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Αντικείμενο της διατριβής που ακολουθεί είναι η γλωσσολο
γική μελέτη των τοπωνυμίων της περιοχής Ζαγορίου: Με βάση το
υλικό που συγκεντρώθηκε ανιχνεύονται οι επιδράσεις διαφόρων
λαών και φύλων στην περιοχή.
Τα βασικά κίνητρα που με οδήγησαν στην πραγματοποίηση της
έρευνας ήταν: α) το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα τοπωνύμια,
όχι μόνο από γλωσσική άποψη, και β) η διάσωση του τοπωνυμικού
θησαυρού της περιοχής. Είναι γεγονός ότι η ερήμωση που παρου
σιάζει σήμερα το Ζαγόρι —σε ορισμένες περιπτώσεις σε επικίν
δυνο βαθμό—οδηγεί και στην εγκατάλειψη των χρήσεων γης. Αυτό
το τελευταίο και οι προοπτικές,που κάθε άλλο παρά αισιόδοξες
είναι,νομίζω ότι δικαιολογούν το φόβο πως θα εγκαταλειφθεί
και θα ξεχαστεί, αργά ή γρήγορα, κι ένας μεγάλος αριθμός το
πωνυμίων.
Το κεφάλαιο της Εισαγωγής περιλαμβάνει τέσσερα υποκεφάλαια.
Στο πρώτο γίνεται μια γεωγραφική εξέταση του Ζαγορίου με ανα
φορές στη μορφολογία του εδάφους, στη χλωρίδα/ στην πανίδα,
στο κλίμα και στους κατοίκους της περιοχής. Στο δεύτερο γίνε
ται μια ιστορική επισκόπηση της περιοχής με βάση τα αρχαιολο
γικά δεδομένα και τις μνείες των πηγών. Στο τρίτο υποκεφάλαιο
δίνονται, συνοπτικά, στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος του Ζα
γορίου τόσο στη φωνητική όσο στη μορφολογία και στην παραγωγή.
Στο τέταρτο και τελευταίο υποκεφάλαιο της Εισαγωγής γίνεται
λόγος για τις μεθοδολογικές αρχές, τα προβλήματα, την κατάτα
ξη των τοπωνυμίων του Ζαγορίου και δίνονται ορισμένα στοιχεία
για τους λαούς και τα φύλα που συντέλεσαν στη δημιουργία των
τοπωνυμίων της περιοχής.
Το κυρίως τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει τα τοπωνύμια του
Ζαγορίου τα οποία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: στα Ελληνόθετα (=Ε·), στα Ξενόθετα (=3.) και στα Υβρίδια (=Υ.). Η κα
τανομή των τοπωνυμίων στις δύο πρώτες κατηγορίες, που είναι
και οι μεγαλύτερες (η κατηγορία των Υ δεν συγκεντρώνει περισ
σότερα από 10 λήμματα), γίνεται με βάση τους ελληνόφωνους ή

- Χ ; ξενόφωνους ονοματοθέτες τους (βλ. Εισαγωγή, σ. 50 κεξ.). Πα
ράλληλα, μέσα σε καθεμιά από τις κατηγορίες των Ε. και των
Η. τοπωνυμίων, δημιουργούνται υποκατηγορίες, ανάλογα με την
ετυμολογική προέλευση των προσηγορικών απ'όπου σχηματίζον
ται τα τοπωνύμια.
Κάθε τοπωνυμικό λήμμα περιλαμβάνει: τον αποκαταστημένο
φωνητικά τύπο του, τη φωνητική απόδοση του τοπωνυμίου καθώς
και (σε συντομογραφία) το χωριό στην κοινοτική περιοχή του
οποίου συναντιέται το τοπωνύμιο. Δίνεται επίσης η περιγραφή
της θέσης στην οποία αναφέρεται το τοπν. με βάση τις πληρο
φορίες των κατά τόπους πληροφορητών, η ετυμολογική εξέταση
του τοπν. και,συνήθως, άλλα τοπωνυμικά παραδείγματα της ίδιας
ετυμολογικής αρχής από τον ελληνόφωνο και τον ξενόφωνο χώρο.
Ας σημειωθεί εδώ πως στα προσηγορικά ή στα τοπωνύμια που συ
ναντιούνται σε άλλες περιοχές, τα οποία αναφέρονται με την
ευκαιρία των τοπωνυμίων του Ζαγορίου, διατηρείται η ορθογρα
φία των πηγών.
Stil συνέχεια δίνονται οι Γενικές Παρατηρήσεις, πίνακες λέ
ξεων, πραγμάτων κλπ. καθώς και τοπωνυμικοί χάρτες.
Στην εργασία εξετάζονται τα τοπωνύμια που είναι σε χρήση
σήμερα από τους Ζαγορήσιους. Για τη συλλογή τους χρειάστηκαν
τέσσερις συστηματικές περιοδείες κατά τους θερινούς μήνες
των ετών 1977, 1978, 1980 και 1982, που κάλυψαν και τα 42
χωριά της περιοχής, καθώς και πολυάριθμες μεμονωμένες επι
σκέψεις. Το τοπωνυμικό υλικό, του οποίου η συλλογή έγινε με
τη βοήθεια μαγνητοφώνου, προέρχεται από ανθρώπους που ήταν
σε θέση να δώσουν ακριβείς πληροφορίες τόσο για τη φωνητική
των τοπωνυμίων και την περιγραφή των θέσεων όσο, πολλές φο
ρές, και για την αιτία που προκάλεσε την ονομασία των τοπο
θεσιών (άτομα συνήθως μεγάλης ηλικίας, τσομπάνοι, αγροφύλα
κες, δάσκαλοι, γραμματείς κοινοτήτων κλπ.)*

* Αισθάνομαι την υποχρέωση να μνημονεύσω και να ευχαριστήσω ΜΙ απο εδώ
τουε Βασικοΰε πληροφορητέε μου που με προθυμία, φιλο'ξενα αισθη'ματα και
αγάπη με Βοήθησαν στη συγκέντρωση το'σο των τοπωνυμίων του Ζαγορίου ο'σο
και των σχετικών τοπωνυμικών πληροφοριών χωρίε τιε οποίες η παρούσα έργα-
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Παρά τ ι ς
που

ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν ε ς π ε ρ ι ο δ ε ί ε ς η συλλογή των τοπωνυμίων

έχουν καταγραφεί δ ε ν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Ωστόσο έ χ ε ι

συγκεντρωθεί

ο μεγαλύτερος αριθμός των τοπωνυμίων του Ζαγορίου,

τ έ τ ο ι ο ς που ε π ι τ ρ έ π ε ι την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ο τ ρ ό 
πος της συλλογής και η επιλογή των πληροφορητών δ ί ν ο υ ν , ν ο μ ί ζ ω ,
το πλεονέκτημα να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι στην εργασία υλικό από "πρώτο
χέρι",

με την ακριβή φωνητική απόδοση των τοπωνυμίων και την

περιγραφή των τοποθεσιών,
για

την ορθή ετυμολόγηση

μο Μενάρδο (Κύπρος 318)

σ τ ο ι χ ε ί α τα ο π ο ί α ε ί ν α ι απαραίτητα
του σ χ ε τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ , αφού κατά τον Σ ί -

" . . . οιαδήποτε ετυμολογία διαμαχόμένη

προς την φωνητικήν απόμενε ι πάντοτε α υ θ α ί ρ ε τ ο ς , όσον ευφυώς και
αν δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι
" ε ί ν α ι φανερόν ότι
τοιαύτη μ ε λ έ τ η ,

κ α τ ' ά λ λ ο ν τρόπον" και αλλού

(ό.π.

315-316)

η κυριωτάτη β ά σ ι ς , όπου δύναται ν α στηριχθή

ε ί ν α ι η επί τόπου παραδεδομένη προφορά".

σία θα ήταν τουλάχιστο ελλιπής. Αναφέρω τους κυριο'τερους απ'αυτούς με την
αλφαβητική σειρά των χωριών: Αγ. Μηνάς: Αθ. Κόλακες ( t ) , Χαρίσης Μπακο'λας,
Αρτσυστα:Κων. Πρίτσος, Πε'τρ. Οικονόμου, Βίτσα: Ευστ. Βασδέκης ( t ) , Βιτσικό:
Βιργ. Καρποΰζη ( f ) , Κων. Μουδοπουλος ( t ) 5 Βοβουσα: Απ. Τσαρουχάς ( t ) , Χρο'νης Δροΰγιας, Βραδέτο: Πολύκαρπος Μυριουνης (f),

Κ. Βασδέχης, Γρεβενι'τι:Ιω.

Ράπτης, Δεμάτι: παπα-Κώστας Παπακώστας ( t ) , Ιω. Μάνθος, Δόλιανη: Χρ. Εξαρχόπουλος, Κ. Μανθοπουλος, Δραγάρι: Ηλ. Καραγυάννης, Φιλημων Σπυρο'πουλος
Ι τ έ α : Ιω. Έξαρχος, Γ. Τσιατουρας, Καβαλάρι: Αντ. Φωτιάδης, Καλοτά: Κ. Κασιουρας, Δ. Σακελλαρίου, Καμίνια: Βασ. Βλαχόπουλος, Καπέσοβο: Ευρ. Βουλο'δημος, Ελευθ. Δούκας, Κουκούλι: Κ. Λαζαρίδης, Λάιστα: Απ.Πιπίκος ( t ) , Αθ.
Τζίμας, Θ. Τσουμάνης, Λεσινίτσα: Μ. Κουνάβος ( t ) , Ν. Εξάρχου ( t ) , Λιασκοβέτ σ ι : Γ. Γκεγκόπουλος, Μακρινή: Γ. Ζιαμπίρης ( t ) , Απ. Κοκορδάτος, Μαναση:
Ιω. Ματσοπουλος, Μεσοβοΰνι: Γρηγ. Κωστόπουλος, Αλέξ. Κοντονάσιος, Μονοδέντ ρ ι : Ιω. Παλάσκας, Μπάγια: Ευσέβεια Βελέντζα ( t ) , Απ. Δέρβας ( t ) , Γρηγ.
Γκρουϊδης ( f ) , Μπούλτση: Αγησ. Ξινο'ς, Βασ. Δεματάτης, Νεγάδες: Μιχ. Στέφας,
Ντοβρά: Δημ. Οικονόμου, Αλ. Μαρουτσης, Ντομπρινοβο: Αναστ. Παπανικολάου,
Γ. Μπουλτης, Ντρεστενίκο: Δημ. Παπαλεοντίου ( t ) , Κίμων Φάφας, Πάπιγκο: Αν
δρομάχη Χριστοδούλου,

Ιω. Παπαϊωάννου, Πέτρα: Άγγ. Δελαγγέλης,

Σκαμνέλι:

Δημ. Δερέκας, Κάτω Σουδενά: Δημ. Ντάμης ( t ) , Δημ. Κυριτσης, Πάνω Σουδενά:
Κουσουρης, Πην). Σαρδέλλα, Στολοβο'; Δημ. Παπαβασιλείου, καπα-Στέφανος Τσαπίλης, Τζοντιλα: Απ.Κωστάκης, Τσεπέλοβο: Χρ. Βλαχο'πουλος, Τσερνέσι: Γ. Δοβόνης, Θωμάς Οικονόμου, Φλαμπουράρι: Κ. Μπαϊρακτάρης, Φραγκάδες: Ιω. Οικονομίδης, Αθ. Σακελλαρίδης.
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Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω και από τη θέση αυτή τις
θερμές ευχαριστίες μου προς τον επιβλέποντα καθηγητή Κων/νο
Μηνά καθώς και προς τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
Μ. Κορδώση και Ελ. Κίγκα για τις χρήσιμες παρατηρήσεις, υπο
δείξεις και διορθώσεις που μου έκαναν κατά τη διάρκεια του
τελικού σταδίου της διατριβής μου.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Κέντρο Ερευνών Ζα
γορίου το οποίο ανέλαβε τα έξοδα δακτυλογράφησης της διατριβής
καθώς και το Παν/μιο Ιωαννίνων για τη φωτοεκτύπωση, σελιδοποί
ηση κλπ. της παραπάνω εργασίας στο τυπογραφείο του Παν/μίου.
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τοτιν.
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τσέχ.
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υποκορ.
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Αρτσ.
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*

τοπωνύμιο (-La)
τουρκικό(ς)
τσέχικο(ς)
υδρωνύμιο
υποκοριστικό(ς)
φυτώνυμο

Άγιος Μηνάς
Αρτσίστα (Αρίστη)*
Βίτσα
Βιτσικό (Βίκος)
Βοβούσα
Βραδέτο
Γρεβενίτι
Δεμάτι
Δόλιανη
Δραγ άρι (Καστανών)
Ιτέα
Καβαλάρι
Καλοτά
Καμίνια(Ανθρακίτης)
Καπέσοβο
Κουκούλι
Κάτω Σουδενά (Κάτω Πεδινά)
Αάιστα
Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι)
Λιασκοβέτσι (Λεφτοκαρυά)
Μακρινή (Μακρινό)
Μανασή
Μεσοβούνι
Μονοδέντρι

Μέσα σε παρένθεση αναφέρονται τα σημερινά επίσημα ονόματα
των χωριών.

- XVIII -

Μπούλτση (Ελάτη)
Μπάγια (Κήποι)
Νεγάδες
Ντοβρά (Ασπράγγελοι)
Ντομπρίνοβο (Ηλιοχώρι)
Ντρεστενίκο (Τρίστενο)
Πάπιγκο
Πέτρα
Πάνω Σουδενά (Άνω Πεδινά)
Σκαμνέλι
Σοποτσέλι (Δίλοφο)
Στολοβό (Διπόταμο)
Τζοντίλα (Δύκορφο)
Τσεπέλοβο
Τσερβάρι (Ελαφότοπος)
Τσερνέσι (Ελατοχώρι)
Φλαμπουράρι
Φραγκάδες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Akademia e ShkencavefFjalor

Αμάντου, Γλωσσ. Μελ.
Amantos

Αμάντου, Σλάβου

Αναγνωστοπούλου, Ζαγόρι

Αναγνωστοπούλου, Ονόματα

Αναγνωστοπούλου, Συμβολή

Αναγνωστοπούλου, Ανάλεκτα
Ανδριώτη, Συντ. και μορφ.

: Akademia e Shkencave e rps
Shgipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë,Pjalor
i gjuhës se sotme Shqipe ,Tirane 1980.
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ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

1.1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1.11

Μορφολογ ία του εδάφους - Χλωρίδα - ΙΙαν ύδα

Η π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ Ζαγορίου β ρ ί σ κ ε τ α ι Β_ΒΔ των Ιωαννίνων κ α ι ε κ 
τ ε ί ν ε τ α ι σε μ ι α ε π ι φ ά ν ε ι α 1002 τετραγωνικών χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν

.

Για

την ο ρ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σε γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς : α) φ υ σ ι κ α ό ρ ι α , όπως η κορυφογραμμή του Μ ι τ ο ι κ ε λ ί ο υ

2
(υψόμετρο 1310 μ. )

στα ΝΔ κ α ι ο ποταμός Αώος που σ υ μ π ί π τ ε ι στο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο τμήμα
του με τ α β ό ρ ε ι α σύνορα τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς

(με υψόμ. από 950 μ. σ τ ο

χωριό Βοβούσα, 750 μ. προς Β τ ο υ χ ω ρ ι ο ύ Λάιστα μ έ χ ρ ι
Β του χωριού Δεσινίτσα)

600 μ . π ρ ο ς

κ α ι β) τ ε χ ν η τ ά ό ρ ι α , δ η λ . έργα τ ο υ α ν 

θρώπου, όπως η ε θ ν ι κ ή οδός Ι ω α ν ν ί ν ω ν - Κ ό ν ι τ σ α ς , από τη δ ι α κ λ ά δ ω 
ση τ η ς προς το χωριό Ντοβρά ως τη διακλάδωση τ η ς π ρ ο ς τ ο χ ω ρ ι ό
Μεσοβουνι, ό ρ ι α που συμπληρώνονται από τα σύνορα των κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν
π ε ρ ι ο χ ώ ν των χωριών Μ ε σ ο β ο υ ν ι , Ά γ ι ο ς
Βοβούσα, Φλαμπουράρι, Γ ρ ε β ε ν ί τ ι ,

Μηνάς, Πάπιγκο προς ΒΔ κ α ι

Ν τ ρ ε σ τ ε ν ί κ ο , Πέτρα κ α ι Δεμάτι

προς Α και ΝΑ.
Με βάση τη γεωγραφική θέση η π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ Ζαγορίου δ ι α κ ρ ί ν ε 
τ α ι σε 3 μ έ ρ η : α) το Δ υ τ ι κ ό Ζαγόρι

(Μεσοβουνι, Α γ ι ο ς Μηνάς, Αρ-

τ σ ί σ τ α , Β ι τ σ ι κ ό , Π ά π ι γ κ ο , Τσερβάρι κ α ι , κατά τη γνώμη μ ο υ , τα
Πάνω κ α ι Κάτω Σουδενα)
β) το Ανατολικό Ζαγόρι ή Βλαχοζαγορο 3
(Δεσινίτσα,

Ν τ ο μ π ρ ί ν ο β ο , Λάιστα, Βοβούσα, Φλαμπουράρι,

τ ι , Μακρινή, Δραγάρι κ α ι Δόλιανη)
Βοινίκο

Γρεβενί

κ α ι γ) τ ο Κ ε ν τ ρ ι κ ό Ζαγόρι

ή

με τ α υ π ό λ ο ι π α χ ω ρ ί α . Με βάση τ α γλωσσικά δ ε δ ο μ έ ν α τ ο

1.

Γ ι α την έκταση τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ τα σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ Λεξ. ΔΚ0Ε.

2·

Τα σ τ ο ι χ ε ί α

που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ εδώ π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από το χάρτη τ η ς Γ.Υ.Σ ^ Γ ε 

ωγραφική Υπηρεσία Σ τ ρ ά τ ο υ ) σε κλίμακα 1 : 5 0 . 0 0 0 .
3.

Απο την π ε ρ ι ο χ ή Ζ α γ ο ρ ί ο υ ο Π. Α ρ α β α ν τ υ ό ς (Μονογραφία ι ε ρ ύ Κουτσοβλάχων,
εν Α θ ή ν α ι ς 1 9 0 5 , 4 9 ) σ η μ ε ι ώ ν ε ι
ών:

"Δραγάρι 60, Γ ρ ε β ε ν ί τ ι

τ ο ν παρακάτω α ρ ι θ μ ό αρομούνικων

1 4 4 , Μακρίνο 6 2 , Τ σ ε ρ ν έ σ ι

Λάιστα 2 6 7 , Παλιοχώρι Λάιστας 5 1 , Λ ε σ ι ν ί τ σ α
1042 ο ι κ ο γ ε ' ν ε ι ε ς
4.

οικογενει

1 3 9 , Βοβούσα 4 2 ,

1 3 9 , Ντομπρίνοβο 1 3 8 " , δ η λ .

Αρομούνων.

Το όνομα π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς που έ σ τ ε λ ν α ν τα χωριά στην Κων/
πόλη μ ε τ ά το 1 4 3 0 , ο ι ο π ο ί ο ι ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ν β ο ϋ ν ί « η δ ε §
από το βουλγ. v o j n i k

" ο π ο λ ε μ ι σ τ ή ς " , απ'ο'που κ α ι το τ ο υ ρ κ . voynuk " η υ 

π η ρ ε σ ί α ανώτερου α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ " ( β λ . M i k l o s i c h
Steuerwald 993).

λ έ ξ η που π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι

3 9 3 ' Vasmer, REW I 2 0 5 '
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Ζαγόρι δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι σε ελληνόφωνο

(Δυτικό και Κ ε ν τ ρ ι κ ό Ζαγόρι)

και σε βλαχόφωνο (Ανατολικό Ζαγόρι) με την π α ρ ο υ σ ί α των Βλάχων
(Αρομούνων)

αλλού π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο και αλλού λ ι γ ό τ ε ρ ο έντονη

γ α ρ ι , Δολιανη)

(Δρα-

.

Εκτός των τ ρ ι ώ ν αυτών περιοχών υ π ά ρ χ ε ι και μ ι ά ομάδα χωριών
στο ΝΑ άκρο του Ζαγορίου που την αποτελούν τα χ ω ρ ι ά : Ν τ ρ ε σ τ ε ν ί κ ο , Ι τ έ α , Πέτρα, Δεμάτι και Καβαλάρι. Τα παραπάνω χ ω ρ ι ά , μ ο λ ο ν ό τ ι
α π ο τ ε λ ο ύ ν γεωγραφική σ υ ν έ χ ε ι α του Ανατολικού (βλαχόφωνου) Ζαγο
ρ ί ο υ , ε ί ν α ι ελληνόφωνα και παρουσιάζουν έ ν τ ο ν η α λ β α ν ι κ ή ε π ί δ ρ α τ
ση στα τοπωνυμία τ ο υ ς .
Το Ζαγόρι π ρ έ π ε ι ν α θεωρηθεί ως η ο ρ ε ι ν ό τ ε ρ η π ε ρ ι ο χ ή της Η
π ε ί ρ ο υ με υψόμετρο που κ υ μ α ί ν ε τ α ι από 500 μ.

(η κ ο ί τ η των π ο τ α 

μών Βοϊδομάτη κ α ι του Ζ α γ ο ρ ί τ ι κ ο υ στη συμβολή τ ο υ με τη Βάρδα)
μ έ χ ρ ι τα 2497 (η ψηλότερη κορυφή τ η ς Γ κ α μ ή λ α ς ) . Χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι
από πολύ ψηλά και απότομα

βουνά, γυμνά στο Δ υ τ ι κ ό , αλλά με π υ 

κνή βλάστηση στο Κ ε ν τ ρ ι κ ό και Ανατολικό Ζ α γ ό ρ ι . Το 70% π ε ρ ί π ο υ
τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς έ χ ε ι κλίση πάνω από 30%, ενώ ο ι ε κ τ ά σ ε ι ς με κ λ ί σ ε ι ς
κάτω του 10% ε ί ν α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς .

Ανάμεσα από τ α αλλεπάλληλα

βουνά και υψώματα σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι μ ι κ ρ έ ς κ ο ι λ ά δ ε ς και κ ά μ π ο ι , ό π ω ς :
α) ο κάμπος κ ο ν τ ά στη Ντοβρά

β) ο κάμπος ανάμεσα από τα χωριά

Πάνω Σουδενά, Κάτω Σουδενά και Τσερβάρι

γ) ο κάμπος της Βίτσας

(που ε ί ν α ι σ υ ν έ χ ε ι α του προηγούμενου προς ΝΑ)

δ) το ε κ τ ε τ α μ έ ν ο

ο ρ ο π έ δ ι ο των Ρ ι ζ ι α ν ώ ν (από τη Τ ζ ο ν τ ί λ α μ έ χ ρ ι την Μπάγια και από
την Μπούλτση μ έ χ ρ ι τ ι ς Φραγκάδες) κ λ π .
Το Ζαγόρι ε ί ν α ι π λ ο ύ σ ι ο σε ν ε ρ ά , αλλά ο ι α π ό τ ο μ ε ς π λ α γ ι έ ς
των βουνών του δ ε ν ε π ι τ ρ έ π ο υ ν την α ξ ι ο π ο ί η σ η τ ο υ ς . Τα ν ε ρ ά από
τ ι ς π ο λ υ ά ρ ι θ μ ε ς π η γ έ ς , τ ι ς βροχοπτώσεις και τ ο λ ε ι ώ σ ι μ ο του χ ι ο 
ν ι ο ύ συγκεντρώνονται σε τ ρ ε ι ς μεγάλους π ο τ α μ ο ύ ς : τον Αώο, τον

1.

