλθκυςμοί τθσ Εγγφσ
Ανατολισ.
***
Στθν ςυνζχεια, παρακζτουμε κάποια ςθμαντικά ςτοιχεία
που αωοροφν κυρίωσ το βλάχικο πλθκυςμιακό όρο, διότι
αυτόσ ςχετίηεται άμεςα με τθν υπόψθ τοπωνυμικι μασ
ζρευνα. Συγκεκριμζνα, θ Ελλάδα υποτάχκθκε ςτουσ
ωμαίουσ το 146 π.Χ. και τα ελλθνικά ζγιναν επίςθμθ
γλϊςςα του Βυηαντίου επί αυτοκράτορα Θρακλείου, δθλαδι
τον 7ο αιϊνα μ.Χ.
Ο Ιωάννθσ Λυδόσ, ςφγχρονοσ του αυτοκράτορα
Λουςτινιανοφ, αναωζρει εκτεταμζνθ χριςθ των λατινικϊν για
δθμόςιουσ ςκοποφσ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ. Θ γενικι αυτι
παρατιρθςθ του Λυδοφ, λζει ο ιςτορικόσ Βακαλόπουλοσ,
ενιςχφει τθν πικανότθτα, οι κάτοικοι οριςμζνων
ελλθνόωωνων περιοχϊν τθσ Βαλκανικισ, ιδίωσ τθσ
υπαίκρου, να είχαν χάςει τελείωσ τθ γλϊςςα τουσ και να
μιλοφςαν μόνο τα λατινικά. Και ρωτάει: Τι απζγιναν αυτοί οι
λατινόωωνοι ι οι δίγλωςςοι; Εξαωανίςτθκαν χωρίσ να
αωιςουν κανζνα ίχνοσ; Θ απάντθςθ ςτο καίριο αυτό
ερϊτθμα ςίγουρα ςυμβάλλει ςτθ λφςθ του προβλιματοσ τθσ
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καταγωγισ των Βλάχων2.
Θ αναωορά του Ιωάννθ Λυδοφ επθρζαςε τουσ ξζνουσ
ερευνθτζσ, πολλοί από τουσ οποίουσ δζχτθκαν όχι μόνο τθν
εντοπιότθτα των Βλάχων, αλλά και υποςτιριξαν τθν
ελλθνικότθτα των λατινόωωνων τθσ Χερςονιςου του Αίμου,
2

Οι Αρμάνοι, γνωςτοί ςτθν Ελλάδα κυρίωσ ωσ Βλάχοι, είναι μία
πλθκυςμιακι ομάδα τα μζλθ τθσ οποίασ κατοικοφν κυρίωσ ςτθν
Ελλάδα, ςτθν Αλβανία και ςτθν Ρ.Γ.Δ.Μ. Τα μζλθ τθσ μιλοφν διάωορεσ
προωορικζσ βλάχικεσ διαλζκτουσ γνωςτζσ επίςθσ υπό το νεολογιςμό
αρωμουνικι γλϊςςα.
Θ αρωμουνικι είναι το ςφνολο των προωορικϊν μθ
ςυςτθματοποιθμζνων βλάχικων διαλζκτων που ομιλοφνται ςτα νότια
Βαλκάνια. Οι προωορικζσ αυτζσ ντοπιολαλιζσ είναι λατινογενοφσ
προζλευςθσ. Οι βλάχικοι πλθκυςμοί ιςαν κάποτε κατά κφριο λόγο
δίγλωςςοι.
Σιμερα, ςτον ελλαδικό χϊρο ζνα μζροσ τουσ ςυνεχίηει να μιλά,
παράλλθλα με τθν ελλθνικι και τα βλάχικα, ωςτόςο το μεγαλφτερο
μζροσ των ατόμων βλάχικθσ καταγωγισ μιλάει, ςιμερα, μόνο τα
ελλθνικά. Στα βλαχοχϊρια θ μόνθ γλϊςςα γραπτισ χριςθσ ιταν,
ανζκακεν, τα ελλθνικά. Στισ χϊρεσ τθσ διαςποράσ χρθςιμοποιοφςαν
τθν ελλθνικι και τισ εκεί επίςθμεσ γλϊςςεσ.
Στθν προωορικι τουσ γλϊςςα οι βλαχόωωνοι ονομάηονται
Αρμάνοι ι εμζνοι, ενϊ ςτα ελλθνικά και τισ περιςςότερεσ γλϊςςεσ
του κόςμου ονομάηονται Βλάχοι. Ο βλάχικοσ αυτοπροςδιοριςμόσ
Αρμάνοι είναι ςφνκετθ λζξθ από το a + Romani, δθλαδι α + ρωμάνοι,
όπωσ ονομάηονταν οι λατινόωωνοι ωμαίοι ςτισ νότιεσ επαρχίεσ του
Ανατολικοφ ωμαϊκοφ Κράτουσ. Ωσ ωμάνοι είναι γνωςτοί ςτουσ
βυηαντινοφσ χρόνουσ οι λατινόωωνοι υπικοοι του ρωμαϊκοφ κράτουσ
και ωσ ωμαίοι(ωμιοί) οι ελλθνόωωνοι υπικοοί του.
Οι όροι Αρωμοφνοσ και Αρμάνοσ είναι νεολογιςμοί. Ο πρϊτοσ
προιλκε από το γερμανικό όρο Aromunen, που ειςιγαγε ο Γκοφςταβ
ου
Βάϊγκαντ ςτο δεφτερο μιςό του 19 αιϊνα, και κακιερϊκθκε ςτθν
ελλθνικι του μορωι από τον Αχιλλζα Λαηάρου. Ο δεφτεροσ όροσ
εμωανίςτθκε ςτθν ελλθνικι βιβλιογραωία, αρχικά, ςτθ μορωι
Αρμάνιοι από το Σωκράτθ Λιάκο και ςτθ ςθμερινι του μορωι Αρμάνοι
από τουσ Νικόλαο Μζρτηο και Γιϊργθ Ζξαρχο.
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πλθν αυτϊν τθσ Δακίασ (ςθμερινισ ουμανίασ). Ζτςι,
αναγνωρίηεται πλζον όχι μόνο «''ελλθνικόσ'' Ελλθνιςμόσ»
αλλά και «''λατινικόσ'' Ελλθνιςμόσ».
Θ λατινοωωνία των Ελλινων του βόρειου ελλθνικοφ
χϊρου οωειλόταν, εκτόσ από τουσ γενικότερουσ δθμόςιουσ
ςκοποφσ, και ςτισ υπθρεςίεσ ωφλαξθσ ςθμαντικϊν
οροδιαβάςεων, ιδιαιτζρωσ δε των ςτρατιωτικϊν οδϊν (viae
militares), οι οποίεσ ζνωναν τθν τότε δυτικι ωμαϊκι
Αυτοκρατορία με τθν ανατολικι ωμαϊκι Αυτοκρατορία
(αργότερα Βυηάντιο). Αυτζσ οι οδοί χρειάηονταν όχι μόνο
ωφλαξθ, αλλά και τακτικι εποπτεία - ςυντιρθςθ, κάτω από
τθ διεφκυνςθ ωμαίων αξιωματοφχων ι απόμαχων του
ρωμαϊκοφ ςτρατοφ.
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο αυτοκράτορασ Καρακάλλασ (211 217μ.Χ.) που ιταν καυμαςτισ του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
είχε οργανϊςει ολόκλθρθ ωάλαγγα αποκλειςτικά από
Μακεδόνεσ, οι οποίοι παρζμεναν μόνιμα ςτισ κζςεισ όπου
ςτζλνονταν, δθμιουργοφςαν οικογζνειεσ και οικιςμοφσ
διαδίδοντασ τθ λατινικι γλϊςςα, που ιταν θ επίςθμθ
γλϊςςα τθσ αυτοκρατορίασ.
Θ επικράτθςθ τθσ λατινοωωνίασ ςε εκείνεσ τισ περιοχζσ
γινόταν ευκολότερα, επειδι τα μζρθ αυτά βρίςκονταν
μακριά από τα μεγάλα ελλθνικά αςτικά κζντρα, όπου μόνο
εκεί αντθχοφςε αδιαλείπτωσ θ ελλθνικι γλϊςςα. Ζτςι, άλλοι
από τουσ ντόπιουσ Ζλλθνεσ του βόρειου ελλθνικοφ τόξου
ζχαςαν τθ γλϊςςα τουσ εντελϊσ και ζγιναν λατινόωωνοι και
άλλοι παρζμειναν δίγλωςςοι.
Κάτι ανάλογο, εξάλλου, είχε ςυμβεί και ςτα χρόνια του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και των επιγόνων του ςτθν Αςία. Ο
Ρλοφταρχοσ κάνει λόγο για εβδομιντα (70) Αλεξάνδρειεσ(!)
που είχε ιδρφςει ςτθν Αςία ο Μζγασ ςτρατθλάτθσ, όπου
μζςα από αυτζσ προςδοκοφςε να διοικιςει καλφτερα τα
αχανζσ βαςίλειό του.
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Οι νζεσ πόλεισ κατοικοφνταν από τοπικοφσ πλθκυςμοφσ
από τισ γφρω περιοχζσ, αλλά θ διοίκθςι τουσ παραδιδόταν
από τθν αρχι ςε αξιωματοφχουσ του Αλεξάνδρου και είχαν
ωσ πυρινα απόςτρατουσ άνδρεσ του. Οι διοικθτζσ τουσ
μιλοφςαν ελλθνικά. Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ ιταν να
ςυγκεντρϊνονται ςε αυτζσ ςτρατεφματα ικανά για τθν
αντιμετϊπιςθ εξεγζρςεων. Επιπλζον, μεταωφτευςαν ςε ζνα
τελείωσ ξζνο περιβάλλον τον πολιτιςμό των Ελλινων. Χάρισ
λοιπόν ςτισ νζεσ αυτζσ πόλεισ δθμιουργικθκαν δίγλωςςεσ
ομάδεσ τοπικϊν πλθκυςμϊν εξοικειωμζνεσ με τον κόςμο και
τθ ςκζψθ των Ελλινων για πολλοφσ αιϊνεσ.
***
Θ γλϊςςα των Βλάχων του βόρειου ελλθνικοφ χϊρου
μαρτυρεί ότι ζχει λατινικι βάςθ, χωρίσ όμωσ δακικζσ
επιδράςεισ που ζχει θ ρουμανικι γλϊςςα, πράγμα που είναι
ευεξιγθτο, αωοφ πολφ δφςκολα κα άωθναν οι λατινόωωνοι
τθσ Δακίασ (ςθμερινισ ουμανίασ) τισ εκεί εφωορεσ πεδιάδεσ
τουσ, για να εγκαταςτακοφν ςε ορεινζσ και άγονεσ περιοχζσ
τθσ Θπείρου και τθσ Μακεδονίασ.
Σφμωωνα με τισ ςφγχρονεσ απόψεισ τθσ γλωςςολογίασ, θ
Αρωμουνικι διάλεκτοσ (Κουτςοβλάχικθ) προζρχεται απ’
ευκείασ από τθ δθμϊδθ Λατινικι και όχι από τθ ουμανικι,
διότι, όπωσ αποδείχτθκε, περιλαμβάνει μεταξφ άλλων
αρχαϊκά ςτοιχεία τθσ Λατινικισ που δεν υπάρχουν ςτθ
ουμανικι, επίςθσ δε και αρκετά αρχαιοπινι ελλθνικά
ςτοιχεία, που δεν διατθρικθκαν ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα
και ςτισ περιςςότερεσ διαλζκτου τθσ.
Οι ςθμαντικότερεσ κοιτίδεσ Βλάχων, που τροωοδότθςαν
ςυςτθματικά τον ελλθνικό χϊρο, ιταν περιοχζσ γφρω από
τουσ παρακάτω νοθτοφσ άξονεσ:
α)Δυρραχίου - λίμνθσ Αχρίδασ ι Οχρίδασ (από όπου
διερχόταν θ Αρχαία Εγνατία Οδόσ),
β)Αυλϊνα - Δυτικισ Μακεδονίασ,
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γ)Θγουμενίτςασ - Ρίνδου - Δυτικισ Μακεδονίασ,
οι οποίοι ςυνζκλιναν προσ τθ Κεςςαλονίκθ, ςτο δρόμο προσ
τθ Βαςιλεφουςα.
Εκτόσ από τα λιμάνια του Δυρραχίου και τθσ Αυλϊνασ, οι
ωμαίοι, πράγματι, χρθςιμοποιοφςαν ωσ λιμάνι και τον
κόλπο τθσ ςθμερινισ Θγουμενίτςασ. Μάλιςτα, ςτο ςθμείο
όπου βρίςκεται ςιμερα το Δικαςτικό Μζγαρο τθσ πόλθσ
αυτισ, οι αναςκαωζσ ζδειξαν ότι εκεί υπιρχε ρωμαϊκό
λιμάνι. Ζτςι, μποροφμε εφλογα να κεωριςουμε ότι θ βαςικι
κοιτίδα των Βλαχόωωνων άνκιςε, αρχικϊσ, μζςα και γφρω
από αυτό το γεωγραωικό τετράπλευρο που ορίηεται με
κορυωζσ: το Δυρράχιο, τθν Αυλϊνα, τθ ςθμερινι
Θγουμενίτςα και τθ Κεςςαλονίκθ.
Από αυτζσ τισ περιοχζσ, ςταδιακά, τόςο ςτθν εποχι του
Βυηαντίου όςο και ςτθν εποχι τθσ τουρκοκρατίασ οι Βλάχοι
εξακτινϊκθκαν και απλϊκθκαν ςε όλο ςχεδόν τον ελλθνικό
χϊρο, κακϊσ και ςε όλθ τθ Βαλκανικι χερςόνθςο ακόμα και
ςε περιοχζσ τθσ Μεςευρϊπθσ, όπωσ θ Αυςτρία και
Ουγγαρία, ζχοντασ διαχρονικά ςτθ ςυντριπτικι τουσ
πλειοψθωία ελλθνικό προςανατολιςμό και ελλθνικι
ςυνείδθςθ.
Το όνομα Βλάχοι αναωζρεται για πρϊτθ ωορά από τον
βυηαντινό Γεϊργιο Κεδρθνό, ο οποίοσ ζγραψε ότι ο αδελωόσ
τοφ μετζπειτα Βοφλγαρου αυτοκράτορα Σαμουιλ ωονεφκθκε
το ζτοσ 976 από “οδίτεσ Βλάχουσ” μεταξφ Καςτοριάσ και
Ρρεςπϊν.
Γφρω ςτα 980, ο αυτοκράτορασ Βαςίλειοσ Β'
Βουλγαροκτόνοσ απζνειμε ςτο Λαριςαίο πρόκριτο
Νικολίτςα τον τίτλο του: "Aρχθγοφ των Βλάχων τθσ
Ελλάδασ". Ο γεωγραωικόσ προςδιοριςμόσ του τίτλου κα
πρζπει να περιελάμβανε εκτόσ από τθ Κεςςαλία και
περιοχζσ τθσ ςθμερινισ οφμελθσ, Θπείρου και νοτιοδυτικισ
Μακεδονίασ.
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Σφμωωνα με κάποιο κϊδικα τθσ Μονισ Βαρλαάμ των
Μετεϊρων, τα ςθμερινά βλαχοχϊρια: Ρερτοφλι, Άγιοσ
Νικόλαοσ, Χαλίκι, Κλεινόσ, Καςτανιά και Ελάωι, ςτθν
περιωζρεια του Αςπροπόταμου, υπιρχαν ιδθ ωσ οικιςμοί
από τισ αρχζσ του 10ου αιϊνα.
Βυηαντινά χρυςόβουλα των Μετεϊρων αναωζρουν ότι
ςτα 1040 υπιρχαν ομάδεσ βλάχικων οικογενειϊν, που
κατοικοφςαν και εργάηονταν ςε εκκλθςιαςτικά κτιματα τθσ
Επιςκοπισ Σταγϊν, τθσ ςθμερινισ Καλαμπάκασ.
Στοιχεία από το Άγιον Προσ δείχνουν ότι υπιρχαν Βλάχοι
ςτθ Χαλκιδικι κατά το ζτοσ 1000. Ο Ιωάννθσ Κεκαυμζνοσ ςτο
“Χτρατθγικόν” του περιζγραψε πολεμοχαρείσ Βλάχουσ γφρω
από τα Τρίκαλα και τθ Λάριςα. Στα 1066, κατά τθ διάρκεια
τθσ βαςιλείασ του Κωνςταντίνου Ι' Δοφκα ξζςπαςε ςτάςθ
ςτθ Κεςςαλία με κζντρο τθ Λάριςα, λόγω τθσ ωορολογικισ
πολιτικισ του αυτοκράτορα.
Στθ ςτάςθ ςυμμετείχαν ωμαίοι(Γραικοί), Βλάχοι και
Βοφλγαροι τθσ Λάριςασ και τθσ περιοχισ τθσ. Μζςα από τισ
πθγζσ αυτϊν των γεγονότων πλθροωοροφμαςτε ότι οι
Βλάχοι ιςαν μάλλον πολυάρικμοι και ιδιαίτερα ςτθν περιοχι
των Φαρςάλων.
Θ Άννα Κομνθνι κάνει, εκτεταμζνα, λόγο για Βλάχουσ τθσ
Κεςςαλίασ. Το ζτοσ 1083 και μζςα από τισ γραωζσ τθσ Άννασ
τθσ Κομνθνισ ζχουμε τθν πλθροωορία ότι ςτθν ανατολικι
Κεςςαλία, κάπου ανάμεςα ςτον Πλυμπο και τον Κίςςαβο,
υπιρχε κάποιο χωριό Βλάχων με το όνομα Εηεβάν.
Στα 1160, ο Λςπανοεβραίοσ περιθγθτισ Βενιαμίν εκ
Τουδζλθσ ταξιδεφοντασ ςτισ ελλθνικζσ χϊρεσ του Βυηαντίου
επιςθμαίνει τθν φπαρξθ βλάχικων πλθκυςμϊν ςτα βουνά τθσ
περιοχισ τθσ Λαμίασ, ςτα όρια τθσ ςθμερινισ Κεςςαλίασ, ςε
μια περιοχι που αποκαλεί Βλαχία, πικανότατα λόγω τθσ
φπαρξθσ αξιόλογθσ δθμογραωικισ παρουςίασ Βλάχων
κατοίκων, αλλά και του ιςχυροφ πολιτικοφ ρόλου που

33

ζπαιηαν.
Το 1183 οι Βλάχοι τθσ Κεςςαλίασ επαναςτάτθςαν κατά
τθσ βαριάσ ωορολογίασ που επζβαλε ο Ιςαάκιοσ Άγγελοσ,
για το γάμο τθσ κυγατζρασ του. Ιδθ από το 13ο αιϊνα,
ςφμωωνα με τθν αναωορά του βυηαντινοφ ιςτορικοφ Νικιτα
Χωνιάτθ, θ Κεςςαλία ονομαηόταν, ξεκάκαρα πια, Μεγάλθ
Βλαχία ι Άνω Βλαχία, ςε αντιδιαςτολι με τισ περιοχζσ
κυρίωσ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ και Ευρυτανίασ, που
επικράτθςε να είναι γνωςτζσ με το όνομα Μικρι Βλαχία.
Θ διάλυςθ του Βυηαντίου και θ πτϊςθ τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ ςτα χζρια των Σταυροωόρων το 1204,
ίςωσ βοικθςε ςτο να αποκτιςουν οι Βλάχοι τθσ Κεςςαλίασ
μια ςχετικι τοπικι αυτονομία, όπωσ και άλλεσ ομάδεσ και
τμιματα τθσ αυτοκρατορίασ.
Οι εςτίεσ τουσ βρζκθκαν μζςα ςτθν επικράτεια του
Δεςποτάτου τθσ Θπείρου, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν
εδραίωςθ και εξζλιξι του. Θ ςποραδικι εγκατάςταςθ
Βλάχων ςε διάωορα ςθμεία τθσ Κεςςαλίασ επιβεβαιϊνονται
από ζγγραωεσ βυηαντινζσ αναωορζσ.
Γφρω ςτα 1228, αρκετοί οικιςμοί που κατοικοφνταν από
Βλάχουσ, ίςωσ κάπου πάνω ςτθν Ρίνδο, είχαν παραχωρθκεί
ωσ πρόνοιεσ, κάτι ςαν τςιωλίκια, ςε ςτρατιωτικοφσ
αξιωματοφχουσ του Δεςποτάτου. Στα 1266 και 1273, ομάδεσ
Βλάχων ωζρονται να κατοικοφςαν ωσ δουλοπάροικοι ςε
μοναςτθριακά κτιματα τθσ Μακρινίτςασ και τθσ Ρορταριάσ,
ςτο Ριλιο.
Στα 1258 - 1259 οι Βλάχοι τθσ Κεςςαλίασ, υπό τθν
αρχθγεία του Λωάννθ Αϋ Άγγελου Δοφκα, νόκου γιου του
Μιχαιλ Βϋ Άγγελου, αρχικά προςζτρεξαν ςε βοικεια τθσ
ςυμμαχίασ Δεςποτάτου Θπείρου - Φράγκων Μοριά και
οφμελθσ εναντίον του Λωάννθ Ραλαιολόγου.
Στθ ςυνζχεια, όμωσ, ο Λωάννθσ Βϋ με τουσ Βλάχουσ
Κεςςαλοφσ του άλλαξε ςτρατόπεδο και ςτθν κρίςιμθ μάχθ
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τθσ Ρελαγονίασ (κοντά ςτθν Καςτοριά) τάχκθκε με το μζροσ
του Ραλαιολόγου κόντρα ςτουσ Φράγκουσ που απόμειναν
μόνοι τουσ, δεδομζνου ότι αποχϊρθςε από τθ ςυμμαχία και
ο Δεςπότθσ τθσ Θπείρου Μιχαιλ Βϋ Άγγελοσ.
Μετά το κάνατο του Μιχαιλ Β' Άγγελου (1271) και μζχρι
το 1289, θμιανεξάρτθτοσ κυβερνιτθσ τθσ Μεγάλθσ Βλαχίασ
παρουςιάηεται να είναι ο Ιωάννθσ Αϋ Άγγελοσ Δοφκασ.
Εκείνα τα χρόνια, θ πρωτεφουςα τθσ Μεγάλθσ Βλαχίασ ι
καλφτερα το διοικθτικό τθσ κζντρο βριςκόταν ςτθν οχυρι
Υπάτθ, τθ λεγόμενθ Νζα Ράτρα, ςτισ βόρειεσ πλαγιζσ τθσ
Οίτθσ κοντά ςτθ Λαμία.
Αν και τα ςφνορα τθσ Μεγάλθσ Βλαχίασ μεταβάλλονταν
ςυχνά κατά τθν περίοδο τθσ μεγάλθσ ιςχφοσ του Λωάννθ Αϋ,
αυτά ξεκινοφςαν από το Λιδορίκι και το Γαλαξίδι ςτον
Κορινκιακό κόλπο και ζωταναν μζχρι το Σαραντάπορο τθν
Ελαςςόνα, τα Σζρβια και τισ πλαγιζσ του Ολφμπου.
Ο Λωάννθσ Αϋ απεβίωςε πικανότατα το 1289 και θ
θγεμονία τθσ Μεγάλθσ Βλαχίασ πζραςε ςτουσ δυο
μικρότερουσ γιουσ του, τον Κεόδωρο και τον Κωνςταντίνο,
κακϊσ ο πρωτότοκοσ Μιχαιλ βριςκόταν αιχμάλωτοσ του
αυτοκράτορα, ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Οι νζοι θγεμόνεσ ςυνζχιςαν μια πολιτικι ςφγκρουςθσ με
τουσ ςυγγενείσ τουσ και θγεμόνεσ του Δεςποτάτου τθσ
Θπείρου, για εδάωθ που ανικαν ςτο Δεςποτάτο. Ρολφ
γριγορα, ο Κεόδωροσ χάκθκε από το προςκινιο και ο
Κωνςταντίνοσ παρζμεινε θγεμόνασ τθσ Μεγάλθσ Βλαχίασ
μζχρι το κάνατό του ςτα 1303. Τθ κζςθ του πιρε ο ανιλικοσ
γιοσ του Λωάννθσ Βϋ, θ κθδεμονία του οποίου ανατζκθκε ςτο
κείο του Δοφκα των Ακθνϊν Γουίδων Βϋ ντε λα οσ.
Θ βλάχικθ θγεμονία ςτθν κεντρικι Ελλάδα ωαίνεται ότι
διαλφκθκε μετά το κάνατο του Λωάννθ Β' Δοφκα το 1318 και
τθν άωιξθ των Καταλανϊν.
***
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Δεδομζνου ότι τρία (3) ςθμαντικά τοπωνφμια τθσ
Ρελοποννιςου: Αράχοβα, Αράκλοβο και Άκοβα που
μνθμονεφονται ςτο “Χρονικό του Μορζωσ” - για τα οποία
γίνεται εκτενισ αναωορά ςε επόμενο κεωάλαιο - ζχουν
λατινικι (βλάχικθ) και όχι ςλαβικι προζλευςθ, μασ οδθγεί
ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν Ρελοπόννθςο ειςζδυςαν Βλάχοι
νομάδεσ κτθνοτρόωοι πολφ πριν το δζκατο τρίτο (13ο) και
δζκατο τζταρτο (14ο) αιϊνα, δθλαδι πολφ πριν τθ Δ'
Σταυροωορία.
Είναι πικανό, Βλάχοι νομάδεσ τθσ Θπείρου (Βορείου και
Νοτίου) αλλά και τθσ κεντρικισ Ελλάδασ να ζωταςαν ςτθν
Ρελοπόννθςο κατά κφματα από τον 8ο κιόλασ αιϊνα - εποχι
που τα ςλαβικά ωφλα ζκαναν, ουςιαςτικά, τθν εμωάνιςι
τουσ ςτο Μοριά - μζχρι και το 12ο αιϊνα, προσ κάλυψθ
πλθκυςμιακϊν κενϊν, τα οποία είχε δθμιουργιςει ο λοιμόσ
(πανϊλθ) που ςυνζβθ εκεί ςτισ αρχζσ του 8ου αιϊνα, κακϊσ
επίςθσ και οι ςυςςωρευμζνεσ κακουχίεσ των προθγοφμενων
εποχϊν.
Ζτςι μόνο μπορεί να εξθγθκεί το πολυπλθκζσ των
κατοίκων τθσ Αράχοβασ Οινοφντοσ, θ οποία ςτα χρόνια τθσ
Φραγκοκρατίασ χαρακτθριηόταν ωσ “Αράχοβα θ Μεγάλθ”,
ςε αντιδιαςτολι με τισ υπόλοιπεσ Αράχοβεσ τθσ
Ρελοποννιςου, πράγμα που μασ επιτρζπει να υποκζςουμε
ότι και αυτζσ κα πρζπει να δθμιουργικθκαν τισ ίδιεσ εκείνεσ
εποχζσ.
***
ου
Στα τζλθ του 13 αιϊνα και κυρίωσ κατά τθ διάρκεια του
14ου αιϊνα, πολυάρικμοι Βλάχοι, ολόκλθρεσ δθλαδι “ωυλζσ”
νομαδοκτθνοτρόωων από τθ Βόρεια Ιπειρο, ακολουκϊντασ
τουσ μετακινοφμενουσ αρβανίτικουσ πλθκυςμοφσ, ζρχονται
να προςτεκοφν και να ενιςχφςουν το προχπάρχον βλάχικο
ςτοιχείο τθσ Κεςςαλίασ.
Οι επονομαηόμενοι Μαλακάςιοι ι Μαλακαςιϊτεσ
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Βλάχοι ωζρονται να εγκαταςτάκθκαν ςτακερά και οριςτικά
κατά μικοσ τθσ νότιασ Ρίνδου, ανάμεςα ςτθ Κεςςαλία και
τθν Ιπειρο, και οι Βόϊοι ι Μποφιοι Βλάχοι ςτα εδάωθ
ανάμεςα ςτθ ςθμερινι Κεςςαλία και τθ Στερεά Ελλάδα.
Το ζτοσ 1334, αυτζσ οι νομαδοκτθνοτροωικζσ ωυλζσ που
ωζρονται να αρικμοφςαν ςυνολικά περίπου 12.000 ψυχζσ,
αναγκάςτθκαν να αποδεχτοφν και να αναγνωρίςουν τθν
υποταγι τουσ και τθ βυηαντινι κυριαρχία ςτα εδάωθ τθσ
Κεςςαλίασ. Θ υποταγι τουσ ςθμειϊκθκε, όταν ο
αυτοκράτορασ Ανδρόνικοσ Γ' Ραλαιολόγοσ ζςτειλε δυνάμεισ
από τθν Κωνςταντινοφπολθ, για τθν επικφρωςθ τθσ τοπικισ
κυριαρχίασ του.
Είναι πάντωσ παραδεκτό ότι Βλάχοι νομάδεσ κτθνοτρόωοι
και ςυγκεκριμζνα: Μποφιοι, Μαλακάςιοι και Μεςςαρίτεσ
Βλάχοι πζραςαν ςτθν Ρελοπόννθςο μαηί με τουσ Αλβανοφσ,
τουσ οποίουσ ο Δεςπότθσ του Μιςτρά Μανουιλ
Κατακουηθνόσ (1348 - 1380), ζχοντασ ανάγκθ από εργατικά
χζρια, προςκάλεςε για να τθν εποικίςουν. Σε αυτό το
κάλεςμα εκτιμάται ςιμερα ότι είχαν τότε ανταποκρικεί
περίπου 10.000 οικογζνειεσ Αλβανϊν και Βλάχων μαηί.
Ενδιαωζρουςα μαρτυρία, για τθν εξάπλωςθ λατινόωωνων
πλθκυςμϊν ςτθν Ρελοπόννθςο, παρουςιάηει μια αρκετά
μεταγενζςτερθ αναωορά του Χαλκοκονδφλθ για τουσ
Βλάχουσ, οι οποίοι ίςωσ βρζκθκαν να κατοικοφν ςτθ Μάνθ
μαηί με ςλαβικοφσ πλθκυςμοφσ που είχαν εγκαταςτακεί εκεί.
Επίςθσ, ζχει ενδιαωζρον θ παρακάτω αναωορά του E. M.
Cousinery, Γάλλου Ρρόξενου τθσ Κεςςαλονίκθσ, ςτο βιβλίο
του: «Voyages en Macedoine», Ραρίςι, 1839: “Βλάχοι δεν
υπάρχουν μόνο ςτθ Πακεδονία, αλλά ακόμθ και ςτθν
περιοχι του Άργουσ, όπου αςκοφν κυρίωσ τα επαγγζλματα
του κτθνοτρόωου και του εμπόρου. Ππορϊ να μιλιςω γι’
αυτοφσ, γιατί τουσ γνϊριςα καλά και τουσ άκουςα ςτο παηάρι
να μιλοφν… Πε διαβεβαίωςαν, ότι κατοικοφν ςτα γειτονικά
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βουνά. Ιταν κτθνοτρόωοι και μιλοφςαν τθν ίδια γλϊςςα με
τουσ βλάχουσ τθσ Πακεδονίασ και ταυτόχρονα τα ελλθνικά”.
***
Οι Οκωμανοί Τοφρκοι ζκαναν τθν πρϊτθ εμωάνιςι τουσ ςτθ
Κεςςαλία το ζτοσ 1393. Το ςίγουρο είναι ότι ςτθν αρχι,
όπωσ όλοι οι προθγοφμενοι κφριοί τθσ, περιορίςτθκαν ςτθν
κατοχι των πεδινϊν περιοχϊν, των κάςτρων και των πόλεων.
Στα 1430 περνοφν τισ διαβάςεισ τθσ Ρίνδου, ανάμεςα από
τα βλαχοχϊρια, με ςκοπό να καταλάβουν τα Γιάννενα. Από
τότε, ίςωσ, χρονολογείται θ πρϊτθ παραχϊρθςθ προνομίων
από τουσ Οκωμανοφσ προσ τουσ ορεινοφσ πλθκυςμοφσ τθσ
Ρίνδου, Βλάχουσ και μθ. Το πικανότερο είναι ότι οι νζοι
κατακτθτζσ αδυνατοφςαν να τουσ υποτάξουν με τα όπλα και
είχαν ανάγκθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, για τθν απρόςκοπτθ
διάβαςθ των περαςμάτων. Επιπλζον, προςπακϊντασ να
αποωφγουν τισ λθςτρικζσ τουσ επιδρομζσ αναγνϊριςαν ςε
αυτοφσ κάποιο βακμό αυτονομίασ.
Το 1440, Βλάχοι και άλλοι ορεινοί πλθκυςμοί τθσ Ρίνδου
ςε ςυνεργαςία με τον τελευταίο Βυηαντινό αυτοκράτορα
Κωνςταντίνο Θϋ Δραγάςθ Ραλαιολόγο, που τότε ακόμθ
βριςκόταν ςτο Μιςτρά, επιτζκθκαν κατά των Τοφρκων ςτα
πεδινά τθσ Κεςςαλίασ. Ανάλογεσ επικζςεισ ωαίνεται ότι
επανζλαβαν και το 1444. Πμωσ, ςταδιακά, θ αντίςταςθ ιταν
πια μάταιθ. Ζτςι, γφρω ςτα 1480, οι Βλάχοι τθσ Ρίνδου
υποχρεϊκθκαν, για να αποωφγουν τθν ολοκλθρωτικι
υποταγι, να υπαχκοφν ςτθν οκωμανικι εξουςία, κάτω όμωσ
από το προνομιακό κακεςτϊσ ωορολόγθςθσ από το ταμείο
τθσ Βαλιδζ Σουλτάνασ, τθσ μθτζρασ του εκάςτοτε
ςουλτάνου.
Το αντάλλαγμα ιταν θ διατιρθςθ μζρουσ τθσ αυτονομίασ
τουσ. Ραράλλθλα, θ εκ των πραγμάτων προνομιακι
αντιμετϊπιςθ των ορεινϊν πλθκυςμϊν ςθματοδότθςε τθ
μετακίνθςθ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ των πεδινϊν
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χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν, Βλάχων και μθ, οι οποίοι
αποτραβιχτθκαν ςτισ αςωαλζςτερεσ περιοχζσ των ορεινϊν.
Θ προςαφξθςθ του ορεινοφ πλθκυςμοφ οδιγθςε ςτθ
μετεξζλιξθ των απλϊν ορεινϊν κατοφνων ςε δυναμικότερουσ
οικιςμοφσ, που ζπαιρναν τθ μορωι των εδραίων χωριϊν, μια
διαδικαςία που ςαωϊσ ευνόθςε τα βλαχοχϊρια κατά μικοσ
τθσ Ρίνδου.
Αυτό, βεβαίωσ, δεν ςθμαίνει ότι χάκθκαν εντελϊσ οι
πεδινζσ βλάχικεσ εγκαταςτάςεισ ι ότι οι Βλάχοι ζπαψαν τισ
επαωζσ τουσ με το κεςςαλικό κάμπο. Τθν ίδια περίοδο
ςθμειϊνεται θ γζννθςθ, θ ανάπτυξθ και θ εδραίωςθ του
αρματολιςμοφ.
Θ ενδυνάμωςθ των ορεινϊν, θ νομαδοκτθνοτροωικι
οικονομία και ο αρματολιςμόσ αποτζλεςαν ζνα ςφςτθμα
ςυγκοινωνοφντων δοχείων που το ζνα τροωοδοτοφςε το
άλλο.
Δίχωσ αμωιβολία, οι βλάχικοι πλθκυςμοί υπιρξαν
ςυςτατικό ςτοιχείο και των τριϊν. Βρζκθκαν να κατοικοφν
ςτισ περιοχζσ ςθμαντικϊν ορεινϊν διαβάςεων, που
αντιμετωπίςτθκαν ωσ προνομιοφχεσ, με αποτζλεςμα να
γίνουν ρυκμιςτζσ, τόςο τθσ αςωάλειασ όςο και τθσ
διαμετακομιςτικισ
οικονομίασ.
Αναπτφςςοντασ
και
ελζγχοντασ τθν κτθνοτροωικι παραγωγι μπόρεςαν να
ξεπεράςουν τουσ κακθλωμζνουσ και εξαρτϊμενουσ
πλθκυςμοφσ των πεδινϊν αγροτικϊν περιοχϊν.
Σταδιακά, εξελίςςονται ςε εμποροβιοτζχνεσ, μεταωορείσ
και κεωαλαιοφχουσ, με άμεςο αντίκτυπο τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτθν ανάπτυξθ τθσ νεοελλθνικισ πνευματικισ αναγζννθςθσ
και του διαωωτιςμοφ. Το πλθκυςμιακό τουσ πλεόναςμα
ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ανάπτυξθ των αςτικϊν κζντρων.
Ραράλλθλα, όπωσ χαρακτθριςτικά το περιγράωει ο Νικόλαοσ
Καςομοφλθσ, οι κτθνοτροωικοί πλθκυςμοί των Βλάχων
επανδρϊνουν ςυςτθματικά τισ τάξεισ των πολεμιςτϊν, των
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γνωςτϊν μασ αρματολϊν.
Οι κοτηαμπάςθδεσ των βλαχοχωριϊν και οι δυναμικοί
εμποροβιοτζχνεσ, οι αρχιτςελιγκάδεσ και οι απλοί πιςτικοί,
οι καπεταναίοι των αρματολικίων και οι ανυπότακτοι
κλζωτεσ, πολλζσ ωορζσ ταυτίηονται ι ςυνδζονται μεταξφ
τουσ με ιςχυροφσ και ςυχνά ςυγγενικοφσ δεςμοφσ.
Στα χρόνια αυτά και παρά τθν κινθτικότθτά τουσ οι
βλάχικοι πλθκυςμοί βρζκθκαν αποτραβθγμζνοι κατά μικοσ
τθσ Ρίνδου και των ορεινϊν προεκτάςεϊν τθσ και εκεί
δθμιοφργθςαν και ανζπτυξαν τα μθτροπολιτικά τουσ κζντρα.
Από τθ Μοςχόπολθ μζχρι το Ρερτοφλι μπορεί να
μετριςει κανείσ περιςςότερα από 80 βλαχοχϊρια. Ωςτόςο,
το ανιςυχο πνεφμα τουσ ςε ειρθνικζσ περιόδουσ, αλλά και
οι δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν ςε περιόδουσ αναςωάλειασ
και πολεμικϊν γεγονότων τουσ διαςκόρπιςαν ςτισ ελλθνικζσ
χϊρεσ, αλλά και ςτισ γφρω βαλκανικζσ, μζχρι και τισ
ελλθνορκόδοξεσ παροικίεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Μεςογείου.
Μετά τισ αποτυχθμζνεσ επαναςτάςεισ του 1600 και 1611,
όπου οι χριςτιανοί τθσ Κεςςαλίασ και τθσ Θπείρου
ακολοφκθςαν το κάλεςμα του Μθτροπολίτθ Τρίκκθσ
Διονυςίου του Φιλόςοωου, παρουςιάςτθκε ζνασ ακόμθ
αρνθτικόσ παράγοντασ για τθν αςωάλεια των βλαχοχωριϊν
τθσ Ρίνδου. Ιταν ο ςταδιακόσ περιοριςμόσ του αρικμοφ των
χωριϊν, που υπάγονταν ςτο προνομιακό κακεςτϊσ ζνταξθσ
ςτο Ταμείο τθσ Βαλιδζ Σουλτάνασ.
Οι οκωμανικζσ αρχζσ παραχϊρθςαν πολλά από τα πρϊθν
προνομιοφχα χωριά ςε διακεκριμζνουσ Οκωμανοφσ ι
εξιςλαμιςμζνουσ πολεμιςτζσ, τουσ γνωςτοφσ ςπαχιδεσ, για
οικονομικι αποκατάςταςι τουσ. Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν τα
περιςςότερα χωριά να χάςουν τθν αυτοδιοίκθςι τουσ και να
πζςουν ςε οικονομικι και δθμογραωικι εξακλίωςθ.
Ανάμεςα ςτα βλαχοχϊρια που ωζρονται να επθρεάςτθκαν
από τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ ανάμεςα ςτο 1611 και 1659
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ιταν και το χωριό Μαλακάςι, το οποίο μετακινικθκε ςε
κάποια απόςταςθ από τθν αρχικι κζςθ του και οριςμζνοι
κάτοικοί του το εγκατζλειψαν οριςτικά αναηθτϊντασ
καλφτερθ τφχθ ςτθν περιοχι των Σερρϊν.
Πταν γφρω ςτα 1770 ξζςπαςε το κίνθμα των Ορλωφικϊν,
τα βλαχοχϊρια τθσ νότιασ Ρίνδου βρίςκονταν ςτθν ακμι τθσ
ανάπτυξισ τουσ. Από τότε και μζχρι τθ δθμιουργία του
Ελλθνικοφ Κράτουσ (1832), μια ςειρά από δφςκολεσ και
αξεπζραςτεσ καταςτάςεισ ζρχονταν να αποδυναμϊςουν
ςταδιακά και τελικά να εξαωανίςουν ςχεδόν ολοκλθρωτικά
τισ ςυνκικεσ για περαιτζρω ανάπτυξι τουσ.
Τα γεγονότα αυτισ τθσ περιόδου γζννθςαν μια ςειρά από
νζεσ πλθκυςμιακζσ εξόδουσ. Τα κφματά τουσ ζωταςαν ςε
μακρινζσ περιοχζσ και ςυνετζλεςαν ςτθν ενίςχυςθ άλλων
βλάχικων εγκαταςτάςεων και τθ δθμιουργία νζων. Θ πιο
άγνωςτθ πλευρά αυτϊν των βλάχικων πλθκυςμιακϊν
μετακινιςεων από τθ νότια Ρίνδο είναι θ ςυμβολι τουσ ςτθν
ανάπτυξθ των ρωμαίικων - ελλθνορκόδοξων κοινοτιτων
ςτθν Ανατολικι Μακεδονία, ςε όλθ τθ διάρκεια του 19ου
αιϊνα.
Θ καταςτροωι τθσ Μοςχόπολθσ το 1769 ιταν
αναπόςπαςτο μζροσ των επαναςτατικϊν και πολεμικϊν
γεγονότων που ονομάηονται ''Σρλωωικά'', τα οποία
διιρκεςαν από το 1768 ζωσ το 1774.
Μπορεί να χάκθκε θ Μοςχόπολθ, όμωσ οι ομάδεσ των
ωυγάδων - προςωφγων μετζωεραν το πνεφμα τθσ ςε δεκάδεσ
νζουσ και παλιότερουσ βλάχικουσ οικιςμοφσ και παροικίεσ
από το Δυρράχιο μζχρι τθ Φιλιπποφπολθ και από το Ριλιο
μζχρι τθ Βιζννθ και τθ Βουδαπζςτθ.
Στθ Δυτικι Μακεδονία οι πρόςωυγεσ βρζκθκαν ςτθν
Καςτοριά, Άργοσ Ορεςτικό, Νεςτόριο, Βογατςικό, Κλειςοφρα,
Ριςοδζρι, Νυμωαίο, Βλάςτθ, Σιςάνι, Σιάτιςτα, Εράτυρα,
Κοηάνθ, Σαμαρίνα, Βελβενδό.
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Στθν Κεντρικι - Ανατολικι Μακεδονία εγκαταςτάκθκαν:
ςτθν Ζδεςςα, Νάουςα, Βζροια, Γιαννιτςά, Κεςςαλονίκθ, Άνω
Ρορόια, Σζρρεσ, Νιγρίτα, Δράμα, Ρροςοτςάνθ, Καβάλα μζχρι
και τθ Κράκθ: ςτθν Ξάνκθ και τθν Αδριανοφπολθ.
Στα Βόρεια: ςτο Μοναςτιρι, Κροφςοβο, Μεγάροβο,
Τφρνοβο, Σκόπια, Κουμάνοβο, Τζτοβο κλπ. Στο Κόςοβο ςτθν
Ρρίςτινα κλπ.
Στθν Αλβανία: ςτθν Κορυτςά, Αυλϊνα, Μπεράτι,
Δυρράχιο Ελβαςάν, κλπ.
Νοτιότερα: ςτα Λωάννινα, Ηαγοροχϊρια, Δελβινάκι,
Φοφρκα, Μζτςοβο, Αμπελάκια, Μθλιζσ Ρθλίου κλπ. μζχρι
και Ακινα.
Πταν αργότερα, ςτα 1794, ο Αλι Ραςάσ υποκίνθςε
επικζςεισ ζμπιςτων ςε αυτόν Τουρκαλβανϊν, όπωσ ο
Γιουςοφω Αράπθσ, ςπζρνοντασ τθν τρομοκρατία ςτα χωριά
που παρουςίαηαν αντίςταςθ ςτισ διακζςεισ του, ζνασ
απροςδιόριςτοσ αλλά μάλλον ςθμαντικόσ αρικμόσ κατοίκων
του Αςπροπόταμου επζλεξε τθν εγκατάλειψθ των εςτιϊν
του και τθ ωυγι από τθν επικράτεια του Αλι. Άλλοι
τράβθξαν για Βοιωτία, Αττικι και τθν Εφβοια και άλλοι για
τθν Ανατολικι Μακεδονία.
Κάτω από τισ πιζςεισ του Αλι Ραςά κάποια ομάδα από τθ
Σαμαρίνα, γφρω ςτα 1808, εγκατζλειψε το χωριό και
τράβθξε κυρίωσ για τθν Ανατολικι Μακεδονία, όπου
ςκόρπιςε ςτισ εκεί διαμορωοφμενεσ εγκαταςτάςεισ των
Βλάχων. Θ ζξοδοσ του 1808 κα πρζπει να ςχετίηεται με τθν
τότε αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτον Αλι Ραςά και τον
αρχιαρματωλό Ραπακφμιο Βλαχάβα.
Το 1814 θ εφπορθ Βωβοφςα δζχτθκε επίκεςθ Αλβανϊν
και Βλάχων λθςτϊν. Θ επίκεςθ αυτι ίςωσ υποκινικθκε από
τον Αλι Ραςά ι ζγινε με τθν ανοχι του. Μετά από αυτό το
γεγονόσ, το 1817, ζνα μεγάλο μζροσ των κατοίκων ζωυγαν
ομαδικά αναηθτϊντασ καλφτερθ τφχθ ςτα μζρθ τθσ
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Ανατολικισ Μακεδονίασ και τθσ Ανατολικισ ωμυλίασ.
Θ αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτισ Βλάχικεσ κοινότθτεσ του
Γράμμου και τουσ Τουρκαλβανοφσ κα πρζπει να ιταν
κλιμακοφμενθ, μζχρι να καταλιξει ςτθν ανοικτι ςφγκρουςθ,
τθ λεθλαςία και τθν εριμωςθ πολλϊν από τουσ βλάχικουσ
οικιςμοφσ τθσ περιοχισ αυτισ. Γραμμουςτιάνικα ωαλκάρια
βρζκθκαν ςτισ πλαγιζσ του Καϊμακτςαλάν, του Ράικου, του
Πρβθλου ι του Ριρίν.
Από το 1769 και μζχρι περίπου το 1830, για 60 χρόνια και
για περιςςότερεσ από δυο γενιζσ το βλάχικο πλθκυςμιακό
ςτοιχείο τθσ ομάδασ των Γραμμουςτιάνων Βλάχων
βριςκόταν ςε μια ςυνεχι κινθτικότθτα μζχρι τθν οριςτικι
διαμόρωωςθ του δικτφου των βλάχικων οικιςμϊν και των
εγκαταςτάςεων τθσ περιοχισ.
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εξόδου από το Νυμφαίο, λόγω
των καταπιζςεων του Αλι Ραςά ωαίνεται ότι πιρε το δρόμο
προσ τα ανατολικά, προσ τισ Σζρρεσ. Μςωσ ςε αυτζσ τισ
περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ αναηιτθςαν αςωάλεια
κοντά ςε ςυγγενείσ και πατριϊτεσ τουσ που είχαν προθγθκεί.
Μια ομάδα αξιόλογων οικογενειϊν από τθ Βλάςτθ
εγκαταςτάκθκε ςτισ Σζρρεσ, ενϊ άλλεσ ζωταςαν ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ, ςτισ Ραραδουνάβιεσ Θγεμονίεσ και τθν
Αυςτροουγγαρία. Σε άλλεσ εξόδουσ από τθ Βλάςτθ οι
ωυγάδεσ - πρόςωυγεσ ςκόρπιςαν και ςτισ μικρότερεσ πόλεισ
τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ.
Λίγο πριν τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, αλλά και κατά τθ
διάρκειά τθσ, το μεγαλφτερο μζροσ των κατοίκων του
βλαχοχωριοφ Αμάραντοσ εγκατζλειψαν το χωριό τουσ
αναηθτϊντασ καλφτερθ τφχθ μακριά από τθν επικράτεια του
Αλι. Κατευκφνκθκαν κυρίωσ προσ τα μεγάλα, αλλά και τα
μικρά αςτικά και εμπορικά κζντρα τθσ Ανατολικισ
Μακεδονίασ.
Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και
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μια περίπου δεκαετία ακόμθ, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
ωαλκαριϊν 3 εγκατζλειψε οριςτικά τθν Ρίνδο και τα χειμαδιά
τθσ Κεςςαλίασ και τράβθξε κυρίωσ για τθν Κεντρικι και
Ανατολικι Μακεδονία, εκεί όπου τόςοι άλλοι Βλάχοι και μθ,
αναηιτθςαν καταωφγιο και αςωάλεια για μια ςειρά
δεκαετιϊν.
Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1820 ξεκίνθςαν και οι
πρϊτεσ μαηικζσ ζξοδοι των Αρβανιτόβλαχων4 προσ τθ
3

Φαλκάρι = βλάχικθ πατριά.
Οι Αρβανιτόβλαχοι (βλαχόωωνοι Ζλλθνεσ που ονομάηονται και
Καραγκοφνοι ι Καραγκοφνθδεσ κακϊσ και Φραςαριϊτεσ ι
Φαρςαριϊτεσ Βλάχοι), λόγω τθσ ςυνφπαρξισ τουσ με τουσ Αρβανίτεσ
ςτθ Βόρεια Ιπειρο, γνϊριηαν εκτόσ από τθ βλάχικθ και τθν αρβανίτικθ
γλϊςςα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει ο ςυνδυαςμόσ των λζξεων
Αρβανίτθσ + Βλάχοσ.
Ο ετεροπροςδιοριςτικόσ όροσ “Αρβανιτόβλαχοι” - μάλλον αδόκιμοσ
κατά τθ δικι μου άποψθ, διότι παραπζμπει ςε ωυλετικό διαχωριςμό
τουσ από τουσ λοιποφσ Βλάχουσ, που δεν είναι ςωςτό - είναι ςχετικά
νζοσ και μάλιςτα πολλοί από τουσ παλιότερουσ “Αρβανιτόβλαχουσ”
δεν ιξεραν τον όρο αυτό. Ωςτόςο, οι ίδιοι αυτοπροςδιορίηονται ωσ
μζνοι ι εμζνοι, το οποίο ουςιαςτικά ταυτίηεται με το όνομα
Αρμοφνοι ι Αρωμοφνοι, με το οποίο αυτοπροςδιορίηονται και όλοι οι
λοιποί Βλάχοι.
Οι “Αρβανιτόβλαχοι” διακρίνονταν για το ςκλθρό και ανδρείο
χαρακτιρα τουσ. Διατθροφςαν πολλά παλιά ζκιμά τουσ, ακόμα και τθ
βεντζτα. Επειδι ιςαν υποχρεωμζνοι να μετακινοφνται, για να
ςυντθριςουν τα κοπάδια τουσ, πθγαίνοντασ ςε διάωορεσ περιοχζσ,
ειδικά οι άνδρεσ, μάκαιναν πολλζσ γλϊςςεσ από τουσ ντόπιουσ
πλθκυςμοφσ που ςυναντοφςαν και γίνονταν πολφγλωςςοι. Κάποιοι
μιλοφςαν, εκτόσ από τα ελλθνικά, βουλγάρικα και τοφρκικα.
Είναι χαρακτθριςτικό ότι πολλά ζκιμά τουσ είναι διαωορετικά από
αυτά των υπόλοιπων Βλάχων, όπωσ επίςθσ και το πολυωωνικό
τραγοφδι, που αποτελεί ςιμα κατατεκζν του εν λόγω πλθκυςμοφ,
ενϊ είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ θ ατομικι μουςικι εκτζλεςθ.
Θ γλϊςςα τουσ είναι μια λατινογενισ γλϊςςα, πιο απαρχαιωμζνθ
ςε ςχζςθ με άλλα νεολατινικά ιδιϊματα, λόγω τθσ αργισ τουσ
4
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Μακεδονία. Ζνα μεγάλο ωαλκάρι “Αρβανιτόβλαχων” ζωταςε
ςτθν ορεινι περιοχι του Μοριχόβου, ςτα βορειοδυτικά τθσ
Ζδεςςασ. Είναι ςίγουρο ότι ςτθν περιοχι του Μοριχόβου
ιρκαν ςε επαωι με βλάχικα ωαλκάρια, που είχαν προθγθκεί
και που προζρχονταν από τθν περιοχι του Γράμμου.
Οι Αρβανιτόβλαχοι κα πρζπει να ιςαν θ πολυπλθκζςτερθ
ομάδα νομάδων κτθνοτρόωων Μοριχόβου κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του 19ου αιϊνα. “Αρβανιτόβλαχοι” τθσ ίδιασ
προζλευςθσ με αυτοφσ που βρζκθκαν ςτα ανατολικά τθσ
Κορυτςάσ, ςτο Μοράβα, κα πρζπει να ιςαν αυτοί που ςτθ
διάρκεια του πρϊτου μιςοφ του 19ου αιϊνα βρζκθκαν
εγκατεςτθμζνοι ςτο Ριςοδζρι, για να καταλιξουν να
αωομοιωκοφν με τουσ παλιότερουσ Βλάχουσ του χωριοφ.
Για τθν εγκατάςταςθ “Αρβανιτόβλαχων” ςτθ Κεςςαλία
δεν μποροφμε να είμαςτε απόλυτα ςίγουροι πότε ξεκίνθςαν.
Μςωσ από τα τζλθ του 18ου αιϊνα και κατά τθν εποχι τθσ
κυριαρχίασ του Αλι Ραςά, κάποια ωαλκάρια να είχαν ιδθ
αναηθτιςει χειμαδιά ςτα πεδινά τθσ Κεςςαλίασ,
κατεβαίνοντασ από τθ Βόρεια Ρίνδο, το Γράμμο ι από τισ
περιοχζσ του Νταγκλί και τθσ Κολϊνιασ.
Θ αναωορά του Pouqueville για κάποια ομάδα,
πικανότατα “Αρβανιτόβλαχων”, που μετακίνθςε ο Αλι
Ραςάσ από τα παράλια του Ραγαςθτικοφ κόλπου ςτα
παράλια των Αγίων Σαράντα, είναι ίςωσ μια ζνδειξθ για τθν
παρουςία αυτϊν των αρβανιτοβλάχικων χειμαδιϊν ςτθ
Κεςςαλία.
ανάπτυξθσ, με λιγότερεσ ξζνεσ επιρροζσ από τα αλβανικά, τα τοφρκικα
και τα ελλθνικά.
Το κφριο επάγγελμά τουσ ιταν θ κτθνοτροωία, ενϊ υπιρχαν και
κάποιοι ραωτάδεσ και μεταωορείσ. Ιςαν οργανωμζνοι ςε τςελιγκάτα.
Σε κάκε ζνα από τα οποία αρχθγόσ ιταν ο τςζλιγκασ, ζνα ςεβάςμιο
από όλουσ πρόςωπο, που ρφκμιηε τισ οικονομικζσ δοςολθψίεσ ακόμα
και τουσ γάμουσ των νζων.
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Ο 19 αιϊνασ, πριν και μετά τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ,
βρικε τθ Κεςςαλία να κατοικείται από ελλθνόωωνουσ και
βλαχόωωνουσ πλθκυςμοφσ, πζρα από τουσ λίγουσ Τοφρκουσ
και τουσ ακόμθ λιγότερουσ Εβραίουσ των αςτικϊν κζντρων.
Πλοι οι υπόλοιποι που πζραςαν από τθ Κεςςαλία είχαν
οριςτικά χακεί.
Τθν περίοδο τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, αλλά και μετά
τθν αναγνϊριςθ τθσ ανεξαρτθςίασ του Ελλθνικοφ κράτουσ θ
κατάςταςθ ςτα βλαχοχϊρια παρζμενε τραγικι. Ανεξζλεγκτεσ
ομάδεσ λθςτϊν δροφςαν ανενόχλθτεσ, εκμεταλλευόμενεσ τθ
γενικι αναρχία που επικρατοφςε.
Μζςα ςε αυτζσ τισ τραγικζσ ςυνκικεσ μια ςτακερι ροι
ωυγάδων και προςωφγων από τα βλαχοχϊρια αναηιτθςαν
αςωάλεια κοντά ςε ςυγγενείσ τουσ, οι οποίοι από τα χρόνια
του Αλι Ραςά είχαν καταωφγει ςε περιοχζσ, όπωσ θ
Ανατολικι Μακεδονία, όπου θ επανάςταςθ δεν είχε πάρει
μεγάλθ διάςταςθ και θ ηωι ιταν πιο αςωαλισ. Μετά τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ, άγνωςτο όμωσ πότε ακριβϊσ, κάποια
άλλα Ρεριβολιάτικα φαλκάρια τράβθξαν για τθν Ανατολικι
Μακεδονία και ενίςχυςαν τισ διαμορωοφμενεσ βλάχικεσ
εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ.
Στθν Ανατολικι Μακεδονία οι Αβδελλιάτεσ Βλάχοι
πφκνωςαν κυρίωσ τισ τάξεισ των νομαδοκτθνοτρόωων
Βλάχων, οι οποίοι είχαν ωτάςει από τθν περιοχι του
Γράμμου. Αρχικά, οι περιςςότεροι από τουσ Αβδελλιάτεσ
βρζκθκαν ςκορπιςμζνοι ςτθν περιοχι του όρουσ Μπζλλεσ.
Πςοι παρζμειναν κτθνοτρόωοι πζραςαν από τθν Κερκίνθ
ςτισ πλαγιζσ του Μενοίκιου όρουσ. Μια άλλθ ομάδα
Αβδελλιωτϊν βρζκθκε βόρεια των Σερρϊν. Αναμεμειγμζνοι
με τουσ Γραμμουςτιάνουσ Βλάχουσ βρζκθκαν ςτο όροσ Ριρίν,
ςτθ Λόποβα, τθν Μπόηντοβα και τθ Σιάτροβα, που ςιμερα
βρίςκονται μζςα ςτθ Βουλγαρία.
Μια ομάδα από τθ Σμίξθ ζωταςε ςτθν Ανατολικι
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Μακεδονία και πικανότατα ςτθν Ελευκεροφπολθ και τα
λιβάδια του Ραγγαίου, αλλά ίςωσ και ςτθν πόλθ των Σερρϊν
και τισ βλάχικεσ εγκαταςτάςεισ τθσ περιοχισ τουσ. Σφμωωνα
με παραδόςεισ, μετά από ενδοκοινοτικι διζνεξθ ςτθ
Σαμαρίνα, το 1856 υπιρξε ζξοδοσ κάποιων Σαμαρινιωτϊν
προσ ςτισ πλαγιζσ του Καϊμακτςαλάν βόρεια τθσ Ζδεςςασ,
κακϊσ οι περιςςότεροι ιςαν νομαδοκτθνοτρόωοι.
Στα χρόνια που ακολοφκθςαν ανάμεςα ςτο 1881 (ζτοσ
ενςωμάτωςθσ τθσ Κεςςαλίασ ςτθν Ελλάδα) και μζχρι το
1912 ςθμειϊνεται μια ςτακερι ροι για μονιμότερθ
εγκατάςταςθ Βλάχων προσ τα πεδινά τθσ ελλθνικισ πλζον
Κεςςαλίασ.
Εκτόσ από τουσ Βλάχουσ τθσ νότιασ Ρίνδου ςτο ωαινόμενο
αυτό ςυμμετείχαν Βλάχοι από τισ περιοχζσ Γρεβενϊν,
Γράμμου, Ολφμπου, Άςκιου μζχρι και Αρβανιτόβλαχοι από
τισ περιοχζσ τθσ Κορυτςάσ και του Μοναςτθρίου.
Οι θπειρϊτικεσ παροικίεσ, που δθμιουργικθκαν ςτθν
Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ, είχαν ςτισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ μικτι ςφνκεςθ Βλάχων, Γκραίκων και
Αρβανιτϊν από διάωορα χωριά. Θ ςυμβολι όμωσ των
Βλάχων ςτθ δθμιουργία τουσ ιταν ςαωϊσ μεγαλφτερθ από
ό,τι τουσ αποδίδει θ ιςτοριογραωία.
Οι κάτοικοι τθσ Λάιςτασ, του μεγαλφτερου χωριοφ του
Βλαχοηάγορου, ωαίνεται ότι ςτάκθκαν οι πρωτοπόροι αυτϊν
των μεταναςτευτικϊν κινιςεων. Ακολουκϊντασ όπωσ και
τόςοι άλλοι Ηαγορίςιοι πιγαν ςτθ Δράμα και τθ γφρω
περιοχι τθσ, ενϊ ςε προθγοφμενουσ χρόνουσ ςυνικιηαν να
ξενιτεφονται ςτθ ουμανία. Τουσ ακολοφκθςαν Βλάχοι από
το Ραλιοςζλι, τισ Ράδεσ και τα Άρματα, αλλά και Γκραίκοι
από τισ γφρω περιοχζσ. Διακτινίςτθκαν ςτα αςτικά κζντρα και
τα μεγάλα κεωαλοχϊρια των ςθμερινϊν νομϊν Δράμασ,
Καβάλασ, Ξάνκθσ και οδόπθσ μζχρι τθν κοιλάδα του Ζβρου.
Μετά το 1881 χιλιάδεσ Βλάχοι από τθν ορεινι
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Καλαμπάκα, τον Αςπροπόταμο, το Βλαχοτηουμζρκο, τθ Χϊρα
Μετςόβου, το Βλαχοηάγορο, τα βλαχοχϊρια των Γρεβενϊν,
τθσ Κόνιτςασ, του Γράμμου, του Άςκιου και τθσ περιοχισ του
Ολφμπου ακολοφκθςαν μια ςταδιακι πορεία οριςτικισ
παραμονισ ςτα πεδινά, είτε ωσ πρϊθν παραχειμάηοντεσ
νομαδοκτθνοτρόωοι είτε ωσ αγωγιάτεσ και εμποροβιοτζχνεσ.
Τθν ίδια πορεία ακολοφκθςαν ολόκλθρα ωαλκάρια
απόλυτα νομάδων Αρβανιτόβλαχων από τισ περιοχζσ τθσ
Κορυτςάσ και του Μοναςτθρίου. Σχθμάτιςαν ολόκλθρεσ
ςυνοικίεσ ςτα Τρίκαλα και ςτθν Καλαμπάκα, ςτθν Ελαςςόνα,
ςτον Τφρναβο και ςτθ Λάριςα, ςτθν Καρδίτςα και ςτα
Φάρςαλα, ςτο Βόλο, το Βελεςτίνο και ςτον Αλμυρό.
Τζλοσ, ςτισ πλαγιζσ τθσ νότιασ Ρίνδου, ςτισ περιοχζσ του
Αςπροπόταμου και τθσ ορεινισ Καλαμπάκασ υπάρχουν
μζχρι και ςιμερα ςαράντα Βλαχοχϊρια, το ζνα δίπλα ςτο
άλλο. Βεβαίωσ, ςιμερα πια, τα Βλαχοχϊρια τθσ νότιασ
Ρίνδου ζχουν ςχεδόν ερθμϊςει και μόνο τα καλοκαίρια
ηωντανεφουν για λίγο. Οι Βλάχοι όμωσ κάτοικοί τουσ δε
χάκθκαν, απλά μετακινικθκαν και ρίηωςαν οριςτικά ςτα
πεδινά, αλλάηοντασ οικονομία και ςυμβάλλοντασ ςτθ
νεότερθ ανάπτυξθ του κεςςαλικοφ κάμπου και των αςτικϊν,
οικονομικϊν και διοικθτικϊν του κζντρων.
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H τοπωνυμικι κατάλθξθ -οβα, -οβο
Εάν κάποιοσ ανατρζξει ςτο βιβλίο: “Die Slaven in
Griechenland”, Berlin 1941, του Γερμανοφ Max Vasmer,
γεννθμζνου και ςπουδαςμζνου ςτθ ωςία, κα διαπιςτϊςει
με ζκπλθξθ ότι αναωζρονται πάνω από 2.000 ξενόγλωςςα
τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου που χρεϊνονται ωσ
ςλαβικά.
Για οριςμζνα από αυτά ο ςυγγραωζασ - ερευνθτισ κάνει
απόπειρα ετυμολογικισ εξιγθςισ τουσ, για τα περιςςότερα
επικαλείται απλϊσ το γεγονόσ ότι υπάρχουν αυτοφςια ι
παρόμοια κάπου αλλοφ ςτο βαλκανικό χϊρο. Για κανζνα
όμωσ δεν ζχει πραγματοποιιςει λεπτομερι επί τόπου
ζρευνα - αυτοψία, ϊςτε να διαπιςτϊςει ότι θ αντίςτοιχθ
τοποκεςία που τοπωνυμικά αναωζρει, είναι ςυμβατι με τθν
ζννοια που υποκρφπτει θ ονομαςία τάχα του τοπωνυμίου.
Ραρόλα αυτά ο αναγνϊςτθσ, που δεν ζχει εντρυωιςει ςε
κζματα τοπωνυμικϊν ερευνϊν, πείκεται εφκολα ότι ζτςι κα
ζχουν τα πράγματα, όπωσ δθλαδι παρατίκενται, και
επομζνωσ ςυμπεραίνει ότι ςτουσ ςκοτεινοφσ μεςαιωνικοφσ
χρόνουσ οι Σλάβοι καταπλθμμφριςαν τθν Ελλάδα, οπότε και
εξαωάνιςαν τθν ελλθνικι ωυλι, προσ δόξα βεβαίωσ και
δικαίωςθ του αλιςτου μνιμθσ Αυςτριακοφ Jakob Philip
Fallmerayer.
Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε ότι από τα
αναωερόμενα υπερδιςχίλια ξενόγλωςςα τοπωνφμια του
ελλθνικοφ χϊρου, τα διακόςια εβδομιντα τζςςερα (274) από
αυτά (ποςοςτό περίπου 13%) ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο,
και για αυτζσ τισ καταλιξεισ ο Μax Vasmer δεν κάνει καμία
ειδικότερθ αναωορά. Είναι ωυςικό λοιπόν να εικάςουμε ότι
τισ κεωρεί, αςυηθτθτί, ωσ ςλαβικζσ και προχωρεί ςτθν όποια
εξιγθςθ του κυρίου κζματοσ των ςχετικϊν τοπωνυμίων.
Εδϊ λοιπόν βρίςκεται το πρϊτο κρίςιμο ερευνθτικό
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ςταυροδρόμι και εάν δεν αναηθτθκεί με προςοχι θ ςωςτι
κατεφκυνςθ, χάνεται ο προοριςμόσ που είναι θ αναηιτθςθ
τθσ ''τοπωνυμικισ αλικειασ'', με αποτζλεςμα να
παγιϊνονται λακεμζνεσ αντιλιψεισ. Καταρχάσ τίκεται το
ερϊτθμα, εάν οι καταλιξεισ -οβα, -οβο είναι ςλαβικζσ ι όχι;
Αυτόσ είναι ζνασ πρϊτοσ ςθμαντικόσ τοπωνυμικόσ γρίωοσ,
τον οποίο αξίηει να τον αντιμετωπίςουμε.
Aσ δοφμε τϊρα τι γράωει για αυτό το κζμα ο γνωςτόσ
ςλαβολόγοσ Fr. Miklosich ςτο ςθμαντικό του ζργο: “Lexicon
palaeoslovenico - Graeco - Latinum”, 1862 - 1865. Σφμωωνα
με το εν λόγω λεξικό υπάρχουν οι παλαιοςλαβικζσ λζξεισ:
объ(ομπ) = τόποσ, χϊροσ, αλλά και διάςτθμα τοπικό χρονικό.
обити(ομπιτι) = το περιζρχεςκαι και το περιάγειν.
обитати(ομπιτατι) = το οικείν και το παροικείν.
обитъцъ(ομπιτιτς) = πάροικοσ.
овца(οβτςα) = πρόβατο.
Στθ βουλγαρικι γλϊςςα το πρόβατο λζγεται οφτςα. Στθ
λικουανικι avis(=αμνάδα), ςτθν παλαιοςλαβικι ovinu(=
κριάρι)
και
ovica(=αμνάδα),
ακόμα
και
ςτθν
παλαιογερμανικι ouwi(=αμνάδα) και ςτθν αγγλοςαξωνικι
eowestre(=ςτάνθ προβάτων).
Οι παραπάνω λζξεισ, ίςωσ, ςχετίηονται μεταξφ τουσ, γιατί
αυτόσ που ωυλάει πρόβατα, ςυνικωσ περπατάει περιπλανιζται με το ποίμνιό του για αναηιτθςθ τροωισ, και
όπου βρει κατάλλθλο βοςκοτόπι μζνει για όςο χρονικό
διάςτθμα κρίνει ότι είναι ωωζλιμο για το ποίμνιό του.
Υπάρχουν, όμωσ, αντίςτοιχα και οι λατινικζσ λζξεισ :
οbeo = προςζρχομαι, περιζρχομαι, παρευρίςκομαι.
οbero = περιπλανιζμαι.
ovis = πρόβατο.
με τθν ανάλογθ ίςωσ ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ, που
αναωζραμε προθγουμζνωσ.
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Τζλοσ, ςτθν αρχαιοελλθνικι γλϊςςα υπιρχαν οι εξισ
αντίςτοιχεσ λζξεισ :
ὄις(ομθρικι) = πρόβατο. Αρχικά ιταν ὄFις, όπου το
αρχαιοελλθνικό δίγαμμα (F) προωερόταν ωσ βαυ (κάτι
δθλαδι μεταξφ β και ω).
οἴη = χωριό. Σφμωωνα με το αρχαιοελλθνικό λεξικό του Λ.
Σταματάκου θ λζξθ οἴη προζρχεται από τθ λζξθ ὠFία(=
κοινότθσ, ςωματείο, ωυλι), που μαρτυρείται από το
λακωνικό ὠβά, και ςφμωωνα με το λεξικό του Θςφχιου (5οσ
μ.Χ. αιϊνασ) ςτθ Κεςςαλία αναωζρονται: οὐαί = ωυλζσ και
ὤβοι = τόποι μεγαλομερείσ (= μεγαλοπρεπείσ).
Οι ςθμαςίεσ των λζξεων: ὠβά = κοινότθτα, ωυλι, οὐαί =
ωυλζσ και ὤβοι = τόποι μεγαλοπρεπείσ μποροφν να
ςυςχετιςτοφν - ερμθνευτοφν κάτω από ζνα κοινό πλαίςιο,
εωόςον κεωρθκοφν ότι παράγονται από τθ λζξθ ὄις (ὄFις) =
πρόβατο, γιατί οι πατριζσ βοςκϊν, που εγκακίςτανται ςε
τόπουσ βουνϊν (βοςκοτόπια), μπορεί να δϊςουν ςυμπαγείσ
οικιςμοφσ ςε υψθλά μζρθ.
οἰήτης και οἰάτης = χωρικόσ.
Οἰάτης = νομόσ (= βοςκότοποσ) ςτο Διμο Οἴα τθσ αρχαίασ
Αττικισ.
Οι παραπάνω λζξεισ ςχετίηονται με το ὄις = πρόβατο,
δεδομζνου ότι οι παλιότεροι μικροί οικιςμοί όχι μόνο ςτα
αρχαία χρόνια, αλλά και ςτουσ πρόςωατουσ αιϊνεσ ιςαν
ουςιαςτικά πατριζσ κτθνοτρόωων, που ζμεναν ςε μια
περιοχι και ςιγά - ςιγά καταγίνονταν και με τθ γεωργία.
εωόςον δε αυτό ιταν πρόςωορο, τότε θ εγκατάςταςθ
ζπαιρνε μονιμότερο χαρακτιρα. Επομζνωσ, και το βουνό
Οίτθ πρζπει ουςιαςτικά να ςθμαίνει βουνό με πολλοφσ
βοςκότοπουσ. Αρχαία τοπωνφμια που πικανόν να ζχουν
άμεςθ ςχζςθ με το ὄις (ὄFis) είναι και θ πόλθσ Βόιο τθσ
Δωρικισ Τετράπολθσ (κοντά ςτθ ςθμερινι Γραβιά, ςτισ

51

υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ), κακϊσ και το όροσ Βόιον τθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ (ςτθν αρχαιότθτα Βόιον ιταν θ κορυωι
τθσ Ρίνδου(ο Σμόλικασ), μζρθ κατάλλθλα για κτθνοτροωία.
Επίςθσ, με τθ βαςικι λζξθ ὄις(ὄFις) κα πρζπει να
ςυςχετίςουμε και τισ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ ὀϊστός
(ομθρικι) = το βζλοσ, ὀβελός = ςοφβλα. Ζτςι, ςτθν πρϊτθ
περίπτωςθ κα χάκθκε ο ιχοσ του F (βαυ) και παρζμενε το
ωωνιεν ι, ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ κα ςυνζβθ το
αντίκετο. Ρράγματι, και οι δυο παραπάνω λζξεισ ςθμαίνουν
ουςιαςτικά ζναν άξονα που περιςτρζωεται - το κινοφμενο
βζλοσ, ωσ γνωςτόν, εκτόσ από μεταωορικι ταχφτθτα
παρουςιάηει και κάποια περιςτροωικι ταχφτθτα λόγω των
αναπτυςςόμενων τριβϊν και των γεωμετρικϊν ατελειϊν του
- απλϊσ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ δεν ςυνοδεφεται με...
ὄις(πρόβατο), ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ςυνοδεφεται με
το ὄισ... ςουβλιςμζνο.
Από τουσ “Υαράλλθλουσ βίουσ” του Ρλοφταρχου και
ειδικότερα τουσ βίουσ των “Πελοπίδα - Μάρκελλου”,
διαπιςτϊνεται ότι τοπωνφμιο Ova (Όβα), που ςχετίηεται με
τθ λατινικι λζξθ ovis = πρόβατο, υπιρχε ζξω από τθ ϊμθ,
το νωρίτερο από τον 3ο π.Χ. αιϊνα, που ζδραςε ο φπατοσ
Μάρκελλοσ, και το αργότερο το 2ο μ.Χ. αιϊνα, που ζγραψε ο
Ρλοφταρχοσ τουσ εν λόγω βίουσ. Συγκεκριμζνα, ο αρχαίοσ
ςοωόσ ςυγγραωζασ κάνει μνεία μιασ πόλθσ κοντά ςτθ ϊμθ,
όπου οι Ζλλθνεσ τθν ονόμαηαν Εφαν και οι ωμαίοι Πβα,
ςτθν οποία ο ωμαίοσ φπατοσ Μάρκελλοσ κα ζπρεπε να
τελζςει το μικρό του κρίαμβο και το μεγάλο του κρίαμβο ςτο
Αλβανό Προσ, λόγω ωκόνου των αντιπάλων του ςτθ ϊμθ.
Ασ δοφμε λεπτομερϊσ τθν ενδιαωζρουςα αυτι αναωορά του
Ρλοφταρχου που, πιςτεφω, ρίχνει ωωσ ςτο γλωςςικό γρίωο,
ο οποίοσ ςχετίηεται με τα -οβα, -οβο.
“Ἐνισταμένων δὲ τῶν ἐχθρῶν τῷ Μαρκέλλῳ πρὸς τὸν
θρίαμβον ἐπεί καὶ πράξεις τινές ὑπολιπεῖς ἦσαν ἔτι περὶ
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ικελίαν καὶ φθόνον εἶχεν ὁ τρίτος θρίαμβος, συνεχώρησεν
αὐτοῖς τὸν μὲν ἐντελῆ καὶ μέγαν εἰς τὸ Ἀλβανόν ὄρος
ἐξελᾶσαι, τὸν δ’ ἐλάττῳ καταγαγεῖν εἰς τὴν πόλιν, ὅν Εὔαν
Ἕλληνες, Ὄβαν δὲ Ρωμαῖοι καλοῦσι. Πέμπει δ’ αὐτόν οὐκ
ἐπί τοῦ τεθρίππου βεβηκώς οὐδέ δάφνης ἔχων στέφανον
οὐδέ περισαλπιζόμενος, ἀλλά πεζός ἐν βλαύταις ὑπ'
αὐλητῶν μάλα πολλῶν, καὶ μυρρίνης στέφανον ἐπικείμενος,
ὡς ἀπόλεμος καἰ ἡδύς ὀφθῆναι μᾶλλον ἤ καταπληκτικός, ὅ
καὶ μέγιστον ἐμοί τεκμήριόν ἐστι τῷ τρόπῳ πράξεως, ἀλλά
μὴ μεγέθει, διωρίσθαι τοὺς θριάμβους τὸ παλαιόν. Οἱ μὲν
γὰρ μετά μάχης καὶ φόνου τῶν πολεμίων ἐπικρατήσαντες
τὸν Ἀρήιον ἐκεῖνον ὡς ἔοικε καὶ φοβερόν εἰσῆγον, ὥσπερ ἐν
τοῖς καθαρμοῖς τῶν στρατοπέδων εἰώθεσαν, δάφνῃ πολλῇ
καταστέψαντες τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἄνδρας. τοῖς δὲ πολέμου
μὲν μὴ δεηθεῖσι στρατηγοῖς, ὁμιλία δὲ καὶ πειθοῖ καὶ διὰ
λόγου πάντα θεμένοις καλῶς οἷον ἐπιπαιανίσαι τὴν
ἀπόλεμον ταύτην καὶ πανηγυρικήν ἀπεδίδου πομπήν ὁ
νόμος. Καὶ γὰρ ὁ αὐλός εἰρήνης μέρος, καὶ τὸ μύρτον
Ἀφροδίτης φυτόν, ἡ μάλιστα θεῶν ἀπέχθεται βίᾳ καὶ
πολέμοις. Ὄβας δ' οὐ παρά τὸν εὐασμόν, ὡς οἱ πολλοί
νομίζουσιν, ὁ θρίαμβος οὗτος ὀνομάζεται καὶ γὰρ κακεῖνον
ἐφ’ εὐάζοντες καὶ ᾂδοντες παραπέμπουσιν, ἀλλ' ὑφ'
Ἑλλήνων εἰς τὸ σύνηθες αὐτοῖς παρῆκται τοὔνομα,
πεπεισμένων ἅμα καὶ Διονύσῳ τι τῆς τιμῆς προσήκειν, ὅν
Εὔιον καὶ Θρίαμβον ὀνομάζομεν. Οὐχ οὕτω δ’ ἔχει τὸ
ἀληθές, ἀλλ’ ἐπί μὲν τῷ μεγάλῳ θριάμβῳ βουθυτεῖν
πάτριον ἦν τοῖς στρατηγοῖς, ἐπὶ δὲ τούτῳ πρόβατον ἔθυον.
ὄβα δὲ τὰ πρόβατα Ρωμαῖοι καλοῦσιν. ἐκ τούτου καὶ τὸν
θρίαμβον ὄβαν ὠνόμασαν...”, που ςθμαίνει :
“Επειδι λοιπόν οι αντίπαλοί του αντιδροφςαν να τελζςει ο
Πάρκελλοσ κρίαμβο, αωοφ είχαν μείνει θμιτελείσ οι
επιχειριςεισ ςτθ Χικελία και προκαλοφςε ωκόνο ο τρίτοσ
κρίαμβοσ, ςυμωϊνθςε ο ίδιοσ να παρελάςει για τον
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ολοκλθρωμζνο και μεγάλο κρίαμβο ςτο Αλβανό όροσ και το
μικρότερο κρίαμβο να τον τελζςει ςτθν πόλθ που οι Ζλλθνεσ τθν
ονομάηουν ''Εφαν'' και οι Φωμαίοι ''Όβα''. Ξαι τον τελεί όχι
ανεβαςμζνοσ πάνω ςε τζκριππο άρμα, οφτε ωορϊντασ δάωνινο
ςτεωάνι, οφτε περιβαλλόμενοσ από ςαλπιγκτζσ, αλλά πεηόσ με
ςανδάλια, με ςυνοδεία πάρα πολλϊν ανκρϊπων που ζπαιηαν
αυλοφσ και με ςτεωάνι μυρτιάσ, ζτςι που να ωανεί περιςςότερο
απόλεμοσ και ευχάριςτοσ παρά πολεμιςτισ. Αυτό για μζνα είναι
θ μεγαλφτερθ απόδειξθ του κριτθρίου, το οποίο κακόριηαν
παλαιότερα τουσ κριάμβουσ, με βάςθ δθλαδι τον τρόπο που
πετφχαινε κάποιοσ τθ νίκθ και όχι με το μζγεκόσ τθσ. Γιατί, όςοι
νικοφςαν τουσ εχκροφσ με μάχθ και ωονικό, τελοφςαν, όπωσ
ωαίνεται εκείνο το κρίαμβο του Άρθ, όπωσ ςυνικιηαν να
εξαγνίηουν τα ςτρατόπεδα, ςτεωανϊνοντασ τα όπλα και τουσ
άνδρεσ, με πολλι δάωνθ, τουσ ςτρατθγοφσ όμωσ που δεν
χρειάςτθκε να πολεμιςουν, αλλά που με ςυνομιλίεσ και πεικϊ
και με ςυηθτιςεισ ρφκμιηαν ςωςτά τα πάντα, ο νόμοσ επζτρεπε
τθν απόλεμθ και πανθγυρικι αυτι παρζλαςθ, για να
γνωςτοποιιςουν τθν επιτυχία με παιάνεσ. Γιατί ο αυλόσ είναι
γνϊριςμα τθσ ειρινθσ και θ μυρτιά τθσ Αωροδίτθσ, που
κατεξοχιν είναι θ κεά που απεχκάνεται τθ βία και τουσ
πολζμουσ. Ξαι ο κρίαμβοσ αυτόσ ονομάηεται ''οβα'', όχι
''ευαςμόσ'', όπωσ νομίηουν οι πολλοί - γιατί και ς’ εκείνον
παρελαφνουν με κραυγζσ χαράσ και με τραγοφδια - αλλά το
όνομα αποδίδεται από τουσ Ζλλθνεσ ςτθ ςυνικειά τουσ, κακϊσ
ζχουν πειςκεί ότι αρμόηει αυτι θ τιμι και ςτο Διόνυςο, που τον
αποκαλοφμε Εφιο και Κρίαμβο. Θ αλικεια όμωσ δεν είναι αυτι,
αλλά ςτο μεγάλο κρίαμβο ιταν πατροπαράδοτο να κυςιάηεται
από τουσ ςτρατθγοφσ βόδι, ενϊ ς’ αυτόν το κρίαμβο κυςίαηαν
πρόβατο. Ξαι ''οβα'' ονομάηουν οι Φωμαίοι τα πρόβατα. από
αυτό ονόμαςαν και το κρίαμβο '' οβα ''.”
Σιμερα, δεν υπάρχουν τζτοιου είδουσ τοπωνφμια ςτθν
ιταλικι χερςόνθςο. Θ Padova π.χ. δεν μπορεί να ενταχκεί ςε
αυτι τθν κατθγορία τοπωνυμίων, αωοφ πρoζρχεται από τθ
λατινικι Patavium, οφτε επίςθσ και θ Μαdova, αωοφ
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προζρχεται από τθ λατινικι Mantua.
Το γεγονόσ αυτό μπορεί να εξθγθκεί, εάν λάβουμε υπόψθ
μασ ότι θ Λταλία ωσ κζντρο τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ επί
πολλοφσ αιϊνεσ είχε χάςει από νωρίσ το γεωργικο κτθνοτροωικό χαρακτιρα τθσ.
Είναι όμωσ πολφ ςθμαντικό ότι υπάρχουν ςιμερα δυο
τοπωνφμια: το Ovodda5 (κωμόπολθ) ςτθ κεντρικι Σαρδθνία,
και το Ovilo (χωριό) ςτθν ανατολικι Σαρδθνία ςε ορεινζσ
μάλιςτα περιοχζσ, κατάλλθλεσ μόνο για κτθνοτροωία.
Τα εν λόγω τοπωνφμια (Οvodda και Ovilo) μποροφμε να
τα κεωριςουμε κρίςιμα αρχαία τοπωνυμικά κατάλοιπα, που
ενιςχφουν τθν άποψι μασ για το -οβα, -οβο.
Είναι, επίςθσ, πολφ ςθμαντικι και αξίηει ιδιαιτζρωσ να
αναωερκεί θ φπαρξθ:
i)Του νθςιοφ Kekova6, που είναι θ αρχαία Κιςκινθ Δολιχίςτθ, θ οποία βρίςκεται απζναντι από τισ ακτζσ τθσ
Λυκίασ ςτθ Μικρά Αςία (ανατολικότερα του Καςτελλόριηου
και τθσ Στρογγφλθσ).
ii)Τθσ παραλιακισ πόλθσ Τekirova - αρχαία Φάςθλισ7 επίςθσ ςτθ Λυκία τθσ Μικράσ Αςίασ.
5

H πόλισ Ovodda βρίςκεται ςε μια περιοχι που ζχει κατοικθκεί από
τθν αρχαιότθτα, όπωσ αποδεικνφεται από τα υπάρχοντα εκεί
αρχαιολογικά ευριματα. Το όνομα αυτό προζρχεται ςφμωωνα με
τουσ ερευνθτζσ από το Ovolla που πικανϊσ ςυνδζεται με τθ ςειρά των
τοπικϊν ονομαςιϊν που ανικουν ςτα protosardi(πρωτοςαρδθνικά).
6
Θ αρχαία παραλιακι πόλθ Κιςκινθ - Δολιχίςτθ που βριςκόταν εκεί,
καταςτράωθκε (βυκίςτθκε) από ςειςμό που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια
του 2ου μ.Χ. αιϊνα. Ξαναχτίςτθκε πάλι και εξακολοφκθςε να ανκεί
κατά τθν περίοδο τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ. Τελικϊσ,
εγκαταλείωκθκε εξαιτίασ των αραβικϊν επιδρομϊν.
7
Θ Φάςθλισ, ςφμωωνα με τον Κικζρωνα, ιταν ελλθνικι πόλθ με
κατοίκουσ από τθ Λυκία. Ο Λίβιοσ τθν περιγράωει ωσ τθν πρϊτθ ξθρά
που ζβλεπαν οι ταξιδιϊτεσ από τθ όδο ςτθν Κιλικία και ότι είχε
ανκυγιεινό κλίμα. Σφμωωνα με τθν περιθγιτρια και ςυγγραωζα Freya
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iii)Τθσ πόλθσ kumluova που βρίςκεται ανάμεςα ςτθν
τοποκεςία τθσ αρχαίασ πόλθσ Ξάνκοσ και τθσ τοποκεςίασ του
Λθτϊου ιεροφ τθσ Λυκίασ τθσ Μικράσ Αςίασ.
iv)Τθσ κωμόπολθσ Gökova τθσ Μικράσ Αςίασ, που
βρίςκεται κοντά ςτον Κεραμεικό κόλπο, ο οποίοσ ορίηεται
νότια από τθ χερςόνθςο τθσ Κνίδου.
Είναι χτιςμζνθ ςτθν περιοχι τθσ αρχαίασ Λδφμθσ, θ οποία
ιταν ςθμαίνουςα πόλθ τθσ Καρίασ με πρϊτθ
καταγεγραμμζνθ αναωορά το 546 π.Χ.
Από τθν περιοχι αυτι διζρχεται μεγάλο ςειςμικό ριγμα,
γνωςτό με το όνομα ριγμα Akyaka - Gökova, που ζδωςε και
το μεγάλο ςειςμό τθσ νιςου Κω των 6,7 βακμϊν τθσ
κλίμακασ ίχτερ, τον Λοφλιο του 2017.
v)Tθσ κωμόπολθσ Gölova, βόρεια του Κουςάνταςι τθσ
Μικράσ Αςίασ. Επίςθσ, υπάρχει και άλλθ κωμόπολθ Gölova,
νότια τθσ Κεραςοφντασ (επαρχία Sivas) ςτο Ρόντο τθσ
Μικράσ, χτιςμζνθ δίπλα ςε λίμνθ.
vi)Τθσ παραλιακισ κωμόπολθσ Yalova ςτον Αςτακθνό
κόλπο τθσ Μικράσ Αςίασ, περίωθμθσ για τισ ιαματικζσ τθσ
πθγζσ. Είναι θ πόλισ Ρυκία τθσ Μυκολογίασ, όπου ςτθ
διάρκεια τθσ Αργοναυτικισ εκςτρατείασ εξαωανίςτθκε ο
ωίλοσ του Θρακλι, Φλασ. Ρικανόν από τθ λζξθ
γιαλόσ(αιγιαλόσ).
vii)Του γνωςτοφ ΒΑ προαςτείου τθσ Σμφρνθσ,
Μπουρνόβα, όπου πριν τθ Μικραςιατικι καταςτροωι
ζμεναν οι εφπορεσ ελλθνικζσ οικογζνειεσ τθσ Σμφρνθσ κακϊσ
και άλλοι εφποροι ξζνοι, ιδίωσ οι Άγγλοι τθσ Σμφρνθσ(αγγλικι
παροικία). Ο Μπουρνόβασ ιταν θ Πρινόβαρισ των
Βυηαντινϊν.
Stark, που επιςκζωτθκε τθν περιοχι, ο Κικζρων πρζπει να ζκανε
μάλλον λάκοσ που τθν αποκάλεςε λυκιακι πόλθ, διότι δεν υπάρχουν
εκεί τυπικοί λυκιακοί τάωοι ςε ολόκλθρθ αυτι τθν ακτι και επομζνωσ
θ Φάςθλισ κατά τθ γνϊμθ τθσ ιταν ελλθνικι από πολφ παλιά.
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viii)Του γνωςτοφ δυτικοφ προαςτείου τθσ Σμφρνθσ,
Balçova, όπου βριςκόντουςαν εξοχικζσ κατοικίεσ των
εφπορων Ελλινων Σμυρνιϊν προ του 1922. Σιμερα αποτελεί
μια απο τισ ανερχόμενεσ περιοχζσ του αςτικοφ ιςτοφ τθσ
Σμφρνθσ.
ix)Τθσ κωμόπολθσ Gümüsova, ςτθν επαρχία του
Σαγγαρίου τθσ Μικράσ Αςίασ.
x)Τθσ κωμόπολθσ Suluova νότια τθσ Σαμψοφντασ ςτθν
περιοχι τθσ Αμάςειασ τθσ Μικράσ Αςίασ.
xi)Τθσ πόλθσ Tașova νότια τθσ Σαμψοφντασ, ςτθν περιοχι
τθσ Αμάςειασ τθσ Μικράσ Αςίασ.
xii)Τθσ κωμόπολθσ Artova, ςτθν περιοχι Tokat του
Ρόντου, νότια τθσ Σαμψοφντοσ.
xiii)Τθσ κωμόπολθσ Karliova που βρίςκεται ςτθν επαρχία
Bingöl τθσ Ανατολικισ Τουρκίασ.
Ρζραν των παραπάνω αναωερομζνων υπάρχουν επίςθσ
διάςπαρτα ςτθ Μικρά Αςία και άλλα τζτοια τοπωνφμια,
όπωσ:
Yeşilova, Incirliova, Gerenkova, Belenova, Saricaova,
Kurucaova, Altinova, Akçaova, Beylikova, Denizova,
Aşağıinova, Ovacuma (Kάςτρο ςτθν πόλθ Safranbolu τθσ
επαρχίασ Karabük), Pamukova, Turunçova, Zümrütova.
Για όλα τα παραπάνω τοπωνφμια τθσ Μικράσ Αςίασ,
αξίξει να γίνει ξεχωριςτι ζρευνα - μελζτθ από ειδικοφσ ςε
τζτοιου είδουσ ηθτιματα, θ οποία κα μποροφςε να ρίξει
περιςςότερο ωωσ ςτο γρίωο των τοπωνυμίων με κατάλθξθ οβα(-ova).
Εδϊ απλϊσ κα τονίςουμε ότι για τουσ γνωρίηοντεσ καλά
ςτθν τουρκικι γλϊςςα το ova δεν επζχει κζςθ κατάλθξθσ και
δεν είναι δάνειο από άλλθ γλϊςςα, αντίκετα είναι μια
.
ξεχωριςτι λζξθ και ςθμαίνει λιβάδι γι’ αυτό το λόγο ςτθν
Τουρκία οι πόλεισ και τα χωριά, που ζχουν ονόματα, τα
οποία λιγουν ςε ova, βρίςκονται ςε πεδινζσ εκτάςεισ.
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Να αποτελεί άραγε το γεγονόσ αυτό κάποια πρόςκετθ
επιβεβαίωςθ για τισ απόψεισ μασ που εκκζςαμε πιο πάνω,
δεδομζνου ότι τα λιβάδια και τα πρόβατα ςχετίηονται
πάντοτε μεταξφ τουσ8;
8