Ας σημειωθεί εδώ ότι
y\umo<. ^ '
, Γ , » μ ς να υποδιαιρέσουμε τη βλαχόφωνη
. „«ο ίμηματα: a) ta χωριά Λάιστα, Ντομπρίνο?>ο, Αεοινίτσα και
β) τα μκόλοιια χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου, αφού, ποτά γενική ομολο
γία, où βλαχέφωνοι της μ tas uer.it.oxns àe<> καταλαβαίνουν τι.υε βλαχοφωνουε
τπδ άλληδ· Αχομη «αι. (ας repós τη σωματική διάπλαση και τα χο-ρακτηριστικά
του προσώπου μπορούν να δΐΓ.>φι.θοΰν οι κάτοικοι, του προίτου τμτΐ.ιατος (κον
τοί και· μελαχρινοί) από ;υυς κατοίκου«, του δευτέρου τμήματος (ξανθοί,
ψηλοί με γαλανά μάτια).
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παραπόταμο του Βοϊδομάτη και τη Βάρδα, που, μαζί με τον Ζαγορίτικο και τον Μετσοβίτικο (από ΒΑ), αποτελούν την αρχή του Αράχθου.
Τρεις τύποι εδαφών εμφανίζονται στην περιοχή: α) εδάφη συνή
θως άγονα που προέρχονται από αποσάθρωση ασβεστόλιθων β) εδάφη
γονιμότερα που προέρχονται από σχιστολιθικά πετρώματα και γ) ε
δάφη που αποτελούνται από αλλουβιακές αποθέσεις .
Εκτός από το Δυτικό, το υπόλοιπο Ζαγόρι σκεπάζεται από ωραι
ότατα δάση, όπου κυριαρχεί η οξιά, το έλατο, το πεύκο και η βα
λανιδιά (που είναι γνωστή με τα τοπικά ονόματα ντούσκο ή δέντρο).
Από τη συνολική έκταση της περιοχής, οι δασικές εκτάσεις καλύ
πτουν περίπου 50%, OL βοσκότοποι το 41% και η γεωργική γή το 3%.
Απόρροια αυτής της κατανομής είναι ότι οι δασικές και κτηνοτρο
φικές δραστηριότητες αποτελούν την κύρια απασχόληση και τη βασι
κή πηγή εισοδήματος.
Αποτέλεσμα των μεγάλων βροχοπτώσεων και του ανοίγματος της
υψομετρικής διαφοράς (2000 μ. περίπου) είναι η πλουσιότατη χλωριδα. Movo στη χαράδρα του Βίκου ο καθηγητής Κ. Γκανιάτσας δια
πίστωσε την ύπαρ£η 219 φυτικών ειδών. Υπάρχουν τρείς ζώνες βλά
στησης. Σε χαμηλά υψόμετρα επικρατούν αειθαλή πλατύφυλλα δέντρα
και κυρίως το πουρνάρι και η ερείκη. Σε μεσαία υψόμετρα επικρα
τούν πλατύφυλλα και κυρίως μαύρη πεύκη, ελάτη, χνοώδης δρυς και
oEi-ά. Σε μεγάλα τέλος υψόμετρα επικρατεί αλπική ζώνη που καλύ
πτεται με χλόη.
Το ίδιο πλούσια με τη χλωρίδα είναι και η πανίδα της περιοχής
που προστατεύεται στα απότομα βραχώδη υψώματα (αγριόγιδο κλπ.)
ή στα πυκνά δάση (λύκος, αρκούδα, ελάφι κλπ.).

1.

Ετσι, χαρακτηρίζονται τα εδάφη που προέρχονται από προσχώσεις.

2.

Κ. Γκανιάτσα, "Βοτανικοί έρευναι επί της χαράδρας του Βίκου." HE 20
(1971) 251-275' ας σημειωθεί πως στον παραπάνω αριθμό περιλαμβάνονται
φυτά που συλλέχτηκαν μόνο σε μια εποχή, δηλ. στο τέλος της άνοιξης, χω
ρίς ο καθηγ. Γκανιάτσας να εξαντλήσει την έρευνα σε επικίνδυνα διάσελα
η σε απρόσυτα οροπέδια. Ενδεικτική για την πλούσια χλωρίδα της περιοχής
είναι και η φυτολογικη συλλογή του συνταξιούχου δάσκαλου, λαογράφου και
μελετητή της περιοχής Κώστα Λαζαρίδη στο χωριό Κουκούλι Ζαγορίου.
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Τα χωριά του Ζαγορίου είναι, κτισμένα σε υψόμετρο από 620 μ.
(Άγιος Μηνάς) μέχρι 1340 μ. (Βραοέτο) και με τέτοιον τρόπο που
να εξασφαλίζονται δύο προϋποθέσεις: α) η ασφάλεια που τη βρί
σκουν πάνω ή πίσω από τα βουνά, μακριά από τους δρόμους και τα
περάσματα και β) το νερό" όλα σχεδόν τα χωριά του Ζαγορίου ανα
πτύσσονται γύρο από μιά πηγή. Γι'αυτό χαρακτηριστικό για τα πε
ρισσότερα χωριά είναι το μεσοχώρι με τη βρύση και τον πλάτανο.
1.32

Το κλίμα

Το κλίμα της περιοχής του 2αγορίου είναι μια μετάβαση από το
ήπιο μεσογειακό κλίμα των παραθαλάσσιων περιοχών προς το μεσευρωπαϊκό με τραχύ χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι είναι ζεστό με δρο
σερές νύχτες. Ισως σ'αυτή τη μεταβατική κλιματολογική ιδιομορ
φία να οφείλεται και η πλούσια βλάστηση της περιοχής. Χαρακτη
ριστικές είναι επίσης οι πολλές βροχοπτώσει ς - το ύφος της βρο
χής σε ετήσια βάση ξεπερνάει το 1,20 μ. και οι μέρες βροχής τις
140 - οι οποίες έχουν την τάση να διανέμονται ομοιόμορφα σ'όλη
τη διάρκεια του χρόνου, εκτός από τους θερινούς μήνες. Το θερμομετρικό άνοιγμα είναι μεγάλο. Κατά το χειμώνα πνέουν συχνά βό
ρειοι παγεροί άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία κατεβαίνει πολλές φορές
μέχρι και -2 0 .
1.13

Οι κάτοικοι

0 μόνιμος πληθυσμός της περιοχής του Ζαγόριου,σύμφωνα με την
απογραφή του 1981, είναι 5625 άτομα, ενώ στην πραγματικότητα δεν
2
,
.
πρέπει να ξεπερνάει τις 3000 άτομα . Η μείωση του πληθυσμού της
1. Βλ. HE 5 (1956) 735.
2. Για την πληθυσμιακή κατάσταση των μονίμων κατοίκων της περιοχής χρησιμο
ποιώ τιε πληροφορίες των κατά τόπους πληροφορητών. Οι πληροφορίες αυτές
μπορεί να μην είναι τελείως ακριβείς, αλλά είναι ασφαλώς ακριβέστερες α
πό τα στοιχεία των απογραφών, κατά τις οποίες απογράφεται πλήθος Ζαγορησιων που μόνο ορισμένες μέρες του χρόνου (Σαββατοκύριακα και διακοπές)
επισκέπτονται τα χωριά τους. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Ιω.Λαμπρίδης γράφον
τας στα 1870 (Αγαθοεργηματα 6) υπολογίζει τους Ζαγορησιους σε 27.500 ά
τομα, ενώ σε σημείωση παρατηρεί "ηρξατο ήδη ο πληθυσμός του Ζαγορίου να
ελαττούται...". Στα 1928 ο πληθυσμός του Ζαγορίου ήταν 11.627 άτομα και
το 1951 7.557 άτομα (βλ. HE 5 [l956] 735).
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π ε ρ ι ο χ ή ς ήταν σημαντική
και ο φ ε ί λ ε τ α ι

τις

κυρίως στην

που προκλήθηκε

δύο τ ε λ ε υ τ α ί ε ς

εσωτερική

από την έ λ λ ε ι ψ η

και

δεκαετίες

εξωτερική

(—30,6%)

μετανάστευση

βασικής υποδομής στην

περιοχή,

γ ε γ ο ν ό ς π ο υ ε ί χ ε ως σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α π ο υ σ ί α ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν
οτήτων.

Ε τ σ ι η π υ κ ν ό τ η τ α τ ο υ πληθυσμού σ ή μ ε ρ α δ ε ν ξ ε π ε ρ ν ά ε ι τ ο υ ς

3 κατοίκους

σε κάθε τ ε τ ρ α γ .

χιλιόμετρο.

Η κοινωνία του Ζαγορίου α π ο τ ε λ ε ί τ α ι
ομάδες:

α)

από τ έ σ σ ε ρ ι ς

τ ο υ ς Ζ α γ ο ρ ή σ ι ο υ ς α π ό γ ο ν ο υ ς των ν τ ό π ι ω ν

ρακατσάνους που ε ί ν α ι κυρίως κτηνοτρόφοι
Βλάχους και
τοικοι

δραστηρι

δ)

ε ί ν α ι οι

Οι λ ι γ ο σ τ ο ί
καλλιεργούν

τους Γύφτους.

Σήμερα ο ι

Σαρακατσάνοι και οι
κάτοικοι

λίγες

γ)

περισσότεροι

κτηνοτροφία,

Σα

μόνιμοι

ή
κά

Ζαγορίου

με δ η μ η τ ρ ι α κ ά κ α ι κ η π ε υ τ ι κ ά ,

σ χ ε τ ι κ ά τοπωνύμια τα θ υ μ ί ζ ο υ ν

τους

Αρομούνοι.

αμπέλια του περασμένου αιώνα έχουν εγκαταλειφθεί
με τ η ν ο ι κ ό σ ι τ η

β)

τους Αρομούνους

που απομένουν στα χωριά του

εκτάσεις

κοινωνικές

. Οι κ ά τ ο ι κ ο ι

ενώ τα

και μ ό ν ο

ασχολούνται

ενώ τα μ ε γ ά λ α σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά

τα

επίσης
κοπάδια

διατηρούνται

από τ ο υ ς Σαρακατσάνους που εξακολουθούν ν α ε κ τ ε λ ο ύ ν
,2
την π α ν ά ρ χ α ι α διαδρομή
απο τ α θ ε ρ ι ν ά β ο σ κ ο τ ό π ι α τ ο υ Πλοσκου,

1.

Εκτός από τα τοπν. απομένουν γ ι α να θυμίζουν τη μεγάλη καλλιέργεια του
σταφυλιού τα τεράστια βαρέλια που τα πατητήρια που διατηρούνται στα Ζα
γοροχώρια. Χαρακτηριστική ε ί ν α ι η πληροφορία από το χωριό Στολοβό, σύμ
φωνα με την οποία το χωριό ε ί χ ε 4-00 στρέμματα αμπελώνων, ενώ ο παππούς
του 80χρονου πληροφορητη μου έφθανε στη Ζίτσα γ ι α να πουλήσει το κρασί
του. Αυτό σημαίνει πως στα πλησιέστερα χωριά του Ζαγορίου δεν έβρισκε
αγορά γ ι α να πουλήσει το προϊόν του.

2.

0 καθηγ. Σ. Δάκαρης (Οδηγός αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης, 8 ) , στηριζόμε
νος σε αρχαιολογικά δεδομένα, υποστηρίζει ότι οι Σαρακατσάνοι της Πίνδου
ε ί ν α ι " έ ν α γνήσιο κομμάτι των ελληνικών φύλων που εγκαταστάθηκε στην Ή 
πειρο στο 12

π.Χ. αιώνα" και σε σημείωση " . . . ο ι Σαρακατσάνοι που επί

τ ρ ε ι ς και περισσότερο χ ι λ ι ε τ η ρ ί δ ε ς ανεβοκατεβαίνουν την Πίνδο με τα κο
πάδια τους, συνεχίζουν ασυνείδητα την πιο παλιά και γνήσια συνέχεια του
Ελληνισμού. Φυλετικά ανόθευτοι, με αδιατάρακτη την ιστορική τους συνέχι
ση, αποτελούν πρώτης τάξεως υλικό γ ι α ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές
και αρχαιολογικές έ ρ ε υ ν ε ς " .
Η συνέχεια αυτού του τρόπου ζωής φαίνεται ότι σταματά σήμερα, αφού σχε-
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της Γκαμήλας, της Ραδόβολης κλπ. προς τα χ ε ι μ α δ ι ά της Πρέβεζας
και

της Ηγουμενίτσας και α ν τ ί σ τ ρ ο φ α . Ένας σημαντικός αριθμός

ατόμων,

ι δ ι α ί τ ε ρ α στο Ανατολικό Ζαγόρι, α σ χ ο λ ε ί τ α ι

σ τ ι κ ά με την υ λ ο τ ο μ ί α και την εκμετάλλευση

συνεταιρι

του £ύλου.

δόν όλα τα παιδιά των Σαρακατσάνων έχουν εκγαταλείψείτο παραδοσιακό επάγγελ
μα

του

κτηνοτρόφου και έχουν τραπεί σε άλλα επαγγέλματα η έχουν σπουδάσει,

τα περισσότερα με μεγάλη ε π ι τ υ χ ί α . Ενδεικτικά αναφέρω ό τ ι στο Κουκούλι όλα
τα παιδιά των Σαρακατσάνων έχουν ε π ι τ ύ χ ε ι στα Ανώτατα η Ανωτέρα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα. Αυτό θα έ χ ε ι ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει στο άμεσο μέλλον συνέ
χ ε ι α γ ι α το παραδοσιακό επάγγελμα του Σαρακατσάνου κτηνοτρόφου.
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1.2

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια ή Ζαγοροχώρια) αποτελεί μιά περιοχή στην
καρδιά της Πίνδου για την οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε
για την αρχαία ούτε για τη μεσαιωνική περίοδο. Η ιστορία της πε
ριοχής για τις περιόδους αυτές στηρίζεται μόνο στα ανασκαφικά
δεδομένα και στις ενδείξεις τις οποίες παρέχουν τα τοπωνύμια.
Την ύπαρξη οργανωμένης ζωής από τα προϊστορικά χρόνια στο
Ζαγόρι αποδεικνύουν τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως στη
θέση "Κλειδί" στη δεξιά όχθη του Βοϊδομάτη, όπου πρόσφατα (1980
κε£.) αποκαλύφθηκε προϊστορικός οικισμός.
Κατά τους ιστορικούς χρόνους το Ζαγόρι κατοικήθηκε από το φύ
λο των Μολοσσών, όπως συμπεραίνει κανείς α) από την έλλειψη οχυ
ρωμένων περιοχών ανάμεσα στο Ζαγόρι και την περιοχή των Ιωαννί
νων και β) από τα επιφανειακά ευρήματα σε διάφορες περιοχέςκαι
κυρίως από τα ανασκαφικά δεδομένα του οικισμού της Βίτσας. OL
ανασκαφές στη Βίτσα (από το 1965 κεξ.) αποκάλυψαν τον αρχαιότε
ρο ποιμενικό οικισμό της Ηπείρου (9.-4. αι. π.Χ.). Από τα αρχαι
ολογικά ευρήματα μαθαίνουμε ότι οι οικιστές του 9. αι. π.Χ. ή
ταν οργανωμένοι-σε πάτριες, όπως οι σημερινοί κτηνοτρόφοι της Πίν
δου. Το ορεινό έδαφος και το μεγάλο υψόμετρο του οικισμού (ΙΙΟΟμ.)
δεν επέτρεπαν τη διαχείμαση κοπαδιών. Γι'αυτό, όπως και σήμερα,
οι κτηνοτρόφοι εγκατέλειπαν κατά το φθινόπωρο τη θερινή διαμονή
τους και διαχείμαζαν στις πεδιάδες των Ηπειρωτικών ακτών. Αυτό
γινόταν ηδη απο τους Παλαιολιθικούς χρόνους .

1.

N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford 1967, 683.

2.

Οι κτηνοτρόφου του οικισμού της Βίτσας ζούσαν κατά γένη, έθαβαν τους νε
κρούς τους μέσα σε τύμβους και έβαζαν στους τάφους κτερίσματα. Ανηκαν
στο μεγάλο φύλο των Μολοσσών και εγκαταστάθηκαν γύρο στο 1200 στην Κεν
τρική Ήπειρο. Το πιο χαρακτηριστικό στουχείο του πολιτισμού τους ήταν
τα χειροποίητα αγγεία που είχαν μια πρωτόγονη γραπτή διακόσμηση (Σ. Δάκαρη, "Η γένεση της πόλης στην Αρχαία Ήπειρο" Δελτίο ΚΕΖ [=Κέντρου Ερευ
νών Ζαγορίου] Δεκέμβ. 1981, 20). Το ότι οι αρχαίοι κάτοικοι του οικισμού
της Βίτσας εκτελούσαν με τα κοπάδια τους το δρομολόγιο προς τα χειμαδιά
της νότιας Ηπείρου και αντίστροφα αποδεικνύεται από τα πήλινα αγγεία που
βρέθηκαν και τα οποία χωρίζονται σε δύο ομάδες: τη μεγαλύτερη, με χειρο
ποίητα εγχώρια αγγεία, και τη δεύτερη με τροχήλατα ξενόφερτα, που προέρ-
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Οπως η οργάνωση και ο τρόπος ζωής έτσι και η κατασκευή των
σπιτιών είναι όμοια, σε πολλές λεπτομέρειες, με τις καλύβες,τα
κονάκια,των Σαρακατσάνων .
Εκτός όμως από τα παραπάνω, τα επιφανειακά ευρήματα, που βρί
σκονται σ'όλη την περιοχή του Ζαγορίου, δίνουν ενδείξεις
για
την ύπαρξη ζωής στην περιοχή από τους αρχαίους χρόνους. Ετσι κον
τά στη Μονή Βουτσάς, στη θέση που σήμερα ονομάζεται Μέγα Δέντρο,
βρέθηκαν αρκετά όστρακα και λείψανα τείχους με πλάτος 1,50 μ.
Μισή ώρα νότια από το χωριό Μακρίνη, κοντά στην εκκλησία της Α
γίας Τριάδας, διαπιστώθηκαν λείψανα τείχους σε θέση που σήμερα
είναι γνωστή με το αρομούν. τοπν. Κιάτρα Αάριε (=πέτρα του Ά 
ρεως) . Δυτικά του χωριού Σκαμνέλι υπάρχουν λείψανα πολυγωνικού
τείχους με πλάτος 3.30 μ., όπου βρέθηκαν και μελα^όβαφα όστρακα 2.
Τέλος οι τάφοι που βρέθηκαν στο Καλπάκι, το φρούριο ΝΔ της Μ ο 
νής Βελάς, το οχυρό 1 χιλιόμ. προς Β του χωριού Τσερβάρι και
τα ελληνιστικά και βυζαντινά τείχη στο Καστράκι, 1,5 χιλιόμετρο
προς Β του
Αγίου Μηνά στην αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη ,δί
νουν ενδείξεις ότι η περιοχή κατοικήθηκε και οχυρώθηκε κατά τους
αρχαίους και μεταγενέστερους χρόνους.
Δυστυχώς οι ιστορικές μαρτυρίες και οι πηγές για την περιοχή
του Ζαγορίου κατά τη βυζαντινή εποχή είναι ανύπαρκτες. Τα πολυ
άριθμα σλαβικά τοπν. της περιοχής μας κάνουν να υποθέσουμε πως
οι μεγάλες επιδρομές των Σλάβων των αρχών του 6. αι. κεξ. έφτα
σαν μέχρι το Ζαγόρι. Από τις επιδρομές αυτές σημαντικές είναι οι
επιδρομές α) του 587 οπότε Άβαροι και Σλάβοι εισβάλλουν και,λε-

χονται κυρίως από την Κόρινθο. Τα τελευταία μετέφεραν στον οικισμό τους
οι Μολοσσοί κάτοικοι του από τις αποικίες των Ηλείων στη νότια Ήπειρο,
από την Ιθάκη η από την κορινθιακή αποικία, την Αμβρακία.
(Ι. Βοκοτοποΰλου, "Η ανασκαφή στη Βίτσα Ζαγορίου." Ηπειρωτική Etcttpeu*
ε'τος Ι [ΐ983] , τευχ. 84-85, 358).
1. Βοκοτοποΰλου, ό.π., τεΰχ. 82-83, 326.
2. Hammond, ό.π., 262-3.
3. Soustal 124, 274.
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ηλατώντας περιοχές της Ελλάδας,φτάνουν και εγκαθίστανται στην
Παλαιά Ήπειρο διώχνοντας,σύμφωνα με το "Χρονικό της Μονεμβασί
ας",τους ντόπιους από τις εστίες τους και β) του 614-616, όπως
πληροφορούμαστε από τα "Θαύματα του Αγίου Δημητρίου" .
Ακόμη φτωχότερες είναι οι πηγές για τους δύο επόμενους αιώ
νες κι έτσι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα για
τη
σλαβική επιδρομή κατά τον 7.-9. αι.
Πάντως, όπως η Ήπειρος έτσι και το Ζαγόρι κατά την εποχή
του Κομ ΐτόπουλου Σαμουήλ (987-1014) ενσωματώνεται στο κράτος
2
,
του , ενω στα 1040 περίπου σε ολο το θέμα της Ναυπάκτου, έκτος
από την πρωτεύουσα του, υπάρχουν οι Βούλγαροι του Stefan Deljan.
Ας σημειωθεί εδώ πως τότε (τελευταίο τέταρτο του 11. αι.) πραγ
ματοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες του Κεκαυμένου, μεταναστεύ
σεις Βλάχων στην Ήπειρο,όχι όμως σε τόσο μεγάλα πλήθη,
όπως
στην περιοχή ανατολικά της Πίνδου 3.
Την παλιότερη μνεία για το Ζαγόρι τη βρίσκουμε σε Χρυσόβουλλο του Ανδρόνικου Β'του έτους 1321, όπου αναφέρεται ότι η "ενο
ρία του Ζαγορίου" ανήκε στη δικαιοδοσία της μητρόπολης Ιωαννί4
νων .
Προηγουμένως όμως, από τα μέσα του 10. αι.,γίνεται μνεία της
Μονής Βελάς, αλλά η μνεία αυτή είναι αβέβαιη. Μόνο κατά τις αρχές του 13. αι. εμφανίζεται η Βελά ως αυτοκέφαλη επισκοπή.5.
Σε άλλη πηγή αναφέρεται το Πάπιγκο ως σύνορο του θέματος της
Δύσεως. Πρόκειται για ιδρυτικό έγγραφο των ετών 1326-28 . Κατά
το 1321 αναφέρονται τα χωριά Ανω και Κάτω Πεδινά και το Τσερβάρι
σε έγγραφο όπου επικυρώνεται η κατοχή τους από τον Symeon Uros
7
προς τον Ioannes Tzapha Orsini , ενω στα 1382 το Ρευνικο (σημε
ρινό Καστράκι) στην αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη κυριεύεται από

1.
2.
3.
4.

Χρυσού, Συμβολή 71 χεξ. ' Soustal 50-52.
Soustal 55.
Cecaumeni Consilia et narrationes, ed. G.G. Litavrin, Moskau 1972, 270»
Miklosich F. — Müller J.,Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et
profana, V 85, Wien 1860-18905. Soustal 124.
6. Soustal 225.
7. Soustal 228, 274.
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τους Τούρκους.
Από τα τέλη του 14. αι. οι Ζαγορήσιοι εμφανίζονται στις πη
γές να παίρνουν μέρος στις υποθέσεις της Ηπείρου. Ετσι στα 1389,
όταν οι Αλβανοί επαναλαμβάνουν την επιδρομή εναντίον των Ιωαν
νίνων με αρχηγό τον Γκίνη Μπούα Σπάτα, στον οποίο είχαν προσχω
ρήσει οι Μαλακάσιοι και ο επίσκοπος Βελάς, οι "Ζαγορίτες" στο
πλευρό του Δεσπότη Esau διώχνουν τους Αλβανούς με τη βοήθεια
των Τούρκων του Μελκούτζη .
Μετά από 10 χρόνια (1399) ο Esau επιχειρεί μεγάλη εκστρατεία
κατά των Αλβανών που με αρχηγό τον Γκίνη Ζενεμπίση κατείχαν τη
ΒΔ Ήπειρο. Ενισχυμένος με τα αλβανικά φύλα Malakasi και Mazaraki, με τη βοήθεια ομάδων από τα Ζαγόρια και το Πάπιγκο βαδί
ζει προς το Μεσοπόταμο, αλλά κοντά στη Δίβρη νικιέται από τον
2
Γκίνη Ζενεμπίση . Στα 1411 πρεσβεία Ιωαννιτών στην οποία μετεί
χαν αντιπρόσωποι από το Πάπιγκο, από τα Ζαγόρια και τον Άγιο
Δονάτο (Φωτική) ταξιδεύουν προς τον Κάρολο Α'Τόκκο και περνών-τ
τας μέσα από περιοχές κατοικημένες από Αλβανούς τον συνοδεύουν
3
στα Ιωάννινα, όπου φθάνουν την 1. Απριλίου 1411. . Τέλος κατά το
1418 ÖL Τούρκοι εισβάλλουν στο Πάπιγκο το οποίο ήλεγχαν οι Τόκκοι.
Οι μαρτυρίες που μας δίνουν οι πηγές (ήδη αναφέρονται από
τις αρχές του 14.αι. τα χωριά Πάπιγκο, Πάνω Σουδενά, Κάτω Σουδενά, Τσερβάρι, το οχυρό Ρεύνικο και το μοναστήρι της Βελάς) α
ποτελούν ένδειξη ότι ίσως στο δυτικό τμήμα του Ζαγορίου ιδρύθη
καν οι πρώτοι συνοικισμοί, χωρίς, φυσικά, αυτό να είναι βέβαιο.
Αν αυτό βεβαιωθεί από άλλες, άγνωστες σήμερα, πηγές, πρέπει η
ίδρυση των συνοικισμών αυτών να τοποθετηθεί πριν το 1321.
Από την τουρκική κατάκτηση των Ιωαννίνων (1430) αρχίζει κυρί
ως η ιστορία του Ζαγορίου. Στα 1430 λοιπόν, ακολουθώντας την τύ
χη των Ιωαννίνων, 14 χωριά υποτάσσονται εκούσια στους Τούρκους
και ονομάζονται Βοϊνίκο. Αργότερα και οι κάτοικοι του Δυτικού
Ζαγορίου υποτάσσονται αυθόρμητα στη Βαλιδέ σουλτάνα και αποτε-

1.

Soustal 72' D.Nicol,The Despotate of Epiros 1267-14-79.Cambridge 1984 161.

2.

Soustal 73,226,278' Nicol, ό.π.163.

3.

Soustal 74' Nicol, d.π.176-177.
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λούν αυτόνομη επαρχία με έδρα το Πάπιγκο. Μέχρι τον 17.αι. ολό
κληρη η περιφέρεια αποτελεί αυτοδιοικούμενη ομοσπονδία με το
όνομα Κοινόν ή Βιλαέτι του Ζαγορίου.
Η εκούσια πο.ράδοση των χωριών του Ζαγορίου είχε ως αποτέλεσμα
να παραχωρηθούν σ'αυτά αυτοδιοίκηση και άλλα προνόμια. Τα προ
νόμια της αυτόνομης αυτής ομοσπονδίας, που κατά ένα μεγάλο μέ
ρος οφείλονταν στην επιρροή πλούσιων και σπουδαίων Ζαγορήσιων
στη σουλτανική αυλή, κατοχυρώνονται με σουλτανικά φιρμάνια και
διατηρούνται μέχρι το 1868, οπότε καταργούνται.
Σύμφωνα με τα προνόμια αυτά: 1. παρέχεται στο Ζαγόρι αυτονο
μία και αυτοδιοίκηση 2. δίνεται στους Ζαγορήσιους η δυνατότη
τα να εκτελούν ελεύθερα και ακώλυτα τα θρησκευτικά τους καθήκον
τα 3. απαγορεύεται στο μητροπολίτη Ιωαννίνων να επεμβαίνει στα
ζητήματα του Ζαγορίου χωρίς τη συγκατάθεση του γενικού προεστού.
4. η διοίκηση του Ζαγορίου και η εφαρμογή των προνομίων ανατί
θεται στον Ζαγόρ- κοτζαμπάση ή βεκύλη του Ζαγορίου.
Εκτός από τα βασικά αυτά προνόμια απαγορεύεται η είσοδος μω
αμεθανού στο Ζαγόρι. Οι διαταγές της τουρκικής διοίκησης κοινο
ποιούνται στο βεκύλη, ο οποίος αντιπροσωπεύει την ομοσπονδία
στην τουρκική αρχή, εισπράττει τους φόρους, εκδικάζει τις δια
φορές των Ζαγορήσιων - εκτός από εκείνες που έχουν ποινικό χα.Ε
. 1
ρακτηρα και οι οποίες υπάγονται στην τουρκική δικαιοσύνη .
Για να διατηρεί την τάξη και να αποκρούει τους ληστές ο βεκύλης, διατηρεί πολιτοφυλακή. Τα προνόμια αυτά τα σέβονται όλοι
οι Τούρκοι πασάδες των Ιωαννίνων. 0 Αλή πασάς μάλιστα τα επαυ
ξάνει από το φόβο της επιρροής ισχυρών Ζαγορήσιων της Κων/πολης
στο σουλτάνο και ιδιαίτερα του Καπεσοβίτη Μπρούζου, γ ιατρού στην
αυλή του Σελήμ Γ'.
Το άγονο έδαφος του Ζαγορίου οδήγησε πολλούς από τους κατοί
κους του νωρίς, από τον 17. αι., στην ξενιτιά, μολονότι το κύριο
ρεύμα της μετανάστευσης από τον ελληνικό χώρο εμφανίζεται από
τον 18. αι. κεξ. Προτιμούν ιδιαίτερα τη Μολδαβία και Βλαχία, την
Αυστρία, τη Σερβία, τη Ρωσία, την Κων/πολη, όπου πολλοί από αυ
τούς διακρίθηκαν στο εμπόριο και τα γράμματα.
1. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Β' 33-37' Περ. Βιζουχίδου, "Ηπειρωτικών θεσμίων ε'ρευνα." ΗΧ 2(1927) 18-53.
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Έτσι γίνεται, φανερό ότι. η οικονομία του τόπου από τον 17.αι.
κεξ. στηρίχθηκε κυρίως στα εμβάσματα και στα κληροδοτήματα των
απόδημων Ζαγορήσιων. Οπως είναι φυσικό, αυτός ο οικονομικός πλού
τος έδωσε άλλες διαστάσεις και στη δομή του χώρου. Στην περίο
δο αυτή με το εμπόριο συγκεντρώθηκαν μεγάλα κεφάλαια στα χέρια
των Ζαγορήσιων που ζητούσαν ασφαλείς επενδύσεις. Και αυτή
τη
δυνατότητα ασφάλειας τη δίνει η περιοχή του Ζαγορίου που μέχρι
το 1868 διοικείται από Έλληνες. Ετσι δημιουργήθηκε μιά ανθρώπι
νη και υλική υποδομή στο χώρο του Ζαγορίου για να δεχθεί τη ροή
μεγάλων κεφαλαίων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 1750 μέχρι το 1868
χτίστηκαν στο Ζαγόρι πάνω από 70 γεφύρια. Αποτέλεσμα της οικονο
μικής αυτής ευμάρειας είναι το ότι τα σπίτια που χτίζονται έχουν
τώρα μεγαλύτερες διαστάσεις. Γεφύρια, λιθόστρωτα, βρύσες, σχο
λεία, εκκλησίες κατασκευάζονται από δωρεές πλουσίων. Οι δάσκαλοι
και οι ιερείς πληρώνονται από τους πλουσίους, ακόμα και τα ορφα
νά κορίτσια προικοδοτούνται από αυτούς. Μέσα από την ίδια οικο
νομική· ευχέρεια αναπτύχθηκε στο Ζαγόρι μιά θαυμαστή παιδεία και
τάση για σπουδές στα τότε Πανεπιστήμια. Το Χρονικό της Βουτσάς
(του 18. αι.) αναφέρει χαρακτηριστικά πώς "πάντες οι Βοϊνίκηδες
εγίγνωσκον και έγραφον".
Κατά την περίοδο αυτή η εργασία στο χώρο του Ζαγορίου κατανέ
μεται ανάλογα με την καταγωγή των ανθρώπων. Αρβανίτες και Σουλι
ώτες καλλιεργούν τα χωράφια. Οι Σαρακατσάνοι ασχολούνται με την
κτηνοτροφία, είναι νομάδες και μένουν πάντα έ£ω από το χωριό σε
καλύβες. Οι γύφτοι κατοικούν σε ταπεινά σπίτια στην περιφέρεια
του χωριού και ασχολούνται με σιδηροκατασκευές, καλαθοπλεκτική
και με τη μουσική στα πανηγύρια και TLÇ γιορτές .
Μετά το 1868, οπότε καταργούνται τα προνόμια του Ζαγορίου ,
γιατί "εν αυτώ εγκρύπτεται πνεύμα ανταρσίας", την περιοχή άρχι
σαν να λυμαίνονται ληστρικές συμμορίες. Η κατάσταση αυτή στοίχι
σε στους Ζαγορήσιους, εκτός των άλλων, πάνω από 60.000 χρυσές
λίρες και το χειρότερο απομάκρυνε από το Ζαγόρι πάνω από 500-600
οικογένειες αρχόντων, οι οποίοι ήταν ο αντικειμενικός στόχοςτων
ληστειών. Η περίοδος αυτή διήρκεσε μέχρι το 1913, οπότε τα Ζαγο
ροχώρια απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό, για να ακολου
θήσουν από εκεί και πέρα τις γενικότερες ιστορικές περιπέτειες
του Ελληνικού Κράτους.
1. Μυχ-Αράπογλου^Ζαγόρυ,παράδοση χαι χώρος."περι,οδ . Άνθρωπος +Χώρος (τεύχ.αφιερ. στη συνάντηση που έγυνε το καλοκαίρυ '80 στο Μόλυ3ο) 26.
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1.3

ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ TOY ΖΑΓΟΡΙΟΥ

To γλωσσικό ιδίωμα του Ζαγορίου εντάσσεται χωρίς αμφιβολία
στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα. Η στένωση των άτονων e και ο
σε i και u και η συγκοπή των επίσης άτονων i και u αποτελούντα
βασικά φωνητικά γνωρίσματα του ιδιώματος. Ετσι έχουμε τους τύ
πους érx'iti (=έρχεται) , pitséta (=πετσέτα) , gsumi (=ψωμί) , érxumi (=έρχομαι) κλπ. vzénu ( = βυς"αίνω) , pôinâ (=πουθενά) κλπ.
Με βάση τα δύο αυτά φωνητικά χαρακτηριστικά των βορείων νεοελλ. ιδιωμάτων, το ιδίωμα του Ζαγορίου συγγενεύει με το γλωσ
σικό ιδίωμα των Ιωαννίνων, των Κατσανοχωρίων και των χωριών
της Δωδώνης, ενώ διαφέρει από το γλωσσικό ιδίωμα του Πωγωνίοΰ
που είναι νότιο (βλ. Μηνά, Πωγώνι 197 κέξ.) και στο οποίο το
φαινόμενο της συγκοπής των άτονων i και u παρουσιάζεται τόσο
σπάνια, ώστε δε θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το ιδίωμα ούτε ως
ημιβόρειο. Επίσης διαφέρει από το ημιβόρειο ιδίωμα του βορείου
τμήματος της επαρχίας Κονίτσης (Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη κλπ.) ,
2
όπως και το ελληνικό ιδίωμα του Μετσόβου .
1.31

ΦΩΝΗΤΙΚΗ

1.311

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οπως προαναφέρθηκε , βασικό χαρακτηριστικό του φωνηεντισμού
του ζαγορήσιου ιδιώματος είναι η στένωση των άτονων e, ο και η
συγκοπή των άτονων i, u. Τα φαινόμενα όμως αυτά πραγματοποιούν
ται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι:
Ι.

Τα άτονα i και u συγκόπτονται:

1. Στο τέλος της λέξης πρίν από σύμφωνο: π.χ. Yumâr (=γομάρι),
klunär (=κλωνάρι) κλπ.

1.

Ρεμπέλης 239 Mat 248' Μπόγχας 2 203.

2.

Στο ελληνικό ιδίωμα του Μετσόβου η στένωση των άτονων e και ο Mat η συγ
κοπή των άτονων i και u δε διέπονται από αυστηρή κανονικότητα, αλλά εξαρ
τώνται από παράγοντες όμοιους με εκείνους που καθορίζουν την πραγματοποί
ηση των φαινομένων και στο ελληνικό ιδίωμα των χωριών του Ανατολικού Ζα
γορίου (βλ. παρακάτω).
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2. Ανάμεσα σε σύμφωνα: π.χ. ktâl (=κουτάλι) , msók'irus (=μι.σόκαιρος) κλπ.
3. Ανάμεσα σε συμφ. σύμπλεγμα + σύμφωνο και αντίθετα (σύμφωνο
+ συμφων. σύμπλεγμα): èkli (=σκυλί), l^sós (=λειψός) κλπ. και
pstévu (=πιστεύω), gstâv (=πουστάβι "είδος μάλλινου υφάσματος")
κλπ.
4.Όταν σε μιά λέξη υπάρχουν περισσότερα από ένα άτονα φωνήεν
τα i και u,συγκόπτεται εκείνο που είναι πλησιέστερα προς τη συλ
λαβή που τονίζεται, ενώ το άλλο μένει απαθές. Ετσι π.χ. λέμε
sinfâôa (=>συννυφάδα) και όχι snfâôa ούτε snifâôa, visna (=βυσσινιά) και όχι vsna κλπ.
II. Τα άτονα i και u συνήθως δε συγκόπτονται:
1. Σε περιπτώσεις που μετά τη συγκοπή τους δημιουργούνται συμ
φωνικά συμπλέγματα δυσπρόφερτα ή λέξεις σημασιολογικά ακατάλη
πτες: π.χ. pastrikós (=παστρικός) και όχι pastrkós, kapistrónu
(=καπ ι στρώνω) και όχι kapistrónu κλπ.
2. Οταν βρίσκονται κοντά σε ορισμένα σύμφωνα όπως:
α. τα υγρά, όπου:
1 + i: πάντα συγκόπτεται: alsiôa (=αλυσίδα), kalyónu (=καλιγώνω), lmér (=λημέρι) κλπ.
1 + u: άλλοτε συγκόπτεται: lmak' -(<=λουμάκι) κλπ. και άλλοτε
όχι: lukânku (=λουκάνικο), ayriululuöu (=αγριολούλουδο) κλπ.
r + i: άλλοτε συγκόπτεται: érmus (=έρημος) και άλλοτε όχι:
prika (=προικιά) , krik'él' (=κρικέλι) κλπ.
r + u: άλλοτε συγκόπτεται: rman (=ρουμάνι) και άλλοτε όχι:
rufx'ana (=ρουφιανιά) .
i + 1: άλλοτε συγκόπτεται: kl'a (=κοιλιά) και άλλοτε όχι:
milét (=μιλέτι "η φυλή"), milunâs (=μυλωνάς) κλπ.
u + 1: άλλοτε συγκόπτεται: plak' (=πουλάκι) και άλλοτε όχι:
sulistra (=σουλίστρα "σφυρίχτρα"), lulâk' (=λουλάκι)
κλπ.
i + r: άλλοτε συγκόπτεται: prun (=πιρούνι) και συνηθέστερα
όχι: tiri (=τυρί), punirós (=πονηρός), pirustχa (=
πυροστιά), kirâ (=κυρά) κλπ.
u + r: όπου το άτονο u δε συγκόπτεται: kurimós (=κουρεμός),
kuréï (=κουρέλΟ, ksurafizu (=ξουραφίζω) κλπ.
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β. τ α ο υ ρ α ν ί κ ά k', γ', χ'

+ άτονο i , όπου το άτονο i άλλοτε σ υ -

γ κ ό π τ ε τ α ι κ α ι άλλοτε ό χ ι : π . χ . y ' i r i z u

(=γυρίζω) κ α ι ό χ ι *Yrizu,

ax'iru (=άχυρο) κ α ι ό χ ι â x r u , αλλά xmónas (=χειμώνας) κ λ π .
3. Οταν ε ί ν α ι δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ή ,

όταν δ η λ . π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από στένωση

των άτονων e , ο . Ετσι έχουμε n i r ó
γ κ α θ ο ) , érxumi

( = ν ε ρ ό ) , yumarâgaôu (=γομαρά-

(=έρχομαι) κ λ π . κ α ι ó x i * n r o , ymarâgaô, *erxm κ λ π . ,

ενώ α ν τ ί θ ε τ α έχουμε τύπους s p i r t i
al'pu (=αλεπού) , a l p ó t r i p i s
δ ε υ τ ε ρ ο τ α γ ο υ ς φωνήεντος 1 .

(=σπείρετε), ô é s t i

(=δέσετε)

(=αλεπότρυπες) κ λ π . με αποβολή τ ο υ

Στην παραπάνω περίπτωση δ ε ν ανήκουν π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α αποβολής
του δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ο ύ ς u , που π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από την κ ο ι ν ή NE ( π . χ . κου
δούνι < κώδων, κουνούπι< κώνωψ, ζ ο υ μ ί < ζωμός κ λ π ) . Αυτά
γνωστά στο Ζαγόρι με τ ο υ ς τύπους πού ήδη ε ί χ α ν π ά θ ε ι

έγιναν

στένωση,με

αποτέλεσμα ο φθόγγος α υ τ ό ς να γ ί ν ε τ α ι α ι σ θ η τ ό ς από τ ο υ ς Ζαγορήσ ι ο υ ς ως πρωτογενής κ α ι γ ι ' α υ τ ό ν α α π ο β ά λ λ ε τ α ι κ α ν ο ν ι κ ά : gôun
( = κ ο υ δ ο ύ ν ι ) , knüp ( = κ ο υ ν ο ύ π ι ) , zmi (=ζουμί) κ λ π .
I I I . Τ έ λ ο ς τα ά τ ο ν α i κ α ι u δε σ υ γ κ ό π τ ο ν τ α ι τόσο στο τ έ λ ο ς
της λ έ ξ η ς μ ε τ ά από φωνήεν όσο κ α ι στο μέσο τ η ς λ έ ξ η ς π ρ ι ν ή μ ε 
τά από φωνήεν, γ ι α τ ί σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι από τ α φωνήεντα καθώς εκφέρον
τ α ι μ α ζ ί τ ο υ ς ως δ ί φ θ ο γ γ ο ι : π . χ . priai
katirYaréi

( = π ε ι ν ά ε ι ) κ α ι ό χ ι pnâ,

(=κατεργαραίοι) και ό χ ι katiryaré κλπ.

IV. Τόσο η στένωση των άτονων e , ο όσο κ α ι η συγκοπή των ά τ ο 
νων i κ α ι u δ ε ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σε μ ε ρ ι κ ά δ η μ ο τ ι κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α ,
επωδές κλπ. ή σε μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α , σ χ ε τ λ ι α σ τ ι κ ά επιφωνήματα κ λ π . , όπου
γ ι α λόγους ευφωνίας ή μ έ τ ρ ο υ ε π α ν έ ρ χ ο ν τ α ι ο ι α ρ χ ι κ ο ί φ θ ό γ γ ο ι :
π.χ.

1.

t a é r i m a t a k s é n a n anâpsun na kaun
~
2
kânun t a p a l i k a r Y a k'e lizmondn na rôun ·

Ας σ η μ ε ι ω θ ε ί
γενούς

i

εδώ ο'τι στο α ρ ν η τ ι κ ό μ ό ρ ι ο k s i - ( ^ e - ) η συγκοπή τ ο υ δ ε υ τ ε ρ ο 

(από e που έ χ ε ι π ά θ ε ι στένωση) π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι σε

που η έ λ λ ε ι ψ η τ ο υ δε δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί
έχουμε

συμπλέγματα.

ksfórtuma ( = ξ ε φ ό ρ τ ω μ α ) , k s f u r t ó n u ( ^ ξ ε φ ο ρ τ ώ ν ω ) ,

χειμωνιάζω)
vrakutus

κ λ π . , αλλά k s i t s a r x u s ( = ξ ε τ σ ά ρ ο υ χ ο ς

(^ξεβράκωτος)

δημιουργούσε

κ λ π . Στην τ ε λ ε υ τ α ί α

δυσπρόφερτα συμφων.

πραγματοποιείται.
2.

δυσπρόφερτα συμφων.

Αναγνωστοπου'λου,Ζαγόρι

13 κ ε ξ .

"χωρίς

περίπτωση

συμπλέγματα k s t s

περιπτώσεις
Ετσι

ksx'munäzu ( = ξ ε τσαρούχια"),

ksi-

η συγκοπή τ ο υ i θα

k s v r κ α ι γ ι αυτό δ ε ν
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Όσα εκτέθηκαν παραπάνω για τις στενώσεις και τις συγκοπές
του ζαγορήσιου ιδιώματος, ισχύουν μόνο για το Δυτικό και το με
γαλύτερο μέρος του Κεντρικού Ζαγορίου. Ομως στο Ανατολικό Ζαγό
ρι (Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Μακρίνη, Τσερνέσι, Βοβούσα και κατά
δεύτερο λόγο Δόλιανη και Δραγάρι) και στο βόρειο τμήμα του Κεν
τρικού Ζαγορίου (Λάιστα, Ντομπρίνοβο, Λεσινίτσα), χωριά όπου
και σήμερα μιλιέται η αρομουνική γλώσσα ή μιλιόταν πριν ένα πε
ρίπου αιώνα (Δραγάρι, Δόλιανη) παράλληλα με την ελληνική, τα
παραπάνω φαινόμενα της στένωσης και της συγκοπής δε συναντιούν
ται με την ίδια συχνότητα και νομοτέλεια στο ελληνικό ιδίωμα
των βλαχόφωνων, όπως στο ελληνικό ιδίωμα των κατοίκων του υπό
λοιπου Ζαγορίου.
Ετσι στα ελληνικά των βλαχόφωνων έχουμε τους τύπους: mâstoras, efkolia, kopéla, katafronó, paravoli (και όχι mâsturas,
ifkulia, kupéla, katafrunâu, paravuli, όπως συναντιούνται οι λέΕείς στο υπόλοιπο Ζαγόρι) κοντά στους τύπους της αρομούνικης
γλώσσας, mastor, efcolie, copelä, cätäfronisescu, pärävolie κλπ.
Παράλληλα όμως συναντιέται η στένωση στις παραπάνω περιοχέςστούς
τύπους του ελληνικού ιδιώματος (π.χ. kupriâ, skuïo,xunévu κλπ.Φ
δίπλα στα δάνεια της αρομούνικης που έχουν υποστεί στένωση (π.χ.
cuprie, sculió, hunipséscu κλπ.).
Η ασυνέπεια αυτή της στένωσης και της συγκοπής στο ελληνικό
ιδίωμα των Αρομούνων πρέπει να αποδοθεί στην επίδραση της αρομουνικής γλώσσας, η οποία παρουσιάζει ελληνικά δάνεια άλλοτε με
πραγματοποιημένη τη στένωση ή τη συγκοπή και άλλοτε όχι. Αυτό
πρέπει να οφείλεται ή στη διαφορετική χρονική περίοδο κατά την
οποία ÖL ελληνικές λέγεις μπήκαν ως δάνεια στην αρομουνική γλώσ
σα ή στο ότι οι Αρομούνοι είχαν δανειστεί τις ελληνικές λέγεις
από γλωσσικές νησίδες με τις φωνητικές ιδιαιτερότητες των ημιβόρειων ή νότιων ελληνικών ιδιωμάτων .
Εκτός από τα φαινόμενα της στένωσης και της συγκοπής, που
πραγματοποιούνται στο ιδίωμα του Ζαγορίου κάτω από τους όρους
1. Η στένωση των άτονων e και ο είναι φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλές
βαλκανικές γλώσσες. Για το φαινόμενο της στένωσης και της συγκοπής του
i στην αρομουνική βλ. Κατσάνη 49-51, 59 και 54-56 αντίστοιχα.
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που προαναφέρθηκαν, συναντούμε και τα ακόλουθα φωνητικά φαινό
μενα που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: φαινόμενα που αφο
ρούν τα φωνήεντα, το ημίφωνο j και τα σύμφωνα.
1.312

ΦΩΝΗΕΝΤΑ

1. Ανάπτυξη φωνηέντων
α. Ανάπτυξη φθόγγου i παρατηρείται στους αορίστους ορισμένων
ρημάτων του ιδιώματος του Ζαγορίου, όπως: pinksa, kapinsa κλπ.
αντί των κανονικών épniksa (=έπνιξα), ekâpnisa (=εκάπνισα) κλπ.
Πρόκειται για αναλογικό σχηματισμό που ξεκινάει από το α'πληθ.
του αορίστου: epniksame (=επνίξαμε) και με αποβολή της συλλ.
αύξησης pniksame (=πνίξαμε)>ρχηί]£53πιί (με ανάπτυξη ενός φθόγγου
i, όπως παρατηρείται στα timima = τμήμα, kapinos= καπνός κλπ.)
> pinksami (με μετάθεση του τόνου στην προπαραλήγουσα από αναλογία) απ'όπου και το α'εν. του αορ. pinksa (=πίνξα) κλπ.
β. Ανάπτυξη αρχικού φθόγγου α-. Στο ιδίωμα του Ζαγορίου ανα
πτύσσεται φθόγγος α- στην αρχή:
—

ρημάτων ?abôâu (=πηδάω), avaskenu (=βασκαίνω), alzmunâu (=λησμονάω) κλπ. εξαιτίας της συμπροφοράς τους με τα μόρια,θα,νά.