Αξίηει, όμωσ, να παρατεκοφν αυτοφςια και όςα αναωζρονται ςτο
ςθμαντικό λζξικό: «An Etymological Dictionary of Pre Thirteenth Century Turkish», Sir Gerard Clauson, Oxford at the Clarendon Press,
1972:
«Oba is an innate Türkic word, it is a habitat, obitel (обитель), obo,
and the like derivative allophones visible with a naked eye. The habitat,
obitel, obo etc. are all Turkisms, assimilated at different times and from
different Türkic vernaculars. Well known are toponyms Duloba (land of
dynastic clan Dulo, the clan of Attila) aka "Samo state", Altyn-oba
(Golden land, capital), and such.
The Russian Primary chronicle documented the land of the
Tokharian tribe Tuhsoba, the land of the Tuhsi tribe, far from being "a
small encampment or large tent". A tomb is naturally called oba, it is a
home for the deceased. Kurgan graves are a must in Tengriism, the
Türkic religion, hence the "grave mound" is a kurgan and an oba,
among other similar appellations. Ditto the ova "plain", it is the same
expression for a limitless steppe habitat. The Mong. obo is a Türkic l.w. with the same semantics "habitat" and extension to "grave", among
others. That the English, Latin, and Mongolian on the two ends of the
Eurasia share the same word with Türkic languages attest to
something that a linguist should know before she or he engages in
etymology.(Θ υπογράμμιςθ δικι μασ).
Rice and grains were not a Türkic staple, and on the contrary, the
cold rice with its name uva: must definitely be a l.-w. As probably is the
Chinese opo:, a cultural borrowing into Türkic, but etymologically it
may be a l.-w. into the Chinese too. Not all Chinese words originated in
the Chinese milieu, e.g. bisa 比薩 for "pizza". Oba is a denoun
derivative of the verb abï- "hide, conceal" with innumerable
derivatives, of which habitat, obitel, and obo are but a few examples.
The denoun adjectival form of abï- is аbïl "settlement, village", which
produced allophonic derivatives "village" and "world".»
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Επίςθσ, πρζπει να γίνει αναωορά και ςτθν φπαρξθ δυο
ςυναωϊν τοπωνυμίων ςτθν Ραλαιςτίνθ ςτα φςτερορωμαϊκά
χρόνια και ςυγκεκριμζνα:
α)Τθν πόλθ Χαραγμωβά, τθν οποία μνθμονεφει ο Άγιοσ
Σωωρόνιοσ, πατριάρχθσ Αλεξανδρείασ (564 μ.Χ. - 638 μ.Χ.),
όταν αναωζρεται ςε κάποιο καφμα (το 61ο) των Αγίων
Αναργφρων Αββά Ξφρου και Λωάννου.
β)Τθν παλαιςτινιακι πόλθ Χόηοβα, από όπου, ςφμωωνα
με τθν παράδοςθ, ςτα χρόνια τθσ εικονομαχίασ, ζωυγε θ
εικόνα τθσ Ραναγίασ και μεταωζρκθκε ςτθν Αμοργό και
ςιμερα βρίςκεται ςτο ομϊνυμο γνωςτό μοναςτιρι:
«Υαναγία Χοηοβιϊτιςςα».
***
Κατόπιν όλων των ανωτζρω αναωερκζντων προκφπτει το
εξισ ςυμπζραςμα: θ λζξθ όβα ι όβο ςιμαινε οικιςμό - χωριό
(και αρχικά υπζκρυπτε γλωςςικά και ςτισ τρεισ παραπάνω
περιπτϊςεισ τθ λζξθ πρόβατο και τθν κτθνοτροωία) . δθλαδι,
τόςο ςτο νότιο ελλθνικό χϊρο, όπου μιλιόταν ςυμπαγϊσ θ
ελλθνικι γλϊςςα, όςο και ςτο χϊρο τθσ ορεινισ Θπείρου
(Βορείου και Νοτίου) και Μακεδονίασ όπου θ ελλθνικι
υποχϊρθςε ζναντι τθσ λατινικισ, με αποτζλεςμα οι εκεί
κάτοικοι να μιλοφν τθ λατινογενι (βλάχικθ) γλϊςςα, κακϊσ
και ςτισ περιοχζσ του βαλκανικοφ χϊρου, όπου διείςδυςαν
αργότερα ςλαβικοί πλθκυςμοί.
Ρρζπει, βεβαίωσ, να ςθμειωκεί ότι ςτισ ςφγχρονεσ
ςλαβικζσ γλϊςςεσ οι καταλιξεισ: -ova -ovo ζχουν τθν ζννοια:
“του ανικειν ςε τόπο (οποιονδιποτε)” ι “τόποσ
(οποιοςδιποτε) που ανικει ςε κάποιον”. Θ ζννοια, όμωσ,
αυτι ωαίνεται ότι είναι μεταγενζςτερθ, δεδομζνου ότι ςε
όλεσ τισ πρωταρχικζσ κοινωνίεσ ο τόποσ οριηόταν αρχικά και
ευρφτερα για κτθνοτροωικοφσ ςκοποφσ (λιβάδια για βοςκι)
και αργότερα, ςε πιο περιοριςμζνθ ζκταςθ, για γεωργικοφσ
ςκοποφσ (περιοχζσ γεωργικοφ κλιρου).
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Μετά από όλα τα παραπάνω αναωερκζντα
ςυμπεραίνουμε ότι θ επίκλθςθ, από τον Μax Vasmer,
τοπωνυμίων ςε -οβα, -οβο από τισ περιοχζσ π.χ. τθσ Σερβίασ,
Κροατίασ, Σλοβενίασ, Σκοπίων και Βουλγαρίασ, για να
ερμθνεφςει υποχρεωτικϊσ ωσ ςλαβικά κάποια αντίςτοιχα
του ελλθνικοφ χϊρου, δεν ευςτακεί γενικϊσ. Τελικϊσ, κατά
τθν άποψι μασ, θ κατάταξθ ενόσ τοπωνυμίου με κατάλθξθ οβα, -οβο ςε βλάχικθ ι ςλαβικι κατθγορία, εξαρτάται από
το γλωςςικό κζμα του, που ςθμαίνει ότι:
1)Εάν θ ρίηα του κζματοσ είναι βλάχικθ ι αλβανικι, τότε
το τοπωνφμιο, οπουδιποτε και εάν απαντάται ςτθ
βαλκανικι χερςόνθςο, ζχει δοκεί από Βλάχουσ. Μάλιςτα, οι
περιςςότεροι Βλάχοι και ειδικά οι λεγόμενοι Αρβανιτόβλαχοι
γνϊριηαν και τθν αλβανικι γλϊςςα.
2)Εάν θ ρίηα του κζματοσ είναι ςλαβικι και ταυτόχρονα
το ίδιο τοπωνφμιο απαντάται και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ
βαλκανικισ χερςονιςου, τότε το τοπωνφμιο αυτό ζχει
ςίγουρα δοκεί από Σλάβουσ.
Ο μθχανιςμόσ δθμιουργίασ, τζτοιου είδουσ τοπωνυμίων
κα ιταν ο εξισ. Πταν εντοπιηόταν από τουσ νομάδεσ
ποιμζνεσ, που ειςζδυαν ςε νζεσ περιοχζσ, κάποιοσ
κατάλλθλοσ βοςκότοποσ, αρχικά ςτινονταν οι ςκθνζσ και οι
ςτάνεσ τουσ. Αργότερα, εωόςον δεν υπιρχε ολοκλθρωτικι
μετακίνθςι τουσ προσ άλλθ περιοχι, θ πατριά - το λεγόμενο
ςτα βλάχικα φαλκάρε - παρζμενε εκεί και εξελιςςόταν ςε
μικρό οικιςμό και αργότερα, με τον καιρό, ςε ολόκλθρο
χωριό.
***
Τζλοσ, ο Jakob Philip Fallmerayer ςτθν πραγματεία του:
“Υερί τθσ Ξαταγωγισ των ςθμερινϊν Ελλινων”, που
διαβάςτθκε ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ Βαυαρικισ
Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν το 1835, προκειμζνου να υποςτθρίξει
τισ υπερβολζσ του, επικαλζςτθκε μια ςειρά ξενόγλωςςων
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τοπωνυμίων τθσ Ρελοποννιςου, τα οποία κεϊρθςε
αςυηθτθτί ωσ ςλαβικά, χωρίσ βεβαίωσ να προχωριςει ςε
κάποια ςχετικι γλωςςικι αναωορά. Ανάμεςα ςε αυτά
περιζλαβε και μερικά που ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο.
Συγκεκριμζνα, ανζωερε τα εξισ: Άκοβα, Αράκλοβο, Μςοβα
(από το ‘‘Χρονικό του Πορζωσ’’), Ππερζςοβα (ςτθν
Κυνουρία), Ηίτςοβα (πάνω από το Μιςτρά), Γιάλοβα.
Στθν περιοχι από το ακρωτιρι Ματαπά ζωσ τθ
Μεγαλόπολθ τα: Ψςίμοβα, Ψςζκοβα, Βίποβο, Αράχοβα,
Υάλοβα, Ξόςοβα, Οεβζτςοβα, Χάιδοβα, Ψρικότςοβα, Χάντοβα
(μικρό ρυάκι), Χίτςοβα, Αναςτάςοβα, Βάρςοβα (κοντά ςτο
Μιςτρά). Στθν αριςτερι όχκθ του Ευρϊτα τα: Αράχοβα,
Ξατςίκοβο, ςτθν Αρκαδία προσ Θλεία και Αχαΐα τα Γκλόκοβα,
Ψηελζχοβα και τρεισ (3) ωορζσ Αράχοβα. Από τα παραπάνω,
μόνο τα: Μςοβα, Ηίτςοβα, Ψςίμοβα, Ψςζκοβα, Βίποβο,
Υάλοβα, Οεβζτςοβα, Χάιδοβα, Χάντοβα, Τρικότςοβα δεν
εξετάηονται από τον Max Vasmer. Κα προςεγγίςουμε όμωσ
και αυτά μαηί με τα τοπωνφμια του Max Vasmer ςε επόμενο
κεωάλαιο του παρόντοσ. Για τθ διάκριςι τουσ κα κζςουμε
δίπλα ςτο κακζνα από αυτά το γράμμα (F). Επειδι για αυτά
δεν γνωρίηουμε τισ ακριβείσ τοποκεςίεσ τουσ, κα
αρκεςτοφμε μόνο ςε γλωςςικζσ αναωορζσ. Επίςθσ,
περιοριηόμαςτε ςε γλωςςικζσ αναωορζσ και για όςα άλλα
τοπωνφμια του Max Vasmer δεν γνωρίηουμε τθν ακριβι
γεωγραωικι τουσ κζςθ - ταφτιςθ. Ρριν όμωσ κλείςουμε το
παρόν κεωάλαιο, κεωροφμε ςκόπιμο να αναωερκοφμε, με
ςυντομία, ςτον Fallmerayer.
Αποτελεί ειρωνεία για τον άνδρα αυτόν που
χαρακτθριηόταν ςτθν πολιτικι του ςκζψθ από απροκάλυπτθ
ςλαβοωοβία - δεν είχε ξεχάςει ποτζ τθν αρχαία ζριδα των
προγόνων του με τουσ Σλάβουσ τθσ ανατολισ, και οφτε είχε
αποκλείςει τθ μελλοντικι εκδίκθςθ των Σλάβων κατά τθσ
Γερμανίασ - ότι ζωταςε να αποκθρυχτεί ςτθν Ελλάδα ωσ
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ςλαβόωιλοσ, πανςλαβιςτισ και πράκτορασ του τςάρου τθσ
ωςίασ. Βεβαίωσ, υπάρχει μια εξιγθςθ, γιατί ο Fallmerayer
ζγινε νεροκουβαλθτισ ςτθν προπαγάνδα των Σλάβων κατά
τθσ Ελλάδασ. Άλλοσ ιταν ο κφριοσ ςτόχοσ του. Ικελε δθλαδι
να δείξει ςτουσ Ευρωπαίουσ, με κάκε τρόπο, το βάρβαρο τθσ
ςλαβικισ ωυλισ και ζτςι υποςτιριξε ςκεναρά ότι οι Σλάβοι
ξερίηωςαν βίαια με επιδρομζσ, δθϊςεισ και εποικίςεισ όλο το
ελλθνικό ςτοιχείο από όλθ τθν Ελλάδα. Ζτςι, ζβαλε ςτθ
ωαρζτρα του κάκε ςτοιχείο που τον βόλευε και μαηί πολλζσ
ςτρεβλϊςεισ και υπερβολζσ. Ρροκειμζνου, μάλιςτα, να
απαντιςει ςτο ερϊτθμα όςων τον αντζκρουςαν: “Υωσ
εξθγείται θ διάςωςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςτθ Ρότια
Ελλάδα και ειδικότερα ςτθν Υελοπόννθςο, μετά τθν
εξαωάνιςθ τθσ ελλθνικισ ωυλισ;” ζωταςε ςτο ςθμείο να
παραδεχτεί ότι οι Σλάβοι που υπζταξαν και τελικά εξάλειψαν
τουσ Ζλλθνεσ από τον 6ο ζωσ τον 9ο αιϊνα, υποτάχκθκαν και
αυτοί και αωανίςτθκαν με τθ ςειρά τουσ από τουσ
Βυηαντινοφσ, ςτα πλαίςια τθσ ανακατάλθψθσ τθσ Ελλάδασ
από τουσ τελευταίουσ.
Οι Βυηαντινοί, μάλιςτα, ςφμωωνα πάντα με τον
Fallmerayer, μετά τθν εξαωάνιςθ των Σλάβων ζωεραν
ελλθνόωωνουσ εποίκουσ από τα ανατολικά εδάωθ τθσ
αυτοκρατορίασ (Μικραςία) και ζτςι ειςιχκθ ςτθν
Ρελοπόννθςο θ βυηαντινι ι χριςτιανικι ελλθνικι, δθλαδι θ
γλϊςςα του Φτωχοπρόδρομου και των Συναξαρίων. Δεν μασ
εξθγεί, όμωσ, γιατί ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι Μικραςιάτεσ
ζποικοι δεν ζκεςαν νζα δικά τουσ τοπωνφμια ςτθν
Ρελοπόννθςο, αλλά κράτθςαν τα παλιά που υπιρχαν, και
επιπλζον πϊσ τα βρικαν αυτά, αωοφ είχαν εξαωανιςτεί οι
προθγοφμενοι κάτοικοι;
Επίςθσ, ο Fallmerayer αποκρφπτει ςυςτθματικά ςτοιχεία
που δεν βολεφουν το ςτόχο του. Συγκεκριμζνα, ςιωπά και
δεν αςχολείται κακόλου με τουσ βλαχόωωνουσ τθσ
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Ρελοποννιςου, ενϊ για τουσ βλαχόωωνουσ τθσ οφμελθσ
αωιερϊνει τζςςερισ (4) μόνον αράδεσ, παρότι είναι ςίγουρο
ότι γνωρίηει, από τισ επιςκζψεισ του ςτο νεοςφςτατο τότε
Ελλθνικό κράτοσ, ότι υπιρχαν ς’ αυτό παντοφ ςθμαντικοί
βλαχόωωνοι πλθκυςμοί. Και όταν δυο ωορζσ αναωζρεται
μονολεκτικά ςτουσ Βλάχουσ του βόρειου ελλθνικοφ τόξου,
τουσ αποκαλεί γενικϊσ Λατινοκράκεσ, επεκτείνοντασ ζτςι τα
ςφνορα τθσ Κράκθσ μζχρι τθν Αδριατικι(!) Τι μπορεί να
περιμζνει όμωσ κανείσ από ζνα ερευνθτι που, εκτόσ από τθν
πολιτικι, εμπλζκει ςτα κζματα τθσ ζρευνάσ του και τθ Κεία
Δίκθ; Συγκεκριμζνα, ςτθν υπόψθ πραγματεία του αναωζρει
χαρακτθριςτικά τα εξισ καταπλθκτικά: “Εγϊ προςωπικά
κατζλθξα με τον καιρό ςτο ςυμπζραςμα ότι ο Κεόσ διάλεξε
τον ελλθνικό λαό ωσ το κατ’ εξοχιν αντικείμενο τθσ οργισ του
και του επζβαλε όλεσ του τισ τιμωρίεσ, για να δείξει ςτο
ανκρϊπινο γζνοσ ότι μπροςτά του Πεγάλοσ και Πικρόσ είναι
εξίςου μθδαμινόσ” (!)
Ρρζπει, μάλλον, να ςυμπλθρϊςουμε με τθ ςειρά μασ ότι
ο Κεόσ διάλεξε τον Fallmerayer… για να ςυςπειρϊςει τον
ελλθνικό λαό, από τθν αρχι τθσ νεοελλθνικισ ιςτορίασ του,
ϊςτε να ενδιαωερκεί νωρίσ για τισ ρίηεσ του, τισ παραδόςεισ
του και τον πολιτιςμό του, διαωορετικά οι Νεοζλλθνεσ, με το
χαρακτιρα που διακζτουν, κα αδιαωοροφςαν ακόμα μζχρι
ςιμερα. Είναι χαρακτθριςτικά, εξάλλου, όςα γράωει ο Hans
Eideneier:
“Σ Fallmerayer με τθ κεωρία του ζγινε από μια άποψθ ο
καταλφτθσ κοινϊν ςκζψεων Ελλινων και Φιλελλινων για το ποιεσ
είναι οι αλθκινζσ ελλθνικζσ αξίεσ*...+ και ζμμεςα ο πατζρασ μιασ
εκνικισ ελλθνικισ επιςτιμθσ, που αποωάςιςε ότι καταπολεμϊντασ
τον είχε χρζοσ και να αναηθτιςει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αυτόχκονθ ιςτορία
και γλϊςςα*...+ με τουσ ιςχυριςμοφσ του για το αίμα που ρζει ι δεν
ρζει ςτισ ωλζβεσ των Ελλινων ςυνετζλεςε ςτθν αυτοςυνειδθςία των
Ελλινων και του νζου τουσ κράτουσ πολφ περιςςότερο από ολόκλθρθ
τθ ωιλελλθνικι κίνθςθ τθσ Ξεντρικισ Ευρϊπθσ.”
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Τρία ςθμαντικά τοπωνφμια:
Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα
Ι) Αράχοβα
Ππωσ είναι πολφ ςθμαντικι θ ομάδα των τοπωνυμίων με
κατάλθξθ -οβα, -οβο ςε ςχζςθ με όλα τα λοιπά ξενόγλωςςα
τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου, ζτςι, αναλογικά, και το
τοπωνφμιο Αράχοβα είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με όλα αυτά
που ζχουν τθν εν λόγω κατάλθξθ, κακόςον είναι το πλζον
επαναλαμβανόμενο.
Συγκεκριμζνα, τοπωνφμια με το όνομα Αράχοβα ςε όλο
τον ελλθνικό χϊρο υπάρχουν ζντεκα (11) τον αρικμό, ιτοι:
α)Αράχοβα Φιλιατϊν
(το ςθμερινό ιηό Κεςπρωτίασ).
β)Αράχοβα Κλεπαΐδασ Αιτωλοακαρνανίασ
(θ ςθμερινι Αράχοβα Ναυπακτίασ).
γ)Αράχοβα Ραρακαμπυλίου Ευρυτανίασ
(το ςθμερινό Ρεντάκορφο Αιτωλοακαρνανίασ).
δ)Αράχοβα Ανεμϊρειασ Βοιωτίασ
(ωσ Αράχοβα Φωκίδασ τθν αναωζρει ο Μax Vasmer. είναι θ
ςθμερινι Αράχοβα Ραρναςςοφ).
ε)Αράχοβα(;) Ηεμενοφ Βοιωτίασ
(Ραλαιά Αράχοβα(;), που δεν υωίςταται ςιμερα).
ςτ)Αράχοβα Αιγίου Αχαΐασ
(θ ςθμερινι Κρινθ Αιγιαλείασ).
η)Αράχοβα Φελλόθσ Αχαΐασ
(θ ςθμερινι Εξοχι Αχαΐασ).
θ)Αράχοβα Γορτυνίασ Αρκαδίασ
(θ ςθμερινι Λφκαινα Γορτυνίασ).
κ)Αράχοβα Μεςςινθσ Μεςςθνίασ
(θ ςθμερινι Ρθγι Μεςςθνίασ).
ι)Αράχοβα Λεφκτρου Μεςςθνίασ
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(το ςθμερινό Καρυοβοφνι Μεςςθνίασ) και
ια)Αράχοβα Οινοφντοσ Λακωνίασ
(το ςθμερινό χωριό Καρυαί Λακωνίασ).
Επίςθσ, υπάρχουν τα εξισ ςυναωι τοπωνφμια:
1)άχοβα Φλϊρινασ
(το χωριό Ρυξόσ Φλϊρινασ, που δεν υωίςταται ςιμερα).
2)άχοβα Βζροιασ
(θ ςθμερινι άχθ Βζροιασ).
3)άχοβα Σερρϊν
(θ ςθμερινι Μεςοράχθ Ηίχνθσ Σερρϊν).
4)άχοβο Τρικάλων
(θ ςθμερινι Καςτανιά Τρικάλων).
5)άχοβο Κοηάνθσ
(το ςθμερινό Ρολφραχο Κοηάνθσ).
Εκτόσ Ελλάδασ υπάρχουν και τα εξισ ςυναωι τοπωνφμια:
i) Rehovë, χωριό ςτο Μπεράτι τθσ Αλβανίασ.
ii)Rehovë, χωριό ςτο μζςο περίπου του άξονα Κορυτςάσ Ρρεμετισ (νοτιοανατολικά από το Βικκοφκι).
iii)Rehovë, χωριό ςτθ νότια Αλβανία, πολφ κοντά ςτα
ελλθνοαλβανικά ςφνορα.
Αναωορικά με το ςθμαντικότατο αυτό τοπωνφμιο - κακότι
το πλζον πολυπλθκζσ ςτον ελλθνικό χϊρο - ζχει γίνει, κατά
τθ γνϊμθ μασ, θ μεγαλφτερθ ςφγχυςθ. Πλοι ςχεδόν οι
ερευνθτζσ, ξζνοι και εγχϊριοι, ζχουν αποωαςίςει χωρίσ
καμιά απόδειξθ, παρά μόνο με ''τραβθγμζνεσ'' λεκτικζσ
ομοιότθτεσ, ότι το τοπωνφμιο αυτό ςχετίηεται με τισ
παλαιοςλαβικζσ λζξεισ: орех (ορεχ) = καρφδι και орахов
(oράχοβ) = καρυδζνιοσ, και άρα είναι ςλαβικό, ςυνεπϊσ
Αράχοβα ςθμαίνει καρυδότοποσ.
Πμωσ, εάν δοφμε με προςοχι τα πραγματικά ςτοιχεία, όχι
μόνο τα γλωςςικά αλλά και τα τοπογραωικά, κα
διαπιςτϊςουμε κακαρά ότι άλλο είναι το κοινό
χαρακτθριςτικό που ςυνδζει όλουσ αυτοφσ τουσ τόπουσ με
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το υπόψθ όνομα, και ότι υπάρχει και άλλθ γλωςςικι βάςθ
πειςτικότερθ, που ςυνδζεται αςωαλζςτερα με το
πραγματικό κοινό χαρακτθριςτικό αυτϊν των τόπων.
Συγκεκριμζνα, το πραγματικό κοινό χαρακτθριςτικό όλων
αυτϊν των τόπων, που ζχουν ωσ όνομα το υπόψθ τοπωνφμιο
(Αράχοβα, άχοβα, άχοβο, και Rehovë) είναι θ ράχθ
βουνοφ ςε μεγάλο υψόμετρο, πράγμα που ζρχεται ςε
αντίκεςθ με τθν ευδοκίμθςθ τθσ καρυδιάσ.
Θ καρυδιά ευδοκιμεί παντοφ όπου δεν υπάρχουν ςυχνζσ
και παρατεταμζνεσ παγωνιζσ, προςαρμόηεται όμωσ
καλφτερα ςε ηεςτοφσ τόπουσ. Σε νότιουσ τόπουσ τθ
ςυναντοφμε και ςε υψόμετρο μζχρι και 800 μζτρα, αλλά ςε
βόρειουσ τόπουσ (π.χ. Βόρεια Ελλάδα, Αλβανία, FYROM,
Βουλγαρία) μζχρι και ςτα 600μ. φψοσ.
Επειδι το ωκινόπωρο θ ξυλοποίθςθ των βλαςτϊν γίνεται
αργά, πακαίνει ηθμιζσ από πρϊιμουσ παγετοφσ το χειμϊνα.
Ηθμιζσ από παγετοφσ πακαίνει και τθν άνοιξθ, γι’ αυτό δεν
πρζπει να ωυτεφεται ςε παγετόπλθκτεσ περιοχζσ. Επομζνωσ,
υπιρχαν πολλζσ άλλεσ περιοχζσ ςτον ελλθνικό χϊρο(με
μικρότερα υψόμετρα και πιο κατάλλθλεσ για τθν ευδοκίμθςθ
τθσ καρυδιάσ), ϊςτε να δϊςουν αωορμι ςτουσ κατοίκουσ
εκείνων των παλιϊν εποχϊν, για να ονοματίςουν τουσ
οικιςμοφσ τουσ με βάςθ το όνομα τθσ καρυδιάσ.
Ασ δοφμε τϊρα τα βαςικά χαρακτθριςτικά των
τοποκεςιϊν που πιραν το όνομα Αράχοβα ι το ςυναωζσ
όνομα άχοβα, άχοβο.
Συγκεκριμζνα :
α)Θ Αράχοβα Ραρναςςοφ ζχει υψόμετρο 950μ., είναι
χτιςμζνθ ςε πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ ςτισ νότιεσ
υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ μζςα ςτθν ευρεία κοιλάδα του
Ρλειςτοφ (Ραρναςςία Νάπθ). Από νότια ατενίηοντάσ τθν
κάποιοσ, νομίηει ότι είναι χτιςμζνθ πάνω ςε οχυρι κζςθ.
β)Θ Ραλαιά Αράχοβα(;) ςτο ςθμερινό Ηεμενό Βοιωτίασ
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(που δεν υωίςταται πλζον), είχε υψόμετρο 800μ. και ιταν
χτιςμζνθ ςτο υψθλότερο ςθμείο του κυρτοφ αυχζνα,
ανάμεςα ςτισ νοτιοανατολικζσ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ και
τθσ βόρειεσ υπϊρειεσ του βουνοφ Κίρωισ (Ξεροβοφνι).
Στο παράρτθμα που ακολουκεί ςτο τζλοσ του παρόντοσ
πονιματοσ δίδονται πολλζσ διαωωτιςτικζσ πλθροωορίεσ για
το μικροτοπωνφμια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Αράχοβασ
Ραρναςςοφ, λόγω καταγωγισ του γράωοντοσ.
γ)Θ Αράχοβα Ναυπακτίασ ζχει υψόμετρο 960μ., είναι
χτιςμζνθ ςτισ απότομεσ νοτιοδυτικζσ πλαγιζσ του βουνοφ
Κοκκινιάσ του ορεινοφ ςυγκροτιματοσ των Βαρδουςίων, και
ςτο βάκοσ υπάρχει κοιλάδα (ςιμερα τεχνθτι λίμνθ του
Εφθνου).
δ)Θ Αράχοβα Γορτυνίασ ζχει υψόμετρο 890μ., είναι
χτιςμζνθ ςτισ νοτιοδυτικζσ πλαγιζσ του ορεινοφ
ςυγκροτιματοσ, το οποίο βρίςκεται ανάντθ τθσ Δθμθτςάνασ
και βλζπει ςε ευρεία κοιλάδα.
ε)Θ Αράχοβα Λεφκτρου Μεςςθνίασ ζχει υψόμετρο 500μ.,
είναι χτιςμζνθ ςτθ ςυμβολι τριϊν απότομων πλαγιϊν του
Δυτικοφ Ταψγετου που ςχθματίηουν ευρφ αυχζνα.
ςτ)Θ Αράχοβα Οινοφντοσ ζχει υψόμετρο 950μ., είναι
χτιςμζνθ ςε πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ των δυτικϊν
υπωρειϊν του Ράρνωνα και βλζπει κατάντθ ςε ευρεία
χαράδρα.
η)Θ Αράχοβα Φελλόθσ Αχαΐασ ζχει υψόμετρο 1.100μ.,
είναι χτιςμζνθ ςε πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ και βλζπει ςε
ευρεία χαράδρα.
θ)Θ Αράχοβα Αιγίου Αχαΐασ ζχει υψόμετρο 779μ., είναι
χτιςμζνθ ςε απότομθ πλαγιά και βλζπει ςε ευρεία χαράδρα.
κ)Θ Αράχοβα Μεςςινθσ Μεςςθνίασ ζχει υψόμετρο
617μ., είναι χτιςμζνθ ςε απότομθ πλαγιά και βλζπει ςε
βακιά χαράδρα.
ι)Θ Αράχοβα Ευρυτανίασ ζχει υψόμετρο 750μ., είναι
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χτιςμζνθ ςε απότομθ πλαγιά και βλζπει ςε βακιά χαράδρα.
Σφμωωνα με τθ Μεγάλθ Ελλθνικι Εγκυκλοπαίδεια του Ρ.
Δρανδάκθ: “Ξεῖ ται εἰ σ τὰσ κλιτεῖ σ τοῦ Υαναιτωλικοῦ ὄρουσ
ἐν κζςει περιόπτῳ.”
ια)Θ Αράχοβα Φιλιατϊν Κεςπρωτίασ ζχει υψόμετρο
580μ., είναι χτιςμζνθ ςε πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ και
βλζπει ςε βακιά χαράδρα.
Επίςθσ και :
1)Θ άχοβα (το χωριό Ρυξόσ) Φλϊρινασ, που δεν
υωίςταται ςιμερα, ιταν χτιςμζνθ ςτα ριηά πλαγιάσ, και είχε
υψόμετρο πάνω από 1.100μ., αωοφ βριςκόταν ςε
υψθλότερθ τοποκεςία από το χωριό Βροντερό (με υψόμετρο
1.100μ.), το οποίο Βροντερό απείχε από τθ άχοβα οκτϊ (8)
περίπου χιλιόμετρα.
2)Θ άχοβα (ςθμερινό χωριό άχθ) Βζροιασ, ζχει
υψόμετρο 394μ. και είναι χτιςμζνθ ςτα ριηά των
νοτιοανατολικϊν υπωρειϊν του Βερμίου και μπροςτά τθσ
ανοίγεται θ πεδιάδα τθσ Βζροιασ.
3)Θ άχοβα (το ςθμερινό χωριό Μεςοράχθ) Ηίχνθσ
Σερρϊν, ζχει το μικρότερο υψόμετρο, μόλισ 160μ., και είναι
χτιςμζνθ ςτισ απαρχζσ των νότιων υπωρειϊν του Μενοίκιου
όρουσ, ψθλότερα βεβαίωσ ςε ςχζςθ με τθν κατάντθ πεδιάδα
του Στρυμϊνα. Το μικρό αυτό υψόμετρο ίςωσ υπονοεί ότι θ
ςυγκεκριμζνθ άχοβα προιλκε από μετεγκατάςταςθ από
ψθλότερθ κζςθ κάποιου ομϊνυμου οικιςμοφ, για κάποιουσ
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ π. χ. επιβίωςθσ, διωγμϊν κλπ.
4)Το άχοβο (ςθμερινό χωριό Καςτανιά) Τρικάλων, ζχει
υψόμετρο 850μ. και είναι χτιςμζνο ςε πλάτωμα μιασ πολφ
μεγάλθσ και κατθωορικισ πλαγιάσ. Θ παλιά κζςθ του χωριοφ
ιταν λίγο πιο κάτω, ςτθν τοποκεςία Μυλότοποσ, πάλι
δθλαδι ςε πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ, με τον ίδιο πάλι
προςανατολιςμό, αλλά ςε λίγο χαμθλότερο υψόμετρο από
αυτό των 850μ.
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5)Το άχοβο (ςθμερινό χωριό Ρολφραχο Κοηάνθσ) ζχει
υψόμετρο 650μ. και είναι χτιςμζνο ςε κατθωορικι
κορυωογραμμι λοωοςειράσ ανάμεςα ςε δυο ευρείεσ
χαράδρεσ.
Τζλοσ:
i)Ο οικιςμόσ Rehovë (εχοβε), επίςθσ μικρόσ και ορεινόσ,
νοτιοανατολικά του Μπεράτι τθσ Αλβανίασ είναι χτιςμζνοσ
ςε απότομθ πλαγιά, ζχει μεγάλο υψόμετρο και βλζπει ςε
μεγάλθ αυχενοδιάβαςθ.
ii)Το ορεινό χωριό Rehovë9(εχοβε), ςτο μζςο περίπου
του άξονα Κορυτςάσ - Ρρεμετισ (νοτιοανατολικά από το
Βικκοφκι) ζχει μεγάλο υψόμετρο και είναι χτιςμζνο ςε
απότομθ πλαγιά βουνοφ.
iii)Το ορεινό χωριό Rehovë(εχοβε) ςτθ νότια Αλβανία,
πολφ κοντά ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα, είναι χτιςμζνο ςτα
ριηά των νοτιοδυτικϊν υπωρειϊν του Γράμμου (περίπου
αντιδιαμετρικά από το χωριό Ρλθκάτι τθσ Θπείρου) και ζχει
υψόμετρο γφρω ςτα 1.000μ.
Κατόπιν αυτϊν, είναι βάςιμο να δεχτοφμε ότι το πρϊτο
ςυνκετικό του εν λόγω τοπωνυμίου δεν ζχει ςχζςθ με
καρφδια και καρυδιζσ, αλλά ςχετίηεται με μεγάλο υψόμετρο
και ράχεσ. Μάλιςτα ςτθ βλάχικθ γλϊςςα υπάρχει θ λζξθ
ρζχα = ράχθ βουνοφ - δάνειο από τθν ελλθνικι γλϊςςα - και
μπορεί να ςχετίηεται με τθ λζξθ ραχάσ - ραχάδοσ (Θςφχιοσ,
5οσ αιϊνασ), που ςυχνά χαρακτιριηε τοποκεςίεσ ςτον
ελλθνικό χϊρο κατά τθ ρωμαϊκι εποχι και ςιμαινε “χωρίον
ςφνδενδρον και μετζωρον”, ςφμωωνα δε με το λεξικό του
Μζγα Φϊτιου (9οσ αιϊνασ) ραχάδασ = τα δενδρϊδθ χωρία.
Μετά από τισ παραπάνω αναωορζσ, είναι πιο αςωαλζσ να
δεχτοφμε ότι το τοπωνφμιο Αράχοβα και τα ςυναωι του
9

Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων” ) ςε 18 χωριά ςτθν περιοχι Μοςχόπολθσ Κορυτςάσ (ανάμεςα και το Rehovë) υπάρχουν Αρβανιτόβλαχοι.
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ζχουν βλάχικθ προζλευςθ και ςθμαίνουν, τοποκεςίεσ
κατάλλθλεσ για κτθνοτροφία με μεγάλο υψόμετρο,
δαςωμζνεσ που βρίςκονται ςε ράχθ.
Ζνα άλλο ςτοιχείο που επιβεβαιϊνει τθ βλάχικθ
προζλευςθ του τοπωνυμίου Αράχοβα είναι το αρχικό
ωωνιεν άλωα(Α). Ρράγματι, ςτθ βλάχικθ γλϊςςα πολλζσ
λζξεισ από τθ λατινικι γλϊςςα ι λζξεισ δάνεια από άλλεσ
γλϊςςεσ παίρνουν ςτθν αρχι το γράμμα (α) και μάλιςτα πιο
ςυχνά αυτζσ που αρχίηουν από (ρ). Ραραδείγματα :
1)Τα βλάχικα τοπωνφμια π.χ. ζςνα και ουκοτίνο, που
ςιμερα βρίςκονται ςτθ FYROM, ςτθ βλάχικθ γλϊςςα
λζγονται αντίςτοιχα: Αρζςιανθ και Αρουκουτίνο.
2)Οι Βλάχοι χρθςιμοποιοφν τισ λζξεισ: αβδζλλα αντί
βδζλλα, αβζγκλιου και βζγκλιου = ωρουρϊ, επιτθρϊ (από το
λατινικό vigilo), αραζ αντί ραγιάσ, αράμου = ςκαλίηω (από το
λατινικό rimo), αράνα και ράνα = τραφμα (από το ςλαβικό
rana), αράντου = ξφνω (από το λατινικό rado), αράου =
κακόσ, δφςτροποσ (από το λατινικό reus = υπαίτιοσ),
αραπάςου = ανάπαυςισ (από το λατινικό repauso) κλπ. Ζτςι
λοιπόν ζχουμε Αράχοβα αντί άχοβα.
Επίςθσ, εάν υποτεκεί ότι θ προζλευςθ του εν λόγω
τοπωνυμίου ιταν θ ςλαβικι λζξθ орахов (oράχοβ) =
καρυδζνιοσ, πϊσ εξθγείται θ εξαωάνιςθ του αρχικοφ
γράμματοσ όμικρον (ο) ςε όλα αυτά δεκαζξι (11+5=16)
ςχετικά τοπωνφμια και ςτθ ςυνζχεια θ προςκεςθ του (α); Κα
μποροφςε άραγε να ιταν όλοι οι ονοματοκζτεσ τουσ από τθ
Βόρειο Ιπειρο μζχρι τθ Λακωνία και Μεςςθνία ςε
ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ γι’ αυτζσ τισ γλωςςικζσ
προςκαωαιρζςεισ;
Και γιατί δε ςυνζβθ το ίδιο με όλα τα τοπωνφμια τφπου
Orehova, Orehovic που υπάρχουν ςτθν υπόλοιπθ Βαλκανικι
χερςόνθςο και τα οποία με μεγάλθ ίςωσ πικανότθτα κα
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πρζπει να ςχετιςτοφν - και είναι λογικό - με τθ ςλαβικι λζξθ
орех (ορεχ) = καρφδι;
Σφμωωνα με άλλουσ μελετθτζσ θ Αράχοβα είναι ζνα από
τα πρϊιμα πρωτοςλαβικά τοπωνφμια (Early Proto-Slavic
<EPS>) που διατθροφν ακόμα το κοινό Βαλτο-Σλαβικό (a). Θ
Αράχοβα λοιπόν ςφμωωνα με αυτοφσ περιζχει τθν EPS
μορωι *arěhŭ = καρφδι (*arěhŭv = καρυδζνιοσ) και το
δεφτερο a είναι προϊόν ελλθνικισ αωομοίωςθσ (Αριχοβα >
Αράχοβα). Ρϊσ, όμωσ, ςε μια πρωτοςλαβικι γλϊςςα
εωαρμόηεται κανόνασ αωομοίωςθσ τθσ αρχαιοελλθνικισ
γλϊςςασ από τουσ ανίδεουσ και αγράμματουσ περί τα
αρχαιοελλθνικά γλωςςικά πάκθ ωωνθζντων πρωτοςλάβουσ
ονοματοκζτεσ και μάλιςτα αυτό να ςυμβαίνει ςε κάκε
Αράχοβα του ελλθνικοφ χϊρου;
Για να ξεπεραςτεί το εν λόγω πρόβλθμα οι ίδιοι μελετθτζσ
επικαλοφνται π.χ. το ςλαβικό δάνειο τθσ Νεοελλθνικισ ςανό
από το υςτεροςλαβικό sěno για να δείξουν ότι το (ě)
μετατράπθκε ςτθν ελλθνικι ςε (α), κάτι όμωσ που δεν κα το
ζκαναν ποτζ οι ίδιοι Σλάβοι ονοματοκζτεσ, όπωσ δεν το
ζκαναν και μζχρι ςιμερα οι Σλάβοι τθσ Βαλκανικισ και τθσ
Μεςευρϊπθσ ςτα τοπωνφμια Orehova, Orehovic, και
Orehovac.
Σφμωωνα λοιπόν με τουσ ςλαβολόγουσ το πρωτοςλαβικό
μόρωθμα -ov δθμιουργεί ςυςχετιςτικά επίκετα, δθλαδι
επίκετα (αρςενικό -ov, κθλυκό -ova, ουδζτερο -ovo) που
ςυςχετίηουν κάποιο αντικείμενο με κάποιο άλλο. Δθλαδι τα
ςλαβικά -ov ζχει τθν ίδια λειτουργία με τα ελλθνικά -ιοσ π.χ.
λίκ-οσ > αρχαίο κεςςαλικό λίκ-ιοσ = «αυτόσ που ςχετίηεται
με το λίκο», δθλαδι λίκινοσ. Επομζνωσ Αράχοβα = «(τόποσ)
καρυδζνιοσ», χαρακτθριςμόσ που δε μοιάηει όμωσ και τόςο
πετυχθμζνοσ, όπωσ κα ιταν ο χαρακτθριςμόσ: «(τόποσ) με
πολλζσ καρυδιζσ» = τόποσ που ευδοκιμεί θ καρυδιά.
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Στθν ζνςταςθ, γιατί όνομα Αράχοβα = καρυδζνια και όχι
όνομα που να ςθμαίνει μζροσ με πολλζσ καρυδιζσ, που κα
ιταν και το πιο λογικό και άρα φπαρξθ άλλου είδουσ
καταλθκτικοφ μορωιματοσ, θ απάντθςθ είναι ότι ςτθν
ςλαβικι γλϊςςα υπάρχει το ςυλλογικό επίκθμα -ište (για το
οποίο κα αναωερκοφμε ςε επόμενο κεωάλαιο) που ςθμαίνει
ότι κα μποροφςε το τοπωνφμιο Αράχοβα να ιταν κάλλιςτα
και Αραχοβίςτα.
Εντφπωςθ, όμωσ, κάνει το γεγονόσ ότι ςτον ελλθνικό
χϊρο όλεσ είναι Αράχοβεσ και καμία Αραχοβίςτα, το ίδιο
μάλιςτα ςυμβαίνει και με τισ Rehovë τθσ Αλβανίασ (δεν
υπάρχει καμία Rehovista) και με τισ ςλαβικζσ Orehova(δεν
υπάρχει καμία Οrehovista ςτθ FYROM, Bουλγαρία, Σερβία,
Κροατία, Σλοβενία και ωςία).
***
Κα μποροφςαμε μάλιςτα να εικάςουμε, για το πϊσ ίςωσ
ξεκίνθςε θ λάκοσ κεϊρθςθ του τοπωνυμίου Αράχοβα ωσ
ςλαβικοφ και θ ςυςχζτιςι του με καρυδιζσ και καρφδια.
Συγκεκριμζνα: θ Αράχοβα Οινοφντοσ ι αλλιϊσ Αράχοβα θ
Μεγάλθ του ''Χρονικοφ του Μορζωσ'' είχε τθν... “ατυχία” να
βρίςκεται κοντά ςτθν περιοχι που υπιρχαν οι αρχαίεσ
Καρυαί, οπότε οι λόγιοι ςτθν προςπάκειά τουσ να
εξθγιςουν εφκολα το εν λόγω τοπωνφμιο, το ςυνζδεςαν
αμζςωσ με τθ ςλαβικι λζξθ όραχ και ζτςι κεϊρθςαν ότι το
ηιτθμα γι’ αυτοφσ ζλθξε.
Ζπρεπε, όμωσ, να ςκεωτοφν ότι οι ζποικοι που ζωταςαν
ςε αυτιν τθν περιοχι, ιςαν ποιμζνεσ το επάγγελμα και το
πιο πικανό μθ ελλθνόωωνοι, οπότε αγνοοφςαν παντελϊσ τθν
αρχαιοελλθνικι ιςτορία και μάλιςτα τα τοπωνυμικά τθσ
αρχαίασ Λακωνίασ. Επομζνωσ, οφτε γνϊριηαν από πριν για το
αρχαίο τοπωνφμιο ''Καρυαί '' οφτε και ωρόντιςαν να μάκουν,
για το πϊσ λεγόταν ο τόποσ αυτόσ προθγουμζνωσ, για να τον
αποδϊςουν με τθν ίδια ςθμαςία, ςτθ γλϊςςα τουσ. Πςο για
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τισ καρυδιζσ, αυτζσ ωφονται το ίδιο παντοφ και μάλιςτα
καλφτερα ςε μικρότερα υψόμετρα.
Θ περίπτωςθ να υπιρχε ςτον τόπο αυτό κάποιο
χαρακτθριςτικό δάςοσ με καρυδιζσ ανζπαωο από τθν
αρχαιότθτα, ενϊ είχε ςβιςει ο αρχαίοσ οικιςμόσ, και να
πυροδότθςε τθν νζα ονομαςία, μοιάηει λιγάκι δφςκολο,
πζραν του ότι τζτοια χαρακτθριςτικά δάςθ με καρυδιζσ κα
ζπρεπε να υπιρχαν και ςτισ ζντεκα (11) Αράχοβεσ, που
αναωζραμε πιο πάνω, για να μποροφν να οδθγιςουν και
αυτά ςε ονομαςία με τζτοια ςθμαςία.
***
Εν πάςθ περιπτϊςει, θ αποςλαβοποίθςθ του κρίςιμου
τοπωνυμίου Αράχοβα και των ςυναωϊν του (άχοβα,
άχοβο), βοθκά ακόμα περιςςότερο ςτο να καταπζςουν
πολλοί μφκοι και υπερβολζσ ςχετικά με τισ ςλαβικζσ
εποικίςεισ ςτο νότιο ελλθνικό χϊρο και ειδικά ςτθν
Ρελοπόννθςο.
Οι Αράχοβεσ και άχοβεσ μοιάηουν με ςτακερά μοτίβα
του ίδιου πλθκυςμιακοφ (βλάχικου) χαλιοφ, που
ξεδιπλϊκθκε από τθν περιοχι τθσ Θπείρου (Βόρειασ και
Νότιασ) προσ όλο τον ελλθνικό χϊρο, προσ τα κάτω μεν μζχρι
τισ ακρότατεσ περιοχζσ του Μοριά, προσ τα ανατολικά δε
μζχρι τθν Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ. Ειδικότερα:
α)Θ Αράχοβα Οινοφντοσ, επειδι αναωζρεται ςτο
“Χρονικό του Πορζωσ” ωσ “Αράχοβα θ Μεγάλθ”, κακϊσ και
οι άλλεσ Αράχοβεσ, οι μικρζσ, τθσ Ρελοποννιςου, πρζπει να
υπιρχαν πριν τθν Φραγκοκρατία ςτο Μοριά.
β)Θ Αράχοβα Λεφκτρου Μεςςθνίασ (ςθμερινό
Καρυοβοφνι Μεςςθνίασ) βριςκόταν μζςα ι δίπλα ςτθν
περιοχι των Μθλιγγϊν Σλάβων (δυτικζσ πλαγιζσ του
Ταψγετου).
γ)Θ Αράχοβα Αιγίου Αχαΐασ, θ Αράχοβα Φελλόθσ Αχαΐασ
και θ Αράχοβα Γορτυνίασ βρίςκονταν μζςα ι κοντά ςε
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περιοχζσ όπου είχαν αποτραβθχτεί, κυνθγθμζνοι από τισ
βυηαντινζσ αρχζσ οι Εηερίτεσ (Νεηερίτεσ) Σλάβοι τθσ Ιλιδασ.
Ζτςι, μποροφμε να ςυμπεράνουμε εμμζςωσ ότι οι δυο
αυτζσ κφριεσ ςλαβικζσ ομάδεσ, Μθλιγγοί και Νεηερίτεσ, ςτα
χρόνια κακόδου των Βλάχων ςτθν Ρελοπόννθςο ιςαν
καταωανϊσ αδυνατιςμζνεσ και ςε ωάςθ προχωρθμζνθσ
αωομοίωςισ τουσ, πράγμα που υπονοεί ελάχιςτο ςλαβικό
πλθκυςμιακό μζγεκοσ ςτο Μοριά ςε εκείνουσ τουσ
ςκοτεινοφσ μζςουσ χρόνουσ.

ΙΙ) Αράκλοβο
Ράνω από το ςθμερινό χωριό Μίνκθ τθσ Θλείασ ςτθ ΒΑ
πλευρά του ομϊνυμου βουνοφ, ςε μια τρίκορωθ
βουνοπλαγιά ξεπροβάλλει ψθλό και περιωανο ζνα από τα
πιο ξακουςτά μεςαιωνικά κάςτρα του Μοριά, το κάςτρο
Αράκλοβο. Θ ανατολικότερθ κορυωι διαμορωϊνεται ςε ζνα
εξαιρετικά απόκρθμνο κϊνο. Αυτόσ ο κϊνοσ ζχει επάνω του
τα ερείπια του κάςτρου.
Το Αράκλοβο ζπαιξε ςπουδαίο ρόλο ςτα χρόνια τθσ
Φραγκοκρατίασ και γίνεται εκτεταμζνθ αναωορά ςτο
“Χρονικό του Μορζωσ”, που για το χρονικό τθσ κατάλθψισ
του ζχει αωιερϊςει 270 ςτίχουσ (!)
Στζκει πάνω ςε βραχοβοφνι φψουσ 980 μ. από τθν
επιωάνεια τθσ κάλαςςασ και κατά τθ μαρτυρία του
“Χρονικοφ του Πορζωσ”: "μζςα ςτον τόπο των Χκορτϊν
κείτεται κι αωεντεφει", οχυρό και απροςπζλαςτο από όλεσ
ςχεδόν τισ μεριζσ. Θ μόνθ εφκολθ πρόςβαςθ είναι από τθ
δυτικι πλευρά.
Πταν βλζπουμε το βραχοβοφνι από μακριά, ωαντάηει ςαν
τεράςτια αετοωωλιά, ςτθν οποία κανείσ δε μπορεί να
αναρριχθκεί. Στο ψθλότερο ςθμείο του κάςτρου είχε κτιςτεί
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πφργοσ, ο οποίοσ ωαίνεται ότι χρθςιμοποιείτο και ωσ
ξενϊνασ.
Ππωσ προκφπτει από το “Χρονικό του Μορζωσ” είχε
ωιλοξενθκεί ςτον πφργο αυτό ο Γοδεφρείδοσ ντε Μπριγιζρ.
Σιμερα διακρίνεται μόνο το ςωηόμενο τείχοσ τθσ βάςθσ του.
Ζξω από το κάςτρο, ςτθ ΝΑ πλευρά, υπάρχει εκτεταμζνοσ
ερειπιϊνασ που αποτελοφςε, ςφμωωνα με τθ μαρτυρία του
Χρονικοφ, το μποφρκο(εξϊχωρο), οι κάτοικοι του οποίου
εκμεταλλεφονταν τθν αςωάλεια που πρόςωερε θ οχφρωςθ
του κάςτρου.
Ππωσ βεβαιϊνεται από το “Χρονικό του Πορζωσ” μζςα
ςτο κάςτρο ζμενε μόνο θ ωρουρά, οι κάτοικοι ζμεναν ςτο
μποφρκο. Καλλιεργοφςαν το γφρω εφωορο κάμπο και μόνο
ςε ςτιγμζσ κινδφνου κατζωευγαν ςτο κάςτρο. Σε ωράγκικο
κατάλογο του 1391 ο οικιςμόσ του Αρακλόβου είχε 100
ςπίτια.
Για τθν εξιγθςθ του ονόματοσ του κάςτρου ωαίνεται
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πολφ πικανι θ βλάχικθ λζξθ αρίκλιου = νεωρόσ, δεδομζνου
ότι ο μεμονωμζνοσ οχυρόσ βράχοσ ξεπετάγεται ςε ςχζςθ με
τθ γφρω περιοχι ςαν όρκιο νεωρί, οπότε: Αρίκλιου + οβα
(κακόςον εξωτερικά του κάςτρου υπιρχε οικιςμόσ) >
Αρίκλοβο > Αράκλοβο.
ΙΙΙ) Άκοβα
Θ Άκοβα ιταν μία από τισ ςθμαντικότερεσ Βαρονίεσ τθσ
περιοχισ των Σκορτϊν κατά τουσ μεςαιωνικοφσ χρόνουσ. Θ
περιοχι ιταν επίςθσ γνωςτι ωσ Άκοβαι. Οι εν λόγω
ονομαςίεσ ενδζχεται να προζρχονται από τθ λατινικι λζξθ
aqua, που ςθμαίνει νερό.
Θ εκδοχι αυτι ωαίνεται πικανι, κακϊσ πράγματι θ
υπόψθ περιοχι εξακολουκεί μζχρι ςιμερα να ζχει πολλά
νερά, κυρίωσ λόγω του ποταμοφ Λάδωνα, ο οποίοσ τθ
διαρρζει. Θ Άκοβα αποτζλεςε μια από τισ 12 Βαρονίεσ, ςτισ
οποίεσ διαιρζκθκε το πριγκιπάτο τθσ Αχαΐασ - φςτερα από
τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Φράγκουσ το
1204.
Πταν ζγινε αναδιανομι των εδαωϊν τθσ Βυηαντινισ
Αυτοκρατορίασ δόκθκε ςτο βαρϊνο Gauthier de Rosières, ο
οποίοσ το 1250 ζχτιςε εκεί κάςτρο - που βρίςκεται κοντά ςτο
ςθμερινό χωριό Βυηίκι Αρκαδίασ - για το οποίο γίνεται λόγοσ
ςτο “Χρονικό του Μορζωσ” (“κάστρον καλόν ἐποῖκεν κι
ὀνόμασέ την Ἄκοβαν”).
Εάν λοιπόν θ ονομαςία Άκοβα είναι λατινικι, που είναι
και το πιο πικανό, τότε το εν λόγω τοπωνφμιο παραπζμπει
ςτουσ μζςουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ, όταν δθλαδι οι
λατινόγλωςςοι (Βλάχοι) δεν είχαν αλλοιϊςει τθν ονομαςία
του νεροφ από άκουα ςε άπα. Οι Βλάχοι εξάλλου πολλζσ
ωορζσ τρζπουν το q ςε p, όπωσ π.χ. ςτθ λζξθ πάτρου =
τζςςερα από τθ λατινικι quattuor.
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H τοπωνυμικι κατάλθξθ -ιςτα
Θ ζρευνα τθσ τοπωνυμικισ κατάλθξθσ -ιςτα μασ οδθγεί
αρχικά ςτθ λατινικι δεικτικι αντωνυμία: iste, ista, istud που
ζχει τρεισ ζννοιεσ ιτοι: α) αὐτός, ὁδί ( = τόδε = ςε τοφτο το
μζροσ, προσ τα εδϊ). β)αὐτόθι = ςε αυτό τον τόπο, ςε αυτό
ακριβϊσ το μζροσ, εκεί, ενταφκα. γ)τοιοῦτος.
Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκοφν και οι ςυναωείσ λατινικζσ
λζξεισ: isti, istic, istinc, isto, istoc. Από τθν παραπάνω
λατινικι δεικτικι αντωνυμία ίςωσ προιλκε θ τοπωνυμικι
κατάλθξθ: -ιςτα, που χαρακτθρίηει πολλά τοπωνφμια του
βαλκανικοφ χϊρου.
Τθν άποψθ αυτι ενιςχφει το χαρακτθριςτικό, αλλά και
κρίςιμο τοπωνφμιο «Βράτηιςτα»10 (κάςτρο - οχυρό) ςτθ
Μεςόγειο Δακία, κάπου μεταξφ τθσ Υαυταλίασ (ςθμερινό
Ξιουςτεντίλ) και τθσ Φεμεςιανισ (ςθμερινι Ππζλα Υαλάνκα),
που αναωζρει ο Ρροκόπιοσ ςτο «Υερί Ξτιςμάτων» ζργο του,
γραμμζνο λίγο πριν από το 560 μ. Χ.
Το τοπωνφμιο αυτό είναι προςλαβικό, γιατί ςφμωωνα με
τθν επικρατοφςα ςιμερα άποψθ οι Σλάβοι άρχιςαν να
εγκακίςτανται ςτθ βορειότερθ Βαλκανικι μετά το 580 μ.Χ.
και ίςωσ μετά τθν εποχι του αυτοκράτοροσ Θρακλείου
(610μ. Χ. - 641μ. Χ.).
Κατόπιν τοφτου, κάποιοι ερευνθτζσ κεωροφν ότι
Βράτηιςτα ζχει αλβανικι ρίηα (από τθν αλβανικι λζξθ bredh
= ζλατο) και άρα ςθμαίνει μζροσ με πολλά ζλατα. Κατά τθ
γνϊμθ μασ, το υπόψθ τοπωνφμιο ζχει λατινικι προζλευςθ,
ςχετίηεται δθλαδι με τθ λατινικι λζξθ brachium, που μεταξφ
10

«*…+ Ἐν χώρᾳ κασσετάνα. Ἄλαρον, Μαγιμιάς, Λουκουνάντα,
Βάλαυσον, Βούτις. Ὑπό πόλιν δὲ *…+ νέα μὲν Καλβεντία, Υαράνορες,
τρανβάστα, Ἄλδανες, Βαραχτέστες, άρματες, Ἄρσενα, *…+,
Δούσμανες, Βράτζιστα, Ὁλόδορις, Κασσία, *…+ »
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των ἄλλων ςθμαίνει ςκζλοσ, με τθν ζννοια του τείχουσ ι του
οχυρϊματοσ (brach + ista > μπράτςιςτα > μπράτηιςτα),
δεδομζνου ότι πράγματι πρόκειται για ρωμαϊκι - βυηαντινι
οχυρωματικι τοποκεςία, και επομζνωσ θ κατάλθξθ -ista
πικανόν είναι θ παραπάνω αναωερκείςα λατινικι
αντωνυμία. Αυτό με τθ ςειρά του ενιςχφει τθν άποψθ ότι θ
εν λόγω κατάλθξθ (-ista) δεν απαντάται, ωσ αρχζγονθ, ςτισ
ςλαβικζσ γλϊςςεσ και διαλζκτουσ και θ όποια τυχόν χριςθ
τθσ ςε αυτζσ είναι μεταγενζςτερο δάνειο από τθ λατινικι.
Εξάλλου, θ λατινικι κατάλθξθ -ista ωσ επίκθμα, που
προςτίκεται ςε ζνα ουςιαςτικό βάςθ, για να ςχθματίςει ζνα
άλλο ουςιαςτικό, είναι δάνειο τθσ λατινικισ από τθν
αρχαιοελλθνικι γλϊςςα ωσ μζροσ μιασ ελλθνικισ λζξθσ με
κατάλθξθ -ιςτισ (π.χ. κομιςτισ, ωροντιςτισ κλπ., αλλά και
άριςτοσ, βζλτιςτοσ κλπ.). Αυτι θ λατινικι κατάλθξθ -ista
διαδόκθκε και ςτισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςλαβικϊν γλωςςϊν, για να
ςχθματίςουν ζνα ουςιαςτικό, που δθλϊνει π.χ.: i)κάποιον
που ακολουκεί μια αρχι ι ζνα ςφςτθμα πεποικιςεων . ii)ζνα
μζλοσ ενόσ επαγγζλματοσ. iii)ζνα άτομο που χρθςιμοποιεί
κάτι. Οριςμζνοι διατείνονται ότι το -ište δθλϊνει ςτισ
ςλαβικζσ γλϊςςεσ ςυλλογικι ζννοια, αλλά αυτό δεν
ωαίνεται να ζχει ςχζςθ με το τοπωνυμικό -ιςτα, αλλά με το
παραπάνω δάνειο εκ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ.
Επομζνωσ, θ τοπωνυμικι κατάλθξθ -ιςτα ίςωσ προιλκε
από το κθλυκό ista τθσ λατινικισ δεικτικισ αντωνυμίασ iste,
ista, istud και για ζνα επιπλζον λόγο ότι, δθλαδι, τόςο ςτθ
λατινικι γλϊςςα θ λζξθ urbs, bis = πόλισ είναι κθλυκοφ
γζνουσ, όςο και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα οι λζξεισ πόλισ και
πολίχνθ είναι επίςθσ κθλυκοφ γζνουσ.
Κατά τθν άποψι μασ θ τοπωνυμικι κατάλθξθ -ιςτα, τθν
οποία βρίςκουμε ςε πολλά τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου,
μπορεί να είναι κατάλοιπο λατινικισ κυριαρχίασ που
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παγιϊκθκε ςτουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ και ζωταςε ζωσ εμάσ
ςιμερα,διαωορετικά εμωανίςτθκε ςτουσ υςτεροβυηαντινοφσ
χρόνουσ αλλά ίςωσ και πολφ αργότερα, μζςω των βλάχικων
εγκαταςτάςεων - επικοίςεων.
Επίςθσ, εάν κάποια τοπωνφμια με κατάλθξθ -ιςτα ζχουν
ςλαβικό κφριο κζμα, αυτό δείχνει δυο δυνατότθτεσ, δθλαδι,
είτε υπάρχει γλωςςικό δάνειο από τθ βλάχικθ γλϊςςα προσ
τθ ςλαβικι(όςον αωορά τθν κατάλθξθ -ιςτα) και άρα ζχουν
ςλαβικι προζλευςθ είτε υπάρχει γλωςςικό δάνειο από τθ
ςλαβικι γλϊςςα προσ ςτθ βλάχικθ (όςον αωορά το κφριο
κζμα) και επομζνωσ ζχουν βλάχικθ προζλευςθ.
Εάν τϊρα εξετάςουμε ςυνολικά τα τοπωνφμια του
ελλθνικοφ χϊρου με κατάλθξθ: -ιςτα, παρατθρoφμε ότι
αρκετά εξ αυτϊν ςυγκροτοφν υποομάδα με γενικότερθ
κατάλθξθ: -βιςτα. Ειδικότερα, ςε ζνα ςφνολο εκατόν πενιντα
τεςςάρων (154) τοπωνυμίων με κατάλθξθ -ιςτα, τα τριάντα
ζνα (31) εξ αυτϊν ςυγκροτοφν τθν υποομάδα των
τοπωνυμίων -βιςτα, ιτοι ποςοςτό 20,1%. Να ςθμειϊςουμε
επιπλζον ότι οι ςυναωείσ τοπωνυμικζσ καταλιξεισ: -vista/βιςτα, -avista/-αβιςτα και -οvista/-οβιςτα απαντϊνται ςτθν
Σερβοκροατικι, αλλά δεν είναι ςυνικεισ ςτισ λοιπζσ
ςλαβικζσ γλϊςςεσ, πράγμα που επίςθσ μασ οδθγεί ςτο
ςυμπζραςμα ότι είναι γλωςςικά δάνεια από τθ λατινικι
γλϊςςα.
Μετά από αυτι τθ διαπίςτωςθ, μιπωσ τα τοπωνφμια ιςτα μποροφν να κεωρθκοφν εξζλιξθ των τοπωνυμίων βιςτα (-βιςτα > -ιςτα); Σθμαντικι παράμετροσ, για να γίνει
αποδεκτό αυτό το ερϊτθμα είναι θ φπαρξθ τθσ λατινικισ
λζξθσ Vesta11(βεςτα > βιςτα > ιςτα) που ςθμαίνει τθ κεά
11

Υπάρχει και το ςθμερινό ιταλικό τοπωνφμιο Vesta ςτθν περιοχι τθσ
Λομβαρδίασ, κακϊσ και άλλα ςυναωι τοπωνφμια όπωσ: Festa, Pesta,
Sesta, Testa, Venosta, Aosta, Agosta, ςε διάωορεσ περιοχζσ τθσ
Λταλίασ. Επιπλζον οι αρχαίεσ πόλεισ: Ζγεςτα και Άςτα ςτθ Σικελία και
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Εςτία, θ οποία λατρευόταν και από τουσ ωμαίουσ, και κατ’
επζκταςθ ςθμαίνει τοποκεςία με οικιςμό, όπου ωυλαςςόταν
το ιερόν άςβεςτο πυρ προσ τιμιν τθσ ομϊνυμθσ κεάσ και,
βεβαίωσ, για λόγουσ προςταςίασ του οικιςμοφ εκ μζρουσ
τθσ.
Τζλοσ, αξίηει να ςθμειϊςουμε, επιπροςκζτωσ, ότι όςα
τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου - που αναωζρει ο Max
Vasmer και είναι πολυάρικμα, τριακόςια ςαράντα ζνα (341)
τον αρικμό, ιτοι ποςοςτό 16,20% περίπου ςτο ςφνολο των
ξενόγλωςςων τοπωνυμίων - καταλιγουν ςε: -ανα (π.χ.
Φράςτανα), -ιανα (π.χ. Μπολιάνα), -ανθ (π.χ.Τςερίτςανθ), ιανθ (π.χ. Κάνιανθ), -ανον (π.χ. Δράγανον), -ιανον (π.χ.
Βονιάνον), -ζνα (π.χ. Ράςενα), -ινα (π.χ. Βρουςίνα), -ινια
(π.χ. Λαηινιά), -ινθ (π.χ. Κερπινι), -ινον (π.χ. Δεςινόν) και δεν
είναι ελλθνικά, τότε ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθωία είναι
είτε βλάχικα είτε προγενζςτερα ρωμαϊκά κατάλοιπα,
δεδομζνου ότι ςτθ λατινικι γλϊςςα ιταν ςε χριςθ οι
καταλιξεισ: -ina, -inus, -nus, -anus.
Αυτό ωαίνεται και από τισ ονομαςίεσ των ωρουρίων που
αναωζρει, ςτα χρόνια του Λουςτινιανοφ, ο Ρροκόπιοσ ςτο
ζργο του: «Υερί Ξτιςμάτων», ςυγκεκριμζνα: Ψιτιάνα,
Ξλθμεντιανά, Παρκιανά, Ξάςτινα, Υετρωνιανά, Ξάρμινα,
κακϊσ και Βάκουςτα, ςτθν Ιπειρο. Βάηινοσ, Υρινίανα,
Ξουμαρκίανα, Ξρυνίανα, Υλακιδιανά ςτθ Μακεδονία.
Ξεςίανα, Συςιανά, Βεςίανα, Ξελλιριανά, Γενηανά, Ευτυχιανά,
Δάβανοσ, Ξοφβινοσ, Βικτωριανά, Ξοφςινεσ, Βαλλεςιανά,
Πανίανα, Βζρηανα, Παρκελλιανά, Υριμονιανά ςτὴ Δαρδανία
(ςθμερινι περιοχι τθσ FYROM). Φωμανιανά, Υρωτίανα,
Πακκουνιανά, Χκοπζντηανα ςτθ Σαρδικι (περιοχι τθσ
ςθμερινισ Σόωιασ ςτθ Βουλγαρία).
βεβαίωσ να αναωζρουμε και τα αρχαιοελλθνικά Γεραιςτόσ
(ακρωτιριο Ευβοίασ), Φαιδεςτόσ, Χθςτόσ (ςτθ Κράκθ), Ψυμωρθςτόσ,
Φαιςτόσ ςτθ Κεςςαλία και Φαιςτόσ ςτθν Κριτθ.
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H τοπωνυμικι κατάλθξθ -ιτςα
Θ προζλευςθ τθσ τοπωνυμικισ κατάλθξθσ -ιτςα(-itsa/ica)
είναι επίςθσ μια ενδιαωζρουςα υπόκεςθ. Ειδικότερα:
α)Σφμωωνα με μια ςλαβικι απόψθ, ζνα από τα
πρωταρχικά τοπωνφμια με κατάλθξθ -itsa είναι το ιςτορικό
“Χортиця (Khortytsia)”, νθςίδα που ςχθματίηεται ςτο
Δνείπερο ποταμό, ςτθν περιοχι τθσ πόλθσ Zaporizhia. Μςωσ
αυτόσ είναι και ο λόγοσ που υποςτθρίηεται από οριςμζνουσ
ότι θ υπόψθ κατάλθξθ χαρακτθρίηει: ονόματα ποταμϊν,
ρευμάτων, νθςιϊν, κόλπων και ακρωτθρίων. Υπάρχουν,
βεβαίωσ, διάωορεσ κεωρίεσ για τθν προζλευςθ του
ονόματοσ "Khortytsia". Ριςτεφεται ότι το νθςί πιρε το όνομά
του από το ομϊνυμο ποταμό “Khortytsia”, ςφνκετθ λζξθ από
κάποιο ουςιαςτικό hort- < хъртъ, που ςθμαίνει «γριγορα»
και τθν κατάλθξθ “-itsa”. Ζτςι, “Khortytsia” - είναι το
“Bistrica” - δθλαδι τα γριγορα νερά. Το νθςί, όμωσ, αυτό
διακζτει μοναδικι χλωρίδα και πανίδα, ελαιϊνεσ, δάςθ
ελάτθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ βελανιδιάσ, διακζτει
λιβάδια και ςτζπα.
Κατά τθν πρϊτθ περίοδο του Μεςαίωνα, θ Khortytsia
ιταν βαςικό κζντρο εμπορίου μεταξφ Ελλινων και
Βαράγγων. Δεν αποκλείεται αυτό το εμπορικό ςθμείο να ζχει
και παλιότερθ ιςτορία, που οδθγεί ςτα χρόνια των αρχαίων
Ελλινων και Σκυκϊν. Εξ αυτοφ του λόγου, πικανόν να ζχει
αρχαιοελλθνικι προζλευςθ, δθλαδι μπορεί να ςχετίηεται με
τθ λζξθ: Χορτθςία (Χορτθςία > Χορτίςια > Χορτί(τ)ςια >
Κhortytsia), δεδομζνου ότι θ αρχαιοελλθνικι λζξθ χόρτοσ
ςθμαίνει: i)Ρεριωραγμζνο τόπο, εντόσ του οποίου βόςκουν
ηϊα, ζκταςθ βοςκισ. ii)Τροωι ηϊων, χορτάρι ςε αντίκεςθ με
το ςίτο που είναι τροωι ανκρϊπου.
Ρράγματι, θ εν λόγω περιοχι με τθν πλοφςια βλάςτθςι
τθσ μοιάηει με περιωραγμζνο τόπο από όλεσ τισ πλευρζσ του
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από τα νερά του ποταμοφ Δνείπερου. Και θ κατάλθξθ -ςία
δεν ιταν αςυνικθσ ςε αρχαιοελλθνικά τοπωνφμια, όπωσ
π.χ.: Ἀγχισία = όροσ Αρκαδίασ, Ἀστερουσία = όροσ Κριτθσ,
Ἀχερουςία λίμνθ, Καρπασία = πόλισ Κφπρου, Κισσία =
επαρχία Σουςιανισ, Παρρασία = πόλισ τθσ Αρκαδίασ,
Φαρισία = κϊμθ Αρκαδίασ. Εξάλλου, ωαίνεται παράλογο ζνα
υδρωνφμιο αωενόσ να χαρακτθρίηει εδαωικι ζκταςθ ορεινι
ι πεδινι και αωετζρου να παραβλζπεται το κφριο
χαρακτθριςτικό του ονομαηόμενου τόπου, που ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι θ πλοφςια βλάςτθςθ και
αυτόσ ο τόποσ να δανείηεται χαρακτθριςτικό από διπλανι
τοποκεςία.
β)Υπάρχει διαμάχθ μεταξφ Φιλανδϊν και Σλάβων, για το
εάν θ τοπωνυμικι κατάλθξθ -itsa ζχει ωιλανδικι ι ςλαβικι
προζλευςθ, ειδικά ςε αυτοφ του είδουσ τα τοπωνφμια που,
για οριςμζνουσ ερευνθτζσ, αρχίηουν να εμωανίηονται ςτθν
περιοχι του Νovgorod (Новгород) γφρω ςτο 15ο αιϊνα.
γ)Στισ ςλαβικζσ γλϊςςεσ θ κατάλθξθ -itsa είναι
υποκοριςτικι και χρθςιμοποιείται ςε ονόματα κθλυκοφ
γζνουσ. Σπάνιεσ ωορζσ χρθςιμοποιείται ωσ υποκοριςτικι
κατάλθξθ και ςε ονόματα αρςενικοφ και ουδετζρου γζνουσ.
Θ ίδια όμωσ κατάλθξθ και με τθν ίδια υποκοριςτικι ςθμαςία
κθλυκοφ γζνουσ είναι ςε χριςθ, ωσ δάνειο, τόςο ςτθν
ελλθνικι όςο και ςτθν τουρκικι, ςτθ βλάχικθ και ςτθν
αλβανικι γλϊςςα. Αυτό οδθγεί, τελικϊσ, ςτο ςυμπζραςμα
ότι τα τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου με κατάλθξθ -ιτςα,
τα οποία είναι πολυπλθκι - διακόςια είκοςι (220) τον
αρικμό, ιτοι ποςοςτό 10,5% περίπου ςτο ςφνολο των
ξενόγλωςςων τοπωνυμίων - δεν ζχουν δοκεί κακ’
ολοκλθρίαν από τουσ Σλάβουσ, εκτόσ και εάν το τοπωνυμικό
κφριο κζμα τουσ ζχει όντωσ ςλαβικι ρίηα. Μπορεί, δθλαδι,
να ζχουν και άλλθ προζλευςθ όπωσ: ελλθνικι, τουρκικι,
βλάχικθ ι αλβανικι, με τθν προχπόκεςθ ότι το τοπωνυμικό
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κζμα τουσ ζχει αντιςτοίχωσ ελλθνικι, τουρκικι, βλάχικθ ι
αλβανικι ρίηα, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα είναι
μεταγενζςτερα τθσ περιόδου 6ου - 8ου αιϊνα, ςτθν οποία
ςυνζβθςαν οριςμζνεσ ςλαβικζσ διειςδφςεισ ςτο νότιο
ελλθνικό χϊρο. Ρρζπει όμωσ να μασ προβλθματίςει ςοβαρά
το γεγονόσ ότι ενϊ πολυάρικμοι οικιςμοί είναι πολφ μικροί,
εν τοφτοισ δεν ζχουν όλοι ονόματα με κατάλθξθ -ιτςα, άλλα
διαωορετικι.
Εάν τϊρα εξετάςουμε ςυνολικά τα τοπωνφμια του
ελλθνικοφ χϊρου με κατάλθξθ: -ιτςα, παρατθρoφμε ότι
αρκετά εξ αυτϊν ςυγκροτοφν υποομάδα με γενικότερθ
κατάλθξθ -βιτςα. Ειδικότερα: ςε ζνα ςφνολο διακοςίων
είκοςι(220) τοπωνυμίων με κατάλθξθ -ιτςα, τα πενιντα (50)
εξ αυτϊν ςυγκροτοφν τθν υποομάδα των τοπωνυμίων βιτςα, ιτοι ποςοςτό 22,7% περίπου.
Να ςθμειϊςουμε, επιπλζον, ότι οι ςυναωείσ τοπωνυμικζσ
καταλιξεισ: -vica/-vitsa, -avica/-avitsa και -οvica/-ovitsa
απαντϊνται ςτθν Σερβοκροατικι, αλλά δεν είναι ςυνικεισ
ςτισ λοιπζσ ςλαβικζσ γλϊςςεσ, πράγμα που μασ οδθγεί
επιπλζον ςτο ςυμπζραςμα ότι είναι γλωςςικά δάνεια από τθ
λατινικι γλϊςςα.
Μετά από αυτι τθ διαπίςτωςθ, μιπωσ τα τοπωνφμια ιτςα μποροφν να κεωρθκοφν εξζλιξθ των τοπωνυμίων βιτςα (-βιτςα > -ιτςα); Σθμαντικι παράμετροσ για να γίνει
αποδεκτό αυτό το ερϊτθμα είναι θ φπαρξθ τθσ λατινικισ
λζξθσ λζξθσ vicus, i που ςθμαίνει κϊμθ, παροικία, ςυςτάδα
οικιϊν, ςυνοικία πόλεωσ κακϊσ και ςτενωπόσ. Σφμωωνα με
το: «Οεξικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ γλϊςςθσ» του Λ.
Σταματάκου, θ λατινικι αυτι λζξθ ςχετίηεται με τθν
αρχαιοελλθνικι οἶκοσ(Foικοσ) = κατοικία, τόποσ διαμονισ.
Να ςθμειωκεί ότι ςτθ Λατινικι γλϊςςα:
1) Ο προςδιοριςμόσ του τόπου καὶ του χρόνου γίνεται
όχι μόνον με χριςθ επιρρθμάτων ι εμπροκζτων, ἀλλά καὶ
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με απλι πλάγια πτϊςθ πτϊςθ (όπωσ καὶ ςτθν αρχαίᾳ
Ελλθνικι. Ειδικότερα ο προςδιοριςμόσ του τόπου εκωζρεται
γενικϊσ για διλωςθ:
i)Τθσ “ἐν τόπῳ στάσεως” (ubi? ποῖ;) με το in και
αωαιρετικι.
ii)Τθσ “εἰς τόπον κινήσεως” (quo? ποῦ;) με το in και
αιτιατικι, καὶ
iii)Τθσ “ἀπό τόπου κινήσεως” (unde? πόκεν;) με το ex (ἤ
ab) και αωαιρετικι.
Πταν όμωσ τα προσ προςδιοριςμόν του τόπου
λαμβανόμενα ονόματα είναι ονόματα πόλεων ι μικρϊν
νιςων (ι χερςονιςων), τότε για διλωςθ:
α)Τθσ “ἐν τόπῳ στάσεως” χρθςιμοποιεῖται απλι μὲν
γενικι(τοπικι), αν το όνομα τθσ πόλθσ ι τθ μικρισ νιςου
είναι τθσ αϋ ι τθσ βϋ κλίςεωσ του ενικοφ αρικμοφ, απλι δε
αωαιρετικι(τοπικι), αν το όνομα είναι τθσ γϋ κλίςεωσ ι
πλθκυντικοφ αρικμοφ, οιαςδιποτε κλίςεωσ.
β)Τθσ “εἰς τόπον κινήσεως” χρθςιμοποιείται απλι
αιτιατικι, eo Roman (Athenas, Sardes κλπ.) = πορεφομαι εἰσ
ϊμθν (εἰσ Ἀκινασ, εἰσ Σάρδεισ κλπ.).
γ)Τθσ “ἀπό τόπου κινήσεως” χρθςιμοποιείται απλι
ἀωαιρετικι.
2) H λζξθ vicus, i είναι δεφτερθσ κλίςθσ, άρα θ γενικι
πτϊςθ τθσ είναι vici(βίτςι) δεδομζνου ότι οι καταλιξεισ
Ενικοφ των ονομάτων δεφτερθσ κλίςθσ αρςενικϊν και
κθλυκϊν είναι: Νοm./(Ονομ.) -us, Gen./(Γενικ.) -i, Dat./Δοτ.) o, Acc./(Αἰτ.) -um, Voc./(κλθτ.) -e, Abl. /(Ἀωαιρ.) -o, και οι
καταλιξεισ Ρλθκυντικοφ αρικμοφ είναι Νοm./(Ονομ.) -i,
Gen./(Γενικ.) -orum, Dat./Δοτ.) -is, Acc./(Αἰτ.) -os, Voc./(κλθτ.)
-i, Abl. /(Ἀωαιρ.) -is. Επομζνωσ μποροφμε να υποκζςουμε
ότι ι κατάλθξθ –ιτςα προιλκε από τθ γενικι πτϊςθ τθσ
λζξθσ vicus = κϊμθ δθλαδι vici (βίτςι) > βίτςε (π.χ.
διαςϊηεται ςτα τοπωνφμια: Katowice, Myslowice, Wojkowice
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*ςτθν Ρολωνία+, Strojkovce, Odojevice, Kravice *ςτθ Σερβία+,
Tabanovtse, Klechovtse, Beljakovtse, Rankovtse *ςτθ FYROM])
> βίτςα > ιτςα.
Επιπλζον, επειδι θ τοπωνυμικι κατάλθξθ -vica/vitsa δεν
είναι ςε χριςθ ςτθ ρωςικι γλϊςςα, αλλά εμωανίηεται ςτισ
ςλαβικζσ γλϊςςεσ του βαλκανικοφ χϊρου, ιτοι ςτθ
ςερβοκροατικι και ςτθ ςλοβενικι, το γεγονόσ αυτό μασ
οδθγεί ςτο να κεωριςουμε τθν υπόψθ κατάλθξθ ρωμαϊκό
τοπωνυμικό κατάλοιπο, που ςχετίηεται με τθν παραπάνω
αναωερκείςα λατινικι λζξθ. Κατάλοιπο που διαςϊκθκε και
διατθρικθκε ςτθ Βαλκανικι τόςο από τουσ αρχζγονουσ
βλάχικουσ πλθκυςμοφσ, όςο και από τουσ επιλυδεσ
Σλάβουσ, οι οποίοι ειςιλκαν και εγκαταςτάκθκαν ςτο
βαλκανικό χϊρο από τον 6ο μ.Χ. αιϊνα και φςτερα.
Μάλιςτα, ο Δθμιτριοσ Κ. Σαμςάρθσ ςτο πολφ ενδιαωζρον
και ςθμαντικό βιβλίο του: «Ἱστορική Γεωγραφία τῆς
Ἀνατολικής Μακεδονίας κατά τὴν Ἀρχαιότητα», Ζκδοςθ
τθσ “Εταιρείασ Πακεδονικϊν Χπουδϊν”, Κεςςαλονίκθ 1976,
κάνει αναωορά ςτισ ρωμαϊκζσ vici(βίτςι) = κϊμεσ τθσ
Ανατολικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ των Φιλίππων, ςθμειϊνοντασ τθ ςυχνι φπαρξθ
ρωμαϊκϊν vici όχι μόνο ςτθν περιοχι τθσ Μακεδονίασ αλλά
και τθσ Κράκθσ. Ειδικότερα, ςτισ ςελίδεσ 168 και 169 του
υπόψθ ζργου του ςθμειϊνει τα εξισ:
«Ασ ςθμειωκι εδϊ ότι οι ρωμ. vici, όπωσ και οι κρακικζσ
κϊμεσ που υπάγονταν ςτθ ρωμαϊκι αποικία των Φιλίππων,
κα πρζπει να είχαν δικιά τουσ τοπικι αυτοδιοίκθςθ με
εκκλθςία του διμου και άρχοντεσ. Ζτςι ςτουσ ρωμ. vicos κα
πρζπει να αποδοκοφν τα αξιϊματα του “αντιςτρατιγου” και
του “ωορολόγου”, που τα ςυναντοφμε ςε μια ελλθνικι
επιγραωι απ’ το χωριό Υλατανιά (P. Perdrizet, BCH 21 (1897)
533 κ ε. P. Collart, Philippes, 60), όπου υπιρχε ρωμ. vicus. Σι
“αντιςτράτθγοι” ωαίνεται πωσ ιταν οι ανϊτατοι άρχοντεσ
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ςτουσ vicos, αντίςτοιχοι με τουσ duoviri (= ςτρατθγοφσ) τθσ
αποικίασ και τουσ κωμάρχεσ των κρακικϊν κωμϊν.» Επίςθσ,
αξίηει να αναωερκεί και το αξίωμα του vicomagister, το
οποίο αναωζρεται επίςθσ και ωσ magister vici = επιμελθτισ
των ςτενωπϊν, ςτενϊπαρχοσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, μπορεί να εξθγθκεί ευχερζςτερα
και πειςτικότερα και θ ονομαςία του γνωςτοφ βουνοφ τθσ
Μακεδονίασ Βίτςι. Συγκεκριμζνα, Βίτςι ςθμαίνει περιοχι,
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ βουνό, που ζχει ςτισ πλαγιζσ
του πολλά χωριά - κϊμεσ (= vici) ι διακζτει μεγάλθσ
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ διαβάςεισ (vici).
Επομζνωσ, καταλαβαίνουμε ότι οι ωμαίοι από νωρίσ
είχαν δθμιουργιςει ςτισ πλαγιζσ του εν λόγω βουνοφ
πολλοφσ οικιςμοφσ (vici) ι ωρουροφςαν ςυςτθματικά τισ
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτενωποφσ του (vici), δεδομζνου ότι
δια μζςω αυτϊν περνοφςαν και βεβαίωσ περνοφν και
ςιμερα, ςθμαντικοί δρόμοι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, οι οποίοι
ζρχονται από τα Δυτικά, δθλαδι, τθν Ιπειρο και
κατευκφνονται προσ τα Ανατολικά, δθλαδι, ςτθν Κεντρικι
Μακεδονία.
Αξίηει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι το ζτοσ 1964 ςε
αγροτεμάχιο μεταξφ Αετόλοωου και Αρςακείου (Κομοτινισ)
βρζκθκε Μιλιοδείκτθσ τθσ αρχαίασ Εγνατίασ οδοφ, που
χρονολογείται ςτον 3ο αιϊνα μ.Χ. και ςφμωωνα με τουσ
αρχαιολόγουσ κα μποροφςε να ςχετιςτεί με ςτακμό τθσ εν
λόγω οδοφ, με το όνομα Brendice(Ππρεντίτςε), το οποίο
πικανόν ςθμαίνει ελαωότοποσ.
Ειδικότερα, το εν λόγω τοπωνφμιο ωαίνεται να ςχετίηεται με
το Μεςςαπικό(προρωμαϊκό) Brindisi / Brundesium που ζχει
ρίηα τθ λζξθ brentos = ελάωι. Να ςθμειωκεί ότι τθ λζξθ αυτι
αναωζρεται και ςτο Λεξικό του Θςφχιου με τθ μορωι
βρένδον = ἔλαφον (ὁ βρένδος = τὸ βρέντιον) και ο Στράβων
εξθγεί τθν ετυμολογία του τοπωνυμίου «Βρεντζςιον», από
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τθν μορωι δίκθν κεωαλισ ελάωου του κόλπου
(«Βρεντέσιον *…+ ὥστ᾽ ἐοικέναι κέρασιν ἐλάφου τὸ
σχῆμα, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα: σὺν γὰρ τῇ πόλει κεφαλῇ
μάλιστα ἐλάφου προσέοικεν ὁ τόπος, τῇ δὲ Μεσσαπίᾳ
γλώττῃ12 βρέντιον ἡ κεφαλὴ τοῦ ἐλάφου καλεῖται»).
Συμπεραςματικά, αναωερόμενοι ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ
καταλιξεισ του παρόντοσ πονιματοσ, μποροφμε να
ςθμειϊςουμε, βαςίμωσ, τα εξισ:
α) Οι τοπωνυμικζσ καταλιξεισ -οβα και -οβο, ουςιαςτικά
λζξεισ, χαρακτιριηαν ςτα αρχαία χρόνια τοποκεςίεσ ι
οικιςμοφσ, όπου εκεί γφρω εκτρζωονταν κυρίωσ πρόβατα,
δθλαδι κατά βάςθ κτθνοτροωικζσ περιοχζσ. Αυτζσ οι
καταλιξεισ, ουςιαςτικά λζξεισ, υπιρχαν τόςο ςτθν αρχαία
ελλθνικι και τθ λατινικι γλϊςςα όςο και ςτθν
παλαιοςλαβικι γλϊςςα, πράγμα, που παραπζμπει ςε
αρχζγονο ινδοευρωπαϊκό γλωςςικό ςτοιχείο.
β) Οι τοπωνυμικζσ καταλιξεισ, ουςιαςτικά λζξεισ, -βιςτα
και -ιςτα ίςωσ χαρακτιριηαν ςτα ρωμαϊκά χρόνια τοποκεςίεσ
που εξελίχκθκαν κάποια χρονικι περίοδο και για κάποιουσ
ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ ςε εςτίεσ οικιςμοφ, όπου επομζνωσ
ζκαιε και ωυλαςςόταν, ςτα χρόνια αυτά, το ιερό πυρ τθσ
κεάσ Εςτίασ. Είναι, ίςωσ, κακαρά λατινικισ προζλευςθσ που
12

Θ Μεςςαπικι γλϊςςα ιταν θ γλϊςςα των αρχαίων κατοίκων
τθσ Μεςςαπίασ ι Ιαπυγίασ, δθλαδι του «τακουνιοφ» τθσ ιταλικισ
χερςονιςου, που αργότερα ονομάςτθκε Απουλία. Οι Μεςςάπιοι
ωαίνεται να ιταν ζνα από τα τρία υποωφλa των Λαπφγων. Τα άλλα δφο
ιταν οι Δαυνίτεσ / Δαφνιοι και οι Ρευκζτιοι. Σφμωωνα με τθν μυκικι
παράδοςθ που αναωζρει ο Θρόδοτοσ, οι Λάπυγεσ ιταν άποικοι των
Μινωιτϊν και καταγόταν από τον γιο του Δαιδάλου Λάπυγα.
Θ Μεςςαπικι γλϊςςα ζχει καταγραωεί ςε επιγραωζσ που
χρονολογοφνται από τον 6° π.Χ. αιϊνα μζχρι και τον 1° π.Χ. αι. όταν
και αρχίηουν ςιγά - ςιγά να εκλατινίηονται και να εξελλθνίηονται
πλιρωσ.
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διαςϊκθκαν και διατθρικθκαν ςε όλθ τθ Βαλκανικι, τόςο
από τουσ αρχζγονουσ βλάχικουσ πλθκυςμοφσ, όςο και από
τουσ επιλυδεσ Σλάβουσ, οι οποίοι ειςιλκαν και
εγκαταςτάκθκαν ςτο βαλκανικό χϊρο από τον 6ο μ.Χ. αιϊνα
και φςτερα.
γ) Οι τοπωνυμικζσ καταλιξεισ, ουςιαςτικά λζξεισ, -βιτςα
και -ιτςα ίςωσ χαρακτιριηαν ςτα ρωμαϊκά χρόνια τισ κϊμεσ
(χωριά), κακϊσ και τισ ςθμαντικζσ, ωυλαςςόμενεσ και με
φπαρξθ υποςτθρικτικοφ οικιςμοφ οροδιαβάςεισ. Είναι ίςωσ
λατινικισ προζλευςθσ, που ομοίωσ διαςϊκθκαν και
διατθρικθκαν ςε όλθ τθ Βαλκανικι, τόςο από τουσ
αρχζγονουσ βλάχικουσ πλθκυςμοφσ, όςο και από τουσ
επιλυδεσ Σλάβουσ, οι οποίοι ειςιλκαν και εγκαταςτάκθκαν
ςτο βαλκανικό χϊρο από τον 6ο μ. Χ. αιϊνα και φςτερα.
Tον ιςχυριςμό μασ αυτό ενιςχφει και θ φπαρξθ, ςτθν
Κεντρικι και Νότια Λταλία, των κάτωκι τοπωνυμίων:
Amatrice, Apice, Borgo Vodice, Conselice, Εlice, Frolice, Monte
Corice, Monselice, Montarice, Scossicci, Peschici, Piane
Maglierici, Pisticci, Presicce, Tossicia και Erice, Valderice,
Pernice, Tortorici, Camitrici(ςτθ Σικελία), οριςμζνα εκ των
οποίων ςχετίηονται με μεςαιωνικοφσ οικιςμοφσ.
Ζτςι, ωαίνεται ότι θ απλουςτευμζνθ τοπωνυμικι
κατάλθξθ -ιτςα ίςωσ πζραςε, ςταδιακά, βορειότερα προσ τθν
Ευρϊπθ και ςτθ ςυνζχεια εξαπλϊκθκε ανατολικότερα ςτισ
απζραντεσ ρωςικζσ πεδιάδεσ. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι
υπάρχει διαμάχθ μεταξφ Φιλανδϊν και ϊςων ςχετικά με
τθν πατρότθτα τθσ εν λόγω κατάλθξθσ.
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Ρρόταςθ ερμθνείασ
των τοπωνυμίων του ελλθνικοφ χϊρου
με κατάλθξθ -οβα, -οβο, -ιςτα, -ιτςα.
Γενικά
Θ ταξινόμθςθ των τοπωνυμίων που ακολουκεί,
παρουςιάηεται κατά γεωγραωικζσ περιοχζσ, με τρόπο
ανάλογο με αυτόν που ζχει δοκεί ςτο βιβλίο του Μax
Vasmer, δεδομζνου ότι αυτά τα τοπωνφμια αντλικθκαν από
εκεί. Πςα τοπωνφμια ζχουν επί πλζον προςτεκεί,
προερχόμενα από τον Fallmerayer, παίρνουν δίπλα το
διακριτικό γράμμα F.
Στο κάκε τοπωνφμιο, αρχικά, γίνεται θ ταφτιςι του με το
ςθμερινό αντίςτοιχο ιςχφον όνομα. Αυτό βοθκάει, ϊςτε ο
αναγνϊςτθσ να λάβει αμζςωσ γνϊςθ για ποιο ςυγκεκριμζνο
τόπο μιλάμε, διότι ζχουν γίνει, ωσ γνωςτόν, μετονομαςίεσ ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ. Στθ ςυνζχεια, γίνεται θ γλωςςικι
ερμθνεία του τοπωνυμίου και τι ςθμαίνει αυτι για τθν
εξεταηόμενθ τοποκεςία. Μετά, αναωζρονται τα ςτοιχεία από
τθν τθλεπιςκόπιςθ μζςω του Διαδικτυακοφ Ρρογράμματοσ
Google Earth για δυο λόγουσ, ιτοι: α)Για να γίνει, κατά
κάποιο τρόπο, θ επικφρωςθ τθσ ερμθνείασ που
επιχειρικθκε. β)Για να πειςκεί ι για να διαμορωϊςει τθ δικι
του άποψθ ο αναγνϊςτθσ, προχωρϊντασ ο ίδιοσ ςε
τθλεπιςκόπθςθ μζςω του αναωερκζντοσ Διαδικτυακοφ
Ρρογράμματοσ.
Πποια τοπωνφμια εμωανίηονται περιςςότερο τθσ μιασ
ωοράσ ςτον ελλθνικό χϊρο, ςυνεξετάηονται τθν πρϊτθ ωορά
που ςυναντϊνται ςτο κείμενο, δεδομζνου ότι με τθ
ςυςχζτιςι τουσ ενιςχφεται θ επιχειροφμενθ ερμθνεία τουσ.
Μάλιςτα, για όλα τα τοπωνφμια ζχουν γίνει αναηθτιςεισ ςτο
Διαδίκτυο, ϊςτε να διαπιςτωκεί, εάν τα ίδια απαντϊνται ι
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όχι και κάπου αλλοφ ςτο βαλκανικό χϊρο, πράγμα που
βοθκάει καλφτερα τθν παροφςα ζρευνα. Για όςα, τζλοσ,
τοπωνφμια δεν υπάρχει ακριβισ ταφτιςθ με ςυγκεκριμζνεσ
τοποκεςίεσ, επιχειρείται μόνο θ γλωςςικι ερμθνεία τουσ.
Στθν παροφςα τοπωνυμικι μασ ζρευνα ακολουκιςαμε
τθν εξισ αρχι: πριν τθν κεϊρθςθ ενόσ τοπωνφμιου ωσ
ςλάβικου, το εξετάηουμε μιπωσ είναι λατινικό(βλάχικο),
γιατί είναι βαςικι πεποίκθςι μασ ότι τα τοπωνφμια πολλζσ
ωορζσ ανκίςτανται και παραμζνουν αμετάβλθτα, παρότι
ςτουσ τόπουσ τουσ ζρχονται να εγκαταςτακοφν ξενόωερτοι.
Γενικότερα, λοιπόν, είναι απαραίτθτο, πριν δεχτοφμε ζνα
τοπωνφμιο ωσ αρχαιοελλθνικό, να εξετάςουμε, μιπωσ είναι
πελαςγικό. Ρριν δεχτοφμε κάποιο άλλο ωσ λατινικό, να
δοφμε, μιπωσ είναι αρχαιοελλθνικό και τζλοσ πριν
κεωριςουμε ζνα τοπωνφμιο ωσ ςλαβικό να ερευνιςουμε,
μιπωσ είναι λατινικό (βλάχικο), εκτόσ και εάν θ ερμθνεία του
τοπωνυμίου είναι ξεκάκαρθ τόςο από γλωςςικισ, όςο και
από τοπογραωικισ - περιβαλλοντικισ και ιςτορικισ άποψθσ.
***