—

ουσιαστικών που παράγονται από ρήματα: abiôma (=πήδημα) , ava'skama (=βάσκαμα), apérazma (=πέρασμα), abôôzma (=μπόδισμα)
κλπ. ή από ρήματα, όπου αναπτύχθηκε α- εξαιτίας της συμπρο
φοράς με τα μόρια να, θα (βλ. παραπάνω) ή εξαιτίας της συμ
προφοράς με το άρθρο τα στον πληθυντικό.

—

άλλων ουσιαστικών εξαιτίας ή της συμπροφοράς με το αο'ρ. άρθρο
μιά: avôéla.- (=βοέλλα) , aYlistra (=γλίστρα) , aïmura (=λιμούρα
"λεηλασία αρπαγή") κλπ. ή της αναλογίας: aôanâsmus ^θανάσι
μος), αναλογικά προς το αθάνατος κλπ.
2.'Εκκρουση
Στο φωνηεντικό σύμπλεγμα u + e, από το οποίο στα γειτονικά
ιδιώματα του Πωγωνίου προέρχεται ο με κράση , τροπή που από τον
Α. Παπαδόπουλο χαρακτηρίζεται ως "κοινή" για τα βόρεια NE ιδιώ2

,

ματα , στο ιδίωμα του Ζαγορίου εκκρουεται το e: muôuki (=μου ε1.

Μηνά, Πωγώυι 200-201.

2.

Παπαδοπούλου, Γραμμ. Β.Ι. IH.
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δωκε), murx'iti (=μου έρχεται), purx'iti (=που έρχεται) κλπ.
3. Αποβολή φωνηέντων
Σπάνια είναι στο ιδίωμα του Ζαγορίου η αποβολή του αρχικού
α-: Vilaôa (=αγελάδα), YÏlaôârs (=αγελαδάρης) piônisku (=αποθνήσκω) , miYÔalu (=αμύγδαλο) , miYôal'â (=αμυγδαλιά) κλπ. , αποβο
λή που οφείλεται: 1) στη συμπροφορά (δηλ.τη σύμπτωση του τελι
κού -α του ουδετέρου πληθ. άρθρου τα, του αόρ. θηλ. άρθρου μιά
ή των μορίων θα, να με το αρχικό α- των λέξεων) και 2) στην
αναλογία (ta aY'elâôY'a > ta Y'ilâôYa, απ'όπου Y'ilaôârs).
1.313

ΤΟ ΗΜΙΦΩΝΟ j

1. Ανάπτυξη j
Αποτέλεσμα της συγκοπής του άτονου i ανάμεσα από δύο συριστι
κά είναι η ανάπτυξη ενός ημιφώνου j . Αυτό συμβαίνει όταν
το
σύμπλεγμα είναι στο τέλος της λέξης. Στην αντίθετη περίπτωση
δεν αναπτύσσεται ημίφωνο καθώς επίσης και στην περίπτωση που με
τά τ>η συγκοπή σχηματίζονται συμφωνικά συμπλέγματα ks + συριστι
κό ή PS + συριστικό. Στις περιπτώσεις που αναπτύσσεται j τα συ
ριστικά που απομένουν μετά τη συγκοπή του i διαστέλλονται στην
προφορά εκτός από την περίπτωση του -s(i)s, όπου τα ss που συνέ
πεσαν προφέρονται σε έναν χρόνο. Το φαινόμενο παρατηρείται ιδι
αίτερα σε ρηματ. τύπους.
α.
β.

1.

-z(i)s (=-ζεις) : ti k'tâjzs; (=τι κοιτάζεις;)/ péjzs ^παί
ζεις), vâjzs (=βάζεις) κλπ. .
-s(i)s (=-σεις): ôa tu x'xjs (=θα το χύσεις), ôa péjs (=θα
πέσεις), ôa xpijs (=θα χτυπήσεις) και ôanâjs (=Θανάσης) , xarijs (=Χαρίσης) , θιιοό2
js (=0εοδοσης) κλπ. .

Ορισμένες φορές εμφανίζονται περιπτώσεις όπου το σύμπλεγμα z s συγχωνεύε
ται,1 χαι προφέρεται ως s : π . χ . aYurâjs (=αγοράζεις), X t i j s (=χτίζεις)Μλπ.

2.

Αντίθετα δεν αναπτύσσεται j

: α) στο σύμπλεγμα συριστικών,όταν ε ί ν α ι στη

μέση της λέξης: - s ( i ) z - : apufâsza (=αποφάσιζα), ôrosza (=δρόσι.ζα) -κλπ. η
-s(i)s-

: a p u f a s s a (=αποφάσισα), f i s ' s a

(=φυσηοα) χλπ. χαι β) στα συμπλέγ

ματα ks η ps t s : p l é k s ' s ( = π λ έ ξ ε ι ς ) , é k s ' s a (=έξυσα), é p s ' s a (=έψησα)κλπ.
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2. Συνίζηση
Αποτέλεσμα της συνίζησης του i στα φωνηεντικά συμπλέγματα ia,
io και iu είναι η εξέλιξη τους σε ημίφωνο j, το οποίο, ανάλογα
με τη φύση του συμφώνου που προηγείται:
α. διατηρείται ως συμφωνικό ημίφωνο Y ' ( = J ) όταν προηγούνται
ηχηρά σύμφωνα, δηλ. τα οδοντικά d, 6, τα χειλικά b, ν, και το
υγρό r: π.χ. karavya (=καραβιά), piôY'a (=παιδιά), arxundya (=αρχοντιά) , jjsärya (=φάρια) , tsibya (=τσιμπιά "το τσίμπιμα") κλπ.
β. εξελίσσεται σε συμφων. ημίφωνο χ', όταν προηγούνται άηχα
σύμφωνα, δηλ. τα οδοντικά t, θ, και τα χειλικά ρ, f: π.χ. px'a
(=ποια) , matxa (=ματιά), xrisafx'â (=χρυσαφιά) , kalaôx'â (=καλαθιά) κλπ.

1.

γ.

ουρανώνει:

—

τ α λ α ρ υ γ γ ι κ ά " έ τ σ ι έχουμε στα συμπλέγματα k, γ , χ , g + j >
k,' γ', χ', g : π . χ . kaka (=κακιά) , Y'aYa ( = γ ι α γ ι ά ) , uxa (=οχ ι ά ) , kug'a (=κούγκια) κλπ.

—

τ α σ υ ρ ι σ τ ι κ ά " έ τ σ ι έχουμε στα συμπλέγματα s , z , t s , dz
+ j > έ , ζ , t a , d a : π . χ . éaô ( = σ ι ά δ ι ) , v z a ( = β υ ζ ι ά ) , a l a t è a (=αλατσιά), n i r a n d è â (=νεραντζιά) κλπ.

—

το έ ρ ρ ι ν ο n " έ τ σ ι έχουμε n + j > ri: π . χ . apuriâ
kapriâ ( =καπν ι ά ) κ λ π .

(=απονιά),

—

τ ο υγρό 1" έ τ σ ι έχουμε 1 + j > ϊ : π . χ . Y'iruvuïâ
λ ι ά ) , k'la ( = κ ο ι λ ι ά ) κ λ π .

(γυροβο-

—

ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι σε η' όταν π ρ ο η γ ε ί τ α ι m, έχουμε δ η λ . mj σε mri:
π . χ . kalamriâ ( = κ α λ α μ ι ά ) , putamriâ (=ποταμιά) κλπ .

Ας σ η μ ε ι ω θ ε ί ό τ ι , όπως στην κ ο ι ν ή NE, ε'τσι κ α ι στο ι δ ί ω μ α του Ζ α γ ο ρ ί ο υ
το i

στα φ ω ν η ε ν τ ι κ ά συμπλέγματα i a , i o , i u δ ε ν π α θ α ί ν ε ι σ υ ν ί ς η σ η κ α ι

γ ι ' α υ τ ό π ρ ο φ έ ρ ε τ α ι χ ω ρ ι σ τ ά , όταν π ρ ο η γ ε ί τ α ι σύμφωνο + r :
(=γριά) και ό χ ι γ ι ^ β , kriâr

(=κριάρι) και όχι krjâr κ λ π .

π.χ.

yvià
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1.314

ΣΥΜΦΩΝΑ

Ι. Τροπές συμφώνων σε συμφων. συμπλέγματα
Α. Αφομοίωση ηχηρότητας
1. ηχηρό + άηχο> ηχηρό + ηχηρό
α. Οι άηχοι- φθόγγοι, k, ρ, t, ks, ps, ts, όταν προηγείται ο
ηχηρός φθόγγος n τρέπονται σε ηχηρούς g, b, d, gs, bz, dz :
π.χ. ângsa (=άνοιξα), mandarótupus (=μανιταρότοπος), mandarópta (=μανιταρόπιτα) κλπ.
Η παραπάνω τροπή πλουτίζεται ιδιαίτερα από παραδείγματα σε
ομάδες λέξεων, όπου το τελικό -η (του άρθρου, της τριτοπρό
σωπης αντωνυμίας, των αρνητικών μορίων μην, δεν και των συν
δέσμων σαν κλπ.) ηχηροποιεί τα αρχικά άηχα της επόμενης λέ
ξης: π.χ. tun góraka (=τον κόρακα), tun dak' (=τον Τάκη), tun
dzâk'sa (=τον τσάκισα) κλπ., ενώ το ίδιο αφομοιώνεται μόνο
πριν από τα χειλικά ρ, ps και τρέπεται σε χειλικό m: π.χ.
tum batéra (=τον πατέρα), tum bzarâ (=tov ψαρά) κλπ.
Εξαίρεση αποτελεί ο άηχος φθόγγος k ή k', ο οποίος δεν ηχηροποιείται μέσα στη λέξη, όταν, μετά τη συγκοπή άτονου φωνή
εντος, ακολουθεί τον ηχηρό φθόγγο -η: π.χ. fânk'i (=φάνηκε)
γ'ί^3 (=γίνηκα, έγινα) κλπ.
2. άηχο + ηχηρό > ηχηρό + ηχηρό
α. Ο άηχος φθόγγος ρ, όταν μετά τη συγκοπή φωνήεντος, συν
αντηθεί με γ, δ, ζ, τρέπεται σε ηχηρό b: π.χ. abôâu (=πηδάω),
palabôa (=παλιοάπιδα) bγaô (=πηγάδι) , byun (=πηγούνι) , aftós
b ζίγ'αζχ (=αυτός που ςύγιζε) κλπ.
β. Ο άηχος φθόγγος f τρέπεται σε ηχηρό ν, όταν, μετά τη
συγκοπή, βρεθεί πριν από το ηχηρό δ: π.χ. saraVÔis (σαράφηδες), magüvöis (μαγκούφηδες) κλπ .
γ. 0 άηχος φθόγγος k ή k πρίν από ν, δ, ζ, ηχηροποιείται με
αφομοίωση και τρέπεται σε g ή g': π.χ. Yu^âg'ôis (=Γιωργάκη1. Σε άλλα βόρεια ιδιώματα το φαινόμενο είναι περισσότερο εξαπλωμένο και
πραγματοποιείται όχι μόνο πρίν από δ, αλλά και πρίν από γ, k, d, ζ (βλ.
Παπαδοπούλου, Γραμμ. Β. Ι. 4-6).

- 23 -

οες) , gvàs (=κουβάς) / ngfulâg'ôis (=Νικολάκηδες) , gvalâu (=κουβαλάω) , tsâg'zan (=τσάκιζαν) κλπ.
ö. OL τύποι, τ (ου) και τ (ην) του άρθρου και της τριτοπρόσω
πης αντωνυμίας τρέπονται με αφομοίωση σε ηχηρό d πρίν από τα
ηχηρά, ν, γ, Ö, b, g, d και ζ: π.χ. d vârisa (=την βάρεσα),
d bubóta (=την μπομπότα) , d Yôér (=την γδέρνει) , d y'iôa ( =
την γίδα) κλπ.
β. Αφομοίωση αηχίας
1.ηχηρό + άηχο > άηχο + άηχο
α. Ο ηχηρός φθόγγος ν, όταν, μετά τη συγκοπή φωνήεντος, βρε
θεί πρίν από k τρέπεται σε άηχο f : π.χ. fkendra (=βουκέντρα),
anéfka (=ανέβηκα) , katéfka (=κατέβηκα) , ôYafka (»διάβηκα) κλπ.
β. 0 φθόγγος δ, στην αρχή της λέξης, όταν, μετά τη συγκοπή
άτονου φωνήεντος, συναντηθεί με k τρέπεται σε θ: π.χ. dkoz m
(=δικός μου) , ôk'el (=δικέλι) , ôkran (=δικράνι) κλπ.
Αντίθετα ο φθόγγος δ, όταν συναντηθεί με τον φθόγγο k στο μέ
σο της λέξης, μένει αμετάβλητος: π.χ. munaôkos (=μοναδικός),
γ 3 ΐ α ^ δ ^ (=γαλατάδικο) κλπ.
Γ. Λαρυγγικά, οδοντικά, χειλικά + s
Ι.Οι λαρυγγικοί φθόγγοι k, γ, χ, g (ή k', γ', χ', g) και οι οδον
τικοί t και θ, όταν, μετά τη συγκοπή, ακολουθούνται από s
1
2
δεν προφέρονται μαζί (ως kp= ξ ή ts= τσ ), αλλά χωριστά:
ex's (=έχεις) , xsos (=χρυσός) κλπ. fótsa (=φώτισα) και όχι
fótsa, alâtsa (=αλάτισα) και όχι alétta, xurYats (=χωριάτης)
1. Αντίθετα στη Θεσσαλία (Τζάρτζανος 30, 32) συναντιούνται οι τύποι: eks
(=έχεις), kjïos (=χρυσός), axmâks (=αχμάκης) κλπ.
2. Αντίθετα ο Γ. Αναγνωστόπουλος (Ζαγόρι 32) υποστηρίζει ότι ενώνονται οι
δυο φθόγγοι και προφέρονται μαζί ως ts, πράγμα που συμβαίνει στη Θεσσα
λία, όπου είναι γνωστοί οι σχηματισμοί: alatsa, avYatsa, krâtsa (=αλάτισα, αυγάτισα, κράτησα) κλπ. Επίσης στη Θεσσαλία η σύμπτωση των φθόγ
γων θ t s έχει ως αποτέλεσμα τον φθόγγο ts: π.χ. métsa (=μέθυσα), meavótsi (=με αβοηθησε) κλπ. (βλ. Τζάρτζανο 35).
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και όχι xuryäts κλπ. méôsa (=μέθυσα), ti kloôs;(=τι κλώθεις;)
κλπ.1 .
Εξαίρεση αποτελεί στη β'περίπτωση (t + s) το άρθρο στους
τύπους της γεν. εν. του θηλ. και της αιτιατ. πληθ. αρσεν.
και θηλ. (της, τους, τις), όπου μετά τη συγκοπή τα t και s
προφέρονται μαζί ως ts : ts piôirâs (=της πεθεράς), ts anôroçs (=τους ανθρώπους) , ts ôx'es (=τις θειες) κλπ.
2 .Αντίθετα προς τα προηγούμενα, ο άηχος χειλικός φθόγγος ρ, ό
ταν ακολουθείται από s μετά τη συγκοπή άτονου ενδιάμεσου φω
νήεντος ενώνεται μαζί του σε çs (=ψ): π.χ. pstévu (=πιστεύω)
pstâv (=πουστάβι), skórgsan (=σκόρπισαν) κλπ,
Δ. Διάφορες τροπές
ί . Ο φθόγγος θ σε ορισμένες περιπτώσεις τρέπεται σε fs π.χ.
stafn (=στάθμη), stafnizumi (=σταθμίζομαι), πβ. και φράση va
pu m stafnistk'is;(='^ia που μου σταθμίστηκες, ετοιμάστηκες,
στολίστηκες;")>flivumi (=θλίβομαι) κλπ.
II. Διπλά σύμφωνα
Τα διπλά σύμφωνα προφέρονται χωριστά στο ιδίωμα του Ζαγορίου,
μόνον, όταν συναντηθούν, μετά τη συγκοπή των άτονων i και η,δύο
όμοια σύμφωνα: π.χ. k'ka (=κουκιά), paran'nus (=παρανουνός),
iuaniô'ôis (=Ιωαννίδηδες) κλπ. Χαρακτηριστικό είναι εδώ το nn
που προφέρεται χωριστά στο γ'πληθ. πρόσωπο των ρημάτων σε -νω,
μετά την (χποβολή του άτονου u:n.x· ôen'n (=δένουν), ôin'n (=δίνουν), pin'η (=πίνουν), lin*η (=λύνουν) κλπ.
III. Ουράνωση
Α. Το s ουρανώνεται σε s πριν από χ , προφορά που διατηρεί
και μετά τη συγκοπή του άτονου i : π . χ . a f i â k u s (<afiéikos< αφύ
σικος) / skamiià (<Sikamjd< συκαμιά) , stfénumi (<six'énome < συχαίνομαι) , é t a r ( < â i t â r i < o ^ a p i ) κλπ.
1.

Οι ευρύτερα γνωστού τύπου k â t s i , kat^sti, é k a t s i (=κάθησε, χαθυστε, εκάθησε) πρέπευ να θεωρηθούν παραπέρα ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς του %s> t s ,

2.

Μηνά, Πωγώνι 201, όπου και η διαπίστωση ό τ ι η ουράνωση συντελέστηκε
πρίν ισχύσει ο νόμος της συγκοπηε του άτονου i .
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Β. Παρατηρείται επίσης ουράνωση του s σε παραδείγματα, όπως:
vrisku (=βρίσκω) , vósku ( = βόσκω) , ék'ipàr (=σκεπάρι), skli ^σκυ
λί) , muèk'ima (=μούσκεμα) κλπ., δηλ. στο σύμπλεγμα sk > àk, ουράνω
ση που δικαιολογείται από την ανάπτυξη ενός "συνοδίτη" φθόγγου
ανάμεσα στα συμφωνά s και k .
Γ. Το ουρανικό s οποιαδήποτε και αν είναι η προέλευση του,
είτε από ελλ. φθόγγο s + i, όπως παραπάνω, είτε από ξένο φθόγγο
έ, s κλπ.), όταν βρεθεί κοντά στο ηχηρό m,μετά την αποβολή εν
διάμεσου άτονου φωνήεντος,διατηρεί την ουρανική προφορά του και
δεν τρέπεται σε ζ (αφομοίωση): π.χ. ämalizu (=σουμαλίζω < σλαβ.
2
çum "το θρόισμα" ), àmaôévu (<simaôévo< σημαδεύω), àma (<§ima<
σιμά), élira (<àilira< σιλύρα) κλπ.
IV. Ανάπτυξη συμφώνων
Α. Ανάμεσα στους φθόγγους m και 1 που συναντιούνται μετά τη
συγκοπή των ενδιάμεσων άτονων i και u, αναπτύσσεται ένα b (m+ 1>
mbl) : π.χ. x'irómbla (=χειρόμυλα) , kurumbl'â (=κορομηλιά) , fambla
(=φαμιλιά), xamblónu (=χαμηλώνω) κλπ.
Β.

Συχνή είναι στο ιδίωμα του Ζαγορίου η ανάπτυξη φθόγγου

Υ (ή Υ') :
1. Στη μέση της λέξης ανάμεσα από δύο φωνήεντα: π.χ. ayeras
(=αέρας) , θίγοε (=Θεός) , ay'irkó (=αερικό) κλπ.
2. Στην αρχή της λέξης: π.χ. γ'ΐηΐ (=υνί), y'éma (=?αίμα) . Και
σ'αυτή την περίπτωση όμως πρόκειται στην ουσία για μεσοφωνηεντικές αναπτύξεις σε ομάδα λέξεων: π.χ. το υνί > to γ'ϊηϊ.
V. Αποβολή συμφώνων
Α. Στο ιδίωμα του Ζαγορίου ο μεσοφωνηεντικός φθόγγος γ'πρίν
από i αποβάλλεται: π.χ. tu zìi (=το ζύγι), raizu (=ραγίζω), silui' (=συλλογή "σκέψη"), fai (=φάγε), tu katói (=το κατώγι) tu
burbulói (= μπορμπολόγι), ayrióiou (= αγριόγιδο), ayói (=αγώ-

1.

Μηνά, Πωγώνι, ο.π.

2.

Meyer, NS II 58.
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γ L) κλπ .
Β. Σε δυσπρόφερτα συμφωνικά συμπλέγματα που σχηματίζονται με
τά την αποβολή των άτονων i, u, αποβάλλονται τα ακόλουθα σύμφωνα:
1. To r σε μεσοσυμφωνική θέση: π.χ. xstos (=Χριστός), xstoôulus (=Χριστόδουλος)» kôar (=κριθάρι), xsos (χρυσός), xsaf
(χρυσάφι) κλπ.
2. To t σε μεσοσυμφωνική θέση:
α. συχνά στις καταλήγεις του παθητικού αορίστου,όταν πρίν από
αυτές υπάρχει σύμφωνο: π.χ. öafka (=θάφτηκα), pnixka (=πνίχτηκα ),vâfka (=βάφτηκα), vaftiska (=βαφτίστηκα), pandréfka
2
(=παντρεύτηκα) κλπ .
β. στο σύμπλεγμα s t n : b r u s n ó s (=μπροστινός), a r t s i s n ó s (Αρτσισ τ ι ν ό ς , ο κάτοικος του χωριού Αρτσίστα) κλπ." πβ. επίσης και
το θηλ. εμπρόθετο άρθρο στην α ι τ ι α τ . του ε ν ι κ ο ύ : π . χ . p a i
s ' n i k l i â â (=πηγαίνει στην εκκλησία).
γ . στο σύμπλεγμα s t k : π . χ . n i s k ó s (=νηστικός) κλπ.
6. στο σύμπλεγμα χτ.1: π . χ . öäxlu (=δάχτυλο) , ô a x l i ô r a (=δαχτυλήθρα) κλπ.
ε . στο σύμπλεγμα f t n : π . χ . afnus
κλπ.

(=αυτουνούς), fnos (=φτινός)

Η έκπτωση του μεσοφωνηεντικού γ εμφανίζεται και πριν aid άλλα φωνήεντα:
π . χ . tróu (=τρώγω), fa<5%kan (=φαγώθηκαν) κ λ π . , αλλά νομίζω ότι αυτοί οι
τύποι ε ί ν α ι αναλογικοί σχηματισμοί από ρηματικούς τύπους, όπου το γ απο
βλήθηκε πρίν από χ.
Κατά τον Α. Παπαδόπουλο, Γραμμ. Β.Ι. 30, πρόκειται γ ι α τροπή του
π . χ . χλέφτ(η)κα> κλεφκχα> κλέφκα, θάφτ(η)κα> θάφκκα> θάφκα κλπ.

t > k:
και

όχι γ ι α απρβολη του t .
Εξακολουθούν πάντως να χρησιμοποιούνται και οι τύποι με
ska , p i r i t é f t k a , brustnós, ôaxtlu κλπ.

t : π.χ. v a f t i 
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1.32

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1.321

Το άρθρο

Το άρθρο στο ιδίωμα του Ζαγορίου εμφανίζεται και στα τρία
γένη (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) και. παρουσιάζει στην κλίση του
τους ακόλουθους τύπους:
Θηλυκό

Αρσενικό

ε ν ικ ό ς
ονομ.
γεν.
αιτ.

u
t1
tun

α ρ ι θ μ ό ς
i
ts

π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
ονομ.
γεν.
αιτ.
1.

Ουδέτερο

i

tu
t1
tu
α ρ ιθ μ ό ς
ta

tun
ts

4

ta

Με τον τύπο d το αρσενικό και το ουδέτερο άρθρο στη γενική του ενικού
εμφανίζεται πριν από λέξεις που αρχίζουν από ν, γ, δ, b, g, άκαιζυστέ
ρα

από οπισθοχωρητικη αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα του άηχου

t

πριν από τα παραπάνω ηχηρά συμφωνά: d vagel (=του Βαγγέλη), d yâiôar
(=του γάιδαρου), d ôimitr (?του Δημήτρη) κλπ. (βλ. και 1.314- Ι Α 2 δ ) .
2.

Με τον τύπο tun εμφανίζεται το άρθρο πριν από λέξεις που αρχίζουν από
φωνήεν η από στιγμιαία συμφωνά εκτός από τα δίχείλικά (ρ, b ) , οπότε με
επίδραση τους εμφανίζεται ο τύπος tum. Ετσι έχουμε τους τύπους tun ayu
(=τον άγιο), tun βτγυ (=τον έργο), tun dak' (=τον Τάκη), tun dâlaru (τον τάλαρο), tun dzidzira (=τον τζίτζιρα), tun dzarxâ (=τον τσαρουχά),
tun gipu (τον κήπο) κλπ.,αλλά tum bakaka (=τον μπάκακα "βάτραχο"), tum
bâtera (=τον πατέρα), tum bétnu (=τον πετεινό) κλπ. Τέλος με τον τύπο
tu εμφανίζεται πρίν από λέξεις που αρχίζουν από εξακολουθητικό σύμφωνο:
tu vagel (=τον Βαγγέλη), tu ôispot (=του δεσπότη), tu èuklu (=τον σούκλο,"τον κουβά"), tu fitisnó (=τον φετινό), tu dânatu (=τον θάνατο) tu
limo (=τον λαιμό) κλπ.

3.

Οι τύποι tn ή n του θηλυκού άρθρου στην αιτιατική του ενικού χρησιμοποι
ούνται πριν από φωνήεν η k, ρ, t, χωρίς όμως ο ένας από τους δύο τύπους
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1.322

Τα ονόματα

Οπως στην κ ο ι ν ή NE, έ τ σ ι και. στο ι δ ί ω μ α τ ο υ Ζαγορίου ο ι
τ ε ρ ε ς και ευχρηστότερες

συχνό

π τ ώ σ ε ι ς ε ί ν α ι η ονομαστική κ α ι η α ι τ ι α 

τ ι κ ή η ο π ο ί α με ε μ π ρ ό θ ε τ ε ς

εκφράσεις αντικατέστησε

σ'ένα μεγά

λο μ έ ρ ο ς τη γ ε ν ι κ ή .
Το κ λ ι τ ι κ ό σύστημα του ονόματος στο ιδίωμα τ ο υ Ζαγορίου δ ι α 
μορφώνεται ως ε £ ή ς :
1.3221 Γενική ε ν ι κ ο ύ
Η γ ε ν ι κ ή στο ι δ ί ω μ α του Ζαγορίου δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι κυρίως ως κ τ η 
τ ι κ ή και σποραδικά ως γ ε ν ι κ ή τ η ς α ι τ ί α ς , ως υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή ,
κ ε ι μ ε ν ι κ ή κ λ π . : t ambél t t a s

αντι

(=το αμπέλι του Τ ά σ ι ο υ ) , péôana

t s p i n a s (=πέθανα τ η ς π ε ί ν α ς ) , ânOrupus t s 61'as (=άνθρωπος τ η ς
δουλειάς) κλπ.
Σ τ ι ς ά λ λ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α ν τ ι κ α θ ί σ τ α τ α ι με ε μ π ρ ό θ ε τ ε ς

εκφρά

σ ε ι ς : s t a f i l ap t ambél (=σταφύλι από τ ο α μ π έ λ ι ) , n i r ó ap t u
putâm (=νερό από τ ο π ο τ ά μ ι ) κ λ π . , αλλά και με απλή ο ν ο μ α σ τ ι κ ή :
éna strèma xurâf

(=ένα στρέμμα χωράφι) , mria mitx'â tambâku (=μιά

μ υ τ ι ά τ α μ π ά κ ο ) , éna fórtuma k s i l a

(=ένα φόρτωμα £ύλα) κ λ π .

Μερικά από τα α ρ χ α ί α τ ρ ι τ ό κ λ ι τ α που μεταπλάστηκαν σε πρωτόκ λ ι τ α στην κ ο ι ν ή NE δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ η ν α ρ χ α ι ό τ ρ ο π η γ ε ν ι κ ή : t s γ'ίηΐΚόε
(=της γ υ ν α ι κ ό ς ) , t andróz m (=του α ν τ ρ ό ς μου) κ λ π . κ α ι α ν α λ ο γ ι 
κά t s mirós (=της ημέρας) . Επίσης λ έ γ ε τ α ι

i n o s (=ενός) , k ^ i n d s

(=καθενός) κ λ π .

να επικρατεί σε 3άρος του άλλου. Ετσι έχουμε τους τύπους: dn gupéla και
n gupéla (την κοπέλα), tn Urania και n urania (=την Ουρανία), tn umbli
και n u b l i (την ομπλη) κλπ. ενώ ο τύπος t χρησιμοποιείται πρίν από λέ
ξεις που αρχίζουν από σύμφωνο (εκτός από τα k, ρ, t ) : t liitsa (=τη λού
τσα), t mâna (=τη μάνα), t nirufiôa (=τη νεροφίδα), t râvôa (=τη ράβδα), t stinura (=τη στενοΰρα) κλπ.
4.

0 τύπος dz για την αιτιατ. πληθυντικού αρσενικών και θηλυκών προέρχε
ται από τον t s με οπισθοχωρητ. αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα μπροστά
από τα ηχηρά σύμφωνα ν , γ , δ, b, d, gKai z.
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Ας σημειωθεί επίσης η διπλοτυπία στο σχηματισμό της γενικής
ενικού των κυρίων ονομάτων: t ôanâs, t VorV (=του Θανάση, του
Γιώργη) όταν πρόκειται γ ι α βαφτιστικά, ενώ t àiôanaéu, t aiYuryu
κ λ π . , όταν πρόκειται γ ι α την ημέρα της γιορτής των αγίων.
Πολλά οευτερόκλιτα ουδέτερα δε σχηματίζουν γενική ενικού. Τέ
τοια ε ί ν α ι τα υποκορ. σε -άκι: nirâk' (=νεράκι) , skalupatâk' (=
σκαλοπατάκι) , angaôâk' (=αγκαθάκι) κ λ π . , τα σύνθετα palosklu
(=παλιόσκυλο) , pal'uY'iniku (=παλιογύναικο) κλπ. , τα προπαροξύτο
να: t u vàsanu (=το βάσανο) , tu k'ératu (το κέρατο) , tu tératu
(το τερατο) κ . α . .
1.3222 Αιτιατική ενικού
Η α ι τ ι α τ ι κ ή ενικού στα αρσενικά σχηματίζεται με την αφαίρεση
του - s της ονομαστικής, ενώ στα θηλυκά (και τα ουδέτερα) ε ί ν α ι
η ί δ ι α η ονομαστική.
Χαρακτηριστική ε ί ν α ι η α ι τ ι α τ . ενικού των αρσενικών επιθέτων
τα οποία διατηρούν το - η , όταν ακολουθεί φωνήεν ή τα σύμφωνα ρ,
k, ps, ks: tun galón ânôrupu (=τον καλόν άνθρωπο), kakóm bsófu
nâx's (=κακόν ψόφο ν ά ' χ ε ι ς ) κλπ.
Επίσης διατηρούν το τελικό -η οι αντωνυμικοί τύποι: ilçinun
(=εκείνον), kânan (=κανέναν), ópxun (=όποιον) κλπ.
1.322 3 Ονομαστική πληθυντικού
1. Η ονομαστική πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων ε ί ν α ι ανισοσύλλαβη ή ισοσύλλαβη και σχηματίζεται στο ιδίωμα του Ζαγο
ρίου με τ ι ς ακόλουθες καταλήξεις:
α.
-ôis

1.

Ανισοσύλλαβα:
(= - δ ε ς ) , δηλ. -aöis, - i ô i s , -éôis: p a t i r â ô i s (=πατεράδες),
miraklxôis (=μερακλήδες), yânôis (=Γιάννηδες),
kaféois (=καφέδες) κλπ.

Γ ι α τ ο σ χ η μ α τ ι σ μ ό τ η ς γ ε ν ι κ ή ς ε ν . των αρχαίων πρωτοκλίτων

ακολουθείται-

κ α ι στο ι δ ί ω μ α τ ο υ Ζ α γ ο ρ ί ο υ η α π α ί τ η σ η τ η ς κ ο ι ν ή ς NE, σύμφωνα με την ο 
π ο ί α η γ ε ν ι κ ή των αρσενικών

χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι από την έ λ λ ε ι ψ η τ ο υ - s , ενώ

α ν τ ί θ ε τ α η γ ε ν ι κ ή των θηλυκών από τ η ν ύπαρξη τ ο υ .
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-éi (=-αίοι) : Με την κατάλ. -αίοι σχηματίζονται ανισοσύλλαβοι
ι
πληθυντικοί αρχαίων πρωτοκλίτων, αλλά και δευτεροκλίτων ουσιαστικών, που δεν έχουν την δυνα
τότητα σχηματισμού και με την κατάλ. -öis (=-6ες),
όπως τα ουσιαστ. της προηγούμενης κατηγορίας: π,χ.
mastak'ei (=μαστακαίοι ,μάστακας "ακρίδα"),bakakei
(=μπακακαίοι ,μπάκακας "ο βάτραχος" ) κλπ. και sal'aréi
(=σιαλιαραίοι), dèumbanaréi (=τσομπαναραίοι) κλπ.
-éiri-ôis (=-αίοι ή -δες): Οι καταλήξεις αυτές χρησιμοποιούνται
με την LÖia συχνότητα:π.χ. yilaôaréi και Vilaôâröis (=γελαδαραιοι και -ηδες), drayatarei και drayataröis
(=ντραγαταραίοι και -ηδες) , ôv'akunaréi
και ôy'akuriârôis (=διακοναραίοι και -ηδες) κλπ.
β.

Ισοσύλλαβα:

-is (=-ες):

kléftis (=κλέφτες), minis (=μήνες), patriótis
(=πατριώτες) κλπ.

-i (=-οι) : Με την κατάληξη (που ως άτονη αποβάλλεται) σχη
ματίζουν πληθυντικό αρχαία τριτόκλιτα μεταπλα
σμένα κατά την α'κλίση και δευτερόκλιτα: arxónd
(=άρχοντες) , mastór (=μάστορες), lik' (=λύκοι) ,
pistk'i (=πιστικοί) , anôrop (=άνθρωποι) , yumén
(=ηγούμενοι),6askâr (=δάσκαλοι) κλπ. .
2. Τα θηλυκά σχηματίζουν ονομαστική πληθυντικού συνήθως ισοσύλλαβη: π.χ. p_sx'és (=ψυχές) , kóris (=κόρες) ôyateris (θυγατέ
ρες) κλπ. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις κοντά στον ισοσύλλαβο
τύπο εμφανίζεται και ο αν ισοσύλλαβο ς: y'ay'és και Y'ayaöis (=γιαγιές και γιαγιάδες), mânis και manâôis (=μάννες και μαννάδες),
aôirfés και aôirfâôis (=αδερφές και αδερφάδες), nifis και nfâôis
(=νύφες και νυφάδες) , aïpés και al'puôis (=αλπές και αλεπούδες)
κλπ.
3. Τα ουδέτερα σχηματίζουν κανονικά την ονομ. πληθυντ. σε
-α. Τα ουδέτερα μεταρρηματικά σε -simo σχηματίζουν τον τύπο της

1. Όσα σχηματίζουν πληθυντικό με την κατάλ. -χ και είναι προπαροξύτονα,
κατεβάζουν τον τόνο τους κατά μία συλλαβή.
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ονομ. πληθυντικού ανισοσύλλαβο: kup_simata (=κοψίματα) , ragsimata (=ραψίματα) κλπ. Αναλογικά προς αυτά και προς ορισμένα άλλα
(π.χ. γόνατα, πράματα κλπ.), μερικά ουδέτερα σχηματίζουν την
ονομαστ. πληθυντικού με την προσθήκη και δεύτερης κατάληξης -ta.
Ετσι έχουμε âlirya και alenata (==άλογα και αλόγατα) , prósupa και
prusópata (=πρόσωπα και προσώπατα) κλπ.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ και ο σχηματισμός της ονομ. πληθυντι
κού
αρσενικών σε -ος, από ονομ. ουδετέρου σε - ι , κατά το ου
δέτερο γένος. Έτσι π.χ. έχουμε: u aoirfós (=ο αδερφός)— t aôérfyCa. (=τα αδέρφια), u riÓYambrus (=ο νιόγαμπρος) — ta riÓYambra (=τα
νιόγαμπρα), u vâtus (=ο βάτος)— ta väta (=τα βάτα), u kópus (=ο
κόπος) — ta kópx'a (=τα κόπια) κλπ.
1.3224 Γενική πληθυντικού
Η γενική πληθυντικού, όπως και η γενική ενικού, χρησιμοποι
είται σπάνια. Όπου και όταν χρησιμοποιείται, σχηματίζεται με
την αρχαία κατάλ. -on (=-ων) με εμφανή τάση εξαφάνισης του τε
λικού -η.Έτσι ακούγονται συχνά στο Ζαγόρι οι τύποι: tun gupiló
(των κοπελών) , tun andrò (=των ανδρών) , tun γ'ϊηϊ^ (=των γυναι
κών) κλπ. Αναλογικά προς τις παραπάνω γενικές σχηματίστηκε και
η γενική των αριθμητικών: ôy'ano (=δυανών), trio (=τριών) κλπ.
Η εξαφάνιση του -η στη γεν. πληθ. γίνεται συνήθως σε παύση και
όχι σε συνεχή λόγο.
Αντίθετα το -η διασώθηκε στη γεν. πληθυντικού των αντωνυμι
ών: afnón (=αυτουνών) , ik'nón (=εκεινών), px'anón (=ποιανών) , ulnón (=ολωνών) κλπ. αντί των αυτών, εκείνων, ποίων, όλων κλπ.με
αναλογικό κατέβασμα του τόνου κατά τα ουσιαστικά με γεν. πληθ.
σε-on (=-ών).
1.3225 Αιτιατική πληθυντικού
Η αιτιατική πληθυντικού συνήθως είναι όμοια με την ονομαστι
κή: π.χ.χ kléftis / ts kléftis (=οι, τους κλέφτες), i Vilaôârôis/
ts Y'ilaôârôis («οι,τους γελαδάρηδες) κλπ.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που διατηρείται, όπως στην κοινή
NE, ο αρχαίος τύπος της πτώσης. Αυτό συμβαίνει στα αρσεν. σε
-ος, όταν σχηματίζουν αιτ. πληθ. οξύτονη: π.χ. ts ayus (=τους
αγίους), ts k'ijïyus (=τους κυνηγούς), ts ambsus (=τους ανηψιούς)κλπ.
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Αντίθετα όταν το δευτερόκλιτο σχηματίζει αιτιατ. πληθυντικού
που δεν είναι οξύτονη, εμφανίζεται εξίσου συχνά και τύπος αιτι
ατικής όμοιος με την ονομαστική: π.χ. ts anoróp (=τους ανθρώ
πους) , ts sal'aréi (=τους σιαλιαραίους) , ts dàubanaréi (=τους τσομπαναραίους) κλπ. δίπλα στους τύπους: ts anoróps, ts äSal'areus,
ts dàubanaréus κλπ.
1.3226 Επίθετα
Τα επίθετα στο ιδίωμα του Ζαγορίου ακολουθούν την κλίση των
επιθέτων της κοινής NE.
1.32 3 Το ρήμα
Σχετικά με το ρήμα του ιδιώματος του Ζαγορίου είναι σκόπιμο
να σημειώσω τα εξής:
1. Αύξηση
Η συλλαβική αύξηση, όπως και στην κοινή NE, διατηρείται όταν
τονίζεται: π.χ. ékupsa (=έκοψα), éxana (=έχανα), éklagsa ^έκλα
ψα) κλπ., ενώ αντίθετα η χρονική είναι σπάνια: π.χ. iksa (=ήκουσα), irôa (=ήρθα) κλπ.
Σε μερικές περιπτώσεις δίπλα στους κανονικούς τύπους με συλ
λαβική αύξηση: éliva (=έλεγα) , épx'a (=έπΐα) , éfirna (=έφερνα) ,
éfaya (=έφαγα) κλπ. σχηματίζονται από αναλογία και τύποι με αύ
ξηση i: π. χ. xliYa, ipx'a, if i m a , if ava κλπ.
2. Μετοχή
Οπως στην κοινή NE, έτσι και στο ιδίωμα του Ζαγορίου έχουμε
δύο τύπους μετοχής:
α. Τον τύπο του ενεργητικού ενεστώτα σε -undas (=οντας)για
τα ασυναίρετα ή σε -óndas (=-ώντας) γ ιατα συναιρεμένα που χρησι
μοποιείται για τη δήλωση των επιρρηματικών εννοιών τόπου, χρό
νου, αιτίας ή υπόθεσης: γ'ΐΓένιιηααΞ (=γυρεύοντας) , γΙόριιικ^Ξ (=
βλέποντας) , trdundas (=τρώγοντας) , 3γ3ρόικΐ33 (=αγαπώντας) , boóndas (=πηδώντας) κλπ.
και β. Τον τύπο του παθητικού παρακειμένου σε -menus (=-μένος)
και σπάνια του παθητικού ενεστώτα: α) σε -uminus (=-ούμενος),
Y'ilasuminus (=γελασούμενος) , pitumina (=πετούμενα) , lalumina
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(=λαλούμενα) κ λ π . και- β) σε -âminus (=-άμενος) : vrixâminus ( =
βρεχάμενος), trixâminus

(=τρεχάμενος) κ λ π . που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι

με ε ι δ ι κ ή ε π ι θ ε τ ι κ ή σημασία ή απλώς ως ο υ σ ι α σ τ ι κ ά .
3. Το απαρέμφατο χ ά ν ο ν τ α ς τη ρηματική τ ο υ υπόσταση δ ι α σ ώ ζ ε τ α ι ως
ο υ σ ι α σ τ ι κ ό σε λ ί γ α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α , όπως: t u ex' (το έ χ ε ι , το έ χ ο ς ,
"η π ε ρ ι ο υ σ ί α " ) , t u ργ'1 (=το π ί ν ε ι ν ) , t u fay'i

(=το φ α γ ε ί ν

"τοψα-

γητό") κλπ.
4. Τα α ρ χ α ί α ρήματα σε -ρω ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι κ α ι με έ ρ ρ ι ν ο χαρακτήρα.
Ετσι έχουμε f é r u κ α ι férmi
fér

και fern

(=φέρνω) f é r s κ α ι f é r n s

( = φ έ ρ ε ι ) , perù κ α ι p è r n i

(=φέρεις),

( = π α ί ρ ω ) , Yôéru κ α ι yôérnu

(=γ6έρω) κλπ. Οι τ ύ π ο ι με έ ρ ρ ι ν ο χαρακτήρα ε ί ν α ι α ν α λ ο γ ι κ ο ί
τισμοί

σχημα

από τ ύ π ο υ ς όπως έοακον-οάκνω, έκαμον-κάμνω κ λ π . .

5. Από τ α ρήματα σε -zu ( - ί ζ ω , - ά ζ ω ) , άλλα διατήρησαν την κ α τ ά 
ληξη σε - z : a f u r i z u
κοκκινίζω)

(=αφορίζω) , kapnizu

( = κ α π ν ί ζ ω ) , kuknizu

(=

κ λ π . κ α ι άλλα π ο υ , ε κ τ ό ς από τ ο ν τύπο σε - z u , σ χ η μ α 

τ ί ζ ο υ ν κ α ι τύπο με φωνηεντικό χαρακτήρα: avYatâu (=αβγατάω) κ α ι
avYatizu

(=αβγατίζω) , anaslcirâu (=ανασκυράω) κ α ι anaék'irizu (=

ανασκυρίζω) ,
kalmirau

Yumatau

v'umatizu ( = γ ι ο μ α τ ί ζ ω )

(=γιοματάω) κ α ι

(=καλημεράω) κ α ι k a l m i r i z u

,

( = κ α λ η μ ε ρ ι ζ ω ) , buôâu (=μπο-

δάω) κ α ι buöizu ( = ε μ π ο δ ί ζ ω ) , s f a l n â u

(=σφαλνάω) κ α ι s f a l i z u (=

σφαλίζω) , x ' i r i t â u (=χαιρετάω) κ α ι x ' i r i t x z u ( = χ α ι ρ ε τ ί ζ ω ) κ λ π .
Οι τ ύ π ο ι σε - a o ξ ε κ ι ν ο ύ ν από α ν α λ ο γ ί α αορίστων

φωνηεντόλη-

κτων ρημάτων. Οπως δ η λ . λέχθηκε ετίμησα-τιμάω κ λ π . λέχθηκε κ α ι
εζούλισα-ζουλάω, εμαύλισα-μαυλάω κ λ π .
6. Τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α από τ α ρήματα σε - f t u
π.χ. astràftu

(=αστράφτω), p é f t u

(=-φτω) < α ρ χ . - p t o (=-πτω)

(=πέφτω), ô â f t u

(=θάφτω) κ λ π . ,

ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς από α ν α λ ο γ ί α προς τον α ό ρ ι σ τ ο ρημάτων σε - é v u (=εύω)
και - ä v u ( = - α ύ ω ) που κ α ν ο ν ι κ ά έληγε σε - p s a ( = - ψ α ) : p â l e p s a (=πά-

1.