1. Ρεριοχι Ιωαννίνων - Θεςπρωτίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν τριακόςια τριάντα
τζςςερα (334) κφρια ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Τριάντα ζνα(31) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Είκοςι πζντε(25) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Τριάντα οκτϊ(38) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
1.1 Αράχοβα
Είναι θ Αράχοβα Φιλιατϊν Κεςπρωτίασ (το ςθμερινό
χωριό ιηό Κεςπρωτίασ). Λςχφουν όςα ςχετικά αναωζρκθκαν
ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια Αράχοβα -
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Αράκλοβο - Άκοβα».
1.2 Αρμάτοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άρματα, ανατολικά τθσ Κόνιτςασ,
κοντά ςτα χωριά Σαμαρίνα και Σμίξθ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ αρματουςίτου = εξοπλιςμζνοσ και ςθμαίνει
περιοχι - οικιςμόσ που μοιάηει με οχυρό ι παλιά είχε
πολλοφσ αρματωμζνουσ13. Ρράγματι:
α)H πρόςβαςθ ςτο εν λόγω χωριό είναι πολφ δφςκολθ
λόγω τθσ κζςθσ του ςε απόκρθμνθ πλαγιά τθσ Ρίνδου και
των υδάτινων ρευμάτων που το περιβάλλουν, από
ανατολικά (παραπόταμοσ του Αϊου), από νότια (ο ποταμόσ
Αϊοσ) και από δυτικά (άλλοσ παραπόταμοσ του Αϊου).
β)Το χωριό αυτό, που ανικε ςτο Βλαχοηάγορο, είναι
πολφ πικανόν να είχε, τα παλιότερα χρόνια, πολλοφσ
αρματωμζνουσ.
1.3 Γκράμποβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν ςτο Ηαγόρι τθσ Θπείρου. Υπάρχει επίςθσ
τοπωνφμιο:
i)Grabovë14(οικιςμόσ) ςτθ νότια Αλβανία, κοντά ςτθν
Ρρεμετι, που βρίςκεται ςτισ βορειοανατολικζσ υπϊρειεσ - ςε
πλάτωμα - του βουνοφ Dhembelit.
ii)Grabova ςτθν νοτιοανατολικι Αλβανία. Σφμωωνα με τον
Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ, ιταν εδραίοσ βλάχικοσ οικιςμόσ τθσ
13

Σφμωωνα με το μεγάλο δάςκαλο του Γζνουσ Ακανάςιο Ψαλλίδα όπωσ αναωζρει ο ιςτορικόσ Βακαλόπουλοσ - το Βλαχοηάγορο ιταν το
μόνο τμιμα του Ηαγοριοφ, που μποροφςε να οργανϊνει ζνοπλα
ςϊματα και να ςυμβάλλει ςτθν επανάςταςθ του 1821, ςε αντίκεςθ με
τουσ υπόλοιπουσ Ηαγορίςιουσ, που ιςαν εντελϊσ αμάκθτοι ςτα
άρματα.
14
Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
Διαςπορά των Βλάχων”) ςτθν εν λόγω περιοχι υπιρχαν
αρβανιτοβλάχικεσ κερινζσ εγκαταςτάςεισ.
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Μοςχόπολθσ.
iii)Grabovo(χωριό) ςτθ βορειοδυτικι Σερβία, που
βρίςκεται ςε επίπεδο ζδαωοσ.
iv)Grabovo(πόλθ) ςτθν ανατολικι Κροατία, που βρίςκεται
ςε επίπεδο μζροσ.
v)Grabovo(πόλθ) ςτθ νοτιοδυτικι ωςία, που βρίςκεται
ςε επίπεδο μζροσ.
Ακόμθ, υπάρχει και το ςυναωζσ τοπωνφμιο Κράμποβο,
που είναι το χωριό Καςτανοχϊρι Μεγαλόπολθσ.
Κατόπιν όλων αυτϊν προκφπτει ότι θ προζλευςθ του
τοπωνυμίου Γκράμποβο / Grabovo είναι θ ςλαβικι λζξθ
граб(γκραμπ), που ςθμαίνει το δζντρο γαφροσ (ζνα είδοσ
ςωζνδαμου).
1.4 Γκρίμποβο
To χωριό Γκρίμποβο βρίςκεται νοτιοδυτικά τθσ Ηίτςασ
Λωαννίνων. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ γκριμπόςου = καμποφρα, φβοσ και
ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που βρίςκεται ςε κορυωι
λόωου. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτο
ψθλότερο ςθμείο λοωοςειράσ ανάμεςα ςε δυο ωαράγγια,
και δεςπόηει μικρισ κοιλάδασ που βρίςκεται ςτα δυτικά του.
Υπάρχει, επίςθσ, το ςυναωζσ τοπωνφμιο Γρίμποβο,
ιςτορικό χωριό τθσ Άρτασ, το οποίο είναι χτιςμζνο ςτα ριηά
βραχϊδουσ γυμνισ λοωοςειράσ, ονόματι Γκιλμπερίνα
(Γκριμπερίνα > Γκιρμπερίνα > Γκιλμπερίνα), θ οποία μοιάηει
με φβοσ μζςα ςτθν πεδιάδα τθσ Άρτασ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ гриб(γκριμπ) = μανιτάρι και ςθμαίνει
τοποκεςία όπου ευδοκιμοφν τα μανιτάρια.
1.5 Δοβρίνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Θλιοχϊρι Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ добро (ντόμπρο) = καλό (ντομπρίνοβο
> δοβρίνοβο) και ςθμαίνει ωραία τοποκεςία. Υπάρχουν
επίςθσ τα ςυναωι τοπωνφμια:
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i)Νομπρεβίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Ελαιοχϊρι
Οιτφλου (ντομπρεβίτςα > νομπρεβίτςα).
ii)Δοβρουνίςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό Κλθματάκι
Γρεβενϊν.
iii)Δοβρόλιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Καλοχϊρι
Καςτοριάσ.
iv) Δοβροβίςτα, που είναι το χωριό Σκαφιδιά(;) Κιλκίσ.
1.6 Δρεάνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι των
Λωαννίνων. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ дрены(ντρζνι) =
κρανιά, που ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί θ κρανιά.
Υπάρχουν επίςθσ και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Δρανίτςα, που είναι τα ςθμερινά χωριά (Άνω, Κάτω)
Κτθμζνθ Καρδίτςασ.
ii)Δριάνοβο, το ςθμερινό Δρυόβουνο Αναςελίτςασ.
iii)Δράνοβο, τοποκεςία ςφμωωνα με το Max Vasmer ςτθν
περιοχι Καςτοριάσ.
iv)Δρανίτςι, που είναι το ςθμερινό χωριό Κρανοχϊρι
Καςτοριάσ.
v)Δρζνοβο, τοποκεςία ςφμωωνα με το Max Vasmer ςτθν
περιοχι Φλϊρινασ.
vi)Δριάνιςτα,
που
είναι
το ςθμερινό χωριό
Μοςχοπόταμοσ Κατερίνθσ.
vii)Ντράνοβο, τοποκεςία ςφμωωνα με το Max Vasmer
ςτθν περιοχι Σερρϊν.
viii)Δράνοβα, το χωριό Χορτοκόπι Καβάλασ (ςιμερα
ερθμωμζνο, ςϊηεται μόνο θ Μονι τθσ Υπαπαντισ).
ix)Δράνοβο, το ςθμερινό χωριό Μοναςτθράκι Δράμασ.
x)Δρζνοβα, ο ςθμερινόσ οικιςμόσ Αερικό ι Μυρτοφςα
Νζςτου, που βρίςκεται κοντά ςτο χωριό Καςτανωτό Ξάνκθσ.
1.7 Ηζλοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βουνοπλαγιά Λωαννίνων, που
βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ πόλθσ των Λωαννίνων. Ρικανόν
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από τθ ςλαβικι λζξθ зелье(ηζλιε) = λάχανα και ςθμαίνει
περιοχι, όπου κυριαρχεί θ βλάςτθςθ. Ρράγματι, το
παραπάνω χωριό βρίςκεται ςτθν πεδιάδα των Λωαννίνων,
χτιςμζνο ςτα ριηά ενόσ επιμικουσ λόωου, ο οποίοσ είναι
κατάωυτοσ από τθν πλευρά όπου βρίςκεται το εν λόγω
χωριό. Υπάρχει επίςθσ τοπωνφμιο:
i)Ηζλοβο, το ςθμερινό χωριό Ανταρτικό Φλϊρινασ,
χτιςμζνο ςτισ πλαγιζσ του Βαρνοφντα, με υψόμετρο 1.060μ.
Βρίςκεται ςτο τζλοσ κατάωυτου αυχζνα, που αρχίηει λίγο
πριν από το Ριςοδζρι Φλϊρινασ.
ii)Ηάλοβο, το ςθμερινό χωριό Τρίκωμο Γρεβενϊν, που
βρίςκεται ςτισ ανατολικζσ πλαγιζσ τθσ Ρίνδου, με υψόμετρο
870μ., χτιςμζνο πάνω ςτθν κορυωογραμμι επιμικουσ
λοωοςειράσ, ςτα ριηά τθσ οποίασ ρζει ο Βενζτικοσ ποταμόσ,
που είναι ο μεγαλφτεροσ παραπόταμοσ του Αλιάκμονα. Οι
γφρω από αυτό το χωριό πλαγιζσ είναι, πράγματι,
κατάωυτεσ.
Επίςθσ, τοπωνφμιο (οικιςμόσ) Zelovo υπάρχει και ςτθ
νότια Κροατία. Τζλοσ, πρζπει να ζχουμε πάντα υπόψθ μασ
ότι ο Θςφχιοσ ο Αλεξανδρινόσ (5οσ αιϊνασ μ.Χ.) αναωζρει ςτο
περίωθμο λεξικό του: «Ζέλκεια. Λάχανα παρά Υρυξί τὰ παρ’
ἡμῖν λεγόμενα Υρύγια». Εξ αυτοφ προκφπτει ότι θ εν λόγω
λζξθ ιταν ςε χριςθ και ςτθ Μικρά Αςία πολφ πριν τθν
κάκοδο των Σλάβων ςτθ Βαλκανικι χερςόνθςο και επομζνωσ
δεν αποκλείεται να ιταν ςε ευρεία χριςθ και ςτο λοιπό
ελλθνικό χϊρο, πριν τον 5ο αιϊνα, δθλαδι πριν τθν κάκοδο
των Σλάβων.
1.8 Ηλάροβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται κάπου ςτο
Ηαγόρι. Ρικανόν ςφνκετθ από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ ηοφρλου = τρελόσ, αράου = ρζμα
(ηουρλάροβο > ηουλάροβο > ηλάροβο) και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ που βρίςκεται κοντά ςε ρζμα, το οποίο ωζρνει
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απότομα κατεβαςιζσ νεροφ λόγω βροχοπτϊςεων, που
λαμβάνουν χϊρα ςε ανάντθ περιοχζσ, δθλαδι μεταωορικά
το ''τρελόρεμα''.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ зелье(ηζλιε) = λάχανα, που, όπωσ
αναωζραμε και προθγουμζνωσ, ιταν μάλλον ςε ευρφτερθ
χριςθ και τθ βλάχικθ λζξθ αράου = ρζμα (ηελάροβο >
ηλάροβο), οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ ςθμαίνει κατάωυτθ
ρεματιά.
1.9 Καπζςοβο
Είναι το ςθμερινό ομϊνυμο χωριό τθσ Θπείρου. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ καπιςτεάρε = ςκάωθ και ςθμαίνει
οικιςμόσ που βρίςκεται ςε περιοχι, θ οποία μοιάηει με
ςκάωθ. Ρράγματι, το υπόψθ χωριό είναι χτιςμζνο ςτα ριηά
μεμονωμζνου ςτενόμακρου (ςαν αναποδογυριςμζνθ ςκάωθ)
ορεινοφ (βραχϊδουσ) όγκου.
1.10 Κεπζνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτθν περιοχι του
Καπζςοβο. Ρικανόν από τθ λατινικι λζξθ caepina =
κρεμμυδότοποσ, που ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμοφν τα
κρεμμφδια.
1.11 Κεράςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Ραραςκευι Κόνιτςασ. Το εν
λόγω χωριό βρίςκεται ςτισ βόρειεσ πλαγιζσ του Σμόλικα,
μζςα ςε βακιά περίκλειςτθ χαράδρα και ζχει υψόμετρο
960μ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ τςιρζςου (δάνειο από τθν ελλθνικι
κζραςοσ) = κεραςιά (τςιρζςοβο > τςερζςοβο > τςεράςοβο >
κεράςοβο).
β)Τθ ςλαβικι λζξθ черешня(τςερζςν) (δάνειο από τθν
ελλθνικι κζραςοσ) = κεράςι.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο:
i)Κεράςοβο Ρωγωνίου, χωριό χτιςμζνο ςε δυτικι
πλαγιά(ςτα ριηά) του υψϊματοσ Αθλιάσ Τάτςθ, με υψόμετρο
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740μ.
ii)Άνω Κεράςοβο Αγρινίου, χωριό κοντά ςτθ λίμνθ
Λυςιμαχία (ςτα νοτιοανατολικά τθσ), που είναι χτιςμζνο ςε
ανατολικι πλαγιά ορεινοφ όγκου, με υψόμετρο 520 μ. Το
Κάτω Κεράςοβο Αγρινίου, πιο κοντά ςτθ λίμνθ Λυςιμαχία,
είναι χτιςμζνο ςε πεδινό μζροσ. Φαίνεται ότι ο οικιςμόσ
αυτόσ είναι νεότεροσ και κα προζκυψε, όταν οριςμζνοι
κάτοικοι του Άνω Κεράςοβου κατζβθκαν χαμθλότερα
αναηθτϊντασ πιο γόνιμα εδάωθ.
iii)Κεράςοβο
Ευρυτανίασ,
το
ςθμερινό
χωριό
Κεραςοχϊρι, που είναι χτιςμζνο ςε πλαγιά με υψόμετρο
1.000μ.
iv)Κεράςοβα Αχαΐασ, το ςθμερινό χωριό Κεραςιά Αχαΐασ,
χτιςμζνο μζςα ςε αυχζνα, με υψόμετρο 560μ.
v)Κερζςοβα Θλείασ, χωριό χτιςμζνο μζςα ςε αυχζνα με
υψόμετρο 720μ.
Υπάρχουν και τα ςυναωι τοπωνφμια:
1)Τςερζςοβο, το ςθμερινό χωριό Ραγονζρι Δράμασ.
2)Chereshovo, ορεινό χωριό ςτθ νότια Βουλγαρία, πολφ
κοντά ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα, που βρίςκεται ςε
πολφ απότομθ πλαγιά με μεςθμβρινό προςανατολιςμό,
ανάντθ βακιοφ αυχζνα.
Θ χριςθ του εν λόγω τοπωνυμίου ςε πολλζσ περιοχζσ
μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι θ κεραςιά, που
ευδοκιμεί ςε μεγάλα υψόμετρα κακόςον αντζχει ςτο ψφχοσ,
ιταν ίςωσ το μόνο οπωροωόρο δζντρο που ςυναντοφςαν οι
νομάδεσ κτθνοτρόωοι, όταν ζωταναν το Μάθ μινα ςτα
κερινά λιβάδια τουσ ςτα βουνά.
1.12 Κεράςοβο
Είναι το χωριό Κεράςοβο Ρωγωνίου. Θ ίδια εξιγθςθ με το
1α1.11.
1.13 Κοςόβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το τοπωνφμιο αυτό

96

βριςκόταν ςτθν περιοχι Βαγενετίασ, που ςιμερα ορίηεται
από τον Αχζροντα ποταμό, τα Λωάννινα, το Δζλβινο και τθ
Χιμάρα. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ κοca(κοςά) = δρεπάνι,
θ οποία όμωσ είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθ βλάχικθ, τθν
αλβανικι και τθν ελλθνικι γλϊςςα και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ, όπου υπάρχει κάποιο ωυςικό κόψιμο του εδάωουσ
(αυχζνασ - ωαράγγι).
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Κοφςοβο, το ςθμερινό χωριό Κοκκινιά Κιλκίσ, που
βρίςκεται ςε αβακι αυχζνα, πάνω ςτον οποίο προβάλλονται
κάκετα ι λοξά αρκετοί άλλοι μικρότεροι αυχζνεσ.
ii)Κοςίνοβο ι Κοςζνοβο, το ςθμερινό πεδινό χωριό
Ρολφπετρο Κιλκίσ, δίπλα από το οποίο περνάει ςθμαντικόσ
παραπόταμοσ του Αξιοφ, όπου κζςεισ - κζςεισ ζχει ευρεία
κοίτθ και μαηί με άλλον μικρότερο παραπόταμο κυκλϊνουν
το εν λόγω χωριό ςε ςχιμα κοςιάσ.
iii)Κουςίνα,15 είναι το ςθμερινό χωριό Κοκκινόβρυςθ
Αιτωλοακαρνανίασ, που βρίςκεται ςε ευρφ αυχζνα.
Επίςθσ υπάρχει:
α)Κωμόπολθ με το όνομα Cosine και χωριό Cosovë ςτθν
περιοχι τθσ Ρρεμετισ και χωριό Cosat ςτθν επαρχία
Δζλβινου τθσ Αλβανίασ, τα οποία βρίςκονται ςε
αυχενοδιαβάςεισ.
β) Χωριό με το όνομα Koshinο ςτθ FYROM, το οποίο
15

Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων”), με βάςθ τθν καταγραωι του Pouqueville, θ
Κουςίνα ιταν o ςθμαντικότεροσ οικιςμόσ ομάδασ χωριϊν ςτισ νότιεσ
πλαγιζσ του Ραναιτωλικοφ με ςυνολικι πλθκυςμιακι δφναμθ 1.200
οικογζνειεσ.
Στα 1807 οι Βλάχοι τθσ Κουςίνασ και των γφρω χωριϊν βρζκθκαν
αντιμζτωποι με τον Αλι Ραςά και αποτραβιχτθκαν προσ τον ορεινό
όγκο τθσ Οίτθσ. Από τότε όμωσ ζγιναν απόλυτα νομάδεσ κτθνοτρόωοι
και ςκόρπιςαν ςε όλθ τθν Ανατολικι Στερεά Ελλάδα, από τθν Πκρυ
μζχρι τον Ραρναςςό, τον Ελικϊνα και τθν Ράρνθκα ςτθν Αττικι.
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βρίςκεται ςε αυχενοδιάβαςθ.
γ)Μικρόσ οικιςμόσ Kosovo ςτθ δυτικι Βουλγαρία, που
βρίςκεται
μζςα
ςε
διαςταφρωςθ
δυο
βακιϊν
αυχενοδιαβάςεων. Αλλά και θ χϊρα του Κοςόβου λόγω του
“ἐν πολλοῖς” ορεινοφ αναγλφωου τθσ, βρίκει από
αυχενοδιαβάςεισ.
Επίςθσ, το όνομα τθσ πόλθσ Κοηάνθ μάλλον ςχετίηεται με
τθ ρίηα του υπόψθ τοπωνυμίου, διότι ςφμωωνα με
υπάρχουςα παράδοςθ, κάτοικοι τθσ Κόςδιανθσ (Cosine)
Ρρεμετισ κατζωυγαν ςτθ Δυτικι Μακεδονία το 1392 και
εγκαταςτάκθκαν ςε τοποκεςία πίςω από τα υψϊματα τθσ
ςθμερινισ πόλθσ, τα οποία ςχθματίηουν μεταξφ τουσ
αυχζνεσ που κφμιηαν τθν αρχικι πατρίδα τουσ, οπότε
ονόμαςαν και τθ νζα πατρίδα τουσ Κόςδιανθ, που ζγινε ςτθ
ςυνζχεια Κοηάνθ.
Τζλοσ, υπάρχει και το ςυναωζσ τοπωνφμιο Χόηοβα
(Κόςοβα > Χόςοβα > Χόηοβα), το ςθμερινό χωριό Ψωφίδα
Αχαΐασ, που είναι χτιςμζνο μζςα ςε βακφ αυχζνα. Κατόπιν
των ανωτζρω, κα πρζπει το υπόψθ τοπωνφμιο να ςχετίηεται
με αυχενοδιαβάςεισ και όχι με... κοτςφωια, όπωσ υποςτιριξε
ο Μax Vasmer.
Ρρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι θ ρίηα του εξεταηόμενου
τοπωνυμίου είναι ίςωσ προςλαβικι, διότι τοποκεςία
Κοφςινεσ αναωζρεται από τον ιςτορικό Ρροκόπιο ςτο βιβλίο
του: “Περί Κτιςμάτων”, ςτθν παράγραωο τθ ςχετικι με τα
ωροφρια που ζωτιαξε ι επιςκεφαςε ο Λουςτινιανόσ, και
ςυγκεκριμζνα: “*...+Ἐπί Δαρδανίας16 δὲ πεποίηται τάδε: νέα
μὲν Λαβέριον, Κάστιμον, *...+ Βικτωρίας. Ἀνενεώθη δὲ τάδε:
Κεσίανα *...+ Κούσινες [...] Ἄρια ὑπό πόλιν αρδικήν17 *...+ ”.

16

Θ Δαρδανία βριςκόταν ςε περιοχι τθσ ςθμερινισ χϊρασ των
Σκοπίων.
17
Θ Σαρδικι ιταν θ περιοχι τθσ ςθμερινισ Σόωιασ, ςτθ Βουλγαρία.
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1.14 Λίμποβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρυονζρι Κεςπρωτίασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ λίμμπιτου = λαμπρόσ, ωραίοσ και
ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ ςε ωραία και ευιλια κζςθ.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε
κορυωογραμμι λοωοςειράσ (ευιλια κζςθ). Υπάρχουν και τα
εξισ ςυναωι τοπωνφμια:
i)Λιμπόχοβο Μαλακαςίου, που είναι το ςθμερινό ευιλιο
χωριό Καλυβοχϊρι Καλαμπάκασ, το οποίο μετονομάςτθκε
αργότερα ςε Νζα Κουτςοφφλιανθ και ςιμερα ονομάηεται
Ραναγιά Τρικάλων.
ii)Λιμπόχοβα, που είναι το ςθμερινό χωριό Ηαχαριά
Οιτφλου, χτιςμζνο πάνω ςε ορεινι κορυωογραμμι και άρα
θλιόλουςτο.
iii)Λιμπόχοβο, το χωριό Βραχοπλαγιά (ςθμερινό Δίλοφο)
Αναςελίτςασ, με υψόμετρο 950μ. Ζχει μεςθμβρινό
προςανατολιςμό, οπότε είναι θλιόλουςτο όλθ τθ μζρα.
Ρικανι ερμθνεία για τα παραπάνω τοπωνφμια: Λιμπόχοβο
και Λιμπόχοβα είναι θ βλάχικθ λζξθ λίμμπιτου = λαμπρόσ,
ωραίοσ και θ αλβανικι λζξθ hov = ςωοδρόσ, που ςε ςφνκεςθ
ςθμαίνουν το μζροσ όπου λάμπει ςωοδρά ο ιλιοσ, δθλαδι
πολφ θλιόλουςτο μζροσ.
Υπάρχει, επίςθσ, χωριό με το όνομα Libohovë, που
βρίςκεται ςτθ νότια Αλβανία, ςτθν επαρχία του
Αργυροκάςτρου, πολφ κοντά ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα,
χτιςμζνο ςε ευρεία κοιλάδα και επομζνωσ μζροσ
θλιόλουςτο. Τα παραπάνω δεδομζνα οδθγοφν ςε
αρβανιτοβλάχικθ προζλευςθ του τοπωνυμίου Λιμπόχοβο.
iv)Λιμπίςτοβο, το χωριό Αϊλιάσ Αναςελίτςασ (ςθμερινό
Άγιοσ Θλίασ Καςτοριάσ), χτιςμζνο ςτισ πλαγιζσ
(ςυγκεκριμζνα ςε κορυωογραμμι) του Βόιου, με υψόμετρο
1.000μ. και άρα ευιλιο. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ
λιμμπιςίτου = πολφ λαμπερόσ (λιμπιςίτοβο > λιμπίςτοβο).
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v)Λιμπόςοβο, ςφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν
ςτθν περιοχι Φαλάνκου Μαντινείασ (λιμπιςίτοβο >
λιμπίςτοβο > λιμπίςοβο > λιμπόςοβο).
vi)Λιβιάχοβο, είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Ανδρζασ
Λωαννίνων. Ρικανόν ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ
λίμμπιτου = λαμπρόσ, ωραίοσ και ακου = κόψθ (λιμπάκοβο >
λιμπιάκοβο > λιβιάχοβο). Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι
χτιςμζνο πάνω ςε κορυωογραμμι επιμικουσ λοωοςειράσ και
ωσ εκ τοφτου πολφ ευιλιο.
1.15 Λιβιάχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Ανδρζασ Λωαννίνων. Μδια
εξιγθςθ όπωσ το 1α1.14(ςτ).
1.16 Μζτςοβο
Το Μζτςοβο ςτα βλάχικα λζγεται Αμίτηιο και ςε παλιά
κείμενα αναγράωεται Μζτηοβο και Μζςςοβο. Είναι πικανό
το Μίτηιο - Μζτηο να είναι παραωκορά τθσ λζξθσ «μζςο»
(ςτθ βλάχικθ γλϊςςα υπάρχει θ λζξθ μζςε = το μζςον και
ςτθν αλβανικι θ λζξθ midis = ανάμεςα, μεταξφ), οπότε με
τθν προςκικθ τθσ κατάλθξθσ -οβο ζγινε: Μζςοβο > Μζτςοβο
ι διαωορετικά Μίντςιοβο > Μίτςοβο > Μζτςοβο και
ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που βρίςκεται είτε ανάμεςα ςε
βουνοκορωζσ είτε ςτο μζςο κάποιασ κφριασ διαδρομισ. Στθν
περίπτωςι μασ, ιςχφουν και οι δυο αυτζσ περιπτϊςεισ, διότι
το Μζτςοβο, πράγματι, περιβάλλεται από γφρω
βουνοκορωζσ και βρίςκεται περίπου ςτο μζςον τθσ
διαδρομισ Λωαννίνων - Καλαμπάκασ (δυο ςθμαντικϊν από
παλιά προοριςμϊν).
1.17 Μπόηοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτθν Ρωγωνιανι.
Ρικανόν από τθν τουρκικι λζξθ buz = πάγοσ (μποφηοβο >
μπόηοβο) και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ, όπου επικρατεί
πάγοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Υπάρχει επίςθσ
τοπωνφμιο:
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i)Μπόηοβο, το ςθμερινό χωριό Ρριόνια Γρεβενϊν,
χτιςμζνο ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ Κάρπενοσ, με
υψόμετρο 750μ.
ii)Μποφηοβα, που ςφμωωνα με τον Max Vasmer
βρίςκεται ςτο Ηαγόρι.
iii)Μπίηοβο, ο ςθμερινόσ οικιςμόσ Μεγαπλάτανοσ ςτθν
πεδιάδα τθσ Αριδαίασ του Νομοφ Ρζλλασ.
iv)Ρόηοβο (Μπόηοβο > Ρόηοβο), που ςφμωωνα με τον
Max Vasmer ιταν τοποκεςία κοντά ςτθ λίμνθ Βόλβθ.
1.18 Μπόκοβο
Τοποκεςία ςτθ Χαράδρα Χάβου κοντά ςτο Σκαμνζλι
Ηαγορίου. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μποφκα = ςτόμα αλλά και παρειά
(μποφκοβο > μπόκοβο) και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που
βρίςκεται είτε ςε ςτόμιο είτε ςε πλαγιά.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ бук(μπουκ) = είδοσ δζνδρου, οξιά.
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Μποφκοβο, που είναι το ερθμωμζνο ςιμερα χωριό
Οξιά Δράμασ.
ii)Bukovο (χωριό) ςτθν είςοδο αυχζνα, πολφ κοντά ςτθν
περιοχι του Μοναςτθρίου (Bitola) τθσ Δθμοκρατίασ των
Σκοπίων.
iii)Bukovo (χωριό) ςτθ νότια Βουλγαρία, ςτθν είςοδο
αυχζνα πολφ κοντά ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα.
iv)Bukova (κατάωυτθ τοποκεςία) ςε πλαγιά ςτθ νότια
Βουλγαρία, πολφ κοντά ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα.
v)Bukovo (μικρόσ οικιςμόσ ςε κατάωυτθ πλαγιά) ςτθ
δυτικι Σλοβενία, κοντά ςτα ιταλοςλοβενικά ςφνορα.
1.19 Μποφηοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτο Ηαγόρι. Θ ίδια
εξιγθςθ όπωσ και ςτο 1α1.17.
1.20 Μπριάςκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτθ Βαλτςϊρα
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(ςθμερινό χωριό Ρθγάδια) Λωαννίνων. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ μπροάςκα = χελϊνα, χοιράδεσ [= χαμθλοί
βράχοι] (μπροάςκοβο > μπριάςκοβο) και ςθμαίνει οικιςμόσ
που βρίςκεται ςε περιοχι, θ οποία μοιάηει με καβοφκι
χελϊνασ ι ςτο μζροσ αυτό ηουν πολλζσ χελϊνεσ. Ρράγματι,
τα Ρθγάδια Λωαννίνων βρίςκονται ςτα ριηά βραχϊδουσ
λόωου με λίγθ βλάςτθςθ που μοιάηει με καβοφκι χελϊνασ.
1.21 Νιάτοβο
Ο οικιςμόσ Νιάτοβο βριςκόταν κοντά ςτο Νζο
Αμαροφςι18 που είναι το ςθμερινό χωριό Δόλιανθ Ηαγορίου.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ νεάτα = νεότθσ και ςθμαίνει
οικιςμόσ που ςυςτάκθκε αργότερα ςε ςχζςθ με τουσ γφρω
παλιότερουσ οικιςμοφσ.
1.22 Ντραμπάτοβα
H Ντραμπάτοβα είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ πθγζσ τθσ
λίμνθσ των Λωαννίνων.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ τρουμπζτα = ςάλπιγγα
(τρουμπζτοβα > τρουμπάτοβα > τραμπάτοβα >
ντραμπάτοβα) και ςθμαίνει περιοχι, θ οποία μοιάηει με
τρομπζτα (π.χ. πολφ κλειςτόσ αυχζνασ) ι λόγω τθσ
διαμόρωωςθσ τθσ περιοχισ οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα
κορυβϊδεισ.
Ρράγματι, θ εν λόγω πθγι αναβλφηει πλοφςια νερά κάτω
από ζνα τεράςτιο βράχο ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ
Μιτςικζλι, ςχθματίηοντασ μια ςπθλιά ςτο εςωτερικό του,
οπότε λόγω του κορφβου των νερϊν που εξζρχονται προσ τθ
λίμνθ ακοφγεται ςαν μια τρομπζτα που θχεί ςυνεχϊσ.
18

Ο Αςτζριοσ Ι. Κουκοφδθσ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ διαςπορά των
Βλάχων”) αναωζρει: οι κάτοικοι του Νιάτοβο, που δεν είναι
βεβαιωμζνο, εάν ιταν βλαχόωωνοσ οικιςμόσ, εγκαταςτάκθκαν ςτο
χωριό Νζο Αμαροφςι, το οποίο λόγω των ςυνεχϊν επιγαμιϊν Βλάχων
και Γκραίκων οδιγθςε ςτθ ςταδιακι αωομοίωςθ τθσ βλάχικθσ ομάδασ
των κατοίκων ιδθ από τα τζλθ του 19ου αιϊνα.
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1.23 Ρόποβο
Είναι το χωριό Αγία Κυριακι Σουλίου Κεςπρωτίασ,
χτιςμζνο ςε κοιλάδα. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ поп(ποπ)
= παπάσ και ςθμαίνει οικιςμόσ όπου εδρεφει ο παπάσ τθσ
περιοχισ. Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο:
i)Ρόποβο, το ςθμερινό πεδινό χωριό Μυριόφυτο Κιλκίσ.
ii)Popovo, που βρίςκεται ςε κορυωογραμμι βραχϊδουσ
λοωοςειράσ ςτθ FYROM.
iii)Popovo, μεγάλθ πόλθ χτιςμζνθ ςε πεδινό ζδαωοσ ςτθν
ανατολικι Βουλγαρία.
iv)Popovo, οικιςμόσ χτιςμζνοσ ςε κορυωογραμμι
λοωοςειράσ ςτθ βορειοδυτικι Σλοβενία.
1.24 ιάχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό ιάχοβο Λωαννίνων. Εάν αρχικά θ
ονομαςία ιταν ιάκοβο, τότε πικανόν από τθν ελλθνικι λζξθ
ρυάκι και ςθμαίνει περιοχι όπου τρζχουν νερά. Ρράγματι,
το εν λόγω χωριό βρίςκεται ανάμεςα ςε μια μικρι λίμνθ
(λίμνθ ιάχοβου) ςτα δυτικά του, όπου απορρζουν εκεί όλα
τα ρζματα τθσ περιοχισ και του ποταμοφ Άνω Καλαμά, ο
οποίοσ κυλάει ςτα ανατολικά του χωριοφ. Επίςθσ υπάρχει
τοπωνφμιο:
i)ιάχοβο, το ςθμερινό χωριό Ραρόρειο Γρεβενϊν, που
είναι χτιςμζνο ςτθν κορυωι λόωου, όπου ςυγκλίνουν τρεισ
αυχζνεσ και πιο κάτω, περιμετρικά, κυλάει ο Βενζτικοσ,
παραπόταμοσ του Αλιάκμονα.
ii)εάχοβο, που ςφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν
τοποκεςία κοντά ςτθ εντίνα Κεςςαλονίκθσ.
iii)Ryahovo (πόλθ) ςτθ βόρεια Βουλγαρία, ςτα ςφνορα με
τθ ουμανία ακριβϊσ δίπλα ςτισ όχκεσ του Δοφναβθ, ςε
επίπεδο μζροσ.
iv)Dolno Ryahovo (κωμόπολθ) κοντά ςτο παραπάνω
Ryahovo, που βρίςκεται κυριολεκτικά μζςα ςε ευρφ αυχζνα,
ο οποίοσ οριηοντιογραωικά μοιάηει με μεγάλο αποξθραμζνο
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ρυάκι με πολλοφσ μάλιςτα μαιανδριςμοφσ, το οποίο
“εκβάλλει” ςτο Δοφναβθ ποταμό. Συγκεκριμζνα, θ εν λόγω
κωμόπολθ δεν είναι εντοπιςμζνθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ,
αλλά ζχει επεκτακεί κατά μικοσ και μοιάηει ςαν “οικιςτικό”
ρυάκι. Και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν είναι άςτοχο να
ςκεωτοφμε ότι το τοπωνφμιο Ryahovo παραπζμπει πάλι ςτθν
ελλθνικι λζξθ ρυάκι (αρχαίο ίςωσ τοπωνυμικό κατάλοιπο)
που εκωράηει υδάτινο ρεφμα.
Θ άποψθ αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι ςτθν
περιοχι του Dolno Ryahovo, υπάρχει ρωμαϊκόσ δρόμοσ και
ερείπια ρωμαϊκοφ κάςτρου, κλθρονομιά του ςθμαντικοφ
δρόμου των λεγόμενων Λεγεωναρίων, που ςυνζδεε τισ
ωμαϊκζσ πόλεισ: Δορφςτολον(ςθμερινι πόλθ Silistra),
Transmarisca(ςθμερινό Tutraκan), Sexaginta Prista(ςθμερινό
Ruse).
Επιπλζον, κοντά ςτισ δυο αυτζσ τοπoκεςίεσ Ryahovo και
Dolno Ryahovo θ κοίτθ του Δοφναβθ ζχει μακρόςτενεσ
νθςίδεσ, που ςπάνε το κυρίωσ ρεφμα του ποταμοφ ςε
περιςςότερα ρεφματα, μερικά από τα οποία είναι τόςο
ςτενά που μοιάηουν, τθρουμζνων πάντα των αναλογιϊν,
με... “ρυάκια”.
1.25 Σάνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αετόπετρα Κόνιτςασ. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ςάνου = υγιισ και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ με υγιεινζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Ρράγματι, το
υπόψθ χωριό είναι χτιςμζνο πάνω ςε μεςθμβρινι πλαγιά
λοωϊδουσ ςχθματιςμοφ, προωυλαγμζνο από το βοριά και ςε
υψόμετρο 550μ. ςχετικά χαμθλό για τθν ευρφτερθ περιοχι,
αλλά ψθλότερα από τθν επιωάνεια του ποταμοφ Αϊου, ϊςτε
να μθν επθρεάηεται άμεςα από τθν υγραςία του, με τελικό
αποτζλεςμα να ζχει υγιεινό κλίμα.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ сад (sad) = κιποσ (ςάντοβο > ςάνοβο).
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1.26 Σμόκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτθν περιοχι των
Λωαννίνων. Υπάρχουν, επίςθσ, τα εξισ τοπωνφμια:
i)Σμόκοβο, το ςθμερινό χωριό Λουτροπθγι Καρδίτςασ,
που βρίςκεται ςτισ κατάωυτεσ πλαγιζσ των Αγράωων.
ii)Σμόκοβο, το ςθμερινό χωριό Ρφργοσ Φκιϊτιδασ, που
διακζτει πλοφςια χλωρίδα και πανίδα. I
ii)Σμόκοβο που, ςφμωωνα με τον Max Vasmer, ιταν
κάποια τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Δωρίδασ.
iv)Σαμόκοβο, ςτθν περιοχι τθσ Ελευκεροφπολθσ
Καβάλασ.
v)Σμοκοβίνα, μικρόσ οικιςμόσ πριν το χωριό Καρτζρι
Κεςπρωτίασ, δεξιά του δρόμου Θγουμενίτςασ - Ρρζβεηασ,
που ςιμερα ζχει ερθμϊςει.
Θ ερμθνεία τουσ πικανόν ςχετίηεται με:
α)Τθ λζξθ ςουμάκι (είναι ςε χριςθ ςε πολλζσ γλϊςςεσ,
κακόςον ζχει αραβικι προζλευςθ) = το δεντράκι ροφδι ι
βυρςιά, που είχε παλιότερα ευρφτατθ χριςθ και μεγάλθ
οικονομικι ςθμαςία, κακϊσ τα ωφλλα του ζχοντασ μια
ςυγκεκριμζνθ τανίνθ χρθςιμοποιοφνταν ςτθν βυρςοδεψία
(ςουμάκοβο > ςμάκοβο > ςμόκοβο) και ςθμαίνει περιοχι,
όπου ευδοκιμεί το εν λόγω ωυτό.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ смокъкъница (ςμοκόβνιτςα) = ςυκιά
και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ, όπου υπάρχουν πολλζσ
ςυκιζσ.
γ)Τθ ςλαβικι λζξθ смок(smok) = ωίδι και ςθμαίνει
περιοχι - οικιςμόσ, όπου υπάρχουν πολλά ωίδια.
Ρρζπει, όμωσ, να ςθμειωκεί ότι οι κάτοικοι του Σμοκόβου
Φκιϊτιδασ, που ςφμωωνα με τον περιθγθτι Pouqueville
είναι βεβαιωμζνα Βλάχοι, δεν κα χρθςιμοποιοφςαν οφτε το
ςλαβικό όνομα смок, για να δείξουν τθν τυχόν φπαρξθ
πολλϊν ωιδιϊν ςτθν περιοχι τουσ, οφτε τθ λζξθ
смокъкъница, για να δείξουν τθν τυχόν φπαρξθ ςυκιϊν
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αλλά τισ δικζσ του ονομαςίεσ. Συγκεκριμζνα, ςτθ βλάχικθ
γλϊςςα το ωίδι λζγεται ςάρπε (από το λατινικό serpens) και
θ ςυκιά χίκου(από το λατινικό ficus).
1.27 Στόλοβο
Είναι το χωριό Μζγα Ανιλιο Λωαννίνων, το οποίο ςτθ
ςυνζχεια μετονομάςτθκε ςε Διπόταμο. Κοντά ςτο χωριό
αυτό ζχουν βρεκεί ερείπια ρωμαϊκοφ ωρουρίου. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ столы(ςτολι) = ωάτνωμα και ςθμαίνει
περιοχι - οικιςμόσ, θ οποία βρίςκεται ςε κάποιο ωάτνωμα
(επίπεδθ διαμόρωωςθ). H ονοματοκεςία του εν λόγω χωριοφ
δεν αποκλείεται να δόκθκε από Αρβανιτόβλαχουσ,
δεδομζνου ότι και ςτθν αλβανικι γλϊςςα υπάρχει θ λζξθ
stól = ςκαμνί. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςτθ
βόρεια πλευρά του βουνοφ Μιτςικζλι ςε υψόμετρο 820μ.,
χτιςμζνο ςε φψωμα (πλάτωμα) λόωου. Τζλοσ, υπάρχει
τοπωνφμιο Stolovi ςτθν κεντρικι Σερβία, που βρίςκεται ςε
κορυωογραμμι - πλάτωμα λοωοςειράσ.
1.28 Τζροβο
Είναι χωριό δίπλα ςτον ποταμό Λοφρο και μάλιςτα κοντά
ςε περιοχι, όπου κάποιοσ ςθμαντικόσ παραπόταμοσ χφνεται
ςτο Λοφρο. Ρικανόν θ αρχικι ονομαςία του ιταν Τζρνοβο,
οπότε ς’ αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφει θ ίδια εξιγθςθ με το
1α1.29.
1.29 Τοφρνοβο
Είναι το χωριό Γοργοπόταμοσ Κόνιτςασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ τουρνάρε = χφςιμο και ςθμαίνει περιοχι, όπου
ρζουν νερά. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτισ
όχκεσ του Σαραντάπορου ποταμοφ και ςε λίγθ απόςταςθ πιο
κάτω χφνεται ζνασ παραπόταμοσ. Επίςθσ, υπάρχουν τα εξισ
ςυναωι τοπωνφμια:
i)Τζρνοβα, που είναι το ςθμερινό χωριό Δενδροχϊρι
Αιτωλοακαρνανίασ, το οποίο βρίςκεται κοντά ςε περιοχι,
όπου ζνασ παραπόταμοσ ςυμβάλλει ςτον Εφθνο ποταμό, ο

106

οποίοσ διζρχεται πλθςίον του χωριοφ.
ii)Τζρνοβο, το ςθμερινό χωριό Ραπαδιά Ευρυτανίασ, το
οποίο βρίςκεται δίπλα ςτον Ταυρωπό ποταμό, όπου λίγο πιο
κάτω από το χωριό χφνονται ς’ αυτόν δυο παραπόταμοι.
iii)Τοφρναβο, το ςθμερινό χωριό Χρυςαυγι Τρικάλων από
το οποίο διζρχεται κάποιο ρζμα.
iv)Τζρνοβο, το ςθμερινό χωριό Ρράςινο Φλϊρινασ
χτιςμζνο κοντά ςε ςθμείο ςυμβολισ δυο ρεματιϊν.
v)Τφρνοβο, το χωριό Αγκακωτό Φλϊρινασ, το οποίο
ςιμερα δεν υπάρχει. Ιταν χτιςμζνο ςτισ υπϊρειεσ τθσ
νοτιοδυτικισ απότομθσ όχκθσ τθσ Μικρισ Ρρζςπασ, ςτο
ςθμείο όπου χφνονται τα νερά του αυχζνα, τα οποία,
κατεβαίνουν από το χωριό Βροντερό προσ τθν εν λόγω
λίμνθ.
vi)Τζροβο χωριό τθσ Θπείρου, που βρίςκεται δίπλα
ακριβϊσ ςτον ποταμό Λοφρο, και μάλιςτα κοντά ςε ςθμείο
όπου χφνεται ς’ αυτόν τον ποταμό κάποιοσ ςθμαντικόσ
παραπόταμοσ.
vii)Τφρναβοσ, θ γνωςτι πόλθ τθσ Κεςςαλίασ, θ οποία
αρχικά λεγόταν Τοφρνοβο, και πρζπει να ζχει τθν ίδια
παραπάνω εξιγθςθ, διότι πράγματι από τθν περιοχι του
Τφρναβου περνάει ο Τιταριςιοσ ποταμόσ, ο οποίοσ χφνεται
λίγο πιο κάτω ςτον Ρθνειό ποταμό.
Να ςθμειωκεί ακόμθ ότι υπάρχουν τοπωνφμια:
α)Turnovo, χωριό ςτθ νότια FYROM, που δίπλα του
διζρχεται ποτάμι, ςτο οποίο χφνονται εκεί κοντά δυο
μικρότεροι παραπόταμοι.
β)Τarnovo, πόλθ ςτθ Βουλγαρία όπου, επίςθσ, δίπλα
περνάει ποτάμι.
γ)Turnovo, μικρόσ οικιςμόσ ςτθν Κροατία που βρίςκεται
ανάμεςα ςε δυο αυχζνεσ.
1.30 Τοφροβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
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βριςκόταν ςτθν Ρωγωνιανι Κεςπρωτίασ. Ρικανόν από τθ
λατινικι λζξθ turris = οχυρωμζνθ τοποκεςία, και ςθμαίνει
οικιςμόσ ςε ψθλι περιοχι οχυρωμζνθ εν είδει κάςτρου.
Υπάρχουν, επίςθσ, τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Τοφραβο, το οποίο ςφμωωνα με τον Max Vasmer
βριςκόταν ςτθν περιοχι Σερρϊν.
ii)Τουρίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Τριάδα
Νιγρίτασ.
Αυτι θ ερμθνεία δίνει μια καλι εξιγθςθ και ςτο κζμα τθσ
φπαρξθσ είκοςι(20) χωριϊν ςτθ ωςία, τριϊν(3) χωριϊν ςτθν
Ουκρανία, ενόσ(1) χωριοφ ςτθν Λευκορωςία και ενόσ(1)
χωριοφ ςτθν Ρολωνία με τθν ίδια ονομαςία Τοφροβο,
δθλαδι ίςωσ επρόκειτο για οχυρωμζνεσ τοποκεςίεσ.
1.31 Τςεπζλοβο
Εάν αρχικά ονομαηόταν Τςελζποβο19, τότε πικανόν
προζρχεται από τθ βλάχικθ λζξθ τςελεπίου (δάνειο από τθν
τουρκικι) = ευγενισ και ςθμαίνει οικιςμόσ που είναι ο πιο
ςθμαντικόσ ςτθ γφρω περιοχι.
Ρράγματι, το χωριό Τςεπζλοβο ιταν το μεγαλφτερο τθσ
περιοχισ Ηαγορίου. Υπιρξε κάποτε διοικθτικό και εμπορικό
κζντρο τθσ εν λόγω περιοχισ, και επομζνωσ εκεί
κατοικοφςαν οι άρχοντεσ (ευγενείσ) του Ηαγορίου.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
1.1 Αρδομίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λογγάδεσ Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ λατινικι λζξθ arduus, a, um = θ ανωωζρεια, το
άναντεσ, κακόςον θ Αρδομίςτα βρίςκεται ςε κζςθ, όπου
τελειϊνει θ πεδιάδα των Λωαννίνων και αρχίηουν οι γφρω
19

Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων”): Ο G. Weigand αναωζρει ότι, όταν ςτα τζλθ
του 19ου αιϊνα πζραςε από το Τςεπζλοβο, διαπίςτωςε ότι κάποιοι
θλικιωμζνοι κάτοικοι του χωριοφ καταλάβαιναν μεν τα βλάχικα, όμωσ
οι υπόλοιποι κάτοικοι ιςαν πια ελλθνόωωνοι.
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λόωοι.
Θ περίπτωςθ το υπόψθ τοπωνφμιο να ςχετίηετα είτε με τθ
ςλαβικι λζξθ адро(αντρο) = κόλποσ, δεδομζνου ότι το εν
λόγω χωριό βρίςκεται πλθςίον του νοτιοανατολικοφ κόλπου
τθσ λίμνθσ των Λωαννίνων, είτε με τθ βλάχικθ λζξθ άρντου =
καίω, που παραπζμπει ςτθν ζννοια του καμμζνου τόπου από
εκτεταμζνθ πυρκαγιά, είναι λιγότερο πικανι, διότι και ςτισ
αυτζσ περιπτϊςεισ δεν μπορεί να δικαιολογθκεί θ φπαρξθ
του προςωφματοσ (μ).
1.2 Αρίνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κτίςματα Ρωγωνίου. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ άρινου = το δζντρο ςκλικρο,
δεδομζνου ότι θ γφρω περιοχι είναι δαςωμζνθ.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ αρίνα = άμμοσ, δεδομζνου ότι νότια
του χωριοφ υπάρχουν πρανι αμμϊδουσ μάλλον παρά
βραχϊδουσ υωισ.
1.3 Αρτςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αρίςτθ Λωαννίνων. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ αρίτςιου = ακανκόχοιροσ, γαρδαβίτςα
(αρίτςιςτα > αρτςίςτα), ίςωσ επειδι:
α)το εν λόγω χωριό βρίςκεται ανάμεςα ςε δυο επιμικεισ
βραχϊδεισ λόωουσ, που μοιάηουν (μεταωορικά)
με
τεράςτιουσ ςκαντηόχοιρουσ,
β)ςτο μζροσ αυτό υπάρχουν πολλοί ςκαντηόχοιροι.
1.4 Βάλτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαραυγι Λωαννίνων, που
βρίςκεται κοντά ςτθν ελλθνοαλβανικι μεκόριο. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ μπάλτςου = κεωαλόδεςμοσ γυναικϊν,
ηωςτιρασ (μπάλτςιςτα > μπάλτιςτα > βάλτιςτα). Ρράγματι, ο
εν λόγω οικιςμόσ είναι χτιςμζνοσ πάνω ςε πλαγιά βουνοφ,
που διατρζχει ςε μεγάλθ ζκταςθ εν είδει ωαρδειάσ ηϊνθσ τα
ελλθνοαλβανικά ςφνορα.
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1.5 Βάνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρφα Λωαννίνων. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ βάνα = αρτθρία, ωλζβα. Ρράγματι, ςφμωωνα
με τθν: “Ωδρογεωλογικι µελζτθ και κακοριςµόσ ηωνϊν
περιµετρικισ προςταςίασ των πθγϊν Ξρφασ Λωαννίνων Αποτελζςµατα” του Β. Καρακίτςιου, Κακθγθτι Τµιµατοσ
Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Ε. Κ. Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν: «Tα αποκζµατα των υπογείων νερϊν τθσ
υπολεκάνθσ Κρφασ είναι ςχεδόν διπλάςια τθσ αντλοφµενθσ
ποςότθτασ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν φδρευςθσ τθσ
πόλθσ των Λωαννίνων και πολλαπλάςια, αν λθωκεί υπόψθ ότι
ο υδροωόροσ ςτθ βάςθ των υπωρειϊν του όρουσ Πιτςικζλι
είναι ενιαίοσ. Πάλιςτα, τα υπόγεια νερά Ξρφασ
ταξινοµοφνται ςτα πόςιµα νερά 1θσ τάξθσ.»
1.6 Βελτςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλιματιά Λωαννίνων. Ρικανόν
από:
α)Τθ ςλαβικι λζξθ бел(μπελ) = λευκόσ (που είναι όμωσ ςε
χριςθ και ςτθ βλάχικθ γλϊςςα), τθ βλάχικθ λζξθ τςι =
κάποιοσ, κάτι (μπζλτςιςτα > βζλτςιςτα > βελτςίςτα), λόγω
ίςωσ των αωριςμζνων νερϊν που τρζχουν ςτισ εκεί ρεματιζσ
και κάποιου καταρράκτθ που υπάρχει πράγματι ςτθν
περιοχι αυτι. Επίςθσ, ανάντθ του χωριοφ βρίςκεται γυμνι
βραχϊδθσ λοωοςειρά, που ζχει λευκι όψθ, λόγω τθσ
αςβεςτολικικισ τθσ ςφςταςθσ, πόςο μάλλον, όταν είναι
χιονιςμζνθ.
β)Τθ λατινικι λζξθ bellus, a, um = αυτόσ που ζχει καλϊσ,
αυτόσ που ωαίνεται ωραίοσ, πράγμα που ςθμαίνει ωραία
τοποκεςία.
Επίςθσ, υπάρχουν και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Βελτςίςτα, είναι το ςθμερινό χωριό Λικοχϊρι
Ευρυτανίασ. Ο υπόψθ οικιςμόσ είναι χτιςμζνοσ ςε υψόμετρο
880μ. κάτω από γυμνζσ βραχϊδεισ κορυωζσ, που το χειμϊνα
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ντφνονται με χιόνια και το καλοκαίρι διατθροφν τθ
λευκότθτά τουσ, λόγω τθσ αςβεςτολικικισ ςφςταςισ τουσ.
Επίςθσ, τον εν λόγω οικιςμό ορίηουν δυο μεγάλεσ ρεματιζσ
(“αςπρορζματα”), κακότι επί μεγάλο διάςτθμα του χρόνου
κατεβάηουν τα νερά του ανάντθ βουνοφ.
ii)Βελίτςα, είναι το ςθμερινό χωριό Τικορζα Λοκρίδασ.
Δίπλα από τον οικιςμό αυτό διζρχεται χείμαρροσ που
κατεβαίνει από τον Ραρναςςό και όταν λειϊνουν τα ανάντθ
χιόνια ο χείμαρροσ κατεβαίνει αωριςμζνοσ άρα ωαίνεται
λευκόσ. Επίςθσ, πίςω από το χωριό οι ανάντθ βραχϊδεισ
κορυωζσ λόγω τθσ αςβεςτολικικισ τουσ ςφςταςθσ είναι
λευκζσ.
iii)Βελβίτςι, είναι το ςθμερινό χωριό Χαράδριο Ρατρϊν
(μπελοβίτςι > μπελβίτςι > βελβίτςι). Ρράγματι, το εν λόγω
χωριό ζχει κζα προσ το Χάραδρο ποταμό, που αςπρίηει
κατεβαίνοντασ αωριςμζνοσ από τισ πθγζσ του, για να χυκεί
ςτον Ρατραϊκό κόλπο.
iv)Βελίςτι, είναι το ςθμερινό χωριό Αςπροφλα
Αναςελίτςασ.
v)Βελίςτι, είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε ςε
Αςπρονζρι Κοηάνθσ και ςιμερα λζγεται Λευκοπθγι Κοηάνθσ.
1.7 Βόριςτα
Τοποκεςία - παλιόσ οικιςμόσ ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπόρα = καταιγίδα (μπόριςτα
> βόριςτα), επειδι ίςωσ το μζροσ αυτό καταιγίηεται από
ιςχυροφσ ανζμουσ και κφελλεσ.
1.8 Βοτίβιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμπζλια Λωαννίνων, που
βρίςκεται κτιςμζνο ςε κατάωυτθ περιοχι με υψόμετρο 920μ.
Μάλλον από τθ λατινικι λζξθ votivus = επικυμθτόσ
(βοτίβιςτα), που ςθμαίνει ωραίο, επικυμθτό μζροσ.
1.9 Βράνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τράπεηα Κόνιτςασ. Βρίςκεται
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κοντά ςτισ όχκεσ του Αϊου ποταμοφ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μπρεάνα = ποταμίςιο ψάρι
(μπρεάνιςτα > μπράνιςτα > βράνιςτα), κακόςον βρίςκεται
ανάμεςα ςτο Σαραντάπορο ποταμό και κάποιον
παραπόταμό του.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ μπράνου = ηϊνθ, ίςωσ επειδι
βρίςκεται ςε εδαωικι ηϊνθ ανάμεςα ςτο Σαραντάπορο
ποταμό και κάποιον παραπόταμό του.
1.10 Βροφπιςτα
Τοπωνφμιο τθσ περιοχισ Ηαγορίου Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ γνωςτι λζξθ βροφβα = ποϊδεσ ετιςιο ωυτό
(βροφβιςτα > βροφπιςτα).
1.11 Γιάνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βαςιλικό Κόνιτςασ. Υπάρχουν
επίςθσ και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Γιάνιτςα, είναι το ςθμερινό χωριό Ελαιοχϊρι
Μεςςθνίασ.
ii)Γιάντςιςτα, είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε
ςε Γιάνιςςα και ςιμερα ονομάηεται Άγιοσ Γεϊργιοσ Βζροιασ.
iii)Γενιτςά, είναι θ ςθμερινι πόλθ Γιαννιτςά Ρζλλασ.
Ρικανόν από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ gjan(γκιάν) = λάςπθ που μζνει μετά
τθν πλθμμφρα (γκιάνιςτα > γιάνιςτα), δεδομζνου ότι: i)H
περιοχι του Βαςιλικοφ Κόνιτςασ είναι ευρφσ αυχζνασ,
διάςελο και ςε αυτό απορρζουν οι γφρω βουνοςειρζσ.
ii)Δίπλα ςτον οικιςμό Ελαιοχϊρι Μεςςθνίασ υπάρχει ωυςικό
κοίλωμα, ςτο οποίο ίςωσ ςυγκεντρϊνονται ωερτά υλικά λάςπεσ. iii)Δίπλα από τον οικιςμό Άγιοσ Γεϊργιοσ Βζροιασ,
διζρχεται ποτάμι, οπότε οι πλθμμφρεσ και θ απόκεςθ
λάςπθσ ςτθν υπόψθ περιοχι είναι ςφνθκεσ ωαινόμενο.
β)Από τθν τουρκικι λζξθ genç = νζοσ, που ςθμαίνει νζοσ
οικιςμόσ. Μάλιςτα αναωορικά με τα Γιαννιτςά Ρζλλασ,
ςφμωωνα με μια άποψθ που κεωρείται και θ επικρατζςτερθ,
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το 1385 ο πρϊτοσ Τοφρκοσ ςτρατθλάτθσ, ο οποίοσ επζδραμε
ςτθ Μακεδονία ωσ «ουτσ μπεγί» των οκωμανικϊν αςκεριϊν,
ο Γαηι Αχμζτ Εβρενόσ κατζλαβε τθν περιοχι αυτι και
επανίδρυςε το ρωμαίικο οικιςμό «Βαρδάριον», τον οποίο και
βάπτιςε με το όνομα «Γενιτςζ ι Βαρντάρ», δθλαδι «Ρζο
Βαρδάρι», γνωςτό επίςθσ ωσ «Βαρδάρ Γενιτηεςί» ι απλά
«Γενιτηζ». Θ νζα πόλθ ζγινε ορμθτιριο για τθν κατάκτθςθ
των υπολοίπων γειτονικϊν περιοχϊν τθσ Βαλκανικισ. Θ
υπόψθ πόλθ κατά τθν περίοδο τθσ ζνταξισ τθσ ςτο ελλθνικό
κράτοσ ονομαηόταν Γενιτςά και το 1926 μετονομάςτθκε
επίςθμα ςε Γιαννιτςά.
1.12 Γουριάνιςτα
Βρίςκεται πολφ κοντά ςτα Κοφρεντα Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ γκοφρα = ςτόμα, ςτόμιο, βουνιςια
πθγι ( γκοφριανθ > γοφριανθ > γουριάνιςτα).
1.13 Γκριτηοφνιςτα / Κρετηοφνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δεςποτικό Λωαννίνων. Ρικανόν
ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ κρεάκου = γκρεμόσ,
τηιουνεάςτε = ανδρείωσ, γενναίωσ (κρεακτηιοφνιςτα >
κρετηιοφνιςτα > κρετηοφνιςτα > γκρετηοφνιςτα >
γκριτηοφνιςτα), που ςθμαίνει ο γκρεμόσ των γενναίων,
επειδι εκεί κα είχαν ςυμβεί κάποτε θρωικά γεγονότα.
Ρράγματι, ο γκρεμόσ αυτόσ πρζπει να είναι το περίωθμο
κάςτρο τθσ περιοχισ (το λεγόμενο Ραλιόκαςτρο), που είχε
κτιςτεί από τθν αρχαιότθτα και είχε παίξει ςθμαντικότατο
ρόλο ςτθν άμυνα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.
Μάλιςτα, ο διαπρεπισ ιςτορικόσ και αρχαιολόγοσ Άγγλοσ
N. Hammond είχε εντυπωςιαςτεί από τθν τοποκεςία του
κάςτρου αυτοφ, που είναι χτιςμζνο ςε υψόμετρο 750μ., γιατί
από το ςθμείο αυτό μπορεί κάποιοσ να ελζγξει το πζραςμα
από τθν κοιλάδα του Καλαμά προσ τθν κοιλάδα του Δρίνου
και δεςπόηει μιασ καυμάςιασ κζασ ςχετικά με τισ οχυρζσ
τοποκεςίεσ των περιοχϊν του Τςαμαντά.
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Επομζνωσ, είναι ωυςικό να ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν,
ςτθν περιοχι αυτι θρωικά γεγονότα, διότι το Δεςποτικό ζχει
ςθμαντικι ιςτορία μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Συγκεκριμζνα,
ςφμωωνα με τοπικι ιςτορία: «*…+Ξατά το μεςαίωνα θ
Γκριτςοφνιςτα ι Ξρετςοφνιςτα ιταν μια μεγάλθ πόλθ.
Αρικμοφςε 6.000 οικογζνειεσ και 72 εκκλθςίεσ, από τισ
οποίεσ ςϊηονται 25 μζχρι ςιμερα. Σι επιδρομζσ των Χλάβων
και Σφνων που ακολοφκθςαν κατζςτρεψαν τθν παλιά πόλθ,
για να ξαναχτιςτεί περί το 10ο αιϊνα. Ψα γεγονότα αυτά
οδιγθςαν τον Υ. Αραβαντινό να ετυμολογιςει τθ λζξθ
Ξρετςοφνιςτα ι Γκριτςοφνιςτα από τισ ρίηεσ Γκραικ-οφνοι..Θ
πόλθ άκμαςε ξανά μζχρι τον 11ο και 12ο αιϊνα, αν και είχε
υποωζρει από αλβανικζσ επιδρομζσ. Αρικμοφςε 700
οικογζνειεσ, αλλά πάνω από τισ μιςζσ απεχϊρθςαν ςτθν
Ευρϊπθ κατά τον Λ. Οαμπρίδθ.
Χτα χρόνια των Δεςποτϊν τθσ Θπείρου το ωροφριο τθσ
Ξρετςοφνιςτασ ιταν αξιόλογο. Απζκρουε τα διάωορα
αλβανικά ςτίωθ που απειλοφςαν το Δεςποτάτο με κατάλυςθ.
Υερί τα μζςα του ΛΔϋ αιϊνα μεγάλεσ καταςτροωζσ γνϊριςε θ
Ιπειροσ από τθν ειςβολι των Χζρβων του τςάρου Χτζωανου
Δουςάν, που τθν κατζλαβε. Ιταν όμωσ μεγάλθ θ εριμωςθ
τθσ περιοχισ ϊςτε ο διάδοχοσ του Χυμεϊν Συρϊσ
αναγκάςτθκε να τθν εποικιςει με ελλθνικοφσ πλθκυςμοφσ
από τθ Πακεδονία και κυρίωσ από τθν Αιτωλοακαρνανία.
Σλόκλθρθ θ Ιπειροσ διαιρζκθκε ςε ςερβικά τιμάρια, μζςα
ςτα οποία ιδρφκθκαν νζα χωριά και ςε αρκετά από αυτά
δόκθκαν ςερβικά ονόματα. Ξατά τον Χρ. Χρθςτοβαςίλθ θ
Ξρετςοφνιςτα πιρε το όνομά τθσ από ο Χζρβο ωεουδάρχθ
τθσ που λεγόταν Κρετςοφνισ και κατοικικθκε τότε από
πλθκυςμό διαωορετικισ προζλευςθσ, όπωσ ωαίνεται και από
τα ονόματα των ςυνοικιςμϊν τθσ που ςϊηονται μζχρι
ςιμερα: Υφργοσ, Υροβατάτεσ, Χαλκιάδεσ.
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Ψθ ςερβοκρατία διαδζχτθκε νόκο ελλθνικό Δεςποτάτο
που καταλφκθκε από τουσ Ψοφρκοσ (1431). Ψο 1431 ςτα
χρόνια του Πουράτ Βϋ οι Ψοφρκοι με επικεωαλισ τον Χινάν
Υαςά, κατζλαβαν με ςυνκικθ τα Λωάννινα. Ψο Ηαγόρι και τα
Ξουρεντοχϊρια προςκφνθςαν. Θ Ξρετςοφνιςτα και τα χωριά
των περιοχϊν αυτϊν βρζκθκαν κάτω από τθ προςταςία τθσ
βαςιλομιτοροσ. Διϊχτθκαν οι τιμαριοφχοι που υπιρχαν και
δόκθκαν προνόμια. Απολάμβαναν αυτονομία και ελεφκερθ
δθμοτικι αυτοδιοίκθςθ. Ωςτόςο πλιρωναν ωόρο ςτθ
βαςιλομιτορα, κεωαλικό και προβατονόμιο. Ψα κακεςτϊσ
αυτό κράτθςε για δφο τουλάχιςτον αιϊνεσ με αποτζλεςμα θ
Ξρετςοφνιςτα που είχε τότε 300 οικογζνειεσ να ακμάςει.
Χφμωωνα με τον Χρ. Χριςτοβαςίλθ γφρω ςτα 1750 Αλβανοί
εξωμότεσ προςπάκθςαν να ςτρζψουν με τθ βία ςτο
Πωαμεκανιςμό τουσ χριςτιανοφσ τθσ περιοχισ των
Ξουρεντοχωρίων.*…+».
1.14 Δεπαλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μολυβδοςκζπαςτοσ Κόνιτςασ.
Ρικανόν από τθ λατινικι λζξθ depalo = αποχαρακϊ =
αποχωρίηω, αποωράςςω δια χαρακϊματοσ (ντεπαλίςτα >
δεπαλίςτα) και ςθμαίνει περιοχι αποχωριςμζνθ με
χαράκωμα. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται
αποκομμζνο, επειδι κατάντθ είναι ο αυχζνασ, όπου
ςυμβάλλουν τα ποτάμια Αϊοσ και Σαραντάποροσ και από
εκεί από κοινοφ οδεφουν μζςα ςτθν Αλβανία.
1.15 Δερβανίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανκοχϊρι Μετςόβου. Ρικανόν
από τθ λζξθ δερβζνι (τουρκικισ ρίηασ) = ςτενωπόσ, διάβαςθ,
δεδομζνου ότι ελζγχει τθ ςτενι διάβαςθ προσ το Μζτςοβο.
1.16 Ηελίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φωτεινόν Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ зелье(ηζλιε) = λάχανα, δεδομζνου ότι
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βρίςκεται μζςα ςε κατάωυτθ περιοχι. Εδϊ κα πρζπει να
ζχουμε υπόψθ μασ όςα ςχετικά αναωζραμε ςτο 1α1.7.
1.17 Ηελοχοβίςτα
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ зелька(ηζλκα) = βοτάνθ (
ηελκοβίςτα > ηελοκοβίςτα > ηελοχοβίςτα), που ςθμαίνει
κατάωυτθ περιοχι.
1.18 Ηόριςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεντόλακκοσ Λωαννίνων.
Ρικανόν από τθν τουρκικι λζξθ zor = δυςκολία, που είναι ςε
χριςθ τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθ βλάχικθ, δεδομζνου
ότι θ πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω περιοχι είναι δφςκολθ από τα
ανατολικά, δυτικά και νότια και μόνο από τα βόρεια είναι
ςχετικά εφκολθ.
1.19 Λιβίκιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ηωτικόσ Ραραμυκιάσ. Σφμωωνα
με τον Μιχάλθ Χρ. Ραντοφλα, ωιλόλογο, κάτοικο του χωριοφ:
«Σ Ξοςμάσ Κεςπρωτόσ ονομάηει το χωριό Λιβίκιςτα. Σ
Υαναγιϊτθσ
Αραβαντινόσ
το
αναωζρει
με
τον
τφπο Λυβίκιςτα και χαρακτθρίηει τθν προζλευςθ του
ονόματόσ του αλβανικι, χωρίσ να αιτιολογεί τθν άποψι του.
Σ Χτζωανοσ Ππζττθσ υποςτθρίηει πωσ το όνομα του
χωριοφ Λιβίκιςτα είναι: “...ςλαβικισ προζλευςθσ αδιλου δε
ςθμαςίασ...”. Σ κακθγθτισ γλωςςολογίασ του Υανεπιςτθμίου
Λωαννίνων Ξ. Ευ. Σικονόμου αναωζρει ότι το τοπωνφμιο
προζρχεται από το ςλαβικό Jĕvьko (<Jĕvь αριςτερόσ,
ευϊνυμοσ + κατάλθξθ -ьko) και τθν επίςθσ ςλαβικι
πλθκυντικι κατάλθξθ -išta.»
Ρικανόν, όμωσ, να προζρχεται από αναγραμματιςμό τθσ
βλάχικθσ λζξθσ βικίλιου(τουρκικισ ρίηασ) = αντιπρόςωποσ,
επίτροποσ (βικίλιςτα > λιβίκιςτα), επειδι ίςωσ το χωριό αυτό
ιταν ζδρα κάποιου αξιωματοφχου ι αντιπροςϊπευε τα
γφρω χωριά. Ρράγματι, ςφμωωνα με το Φϊτθ Ραπαωϊτθ
κάτοικο τθσ περιοχισ: «το Ηωτικό, είναι χτιςμζνο ςε
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υψόμετρο εξακοςίων(600) μζτρων, και ιταν το βαςικότερο
προπφργιο τθσ Χουλιϊτικθσ Χυμπολιτείασ. *…+»
1.20 Λιτονιαβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλειδωνιά Κόνιτςασ. Ο αρχικόσ
οικιςμόσ πρζπει να ιταν ςτθ κζςθ που ονομάηεται ςιμερα
Άνω Κλειδωνιά. Ρικανόν ςφνκετθ από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ λοφτου = άργιλλοσ και νιαβοφτου =
ωτωχόσ (λουτουνιαβίςτα > λιουτονιαβίςτα > λιτονιαβίςτα),
και ςθμαίνει τοποκεςία με άγονο ζδαωοσ.
β)Τισ ςλαβικζσ λζξεισ люто(λιοφτο) = δεινά και нива
(νίβα) = χϊρα (λιουτονιβίςτα > λιτονιαβίςτα), που ςθμαίνει
ωτωχόσ και δφςκολοσ τόποσ, για να επιβιϊςει κάποιοσ.
Ρράγματι, θ Άνω Κλειδωνιά βρίςκεται πάνω ςε βραχϊδθ
και άγονθ πλαγιά των βορειοδυτικϊν υπωρειϊν του βουνοφ
Γκαμιλα.
1.21 αψίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεδινι Λωαννίνων. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ rrapisht(ραπίςτ) = τόποσ γεμάτοσ με
πλατάνια (ραπιςτίςτα > ραπιςίςτα > ραψίςτα).
1.22 Σιοφτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καςτρί Δωδϊνθσ. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ sut = ελάωι(ςοφτιςτα > ςιοφτιςτα), που
ςθμαίνει ελαωότοποσ.
1.23 Τρεαβοβιδίςτα
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ ςλαβικζσ λζξεισ трева (τρζβα) =
χόρτο, вид(βιντ) = κζα (τρεβαβιντίςτα > τρεαβοβιντίςτα >
τρεαβοβιδίςτα), και ςθμαίνει τοποκεςία που μπορείσ να
βλζπεισ πολφ χορτάρι, δθλαδι πράςινο.
1.24 Τςαρκοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δωδϊνθ Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ τςάρκου = ςτάνθ με νεογζννθτα ηϊα.
1.25 Τςαρκοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εκκλθςοχϊρι Λωαννίνων. Μδια
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εξιγθςθ με αυτι που δόκθκε ςτο 1β1.24.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
1.1 Αμπροβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χειμαδιό, δυτικά των
Χουλιαράδων. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ άμπουρου =
ατμόσ, ανακυμίαςθ, ομίχλθ, που ςθμαίνει τοποκεςία μζςα
ςτθν ομίχλθ. Ρράγματι, θ εν λόγω τοποκεςία βρίςκεται πάνω
ςε απότομθ όχκθ του Άραχκου ποταμοφ, όπου πολλζσ ωορζσ
του χρόνου επικρατεί ομίχλθ μζςα ςτο μεγάλο αυχζνα κοίτθ του ποταμοφ.
1.2 Αραχοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεφαλόβρυςο Δωδϊνθσ.
Φαίνεται ότι προιλκε από κάποια Αράχοβα τθσ Θπείρου και
γι’ αυτό ονομάςτθκε Αραχοβίτςα, δθλαδι Μικρι Αράχοβα
(Αράχοβα > Αραχοβίτςα). Κατά τα άλλα ιςχφουν όςα ςχετικά
αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια
Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
1.3 Αρβενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αργυρότοποσ Κεςπρωτίασ. Εάν θ
Αρβενίτςα δεν ιταν μικρό αρβανιτοχϊρι, οπότε ςτθν
περίπτωςθ αυτι δικαιολογείται θ κατάλθξθ -ιτςα (αρβανίτςα
> αρβενίτςα), τότε θ εν λόγω ονομαςία πικανόν ςχετίηεται
με τθ λζξθ ραβανί (τουρκικισ ρίηασ) που ςε πολλά μζρθ
ςθμαίνει μεταωορικά τθν κοκκινόχρωμθ απόχρωςθ π.χ.
ραβανί τραγί = κοκκινόχρωμο τραγί, οπότε ραβανίτςα >
αρβανίτςα > αρβενίτςα. Ρράγματι, το ζδαωοσ ςτθν περιοχι
αυτι ζχει κοκκινωπι απόχρωςθ. Επίςθσ, υπάρχουν τα
ςυναωι τοπωνφμια:
i)Αρβανίτςα, που χαρακτθρίηει μια επίπεδθ τοποκεςία
(οροπζδιο) ςτθν περιοχι του Κυριακίου Βοιωτίασ, το ζδαωοσ
τθσ οποίασ ζχει πράγματι κόκκινθ απόχρωςθ.
ii)Αραβωνίτςα Αχαΐασ (ραβανίτςα > αραβανίτςα >
αραβωνίτςα), που είναι το ςθμερινό ομϊνυμο χωριό τθσ
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Αχαΐασ, το οποίο βρίςκεται επίςθσ ςε οροπζδιο με
κοκκινωπά εδάωθ.
iii)Αλβανίτςα, είναι το ςθμερινό Σταυροδρόμι Γορτυνίασ,
που δεν είναι αρβανιτοχϊρι, οπότε ιςχφει θ ίδια παραπάνω
εξιγθςθ (ραβανίτςα > αρβανίτςα > αλβανίτςα), δεδομζνου
ότι θ υπόψθ περιοχι διακζτει κοκκινόχρωμα εδάωθ.
iv)Αβαρνίτςα (ραβανίτςα > αρβανίτςα > αβαρνίτςα), που
είναι τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Ρφλου.
1.4 Αρπίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρζρδικα Κεςπρωτίασ. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ αρζπιτου = κατωωζρεια (αρεπίτιτςα >
αρεπίτςα > αρπίτςα).
β)Τθ βλάχικθ λζξθ αροφπου = γκρεμόσ, ωαράγγι
(αρουπίτςα > αρπίςτα). Σχετικι και θ βλάχικθ λζξθ
αριπιντινόςου = κατωωερισ, κρθμνϊδθσ. Ρράγματι, από τθ
κζςθ του ςθμερινοφ χωριοφ μζχρι τθν παραλία του υπάρχει
ςθμαντικι κατωωζρεια και ανατολικά τθσ εν λόγω
κατωωζρειασ υπάρχει απότομθ βουνοπλαγιά που ωτάνει
μζχρι τθν παραλία.
Μςωσ αυτζσ οι λζξεισ μποροφν να ερμθνεφςουν και το
υδρωνφμιο Αραπίτςα τθσ Νάουςασ, κακϊσ ο εν λόγω
ποταμόσ ρζει κατάντι με εντυπωςιακοφσ καταρράχτεσ και θ
κοίτθ του μζςα ςτθν πόλθ τθσ Νάουςασ είναι βακιά και
απότομθ.
1.5 Γκουςταρίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ γκοφςτουρου (ςλαβικισ ρίηασ) = ςαφρα
(γκουςτουρίτςα > γκουςταρίτςα) και ςθμαίνει περιοχι με
πολλζσ ςαφρεσ.
1.6 Γκριμπάβιτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ гриб (γκρίμπ) = μανιτάρι και ςθμαίνει περιοχι
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με μανιτάρια.
1.7 Γλαβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αυλότοποσ Ραραμυκιάσ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ глава(γκλάβα) = κεωάλι,
αρχθγόσ, αρχι, και ςθμαίνει το χωριό, το οποίο είναι
κεωαλοχϊρι τθσ γφρω περιοχισ. Φαίνεται, επίςθσ πικανό το
εν λόγω χωριό να πιρε το όνομά του από το διπλανό του
λόωο, που μοιάηει με τθν κορυωι ανκρϊπινου κεωαλιοφ.
1.8 Γοβριτςά
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρυόβρυςθ Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ γκροάπα = λάκκοσ, τάωροσ (γκροαπιτςά
> γκροπιτςά > γροπιτςά > γοπριτςά > γοβριτςά), κακόςον
βρίςκεται ςε επίπεδθ περιοχι ςτα ριηά βουνοπλαγιϊν
(κοιλότθτα).
1.9 Γορίτςα
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Καλλικζα Κόνιτςασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ γκοφρα = ςτόμιο αλλά και
πθγι (γκουρίτςα > γκορίτςα > γορίτςα) και ςθμαίνει μικρι
πθγι. Θ περίπτωςθ να προζρχεται από τθ ςλαβικι λζξθ
гора(γκόρα) = βουνό δεν ωαίνεται πικανι, διότι θ εν λόγω
τοποκεςία είναι πεδινι, δίπλα ςτον ποταμό Αϊο, και όχι
ορεινι. Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο Γορίτςα, που είναι το
ςθμερινό πεδινό χωριό Σταυροχϊρι Ρρζβεηασ.
1.10 Γουμενίτςα
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Θγουμενίτςα. Το εν λόγω
τοπωνφμιο απαντάται επίςθσ:
i)Στθν Αχαΐα (είναι το ςθμερινό χωριό Γουμζνιςςα
Καλαβρφτων). Το ανάγλυωο του εδάωουσ τθσ περιοχισ
αυτισ είναι λοωϊδεσ με μικρζσ κοιλάδεσ, που διαρρζονται
από μικρά ρεφματα - παραπόταμουσ του ποταμοφ
Σελινοφντα. Στα παλιά χρόνια το χωριό άκμαηε και εκεωρείτο
«κεωαλοχϊρι», δεδομζνου ότι διακζτει τθ μεγαλφτερθ και
καλφτερθ γεωργικι ζκταςθ, ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ γειτονικζσ
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κοινότθτεσ.
ii)Στο Κιλκίσ (είναι θ ςθμερινι πόλθ Γουμζνιςςα Κιλκίσ). Θ
επίκλθςθ από τον Max Vasmer τθσ ςλαβικισ λζξθσ
гумно(γκοφμνο) = αλϊνι δεν ωαίνεται να ευςτακεί γενικϊσ,
διότι π.χ. θ Θγουμενίτςα ςτα παλιά χρόνια ιταν απλϊσ ζνα
ψαροχϊρι και δεν είχε ςχζςθ με ςιτοκαλλιζργειεσ. Τα δυο
πρϊτα τοπωνφμια ίςωσ ςχετίηονται με τθ λατινικι λζξθ
gummen = κόμμι, δεδομζνου ότι ςτθν περιοχι τθσ
Θγουμενίτςασ υπάρχουν πευκοδάςθ από όπου κα μποροφςε
να εξαχκεί ρετςίνι(κόμμι).
Επίςθσ, ανάντι τθσ Γουμζνιςςασ Αχαΐασ υπιρχε από
παλιά πευκοδάςοσ από όπου κα μποροφςε επίςθσ να
εξαχκεί ρετςίνι. Αλλά και για τθ Γουμζνιςςα Κιλκίσ, δεν είναι
βζβαιθ θ ερμθνεία τθσ με βάςθ τθ ςλαβικι
λζξθ
гумно(γκοφμνο) = αλϊνι (γκουμνίτςα > γκουμενίτςα >
γουμενίτςα > γουμζνιςςα), δεδομζνου ότι το πεφκο ωφεται
ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ, αωοφ υπάρχουν μεταξφ των
άλλων πευκοδάςθ ςτο γειτονικό Ράϊκο, ςτουσ πρόποδεσ του
οποίου είναι χτιςμζνθ θ Γουμζνιςςα.
1.11 Γραβίτςα
Βρίςκεται κοντά ςτο Καπζςοβο. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ γκροάπα = τάωροσ και κατ’ επζκταςθ
δίοδοσ (γκροάπιτςα > γκράπιτςα > γράβιτςα > γραβίτςα),
που ςθμαίνει μικρόσ αυχζνασ, μικρι ωυςικι δίοδοσ ανάμεςα
ςε βουνοκορωζσ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ граб(γκραμπ) = το δζντρο γαφροσ, το
οποίο είναι ςε χριςθ και ςτθ βλάχικθ γλϊςςα (γαφρου =
είδοσ ςωζνδαμου), που ςθμαίνει τοποκεςία όπου ευδοκιμεί
το εν λόγω δζντρο.
1.12 Γρανίτςα
Το τοπωνφμιο αυτό είναι αρκετά ςυνθκιςμζνο. Εκτόσ από
τθ Γρανίτςα Λωαννίνων ζχουμε:
i)Τθ Γρανίτςα Αιτωλοακαρνανίασ, που είναι το ςθμερινό
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χωριό Ανκόφυτο Ναυπακτίασ.
ii)Τθ Γρανίτςα Ευρυτανίασ.
iii)Τθ Γρανίτςα Φωκίδασ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Διακόπι Δωρίδασ.
iv)Τθ Γρανίτςα Βοιωτίασ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Λαφφςτιον Λεβαδείασ.
v)Τθ Γρανίτςα Αρκαδίασ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Νυμφαςία Γορτυνίασ.
Πλεσ αυτζσ οι τοποκεςίεσ ζχουν ζνα κοινό χρακτθριςτικό.
ςυνορεφουν και ορίηονται από ποτάμια ι χειμάρρουσ ρζμματα που τρζχουν πολφ κοντά τουσ. Ωσ εκ τοφτου, τα εν
λόγω τοπωνφμια πικανόν ςχετίηονται με τθ βλάχικθ λζξθ
γκράνιτςα = ςφνορο, όριο (γκράνιτςα > γκρανίτςα >
γρανίτςα), θ οποία βεβαίωσ προζρχεται από τθ ςλαβικι λζξθ
граница (γκρανίτςα) = όριο.
1.13 Ηαγόρτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολφγυρον Λωαννίνων. Μάλλον
από τισ ςλαβικζσ λζξεισ za = πίςω και гора (γκόρα) = βουνό
(ηαγκόριτςα > ηαγκόρτςα > ηαγόρτςα), που ςθμαίνει πίςω
από το βουνό. Ρράγματι, γι’ αυτόν που βρίςκεται ςτα
Γιάννενα το εν λόγω χωριό βρίςκεται πίςω από ζνα
παρακλάδι του βουνοφ Τόμαροσ.
1.14 Ηαμπουλάντςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Ρικανόν από τισ
ςλαβικζσ λζξεισ za = πίςω και поляна(πολιάνα) = μικρι
πεδινι ζκταςθ (ηαπολιάνιτςα > ηαμπολιάντςα >
ηαμπουλάντςα), που ςθμαίνει τοποκεςία πίςω από πεδιάδα.
1.15 Ηζλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ζξοχθ Κόνιτςασ. Μάλλον από τθ
ςλαβικι λζξθ зелье (ηζλιε) = λάχανα, που ςθμαίνει περιοχι
με ωυτοκάλυψθ, όπωσ ςυμβαίνει πραγματικά.
1.16 Καμινίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι Ζξοχθσ Κόνιτςασ. Μάλλον από
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τθ ςλαβικι λζξθ камен(kamen) = πετρϊδθσ. Εκτόσ από τθν
Καμινίτςα Κόνιτςασ ζχουμε:
i)Τθν Καμενίτςα Αχαΐασ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Καμζνιτςα Αχαΐασ. Βρίςκεται δίπλα ςε ποτάμι, του οποίου θ
ευρεία κοίτθ είναι γεμάτθ με ωερτζσ πζτρεσ.
ii)Τθν Καμινίτςα Αρκαδίασ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Καμζνιτςα Αρκαδίασ. Βρίςκεται κοντά ςε βραχϊδεισ
ςχθματιςμοφσ.
iii)Τθν Καμενίτςα Σερρϊν.
1.17 Καρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρίτςα Λωαννίνων. Επίςθσ
ζχουμε:
i)Καρίτςα Αιτωλοακαρνανίασ.
ii)Άνω Καρίτςα και Κάτω Καρίτςα Ευρυτανίασ.
iii)Καρίτςα Καρδίτςασ.
iv)Καρίτςα Λάριςασ.
v)Καρίτςα Ριερίασ.
vi)Καρίτςα Λακωνίασ.
Επίςθσ, υπάρχει και το ςυναωζσ τοπωνφμιο Καΐτςα
(Καρίτςα > Καΐτςα), που είναι το ςθμερινό χωριό
Μακρυράχθ Φκιϊτιδασ.
Ρικανόν οι παραπάνω τοποκεςίεσ ζχουν πάρει το όνομά
τουσ από τθ βλάχικθ λζξθ καροφτα (ςλαβικισ ρίηασ) =
μεγάλο ξφλινο αγγείο, που μπορεί να χρθςιμεφςει, όταν
είναι επίμθκεσ, ωσ ποτίςτρα, ι για τθν απόκεςθ καρπϊν ι
ακόμα και για τθν τοποκζτθςθ κραςιοφ (καροφτα >
καροφτςα > καρίτςα). Ρράγματι, το κοινό χαρακτθριςτικό
όλων των παραπάνω τοπωνυμίων, πλθν τθσ πεδινισ
Καρίτςασ Ριερίασ, είναι ότι βρίςκονται ςε μικρά πλατϊματα
ςε πλαγιζσ μζςα ςε αυχζνεσ.
1.18 Κόνιτςα
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Κόνιτςα Λωαννίνων. Υπάρχει
επίςθσ το ςυναωζσ τοπωνφμιο Κόνιςτα ςτθν περιοχι τθσ
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Δράμασ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ γκόλνα = γυμνόσ λόωοσ (γκόλνιτςα >
γκόνιτςα > κόνιτςα), δεδομζνου ότι πίςω ακριβϊσ από τθν
πόλθ τθσ Κόνιτςασ υπάρχει χαρακτθριςτικόσ λόωοσ γυμνόσ
(ςτθν ψθλότερθ περιοχι του) που λζγεται Αϊλιάσ ι
Μακροβοφνι.
β)Τθ λατινικι conisco(κόνιςκτςα > κόνιςτςα > κόνιτςα),
που μεταξφ των άλλων ςθμαίνει αςτράωτω, οπλίηω με
περικεωαλαία, υψϊ τθν κεωαλι, δεδομζνου ότι ο υπόψθ
χαρακτθριςτικόσ λόωοσ (Αϊλιάσ) πίςω από τθν Κόνιτςα είναι
κωνικοφ ςχιματοσ και μοιάηει με το επάνω μζροσ
περικεωαλαίασ.
γ)Τθ ςλαβικι λζξθ конь(κον) = άλογο, επειδι ίςωσ ςτθν
περιοχι αυτι παλαιότερα εκτρζωονταν άλογα.
1.19 Κορτίνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νικάνορασ Κόνιτςασ. Ρικανόν
από τθ λατινικι λζξθ cortina = κοίλον κεάτρου, δεδομζνου
ότι το εν λόγω χωριό βρίςκεται μζςα ςε ζνα ευρφ αυχζνα.
1.20 Κουςοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Μαρίνα Κεςπρωτίασ.
Υπάρχει επίςθσ το ςυναωζσ τοπωνφμιο Κουςοβίςτα, που
είναι το ςθμερινό χωριό Κτιςτάδεσ Άρτασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ κουςάο = κόμθ μαλλιϊν, λόγω ίςωσ του
κατάωυτου των περιοχϊν τουσ, διαωορετικά ίδια εξιγθςθ με
το 1α1.13.
1.21 Λαμπανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελαταριά Ραραμυκίασ. Επίςθσ
ζχουμε:
i)Τθ Λαβάνιτςα ςτθν περιοχι Γρεβενϊν.
ii)Τθ Λαβανίτςα ςτθν περιοχι Κοηάνθσ.
iii)Τθ Λαμπανίτςα Κοηάνθσ, που είναι το ςθμερινό χωριό
Ρλακίδα Κοηάνθσ.
iv)Τθ Λαμπανίςτα Καςτοριάσ, ςιμερα εγκαταλελειμμζνο
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χωριό, που είχε λάβει το όνομα Άγιοσ Δθμιτριοσ Καςτοριάσ
και βριςκόταν κοντά ςτο Άργοσ Ορεςτικό.
v)Το Λαμπάνοβο που ςφμωωνα με τον Μax Vasmer
βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ Αναςελίτςασ.
Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ λάβα = κόρυβοσ και νι
(ςτερθτικό μόριο), οπότε λαβάνιτςα > λαμπάνιτςα >
λαμπανίτςα και ςθμαίνει υπινεμο μζροσ. Ρράγματι, τόςο θ
Ελαταριά Ραραμυκιάσ όςο και θ Ρλακίδα Κοηάνθσ
βρίςκονται ςε υπινεμεσ τοποκεςίεσ.
1.22 Λεςινίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βρυςοχϊρι Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ лес(les) = δάςοσ, που ςθμαίνει
δαςωμζνο μζροσ.
1.23 Λεςινίτςα
Είναι τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.22.
1.24 Λογκοβίτςα
Ρεριοχι κοντά ςτον ποταμό Καλαμά. Ρικανόν από τθ
γνωςτι μασ λζξθ λόγκοσ(ςλαβικισ ρίηασ).
1.25 Μποροβίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι του χωριοφ Αμάραντοσ
Κόνιτςασ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ боров(μποροβ)=
αγριογοφρουνο. Επίςθσ υπάρχει τοπωνφμιο Μποροβίτςα
ςτο Κιλκίσ, που είναι το ςθμερινό χωριό Καςτανερι
Γουμζνιςςασ.
1.26 Μπρανίτςα/Μπρενίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ μπράνου = ηϊνθ.
1.27 Ντομπλίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κόνιτςασ. Μάλλον από τθ
ςλαβικι λζξθ топлища(τοπλίτςα) = κερμά νερά (τοπλίτςα >
ντόπλιτςα).
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1.28 Οςτανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αθδονοχϊρι Κόνιτςασ. Επίςθσ
υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Πςτιςτα, που είναι το
ςθμερινό χωριό Μικρομθλιά Νευροκοπίου. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ ост(οςτ) = τριβόλι, οπότε ςθμαίνει περιοχι με
τριβόλια.
1.29 Οςτροβίτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer πρόκειται για κάποια
τοποκεςία τθσ Θπείρου, χωρίσ να προςδιορίηεται επακριβϊσ
που βριςκόταν. Ρικανόν από τθν παλαιοςλαβικι λζξθ
остров(όςτροβ) = νθςί, προκειμζνου να χαρακτθρίςει τθν εν
λόγω τοποκεςία, που βρίςκεται ίςωσ κοντά ςε κάποιο
ποτάμι, και λόγω μαιανδριςμοφ αυτι θ τοποκεςία κα
ζμοιαηε με νθςάκι.
1.30 Ρετροβίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Ραραμυκιάσ. Ρικανόν
ςχετίηεται με το όνομα Ρζτροσ, κάποιου πρϊτου οικιςτι.
1.31 Ρλθςίβιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρλαίςια Φιλιατϊν Κεςπρωτίασ.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία και ζρευνα: «Γραπτζσ μαρτυρίεσ
ςτισ οποίεσ αναωζρεται το όνομα του χωριοφ ζχουμε από
τουσ ωορολογικοφσ καταλόγουσ του Δεςποτάτου τθσ Θπείρου
και βάςει των καταλόγων αυτϊν είναι γραμμζνθ θ τουρκικι
καταςτίχωςθ του 1431 που ονομάηεται «Plasovice» =
Υλατςοβίτηε με τουρκικι προωορά.
Ψο Χιγίλιο Υαρκενίου Υατριάρχου προσ τθ Πονι
Γθρομερίου του ζτουσ 1667 τθν αναωζρει «Υλαςίβιτηαν» το
δε Χιγίλιο Λερεμίου Υατριάρχου επίςθσ του ζτουσ 1809 τθν
αναωζρει «Υλεςίβιτςα». Υολυκάνδθλο του Λεροφ Ραοφ του
Υροωιτου Θλιοφ, ζχει χαραγμζνθ τθν ονομαςία
«ΥΟΛΧΛΒΘΨΗΑ», του ζτουσ 1747 καταςκευισ. Υολυκάνδθλο
του Λεροφ Ραοφ του Υροωιτθ Θλιοφ επίςθσ, ζχει τθν
ονομαςία «ΥΟΕΧΛΒΛΨΗΑ» καταςκευισ του ζτουσ 1824
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Σκτωβρίου 10. Επιγραωι τθσ Αγιογραωιςεωσ του Λεροφ
Ραοφ του Υροωιτου Θλιοφ, άνω τθσ βόρειασ μικρισ ειςόδου
του Ραοφ, τθν αναωζρει ωσ «Υλεςίβιτςα» το ζτοσ 1859,
Λουνίου 8. Σ Υαναγιϊτθσ Αραβαντινόσ ςτον κατάλογο
πόλεων και χωριϊν τθσ Θπείρου του 1850 βάςει των
ωορολογικϊν καταλόγων του Δεςποτάτου τθσ Θπείρου, που
και οι τουρκικζσ καταςτιχϊςεισ βάςει αυτϊν ςυνετάχκθςαν,
τθν αναωζρει «Υλθςίβιτηα». Σ Υουκεβίλ ςφγχρονοσ του Αλι
Υαςά των Λωαννίνων, ςτο βιβλίο του Ιπειροσ, τθν αναωζρει
«Υλιςίβιτςα». Ξατά τθ γνϊμθ οριςμζνων θ λζξθ Υλεςίβιτςα
ςτα ςλαβικά ςθμαίνει = μίγμα κράμα κοκτζιλ, δθλαδι χωριό
με πλθκυςμό από διάωορα μζρθ ι ςυνοικίεσ ι χωριά κλπ.
Θ παράδοςθ μάσ μετζωερε και μια περίεργθ ερμθνεία ότι
ίςωσ ζδωςαν τθν ονομαςία Υλεςίβιτςα από τθν λζξθ
«μπλζτσ», που ςθμαίνει γυμνό και άρα θ περιοχι τθσ
Υλεςιβίτςθσ ότι ιταν γυμνι. Ψζλοσ, θ εξιγθςθ τθσ εν λόγω
ονομαςίασ από τθν ζκωραςθ “πλθςίον βρφςθσ” δεν ωαίνεται
ςοβαρι.»
Επίςθσ, υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Ρλιςεβίτςα που
είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Κολχικι Φλϊρινασ.
Ρικανότερθ ερμθνεία του εν λόγω τοπωνυμίου είναι αυτι
που βαςίηεται ςτθ ςλαβικι λζξθ плешив(pleshiv) =
ωαλακρόσ, δεδομζνου ότι θ μεν Ρλθςίβιτςα Φιλιατϊν
βρίςκεται ςε ωαλακρι βουνιςια περιοχι, ενϊ θ Ρλιςεβίτςα
Φλϊρινασ είναι ζνα άδενδρο πεδινό μζροσ.
1.32 Σαλίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λάκκα Κεςπρωτίασ κοντά ςτθν
Θγουμενίτςα. Βρίςκεται μζςα ςε βακφ αυχζνα. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ ςάλτςε = ιτιά (ςάλτςε > ςαλίτςε > ςαλίτςα)
και ςθμαίνει τοποκεςία με ιτιζσ, πράγμα πολφ πικανό,
δεδομζνου ότι θ εν λόγω τοποκεςία βρίςκεται μζςα ςε
αυχζνα, όπου τακτικά διαρρζεται από νερά, τα οποία
απορρζουν από τισ εκατζρωκεν λοωοςειρζσ.
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1.33 Σανδοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μάρμαρα Λωαννίνων. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ сад(ςαντ) = κιποσ.
1.34 Σενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελευκζρι Κεςπρωτίασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ сено(ςζνο) = χορτάρι. Ρράγματι, ο
οικιςμόσ αυτόσ είναι χτιςμζνοσ ςε κατάωυτθ περιοχι. Επίςθσ
υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Σίνιτςα, που είναι το
ςθμερινό χωριό Τριφφλλι Γρεβενϊν. Και το εν λόγω χωριό
βρίςκεται ςε κατάωυτθ περιοχι.
1.35 Σκουπίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεςτρίνθ Κεςπρωτίασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ ςκοφμπου (ςλαβικισ ρίηασ)
=
πολφτιμοσ (ςκουμπίτςα > ςκουπίτςα), που ςθμαίνει πλοφςιο
χωριό. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται χτιςμζνο ςε
προωυλαγμζνο μζροσ, ζχοντασ κατάντθ πεδινό εφωορο
ζδαωοσ.
1.36 Σκουπίτςα
Είναι θ ςθμερινι τοποκεςία Άγιοσ Γεϊργιοσ Ραραμυκιάσ.
Μδια ακριβϊσ εξιγθςθ με το 1γ1.35.
1.37 Στρατίνιτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι Ρωγωνίου. Ρικανόν από τθ λζξθ
ςτράτα(λατινικισ ρίηασ), που ςθμαίνει μζροσ, το οποίο είναι
πζραςμα.
1.38 Χρυςοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χρυςοβίτςα Λωαννίνων.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία και ζρευνα:
«Ψο παλιό όνομα του χωριοφ ιταν «Υαλαιόμυλοσ» και
βριςκόταν πιο χαμθλά ςτθ κζςθ «Πποντίνια». Ψο ςθμερινό
όνομα, Χρυςοβίτςα, το οωείλει ςτθ καυματουργό εικόνα τθσ
Υαναγίασ οδθγιτριασ, που υπάρχει ςτο Ποναςτιρι τθσ
Παναγίασ τθσ Χρυςοβιτςιότιςςασ, που βρίςκεται εκεί και το
ζχει από τθν εποχι τθσ εμωάνιςισ Ψθσ, επειδι ςτθν εικόνα
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ιταν γραμμζνθ θ λζξθ «Χρφςοβα» ι κατά το λόγιο και
ηωγράωο Γ. Υλατάρθ «ΠΘΦ ΚU θ Χρυςοβιτςιϊτιςςα».
Ψο χωριό αναωζρεται με τον τφπο «Ξουρςοβίτςα» από τον
Αραβαντινό και με τον τφπο «Ξρουςιοβίτςα» από τον
Οαμπρίδθ. Ξατά τον Ππόγκα ο τφποσ του τοπωνυμίου
«Ξουρςουβίτςα» είναι παραωκορά του Χρυςοβίτςα. Άλλοι
αποδίδουν το τοπωνφμιο όπωσ ο (Vasmer) ςτο ελλθνικό
προςωνφμιο Χρυςόσ και τθν κατάλθξθ -ovo, που όπωσ
αναωζρει ο Ξϊςτασ Ευ. Σικονόμου τθ κεωρεί μθ ςωςτι.
Χτο βιβλίο του «Σνοματολογία των χωριϊν Ρ. Λωαννίνων»
ο Χτζω. Ππζτθσ αναωζρει ότι το όνομα είναι ςλαβικό «…μασ
ωζρνει ςτο νου κατά τθ ρίηα του πολίχνθ τθσ Ρ. Χερβίασ
(Ξροφςοβο) παρά τον Υερλεπζ (άλλοτε κζντρο κακαρϊσ
ελλθνικόν) αλλά και ςειρά ομϊνυμων παρά τισ Χζρρεσ
χωριϊν με τθν οποίαν ςυγκεκριμζνθ κϊμθ και χωριά
ωαίνεται και το δικό μασ να ζχει ςχζςθ ιςτορικι ι λεκτικι…».
Χθμαςία ζχει ότι το χωριό οωείλει τθν ονομαςία του ςτθ
καυματουργό εικόνα τθσ Υαναγίασ που είναι και προςτάτθσ
του.
Ψο ότι το χωριό οωείλει τθν ονομαςία του ςτθ
καυματουργό εικόνα τθσ Υαναγίασ, ωαίνεται και από το ότι
παλαιότερα χρθςιμοποιικθκε ωσ ςωραγίδα των εγγράωων,
ςωραγίδα με παράςταςθ τθν Υαναγία Βρεωοκρατοφςα. Θ
ςωραγίδα ζγραωε: Χ Φ Φ Α Γ Λ σ Ψ Θ Χ Υ Α Ρ Α Γ (Λ Α ) σ Χ Φ
Ω C Σ Β Λ Ψ Η Α σ.»
Κατά τθ δικι μασ άποψθ, ωαίνεται πιο πικανό θ
Χρυςοβίτςα να πιρε το όνομά τθσ από το γεγονόσ ότι
υπιρξε ςθμαντικόσ οικιςμόσ ςε οικονομικι ακμι, ςε
αντίκεςθ με τα γφρω χωριά. Στθν περίπτωςθ αυτι, το εν
λόγω χωριό ζδωςε τθν προςωνυμία “Χρυςοβιτςιότιςςα” ςτο
εκεί Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ και όχι το αντίκετο.
***
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2. Ρεριοχι Άρτασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν πενιντα(50) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δζκα(10) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ρζντε(5) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
2.1 Γρίμποβο
Το Γρίμποβο είναι ιςτορικό χωριό τθσ Άρτασ. Μδια εξιγθςθ
όπωσ και ςτο 1α1.4.
2.2 Κλίτςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλειδί Άρτασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ κλεάςτε = α)λαβίδα, β)χθλι, που μεταξφ των
άλλων ςθμαίνει ςφμπλεγμα προεξεχόντων βράχων κάποιου
βουνοφ, οι οποίοι ςυνιςτοφν προπφργιον (κλεάςτοβο >
κλζςτοβο > κλίςτοβο > κλίτςοβο) και επομζνωσ ςθμαίνει
κτθνοτροωικι περιοχι - οικιςμό, που βρίςκεται ςε κορυωι.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςτθν κορυωι κωνικοφ
λόωου με υψόμετρο 570μ. που ξεχωρίηει περιμετρικά με
αυχζνα εν είδει κφκλου.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
2.1 Βρατςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καςτανιά Άρτασ. Συναωζσ
τοπωνφμιο είναι και το Βράςτοβο, που είναι το ςθμερινό
χωριό Ραλαιόκαςτρο Κεςπρωτίασ. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ brazëd(μπραηντ) = αυλακιά (μπραηντίςτα >
μπρατηίςτα > μπρατςίςτα > βραςτίτςα και αντίςτοιχα
μπράηντοβο > μπράςτοβο > βράςτοβο), που ςθμαίνει
οικιςμόσ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε αυχζνα ι περιοχι που
μοιάηει με κανάλι ι διακζτει πολλά αυλάκια.
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Ρράγματι, κάτω από τον οικιςμό Καςτανιά Άρτασ
βρίςκονται μικρά ρζματα, οι όχκεσ των οποίων ζχουν πολλζσ
- πολλζσ αυλακϊςεισ, ενϊ το Ραλαιόκαςτρο Κεςπρωτίασ
είναι χτιςμζνο ςε περιοχι, που μοιάηει με ευρφ ωυςικό
κανάλι με απότομεσ βραχϊδεισ όχκεσ, όπου μάλιςτα ςτθ μια
πλευρά του ςυγκεντρϊνονται νερά.
Συναωζσ είναι και το τοπωνφμιο Μπρατίτςα, που είναι το
ςθμερινό χωριό Ραρναςςόν Γορτυνίασ, το οποίο επίςθσ
βρίςκεται ςε ευρφ αυχζνα.
2.2 Γρετςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Γραικικόν (Άνω & Κάτω) Άρτασ.
Ρικανόν από τθ ςαρακατςάνικθ λζξθ γρζτςι = το μζροσ που
κοιμοφνται τα πρόβατα.
2.3 Κουκουλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κουκοφλια Αρτασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ κουκουλίτςιου = κϊνοσ. Ρράγματι, ο υπόψθ
οικιςμόσ βρίςκεται πλθςίον κορυωισ κωνωειδοφσ λόωου
που δεςπόηει του πλθςίον διερχόμενου ποταμοφ Αράχκου.
2.4 Κουςοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κτιςτάδεσ Άρτασ. Μδια εξιγθςθ
όπωσ ςτο 1γ1.20.
2.5 Λοφψιςτα
Είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε ςε Λειψό και
αργότερα ςε Ακαμάνιο Άρτασ. Υπάρχει και το ςυναωζσ
τοπωνφμιο Λιψίςτα, που είναι θ ςθμερινι Νεάπολθ
(Αναςελίτςα) Κοηάνθσ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ
λαποφςου = ωυτό με πλατιά ωφλλα και κίτρινα άνκθ
(λαπουςίςτα > λαψίςτα > λοφψιςτα).
2.6 Νιςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεντρικό Άρτασ. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ nis = χαρακτθριςτικό ςθμάδι, διακριτικό,
δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςτθν κορυωι
λοωοςειράσ με ανεμπόδιςτθ κζα.
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2.7 Ρρζνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κορφοβοφνι Άρτασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθσ πρζ = επάνω (πρε(ν)ιςτα), που ςθμαίνει
περιοχι με υψόμετρο. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται
ακριβϊσ πάνω ςε κορυωογραμμι βουνοφ.
2.8 Σεκλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελάτθ Άρτασ. Ρικανόν από τθ
λατινικι λζξθ secula = δρεπάνθ (ςεκουλίςτα > ςεκλίςτα),
δεδομζνου ότι το υπόψθ χωριό είναι χτιςμζνο πάνω ςε
καμπυλόγραμμθ πλαγιά που μοιάηει με δρεπάνθ.
2.9 Τρόβιςτα
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ τροφμπου = μαίνομαι λυςςϊ, αγριαίνω
(τροφμπιςτα > τρόμπιςτα > τρόπιςτα > τρόβιςτα), επειδι
ίςωσ το μζροσ αυτό καταιγίηεται από ιςχυροφσ ανζμουσ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ трнов (τρνοβ) = ακανκϊδθσ (τρνόβιςτα
> τρόβιςτα), επειδι είχε ίςωσ πολλά αγκάκια.
2.10 Τςερκίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλειςτό Άρτασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ τςζρκιου = ςτεωάνθ βαρελιοφ. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό βρίςκεται πάνω ςτο ζνα άκρο καμπφλθσ
κορυωογραμμισ που μοιάηει με τςζρκι.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
2.1 Αβαρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμπζλια Άρτασ. Ρικανόν πιρε το
όνομά του από το χωριό Αβαρίκο του Σουλίου, δεδομζνου
ότι, όταν το τελευταίο καταςτράωθκε από τον Αλι Ραςά, οι
κάτοικοί του διαςκορπίςτθκαν μζχρι και τθν Αιτωλοακρανία
ιδρφοντασ νζουσ οικιςμοφσ (αβαρίκο > αβαρίτςα).
Το υπόψθ τοπωνφμιο πικανόν ςχετίηεται με τθ ςλαβικι
λζξθ авор(αβόρ) = πλάτανοσ. Επίςθσ, υπάρχει και άλλο
τοπωνφμιο Αβαρίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό
Μελιταία Δομοκοφ.
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2.2 Βρεςτενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρθγζσ Άρτασ. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ vresht = αμπζλι, που ςθμαίνει μζροσ όπου
ευδοκιμεί το αμπζλι.
2.3 Γρεβενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυά Άρτασ. Θ εξιγθςθ του εν
λόγω τοπωνυμίου ςχετίηεται άμεςα με τθν ετυμολογία του
ονόματοσ των Γρεβενϊν. Τα Γρεβενά αναωζρονται για
πρϊτθ ωορά ςε κείμενο με το όνομα Γριβάνα από τον
Κωνςταντίνο τον Ρορωυρογζννθτο (905 - 953). Επίςθσ,
ςυναντιζται ςε γραπτζσ και προωορικζσ πθγζσ με τισ
παραλλαγζσ: Γραιβινό, Γρεβενόσ, Γρεβυνόν, Γκρεμπενίτη,
Γρεβαινά, Γρεβαινό κλπ. Ρικανόν από:
α)Τθ ςλαβικι λζξθ грб(γκρμπ) = νϊτοσ (ράχθ, πλάτθ,
ευρεία επιωάνεια πλαγιάσ). Ρράγματι, θ Καρυά Άρτασ
βρίςκεται ςε ράχθ βουνοφ και θ πόλθ των Γρεβενϊν ςε
ευρεία πλαγιά.
β)Τθ λατινικι λζξθ gravis = βαρφσ, δυςχερισ, επαχκισ ι
το επίρρθμα grave με παραπλιςιεσ ζννοιεσ, για να δείξει τισ
δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτο μζροσ αυτό.
2.4 Μπλαγκοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Διάςελο Άρτασ. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ благо(μπλάγκο) = καλό, ευλογία, κθςαυρόσ,
που ςθμαίνει καλό και ευλογθμζνο μζροσ.
2.5 Μπρζςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κορφοβοφνι Άρτασ που
βρίςκεται κατά μικοσ κορυωογραμμισ βουνοφ. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μπουρζτσ = μανιτάρια (μπουρζτςνιτςα
> μπουρζςνιτςα > μπρζςνιτςα) και ςθμαίνει τόποσ, όπου
υπάρχουν πολλά μανιτάρια.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ брест(μπρεςτ) = ωτελιά (μπρζςτνιτςα >
μπρζςνιτςα ) και ςθμαίνει τόποσ, όπου ευδοκιμεί θ ωτελιά.
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Υπάρχουν επίςθσ και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Μπορζςνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Ραλαίςτρα
Φλϊρινασ.
ii)Μπρζςνιτςα/Μπρζνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό
Βατοχϊρι Φλϊρινασ.
***

3. Ρεριοχι Ρρζβεηασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν τριάντα τζςςερα(34) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
3.1 Βράςτοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραλαιόκαςτρο, που ανικει
ςιμερα ςτθ Κεςπρωτία. Μδια εξιγθςθ με το 2β2.1.
3.2 Λζλοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Θεςπρωτικό Ρρζβεηασ. Ρικανόν
από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ lule = λουλοφδι (λοφλεβα > λζλουβα
> λζλοβα) και ςθμαίνει περιοχι που ζχει πολλά λουλοφδια.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ λουλζου (τουρκικισ ρίηασ) = χοάνθ του
τςιμπουκιοφ (λουλζβα > λζλουβα > λζλοβα). Επίςθσ, υπάρχει
το Λζλοβο Κιλκίσ, που είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ
Αντϊνιοσ Κιλκίσ.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
3.1 αψίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρλατανοφςα, που αρχικά ανικε
ςτθν Ρρζβεηα και ςιμερα ανικει ςτα Λωάννινα. Μδια εξιγθςθ
με το 1β 1.21.
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3.2 Τηοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δαφνωτι, που αρχικά ανικε
ςτθν Ρρζβεηα και ςιμερα ανικει ςτθν Άρτα. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ τηοφα = θμζρα, επειδι ίςωσ ζχει
ανατολικό προςανατολιςμό και λοφηεται ςτο ωωσ με το
πρϊτο χάραγμα τθσ μζρασ.
β)Από κάποιον πρϊτο οικιςτι με το όνομα Τηιόβασ, που
παραπζμπει ςτθν ιταλικι λζξθ giovane = νεαρόσ.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
3.1 Γορίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σταυροχϊρι Ρρζβεηασ. Μδια
ακριβϊσ εξιγθςθ με το 1γ1.9.
3.2 Νεμίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βουβοπόταμοσ Ρρζβεηασ.
Υπάρχει επίςθσ το ςυναωζσ τοπωνφμιο Νεμνίτςα, που είναι
το ςθμερινό χωριό Μεκφδριον Γορτυνίασ, το οποίο
βρίςκεται ςε υψόμετρο 1.063μ.
Μάλλον από τθ λατινικι λζξθ nemus = τζμπθ, ςφδενδροσ
τόποσ, δρυμόσ, άλςοσ. Ρράγματι, θ τοποκεςία Νεμίτςα
Ρρζβεηασ και ςτο πεδινό και ςτο ορεινό τμιμα τθσ είναι
κατάωυτθ, μάλιςτα ανάντθ αυτισ υπάρχουν δυο αυχζνεσ
κατάωυτοι.
Επίςθσ, θ Νεμνίτςα Γορτυνίασ είναι ορεινι και βρίςκεται
ςε αυχζνα, που παλιότερα κα ιταν μάλλον κατάωυτθ.
***

4. Ρεριοχι Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ενενιντα οκτϊ(98) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκατρία(13) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Επτά(7) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
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iii)Ζντεκα(11) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
4.1 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αράχοβα Ναυπακτίασ. Λςχφουν
όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
4.2 Βοϊνίκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν περιοχι κοντά ςτον
Ακαρνανικό Μναχο, παραπόταμο του Αχελϊου.
Ο Αςτζριοσ Ι. Κουκοφδθσ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων”) αναωζρει: “ Τταν το 1430 οι
Σκωμανοί ζκαναν τθν εμωάνιςι τουσ ςτθν περιοχι (τθσ
Θπείρου) προςπακϊντασ να κυριεφςουν τα Λωάννινα, τα
χωριά του κεντρικοφ, κυρίωσ, Ηαγορίου και μζχρι ζνα βακμό
και αυτά του δυτικοφ τμιματοσ, υποτάχκθκαν ςτθν
οκωμανικι εξουςία δίχωσ να προβάλλουν αντίςταςθ και
φςτερα από ςυμωωνίεσ και ςυμβάςεισ των ιςχυρότερων
τοπικά οικογενειϊν με τουσ Σκωμανοφσ. Ψο αποτζλεςμα
ιταν να αποςπάςουν προνομιακι μεταχείριςθ.
Θ προνομιακι μεταχείριςθ ιρκε παράλλθλα με
υποχρεϊςεισ προσ τον κατακτθτι. Ζτςι, οι κάτοικοι των
χωριϊν του Ξεντρικοφ Ηαγορίου ιςαν υποχρεωμζνοι να
ςχθματίηουν και να παρζχουν ςτουσ Σκωμανοφσ βοθκθτικζσ
ςτρατιωτικζσ μονάδεσ, κυρίωσ ιπποκόμων, και να
ςυμμετζχουν ςτισ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ τουσ.
Αυτοί οι χριςτιανοί ςτρατιϊτεσ ονομάηονταν βοϊνίκθδεσ
και ζτςι κατά τθ διάρκεια τθσ Ψουρκοκρατίασ θ περιοχι του
Ξεντρικοφ Ηαγορίου επικράτθςε να ονομάηεται Βοϊνίκο [...]”.
Φαίνεται λοιπόν ωυςικό κάποιοι Βλάχοι από το Κεντρικό
Ηαγόρι (Βοϊνίκο) εγκαταςτάκθκαν ςτθν λόγω περιοχι του
Ακαρνανικοφ Μναχου και δθμιοφργθςαν τον οικιςμό
Βοϊνίκοβο.

136

4.3 Γάβροβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι τθσ
Ακαρνανίασ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ γάβρου(ςλαβικισ
ρίηασ *граб(γκραμπ)+) = είδοσ ςωζνδαμου (δζντρο ςκλθρό)
και ςθμαίνει περιοχι, όπου ωφονται πολλά τζτοια δζντρα.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο:
α)Γάβροβο, που είναι το ςθμερινό χωριό Γάβροσ
Καλαμπάκασ.
β)Γάβροβο, που ςφμωωνα με τον Μax Vasmer βριςκόταν
ςτθν περιοχι Δράμασ.
4.4 Γκερτοβό
Είναι το χωριό Αργυρό Ρθγάδι Αιτωλοακαρνανίασ.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ gërxh (γκερτη) = ωαράγγι,
γκρεμόσ, απόκρθμνοσ βράχοσ (γκερτηοβό > γκερτοβό) και
ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που βρίςκεται ςε ωαράγγι.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτο επάνω
μζροσ πολφ απότομθσ όχκθσ ενόσ πολφ βακιοφ ωαραγγιοφ.
4.5 Γλόγοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer είναι κάποιο βουνό τθσ
Αιτωλίασ.
Ρικανόν από τθν παλαιοςλαβικι λζξθ глогъ(γκλογκ) =
ωυτό Κράταιγοσ (Crataegus), γνωςτό ωσ Τρικουκιά, Μουρηιά,
Μπουρμπουτηελιά, Ξανκι Τςαμπουρνιά και Ξαγκακιά
(γκλόγκοβα > γλόγοβα), και ςθμαίνει περιοχι, όπου
ευδοκιμεί το εν λόγω ωυτό.
Να ςθμειωκεί ότι βουνό με το ςυναωζσ όνομα Κλόκοβο
ςυναντάται μετά το Αντίρριο δεξιά, πθγαίνοντασ για
Μεςολόγγι (αλλιϊσ Ραλιοβοφνα, που θ αρχαία ονομαςία
του ιταν Ταφίαςοσ), το οποίο είναι ςχεδόν αδάςωτο.
Επίςθσ, υπάρχουν τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Γλόγοβα, είναι το ςθμερινό χωριό Δρακοβοφνι
Γορτυνίασ, χτιςμζνο ςε κορυωι λόωου με λίγθ ωυτοκάλυψθ.
ii)Γλογοβίτςα, είναι το ςθμερινό χωριό Θερινό Καρδίτςασ.
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iii)Γκλόγκοβο, το οποίο ςφμωωνα με τον Max Vasmer
βριςκόταν ςτθ βορειοδυτικι περιοχι του νομοφ Τρικάλων.
iv)Γκλίκοβο, το ςθμερινό χωριό Σαραντάποροσ Λάριςασ,
που βρίςκεται ςτισ νότιεσ υπϊρειεσ του βουνοφ Τίταροσ, με
λίγθ ωυτοκάλυψθ.
v)Κλόκοβα, που ςφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν
τοποκεςία ςτθν περιοχι Ρατρϊν (πικανόν ςυμπίπτει με το
παραπάνω αναωερκζν ςτθν περιοχι Αντιρρίου (Ραλιοβοφνα
- Ταωίαςοσ).
4.6 Δζρςοβα
Είναι το ςθμερινό Σπαρτοχϊρι (οικιςμόσ) που εντάχκθκε
ςτο χωριό Θφριο. Βρίςκεται ψθλά ςτα Ακαρνανικά όρθ.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ derrce (ντζρτςε) =
παλικαρίςια, γενναία, αντρίκια (ντζρτςοβα > ντζρςοβα >
δζρςοβα) και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που ''βγάηει''
γενναίουσ άντρεσ - παλικάρια.
4.7 Ηελίχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Ραραςκευι Αγίου Βλαςίου
Τριχωνίδασ. Ρικανόν προζρχεται από τθ ςλαβικι λζξθ
зелька (τηζλικα) = βοςκι, χόρτοσ, τροωι ηϊων (τηελίκοβο >
ηελίκοβο > ηελίχοβο) και ςθμαίνει περιοχι με πλοφςια
βλάςτθςθ κατάλλθλθ για βόςκθςθ κοπαδιϊν.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο:
i)Ηελζχοβα, είναι το ςθμερινό χωριό Αμυγδαλιζσ Θλείασ,
κοντά ςτθν Ανδρίτςαινα.
ii)Ηθλιάχοβα, που βριςκόταν κοντά ςτθ ςθμερινι
κωμόπολθ Ν. Ηίχνθ Σερρϊν.
4.8 Κεράςοβο
Άνω Κεράςοβο και Κάτω Κεράςοβο Αγρινίου κοντά ςτθ
λίμνθ Λυςιμαχία (νοτιοανατολικά τθσ). Θ ίδια εξιγθςθ με το
1α1.8.
4.9 Κλόκοβο
Είναι το βουνό που ςυναντοφμε μετά το Αντίρριο,
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αριςτερά πθγαίνοντασ για Μεςολόγγι (θ αρχαία ονομαςία
του Ταφίαςοσ). Μδια εξιγθςθ όπωσ ςτο 4α4.5.
4.10 Μελίγκοβα
Είναι οικιςμόσ κοντά ςτο χωριό Κοςκινάσ Κζρμου.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ melingon = μυρμιγκι και
ςθμαίνει περιοχι, όπου υπάρχουν πολλά μυρμιγκια ι
μεταωορικά οι κάτοικοί του λόγω δυςμενϊν εδαωικϊν
ςυνκθκϊν είναι αναγκαςμζνοι να δουλεφουν αςταμάτθτα
ςαν τα μυρμιγκια.
4.11 Ραλοφκοβα
Είναι θ ςθμερινι Λεφκα Ναυπακτίασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ: παλοφκου = παλοφκι και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ, όπου προμθκεφονταν από τα γφρω δάςθ ξφλα,
κατάλλθλα για παλοφκια ι είχαν οριοκετιςει τθν περιοχι
τουσ με παλοφκια. Σφμωωνα με υπάρχουςα τοπικι ιςτορία :
“Ψο πότε χτίςτθκε θ Παλοφκοβα δεν το ξζρουμε. Θ ιςτορία
τθσ χάνεται μζςα ςτα βάκθ των αιϊνων. Θ παράδοςθ λζει ότι
ςτθ Μεγάλθ Παλοφκοβα, εκεί που ςιμερα είναι το ξωκκλιςι
ο Άγιοσ Ξωνςταντίνοσ, ηοφςαν δφο αδζλωια τςοπάνθδεσ με
τα κοπάδια τουσ. Σ μεγάλοσ ζμεινε εκεί και οι απόγονοί του
δθμιοφργθςαν τθν Πεγάλθ Υαλοφκοβα. Σ μικρόσ με το
κοπάδι του ιρκε και εγκαταςτάκθκε εκεί που ςιμερα είναι
το χωριό τθσ Πικρισ Υαλοφκοβασ. Εκείνο που μπορεί να
κεωρθκεί ωσ περιςςότερο κετικό είναι, ότι κάποτε ελάχιςτεσ
οικογζνειεσ ζωυγαν από τθ Πεγάλθ Υαλοφκοβα και
εγκαταςτάκθκαν εκεί που είναι ςιμερα θ Μικρι
Παλοφκοβα, προκειμζνου να βολζψουν ςτθ βοςκι καλφτερα
τα κοπάδια τουσ. Τταν πλικυναν και αυτοί, μοίραςαν τθν
περιωζρεια ςτισ δφο κοινότθτεσ-χωριά. Ψζτοιο ζγγραωο με τα
όρια τθσ διανομισ πιραν από κάποιο Ψοφρκο αγά. Χυχνά οι
κάτοικοι των δφο αυτϊν χωριϊν ζρχονταν ςε προςτριβζσ, για
τθν οριοκζτθςθ των βοςκοτόπων και κυρίωσ για μια ζκταςθ
που είναι πάνω από τθν τοποκεςία Ξουμάςια, ςτισ πλαγιζσ
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τθσ Σξιάσ”.
4.12 Τζρνοβα
Είναι το ςθμερινό Δενδροχϊρι Αιτωλοακαρνανίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.29.
4.13 Τςίτςοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι
Μεςολογγίου. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ τςιτάτε = ωροφριο και ςθμαίνει
περιοχι - οικιςμόσ, που βρίςκεται ψθλά ςε λόωο ςαν ωυςικό
ωροφριο.
β)Τθν αλβανικι cic(τςιτς), δάνειο από τθν ελλθνικι τιτκόσ
= βυηί, που ςθμαίνει περιοχι είτε πλοφςια ςε βλάςτθςθ, με
αποτζλεςμα τα κοπάδια να παράγουν πολφ γάλα, είτε
βρίςκεται ςε κάποια ωυςικι προεξοχι, που μοιάηει με βυηί.
Υπάρχουν επίςθσ και τα ςυναωι τοπωνφμια:
i)Σίτςοβα, είναι το ςθμερινό χωριό Αλαγονία Μεςςθνίασ,
χτιςμζνο ςε απότομθ πλαγιά του δυτικοφ Ταψγετου, με
υψόμετρο 850 μ. και με μεγάλθ γφρω βλάςτθςθ. Ρικανόν
από το Τςίτςοβα (> Σίτςοβα).
ii)Ηίτςοβα ςτθν περιοχι του Ταψγετου. Αναωζρεται από
τον Fallmerayer. Ταυτίηεται, ίςωσ, με τθ Σίτςοβα Μεςςθνίασ,
οπότε πικανόν από το Τςίτςοβα (> Σίτςοβα > Ηίτςοβα).
iii)Σίτοβο, είναι το ςθμερινό χωριό Σιταράσ Γρεβενϊν που
βρίςκεται ςε κορυωογραμμι, με υψόμετρο 750μ.
Ρικανόν από το Τςίτςοβο (> Σίτςοβο > Σίτοβο). Επειδι
όμωσ υπάρχει τοπωνφμιο Sitovo (πεδινόσ οικιςμόσ) και ςτθ
βορειοανατολικι Βουλγαρία, κοντά ςτα ςφνορα με τθ
ουμανία, θ εξιγθςθ του τοπωνυμίου Σίτοβο μπορεί να
ςχετιςτεί με τθ λατινικι λζξθ sitio = άνυδροσ, ξθρόσ.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
4.1 Βετολίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τερψικζα Ναυπακτίασ. Με αυτό
το όνομα αναωζρεται και ςτα τουρκικά κατάςτιχα του ζτουσ
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1455 και 1575. Σφμωωνα με τοπικι παράδοςθ, πριν περίπου
300 χρόνια το χωριό βριςκόταν ςτθ κζςθ «Υαλαιοχϊρι» και
λόγω τθσ ελονοςίασ μεταωζρκθκε ςτθ ςθμερινι κζςθ, όπου
δεν ζχει αυξθμζνθ υγραςία. Ρικανόν από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ vetull = ωρφδι, επειδι το εν λόγω
χωριό μεταωζρκθκε ςτο ωρφδι πλαγιάσ για λόγουσ υγειινισ.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ βιτοφλιου = μικρό ερίωιο, επειδι ίςωσ
ςτθν εν λόγω τοποκεςία αρχικά εξζτρεωαν ερίωια, όταν ο
οικιςμόσ βριςκόταν ακόμα ςτθ κζςθ “Υαλαιοχϊρι”.
4.2 Δερβζκιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανάλθψθ Αιτωλοακαρνανίασ.
Σφμωωνα με τθν επιγραωι: «Ζτοσ 1802 ΥΑΡΑΦΕΨΣΡ ΨΣΡ
ΘΓΣΩΠΕΡΣΡ - ΥΑΨΦΛΔΑ ΨΣΩ ΨΕΦΒΕΞΛΧΨΑ ΞΕ ΛΩΧΘΦ ΞΕ
ΑΠΒΦΣΧΛΣΡ», θ οποία βρίςκεται ςτο ναό τθσ Μονισ Τιμίου
Ρροδρόμου τθσ περιοχισ αυτισ, προκφπτει ότι θ Δερβζκιςτα
παλαιότερα ονομαηόταν Τερβζκιςτα.
Ρικανόν από τισ λατινικζσ λζξεισ teres = περιωερισ,
περιμικθσ, κυλινδρικόσ και vicus = χωριό, οικιςμόσ
(τερεβίκιςτα > τερεβζκιςτα > τερβζκιςτα > δερβζκιςτα).
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι κτιςμζνο ςε πλαγιά που
ζχει τθ μορωι κοίλου τόξου.
4.3 Ηθλίςτα / Ηελίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κυδϊνια Ναυπακτίασ. Επίςθσ
υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Ηελενίςτα, που είναι το
ςθμερινό χωριό Ρραςιά Ευρυτανίασ. Ρικανόν από τθ
ςλάβικθ λζξθ зелье(ηζλιε) = λάχανα, δεδομζνου ότι και τα
δυο παραπάνω χωριά βρίςκονται μζςα ςε κατάωυτεσ
περιοχζσ. Βεβαίωσ, ιςχφουν και όςα πρόςκετα αναωζρκθκαν
ςτο 1α1.7.
4.4 Κουτουλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρυονζρια Ναυπακτίασ, χτιςμζνο
γφρω ςτο 1850 ςε υψόμετρο 1.312 μ., ςτθ βόρεια πλαγιά του
όρουσ Φτερόπυργοσ, ςυνζχεια του όρουσ Τςεκοφρα.
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Ρικανόν από τθν ελλθνικι λζξθ κοφτελο, κακόςον το
ομϊνυμο χωριό βρίκεται ςτισ παρυωζσ βραχϊδουσ
ςχθματιςμοφ.
4.5 Μόκιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Σοφία Τριχωνίδοσ. Ρικανόν
από τθν αλβανικι moc(μοτσ) = παλαιόσ, αρχαίοσ. Ρράγματι,
τρία(3) χιλιόμετρα πριν ωτάςουμε ςτο Κζρμο Τριχωνίδασ
βρίςκεται θ Αγία Σοφία (πρϊθν Μόκιςτα).
Στο κοιμθτιριό τθσ υπάρχουν τρεισ Βυηαντινοί ναοί του
13ου αιϊνα. Ρρόκειται για τον τριςυπόςτατο ναό: “Αγίασ
Χοωίασ, Ψαξιαρχϊν και Αγίου Ρικολάου”.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία, οι ναοί αυτοί χτίςτθκαν από
τθν Άννα Ξατακουηθνοφ, μθτζρα του Κωμά Ρικθωόρου
Άγγελου, το ζτοσ 1296. Στθν ανοικοδόμθςθ των ναϊν αυτϊν
χρθςιμοποιικθκαν και υλικά από το Λερό τθσ Θγεμόνθσ
Αρτζμιδοσ που υπιρχε εκεί.
4.6 Σινίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρερδικόβρυςθ Ναυπακτίασ.
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ςίνου = κόλποσ, δεδομζνου ότι
βρίςκεται ςε περιοχι όπου ςυναντιοφνται δυο αυχζνεσ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ сено (ςζνο) = χόρτο (ςενίςτα >
ςινίςτα), δεδομζνου ότι βρίςκεται ςε κατάωυτθ περιοχι.
4.7 Σιτίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Γραμμζνθ Οξυά Ναυπακτίασ.
Ρικανόν από:
α)Τθ λατινικι λζξθ situs = κζςθ, τόποσ αλλά και υγραςία
από ςιψθ, ρφποσ και μεταωορικά μαράηωμα, παρακμι. Σ’
αυτι τθν περίπτωςθ κα ςυνζβθ μάλλον κάποιο γεγονόσ βίασ
ι επιδθμίασ, που κα είχε επίπτωςθ ςτθν πορεία του
οικιςμοφ.
β)Τθ λατινικι λζξθ sitis = δίψα, ξθρότθσ, αλλά και όρεξθ,
επειδι ο τόποσ είναι υγιεινόσ και ςου ανοίγει τθν όρεξθ.
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γ)Τθ λατινικι λζξθ sitistus = ςιτιςτόσ (ο παχφσ, ο
κρεμμζνοσ), επειδι οι κάτοικοι λόγω τθσ ωιλεργίασ τουσ και
των αςχολιϊν τουσ δεν αντιμετϊπιηαν προβλιματα
διατροωισ.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
4.1 Ανδροβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεντρικι Ναυπακτίασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ адро(άντρο) = κόλποσ. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ψθλά ςτο εςωτερικό κοίλθσ
πλαγιάσ.
4.2 Βερβίτςα /Βερδίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αυλάκι Αμωιλοχίασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ βεάρντε = πράςινοσ (βεαρντίτςα > βερντίτςα
> βερδίτςα/βερβίτςα), επειδι, πράγματι, το εν λόγω χωριό
διακζτει καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, παρότι βρίςκεται ςε
πλαγιά βουνοφ.
4.3 Βόνιτςα
Σφμωωνα με κρατοφςα άποψθ, θ πόλθ Βόνιτςα κάνει τθν
εμωάνιςι τθσ ςτθν ιςτορία με το όνομα αυτό ςτα τζλθ του
4oυ μ. Χ. αιϊνα, όταν οι Βθςιγότκοι του Αλάριχου
κατζςτρεψαν το αρχαίο Ανακτόριο. Πςοι από τουσ κατοίκουσ
του γλίτωςαν, ζκτιςαν τθ Βόνιτςα ςτθ κζςθ που βρίςκεται
ςιμερα.
Θ πόλθ αυτι γνϊριςε μεγάλθ ακμι τον 11ο και τον 12ο
αιϊνα, όταν ιταν ζδρα Επιςκοπισ και υπαγόταν ςτθ
δικαιοδοςία του μθτροπολίτθ Ναυπάκτου. Επομζνωσ, θ
ονομαςία είναι προςλαβικι. Ρικανόν από τθ λατινικι λζξθ
bonus = καλόσ (μπόνιςτα > βόνιςτα > βόνιτςα).
4.4 Γουρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μυρτιά Τριχωνίδασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ γκοφρα = ςτόμιο, πθγι, δεδομζνου ότι
θ εν λόγω περιοχι διακζτει πολλά νερά και παλιά εκεί
υπιρχαν νεροτριβζσ.

143

4.5 Γρανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανκόφυτο Ναυπακτίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.12.
4.6 Δεμνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νζα Καλυδϊνα Μεςολογγίου.
Συναωζσ τοπωνφμιο είναι θ Δόμνιτςα Ευρυτανίασ (θ
ςθμερινι Δομνίςτα Ευρυτανίασ). Ρικανόν από:
α)Τθ λατινικι λζξθ dominus = δεςπότθσ, κφριοσ
(ντομινίςτα > ντομνίςτα > δομνίτςα / δεμνίτςα), που
ςθμαίνει ότι ςτα παλιότερα χρόνια κα ιταν ςθμαντικό χωριό
ςε ςχζςθ με τα γειτονικά του. Μάλιςτα, αναωορικά με τθ
Δόμνιτςα Ευρυτανίασ θ τοπικι παράδοςθ αναωζρει ότι το
όνομά τθσ προζρχεται από τθν Ντομνίςτα, κόρθ τθσ
αρχόντιςςασ Ντόμνασ από τον καιρό των Φράγκων ιπποτϊν.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ ντιμνεάτςα = αυγι, πρωί, θμζρα
(ντιμνίτςα > διμνίτςα > δεμνίτςα / δομνίτςα), που ςθμαίνει
τοποκεςία με θλιοωάνεια όλθ τθ μζρα, πράγμα που
ςυμβαίνει και ςτισ δυο παραπάνω περιοχζσ, λόγω του
προςανατολιςμοφ τουσ.
4.7 Ηάβιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αρχοντοχϊρι Βόνιτςασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ ηάβα = κόπιτςα, πόρπθ, αλλά και
δακτφλιοσ, δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό είναι περίκλυςτο
από ωαλακρζσ (βραχϊδεισ) βουνοκορωζσ. Επίςθσ υπάρχει:
i)Ηάβιτςα, που είναι το όνομα του Τθμζνιου όρουσ ςτα
ςφνορα Αργολίδασ και Αρκαδίασ. Θ κορυωογραμμι του εν
λόγω βουνοφ είναι ςχεδόν περίκλειςτθ(ανοιχτι μόνο προσ τθ
νότια κατεφκυνςθ δθλαδι προσ τα Κάτω Δολιανά) και
μοιάηει με ωυςικι πόρπθ.
ii)Ηαβίτςα, θ οποία ςφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν
τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Κυρζασ (ςθμερινό Άςτροσ
Κυνουρίασ).
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4.8 Κοηίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμπελακιϊτιςςα Ναυπακτίασ.
Ρικανόν προζρχεται από τθ βλάχικθ λζξθ κοάςα = δρεπάνι
(κοάςιτςα > κοςίτςα > κοηίτςα), κακόςον βρίςκεται ςε
καμπφλθ αυχενοδιάβαςθ που μοιάηει με δρεπάνι.
4.9 Ροδολοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεντάλοφο Μεςολογγίου.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ подольние(ποντόλνιε) =
ωαράγγι (ποντολνιοβίτςα > ποντολοβίτςα > ποδολοβίτςα).
Ρράγματι, θ εν λόγω περιοχι βρίςκεται ςε ευρφ ωαράγγι
μζςα ςτο οποίο ελλίςεται (“μαιανδρίηει”) ο ποταμόσ
Αχελϊοσ.
4.10 Τερπίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Διπλάτανοσ Κζρμου, δυτικά τθσ
τεχνθτισ λίμνθσ Εφθνου. Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ
tërposhtë = προσ τα κάτω, κατθωορικά (τερπίςτα >
τερπίτςα). Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε
πλαγιά.
4.11 Χρυςοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χρυςοβίτςα Αιτωλοακαρνανίασ.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία: «το εν λόγω χωριό αναωζρεται
για πρϊτθ ωορά, τθν εποχι τθσ Ψουρκοκρατίασ, το 1521 και
είχε 89 οικογζνειεσ, ενϊ το 1562 αυξικθκαν οι οικογζνειεσ
ςε 135. Πάλιςτα ςε επίκαιρθ κζςθ μζςα ςτο χωριό ςϊηεται
ακόμα ο Υφργοσ ι Ξοφλια, όπου ζμενε ο Ψοφρκοσ αγάσ, ςτον
οποίο ανικαν τα καλφτερα χωράωια».
Φαίνεται λοιπόν πικανό θ Χρυςοβίτςα να πιρε το όνομα
αυτό, επειδι ςτουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ φπαρξισ τθσ
βρζκθκε ςε πλθκυςμιακι και οικονομικι ακμι ςε ςχζςθ με
τα γφρω χωριά.
***
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5. Ρεριοχι Ιονίων Νιςων
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαοκτϊ(18) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων ζνα(1) ανικει ςτθν
κατθγορία αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
5.1 Γαρίτςα
Ραραλιακι ςυνοικία τθσ Κζρκυρασ. Ρικανόν από τθ λζξθ
γάροσ = αλμυρό νερό για διάτθρθςθ οριςμζνων τροωϊν
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ψαριϊν, επειδι ίςωσ ςτθν
περιοχι αυτι κα παραςκεφαηαν ι κα πωλοφςαν παςτά
ψάρια τα παλιότερα χρόνια.
***

6. Ρεριοχι Ευρυτανίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ςαράντα οκτϊ(48) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Eπτά(7) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Oκτϊ(8) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ζξι(6) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
6.1 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό Ρεντάκορφο Αιτωλοακαρνανίασ.
Λςχφουν όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία
ςθμαντικά τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
6.2 Ζλοβα
Είναι το χωριό Άγιοσ Χαράλαμποσ Ευρυτανίασ, που
βρίςκεται ψθλά ςτισ βορειοανατολικζσ υπϊρειεσ του
Βελουχιοφ, κοντά ςτο Καρπενιςι.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο Ζλοβο ςτθ Φλϊρινα κακϊσ
και οικιςμόσ Elovo κοντά ςτα ελλθνοςκοπιανά ςφνορα, που
ανικει ςιμερα ςτθ FYROM.
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Το Ζλοβο Φλϊρινασ είναι το ερειπωμζνο χωριό Ελατιά,
που βρίςκεται νοτιοδυτικά τθσ Δροςοπθγισ Φλϊρινασ, ςε
υψόμετρο 1.040μ. μζςα ςε κατάωυτο αυχζνα. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ ѥла (γιζλα) = ζλατο (γιζλοβα > ζλοβα).
6.3 Κεράςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεραςοχϊρι Ευρυτανίασ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 1α1.11.
6.4 Λάςτοβο
Είναι το χωριό Χελιδόνα Ευρυτανίασ. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ lasht = δροςιά και ςθμαίνει περιοχι, όπου
επικρατεί πολφ δροςιά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα του
ζτουσ. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο λίγο πιο
ψθλά από ζναν παραπόταμο του Τρικεριϊτθ ποταμοφ και
μάλιςτα πολφ κοντά ςτο ςθμείο όπου ςυμβάλλει με τον
Τρικεριϊτθ. Επομζνωσ, είναι αναμενόμενο να επικρατεί ςτθν
περιοχι αυτι πολφ δροςιά.
Τοπωνφμιο Lastovo υπάρχει και ςε ζνα μικρό νθςάκι τθ
Κροατίασ.
6.5 Τζρνοβο
Το ςθμερινό χωριό Ραπαδιά Ευρυτανίασ. Μδια εξιγθςθ
όπωσ ςτο 1α1.29.
6.6 Χορίγκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κζδρα Ευρυτανίασ, κοντά ςτα
ςφνορα με το νομό Καρδίτςασ.
Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ κοφρου = ρζω, απορρζω
και κου = με, ςυν (κουροφκουβο > κορίκοβο > χορίκοβο >
χορίγκοβο), δεδομζνου ότι το Ραλιοχορίγκοβο (αρχικό
χωριό δίπλα ςτα Κζδρα) βρίςκεται ςε κατθωορικό αυχζνα,
που ςυναπορρζει τα νερά τθσ ευρφτερθσ ανάντθ περιοχισ ςε
παραπόταμο του Αχελϊου.
Επίςθσ, υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Κορίκιςτα, που
είναι το ςθμερινό χωριό Καταβόκρα Ευρυτανίασ. Και θ
περιοχι αυτι είναι ζνασ κατθωορικόσ αυχζνασ, που
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ςυναπορρζει τα νερά μεγάλθσ ανάντθ περιοχισ
(ςυγκεκριμζνα πζντε *5+ ανάντθ μικρότερων αυχζνων) ςε
παραπόταμο του Τρικεριϊτθ, ο οποίοσ χφνεται ςτθ λίμνθ των
Κρεμαςτϊν.
6.7 Χρφςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Χρφςοβο Ναυπακτίασ. Σφμωωνα
με τοπικι ιςτορία: «Ψο Χρφςοβο είναι χτιςμζνο ςε κζςθ είναι
αμωικεατρικι και βλζπει όλθ τθν θμζρα τον ιλιο. Είναι
χτιςμζνο κυριολεκτικά μζςα ςτο πράςινο όπωσ άλλωςτε και
όλα τα χωριά τθσ ορεινισ Ραυπακτίασ. Ψο χωριό βρίςκεται ςε
υψόμετρο 655 μζτρα περίπου πάνω απο τθ κάλαςςα. Θ
ίδρυςθ του χωριοφ, όπωσ είναι γνωςτό απο τισ ελάχιςτεσ
ιςτορικζσ πθγζσ ανάγεται περίπου ςτον 10ο αιϊνα μ.Χ. Χτα
μζςα του 16ου αιϊνα το ςυναντάμε ςε ζγγραωα τθσ εποχισ
με το όνομα Χίρςοβο.
Χτθν επανάςταςθ του 1821 οι Χρυςοβίτεσ ςυμμετείχαν
ενεργά με όλεσ τουσ τισ δυνάμεισ. Αρκετοί ζλαβαν μζροσ ςε
πολλζσ μάχεσ και πολλοί ζδωςαν τθ ηωι τουσ για τθν
πατρίδα, όπωσ ωαίνεται από καταλόγουσ πεςόντων του
1821.Ψο χωριό Χρφςοβο ζχει ςτθν περιοχι του και ζνα πολφ
ςπουδαίο ιςτορικό μνθμείο. Είναι ο Ραόσ του Χωτιροσ, ο
οποίοσ ζχει απομείνει από το Ποναςτιρι του Χωτιροσ που
χτίςκθκε περίπου το 13ο αιϊνα.
Από γραπτζσ πθγζσ το Ποναςτιρι αυτό χτίςκθκε από το
Ποναςτιρι τθσ Βαρνάκοβασ και ιταν μετόχι του. Από το
κζντρο του χωριοφ και με κατεφκυςνθ νοτιοδυτικά ξεκινάει
αγροτικό δρόμοσ, ο οποίοσ μετά από διαδρομι 4 χιλιομζτρων
ωκάνει ςτο προαφλιο ενόσ μικροφ παλαιοφ Ραοφ, τθν
Χωτιρω, όπωσ τθν αποκαλοφν οι ντόπιοι. Αν ειςζλκεισ μζςα
ςτο Ραό αυτό κα νιϊςεισ κάτι το διαωορετικό. Ψο
λικόςτρωτο δάπεδο, το λικόκτιςτο τζμπλο, θ πζτρινθ Αγία
Ψράπεηα και πάνω απο όλα ο αγιογραωικόσ διάκοςμοσ των
τοίχων κα ςου δϊςουν να καταλάβεισ ότι εδϊ πάμε πολφ
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πίςω ςτθν ιςτορία. Ψισ αγιογραωζσ του Ραοφ μελζτθςε θ
αρχαιολογία δια του κακθγθτοφ Υ. Οαηαρίδθ ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του 60.
Θ μελζτθ αυτι απζδειξε ότι θ αγιογράωθςθ ζγινε ςε
τζςςερισ χρονικζσ περιόδουσ: Αϋ περίοδοσ 1270 μ.Χ., Βϋ
περίοδοσ 1400 εωσ 1500 μ.Χ., Γϋ περίοδοσ τον 16ο αιϊνα και
Δϋ περίοδοσ γφρω ςτο 1629 μ.Χ.
Θ αναωορά του κ. Οαηαρίδθ ζχει ωσ εξισ: Σ αρμονικόσ
ςυνδυαςμόσ
μιασ
μεγάλθσ
ποκιλίασ
χρωματικϊν
διαβακμίςεων, θ ςτακερότθσ θ ακρίβεια του ςχεδίου και θ
ςφνκεςισ των ςκθνϊν κακιςτοφν τθ “Χωτιρω” ζνα ςθμαντικό
μνθμείο, ςτο οποίο αντιπροςωπεφεται θ Βυηαντινι
ηωγραωικι πολλϊν αιϊνων.»
Φαίνεται λοιπόν πικανό ότι το Χρφςοβο πιρε το όνομά
του, επειδι κα ιταν παλιό και ςθμαντικό χωριό ςε ςχζςθ με
τα άλλα χωριά τθσ γφρω περιοχισ.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
6.1 Αραχοβίςτα
Ο εν λόγω οικιςμόσ κα πιρε αυτό το όνομα, επειδι
πικανόν οι κάτοικοί του κα προζρχονταν από κάποια
Αράχοβα (Αράχοβα > Αραχοβίτςα > Αραχοβίςτα).
6.2 Βελτςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λικοχϊρι Ευρυτανίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1β1.6.
6.3 Ερκίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Βλαχζρνα Ευρυτανίασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ άρκου = τόξο (αρκίτςα >
ερκίτςα). Ρράγματι, ο ομϊνυμοσ οικιςμόσ είναι χτιςμζνοσ
ςτθν κορυωι αυχενικοφ τόξου, που διαρρζει ο Αρβανίτθσ
ποταμόσ, ο οποίοσ χφνεται ςτον Τρικεριϊτθ και ςτθ ςυνζχεια
ςτθ λίμνθ Κρεμαςτϊν.
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6.4 Ηελενίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρραςιά Ευρυτανίασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ зеленичние (ηελενίτςνιε) = λάχανα.
6.5 Κορίκιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καταβόκρα Ευρυτανίασ. Μδια
εξιγθςθ όπωσ ςτο 6α6.6.
6.6 Σιβίςτα
Βριςκόταν κοντά ςτο ςθμερινό χωριό Ρρατοβοφνι
Ευρυτανίασ. Θ Σιβίςτα είναι ςιμερα βυκιςμζνθ κάτω από τα
νερά τθσ λίμνθσ Κρεμαςτϊν. Ρικανόν προζρχεται από τθ
βλάχικθ λζξθ ςίβου = τεωρϊδθσ, ςταχτισ. Υπάρχει, επίςθσ,
τοπωνφμιο Σιβίςτα ςτθν Κορινκία, που είναι το ςθμερινό
χωριό Φενεόσ.
6.7 Τςεκλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σκοπιά Ευρυτανίασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ τςζρκλιου = ςτεωάνι βαρελιοφ (τςερκλίςτα >
τςεκλίςτα), δεδομζνου ότι το ομϊνυμο χωριό είναι χτιςμζνο
πάνω ςτθν κορυωι τοξοειδι αυχζνα.
6.8 Φραγκίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φραγκίςτα Ευρυτανίασ. Θ
άποψθ ότι το όνομα αυτό προζρχεται από τουσ Φράγκουσ
είναι μάλλον λανκαςμζνθ. Ζτςι ονομάςτθκαν ςυλλιβδθν οι
δυτικοί επιδρομείσ που ειςζβαλλαν μετά τον 10ο αιϊνα ςτθν
Ελλάδα. Είναι απίκανο, όμωσ, να αποίκιςαν με τζτοιο τρόπο
το χωριό και αυτό να εξελίχκθκε ωσ ζνα ωραγκοχϊρι,
δθλαδι δυτικό. Τα ιςτορικά ςτοιχεία δεν αποδεικνφουν
πουκενά κάτι τζτοιο, ενϊ ιδιαίτερα τα πολιτιςμικά, τα οποία
δεν διαωζρουν ςε τίποτα από τα άλλα γειτονικά χωριά, το
αποκλείουν εντελϊσ.
Σφμωωνα με άλλθ γνϊμθ, θ ακμι του χωριοφ και ο
κοςμοπολίτικοσ χαρακτιρασ των κατοίκων τθσ οδθγεί ςτθ
λζξθ φραγγίδα, που ςτο Μεςαίωνα ςιμαινε τα προνόμια και
τισ ελευκερίεσ που παρζχοντο ςε κάποιο τόπο.
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Κατά τθν άποψι μασ ωαίνεται ορκότερθ θ ερμθνεία, θ
οποία ςχετίηεται με τθ βλάχικθ λζξθ φράνγκου = κραφω,
ςυντρίβω, που ςθμαίνει ότι ςχετίηεται με πικανζσ κραφςεισ κατολιςκιςεισ του εδάωουσ τθσ εν λόγω περιοχισ. Ασ μθν
ξεχνάμε ότι θ Φραγκίςτα είναι χτιςμζνθ ςε πλαγιά βουνοφ
με πολλά νερά και ότι τα πρανι που διαβρζχονται από
πολλά νερά είναι πάντοτε επιρρεπι ςε κραφςεισ κατολιςκιςεισ.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
6.1 Αραχοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρετράλωνον Ευρυτανίασ.
Φαίνεται ότι προιλκε από κάποια Αράχοβα τθσ Ευρυτανίασ
και γι’ αυτό ονομάςτθκε Αραχοβίτςα, δθλαδι Μικρι
Αράχοβα.
6.2 Γρανίτςα
Είναι το ςθμερινό ομϊνυμο χωριό Γρανίτςα Ευρυτανίασ.
Μδια εξιγθςθ με το 1γ1.12.
6.3 Δόμνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δομνίςτα Ευρυτανίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 4γ4.6.
6.4 Καρίτςα
Είναι τα ομϊνυμα ςθμερινά χωριά Άνω & Κάτω Καρίτςα
Ευρυτανίασ. Μδια εξιγθςθ με το 1γ1.17.
6.5 Κρατςίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ιτζα Ευρυτανίασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ κρεάκου = το άναντεσ, τόποσ απόκρθμνοσ
(κρεακίτςα > κρακίτςα > κρατςίτςα). Ρράγματι, το εν λόγω
χωριό βρίςκεται ςε ψθλό μζροσ (μζςο υψόμετρο 700μ.) και
ζχει πανοραμικι κζα.
6.6 Σζλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καςτανοφλα Ευρυτανίασ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ село(ςελο) = αγρόσ. Υπάρχει,
επίςθσ, τοπωνφμιο Σελίτςα ςτθν Αχαΐα, που είναι το
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ςθμερινό χωριό Κάτω Φτζρθ Αιγιαλείασ.
***

7. Ρεριοχι Τρικάλων - Καρδίτςασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εκατόν είκοςι δυο (122)
κφρια ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκατζςςερα (14) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Επτά (7) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ρζντε (5) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
7.1 Γάβροβο
Είναι τθ ςθμερινό χωριό Γάβροσ Καλαμπάκασ. Μδια
εξιγθςθ με το 4α4.3.
7.2 Γκλόγκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθ
βορειοδυτικι περιοχι του νομοφ Τρικάλων. Μδια εξιγθςθ με
το 4α4.5.
7.3 Κοφρςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελλθνόκαςτρο Τρικάλων.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ κροφςου = μουςμουλιά
(κροφςοβο > κοφρςοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου
ευδοκιμεί θ μουςμουλιά.
7.4 Κράτςοβο
Είναι θ κορυωι του όρουσ Χάςια με υψόμετρο 1.564μ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ κρεάςτα = το λοωίο του
πετεινοφ αλλά και ράχθ βουνοφ (κρεάςτοβο > κράςτοβο >
κράτςοβο). Ρράγματι, το Κράτςοβο ωσ κορυωι των Χαςίων
μοιάηει με λοωίο του εν λόγω βουνοφ.
7.5 Λιάςκαβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρετρωτό Καρδίτςασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ λαζςκου = μαυρίηω και μεταωορικά
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ςκοτεινιάηω (λαζςκοβο > λιάςκοβο > λιάςκαβο) και ςθμαίνει
περιοχι, θ οποία είναι ανιλια και άρα ςκιερι για πολλζσ
ϊρεσ τθ μζρα. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςε ζνα
ευρφ αυχζνα ανάμεςα ςε δυο λοωοςειρζσ που τρζχουν θ μια
ανατολικά και θ άλλθ δυτικά του χωριοφ, με αποτζλεςμα να
υπάρχει αργι ανατολι και γριγορθ δφςθ του ιλιου, άρα
περιοριςμζνθ θλιοωάνεια.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμια:
i)Λιάςκοβο, που είναι το ςθμερινό χωριό Μεςοχϊρι
Φκιϊτιδασ, χτιςμζνο ςτθν κορυωογραμμι λοωοςειράσ με
βορινό προςανατολιςμό, θ οποία, όμωσ, βρίςκεται ςτθ βάςθ
άλλθσ ψθλότερθσ βουνοκορωισ, που υψϊνεται νότια του
χωριοφ με αποτζλεςμα τισ μζρεσ του χειμϊνα, όταν ο ιλιοσ
βρίςκεται χαμθλότερα ςτον ορίηοντα, να υπάρχει
περιοριςμζνθ θλιοωάνεια.
ii)Λιαςκοβζτςι, είναι το ςθμερινό βλάχικο χωριό του
κεντρικοφ Ηαγορίου Λεπτοκαρυά, το οποίο επίςθσ βρίςκεται
μζςα ςε αυχζνα, με αποτζλεςμα να είναι και εκεί
περιοριςμζνοσ ο χρόνοσ θλιοωάνειασ.
iii)Lyaskovo(οικιςμόσ) ςτθ νότια Βουλγαρία, κοντά ςτα
ελλθνικά ςφνορα, που βρίςκεται μζςα ςε βακφ αυχζνα, και
επομζνωσ είναι τοποκεςία χωρίσ πολφ θλιοωάνεια.
iv)Lyaskovo(χωριό) ςτθ νότια Βουλγαρία, που βρίςκεται
ςε κοίλωμα, το οποίο περιβάλλεται ανατολικά, νότια και
δυτικά από βουνοκορωζσ, και επομζνωσ ζχει περιοριςμζνθ
διάρκεια θλιοωάνειασ.
v)Lyaskovo(χωριό) ςτθ νότια Βουλγαρία, πολφ κοντά ςτθ
Στενιμαχο, που βρίςκεται ςε κοίλωμα, το οποίο
περιβάλλεται βόρεια, νότια και δυτικά από βουνοκορωζσ,
και επομζνωσ ζχει περιοριςμζνθ θλιοωάνεια.
vi)Lyaskovo (χωριό) ςτθ κεντρικι Βουλγαρία (περιοχι
Στάρα Ηαγόρα), που βρίςκεται ςε βακφ αυχζνα και επομζνωσ
είναι τοποκεςία με περιοριςμζνθ θλιοωάνεια.

153

Αξίηει να επιςθμανκεί ότι τα τζςςερα(4) τελευταία
τοπωνφμια, που ανικουν ςιμερα ςτθ Βουλγαρία, βρίςκονται
ςχετικά κοντά το ζνα με το άλλο, ειδικά τα τρία εξ αυτϊν
ςχθματίηουν μεταξφ τουσ ζνα νοθτό τρίγωνο (με πλευρζσ
72Κm, 38Km και 48 Km), ενϊ το τζταρτο Lyaskovo απζχει
από τθν κορυωι του προθγοφμενου τοπωνυμικοφ τριγϊνου
72Km.
Αυτό δείχνει ότι ο ονοματοκζτθσ τουσ ιταν πικανόν
κοινόσ, ίςωσ Βλάχοι νομάδεσ, οι οποίοι τουσ προθγοφμενουσ
αιϊνεσ ειςζρχονταν ςυχνά και διζμεναν ςτθν περιοχι αυτι
που ςιμερα ανικει ςτθ Βουλγαρία.
7.6 Λιμπόχοβο
Βρίςκεται ςτθν περιοχι Μαλακαςίου Τρικάλων, είναι ο
οικιςμόσ Καλυβοχϊρι του ςθμερινοφ χωριοφ Ραναγιά20
Τρικάλων. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.14.
7.7 Μζλοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι
Τρικάλων. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μζλιου = κεχρί και
ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί το κεχρί.
7.8 Μυρόκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μυρόφυλλο Τρικάλων. Είναι
χτιςμζνο ςτισ ανατολικζσ πλαγιζσ των Τηουμζρκων, με
υψόμετρο 700μ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ μφρου (δάνειο από τθν ελλθνικι) = μφρο και
ςθμαίνει κτθνοτροωικι περιοχι, θ οποία ευωδιάηει λόγω
των πολλϊν λουλουδιϊν που ωφονται εκεί.
β)Τθν αλβανικι λζξθ mir = καλό, που ςθμαίνει καλι
περιοχι. Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο Μφροβο, που είναι το
ςθμερινό χωριό Ελλθνικό Κιλκίσ. Ρρόκειται για ζνα όμορωο
20

Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων”): ο εν λόγω οικιςμόσ ιταν βλάχικοσ. Μάλιςτα
από κάποιο βυηαντινό χρυςόβουλο ζχουμε τθν πλθροωορία για τθν
φπαρξθ, το 1322, του Μοναςτθριοφ τθσ Ραναγίασ ςτο Λιμπόχοβο.
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ακριτικό χωριό του Κιλκίσ, χτιςμζνο ςτισ πλαγιζσ του ορεινοφ
όγκου των Κρουςίων, με υψόμετρο 710μ.
7.9 Πςτροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγναντιά Καλαμπάκασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ οφςτουρου = επικαίω (ουςτοφροβο >
οφςτροβο > όςτροβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου είχε
ςυμβεί πυρκαγιά.
Ρράγματι, το χωριό Αγναντιά βρίςκεται ςτθν
κορυωογραμμι λοωοςειράσ ιπιασ κλίςθσ εν μζςω
καλλιεργιςιμων εκτάςεων, οι οποίεσ ωαίνεται ότι ζχουν
προζλκει από ''αωανιςμό'' (πικανόν με κάψιμο) τθσ γφρω
δαςϊδουσ ζκταςθσ.
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν, επίςθσ, τοπωνφμια:
i)Πςτροβο (θ ςθμερινι κωμόπολθ Άρνιςςα Ρζλλασ),
δίπλα ςτθ Βεγορίτιδα λίμνθ.
ii)Ostrov (πόλθ) ςτθ ουμανία, δίπλα ςτον ποταμό
Δοφναβθ.
iii)Ostrovo (χωριό) ςτθ Σερβία, δίπλα ςτον Δοφναβθ.
iv)Ostrovo (χωριό) ςτθν Κροατία, δίπλα ςε ποτάμι.
v)Οstrovo (πόλθ) ςτθ Βουλγαρία, δίπλα ςε μικρό ποτάμι.
Τα τελευταία πζντε (5) τοπωνφμια ζχουν ςίγουρα ςλαβικι
ρίηα. Συγκεκριμζνα, προζρχονται από τθν παλαιοςλαβικι
λζξθ οstrov = νθςί.
Ρράγματι, απζναντι από τθν Άρνιςςα (Πςτροβο) και μζςα
ςτθ Βεγορίτιδα λίμνθ υπάρχει κάποιο νθςάκι. Επίςθσ,
υπάρχει κάποιο μικρό νθςί απζναντι και από το Ostrovo
Σερβίασ και από το Ostrov ουμανίασ, μζςα ςτο Δοφναβθ
ποταμό. Τζλοσ, ςτο Ostrovo Κροατίασ, ο ποταμόσ που
περνάει από εκεί, ςχθματίηει τόςο ζντονθ κλάςθ, που
ωαίνεται να ςχθματίηει νθςί. Και ςτο Ostrovo Βουλγαρίασ,
λόγω τθσ ροισ του παρακείμενου ποταμοφ, ζχουν
ςχθματιςτεί ςε κοντινζσ ςχετικά κζςεισ δυο κφλακεσ ςαν
μικρά νθςιά.
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7.10 άκοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Ψακοχϊρι Καρδίτςασ,
που προζκυψε από μεταωορά του παλιοφ χωριοφ ςτθ νζα
τοποκεςία του, λόγω πλθμμυρϊν. Ρικανόν ςχετίηεται με τθ
ςλαβικι λζξθ рaк(ρακ) = καβοφρι και ςθμαίνει τόποσ με
καβοφρια. Υπάρχει και το ςυναωζσ τοπωνφμιο ακίςτα, που
είναι ο εγκαταλελειμμζνοσ ςιμερα οικιςμόσ Κατάχλωρον
Νευροκοπίου, κοντά ςτθν Αχλαδομθλιά Δράμασ.
7.11 άχοβο
Είναι θ ςθμερινι Καςτανιά Τρικάλων. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
7.12 Σμόκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λουτροπθγι Καρδίτςασ.
Βρίςκεται ςτισ κατάωυτεσ πλαγιζσ των Αγράωων, με
υψόμετρο 740μ. Μδια εξιγθςθ που δόκθκε ςτο 1α1.26.
7.13 Τοφρναβο
Το ςθμερινό χωριό Χρυςαυγι Τρικάλων. Μδια εξιγθςθ
που δόκθκε ςτο 1α1.29.
7.14 Τηερνίτςοβο
Το τοπωνφμιο αυτό ςφμωωνα με τον Max Vasmer
βρίςκεται ςτθν περιοχι Καλαμπάκασ. Ρικανόν από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ τηζρου = κρφο, παγωνιά, νίτςι =
κακόλου και ςθμαίνει κτθνοτροωικι περιοχι με ςχετικά
ιπιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ(χειμαδιό).
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχει τοπωνφμιο (χωριό) με το
όνομα Chernichevo ςτθ Νότια Βουλγαρία, κοντά ςτα
ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα, με χαμθλό υψόμετρο, άρα
λογικά κα μποροφςε και αυτό να χρθςιμεφει για χειμαδιό.
β)Από τθ βλάχικθ λζξθ τςερνίτςιου (ςλαβικι ρίηασ
чрничие) = μουριά, που παράγει μαφρα μοφρα
(τςερνίτςιοβο > τςερνίτςοβο > τηερνίτςοβο) και ςθμαίνει
περιοχι με μουριζσ.
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β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
7.1 Βενδίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμάραντο Καλαμπάκασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ βζντου = βλζπω, δεδομζνου ότι είναι
χτιςμζνο ςτο επάνω μζροσ μεγάλθσ πλαγιάσ και ζχει
εξαιρετικι κζα.
7.2 Βετςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεςοχϊρα Τρικάλων. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ βζςτςιου = μάλλινο ζνδυμα (βεςτςίςτα
> βετςίςτα), επειδι ίςωσ ςτο χωριό αυτό ζωτιαχναν ςτα
παλιότερα χρόνια ωραία μάλλινα ενδφματα ι διαωορετικά
(μεταωορικά) λόγω τθσ μεγάλθσ ωυτοκάλυψθσ τθσ περιοχισ.
7.3 Βοφνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελλθνόκαςτρο Καρδίτςασ.
Βρίςκεται ςε υψόμετρο 550μ. και ζχει εντυπωςιακι κζα
προσ τθν πλευρά τθσ Ρίνδου. Μάλλον από τθ λζξθ βουνό,
δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςτα ριηά
βουνοςειράσ.
7.4 Γραλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελλθνόπυργοσ Καρδίτςασ.
Μςωσ αρχικά ονομαηόταν Κραλίςτα ( > Γραλίςτα), οπότε ςε
αυτι τθν περίπτωςθ προζρχεται από τθν παλιά
ονομαςία Ξράλθ ι Ξράλι, που είναι ξενικισ προζλευςθσ,
ςλαβικισ, με διττι μάλλον ςθμαςία. Με τον όρο "κράλθσ" ι
"κιράλθσ" εννοείται ο "βαςιλιάσ". Μπορεί, όμωσ, αυτόσ ο
όροσ να πρόκειται για απλό επϊνυμο οικογζνειασ, που ίςωσ
κατοίκθςε ςτθν περιοχι.
Να ςθμειωκεί, επίςθσ, ότι Κράλθσ είναι ςλαβικόσ τίτλοσ,
αντίςτοιχοσ προσ εκείνον του θγεμόνα ι του βαςιλιά. Στα
ρωςικά απαντά ωσ κορόλ, ςτα πολωνικά ωσ κρολ, ςτθ
γλϊςςα των μαγιάρων ωσ κίραλι και ςτθ λικουανικι ωσ
κοράλιουσ.
Στθν παλαιά βορειογερμανικι γλϊςςα θ λζξθ απαντά ωσ
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charal και ςθμαίνει το δυνατό άντρα· από αυτιν προιλκε
κατόπιν το όνομα Κάρολοσ. Οι Τοφρκοι ονόμαηαν κράλ κάκε
βαςιλιά, που δεν ιταν μουςουλμάνοσ, ενϊ οι Βυηαντινοί
αποκαλοφςαν ζτςι κυρίωσ τουσ θγεμόνεσ τθσ Σερβίασ.
Σφμωωνα με τοπικι παράδοςθ: «ςτο ςλαβικό βαςίλειο
των Ψρικάλων κατοικοφςε μια πριγκίπιςςα με το όνομα
Γκριαλίτςα ι Ξραλίτςα, που μαγεμζνθ από τθ κζα τθσ
απζναντι βουνοκορωισ των Αγράωων παρακζριηε ςτο χωριό
κάκε καλοκαίρι, το οποίο με μικρι παραλλαγι πιρε το όνομά
τθσ και ςτο οποίο κατζωυγε για προςταςία, όταν το βαςίλειο
των Ψρικάλων καταλφκθκε από τουσ Ψοφρκουσ το 1396.»
7.5 Γράλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεγάλθ Ρζτρα Καρδίτςασ. Μδια
εξιγθςθ με 7β7.4.
7.6 Μπουκοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανκθρό Καρδίτςασ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ бук (μπουκ) = είδοσ δζνδρου, οξιά, επειδι
ςτο μζροσ αυτό ευδοκιμεί θ οξιά.
7.7 Ντοφγκλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τρίλοφο Καρδίτςασ. Ρικανόν
ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ ντοφκου = πορεφομαι /
ντοφκα = μετάβαςθ, λε = αχ, δεδομζνου ότι είναι εξαιρετικά
δφςκολθ θ πρόςβαςθ απ’ όλεσ τισ πλευρζσ ςε αυτό το μζροσ,
το οποίο βρίςκεται ςτα ορεινά τθσ Αργικζασ Αγράωων.
Υπάρχει, επίςθσ, το ςυναωζσ τοπωνφμιο Δοφχλιςτα, που
είναι το ςθμερινό χωριό Δολίχθ Ελαςςόνασ (ντοφκλιςτα >
δοφχλιςτα). Θ ερμθνεία αυτι είναι ορκι, εωόςον το χωριό
αυτό προιλκε από μεταωορά κάποιου οικιςμοφ, που αρχικά
κα βριςκόταν ςε ορεινι δφςβατθ περιοχι π.χ. του Ολφμπου
ι των Αγράωων.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
7.1 Γλογοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Θερινό Καρδίτςασ. Μδια εξιγθςθ
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με το 4α4.5.
7.2 Δρανίτςα
Είναι τα ςθμερινά χωριά (Άνω, Κάτω) Κτθμζνθ
Καρδίτςασ. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.6.
7.3 Καρδίτςα
Εκτόσ από τθν Καρδίτςα Κεςςαλίασ υπάρχει τοπωνφμιο
Καρδίτςα, ςτθ Βοιωτία, που είναι το ςθμερινό χωριό
Ακραίφνιο Βοιωτίασ. Το "Ξαρδίτςα" κεωρείται κατά μια
εκδοχι παραωκορά του ςλαβικοφ градиште(γκράντιςτε) =
ωροφριο, μόνο που ςτθ Καρδίτςα τθσ Κεςςαλίασ δεν ζχει
εντοπιςτεί διαχρονικά κάποια ωρουριακι καταςκευι.
Σφμωωνα με άλλθ εκδοχι, θ ονομαςία τθσ πόλθσ τθσ
Καρδίτςασ προζρχεται από τθν λζξθ "καρυδιά - καρυδίτςα"
που με τθν κεςςαλικι προωορά ζγινε "Ξαρδίτςα". Συναωζσ
είναι και το τοπωνφμιο Γάρδιτςα, που είναι το ςθμερινό
χωριό Ρεριβόλια, το οποίο ανικει ςτθν Θλεία.
Σφμωωνα, όμωσ, με τοπικι ιςτορία, δεν ζχει εντοπιςτεί
διαχρονικά κάποια ωρουριακι καταςκευι ςτθν περιοχι
αυτι, μάλιςτα το εν λόγω χωριό βρίςκεται κτιςμζνο ςε
αυχζνα. Κατά τθν γνϊμθ μασ το υπόψθ τοπωνφμιο, πικανόν,
ςχετίηεται με τθ λατινικι λζξθ cardo που, μεταξφ των άλλων,
ςθμαίνει κεωάλαιο, ακμι, δεδομζνου ότι θ Καρδίτςα τθσ
Κεςςαλίασ βρίςκεται ςε εφωορθ πεδινι περιοχι και από τα
παλιότερα χρόνια ιταν ςε ακμι δθλαδι πλοφςια. Και το
Ακραίωνιο Βοιωτίασ πρζπει επίςθσ να ιταν πλοφςιο και ςε
ακμι ςε ςχζςθ με τα άλλα γφρω χωριά, δεδομζνου ότι είχε
υπό τθν κατοχι και ιδιοκτθςία του μεγάλθ πεδινι ζκταςθ.
Μςωσ το ίδιο να ςυνζβαινε και με τθ Γάρδιτςα Θλείασ.
7.4 Μερίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Οξφνεια Καλαμπάκασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ μζρου = μθλιά, που ςθμαίνει περιοχι
όπου ευδοκιμοφν μθλιζσ.
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7.5 Τολπίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαϊδεμζνθ Τρικάλων. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ долой (ντολόι) = κάτω, με τθν ζννοια
τθσ κοιλότθτασ, του βακουλϊματοσ (ντολοβίτςα > ντολβίτςα
> ντολπίτςα > τολπίτςα), δεδομζνου ότι θ υπόψθ τοποκεςία
μοιάηει με βακοφλωμα, αωοφ είναι πεδινι ζκταςθ που
περιβάλλεται από χαμθλοφσ λόωουσ.
***

8. Ρεριοχι Λάριςασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν τριάντα οκτϊ(38) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Τρία(3) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
8.1 Γκλίκοβο
Είναι το χωριό Σαραντάποροσ Ελαςςόνασ. Μδια εξιγθςθ
όπωσ ςτο 4α4.5. Επίςθσ, πικανόν να ςχετίηεται με τθν
βλάχικθ λζξθ γκουλίρε = απογφμνωςθ (γκουλίρκοβο >
γκουλίκοβο > γκλίκοβο), επειδι βρίςκεται ςτα ριηά βουνοφ
με όχι ιδιαίτερθ ωυτοκάλυψθ.
8.2 Σάντοβο
Είναι το πεδινό χωριό Καλλικζα Ολφμπου(Ελαςςόνασ), το
οποίο κατά τθ διάρκεια τθσ τουρκοκρατίασ υπιρξε τοφρκικο
τςιωλίκι. Ρικανόν από τθν παλαιοςλαβικι λζξθ сад(ςαντ) =
ωυτό και ςθμαίνει περιοχι με άωκονθ βλάςτθςθ. Σφμωωνα
με τον Fallmerayer υπιρχε:
i)Υδρωνφμιο Σάντοβα και ςτθν Ρελοπόννθςο (κάπου ςτθν
περιοχι του Ταψγετου), που αναωερόταν ςυγκεκριμζνα ςε
κάποιο ρυάκι.

160

ii)Συναωζσ τοπωνφμιο Σάιδοβα ςτθν περιοχι τθσ
Μεςςθνίασ.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο:
α)Sadovo (πεδινό χωριό) ςτθ Βουλγαρία.
β)Sadovo ςτθν Κροατία, ςε κατάωυτθ πλαγιά.
γ)Sadovo (πεδινό χωριό) ςτθ ωςία (ςτθν Ρεριωζρεια του
Καλίνιγκραντ).
β) Με κατάλθξθ - ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
8.1 Γοφνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμυγδαλιά Λάριςασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ γκουλιςάνου (ςλαβικισ ρίηασ) = γυμνόσ
(γκουλίνιςτα > γκοφλνιςτα > γκλοφνιςτα > γλοφνιςτα >
γοφνιςτα), κακόςον βρίςκεται ςτα ριηά γυμνοφ λόωου.
Συναωζσ τοπωνφμιο είναι θ Γλοφνιτςα, το ςθμερινό χωριό
Δρυμαία Λοκρίδασ. Να ςθμειωκεί ότι οι πίςω γφρω λόωοι
από το εν λόγω χωριό είναι γυμνοί, χωρίσ δθλαδι ιδιαίτερθ
βλάςτθςθ.
8.2 Δελίνιςτα
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Γεράνια Ελαςςόνασ.
Ρικανόν από τθν τοφρκικθ λζξθ Ντελι, που δείχνει ίςωσ
κάποιον Τοφρκο τςιωλικά τθσ υπόψθ περιοχισ με το όνομα
αυτό (Ντελίνιςτα > Δελίνιςτα).
8.3 Δοφχλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δολίχθ Ελαςςόνασ. Μδια εξιγθςθ
με το 7β7.7.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι τισ ςυναφείσ τθσ
8.1 Μπεςιριτςά/Μπιςιριτςά
Είναι το χωριό Άκρθ, που ςιμερα ανικει ςτο νομό
Λάριςασ.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία: «Ψο χωριό ςχθματίςτθκε
γφρω ςτο 1860, όταν διάωοροι ακτιμονεσ πιγαν για δουλειά
ςτο μετόχι του μοναςτθριοφ τθσ Αγίασ Ψριάδασ Γιαννωτάσ ωσ
βοςκοί, αγρότεσ και ηευγάδεσ. Οζνε ότι το μοναςτιρι είχε
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2.000 γιδοπρόβατα. Πετά τθν απελευκζρωςθ το 1912 και
μζχρι το 1935 το χωριό ανικε ςτο μοναςτιρι, απ’ όπου και το
αγόραςαν οι ακτιμονεσ: χωράωια και δαςικι ζκταςθ. Ζνα
μεγάλο κομμάτι ζκταςθσ το αγόραςε το Οιβαδερό Ξοηάνθσ.»
Ρικανόν, μεταωορικά, από τθ βλάχικθ λζξθ μπιςίρε = “ο
αεριςμόσ” (μπιςιριτςά > μπεςιριτςά), επειδι ίςωσ
καταιγίηεται από ιςχυροφσ ανζμουσ, λόγω τθσ υψθλισ και μθ
υπινεμθσ κζςθσ του.
***

9. Ρεριοχι Μαγνθςίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαπζντε(15) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων δφο(2) ανικουν ςτθν
κατθγορία αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
9.1 Γορίτςα
Είναι περιοχι ανατολικά του Βόλου. Συγκεκριμζνα,
πρόκειται για λόωο που βρίςκεται ςτο εςωτερικό του μυχοφ
του Ραγαςθτικοφ κόλπου και ζχει πλιρθ ζλεγχο τθσ
κάλαςςασ, που απλϊνεται μπροςτά του. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ гора(γκόρα) = βουνό (γκορίτςα > γορίτςα),
οπότε γορίτςα = βουναλάκι, όπωσ πραγματικά είναι.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο Γορίτςα ςτθν Αρκαδία κακϊσ
και τα ςυναωι τοπωνφμια Άνω Γκόριτςα / Κάτω Γκόριτςα
ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ.
9.2 Μακρινίτςα
Είναι θ ωθμιςμζνθ Μακρινίτςα Ρθλίου. Ζχει ελλθνικι
ρίηα.
***

10. Ρεριοχι Φκιϊτιδασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν πενιντα ζξι(56) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Τζςςερα(4) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
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ii)Ρζντε(5) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
10.1 Κοφρνοβο
Είναι το Τρίλοφο Φκιϊτιδασ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ
λζξθ κόρνου = κρανιά (κόρνουβο > κοφρνοβο) και ςθμαίνει
περιοχι όπου ωφονται κρανιζσ.
10.2 Λιάςκοβο
Το Λιάςκοβο21 είναι το Μεςοχϊρι Φκιϊτιδασ. Θ ίδια
εξιγθςθ που δόκθκε ςτο 7α7.5.
10.3 Μοφηντροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεριβόλι Δυτικισ Φκιϊτιδασ.
Ρικανόν από τισ αλβανικζσ λζξεισ: muz = το ςοφρουπο, το
ςκοτάδι, dru = το δζντρο, το ξφλο και ςθμαίνει ςκιερι
δαςϊδθσ περιοχι. Ρράγματι, θ υπόψθ τοποκεςία βρίςκεται
ςτο βάκοσ αυχζνα με πολλά δζντρα, όπου λόγω των
διπλανϊν ορεινϊν όγκων ο ιλιοσ αργεί να ανατείλει και το
απόγευμα δφει γριγορα. Το εν λόγω χωριό πρζπει να ιταν
Βλαχοχϊρι (Αρβανιτόβλαχοι;), κακόςον βριςκόταν μζςα ςτον
ςυμπαγι πυρινα των Βλαχοχωριϊν τθσ Υπάτθσ.
10.4 Σμόκοβο
Είναι το χωριό Ρφργοσ22 Φκιϊτιδασ. Θ ίδια εξιγθςθ με το
1α1.26.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
10.1 Αβαρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μελιταία Δομοκοφ. Μδια εξιγθςθ
21

Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ
διαςπορά των Βλάχων”), με βάςθ αναωορά του Pouqueville το
Μεςοχϊρι Φκιϊτιδασ ιταν Βλαχοχϊρι και ανικε ςτθν ενότθτα των
Βλαχοχωριϊν τθσ Υπάτθσ.
22
Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ, ο.α., με βάςθ αναωορά του
Pouqueville, ο Ρφργοσ Φκιϊτιδασ ιταν Βλαχοχϊρι και ανικε ςτθν
ενότθτα των Βλαχοχωριϊν τθσ Υπάτθσ.
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με το 2γ2.1.
10.2 Βελίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τικορζα Λοκρίδασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1β1.6.
10.3 Γλοφνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δρυμαία Λοκρίδασ. Μδια εξιγθςθ
με το 8β8.1.
10.4 Δερνίτςα
Είναι το ςθμερινό ορεινό χωριό (με υψόμετρο 650μ.)
Τικρϊνιο Λοκρίδασ, που δεν διακζτει γφρω του
καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ
ντιρίνου = καταςτρζωω, καταπονοφμαι, ταλαιπωροφμαι,
βαςανίηομαι (ντιρινίτςα > ντιρνίτςα > ντερνίτςα > δερνίτςα).
10.5 Καΐτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μακρυράχθ Φκιϊτιδασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.17.
***

11.Ρεριοχι Εφβοιασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαεννζα(19) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων δφο(2) ανικουν ςτθν
κατθγορία αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
11.1 Βίςτριτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νζα Σιναςςόσ Λςτιαίασ. Το εν
λόγω τοπωνφμιο κα πρζπει να οωείλει το όνομά του ςτο
χείμαρρο που περνάει δίπλα ςτο χωριό, ο οποίοσ παλιότερα
κα λεγόταν Βίςτριτςα. Εξάλλου, το Βίςτριτςα είναι ζνα από
τα πλζον αμιγι ςλαβικά τοπωνφμια - ουςιαςτικά υδρωνφμια
ςτον ελλθνικό χϊρο.
Επίςθσ, Βίςτριτςα λεγόταν:
i)ο Λαδοπόταμοσ, παραπόταμοσ του Αλιάκμονα,
ii)ο Κναχοσ, παραπόταμοσ του Σπερχειοφ,
iii)ο Αςτραίοσ, παραπόταμοσ του Στρυμϊνα.
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Ρροζρχεται από τθ ςλαβικι λζξθ быстро (μπίςτρο) =
γοργόσ.
11.2 Γοργοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολφλοφο Λςτιαίασ. Ρικανόν από
τθν παλαιοςλαβικι λζξθ глогъ (γκλογκ) = ωυτό Κράταιγοσ
(Crataegus), γνωςτό ωσ Τρικουκιά, Μπουρμπουτηελιά, Ξανκι
Τςαμπουρνιά και Ξαγκακιά (γκλογκοβίτςα > γλογοβίτςα >
γρογοβίτςα > γοργοβίτςα) και ςθμαίνει περιοχι, όπου
ευδοκιμεί το εν λόγω ωυτό.
***

12. Ρεριοχι Φωκίδασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ςαράντα πζντε(45) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Ρζντε(5) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Εννζα(9) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
12.1 Αράχοβα
Είναι θ ςθμερινι Αράχοβα Ραρναςςοφ, που ανικει
ςιμερα ςτθ Βοιωτία. Λςχφουν όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο
κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο
- Άκοβα».
12.2 Βελοφχοβο
Ιταν το χωριό Κάλλιο Δωρίδασ, που κατακλφςτθκε από
τα νερά τθσ τεχνθτισ λίμνθσ Μόρνου. Εάν αρχικά θ ονομαςία
ιταν Μπελοφχοβο, τότε πικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ
бел(μπελ) = λευκόσ, που είναι όμωσ ςε χριςθ ςτθν αλβανικι
και ςτθ βλάχικθ γλϊςςα και ςθμαίνει περιοχι, που αςπρίηει
ςυχνά από τα χιόνια ι εκεί τρζχουν πολλά νερά.
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Συναωζσ είναι και το όνομα του βουνοφ Βελοφχι
(Τυμωρθςτόσ), επειδι αυτό ωαίνεται λευκό το χειμϊνα,
λόγω των χιονιϊν του.
12.3 Λοφτςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κόκκινο Δωρίδοσ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ λουτςζςκου = λάμπω (λουτςίτου = λαμπρόσ)
και ςθμαίνει περιοχι, όπου λάμπει ο ιλιοσ όλθ τθ μζρα.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτθν άνω ηϊνθ
μεςθμβρινισ πλαγιάσ μιασ ψθλισ βουνοκορωισ, κοντά ςτθ
λίμνθ του Μόρνου.
12.4 Σμόκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Δωρίδασ. Ρικανόν είναι το Σμόκοβο που
αναωζρεται, μεταξφ άλλων τοπωνυμίων, ςτα γραπτά τθσ
Άννασ τθσ Κομνθνισ, ότι ανικε ςτθν Επιςκοπι του Λεπάντο
(Ναυπάκτου), το οποίο δίνει ο Fallmerayer ςε υποςθμείωςθ
τθσ γνωςτισ εργαςίασ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το υπόψθ
τοπωνφμιο και πικανόν τα όμοιά του είχαν δοκεί ςτον
ελλθνικό χϊρο πριν το δωδζκατο (12ο) αιϊνα. Θ ίδια εξιγθςθ
με το 1α1.26.
12.5 Χοφμποβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
ευρφτερθ περιοχι τθσ Ελάτειασ Λοκρίδασ. Σιμερα ανικει ςτο
Νομό Βοιωτίασ. Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ humb =
γκρεμόσ, βάρακρο και ςθμαίνει περιοχι, που βρίςκεται
κοντά ςε γκρεμό ι ςε βάρακρο ι ςε πολφ κατθωορικι
πλαγιά.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
12.1 Κουκουβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλοςκοπι Ραρναςςίδοσ.
Ρικανόν από τθ λζξθ κοφκοσ. Υπάρχει, επίςθσ, το ςυναωζσ
τοπωνφμιο Κουκουβίτςα Θλείασ, που είναι το ςθμερινό
χωριό Κορυφι Θλείασ.
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γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
12.1 Αγκλαβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεριβόλι Δωρίδοσ. Ρικανόν από:
α)Τθ ρουμελιϊτικθ λζξθ άγκλασ (από τθ λζξθ αγκφλθ) =
κορωι από ζλατο, κομμζνθ ςε μάκροσ περίπου μιςό μζτρο
με πελεκθμζνα όλα τα οριηόντια κλωνάρια πλθν ενόσ, τον
οποίο χρθςιμοποιοφςαν οι τςοπάνθδεσ ςτθ ςτροφγκα για
κρεμάςτρα, δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό μοιάηει να είναι
κρεμαςμζνο ςτθν κορυωι μεγάλθσ πλαγιάσ και διακζτει
εξαιρετικι κζα.
β)Τθ λζξθ αγκλιά, που ςτθ ρουμελιϊτικθ διάλεκτο
ςθμαίνει νεροκολοκφκα (αγκλιαβίτςα > αγκλαβίτςα), επειδι
ίςωσ θ εν λόγω περιοχι διακζτει άωκονα νερά.
12.2 Βιτρινίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τολοφϊν Δωρίδοσ. Από το
“Χρονικό του Γαλαξειδιοφ” προκφπτει ότι θ Βιτρινίτςα
υωίςτατο, τουλάχιςτον, από τον 11ο αιϊνα.
Σφμωωνα με μια πλθροωορία, αρχικά, λεγόταν
Βετερανίτςα, πράγμα που ςθμαίνει ότι πικανόν ςχετίηεται
με τθ λατινικι λζξθ veteranus = παλαιόσ ςτρατιϊτθσ. Σε μια
τζτοια περίπτωςθ, ο οικιςμόσ αυτόσ κα είχε δθμιουργθκεί
από απόμαχουσ ςτρατιϊτεσ.
Επίςθσ, πικανό να προζρχεται από τθ ςλαβικι λζξθ
ветроносец(βετρονόςετσ) = ανεμοωόροσ, εάν θ εν λόγω
περιοχι καταιγίηεται ςυχνά από ιςχυροφσ ανζμουσ.
12.3 Βοςτινίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δάφνοσ Δωρίδοσ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μπουςτίνα = κερί αλλά και ηωϊκό λίποσ,
που παραγόταν από το βράςιμο του ξυνόγαλου, το οποίο
λαμβανόταν μετά τθν παραγωγι του αιγοπρόβειου
βοφτυρου και το οποίο χρθςιμοποιοφςαν οι νοικοκυρζσ ςτθν
παραςκευι ωαγθτϊν, όπωσ π.χ. πίτεσ (μπουςτινίτςα >
βουςτινίτςα > βοςτινίτςα), πράγμα που ςθμαίνει ότι το
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χωριό αυτό παριγαγε μεγάλεσ ποςότθτεσ βουςτίνασ.
β)Τθ ςλάβικθ λζξθ восточник (βοςτότςνικ) = ανατολικόσ,
επειδι ίςωσ ο εν λόγω οικιςμόσ βρίςκεται ανατολικά τθσ
Αρτοτίνασ, που ιταν από παλιά το πιο ςθμαντικό χωριό τθσ
γφρω περιοχισ.
12.4 Γαρδενίτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία τθσ
περιοχισ Αταλάντθσ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ
градина(γκραντίνα) = κιποσ (γκραντινίτςα > γκαρντενίτςα >
γαρδενίτςα). Επίςθσ υπάρχει τοπωνφμιο Γαρδενίτςα, που
είναι οικιςμόσ ςτο νομό Λακωνίασ και ανικει διοικθτικά ςτο
Διμο Ανατολικισ Μάνθσ.
12.5 Γουρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρυρά Ραρναςςίδοσ. Ρικανόν,
αρχικϊσ, λεγόταν Γκουρίτςα οπότε ςχετίηεται με τθ βλάχικθ
λζξθ γκοφρα = πθγι (βουνίςια).
12.6 Γρανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Διακόπι Δωρίδασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.12.
12.7 Κολοπετινίτςα
Το υπόψθ ομϊνυμο χωριό το 1927 πιρε το όνομα
Μονοδζνδρι, ενϊ το 1928 μετονομάςτθκε ςε Τριταία.
Ρικανόν ςφνκετθ από τθ βλάχικθ λζξθ κόλιου = όρχισ και τθ
λζξθ πετεινόσ που δείχνει, μεταωορικά, το αςιμαντο του
χωριοφ.
12.8 Μουςουνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μουςουνίτςα Φωκίδασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ μουςκόνιου = είδοσ κουνουπιοφ
(μουςκονίτςα > μουςονίτςα > μουςουνίτςα), κακόςον
διακζτει πυκνι βλάςτθςθ και νερά.
12.9 Σιγδίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρροςιλιο Ραρναςςίδασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ςικάτου = ξθρόσ, τραχφσ
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(ςικατίτςα > ςικτίτςα > ςιγτίτςα > ςιγδίτςα) και ςθμαίνει
ξθρόσ και τραχφσ τόποσ.
***