Βλ. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 291. Κατά τον Αναγνωστόπουλο, Ανάλεκτα 74-75, πρό
κειται για αποβολή του -η στα συμπλέγματα - r n s , - I n s , - I n , -rn που,επει
δή ήταν δυσκολοπρόφερτα,απλοποιήθηκαν με την αποβολή του - η - . 0 Μηνάς,
Πωγώνι 201, εξετάζοντας το φαινόμενο της απλοποίησης του συμπλέγματος
rn σε r , το παρατηρεί και σε ουσιαστικά, όπωςρύθι-α (< ορνύθια), σερχο
(< σερνικό), στέρα (< στέρνα) κλπ.
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λαιψα), salepßa (=σάλεφα), apólapsa (=απόλαψα), épapsa (=έπαψα)
κλπ., όπως και ο αόριστος των ρημάτων σε -ftu (=-πτω): ekrißsa
(=έκρυψα), énipsa (=ένιψα) κλπ., σχημάτισαν ενεστώτα σε -vu (=
-βω): vlâvu (=βλάβω), krivu (=κρύβω), nivu (=νίβω), skundâvu (=
σκοντάβω) , rävu (=ράβω) , klévu (=κλέβω) , sk'ivu (=σκύβω) , skâvu
(=σκάβω), anâvu (=ανάβω) κλπ.
7. Ιίαρουσιάζεται σύγχυση στα αρχαία φωνηεντόκλητα ρήματα σε -âo
(=-άω), και -éo (=-έω). Ετσι:
α. Στον ενικό και στο β'πληθ. πρόσωπο της οριστικής του ε
νεστώτα επικρατεί ο τύπος σε -au (=άω) : π.χ. Jcinyâu (=κυνηγάω)
και kiiryó (=κυνηγώ) , kartirâu (=καρτεράω) και kartiró (=καρτερώ), kartirâs (=καρτεράς), kartirâi (=καρτεράει), kartirâti (=
καρτεράτε) κλπ.
β. Αντίθετα στο α'και γ'πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του ενεργ. ενεστώτα, στην οριστική του παθητ. ενεστώτα και στους
παρατατικούς ενεργητ.και παθητ. φωνής επικρατεί ο τύπος των ρη
μάτων σε -eu (=-έω): π.χ. aYapümi (=αγαπούμε), aYapun. (=αγαπούν)aYapx'umi (=αγαπιούμαι) , aYapx'ési (=αγαπιέσαι) κλπ. - aYapûsa (=
αγαπούσα) , aYapusis (=αγαπούσες) κλπ. - aYapx'umun (=αγαπιούμουν) ,
aYapx'usun (=αγαπιούσουν) κλπ.
γ. Τέλος πολύ λίγα διατήρησαν και τον αρχαίο τύπο σε -is,
-i: π.χ. vari (=βαρεί), αλλά και varai (=βαράει), xuri (=χωρεί),
αλλά και xurâi (=χωράει), arY'is (=αργείς), arY'i (=αργεί), αλλά
και arYâi (=αργάει) κλπ.
8. Ο ενεργητικός παρακείμενος δεν είναι τόσο συνηθισμένος στο
ιδίωμα του Ζαγορίου. Η σημασία του εκφέρεται με τον τύπο του α
ορίστου. Αντίθετα ο υπερσυντέλικος είναι πολύ διαδεδομένος και
εκφέρεται με άκλιτο το βοηθητικό ρήμα έχω στον τύπο Ιχ'ΐ (=είχε)
και την υποτακτική του αορίστου που κλίνεται: ix'i Yrâpsu (=είχε
γράψω), ιχ'ΐ Yraßss (=είχε γράφεις), ίχ'ί Yrâps (=είχε γράφει),
ίχ'χ Yrâpsumi (=είχε γράφουμε), ίχ'ΐ Yrâpsiti (=είχε γράψετε),ϊχί
Yrâpsn (=είχε γράψουν).
9. Ο μέλλοντας σχηματίζεται μερικές φορές με το ôanâ (=θανά),
ιδιαίτερα πρίν από φωνήεν: ôanâ 'rôu, ôanâ 'rxumi κλπ.
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10. Η προστακτική του ενεργητ. ενεστώτα λήγει σε -i (=-ει),-iti
(=-ετε) : spiri tu xurâf (=σπείρε το χωράφι), spirti m ta xurâfx'a (=σπείρτε μου τα χωράφια) κλπ., αλλά και σε -a, -âti (=-άτε):
anéva (=ανέβα), katéva (=κατέβα), stéka (=στέκα "σταμάτα"),èia
(=έλα) - anvâti (=ανεβάτε), katvâti (=κατεβάτε), stikâti (=στεκάτε), ilâti (=ελάτε) κλπ.
Στον παθητικό ενεστώτα η χρήση της προστακτικής έχει εκλεί
ψει τελείως και αντικαταστάθηκε από περιφράσεις: n ayapx'esi (να
αγαπιέσαι) n aYapx'ésti (=να αγαπιέστε). Πολλές φορές αντικαθί
σταται από περιφράσεις και η προστακτική του ενεργητικού ενεστώ
τα: féya (=φεύγα) , αλλά και na fiy's (=να φύγεις), èia (=έλα) ,
αλλά και na 'rôs ή na rs (=να έρθεις) κλπ.
Η προστακτική του ενεργητικού αορίστου λήγει σε -si (=-σε),
-sti (=-στε) στα ασυναίρετα και σε -si (=-ησε), -isti (=-ήστε)
στα συναιρεμένα, ενώ στον παθητικό αόριστο (ασυναίρετων και συ
ναιρεμένων) λήγει σε -s (=-σου) και -öiti (=-θήτε): ôési (=δέσε), ôésti (=δέστε) - aYapsi (=αγάπησε), aYapisti (=αγαπήστε)
και ôés (=δέσου), ôiditi (=δεθήτε) - aYapis (=αγαπήσου), ayapoiti (=αγαπηθήτε) κλπ.
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1.33

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.331

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

1.3311 Από ουσιαστικά
α.

Επαγγελματικά με τις καταλήξεις
-as: skafôâs (=σκαφι6άς), varilas (=βαρελάς), yrunâs (=
γουρούνας) κλπ.
-âr's (=άρης) : Yiladârs (=γελαδάρης) , karvuriârs (=καρβουνιάρης) κλπ.
-xizis (=-τζής): samardzis (=σαμαρτζής), kulurdzis ^κου
λουρτζής) κλπ.

β.

Υποκοριστικά με τις καταλήξεις:
-âk' (=-άκι): xurafâk' (=χωραφάκι) , rimatale (=ρεματάκι),
ôaxlâk' (=οαχτυλάκι) κλπ.
-ul's, -lila, -ύϊ (=-ούλης, -ούλα, -ούλι) : papiiïs (=παπούλης) , piöiruls (=πεθερούλης) , k'ipuïs (=κηπούλης) , ôindruï
(=6εντρούλι), avlula (=αυλούλα) κλπ.
-plu (=-πουλο): aluYÓplu (=αλογόπουλο), katskóplu (=κατσικόπουλο), pioóplu (=παιδόπουλο) κλπ. Σπάνια χρησιμοποιεί
ται η κατάλ. στο θηλυκό γένος: vuskupula (=βοσκοπούλα),
stamnupula (=σταμνοπούλα) κλπ.
/

/

*

-itsa (=-ιτσα): ôikaritsa (=δεκαριτσα), klustitsa (=κλωστίτσα), vir^itsa (=βεργίτσα) κλπ.
γ. Μεγεθυντικά με τις καταλήξεις:
-us (=-ος): kâkavus (=κάκαβος), YÓmarus (=γόμαρος) κλπ.
-arus (=-αρος) : vóioarus (=βόιδαρος) , kuluk'iôarus (=κολοκύθαρος), skilarus (=σκύλαρος) κλπ.
-as (=-ας): mérmigas (=μέρμηγκας), sfâlagas (=σφάλαγγας)κλπ.
-a: kulukiôa (=κολοκύθα) , Y'âla (=γυάλα) κλπ.
-âra (=-άρα): fitâra (=φετάρα), aYriufunära (=αγριοφωνάρα) κλπ.
1. Εδώ θα πρέπει, να καταταχτούν και οι καταλήξεις -amara(=-αμάρα), -omâra
(=-ωμάρα) που, μολονότι δεν είναι μεγεθυντικές, προέρχονται απο τη με
γεθυντική καταλ. -ara (=-άρα) που προσκολλήθηκε σε μεταρρηματικά ουσι-
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-ts (=-της):
-âts (=-άτης) : bultjâts (=Μπουλτσιάτης < Μπούλτση) ,
kalutâts (=Καλοτάτης< Καλοτά) κλπ.
-ianits (=-ιανίτης): duvrianits (=Ντοβριανίτης< Ντοβρά)κλπ.
-its (=-ίτης): suputäilits (Σοποτσελίτης < Σοποτσέλι)
kapisuvits (=Καπεσοβίτης< Καπέσοβο), munuôindrits (=Μονοδεντρίτης< Μονοδέντρι) κλπ.
-óts (=-ώτης): aìmrióts (=Αιμηνιώτης< Αγιος Μηνάς), papig'ióts (=Παπιγκιώτης< Πάπιγκο) κλπ.
-inós(=ινός): artsis(t)nòs (= Αρτσισ(τ)νός <Αρτσίστα), νίtsnós (=Βιτσινός< Βίτσα), vraôitnos (Βραδετινός< Βραδέτο),
l'askuvitsnós (=Λιασκοβετσινός< Αιασκοβέτσι) κλπ.
ε.

Πατρωνυμικά με τις καταλήξεις:
-plus (=-πουλος) : y'anóplus (=Γιαννόπουλος) , xalkoplus (=
Χαλκιόπουλος) κλπ.
-ill's (=-ούλης) : Vanul's (=Γιαννούλης) , Y'urYul's (=Γεωργούλης) , Y'utuïs (=Γιωτούλης κλπ.).
-él's (=-έλης) : téukanél's (=Τσουκανέλης) , andunéïs (=Αντωνέλης) κλπ.
-uôs (=-ούδης) : mumiiôs (=Μουμούδης) κλπ.

στ.

Ανδρωνυμικά με τ ι ς κ α τ α λ ή ξ ε ι ς :
-ina

Y'ânina
-ina

YOryina

(=-αινα):

(=Γιώργαινα), k ó s t i n a (=Κώσταινα),

(=Γιάνναινα) κλπ.

(=-ίνα):

duôurina

(=Θοδωρίνα), xstuôulina

(=Χριστο-

δουλίνα) κλπ.
-uva

(=-οβα): mixâluva

kóstuva
-ύ

( = Μ ι χ ά λ ο β α ) , mânôuva

(=Μάνθοβα),

(=Κώστοβα) κ λ π .

( = - ο ύ ) : lukii

(=Λουκού) , m i x a l u

(=Μιχαλού) κ λ π .

αστυχά σε -μα ή - μ ό ς : raugénu - mugamós - mugamâra (=μουγκαίνω - μουγκαμόε
-μουγκαμάρα), t r i l é n u - t r i l a m ó s - t r i l a m â r a (=τρελαίνω- τρελαμός- τρελαμάρα), ôambonu - ôarabuma - ôambumâra (=θαμπώνω-θάμπωμα - θαμιωμάρα), s t r a vonu- strdvuraa- stravumâra Οστραβώνω- στράβωμα- στραβωμάρα) κλπ.
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ζ . Περιεκτικά με τις καταλήξεις:
-iàs (=-ιάς) : pifkâs (=πευκιάς) , kalamnâs (=καλαμιάς) κλπ.
-iâ (=-·ιά) : kalamn'â (=καλαμιά, η) , jasarya (=ψαριά) κλπ.
-stâs (=-στάσι): dimunustâs (=θημωνοστάσι), xurustâs (=χοροστάσι) , l'ustâs (=λιοστάσι) κλπ.
ή .

Τοπικά με τις καταλήξεις:
-io (=-ειό) : may'irY'ó (=μαγειρειό) , krasupulo (=κρασοπωλειό) κλπ.
-aryo (=-αρειό) : Yiftaryo (=γυφταρειό), badéary'ó (=μπατζαρειό) κλπ.
-âôku (=-άδικο): azvistâôku (=ασβεστάδικο), yalatâôku (=
γαλατάδικο), manàvku (=μανάβικο) κλπ.

θ.

Δηλωτικά οσμής με την κατάληξη
-ila (=-ίλα): traila (=τραγίλα), skurôila (=σκορδίλα) κλπ.

L.

Διάφορα με την πολυσήμαντη κατάλ. -iâ (=-ιά <μεσν. -έα)
που δηλώνει:

— μέτρο: fk'arya (=φκυαριά) , prima (=πιρουνιά) κλπ.
— πληγή: max'irYa (=μαχαιριά) , pitriâ (=πετριά) κλπ.
— φυτά ή δέντρα: miYöala (=αμυγδαλιά), ôamaéknâ (=δαμασκηνιά), kiraââ (=κερασιά) κλπ.
— χρονική διάρκεια: nixtx'â (=νυχτιά) , vraôya (=βραδιά) ,
xruna (=χρονιά) κλπ.
— ιδιότητα: anôrupYa (=ανθρωπιά), arxundya (=αρχοντιά),
masturya (=μαστοριά) κλπ.
1.3312 Από επίθετα
Τα ουσιαστικά που παράγονται από επίθετα συνήθως είναι αφη
ρημένα, δηλώνουν κατάσταση ή ιδιότητα, που είναι σχετικό με το
επίθετο και σχηματίζονται με τη βοήθεια των εξής καταλήξεων:
-a(=-α), με την οποία σχηματίζονται παροξύτονα ουσιαστι
κά από οξύτονα επίθετα : zésta (=ζέστα), lóksa (=λόξα),
pikra (=πίκρα) κλπ.
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-iä (=-ιά) : anapuôy'â (=αναποδιά) , anustx'â (=ανοστιά), kakumiry'â (=κακομοιριά) κλπ.
-ia (=-ια): pirfâna (=περηφάνεια), zundân'a (=ζωντάνια),
urfâria (=ορφάνια) κλπ.
-sin (=-σύνη): aksusin (α£ιωσύνη), aôirfusin (=αδερφωσύνη) κλπ.
-ila (=ίλα): mavrila (=μαυρίλα), ksnila (=£ινίλα), varvatila (=βαρβατίλα) κλπ.
-âôa (=-άδα): frunmâôa (=φρονιμάδα), prasnâôa ^πρασινά
δα) , ayriaoa (=αγριάδα) κλπ.
1.3313 Από αριθμητικά με τις καταλήγεις:
-âra (=-άρα): ôikâra (=δεκάρα), pindâra (=πεντάρα), kusâra (=εικοσάρα) κλπ.
-âr (=-άρι): ôikâr (=δεκάρι), pindâr (=πεντάρι) κλπ.
-ârku (=-άρικο): öikärku (=δεκάρικο), pindakuéârku (=πεντακοσάρικο) κλπ.
-arya (=-αριά): öikarya (=δεκαριά), triandarya ^τριαντα
ριά) , sarandarya (=σαρανταριά) κλπ.
1.3314 Από ρήματα
Τα ουσιαστικά που παράγονται από ρήματα δηλώνουν:
1. Την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας και σχηματίζονται:
α.

Αρσενικά με τις καταλήξεις:
-mós (=-μός): irxumós (=ερχομός), pioamós (=πεθαμός) κλπ.
-os (=-ος): ôérus (=θέρος, ο ) , skâlus (=σκάλος) κλπ.

β. Θηλυκά με τις καταλήξεις:
-s (=-ση): vras (=βράση), xas (=χάση),öes (=δέση) κλπ.
-àà (=-σιά): apluàâ (=απλωσιά), xalasâ (=χαλασιά), kativaéâ (=κατεβασιά), kaôsâ (=καθισιά), vrasâ (=βρασιά),
Xapàâ (=χαφιά) κλπ.
-a (=-α) : aylistra (=γλίστρα) , Y'ira (=γύρα) , kséra (=ςέρα) κλπ.
-ura (=-ούρα) : fayura (=φαγούρα) , x'iritûra (=χαιρετούρα) κλπ.
-ia (=-ια) : parakàl'a (=παρακάλια, η) , katândY'a (=κατάντια) ,
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katYÓry'a (=κατηγόρια) κλπ.
-ala (=άλα): trixâla , fivyâla (=φευγάλα) κλπ.
-i (=-ή): axului (=αχολοή) κλπ.
γ.

Ουδέτερα με τις καταλήξεις
-ma (=-μα): stûmbuma (=στούμπωμα), patéâruma (=πατσάρωμα),
msókuma (=μεσόκομμα), ksiYlitruma (=ξεγλύτρωμα) κλπ.
-smu (=-σιμο ή -ξιμο ή -φιμο): sursmu (=σούρσιμο), fkaksmu
(=φτιάξιμο), zeppimi (=ζέφιμο) κλπ.
-(i) (=-ι) : ζΐγ' (=ζύγι), parakâï (=παρακάλι) κλπ.
-iu (=-ιο): àxórVu (=συχώριο), zbâôx'u (=συμπάθιο) κλπ.
-éó (=-σιό) : kaoéó (=καθισιό) , k'iméó (=κοιμισιό) κλπ.
-(i)tó (=-ητό): pilal'tó (=πιλαλητό) , ruvul'tó (=ροβολητό),
bubuntó (=μπουμπουνητό) κλπ.
-Ü6 (=-ούδι): pilikuô (=πελεκούδι), apufayuô (=αποφαγούδι) κλπ.
-ató (=-ατό): ksirató (=ξερατό), xurató (=χωρατό) κλπ.
-iô (=-ίδι): puniô (=πονίδι "το οίδημα"), fk'asiö (=φτιασίδι) κλπ.

2. Το πρόσωπο που εκτελεί την ενέργεια, την οποία δηλώνει το
ρήμα, με τις καταλήξεις:
-(s)tis (=-στής) : trux'stis (=τροχιστής) , matx'astis (=ματιαστής, "αυτός που σκοπεύει") κλπ.
-(s)ts (=-στης): ksists (=ξύστης), psists (=ψήστης) κλπ.
-jâs (=-ιάς) : vafx'âs (=βαφιάς), skaftx'âs (=σκαφτιάς) κλπ.
3. Το όργανο και είναι:
α. Αρσενικά με την κατάληξη:
-ts (=-της): rixts (=ρίχτης), klósts (κλώστης) κλπ.
3·

Θηλυκά με τις καταλήξεις:
-stra (=-στρα): ksistra (=ξύστρα), aplòstra (=απλώστρα) κλπ.
-tira (=-τήρα): klaôiftira (=κλαδευτήρα),furtutira (=cpopτωτήρα) κλπ.
γ. Ουδέτερα με τις καταλήξεις:
-tir (=-τήρι): klaôiftir (=κλαδευτήρι), plastir (=πλαστήρι), pattir (=πατητήρι) κλπ.
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-tru (=-τρο): tâistru (=τάγίστρο), siôâvlistru (συδαύλιστρο) κλπ.
4. Τον τόπο με τις καταλήξεις:
-stra (=-στρα) : k'listra (=κυλίστρα) , lastra (=λιάστρα) κλπ.
-tir (=-τηρι): aryastir (=αργαστηρι), xuniftir (=χωνευτηρι) κλπ.
1.3 32

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

1.3321 Από ουσιαστικά και δηλώνουν:
1. Πλησμονή με τις καταλήξεις:
-irós (=-erós): agusirós (=αγκουσερός), vlasiró (=βλασερό,
ενν. ψωμί "εύζυμο") κλπ.
-alós (=-αλός): ruoalós (=ροδαλός), drupalós (=ντροπαλός)
κλπ.
2. Ύλη με τ ι ς κ α τ α λ ή ξ ε ι ς :
-érfus

( = - έ ν ι ο ς ) : malamaténus

(=μαλαματένιος) , kuluk'ôén'us

(=κολοκυθένιος) κ λ π .
-utós

(=-ωτός): klarutós

(=κλαρωτός), damutó

(=νταμωτό

"ύφασμα χωρισμένο σε τ ε τ ρ α γ ω ν ί δ ι α " ) κ λ π .
3. Αυτόν που έ χ ε ι ό , τ ι δηλώνει

το πρωτότυπο με τ ι ς κ α τ α λ ή ξ ε ι ς :

- â r s (=-άρης) : malafrandjiârs (=μαλαφραντζιάρης) , x t i k a r s
( = χ τ ι κ ι ά ρ η ς ) , tsimbïârs (=τσιμπλιάρης) κλπ.
-ârkus ( = - ά ρ ι κ ο ς ) : arustx'ârkus

(=αρρωστιάρικος) , g r i n a r k u s

(=YKpLViapiKoc) κλπ. .
4. Αυτόν που α ν ή κ ε ι ή π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π ' ό , τ ι δηλώνει

το ουσιαστικό

με τ ι ς κ α τ α λ ή ξ ε ι ς :
-nós
-isus
éus

1.

( = - ι ν ό ς ) : vuonós

(=βοδινός) , y'ilaonós

(=γελαδινός) κλπ.

( = - ή σ ι ο ς ή - ί σ ι ο ς ) : katsk'xsus ( = κ α τ σ ι κ ί σ ι ο ς ) , γ π ι η ί (=γουρουνίσιος), zayurisus

(=Ζαγορήσιος) κ λ π .

Τα παράγωγα επίθετα με την κατάληξη -άρικος προέρχονται από τα σε -άρης
+ την χατάλ. -ικοε, οπότε θα μπορούσαν να περιληφθούν από την άποψη αυ
τή και στα παράγωγα από επίθετα.
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- j â t k u s ( = - ι ά τ ι κ ο ς ) : piôYâtkus (=παιδιάτικος) , xstir/iriât k u s (=Χριστουγεννιάτικος) κλτχ.
-kós ( = ι κ ό ς ) : ynumkós (=γνωμικός " σ υ ν ε τ ό ς " ) , p a s t r i k ó s
(=παστρικός) κλπ.
5. Ομοιότητα με τις, καταλήξεις:
-âtus (=-άτος): kuôunatu (=κουοουνάτο "είδος αγριόπαπιας"),
ksiôâtus (=ξιδάτος) κλπ.
-U (=-ω): arâpu (=αράπω, η ) , mórfu (=μόρφω, η) κλπ,
1-3322 Από επίθετα και δηλώνουν:
Ι.'Ο,τι και το πρωτότυπο με τις καταλήξεις:
-kus (=-ικος): anxtumâtkus (=ανοιχτομάτικος), ftamnitkus
(=ε(ρταμηνίτικος) κλπ.
-upós (=-ωπός) : kuknupós (=κοκκινωπός) , strug'ilupós (=
στρογγυλωπός) κλπ.
-anós (=-ανός) : kundak'anós (=κοντακιανός) , miéanós (=μεσιανός) κλπ.
2. Υποκορισμό με τις καταλήξεις:
-(u)lós (=-ουλός): makrulós (=μακρουλός), nirlós (=νερουλός), vaolós (=βαθουλός) κλπ.
-utèkus (=-ούτσικος): mkrutékus (=μικρούτσικος), kundutékus =κοντούτσικος), kalutékus (=καλούτσικος) κλπ.
-UÏS (=-οΰλης): mkruïs (=μικρούλης), kunduïs (=κοντούλης),
asprul's (=ασπρούλης) κλπ.
3. Ας σημειωθεί εδώ και ο σχηματισμός με την κατάλ. -γος στερη
τικών επιθέτων σε - ι σ τ ό ς ή - τ ό ς : avâstyus (=αβάσταχτος), ay'lryus
(=αγύριστος), asarandyus (=ασαράντιστος), akeuryus (=αξούριστος),
2
^
akayus (=ακαφτος) κλπ.
1.

Βλ. και 1.3321, 3 στο λ. -arkus (=-άρικος)

2.