13. Ρεριοχι Βοιωτίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν είκοςι δφο(22) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Τζςςερα(4) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
13.1 Αράχοβα
Είναι θ Ραλαιά Αράχοβα(;) που βριςκόταν ςτο Ηεμενό
Βοιωτίασ. Λςχφουν όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο:
«Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
β) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
13.1 Αρβανίτςα
Είναι μια επίπεδθ τοποκεςία(οροπζδιο) ςτθν περιοχι του
Κυριακίου. Μδια εξιγθςθ με το 1γ1.3.
13.2 Γρανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λαφφςτιον Λεβαδείασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.12. Το εν λόγω χωριό πιρε το αρχικό του
όνομα είτε διότι οι πρϊτοι οικιςτζσ του προζρχονταν από
κάποια άλλθ Γρανίςτα, το πικανότερον αυτι τθσ Ευρυτανίασ,
είτε διότι βρίςκεται ςτο όριο ανάμεςα ςτθν πεδινι ζκταςθ
τθσ Κωπαΐδασ και ςτισ υπϊρειεσ του βουνοφ Λαωφςτιο που
αποτελεί απόλθξθ του Ελικϊνα.
13.3 Καρδίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ακραίφνιο Βοιωτίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 7γ7.3.
13.4 Σκλιβινίτςα
Είναι μια ομαλι τοποκεςία(διάςελο) που βρίςκεται ςτο
Ξεροβοφνι(Κίρφισ) απζναντι από τθν Αράχοβα Βοιωτίασ.
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Είναι άνυδρθ και επομζνωσ ακατάλλθλθ για οίκιςθ. Αυτό
ςθμαίνει ότι θ εν λόγω τοποκεςία δεν μπορεί να ςχετιςτεί με
κάποια ςκλαβθνία, δθλαδι παλιό ςλαβικό οικιςμό.
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ ςκζλε = ςκζλια
και βινίτα = ζλευςθ, ερχομόσ (ςκζλε + βινίτα > ςκ’λεβινίτα >
ςκλιβινίτα > ςκλιβινίτςα), που ςθμαίνει το μζροσ εν είδει
ανοικτϊν ςκελϊν (ευρφ ωαράγγι) από όπου ζρχεται κάποιοσ.
Ρράγματι θ τοποκεςία αυτι είναι θ μοναδικι και μάλιςτα
ανοικτι χαράδρα του Ξθροβουνιοφ που μοιάηει ςαν να ζχει
ανοίξει εκεί τα ςκζλια του το βουνό, απ’ όπου ωκάνεισ ςτθν
Αράχοβα ερχόμενοσ από το Δίςτομο και τθν Αντίκυρα.
Συναωι τοπωνφμια είναι:
i)Θ Σκλίβανθ, χωριό των Λωαννίνων, το οποίο επίςθσ
βρίςκεται ςε ομαλι τοποκεςία (διάςελο) και ςφμωωνα με
τοπικι πλθροωορία ςτερείται και αυτό πθγϊν νεροφ.
ii)Θ Σλίβενθ, το ςθμερινό χωριό Κορομθλιά Καςτοριάσ,
που το όνομά τθσ πικανόν ςχετίηεται με τθ ςλαβικι λζξθ
слив(ςλίβ) = λεκάνθ, διότι πράγματι θ Κορομθλιά Καςτοριάσ
βρίςκεται ςε κοιλάδα, τθν οποία διαρρζει ο ζνασ από τουσ
δυο κφριουσ παραπόταμουσ του Αλιάκμονα.
***

14. Ρεριοχι Αττικισ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαοκτϊ(18) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, και κανζνα δεν
ανικει ςτισ
κατθγορίεσ αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο, -ιςτα και
-ιτςα.
***

15. Ρεριοχι Κορινκίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εικοςιτζςςερα(24) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
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ii)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Τρία(3) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
15.1 Λζχοβα/θ
Είναι θ Μονι Λζχοβα/θσ, κοντά ςτο χωριό Κρυονζρι
Κορινκίασ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ леха(λζχα) =
πραςιά και ςθμαίνει περιοχι, που βρίςκεται ςε κατάωυτο
κοίλωμα - αυχζνα. Ρράγματι, το εν λόγω Μοναςτιρι
βρίςκεται μζςα ςε κατάωυτο αυχζνα και διακζτει
καλλιεργιςιμο τόπο. Επίςθσ, υπάρχει:
i)Λζχοβο Φλϊρινασ, χωριό χτιςμζνο ςε κατάωυτο αυχζνα,
που διακζτει πολλά νερά και καλλιεργιςιμο τόπο.
ii)Λζχοβο, που είναι το παλαιό χωριό Κραςοχϊρι
Σιδθροκάςτρου, το οποίο ανικε προπολεμικά ςτο Άγκιςτρο
Σερρϊν και μετά το Βϋ Ραγκόςμιο πόλεμο ζςβθςε από το
χάρτθ.
Ρικανόν από το χωριό αυτό οριςμζνοι κάτοικοι, κατά τθ
χάραξθ των ςυνόρων, μετακινικθκαν ςτθ Βουλγαρία και
ζωτιαξαν δίπλα ακριβϊσ ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα το
ςθμερινό βουλγαρικό Lehovo, το οποίο βρίςκεται επίςθσ ςε
αυχζνα και διακζτει καλλιεργιςιμο τόπο.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
15.1 Σιβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φενεόσ Κορινκίασ. Μδια εξιγθςθ
με το 6β6.6.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
15.1 Μοφντριτςα
Βουνό κοντά ςτθν Κόρινκο. Το τοπωνφμιο αυτό αναωζρει
ο Fallmerayer ςτο ζργο του: “Λςτορία των ςλαβικϊν
εποικίςεων ςτo Ποριά”. Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ:
μοφντε = βουνό, δάςοσ και ραου = δροςιά, πάχνθ
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(μουντράιτςα > μοφντριτςα), που ςθμαίνει βουνό, όπου
επικρατεί πάχνθ πολλζσ ωορζσ το χρόνο.
15.2 Ραδίτςα
Σφμωωνα με τον Μax Vasmer είναι περιοχι τθσ Σικυϊνασ
Κορίνκου. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ πάντε = ζδαωοσ, γθ
(παντίτςα > παδίτςα), που ςθμαίνει κάποιο εξαιρετικό μζροσ
με γόνιμθ γθ.
15.3 Ρουλίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρουλλίτςα Κορινκίασ. Υπάρχει
επίςθσ και τοπωνφμιο Ρουλίτςι, που είναι το ςθμερινό
ομϊνυμο χωριό Ρουλίτςι Μεςςθνίασ. Ρικανόν από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ buli = πτελζα, το καραγάτςι
(μπουλίτςα > πουλίτςα) και ςθμαίνει τοποκεςίεσ, όπου
παλιότερα κα υπιρχαν τζτοιου είδουσ δζντρα.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ πολίτςα = θ ςανίδα (ερμάριο) που
εξζχει από τοίχο, λόγω του ότι το χωριό Ρουλίτςι βρίςκεται
ψθλά ςε πλάτωμα ςαν ςε μπαλκόνι.
γ)Τθ βλάχικθ λζξθ πόλιτςα = χρεωςτικό ζγγραωο, επειδι
ίςωσ παλιά οι περιοχζσ αυτζσ ιταν ιδιοκτθςίεσ κάποιων
τςιωλικάδων.
***

16. Ρεριοχι Αργολίδασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαοκτϊ(18) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δφο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
16.1 Άκοβα
Θ Άκοβα βρίςκεται δυτικά τθσ πόλθσ του Άργουσ. Ρικανόν
από τθ λατινικι λζξθ aqua = νερό, λόγω τθσ φπαρξθσ πολλϊν
νερϊν ςτθν εν λόγω περιοχι. Ρράγματι, θ βρφςθ τθσ Άκοβασ
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με τα πλατάνια τθσ ιταν πολυτραγουδιςμζνθ.
Επίςθσ, υπιρχε τοπωνφμιο Άκοβα (μεςαιωνικό ωροφριο)
κοντά ςτο ςθμερινό χωριό Βυηίκι Αρκαδίασ (βλζπε ςχετικά
κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο
- Άκοβα» ).
β) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
16.1 Ηάβιτςα
Είναι το Τιμζνιο όροσ ςτα όρια Αργολίδασ - Αρκαδίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 4γ4.7.
16.2 Ρανίτςα
Είναι ο χείμαρροσ Κναχοσ Αργολίδασ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μπάνιε = τοποκεςία με νερά, θ οποία
προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ balneum, i = λουτρό, που
είναι δάνειο από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ βαλανείο
(μπάνιτςα > πάνιτςα > πανίτςα).
β)Τθ ςλαβικι λζξθ паница (πάνιτςα) = λεκάνθ.
Υπάρχουν, επίςθσ, και τα εξισ τοπωνφμια:
i)Ρανίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Βαχόσ Γυκείου,
το οποίο βρίςκεται ςε μικρι κοιλάδα.
ii)Ράνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Μυρςίνθ
Γυκείου.
iii)Μπάνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Βεφθ
Φλϊρινασ.
iv)Μπάνιτςα, που είναι τοποκεςία, όπου βριςκόταν το
εγκαταλειμμζνο χωριό Καρυζσ (πρϊθν Μπάνιτςα) κοντά
(ανατολικά) ςτθ ςθμερινι Ορεινι Σερρϊν. Τθν περιοχι αυτι
διαρρζει ο ποταμόσ Μπάνιτςα.
v)Μπάνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Συμβολι
Ηίχνθσ, το οποίο βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των δυο κλάδων του
ποταμοφ Αγγίτθ.
vi)Μπάνιςτα, που είναι το χωριό Ψακοχϊρι Δράμασ, το
οποίο ςιμερα δεν υωίςταται.
***

173

17. Ρεριοχι Αχαΐασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ενενιντα ζξι(96) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκαζξι(16) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δεκατρία(13) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
17.1 Αναςτάςοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανάςταςθ Καλαβρφτων, με
υψόμετρο 833μ. Επίςθσ, υπάρχει:
α)Θ Μεγάλθ Αναςτάςοβα, που είναι το χωριό Νζδουςα
Καλαμϊν, χτιςμζνο ςτισ βορειοδυτικζσ υπϊρειεσ του
Ταψγετου, με υψόμετρο 700μ.
β)Θ Μικρι Αναςτάςοβα, που είναι το χωριό Ρθγζσ
Καλαμϊν, χτιςμζνο ςτισ βορειοδυτικζσ υπϊρειεσ του
Ταψγετου, με υψόμετρο 760μ., ςχετικά κοντά ςτθ Μεγάλθ
Αναςτάςοβα.
Δεν είναι απίκανο αυτά τα τρία χωριά (ςε βάκοσ χρόνου)
να ςχετίηονται και μάλιςτα τα δυο τελευταία να προζρχονται
από τθν Αναςτάςοβα τθσ Αχαΐασ (ωσ πιο βόρειασ), θ οποία
ίςωσ είχε πάρει το όνομά τθσ από κάποιον πρϊτο οικιςτι
τθσ, ονόματι Αναςτάςιο.
17.2 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εξοχι Αιγιαλείασ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
17.3 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρινθ Αιγιαλείασ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
17.4 Βερςοβά
Είναι το ςθμερινό χωριό Χρυςάνκιο Αιγιαλείασ. Υπάρχει
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επίςθσ και το ςυναωζσ τοπωνφμιο Βζρηοβα/Μπερτηοβά,
που είναι το ςθμερινό ορεινό χωριό Ραρκζνι Μαντινείασ,
κοντά ςτα ςφνορα με τθν Αργολίδα, χτιςμζνο ςτουσ
πρόποδεσ του βουνοφ Ραρκζνιο Αρκαδίασ, με υψόμετρο
850μ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ βζρςου = χφνω, που
ςθμαίνει περιοχι, όπου χφνονται πολλά νερά.
Ρράγματι:
α)Το χωριό Χρυςάνκιο βρίςκεται ςτθν κορυωογραμμι
λοωοςειράσ, που ορίηεται εκατζρωκεν από δυο βακιοφσ κατθωορικοφσ αυχζνεσ, οι οποίοι παροχετεφουν τα ανάντθ
νερά, που κατεβαίνουν από το βουνό Βελαίτικο, ςτο μικρό
ποτάμι που κατεβαίνει και χφνεται ςτθν Αιγείρα.
β)Στο Ραρκζνι Μαντινείασ βρίςκονται δυο από τισ τρεισ
καταβόκρεσ του βουνοφ Ραρκζνιου. Τα νερά από αυτζσ τισ
καταβόκρεσ βγαίνουν κοντά ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό του
Αχλαδόκαμπου και ωτάνουν ςτο Κυβζρι Αργολίδασ.
17.5 Βίδοβα
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Καλαμάκι Αχαΐασ.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ vidh(βίδ) = ωτελιά,
καραγάτςι, που ςθμαίνει περιοχι, ςτθν οποία ωφεται το
παραπάνω δζντρο.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο:
i)Βίδοβα, ζνα παλαιό χωριό που βριςκόταν δυτικά τθσ
Διποταμίασ Καςτοριάσ, κοντά ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα,
το οποίο το 1905 κατοικείτο από Τοφρκουσ.
ii)Βιδίςοβα, που είναι θ Δροςοπθγι Τριωυλίασ. Το χωριό
αυτό ζχει ςιμερα ερθμϊςει, και οι κάτοικοί του
μετακινικθκαν ςτθν τοποκεςία “Ξόκλα”, όπου ίδρυςαν το
ςθμερινό χωριό Κόκλα.
Τζλοσ, υπάρχουν τα ςυναωι τοπωνφμια:
α)Vidova ςτθν κεντρικι Σερβία, που βρίςκεται ςε
κατάωυτθ κορυωογραμμι βουνοςειράσ με πολφ βλάςτθςθ
και κζα.
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β)Vidova ςτθν Κροατία, που βρίςκεται ςε κορυωογραμμι
βουνοφ ςε νθςί τθσ Δαλματίασ. Τα τελευταία αυτά
τοπωνφμια ςχετίηονται μάλλον με τθ ςλαβικι λζξθ вид(viντ)
= κζα.
17.6 Βόδοβα
Είναι τα ςθμερινά χωριά Άνω Μαυρίκι και Κάτω Μαυρίκι
Αιγιαλείασ, που βρίςκονται ςτισ όχκεσ του ποταμοφ
Σελινοφντα. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ вода(βόντα) =
νερό (βόντοβα > βόδοβα), που ςθμαίνει περιοχι, θ οποία
διακζτει πλοφςια νερά.
Το αρχικό χωριό κα ιταν μάλλον το Άνω Μαυρίκι, θ κζςθ
του οποίου μοιάηει με λεκάνθ που παροχετεφει τα νερά τθσ
ςτον ακριβϊσ από κάτω διερχόμενο ποταμό Σελινοφντα.
17.7 Δρόλοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι των Αροανίων. Ρικανόν από τισ αλβανικζσ λζξεισ dru
= το δζντρο, το ξφλο και laje = μαφροσ (ντροφλοβο >
ντρόλοβο > δρόλοβο) και ςθμαίνει περιοχι με πυκνό δάςοσ.
17.8 Κλόκοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Ρατρϊν, το οποίο πικανόν ςυμπίπτει με το
παραπάνω αναωερκζν τοπωνφμιο ςτθν περιοχι Αντίρριου
(Ραλιοβοφνα - Ταωίαςοσ). Θ ίδια εξιγθςθ με το 4α4.5.
17.9 Κεράςοβα
Είναι θ Κεραςιά Αχαΐασ. Θ ίδια εξιγθςθ με το 1α1.11.
17.10 Κόκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σκοτάνθ Αχαΐασ. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ kok = κεωάλι που ςθμαίνει ςθμαντικόσ
οικιςμόσ. Ρράγματι, θ Σκοτάνθ παλιά εκεωρείτο κεωαλοχϊρι
και είχε πλθκυςμό περιςςότερο από 1.000 κατοίκουσ.
Υπολογίηεται ότι πάνω από 2.500 άνκρωποι με καταγωγι
από τθ Σκοτάνθ Αχαΐασ βρίςκονται ςε διαςπορά (ςτθν
Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό). Εξάλλου, είναι χτιςμζνθ ςτα ριηά
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απότομθσ βουνοκορωισ που υψϊνεται ωσ κόλουροσ κϊνοσ,
δίκθν κεωαλισ.
Υπάρχει επίςθσ, τοπωνφμιο Κόκοβα ςτθν Θμακία, το
ςθμερινό χωριό Ρολφδενδρο Θμακίασ που είναι το δεφτερο
ψθλότερο των Ριερίων (με υψόμετρο 760μ.) μετά το χωριό
Ελαωίνα (με υψόμετρο 1.000μ.).
17.11 Κρόκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σελινοφσ Αιγιαλείασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ κρόκου (δάνειο από τθν ελλθνικι) =
ωυτό κρόκοσ, και ςθμαίνει περιοχι, όπου ωυτρϊνει το ωυτό
κρόκοσ.
17.12 Κιρίτςοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κορφζσ Καλαβρφτων. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κιρίτα = δφςθ και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ που ζχει δυτικό προςανατολιςμό. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό βρίςκεται ςτισ δυτικζσ βραχϊδεισ πλαγιζσ των
Αροανίων.
β)Τθν τουρκικι λζξθ kireҫi = αςβεςτάσ, επειδι ίςωσ ςτο
χωριό αυτό είχαν παραγωγι αςβζςτθ.
17.13 Μουρόχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρλάκα Αχαΐασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ μοφργκου = ωαιόσ, ςκοτεινόσ (μοφργκοβα >
μοφρκοβα > μοφρχοβα > μουρόχοβα) και ςθμαίνει περιοχι
που είναι ςκιερι ι ζχει ςκουρόχρωμα εδάωθ.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται χτιςμζνο ςτθν
εςοχι απότομου βραχϊδθ λόωου και μάλιςτα κλείνεται
ολόγυρα από άλλουσ ψθλοφσ βραχϊδεισ λόωουσ.
17.14 Στρζηοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δάφνθ Καλαβρφτων, το οποίο
είναι χτιςμζνο ςτουσ πρόποδεσ του ΝΑ τμιματοσ του
Αωροδίςιου όρουσ, ςε μια καταπράςινθ πλαγιά ςτουσ
πρόποδεσ του Αγίου Μάμα, ςε υψόμετρο 620μ.
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Το εν λόγω χωριό αναωζρεται ςε ζγγραωα των Φράγκων
(1250), όπωσ και ςτο ''Χρονικό του Πορζωσ'' (1265), ςτο
οποίο εμωανίηεται με το όνομα Estranses ωσ τμιμα του
τιμαρίου τθσ Κερπινισ(Γορτυνίασ), που ανικε ςτθν Βαρονία
τθσ Άκοβασ.
Ρικανόν, το όνομα αυτό ςχετίηεται με τθν αγγλικι λζξθ
estrange = απομακρφνω, αποξενϊνω, που προζρχεται από
τθ λατινικι λζξθ extraneus = ο ζξωκεν. Φαίνεται ότι το εν
λόγω χωριό κα ιταν το πιο απομακρυςμζνο τθσ εν λόγω
Βαρονίασ. Ζτςι, με τον καιρό, μετά τθν αποχϊρθςθ των
Φράγκων, πιρε τθ ςυνικθ κατάλθξθ των χωριϊν (-οβα) και
ζγινε: ςτράνςοβα > ςτράςοβα > ςτρζςοβα > ςτρζηοβα.
Αυτι θ εξιγθςθ κα ιταν επαρκισ, εάν δεν υπιρχε και
άλλο τοπωνφμιο Στρζηοβα, το ςθμερινό χωριό Αργυροφπολθ
Κιλκίσ, το οποίο μάλιςτα είναι πεδινό ςε αντίκεςθ με το
Στρζηοβα (Δάωνθ) Καλαβρφτων, που είναι ορεινό. Συνεπϊσ,
κάποιο άλλο χαρακτθριςτικό ζδωςε τθν ονομαςία ςε αυτά
τα δυο μζρθ.
Ρικανόν ςχετίηονται με τθ βλάχικθ λζξθ ςτρεςου = ςωικτόσ
και μεταωορικά ο τςιγκοφνθσ (ςτρζςοβο > ςτρζηοβο) και
ίςωσ ςθμαίνει οικιςμό που οι κάτοικοί του ιςαν πολφ ...
τςιγκοφνθδεσ(;) Υπάρχει, επίςθσ, όνομα Strezova που
αναωζρεται ςε Ακαδθμία του τζνισ ςτθν πόλθ των Σκοπίων, θ
οποία όμωσ ζχει πάρει το όνομά τθσ από κάποιο ιςτορικό
πρόςωπο Strez τθσ Βουλγαρικισ δυναςτείασ των Asan.
Ο Strez ιταν ςθμαντικόσ υποψιωιοσ για το βουλγαρικό
κρόνο και αντίκετοσ με τθν άνοδο του ςτενοφ ςυγγενι του
τςάρου Boril. Σκοτϊκθκε κάτω από αδιευκρίνιςτεσ ςυνκικεσ.
Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι το εν λόγω ςκοπιανό όνομα
Strezova δεν ζχει καμία ςχζςθ με το τοπωνφμιο Στρζηοβο
ςτθν Ελλάδα.
17.15 Τοπόλοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Ραραςκευι Ρατρϊν.
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Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ тополь(τόπολ) = λεφκα και
ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμοφν οι λεφκεσ. Υπάρχουν
επίςθσ τα παρακάτω ςυναωι τοπωνφμια:
i)Τοπάλοβο, που είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Νζα
Τυρολόθ Σερρϊν.
ii)Topolovo(κωμόπολθ) ςτθν επαρχία Haskovo τθσ
Βουλγαρίασ.
iii)Topolovo(πόλθ) ςτθν επαρχία Plovdiv τθσ Βουλγαρίασ.
iv)Topola(πόλθ) ςτθν κεντρικι Σερβία.
v)Τopolova(περιοχι) ςτθν ανατολικι Κροατία, κοντά ςτα
ςφνορα με τθ Σερβία.
vi)Topolovo(μικρόσ οικιςμόσ) ςτθν ανατολικι Σλοβενία,
κοντά ςτα ςφνορα με τθν Κροατία.
17.16 Χόηοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ψωφίδα Καλαβρφτων. Θ ίδια
εξιγθςθ όπωσ ςτο 1α1.13.
β) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
17.1 Αραβωνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αραββωνίτςα Αχαΐασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.3.
17.2 Βελβίτςι
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαράδριο Ρατρϊν. Μδια εξιγθςθ
με το 1β1.6.
17.3 Βεργουβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μοναςτιρι Αιγιαλείασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ верху (βζρχου) = επάνω (βερχουβίτςα
> βεργουβίτςα), επειδι το Μοναςτιρι τθσ Βεργουβίτςασ,
που ζδωςε το όνομά του ςτον υπόψθ οικιςμό, βρίςκεται
επάνω ςε μικρό πλάτωμα απότομθσ πλαγιάσ που κατεβαίνει
από τθ βουνοκορωι Αίγεσ προσ τον ποταμό Κριό(;), ο οποίοσ
χφνεται ςτισ ακτζσ τθσ Αιγείρασ.
17.4 Βερςίτςι
Είναι το ςθμερινό χωριό Σειρζσ Καλαβρφτων. Ρικανόν
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από τθ βλάχικθ λζξθ βζρςου = χφνω, δεδομζνου ότι
βρίςκεται ςε ωυςικό κοίλωμα, το οποίο λειτουργεί ωσ
λεκάνθ απορρροισ προσ τα κατάντθ των νερϊν τθσ βροχισ
και του χιονιοφ, που ρζουν από τισ γφρω ανάντθ γυμνζσ
βουνοκορωζσ.
17.5 Βοςτίτςα
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Αίγιο. Ρικανόν από τισ βλάχικεσ
λζξεισ μπόςα = λαγϊν, το κοίλο μζροσ μεταξφ οςωφοσ και
πλευρϊν και ιςχφου και τζςου = εκτεταμζνοσ, εξαπλωμζνοσ
(μποςτεςίτςα > μποςτςίτςα > μποςτίτςα > βοςτίτςα).
Ρράγματι, θ πόλθ του Αιγίου βρίςκεται ςε κόλπο που από
ψθλά μοιάηει με εκτεταμζνθ λαγϊνα.
17.6 Γουμενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Γουμζνιςςα Καλαβρφτων. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.10.
17.7 Δοφνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λεφκθ Καλαβρφτων. Ρικανόν
από τθν αλβανικι λζξθ dunic (ντοφνιτσ) = το ωυτό αςωάκα
(ντοφνιτςα > δοφνιτςα), που ςθμαίνει το μζροσ που
ευδοκιμεί θ αςωάκα.
17.8 Καμενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καμζνιτςα Αχαΐασ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ камень(κάμεν) = πζτρα, δεδομζνου ότι
δίπλα από τθν περιοχι αυτι περνάει ποτάμι, του οποίου θ
ευρεία κοίτθ είναι γεμάτθ με ωερτζσ πζτρεσ.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο:
i)Καμινίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Καμζνιτςα
Αρκαδίασ, το οποίο βρίςκεται ανάμεςα ςε βραχϊδεισ
ςχθματιςμοφσ.
ii)Καμενίτςα, που είναι ςφμωωνα με τον Max Vasmer
προάςτειο των Σερρϊν.
17.9 Λουμπνίτςα
Είναι το χωριό Βουνόπυργοσ Ρατρϊν, το οποίο ςιμερα
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είναι ακατοίκθτο. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ
лупина(λουπίνα) = τολφπθ (λουπινίτςα > λουπ’νίτςα >
λουμπνίτςα), που ςθμαίνει μζροσ όπου ευδοκιμοφν τολφπεσ.
17.10 Ριτίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ριτίτςα Αχαΐασ. Μάλλον από τθ
ςλαβικι λζξθ питий(πιτίγ) = πόςιμοσ (πιτίγτςα > πιτίτςα),
που ςθμαίνει τοποκεςία, όπου υπάρχει πθγι με πόςιμο
νερό.
17.11 Ρροςτοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δροςιά Τριταίασ Αχαΐασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπρόςτου = όρκιοσ, αυτόσ που
ςτζκεται όρκιοσ (μπροςτοβίτςα > προςτοβίτςα), και
μεταωορικά ςθμαίνει οικιςμόσ που βρίςκεται ψθλότερα ςε
ςχζςθ με τα γφρω κοντινά χωριά.
Ρράγματι, το χωριό Δροςιά είναι χτιςμζνο ςε υψόμετρο
670μ. ςτουσ πρόποδεσ του Ερφμανκου και βρίςκεται
ψθλότερα από τα άμεςα γειτονικά του χωριά Κουμπζρι,
Ρτζρθ, Ξθροχϊρι και Ρθγάδια.
17.12 Σελίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κάτω Φτζρθ Αιγιαλείασ. Μδια
εξιγθςθ με το 6γ6.6.
17.13 Χαλανδρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαλανδρίτςα Αχαΐασ. Ρικανόν
ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ κάλου = άλογο και αντάρου =
ωτιάχνω (καλανταρίτςα > καλαντρίτςα > χαλαντρίτςα), που
ςθμαίνει το μζροσ όπου εκτρζωονται άλογα.
Μδια ερμθνεία κατά τθν άποψι μασ ευςτακεί και για το
τοπωνφμιο Χαλάνδρι Αττικισ, επειδι ίςωσ και ς’ αυτό το
μζροσ παλιότερα εκτρζωονταν άλογα.
***
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18. Ρεριοχι Θλείασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν τριάντα τζςςερα(34) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων οκτϊ(8) ανικουν
ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
Με κατάλθξθ -ιτςα ι τισ ςυναφείσ τθσ
18.1 Καλίτςα
Ιταν ζνασ από τουσ δυο πρωταρχικοφσ οικιςμοφσ τθσ
Αμαλιάδασ.
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλου = άλογο, επειδι ίςωσ παλιά ςτθν
περιοχι αυτι εκτρζωονταν άλογα.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ кал(καλ) = πθλόσ, επειδι ίςωσ ςτθν
περιοχι αυτι ζβγαηαν πθλό, για διάωορεσ χριςεισ π.χ.
παραςκευι κεραμιδιϊν ι αγγείων.
18.2 Κουκουβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κορυφι Θλείασ. Μδια εξιγθςθ με
το 12β12.1.
18.3 Λζβιτςα
To υπόψθ τοπωνφμιο πικανόν ταυτίηεται με το
Λεβζτςοβα, που αναωζρει ο Fallmerayer.
Αξίηει να αναωζρουμε τουσ αδιευκρίνιςτουσ ςτίχουσ
(4.833 - 4.834) από το Χρονικό του Μορζωσ:
«ἐκεῖθεν ἐκ τὴν Λέβιτσαν στὴν Κάπελη ἀνέβη,
ἄγριους τόπους ἐδιάβηκαν νὰ μὴν τοὺς ἐγνωρίσουν.»

που αναωζρονται ςτθ μάχθ τθσ Ρρίνιτςασ, το 1263 μ.Χ., όταν
ο αδελωόσ του βυηαντινοφ αυτοκράτορα Μιχαιλ,
Κωνςταντίνοσ Ραλαιολόγοσ, κυνθγθμζνοσ από τον Φράγκο
ςτρατθγό JEN DE KATAVAS, ζωυγε πανικόβλθτοσ με ζνα
γοργοπόδαρο άλογο.
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Ρζραςε από τθν Λζβιτςα και ανζβθκε ςτθν Κάπελθ,
διαβαίνοντασ άγριουσ τόπουσ, για να ωτάςει ςτο Μυςτρά με
οδθγό κάποιον που γνϊριηε τθν περιοχι.
Σχετίηεται μάλλον με τθ ςλαβικι λζξθ левица(λζβιτςα) =
αριςτερά, που ςθμαίνει τοποκεςία, θ οποία βριςκόταν
αριςτερά από κάποιο άλλο ςθμαντικό οικιςτικό κζντρο.
18.4 Λεςτινίτςα
Είναι ο ποταμόσ Ενιπζασ (παραπόταμοσ του Αλωειοφ).
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ льштание(λςτάνιε) = χλωρότθσ
(λςτανίτςα > λεςτανίτςα > λεςτινίτςα), επειδι ίςωσ οι όχκεσ
του εν λόγω ποταμοφ είναι κατάωυτεσ.
18.5 (Άνω) Λουκαβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κάμποσ Θλείασ. Ρικανόν από:
α)Τθ ςλαβικι λζξθ лѫка(λιοφκα = κόλποσ, δεδομζνου ότι
θ εν λόγω τοποκεςία ζχει κζα ςε κατάντθ αυχζνα, που
μοιάηει με ωυςικό κόλπωμα και από τότε που
δθμιουργικθκε θ λίμνθ του Ρθνειοφ ζχει τθ κζα
πραγματικοφ κόλπου.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ лѫка(λιοφκα) = ζλοσ, που ςθμαίνει ότι
ςτθν εν λόγω τοποκεςία κα υπιρχε παλιά κάποιο ζλοσ.
γ)Τθ ςλαβικι λζξθ лѫкаво (λιοφκαβο) = δολίωσ
(λιοφκαβο > λουκαβίτςα), επειδι πικανόν οι εκεί κάτοικοι
χαρακτιριηονταν ωσ δόλιοι.
18.6 (Κάτω) Λουκαβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αυγι Θλείασ. Μδια εξιγθςθ με το
18.5.
18.7 Μοςτενίτςα / Μποςτενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ορεινι Θλείασ. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ восточник (βοςτότςνικ) = ανατολικόσ
(βοςτότςνιτςα > βόςτνιτςα > μπόςτνιτςα > μποςτενίτςα >
μοςτενίτςα), δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό ζχει ανατολικό
προςανατολιςμό. Ακριβϊσ πίςω του δυτικά υψϊνονται
κορυωζσ βουνοφ.
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18.8 Μουκαβίτςα
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μοφκα = βλζννα που παραπζμπει ςε
βρϊμικθ - ελϊδθ τοποκεςία.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ мокр = υγρόσ (μοκραβίςτα >
μουκραβίτςα > μουκαβίτςα), που ςθμαίνει υγρι περιοχι.
***

19. Ρεριοχι Αρκαδίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ενενιντα τζςςερα(94) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Εννζα(9) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Δεκαζξι(16) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
19.1 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λφκαινα Γορτυνίασ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
19.2 Βζρηοβα / Μπερτηοβά
Είναι το ςθμερινό ορεινό χωριό Ραρκζνι Μαντινείασ,
κοντά ςτα ςφνορα με τθν Αργολίδα. Είναι χτιςμζνο ςτουσ
πρόποδεσ του όρουσ Ραρκζνιο Αρκαδίασ, με υψόμετρο
850μ. Μδια εξιγθςθ με το 17α 17.4.
19.3 Γλόγοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δρακοβοφνι Γορτυνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 4α4.5.
19.4 Ηαράκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μαίναλο Μαντινείασ, κοντά ςτθ
Δαβιά. Ρικανόν από τθ παλαιοςλαβικι λζξθ жаръ(ηαρ) =
ηζςτθ πνιγθρι (κροατικι žarak). Ρράγματι, το υπόψθ χωριό,
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που είναι ωωλιαςμζνο ςτισ ράχεσ του Μαινάλου, παρότι ζχει
υψόμετρο 880μ. είναι ηεςτό ςε ςχζςθ με τα διπλανά του
χωριά, επειδι βρίςκεται προςτατευμζνο ςε περίκλειςτθ
κζςθ, δθλαδι ςε κοίλωμα, με άνοιγμα μόνο προσ νότο.
19.5 Ηάτοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Βουφάγιον (Ραλαιόκαςτρο) Γορτυνίασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ за(ηα) = πίςω και ςθμαίνει απόμακρθ
περιοχι - οικιςμό.
19.6 Ηζρηοβα
Είναι το χωριό Ραναγιά Γορτυνίασ. Ρικανόν από τισ
ςλαβικζσ λζξεισ οзреч(οηρετσ) = κζα και узрети(ουηρζτι) = το
να βλζπεισ (οηρζτςοβα > ηρζτςοβα > ηρζςοβα > ηζρςοβα >
ηζρηοβα) και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ που διακζτει κζα.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε βραχϊδθ
πλαγιά, ζχει πανοραμικι κζα και ευρφ ορίηοντα προσ τον
κάμπο του Αλωειοφ και ςε όλθ τθν πεδινι Θλεία. Ρροσ τα
δυτικά, όταν υπάρχει κακαρι ατμόςωαιρα, διακρίνεται
το Λόνιο Ρζλαγοσ και οι ορεινοί όγκοι τθσ Ηακφνκου.
19.7 Κερζςοβα
Είναι θ ςθμερινι Κερζςοβα Θλείασ. Μδια εξιγθςθ με το
1α1.11.
19.8 Κράμποβο
Είναι το χωριό Καςτανοχϊρι Μεγαλόπολθσ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ краб (κράμπ) = καβοφρι, δεδομζνου ότι ςτα
ριηά του χωριοφ βρίςκεται ρεματιά όπου θ φπαρξθ
καβουριϊν εκεί είναι αναμενόμενθ. Εάν όμωσ θ αρχικι
ονομαςία ιταν Γκράμποβο, τότε ίδια εξιγθςθ με το 1α1.3.
19.9 Λιμπόςοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Φαλάνκου Μαντινείασ. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.14.
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β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
19.1 Τοπορίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Θεόκτιςτον Γορτυνίασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθλζξθ τοπόρου (ςλαβικισ ρίηασ) = τςεκοφρι,
ίςωσ λόγω του άγονου τθσ περιοχισ, όπου οι κάτοικοι κα
ηοφςαν από τθν υλοτομία.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
19.1 Αλβανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σταυροδρόμι Γορτυνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.3.
19.2 Βερβίτςα
Είναι το ςθμερινό ορεινό χωριό Τρόπαια Γορτυνίασ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ верба(βζρμπα) = ιτζα
(βερμπίτςα > βερβίτςα), που ςθμαίνει περιοχι, όπου
ευδοκιμοφν οι ιτιζσ.
Υπάρχoυν επίςθσ τα εξισ ςυναωι τοπωνφμια:
i)Μπαρμπίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Αμπελάκι
Μαντινείασ (βερμπίτςα > βαρμπίτςα > μπαρμπίτςα).
ii)Βερβίτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Ρετράλωνα
Θλείασ.
iii)Βοφρμποβο, που είναι το ςθμερινό χωριό Ιτζα
Γρεβενϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δίπλα ςτο χωριό αυτό
υπάρχει μια μικρι λίμνθ, ζνα είδοσ ζλουσ, όπου κατά κανόνα
ευδοκιμοφν οι ιτιζσ (βζρμποβο > βόρμποβο > βοφρμποβο).
19.3 Γορίτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Μαντινείασ. Μδια εξιγθςθ με το 9.1.
19.4 Γρανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νυμφαςία Γορτυνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.12.
19.5 Δίβριτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Διμθτρα Γορτυνίασ. Υπάρχουν
επίςθσ:
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i) Δίβρθ Θλείασ,
ii) Δίβρθ Φκιϊτιδασ,
iii)Δίβρθ Βορείου Θπείρου, και
iv)Δίβρθ δίπλα ςτθ λίμνθ Debar που ανικει ςιμερα ςτο
κράτοσ των Σκοπίων.
Θ τελευταία, μάλιςτα, αναωζρεται ςτο χάρτθ του
Ρτολεμαίου, ο οποίοσ χρονολογείται γφρω ςτο μζςο του 2ου
αιϊνα μ.Χ. Ο Βυηαντινόσ αυτοκράτορασ Βαςίλειοσ Βϋ ο
Μακεδϊν γνϊριηε τθν φπαρξι τθσ, και ο Φζλιξ Ρζτανςιτσ τθν
αναωζρει ωσ Δίβρθ, το 1502.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι το τοπωνφμιο Δίβρθ
είναι προςλαβικό και ζχει λατινικι ι ελλθνικι ρίηα.
Φαίνεται, επίςθσ, πικανόν ότι τα τοπωνφμια Δίβρθ και το
ςυναωζσ Δίβριτςα του ελλθνικοφ χϊρου ςχετίηονται με τθ
Δίβρθ τθσ Βορείου Θπείρου και με τθ Δίβρθ των Σκοπίων,
μζςω οικιςτϊν(βλαχοποιμζνων) που κατζβθκαν από εκεί
προσ τθ Νότια Ελλάδα.
19.6 Ελλθνίτςα
Το εν λόγω τοπωνφμιο ζχει προωανϊσ ελλθνικι ρίηα.
19.7 Ηαβίτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι τθσ Κυρζασ (ςθμερινό Άςτροσ Κυνουρίασ). Μδια
εξιγθςθ με το 4γ4.7.
19.8 Καμινίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καμζνιτςα Αρκαδίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 17γ17.8.
19.9 Κλίνιτςα
Βρίςκεται ςτο βουνό Υψοφσ (1.516μ.) κοντά ςτθ
Στεμνίτςα. Ρικανόν από τθ λατινικι λζξθ clino = επικλινισ,
ίςωσ επειδι βρίςκεται ςε πλαγιά.
19.10 Κοκορίτςα
Είναι το χωριό που μετονομάςτθκε αρχικά ςε Μικροχϊρι
Γορτυνίασ και αργότερα ςε Κάτω ιηοςπθλιά Γορτυνίασ.
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Ρικανόν από το ωυτό κοκορζτςα(άγριοσ κάμνοσ) ι αλλιϊσ
κοκορεβικιά.
19.11 Κοπρινίτςα
Είναι τοποκεςία που βρίςκεται χωριό Δϊριο, το οποίο
ανικει ςιμερα ςτθ Μεςςθνία. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κουπρίε = κοπριά.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ копривие (κοπρίβιε) = τςουκνίδεσ.
19.12 Μπαρμπίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμπελάκι Μαντινείασ. Μδια
εξιγθςθ με το 19γ19.2.
19.13 Μπρατίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραρναςςόν Γορτυνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 2β2.1.
19.14 Νεμνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεκφδριον Γορτυνίασ, που
βρίςκεται ςε υψόμετρο 1.063 μ. Μδια εξιγθςθ με το 3γ3.2.
19.15 Στεμνίτςα
Είναι το γνωςτό ςθμερινό χωριό Στεμνίτςα Αρκαδίασ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ стремнинск (ςτρεμνίνςκ) =
απόκρθμνοσ (ςτρεμνίτςα > ςτεμνίτςα), δεδομζνου ότι πίςω
από το εν λόγω χωριό υψϊνεται απότομα κάποια
βουνοκορωι του Μαίναλου.
19.16 Τριπολιτςά
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Τρίπολθ Αρκαδίασ.
Σφμωωνα με τθν επικρατοφςα άποψθ, ςτα "Βενετικά
Χρονικά" του Stefano Magno που γράωτθκαν το 1647,
ανάμεςα ςτα ερειπωμζνα κάςτρα αναωζρεται και το
τοπωνφμιο Droboliza. Γφρω από τθν ετυμολογία τθσ
ονομαςίασ αυτισ ζχουν διατυπωκεί πολλζσ απόψεισ.
Σφμωωνα με τθν επικρατζςτερθ, παράγεται από τθ ςλαβικι
λζξθ друс(ντρουσ), που ςθμαίνει βελανιδιά. Σε αυτό
ςυνθγορεί και θ μαρτυρία του Ραυςανία, ο οποίοσ
βεβαιϊνει ότι θ περιοχι ιταν ςτθν εποχι του κατάωυτθ από
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δρυσ.
Το παραπάνω τοπωνφμιο μεταπλάςτθκε ςταδιακά με το
πζραςμα των χρόνων και από Ντρομπόλιηα ζγινε
Ντροπολιτςά, Τριπολιτςά και τελικϊσ Τρίπολθ. Κατά τθν
άποψθ μασ:
α)Θ παραπάνω εξιγθςθ δεν κάνει μνεία για το πρόςωυμα
πολ του τοπωνυμίου.
β)Θ αλβανικι λζξθ drobolit = ςυνταράηω, ταράηω τα
εντόςκια εξθγεί καλφτερα το υπόψθ τοπωνφμιο, δεδομζνου
ότι θ εν λόγω περιοχι ζχει δριμφ θπειρωτικό κλίμα, που
καταπονεί τουσ κατοίκουσ. Επομζνωσ ντρομπόλιτςα >
ντρομπολιτςά > τροπολιτςά > τριπολιτςά.
***

20. Ρεριοχι Τριφυλίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ςαράντα δυο(42) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)τρία(3) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)επτά(7) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
20.1 Βιδίςοβα
Είναι το χωριό Δροςοπθγι Τριωυλίασ. Μδια εξιγθςθ με το
17α17.5.
20.2 Ηελζχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμυγδαλιζσ Θλείασ, κοντά ςτθν
Ανδρίτςαινα. Μδια εξιγθςθ με το 4α4.7.
20.3 ίςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρουνοί Θλείασ. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ ryz(ριη) = το βότανο απιγανοσ (ρίηοβο >
ρίςοβο), που ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί το εν λόγω
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βότανο.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
20.1 Λιγοφδιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χϊρα Τριωυλίασ. Ρικανόν από τθ
λατινικι λζξθ liquidus = υγρόσ (λικοφντιςτα > λιγοφδιςτα),
που ςθμαίνει περιοχι με υγρό κλίμα.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
20.1 Αγορελίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμπελόφυτο Μεςςθνίασ, το
οποίο βρίςκεται ανάμεςα ςε εκτεταμζνουσ ελαιϊνεσ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ αγουρλίου = αίςιοσ, ευμενισ
(αγουρλίτςα > αγουρελίτςα > αγορελίτςα), που ςθμαίνει
πλοφςιο χωριό.
20.2 Αγουλινίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Επιτάλιον Ολυμπίασ. Ρικανόν
από το λιμνιςιο ψάρι γουλιανόσ, δεδομζνου ότι ςτθν
περιοχι αυτι υπιρχε παλιά, πριν τθν αποξιρανςι τθσ,
λίμνθ.
20.3 Βερβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρετράλωνα, που ανικει ςιμερα
ςτθν Θλεία. Μδια εξιγθςθ με το 19γ19.2.
20.4 Γάρδιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεριβόλια, που ανικει ςιμερα
ςτθν Θλεία. Μδια εξιγθςθ με αυτι ςτο 7γ7.3.
20.5 Κοπάνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυζσ Τριωυλίασ. Ρικανόν από:
α)Τθν ελλθνικι λζξθ κοπανίηω = χτυπϊ μζςα ςε γουδί,
επειδι θ περιοχι του εν λόγω οικιςμοφ υωίςταται
καταπόνθςθ -καταςτροωζσ από πλθμμυρικζσ παροχζσ του
ποταμοφ Νζδα που ρζει ακριβϊσ δίπλα.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ κουπάνα = ςκάωθ, ξφλινθ λεκάνθ
(κουπάνιτςα > κοπάνιτςα), επειδι θ υπόψθ περιοχι
βρίςκεται δίπλα ςτθν κοίτθ του ποταμοφ Νζδα.
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20.6 Νιβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λιβαδάκι, που ανικει ςιμερα
ςτθν Θλεία και διακζτει καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ. Ρικανόν
από τθ ςλάβικθ нива(niva) = χωράωι, που ςθμαίνει
τοποκεςία με χωράωια.
Υπάρχει, επίςθσ, το ςυναωζσ τοπωνφμιο Νίβιςτα, που
είναι το ςθμερινό χωριό Ψαράδεσ Φλϊρινασ, το οποίο
επίςθσ διακζτει ςτενι πεδινι ζκταςθ, εν είδει αυχζνα.
20.7 Στροβίτςι
Είναι το ςθμερινό χωριό Λζπρεον Ολυμπίασ. Επίςθσ
τοπωνφμιο Στροβίτςι (ςιμερα ονομάηεται Στροβίκι) υπάρχει
ςτθν περιοχι του Κάςτρου Βοιωτίασ κοντά ςτο δρόμο
Κάςτρου - Ορχομενοφ. Ρικανόν από τθν παλαιοςλαβικι λζξθ
остров (όςτροβ) = νθςί (οςτροβίτςι > ςτροβίτςι), δεδομζνου
ότι και ςτισ δυο αυτζσ τοποκεςίεσ υπάρχει χαρακτθριςτικόσ
λόωοσ, που εξζχει ςε ςχζςθ με τθ γφρω περιοχι εν είδει
νθςιοφ.
***

21. Ρεριοχι Μεςςθνίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν πενιντα(50) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκαεννζα(19) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Ζνα(1) ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Δζκα(10) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
21.1 Μεγάλθ Αναςτάςοβα
Θ Μεγάλθ Αναςτάςοβα είναι το χωριό Νζδουςα
Καλαμϊν, χτιςμζνο ςτισ βορειοδυτικζσ υπϊρειεσ του
Ταψγετου, ςε υψόμετρο 700μ. Μδια εξιγθςθ με το 17α17.1.
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21.2 Μικρι Αναςτάςοβα
Θ Μικρι Αναςτάςοβα είναι οι Ρθγζσ Καλαμϊν, χτιςμζνο
ςτισ βορειοδυτικζσ υπϊρειεσ του Ταψγετου, με υψόμετρο
760μ. ςχετικά κοντά ςτθ Μεγάλθ Αναςτάςοβα. Μδια εξιγθςθ
με το 17α17.1.
21.3 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυοβοφνι Μεςςθνίασ. Λςχφουν
όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
21.4 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρθγι Μεςςθνίασ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
21.5 Βίποβο (F)
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ μπίμπα = πάπια (μπίμποβο > βίμποβο
> βίποβο), που ςθμαίνει περιοχι, όπου λόγω κάποιου ίςωσ
υδροβιότοπου ςυγκεντρϊνονται αγριόπαπιεσ.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ βίμπτου = άνεμοσ (βίμπτοβο > βίμποβο
> βίποβο), που ςθμαίνει τόπο, ο οποίοσ καταιγίηεται από
ανζμουσ.
21.6 Γιάλοβα
Ρικανόν από τθν ελλθνικι λζξθ γιαλόσ και ςθμαίνει
οικιςμόσ που βρίςκεται δίπλα ςτθ κάλαςςα. Ρράγματι, θ
Γιάλοβα Μεςςθνίασ είναι παρακαλάςςια τοποκεςία κοντά
ςτθν Ρφλο. Εντφπωςθ κάνει θ ερμθνεία που ζδωςε γι’ αυτό
το τοπωνφμιο ο Fallmerayer. Ζχοντασ υπόψθ του τθ ςλαβικι
λζξθ ѥла(γιζλα) = ζλατο υποςτιριξε χωρίσ να εξετάςει τθν
τοποκεςία ότι το όνομα Γιάλοβα (Jalova) ςθμαίνει δάςοσ
ελάτων(!) Πμωσ ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ, όπωσ είναι
και θ περιοχι αυτι τθσ Ρελοποννιςου, το ζλατο δεν
ευδοκιμεί, παρά μόνο ... βότςαλα και παραλίεσ.
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21.7 Διμ(ι)οβα
Είναι περιοχι κοντά ςτο Ελαιοχϊρι (Γιάννιτςα)
Μεςςθνίασ, όπου αργότερα χτίςτθκε το Μοναςτιρι τθσ
Διμ(ι)οβασ (ι Ντιμιοβασ). Ρικανόν από κάποιον οικιςτι με
το όνομα Διμοσ.
21.8 Ηίτςοβα (F)
Το τοπωνφμιο αυτό αωοροφςε περιοχι του Ταψγετου.
Μςωσ είναι το ίδιο με αυτό που ο Max Vasmer αναωζρει ωσ
Σίτςοβα. Μδια εξιγθςθ με το 4α4.13.
21.9 Κςοβα (F)
Το εν λόγω τοπωνφμιο, άγνωςτο που ακριβϊσ βριςκόταν,
αναωζρεται ςτο “Χρονικό του Πορζωσ”, όπωσ ςθμειϊνει ο
Fallmerayer. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ίςιου (δάνειο από
τθν ελλθνικι γλϊςςα) = ευκφσ, ίςιοσ (ίςιοβα > ίςοβα) και
ςθμαίνει περιοχι που βρίςκεται ςε επίπεδο ζδαωοσ.
21.10 Κατςίκοβο
Είναι οικιςμόσ πολφ κοντά ςτο χωριό Καλάμι Μεςςθνίασ.
Ρικανόν από τθ λζξθ κατςίκα και ςθμαίνει κτθνοτροωικι
περιοχι, όπου εκτρζωονταν κυρίωσ γίδια.
21.11 Λεβζτςοβα (F)
Μδια εξιγθςθ με το 18.3.
21.12 Λιαςίνοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρροςιλιο Μεςςθνίασ. Ρικανόν
από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ lis,-i,-a,-at = βελανιδιά (λιςίνοβα >
λιαςίνοβα), που ςθμαίνει το μζροσ, όπου ευδοκιμοφν
βελανιδιζσ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ лисий(λίςι) = αλεποφ (λιςίνοβα >
λιαςίνοβα), που ςθμαίνει τοποκεςία, όπου υπάρχουν πολλζσ
αλεποφδεσ.
21.13 Ράλοβα (F)
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ πάλιου = άχυρο (πάλιοβα >
πάλοβα), που ςθμαίνει περιοχι, όπου καλλιεργοφνταν

193

ςιτθρά.
21.14 Σάιδοβα (F)
Μδια εξιγθςθ με το 8α8.2.
21.15 Σίτςοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αλαγονία Μεςςθνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 4α4.13.
21.16 Τρικότςοβα (F)
Εάν αρχικά λεγόταν Τρικόςοβα, τότε πικανόν ςφνκετθ
από τισ λζξεισ τρία και κόςα = δρεπάνι, που παραπζμπει ςε
κοψιά, πράγμα που ςθμαίνει περιοχι, θ οποία βρίςκεται
πλθςίον τριϊν αυχζνων.
21.17 Τςζκοβα (F)
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ τςζρκιου = ςτεωάνθ
(τςζρκοβα > τςζκοβα) και ςθμαίνει περιοχι, που μοιάηει με
ςτεωάνι π.χ. κυρτόσ αυχζνασ, κυρτι πλαγιά.
21.18 Τςίμοβα (F)
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ cem(τςεμ) = ρυάκι με
κρφο νερό ςε βουνό (τςζμοβα > τςίμοβα) και ςθμαίνει
περιοχι που διακζτει κρφα βουνίςια πθγι.
21.19 Χρφςοβα
Είναι το χωριό Χρυςότοποσ Μεςςθνίασ. Μπορεί το εν
λόγω χωριό να μθ πιρε το όνομά του από τθ λζξθ χρυςόσ,
πράγμα που κα υπονοοφςε ςθμαντικό και εφωορο μζροσ,
αλλά να ςχετίηεται με τθν αλβανικι λζξθ kris = ραγίηω
(κρίςοβο > χρίςοβο), δεδομζνου ότι υπάρχουν ακόμα ςαωι
τα ίχνθ από εκτεταμζνθ κραφςθ πρανοφσ τθσ ανάντθ του εν
λόγω χωριοφ βουνοπλαγιάσ.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
21.1 Αρδουβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εξωχϊρι Μεςςθνίασ. Ρικανόν
από τθ λατινικι λζξθ arduus = ανάντθσ, ανωωερισ.
Ρράγματι, θ Αρδουβίςτα, είναι χτιςμζνθ ςε πλαγιά με
υψόμετρο 500μ. και από εκεί υπάρχει ανεμπόδιςτθ κζα του
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κόλπου τθσ Καρδαμφλθσ.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία, αναωζρεται για πρϊτθ ωορά
ωσ Αρντοφβιςτα, το 1278, ςε ζγγραωο ενετικοφ δικαςτθρίου.
Εμωανίηεται επίςθσ ςτον «Σριςμόν» του Δεςπότθ του
Μυςτρά Κεόδωρου Βϋ Ραλαιολόγου που ςυντάχκθκε το
1440, κακϊσ και ςτθν κατάςταςθ που δόκθκε από το Ρζτρο
Μζδικο το 1465, με τουσ ενόπλουσ που διακζτουν τα γφρω
χωριά για τυχόν επαναςτατικό κίνθμα.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
21.1 Αβαρνίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Ρφλου. Μδια εξιγθςθ με το
1γ1.3.
21.2 Γιάνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελαιοχϊρι Μεςθνίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1β1.11.
21.3 Γοφρνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγία Σοφία Καλαμϊν. Μάλλον
από τθ ςλαβικι λζξθ gornji = κορυωι βουνοφ (γκόρνιτςα >
γκοφρνιτςα > γοφρνιτςα), δεδομζνου ότι ο υπόψθ οικιςμόσ
βρίςκεται ςε κορυωογραμμι λοωοςειράσ. Υπάρχει και το
ςυναωζσ τοπωνφμιο Γκόρνιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό
Καλι Βρφςθ Δράμασ.
21.4 Γριβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ευαγγελιςμόσ Ρυλίασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ γρίβου = αςπρόμαυροσ, που ςθμαίνει
περιοχι με ςκουρόχρωμα εδάωθ.
21.5 Κριβίτςα
Ρικανόν το αρχικό όνομα του εν λόγω τοπωνυμίου ιταν
Γριβίτςα(> Κριβίτςα), οπότε ζχουμε ίδια εξιγθςθ με το
παραπάνω 21γ21.4.
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21.6 Μαρβίνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δροςοπθγι Καλαμϊν, που
ουςιαςτικά είναι ζνασ μικρόσ οικιςμόσ λίγο ζξω από τα
Σωτθριάνικα.
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία: «Ψο παλιό όνομα
Μαρβίνιτςα, το πιρε από τθν Άννα, αδερωι τοφ τελευταίου
αυτοκράτορα του Βυηαντίου Ξωνςταντίνου Υαλαιολόγου, θ
οποία μετά τον κάνατό του ζωυγε ντφμενθ ςτα μαφρα από
τον Πυςτρά για τθν περιοχι τθσ Δροςοπθγισ
(Παυρθάννιτςα > Παρβινιτςα > Παρβίνιτςα), ενϊ το
καινοφριο όνομα το πιρε από τθν πθγι του νεροφ που
υπάρχει κάτω από το παλιό μοναςτιρι του Αγ. Ρικολάου.
Θ εν λόγω περιοχι αποτελοφςε μεγάλο οικιςμό του 18ου
αιϊνα, θ οποία δζχτθκε μεγάλεσ καταςτροωζσ από πειρατζσ
που ζωταςαν από το ωαράγγι του Φιντόμου. Χιμερα θ
τοποκεςία είναι γνωςτι για το παςίγνωςτο καλντερίμι
Ππίλιοβο, το οποίο αποτελεί ζνα μνθμειϊδεσ ζργο που
καταςκευάςτθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα από τουσ
ντόπιουσ και πρόκειται για ζνα πζτρινο μονοπάτι 5
χιλιομζτρων και 75 ςτροωϊν, το οποίο ενϊνει τθν
Δροςοπθγι με τα Αλτομιρά και χρθςιμοποιείται ωσ διαδρομι
από πολλζσ πεηοπορικζσ ομάδεσ.»
Θ ονομαςία όμωσ Μαρβίνιςτα μπορεί να ςχετίηεται με τθ
λατινικι λζξθ malevolus αλλά και malevolens = δυςμενισ
(μαλεβόλνιτςα > μαλ’βόλνιτςα > μαλ’βίλνιτςα > μαλβίνιτςα >
μαρβίνιτςα), που
ςθμαίνει τόπο που ζχει δυςμενείσ
ςυνκικεσ διαβίωςθσ.
Σε μια τζτοια περίπτωςθ το εν λόγω τοπωνφμιο κα
ςχετίηεται με τθν ονομαςία Μαλεβόσ, που ζχει δοκεί ςτθν
πιο ψθλι κορυωι του Ράρνωνα (το αρχαίον Κρόνιον),
επειδι ίςωσ αυτι ωσ ψθλότερθ κορυωι είναι και θ
δυςμενζςτερθ από πλευράσ ανάβαςθσ.
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21.7 Ρουλίτςι
Είναι το ςθμερινό ομϊνυμο χωριό Ρουλίτςι Μεςςθνίασ.
Μδια εξιγθςθ με το 15γ15.3.
21.8 Σελίνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Νικόλαοσ Καλαμϊν.
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ селение(ςελζνιε) = χωριό.
21.9 Σζλιτςα
Θ Άνω Σζλιτςα είναι το ςθμερινό χωριό Άνω Βζργα
Καλαμϊν και θ Κάτω Σζλιτςα είναι το ςθμερινό χωριό Κάτω
Βζργα Καλαμϊν. Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ село(selo) =
χωράωι.
Υπάρχουν, επίςθσ, και τα τοπωνφμια:
α)Σζλιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Λαγκαδά
Γυκείου.
β)Σζλιτςα, που είναι το ςθμερινό χωριό Εράτυρα
Κοηάνθσ.
21.10 Τςερνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αρτεμιςία Καλαμϊν. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθτςερνίτςιου(ςλαβικισ ρίηασ) = μουριά
που παράγει μαφρα μοφρα, οπότε ςθμαίνει περιοχι που
ευδοκιμοφν μουριζσ.
***

22. Ρεριοχι Λακωνίασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ογδόντα δφο (82) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Εννζα(9) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δζκα(10) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
22.1 Αράχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυαί Λακωνίασ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
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τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
22.2 Βάρςοβο
Είναι το χωριό Αγία Ειρινθ Λακωνίασ, κοντά ςτθ Σπάρτθ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ βαρόςε (δάνειο από τθν
τουρκικι γλϊςςα) = προάςτιο.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται πολφ κοντά, ςε
απόςταςθ τριϊν (3) μόνο χιλιομζτρων, από τθν
καςτροπολιτεία του Μιςτρά, ιταν δθλαδι παλιά ζνα
προάςτιο του Μυςτρά.
Πμωσ, ο ''εωευρετικόσ'' Fallmerayer το εν λόγω
τοπωνφμιο το ςυςχζτιςε με τθ Βαρςοβία(!) και δεδομζνου
ότι και τθν Κρόκοβα τθσ Αιγιαλείασ τθ ςυςχζτιςε... ευωυϊσ
με τθν Κρακοβία(!) μασ ζδειξε, με... ςυνδυαςμζνο ιςχυρό
επιχείρθμα, οφτε λίγο οφτε πολφ, ότι οι... Ρολωνοί πριν
ςτακεροποιθκοφν ςτθ ςθμερινι τουσ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ,
είχαν κάποτε περάςει από το Μοριά!
22.3 Δίχοβα
Βρίςκεται ςτθ βορειοανατολικι Μάνθ. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ тихо(τίχο) = γαλινιοσ, ιςυχοσ, νινεμοσ (τίχοβα
> ντίχοβα > δίχοβα), που ςθμαίνει ιςυχθ περιοχι.
Το εν λόγω μζροσ βρίςκεται μζςα ςε πεδινι λωρίδα,
προςτατευμζνθ από τουσ ανζμουσ λόγω των γφρω ορεινϊν
όγκων, διακζτοντασ απεριόριςτθ κζα μόνο προσ τθ
κάλαςςα.
Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο (χωριό) Dihovο ςτθ FYROM,
κοντά ςτθν περιοχι του Μοναςτθρίου(Βitoly). Είναι
χτιςμζνο ςε πεδινό μζροσ ςτθν ζξοδο αυχζνα.
22.4 Λιμπόχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ηαχαριά Οιτφλου. Θ ίδια εξιγθςθ
με το 1α1.14.
22.5 Νίκοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Καρδαμφλθσ. Εάν δεν ςχετίηεται με το όνομα
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κάποιου πρϊτου οικιςτι Νίκου, τότε πικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ νίκου23 = μικρόσ, που ςθμαίνει μικρόσ
οικιςμόσ.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ νοφκα = καρυδιά που ςθμαίνει
περιοχι, όπου ευδοκιμοφν οι καρυδιζσ.
22.6 όηοβα
Είναι το χωριό Λεμονζα Λακωνίασ. Ρικανόν από τθ
λατινικι λζξθ rogus = ωωτιά.
Σε πολλζσ περιοχζσ μάλιςτα ρότηι ςθμαίνει καμζνο
κομμάτι δάςουσ, προκειμζνου να γίνει βοςκότοποσ, οπότε το
υπόψθ τοπωνφμιο ςθμαίνει περιοχι, θ οποία ζχει καεί από
πυρκαγιά. Ρράγματι, θ ευρφτερθ τοποκεςία του εν λόγω
χωριοφ είναι ζνα μεγάλο ξζωωτο (ρόγκι) που καλλιεργείται,
ανάμεςα ςτθν ευρφτερθ κατάωυτθ (δαςϊδθ) περιοχι.
22.7 Σάντοβα (F)
Υδρωνφμιο ςτθν περιοχι του Ταψγετου. Μδια εξιγθςθ με
το 8α8.2.
22.8 Τςζροβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δροςοπθγι Γυκείου. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ τςζρου = είδοσ δρυόσ, που ςθμαίνει
περιοχι - οικιςμόσ, όπου ωφεται αυτό το είδοσ βελανιδιάσ.
β)Τθν αλβανικι λζξθ kërr = γυμνόσ, ξερόσ τόποσ (κζροβα
> τςζροβα), που ςθμαίνει κτθνοτροωικι περιοχι χωρίσ
μεγάλθ βλάςτθςθ.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε κορυωι
γυμνοφ λόωου. Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο Τςζροβο, το
ςθμερινό χωριό Κλειδί Φλϊρινασ, το οποίο είναι μεν
23

Με τθν ευκαιρία αυτι να ςθμειϊςουμε ότι όςα τοπωνφμια, όχι
μόνο του ελλθνικοφ χϊρου αλλά και του βαλκανικοφ, ζχουν κατάλθξθ
-νίκου, αυτά ζχουν με βεβαιότθτα βλάχικθ προζλευςθ, διότι θ εν
λόγω κατάλθξθ είναι κακαρϊσ βλάχικθ και προζρχεται είτε από τθν
ελλθνικι λζξθ μικρόσ είτε από τθ λατινικι λζξθ mica = ψίχουλο.
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χτιςμζνο ςε επίπεδθ εδαωικι λωρίδα, αλλά βρίςκεται
ανάμεςα ςε δυο γυμνοφσ βραχϊδεισ λόωουσ.
22.9 Χζρςοβα
Είναι το χωριό Ρφργοσ Διροφ Λακωνίασ. Ρικανόν από τθν
ελλθνικι λζξθ χζρςοσ = ακαλλιζργθτοσ τόποσ, ξθρόσ, άγονοσ
τόποσ και ςθμαίνει ακαλλιζργθτθ περιοχι.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε επίπεδο
μζροσ τθσ Μάνθσ, όπου παλιότερα ωαίνεται ιταν
ακαλλιζργθτο, λόγω του μθ γόνιμου και μθ αρδεφςιμου
εδάωουσ.
Υπάρχει και άλλο τοπωνφμιο Χζρςοβο, που είναι το
ςθμερινό πεδινό χωριό Χζρςον Κιλκίσ, το οποίο ίςωσ παλιά
ζμενε ακαλλιζργθτο.
β) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
22.1 Γαρδενίτςα
Θ Γαρδενίτςα είναι οικιςμόσ του Νομοφ Λακωνίασ και
ανικει διοικθτικά ςτο Διμο Ανατολικισ Μάνθσ.
Μετονομάςτθκε ςε Κοκκινόκαμποσ αλλά δεν επικράτθςε.
Βρίςκεται ςε υψόμετρο 120μ. από τθν κάλαςςα. Αποτελείται
από δφο γειτονιζσ τθν Άνω Γαρδενίτςα και τθν Κάτω
Γαρδενίτςα.
Σφμωωνα με τοπικι παράδοςθ: «ολόκλθροσ ο οικιςμόσ
οωείλει το όνομα του ςτθν Καρδιανι Παρκζνο (χαϊδευτικά
Καρδιανίτςα), κόρθ του άρχοντα Ξαρδιανοφ, ανκρϊπου που
ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ Πζςα Πάνθσ.
Θ Ξαρδιανι ιταν ιδρφτρια και κακθγουμζνθ τθσ Πονισ
του Χωτιροσ (γνωςτόσ ςιμερα ωσ Χωτιρασ Γαρδενίτςασ),
που προχπιρχε από τον 11ο αιϊνα. Αργότερα, το Ποναςτιρι
εγκαταλείωκθκε και ςκεπάςτθκε από άγρια βλάςτθςθ».
Πμωσ, το πωσ το Καρδιανίτςα γίνεται Γαρδενίτςα είναι
δφςκολο να εξθγθκεί. Κατά τθν άποψι μασ ιςχφει θ
ερμθνεία που αναωζρεται ςτο 12γ12.4.
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22.2 Γαςτίτςα
Τοπωνφμιο ςτθν περιοχι Λακωνίασ. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ gasht = λυδία λίκοσ, ακόνι (γκαςτίτςα >
γαςτίτςα), που ςθμαίνει τοποκεςία, θ οποία διακζτει
κατάλλθλα ςκλθρά πετρϊματα, από όπου κάποιοσ μπορεί να
προμθκευτεί πλάκεσ που χρθςιμεφουν για ακόνια.
22.3 Γιδοβίτςα
Τοπωνφμιο του χωριοφ Γονζα Γυκείου. Ρικανόν από τθ
λζξθ γίδα, πράγμα που ςθμαίνει το μζροσ, όπου εκτρζωονται
γίδεσ.
22.4 Ηερμπίτςα
Θ περιοχι αυτι, ςτθν οποία είναι χτιςμζνθ θ Ιερά Μονι
Ραναγίασ Ηερμπίτςθσ, βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του
Ταψγετου, ςε υψόμετρο 500μ. και απζχει 19χλμ. από τθ
Σπάρτθ. Ρικανόν ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ τηιζρου=
κρφοσ και μπιάου = πίνω (τηιερμπίτςα > ηερμπίτςα), που
ςθμαίνει τοποκεςία, όπου μπορείσ να πιείσ κρφο νερό.
22.5 Κοτίτςα
Είναι το ςθμερινό ομϊνυμο χωριό Κοτίτςα Λακωνίασ.
Ρικανόν από:
α)Τθ ςλαβικι λζξθ кошт(κοςτ) = ςπανόσ (κοςτίτςα >
κοτίτςα), που ςθμαίνει τόποσ, ο οποίοσ δεν ζχει
καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ κότου = αγκϊνασ, που ςθμαίνει
τοποκεςία ςε εδαωικι ζξαρςθ.
22.6 Νομπρεβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελαιοχϊρι Οιτφλου. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.5.
22.7 Ρανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βαχόσ Γυκείου. Μδια εξιγθςθ με
το 16β16.2.
22.8 Ράνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μυρςίνθ Γυκείου. Μδια εξιγθςθ
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με το 16β16.2.
22.9 Ρολοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολοβίτςα Λακωνίασ. Ρικανόν
από τθ αλβανικι λζξθ boll = άωκονα (μπολοβίτςα >
πολοβίτςα), που ςθμαίνει πλοφςια περιοχι. Κα πρζπει να
ςθμειωκεί ότι θ Ρολοβίτςα ιταν αρβανιτοχϊρι, αωοφ ανικε
ςτο Μπαρδουνοχϊρια.
22.10 Σζλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λαγκαδά Γυκείου. Μδια εξιγθςθ
με το 21γ21.9.
***

23. Ρεριοχι Κριτθσ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν δεκαεπτά(17) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, και κανζνα από τα οποία δεν
ανικει ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν κατάλθξθ -οβα, οβο, -ιςτα και -ιτςα.
***

24. Ρεριοχι Κοηάνθσ - Γρεβενϊν
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εκατόν δεκαζξι(116) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκαεπτά(17) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Εικοςιεπτά(27) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Δεκατρία(13) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
24.1 Βοφρμποβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ιτζα Γρεβενϊν. Μδια εξιγθςθ με
το 19γ19.2.
24.2 Γιάκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεςοπόταμο Αναςελίτςασ.
Ρικανόν από:
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α)Τθν αλβανικι λζξθ gjak = αίμα, αιματοχυςία, ωονικό
(γκιάκοβο > γιάκοβο) και ςθμαίνει περιοχι - οικιςμόσ όπου
είχε ςυμβεί κάποια αιματθρό ςυμβάν.
β)Το όνομα Γιάγκοσ και ςθμαίνει χωριό με οικιςτι κάποιο
ονόματι Γιάγκο.
Να ςθμειωκεί ότι τοπωνφμιο Yakovo υπάρχει ςτθ
νοτιοδυτικι Βουλγαρία που, ίςωσ, ςχετίηεται με κάποιον
πρϊτο οικιςτι ι τςιωλικά ονόματι Ιάκωβο.
24.3 Γραμματίκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Γραμματικό Ρτολεμαΐδασ.
Ρικανόν από τθν ελλθνικι λζξθ γραμματικόσ και ςθμαίνει
περιοχι από όπου προιλκαν πολλοί μορωωμζνοι άνκρωποι.
Διαωορετικά πιρε το όνομά του επειδι, ίςωσ κάποτε ιταν
διοικθτικό κζντρο των γφρω χωριϊν. Κάτι ανάλογο δθλαδι
που είχε ςυμβεί με το όνομα του χωριοφ Γραμματικό24
Αττικισ.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο (ωροντιςμζνο χωριό με πολφ
καλι ρυμοτομία) Gramatikovo ςτθ νοτιοανατολικι
Βουλγαρία, κοντά ςτα ςφνορα με τθν Τουρκία (Ανατολικι
Κράκθ).
24.4 Δοβράτοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Γρεβενϊν.
Ρικανόν ςφνκετθ από τθ ςλαβικι λζξθ добро (ντόμπρο) =
24

Θ ονομαςία του χωριοφ Γραμματικό Αττικισ κακιερϊκθκε επί
τουρκοκρατίασ. Ο μπζθσ τθσ περιοχισ ζδρευε λίγο ζξω από τον
Μαρακϊνα (ςτθ ςθμερινι διαςταφρωςθ τθσ Λεωωόρου Μαρακϊνα
προσ Σχινιά), όπου ο τοπικόσ ςυνοικιςμόσ ωζρει τθν ονομαςία
"Ππζθ".
Ο γραμματζασ του ζπαςχε από άςκμα και για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα διζμενε ςτθ περιοχι του Γραμματικοφ, όπου το κλίμα ιταν
πιο ξθρό από τθ πεδιάδα του Μαρακϊνα. Πποιοσ λοιπόν πιγαινε
ςτον Μπζθ και ηθτοφςε κάποιο χαρτί, αυτόσ τον παρζπεμπε ςτο
"γραμματικό" του, και ζτςι κακιερϊκθκε θ ονομαςία Γραμματικό.
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καλό, που είναι ευρφτερα γνωςτι και ςτισ άλλεσ βαλκανικζσ
γλϊςςεσ και τθ βλάχικθ λζξθ άτου = άλογο (ντομπράτοβο >
δοβράτοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου εκτρζωονται καλά
άλογα.
24.5 Δριάνοβο
Είναι το ςθμερινό Δρυόβουνο Αναςελίτςθσ. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.6.
24.6 Ηάλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Τρίκωμο Γρεβενϊν. Σφμωωνα με
τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ διαςπορά
των Βλάχων”) το εν λόγω χωριό κατοικοφςαν
Κουπατςαραίοι, δθλαδι ελλθνόωωνοι, που ςφμωωνα με
κάποιεσ απόψεισ και αυτοί αρχικά ιςαν βλαχόωωνοι, αλλά
με τα χρόνια αωομοιϊκθκαν από τουσ ελλθνόωωνουσ και
χάκθκε μαηί θ βλάχικθ γλϊςςα τουσ. Μδια εξιγθςθ με το
1α1.7.
24.7 Λαμπάνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ
Αναςελίτςασ. Μδια εξιγθςθ με το 1γ1.21.
24.8 Λιμπίνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Διάκοσ Γρεβενϊν. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.14.
24.9 Λιμπίςτοβο
Είναι ο Αϊλιάσ Αναςελίτςασ, το ςθμερινό χωριό Άγιοσ
Θλίασ Καςτοριάσ. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.14.
24.10 Λιμπόχοβο
Είναι θ ςθμερινι Βραχοπλαγιά Αναςελίτςασ, το ςθμερινό
Δίλοφο Βοΐου. Θ ίδια εξιγθςθ με το 1α1.14.
24.11 Μπίςοβο
Είναι το χωριό Δφςβατο, που ςιμερα λζγεται Κυπαρίςςι
Γρεβενϊν. Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ bish = το αγρίμι, ο
λφκοσ και ςθμαίνει περιοχι, όπου γφρω υπάρχουν πολλά
αγρίμια - λφκοι.
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Το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτισ ανατολικζσ πλαγιζσ
τθσ Ρίνδου με υψόμετρο 940μ., όπου τα αγρίμια δεν
λείπουν. Υπάρχει, επίςθσ, το ςυναωζσ τοπωνφμιο Μπίηοβο
(μπίςοβο > μπίηοβο), που είναι ο ςθμερινόσ οικιςμόσ
Μεγαπλάτανοσ του Διμου Αριδαίασ.
24.12 Μπόηοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρριόνια Γρεβενϊν. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 1α1.17.
24.13 άχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολφραχο Κοηάνθσ. Λςχφουν όςα
ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
24.14 ιάχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραρόρειο25 Γρεβενϊν. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.24.
24.15 Σινίχοβο
Είναι το χωριό Σχίνοβο26, που ςιμερα ονομάηεται
Δεςπότθσ Γρεβενϊν. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ςινιάκου =
πάχνθ (ςινιάκοβο > ςινιάχοβο > ςινίχοβο) και ςθμαίνει
περιοχι, όπου επικρατεί ςυχνά πάχνθ.
24.16 Σίτοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Σιταράσ Γρεβενϊν, που βρίςκεται
ςε κορυωογραμμι, με υψόμετρο 750μ. Μδια εξιγθςθ με το
4α4.13.
24.17 Σοφλποβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Άρδαςςα Ρτολεμαΐδασ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ αλβανικζσ λζξεισ shulle = προςιλιο
και το επιβεβαιωτικό μόριο po = ναι, μάλιςτα, και ςθμαίνει
περιοχι, που ζχει μεγάλθ θλιοωάνεια. Ρράγματι, το εν λόγω
25

Σφμωωνα με τον Α. Ι. Κουκοφδθ (“Οι Μθτροπόλεισ και θ διαςπορά
των Βλάχων” ) το εν λόγω χωριό κατοικοφςαν Κουπατςαραίοι.
26
Σφμωωνα με τον Αςτζριο Ι. Κουκοφδθ, ό.α., το εν λόγω χωριό
κατοικοφςαν Κουπατςαραίοι.
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χωριό είναι πεδινό και επομζνωσ είναι εκτεκειμζνο
κυριολεκτικά ςτον ιλιο όλθ τθ μζρα.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
24.1 Βελίςτι
Είναι το ςθμερινό χωριό Αςπροφλα Αναςελίτςασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1β1.6.
24.2 Βελίςτι
Είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε ςε Αςπρονζρι
Κοηάνθσ και ςιμερα λζγεται Λευκοπθγι Κοηάνθσ. Μδια
εξιγθςθ με το 1β1.6.
24.3 Βιβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εκκλθςία Γρεβενϊν. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ βιε = ρυάκι, διϊρυγα (βιεβίςτα >
βιβίςτα), δεδομζνου ότι βρίςκεται ςτθ ςυμβολι δυο
ρεμάτων.
24.4 Βραβόνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλθράχθ Γρεβενϊν.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ βρεάβα = κόρυβοσ, τφρβθ,
ταραχι, που ςθμαίνει μζροσ, το οποίο καταιγίηεται από
ανζμουσ. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςε περιοχι
με υψόμετρο 880μ. και είναι εκτεκειμζνο ςε όλουσ τουσ
ανζμουσ.
24.5 Βρόγγιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλονζρι Αναςελίτςασ. Ρικανόν
από τθν αλβανικι λζξθ vrug = ερυςίβθ, παράςιτο των
ςιτθρϊν και τθσ χλόθσ (βροφγγιςτα > βρόγγιςτα).
Σφμωωνα με τοπικι παράδοςθ: «Υαλαιότερα βριςκόταν
ςτθ ςυμβολι των χαραδρϊν «Ξόπου» και «Ψηθμαλι», κάπου
δυτικά τθσ ςθμερινισ κζςθσ του και ονομαηόταν Βρόγγιςτα,
επειδι τα βράδια ακοφγονταν δυνατοί κρότοι δθλαδι
«Βροντοφςε το μζροσ» και ο ωόβοσ αυτόσ ανάγκαςε τουσ
κατοίκουσ να μετατοπίςουν το χωριό ςτθν ςθμερινι του
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κζςθ. Πετονομάςκθκε από τουσ κατοίκουσ Ξαλονζρι για το
καλό του νερό.»
24.6 Δραβουντάνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό που μετονομάςτθκε, αρχικά, ςε
Σωλθνάρι και ςτθ ςυνζχεια ςε Μεταμόρφωςθ, βρίςκεται δε
πολφ κοντά ςτθν πόλθ τθσ Κοηάνθσ.
Σφμωωνα με μια άποψθ θ εν λόγω ονομαςία ςχετίηεται
με τθ ςλαβικι λζξθ трава (τραβα) = χόρτο, που ςθμαίνει
τόποσ με πολφ βλάςτθςθ Σε μια τζτοια περίπτωςθ δεν
εξθγείται το πρόςωυμα -ντα- του τοπωνυμίου. Επομζνωσ,
είναι πικανό κάποιο άλλο τοπικό χαρακτθριςτικό να ζχει
δϊςει τθν ονομαςία.
Το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςτο ςτζνωμα, που
ςχθματίηουν δυο βραχϊδεισ γειτονικοί λόωοι και ζχει
κατεφκυνςθ από βορρά προσ νότο, είναι λοιπόν λογικό να
κεωριςουμε ότι το χειμϊνα υποωζρει από το βοριά. Άρα, θ
εν λόγω ονομαςία ςχετίηεται μάλλον με τθ λζξθ
τραμουντάνα = βοριάσ (τραμουντάνιςτα > δραμουντάνιςτα
> δραβουντάνιςτα).
24.7 Δράμιςτα
Είναι το χωριό που μετονομάςτθκε, αρχικά, ςε
Μακρυπλαγιά και ςτθ ςυνζχεια ςε Δάφνθ και ανικει ςτο
νομό Κοηάνθσ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ντάρα, που μεταξφ άλλων ςθμαίνει
ξεπεςμόσ (νταρά(μ)ιςτα > ντράμιςτα > δράμιςτα), επειδι
ίςωσ το εν λόγω χωριό κα ιταν πολφ ωτωχό.
β)Τθν αλβανικι λζξθ dromc = κρυμματίηω (ντρόμτςιςτα >
ντράμτςιςτα > ντράμιςτα > δράμιςτα), δεδομζνου ότι το
χωριό αυτό βρίςκεται ςτα ριηά λόωου, που μοιάηει να ζχει
υποςτεί παλιότερα εκτεταμζνθ κραφςθ και κατολίςκθςθ, θ
οποία ωαίνεται εντονότερθ ςτα δυτικά του.
24.8 Δοβρουνίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλθματάκι Γρεβενϊν. Μδια
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εξιγθςθ με το 1α1.5.
24.9 Δομαβίςτα
Είναι ο οικιςμόσ Φλαμπουριά Αναςελίτςασ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ дом(ντομ) = ςπίτι (ντομαβίςτα >
δομαβίςτα), που ςθμαίνει απλά οικιςμόσ.
24.10 Ηικοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σπιλιοσ Αναςελίτςασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ τηιοφγκου = ανθωοριά, ακρϊρεια
(τηιουγκοβίςτα > τηικοβίςτα > ηικοβίςτα), που ςθμαίνει
οικιςμόσ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε πλαγιά.
24.11 Λιψίςτα
Είναι θ ςθμερινι Νεάπολθ *Αναςελίτςα+ Κοηάνθσ. Ο
Max Vasmer τθ ςυμπεριλαμβάνει ςτα ςλαβογενι τοπωνφμια, αλλά αδυνατεί να διατυπϊςει ςλαβικι ετυμολογικι
ερμθνεία, ενϊ ςτο μεγάλο γιουγκοςλαβικό λεξικό
εμωανίηεται με λατινογενι ρίηα και ςλαβικι κατάλθξθ.
Αυτό προκφπτει από δθμοςίευμα τοπικισ εωθμερίδασ:
«ΨΣ ΒΣΝΣΡ» με τίτλο: «ΒΣΝΣΡ -ΑΡΑΧΕΟΛΨΧΑ - ΧΕΟΛΨΧΑ», και ςε
ό,τι αωορά το τοπωνφμιο Λαψίςτα, αναωζρονται ειδικότερα
τα εξισ:
«Ψο παλαιόν όνομα τθσ Ρεαπόλεωσ ιτο Λαψίςτα θ
Λαψίςτι. Ψθσ λζξεωσ ταφτθσ τθν ιςτορικιν αρχιν δεν
γνωρίηομεν ακριβϊσ, τθν ςθμαςίαν, όμωσ αυτισ δυνάμεκα
να πλθροωορθκϊμεν εν μζρει από το τελευταίον μεγάλο
Γιουγκοςλαβικόν λεξικόν, δια του οποίου καταβάλλεται μια
περίεργθ προςπάκεια να ερμθνευκεί το δικεν μακεδονικόν
γλωςςικόν ιδίωμα κατά τθν ιδικι των πολιτικιν προπαντόσ
αντίλθψιν και ςφμωωνα με τουσ ιδικοφσ των ςκοποφσ. Ξατ’
αυτοφσ, λοιπόν, θ λζξισ Οαψίςτι ζχει ρίηαν μεν λατινικιν,
κατάλθξιν δε ςλαβικιν. Χθμαίνει κατ’ αρχιν μζροσ ολιςκθρόν
και λαςπϊδεσ και δεφτερον μζροσ εισ το οποίον δφναται να
εργάηθται κανείσ με ελπίδα κζρδουσ, μζροσ δθλ.
παραγωγικόν.»
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Επίςθσ, μια άλλθ πικανι ερμθνεία είναι αυτι που
ςτθρίηεται ςτθ βλάχικθ λζξθ λαποφςου = ωυτό με πλατιά
ωφλλα και κίτρινα άνκθ (λαπουςίςτα > λαπ’ςίςτα > λαψίςτα
> λιψίςτα).
24.12 Λοφμπνιςτα
Αρχικά μετονομάςτθκε ςε Βαλάνια Κοηάνθσ και
προςαρτικθκε ςτον οικιςμό Τςαπουρνιάσ Γρεβενϊν, ο
οποίοσ μετονομάςτθκε ςε Τρικοκκιά Γρεβενϊν. Ρικανόν
ςφνκετθ από τθ ςλαβικι λζξθ лупина(λουπίνα) = τολφπθ
(λουπίνιςτα > λοφπνιςτα > λοφμπνιςτα) και ςθμαίνει
περιοχι, όπου ευδοκιμεί θ τολφπθ.
24.13 Λοφτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεραςϊνα, που ανικει ςιμερα
ςτο Νομό Καςτοριάσ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ λουτόςου
= πθλϊδθσ, βορβορϊδθσ, λόγω ίςωσ τθσ ςφςταςθσ του
εδάωουσ τθσ περιοχισ αυτισ.
24.14 Μαρτςίςτι
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρεριςτερά
Αναςελίτςασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ Μάρτςου = α) ο μινασ
Μάρτιοσ, β) το χρωματιςτό ςκοινί “Πάρτθσ”, που ωοροφςαν
ςφμωωνα με το ζκιμο τα μικρά παιδιά, επειδι ίςωσ το χωριό
αυτό λειτουργοφςε μζχρι και το Μάρτθ ωσ χειμαδιό και τον
ίδιο μινα κα άρχιηαν οι προετοιμαςίεσ για τα κερινά
βοςκοτόπια.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο Μάρτςιςτα, που είναι το
ςθμερινό χωριό Κάτω Ρεριβόλι Καςτοριάσ. Ρικανόν τα δυο
χωριά Μαρτςίςτι και Μάρτςιςτα να ζχουν κάποια μεταξφ
τουσ ςυγγζνεια, κακόςον θ απόςταςθ που τα χωρίηει δεν
είναι πολφ μεγάλθ.
24.15 Ριπιλίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νάματα Αναςελίτςασ
(Βλαχοχϊρι).
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπιλμπίλιου(τουρκικισ
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ρίηασ) = αθδόνι (μπιλμπιλίςτα > πιπιλίςτα), από τθν φπαρξθ
αθδονιϊν ςτθν περιοχι αυτι.
24.16 Ρλαηοφμιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σταυροδρόμι Αναςελίτςασ.
Ρικανόν από τισ αλβανικζσ λζξεισ: plas = ςκάςιμο, ράγιςμα
και unj(ουνγι) = κατεβάηω, χαμθλϊνω, κακίηω (πλαςοφνιςτα
> πλαηοφνιςτα > πλαηοφμιςτα). Ρράγματι, κατάντθ του εν
λόγω χωριοφ υπάρχει παλιό μεγάλο κυκλικό ριγμα, που ζχει
προκαλζςει βφκιςθ μεγάλθσ ζκταςθσ, θ οποία μοιάηει με
μικρό βυκιςμζνο οροπζδιο.
24.17 αδοβίςτι
Είναι το ςθμερινό χωριό οδοχϊρι Αναςελίτςασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ радъ (ραντ) = χαροφμενοσ (ραντοβίςτα
> ραδοβίςτα > ραδοβίςτι).
24.18 αδοςίνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μζγαρο Γρεβενϊν. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ радостъ(ράντοςτ) = χαρά.
24.19 αδουβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό οδιανι Κοηάνθσ. Μδια εξιγθςθ
με το 24β24.18.
24.20 αδοφνιςτα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer είναι τοπωνφμιο τθσ
περιοχισ Καϊλαρίων Ρτολεμαΐδασ. Μδια εξιγθςθ με το
24β24.18.
24.21 ατοβίςτα
Μετονομάςτθκε ςε αδοβίςτι και ςιμερα λζγεται οδιά
και ανικει ςτα Γρεβενά. Μδια εξιγθςθ με το 24β24.18.
24.22 Σιάτιςτα
Σφμωωνα με τον κακθγθτι Ρανεπιςτθμίου κ. Νικόλαο
Ψθμμζνο: «Ψο πρϊτο όνομα τθσ πόλθσ ιταν Καλφβια, γιατί
τα καλφβια ιταν το χαρακτθριςτικό τθσ. Τταν δθμιουργείται
ο οικιςμόσ, είναι οικιςμόσ ποιμζνων που κατοικοφν ςε
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καλφβια. Πε αυτό το όνομα αναωζρεται ςτα αρχεία τθσ
Μονισ Ζαβζρδασ (Ζάμπουρντα).
Ψο δεφτερο τοπωνφμιο για τθ Χιάτιςτα είναι το τουρκικό
όνομα Armud - Koy (= Αρμοφτ - Κιόι = Αχλαδότοποσ) και το
ςυναντοφμε ςτα τζλθ του 16ου αιϊνα ςτα βιβλία τθσ πρϊτθσ
τουρκικισ απογραωισ πλθκυςμοφ. Δεν είναι εφκολο να
διαπιςτϊςουμε μζχρι πότε χρθςιμοποιικθκε αυτό το
τοπωνφμιο και από ποιουσ.
Είναι πολφ πικανό ότι οι Ζλλθνεσ δεν το χρθςιμοποίθςαν
κακόλου, γι’ αυτό και γριγορα ξεχάςτθκε και αντί αυτοφ
χρθςιμοποιοφςαν το ιάτιςτα και Φλωροχϊρι.
Υάντωσ θ κακιζρωςθ του Armud - Koy και θ χριςθ - για
όςο χρόνο - ςθμαίνει πωσ θ πόλθ από τα μζςα του 16ουαιϊνα
είχε αλλάξει χαρακτιρα και δεν ιταν πια χωριό ποιμζνων.
Υράγματι, ςφμωωνα με τα υπάρχοντα ςτοιχεία, τθν
περίοδο αυτι και θ ςφςταςθ του πλθκυςμοφ τθσ ζχει
μεταβλθκεί, αωοφ πολλοί Ζλλθνεσ και από διάωορα μζρθ τθσ
χϊρασ βρικαν καταωφγιο ςτθν ορεινι και άγονθ Χιάτιςτα,
και γριγορα οι Χιατιςτινοί αςχολικθκαν με το εμπόριο,
ταξίδεψαν κι εγκαταςτάκθκαν ςε πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και
ίδρυςαν εκεί αξιόλογουσ εμπορικοφσ οίκουσ.
Ζτςι, από το τζλοσ του 16ου αιϊνα ωσ τα μζςα του 19ου θ
Χιάτιςτα είναι θ πόλθ του πλοφτου. Σ πλοφτοσ είναι το
διακριτικό τθσ γνϊριςμα και ζτςι μπορεί να δικαιολογθκεί το
τοπωνφμιο Φλωροχϊρι.
Για τθν ίδια περίοδο (17ο αιϊνα) αναωζρεται ότι είναι ςε
χριςθ και το τοπωνφμιο ιάτιςτα. Ξαι είναι πολφ πικανό το
κφριο τοπωνφμιο να είναι το Χιάτιςτα και παρωνφμιο το
Φλωροχϊρι ι να εκωράηουν και τα δυο το ίδιο
χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ πόλθσ και να προθγικθκε ωσ τοπωνφμιο - το Φλωροχϊρι και να ακολοφκθςε
το ιάτιςτα.
Σι προτεινόμενεσ ετυμολογιςεισ είναι οι εξισ:
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α) Σ Γάλλοσ περιθγθτισ Pouqueville το 1806 - με βάςθ
προωορικζσ αωθγιςεισ των κατοίκων - ερμθνεφει το όνομα
Χιάτιςτα από τθ ςυγχϊνευςθ
δυο λζξεων: τθσ
τουρκικισ chatir (= τςιατιρ = ςκθνι, τςαντίρι) και τθσ
ελλθνοβλάχικθσ tiritza (= τφριηα, από το ελλθνικό τυρόσ). Ψο
Ψςιατθρτυρίτηα γίνεται διαδοχικά Χιατυρίτςα, Χιατίτςα,
Χιάτιςτα με μια ςειρά ωωνθτικζσ μεταβολζσ, οι οποίεσ
όμωσ δεν ευςτακοφν επιςτθμονικά, γι’ αυτό και θ
ετυμολόγθςθ αυτι απορρίπτεται.
β) Άλλοι υποςτθρίηουν ότι προζρχεται από το ςλαβικό
ριμα setsiam (= χωρίηω). Από το κζμα του setsi- και τθν
κατάλθξθ - sta προιλκε θ λζξθ ζτςιςτα και με μετατροπι,
από τουσ Ψοφρκουσ, του (ε) ςε (α) ζγινε άτςιςτα, ζπειτα
Χιάτιςτα. Θ πρόταςθ απορρίπτεται, γιατί μια τζτοια
μετατροπι δεν μποροφςε να προζλκει από τουσ Ψοφρκουσ,
αλλά από τουσ Χιατιςτινοφσ που το χρθςιμοποιοφςαν και
μάλιςτα Χιατιςτινοφσ, που ιταν εγκατεςτθμζνοι ςε ςλαβικζσ
περιοχζσ. Ξαι αν προερχόταν από αυτοφσ, δεν μποροφςε να
ςυμβεί αυτι θ μετατροπι του (ε) ςε (α) , γιατί από άποψθ
γλωςςικι δε ςυμβαίνει ςτθ γλϊςςα μασ και για διάωορουσ
λόγουσ, όπωσ μασ λζει θ επιςτιμθ τθσ γλωςςολογίασ.
γ) Πια άλλθ άποψθ υποςτθρίηει ότι θ λζξθ ζχει ςχζςθ με
το λατινικό sitis = δίψα, που το πιραν οι Βλάχοι και το
πρόωεραν ωσ siati. Πε τθν προςκικθ τθσ κατάλθξθσ ιςτα ζχουμε το τοπωνφμιο Χιάτιςτα, που πράγματι δίνει και
το γνϊριςμα τθσ πόλθσ, τθν ζλλειψθ νεροφ. Θ μόνθ
αντίρρθςθ που μπορεί να εγερκεί είναι: «γιατί δεν
χρθςιμοποίθςαν εξ αρχισ αυτι τθν ονομαςία τθσ πόλθσ
εκείνοι που τθ δθμιοφργθςαν (δθλαδι οι ποιμζνεσ - βλάχοι)
παρά χρθςιμοποιικθκε τον 17ο αιϊνα, όταν υπερείχε το
ελλθνικό ςτοιχείο»;
δ) Άλλθ εκδοχι κζλει να προζρχεται από το
τουρκικό Set (=οχυρό) και τθν κατάλθξθ -ιςτα. Ψο ζτιςτα με
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μετατροπι του (ε) ςε (α) ζγινε Χάτιςτα, ζπειτα με ανάπτυξθ
ενόσ (ι), ιάτιςτα. Θ πόλθ πράγματι είναι ωυςικά
οχυρωμζνθ από τθ κζςθ τθσ, αλλά αυτό οι Ψοφρκοι το
κατάλαβαν πολφ αργότερα (τζλθ του 18ου αιϊνα), όταν θ
πόλθ αντιςτάκθκε ςτισ τουρκαλβανικζσ επιδρομζσ, αλλά
ιδθ τότε θ πόλθ ονομαηόταν Χιάτιςτα.
ε) Πια άλλθ εκδοχι κζλει το τοπωνφμιο να προζρχεται
από τθ λζξθ «ςτάςισ», μάλιςτα από το αςκενζσ κζμα του
ριματοσ ίςτθμι = ςτζκομαι (Χτα+τ+ιςτα και με ςχετικζσ
μεταβολζσ ζγινε = Χάτιςτα, Χιάτιςτα). Σι προτεινόμενεσ
όμωσ μεταβολζσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι γλωςςολογικά
δεν δικαιολογοφνται και θ πρόταςθ απορρίπτεται.
ςτ) Ξαι θ λαϊκι ετυμολογικι ερμθνεία από το ριμα
ςάςτιςα (Χιάςτιςα, Χιάτιςτα ) δε κεωρείται ςοβαρι.» Τζλοσ,
ςφμωωνα με τον παραπάνω ερευνθτι: «Φαίνεται ωσ πιο
πικανό το τοπωνφμιο ιάτιςτα να επικράτθςε ςτθ κζςθ
του παρωνυμίου Φλωροχϊρι για δυο λόγουσ, ζνα
γλωςςικό και ζναν ιςτορικό.
Σ ιςτορικόσ λόγοσ: Είναι γνωςτι θ ςτενι ςχζςθ που είχαν
οι κάτοικοι τθσ Χιάτιςτασ με τθν Ξεντρικι Ευρϊπθ, με λαοφσ
που μιλοφςαν Γερμανικά. Θ εγκατάςταςθ πολλϊν
οικογενειϊν λόγω εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν Αυςτρία
και άλλεσ χϊρεσ είχε επίδραςθ ςτθν κοινωνικι ηωι των
Χιατιςτινϊν, ςτθ γλωςςικι ςυμπεριωορά τουσ. Υολλοί
ζμακαν τθ γερμανικι γλϊςςα και ςτθ Χιάτιςτα μαηί με τα
διάωορα αγακά που ειςάγονταν από τθν Ευρϊπθ ιρκαν και
τα ονόματά τουσ.
Αυτι θ γλωςςικι επίδραςθ ωαίνεται ςτθ χριςθ κάποιων
επωνφμων με γερμανικι ρίηα (Γκερεχτζσ, Ππροφχοσ κ.α.),
ςτθν φπαρξθ κάποιων ωκόγγων που κυμίηουν τουσ
γερμανικοφσ b, d, u (ντιοφλκασ, ντιόντιοσ, κλπ.), ςτθ χριςθ
κάποιων λζξεων που δθλϊνουν αντικείμενα και είναι λζξεισ
γερμανικζσ π.χ. ςτρφωια από το Strumpfe = κάλτςεσ, ςτόωα
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από Stoff = φωαςμα, ςτιβάλια από το Stiefel = μπότεσ, κ.α.
τζλοσ ςτο ίδιο το όνομα τθσ πόλθσ, Χιάτιςτα.
Θ προωορά του τοπωνυμίου Χιάτιςτα από τουσ ντόπιουσ
είναι διςφλλαβθ, ιάτςτα, και μάλιςτα γίνεται ζτςι που να
τονίηονται οι δυο ςυλλαβζσ, ςαν να ξεχωρίηουν και να
υπάρχουν ανάμεςα του δυο (ς), όχι ζνα (ς). Τςοι γνωρίηουν
καλά τα γερμανικά και ακοφν τθν προωορά του ονόματοσ,
οδθγοφνται ςτθν ορκι ετυμολόγθςθ του τοπωνυμίου.
Σ γλωςςικόσ λόγοσ: Υροζρχεται από ςφνκεςθ δυο
γερμανικϊν λζξεων, τθσ Schatz (= κθςαυρόσ) και τθσ Stadt (=
πόλθ). Από τθ γερμανικι ςφνκετθ λζξθ αποβάλλεται το
τελικό dt ςτθν ελλθνικι απόδοςθ, αωοφ οι ελλθνικζσ λζξεισ
δεν καταλιγουν ςε (τ) και αργότερα αναπτφχκθκε (από τουσ
εγγράμματουσ) το (ι) και ζδωςε το ιάτιςτα.
Θ ςθμαςία τθσ γερμανικισ ςφνκετθσ λζξθσ SchatzStadt
είναι “Κθςαυρόπολθ”, και αποδίδει κατά κάποιο τρόπο αυτό
που διλωνε και το Φλωροχϊρι. Είναι όμωσ ωσ ζννοια
ευρφτερθ από αυτό, αωοφ αναωζρεται ςε κθςαυρό και όχι
μόνο ςε ωλουρί.»
Ζτςι, θ λζξθ ιάτιςτα ωσ ζννοια γίνεται πλατφτερθ,
ιςχυρότερθ. Επιπλζον είναι ςαωζςτερθ, αωοφ αποδίδει και
τθν ιςτορικι πραγματικότθτα: θ Χιάτιςτα δεν είναι χωριό πια,
είναι πόλθ. Ξαι από τθν άποψθ τθσ προωοράσ τθσ θ
λζξθ ιάτιςτα είναι γλωςςικά ιςχυρότερθ, γιατί ζχει ζνταςθ
ςτθν προωορά (με τουσ δυο τόνουσ τθσ διςφλλαβθσ και
δίτονθσ γερμανικισ λζξθσ). Αυτά τα ςτοιχεία αποτελοφν και
το δεφτερο λόγο επικράτθςθσ.
Ζνασ κανόνασ τθσ γλωςςολογίασ λζει ότι ανάμεςα ςε δυο
λζξεισ, εν προκειμζνω τα τοπωνφμια Χιάτιςτα και
Φλωροχϊρι, επικρατεί το ιςχυρότερο και ςαωζςτερο. Από τα
τζλθ του 16ου αιϊνα και ωσ τισ αρχζσ του 19ου ο χαρακτιρασ
τθσ πόλθσ ιταν κοςμοπολίτικοσ και κατά τον Α. Βακαλόπουλο
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«όλοι τουσ μιλοφςαν γερμανικά ι ιταλικά…» (δθλαδι είχαν
εξοικείωςθ με τθ γλϊςςα, δεν τουσ ιταν ξζνθ).
Ψθν ονομαςία, βεβαίωσ, δεν τθν ζδωςαν ξζνοι, οι οποίοι
άλλωςτε ποτζ δεν ζηθςαν ςτθ Χιάτιςτα, αλλά Χιατιςτινοί που
ηοφςαν ςτθν Ευρϊπθ και είτε μετζωραηαν ελεφκερα το
παρωνφμιο Φλωροχϊρι είτε με τθ ςφνκετθ λζξθ που
δθμιοφργθςαν (SchatzStadt ) εξζωραηαν το καυμαςμό για
τθν πλοφςια και ευθμεροφςα πατρίδα τουσ. Για τουσ λόγουσ
αυτοφσ δεν αντζδραςαν οι ντόπιοι ςτθ χριςθ τθσ και τθν
προτίμθςαν από το Φλωροχϊρι. Επιπλζον θ παραγωγι τθσ
λζξθσ από τθ ςφνκετθ γερμανικι δεν προςκροφει ςε κανζνα
κανόνα τθσ ελλθνικισ.»
Κατά τθ γνϊμθ μασ, θ ερμθνεία που υιοκετεί, τελικϊσ, ο
κακθγθτισ Νικόλαοσ Ψθμμζνοσ παρότι ωαίνεται λογικι πειςτικι, εντοφτοισ δεν είναι ςωςτι. Καταρχάσ, θ κατάλθξθ ιςτα που είναι κοινότατθ ςε τζτοιου είδουσ τοπωνφμια ςτον
ελλθνικό χϊρο δεν πρζπει να αναηθτθκεί ςε μια γερμανικι
λζξθ Stadt, που μάλιςτα ςθμαίνει πόλθ και όχι χωριό, όπωσ
ιταν παλιά θ Σιάτιςτα.
Ασ ζχουμε υπόψθ ότι ςτθ γερμανικι γλϊςςα το χωριό
ςθμαίνεται με τθ λζξθ dorf. Ζτςι, εάν οι Σιατιςτινοί τθσ
Γερμανίασ ικελαν να εκωράςουν το όνομα τθσ πατρίδα τουσ
“Φλωροχϊρι” ςτα Γερμανικά, τότε κα ζπρεπε να πουν
Schatzdorf και όχι Schatzstadt. Ρζραν τοφτου, θ βλάχικθ
ονομαςία (Σιάτιςτα από τθ βλάχικθ λζξθ ςιάτε = δίψα και τθ
γνωςτι κατάλθξθ -ιςτα) κα μποροφςε να επιβλθκεί και
αργότερα, όχι δθλαδι από τθν αρχι του οικιςμοφ,
δεδομζνου ότι θ εν λόγω περιοχι, ζτςι και αλλιϊσ, δεν
διζκετε πολλά νερά και, όταν κάποια εποχι κα υπιρξε
παρατεταμζνθ ανομβρία - ξθραςία, που κα ταλαιπϊρθςε
τουσ κατοίκουσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, αυτοί κα
είπαν, κάποια ςτιγμι αγανακτιςμζνοι: «τι το λζμε
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Φλωροχϊρι, Διψοχϊρι κα πρζπει να το λζμε»… και ζτςι ίςωσ
κα ζμεινε.
24.23 Τίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Η(ι)άκασ Γρεβενϊν. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ тиса (τίςα) = πεφκθ.
24.24 Τόριςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ροντινι Γρεβενϊν. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ torisht = ςτάνθ, ςταφλοσ.
24.25 Τρζπιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Χριςτόφοροσ
Ρτολεμαΐδασ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ τράπου = χαντάκι,
τάωροσ, ωαράγγι(τράπιςτα > τρζπιςτα). Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό είναι πεδινό, χτιςμζνο ανάμεςα ςε τρεισ
τάωρουσ.
24.26 Τςαρίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Θεόδωροσ Αναςελίτςασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ τςάρα = χϊμα. Ρράγματι, το
ομϊνυμο χωριό είναι χτιςμζνο ςε ςτενι επίπεδθ εδαωικι
καλλιεργοφμενθ περιοχι.
24.27 Χουλενίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δίπορο Γρεβενϊν. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ κουλοάνα = ςτιλθ, κολόνα (κουλοανίςτα >
κουλανίςτα > χουλανίςτα > χουλενίςτα). Ρράγματι, το
ομϊνυμο χωριό είναι χτιςμζνο ςτθ ςυμβολι δυο επίπεδων
καλλιεργιςιμων εδαωικϊν ςτθλϊν, που ορίηονται από τουσ
γφρω αυχζνεσ.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
24.1 Αναςελίτςα
Είναι θ ςθμερινι Νεάπολθ Κοηάνθσ. Για το τοπωνφμιο
Αναςελίτςα όλοι, όςοι αςχολικθκαν με τθν προζλευςι του,
ςυμωωνοφν ότι είναι ςφνκετο με πρϊτο ςυνκετικό τθν
πρόκεςθ ανά και δεφτερο το τοπωνφμιο Σζλιτςα (ίδια
εξιγθςθ με το 6γ6.6), τθν παλαιά ονομαςία τθσ γειτονικισ
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Εράτυρασ.
Θ πρόκεςθ ανά, ωσ πρϊτο ςυνκετικό ςτισ ςφνκετεσ λζξεισ
αποτελεί προκετικό επίρρθμα και ςθμαίνει κατεφκυνςθ από
κάτω προσ τα επάνω. Συντικζμενο με το Σζλιτςα δθλϊνει τθν
άνω του Αλιάκμονα Σζλιτςα ςε ςυςχετιςμό με τθ κζςθ τθσ
μθτροπολιτικισ Σζλιτςασ (Εράτυρασ), κάτοικοι τθσ οποίασ
μετοίκιςαν ςτθ Λειψίςτα και ςυγκρότθςαν οικιςμό το
γνωςτό με τθν ονομαςία Αναςελίτςα.
24.2 Βάνιτςα
Θ Άνω Βάνιτςα είναι το ςθμερινό χωριό Άνω Κϊμθ
Κοηάνθσ και θ Κάτω Βάνιτςα είναι το ςθμερινό χωριό Κάτω
Κϊμθ Κοηάνθσ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ βάνα = αρτθρία, ωλζβα.
Ρράγματι και τα δυο αυτά χωριά βρίςκονται ανάμεςα ςε δυο
μικρά ποτάμια που χφνονται ςτθν τεχνθτι λίμνθ Ρολυωφτου.
24.3 Βιςτρίτςα
Είναι ο ποταμόσ Αλιάκμονασ. Μδια εξιγθςθ με το 11.1.
24.4 Γκόβλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρόκοσ Κοηάνθσ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ γκουβαλεάτςε = ςτόμιο. Ρράγματι, το εν λόγω
χωριό βρίςκεται ςτθν αρχι (“ςτόμιο”) των μικρϊν
παράλλθλων ποταμιϊν που τρζχουν εκατζρωκεν και
χφνονται ςτθν τεχνθτι λίμνθ Ρολυωφτου.
24.5 Γκοβλίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λιβζρα Κοηάνθσ. Μδια εξιγθςθ με
το 24γ24.4. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε
επίπεδθ ζκταςθ που περικλείεται ολόγυρα από
βουνοκορωζσ και μοιάηει από ψθλά ςαν οπι, ςαν ςτόμιο.
24.6 Δθμθνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρπερόν Γρεβενϊν. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ντιμινιάτςα = αυγι, πρωί, θμζρα,
επειδι ίςωσ είναι χτιςμζνο ςε πεδινι ζκταςθ και είναι

217

θλιόλουςτο όλθ τθ μζρα.
β)Τθν παλιά ποικιλία ςιταριοφ “δθμθνιό”, που ίςωσ
καλλιεργείτο ςτθν πεδινι αυτι περιοχι.
24.7 Λαβάνιτςα
Βρίςκεται ςτθν περιοχι Γρεβενϊν. Μδια εξιγθςθ με το
1γ1.21.
24.8 Λαβανίτςα
Βρίςκεται ςτθν περιοχι Κοηάνθσ. Μδια εξιγθςθ με το
1γ1.21.
24.9 Λαμπανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρλακίδα Κοηάνθσ. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.21.
24.10 Ρικριβενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμυγδαλιζσ Γρεβενϊν. Σφμωωνα
με τοπικι παράδοςθ υπάρχουν οι ακόλουκεσ εκδοχζσ για το
όνομα του υπόψθ τοπωνυμίου:
«α)Ψο όνομα Υικριβενίτςα δόκθκε ςτο χωριό από το
όνομα τθσ όμορωθσ και περιωανθσ καπετάνιςςασ Νίτςασ,
που ιταν γυναίκα του καπετάν Βαςιλάκθ, ςυνεργάτθ του
Αντϊνθ Ξατςαντϊνθ τθσ Θπείρου, οι οποίοι είχαν γίνει ο
ωόβοσ και ο τρόμοσ των Ψοφρκων.
Σ Αλι Υαςάσ δεν μποροφςε να “χωνζψει” ότι θ
Υικριβενίτςα ιταν ανεξάρτθτθ από τθν κθδεμονία του και
ζςτειλε ιςχυρά αποςπάςματα Ψουρκαλβανϊν, για να
εξοντϊςουν τον καπετάν Βαςιλάκθ και τα παλθκάρια του.
Υραγματικά, τουσ ςτιςανε ενζδρα ςε μια τοποκεςία,
ςκότωςαν πολλοφσ από τουσ άντρεσ του Ξαπετάν-Βαςιλάκθ
και τον ίδιο. Θ τοποκεςία αυτι ακόμα και ςιμερα λζγεται
“Βίγλα” ι “Βαςιλάκθ”.
Ψθν ίδια εποχι οι Ψοφρκοι ςυνζλαβαν τθ γυναίκα του
Ξατςαντϊνθ και τον ανιψιό του κακϊσ και τθ Ρίτςα, γυναίκα
του καπετάν-Βαςιλάκθ. Ψθ Ρίτςα τθ δζςανε ςτθν τοποκεςία
“Πεςοχϊρι”, όπου τθ βαςανίςανε για αρκετζσ μζρεσ για να
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υποκφψει, ενϊ δεν τθσ δίνανε νερό. Θ Ρίτςα όχι μόνο δεν
υπζκυψε αλλά ζωτυςε κατάμουτρα τον Αλι Υαςά και οι
Ψουρκαλβανοί τθν εκτζλεςαν αμζςωσ. Υροσ τιμιν τθσ οι
χωριανοί ωτιάξανε μια βρφςθ ςτον τόπο τθσ εκτζλεςθσ και
ονόμαςαν το χωριό Υικριβενίτςα.
β)Αρχικά το χωριό λεγόταν Βθνίτςα. Ξάποτε όμωσ ςτα
χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ οι κλζωτεσ ςκότωςαν τον γιο του
Ξοτηαμπάςθ του χωριοφ. Πετά απ’ αυτό ο Ξοτςαμπάςθσ
μαηί με τθ γυναίκα του εγκατζλειψαν το χωριό και για να
εκδικθκοφν τουσ χωριανοφσ ηιτθςαν από τουσ Ψοφρκουσ να
το λζνε ςτο εξισ Υικριβθνίτςα.»
Κατά τθν άποψι μασ είναι πικανόν ςφνκετθ από τθν
ελλθνικι λζξθ πικρό και τθ βλάχικθ λζξθ ραβζντι = ωυτό
που χρθςιμοποιείται για κακαρτικό ωάρμακο και, επειδι
πράγματι το εν λόγω ωυτό ζχει πικρι γεφςθ
(πικρραβεντίτςα > πικραβενίτςα > πικριβενίτςα), και
ςθμαίνει περιοχι, ςτθν οποία ωφεται το υπόψθ ωυτό.
24.11 Σαδοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μικροκλειςοφρα Γρεβενϊν.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ сад(sad) = ωυτό (ςαντοβίτςα >
ςαδοβίτςα). Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςε
κατάωυτθ πεδινι ζκταςθ.
24.12 Σζλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εράτυρα Κοηάνθσ. Μδια εξιγθςθ
με το 21γ21.9.
24.13 Σίνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τριφφλλι Γρεβενϊν. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.34.
***

25. Ρεριοχι Φλϊρινασ - Καςτοριάσ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εκατόν εξιντα πζντε(165)
κφρια ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
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i)Δεκαεπτά(17) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Εικοςιζνα(21) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Δεκατζςςερα(14) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
25.1 Βίδοβα
Ιταν παλαιό χωριό, που το 1905 κατοικείτο από
Τοφρκουσ. Βριςκόταν δυτικά τθσ Διποταμίασ Καςτοριάσ,
κοντά ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα. Μδια εξιγθςθ με το
17α17.5.
25.2 Γκορνίτςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κζλθ Φλϊρινασ. Ρικανόν από τισ
ςλαβικζσ λζξεισ горьчнца (γκόρτςνιτςα) = πικραλίδα, ραδίκι
(γκορτςνίτςοβο > γκορνίτςοβο), και ςθμαίνει περιοχι οικιςμόσ, ςτον οποίο ευδοκιμεί θ πικραλίδα (το ραδίκι).
25.3 Δράνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Καςτοριάσ. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.6.
25.4 Δρζνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Φλϊρινασ. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.6.
25.5 Ζλοβο
Είναι το ερειπωμζνο χωριό Ελατιά Φλϊρινασ, που
βριςκόταν νοτιοδυτικά τθσ Δροςοπθγισ, με υψόμετρο
1.040μ. Θ ίδια εξιγθςθ με το 6α6.2.
25.6 Ηζλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανταρτικό Φλϊρινασ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 1α1.7.
25.7 Κομανίτςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λικιά Καςτοριάσ. Ρικανόν από τθ
λζξθ Κουμάνοι = τουρκικό ωφλλο (τουρανικισ καταγωγισ),
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και ςθμαίνει περιοχι που είχε παλιά Τοφρκουσ (Κουμάνουσ)
κατοίκουσ.
25.8 Λζχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λζχοβο Φλϊρινασ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 15α15.1.
25.9 Λοφδοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρφα Νερά Καςτοριάσ. Ρικανόν
από:
α)Τθν αλβανικι λζξθ luadh(λουάδ) = λιβάδι και ςθμαίνει
περιοχι που διακζτει λιβάδι. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό
είναι χτιςμζνο ςε κατάωυτθ κοιλάδα, μζςα από τθν οποία
διζρχεται κάποιοσ παραπόταμοσ του Αλιάκμονα.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ людъ(λουντ) = πλικοσ κόςμου, και
ςθμαίνει πολυπλθκισ οικιςμόσ, κάτι όμωσ που δεν
επαλθκεφεται εκ των πραγμάτων.
25.10 Μαφροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μαυροχϊρι Καςτοριάσ. Από τθν
ελλθνικι λζξθ μαφροσ και ςθμαίνει περιοχι, όπου ίςωσ
υπάρχουν ωαιά εδάωθ. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι
χτιςμζνο κοντά ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Καςτοριάσ και
επομζνωσ θ υπάρχουςα ιλφσ με τα οργανικά τθσ ςτοιχεία
(υπολείμματα) κα ζδιναν αυτό το χρϊμα, οςάκισ θ υδατικι
ςτάκμθ τθσ λίμνθσ ζπεωτε λόγω παρατεταμζνθσ ξθραςίασ.
Επίςθσ, υπάρχει το Μαφροβο (ςθμερινό χωριό
Μαυροφδα) Λαγκαδά. Και αυτό το χωριό τυχαίνει να είναι
χτιςμζνο κοντά ςε λίμνθ, θ οποία λίγα χρόνια πριν
αποξθράνκθκε ζνεκα τθσ ελονοςίασ. Μάλιςτα, ςιμερα,
γίνεται προςπάκεια να δθμιουργθκεί ξανά θ λίμνθ για
περιβαλλοντικοφσ λόγουσ.
Υπάρχει και τοπωνφμιο (χωριό) Μαφροβο ςτθ
βορειοδυτικι περιοχι τθσ FYROM, που βρίςκεται πάλι κοντά
ςε λίμνθ, ςτθ λεγόμενθ λίμνθ Μαφροβου.
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25.11 Ορζχοβο
Είναι το χωριό Ρυξόσ Φλϊρινασ, που ςιμερα είναι
ακατοίκθτο. Λεγόταν και άχοβα. Θ ονομαςία Ορζχοβο
πρζπει κατά τθ γνϊμθ μασ να είναι μεταγενζςτερθ (ςτθν
προςπάκεια να εξιςλαβιςτεί το τοπωνφμιο *από τθ ςλαβικι
λζξθ орахов (οράχοβ) = καρυδζνιοσ]).
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι όλθ θ γφρω περιοχι ανάμεςα
ςτισ λίμνεσ Ρρζςπεσ είναι κατάωυτθ από δάςθ άλλων
δζνδρων και όχι από καρυδιζσ, ςτισ οποίεσ παραπζμπει θ εν
λόγω ονομαςία. Επιπλζον δε, το εν λόγω χωριό βριςκόταν
ςτθν κορυωι (ςτθ ράχθ) το ορεινοφ όγκου ανάμεςα ςτθ
Μικρι και τθ Μεγάλθ Ρρζςπα και άρα οι ονομαςίεσ άχοβα
ι άχοβο είναι πιο πικανζσ.
25.12 άκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρατερό Φλϊρινασ. Ζχει
υψόμετρο 950μ. και είναι χτιςμζνο ςτα ριηά απότομθσ
βουνοπλαγιάσ, δίπλα ακριβϊσ από τα ελλθνοςκοπιανά
ςφνορα. Σφμωωνα με ιςτορία του χωριοφ, αυτό ιδρφκθκε το
1770 και οι κάτοικοί του είχαν ζρκει από τθν
Αλβανία(Αρβανιτόβλαχοι). Ρζραν λοιπόν τθσ εξιγθςθσ που
αναωζρεται ςτο 7α7.10 υπάρχει μεγαλφτερθ πικανότθτα θ
υπόψθ ονομαςία να είναι παραωκορά του ονόματοσ άχοβο
(άχοβο > άκοβο), το οποίο, όπωσ ζχουμε ιδθ εξθγιςει
ζχει βλάχικθ προζλευςθ.
25.13 Στίρκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρλατφ Φλϊρινασ, δίπλα ςτισ
Ρρζςπεσ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ςτρικόρου = διθκϊ, ςτραγγίηω
(ςτρικόροβα > ςτρίκροβα > ςτίκροβα > ςτίρκοβα) και
ςθμαίνει τοποκεςία που αποςτραγγίηει περιοχι.
Ρράγματι, από το εν λόγω χωριό περνά ο ομϊνυμοσ
χείμαροσ Στίρκοβα, ο οποίοσ μαηί και με τα γφρω εδάωθ
αποςτραγίηει και ταυτόχρονα διθκεί τα νερά τθσ ανάντθ
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ορεινισ περιοχισ προσ τθ Μικρι Λίμνθ Ρρζςπα.
β)Τθ βουλγαρικι λζξθ щъркел (ςτοφρκελ) = πελαργόσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι δεν μπορεί να εξθγθκεί το όνομα του
χείμαρρου Στίρκοβα.
25.14 Τζρνοβο
Είναι το χωριό Ρράςινο Φλϊρινασ. Θ ίδια εξιγθςθ με το
1α1.29.
25.15 Τςζροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κλειδί Φλϊρινασ. Θ ίδια εξιγθςθ
με 22α22.8.
25.16 Τςιρίλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Νικόλαοσ Καςτοριάσ.
Ρικανόν από το όνομα Κφριλλοσ και ςθμαίνει περιοχι με
πρϊτο οικιςτι ι τςιωλικά κάποιον ονόματι Κφριλλο.
25.17 Τφρνοβο
Είναι το χωριό Αγκακωτό Φλϊρινασ, δίπλα ςτθ Μικρι
Ρρζςπα, το οποίο δεν υωίςταται ςιμερα. Θ ίδια εξιγθςθ με
το 1α1.29.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
25.1 Βίτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μελάνκιο Καςτοριάσ. Ρικανόν
από:
α)Τθ λατινικι λζξθ vitis = αμπζλι (βίτιςτα > βίτςιςτα), που
ςθμαίνει ότι τα παλιότερα χρόνια ςτθν εν λόγω περιοχι, θ
οποία διακζτει καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κα ευδοκιμοφςαν
αμπζλια.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ вэс(βεσ) = χωριό (βζςιςτα > βζςτιςτα >
βζτςιςτα).
Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι το εν λόγω τοπωνφμιο
δεν πρζπει να ζχει ετυμολογικι ςχζςθ με το όνομα του
γνωςτοφ βουνοφ Βίτςι, θ ρίηα του οποίου πρζπει να
αναηθτθκεί ςτθ λατινικι γλϊςςα, όπωσ αναωζραμε ςε
προθγοφμενο κεωάλαιο.
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Υπάρχουν επίςθσ τα τοπωνφμια:
i)Βίτςιςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό Νίκθ Καςτοριάσ.
Ο εν λόγω οικιςμόσ είναι γειτονικόσ του Μελανκίου και
διακζτει επίςθσ καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ.
ii)Βζςτιςτα/Βζτςιςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό
Ρολυπλάτανο, το οποίο βρίςκεται ςε πεδινό εφωορο ζδαωοσ
και δίπλα του διζρχεται ο ποταμόσ Αραπίτςα, αρχικά ανικε
ςτθν Ζδεςςα και τϊρα ανικει ςτθν Θμακία (βίτιςτα >
βίςτιςτα > βζςτιςτα / βζτςιςτα).
iii)Βζςτιςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό Αγγελοχϊρι
Ναοφςθσ, το οποίο βρίςκεται επίςθσ ςε πεδινό εφωορο
ζδαωοσ.
25.2 Βίτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νίκθ Καςτοριάσ. Μδια εξιγθςθ με
αυτι ςτο 25β25.1.
25.3 Γκάλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ωμορφοκκλθςιά Καςτοριάσ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ галица(γκάλιτςα) =
καλιακοφδα (γκάλιτςα > γκάλιςτα).
25.4 Γράμμοςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Γράμμοσ Καςτοριάσ. Ζχει πάρει
το όνομά του από το βουνό Γράμμοσ, πάνω ςτο οποίο
βρίςκεται. Φαίνεται να ζχει ρίηα ελλθνικι.
25.5 Δρομπίτςιςτα
Είναι το εγκαταλειμμζνο παραλιακό χωριό Δαςερι
Φλϊρινασ, που βριςκόταν ςτο πίςω μζροσ τθσ Μικρισ
Ρρζςπασ, απζναντι από τθ Μικρολίμνθ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ: τροφμπου =
μαίνομαι, λυςςϊ, αγριαίνω και μπιτιςζςκου = τελειϊνω,
καταλιγω (τρουμπιτίςιςτα > τρουμπίτςιςτα > δρουμπίτςιςτα
> δρομπίτςιςτα), κακόςον θ εν λόγω περιοχι - ακτι είναι θ
πλζον εκτεκειμζνθ από όλθ τθ Μικρι Ρρζςπα ςτο βοριά και
ςτα κφματα τθσ λίμνθσ, όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ είναι
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δυςμενείσ.
Θ παραπάνω εξιγθςθ ταιριάηει απόλυτα με τοπικό μφκο
που υπάρχει, ςφμωωνα με τον οποίο: «Χτο βαςίλειο τθσ
περιοχισ ηοφςε ζνα βαςιλόπουλο, που όποτε κοιμόταν κοντά
ςτθ Δαςερι ζβλεπε ςτον φπνο του μια νεράιδα, τθν οποία
τελικά ερωτεφτθκε. Ψθ ηιτθςε για γυναίκα του, αλλά εκείνθ
του απάντθςε ότι αν τθν παντρευτεί μεγάλο κακό και
ςυμωορά κα ςυμβεί.
Τμωσ, τελικά, θ επιμονι του βαςιλόπουλου ζπειςαν
εκείνθ και τουσ γονείσ τθσ και τθν θμζρα του γάμου κόςμοσ
πολφσ ιλκε ςτθ Δαςερι. Σ γάμοσ ζγινε, όμωσ ο ουρανόσ
ζπειτα από λίγεσ ϊρεσ ςκοτείνιαςε και άρχιςε να βρζχει
αςταμάτθτα.
Τταν βγικε πάλι ο ιλιοσ, θ πολιτεία δεν υπιρχε, τα νερά
ζπνιξαν τουσ ςπίτια και ανκρϊπουσ, ςχθματίηοντασ τθ λίμνθ
και από τότε τα λευκά και κίτρινα νοφωαρα που ανκίηουν
κάκε χρόνο ςτθν επιωάνειά τθσ είναι οι ψυχζσ των παιδιϊν
που χάκθκαν.»
25.6 Ηουμπάνιςτα
Είναι το εγκαταλειμμζνο χωριό Άνω Λεφκθ Καςτοριάσ.
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ зуб(ηουμπ) = δόντι, κακϊσ το
εν λόγω χωριό βρίςκεται ςε βακοφλωμα μιασ βραχϊδουσ
κορυωισ που μοιάηει με δόντι (“τραπεηίτθ”). Εξάλλου, και το
χωριό Ηουπάνι (Ρεντάλοωοσ Βοΐου) βρίςκεται ςτθ βάςθ
βραχϊδουσ κορυωισ που μοιάηει με δόντι(“Ξοπτιρα”).
25.7 Καλζβιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλι Βρφςθ Καςτοριάσ. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλε = κατςικόδρομοσ. Ρράγματι, θ εν
λόγω τοποκεςία είναι μια δίοδοσ προσ το Γράμμο (με
κατεφκυνςθ από τα βορειοανατολικά προσ τα νοτιοδυτικά
*Κομνθνάδεσ - Διποταμία - Καλζβιςτα - Γιαννοχϊρι+).
Σφμωωνα με τοπικι ιςτορία: «Ψο ιςτορικό παρελκόν τθσ
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Ξαλζβιτςασ ωαίνεται να ξεκινά μετά τθν οκωμανικι
κατάκτθςθ με τισ μαηικζσ μετακινιςεισ πλθκυςμϊν κατά τθ
διάρκεια του 16ου αιϊνα. Σι πρϊτεσ καλφβεσ των βοςκϊν με
τθν πάροδο του χρόνου κα γίνουν πζτρινεσ κατοικίεσ που
αργότερα απλϊνονται ςε όλθ τθν ζκταςθ.
Θ Ξαλζβιςτα ςτα μζςα του 19ου αιϊνα ιταν χτιςμζνθ ςε
κεντρικι γεωγραωικι κζςθ πάνω ςε ζνα εκτεταμζνο δίκτυο
μονοπατιϊν. Επικοινωνοφςε και είχε ςυναλλαγζσ με όλεσ τισ
κοινότθτεσ τθσ γφρω περιωζρειασ κυρίωσ όμωσ με τα
Γραμμοχϊρια του Άνω Αλιάκμονα, που ςιμερα ανικουν ςτο
Διμο Ρεςτορίου.»
β)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλου = άλογο (καλόβιςτα >
καλζβιςτα), επειδι ίςωσ εκτρζωονταν άλογα ςτθν υπόψθ
περιοχι.
γ)Τθ ςλαβικι λζξθ кал(καλ) = πθλόσ (καλόβιςτα >
καλζβιςτα), που ςθμαίνει περιοχι απ’ όπου ζβγαηαν πθλό
για τθν καταςκευι αγγείων, τοφβλων ι ωοφρνων.
25.8 Κλαμπουτςίςτα/Κλαμπουςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολυπλάτανο Φλωρίνθσ.
Ρικανόν από τθ γνωςτι λζξθ καλαμπόκι (καλαμποκίςτα >
κλαμποκίςτα > κλαμποτςίςτα > κλαμπουτςίςτα /
κλαμπουςίςτα), δεδομζνου ότι το εν λόγω χωριό είναι
πεδινό και θ παραγωγι καλαμποκιοφ είναι ωυςικό να
παραγόταν από τα παλιά χρόνια ςτο μζροσ αυτό.
25.9 Κόρτιςτα
Είναι ο ςθμερινόσ οικιςμόσ Ρολυάνεμο Καςτοριάσ, που
βρίςκεται ςε υψόμετρο 960μ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ
користивъ (κόριςτιβ) = απογυμνωμζνοσ (κορίςτιςτα >
κόρςτιςτα > κόρτιςτα), και ςθμαίνει απογυμνωμζνοσ τόποσ.
Ρράγματι, θ εν λόγω περιοχι είναι καλλιεργιςιμθ εν μζςω
δαςωδϊν εκτάςεων.
25.10 Λαμπανίςτα
Είναι το εγκαταλελειμζνο ςιμερα χωριό Άγιοσ Δθμιτριοσ
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Καςτοριάσ, που βριςκόταν κοντά ςτο Άργοσ Ορεςτικό. Το
ζτοσ 1939 είχε 228 κατοίκουσ. Μδια εξιγθςθ με το 1γ1.21.
25.11 Λίτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολυκάρπθ Καςτοριάσ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ лице(λίτςε) = όψθ, δεδομζνου ότι
βρίςκεται ςε ακρωτιρι τθσ λίμνθσ τθσ Καςτοριάσ, δθλαδι ςε
άμεςθ κζα με τθν εν λόγω λίμνθ.
25.12 Μάρτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κάτω Ρεριβόλι Καςτοριάσ. Μδια
εξιγθςθ με το 24β24.15.
25.13 Μιροςλάβιςτα
Ραλιόσ οικιςμόσ κοντά ςτο Ρευκόφυτο Καςτοριάσ, πάνω
ςτο Γράμμο, που μετονομάςτθκε ςε Μυροβλιτθ, αλλά δεν
υωίςταται ςιμερα. Ρικανόν από κάποιον πρϊτο οικιςτι με
το όνομα Μφροςλαβ, που είναι αρχαίο ςλαβικό όνομα.
25.14 Νίβιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ψαράδεσ Φλϊρινασ. Μδια
εξιγθςθ με το 20γ20.6.
25.15 Ροδοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαλάρα Καςτοριάσ. Ρικανόν
από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ πόνντου = μονιρθσ, ζρθμοσ
(ποντοβίςτα > ποδοβίςτα).
β)Τθ ςλαβικι λζξθ поди(πόντι) = αποκάτω (ποντοβίςτα >
ποδοβίςτα).
25.16 Στάτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραφλοσ Μελάσ Καςτοριάσ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ςτατοφτου = αυτόσ που
ςτζκεται, αυτόσ που δεν μπορεί να κινθκεί. Ρράγματι, ο εν
λόγω οικιςμόσ βρίςκεται ςτθν τελευταία ςτάςθ τθσ
διαδρομισ: Κρανιϊνασ - Μαυρόκαμποσ - Μακροχϊρι Μελάσ(Στάτιςτα). Και πζραν τθσ Στάτιςτασ δεν μπορεί κανείσ
να προχωριςει, για να ςυναντιςει άλλο οικιςμό, διότι ςτον
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αυχζνα τθσ Στάτιςτασ παρεμβάλλεται, κάκετα, ορεινόσ
όγκοσ. Ρρζπει όμωσ να ςθμειϊςουμε ότι υπάρχει και θ
ςλαβικι λζξθ стати(ςτάτι) = το να ςτζκεςαι, θ οποία
προωανϊσ είναι δάνειο από τθ λατινικι.
25.17 Τςερνολίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μαυρόκαμποσ Καςτοριάσ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τθ ςλαβικι λζξθ чрнило(τςρνίλο) =
μαφροσ (τςρνίλοςτα > τςερνίλοςτα > τςερνολίςτα), ίςωσ
επειδι το ζδαωοσ του χωριοφ ζχει βακιά ςκουρόχρωμθ όψθ.
25.18 Τιχόλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τειχιό Καςτοριάσ. Μάλλον
ςφνκετθ από τισ ςλάβικεσ λζξεισ тихо(τίχο) = ιςυχα και το
ςλαβικό μόριο ли = ςε, που ςθμαίνει ςε ιςυχο χωριό.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτα ριηά λόωων
που ςχθματίηουν ζνα ωυςικό (Ρ) και ζτςι προςτατεφεται από
τουσ ανζμουσ από τρεισ κατευκφνςεισ (Βορρά, Δφςθ και
Ανατολι) και θ μόνθ ανοιχτι πλευρά είναι θ μεςθμβρινι.
25.19 Φωτεινίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φωτεινι Καςτοριάσ. Ρικανόν
από κάποια ςθμαντικι κάτοικο του χωριοφ με το όνομα
Φωτεινι ι από κάποια εκκλθςία αωιερωμζνθ ςτθν Αγία
Φωτεινι.
25.20 Χόλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μελιςςότοποσ Καςτοριάσ. Μδια
εξιγθςθ με το 25β25.18 (τιχόλιςτα > χόλιςτα). Ρράγματι, και
αυτό το χωριό είναι ιςυχο από τουσ ανζμουσ, κακόςον είναι
χτιςμζνο κατά τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο, όπωσ και το γειτονικό
χωριό Τειχιό. Επίςθσ, πικανόν να ςχετίηεται με τθ ςλαβικι
λζξθ колны(κόλνι) = λάκκοσ (κόλνιςτα > χόλνιςτα > χόλιςτα).
25.21 Χροφπιςτα
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Άργοσ Ορεςτικό. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ κρόπου = κάπτω (κρόπιςτα > κροφπιςτα >
χροφπιςτα).
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Ρράγματι, θ περιοχι αμζςωσ βορειοδυτικά τθσ πόλθσ του
Άργουσ Ορεςτικοφ (εκεί γφρω από το διερχόμενο ποταμό
Αλιάκμονα) είναι ςε χαμθλότερθ ςτάκμθ και ίςωσ εκεί
αρχικά, για λόγουσ κλιματικισ προςταςίασ, ιταν θ παλιά
κζςθ τθσ Χροφπιςτασ και αργότερα, όταν θ πόλθ μεγάλωνε,
βακμιαία ανζβθκε ςτο υψθλότερο ςθμερινό τθσ επίπεδο.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
25.1 Γκόριτςα(Άνω/Κάτω)
Τοποκεςίεσ ςτθν περιοχι τθσ Φλϊρινασ. Μδια εξιγθςθ με
το 9α9.1.
25.2 Δοβρόλιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλοχϊρι Καςτοριάσ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.5.
25.3 Δρανίτςι
Είναι το ςθμερινό χωριό Κρανοχϊρι Καςτοριάσ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.6.
25.4 Λόςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Γζρμα Καςτοριάσ. Ρικανόν από
τισ ςλαβικζσ λζξεισ: α)лес(λεσ) = άλςοσ (λζςνιτςα >
λόςνιτςα), και ςθμαίνει μζροσ που διακζτει άλςοσ.
β)лось(λοσ) = ελάωι, και ςθμαίνει μζροσ που διακζτει
ελάωια.
25.5 Μοτεςνίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σίμοσ Ιωαννίδθσ Φλϊρινασ.
Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ μουντόςου = ορεινόσ και το
ςτερθτικό μόριο νι (μουντόςνιτςα > μουντεςνίτςα >
μουτεςνίτςα > μοτεςνίτςα), και ςθμαίνει μθ ορεινι
τοποκεςία, όπωσ και πραγματικά είναι, κακόςον βρίςκεται
ςε πεδινι διάβαςθ ζξω από τθ Φλϊρινα.
25.6 Μπάνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βεφθ Φλωρίνθσ. Μδια εξιγθςθ με
το 16β16.2.
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25.7 Μπορζςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραλαίςτρα Φλϊρινασ. Μδια
εξιγθςθ με το 2γ2.5.
25.8 Μπόμπιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βζργα Καςτοριάσ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ боб(μπομπ) = κουκί, και ςθμαίνει το μζροσ
που παράγει κουκιά.
25.9 Μπρζςνιτςα / Μπρζνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βατοχϊρι Φλϊρινασ. Μδια
εξιγθςθ με το 2γ2.5.
25.10 Ρεςόςνιτςα / Μπεςόςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμμοχϊρι Φλϊρινασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ песок(πεςόκ) = άμμοσ, που ςθμαίνει
αμμϊδθσ τόποσ.
25.11 Ρλιςεβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κολχικι Φλϊρινασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.31.
25.12 Σλίμιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μθλίτςα Καςτοριάσ. Υπάρχει και
το ςυναωζσ τοπωνφμιο Σλίμνιτςα, που είναι το ςθμερινό
χωριό Τρίλοφο Καςτοριάσ. Ρικανόν από το τουρκικό όνομα
Σελίμ (ςελίμιτςα > ςλίμιτςα), και ςθμαίνει περιοχι, θ οποία
ανικε ςε κάποιον Τοφρκο ονόματι Σελίμ.
25.13 Σλίμνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τρίλοφο Καςτοριάσ. Μδια
εξιγθςθ με το 25γ25.12.
25.14 Τςερζςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολυκζραςοσ Καςτοριάσ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ черешня(τςερζςν) = κεράςι,
και ςθμαίνει τόπο, ςτον οποίο ευδοκιμεί θ κεραςιά.
***
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26. Ρεριοχι Ρζλλασ - Κιλκίσ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ενενιντα τζςςερα(94) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Εικοςιδφο(22) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που
ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Ζξι(6) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ζντεκα(11) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
26.1 Βλάδοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγρασ Ζδεςςασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ βλάντηα = υγραςία (βλάντηοβο > βλάντοβο >
βλάδοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου επικρατεί υγραςία.
Ρράγματι, το μζροσ αυτό ζχει αυξθμζνθ υγραςία, λόγω του
εκεί υδροβιότοπου.
26.2 Βουλκογιάννοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λφκοι Ζδεςςασ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τθ βλάχικθ λζξθ βουλοάγκα =
λιβάδι και το όνομα Γιάννθσ (βουλoαγκογιάννοβο >
βουλγκογιάννοβο > βουλκογιάννοβο) και ςθμαίνει το λιβάδι
κάποιου μεγάλου τςζλιγκα με το όνομα Γιάννθσ.
26.3 Γιαννάκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Γιαννακοχϊρι Ζδεςςασ. Από το
όνομα Γιαννακόσ και ςθμαίνει περιοχι που ωζρει, ίςωσ, το
όνομα του πρϊτου οικιςτι. Το εν λόγω χωριό ιταν πικανόν
παλιό τςιωλίκι.
26.4 Δάμποβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Βαλτοτόπι Κιλκίσ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ дъб(ντιαμπ) = δρυσ (ντιάμποβο > ντάμποβο
> δάμποβο). Υπάρχει επίςθσ τοπωνφμιο Dabovo (πόλθ
πεδινι) ςτθ κεντρικι Βουλγαρία.
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26.5 Κονίκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Δυτικόν(πρϊθν Στίβα)
Γιαννιτςϊν. Ρικανόν από τθν ονομαςία κόνιςκοσ (κονίςκοβο
> κονίκοβο), που ςφμωωνα με τον Σωκράτθ Λιάκο,
προζρχεται από τισ λζξεισ: canana = τάωροσ - όρυγμα,
chanecia = υπόγειο όρυγμα chinsica = κρυψϊνα - υπόγειο
κοίλωμα τθσ μεςαιωνολατινικισ (βλάχικθσ), οπότε Κονίκοβο
ςθμαίνει οικιςμόσ, που βρίςκεται ςε κάποιο ωυςικό κοίλωμα
- αυχζνα.
Οι παραπάνω λζξεισ πικανόν ςχετίηονται με τθ λατινικι
λζξθ canneus, a, um = με καλάμια, δεδομζνου ότι τα
καλάμια υπάρχουν, ςυνικωσ, μζςα ςε ρεματιζσ. Ρράγματι,
ςτισ παρυωζσ του χωριοφ περνάει παραπόταμοσ του Αξιοφ
και διευρφνεται θ κοίτθ του εν είδει αυχζνα, που πθγάηει
από τθν περιοχι τθσ Γουμζνιςςασ. Να ςθμειωκεί ότι ςτα
νότια τθσ Δθμοκρατίασ των Σκοπίων, κοντά ςτα
ελλθνοςκοπιανά ςφνορα υπάρχουν δίπλα-δίπλα τοπωνφμια
konsko και Konjsko, που βρίςκονται ςτθν ίδια όχκθ ενόσ
μεγάλου ςε μικοσ αυχζνα.
26.6 Κοςίνοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Ρολφπετρο Κιλκίσ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 1α1.13.
26.7 Κρουτςζλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεραςιζσ Ζδεςςασ. Ρικανόν
ςφνκετθ από τισ ςλαβικζσ λζξεισ кръст(κρουςτ) = ςταυρόσ
και ела = ζλατο, που ςθμαίνει ςταυροδρόμι με ζλατα.
26.8 Λζςκοβο
Μετονομάςτθκε ςε Τρία Ζλατα. Ιταν οικιςμόσ τθσ
κοινότθτασ Αρχαγγζλου τθσ επαρχίασ Αλμωπίασ, που
εριμωςε μετά τον εμωφλιο πόλεμο. Υπάρχει επίςθσ
τοπωνφμιο:
i)Leskovo (πεδινό χωριό) ςτθ βορειοανατολικι
Βουλγαρία.
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ii)Leskovo (ορεινό χωριό ςε ευρφ αυχζνα) ςτθν ανατολικι
Σερβία.
iii)Λεςκοβίκι (ορεινό χωριό) ςτθ νότια Αλβανία, κοντά ςτα
ελλθνοαλβανικά ςφνορα.
iv)Leskovec ςτθ νοτιοδυτικι FYROM, κοντά ςτθ λίμνθ
Οχρίδα.
Θ ρίηα του εν λόγω τοπωνυμίου πρζπει να είναι ςλαβικι.
Να ςθμειωκεί ότι ςτθ ςλοβενικι και ςλοβακικι γλϊςςα
υπάρχει θ λζξθ lesk = λάμψθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ
ονομαςία Λζςκοβο κα ςθμαίνει ευιλιο - ωωτεινό μζροσ.
26.9Μπαρίνοβο/Λιπαρίνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λιπαρό Γιαννιτςϊν. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ λιπουροάνε = λαγόσ (λιπουράνοβο >
λιπαροφνοβο > λιπαρίνοβο > λιμπαρίνοβο > μπαρίνοβο) και
ςθμαίνει τοποκεςία με πολλοφσ λαγοφσ.
26.10 Μπάχοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Ρρόμαχοι Ρζλλασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπάγκου = κείτομαι, ξαπλϊνω
(μπάγκοβο > μπάκοβο > μπάχοβο) και ςθμαίνει οικιςμόσ,
που βρίςκεται ςε οριηόντια τοποκεςία ςε ςχζςθ με τουσ
γφρω λοωϊδεισ ςχθματιςμοφσ. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό
είναι χτιςμζνο ςε επίπεδθ κζςθ ςτα ριηά, δθλαδι, αμζςωσ
κάτω από τισ νότιεσ υπϊρειεσ του βουνοφ Βόρασ
(Καϊμακτςαλάν).
26.11 Μπίηοβο
Μετονομάςτθκε ςε Μεγαπλάτανοσ. Σιμερα είναι
οικιςμόσ του διμου Αριδαίασ, του νομοφ Ρζλλασ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 24α24.11.
26.12 Πςλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραναγίτςα Ρζλλασ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ осёл(οςελ) = γάιδαροσ και ςθμαίνει
περιοχι, όπου εκτρζωονται γαϊδοφρια.
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26.13 Πςτροβο
Είναι θ ςθμερινι πεδινι κωμόπολθ Άρνιςςα Ρζλλασ. Θ
ίδια εξιγθςθ με το 7α7.9.
26.14 Ρζτροβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Άγιοσ Ρζτροσ
Γουμζνιςςασ. Από το κφριο όνομα Ρζτροσ και ςθμαίνει
περιοχι, που ωζρει το όνομα του πρϊτου οικιςτι ι τςιωλικά,
ονόματι Ρζτρου.
26.15 ίηοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό ιηό Ζδεςςασ. Ρικανόν
από τθν ελλθνικι λζξθ ρφηι ι και τθ ςλαβικι λζξθ рис = ρφηι
(ρίςοβο > ρίηοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου καλλιεργείται
ρφηι.
26.16 όδοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ιταν τοποκεςία ςτθν
περιοχι Ενωτίασ (Αλμωπίασ). Θ αρχικι ονομαςία του υπόψθ
τοπωνυμίου ιταν όντοβο. Ο Αςτζριοσ Ι. Κουκοφδθσ (“Οι
Μθτροπόλεισ και θ διαςπορά των Βλάχων”) αναωζρει: “Ψο
1856, οι κομματικζσ αντιπαρακζςεισ για κοινοτικό ζλεγχο
που ξζςπαςαν ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ τθσ Χαμαρίνασ,
οδιγθςαν τθ χαμζνθ παράταξθ (τουσ “Μπατοφτσ” =
χαμζνουσ) ςε ζξοδο ςε διάωορεσ περιοχζσ: Βζρμιο, Ξατερίνθ
αλλά και Ππεράτι Αλβανίασ. Ξάποιοσ όμωσ αρικμόσ
οικογενειϊν κατευκφνκθκε ςτισ πλαγιζσ του Ξαϊμακτςαλάν,
βόρεια τθσ Ζδεςςασ.
Ξακϊσ οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ ωυγάδεσ ιςαν
νομαδοκτθνοτρόωοι, είχαν ανάγκθ από κερινά λιβάδια για
τα κοπάδια τουσ. Ζτςι κατά διάρκεια του β' μιςοφ του 19 ου
αιϊνα δθμιοφργθςαν μια κερινι καλυβικι εγκατάςταςθ ςτθ
Ρόντοβα, ςτθν περιοχι του ςθμερινοφ χωριοφ Άνω Κορυφι
Αλμωπίασ,
δίπλα
ςτθν
προχπάρχουςα
καλυβικι
εγκατάςταςθ μιασ ομάδασ Γραμμουςτιάνων (δθλαδι από το
Γράμμο) Βλάχων”.
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Θ εξιγθςθ λοιπόν του εν λόγω τοπωνυμίου πικανόν είναι
θ βλάχικθ λζξθ ροφντου = αρίςτθσ ποιότθτασ μαλλί προβάτου
(ροφντοβο > ρόντοβο > ρόδοβο) και ςθμαίνει κτθνοτροωικι
περιοχι, όπου παράγεται αρίςτθσ ποιότθτασ μαλλί
προβάτου.
26.17 οςίλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ξανκόγεια Ζδεςςασ. Ρικανόν
ςφνκετθ από:
α) Τισ βλάχικεσ λζξεισ: ροφςοσ = ξανκoκόκκινοσ (από τθ
λατινικι russus) και ιλ = λαγόνα, λεκάνθ (ρουςίλοβο >
ροςίλοβο) και ςθμαίνει επίπεδθ περιοχι(μικρι λεκάνθ) με
ζδαωοσ κιτρινωπό. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται ςε
ςτενι επίπεδθ ζκταςθ (μικρι λεκάνθ) πίςω από τθν Άρνιςςα
και ίςωσ το ζδαωόσ του είναι κιτρινωπό από ό,τι δείχνει και
το ςφγχρονο όνομα του υπόψθ χωριοφ.
β)Τισ ςλαβικζσ λζξεισ роса (ροςά) = δρόςοσ cлив (ςλίβ) =
λεκάνθ (ροςλίβο > ροςίλοβο) και ςθμαίνει επίπεδθ περιοχι
(μικρι λεκάνθ), ςτθν οποία πζωτει ςυχνά δροςιά.
26.18 Σαρακίνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Σαρακθνοί Αλμωπίασ. Ρικανόν
από τθ λζξθ Σαρακθνόσ, που ςθμαίνει ότι θ τοποκεςία αυτι
κατοικικθκε κάποτε από αλλόωυλουσ και αλλόδοξουσ.
26.19 Σζχοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Ειδομζνθ Γουμζνιςςασ,
ακριβϊσ δίπλα από τα ελλθνοςκοπιανά ςφνορα. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ ςζκου = ξθρόσ (ςζκοβο > ςζχοβο) και
ςθμαίνει περιοχι, που δεν ζχει πολλά νερά. Μςωσ το χωριό
αυτό κεωρείται ξθρό ςυγκρινόμενο με τισ γφρω τοποκεςίεσ,
οι οποίεσ διακζτουν πολλά νερά, κακόςον από εκεί
διζρχεται ο Αξιόσ ποταμόσ και ζνασ παραπόταμόσ του.
Υπάρχει, επίςθσ, τοπωνφμιο Sehovo (μικρόσ οικιςμόσ
χτιςμζνοσ πάνω ςε κορυωι λοωοςειράσ) ςτθ δυτικι Σερβία.
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26.20 Τζχοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυδιά Ζδεςςασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ τεάκα = κικθ (τεάκοβο > τζκοβο > τζχοβο)
και ςθμαίνει οικιςμόσ ςε βακφ κοίλωμα ι ςε βακφ αυχζνα.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό βρίςκεται κατά μικοσ του
πυκμζνα βακιοφ αυχζνα, δθλαδι ςαν ςε κικθ.
26.21 Τςερνζςοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Γαρζφειο Αλμωπίασ.
Ρικανόν από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ τςζρνου = κοςκινίηω και ζςου =
εξζρχομαι, που ςθμαίνει περιοχι, όπου ι υπάρχει εκεί κοντά
μεγάλο αλϊνι για κοςκίνιςμα ςιτθρϊν ι υπάρχει κζςθ για
διαλογι αδρανϊν υλικϊν από ωερτά ποταμοφ. Ρράγματι, το
εν λόγω χωριό βρίςκεται κοντά ςε κάποιο ποτάμι, που
κατεβάηει από τα ανάντθ βουνά πολλά ωερτά υλικά,
κατάλλθλα μετά από κοςκίνιςμα και διαλογι, για οικοδομικά
υλικά.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ чрничие (τςρνίτςιε) = μοφρα, μουριζσ
(τςρνίτςιοβο > τςερνίτςοβο > τςερνζτςοβο > τςερνζςοβο),
επειδι, ίςωσ, ςτο μζροσ αυτό ευδοκιμοφν μουριζσ.
26.22 Τςιγάροβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Άνυδροσ Γουμζνιςςασ.
Από τθ λζξθ τςιγάρο και ςθμαίνει περιοχι, όπου
καλλιεργοφνται καπνά.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
26.1 Βζςτιςτα/Βζτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολυπλάτανο, που αρχικά ανικε
ςτθν Ζδεςςα και τϊρα ανικει ςτθν Θμακία. Μδια εξιγθςθ με
το 25β25.1.
26.2 Βόλτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Υδραία Αλμωπίασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ βουλτουςίτου = χωμζνοσ, βαλτωμζνοσ
(βουλτοφςιςτα > βοφλτςιςτα > βόλτςιςτα). Ρράγματι, το εν
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λόγω χωριό βρίςκεται ςε πεδινι ζκταςθ κοντά ςτθ ςυμβολι
του Αριδαίου ποταμοφ και ενόσ παραποτάμου του με το
όνομα Μπελίτςα. Υπάρχουν, επίςθσ, και τα ςυναωι
τοπωνφμια:
i)Βόλτιτςα, που βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ Ενωτίασ.
ii)Βουλτίςτα / Βοφλτςιςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό
Λιβάδι Ριερίασ.
iii)Βοφλτςιςτα, που είναι το χωριό Αγία Βαρβάρα
Βζροιασ, δίπλα ςτο οποίο περνάει ο ποταμόσ Αλιάκμονασ και
εκεί κοντά ζχει καταςκευαςτεί θ ςθμερινι τεχνθτι λίμνθ.
iv)Βουλτςίςτα, που είναι το ςθμερινό χωριό Δόμιροσ
Σερρϊν, δίπλα ςτο οποίο υπάρχει μικρι λίμνθ.
26.3 Βοφδριςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μυλότοποσ Γιαννιτςϊν. Ρικανόν
από τθ ςλαβικζσ λζξεισ вода (βόντα) = νερό, και tri = τρία
(βόνττριςτα > βόντριςτα > βόδριςτα > βοφδριςτα),
δεδομζνου ότι βρίςκεται κοντά ςε ποτάμι και θ εν λόγω
ονομαςία κζλει ίςωσ να δείξει τα πολλά νερά του χωριοφ.
26.4 Γάβριςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δωροκζα Αλμωπίασ. Μάλλον
από τθ ςλαβικι λζξθ граб (grab), που ςθμαίνει το δζντρο
γαφροσ (είδοσ ςωζνδαμου), θ οποία όμωσ αυτι λζξθ είναι ςε
ευρεία χριςθ και ςτθ βλάχικθ γλϊςςα.
26.5 Ρρεμπόδιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σωςάνδρα Αλμωπίασ. Ρικανόν
από τισ ςλαβικζσ λζξεισ пре = προτοφ, вода(βόντα) = νερό
(πρεβόντιςτα > πρεμπόδιςτα) και ςθμαίνει περιοχι πριν να
ωτάςεισ ςε νερά π.χ. ςε μια πθγι, ςε ζνα ποτάμι. Ρράγματι,
το εν λόγω χωριό, γι’ αυτόν που ζρχεται από τα δυτικά,
βρίςκεται λίγο πριν τον Αριδαίο ποταμό.
26.6 Στράιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κδα Ρζλλασ. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ ςτρααοφςου = πρόπαπποσ και ςθμαίνει
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θ γθ των προγόνων. Ρράγματι, ςφμωωνα με τοπικζσ
παραδόςεισ, το αρχικό χωριό βρίςκονταν κατά τθ Βυηαντινι
περίοδο, ζνα(1) χιλιόμετρο βορειότερα, με το όνομα
«Γραμμάδα» και καταςτάωθκε ςτισ αρχζσ του 11ου αιϊνα
από το Σαμουιλ τθσ Βουλγαρίασ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ stražnji = πίςω, που ςθμαίνει χωριό, το
οποίο βρίςκεται πίςω από ζνα ςθμαντικό γεωγραωικό
ςτοιχείο. Στθν περίπτωςθ μασ, το εν λόγω χωριό βρίςκεται
ςτα ριηά (πίςω - δυτικά) από το βουνό Ράϊκο.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
26.1 Βόλτιτςα
Τοπωνφμιο ςτθν περιοχι τθσ Ενωτίασ. Μδια εξιγθςθ με το
26β26.2.
26.2 Γενιτςά
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Γιαννιτςά. Μδια εξιγθςθ με το
1β1.11.
26.3 Γουμενίτςα
Είναι θ ςθμερινι πόλθ Γουμζνιςςα Κιλκίσ. Μδια εξιγθςθ
με το 1γ1.10.
26.4 Δραγουμάνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Άψαλοσ Ρζλλασ. Ρικανόν από τθ
λζξθ δραγουμάνοσ.
26.5 Καλίνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλι Ρζλλασ. Μάλλον από τθ
ςλαβικι λζξθ калина(καλίνα) = αγριομφρτιλο και ςθμαίνει
περιοχι, όπου ευδοκιμοφν τα αγριομφρτιλα.
26.6 Λοφμνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σκρα Κιλκίσ. Ρικανόν από τισ
βλάχικθ λζξθ λοφμι = άνκρωποι και ςθμαίνει πολυάνκρωπο
χωριό. Σφμωωνα με τον Max Vasmer το χωριό αυτό
κατοικείτο παλαιότερα από Βλάχουσ.
26.7 Μποζμιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αξιοφπολθ Γουμζνιςςασ.
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Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπόου = βόδι (μποζνιτςα >
μποζμιτςα) και ςθμαίνει περιοχι, ςτθν οποία εκτρζωονται
βόδια.
26.8 Μποροβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καςτανερι Γουμζνιςςασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.25.
26.9 Ορζβιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρευκόδαςοσ Κιλκίσ. Ρικανόν από
τθ ςλαβικι λζξθ орех (ορζχ) = καρυδιά (ορεχόβιτςα >
ορζβιτςα) και ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί θ καρυδιά.
26.10 Ρλανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φφςκα Κιλκίσ, με υψόμετρο
370μ. Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ планина (πλάνινα) =
βουνό.
26.11 Σλάτιτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer ζτςι λεγόταν παλιά θ Ρζλλα
κι αυτό το ςυμπεραίνει κανείσ από μια ελλθνικι επιγραωι
από το 1368 ςε ζνα Ευαγγζλιο περγαμθνι που γράωει:
“Αντϊνιοσ πανιερϊτατοσ ἐπίςκοποσ Χλανίτηθσ ἤτοι Υζλλθσ.”
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ злато = χρυςόσ (ηλάτιτςα >
ςλάτιςτα), λόγω ίςωσ των εφωορων εδαωϊν τθσ υπόψθ
περιοχισ.
***

27. Ρεριοχι Θεςςαλονίκθσ-Βζροιασ-Χαλκιδικισ.
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εκατόν πενιντα δυο (152)
κφρια ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Τριάντα τζςςερα(34) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν
που ζχουν κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δϊδεκα(12) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Ρζντε(5)ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
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α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
27.1 Αμάτοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άςπροσ Κιλκίσ. Ρικανόν από τισ
βλάχικεσ λζξεισ αμου = ζχω, άτου = άλογο και ςθμαίνει τθν
περιοχι που διακζτει άλογα.
27.2 Βόςοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σφθκιά Βζροιασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ βοφηου = κουωοξυλιά (βοφηοβα > βόηοβα >
βόςοβα) και ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί το δζντρο
αυτό.
27.3 Ηάροβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Νικόπολθ Λαγκαδά. Το εν λόγω
χωριό είναι ςτενά περικυκλωμζνο (κατά 80% περίπου) από
ρεματιζσ. Ρικανόν από τισ ςλαβικζσ λζξεισ ηα = πίςω και ров
(ροβ) = λάκκοσ, τάωροσ.
27.4 Θεοδϊροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Θεοδϊρειο Σερρϊν. Από το
κφριο όνομα Θεόδωροσ και ςθμαίνει περιοχι με πρϊτο
οικιςτι ι τςιωλικά κάποιον ονόματι Θεόδωρο.
27.5 Καηάνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κοτφλθ Κιλκίσ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ κάςα = καλφβα (καςάνοβο > καηάνοβο) και
ςθμαίνει τοποκεςία με καλφβεσ.
27.6 Καλίνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Σουλτογιανναίικα Κιλκίσ.
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ калина(καλίνα) =
αγριομφρτιλο και ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμοφν τα
αγριομφρτιλα.
27.7 Κόκοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρολφδενδρο Θμακίασ. Μδια
εξιγθςθ με το 17α17.10.
27.8 Κοφςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κοκκινιά Κιλκίσ. Μδια εξιγθςθ με
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το 1α1.13.
27.9 Λζλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Αντϊνιοσ Κιλκίσ. Μδια
εξιγθςθ με το 3α3.2.
27.10 Λιαρίγκοβα
Είναι θ ςθμερινι κωμόπολθ Αρναία Χαλκιδικισ. Ρικανόν
ςφνκετθ από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ: λιάου = λαμβάνω και ροφγκου =
άγρια τριανταωυλλιά οπότε (λιαροφγκοβα > λιαρίγκοβα) και
ςθμαίνει μια περιοχι, όπου μπορείσ να βρεισ πολλζσ
αγριοτριανταωυλλιζσ.
β)Τισ βλάχικεσ λζξεισ: λιάου = λαμβάνω και ροφγκα =
μιςκόσ (λιαροφγκοβα > λιαρίγκοβα) και ςθμαίνει περιοχι,
όπου απαςχολοφνται εργαηόμενοι με μιςκό π.χ. ςε
κτθνοτροωικζσ, γεωργικζσ ι δαςικζσ αςχολίεσ (λόγω του
γειτονικοφ βουνοφ Χολομϊντα).
27.11 Λιμπάνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αιγίνιο Κατερίνθσ. Ρικανόν:
α) Μδια εξιγθςθ με το 1α1.14.
β)Από τθ ςλαβικι λζξθ липа (λίπα) = ωιλφρα (λιπάνοβο >
λιμπάνοβο) και ςθμαίνει τοποκεςία, όπου ευδοκιμοφν οι
ωιλφρεσ.
27.12 Λόκοβθ
Είναι το παλιό χωριό Ρζτρα Ριερίασ, που οριςμζνοι
κάτοικοί του μετακινικθκαν και δθμιοφργθςαν το χωριό
Άγιο Δθμιτριο Ριερίασ και κάποιοι άλλοι το χωριό
Ταξιάρχθσ Χαλκιδικισ.
Ρικανόν από τθ λζξθ λόγκοσ (παλαιοςλαβικισ ρίηασ) =
πυκνό δάςοσ από κάμνουσ (λόγκοβθ > λόκοβθ) και ςθμαίνει
οικιςμόσ μζςα ςε λόγκο. Ρράγματι, το χωριό Ρζτρα
βριςκόταν μζςα ςε κατάωυτο αυχζνα.
Υπάρχει επίςθσ τοπωνφμιο Λόκοβα, που ςφμωωνα με τον
Max Vasmer βριςκόταν κοντά ςτο Στρυμϊνα και τοπωνφμιο
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(χωριό) Lukovo ςτθν νότια Αλβανία κοντά ςτα
ελλθνοαλβανικά ςφνορα, το οποίο πράγματι είναι ανάμεςα
ςε κατάωυτθ δαςϊδθ περιοχι.
27.13 Λόκοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν κάπου κοντά ςτο Στρυμϊνα. Θ ίδια εξιγθςθ όπωσ
ςτο 27α27.12.
27.14 Ματςίκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Εφηωνοι Κιλκίσ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ ματςιοφκα = ρόπαλο και ςθμαίνει περιοχι,
όπου ωφονται δζντρα κατάλλθλα για τθν καταςκευι
ραβδιϊν.
27.15 Μαφροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μαυροφδα Λαγκαδά. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 25α25.10.
27.16 Μουτοφλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεταξοχϊρι Κιλκίσ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ μουτςιλζςκου = λερϊνω με ακάκαρτο νερό
ι λάςπθ (μουτςίλοβο > μουτςοφλοβο > μουτοφλοβο) και
ςθμαίνει οικιςμόσ, που γεμίηει εφκολα με λαςπόνερα.
Ρράγματι, γφρω από το εν λόγω χωριό περνοφν πολλά
ρζματα, και κάποιεσ χρονικζσ περιόδουσ κα πλθμμυρίηουν τθ
γφρω πεδινι περιοχι.
27.17 Μπζροβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βερτίςκοσ Κεςςαλονίκθσ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ μπεάρε = θ πόςθ (μπεάροβα >
μπζροβα) και ςθμαίνει περιοχι με πολλά νερά. Ρράγματι, θ
περιοχι του Βερτίςκου27 παρουςιάηει τραχφ ανάγλυωο με
27

Αξίηει να ςθμειωκεί θ αναωορά του αξιωματικοφ Κλ. Μπουλαλά,
που ζλαβε μζροσ ςτον ελλθνοβουλγαρικό πόλεμο (“Λςτορία 2ου
Χυντάγματοσ Υεηικοφ 1912-1913, 1918-1919, 1920” ) ότι θ Μπζροβα
ιταν ελλθνικό χωριό ςτα χρόνια του ελλθνοβουλγαρικοφ πολζμου.
Συγκεκριμζνα, ο Κλ. Μπουλαλάσ γράωει ςχετικά : “*...+Ψα τμιματά
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ζντονεσ εναλλαγζσ ομαλϊν και απότομων πτυχϊςεων, το
οποίο διαςχίηεται από μεγάλο αρικμό ρεμάτων και
χαραδρϊν. Επομζνωσ, είναι περιοχι πλοφςια ςε πόςιμα
νερά.
27.18 Μπουγαρίοβο
Είναι το χωριό Καραβία (ςιμερα Νζα Μεςθμβρία)
Κεςςαλονίκθσ. Ρικανόν από τθν τουρκικι λζξθ μποφγα =
ταφροσ και ςθμαίνει περιοχι, όπου κάποτε εκτρζωονταν
ταφροι.
27.19 Μφροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ελλθνικό Κιλκίσ. Θ ίδια εξιγθςθ
με το 7α7.8.
27.20 Ρόηοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν κάπου κοντά ςτθ λίμνθ Βόλβθ. Μδια εξιγθςθ με το
1α1.17.
27.21 Ρόποβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μυριόφυτο Κιλκίσ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 1α1.23.
27.22 άχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό αχιά (άχθ) Βζροιασ. Λςχφουν
όςα ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
27.23 εάχοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer, το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν κοντά ςτθ εντίνα Κεςςαλονίκθσ. Μδια εξιγθςθ με
το 1α1.24.
27.24 όμποβο
Είναι ο οικιςμόσ (πεδινόσ) οδϊνασ Κιλκίσ, που βρίςκεται
κοντά ςτο Στακμό Μουριϊν Κιλκίσ και ςιμερα υπάγεται ςτο
Διμο Μουριϊν Κιλκίσ. Ρικανόν από τθ λατινικι λζξθ robus =
μασ προχωροφν και ωτάνουν ςτθ Μπζροβα, ελλθνικό χωριό, που
παρζδωκε προ ολίγου ςτισ ωλόγεσ ο εχκρόσ *...+”.
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είδοσ ςίτου και ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί αυτό το
είδοσ ςιταριοφ. Επίςθσ, υπάρχει τοπωνφμιο:
i)Robovo (πεδινό χωριό) ςτθ Βουλγαρία, κοντά ςτα
ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα.
ii)Robovo(πεδινό χωριό) ςτθ FYROM, κοντά ςτα
ελλθνοςκοπιανά ςφνορα.
27.25 Σζςλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Σεβαςτό Κιλκίσ. Ρικανόν από τθ
λζξθ ςζςκλο = τεφτλο με διογκωμζνα ριηίδια και μίςχουσ,
του οποίου τρϊγονται τα υπερτροωικά ωφλλα (ςζςκλοβο >
ςζςλοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί το εν λόγω
ωυτό. Επιςθσ υπάρχει το ςυναωζσ τοπωνφμιο Σζςκλο ςτθ
Μαγνθςία.
27.26 Σαλαμοφροβο
Χωριό ςτθν πεδιάδα τθσ Κεςςαλονίκθσ, το οποίο
υπαγόταν ςτθ Χαλάςτρα. Στα χρόνια τθσ τουρκοκρατίασ
λεγόταν Σοαρί Ομζρ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ (που είναι ςε χριςθ και
ςτθν ελλθνικι) ςαλαμοφρα = άλμθ και ςθμαίνει περιοχι που
είναι κοντά ςτθ κάλαςςα και άρα αλμυρότοποσ.
27.27 Σοκόλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραραπόταμοσ Σιδθροκάςτρου.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ сокол (ςοκόλ) = γεράκι
πετρίτθσ και ςθμαίνει περιοχι, όπου υπάρχουν πολλά
γεράκια. Επίςθσ, υπάρχουν τοπωνφμια:
i)Sokolov Kamen (ςτθν κορυωι λοωοςειράσ) ςτθν περιοχι
τθσ FYROM.
ii)Sokolovo (βιομθχανικι περιοχι) ςτθν κεντρικι
Βουλγαρία.
27.28 Σοφλοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Σκεπαςτό Λαγκαδά.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ sul = ορμϊ, ρίχνομαι,
χφνομαι και ςθμαίνει τοποκεςία, όπου χφνονται πολλά νερά.
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Ρράγματι, ςτθν περιοχι του εν λόγω πεδινοφ χωριοφ
κατεβαίνουν πολλά ρζματα, τα οποία χφνονται ςτθν κοντινι
λίμνθ τθσ Μαυροφδασ, που ςιμερα είναι αποξθραμζνθ.
Υπάρχει επίςθσ τοπωνφμιο (χωριό) Sulove (ςε βακφ αυχζνα
κοντά ςτθ ςυμβολι του ποταμοφ Δεβόλθ και Τόμαρου), ςτθ
νότια Αλβανία.
27.29 Σοφρλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμάραντα Κιλκίσ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ ςοφρλα = ωλογζρα, ςωυρίχτρα και ςθμαίνει
περιοχι που βρίςκεται ςε μζροσ, ςτο οποίο αωκονοφν
καλάμια ι δζντρα κατάλλθλα για τθν καταςκευι ωλογζρασ,
ςωυρίχτρασ. Ρράγματι, το εν λόγω πεδινό χωριό βρίςκεται
κοντά ςτθ λίμνθ Δοϊράνθ, μζςα και κοντά ςτο οποίο κυλοφν
ρζματα με μικρι - ιπια κλίςθ (κατάλλθλεσ κζςεισ για
καλαμιϊνεσ), που καταλιγουν ςτθν εν λόγω λίμνθ.
27.30 Σπάντςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Λατόμι (Λατομείο) Κιλκίσ.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ shpatin = πλαγιά, λοωίςκοσ,
κατθωορικό μζροσ και ςθμαίνει περιοχι, θ οποία ζχει
επικλινι εδαωικι διαμόρωωςθ. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό
είναι χτιςμζνο κάτω από λόωο που ξεχωρίηει ςτο γφρω
κάμπο.
27.31 Στρζηοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Αργυροφπολθ Κιλκίσ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 17α17.14.
27.32 Τόχοβα
Είναι το χωριό Ραλιονζλλθνθ (ςθμερινό Τρίλοφοσ)
Κατερίνθσ. Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ τόκ = μαηί
(τόκοβα > τόχοβα) και ςθμαίνει περιοχι που περικλείει μια
κάποια ενότθτα. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο
πάνω ςε τρεισ λοωοςειρζσ, οι οποίεσ ξεχωρίηουν από δυο
αυχζνεσ, που ςυνδζονται ςτο ζνα άκρο τουσ εν είδει
εδαωικισ τρίαινασ, εξ ου και το ςθμερινό όνομα Τρίλοωοσ.
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27.33 Τρίχλοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Τριλοφιά Βζροιασ.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ trikul = τρίκρανο (τρίκλοβο >
τρίχλοβο) και ςθμαίνει περιοχι, όπου υπάρχουν τρία
ρζματα, τα οποία ςυμβάλλουν και δθμιουργοφν τθν εικόνα
υδατικοφ τρίκρανου. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό ζχει, πίςω
του ακριβϊσ, τρεισ λόωουσ που με τουσ αυχζνεσ τουσ
μοιάηουν με τρίκρανο, εξ ου και το ςθμερινό όνομα
Τριλοωιά.
27.34 Χζρςοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Χζρςον Κιλκίσ. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 22α22.9.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
27.1 Βζςτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αγγελοχϊρι Ναοφςθσ. Μδια
εξιγθςθ με το 25β25.1.
27.2 Βουλτίςτα / Βοφλτςιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λιβάδι Ριερίασ. Μδια εξιγθςθ με
το 26β26.2.
27.3 Βοφλτςιςτα
Είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε ςε Λυκοχϊρι
και ςτθ ςυνζχεια ςε Αγία Βαρβάρα Βζροιασ. Μδια εξιγθςθ με
το 26β26.2.
27.4 Γαλάτιςτα
Θ επικρατζςτερθ εκδοχι για τθν προζλευςθ του ονόματοσ
τθσ κωμόπολθσ περιζχεται ςε αναωορά του Επιςκόπου
Αρδαμερίου Λωακείμ το 1918, ότι θ ονομαςία τθσ κωμόπολθσ
προζρχεται από τον “Υφργο τθσ Γαλάτιςτασ”, ο οποίοσ
χτίςτθκε το 14o-15o αιϊνα από τουσ Ενετοφσ ςε ςτρατθγικι
κζςθ, ϊςτε να ελζγχεται θ περιοχι.
Θ τοπικι παράδοςθ ιςτορεί πολλοφσ μφκουσ πάνω ςτθν
προζλευςθ του ονόματοσ του πφργου, που περιλαμβάνει
ιςτορικά ι μυκικά πρόςωπα τθσ Ελλθνικισ Μυκολογίασ
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μζχρι τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ.
Θ παλιότερθ μαρτυρία που ςχετίηεται με τθν περιοχι τθσ
Γαλάτιςτασ βρίςκεται ςε κϊδικα τθσ Μονισ Μεγίςτθσ
Λαφρασ του Αγίου Προυσ, ο οποίοσ εκδόκθκε ςτισ 14
Μαρτίου του 897.
27.5 Γιάντςιςτα
Είναι το χωριό που αρχικά ονομάςτθκε Γιάνιςςα και
ςιμερα ονομάηεται Άγιοσ Γεϊργιοσ Βζροιασ. Μδια εξιγθςθ με
το 1β1.11.
27.6 Γλουμπουτηίςτα
Ιταν χωριό μεταξφ του Αγίου Προυσ και τθσ Λεριςςοφ
Χαλκιδικισ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ γλουμπουζςκου =
καταβροχκίηω (γλουμπουεςίςτα > γλουμπουςίςτα >
γλουμπουτςίςτα > γλουμπουτηίςτα), επειδι ίςωσ ςτο μζροσ
αυτό κα είχε γίνει κάποια ωυςικι καταςτροωι π.χ.
κατολίςκθςθ και κα υπιρξαν απϊλειεσ ςπιτιϊν και
ανκρϊπων.
27.7 Δοβροβίςτα
Είναι το χωριό Σκαφιδιά (;) Κιλκίσ. Μδια εξιγθςθ με το
1α1.5.
27.8 Δριάνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μοςχοπόταμοσ Κατερίνθσ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.6.
27.9 Λικοβίςτα
Είναι το χωριό Ραλαιά Λυκογιάννθ Βζροιασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ λικζου = ακακαρςία, προκειμζνου να
εκωραςκεί θ ακαταςταςία του οικιςμοφ, πικανόν λόγω
πλθμμυρϊν από τθν παρακείμενθ μεγάλθ τάωρο.
27.10 Μπρατίνιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαράδρα Βζροιασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ μπράντου = ζλατο, δεδομζνου ότι βρίςκεται
κοντά ςε δαςϊδθ περιοχι.
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27.11 Ρρζβιςτα
Ρεριοχι κοντά ςτον ποταμό Στρυμϊνα. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ πρε = επάνω και ςθμαίνει τοποκεςία που
βρίςκεται ψθλά.
27.12 Σφίνιςτα
Ρεριοχι ςτο νομό Βζροιασ, όπου βρίςκεται το Μοναςτιρι
Αγίου Ακαναςίου Σφινιςςασ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι
λζξθ свиния (ςβινιά) = γουροφνι (ςβίνιςτα > ςωίνιςτα), ίςωσ
επειδι ςτθν περιοχι αυτι εξζτρεωαν πολλά γουροφνια.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
27.1 Διαβόρνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τρίλοφο Βεροίασ. Μςωσ αρχικά
λεγόταν Διαβόλνιτςα, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ
ςχετίηεται με τθ βλάχικθ λζξθ διαβόλου = διάβολοσ. Εξάλλου,
υπάρχει τοπωνφμιο(χωριό) Διαβολίτςι ςτο νομό Μεςςθνίασ.
27.2 Κριμπαβίτςα
Είναι τοποκεςία ςτον Άκω. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ
κριπάτου = όρκροσ, το ςκάςιμο τθσ χαραυγισ (κριπατβίτςα >
κριπαβίτςα > κριμπαβίτςα) και ςθμαίνει τοποκεςία, που ζχει
ανατολικό προςανατολιςμό.
27.3 (Άνω) Λουηίτςα
Είναι θ τοποκεςία Άνω Τριπόταμοσ Βεροίασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ (ςλαβικισ ρίηασ) λζξθ λουηίρε = το
ωϊλιαςμα, που παραπζμπει ςε ωυςικό κοίλωμα.
27.4 Σαρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βαλτοχϊρι Κεςςαλονίκθσ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ςαρίνα = το μζροσ, όπου τα
ηϊα (πρόβατα, γίδια) λαμβάνουν το αλάτι που χρειάηονται
(ςαρίνιτςα > ςαρίντςα > ςαρίτςα).
27.5 Τριχοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καμποχϊρι Βζροιασ. Σφμωωνα
με τον Max Vasmer χωριό κατοικθμζνο από Ζλλθνεσ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ τρζϊ = τρεισ, τρία
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κου = ςυν, μετά, με (τρεκουβίτςα > τρεχουβίτςα >
τριχοβίτςα) και ίςωσ ςθμαίνει οικιςμό, που προιλκε από
ςυνζνωςθ τριϊν μικρότερων οικιςμϊν.
***