Οο ί δ ι ο ι σχηματισμοί παρατηρούνται και στο ιδίωμα του ΪΙωγωνίου (βλ. Μηνά,
Πωγώνι 201).
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1.3323 Από ρήματα με τις καταλήξεις:
-tkós (=-τικός): kataoixtkós (=καταδεκτικός), sivastkós
(=συμβιβαστικός) κλπ.
-irós (=-ερός) : straftirós (=αστραφτερός) , aYnandirós
(=αγναντερός "περίοπτος") κλπ.
-tós (=-τός) : apul'tós (=απολυτός) , strakutós (=στρακωτός <
στρακώνω "στρώνω αυλή με πλάκες") κλπ.
-âtus (=-άτος): trixâtus (=τρεχάτος), fivyatus (=φευγάτος) κλπ.
1.3324 Από επιρρήματα με τις καταλήξεις:
-nós (=-ινός): kundaknós (=κοντακινός), xtisnós (=χθεσινός) κλπ.
-anós (=-ανός) : mismirY'anós (=μεσημεριανός) , ôiplanos (=
διπλανός) κλπ.
-utós (=-ωτός): apanutós (=απανωτός) κλπ.
-isus (=-ίσιος): parapanisus (=παραπανίσιος) κλπ.
1.333

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες παραγωγικές καταλήξεις ρημάτων στο ιδίωμα
του Ζαγορίου είναι οι ακόλουθες:
-XZU (=-ίζω) με την οποία σχηματίζονται ρήματα από θέμα
τα ρημάτων (υποκοριστικών), ονομάτων και άκλιτων: kagsurizu (=καψουρίζω), fig'i'zu (=φεγγίζω), spartarizu (=σπαρταρίζω), laxnizu (=λαχνίζω), l'anupsirizu (=λιανοψειρίζω),
paramirizu (=παραμερίζω) κλπ.
-évu (=-εύω) με την οποία σχηματίζονται ρήματα από ονόμα
τα και άκλιτα:
kusévu (=κοσεύω, "τρέχω"< κοσή "τρεχάλα"), kundévu (=κοντεύω), aYnandévu (=αγναντεύω) κλπ.
-ónu (=-ώνω) με την οποία σχηματίζονται ρήματα από ονόμα
τα και άκλιτα:
ksifarsónu (=ξεφαρσώνω), smónu (=σιμώνω), anakatónu (=
ανακατώνω), stupónu (=στουπώνω) κλπ.
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-(i)âzu (=-(ι)άζω)
ονόματα:

με την οπούα σχίΉ-ΐατίζονται ρήματα από

ksïâzu (=£υλι.άζω) , muk'âzu (=μουκιάζω) , fafutx'ézu (=φαφουτι,άςω), ksikutx'âzu (=£εκουτιάζω) , nirl'âzu (=νερουλιάζω)
κλπ.
-énu (=-αύνω) με την οπούα σχηματίζονται παράγωγα ρήματα
από ονόματα:
axamnénu (=αχαμναύνω) , anus ténu (=ανοσταύνω) , avaâk'énu
(=αβασκαύνω) κλπ.

- 45 -

1.4

ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

1.41

Γενικά- Μεθοδολογικές αρχές- Προβλήματα- Κατάταξη

Τα τοπωνύμια του Ζαγορίου είναι κυρίως ελληνικά. Ωστόσο ένα
ποσοστό τους αποδίδεται σε ξένα φύλα ή λαούς που στη διάρκεια
της ιστορίας, ως επιδρομείς ή κατακτητές, εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή του ή αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες κατοίκους του. Γε
νικά τα ξένα (ελληνόθετα ξένα ή ξενόθετα ξένα) τοπωνύμια του Ζα
γορίου εμφανίζονται πολυαριθμότερα από άλλες περιοχές της Ελλά
δας . Αυτό οφείλεται:
1. στη γειτνίαση της περιοχής με λαούς της Βαλκανικής και
2. στο γεγονός ότι το Ζαγόρι (και η Ήπειρος γενικότερα) ή
ταν γεωγραφικά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα και παραμελη
μένη από τα κέντρα εξουσίας, ιδιαίτερα κατά τους ελληνιστικούς
και βυζαντινούς χρόνους, οπότε παρατηρούνται οι μεγάλες μετακι
νήσεις λαών. Το τελευταίο αυτό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να εισ
βάλουν κατά καιρούς στην περιοχή από βορρά ξενόγλωσσοι λαοί
και φύλα και να εγκατασταθούν εκεί άλλοτε για μεγαλύτερο και
άλλοτε για μικρότερο χρονικό διάστημα. Από τα βυζαντινά χρόνια
έχουμε επιδρομές και εγκαταστάσεις, κατά χρονολογική σειρά,Σλά
βων, Αρομούνων και Αλβανών, το πέρασμα των οποίων μαρτυρείται
από προσηγορικές λέξεις και ιδιαίτερα από τοπωνύμια.Τα τελευταία
άλλοτε είναι διασπαρμένα σε όλο το χώρο και άλλοτε σε απομονωμέ
νες νησίδες. Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί εδώ πως στην περιοχή
του Ζαγορίου λείπουν τα αρχαιοπινή τοπωνύμια. Το φαινόμενο αυτό
οφείλεται σε δύο λόγους: 1) στο μαρασμό και την ερήμωση των αρ
χαίων οικισμών, δηλ. επάνω ή κοντά σε αρχαίες πόλεις ή χωριά ι
δρύθηκαν αργότερα νέοι οικισμοί που πήραν συχνά νέα ονόματα,και
2) στην τάση να αντικατασταθούν τα αρχαία ειδωλολατρικά ονόματα
με νέα αγιωνύμια, τα οποία ικανοποιούσαν το θρησκευτικό συναί
σθημα του λαού.
Με τη μελέτη των τοπωνυμίων της περιοχής του Ζαγορίου, όπως
και κάθε περιοχής:

1.

Βλ. J. Köder, "Zur Frage der slavischen Siedlungsgebiete im mittelalterlichen Griechenland." BZ 71 (1978) 328.
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1. διαπιστώνονται οι εποικισμοί, της περιοχής από διάφορους
λαούς ή φύλα, οι ασχολίες των κατοίκων της, το πολιτιστικό επί
πεδο τους, η γλώσσα της εποχής κλπ.
2. αποκαλύπτονται οι λαϊκές αντιλήψεις και δοξασίες των κα
τοίκων της για φανταστικά όντα, μεταφυσικά φαινόμενα κλπ. (π.χ.
Δρακόλιμνη, Αλέτρι., Νεραϊδόβρυση κλπ.
3. γίνονται γνωστές οι προτιμήσεις των κατοίκων της περιο
χής σε κάποιον άγιο ή κάποια αγία. Η προτίμηση αυτή μπορεί να
είναι ενδεικτική: 1) του λαού που έδωσε αυτά τα αγιωνύμια.Ετσι
π.χ. η Αγία Παρασκευή, η προσφιλής αγία των Αρομούνων, σε συν
δυασμό με τη μεγάλη συχνότητα του αγιωνυμίου στο Ζαγόρι (πάντα
ως εξωκκλήσι και ποτέ μέσα σε οικισμό) αποτελεί ένδειξη για την
εξάπλωση τους στο Ζαγόρι σε μια δεδομένη περίοδο της ιστορίας
του. Ας μη μας διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι οι Αρομούνοι ,
παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι, δεν ήταν εγκατεστημένοι σε οικισμούς,
αλλά ζούσαν έξω από τα χωριά στις σκηνές και τα "κονάκια" τους.
Παρόμοια συμπεράσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν από τη συχνότη
τα με την οποία συναντιέται ως αγιωνύμιο ο Προφήτης Ηλίας- ο
"Αη-Διάς" - , που υπήρξε ο αγαπητός άγιος των Αλβανών κλπ. 2)
των επαγγελματικών κλπ. ασχολιών των κατοίκων της περιοχής. Ε
τσι στο Ζαγόρι ο 'Αγιος Νικόλαος, προστάτης όσων ταξιδεύουν ,
επαναλαμβάνεται δύο και τρεις φορές μέσα σε μια κοινότητα ή την
περιοχή της, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι Ζαγορήσιοι ήδη από
τα μέσα του 17. αι. αναζητούσαν εργασία στην ξενιτιά. Ενδεικτι
κά επίσης για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ενασχολήσεις των
κατοίκων του Ζαγορίου είναι τα αγιωνύμια Άγιος Βλάσιος (φύλακας
των ζώων και των ποιμνίων, προστάτης κατά της ευλογιάς, του λύ
κου κλπ.),ο Άγιος Τρύφων (προστάτης της βλάστησης) κλπ.
Τα τοπωνύμια, εκτός από τα κυριώνυμα και τα αγιωνύμια,έχουν
την ετυμολογική τους αρχή σε ένα προσηγορικό, που, κατά την ε
ποχή της ονομασίας του τόπου,είχε συγκεκριμένη και γνωστή σε
όλους σημασία . Το γεγονός ότι υπάρχουν τοπωνύμια, των οποίων
1· Κατά τη διάρκεια των περιοδειών μου στο Ζαγόρι για τη συλλογή των τοπω
νυμίων της περιοχής, διαπίστωσα πως οι Ζαγορήσιοι σχεδόν ποτέ δε σκέφτη
καν ότι κάθε τοπωνύμιο είναι φορέας μιας συγκεκριμένης σημασίας και ότι
έχει ένα συγκεκριμένο νόημα.
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τα αντίστοιχα προσηγορικά δε χρησιμοποιούνται σήμερα, 6ε σημαί
νει ότι αυτά το τοπωνύμια δε χρησιμοποιήθηκαν κάποτε και
από
κάποιους ως προσηγορικά. Αυτό οφείλεται: 1) στο γεγονός ότι τα
τοπωνύμια είναι συντηρητικά γλωσσικά στοιχεία που αντέχουν στο
πέρασμα του χρόνου και 2) στο ότι η γλώσσα με την εξέλιξη που
έχει ως κοινωνικό φαινόμενο, βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και άλ
λοτε αποβάλλει παλαιά στοιχεία και άλλοτε δέχεται νέα τόσο στο
λεξιλόγιο όσο και στη γραμματική και τη σύνταξη.
Οι Ζαγορήσιοι, όπως και οι κάτοικοι του ελληνικού χώρου, δί
νουν τα ονόματα στους τόπους με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
1. ένα "κατεξοχήν" χαρακτηριστικό του τόπου που μπορεί να
είναι σχήμα, χρώμα, κατάσταση, βλάστηση, ζώα κλπ. π.χ. Αυγό (το),
Τσούκα
Ρόσια (η) , Βυθίσματα (τα), Κορνίς (το), Βραδέτο (το)
κλπ.
2. τη γεωργική ή την κτηνοτροφική χρήση του τόπου: π.χ. Αλατσιές (οι), Κανναβίστρες (οι), Τσακίσματα (τα) κλπ.
3. τα έργα του ανθρώπου: π.χ. εκκλησιές, μύλοι, γέφυρες, οχυρώματα κλπ.
4. τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοικο ενός τόπου: π.χ. Καλοτά (η),
Φραγκάδες (οι) κλπ.
5. δεισιδαιμονίες, παραδόσεις, δοξασίες, ιστορικά γεγονότα
κλπ.: π.χ. Δρακόλιμνη (η), Ξωθκι,ονέρι. (το) κλπ.
Κάθε τμήμα του Ζαγορίου (δυτικό, κεντρικό, ανατολικό) ή κά
θε κοινοτική περιοχή δεν εμφανίζει ούτε την ίδια πυκνότητα ού
τε τον ίδιο αριθμό τοπωνυμίων. Αυτό εξαρτάται από τους εξής πα
ράγοντες: 1) την έκταση: όσο μεγαλύτερη είναι μια περιοχή,τόσο
περισσότερα είναι και τα τοπωνύμια της. 2)τη φύση του εδάφους:
όσο πιο γόνιμη είναι μια περιοχή, τόσο συχνότερη είναι η εκμε
τάλλευση της και τόσο περισσότερα είναι τα τοπωνύμια της" όσο
πιο ορεινή και άγονη είναι τόσο αραιότερη η χρήση της και λιγό
τερα τα τοπωνύμια της. Έτσι η αλπική ζώνη της Γκαμήλας έχει πο
λύ λιγότερα τοπωνύμια από τα σχετικά εύφορα υψίπεδα της Ντοβράς
και της Βίτσας και 3) την πυκνότητα του πληθυσμού. Στις αραιο
κατοικημένες περιοχές υπάρχει μικρός αριθμός τοπν., ενώ αντίθε
τα στις πυκνοκατοικημένες ο αριθμός των τοπν. είναι μεγαλύτερος.
Όπως είναι γνωστό γενικά, έτσι και στο Ζαγόρι η σημασία ενός
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τοπωνυμίου δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότηχα που
παρουσιάζει ο τόπος κατά το χρόνο που γίνεται η έρευνα. Χαρακτη
ριστικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
1. Η χλωρίδα ή η πανίδα που αποτελούσε το "κατεξοχήν" χαρα
κτηριστικό πολλών περιοχών του: και συντέλεσε στην ονομο,σίατους
έττ.αψε για διάφορους λόγους να υπάρχει·. .Η βλάστηση μιας περιοχής αλλά
ζει με το πέρασμα του χρόνου είτε από την αλλαγή των κλιματολο
γικών συνθηκών είτε από την επέμβαση του ανθρώπου. Το όνομα/ό
μως του τόπου, παρά την ασυμφωνία αυτή, παραμένει. Ετσι π.χ.το
τοπν. Καρυές (στο 19. χιλιόμετρο της οδού Ιωαννίνων-Κόν ι,τσας)
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού σήμερα αντί
γ ta
τις καρυδιές, που οι παλιότεροι θυμούνται, δεν υπάρχουν παρά μό
νο σπίτια. Το ίδιο συμβαίνει και όταν εκλείψουν οι ευνοϊκοί λό
γοι για την ύπαρξη ή τη διατήρηση ενός ζωικού είδους σε μι,α πε
ριοχή' αυτό συντελεί και στην εξαφάνιση του ζώου που τη χαρακτή
ριζε* ωστόσο το όνομα του τόπου παραμένει. Έτσι τα ζωώνυμα το
πωνύμια Λεπουράρια και Πετρονίκλι,α,τΐού δόοηκαν σε θέσεις από το
γεγονός ότι εκεί σύχναζαν λαγοί και πέρδικες, εξακολουθούν
και
σήμερα να διατηρούν τα ονόματα τους παρά το γεγονός ότι τα ζώα
που έδωσαν αφορμή για την ονομασία τους έχουν σχεδόν εκλείψει
από τις περιοχές για διαφόρους λόγους (έλλειψη καλλιεργειών, ε
πιδημικές ασθένειες, αύξηση αριθμού κυνηγών κλπ.).
2. Η ίδια ασυμφωνία του τοπν. με την πραγματικότητα παρου
σιάζεται σε μερικά υδρωνύμια του Ζαγορίου (ονόματα ρυακιών, πη
γών κλπ.), επειδή έπαψε για διάφορους λόγους να υπάρχει το ;νερό
που προκάλεσε την ονομασία του τόπου και τον ονόμασε Βρύση, Πη
γή, Πηγαδούλι κλπ.
3. Σε μια άλλη περίπτωση παρατηρείται στο Ζαγόρι, όπως και
γενικά στον ελληνικό χώρο, ασυμφωνία μεταξύ της σημασίας
του
τοπωνυμίου και της πραγματικότητας που παρουσιάζει ο τόπος.Πρό
κειται για τις περιπτώσεις μετοίκησης των πληθυσμών που θέλουν
να μεταφέρουν στον τόπο της νέας εγκατάστασης τους το όνομα του
τόπου από τον οποίο προέρχονται. Αναφέρεται εδώ για παράδειγμα
το τοπν. Μεσοβούνι. Το τοπν. αυτό που χαρακτηρίζει χωριό δε δη
λώνει σήμερα έναν τόπο "ανάμεσα σε δύο βουνά", όπως ήταν ο τό
πος της προηγούμενης εγκατάστασης. Αυτή η τελευταία περίπτωση
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Ένα συχνό φαινόμενο στην τοπωνυμιολογία είναι επίσης και το
φαινόμενο κατά το οποίο ένα τοπν. περιορισμένου χώρου μπορεί να
επεκτασθεί και να ονομάσει μια ευρύτερη περιοχή και αντίστοροφα,
η ονομασία μιας ευρύτερης περιοχής να περιοριστεί σε ένα τμήμα της.
Ενα ποτάμι πχ. μπορεί να δώσει το όνομα του στην ευρύτερη περιοχή,
για την οποία το χαρακτηριστικό του ποταμού (π.χ. είδος ψαριών, κα
θαρό ή θολό νερό κλπ.) που συντέλεσε στην ονομασία του είναι τελείως
ξένο και παράταιρο. Έτσι και στο Ζαγόρι το τοπν. Βοϊδομάτης από ονο
μασία της πηγής του ποταμού κατέληξε να ονομάζει ολόκληρο τον παραπό
ταμο του Αώου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αντίστροφα, δηλ. μια με
γαλύτερη περιοχή να δώσει το όνομα της σε μια μικρότερη. Έτσι στο Ζα
γόρι το υδρωνύμιρ Διπόταμος έδωσε το όνομα του στο χωριό Στολοβό, το
όνομα του βουνού Πάπιγκο την ονομασία του χωριού Πάπιγκο, το όνομα
της χαράδρας του Βίκου έδωσε το σημερινό όνομα του χωριρύ Βιτσικό κλπ.
Επίσης ο σχηματισμός των περιφραστικών ή των σύνθετων τοπωνυμίων
με α' συνθετικό επίθετο, επίρρημα κλπ., όπως π.χ. παλιός, μέγας, νέος,
μέσα, έξω, κείθε κλπ. γίνεται συνήθως με σκοπό την αντιδιαστολή προς
κάποιο άλλο σημασιολογικά αντίθετο τοπωνύμιο. Ετσι στο Ζαγόρι τα Νιάμπελα π.χ. έγιναν σε αντιδιαστολή προς τα Παλιάμπελα, τα Κατάμπελα
προς τα Πανάμπελα κλπ.
Η αντιδιαστολή όμως αυτή δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το
σχηματισμό αυτών τών τοπωνυμίων, γιατί υπάρχουν τέτοια σύνθετα ή πε
ριφραστικά τοπν. στα οποία ο χαρακτηρισμός κάτω, πάνω κλπ. δίνεται
σε συσχέτιση και σε αναφορά προς κάποιο βασικό χαρακτηριστικό της το
ποθεσίας, π.χ. πάνω ή κάτω από το δρόμο, από το χωριό κλπ. Ετσι π.χ.
τσ τοπν. Κειθελάκκος δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενός *Δωθελάκκου, αλ
λά ονομάστηκε έτσι επειδή βρίσκεται στον "απεκείθε" λάκκο σε σχέση
με το χωριό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τοπν. Μεσιαράχη, Μεγαλάκκος
κλπ. χωρίς να είναι απαραίτητη για το σχηματισμό τους η ύπαρξη σημα
σιολογικά αντιθέτων τοπωνυμίων.
Μια από τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη διερεύνηση της
ετυμολογικής αρχής των τοπωνυμίων του Ζαγορίου οφείλεται στην πληθώρα
των κυριώνυμων τοπωνυμίων που εξ αιτίας του μεταπλασμού (=αλλαγή του
γένους) δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε με βεβαιότητα ως κυριώνυμα:
3υράφ(ι), το<στ(ου) Ηυράφ(η)<3υράφ(η)ς" Γαϊτάν(ι) το<στ(ου) Γαϊτάν(η)
<ο Γαϊτάν(η)ς" Καλέσ(ι), το<στ(ου) Καλέσ(η)<ο Καλέσ(η)ς κλπ. Οταν όμως
ονόματα χωριών και γενικά τόπων δηλώνουν σωματικά ή ψυχικά γνωρίσματα
ανθρώπων, τότε δεν μπορεί παρά να είναι κυριώνυμα τρπωνύμια.
Μεθολογικά είναι ορθό να αναζητάει κανείς την προέλευση κάθε το
πωνυμίου στην ντόπια γλώσσα (κοινή ελληνική ή ιδιωματική
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του τόπου) χωρίς να παρασύρεται από φωνητικές συμπτώσεις με ξέ
νες λέξεις. Οπωσδήποτε το Ζαγόρι δέχτηκε πολλά ξένα τοπωνύμια
(σλαβικά, αλβανικά κλπ.). Μια από τις δυσκολίες που παρουσιάζει
η ετυμολόγηση των ξενόθετων αυτών τοπωνυμίων της περιοχής οφεί
λεται στο ότι οι προσηγορικές λέξεις από τις οποίες δημιουργή
θηκαν χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από μια γλώσσες. Έτσι
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί πάντα να εξακριβωθεί αν το συ
γκεκριμένο τοπωνύμιο ανήκει στη "μητέρα" γλώσσα ή στη γλώσσα
στην οποία το προσηγορικό συναντιέται ως δάνειο.
Για το χαρακτηρισμό των τοπωνυμίων του Ζαγορίου ως "ξένων",
δεν αρκεί μόνο "η ξένη ετυμολογική προέλευση", αφού η ξένη προ
σηγορική λέξη που χρησίμευσε για την ονομασία ενός τόπου μπορεί
να υπάρχει ως δάνειο στην ελληνική γλώσσα (στην κοινή δηλ. ή
στο τοπικό ιδίωμα).Έτσι το "ξένης ετυμολογικής αρχής" τοπωνύ
μιο, δεν είναι αναγκαστικά και "ξενόθετο", αφού αυτό μπορεί να
έχει δοθεί από τους Έλληνες. Όταν όμως η ετυμολογία ενός τοπω
νυμίου μας οδηγεί σε μια ξένη λέξη που δε χρησιμοποιείται ως
προσηγορική από τους ελληνόφωνους της περιοχής, τότε ασφαλώςτο
τοπωνύμιο αυτό πρέπει να θεωρηθεί και ως "ξενόθετο". Με βάση
την παραπάνω αρχή πρέπει να θεωρηθούν "ξένα" τα τοπωνύμια που
δημιούργησαν οι ξένοι με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφία
ες της δικής τους γλώσσας .
Ειδικότερα τα τοπωνύμια του Ζαγορίου μπορούν να καταταχτούν
σε 3 κατηγορίες: 1. Ελληνόθετα 2. Ξενόθετα 3. Υβρίδια.
Η κατηγορία των ελληνόθετων (Ε) διαιρείται σε 7 υποκατηγορί
ες:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ελληνόθετα
Ελληνόθετα
Ελληνόθετα
Ελληνόθετα
Ελληνόθετα
Ελληνόθετα
ελληνόθετα

ελληνικής προέλευσης (Ε,Ε.)
λατινικής προέλευσης (Ε.Λ.)
αρομούνικης προέλευσης (Ε.Αρ.)
αλβανικής προέλευσης (Ε.Αλ.)
σλαβικής προέλευσης (Ε.Σ.)
τουρκικής προέλευσης (Ε.Τ.). και
μικτής προέλευσης (Ε.Μ.)