28. Ρεριοχι Σερρϊν - Νιγρίτασ - Σιδθροκάςτρου.
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εκατόν ζντεκα(111) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δεκαεπτά(17) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, - οβο.
ii)Οκτϊ(8) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Οκτϊ(8) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
28.1 Βράνκοβο
Είναι το χωριό Κάτω Καρυδιά (οικιςμόσ του ςθμερινοφ
χωριοφ Άγγιςτρου) Σιδθροκάςτρου, το οπίο ςιμερα δεν
υωίςταται. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ вргаъ(βραγκ) =
εχκρόσ (βράγκοβο > βράνκοβο) και ςθμαίνει περιοχι που
κατοικείται από εχκροφσ.
28.2 Γρίηοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν κοντά ςτθ Ηίχνθ Σερρϊν. Ρικανόν από τθν
αλβανικι λζξθ grigj = κοπάδι, ποίμνιο, αγζλθ (γκρίγκιοβο >
γκρίτηιοβο > γκρίηοβο > γρίηοβο) και ςθμαίνει περιοχι με
πολλά κοπάδια.
28.3 Ηθλιάχοβα
Σε βυηαντινά ζγγραωα αναωζρεται μια πόλθ με το όνομα
Ηελίχοβα, Ηιλίχοβα ι Ηθλιάχοβα, που βριςκόταν ςε μικρι
απόςταςθ από τθν τοποκεςία τθσ ςθμερινισ Νζασ Ηίχνθσ. Θ
ίδια εξιγθςθ με το 4α4.7.
28.4 Καρλίκοβα
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Μικρόπολθ Δράμασ.
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Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ καρλίγκου = ποιμενικό ραβδί
(καρλίγκοβα > καρλίκοβα) και ςθμαίνει περιοχι, όπου
βρίςκονται δζντρα κατάλλθλα για τθν καταςκευι ποιμενικϊν
ραβδιϊν. Να ςθμειωκεί ότι το χωριό αυτό βρίςκεται ςτα ριηά
των ανατολικϊν κατάωυτων υπωρειϊν του Μενοίκιου
όρουσ, όπου είναι ωυςικό να υπάρχουν δζντρα με ξφλο
κατάλλθλο για ποιμενικά ραβδιά.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ карлик (κάρλικ) = νάνοσ, που ςθμαίνει
μεταωορικά πολφ μικρόσ οικιςμόσ ι περιοχι που ζχει
κοντόςωμουσ ανκρϊπουσ. Υπάρχει επίςθσ τοπωνφμιο
(κωμόπολθ) Κarlukovo ςτθ δυτικι Βουλγαρία.
Κατά τθν άποψθ των Βουλγάρων τθσ περιοχισ υπάρχουν
δφο κεωρίεσ ςχετικά με τθν προζλευςθ του ονόματοσ
"Karlukovo".
Σφμωωνα με τθν πρϊτθ, προζρχεται από το όνομα του
Kral Luko(Βαςιλιάσ Luko). Σφμωωνα με τθ δεφτερθ, θ οποία
ακοφγεται πιο πικανι γι’ αυτοφσ, προζρχεται από τθν
τουρκικι λζξθ κartal = αετόσ(!) Αρχικά, εκεί υπιρχαν δυο
χωριά το Gorno Karlukovo και το Dolno Karlukovo.
Ο πλθκυςμόσ τθσ Dolno Karlukovo εξορίςτθκε από το
χωριό κατά τθ διάρκεια τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ και το
Gorno Karlukovo μετακόμιςε ςτθ γθ, όπου είναι το ςθμερινό
Karlukovo.
28.5 Κίρτςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Καρυδοχϊρι Σιδθροκάςτρου.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ κιρίτου = χαμζνοσ (κιρίτοβο >
κίρτοβο > κίρτςοβο) και ςθμαίνει χωριό απομακρυςμζνο,
μεταωορικά, χαμζνο ςτο βουνό. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό
είναι το πλθςιζςτερο προσ τθν κορυωι του βουνοφ Πρβθλοσ
ςε ςχζςθ με όλα τα άλλα γφρω χωριά.
28.6 Κροφςοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Αχλαδοχϊρι
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Σιδθροκάςτρου. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κροφςου = μουςμουλιά και ςθμαίνει
περιοχι, όπου ευδοκιμεί θ μουςμουλιά.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ κροφτςε = ςταυρόσ (κροφτςεβο >
κροφτςοβο > κροφςοβο), διότι το εν λόγω χωριό το διαςχίηει
το ρζμα τθσ περιοχισ.
Επίςθσ, υπάρχει:
i) Χωριό Krushevo ςτθ νότια Βουλγαρία.
ii)Ρόλθ Krushevo ςτθ Δθμοκρατία των Σκοπίων, θ οποία
επίςθσ διαςχίηεται από αυχζνα (ρζμα).
28.7 Λζχοβο
Είναι το παλαιό χωριό Κραςοχϊρι Σιδθροκάςτρου. Θ ίδια
εξιγθςθ με το 15α15.1.
28.8 Ντράνοβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer είναι τοποκεςία τθσ
περιοχισ Σερρϊν. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.6.
28.9 Ροφρςοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ανκοχϊρι Δράμασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ μπουρτςίρε = βράχοσ (μποφρτςοβα >
μποφρςοβα > ποφρςοβα) και ςθμαίνει βραχϊδθσ περιοχι.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό ζχει χτιςτεί ςτα ριηά βραχϊδουσ
λοωοςειράσ, ενϊ κατάντθ του απλϊνεται θ μεγάλθ πεδιάδα
τθσ Δράμασ.
28.10 άδοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαρωπό Σιδθροκάςτρου.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ радост(ράντοςτ) = χαρά και
ςθμαίνει όμορωθ περιοχι που ςου δθμιουργεί αίςκθμα
χαράσ.
Υπάρχουν επίςθσ τοπωνφμια:
α)Radovo(χωριό) ςτθ Βουλγαρία.
β)Radovish(πόλθ) ςτθ ανατολικι περιοχι τθσ FYROM.
28.11 άχοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεςοράχθ Ηίχνθσ. Λςχφουν όςα
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ςχετικά αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά
τοπωνφμια Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
28.12 εςίλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Χαριτωμζνθ Δράμασ. Ρικανόν
από τισ αλβανικζσ λζξεισ resh = βρζχει, χιονίηει, ul =
κατεβάηω (ρεςοφλοβο > ρεςίλοβο) και ςθμαίνει περιοχι,
όπου ςυχνά πζωτουν βροχζσ και χιόνια. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό βρίςκεται ακριβϊσ ςτο ςθμείο, όπου ζνασ
ςθμαντικόσ αυχζνασ καταλιγει (εκβάλλει) ςτθν κατάντθ
πεδιάδα, οπότε είναι λογικό μετά από ραγδαίεσ
βροχοπτϊςεισ ι λιϊςιμο χιονιϊν του βουνοφ να κατεβάηει
ςθμαντικζσ παροχζσ νεροφ.
28.13 Σκρίτηοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σκοπιά Ηίχνθσ. Ρικανόν από τθ
ςλαβικι λζξθ скрижаль (ςκριηάλ) = πζτρα (ςκρίηοβα >
ςκρίτςοβα > ςκρίτηοβα) και ςθμαίνει περιοχι, που δεν ζχει
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για καλι διαβίωςθ. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό είναι χτιςμζνο κοντά ςε ωαλακρζσ βραχϊδεισ
πλαγιζσ του Μενοίκιου όρουσ, ςε υψόμετρο 680μ.
28.14 Σπάτοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κοίμθςθ Σιδθροκάςτρου. Ασ
δοφμε αρχικά τθν ιςτορία του ονόματοσ, όπωσ τθν είπαν οι
γζροντεσ του χωριοφ μζςα από το βιβλίο: “Λαογραφικά
Κοίμθςθσ ερρϊν” του Θ. Μποηιάρθ, 1979.
«-- Υαπποφ (Χατηθτόλθσ Ρζτροσ, 84 χρονϊν από τθν
Κοίμθςθ), πεσ μου τι ξζρεισ για τθν ιςτορία τοφτου του
χωριοφ;
-- Ψοφτο το χωριό ζχει ηωι εωτακόςια χρόνια πάνω –
κάτω, μπορεί και παραπάνω. Κυμάμαι τον παπποφ μου, που
μου 'λεγε τοφτθ τθν ιςτορία:Πετά τθν άλωςθ τθσ Υόλθσ οι
Ψοφρκοι τουσ αξιωματικοφσ του ςτρατοφ τουσ, επειδι δεν
μποροφςαν να τουσ πλθρϊνουν μιςτό, τουσ ςκόρπιςαν ςτα
μζρθ τθσ Ελλάδασ που κατάλαβαν και τουσ ζδωςαν, για δικά
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τουσ, τςιωλίκια μεγάλα. Ζτςι κι εδϊ, βόρεια από κει που
ςιμερα βρίςκεται το χωριό, είχε το τςιωλίκι του κάποιοσ
τζτοιοσ Ψοφρκοσ. Αυτόσ με τον καιρό μάηεψε ςτθ δοφλεψι
του Ζλλθνεσ από τα γφρω υψϊματα. Αυτόσ με τον καιρό
μάηεψε ςτθ δοφλεψθ του Ζλλθνεσ από τα γφρω υψϊματα.
Αυτοί οι χριςτιανοί ιταν δοφλοι του Ψοφρκου τςιωλικά που
είχε ςπίτια – παλάτια μπαξζδεσ ηϊα. Υολφ «ζχει» δθλαδι!
Εγϊ που γεννικθκα το 1895 πρόλαβα τζτοιουσ Ψοφρκουσ
εδϊ. Ψον λζγαμε Ππζθ, ςτα Ψοφρκικα ιταν (Ππίνμπαςθσ) =
αυτόσ που διοικάει 1.000 νοματαίουσ, χιλίαρχοσ ι
ταγματάρχθσ ςε μασ. Ανϊτεροσ του δικοφ μασ Ππζθ ιταν ο
Λςοφωμπεθσ (= ςτρατθγόσ) του Υοντιςμζνου.Για το όνομα του
χωριοφ μασ λζγανε οι παπποφδεσ μασ όταν ιμουνα μικρόσ
τοφτθ τθν ιςτορία: Σι μπζθδεσ που είπαμε πρωτφτερα είχαν
τα ςπίτια τουσ ςτα ςθμερινά μνιματα. Υίςω απ’ τθν
εκκλθςία δθλαδι.
Ξάποτε πολφ παλιά, δυο ομάδεσ χριςτιανϊν, που μπορεί
να ιταν από εδϊ κι οι δυο, όπωσ μπορεί να ιταν και ξζνεσ,
τςακϊκθκαν δίπλα απ’ τα ςπίτια του Ππζθ. Ιταν και
καρναβαλιςμζνοι. Ψόμακε ο Ψοφρκοσ Ππζθσ πάει ςτον τόπο
τθσ ςωαγισ και ξεςτόμιςε (από τρομάρα; ) τοφτθ τθ ωωνι:
Ιςπάτ που ςτα τοφρκικα ςθμαίνει: μαρτφρθςαν,
κακαρίςτθκαν. Φαίνεται πωσ το γεγονόσ αυτό κάταν πολφ
μεγάλο γιατί Λςπάτ, Λςπάτ, Λςπάτ, Λςπάκιοϊ κατάντθςε ο
τόποσ μασ να πάρει και τοφτο το όνομα. (Λςπάκιοϊ=τόποσ
μαρτυρίου). Αργότερα που ιρκαν οι Βοφλγαροι κράτθςαν
τθν ίδια ονομαςία ςχεδόν Χπάτοβο που όμωσ ςθμαίνει
Ξοιμθςοχϊρι ι χωριό κοιμθςιάρθδων. Αυτά κα τα είχαν
υπόψθ τουσ αυτοί που ορίςτθκαν ςαν επιτροπι από το
κράτοσ 1927 ι 1928 για να προτείνουν καινοφργια ονόματα
ςτα χωριά εδϊ. Αρχθγόσ αυτισ τθσ επιτροπισ ιταν κάποιοσ
δικθγόροσ απ’ το Χιδθρόκαςτρο Δθμ. Υλαταρίδθσ που μια
ωορά μοφπε: Ψα καινοφργια ονόματα τα ταιριάςαμε με τα
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προθγοφμενα. Τπωσ το Χαροπό πρϊτα τόλεγαν Φάντοβο
(ράντ=χαίρομαι, ςτα Βουλγάρικα). Ζτςι και το δικό μασ από
Χπάτοβο ςε Ξοίμθςθ αωοφ ςπάτ= κοιμιζμαι.
-- κ. Γιάννθ Ρζννα (61 χρονϊν, ντόπιοσ), από ποφ και πϊσ
το χωριό ονομάςτθκε Ξοίμθςθ; Χτα χρόνια που το χωριό
αωζντευαν οι Ψοφρκοι, το χωριό τόλεγαν Λςπάκιοϊ. Λςπάτ ςτα
τοφρκικα ςθμαίνει (= μαρτυρία) και θ κατάλθξθ – κιοϊ (=
χωριό, τόποσ). Κα λζγαμε δθλαδι ότι Λςπάκιοϊ ςθμαίνει (=
χωριό, τθσ μαρτυρίασ, μαρτυροχϊρι δθλαδι). Αργότερα που
ςτα χωριό πατοφςαν οι Βοφλγαροι τόπανε Χπάτοβα. Χπάτ
ςτα Βουλγάρικα ςθμαίνει (= κοιμάμαι) και θ κατάλθξθ – οβα
ι και – οβο ςθμαίνει χωριό και ζτςι χρθςιμοποιείται, όπωσ
εμείσ λζμε Χτρυμωνοχϊρι, Ξαμποχϊρι, Πεγαλοχϊρι. Δθλαδι
Χπάτοβα ςιμαινε (= χωριό που κοιμοφνται ι χωριό
κοιμθςιάρθδων). Χτα βουλγάρικα γράωεται CпатмвоΨΣΒΣ.
Από το 1928 το κράτοσ μασ, θ Ελλάδα δθλαδι άλλαξε τα
ονόματα αυτά όλων των χωριϊν κι όχι μονάχα του δικοφ μασ.
Ζτςι το δικό μασ τόπανε Ξοίμθςθ, τθν Ψηουμαγιά (Θράκλεια),
το Οάτροβο (Χορτερό), το Ππαρακλί ( Βαλτερό).Τπωσ
ωαίνεται, το ςθμερινό όνομα του χωριοφ μασ δεν είναι
άςχετο με τθ βουλγαρικι ονομαςία του κι ακόμα - ακόμα και
με τθν κεντρικι μασ εκκλθςία που είναι αωιερωμζνθ ςτθν
Ξοίμθςθ τθσ Κεοτόκου. Ρα κι αυτθνισ θ ιςτορία: Θ εκκλθςία
μασ αυτι χτίςτθκε ςτα 1885. Ψοφρκοι ιταν τότε εδϊ. Σι
Ζλλθνεσ, εμείσ δθλαδι, ηθτιςαμε τθν άδεια του Ψοφρκου
Ππζθ, που ιταν ςτο χωριό εδϊ, να χτίςουμε μιαν εκκλθςία.
Πασ άωθςε αλλά πρϊτα μασ ζδωςε «ςωραγιςμζνο ςχοινί»
τα μζτρα τθσ. εςωραγίςαμε το ςχοινί κι είδαμε ότι μ’ αυτά
τα μζτρα γινόταν μια εκκλθςοφλα οφτε για δζκα νομάτεσ να
χωροφςε. Εμείσ όμωσ κρυωά αλλάξαμε τα ςχζδια κι όλοι
μαηί, άλλοσ κουβαλοφςε πζτρεσ, άλλοσ ξφλα κλπ. βαλκικανε
να προλάβουν να τθν τελειϊςουν γριγορα και προτοφ
προωτάςουν να αντιδράςουν οι Ψοφρκοι.
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Ιταν ςωςμζνθ πια όταν το κατάλαβε ο Ππζθσ. Ψόπε ςτον
Ξαθμακάμθ(=Ρομάρχθ) ςτισ Χζρρεσ. Αυτόσ κάλεςε το Ππζθ
του Υοντιςμζνου ποφταν ο πιο ιςχυρόσ Ππζθσ ςτθν περιοχι
και του ανζκεςε να γκρεμίςει τθν εκκλθςία. Ξι αυτόσ όμωσ
δεν τόκαμε γιατί ωοβότανε, λζνε, μιπωσ κάνα βράδυ οι
Ζλλθνεσ πάνε και τον ςωάξουν. Ζτςι ςϊκθκε θ μεγάλθ
εκκλθςία. Χτα χρόνια των Βουλγάρων φςτερα τθν ονομάηανε
(Συςπζνιε μπογορόντιτςνιο) που ςθμαίνει πάλι κάτι με το
δικό μασ (= Ξοίμθςθ τθσ Κεοτόκου).
-- Υϊσ πιρε το χωριό μασ το όνομά του παπποφ; (Νάςκοσ
Β. 62 χρονϊν, ντόπιοσ).
-- Ψα χωριό μασ παλιά οι Ψοφρκοι τόλεγαν ‘Χπάτοβο’.
Ψόλεγαν ζτςι γιατί κάποτε οι Ψοφρκοι ικελαν να τουρκζψουν
τουσ χριςτιανοφσ του χωριοφ που ιταν οχτϊ οικογζνειεσ και
γι αυτό ζκαναν δικαςτιριο και πιραν μια γυναίκα ςτο
δικαςτιριο για να ομολογιςει αν κζλει να γίνει. Χτο
δικαςτιριο, εκεί που ο πρόεδροσ τθ ρωτοφςε από τθ
ςτεναχϊρια τθσ αυτι ξζςκιςε τθν πάηουλά τθσ και ωάνθκαν
τα βυηιά τθσ. Ψότε ο πρόεδροσ είπε ‘Χταματιςτε! Ζγινε ιςπάτ’
(δθλ. διαμαρτυρικθκε). Ζτςι το δικαςτιριο ςταμάτθςε. Ξαι
το ονόμαςαν το χωριό ‘Λςπάτοβο’ ι ‘Χπάτοβο’ που ελλθνικά
κα πει ‘Ξοίμθςθ’.
-- Υαπποφ (Δάγκοσ Ρζτροσ, 80 χρονϊν, από τθν Κοίμθςθ),
από ποφ τόπανε Ξοίμθςθ το χωριό; -- Τταν ηοφςε ο παπποφσ
μου ςυηθτοφςαμε και μοφλεγε για το χωριό μασ, πωσ πιρε το
όνομα, Χπάτοβο. Ξαι αυτό μου ζλεγε αυτό το χωριό ζχει
μεγάλθ ιςτορία, παιδί μου. Ζναν καιρό τουσ ζλεγαν οι πιο
γζροι, ότι είχε πάκει μεγάλθ ςυμωορά αυτό το μζροσ, που
ευρίςκεται το χωριό μασ. Επειδι είχε πάκει αυτι τθ
ςυμωορά αυτό το μζροσ, οι Ψοφρκοι το είχαν ονομάςει Λςπάτ.
Εξθγείται μαρτφριο. Ξαι όταν χτίςτθκε το ονόμαςαν αντί
Λςπάτ, Χπάτοβο. Ξι όταν χτίςανε τθν εκκλθςία το 1885, τθν
ονόμαςαν Ξοίμθςθ τθσ Κεοτόκου. Ξαι το 1926 το κράτοσ
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άλλαξε ς’ όλα τα χωριά τα ονόματα, το χωριό μασ πιρε το
όνομα τθσ εκκλθςίασ, Ξοίμθςθ.
Ο Χατηίδθσ Χαράλ. (65 περίπου χρόνων από τθν Κοίμθςθ)
μασ είπε τα παρακάτω: -- Ψο χωριό αυτό ιταν τςιωλίκι. Ψον
καιρό, ζναν καιρό, περνοφςαν καμθλάρθδεσ και οι κάτοικοι,
οι πρϊτοι, ζςωαξαν τον καμθλάρθ και τισ καμιλεσ τισ
λιςτεψαν. Ιρκε ο Ψοφρκοσ ανακριτισ για να πάρει
ανάκριςθ, αλλά καμιά ανάκριςθ δεν πιρε και μετά πιγε ςτο
Ρομάρχθ και λζει τι ζγινε ς’ εκείνο τον κάμπο. Ξάμποσ!... και
το όνομα το πιρε από το τουρκικό τθν ανάκριςθ ‘ιςπάτ
ολμάσ’ δεν μαρτυριζται, δθλαδι αμαρτφρθτο χωριό είναι,
«Λςπάτ» κα πει βουλγάρικα «Ξοίμθςθ», κοιμιςμζνο. Δφο
εκδοχζσ είναι αυτζσ. Θ μια είναι από τον Ψοφρκο και θ άλλθ
απ’ τθ βουλγάρικθ λζξθ ‘ιςπάτ’. «Ξοίμθςθ» το όνομα το νζο
πιρε από τθν εκκλθςία που ιταν θ Ξοίμθςθ τθσ Κεοτόκου. Ψο
χωριό πρϊτα λεγόταν «Χπάτοβο».
Ο Τςικάλθσ Άγγελοσ κυμάται: -- Εδϊ, ςτο δικό μασ το
χωριό ζχουν γίνει πολλοί - πόλεμοι ακόμθ και επί Βαςιλείου
Βουλγαροκτόνου πάνω ςτο δθμόςιο, ανατολικά τθσ
εκκλθςίασ του χωριοφ. Σ Βουλγαροκτόνοσ μάλιςτα, όπωσ
κυμάμαι από τον παπποφ μου, όταν κυνθγοφςε τουσ
Βουλγάρουσ είχε χτυπιςει πρϊτα εδϊ ςτο χωριό, μετά ςτα
γφρω χωριά του Ππζλλεσ και μετά ςτο Ξλειδί. Οοιπόν
ςκοτϊκθκαν εκεί γφρω τθσ εκκλθςιάσ πολλοί άνκρωποι.
Γζμιςε ο τόποσ τάωουσ γι αυτό και τον ονόμαςαν
"Χταυρόσ"και "Πνιματα’’
Σι πολλζσ ταωόπετρεσ ςϊηονταν πριν ακόμθ απ τον
αναδαςμό γιατί τότε πζραςαν μθχανζσ και τισ ιςοπζδωςαν.
Πετά τθν άλωςθ τθσ Ξωνςταντινουπόλεωσ, που ιρκαν οι
Ψοφρκοι, επειδι τα χωράωια του χωριοφ ιταν πολφ πλοφςια
και καλά, ικελαν να τα πάρουν. Σι κάτοικοι δεν το
επζτρεψαν να πάρουν τα χωράωια τουσ. Για τοφτο
πολζμθςαν και ςκοτϊκθκαν πολλοί Ψοφρκοι ζξω απ' το χωριό
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χωρίσ να μπουν μζςα.
Σι Ψοφρκοι τότε επειδισ δε μπόρεςαν να μπουν μζςα και
επειδισ ζχαςαν πολλοφσ δικοφσ τουσ το ονόμαςαν το χωριό
με δικζσ τουσ λζξεισ "ςπάτ - οβαλ" που ςτα ελλθνικά
ςθμαίνει "χωράωια μαρτυρίου". Υολλοί λζνε, ότι είναι
βουλγάρικθ θ ονομαςία. Γιατί ζςτω κι αν υπιρχε - που δεν
υπάρχει ζτςι ακριβϊσ θ λζξθ ιςπάτ - δεν εξθγείται θ λζξθ
οβά. Ζτςι για ςυντομία ονομάςτθκε Χπάτοβο.»
Θ φπαρξθ, όμωσ, τοπωνυμίου (μικρό χωριό) Spatovo ςτθ
νοτιοδυτικι Βουλγαρία, πολφ κοντά ςτα ελλθνοβουλγαρικά
ςφνορα (μεταξφ Μελζνικου και Sandanski), αποδυναμϊνει
τθν εξιγθςθ του ονόματοσ που ςχετίηεται με τθν τουρκικι
γλϊςςα κάτω από ίδιεσ ακριβϊσ ςυνκικεσ.
Επίςθσ, θ ερμθνεία που ςτθρίηεται ςτθ ςλαβικι λζξθ
spanje = κοιμάμαι, δεν μοιάηει και αυτι να ευςτακεί, διότι
ωαίνεται απίκανο οι κάτοικοι και των δυο αυτϊν χωριϊν να
ιςαν τόςο… κοιμιςμζνοι.
Άλλο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο πρζπει να αναηθτθκεί, κι
αυτό ωαίνεται ότι είναι το νερό. Ρράγματι, το εν λόγω χωριό
βρίςκεται κοντά ςτθ λίμνθ Κερκίνθ και πολφ κοντά ςτο χωριό
κυλάει ο Στρυμϊνασ ποταμόσ, που τροωοδοτεί τθν εν λόγω
λίμνθ (ςαν να είναι ο κρουνόσ τθσ).
Επίςθσ, μζςα ςτο χωριό Spatovo τθσ Βουλγαρίασ
καταλιγουν κάποια ρζματα. Επομζνωσ, πιο πικανι είναι θ
ερμθνεία, θ οποία ςτθρίηεται ςτθ βλάχικθ λζξθ ςόπουτου =
βρφςθ, κρουνόσ (ςοποφτοβο > ςποφτοβο > ςπάτοβο) και
ςθμαίνει περιοχι που διακζτει νερά.
28.15 Τοπάλοβο
Είναι το ςθμερινό πεδινό χωριό Νζα Τυρολόθ Σερρϊν.
Μδια εξιγθςθ με το 17α17.15.
28.16 Τοφραβο
Σφμωωνα με τον Max Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
βριςκόταν ςτθν περιοχι Σερρϊν. Μδια εξιγθςθ με το 1α1.30.
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28.17 Χότηιοβο
Είναι το παλιό χωριό Άνω Καρυδιά Σιδθροκάςτρου, που
δεν υωίςταται ςιμερα. Εάν αρχικά θ ονομαςία ιταν Κόςιοβο
(> Κόηιοβο > Χόηιοβο > Χότηιοβο), τότε ιςχφει θ ίδια εξιγθςθ
με το 1α1.13, διαωορετικά ςχετίηεται με τθ λζξθ Χότηασ, που
ςθμαίνει ότι το εν λόγω χωριό ιταν ζδρα Χότηα ι εκεί
ωαίνεται κα ςυνζβθ κάποιο επειςόδιο με Χότηα.
β) Με κατάλθξθ - ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
28.1 Βουλτςίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δόμιροσ Σερρϊν. Σφμωωνα με
τον Max Vasmer κατοικείτο από Ζλλθνεσ. Μδια εξιγθςθ με το
26β26.2.
28.2 Δοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Εμανουιλ Ραππάσ Σερρϊν.
Ρικανόν από τθν τουρκικι λζξθ düve = δαμάλι (ντουβίςτα >
δουβίςτα > δοβίςτα) και ςθμαίνει τοποκεςία, όπου
εκτρζωονται βοειδι.
28.3 Δραγουβουτηίςτα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι των Σερρϊν. Ρικανόν ςφνκετθ
από τισ λζξεισ δραγάτθσ και βουτςί = μικρόσ κάδοσ
(δραγαβουτηίςτα > δραγοβουτηίςτα > δραγοβουτηίςτα) και
ςθμαίνει μεταωορικά τοποκεςία, όπου κρφβεται ι ζχει ζδρα
ο δραγάτθσ.
28.4 Λοηίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μεςόλοφοσ Σερρϊν. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ λόηιου = κοίτθ, ωωλιά αγρίων ηϊων.
Ρράγματι, πρόκειται για επίπεδο ωυςικό κοίλωμα ςτα δυτικά
παράλια τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ.
28.5 Ρροβίςτα
Θ Ρροβίςτα αποτελεί γνωςτό οικιςμό, με ςυνεχι
εγκατάςταςθ ςτθν ίδια περίπου κζςθ, από τουσ βυηαντινοφσ
μζχρι και τουσ νεότερουσ χρόνουσ, ομϊνυμων Μετοχίων τθσ
κυρίαρχθσ Μονισ Ραντοκράτοροσ του Αγίου Προυσ.
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Στθ νεότερθ ζρευνα ο γεωγραωικόσ προςδιοριςμόσ των
οροκεςίων από τα παραπάνω Μετόχια παρουςιάηει
αςάωειεσ. Από το εν λόγω Μετόχι (Ρροβίςτα) κα πρζπει να
πιρε το όνομά του και το χωριό που ςιμερα ονομάηεται
Ραλαιοκϊμθ Ηίχνθσ, και παλιότερα λεγόταν Ρροβίςτα.
Στουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ απαντάται ωσ: Υρζγβιτηα,
Υερβίςτα, Υρίχβιτηα, Υρζχβιτηα, Υρζκβιτηα, Υρζβιςτα,
Υρζβθςτα, Υρεβφςτα, Υρεβίςτα και Υροιβίςτα ι Υριβίςτα.
Θ εγγραωι τθσ ςε νεότερεσ κυρίωσ δθμοςιεφςεισ ωσ
Ρράβιςτα ι Ρραβίςτα δθμιουργεί κινδφνουσ ςφγχυςισ τθσ
με το Ρράβι, (από το λατινικό pro via ι para via, δθλαδι
επάνω ι δίπλα ςτο δρόμο) τθ ςθμερινι Ελευκεροφπολθ
Καβάλασ.
Το υπόψθ τοπωνφμιο μπορεί να ερμθνευτεί από τθ
βλάχικθ λζξθ πρε = επάνω (πρεβίςτα > προβίςτα) και
ςθμαίνει τοποκεςία ψθλά με κζα, επειδι ίςωσ το εν λόγω
Μετόχι κα βριςκόταν ςε ψθλι κζςθ ςε ςχζςθ με το γφρω
περιβάλλον.
28.6 Τςερβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καπνόφυτο Σιντικισ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ τςζρμπου = ελάωι (τςερμπίςτα >
τςερβίςτα) και ςθμαίνει ελαωότοποσ. Θ περίπωςθ
ςυςχετιςμοφ με τθ βουλγάρικθ λζξθ черво(chervo) = ζντερο
μοιάηει απίκανθ.
28.7 Τςζρπιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τερπνι Βιςαλτίασ. Μδια εξιγθςθ
με το 28β28.6.
28. 8 Χωροβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Άγιοσ Χριςτόφοροσ Ηίχνθσ.
Ρικανόν από τθν ελλθνικι λζξθ χϊροσ (χϊροβο >
χωροβίςτα).
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γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
28.1 Ελζςνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Φαιά Ρζτρα Σιδθροκάςτρου.
Ρικανόν από τθν αλβανικι λζξθ lesh = μαλλί, τρίχωμα
(λζςνιτςα > ελζςνιτςα) και ςθμαίνει, μεταωορικά, περιοχι με
ωυτοκάλυψθ.
28.2 Καμενίτςα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer είναι προάςτειο των
Σερρϊν. Μδια εξιγθςθ με το 17γ17.8.
28.3 Μάτνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μακρινίτςα Σιντικισ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ μπάτου = κροφω (μπάτνιτςα > μάτνιτςα),
επειδι ίςωσ το μζροσ αυτό είναι προςινεμο και επομζνωσ
κροφεται από ανζμουσ.
28.4 Μπάνιτςα
Είναι θ τοποκεςία όπου βριςκόταν το χωριό Καρυζσ
(πρϊθν Μπάνιτςα) - ςιμερα εγκαταλελειμμζνο - κοντά
(ανατολικά) ςτθ ςθμερινι Ορεινι Σερρϊν. Τθν περιοχι αυτι
διαρρζει ο ποταμόσ Μπάνιτςα. Μδια εξιγθςθ με το 16β16.2.
28.5 Μπάνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Συμβολι Ηίχνθσ, που βρίςκεται
ςτθ ςυμβολι των δυο κλάδων του ποταμοφ Αγγίτθ. Μδια
εξιγθςθ με το 16β16.2.
28.6 αχοβίτςα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι Σερρϊν. Λςχφουν όςα ςχετικά
αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο: «Ψρία ςθμαντικά τοπωνφμια
Αράχοβα - Αράκλοβο - Άκοβα».
28.7 Τουρίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Τριάδα Νιγρίτασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.30.
28.8 Τρεςτενίτςα
Είναι το χωριό Κρυοπθγι Ηίχνθσ, που ςιμερα δεν
υωίςταται. Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ треште(τρζςτε) =
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κοφνθμα, επειδι, ίςωσ, εκεί υπιρχε αςτάκεια του εδάωουσ
λόγω κατολιςκιςεων.
***

29. Ρεριοχι Καβάλασ - Δράμασ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν ενενιντα δυο(92) κφρια
ξενόγλωςςα τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Εικοςιζξι(26) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δεκατρία(13) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιςτα.
iii)Επτά(7) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
29.1 Βίτοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Δζλτα Νευροκοπίου. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ βίντου = άνεμοσ (βίντοβα > βίτοβα) και
ςθμαίνει περιοχι, που είναι εκτεκειμζνθ ςτουσ ανζμουσ.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςε προςινεμο
μζροσ.
29.2 Βοφλκοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Χρυςοκζφαλοσ Νευροκοπίου.
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ βουλοάγκα = λιβάδι (βουλοάγκοβο >
βουλάγκοβο > βουλάκοβο > βοφλκοβο) και ςθμαίνει περιοχι
που ζχει λιβάδια. Ρράγματι, το χωριό αυτό είναι χτιςμζνο
ςτα ριηά πλαγιάσ, και κατάντθ διακζτει κατάλλθλα λιβάδια,
τα οποία είναι ςιμερα καλλιεργοφμενεσ πεδινζσ εκτάςεισ.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ волоух (βολοοφχ) = βουκόλοσ
(βολοοφχοβο > β’λοφχοβο > βοφλχοβο > βοφλκοβο) και
ςθμαίνει περιοχι βουκόλων.
29.3 Γάβροβο
Σφμωωνα με τον Μax Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι
Δράμασ. Θ ίδια εξιγθςθ με το 4α4.3.
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29.4 Γκόρνοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βουνοπλαγιά Δράμασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ гора(γκόρα) = βουνό και ςθμαίνει
ορεινι τοποκεςία.
29.5 Δάροβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κεχρόκαμποσ Καβάλασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ νταϊρζ = μικρό τφμπανο (νταΐροβα >
ντάροβα > δάροβα) και ςθμαίνει περιοχι, θ οποία είναι
επίπεδθ και περίκλειςτθ εν είδει τυμπάνου. Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό βρίςκεται ςε μικρι κοιλάδα ςχεδόν κυκλικι, θ
οποία περικλείεται από τουσ γφρω ορεινοφσ όγκουσ και
μοιάηει με μορωι κυκλικοφ τυμπάνου.
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχει, επίςθσ, θ πεδινι κωμόπολθ
Darova ςτθ Δυτικι ουμανία, θ οποία βρίςκεται ςε
χαμθλότερο υψόμετρο ςχετικά με τθ γφρω πεδινι περιοχι,
ςαν ςε ωυςικό βακοφλωμα, που μοιάηει πάλι με τθν
επιωάνεια ενόσ τυμπάνου.
29.6 Δράνοβα
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Χορτοκόπι Καβάλασ
(ςϊηεται μόνο θ Μονι Υπαπαντισ). Μδια εξιγθςθ με το
1α1.6.
29.7 Δράνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Μοναςτθράκι Δράμασ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.6.
29.8 Δρζνοβα
Είναι ο ςθμερινόσ οικιςμόσ Αερικό ι Μυρτοφςα Νζςτου,
που βρίςκεται κοντά ςτο χωριό Καςτανωτό Ξάνκθσ. Μδια
εξιγθςθ με το 1α1.6.
29.9Ηίρνοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Κάτω Νευροκόπι Δράμασ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ зиръ(ηιρ) = βοςκότοποσ.
29.10 Κάλοβο
Σφμωωνα με τον Μax Vasmer το εν λόγω τοπωνφμιο
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βριςκόταν ςτθ Δράμα. Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλου = άλογο και ςθμαίνει περιοχι,
ςτθν οποία εκτρζωονται άλογα.
β)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλε = κατςικόδρομοσ και ςθμαίνει
περιοχι, που δεν διακζτει καλό δρόμο ι δεν ζχει καλι
πρόςβαςθ.
γ)Τθ ςλαβικι λζξθ λζξθ кал(καλ) = πθλόσ και ςθμαίνει
περιοχι, όπου υπάρχουν πθλϊδθ εδάωθ.
δ)Τθ βλάχικθ λζξθ κάλβου = ωαλακρόσ (κάλβοβο >
κάλοβο) και ςθμαίνει τθ γυμνι από δζντρα περιοχι.
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχει τοπωνφμιο:
i)Kalovo (μικρόσ οικιςμόσ) ςτθ νοτιοανατολικι
Βουλγαρία, κοντά ςτα ςφνορα με τθν Τουρκία (Ανατολικι
Κράκθ), χτιςμζνο ςε ξζωωτο με πυκνό γφρωκε δάςοσ.
ii)Kalovo(ορεινόσ αυχζνασ) ςτθ Νότια Σερβία, πολφ κοντά
ςτα ςφνορα με τθ FYROM.
29.11 Καρίλοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ηαρκαδιά Καβάλασ. Ρικανόν από
τθ βλάχικθ λζξθ γκαλίρε = αικρίαςθ (γκαλίροβα > γκαρίλοβα
> καρίλοβα) και ςθμαίνει περιοχι, που ζχει ανοιχτό ορίηοντα
και διαυγι ουρανό.
Ρράγματι, το εν λόγω χωριό είναι χτιςμζνο ςτισ νότιεσ
υπϊρειεσ του όρουσ Λεκάνθ, ζχει ανοιχτό ορίηοντα και
διαυγι ουρανό ςε ςχζςθ με τισ ομίχλεσ τθσ κατάντθ
πεδιάδασ τθσ Χρυςοφπολθσ.
29.12 Μπίτςοβο
Είναι το ςθμερινό ορεινό χωριό Ρετρότοποσ Δράμασ, το
οποίο μετά το Βϋ Ραγκόςμιο πόλεμο εριμωςε. Ρικανόν από
τθν αλβανικι λζξθ bisht = αγρίμι, λφκοσ (μπίςτοβο >
μπίτςοβο) και ςθμαίνει περιοχι με άγρια ηϊα π.χ. λφκουσ.
29.13 Μπόροβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ροταμοί Δράμασ. Ρικανόν από:
α)Τθ λζξθ μπόρα (που είναι ςε χριςθ και ςτθ βλάχικθ
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γλϊςςα), και ςθμαίνει περιοχι, όπου πζωτουν ραγδαίεσ
βροχζσ. Ρράγματι, δίπλα ςτο εν λόγω χωριό διζρχεται
παραπόταμοσ του Νζςτου με το όνομα Δεςπότθσ, ο οποίοσ
ςε περίπτωςθ ραγδαίων ανάντθ βροχοπτϊςεων, ςτθ
οδόπθ, εμωανίηει μεγάλεσ πλθμμυρικζσ παροχζσ ςτθν
υπόψθ περιοχι, όπωσ αποδεικνφει θ κοίτθ του, που είναι
ευρεία και με πολλά ωερτά υλικά.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ боров (borov) = αγριογοφρουνο.
Υπάρχουν επίςθσ και τα εξισ τοπωνφμια:
i)Borovο Νaselje (πεδινι πόλθ) ςτθν ανατολικι Κροατία,
δίπλα ςτον Δοφναβθ ποταμό, ακριβϊσ δίπλα ςτα ςφνορα με
τθ Σερβία.
ii)Βorovë (οικιςμόσ δίπλα ςε ποτάμι) ςτθ νότια Αλβανία,
πολφ κοντά ςτα ελλθνοαλβανικά ςφνορα.
iii)Βorovo (ςτθν κορυωογραμμι επιμικουσ λόωου) ςτθ
βορειοανατολικι περιοχι τθσ FYROM.
iv)Βorovo (πόλθ) ςτθ βόρεια Βουλγαρία.
29.14 Μποφκοβο
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Οξιά Δράμασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.18.
29.15 Μποφρχοβο
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Κόκκινα Δράμασ. Ρικανόν
από τθ ςλαβικι λζξθ burg (δάνειο από τθ λατινικι burgus =
ωροφριο) = κωμόπολθ (μποφργκοβο > μποφρκοβο >
μποφρχοβο) και ςθμαίνει κάποιον οικιςμό ςε οχυρι κζςθ.
29.16 Ράςτροβα
Είναι το Καλλίκρουνο, ζρθμο χωριό από τθ δεκαετία ϋ60,
που βριςκόταν κοντά ςτο Ρερίβλεπτο Δράμασ. Ρικανόν, από
τθ βλάχικθ λζξθ παςτεάρε = το βόςκθμα (παςτεάροβα >
παςτάροβα > πάςτροβα) και ςθμαίνει περιοχι κατάλλθλθ
για βοςκι προβάτων.
29.17 Ροφλοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Θερμοπθγι Σιδθροκάςτρου.
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Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ποφλιου (που είναι ςε χριςθ
και ςτθν ελλθνικι) = πουλί και ςθμαίνει περιοχι, όπου
υπάρχουν πολλά πουλιά. Ρράγματι, ςτθν περιοχι αυτι
πρζπει να υπάρχουν πολλά πουλιά, δεδομζνου ότι εκεί
κοντά βρίςκεται ο υδροβιότοποσ τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ.
29.18 Ρρζτηοβα
Είναι το ςθμερινό χωριό Αμιςιανά Καβάλασ. Ρικανόν,
από τισ βλάχικεσ λζξεισ πρε = επάνω, τηόπε = κυλάκιο
ενδφματοσ (πρετηόποβα > πρετηόβα > πρζτηοβα) και
ςθμαίνει περίκλειςτθ περιοχι. Ρράγματι, το αναωερόμενο
πεδινό χωριό είναι περίκλειςτο, εν είδει κυλακίου, από τισ
υπϊρειεσ τθσ βουνοςειράσ με τθν οποία τελειϊνει ανατολικά
το όροσ Σφμβολον.
29.19 άςοβο
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Λειμϊν Δράμασ. Ρικανόν
από τθ βλάχικθ λζξθ ράου = δρόςοσ, πάχνθ (ςχετικι θ
λατινικι λζξθ ros = δρόςοσ) και ςθμαίνει τοποκεςία, όπου
εμωανίηεται ςυχνά πάχνθ.
Να ςθμειωκεί ότι υπάρχει τοπωνφμιο (πόλθ) Rasovo ςτθ
βορειοδυτικι Βουλγαρία, που βρίςκεται ςε επίπεδο εφωορο
μζροσ, πολφ κοντά ςτα ςφνορα με τθ ουμανία.
29.20 οφςκοβο
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Καιςαριανόν Δράμασ.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ροφςκου (είναι ςε χριςθ και
ςτθν αλβανικι [rrushku+) = λαγομθλιά28 ι αγριομερςίνθ και
ςθμαίνει περιοχι, όπου ευδοκιμεί το εν λόγω ωυτό. Υπάρχει,
επίςθσ, τοπωνφμιο (πόλθ ςε αυχζνα) Ruskova ςτθ βόρεια
ουμανία.
28

Θ Λαγομθλιά με το επιςτθμονικό όνομα Ruscus aculeatus ι
οφςκοσ ο κεντρωτόσ είναι αγκακωτόσ αεικαλισ κάμνοσ, που
απαντάται ςτα δάςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βαλκανικισ, κακϊσ και ςτθ
Δυτικι Αςία. Χαρακτθρίηεται από τουσ ςωαιρικοφσ κόκκινουσ καρποφσ
του. Ο καρπόσ χρθςιμοποιείται ωσ ωαρμακευτικό βότανο.
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29.21 οφςοβο
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Μαυρολίκι Δράμασ.
Ρικανόν από:
α)Τθ βλάχικθ λζξθ: ροφςοσ = ξανκoκόκκινοσ (από τθ
λατινικι russus) και ςθμαίνει περιοχι με ζδαωοσ
κιτρινοκοκκινωπό.
β)Τθ ςλαβικι рус (ρουσ) = ξανκόσ και ςθμαίνει περιοχι
με κιτρινόχρωμα εδάωθ.
29.22 Σιρτίλοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι
Νευροκοπίου. Ρικανόν ςφνκετθ από τισ ςλαβικζσ λζξεισ сыр
(ςιρ) = υγρόσ και тло(τλο) = ζδαωοσ (ςίρτλοβα > ςιρτίλοβα)
και ςθμαίνει τοποκεςία με υγραςία.
29.23 Στζρκλοβα
Σφμωωνα με τον Max Vasmer βριςκόταν ςτθν περιοχι τθσ
Δράμασ. Ρικανόν από τισ βλάχικεσ: ςτρι = επάνω, κοφλα =
πφργοσ, οχυρι κζςθ (ςτρικοφλοβα > ςτρίκλοβα > ςτίρκλοβα
> ςτζρκλοβα) και ςθμαίνει οικιςμόσ πάνω ςε κορυωι λόωου
εν είδει οχυροφ πφργου.
29.24 Τίκλοβα
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Καςτανιζσ Δράμασ. Ρικανόν
από:
α)Τισ βλάχικεσ λζξεισ του = ςε, κοφλα = πφργοσ, οχυρι
κζςθ (τουκοφλοβα > τοφκλοβα > τίκλοβα ) και ςθμαίνει
οικιςμόσ, που βρίςκεται ςε οχυρι κζςθ.
β)Τθν αλβανικι λζξθ tingëll = αντθχϊ (τίνγκλοβα >
τίκλοβα) και ςθμαίνει περιοχι που βρίςκεται ςε κζςθ, όπου
δθμιουργείται αντίλαλοσ.
29.25 Τίςοβα
Ρρόκειται για το εγκαταλελειμμζνο χωριό Μαυροχϊρι
Νευροκοπίου, που βριςκόταν ςτισ νοτιοδυτικζσ πλαγιζσ τθσ
οροςειράσ οδόπθσ, δίπλα ςτα ελλθνοβουλγαρικά ςφνορα,
και κοντά ςτα βουλγαρικά χωριά Brashten και Tuhovista.
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Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ tisa = δρυσ (ςτθ ςθμερινι
ςερβικι γλϊςςα tis = πουρνάρι) και ςθμαίνει περιοχι, όπου
ευδοκιμεί θ δρυσ.
29.26 Τςερζςοβο
Είναι το ςθμερινό χωριό Ραγονζρι Δράμασ. Μδια εξιγθςθ
με το 1α1.11.
β) Με κατάλθξθ -ιςτα ι ςυναφείσ τθσ
29.1 Βοδοβίςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Βαλτόχωρο Δράμασ νυν Αγία
Ραραςκευι Δράμασ. Από τθ ςλαβικι λζξθ вода (βόντα) =
νερό (βοντοβίςτα > βοδοβίςτα), δεδομζνου ότι το μζροσ
αυτό είναι επίπεδο και πολλζσ ωορζσ το χρόνο κατακρατεί
νερό.
29.2 Δρατηζνιςτα
Είναι το χωριό που αρχικά μετονομάςτθκε ςε Βοςκοτόπι
και αργότερα εντάχκθκε ςτο Σιδθρόνερο Δράμασ.
Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ: ντράκου = δράκοσ και
τηεάνα = λόωοσ, ακρϊρεια (ντρακτηεάνιςτα > ντρατηζνιςτα >
δρατηζνιςτα) και ςθμαίνει ο λόωοσ του δράκου και ίςωσ
υποκρφπτει κάποια τοπικι παράδοςθ με δράκουσ.
29.3 Δράτςιςτα
Είναι το εγκαταλελειμμζνο ςιμερα χωριό Μελιςςοχϊρι
Δράμασ. Βριςκόταν 13Km βορειοδυτικά από το Ραρανζςτι
Δράμασ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ντράκου = δράκοσ
(ντράκιςτα > δράκιςτα > δράτςιςτα) και υποκρφπτει κάποια
τοπικι παράδοςθ με δράκουσ.
29.4 Κόνιςτα
Τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Δράμασ. Μδια εξιγθςθ με το
1γ1.18.
29.5 Κουμπάλιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κοκκινόγεια Δράμασ. Ρικανόν
από τισ βλάχικεσ λζξεισ κου = με και μπάλιου = παρδαλόσ
λόγω των διαωορετικϊν αποχρϊςεων του εδάωουσ ςτισ
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διάωορεσ τοποκεςίεσ του χωριοφ. Ρράγματι, εάν
παρατθριςεισ τθν εν λόγω περιοχι από ψθλά, βλζπεισ
διαωορζσ ςτθν απόχρωςθ των εδαωϊν.
29.6 Λοφτίςτα / Λόφτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλλίκαρπο Δράμασ. Ρικανόν
από τισ βλάχικεσ λζξεισ λοφπου = λφκοσ και του = ςε
(λουπουτίςτα > λουπτίςτα > λουωτίςτα > λόωτιςτα > λόωτςα)
και ςθμαίνει “ςτουσ λφκουσ”, δθλαδι το μζροσ, ςτο οποίο
υπάρχουν λφκοι.
Το εν λόγω χωριό είναι πολφ ορεινό (βρίςκεται ςτο όροσ
Φαλακρό) και δαςωμζνο και ςτα παλιότερα χρόνια θ
παρουςία λφκων εκεί κα ιταν κάτι πολφ ςυνθκιςμζνο.
29.7 Μαλοφςιςτα
Είναι το χωριό Μελιςςόμανδρα Νευροκοπίου, που
ςιμερα δεν υωίςταται. Βριςκόταν κοντά ςτθ ςθμερινι
Μικρομθλιά Δράμασ. Ρικανόν ςφνκετθ από:
α)Τισ ςλαβικζσ λζξεισ: мал(μαλ) = μικρόσ και
οсныти(οςνίτι) = το να λάμπεισ (μαλόςνιςτα > μαλόςιςτα >
μαλοφςιςτα) και ςθμαίνει μζροσ ςκιερό.
β)Τισ βλάχικεσ λζξεισ μα = μάλλον και λόηιου = κοίτθ,
ωωλιά αγρίων ηϊων (μαλόηιςτα > μαλοφηιςτα > μαλοφςιςτα)
και ςθμαίνει τοποκεςία που είναι ωωλιά αγρίων ηϊων.
29.8 Μπάνιςτα
Είναι το χωριό Ψακοχϊρι Δράμασ, το οποίο ςιμερα δεν
υωίςταται. Μδια εξιγθςθ με το 16β16.2.
29.9 Μπζριςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρτελζα Δράμασ. Ρικανόν από τθ
βλάχικθ λζξθ πζρου = αχλάδι (πζριςτα > μπζριςτα) και
ςθμαίνει περιοχι, ςτθν οποία ευδοκιμεί θ αχλαδιά.
29.10 Πςτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Μικρομθλιά Νευροκοπίου. Μδια
εξιγθςθ με το 1γ1.28.
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29.11 ακίςτα
Είναι ο εγκαταλελειμμζνοσ ςιμερα οικιςμόσ Κατάχλωρον
Νευροκοπίου, που βρίςκεται κοντά ςτθν Αχλαδομθλιά
Δράμασ. Μδια εξιγθςθ με το 7α7.10.
29.12 Στάρτιςτα
Είναι το ςθμερινό χωριό Ρερικϊριο Νευροκοπίου.
Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ ςτατεάρε = ςτάςθ
(ςτατεάριςτα > ςτάτριςτα > ςτάρτιςτα). Ρράγματι, το εν
λόγω χωριό βρίςκεται ςε εςοχι απ’ όπου δεν υπάρχει
διζξοδο προσ τα ανάντθ (δυτικά νότια και βόρεια λόγω των
υπαρχόντων ορεινϊν όγκων).
29.13 Τςζρκιςτα
Είναι ο οικιςμόσ Συκίδια Δράμασ, που καταργικθκε από
το 1940. Βριςκόταν κοντά ςτο Νζςτο ποταμό και από τθ κζςθ
αυτι ο εν λόγω ποταμόσ ωαίνεται ςαν ενα ςτρεβλό τςζρκι.
Επομζνωσ, θ εν λόγω ονομαςία ςχετίηεται με τθ βλάχικθ λζξθ
τςζρκιου = ςτεωάνθ βαρελιοφ.
γ) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
29.1 Γκόρνιτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλι Βρφςθ Δράμασ. Μδια
εξιγθςθ με το 21γ21.3.
29.2 Ηερνοβίτςα
Είναι το ζρθμο ςιμερα χωριό Καςτανόχωμα Δράμασ.
Μάλλον από τθ ςλαβικι λζξθ черный(ςζρνι) = μαφροσ
(ςερνιβίτςα > ςερνοβίτςα > ηερνοβίτςα) και ςθμαίνει
τοποκεςία με ςκουρόχρωμα εδάωθ.
29.3 Κάςιτςα
Είναι ο οικιςμόσ Κρικαρίςτρα Δράμασ, που εντάχκθκε
ςτουσ Ροταμοφσ Δράμασ. Ρικανόν από τθ βλάχικθ λζξθ
κάςου = τυρί και ςθμαίνει περιοχι που παράγει πολφ τυρί.
29.4 Λακαβίτςα
Είναι το χωριό Λακκοφδα Δράμασ, που ζχει καταργθκεί.
Ρικανόν από τισ βλάχικεσ λζξεισ: λάκου = λάκκα.
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29.5 Μπελοτίντςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Λευκόγεια Δράμασ. Ρικανόν
ςφνκετθ:
α)Από τθ λατινικι λζξθ bellus, a, um = αυτόσ που ζχει
καλϊσ, αυτόσ που ωαίνεται ωραίοσ και τθ βλάχικθ λζξθ
τίνντου = ξαπλωμζνοσ, εκτεταμζνοσ (μπελουτίντιτςα >
μπελουτίντςα > μπελοτίντςα) και ςθμαίνει περιοχι που ζχει
αναπτυχκεί ςε όμορωο μζροσ.
β)Aπό τθ ςλαβικι λζξθ бел(μπελ) = λευκόσ, δεδομζνου
ότι από εκεί περνοφςε το ποτάμι, που παροχζτευε τα νερά,
τα οποία ςιμερα ςυγκεντρϊνονται ςτθν τεχνθτι λίμνθ
Λευκόγειασ, θ οποία βρίςκεται ανατολικά του εν λόγω
χωριοφ.
29.6 Οςενίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Σιδθρόνερο Δράμασ. Ρικανόν
από τισ βλάχικεσ λζξεισ οφςε = πόρτα, ςτόμιο (ουςενίτςα >
οςενίτςα) και ςθμαίνει περιοχι πζραςμα για κάποια άλλθ
τοποκεςία. Ρράγματι, το Σιδθρόνερο αποτελεί τθν πφλθ για
να πάει κάποιοσ ςτα ανάντθ χωριά Καλλίκαρπο και
Σκαλωτι.
29.7 Οςμανίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Καλόσ Αγρόσ Δράμασ. Ρικανόν
από το όνομα κάποιου πρϊτου οικιςτι με το όνομα Οςμάν.
***

30. Ρεριοχι Ξάνκθσ - Κομοτθνισ
Στθν εν λόγω περιοχι υπάρχουν εννζα(9) κφρια ξενόγλωςςα
τοπωνφμια, εκ των οποίων:
i)Δυο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -οβα, -οβο.
ii)Δυο(2) ανικουν ςτθν κατθγορία αυτϊν που ζχουν
κατάλθξθ -ιτςα.
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α) Με κατάλθξθ -οβα, -οβο
30.1 Βαλνάτοβα
Είναι το ςθμερινό Ρομακοχϊρι Αιμόνιο Ξάνκθσ. Ρικανόν
από τισ βλάχικεσ λζξεισ βάλε = κοιλάδα, ρείκρο και νιάτηα =
ςτο μζςο (βαλνιάτηοβα > βαλνάτηοβα > βαλνάτοβα) και
ςθμαίνει τοποκεςία ςτθ μζςθ τθσ κοιλάδασ.
Ρράγματι, το Αιμόνιο βρίςκεται ςτο μζςον δυο ρεματιϊν αυχζνων που ανάντθ και κατάντθ του οικιςμοφ ενϊνονται
μεταξφ τουσ.
30.2 Μπραμτάκοβα/Μπραντάκοβα
Είναι το ςθμερινό Ρομακοχϊρι Γοργόνα Ξάνκθσ.
Ρικανόν ςφνκετθ από τισ ςλαβικζσ λεξεισ брон(μπρον) =
λευκό, оток (οτόκ) = όγκοσ, εξόγκωςθ, και ςθμαίνει μικρι
βουνοκορωι με ανοικτόχρωμα εδάωθ.
Ρράγματι, ανάντθ του εν λόγω χωριοφ υπάρχει κορυωι
που διακζτει επάλλθλεσ λευκζσ (αςβεςτολικικζσ) ςτρϊςεισ.
β) Με κατάλθξθ -ιτςα ι ςυναφείσ τθσ
30.1 Μπάγλιτςα
Είναι θ βουνοκορωι κοντά ςτο ςθμερινό οικιςμό
Μελίταινα Κομοτθνισ.
Ρικανόν από τθ ςλαβικι λζξθ благо (blago) = καλόσ
(μπλάγκιτςα > μπάγκλιτςα > μπάγλιτςα).
30.2 Σατνοβίτςα
Είναι το ςθμερινό χωριό Κφκνοσ Ξάνκθσ. Ρικανόν από:
α)Τθ ςλαβικι λζξθ сад(ςαντ) = κιποσ (ςαντοβίτςα >
ςατνοβίτςα) και ςθμαίνει μζροσ κατάωυτο ςαν κιποσ, όπωσ
και πραγματικά είναι θ υπόψθ περιοχι.
β)Τθ ςλαβικι λζξθ сажда(ςάηντα) = αςβόλθ (ςαηντοβίτςα
> ςαντοβίτςα > ςατνοβίτςα) και ςθμαίνει περιοχι με
τεωρόχροα εδάωθ.

271

Συμπεράςματα
Από τθν ερμθνεία των τοπωνυμίων του ελλθνικοφ χϊρου με
κατάλθξθ: -οβα, -οβο, -ιςτα, -ιτςα και των ςυναωϊν τουσ,
που επιχειρικθκε ςτο παρόν βιβλίο, προκφπτουν μετά από
ςχετικι ανάλυςθ τα εξισ ενδιαωζροντα ςυμπεράςματα :
1)Τα ξενόγλωςςα τοπωνφμια του ελλθνικοφ χϊρου, με
διάωορεσ καταλιξεισ, τα οποία αυκαιρζτωσ κεωροφνται από
τον Max Vasmer ςυλλιβδθν ωσ ςλαβικά, είναι δυο χιλιάδεσ
εκατό(2.100).
Εάν κατατάξουμε τισ επί μζρουσ περιοχζσ ςε τρεισ
κατθγορίεσ: πεδινζσ, θμιορεινζσ και ορεινζσ και ςτθ ςυνζχεια
εκτελζςουμε αναγωγι των επιωανειϊν τουσ με ςυντελεςτζσ
αντίςτοιχα: (1), (1,20) και (1,3), τότε μποροφμε να
προςεγγίςουμε καλφτερα τθν πυκνότθτα των εν λόγω
τοπωνυμίων κατά περιοχι.
Μποροφμε λοιπόν να ανιχνεφςουμε, μζχρι ζνα ςθμείο
βεβαίωσ, το ποφ ςυνζβθςαν μεγαλφτερεσ πλθκυςμιακζσ
μεταβολζσ που ςχετίηονται με αυτοφ του είδουσ τα
τοπωνφμια κατά τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ (από τουσ
Mζςουσ χρόνουσ μζχρι και το 19ο αιϊνα).
Ειδικότερα, εάν κατατάξουμε κατά ωκίνουςα ςειρά τισ εν
λόγω τοπωνυμικζσ πυκνότθτεσ, ζχουμε τθν παρακάτω
ακολουκία:
Λωάννινα-Κεςπρωτία : 3,95 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Φλϊρινα-Καςτοριά: 3,87 x 10-2 τοπωνφμια/Km2
Ρρζβεηα: 2,84 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Άρτα: 2,82 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Μεςςθνία: 2,56 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Αχαΐα: 2,49 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Σζρρεσ-Νιγρίτα-Σιδ/καςτρο: 2,33 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Λακωνία: 1,88 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Τρίκαλα-Καρδίτςα: 1,87 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
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Ευρυτανία: 1,79 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Κες/νίκθ-Βζροια-Χαλκιδικι: 1,68 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Ρζλλα-Κιλκίσ: 1,67 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Κοηάνθ-Γρεβενά: 1,64 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Αρκαδία: 1,64 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Φωκίδα: 1,63 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Αιτωλία & Ακαρνανία: 1,50 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Καβάλα-Δράμα: 1,37 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Θλεία: 1,15 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Φκιϊτιδα: 1,07 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Κορινκία: 0,95 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Αργολίδα: 0,74 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Λάριςα: 0,71 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Βοιωτία: 0,62 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Αττικι: 0,59 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Μαγνθςία: 0,47 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Εφβοια: 0,41 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Ξάνκθ-Κομοτθνι: 0,17 x 10-2 τοπωνφμια/ Κm2
Κριτθ: 0,17 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Λόνιοι Νιςοι: 0,03 x 10-2 τοπωνφμια/Κm2
Από τα παραπάνω τοπωνφμια, αυτά που ζχουν
καταλιξεισ: -οβα, -οβο, -ιςτα, -ιτςα και ςυναωείσ προσ
αυτζσ, ανζρχονται ςε εξακόςια ςαράντα οκτϊ (648), ιτοι
ποςοςτό 30,90% περίπου. Εξ αυτϊν:
Διακόςια εβδομιντα τζςςερα (274), ιτοι ποςοςτό 13%
περίπου, ςυνιςτοφν τθν ομάδα των -οβα, -οβο τοπωνυμίων.
Εκατόν πενιντα τζςςερα (154), ιτοι ποςοςτό 7,4%
περίπου, ςυνιςτοφν τθν ομάδα των -ιςτα τοπωνυμίων.
Διακόςια είκοςι (220), ιτοι ποςοςτό 10,5% περίπου,
ςυνιςτοφν τθν ομάδα των -ιτςα τοπωνυμίων.
2)Από το ςφνολο των υπόψθ εξακοςίων ςαράντα οκτϊ
(648) τοπωνυμίων, των οποίων επιχειρικθκε θ ερμθνεία
τουσ, ςτο παρόν βιβλίο προκφπτουν τα εξισ ενδιαωζροντα
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ςτοιχεία :
i)Διακόςια ςαράντα(240), ιτοι ποςοςτό 37% περίπου,
είναι πολφ πικανό ότι ζχουν ςλαβικι ρίηα - προζλευςθ.
ii)Διακόςια πενιντα πζντε(255), ιτοι ποςοςτό 39,5%
περίπου, είναι πολφ πικανόν ότι ζχουν βλάχικθ ρίηα προζλευςθ.
iii)Ρενιντα(50), ιτοι ποςοςτόν 8% περίπου, είναι πικανόν
ότι ζχουν αλβανικι ρίηα, που παραπζμπουν όμωσ και αυτά
ςε βλάχικθ προζλευςθ.
iv)Είκοςι οκτϊ(28), ιτοι ποςοςτό 4% περίπου, είναι
πικανόν ότι ζχουν λατινικι ρίηα, που παραπζμπουν επίςθσ
ςε βλάχικθ προζλευςθ.
v)Είκοςι(20), ιτοι ποςοςτό 3% περίπου, είναι πικανόν ότι
ζχουν τουρκικι ρίηα με ποικίλθ όμωσ προζλευςθ.
vi)Ρενιντα πζντε(55), ιτοι ποςοςτό 8,5% περίπου, είναι
πικανόν ότι ζχουν ελλθνικι ρίηα - προζλευςθ.
3)Οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ υπερτεροφν τα ςλαβικά
τοπωνφμια ςε ςχζςθ με τα βλάχικα τοπωνφμια είναι οι εξισ:
Θλεία, Αρκαδία, Τριφυλία, Φλϊρινα - Καςτοριά, Ρζλλα Κιλκίσ.
Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ, υπερτεροφν τα βλάχικα
τοπωνφμια ςε ςχζςθ με τα ςλαβικά, και μάλιςτα ςτισ
περιοχζσ: Ιωάννινα-Θεςπρωτία, Άρτα, Ρρζβεηα, Αιτωλία &
Ακαρνανία, Ευρυτανία, Φκιϊτιδα, Θεςςαλονίκθ - Βζροια Χαλκιδικι, θ διαωορά αυτι είναι ςυντριπτικι υπζρ των
βλάχικων τοπωνυμίων.
4)Από τθν υπόψθ ζρευνα προκφτει επίςθσ ότι:
i)Εκατόν ογδόντα(180) τοπωνφμια, ιτοι ποςοςτό 30%
περίπου ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά που ζχουν ςχζςθ
κυρίωσ με χλωρίδα και δευτερευόντωσ με πανίδα (π.χ.
ζντονθ βλάςτθςθ, χζρςο, ωυτά και δζντρα που ευδοκιμοφν,
ηϊα που ηουν κλπ).
ii)Τριακόςια τριάντα οκτϊ(338) τοπωνφμια, ιτοι ποςοςτό
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50% περίπου ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται
με τοποκεςίεσ (π.χ. πλαγιά, αυχζνασ, κοίλωμα, ποτάμι,
γκρεμόσ, βάρακρο κλπ. ι από τον προςανατολιςμό τθσ
τοποκεςίασ τουσ).
iii)Εκατόν τριάντα δυο(132) τοπωνφμια, ιτοι ποςοςτό
20% περίπου, ςθματοδοτοφν διάωορα άλλα κζματα, όπωσ
χαρακτθριςτικά του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ τουσ (π.χ.
παγωνιά, πάχνθ, υγραςία, άνεμοι), πρϊτουσ οικιςτζσ,
ςυνκικεσ διαβίωςθσ κλπ.
5)Τα τοπωνφμια που ζχουν βλάχικθ ρίηα, ςε ποςοςτό
περίπου 75% ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά τοποκεςιϊν
και ςε ποςοςτό 20% περίπου ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά
χλωρίδασ και πανίδασ.
Αντίςτροωα, τα τοπωνφμια που ζχουν ςλαβικι ρίηα ςε
ποςοςτό περίπου 45% ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά
χλωρίδασ - πανίδασ και μόνο ποςοςτό 30% εξ αυτϊν
ςθματοδοτοφν χαρακτθριςτικά τοποκεςιϊν.
Τζλοσ, ςυνοψίηοντασ, είναι πολφ ςθμαντικό να
επιςθμάνουμε ότι ενϊ μζχρι ςιμερα κεωρείται ωυςικό κι
αποδεκτό ότι όλα ι ςχεδόν όλα τα τοπωνφμια του ελλθνικοφ
χϊρου με κατάλθξθ: -οβα, -οβο, -ιςτα, -ιτςα και τα ςυναωι
τουσ ζχουν ςλαβικι προζλευςθ, και μάλιςτα ότι ανικουν ςτο
“ςκλθρό πυρινα” των ςλαβικϊν τοπωνυμίων, εν τοφτοισ
προκφπτει, βαςίμωσ, ότι ςε ςθμαντικό ποςοςτό τουσ, που
υπερβαίνει το 50%, ζχουν βλάχικθ προζλευςθ και μόνο το
37% περίπου εξ αυτϊν ζχει ςλαβικι προζλευςθ, και αυτό το
νζο δεδομζνο, κζλω να πιςτεφω ότι είναι μια μικρι ςυμβολι
τθσ παροφςασ ζρευνασ.
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Ραράρτθμα
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Μικροτοπωνυμικά Αράχοβασ Ραρναςςοφ
H ζρευνα και μελζτθ των κφριων τοπωνυμίων (οικιςμϊν,
χωριϊν, πόλεων κακϊσ και εμβλθματικϊν τοποκεςιϊν π.χ.
κάςτρων, λιμνϊν και ποταμϊν) είναι εξαιρετικά πολφτιμθ
υπόκεςθ, διότι προςωζρει ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ για τθν
ιςτορικι διαδρομι ευρφτερων περιοχϊν μιασ χϊρασ.
Ρροκειμζνου, όμωσ, να είναι ζγκυρθ μια τζτοια μελζτθ,
κα πρζπει να υποςτθρίηεται από μικροτοπωνυμικζσ ζρευνεσ
κάκε επιμζρουσ περιοχισ, διότι τότε μπορεί να δομθκεί
αςωαλζςτερα το τοπωνυμικό προωίλ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ. Μάλιςτα, εάν θ μικροτοπωνυμικι ζρευνα
ςυνδυαςτεί και με τθν ντοπιολαλιά τθσ εξεταηόμενθσ
περιοχισ, τότε τα όποια ςυμπεράςματα για τισ ρίηεσ και τθν
πορεία ενόσ τόπου μζςα ςτον ιςτορικό γίγνεςκαι, κινείται
αςωαλζςτερα και εντόσ των ορίων τθσ επιςτθμονικισ
αναηιτθςθσ.
Θ Αράχοβα, ωσ κφριο τοπωνφμιο, ιταν πάντα ζνα από τα
πλζον εμβλθματικά του ελλθνικοφ χϊρου. Είναι, κα λζγαμε,
οιονεί ό,τι το Ρικζρμι για τθν Ραλαιοντολογία, ειδικότερα για
τουσ αςχολοφμενουσ περί τα ςλαβικά του ελλθνικοφ χϊρου.
Είναι ζνα τοπωνφμιο ωορτωμζνο με βεβαιότθτεσ - δίκθν
κζςωατου - ωσ προσ τθ ςλαβικι προζλευςι του, από τουσ
περιςςότερουσ ερευνθτζσ, με αποτζλεςμα να κλείνει πονθρά
το μάτι ςτουσ Ζλλθνεσ για τθ ςυνζχειά τουσ μζςα ςτο χρόνο.
Ραρότι ςτθν αρχι του παρόντοσ πονιματοσ ωζραμε νζα
ςτοιχεία που αωοροφν το εν λόγω τοπωνφμιο, εν τοφτοισ
κεωροφμε ότι απαιτοφνται να κατατεκοφν και άλλα τεκμιρια
ενϊπιον τθσ τοπωνυμικισ…«δίκθσ» του, που ςτινεται ςυχνά
- πυκνά. Διότι ζτςι κα επιτευχκεί δικαιότερθ κρίςθ, χωρίσ
υπερβολζσ και αωοριςμοφσ, που εκςτομίηονται ακόμα και
από ανκρϊπουσ που κζλουν να κεωροφν τον εαυτό τουσ
ειδικό και κάτοχο των επιςτθμονικϊν εργαλείων για τθν
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αναηιτθςθ τθσ τοπωνυμικισ αλικειασ.
Στθν τοπωνυμικι αυτι δίκθ τθσ «Ἀράχοβασ» κα
υποβάλλουμε νζα ςτοιχεία - τεκμιρια, που προζρχονται από
τθν εμβλθματικι Αράχοβα Ραρναςςοφ, χωρίσ να
αποκρφψουμε ι να ςυςκοτίςουμε τίποτα, αναωορικά με το
μικροτοπωνυμικό δυναμικό τθσ και τθν ντοπιολαλιά τθσ, τα
οποία ο γράωων κατζχει βιωματικά, δεδομζνου ότι
γεννικθκε και μεγάλωςε ςε αυτι τθν ιςτορικι κωμόπολθ.
Στθ ςυνζχεια, ο αναγνϊςτθσ εν είδει… ενόρκου, καλείται
να βγάλει αβίαςτα τθν όποια ετυμθγορία του. Άρχεται
λοιπόν θ… «ςυνεδρίαςθ»...
Κατ’ αρχάσ, κα πρζπει να ξεκακαριςτεί το ηιτθμα, εάν
υπάρχουν δυο Αράχοβεσ ςτον Ραρναςςό ι όχι, δθλαδι,
κατά Max Vasmer, θ Αράχοβα Φωκίδασ και θ Αράχοβα
Βοιωτίασ.
Ρράγματι, ο Max Vasmer ςτο βιβλίο του: «Die Slaven in
Griechenland», Berlin 1941 αναωζρει δυο Αράχοβεσ: τθ
ωωκικι, με τθν παρατιρθςθ: «Ἀράχοβα ON am Krisäischen
Meerbusen = altgriech. Ἀνεμώρεια nach R. und NeumannPartsch, Griechenland 166. Es steckt darin ein slav.
*Orěchovo wie oben S. 21.» και τθ βοιωτικι, με τθν
παρατιρθςθ : «Ἀράχοβα ON, Kr. Lebadeia (Stat. Ap., Lex.).
Nuch. Nennt den Ort Ῥάχοβα. Bei R. findet sich Ῥάχωβα und
Δῆμος Ἀραχώβης. Aus slav. *Orěchovo wie oben S. 21.».
Για όςουσ, όμωσ, γνωρίηουν καλά το Διμο Αράχωβασ
Βοιωτίασ και τθ κζςθ τθσ αρχαίασ(ομθρικισ) Ανεμϊρειασ
καταλαβαίνουν, αμζςωσ, ότι πρόκειται για τθ μία και
μοναδικι Αράχοβα Ραρναςςοφ, δεδομζνου ότι θ κζςθ τθσ
αρχαίασ Ανεμϊρειασ βρίςκεται δυτικά τθσ Αράχωβασ
Βοιωτίασ ςτθν τοποκεςία του ςθμερινοφ νεκροταωείου του
χωριοφ.
Απλοφςτατα, λοιπόν, ο πολφσ Μax Vasmer, χωρίσ να ζχει
προςωπικι γνϊςθ του γεωγραωικοφ χϊρου τθσ περιοχισ
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ςτθν οποία αναωζρεται και γράωοντασ, προωανϊσ, το
υπόψθ ζργο του μζςα από τθ ςυγκεντρωμζνθ ςτο γραωείο
του βιβλιογραωία, αποωαίνεται με βεβαιότθτα για τισ δυο
αυτζσ Αράχοβεσ που εν τζλει είναι μία.
O Γάλλοσ, όμωσ, ιςτοριογράωοσ και περιθγθτισ, F.C.H.L.
Pouqueville, μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Επιγραωϊν & Γραμμάτων
των Ραριςίων, αυτόπτθσ και περιςςότερο γνϊςτθσ ςε ό,τι
αωορά τθν περιοχι τθσ Αράχοβασ Ραρναςςοφ, ςτο βιβλίο
του: “Voyage de la Grece”, Paris 1826, και ςτο μζροσ που
αωορά ςτθ Φωκίδα (Κεωάλαιο Δεφτερο) γράωει τα εξισ:
«*...+Χε μικρι απόςταςθ από τθν Αράχοβα, ωτάνουμε ςτθ
βρφςθ Ξοφκουρασ και ςε μιςι λεφγα πιο μακριά, ςε
ερειπωμζνα τείχθ τοποκετθμζνα ς’ ζνα λόωο, που ποτίηεται
ςτθ βάςθ του από ζνα ρυάκι. Αυτό το ερείπιο και θ περιοχι
όπου βρίςκεται, λζγονται Ηεμενό και Υαλιά Αράχοβα. Είναι
πικανόν αυτά τα τείχθ να είναι εκείνα τθσ Ερϊχου πόλθσ των
Φωκζων, το όνομα τθσ οποίασ μεταωζρκθκε ςτο χωριό
Αράχοβα.*…+»
Ρροκειμζνου να δοκοφν οριςτικζσ απαντιςεισ ςτο ηιτθμα
τθσ Ραλιάσ Αράχοβασ, ςτθ κζςθ Ηεμενό, απαιτείται για ζναν
ακόμα λόγο θ ςχολαςτικι μικροτοπωνυμικι ζρευνα όλθσ
τθσ γφρω περιοχισ. Και, βεβαίωσ, είναι ευτφχθμα που ςε
αυτι τθ γωνιά του Ραρναςςοφ διαςϊηεται πλθκϊρα επί
μζρουσ τοπωνυμίων, τα οποία ωτάνουν ςτον εκπλθκτικό
αρικμό των τετρακοςίων εβδομιντα επτά (477)!
Καταρχάσ, τo ηιτθμα τθσ φπαρξθσ οικιςμοφ με όνομα
Αράχοβα, ςτθ κζςθ Ηεμενό, είναι δφςκολο να γίνει
αποδεκτό, είτε το κεωριςουμε ωσ ςλαβικό (που παραπζμπει
ςε καρυδιζσ), δεδομζνου ότι θ καρυδιά δεν ευδοκιμεί ςτθν
περιοχι αυτι, λόγω των εκεί δυςμενϊν κλιματικϊν
ςυνκθκϊν που επικρατοφν - εκεί ευδοκιμεί μζχρι και ςιμερα
το ζλατο - είτε το κεωριςουμε ωσ βλάχικο (που παραπζμπει
ςε ράχεσ), κακόςον το Ηεμενό δεν διακζτει ράχεσ, διότι
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απλά είναι μια μικρι ςτενι ορεινι κοιλάδα.
Θ περίπτωςθ να υπιρξαν κάποτε δυο ξεχωριςτζσ
Αράχοβεσ με διαωορετικι ιςτορικι πορεία, θ μια ςτθ κζςθ
Ηεμενό και θ άλλθ ςτθ ςθμερινι τθσ κζςθ, ςε ευκεία
απόςταςθ μεταξφ τουσ ίςθ περίπου με 4,5 χιλιόμετρα,
ωαίνεται απίκανθ.
Κατά τον Pouqueville ςτθ κζςθ Ηεμενό, όπου βριςκόταν
το παλιό χωριό, οργανϊκθκε ωροφριο ςτα χρόνια τθσ
Φραγκοκρατίασ, όταν τοπικόσ ωεουδάρχθσ ιταν κάποιοσ
ευπατρίδθσ τθσ οικογενείασ De Nesle. Συγκεκριμζνα, ο εν
λόγω περιθγθτισ αναωζρει: «*…+Εκεί, δεν βλζπουμε κανζνα
ερείπιο και πρόκειται μάλλον για τθν παλιά Αράχοβα, το
ςπουδαίο κάςτρο, για το οποίο μιλοφν οι χρονογράωοι του
δζκατου τρίτου αιϊνα.
Υρζπει να ζχει κτιςτεί τθν εποχι, όπου θ Κιβα ιταν υπό
τθν κατοχι του Nicolas de St Omer, πρωτοςτάτορα ι
ςτρατάρχθ τθσ Βοιωτίασ, τα Χάλωνα υπό τθν διοίκθςθ του
Ψhomas (Stromogurt), ενϊ τθν Αράχοβα τθ διοικοφςε ζνασ
ευγενισ τθσ οικογζνειασ de Nesle, και ο Εφριποσ, θ Βοδονίτςα
και οι Κερμοπφλεσ εξαρτιόνταν από τον Guillaume de la
Roche,*…+».
Κατόπιν αυτοφ ωαίνεται πικανόν ότι υπιρχε οικιςτικόσ
πυρινασ ςτο Ηεμενό, που μετακινικθκε ςτθν κοιλάδα του
Ρλειςτοφ και ςυγκεκριμζνα ςτθ ςθμερινι κζςθ «Αϊ Γιάννθσ»,
όπου εκεί, ςφμωωνα με τθν ντόπια παράδοςθ, βρίςκεται θ
κοιτίδα του ςθμερινοφ χωριοφ τθσ Αράχοβασ. Σε αυτι,
λοιπόν, τθ κζςθ κα ςυμπτφχκθκαν και όλοι οι άλλοι
διάςπαρτοι οικιςτικοί πυρινεσ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ,
που προχπιρχαν, προκειμζνου να υπάρξει καλφτερθ
ανάπτυξθ και οργάνωςθ του τιμαρίου του Φράγκου
αυκζντθ, ο οποίοσ όριηε τθν όλθ περιοχι.
Θ φπαρξθ αυτόχκονων κατοίκων (Φωκζων) ςτθν κοιλάδα
του Ρλειςτοφ μπορεί να γίνει αποδεκτι, πζραν από τα
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πειςτικά τοπωνυμικά και γλωςςικά τεκμιρια που κα
αναωερκοφν πιο κάτω, και από το γεγονόσ ότι, όταν ςτουσ
Μζςουσ χρόνουσ οι πρϊτοι ξενόωερτοι ζωταςαν ςτο Ηεμενό,
και εγκαταςτάκθκαν (υπιρχαν εκεί πλοφςια νερά και
εκτάςεισ για καλλιζργεια και για βοςκι), δεν προχϊρθςαν
δυτικότερα ςτθν Ραρναςςία Νάπθ, παρότι θ κοιλάδα του
Ρλειςτοφ, διζκετε θπιότερεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ,
περιςςότερεσ πθγζσ και γονιμότερεσ εκτάςεισ.
Ρροϊόντοσ, όμωσ, του χρόνου ζωκαςαν από τα
βορειοδυτικά πολυάρικμοι Βλάχοι νομάδεσ ςτον Ραρναςςό
και πολλοί εξ αυτϊν ειςπιδθςαν δυναμικά από τα
βοςκοτόπια του Ραρναςςοφ ςτθν Κοιλάδα του Ρλειςτοφ.
Είναι αυτοί που, κατά τθ γνϊμθ μου, ζδωςαν ςτο νεοπαγι
οικιςμό, το όνομα Αράχοβα, κακόςον το τοπωνφμιο αυτό
μπορεί να εξθγθκεί καλφτερα γλωςςικά και τοπογραωικά με
βάςθ τθ βλάχικθ γλϊςςα, όπωσ αναπτφξαμε πιο πάνω ςτο
οικείο κεωάλαιο.
***
Τϊρα ςτο ηιτθμα, εάν ςτουσ ςκοτεινοφσ Μζςουσ χρόνουσ,
όταν δθλαδι λάμβαναν χϊρα οι ςλαβικζσ διειςδφςεισ ςτο
νότιο ελλθνικό χϊρο, υπιρξε ι όχι ςλαβικι εγκατάςταςθ ςτο
Ηεμενό, μπορεί να υπάρξει κετικι απάντθςθ, διότι πράγματι
ανιχνεφονται ςε αυτι τθν περιοχι τρία(3) κρίςιμα
τοπωνφμια ςλαβικισ προζλευςθσ, που δεν μποροφν να
ςχετιςτοφν ςε καμία περίπτωςθ με Βλάχουσ. Αυτά είναι: το
Ηεμενό, θ Τοφμπρθ και το Βιρτιπό. Συγκεκριμζνα:
α)Το Ηεμενό (ςτενι κοιλάδα) ςχετίηεται με τθ ςλαβικι λζξθ
жзмень(ημεν) = ςτενό (ημενό > ηεμενό).
β)Θ Τοφμπρθ (ωαράγγι αμζςωσ δυτικά του Ηεμενοφ)
ςχετίηεται με τθ ςλαβικι λζξθ: дебрь(ντεμπρ) = ωαράγγι.
γ)Το Βιρτιπό ςχετίηεται με τθ ςλαβικι λζξθ вертеп(βερτζπ) =
ςπιλαιο. Το Βιρτιπό βρίςκεται ανάντθ του Ηεμενοφ, πάνω
από τθν «Υαλαμονίδα», πριν από το «Πακρφ λικάρ’» και
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τὸν «Αϊ Ρικόλα» και είναι ζνα μεγάλο βακοφλωμα(ςαν
κάρκαροσ). Επομζνωσ, δεν μπορεί να αποκλειςκεί μικρόσ
ςλαβικόσ οικιςτικόσ πυρινασ ανατολικά τθσ Αράχοβασ, με το
όνομα, όμωσ, Ηεμενό.
Σλαβικά κατάλοιπα μπορεί να κεωρθκοφν, επίςθσ, και τα
εξισ τοπωνφμια:
α)Ρρόντουλου(χαμθλά ςτον αραχοβίτικο ελαιϊνα), Απάνου
Ρρόντουλθ και Κάτω Ρρόντουλθ(ψθλά ςτον Ραρναςςό), τα
οποία πικανόν είναι ςφνκετα από τισ ςλαβικζσ λζξεισ: брон
(μπρον) = λευκόσ και тло(τλο) = ζδαωοσ (μπρόντλο > πρόντλο
> πρόντουλου) και ςθμαίνουν κζςεισ με ανοιχτόχρωμα
εδάωθ ι κζςεισ λευκζσ από το χιόνι που κατακρατοφν.
β)Τοπόλι(ςτθ κζςθ του πθγαδιοφ κοντά ςτο εκκλθςάκι του
«Αϊ Γιάννθ», ςτο αραχοβίτικο Λιβάδι).
Θ ονομαςία αυτι προζρχεται είτε από τθ ςλαβικι λζξθ
тополь(τόπολ) = λεφκα, επειδι ίςωσ παλιότερα ςτθν εν λόγω
κζςθ υπιρχαν κάποιεσ λεφκεσ, είτε από τθ ςλαβικι λζξθ
топлица(τόπλιτςα) = κερμά νερά (τόπλιτςα > τοπόλιτςα >
τοπόλια), εάν τα νερά του πθγαδιοφ αυτοφ ιταν πιο ηεςτά ςε
ςχζςθ με τα νερά των άλλων πθγαδιϊν του Ραρναςςοφ ιτοι:
«Γκενεράλθ», «Ξαςτρίτικο», «Φρυγιάσ», «Χκαμνοφ», και του
«Αχλαδόκαμπου».
Τα τελευταία τζςςερα (4) ςλαβικά τοπωνφμια δόκθκαν,
κατά τθ γνϊμθ μου, πολφ αργότερα, όταν δθλαδι είχε
ςυγκροτθκεί και ομογενοποιθκεί ο ςυμπαγισ οικιςμόσ τθσ
Αράχοβασ κάτω από τισ διαταγζσ του Φράγκου αυκζντθ,
όπωσ αναωζραμε παραπάνω.
***
Πλα τα υπόλοιπα ξενόγλωςςα τοπωνφμια τθσ Αραχοβίτικθσ
περιοχισ ζχουν κυρίωσ βλάχικθ προζλευςθ, κάποια - που
είναι πολφ ςθμαντικά - ζχουν παλαιότερθ λατινικι, τζλοσ
ελάχιςτα ζχουν αρβανίτικθ ι και ςλαβικι ρίηα, που όμωσ
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είναι ςε ευρεία χριςθ και από τουσ Βλάχουσ
(Αρβανιτόβλαχουσ). Συγκεκριμζνα:
Τοπωνφμια που δείχνουν ςθμαντικι βλάχικθ εποίκθςθ
είναι:
1)Βρουλιά(απότομθ βραχϊδθσ πλαγιά. Από τθν αλβανικι
λζξθ vrulsh = απότομοσ.
2)Τρίτςιρισ(τοποκεςία διάβαςθ ανατολικά του Ηεμενοφ).
Από τθ βλάχικθ λζξθ τριτςεάρε = διάβαςισ.
3)Κοφβελουσ (κορυωι ανάντι του Ηεμενοφ, που μοιάηει με
αντεςτραμμζνο δοχείο). Από τθ βλάχικθ *ςλαβικισ ρίηασ+
κουβζλε = μεγάλο ξφλινο αγγείο, που χρθςίμευε για μζτρο
χωρθτικότθτοσ.
4)Αρδίνια(τοποκεςία ανάντθ του Ηεμενοφ με μεγάλθ
ορατότθτα). Από τθ βλάχικθ λζξθ άρντου = καίω, που
παραπζμπει ςε ωωτεινι κζςθ, όπωσ και πράγματι είναι,
κακϊσ τθν “καίει” ο ιλιοσ, ςε αντίκεςθ με τθν απζναντι
ςκιερι τοποκεςία «Χπζντηο».
5)Σπζντηουσ(ςκιερι απότομθ πλαγιά του Ξεροβουνιοφ
ανατολικά του Ηεμενοφ). Από τθ βλάχικθ λζξθ ςπίντηουρου =
κρεμϊ και ςπιτηουράρε = κρζμαςμα).
6)Μπζηλασ(περιοχι ςτο Ξεροβοφνι). Από τθ ςλαβικι λζξθ
belu=λευκόσ που, όμωσ, είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθ βλάχικθ
και ςτθν αλβανικι γλϊςςα *μπζλιηα > μπζληα > μπζηλα]).
7)Σκλιβινίτςα. Σφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ ςκζλε =
ςκζλια και βινίτα = ζλευςθ, ερχομόσ (ςκζλε + βινίτα >
ςκ’λεβινίτα > ςκλιβινίτα > ςκλιβινίτςα), που ςθμαίνει το
μζροσ εν είδει ανοικτϊν ςκελϊν (ευρφ ωαράγγι) από όπου
ζρχεται κάποιοσ.
Ρράγματι θ τοποκεςία αυτι είναι θ μοναδικι και μάλιςτα
ανοικτι χαράδρα του Ξθροβουνιοφ που μοιάηει ςαν να ζχει
ανοίξει εκεί τα ςκζλια του το Ξθροβοφνι απ’ όπου ωκάνεισ
ςτθν Αράχοβα ερχόμενοσ από το Δίςτομο και Αντίκυρα.
Για να αποκλειςτεί θ πικανότθτα να ςχετίηεται το υπόψθ
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τοπωνφμιο με τθ λζξθ ςκλαβθνία και να υποννοεί ςλαβικό
κάποτε οικιςμό, πρζπει να τονιςτεί εξαρχισ ότι θ περιοχι
αυτι, ψθλά πάνω ςτο βουνό, είναι εντελϊσ άνυδρθ, χωρίσ
καμία πθγι όχι μόνο ςτο ςτενό, αλλά και ςτον ευρφτερο εκεί
χϊρο και άρα είναι ακατάλλθλθ για κατοίκθςθ.
Από τθ κζςθ αυτι μάλιςτα περνοφςε, ςτθν αρχαιότθτα, θ
ςυνοριακι γραμμι που διαχϊριηε, ςτα νοτιοανατολικά, τθν
περιοχι του Μαντείου των Δελωϊν από τθ λοιπι Φωκίδα.
Σφμωωνα δε με τθν επιγραωι του «Αωοριςμοφ των
Λερομνθμόνων» του Δελωικοφ Μαντείου, λεγόταν Μελίασ
(«*…+ἐνέστηκε ἐξ ἥρωος τοῦ Εὐορίου καλουμένου εἰς ἄκρα
Μελίου, ἐξ ἄκρων Μελίου εἰς Φάροδρον ὅρον, ἐκ τοῦ
καλουμένου Φαρόδρου ὅρου παρά τὴν ρίζαν Κίρφου ὡς ὕδωρ
ρέει κατά τὴν Δύσιν ἐν μέσῳ τοῦ Φαρόδρου*…+») και είχε

ουςιαςτικά ανάλογθ ςθμαςία, δθλαδι αυτιν τθσ τομισ,
κακόςον θ ρίηα τθσ λζξθσ Πελίασ πρζπει να βρίςκεται ςτο
αρχαιοελλθνικό ριμα μελεΐηω = διαμελίηω, κομματιάηω.
Επομζνωσ, το Σκλιβινίτςα είναι κατά κάποιο τρόπο θ
μεταγλϊττιςθ ςτα νεότερα χρόνια του αρχαίου Μελία.
8)Ντιλενίκου(μικρι ρεματιά ανατολικά τθσ «Ππάνιασ»).
Σφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ τίλιου = το δζνδρο ωιλφρα
και νικου = μικρόσ, οπότε τιλινίκου > τιλενίκου > ντιλενίκου.
9)Ράνια/Μπάνια. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ από τθ βλάχικθ
λζξθ πάνε = ψωμί, επειδι είναι εφωορθ περιοχι και
.
παλιότερα καλλιεργείτο για ςιτάρι ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ
από τθ βλάχικθ λζξθ μπάνιου = λουτρό, λόγω των πολλϊν
νερϊν που πράγματι διακζτει.
10)Μοφλτςια. Από τθν τουρκικι λζξθ mulk = γεωργικό κτιμα
απολφτου κυριότθτοσ, ςε αντίκεςθ με το βακοφωιο =
ιδιοκτθςία ναοφ ι μοναςτθριοφ.
11)Γάντηισ. Από τθ βλάχικθ λζξθ κάτηουι = πζωτω (κάτηισ >
γάτηισ), που ςθμαίνει κατθωορικό μζροσ, όπωσ πράγματι
είναι.
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12)Κουςιςνάσ(ρεματιά). Από τθ βλάχικθ λζξθ κόςςινα =
αυχενοδιάβαςθ.
13)Λζλουσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ λζλε = επιωϊνθμα αχ, λόγω
ίςωσ τθσ μακρινισ απόςταςθσ από το χωριό.
14)Ραντίνι. Από τθ βλάχικθ λζξθ: μπάντε (από το λατινικό in
pade) = χαμθλά (μπαντίνι > παντίνι), δεδομζνου ότι θ
τοποκεςία αυτι βρίςκεται χαμθλά ςτθν περιοχι τθσ
Αράχοβασ ςτο βάκοσ τθσ κοιλάδασ).
15)Λοφηουσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ λόηιου = κοίτθ, ωωλιά
αγρίων ηϊων.
16)Σζμπρου. Από το γνωςτό όρο ςζμπρο (ςλαβικισ ρίηασ),
που ςθμαίνει εκμιςκωμζνθ τοποκεςία για καλλιζργεια ι
βόςκθςθ.
17)Καροφτια. Από τθ βλάχικθ λζξθ (ςλαβικισ προζλευςθσ)
καροφτα = μεγάλο ξφλινο αγγείο, όπου βράηει ο μοφςτοσ, και
εάν είναι ςτενόμακρο χρθςιμεφει ωσ ποτίςτρα ηϊων.
18)Καλζρ’σ. Από τθ βλάχικθ λζξθ κάλε (κθλυκό κάλιουρι) =
κατςικόδρομοσ. Ρράγματι, θ τοποκεςία αυτι είναι ςε πολφ
επικλινι πλαγιά, από τθν οποία διζρχεται δρόμοσ ςτενόσ και
δφςβατοσ.
19)Μαςόρινα(τοποκεςία νοτιοανατολικά τθσ Αράχοβασ
κακϊσ και τοποκεςία ψθλά ςτον Ραρναςςό). Σφνκετθ από
τισ βλάχικεσ λζξεισ: μάςου = μαντρί προβάτων ράου = δροςιά,
πάχνθ, οπότε Μαςόρινα ςθμαίνει δροςερό μαντρί.
20)Κουςίνουσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ κόςςινα =
αυχενοδιάβαςθ.
21)Καγίτινα. Από τθ βλάχικθ λζξθ κουγίε = μετά βίασ
(κουγίτινα > καγίτινα), οπότε ςθμαίνει πθγι με μικρι
παροχι, όπωσ και πράγματι είναι.
22)Τάρνιςα/Ντάρνιςα(πθγι νότια τθσ Αράχοβασ). Από τθ
βλάχικθ λζξθ τόρνου = χφνω νερό (τόρνιςα > τάρνιςα)).
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23)Νιάτςα(τοποκεςία ςτον ελαιϊνα). Είτε από τθ βλάχικθ
λζξθ νιάτςα = νόςοσ, είτε από τθ βλάχικθ λζξθ νιάτηα=
ανάμεςα.
24)Τςιτουμιά/Τηιτουμιά. Από τθ βλάχικθ λζξθ τςιτάτε =
ωροφριο, επειδι είναι μια απότομθ βραχϊδθσ πλαγιά, με
ςπθλιά, εν είδει ωυςικοφ ωρουρίου.
25)Μπαμπαςοφκα(ςυνοικία τθσ Αράχοβασ ςε ρεματιά).
Σφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ παρου = ωαίνομαι και
ςοφγκου = ωρουξλιά (παρςοφγκα > (πα)παρςοφγκα >
παπαρςοφκα > παπαςοφκα > μπαμπαςοφκα) και ςθμαίνει το
ρζμα, όπου βλζπεισ πολλζσ ωρουξλιζσ.
26)Κοφκουρασ. Θ ανατολικι αυτι ςυνοικία τθσ Αράχοβασ
μάλλον δανείςτθκε το όνομά τθσ από το διπλανό ομϊνυμο
ρζμα «Ξοφκουρα» και όχι το αντίκετο. Ζχει τθν ίδια ρίηα με
το άλλο αραχοβίτικο τοπωνφμιο «Χοφρχουρθ», δεδομζνου
ότι το υπόψθ ρζμα τον πιο πολφ καιρό, εάν δεν είναι ξερό,
μάλλον ςτάηει παρά ρζει ςθμαντικι παροχι. Επομζνωσ,
προζρχεται από τθ βλάχικθ λζξθ κοφρου = ρζω, ςτάηω, αλλά
και διθκϊ (κοφρκουρ > κοφρκουρασ > κοφκουρασ).
27)Ρλάςα(τοποκεςία μζςα ςτο χωριό, όπου ςιμερα
βρίςκεται το Λαογραωικό Μουςείο Αράχοβασ). Από τθν
αλβανικι λζξθ plas-a = ςχιςμάδα, δεδομζνου θ περιοχι αυτι
μεταξφ του βράχου του ρολογιοφ του χωριοφ και του
απζναντι βράχου, που ςιμερα, βεβαίωσ, δεν υωίςταται λόγω
διαπλάτυνςθσ τθσ οδοφ, ζμοιαηε με ευρεία ωυςικι ςχιςμι.
28)Χπατςιά (βρφςθ πάνω από τθ γειτονιά «Χωαλάκι»). Από
τθ βλάχικθ λζξθ κουπάτςου = κάμνοσ, λόχμθ (κουπατςιά >
κ’πατςιά > χ’πατςιά).
29)Μπιρχάβα(τοποκεςία με ςπθλιζσ ςτο Ξεροβοφνι, που
δεςπόηει πάνω από το ρζμα «Ππεχοφβεςθ»). Σφνκετθ από
τθν αλβανικι λζξθ μπιρ = τρφπα και χάβουσ = βακφ ωαράγγι.
30)Ιμπιλί(τοποκεςία χαμθλά ςτον ελαιϊνα). Από τθ ςλαβικι
λζξθ belu = λευκόσ που, όμωσ, είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθ
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βλάχικθ και ςτθν αλβανικι γλϊςςα, χαρακτθρίηοντασ κυρίωσ
ρεματιζσ (μπελί > ιμπελί), δεδομζνου ότι βρίςκεται ςτθ
ςυμβολι δφο ρεμάτων, που είναι το Ρλατανόρεμα και αυτό
τθσ Μουρτιάσ.
31)Β’λό Ρ’γάδ’. Τοποκεςία δίπλα ςτθν Λμπιλί, οπότε μπελό
πθγάδι > μπ’λό π’γάδ’ > β’λό π’γάδ’.
32)Φαλάρι(τοποκεςία χαμθλά ςτον ελαιϊνα). Από τθ
βλάχικθ λζξθ ωαλκάρε = βλάχικθ πατριά (ωαλκάρε > ωαλάρε
> ωαλάρι), που οδθγεί ςτθν υπόκεςθ ότι πικανόν θ περιοχι
αυτι ιταν πριν από αρκετοφσ αιϊνεσ ζνα προγεωφρωμα
Βλάχων νομάδων ςτθν περιοχι.
33)Μπιχοφβις’(ρζμα πάνω ςτθν κοίτθ του αρχαίου Ρλειςτοφ
ποταμοφ). Σφνκετθ από τισ αλβανικζσ λζξεισ beh = ςυμβαίνει
ξαωνικά και hov = ορμθτικότθτα. Ρράγματι, ςτθν περιοχι
αυτι μποροφν να υπάρξουν ξαωνικζσ και επικίνδυνεσ
πλθμμυρικζσ παροχζσ νεροφ, λόγω ιςχυρϊν βροχϊν που
ζχουν λάβει χϊρα πολφ μακριά ανάντθ.
34)Ματηιλαρκό. Σφνκετθ από τισ βλάχικεσ λζξεισ μάςου =
μάνδρα (ςτάνθ) προβάτων και λάργκου = μακριά (μαςλαργκό
> μαςιλαργκό > ματηιλαργκό), δεδομζνου ότι είναι θ πιο
απομακρυςμζνθ τοποκεςία τθσ Αράχοβασ ςτα νοτιοδυτικά
τθσ.
35)Μουςκουνοβό(ρεματιά με νερά ςτον ελαιϊνα). Από τθν
αλβανικι λζξθ μουςκόνje= κουνοφπι .
36)Γουράλα(ρεματιά ςτον ελαιϊνα). Από τθν αλβανικι λζξθ
gurra = πθγι που αναβλφηει μζςα από βράχια.
37)Σφάλα(τοποκεςία ςτον ελαιϊνα με νερά κακϊσ και
τοποκεςία ςτον Ραρναςςό). Από τθ ςλαβικι λζξθ subala =
ζλοσ, που είναι ςε όμωσ ςε ευρεία χριςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα κακϊσ και ςτθν αλβανικι (ςουβάλα > ς’βάλα >
ςωάλα).
38)Βαρκά(τοποκεςία ςτον ελαιϊνα). Από τθ βλάχικθ λζξθ
(ςλαβικισ ρίηασ) βαρκό = ζλοσ, μζροσ που κρατάει νερά.
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39)Tηόνουσ(τοποκεςία ςτον ελαιϊνα). Είτε από τθ βλάχικθ
λζξθ τηιόνε, τηόνε = νζοσ, που παραπζμπει ςε νζο κτιμα
λόγω ςταδιακισ επζκταςθσ του ελαιϊνα ζωσ εκεί, είτε από
τθ βλάχικθ λζξθ τηεάνα = ακρϊρεια, λόωοσ.
40)Σικοφφι(τοποκεςία ςτον Ραρναςςό). Από τθ βλάχικθ λζξθ
ςζκου = ξθραίνομαι και ξθρόσ.
41-42)Απάνου Χαμπίπ/Κάτου Χαμπίπ (απότομα βραχϊδθ
ωαράγγια του Ραρναςςοφ, όπου μαηεφονται χιόνια, τα
οποία τροωοδοτοφν τθ βαςικι πθγι «Πάνα»). Από τθν
αλβανικι λζξθ humb = γκρεμόσ, βάρακρο.
43)Χοφρχουρ’(τοποκεςία δυτικά τθσ πθγισ «Πάνα»). Από τθ
βλάχικθ λζξθ κοφρου = ρζω, ςτάηω, αλλά και διθκϊ
(κοφρκουρ > χοφρχουρ). Ρράγματι ςτθν περιοχι αυτι
υπάρχουν βακιζσ πθγζσ που αποςτραγγίηουν ευρφτερεσ
ανάντθ περιοχζσ του Ραρναςςοφ προσ τα κατάντθ.
44)Μπαϊτάνθσ(κορυωι βορειοανατολικά τθσ Αράχοβασ).
Από τθ βλάχικθ λζξθ μπατάνε = το μζροσ που χτυπιζται με
νερό, το κοινϊσ μαντάμι, επειδι πράγματι είναι τοποκεςία
που χτυπιζται από τον Κατεβατό άνεμο, τισ καταιγίδεσ και
τισ χιονοκφελλεσ.
45)Γόριανθ(πθγι κάτω από τθ «Πάνα»). Από τθν αλβανικι
λζξθ gurra = πθγι, που αναβλφηει μζςα από βράχια.
46)Μπιλινόριμα(ρεματιά ανάμεςα ςτον «Υετρίτθ» και τον
«Ππαϊτάνθ»). Από τθ ςλαβικι λζξθ belu = λευκόσ που, όμωσ,
είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθ βλάχικθ και ςτθν αλβανικι
γλϊςςα, χαρακτθρίηοντασ κυρίωσ ρεματιζσ κακόςον
ωαίνονται λευκζσ, όταν αωρίηουν τα νερό τουσ.
47)Σαρτςίνουσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ ςάρτςινα = το ωορτίο
υποηυγίου, διότι είναι τοποκεςία με νερά και θ πιο εφωορθ,
ςε ςχζςθ με τισ γειτονικζσ τθσ τοποκεςίεσ.
48)Λιτηιρίςου. Από τθ βλάχικθ λζξθ λινγκζρε = μεταλλικι
γαβάκα, κακόςον είναι ωυςικό κοίλωμα.
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49)Τριηινίκουσ(μία από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ του
Ραρναςςοφ). Σφνκετθ από τθ βλάχικθ ντρε/τρε(πρόκεςθ
κίνθςθσ για κάποιο ςκοπό π.χ. τρε άπα = για νερό) και τθ
βλάχικθ λζξθ ςινιάκου = δροςιά, οπότε τρεςινιάκου>
τρεςινίκου > τριςινίκου > τριηινίκου) και ςθμαίνει προσ το
δροςερό μζροσ.
50)Μπουνίκλ(τοποκεςία του Ραρναςςοφ). Σφνκετθ από τισ
βλάχικεσ λζξεισ μποφνου = καλόσ και κουλάε = ευκολία,
ανάπαυςθ, βόλεμα (μπουνοφκουλ > μπουνοφκλ > μπουνίκλ).
51)Βαρκό (τοποκεςία του Ραρναςςοφ). Από τθ βλάχικθ λζξθ
βαρκό = ζλοσ, μζροσ που κρατάει νερά.
52)Γκαμάλουσ(τοποκεςία ςτον Ραρναςςοφ). Από τθν
αλβανικι gamull = μικρόσ καταρράχτθσ).
53)Ραρτςιό(τοποκεςία ςτον ελαιϊνα). Από τθ λζξθ παροικία
(παροικία > παροικιό > παρκιό > παρτςιό), πράγμα που
υπονοεί εντοπιότθτα για κάποιουσ και νομαδικότθτα για
άλλουσ που εγκαταςτάκθκαν παλιότερα εκεί και
παροικοφςαν ςτθ ςυνζχεια, μζχρι να γίνουν αποδεκτοί και
ενταχκοφν ςτον οικιςμό τθσ Αράχοβασ.
54)Βλαχόλακκα(τοποκεςία ςτον Ραρναςςό). Τοπωνφμιο που
δείχνει κακαρά ότι κάποτε ζωταςαν Βλάχοι νομάδεσ ςτον
Ραρναςςό.
***
Ζνα άλλο κεωαλαιϊδεσ ηιτθμα που τίκεται είναι, εάν πριν
τον ερχομό Βλάχων ςτθν Αράχοβα και Σλάβων ςτο Ηεμενό,
υπιρχαν αυτόχκονεσ(Φωκείσ) ςτθν περιοχι τθσ Αράχοβασ.
Τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό τθ δίνει ζμμεςα θ
ςυγκράτθςθ των ξενόωερτων ςτο Ηεμενό, όπωσ εικάςαμε
πιο πάνω, πράγμα που υπονοεί κατοίκθςθ τθσ κοιλάδασ του
Ρλειςτοφ από αυτόχκονεσ και άμεςα θ φπαρξθ κρίςιμων και
ιδιαιτζρωσ χαρακτθριςτικϊν τοπωνυμίων, τα οποία
πράγματι δείχνουν οικιςτικι ςυνζχεια από τθν αρχαιότθτα
μζχρι τισ μζρεσ μασ.
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Συγκεκριμζνα τζτοια τοπωνφμια είναι:
1)Ουμπολι. Ραραωκορά του ονόματοσ τθσ Ραρναςςίασ
Ὑαμπόλεωσ, τθσ αρχαίασ δθλαδι πόλθσ που βριςκόταν
ανατολικά τθσ Αράχοβασ ςτθ κζςθ τθσ ςθμερινισ Ουμπολισ.
Για αυτιν τὴν Ραρναςςία Υάμπολθ κάνει αναωορά ο
Ευςτάκιοσ Αρχιεπίςκοποσ Κεςςαλονίκθσ (από τοφσ πιο
ςθμαντικοφσ διανοοφμενουσ του 12ου μ.Χ. αιϊνα) ςτο ζργο
του: «Υαρεκβολζσ εισ τθν Σμιρου Σδφςςεια και Λλιάδα».
Συγκεκριμζνα αναωζρει:
«Ἡ δὲ γεωγραφική ἀκρίβεια παραδίδωσιν ὅτι Ἀνεμώρεια,
ἡ προσεχῶς ἀνωτέρω ρηθεῖσα, Ὑάμπολις μετωνομάσθη, εἰς
ἥν ἐξέπεσον ἐκ Βοιωτίας Ὕαντες, ἑτέρα δ’ αὕτη τ’ ἐν
Παρνασσῷ φησίν Ὑαμπόλεως, καὶ ὅρα ὅτι τρεῖς ἐντεῦθεν
Ὑαμπόλεις ἀναφαίνονται, ἥ τε Ὁμηρική αὕτη, ἥ τε
μετονομασθεῖσα ἐξ Ἀνεμωρείας Τάμπολις καὶ Σρίτη ἡ
Παρνασσία…».

Ρρζπει ακόμθ να προςκζςουμε ότι θ άποψθ περί
φπαρξθσ αρχαίασ πόλεωσ «Ξυπαρίςςου», ανατολικά τθσ
ςθμερινισ Αράχοβασ είναι εντελϊσ λακεμζνθ, κακόςον το
ηιτθμα το ποια είναι και ποφ βριςκόταν θ αρχαία
Κυπάριςςοσ το ζχει λφςει οριςτικά ο αρχαίοσ περιθγθτισ
Ραυςανίασ ςτα «Φωκικά» του λζγοντασ:
«*…+Σραπέντι
ὁδός *…+ Σὰ δὲ
πόλει φασί, καὶ
θελῆσαι θέσθαι
Ἀντίκυρα. Εἶναι
ἡλικίαν. Κεῖται
ἐρείπια*…+».

δὲ ἐπί Ἀντίκυραν ἀνάντης τὰ πρῶτα ἐστί
ἀρχαιότερον ὄνομα εἶναι Κυπάρισσον τῇ
Ὅμηρον ἐν Υωκέῳ καταλόγῳ τὸ ὄνομα
γε αὐτόν, ὅτι ἤδη τηνικαῦτα ἐκαλεῖτο
γὰρ δὴ τὸν Ἀντικυρέα κατά Ἡρακλέα
μὲν δὴ ἡ πόλις κατά Μεδεῶνος τὰ

2)Βοφςα.Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ βάςςα = δαςϊδθσ
κοιλάδα.
3)Γόςκια.Σπθλιά πολφ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ που βρίςκεται
ςτο βάκοσ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ, τθν οποία οι κάτοικοι
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τθσ περιοχισ, όλουσ τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ και ςε όλεσ
τισ δφςκολεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ, χρθςιμοποιοφςαν για να
κρφβονται από τουσ εχκροφσ των.
Θ αρχαία ονομαςία τθσ υπόψθ ςπθλιάσ πρζπει να ιταν
Γεϊςκια, οπότε γεϊςκια > γιόςκια > γόςκια, δεδομζνου ότι
ςτθν αρχαιοελλθνικι γλϊςςα ςκιά ςθμαίνει, εκτόσ των
άλλων, και ςκιερι τοποκεςία. Μάλιςτα, επειδι πρόκειται για
ςπθλιά (τθσ οποίασ το επάνω μζροσ τθσ οροωισ τθσ είναι εν
γζνει βατό), αλλά που τθν παρουςία τθσ δεν τθν
αντιλαμβάνεται κανείσ εφκολα, κατερχόμενοσ τθν κοιλάδα
του Ρλειςτοφ προσ αναηιτθςι τθσ, εάν δεν γνωρίηει τθν
ακριβι κζςθ τθσ, το όνομά τθσ ςθμαίνει επακριβϊσ ςκιερι
τοποκεςία που τθ ςκιά τθ ρίχνει… θ ίδια θ γθ.
Θ άποψι μασ ότι πρόκειται περί αρχαίου τοπωνυμίου
ενιςχφεται και από το γεγονόσ ότι είναι θ μόνθ ςπθλιά του
μεςθμβρινοφ Ραρναςςοφ, που οι ντόπιοι τθν αποκαλοφςαν
παλαιότερα με το προςωνφμιο Γριά (που παραπζμπει ςε
κάτι παλαιϊκό, αρχαίο), δθλαδι οι παλαιότεροι Αραχοβίτεσ
τθν ονόμαηαν Γριά - γόςκια.
4)Μζγα Χζρουμα. Από τθ αρχαιοελλθνικι λζξθ χθραμόσ =
κοίλωμα. Στθν περίπτωςθ αυτι μάλιςτα υπάρχει διάςωςθ
και τθσ αρχαίασ προωοράσ (του (θ) ςε (ε)) τθσ εν λόγω λζξθσ.
5)Ρετρίτθσ(θ πιο ψθλι πετρϊδθσ κορυωι πάνω από τθν
Αράχοβα). Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ πζτρα = βράχοσ,
βραχϊδθσ κρθμνόσ, βραχϊδθσ κορυωι. Θ λζξθ αυτι πζραςε
αυτοφςια και ςτουσ ωμαίουσ(petra). Μάλιςτα ςτθ λατινικι
γλϊςςα υπιρχε και θ λζξθ petrites, που χαρακτιριηε κάποιο
κραςί.
6)Λάκκουμα(τοποκεςία πάνω από τθν Αράχοβα). Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ λάκκοσ, που μεταξφ των άλλων
ςθμαίνει το κοίλωμα, το μζροσ που κρατά νερό, που
λιμνάηει.
7)Λάκκα. Μδια εξιγθςθ, όπωσ προθγουμζνωσ.
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8)Αφανόσ. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ ωανόσ = ωανάρι
αλλά και δαυλόσ, πράγμα που παραπζμπει ςε φπαρξθ
αρχαίασ ωρυκτωρίασ. Ρράγματι θ τοποκεςία αυτι δεςπόηει
ςε όλθ τθν κοιλάδα του Απόλλωνα και ζχει τθν καλφτερθ
ορατότθτα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.
9)Χτθριαροφ(πθγι μζςα ςτα όρια τθσ αρχαίασ Ανεμϊρειασ).
Από τισ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ: ὄχκοσ = φψωμα γθσ, λόωοσ,
όχκθ και ρζω, δεδομζνου ότι θ εν λόγω πθγι ρζει ςτθν
αρχι(ςτο φψοσ - ςτθν κορυωι) του ρζματοσ που ακολουκεί
κατάντθ. Ρικανόν το αρχαίο τθσ όνομα ιταν Ὀχθηρέουσα
(οχκθρζουςα > οχκθρεϊ > οχτθρεοφ > οχτθριαροφ >
χτθριαροφ).
10)Βοφτριγια(περιοχι ςτα όρια Αραχϊβθσ - Δελωϊν). Από
τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ βότρυσ = ςταωφλι, που ςθμαίνει
μζροσ που παράγει ςταωφλια.
11-12)Σταυρόσ και Καθμζνουσ Σταυρόσ. Από αυτζσ τισ
κζςεισ ξεπροβάλλει αντίςτοιχα από τα βορειοδυτικά και
βορειοανατολικά θ Αράχοβα. Εκεί ςτα παλιότερα χρόνια
υπιρχαν ςταυροί, ωσ ςυνζχεια αρχαίου εκίμου. Ρράγματι,
ςτθν αρχαιότθτα ςτισ χαρακτθριςτικζσ κζςεισ, από όπου
ξεπρόβαλλαν οικιςμοί τοποκετοφνταν όρκιοι λίκοι και
αργότερα ςταυροί.
13)Φριγιάσ(πθγάδι ψθλά ςτον Ραρναςςό). Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ ωρζαρ = πθγάδι, πθγι και βρφςθ.
14)Λαρςιό.Από τθν αρχαιοελλθνικι λάριςςα = οχυρόσ τόποσ.
Ρράγματι, θ τοποκεςία αυτι είναι υπερυψωμζνθ και
δεςπόηει ςε όλο το Λιβάδι (οροπζδιο) του Ραρναςςοφ.
15)Σαρανταφλι. Είναι θ εν χριςει ονομαςία του αρχαίου
ςπθλαίου «Ξωρφκιον Άντρον», κοντά ςτο Λιβάδι Αράχοβασ,
ςτον Ραρναςςό. Θ ονομαςία αυτι προιλκε από τισ πολλζσ
αίκουςεσ - κοιλότθτεσ που διακζτει το εν λόγω ςπιλαιο και
ιταν γνωςτζσ από τθν αρχαιότθτα. Διαςϊηεται ζτςι από τουσ
ντόπιουσ θ αρχαιοελλθνικι λζξθ «αὐλός» με τθν
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αρχαιοελλθνικι ςθμαςία «πᾶν κοίλωμα», ςφμωωνα με το
Λεξικό τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Λ. Σταματάκου.
16)Ραλιοβοφνα. Είναι ο ορεινόσ όγκοσ του Ραρναςςοφ,
δίπλα ακριβϊσ ςτο αραχοβίτικο Λιβάδι, εντόσ του οποίου
βρίςκεται το ςπιλαιο «Χαρανταφλι» (το αρχαίο «Κωρύκιον
Ἄντρον»), πράγμα που ςθμαίνει ότι οι ντόπιοι μεταωζρουν,
χωρίσ διακοπι, αρχαίεσ μνιμεσ από τα δρϊμενα ςτθν
περιοχι αυτι που, όπωσ αναωζραμε και ςε άλλθ κζςθ,
λάμβαναν χϊρα εκεί κάκε δυο χρόνια προσ τιμιν του κεοφ
Διονφςου.
***
Στουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ, ςτθν περιοχι τθσ ςθμερινισ
Αράχοβασ, οι ρωμαϊκζσ ωρουρζσ δεν ζλειψαν ποτζ λόγω τθσ
φπαρξθσ αωενόσ του Μαντείου των Δελωϊν και αωετζρου
λόγω τθσ ςτρατθγικισ κζςθσ του Ηεμενοφ, όπου ςτθν
ωρουριακι καταςκευι που ςιμερα λζγεται “Ξαςτροφλι”, τθν
εκεί μακεδονικι ωρουρά τθ διαδζχκθκε ρωμαϊκι ωρουρά.
Θ ρωμαϊκι λοιπόν κυριαρχία ςτθν ευρφτερθ περιοχι των
Δελωϊν άωθςε και αυτι ζντονα τα ίχνθ τθσ, τα οποία
διαςϊηονται μζχρι ςιμερα και ανιχνεφονται, κατά τθ γνϊμθ
μου, ςτα παρακάτω αραχοβίτικα τοπωνφμια.
1)Φόςτια(ανατολικά του χωριοφ). Από τθ λατινικι λζξθ
fosssatum,i = τάωροσ, όρυγμα.
2)Σόλτσ (τοποκεςία, αυχενοδιάβαςθ, νοτιοανατολικά του
χωριοφ κακϊσ και περιοχι ψθλά ςτον Ραρναςςό. Από τθ
λατινικι λζξθ saltus = αυχζνασ.
3)Σζρπινα. Από τθ λατινικι λζξθ: serpo = πθγαίνω ςε βοςκι,
άρα ςζρπινα = βοςκοτόπι.
4)Τουρςίνουσ (κατθωορικι πλαγιά ςτον ελαιϊνα). Από τθ
λατινικι λζξθ dorsum,i = ράχθ, νϊτα.
5)Κ’μοφλα (ςυνοικία ςτο χωριό, κακϊσ και τοποκεςία ςτον
ελαιϊνα). Από τθ λατινικι λζξθ cumulus-i = ςωρόσ.
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6)Μαδοφρια (ρεματιά ςτον ελαιϊνα). Από τθ λατινικι λζξθ
madeo = είμαι υγρόσ, νοτιςμζνοσ.
7)Τρουβουλοφ. Από τθ λατινικι λζξθ turbula υποκοριςτικό
του turba, ae = τφρβθ, τάραχοσ (τουρμπουλοφ >
τρουμπουλοφ > τρουβουλοφ). Δόκθκε για να αντικαταςτιςει
τθν ονομαςία τθσ αρχαίασ Ανεμϊρειασ (ομθρικι πόλθ), που
βριςκόταν αμζςωσ δυτικά τθσ ςθμερινισ Αράχοβασ,
δεδομζνου ότι αυτζσ οι δυο τοποκεςίεσ ταυτίηονται.
8)Κόνιςκουσ(κατωωζρεια που βρίςκεται ςτο δρόμο από
Αράχοβα προσ Λιβάδι). Από τθ λατινικι λζξθ conisco =
κινοφμαι με ταχεία και ορμθτικι κίνθςθ.
9)Τριμιντζλια(ωοβερά απόκρθμνθ περιοχι πριν τθ κζςθ
«Χταυρόσ»).Σφμωωνα με τον «Αωοριςμό των Λερομνθμόνων»
του Δελωικοφ Μαντείου, λεγόταν ιππόκρθμνοσ=υπερβολικά
κρθμνϊδθσ τοποκεςία. Στουσ ρωμαϊκοφσ ωαίνεται χρόνουσ
κα δόκθκε θ νζα ονομαςία από τθ λατινικι λζξθ tremendous,
a, um = ωοβερόσ, τρομερόσ, αυτόσ που προξενεί ωόβο.
10)Λιπουτςζςα(ρεματιά του Ραρναςςοφ). Σφνκετθ από το
όνομα του ωυτοφ Lupinus angustifolius (δθλθτθριϊδεσ για τα
πρόβατα) και τθ λατινικι λζξθ cessus, a, um = ωζρω, δίδω,
χωρϊ (λουπιτςζςα > λιπουτςζςα). Ρράγματι, ςτθ ρεματιά
αυτι ωφεται δθλθτθριϊδεσ ωυτό, γνωςτό ςτουσ τςοπάνθδεσ
του Ραρναςςοφ.
11)Σκαμνόσ(βοςκοτόπι ςτον Ραρναςςό). Από τθ λατινικι
λζξθ scamnum, i = ςκαμνί, αλλά και υπόβακρο, κακϊσ και το
μεταξφ δφο αυλάκων φψωμα).
Από τα παραπάνω προκφπτουν ςυνοπτικά τα εξισ
ςυμπεράςματα:
α)Τα αρχαιοελλθνικά τοπωνφμια αντιπροςωπεφουν το 16 /
477 = 3,35% του ςυνόλου των τοπωνυμίων.
β)Τα ρωμαϊκά τοπωνφμια αντιπροςωπεφουν το 11 / 477 =
2,31% του ςυνόλου των τοπωνυμίων.
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γ)Τα βλάχικα τοπωνφμια αντιπροςωπεφουν το 54 / 477 =
11,32% του ςυνόλου των τοπωνυμίων.
δ)Τα ςλαβικά τοπωνφμια αντιπροςωπεφουν το 6 / 477 =
1,25% του ςυνόλου των τοπωνυμίων.
Και το υπόλοιπο 81,77% είναι κοινά νεοελλθνικά τοπωνφμια,
που δόκθκαν κατά τουσ μετζπειτα αιϊνεσ.
***
Μετά τισ παραπάνω τοπωνυμικζσ αναωορζσ χριςιμο είναι
να εξετάςουμε και τθ ςφνκεςθ του αραχοβίτικου γλωςςικοφ
ιδιϊματοσ, για τθν εξαγωγι ακόμθ πιο αςωαλζςτερων
ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν ιςτορικι διαδρομι αυτισ
τθσ περιοχισ.
Ειδικότερα από τθν εξζταςθ μιασ ςυλλογισ χιλίων εκατόν
είκοςι οκτϊ (1.128) ιδιωματικϊν αραχοβίτικων λζξεων
εντοπίηεται:
α)Αρχαιοελλθνικό γλωςςικό κατάλοιπο:
1)αγκαλιςιά(καταγγελία, κατθγορία κάποιου ςε αρχζσ και
δικαςτιρια) από το ἐγκαλέω = καλϊ κάποιον με ςκοπό να
τον κατθγοριςω, επικρίνω.
2)αγκάλιςτρουσ(τυλιγάδι),
3)άγκλασ (κρεμαςτάρι),
4)αγκλιάηου (λυγίηω, κάμπτω ),
5)αγκοφλα (ραβδί)
από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ ἀγκύλη.
6)αγλιά(ςκελίδα π.χ. ςκόρδου) από το αρχαιοελλθνικό
ἄγλις-ἀγλίθες.
7)αγουνιζμι (εργάηομαι ςκλθρά) από το ἀγωνιάω = παλεφω.
8)αηοφματα = το βρϊςιμο ωυτό ρόκα που ζχει καυτερι
γεφςθ. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα ἄζω = καψαλίηω.
9)άλυςουσ = αλυςίδα. Από το αρχαιοελλθνικό ἅλυσις.
10)αμπουριά(δίοδοσ) από το αρχαιοελλθνικό πόροσ =
διάβαςθ.
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11)αναβουλιόσ(αρουραίοσ που κάνει ςωρό από χϊμα δίπλα
ςτθν τρφπα τθσ ωωλιάσ του), από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ
ἀναβολή = χωματοβοφνι.
12)ανάδουςι = ψυχικι ταραχι, ζντονθ αγωνία από τθν
αρχαιοελλθνικι ἀνάδοσις, που μεταξφ άλλων ςθμαίνει
ζκρθξθ, εξόρμθςθ.
13)ανατς’λάου = βράηω. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
ἀνακυλίω = κυλίω προσ τα επάνω.
14)ανατςουκλάου = μαηεφω το νιμα από το αδράχτι ςτον
αγκάλιςτρο(τυλιγάδι). Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
ἀνακυκλέω = ςτρζωω κάτι γφρω εκ νζου.
15)απαχάηου = αντθχϊ, Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
ἀπηχέω = αντθχϊ.
16)απ’κάηου = καταλαβαίνω, εννοϊ, ςυμπεραίνω. Από το
αρχαιοελλθνικό ριμα ἀπεικάζω = ςυγκρίνω, παρομοιάηω με
κάτι, ςυμπεραίνω.
17)απουκοφρους’ = γζμιςε ο χϊροσ από καπνό ι από
κάποια οςμι. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα κορέννυμι =
είμαι γεμάτοσ από κάτι.
18)απουφουρά = δυςοςμία. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ
ἀποφορά = από κάποιο πράγμα προερχόμενο: καπνό, οςμι,
δυςωδία.
19)απ’ςτουμιζμι = ςκοντάωτω και πζωτω. Από το
αρχαιοελλθνικό ριμα ἐπιστομίζω = ρίπτω κάποιον ι κάνω
κάποιον να πζςῃ μπροφμυτα.
20)αρμακάσ = ςωρόσ από πζτρεσ. Από τισ αρχαιοελλθνικζσ
λζξεισ Ἑρμαῖα, Ἑρμαῖες, Ἑρμαῖοι = λικϊδεισ ςωροί που
υψϊνονταν προσ τιμι του κεοῦ Ερμι.
21)αςτουχάου = ξεχνϊ. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
ἀστοχέω.

22)άταλουσ = αδφναμοσ - άμεςτοσ. Από τθν αρχαιοελλθνικι
λζξθ ἀταλός - ή - όν = τρυωερόσ, λεπτόσ, απαλόσ.
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23)ατηιά = οικειακά ςκεφθ, αλλά και όρχεισ. Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ ἀγγεῖον.
24)βάξου(κα) = κα ωωνάξω δυνατά, κα ουρλιάξω π.χ. από
πόνο. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα βαΰζω (μζλλων βαΰξω) =
κραυγάηω δυνατά για κάτι.
25)βίκα = νταμιτηάνα. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ βίκος =
αγγείο κατάλλθλο για αποκικευςθ οίνου.
26)βραγκανίδα = εκλεκτό βρϊςιμο άγριο χόρτο. Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ βράκανα = αγριόχορτα.
27)γαλατςίδα / γαλαξίδα = άγριο χόρτο. Από το
αρχαιοελλθνικό γαλακτίς.
28)γζργακου = δικτυωτό πλζγμα κατάλλθλο για μεταωορά
άχυρων. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ γυργαθός = κοωίνι
από ιτιά κυρίωσ για ψάρεμα.
29)γιόμα = μεςθμζρι και μεςθμεριάτικο ωαγθτό. Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ γεῦμα.
30)γκουρφανάου = γρατςουνίηω. Από το αρχαιοελλλθνικό
ριμα κορυφόω = κάνω κάτι αιχμθρό.
31)γοφπατο = χαμθλόσ τόποσ, χωρίσ μεγάλο γφρω ορίηοντα.
Από το αρχαιοελλθνικό γύπη = κοίλωμα γθσ.
32)γουργουγιάνουσ = ζδαωοσ αςτακζσ που μαηεφει υγραςία
άρα εφωορο. Από τισ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ ὀργάς = γθ
ωουςκωμζνθ από υγραςία και γαιών = ςωρόσ χϊματοσ
(οργογαιϊν
>
οργογιάνοσ
>
ουργουγιάνουσ
>
γουργουγιάνουσ).
33)γουφιά = τα δόντια τθ χτζνασ. Από τθν αρχαιοελλθνικι
λεξθ γόμφος = το μεγάλου μεγζκουσ ςωθνοειδζσ καρωί από
μζταλλο ι ξφλο.
34)γριπαίουσ = άνεμοσ ψαριανόσ, που ζρχεται δθλαδι από
το νοτιά (Κορινκιακό κόλπο). Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ
γριπεύς = ψαράσ.
35)δζμα = τοίχοσ από ξθρολικιά. Από το αρχαιοελλθνικό
ριμα δέμω = κτίηω, οικοδομϊ.
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36)διάηουμ’ = τακτοποιϊ ςτθμόνι. Από το αρχαιοελλθνικό
ριμα διάζομαι με τθν ίδια ςθμαςία.
37)διάνεμα = νεφμα με τα χζρια ι το κεωάλι. Από το
αρχαιοελλθνικό ριμα διανεύω = κάνω, νεφμα, προςκαλϊ με
νεφμα.
38)δρζμου = τρζχω. Από το αρχαιοελλθνικό δραμοῦμαι.
39)ηεφγλα = καμπφλο μζροσ του ηυγοφ, ςτο οποίο ζμπαιναν
οι τράχθλοι των βοδιϊν, προκειμζνου να αυξθκεί θ απόδοςι
τουσ ςτο όργωμα. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ ζεύγλη, που
ζχει τθν ίδια παραπάνω ςθμαςία.
40)η’μετ = το κατακάκι και γενικά αυτό που είναι άχρθςτο,
για πζταμα. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ ἵζημα = κατακάκι.
41)ηουγγάρ’ = άγριο χόρτο. Από το αρχαιοελλθνικό σόγχος =
άγριο λάχανο.
42)κακκάβ’ = καηάνι. Από το αρχαιοελλθνικό κακκάβη =
χφτρα.
43)κουγιάλαμα = ανόθτοσ, βλάξ. Από τθν αρχαιοελλθνικι
λζξθ κοάλεμος = θλίκιοσ.
44)κουλουςτοφπα = είδοσ αγκακιοφ που βγάηει λευκά
αρωματικά άνκθ. Με αποτομι, θ ξυλϊδθσ ρίηα του παράγει
κόμμι, που εξζρχεται ωσ παχφρρευςτο δάκρυ από το ςθμείο
τομισ. Σφνκετθ από τισ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ κολλάω =
ςυγκολλϊ και στύπος = ςτζλεχοσ, κορμόσ. Για τθν
«κολλύστουπα» του Ραρναςςοφ κάνει λόγο και το Μζγα
Αρχαιοελλθνικό λεξικό των Liddel - Scott, ςτο λιμμα
τραγάκανθα.
45)κουνυηόσ = ωυτό που χρθςίμευε παλιότερα ςτθ βαωι
νθμάτων για απόχρωςθ πράςινο - λαδί. Από το
αρχαιοελλθνικό κόνυζα.
46)κουροφπ’ = πιλινο δοχείο. Από το αρχαιοελλθνικό
κορύπη.

47)κοφτλασ = ςκεφοσ μζτρθςθσ του γάλακτοσ από τουσ
τςοπάνθδεσ. Από το αρχαιοελλθνικό κοτύλη = μικρό αγγείο.
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48)κρζνου = μιλάω ςε κάποιον. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
ἀποκρίνω.

49)λαλατηίτα = θ υδαρι ηφμθ. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ
λαλάγγη = λεπτό και ευρφ πλακοφντιο.
50)λαψάνα=είδοσ βρϊςιμου χόρτου. Από το αρχαιοελλθνικό
λαψάνη ι λαμψάνη.
51)λθμαρ’=μικρό δεμάτι από ςτάχια. Από το αρχαιοελλθνικό
λῆμμα = κάκε τι που λαμβάνουμε.
52)λθριάηου=ωλυαρϊ, γκρινιάηω ανόθτα. Από το
αρχαιοελλθνικό ριμα ληρέω = ωλυαρϊ, μωρολογϊ.
53)λθτάρ’ = ςχοινί. Ραραωκορά του εἰλητάριον από το
αρχαιοελλθνικό εἰλέω = τυλίγω.
54)μαργϊνου = τρζμω από το κρφο. Από το αρχαιοελλθνικό
μαργαίνω = μαίνομαι, παραωζρομαι.
55)μζχουμ’ = επικυμϊ πολφ κάτι. Από το αρχαιολογικό
μαίομαι = επιδιϊκω, επιηθτϊ.
56)μπλι = ςτομάχι. Από το αρχαιοελλθνικό μύλη = μφλοσ.
57)ντθριζμι = ντρζπομαι, διςτάηω, επιωυλάςςομαι. Από το
αρχαιοελλθνικό ριμα τηρέομαι = προωυλάςςομαι από κάτι.
58)ξαγιάηου = διϊχνω κάποιον με βίαιο τρόπο. Από τθν
αρχαιοελλθνικι λζξθ ἐξαγίζω = αποδιϊχνω κάποιον ωσ
μίαςμα.
59)ξιμθνυτεφου = ψάχνω και ανακαλφπτω. Από τθν
αρχαιοελλθνικό μηνύω = αποκαλφπτω μυςτικό, ωανερϊνω,
ωζρνω ςε ωωσ.
60)παράνταλα = δρόμοι, ςτενά. Από το αρχαιοελλθνικό
πάραντα = εκτόσ τθσ ευκείασ οδοφ.
61)πρόκουλου = απάγκιο. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ
προκώλυμα = ωραγμόσ.
62)ρουδάμ’ = τα βλαςτάρια του πουρναριοφ. Από το
αρχαιοελλθνικό ὀρόδαμνος = βλάςτθμα.
63)ρπάτ’σ = είδοσ αγριοβελανιδιάσ. Από το αρχαιοελλθνικό
ῥώπαξ.
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64)ςκοφλα = μικρι καλλιεργοφμενθ περιοχι που βρίςκεται
μεταξφ πετρωδϊν ςχθματιςμϊν. Από τθν αρχαιοελλθνικι
σκόλλυς = τρόποσ κουράσ ςφμωωνα με τθν οποία αωθνόταν
λόωοσ τριχϊν (τοφωα) ςτθν κορυωι του κεωαλιοφ.
65)ς’κτί = ροφχο. Από το αρχαιοελλθνικό σκυτίον
υποκοριςτικό του σκύτος = κατεργαςμζνο δζρμα.
66)ςπάλακρου = είδοσ αγκακιοφ. Από το αρχαιοελλθνικό
ἀσπάλαθος = είδοσ αγκακιοφ.
67)«ςπουλάτς’ τςι του δουτςίςτςισ» = ευτυχϊσ που το
κατάλαβεσ.
68)ςταλίτσ = Μςιο γερό ξφλο που ςτινεται για υποςτιριξθ
ωορτίου κατά το ωόρτωμα υποηυγίου. Από το
αρχαιοελλθνικό στάλιξ = κάκε τι που ςτινεται.
69)ςτροφμπα = τόπι υωάςματοσ. Από τθν αρχαιοελλθνικι
λζξθ στρόμβος = άτρακτοσ.
70)ςτφφουσ = μικρό ςκαωίδι από κομμζνο κορμό ζλατου
που ζχει αωαιρεκεί το ςαπιςμζνο εςωτερικό του ξφλο κακϊσ
και θ εξωτερικι ωλοφδα. Από το αρχαιοελλθνικό σκύφος =
ξφλινο ποτιρι.
71)ςυτηλάου = μεταωζρω ποτό από το ζνα ποτιρι ςτο άλλο
με επαναλαμβανόμενο τρόπο. Από το αρχαιοελλθνικό
συγκυκλέω = ςυνεργϊ ςε ςυγκφλιςθ, ςτριωογυρίηω.
72)τθράω = παρατθρϊ, βλζπω. Από το αρχαιοελλθνικό ριμα
τηρέω = δίνω προςοχι ςε κάτι.
73)τς’βζρτ = παλιά ξφλινθ κυψζλθ. Από τθν αρχαιοελλθνικι
λζξθ κύβεθρον = κυψζλθ.
74)τροπ’ = ξφλινο υποςτιριγμα, τάκοσ που μπαίνει κάτω από
τθν κάδθ. Από τθν αρχαιοελλθνικι λζξθ τράπηξ = ςανίδι,
τεμάχιο ξφλου.
75)τςουτιάηου = κουρνιάηω. Από το αρχαιοελλθνικό κοιτάζω
= βάηω κάποιον ςτο κρεβάτι να κοιμθκεί.
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β)ωμαϊκό γλωςςικό κατάλοιπο:
1)γοφλθ = ο ωάρυγγασ, ο λαιμόσ. Από τθ λατινικι λζξθ
gula,ae = οιςοωάγοσ, ωάρυγγασ, λαιμόσ.
2)ίγκλα = το λουρί που περνά κάτω από τθν κοιλιά του
υποηυγίου για ςτακεροποίθςθ του ςαμαριοφ. Από τθ
λατινικι λζξθ cingulum,i = ηϊνθ.
3)κάρκαρουσ=κατακόρυωο ωυςικό χάςμα γθσ. Από το
λατινικό carcer = ωυλακι.
4)κόπλα=μικρά ξφλα για προςάναμμα. Από το λατινικό
copula = ςφνδεςμοσ.
5)κουραρίςα=ςκίουροσ που τρζχει με ταχφτθτα και
ευκινθςία. Από το λατινικό curro = ςπεφδω, τρζχω.
6)κουςοφλτου = απογευματινι ςυγκζντρωςθ γυναικϊν ςτθ
γειτονιά. Από τθ λατινικι λζξθ consulto = ςυςκζπτομαι.
7)λαςςαρίηου = κοπάηω. Από το λατινικό ριμα lasso =
κοπάηω.
8)λφκουμα = πφον. Από το λατινικό liquidus = υγρόσ,
ρευςτόσ.
9)μιρζκλου = χαρακτθριςμόσ για ανιςόρροπθ γυναίκα. Από
τθ λατινικι λζξθ miracula = το τζρασ (κωμικό επί γυναικόσ).
10)μπαλντίμ = ωαρδιά δερμάτινθ ηϊνθ, που περιβάλει τουσ
γλουτοφσ του υποηυγίου και ςτακεροποιεί το ςαμάρι. Από τθ
λατινικι λζξθ balteus,i = πλατφσ δερμάτινοσ ιμάντασ.
11)μπλζνθσ = χαηόσ. Από τθ λατινικι λζξθ blenus,i = βλάκασ.
12)νταβάνι = οχλθρό ζντομο, οίςτροσ. Από τθ λατινικι λζξθ
tabanus = οίςτροσ.
13)ξφγγλισ = εξάρτθμα αργαλειοφ (ςιδερζνιοσ πιχυσ με
δοντάκια ςτισ άκρεσ εν είδει νυχιϊν, για να κρατιζται
τεηαριςτό το υωαντό, όταν είναι λεπτό, ςτον αργαλειό). Από
τθ λατινικι λζξθ ungula,ae = νφχι, οπλι.
14)παράκλι = Μικρι κικθ μζςα ςτο ςεντοφκι. Από τθ
λατινικι λζξθ arcula, ae = μικρι κικθ, κιβϊτιο, μυροκικθ.
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15)ςζρα = το ςκουρόχρωμο ελαιϊδεσ βρϊμικο νερό που
βγαίνει από τα μαλλιά των προβάτων, όταν πλζνονται για
πρϊτθ ωορά. Από τθ λατινικι λζξθ serum,i = ορρόπιςςα = το
ελαιϊδεσ υγρό που ανζρχεται ςτθν επιωάνεια, όταν θ πίςςα
αωεκεί για πολφ χρόνο ςε κάποια κζςθ.
16)ςφλζγγα = κομμάτι π.χ. τυριοφ. Από τθ λατινικι λζξθ
fligo = κομματιάηω.
17)τηουμζλισ = ιδιόρυκμοσ, προβλθματικόσ. Από τθ λατινικι
λζξθ gemulus = ελεεινόσ.
γ)Βλάχικο γλωςςικό κατάλοιπο:
1)αντίς’ = το να ςου ςυμβεί κάτι κακό. Από τθ βλάχικθ λζξθ
αντιςίρε= ςυμωορά, κακό ςυναπάντθμα.
2)αρκάτουσ = οδοιπόροσ χωρίσ ωορτίο ςτθν πλάτθ του. Από
τισ βλάχικεσ λζξεισ αρκάτου = αυτόσ που ζχει αποβλθκεί και
αρκατοφρα = αποβολι.
3)αςτρουπίνα = λεπτόσ και μακρφσ κορμόσ, κατάλλθλοσ για
καταςκευι ςτζγθσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ ςτρόπου = κοντάρι.
4)κουλάςτρα = πρωτόγαλα προβατίνασ ι κατςίκασ. Από τθ
βλάχικθ λζξθ κολάςτρα = το πρωτόγαλα.
5)λαποφςι = ωυτό με ψθλό κορμό. Από τθ βλάχικθ λζξθ
λαποφςου = ωυτό με πλατιά ωφλλα και κίτρινα άνκθ.
6)λόηουσ = χαμθλι τοποκεςία, γωνιά. Από τθ βλάχικθ λζξθ
λόηιου = ωωλιά άγριου ηϊου.
7)λοφγκα= πυϊδεσ απόςτθμα κοντά ςτθ βουβωνικι περιοχι.
Από τθ βλάχικθ λζξθ λοφνγκα = οίδθμα των ποδιϊν.
8)μπατανάσ/μπατανίηω = αςβζςτωμα / αςβεςτϊνω με
χτφπθμα τθσ βοφρτςασ. Από τθ βλάχικθ λζξθ μπατάνε
υδατοκρουςτιριο.
9)μπινάρια = δίδυμα. Από τθ βλάχικθ λζξθ μπινάτσ = δίδυμα.
10)πρζςκλου = υπερυψωμζνο δάπεδο. Από τισ βλάχικεσ
λζξεισ πρε = επάνω και ςκουλάτου = ςθκωμζνοσ.
11)ςατράχι = κοωτερό εργαλείο για κόψιμο των νυχιϊν των
υποηυγίων. Από τθ βλάχικθ λζξθ ςατίρε = μεγάλθ μαχαίρα.
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12)ςίβιο = μαλλί προβάτου δεφτερθσ ποιότθτασ με τοφωεσ
γκριηόμαυρεσ. Από τθ βλάχικθ λζξθ ςίβου = ςταχτισ.
13)τςάρκουσ = ο μικρόσ κυκλικόσ ωράχτθσ, που κλείνει μζςα
μικρά ηϊα πρόβατα, κατςίκια. Από τθ βλάχικθ λζξθ τςάρκου
= τα γεννθμζνα ηϊα.
14)τςιρζπα = γάςτρα. Από τθ βλάχικθ λζξθ τςιριάπου=
ωοφρνοσ.
δ)Σλαβικό γλωςςικό κατάλοιπο:
1)κουκόςα = ψίχα του καρυδιοφ. Από τθ ςλαβικι λζξθ
kokoska = καρπόσ καρυδιοφ. Είναι, όμωσ, ςε ευρεία χριςθ
ςτθν νεοελλθνικι κακϊσ και ςτθ βλάχικθ γλϊςςα (κουκόςου =
καρφδι).
2)γλουτηιά = αγκακωτόσ κάμνοσ. Ρικανόν από τθ ςλαβικι
λζξθ glok = οξυάκανκα.
3)κουρφτοσ = πζτρινο ι ξφλινο δοχείο, ςτο οποίο πίνουν
νερό οι κότεσ. Από τθ ςλαβικι λζξθ koryto = ςκάωθ, θ οποία
όμωσ είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθν νεοελλθνικι και τθν
αλβανικι γλϊςςα.
4)ςκουτιρίτςα = ςαφρα. Από τθ ςλαβικι λζξθ gusteritsa =
ςαφρα. Και αυτι είναι ςε ευρεία χριςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ωσ γουςτζρα.
Από τα παραπάνω προκφπτουν ςυνοπτικά τα εξισ
ςυμπεράςματα, αναωορικά με τα γλωςςικά τθσ Αράχοβασ:
α)Το αρχαιοελλθνικό γλωςςικό υπόςτρωμα αντιπροςωπεφει
το 75/1.128= 6,65% του αραχοβίτικου γλωςςικοφ ιδιϊματοσ.
β)Το ρωμαϊκό γλωςςικό υπόςτρωμα αντιπροςωπεφει το
17/1.128 = 1,50% του αραχοβίτικου γλωςςικοφ ιδιϊματοσ.
γ)Το βλάχικο γλωςςικό υπόςτρωμα αντιπροςωπεφει το
14/1.128 = 1,24% του αραχοβίτικου γλωςςικοφ ιδιϊματοσ.
δ) Το ςλαβικό γλωςςικό υπόςτρωμα αντιπροςωπεφει το
4/1.128 = 0,35% του αραχοβίτικου γλωςςικοφ ιδιϊματοσ.
Το υπόλοιπο 90,26% του αραχοβίτικου γλωςςικοφ
ιδιϊματοσ αποτελείται ςτθ ςυντριπτικι του πλειοψθωία
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από κοινζσ νεοελλθνικζσ λζξεισ (με ιδιότυπθ απόδοςθ και
προωορά), από λίγεσ αρβανίτικεσ, ελάχιςτεσ ιταλικζσ και
κάποιεσ τουρκικζσ λζξεισ.
Επίςθσ, ζνα ςθμαντικό κζμα, το οποίο πρζπει να
τονίςουμε, είναι θ διατιρθςθ μόνο ςτθν Αράχοβα, ςε ςχζςθ
με όλα τα άλλα γφρω χωριά του Ραρναςςοφ, του γλωςςικοφ
ωαινομζνου που ονομάηεται τςιτακιςμόσ (τθσ προωοράσ
δθλαδι του γράμματοσ κ ςε τςι)
Ωσ γνωςτόν ο τςιτακιςμόσ είναι ζνα γλωςςικό ωαινόμενο
που απαντάται ςε οριςμζνα νθςιά του Αιγαίου, ςτθν Κριτθ,
ςτθν Κφπρο, ςτθν Κάτω Λταλία και δείχνει, ςίγουρα,
διατιρθςθ
αρχαιοελλθνικισ
γλωςςικισ
παράδοςθσ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα θ παλιά αραχοβίτικθ ζκωραςθ
που αναωζραμε πιο πάνω: «Χπουλάτςι τςι του δουτςίςτςισ»
= Ευτυχϊσ που το κατάλαβεσ.
Θ φπαρξθ ντόπιου(ωωκικοφ) πλθκυςμιακοφ ςτοιχείου
ςτθν Αράχοβα επιβεβαιϊνεται εμμζςωσ και από τισ
παρακάτω ενδιαωζρουςεσ αναωορζσ ςθμαντικϊν ξζνων
περιθγθτϊν που επιςκζωτθκαν τθν Αράχοβα Ραρναςςοφ τον
19ο αιϊνα. Συγκεκριμζνα:
***
1. O Henri Cornille ςτο βιβλίο του : “Souvenirs d' Orient”,
Paris 1836, γράωει μεταξφ άλλων: «*…+ Θ Αράχοβα,
κωμόπολθ ςτουσ πρόποδεσ του Υαρναςςοφ, ωαίνεται να ζχει
κτιςτεί πάνω ςτθν τοποκεςία τθσ Αμβρφςςου. Πασ δζχτθκαν
μια ομάδα γελαςτϊν και ωλφαρων γυναικϊν, που μασ
ζκαναν τισ ςυνικεισ ερωτιςεισ: «Από ποφ είςτε», «Υοφ
πάτε», «Υοιοι είςτε». Ιταν τα πιο όμορωα πλάςματα τθσ
Ελλάδασ! Θ “Ipsara” θ ίδια κα υπζκυπτε μπροςτά ςτθν
Αράχοβα.
Εδϊ είναι που πρζπει να ψάχνουμε για το προωίλ το τόςο
ωθμιςμζνο και γι' αυτά τα πρόςωπα με τισ τόςο χαριτωμζνεσ
και κανονικζσ γραμμζσ, με γαλάηια μάτια και μαφρα μαλλιά,
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που βγαίνουν με ιδιότροπουσ κυματιςμοφσ από ζνα κόκκινο
ςκοφωο, και πζωτουν ατθμζλθτα κάτω από ζνα διάωανο
βζλο. Πε λίγθ ωανταςία, κα τισ είχαμε πάρει εφκολα για τισ
κόρεσ των Πουςϊν, που κα είχαν κατεβεί προσ τθν κοιλάδα.
Εκεί επάνω ςτθ χλόθ δεν κιρυτταν τθν ποίθςθ.*…+
***
2. O H. N. Ulrichs ςτο βιβλίο του: “Reisen und forschungen in
Griechenland”, Bremen 1840, αναωζρει: «*…+ Θ Αράχοβα
είναι ζνα μζροσ, όπου ωανερϊνεται θ ηωι του επαρχιακοφ
πλθκυςμοφ με τισ ιδιαιτερότθτζσ του. Ανεξάρτθτοι και
εφποροι, εξοπλιςμζνοι με γερι υγεία, οι Αραχοβίτεσ ηοφνε το
καλοκαίρι ςτα ψθλά οροπζδια με τον καλό αζρα,
καλλιεργϊντασ τουσ αγροφσ τουσ και βόςκοντασ τα κοπάδια
τουσ ι ωροντίηοντασ τουσ αμπελϊνεσ τουσ ςτουσ πρόποδεσ
του Υαρναςςοφ.
Ψο χειμϊνα δε, περικυκλωμζνοι από χιόνι και το
τςουχτερό κρφο του βοριά, αποτραβιοφνται όλοι τουσ ςτισ
ηεςτζσ τουσ εςτίεσ. Χυχνζσ γιορτζσ και θ ηωντανότατθ και
δθμόςια διεξαγωγι τθσ τελετισ του γάμου και άλλων, κατά
τα άλλα ςπιτικϊν γιορτϊν, κυρίωσ όμωσ το πανάρχαιο ζκιμο
να χορεφουν ςε μεγάλεσ ςειρζσ και να ςυνοδεφουν το ρυκμό
με τραγοφδια, όλα αυτά κάνουν γι’ αυτοφσ τθν ποίθςθ ηωτικι
ανάγκθ.
Αμζτρθτα ποιθτικά προϊόντα ξεωυτρϊνουν ςαν
ανοιξιάτικα βλαςτάρια και μαραίνονται πάλι, ενϊ μερικά
εξαιρετικά τραγοφδια κρατάνε περιςςότερο και διαδίδονται
πιο πζρα, χωρίσ να ζχει νοιαςτεί ποτζ κανείσ για το όνομα
αυτοφ που το πρωτοτραγοφδθςε. Τποιοσ είχε μια καλι ιδζα
ι μια εφςτοχθ ζκωραςθ, τθν προςκζτει τραγουδϊντασ, και
ζτςι ζνα ποίθμα ςυχνά μεγαλϊνει ςτο ςτόμα του λαοφ και
λαμβάνει τθν ουςιαςτικι και τελειοποιθμζνθ μορωι του, θ
οποία πικανϊσ να είναι αρκετά μακριά από το πρϊτο
αυτοςχεδιαςμό.
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Τπωσ και για τα ομθρικά, μποροφμε να ποφμε και για τα
νεοελλθνικά ποιιματα, ότι ζνασ ολόκλθροσ λαόσ
ςυνεργάηεται για τθ δθμιουργία τουσ και τα κάνει
κυριολεκτικά λαϊκά τραγοφδια. Πόνο που ςτα τελευταία
λείπουν τα μεγάλα κζματα, που κα μποροφςαν να κάνουν
απόλυτθ τθν αντιςτοιχία με τα ομθρικά. Τταν ςτισ γιορτζσ
βλζπω τον κυκλικό χορό, ςτθ μζςθ του οποίου κάκεται ζνασ
γζροσ μουςικόσ που τραγουδάει με τθ απλι λφρα του
τραγοφδια, και μπαίνει μετά θ χορωδία χορεφοντασ και
τραγουδϊντασ, τότε μου ζρχονται αυκόρμθτα τα λόγια του
Σμιρου:
«Σ κεϊκόσ τραγουδιςτισ
κρατοφςε ςτο χζρι τθν κουρδιςμζνθ λφρα, και ςε όλουσ
δθμιοφργθςε νοςταλγία
για γλυκό τραγοφδι και καλό χορό.»
Σι μελωδίεσ των Ρεοελλινων, που για τα αυτιά μασ
ακοφγονται μονότονεσ και κακόλου αρμονικζσ, δεν πρζπει να
μασ παραςζρνουν να βγάλουμε αντίςτοιχο αρνθτικό
ςυμπζραςμα και για τα λόγια των τραγουδιϊν.
Χτον Ζλλθνα αρζςουν οι μελωδίεσ του και το περιεχόμενο
των τραγουδιϊν, όπωσ και να είναι θ μελωδία, τον ςυγκινοφν
ςυχνά τόςο βακιά, που και ο τραγουδιςτισ και ο ακροατισ
δεν μποροφν να κρατιςουν τα δάκρυα. Ψα δθμοωιλζςτερα
κζματα είναι τα τραγικά, και τα περιςςότερα δθμοτικά
τραγοφδια είναι αλθκινά «τραγοφδια», τραγωδίεσ δθλαδι.
Ψα τραγοφδια των βοςκϊν του Υαρναςςοφ τα ανζωερα
ιδθ. Σι γζροι βοςκοί που δεν είναι πια ςε κζςθ να
ακολουκοφν τα κοπάδια τουσ ςτα υψϊματα, ςυνθκίηουν να
περνάνε ζνα μζροσ τθσ υπόλοιπθσ ηωισ τουσ τραγουδϊντασ
τα τραγοφδια τουσ τισ Ξυριακζσ και εορτζσ ςτο πλικοσ που
χορεφει ι κάκεται.
Ψο ειδφλλιο αυτό είναι, ςφμωωνα με παλαιζσ ιςτορικζσ
μαρτυρίεσ, μια καλλιτεχνικι μεταμόρωωςθ των γεωργικϊν
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τραγουδιϊν Χικελϊν ι Οακεδαιμονίων βοςκϊν. Ξαι επειδι
από αυτά μεν δεν διατθρικθκε τίποτα, τα δε βουκολικά
ποιιματα παραείναι καλλιτεχνικά, μετατρεπόμενα, για να
μποροφςε κανείσ να βγάλει ςυμπεράςματα για τθν
πρωταρχικι μορωι των τραγουδιϊν των βοςκϊν, γι’ αυτοφσ
τουσ λόγουσ ζχει ενδιαωζρον να αναωζρουμε εδϊ μερικά
από τα νεότερα τραγοφδια, όπωσ ηουν ςτο ςτόμα των
ςθμερινϊν βοςκϊν.
Σι ομοιότθτα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ηωισ τουσ με
αυτιν των αρχαίων, το παρεμωερζσ των ςυνκθκϊν και τθσ
μοίρασ αμωοτζρων, δθμιουργοφν - όντασ κάτω από τον ίδιο
ουρανό και ζχοντασ πνεφμα ανεπθρζαςτο - εκ νζου
παρόμοια προϊόντα. Επίςθσ, θ ωυλι που κατοικεί αυτζσ τισ
ορεινζσ περιοχζσ δεν διαωζρει κακόλου από τθν αρχαία
ελλθνικι, όπωσ υποςτθρίηουν μερικοί.
Ψεκμιριο γι’ αυτό είναι θ γλϊςςα, τα ζκιμα, ο τρόποσ
ςκζψεωσ, θ δειςιδαιμονία, πράγματα ςτα οποία
διατθρικθκαν απαραγνϊριςτα ίχνθ τθσ ελλθνικισ
αρχαιότθτασ ςε ίδιο βακμό, όπωσ διατθρικθκαν ςτο τοπίο
ερείπια πόλεων και ναϊν. Από τα ακόλουκα τραγοφδια, τα
δυο πρϊτα τα κατζγραψα ςτθν Αράχοβα από το ςτόμα ενόσ
γζρου βοςκοφ: *…+ »
***
3. Ο Γάλλοσ ηωγράωοσ Etienne Rey (1789-1867), που υπιρξε
ζνασ από τουσ πρϊτουσ κακθγθτζσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν
ςτθ Λυϊν, διευκυντισ του Μουςείου και τθσ Σχολισ Σχεδίου
ςτθ Βιζννθ, ςτο βιβλίο του: “Voyage pittoresque en Grece et
dans le Levant, fait en 1843-1844”, ςθμειϊνει:
«*…+ Αωινουμε τουσ Δελωοφσ ςτισ τζςςερισ θ ϊρα και
παίρνουμε το δρόμο για τθν Αράχοβα, όπου ωτάνουμε ςτο
τζλοσ τθσ θμζρασ. Πετά από το γεφμα, ιπιαμε τςάι και θ
κουβζντα γεμάτθ ευκυμία που ακολοφκθςε, μασ πιγε μζχρι
τθν ϊρα του φπνου που τίποτα, κείνθ τθν νφχτα, δεν τάραξε.
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Ψθν Υζμπτθ 28 Χεπτεμβρίου, ωφγαμε από τθν Αράχοβα
ςτισ επτά το πρωί. Καυμάςαμε το περιωανο και κομψό
παρουςιαςτικό των ανδρϊν τθσ πόλθσ αυτισ και των
γυναικϊν, που κα μποροφςαν να γίνουν τα καλφτερα
μοντζλα για τθν γλυπτικι. Θ γραωικι ενδυμαςία τουσ,
προςκζτει ακόμα ςτθν ωυςικι κομψότθτά τουσ. *…+»
***
4. Ο Αntoine Marie Chenavard, ςθμαντικόσ Γάλλοσ
αρχιτζκτονασ, που υπιρξε ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ακαδθμαϊκισ
Αρχιτεκτονικισ Εταιρείασ τθσ Λυϊν, δίδαξε ςτθ Σχολι Καλϊν
Τεχνϊν τθσ Λυϊν από το 1823 ζωσ το 1861, ζγινε πλιρεσ
μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν Γραμμάτων και Τεχνϊν τθσ
Λυϊν το 1830 και μαηί με τον αρχιτζκτονα J. M. Pollet
ζωτιαξε τθν Εκνικι Ππερα τθσ Λυϊν,ςτο βιβλίο του: “Voyage
en Grece et dans le Levant, fait en 1843-1844”, Lyon 1849,
επιςθμαίνει:
«*…+Θ Αράχοβα βρίςκεται ςτθν πλαγιά του Υαρναςςοφ. Σι
άνδρεσ εκεί, όπωσ και ς’ όλθ τθν Ελλάδα, ζχουν ζνα ωραίο
ανάςτθμα και οι γυναίκεσ είναι οι ομορωότερεσ που δεν
ζχουμε δει πουκενά αλλοφ. Θ ομορωιά τουσ ζγινε
παροιμιϊδθσ ςτθν Ελλάδα. Δεν ζχουν τθν ομορωιά και τισ
χάρεσ τθσ Αωροδίτθσ των Πεδίκων. Σι γυναίκεσ τθσ
Αράχοβασ ωαίνονται να είναι πλαςμζνεσ κατά τον τφπο τθσ
Αωροδίτθσ τθσ Πιλου ι τθσ Ιρασ του Ξαπιτωλίου.
Σι ενδυμαςίεσ τουσ είναι γενικά πλοφςιεσ και γραωικζσ.
Ψα ωαρδιά ςκουλαρίκια δεμζνα μεταξφ τουσ με μια ελαωριά
αλυςίδα, που κρζμεται κάτω από το πθγοφνι και ανεμίηει ςαν
κολιζ ι το μεγάλο ζλαςμα από ςκαλιςτό αςιμι που περνά
κάτω από πθγοφνι ανεβαίνει από τθν άλλθ μεριά του
προςϊπου και δζνεται ςτα μαλλιά, ωαίνονται να είναι ζνα
ςτολίδι πολφ τθσ μόδασ ανάμεςα τουσ. *…+»
***
5. Ο περιθγθτισ Eugene Yemeniz ςτο βιβλίο του “Voyage
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dans le Royaume de Grece”, Paris 1854, ςτο κεωάλαιο
«Φωκίδα» γράωει:
«*…+ Θ ράτςα τθσ Αράχοβασ είναι καταπλθκτικι, ζχει τα ίδια
ωυςικά προνόμια με τον τόπο που κατοικεί. Θ δφναμθ και θ
ομορωιά τθσ, πρωτόγονεσ, διατθρικθκαν άκικτεσ από τον
κακαρό και υγιεινό αζρα, από τθν αναγκαιότθτα να κάνουν
μια λιτι ηωι και να ζχουν γερά και ακοφραςτα μζλθ μζςα
ςτα βουνά αυτά τα απρόςιτα, ςτουσ δφςκολουσ δρόμουσ και
τθν άγρια μοναξιά.
Τλα εδϊ είναι ζντονα και ωραία, ςυναντάμε γερά παιδιά,
με ςτρογγυλά μάγουλα, που μπαίνουν ςτθ ηωι χωρίσ να
ζχουν να παλεφουν με τθ ωφςθ οφτε να τθν υποβοθκοφν.
Βλζπουμε περιωανεσ κοπζλεσ, γερζσ μθτζρεσ, ακλθτικοφσ
νεαροφσ και ρωμαλζουσ γζρουσ που πεκαίνουν, χωρίσ να
γνωρίηουν τισ αναπθρίεσ κατά τα προχωρθμζνα γθρατειά τθσ
θλικίασ τουσ. Γι’ αυτό το λόγο, θ Ελλάδα βρικε ς’ αυτά τα
μζρθ του Υαρναςςοφ, τουσ πιο ςκλθροφσ πολεμιςτζσ τθσ και
τουσ πιο ωοβεροφσ υπεραςπιςτζσ τθσ ελευκερίασ τθσ. * …+ »
***
6. Ο Thomas Chase (1827-1892), κακθγθτισ Κλαςικισ
Φιλολογία και Φιλοςοωίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Harvard,
ςτο κεωάλαιο: «Από Δελφοφσ προσ Ακινα» του βιβλίο του:
“Hellas her monuments and scenery”, Cambridge 1863
γράωει τα εξισ: «*…+ Σ οικοδεςπότθσ, που μασ πρόςωερε
αυτό το κραςί, ιταν ζνασ άντρασ με επιβλθτικι ωιγοφρα και
κλαςικά χαρακτθριςτικά. Είναι πικανόν το παλιό ελλθνικό
αίμα να είχε διατθρθκεί ςε αυξθμζνο βακμό κακαρότθτασ
ςτθν περιοχι του Υαρναςςοφ. ςε ικανό βακμό ο αρχαίοσ
τφποσ του προςϊπου και τθσ ςιλουζτασ απαντάται ςυχνά.
*…+ »
***
7. Ο Ελβετόσ Wilhelm V. Vischer*πατιρ+, διάςθμοσ ςτθν
εποχι του ωσ κακθγθτισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
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Λογοτεχνίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βαςιλείασ ςτο βιβλίο του
“Erinnerungen und eindrucke aus Griechenland”, Basel 1857
επιςθμαίνει: «*…+ Σι απότομεσ πλαγιζσ ζχουν διαμορωωκεί
ςε πολλά ςθμεία με πεηοφλια και είναι ωυτεμζνα με μεγάλθ
ωροντίδα με αμπζλια, που δίνουν ζνα εξαιρετικό κραςί και
μασ παρζχουν μια απόδειξθ τθσ εργατικότθτασ των
«ελλθνοποιθμζνων ςλάβων» τθσ Αράχοβασ, όπωσ τουσ λζει ο
Φαλλμεράγιερ.
Ψο χωριό βρίςκεται ςε υψόμετρο ψθλότερο των τριϊν
χιλιάδων ποδιϊν πάνω από τθν επιωάνεια τθσ κάλαςςασ, ςε
τοποκεςία εξαιρετικά γραωικι, και ανεβαίνει αμωικεατρικά
ςτθν πλαγιά, πάνω - πάνω θ εκκλθςία, ςτθν οποία ο
Ξαραϊςκάκθσ ζςτθςε ςτουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ
(1826) μια πυραμίδα από τα κεωάλια των Ψοφρκων, αωοφ
είχε εξολοκρεφςει μια ιςχυρι εχκρικι ςτρατιά με τθ βοικεια
του κρφου και τθσ πείνασ.
Θ Αράχοβα κάνει ευχάριςτθ εντφπωςθ ςτον, από τθν
πεδιάδα τθσ Βοιωτίασ ερχόμενο, περιθγθτι, όχι μόνο λόγω
τθσ κακαρισ και όμορωθσ εμωάνιςθσ των ςπιτιϊν τθσ, αλλά
και λόγω τθσ γερισ και όμορωθσ διάπλαςθσ των κατοίκων
τθσ. Πόλισ μπικα ςτο χωριό ςυνάντθςα τρεισ κοπζλεσ, τόςο
όμορωεσ που ςπάνια τισ ςυνάντθςα αλλοφ ςτθν Ελλάδα.
Ππορεί να είναι οι Αραχοβίτεσ πράγματι ςλαβικισ
προζλευςθσ, όπωσ υποδθλϊνει το όνομα του χωριοφ, αυτό
όμωσ δεν είναι πλιρθσ απόδειξθ. Ππορεί όμωσ και εδϊ,
όπωσ ςυμβαίνει αναμωίβολα και ςε άλλα ςθμεία των
βουνϊν, να ζχουν διατθρθκεί απόγονοι των παλαιϊν
Φωκζων, πράγμα που δεν μπορϊ να το κρίνω εγϊ.
Υάντωσ, βρίςκουμε εδϊ τϊρα ζναν εντελϊσ ελλθνικό
τφπο ανκρϊπου, επιδζξιο, εργατικό, ζναν τφπο ανκρϊπου
που αςχολείται με επιμονι και επιτυχία κυρίωσ με τθν
γεωργία, παρόλο που λζγεται ςυχνά αδίκωσ το αντίκετο για
τουσ ςθμερινοφσ Ζλλθνεσ. *…+ »
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***
8. Ο Αμερικανόσ Bayard Taylor, ποιθτισ, κριτικόσ τθσ
λογοτεχνίασ, μεταωραςτισ και ταξιδιωτικόσ ςυγγραωζασ ςτο
βιβλίο του: “Greece and Russia”, New York 1859 γράωει:
«*…+ Εν τοφτοισ, ςε δυο ϊρεσ ωτάςαμε ςτο χωριό τθσ
Αράχοβασ, που είναι χτιςμζνο παρά πολφ γραωικά ςτθν
απότομθ βουνοπλαγιά, ςτο μζςο ενόσ τεράςτιου
αμωικεατρικοφ θμικυκλίου από αμπελϊνεσ ςε αναβακμοφσ.
Θ περιοχι ιταν ςχεδόν ολοκλθρωτικά εγκαταλειμμζνθ, με
τουσ κατοίκουσ να είναι ςτα χωράωια τουσ ι επάνω ςτο
βουνό με τα κοπάδια τουσ.
Ωςτόςο, οι ελάχιςτοι που είδαμε, επιβεβαίωςαν τθν
ορκότθτα του ιςχυριςμοφ ότι όντωσ ςτον Υαρναςςό, κακϊσ
και ςτισ πλαγιζσ του Ψαψγετου, μπορεί ακόμα να ανευρεκοφν
ίχνθ από το αρχαίο ελλθνικό αίμα. Εδϊ ηουν ακόμα οι
ωόρμεσ του Φειδία - ο ρωμαλζοσ τφποσ πλθβείου, αυτισ τθσ
εξευγενιςμζνθσ ομορωιάσ που τον εωοδίαςε με τα μοντζλα
των θρϊων, θμίκεων και κεοτιτων.
Σποιοδιποτε ξυπόλθτο κορίτςι, που γεμίηει τθ ςτάμνα του
ςτθν πθγι, κα μποροφςε να είναι μια Αωροδίτθ τθσ Πιλου,
ςε μια ανϊτερθ κοινωνικι ςωαίρα. Σ βοςκόσ που κοιμάται
πάνω ςε μια υπινεμθ πλαγιά κάτω από τα βράχια, είναι ιδθ
ζνασ Φαφνοσ του Υραξιτζλθ και ίςωσ ζνασ Κθςζασ ι ζνασ
Υερςζασ. και αυτά τα παιδιά δεν χρειάηονται παρά το
κζλγθτρο τθσ γφμνιασ για να αναδειχτοφν ςε Ζρωτεσ,
Γανυμιδεσ και Ψυχζσ.
Θ ςαωισ ςυμμετρία των χαρακτθριςτικϊν, το μικρό
μζτωπο, το βραχφ πάνω χείλοσ, το ςτρογγυλευμζνο πθγοφνι,
θ υπζροχθ αρμονία των άκρων και αυτό το τζλειο πλάςιμο
του κορμοφ, που οφτε αποκρφπτει οφτε επιδεικνφει
υπερβολικά τθ μυϊκι ανάπτυξθ, είναι όλα εδϊ - ζτςι που το
ςϊμα να μπορεί να ιδωκεί μζςα από τθ ςυγκάλυψι του.
* …+»
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***
9. Θ πριγκιπιςςα και λόγια Madame Dora d' Istria, ςτο
βιβλίο τθσ: “Excursions en Roumeli et en Moree”,
Zurich/Paris 1863 κατακζτει τα εξισ: «*…+ Σι ςυγγραωείσ που
υποςτθρίηουν τθν υπεροχι των Σκωμανϊν ςε ςχζςθ με τουσ
χριςτιανοφσ τθσ Ανατολισ, κα ζπρεπε να περάςουν μερικζσ
μζρεσ ςτθν Αράχοβα. Διζςχιςα όλθ μασ τθν Ιπειρο από τθν
Υετροφπολθ μζχρι θ Παςςαλία, από τθ Ράπολθ ωσ τθ Reval,
από τθν Σςτάνδθ ωσ το Οιβόρνο, από το Helsingfors ωσ τθν
Σδθςςό, από το Koenigsberg ωσ τθ Βενετία, και πουκενά δεν
ζχω δει ζναν τόςο προικιςμζνο πλθκυςμό όςο είναι οι
Αραχοβίτεσ.
Εδϊ είμαςτε ςτθν ίδια τθν εςτία τθσ ελλθνικισ ράτςασ,
αωοφ ς’ αυτά τα φψθ ο μφκοσ τοποκετεί τθν άωιξθ τθσ
Ξιβωτοφ του Δευκαλίωνα, του Ζλλθνα Ρϊε, φςτερα από ζνα
απ' αυτοφσ τουσ κατακλυςμοφσ που αναςτάτωςαν τον
πρωτόγονο κόςμο και των οποίων θ ανάμνθςθ διατθρικθκε
ςε όλεσ τισ παραδόςεισ. Θ οικογζνεια που διζωυγε από τισ
μεγάλεσ αυτζσ καταςτροωζσ, δεν μποροφςε να διαλζξει
καλφτερο τόπο διαμονισ.
Σι πζτρεσ του Υαρναςςοφ ιταν άξιεσ να δθμιουργιςουν
ζνα λαό προοριςμζνο ςε μια εξαιρετικι μοίρα. Επίςθσ, παρά
τισ τόςεσ καταςτροωζσ, κράτθςε καυμάςια τα ουςιϊδθ
χαρακτθριςτικά του: το ψθλό μζτωπο, τα ηωθρά και πλατιά
ανοιγμζνα μάτια προςτατευμζνα από ωρφδια - πολφ καμπτά
- το διάςτθμα ανάμεςα ςτα μάτια, αρκετά μεγάλο, που
παρουςιάηει μια ελαωρά κάμψθ ςτθ γραμμι τθσ μφτθσ, θ
οποία είναι ίςια ι λίγο καμπτι, το πάνω χείλοσ κοντό, το
ςαγόνι προεξζχον και καλά ςτρογγυλευμζνο, θ ωυςιογνωμία
εκωραςτικι, θ μζςθ ελεφκερθ, το γόνατο λεπτό, το χζρι και
το πόδι μικρά, θ γάμπα μυϊδθσ, θ κορμοςταςιά μεςαία.
Άλλωςτε, και ςτα μζρθ όπου ο ελλθνικόσ τφποσ ζχει ωκαρεί,
μασ είναι πάντα εφκολο να τον αναγνωρίςουμε. *…+»
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***
10. Ο Sir Thomas Wyse, Λρλανδόσ πολιτικόσ και διπλωμάτθσ
ςτο βιβλίο του: “Impressions of Greece”, London 1871,
ςθμειϊνει:
«*…+Υαραμείναμε επί μακρόν πάνω ς’ αυτό το λόωο, και
ςτθ ςυνζχεια ανθωορίηοντασ, ωτάςαμε ςε ςθμείο με
υψόμετρο μεγαλφτερο απ’ ό,τι είχα ανεβεί μζχρι τϊρα,
ϊςπου(ξάωνου) ςτθν κορυωι του ορεινοφ περάςματοσ, ςτθν
κορυωογραμμι του βουνοφ, ξεπρόβαλε το όμορωο χωριό τθσ
Αράχοβασ.
Ξατά τθ γνϊμθ μου είναι από εκείνεσ τισ τοποκεςίεσ ςτθν
Ελλάδα, όπωσ θ Ϊδρα και τα Ψαρά, που χωρίσ καμία αρχαία
ωιμθ ι αίγλθ, ζχουν αποκτιςει ι διατθριςει περιςςότερο
αρχαίο αίμα και πνεφμα. *…+»
***
11. Ο περίωθμοσ Γερμανόσ κλαςικόσ αρχαιολόγοσ H. G.
Lolling ςτο βιβλίο του: “Reisenotizen aus Griechenland 1876
und 1877”, Berlin αναωζρει τα εξισ:
« *…+ Θ Αράχοβα, που ωθμίηεται, τόςο για τουσ γεροφσ
αδφνατουσ άντρεσ και τισ εξίςου όμορωεσ γυναίκεσ, όςο και
για τθν κακαρότθτα των ελλθνικϊν τουσ, είναι και ο ςυχνά
αναωερόμενοσ ςτουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ τόποσ,
όπου ο Ξαραϊςκάκθσ το 1826 ϊκθςε τουσ 5.000 Ψοφρκουσ
του Πουςταωάμπεθ ςτθν πιο πάνω αωθγοφμενθ πράξθ
απόγνωςθσ που τουσ κόςτιςε τθ ηωι.*…+»
***
12. Ο Αμερικανόσ Denton J. Snider, ςυγγραωζασ,
παιδαγωγόσ και κριτικόσ λογοτεχνίασ, ζνασ από τα ιδρυτικά
μζλθ τθσ Φιλοςοωικισ Λζςχθσ του St. Louis, ςτο βιβλίο του:
“A Tour in Europe” γράωει με ενκουςιαςμό:
«*…+
Αράχοβα, 28 Μαρτίου 1879
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Πετά από δφο εβδομάδεσ παραμονισ ςτουσ Δελωοφσ,
επιςκζωτθκα για αλλαγι τθν Αράχοβα, θ οποία απζχει μόλισ
μιασ ϊρασ περπάτθμα. Θ πόλθ ζχει το δικό τθσ ξεχωριςτό
τρόπο ηωισ, ο οποίοσ μου προξζνθςε μια περίεργθ
ευχαρίςτθςθ. Δεν είναι ςφγχρονοσ αλλά αρχαίοσ, παρόλα
αυτά είναι ηωντανόσ και ζντονοσ.
Ρα τι ςθμαίνει για μζνα: μια αυκεντικά παλιά ελλθνικι
πόλθ, που όμωσ βρίκει από ηωντανζσ ανκρϊπινεσ
δραςτθριότθτεσ. Ψθ ωαντάηομαι να ζχει με κάποιον τρόπο
ανυψωκεί από τθν αρχαιότθτα, και να προςγειϊνεται για
εικοςιπζντε αιϊνεσ και να εγκακίςταται ςιμερα ςτον
Υαρναςςό, ακριβϊσ όπωσ ιταν τθν εποχι που ιδρφκθκε,
πριν από πολλά χρόνια, ανάμεςα ς’ αυτά τα βουνά.
Φαίνεται ότι τα βουνά και οι χαράδρεσ με τισ εςοχζσ και
τισ ςπθλιζσ τουσ αποτζλεςαν αςωαλζσ καταωφγιο, γι’ αυτοφσ
τουσ ανκρϊπουσ, και τουσ προςτάτευςαν από όλεσ τισ
ειςβολζσ και τισ επαναςτάςεισ που είχαν ςαρϊςει τα πεδινά.
Χυνολικά αποτελεί το πιο εντυπωςιακό ψιγμα αρχαιότθτασ,
που ζχω ςυναντιςει μζχρι ςιμερα ςτα ταξίδια μου.
Δεν είχα ποτζ ωανταςτεί ότι κα ζβλεπα το νεκρό ελλθνικό
λεξικό μου να απελευκερϊνεται ςε ηωντανό λόγο! και ότι
από το λεξικό το αρχαιολογικό με τισ τεράςτιεσ ποςότθτεσ
των
καλά
αποξθραμζνων,
τακτοποιθμζνων
και
ονοματιςμζνων ειδϊν, κα ξεπθδοφςε ξαωνικά ςε
ολοηϊντανθ πραγματικότθτα!
Είναι, πράγματι, ςυγκινθτικό να βλζπεισ το δαιδαλϊδεσ
ερμπάριο των κλαςικϊν ευρυμακϊν να ανκίηει ςτθν
κυριολεξία και να δίνει νζα άνκθ για ακόμα μια ωορά!
Φαντάςου με, ωίλε μου, να ζρχομαι πρόςωπο με πρόςωπο
με ομθρικά ι ίςωσ και με προ-ομθρικά ελλθνικά, ςτθ δικι
τουσ διάλεκτο, χαιρετϊντασ με ονόματα όπωσ: Σδυςςζασ,
Υάρθσ (Αλζξανδροσ), ναι, και με τθν Αωροδίτθ τθν ίδια. Δεν
πθγαίνω πίςω ςτθν αωετθρία; Ξι όμωσ, όλο αυτό που

314

ακοφγεται τόςο ονειρικό, είναι εδϊ το πιο ωυςικό πράγμα
ςτον κόςμο, ςτθν πραγματικότθτα είναι ζνα απλό
κακθμερινό και κοινότοπο ςυμβάν.
*…+
Αράχοβα, 31 Μαρτίου 1879
Ψι καυμάςια βουτιά μζςα ςτθν αρχαία ελλθνικι πθγι! Που
ωαίνεται ότι ςιμερα ςυνάντθςα ίχνθ του αρχαίου ελλθνικοφ
Πφκου, που ηει ακόμα ςτα χείλθ των ανκρϊπων. Ξαι ο
βάρδοσ ι ο ραψωδόσ του χωριοφ είναι ςίγουρα εδϊ, ςιμερα,
ζτοιμοσ να επαναλάβει όχι κάποιο επειςόδιο του Ψρωικοφ
Υολζμου, αλλά τθσ ςφρραξθσ με τουσ Ψοφρκουσ.
Ξάποιοσ κεωρεί τον εαυτό του ωσ τον απευκείασ απόγονο
του ομθρικοφ αοιδοφ, όπωσ του Φιμιου και του Δθμόδοκου
τθσ Σδφςςειασ. Χτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, πάντωσ, ο
ραψωδόσ ιταν μια γυναίκα, γνωςτι από παλιά ωσ θ
κεματοωφλακασ των μφκων, των παραμυκιϊν και των
αςμάτων τθσ αρχζγονθσ λογοτεχνίασ των ανκρϊπων.*…+
Αυτι ιταν, πράγματι, μια νζα εμπειρία τθσ αρχαίασ
ιςτορίασ που απεικονιηόταν εδϊ. Ζτςι, θ Αράχοβα κεωρεί τον
εαυτό τθσ καταδικαςμζνο, κακϊσ προχωρά το δρόμο τθσ με
θρεμία, με χαρά ναι, και μάλιςτα ςυχνά με πολλά χαροφμενα
πανθγφρια.
Ψθ ωαντάηομαι ςαν ζνα μικρό, πράςινο νθςί, απωκθμζνο
ςτισ πλαγιζσ του Υαρναςςοφ, που ζχει επιηιςει από το
ναυάγιο ενόσ κόςμου. Ξαι ζτςι ζχει κατά ζνα παράξενο τρόπο
διαςϊςει τθν αρχαία ιδζα του πεπρωμζνου, που είναι τόςο
βακιά ριηωμζνθ ςτθν αρχαία ελλθνικι ςυνείδθςθ, τθν οποία
πράγματι εδϊ είδε και προζβλεψε.
Θ ιςτορία ζχει αναωζρει το μεγάλο κατακλυςμό του
ελλθνικοφ κόςμου, αλλά εδϊ υπάρχει ζνα μικρό υπόλειμμα
που επιπλζει από το κολοςςιαίο ναυάγιο, αυτι θ Αράχοβα,
από το οποίο πρζπει να ωανταςτείσ ότι ζχει ξεπθδιςει και
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προςπακεί τϊρα να ηιςει τθ ηωι τθσ, τόςο παλαιά και
ταυτοχρόνωσ τόςο νζα.
Αράχοβα, 4 Απριλίου 1879
Υίςω πάλι ςτουσ Δελωοφσ ςτθν καλφβα του καλοφ γεροΥαραςκευά, του βετεράνου. Ζνιωςα μια νοςταλγία γι’ αυτό
το ςθμείο χκεσ, κακϊσ προςωζρει κάτι, που θ Αράχοβα δεν
μπορεί να παρζχει.
Εδϊ είναι το πραγματικό ναυάγιο τθσ αρχαιότθτασ,
ςπαςμζνο ςε ςυντρίμμια και ταπεινωμζνο ςτθ ςκόνθ τθσ γθσ .
παρόλα αυτά το πνεφμα των Δελωϊν μζςα από τα
κραφςματα ρίχνει μια γριγορθ ματιά προσ το μζλλον.
Ψο χτφπθμα τθσ Ποίρασ, που ζπλθξε εκείνθ τθν αρχαία
ηωι, δεν είναι απλϊσ αντιλθπτό, αλλά γίνεται και ζντονα
αιςκθτό ςε αυτόν τον τόπο. θ τραγωδία τθσ παλαιάσ Ελλάδασ
είναι εντυπωςιακά παροφςα και μπορεί να αναγνωςτεί μόλισ
μάκεισ τθ γραωι.
Ξαι αυτό είναι το αζναα επαναλαμβανόμενο ενδιαωζρον,
το ενδιαωζρον του τραγικοφ.
Σι Δελωοί και θ Αράχοβα αποτελοφν για μζνα δφο
κόςμουσ ι μάλλον καλφτερα δφο ςκθνζσ του ελλθνικοφ
κόςμου. Ππορϊ να περάςω από τθ μια ςτθν άλλθ μόλισ ςε
μίασ ϊρασ δρόμο. Ξαι οι δφο πόλεισ πρζπει να εκτιμθκοφν
ςωςτά και να διαδοκοφν. Γνωρίηεισ ότι ο Τμθροσ ζχει δφο
κόςμουσ, ζναν ανϊτερο, του Σλφμπου, των Κεϊν, και ζναν
κατϊτερο, γιινο, αυτόν των ανκρϊπων. Ζτςι ςυμβαίνει κι
εδϊ.
Σι κάτοικοι του χωριοφ Ξαςτρί (το ςφγχρονο όνομα των
Δελωϊν) αποτελοφν μια ταπεινι κοινότθτα, που ηει ζχοντασ
μιαν απορία ςχετικά με τθν πόλθ και τα ερείπιά τθσ. Είναι το
αρχαίο κζλυωοσ, εντόσ του οποίου προςπακϊ να
τοποκετιςω τθ ηωι τθσ Αράχοβασ. Ξαι οι δφο λοιπόν
ανικουν θ μία ςτθν άλλθ, τουλάχιςτον κατά τθ γνϊμθ μου.
Ζτςι, ςυχνά περνϊ και ξαναπερνϊ από τθ μια ςτθν άλλθ,
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κακϊσ κάκε μια μου προςωζρει το δικό τθσ ξεχωριςτό υλικό
για το οικοδόμθμά μου.
Υράγματι, θ Αράχοβα του ςιμερα που είναι οι προΔελωοί, ωανερϊνει το μπουμποφκι, από όπου άνκιςαν οι
Δελωοί ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ και μαηί μ’ αυτοφσ θ
πολιτιςμζνθ Ελλάδα.
Κα μποροφςα άραγε να ξανακάνω αυτά τα ερείπια να
βλαςτιςουν από τον αρχικό ηωντανό ςπόρο; Αυτό είναι το
πρόβλθμά μου, το οποίο με κρατά τόςο καιρό ς’ αυτζσ τισ
περιοχζσ του Υαρναςςοφ.
Ζχω αρχίςει να πιςτεφω ότι αυτό πρόκειται να είναι το
διακφβευμα όλθσ τθσ ευρωπαϊκισ μου περιοδείασ, το οποίο
μόλισ τϊρα αγγίηω και αντιλαμβάνομαι, αν και αρχικϊσ δεν
είχα κακόλου ςυνειδθτοποιιςει τζτοιο τζλοσ. *…+.»
***
Μετά και από όλεσ τισ παραπάνω αναωορζσ, τι χρεία
ζχουμε άλλων …μαρτφρων; Μποροφμε λοιπόν να
κατανοιςουμε για ποιο λόγο ο Fallmerayer, ο οποίοσ,
παρότι επιςκζωτθκε και ο ίδιοσ τουσ Δελωοφσ (το 1833), και
ςίγουρα κα πζραςε και από τθν Αράχοβα του Ραρναςςοφ,
όπωσ, εξάλλου, ζκαναν ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθωία,
οι ξζνοι περιθγθτζσ, εν τοφτοισ, ωρονίμωσ ποιϊν, ςιωπά
αναωορικά με τθν Αράχοβα Ραρναςςοφ.
Θ Αράχοβα Ραρναςςοφ, θ οποία κα ιταν ςίγουρα
«βοφτυρο ςτο ψωμί των ερευνϊν του», εάν διαπίςτωνε κάτι
που κα τον βόλευε ςτισ κεωρίεσ του, γίνεται γι’ αυτόν
αόρατθ και απλϊσ περιορίηεται ςτο να αναωζρει από τουσ
Δελωοφσ τα εξισ μόνο γενικόλογα:
«…Πία περιοχι, όμωσ, τα Βλαχοχϊρια κα τθν αναωζρω,
γιατί πιάνει όλα τα χωριά πίςω από τουσ Δελωοφσ ςτον
Υαρναςςό και τα ωαράγγια τθσ αρχαίασ περιοχισ τθσ
Δωρίδασ. Αυτό το άκουςε ο γράωων απ’ το ςτόμα ενόσ
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κατοίκου του Ξαςτριοφ, όπωσ ονομάηονται οι αρχαίοι Δελωοί
των Ευρωπαίων… ».
Εν κατακλείδι και ςυμπεραςματικά:
α)Στθ μεςθμβρινι πλευρά του Ραρναςςοφ υπιρξε
αδιατάρακτθ οικιςτικι ςυνζχεια από τθν αρχαιότθτα μζχρι
τισ μζρεσ μασ.
β)Θ ςλαβικι διείςδυςθ ςτα ανατολικά ιταν αμελθτζα και
δεν πρζπει να ςχετιςτεί με τθν ονοματοκεςία τθσ Αράχοβασ,
αλλά με αυτιν του Ηεμενοφ.
γ)Θ βλάχικθ παρουςία ςτον Ραρναςςό ιταν πιο
ςθμαντικι και πρζπει να ευκφνεται για τθν ονομαςία τθσ
Αράχοβασ Ραρναςςοφ.

318

Βιβλιογραφία
1.“Θ Ψοπωνυμιολογία και οι Εωαρμογζσ τθσ”, Ραφλου
Γεννθματά, Ζκδοςθ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, Ακινα
1984.
2.“Die Slaven in Griechenland”, Max Vasmer, Berlin 1941.
3.“Υερί τθσ καταγωγισ των ςθμερινϊν Ελλινων”, Λ. Φ.
Φαλλμεράυερ, Μετάωραςθ - Ραρουςίαςθ Κωνςταντίνοσ
ωμανόσ, Εκδόςεισ Νεωζλθ, 1984.
4.“Lexicon Palaeoslovenic Graeco - Latinum: emendatum
auctum”, Fr. Miklosich, 1862-1865.
5.“Οεξικόν Οατινοελλθνικόν”, Ερρίκου Ουλζριχου - Στεω.
Κουμανοφδθ, Εκδόςεισ Γρθγόρθ, Ακινα 1972.
6.“Ετυμολογικόν Οεξικόν τθσ Ξουτςοβλάχικθσ Γλϊςςθσ”,
Κωνςταντίνου Νικολαΐδθ, Εν Ακιναισ 1909.
7.“Οεξικό Αλβανοελλθνικό”, Κωνςταντίνου Γεωρ. Ραπαωίλθ,
Εκδόςεισ Μ. Σιδζρθ, Ακινα.
8.“Οεξικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ”, Λωάννου
Σταματάκου, Εκδόςεισ “Φοίνιξ” Ε.Ρ.Ε., Ακινα 1972.
9.“Ψα 150 ονόματα των οικιςμϊν τθσ Οφγκου (περιοχι
Φλϊρινασ - Ποναςτθρίου)”, Σωκράτθ Λιάκου, Κες/νίκθ.
10.“ΑΦΑΧΣΒΑ, Ψοπωνυμιογλωςςικά και άλλα”, Στάκθ
Αςθμάκθ, Εκδόςεισ “Συλλογζσ”, Ακινα 2006.
11.“Πετονομαςίεσ των χωριϊν τθσ Ελλάδασ” (2005),
Δθμιτρθ Λικοξόου (lithoksou.net).
12.“Σι Πθτροπόλεισ και θ διαςπορά των Βλάχων”, Αςτζριου
Λ. Κουκοφδθ, Εκδ. Ηιτροσ, Κεςςαλονίκθ 2000.
13.“Σι Βλάχοι ςτο Κεςςαλικό τον Ξάμπο”, Ομιλία - Άρκρο
του Αςτζριου Λ. Κουκοφδθ.
14.“ H Aρωμουνικι και αι μετά τθσ ελλθνικισ ςχζςεισ αυτισ”,
Αχιλλζα Λαηάρου, Aκινα 1983.
15. “Ψο Χρονικό του Πορζωσ”, από το Διαδίκτυο.
16.“Ψα Γιάννινα”, Κϊςτα Ν. Νικολαΐδθ, Εκδ. ''Δωδϊνθ'',

319

1995.
17. Οαογραωικά Ξοίμθςθσ Χερρϊν, Κ. Μποηιάρθ, 1979.
18.“Οεφκα” Ορεινισ Ναυπακτίασ (Λςτορικά ςτοιχεία), w.w.w.
19.“Θ Ελλθνικι Αρχαιότθτα : Υόλεμοσ - Υολιτικι Υολιτιςμόσ” των Δ. Λ. Κυρτάτα και Σ. Λ. άγκου, ςτο πλαίςιο
του Ρρογράμματοσ: “Αρχαιογνωςία και αρχαιογλωςςία ςτθ
Πζςθ Εκπαίδευςθ”. Λνςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν
*Μδρυμα Μανόλθ Τριανταωυλλίδθ+, ζκδοςθ “Βιμα τθσ
Ξυριακισ”.
20.“Θ οργάνωςισ τθσ Άνω Πακεδονίασ κατά τουσ Φωμαϊκοφσ
χρόνουσ”, ανακοίνωςθ - άρκρο το Δ. Κανατςοφλθ, από τον
τόμο “Ancient Macedonia”, ζκδοςθ Εταιρείασ Μακεδονικϊν
Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1970.
21.“Λςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ”, Τόμοσ Θϋ, Εκδοτικισ
Ακθνϊν Α.Ε.
22.“Ρεϊτερον Εγκυκλοπαιδικόν Οεξικόν Θλίου'', Τόμοι Κϋ,
ΛΔϋ, ΛΣΤϋ.
23.“Βίοι Υαράλλθλοι, Υελοπίδασ - Πάρκελλοσ”, Ρλουτάρχου,
Εκδόςεισ Ηιτροσ.
24.“ΞΩΦΛΑΞΘ ΦΩΧ ΛΟΑΦΣΡ (ΦΩΞΛΞΑ-ΑΨΨΛΞΣΒΣΛΩΨΛΞΑ)”,
Χαράλαμπου Ν. Ραπαλουκά, Κυριάκι Βοιωτίασ 2012.
25.“Voyage de la Grece”, F.C.H.L. Pouqueville, Paris 1826.
26.“A classical and topographical tour through Greece during
the years 1801, 1805 and 1806”, Edward Dodwell, London
1819.
27.“Λςτορία 2ου Χυντάγματοσ Υεηικοφ 1912-1913, 1918-1919,
1920”, Κλ. Μπουλαλά, Ακινα 1921 (αναωορά ςτο βιβλίο:
“Θμερολογιακζσ ςθμειϊςεισ από τθ ςυμμετοχι του ςτουσ
Βαλκανικοφσ πολζμουσ (1912-1913)”, Λωάννου Ακ. Ψυχογιοφ,
Επιμζλεια ζκδοςθσ Δθμ. Β. Γόνθ - Ακαν. Βελζτηα, Ακινα
1913.)
28.‘‘Ετυμολογικό Οεξικό των Ρεοελλθνικϊν Σικωνυμίων’’,
Τόμοσ Ρρϊτοσ, Χαράλαμπου Ρ. Συμεωνίδθ, Ζκδοςθ Κζντρου

320

Μελετϊν Λεράσ Μονισ Κφκκου, Λευκωςία - Κεςςαλονίκθ
2010.
29.Το Ρρόγραμμα τθλεπιςκόπθςθσ Google Earth w.w.w.
30.“Tα Πετόχια Γενίκιοϊ, Αγιαςμάτ(ι), Υροβίςτα τθσ Πονισ
Υαντοκράτοροσ Αγίου Τρουσ ςτθν περιοχι των Χερρϊν.”,
Λωάννθ Τςαροφχα - Νικόλαου Μπονόβα.
31.“Οειψίςτα-Αναςελίτςα. Τλεσ οι απόψεισ για τθν
ετυμολογικι προζλευςθ των δυο ιςτορικϊν ονομάτων τθσ
Ρεάπολθσ”, Ζρευνα, επιμζλεια Γρ. Χαρ. Κανδυλάπτθσ.
32.“Ψο τοπωνφμιον “Χιάτιςτα””, άρκρο του κακθγθτι
Ρανεπιςτθμίου Νικολάου Ψθμμζνου, ςτο Λεφκωμα του
Συλλόγου Σιατιςτζων Κεςςαλονίκθσ: “Χιατιςτζων Πνιμθ”,
1972.
33.“Υλεςίβιτςα Κυάμιδοσ Θπείρου «Ρυν Υλαίςιο». Πακρά
ιςτορικι διαδρομι. Υεριιγθςθ ςτουσ αγαπθμζνουσ χϊρουσ,
γενεαλογικζσ ρίηεσ αιϊνων”, Λωάννου Ραναγ. Ρζγκα, Ακινα
2006.
34.“Αμυγδαλιζσ Γρεβενϊν - Υικριβενίτςα”, Αργφριου Γ.
Καραλιόλιου, w.w.w.
35.“Λςτορία του Δεςποτικοφ Λωαννίνων” (Γκριτηοφνιςτα/
Κρετηοφνιςτα), Ρολιτιςτικι Ρφλθ Διμου Ηίτςασ, w.w.w.
36.“Ξοκκινοχϊρι και Χρίςοβο” του Διμου Αποδοτίασ
www.apodotia.gr
37.“Άκρθ Οάριςασ” Wikipedia w.w.w.
38.“Δαςερι, Δαργόνιςτα, Ρτρομπίτιςτα”, “Φλϊρινα” w.w.w.
39.“Ξαςτοριά, Φλϊρινα, Ξαλι Βρφςθ, Διποταμία,
Πεςόβραχοσ, Χιονάτο, Ξoμνθνάδεσ, Ξρυςταλοπθγι”,
“Ελλάδοσ Υεριιγθςισ” w.w.w.
40.“Ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ ςτα τοπωνφμια του
Ελλθνικοφ Χϊρου με κατάλθξθ -οβα, -οβο”, Στάκθ Αςθμάκθ,
Ακινα 2014.
41.“Grammatik der Serbo - Kroatischen Sprache” von A.
Leskien, Heidelberg 1914.

321

42.“Slavisches Etymologisches wörtbuch” von Erich Berneker,
Heidelberg 1924.
43.“Χυμπλιρωμα του Πεγάλου Οεξικοφ τθσ Ελλθνικισ
Γλϊςςθσ”, Henry G. Liddell - Robert Scott, Εκδότθσ Λωάννθσ
Σιδζρθσ, Ακινα.
44.“Χυνοπτικι Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ”, Γ.
Μπαμπινιϊτθ, Ζκδοςθ «Ψο Βιμα».
45.“Υεριθγθτζσ ςτο Υφκιο Λερό, ςτον Υαρναςςό και τα πζριξ
(Από το 10ο ζωσ και το 19ο αιϊνα)”, Τόμοσ Βϋ, Στάκθ
Αςθμάκθ (Υπό ζκδοςθ από το “Οαογραωικό Πουςείο
Αράχωβασ”).
46.“Σι ακτζσ τθσ Ουκίασ”, Freya Stark, Ζκδοςθ “Ωκεανίδα”,
Ακινα 2004.
47.“Λςτορικι Γεωγραωία τθσ Ανατολικισ Πακεδονίασ κατά
τθν αρχαιότθτα”, Δθμθτρίου Κ. Σαμςάρθ, Ζκδοςθ Εταιρείασ
Μακεδονικϊν Σπουδϊν, Κεςςαλονίκθ 1976.
48.“Απ’ τθν Υειρατεία ςτθν Αναγζννθςθ”, Μωνα Αιγιάλθ,
Εκδόςεισ “Υοιθτζσ - Δθμιουργία”, Ακινα 2015.
49.“Γραμματικι τθσ Οατινικισ Γλϊςςθσ”, Αχιλλζωσ Α.
Τηαρτηάνου, Ζκδοςθ ΟΕΣΒ, Ακινα 1954.
50.“Υερί Ξτιςμάτων”, Ρροκοπίου.
51.«Αββάκυροσ»,
Αγίου
Σωωρονίου
Ἱ εροςολφμων,
Επιμζλεια Γιάννθ Φουρτοφνα, Ζκδοςθ «Ξζντρου Υατερικϊν
Πελετϊν», Ακινα.
52. Εγκυκλοπαίδεια «Ιλιοσ», τόμοι, Ηϋ και ΛΕϋ.
53.«Ψο επίκθμα -sht ςτθν Αλβανικι και το μυςτιριο
τοπωνφμιο «Βράτηιςτα» ςτθ μεςόγειο Δακία» & «Σ Χλαβικόσ
εποικιςμόσ τθσ Ελλάδοσ (1, 2, 3.1, 3.2 και 4), w.w.w.
Smerdaleos.
54.«Κεοωάνουσ ἁμαρτωλοῦ μοναχοῦ καὶ θγουμἐνου τοῦ
ἀγροῦ και ὁμολογθτοῦ:
Χρονογραωία ἐτῶν ΦΞΘϋ ἀρχομζνθ ἀπό ἔτουσ
Διοκλθτιανοῦ ἕωσ δευτζρου ἔτουσ Πιχαιλ καὶ

322

Κεοωυλάκτου υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦτ’ ἔςτιν ἀπό ΕΨΣΗϋ ἔτουσ
τοῦ κόςμου ἕωσ ἔτουσ ΧΨΕϋκατά τοὺσ Ἀλεξανδρεῖσ, κατά δὲ
Φωμαίουσ ΧΨΞΑϋ.»
55.«Ψo DNA των Υελοποννιςιων «μίλθςε» - Ζρευνα
καταρρίπτει τθν κεωρία περί ςλαβικισ καταγωγισ»,
w.w.w.lifo.gr
56.«Πελζτθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ςτθ κζςθ τθσ
(προβλεπόμενθσ) Ηεφξθσ του Παλιακοφ κόλπου», του
κακθγθτι Κ. Χ. Μακρόπουλου.
57.“Souvenirs d' Orient”, Henri Cornille, Paris 1836.
58.“Reisen und forschungen in Griechenland”, H. N. Ulrichs
Bremen 1840.
59.“Voyage pittoresque en Grece et dans le Levant, fait en
1843-1844”. Etienne Rey, Lyon 1868.
60.“Voyage en Grece et dans le Levant, fait en 1843-1844”,
Αntoine Marie Chenavard, Lyon 1849.
61.“Voyage dans le Royaume de Grece”, Eugene Yemeniz,
Paris 1854.
62.“Hellas her monuments and scenery”, Thomas Chase
Cambridge 1863.
63.“Erinnerungen und eindrucke aus Griechenland”, Wilhelm
V. Vischer Basel 1857.
64.“Greece and Russia”, Bayard Taylor, New York 1859.
65.“Excursions en Roumeli et en Moree”, Madame Dora d'
Istria Zurich/Paris 1863.
66.“Impressions of Greece”, Sir Thomas Wyse, London 1871.
67.“Reisenotizen aus Griechenland 1876 und 1877”, H. G.
Lolling, Berlin.
68.“A Tour in Europe”, Denton J. Snider, , St Louis 1907.
69. “An Etymological Dictionary of Pre Thirteenth - Century
Turkish”, Sir Gerard Clauson, Oxford at the Clarendon Press,
1972.

323

324