Ϋους οικονομίας του έργου δεν ασχολούμαι με τις φωνητικές, μορφοΙΐΛΟς κλπ. ιδιαιτερότητες των γλωσσών που συντέλεσαν στη δημιουργία
Γων>%$>ιιωνυμίων του Ζαγορίου, αφού με την ευκαιρία της ετυμολογικής εξέ,i!
* 2*Leee*<io:ns των τοπν. θα γίνεται λόγος γι'αυτές.
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από προσηγορικά ελληνικής ετυμολογικής αρχής. Οι υποκατηγορίες
β,γ,δ,ε και στ περιλαμβάνουν τοπν. που ανάγονται σε ελληνικά
προσηγορικά, τα οποία είναι δάνεια από τις αντίστοιχες ξένες
γλώσσες (λατινική, σλαβική, αρομουνική, αλβανική και τουρκική).
Στην υποκατηγορία ζ, κατατάσσονται σύνθετα ή περιφραστικά τοπν.
των οποίων τα συνθετικά ή τα μέρη της περίφρασης είναι διαφορε
τικής ετυμολογικής προέλευσης, ότανδηλ. έχουμε το σχήμα: προσηγο
ρικό ελληνικής προέλευσης +δάνειο της ελληνικής (και αντίστροφα)
ήδάνειοτης ελληνικής +δάνειο της ελληνικής διαφορετικής προέλευσης.
Η κατηγορία των ξενόθετων περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:
α. Ξενόθετα λατινικά (Ξ.Λ.)
β. Ξενόθετα σλαβικά (Ξ.Σ.)
γ. Ξενόθετα αρομουνικά (Ξ.Αρ.)
δ. Ξενόθετα αλβανικά (Ξ.Αλ.)
ε. Ξενόθετα τουρκικά (Ξ.Τ.)
Τα τοπν. των υποκατηγοριοιν αυτών σχηματίστηκαν από προσηγορικά
ξένων γλωσσών και έχουν τεθεί από ξένους.
Τα τοπν. κατατάσσονται στις υποκατηγορίες αυτές με βάση την αλ
φαβητική τους σειρά. Τα περιφρ. τοπν., που δημιουργούν ορισμένα
προβλήματα ως προς την κατάταξη τους, κατατάσσονται με βάση την
αλφαβητική σειρά: α) του πρόσωπωνυμίου (εφόσον το ένα από τα δύο
μέρη της περίφρασης είναι βαφτ. ή επών.) β) του "κατά γενικήν'Όυσιαστ. γ) του ουσιαστ. και όχι του επιθετ. προσδιορισμού και δ) του
γενικότερου τοπν. ή του τοπν. που χρησιμεύει ως παράθεση.
Τέλος η κατηγορία των Υβριδίων (Υ.) περιλαμβάνει σύνθετα τοπν.
που σχηματίζονται από τη σύνθεση δύο προσηγορικών λέξεων, που δε χρη
σιμοποιούνται ως προσηγορικές,γνήσιες ή δάνειες, στην ίδια γλώσσα.
Προβλήματα ως προς την κατάταξη τους στις παραπάνω κατηγορίες
δημιουργούν μερικά τοπν. τα οποία κατατάσσονται ως εξής:
α. Τα τοπν. που σχηματίζονται από προσηγορικά ξένης προέλευσης (τα
οποία δεν συναντιούνται ως δάνεια στην ελληνική) με μια ελληνική πα
ραγωγική κατάληξη κατατάσσονται στα ελληνόθετα ελλην.κροέλ. (Ε.Ξ.).
Η κατάταξη αυτή προτιμήθηκε, γιατί η ξένη λέ£η, μολονότι δε μαρ
τυρεί ται, πρέπει κάποτε να μπήκε ως δάνειο στην ελληνική και είτε
έπαψε να χρησιμοποιείται είτε εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και
δεν αποθησαυρίστηκε.
β. Στην ίδια κατηγορία (Ε.Ε.) κατατάσσονται και όσα από τα τοπν.
προέρχονται από ελληνικά προσηγορικά ξένης προέλ. + ελλην.παραγωγική
κατάληξη.
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φρασης ελληνικό, όπως : βρύση, μεγάλος-μι,κρός , πάνω-κάτω κλπ. και
το β' μέρος προσηγορικό από κάποια ξένη γλώσσα κατατάσσονται στα
ξενόθετα (Ξ.). Ετσι π.χ.:τα τοπν. Μεγάλο Σουρεμάδι και Μικρό Σουρεμάοι κατατάσσονται στα Ξ.Αλ.,τα Μεγάλη Ασόνισα και Μικρή Ασόνι.σα στα Ξ . Σ . κλπ.
6. Με όσα λέχθησαν παραπάνω συμμορφώνονται αναγκαστικά και τα
κυριώνυμα τοπωνύμια, ιδιαίτερα όσα από αυτά προέρχονται από επώνυμα.
1. 42

Ξένοι λαοί και φύλα που έδωσαν τοπωνύμια στο Ζαγόρι.
,
/
f

Για την καλύτερη κατανόηση των ξένων τοπν. του Ζαγορίου θα ανα
φερθούν εδώ γενικές πληροφορίες για τα φύλα και τους λαούς που
συντέλεσαν στη δημιουργία των ξενόθετων τοπν. του Ζαγορίου και
ιδιαίτερα, στοιχεία που αφορούν τους Αρομούνους, τους Αλβανούς
και τους Σλάβους .
1. Αρομούνοι.
2
Η ιστορική αρχή των Αρομούνων δέν είναι εξακριβωμένη. Η έλ
λειψη ιστορικών μαρτυριών κάνει το πρόβλημα περίπλοκο και δύσκολο
στη λύση του. Η εμφάνιση τους στην ιστορία γίνεται το 976 μ.Χ. σε
,3
επεισόδιο κοντά στην Καστοριά , ενω κατά το τελευταίο τέταρτο του
4
11.αι. μνημονεύονται εγκαταστάσεις Αρομούνων στην Ηπειρο .
Δύο είναι οι βασικές θεωρίες για την προέλευση τους: η πρώτη
υποστηρίζει ότι προέρχονται από τα βόρεια της Βαλκανικής και η
δεύτερη ότι είναι αυτόχθονες, υπολείμματα της ρωμαϊκής κυριαρχίας
που εκλατινίστηκαν .
1. Δεν κάνω λόγο για τους Τούρκους, αφού τα τουρκ. τοπν. αναφέρονται σε μια
γνωστή ιστορική περίοδο, κατά την οποία η τουρκική ιστορία συμπίπτει σε
γενικές γραμμές με την ιστορία του ελληνισμού.
2. Είναι επίσης γνωστοί ως Κουτοοβλαχοι (<τουρκ.kuçuk "μικρο'ε" + βλάχος) σε
αντιδιαστολή προς τους κατοίκους της Ρουμανίας, δηλ. της Μεγάλης Βλαχίας
(Βαγιακάκου, Σχεδίασμα 1962, 350) ο'πως επίσης και Βλάχοι (για την ετυμολο'γηση της λ. Βλάχος βλ. Κατσάνη 26, σημ. 4).
3. Κεδρηνός II 435.
4. Cecaumeni Consilia et narrationes, ed G.G. Litavrin, Moskau 1972 270.
5. Η πρώτη θεωρία αποτελεί δο'γμα για ορισμένους γλωσσολόγους, ενώ η δεύτερη
διατυπώθηκε από τον Κεραμόπουλο (Α. Κεραμοπούλου, Τι είναι OL Κουτσοβλαχοι, Αθη'να 1939).
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OL Αρομούνοι σήμερα είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάοα, αλλά
και έξω ατχό τον ελληνικό χώρο με ένα δυτικό βραχίονα μέχρι τη
Μοσχόπολη (Αλβανία) και έναν ανατολικό μέχρι το Κρούσοβο (Γιου
γκοσλαβία). Στον ελληνικό χώρο οι κυριότεροι οικισμοί τους βρί
σκονται κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου, αλλά και στη Θεσσαλία
(μεταξύ Τρικάλων, Λάρισας και Ελασσόνας), στον Όλυμπο, στη Δυ
τική Μακεδονία (μεταξύ Καστοριάς και Φλώρινας) και σε περιοχές
κοντά στη Βέροια και τη Νάουσα.
Οι Αρομούνοι είναι εγκατεστημένοι σε αρκετά χωριά του Ζαγο
ρίου (Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Τσερνέσι, Βοβούσα, Λάιστα,Ντομπρίνοβο και Λεσινίτσα). Η γλώσσα τους έδωσε αρκετά τοπν. στην πε
ριοχή, αλλά με το πέρασμα του χρόνου εξασθενεί και παραχωρεί
σιγά-σιγά τη θέση της στην ελληνική. Και οι ίδιοι οι Αρομούνοι,
κάτοικοι των παραπάνω χωριών, έπαυσαν πια να είναι αποκλειστι
κά οι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι, αλλά γίνονται εξίσου καλοί γεωρ
γοί, χειροτέχνες, επιστήμονες κλπ.
2. Αλβανό ί
Οι Αλβανοί, εγκατεστημένοι κατά τη ρωμαϊκή και την πρώιμη βυ
ζαντινή εποχή στην περιοχή γύρο από τον ποταμό Mati, κατοικού
σαν κατά την πρώτη εμφάνιση τους στην ιστορία (11.αι.) στα βου
νά της σημερινής βόρειας Αλβανίας, στην περιοχή του Αρβάνου.
Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές θεωρίες για την εποχή καθόδου
2
των Αλβανών στην Ελλάδα . Στις πήγες αναφέρεται, για πρώτη φο
ρά, ότι οι Αλβανοί κατοικούσαν σε ελληνικό χώρο κατά το 1325.
Πρόκειται για επιστολή του M. Sanudo, όπου γίνεται λόγος για
τις επιδρομές τους και τις λεηλασίες τους στη Θεσσαλία. Επίσης
ο Καντακουζηνός δίνει μια μικρή, αλλά σημαντική πληροφορία,ότι
1.

Stadtmüller, Forschungen 47.

2.

Βλ. C.N. Sathas, Documents relatifs a 1' histoire de la Grece au moyen
âge, Bd. I Paris 1880 XVII- XVIII" Π. Φουρίκη, "Παρατηρήσεις εις τα τοπω
νυμία των χρονικών του Μορέως." Αθηνά ι4-0(1928) 26-59' Γεωργακά, Συμβολή
34-35' Ζακυθηνός, Ελληνικά 3(1930) 258-259.

3.

Οι ταραχε'ς που ακολούθησαν την Δ' Σταυροφορία κατά το 13.αι., τόσο στην
Αλβανία όσο και στο υπόλοιπο Βυζαντινό κράτος, ευνόησαν την κάθοδο των
Αλβανών προς το νότο.
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δηλ. (το έτος 1330)

.ο Συργιάννης.. . διά Λοκρών και Ακαρνά-

νων εις Αλβανούς (απεκομίσθη), οί περί Θετταλίαν οικούσιν αυτό
νομοι νομάδες,..." .
Η αρχή λοιπόν των αλβανικών επιδρομών στην

Ελλάδα θα μπο

ρούσε να τοποθετηθεί στα τέλη του 13.αι., μολονότι μαρτυρούνται
από τις αρχές του 14.αι. Οι επιδρομές αυτές ήταν γενικά ειρηνι
κές και οι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με την άδεια του
βυζαντινού αυτοκράτορα "εις τας αοικήτους περιοχάς"

και στις

"terrenis incultis" για την αναζωογόνηση της γεωργίας, όπως
μαρτυρούν οι πηγές, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί μιά βίαιη
επιδρομή .
Εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Θεσσαλία, έπειτα στην Ήπειρο και
3
στη συνέχεια για διάφορους λόγους στην Αιτωλία, Ακαρνανία , Α τ 4
τικη, Εύβοια, στα νησιά και την Πελοπόννησο . Τέλος κατά τον
15. και 16.αι. παρατηρείται μετοικεσία ενός μεγάλου αριθμού Αλ
βανών, ιδιαίτερα από την Πελοπόννησο,προς την Κάτω Ιταλία.

-·

•αρχές του 14.αι.

• •-••-•μέσα του 14.αι.
••••-»2.μισό του 14.αι.
•*Γέλη14.αο.-αρχε'ε15.οιι.-κ17,-[ί^Ξ^ρ:
•αρχές 16.αι.

μετοίκηση Ελλήνων και ~°
Αλβανών στη Ν.Ιταλία :.
και Σικελία (μέσα 15.-Ξμέσα 16.αι.).

Οι Αλβανικές εποικήσεις στην Ελλάδα (από την ερ
γασία του Jochalas, Einwanderung).
1.

Ι. Kantacuzeni,Historiarum libri IV (ed. Bonnae 1828) Bd.I 450.

2.

Jochalas, Einwanderung 106,

3. Μ. Νυσταζοποΰλου-Πελεκίδου, Επισκόπηση της υστορύας των βαλχανυχών λαών
κατά τους μέσους χρόνους, Ιωάννινα 1977, 109.
4.

Βαγιακάκου, Σχεδίασμα 1962, 345 κεξ.
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Η μακραίωνη συμβίωση των Αλβανών, που κατέβηκαν στην Ελλάδα
εγκαταστάθηκαν σε πολλές περιοχές της, με το γηγενές ελληνικό
στοιχείο συντέλεσε στη δημιουργία μιας αλβανικής γλώσσας επη
ρεασμένης σε μεγαλύτερο βαθμό από την ελληνική, τόσο στο λεξι
λόγιο όσο και στη μορφολογία και τη φωνητική, γνωστής με το ό
νομα αρβανίτικα .
3.

Σλάβοι

Οι πρώτες εμφανίσεις Σλάβων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία γίνο
νται στις αρχές του 6.αι. (το 517 και επαναλαμβάνονται στην ε
ποχή της βασιλείας του Ιουστίνου το 518-527). Η έλλειψη πολιτι
κής ενότητας των Σλάβων στα πρώτα χρόνια της ιστορικής τους ζω
ής έχει ως επακόλουθο να είναι δορυφόροι άλλων οργανωμένων βαρ
βαρικών λαών (Ούννων, Κοτριγούρων, Αβάρων) τους οποίους ακολου
θούν κατά τις ληστρικές επιδρομές τους εναντίον του Βυζαντινού
κράτους.
Είναι γενικά παραδεκτό πως μόνιμες εγκαταστάσεις Σλάβων γί
νονται κατά τα τέλη του 6.-αρχές του 7.αι., αφού επί τρεις αι
ώνες οι ληστρικές επιδρομές Γότθων, Ούννων και Αβαροσλάβων έχουν
ως αποτέλεσμα την ερήμωση σε μεγάλο βαθμό συνοικισμών και χωρι
ών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εγκατάσταση των Σλάβων
στις βόρειες και δυτικές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Πρόκειται για τα δύο μεγάλα σκέλη των Νοτιοσλάβων, τους Σερβοκροάτες στη δύση και τους Σλάβους, που θα αποτελέσουν αργότερα
το υπόστρωμα των Βουλγάρων, στην ανατολή.
Εκτός από αυτούς τους μεγάλους κλάδους των Νοτιοσλάβων, μι
κρά σλαβικά φύλα προχώρησαν κατά τα τέλη του 6. και τον 7.αι.
σε ελληνικά εδάφη και δημιούργησαν γλωσσικές και φυλετικές νη
σίδες, τις λεγόμενες σκλαβηνίες.
Ειδικότερα στην Ήπειρο (Παλαιά και Νέα) οι Σλάβοι εμφανίζον
ται συνοδεύοντας τους Αβάρους, σε μιά μορφή σκληρής εξάρτησης,

1.

Για τους λογούς της δημιουργίας της κοινής αυτής γλώσσας των αλβανών
"πάροικων" βλ. Μπίρη 321 κεξ.

2.

Για τα αρβανίτικα της Αττικής βλ. Π. Φουρίκη, "Η εν Αττική ελληνοαλβα
νική διάλεκτος." Αθηνά 44 (1932) 28-76.
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κατά τα μέσα του 6.au. Κατά το 54-8-49 έχουμε την πρώτη επιδρο
μή Σλάβων κυρίως στη Νέα Ήπειρο, που είχε ως σκοπό τη λεηλασία
και όχι την άμεση εποίκηση φρουρίων. Οι σλαβικές επιδρομές στην
Παλαιά Ήπειρο θα πραγματοποιηθούν μετά το θάνατο ίου Ιουστινι
ανού. Η πρώτη από τις καταστροφικές'αυτές επιδρομές πρέπει να
έγινε το 587, όπως μας πληροφορεί το "Χρονικό της Μονεμβασίας"
(είχαν προηγηθεί οι επιδρομές των ετών 577-78 και 581-84 που δεν
είχαν φθάσει μέχρι την Ήπειρο). Πιθανώς και η επιδρομή του6ΐ416 έπληξε αποφασιστικά την Ήπειρο .
Ωστόσο οι πληροφορίες για τις σλαβικές επιδρομές στην Ήπει
ρο είναι πολύ ασαφείς, ώστε να μην μπορούμε να πρύμε τίποτενάλλο, εκτός από το γεγονός της σλαβικής επιδρομής στην Ήπειροκατά τα τέλη του 6.-αρχές του 7.OIL. .

Οι βασικές κατευθύνσεις των σλαβικών επιδρο
μών κατά τον 6.αι. (Popovid 169).

1.

Χρυσού, Συμβολή 70 κε,ξ.

2.

Roder 18-19.

\IINDOBONA.

'!_

.-•''"'

*--1\

• AQUINCUM

, · ' ft

Τα σύνορα μεταξύ δυτικών και- ανατολικών
Νοτιοσλάβων (Popovici 301).

1.43

OL μέχρι σήμερα τοπωνυμικές εργασίες για το Ζαγόρι

Με τα τοπωνύμια της περιοχής του Ζαγορίου δεν έχει ασχοληθεί
κανείς συστηματικά. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες -εκτός από το γε
νικό έργο του Μ. Vasmer (Die Slaven in Griechenland, επανέκδο
ση Διψία 1970), όπου ετυμολογούνται 50 περίπου τοπν. του Ζαγο
ρίου (σελ. 20-56)— έγιναν στα πλαίσια ιστορικών μονογραφιών για
καθένα από τα χωριά ή σε γενικότερα έργα με αναφορές στα τοπω
νύμια της περιοχής. Μόνο δύο εργασίες αναφέρονται ειδικά και
αποκλειστικά σε τοπωνύμια χωριών του Ζαγορίου (Βίτσα-Μονοδέντρι,
2
Πάπιγκο) . Τόσο όμως οι αποκλειστικά τοπωνυμικές εργασίες οσο
και τα σχετικά κεφάλαια των ιστορικών μονογραφιών ή των γενικό
τερων έργων δεν είναι παρά συλλογές με βασικά μειονεκτήματα: 1)
την έλλειψη συστηματικής περιγραφής του χώρου 2) την έλλειψη φω
νητικής απόδοσης των τοπωνυμίων, που είναι βασική προϋπόθεση
για τη διακρίβωση της ετυμολογικής τους αρχής και 3) την προσ
πάθεια των συγγραφέων τα "ελληνοποιήσουν" τα τοπωνύμια, άλλοτε
1.

Μνημονεύω εδώ με χρονολογική σειρά τις εργασίες που αναφέρονται σε τοπω-

- 58 -

παρετυμολογώντας

και

άλλοτε

νυμυα του Ζ α γ ο ρ ί ο υ ε ί τ ε

προσαρμόζοντας

ευδ^κά ε ί τ ε

τα

στην

στα π λ α ί σ ι α εργασιών

κοινή

NE.

γενικότερου

χαρακτήρα:
— Ι ω . Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Περί των ε ν Ηπείρψ Αγαθοεργημάτων, Ζαγορυακά, εν Αθήναυς
1870.
— Ι ω . Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Ηπευρωτι-χά Μελετήματα,
Αθήναις

τεύχ.

Η ' Ζαγοροακά, μ έ ρ ο ς α '

εν

1889.

— Γ. Αναγνωστοπούλου,
ν υ μ ι , ώ ν . " ΗΧ 1 ( 1 9 2 6 )

"Μοχρά συμβολή ε ο ς την μ ε λ έ τ η ν

των Ηπεορωτοχών τοπω-

86-101.

— Κ. Σ τ ε ρ γ υ ο π ο υ λ ο υ , "Συμβολή ευς την έ ρ ε υ ν α ν των Ηπειρωτικών τοπωνυμικών."
ΗΧ 8 ( 1 9 3 3 ) 106-110 ( τ ο π ν . από" το Κουκούλι,).
— Κ. Μέρτζυου, "Συμβολή ε ο ς την ε ρ μ η ν ε ί α ν των ξένων Ηπευρωτυκών τοπωνυμικ
ώ ν . " ΗΧ 9 (1931+)

182-201.

— Δ. Σάρρου, "Τοπωνυμυκόν Β ί τ σ η ς

και, Μονοδενδρίου Ζ α γ ο ρ ί ο υ . " ΗΧ 12

(1937)

191-204.
— Ι ω . Νι,κολαΐδου, Ιστορυχή μονογραφί«
εν Ι ω α ν ν ί ν ο υ ς

περί

Tris ευ Ηκείρψ χώρας Βεζτίτσης,

1939.

— Γ. ΙΙαπα'ίωάννου, "Τοπωνυμυα ΙΙαπίγγου Ζ α γ ο ρ ί ο υ . " HE 24· ( 1 9 5 5 ) 6 6 5 - 6 6 9 ,
796-809.
— Κ. Λ α ζ α ρ ί δ η , "Το Σελυό Κ ο υ κ ο υ λ ί ο υ . " HE 5 ( 1 9 5 6 ) 703.
— Ν. Ε ξ ά ρ χ ο υ , Το Βρυσοχώρι, ( Ζ α γ ο ρ ί ο υ ) ,
— Μ. Οι,κονόμου, Ν ε γ ά δ ε ς , Αθηναϋ

Ι ω ά ν ν ι ν α 197 5 .

1977.

— Ι ω . Ξυνοΰ, Η Μποιίλτση (τώρα Ελάτη) , Γυάννονα

1979.

— Βασ. Αυδή, Το χωρίον Λυασκοβέτσυον ν υ ν Λεπτοκαρυά (χωρίς

τόπο καυ χρόνο

έκδοσης).
— Κ. Λ α ζ α ρ ί δ η , Μπόγια, Γυόννυνα
— Φ. Πέτσα-Γ.Α.
2.

Βλ.

1980.

Σαραλη, Αρίστη και Δυτικό Ζαγόρι.

Αθήνα

1982.

στην προηγουμένη σημείωση τ ι ς ε ρ γ α σ ί ε ς του Δ.Σα'ρρου και του Γ .Παπαϊωάννου.

2.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΗΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

2.1

Ε Α Α Η Ν Ο Θ Ε Τ Α
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2.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Αβγό, το (st

avYÓ" Boß.)

Πρόκειται για ελλην. μετάφραση του αρομ. τοπν. Όου, λα (βλ. το
τοπν. στα Ξ. Αρ. ) .
Η ονομασία από τη στρογγυλή κορυφή του υψώματος.
Αβραγώνta, τα (st avraYÓrta'

Πάπ.)

Ονομασία βρύσης προς Β του Μικρού Παπίγκου και της γύρο περι
οχής με μικρούς κήπους.Η βρύση βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί
προς το ύψωμα της Αστράκας.
Το τοπν. από το ουσ. βραγώνι, το (<ουσ. βραγι.ά, η + παραγωγ.
κατάλ. -ώνΟ "πρασιά/φυτώριο αυλακωμένο/ro μεταςύ δύο πρασιών προ
έχον χώμα/έκτασις καλλιεργούμενη κατά πρασιάς" με ανάπτυξη του
α- στη συμπροφορά με το άρθρο στον πληθυντικό: τα βραγώνια - τ *α
βραγών ια.
Το ουσ. βραγιά, η "πρασιά κήπου / το ποσόν των φυτών που περι
λαμβάνονται σε μια πρασιά/το φυτώριο/λαχανόκηπος / αρδευόμενος
2
3
αγρός/ κλπ." κατά τον Georgacas προέρχεται από το ουσ. φραγια,η
(ταυτόσημο με το βραγιά κι αυτό από το ουσ. *φραγή (πβ. από την
Οινόη και το ρ. βραγιάζω "κλείνω με φράχτη").
1.

ΙΛΝΕ, σ τ η λ.

2.

ΙΛΝΕ,

3.

Georgacas,

στη λ.
P l a c e and

other

names,

ZfB

4

52.

- 64 ϊϊβ. επίσης και τα παράγωγα βραγιάζω, βραγ ι.αστο ς, βραγίτσα,βραγόχορτο Ηλπ. καθώς και τα αρβανίτικα: vravua (και οριστ. τύπος
vraYÓi)"φράχτης",πληθ. vrayóne (οριστ. τύπος vrayonetë)και p.vraYonas (Κορινθία) και vrayunàzu (Εύβοια) .
Η λ. βραγιά και ως τοπν.: Βραγιά, η (Θράκη, Σέριφος), Βραγιές,
οι (Κόνιτσα) και Οβραγιές, οι (Κόνιτσα).
Αγαθήεr τηG (sts αγαθίς'Λιασκ.)
Ονομασία δασωμένης περιοχής από το βαφτ. Αγαθή,η άγνωστο για
ποια αιτία.
Αγγελέτρη, του (st ag'ilétr* Βίτσ.)
Συνοικία του χωριού, κοντά στο Ανάερο.
Κυριώνυμο τοπν. από το ονοματεπώνυμο του Αγγέλου Αλέτρη, Το
επών. δεν το θυμούνται οι ντόπιοι, αλλά το γεγονός ότι η τοποθ.
είναι μέσα στο χωριό, κάνει πιθανότερη την προέλευση της από
κύριο όνομα, σύμφωνα με το σχήμα âg'elu alétr> ag'elalétr (με έκκρουση)>β9ε1έ^ (με απλολογ ία) . Το επών. Αλέτρηε συναντιέται στη
Θεσσαλονίκη''. Για την αλλαγή του γένους (μεταπλασμό) του αρσ. κυ
ρ ιώνυμου σε ουδ, τοπν. ακολουθείται η εξής πορεία: του Αγγελέτρη>
τ'Αγγελέτρ(η) > το Αγγελέτρι3 ,
Αγία Αικατερίνη (sn aYa Ratirin* Τσερν.)
Από το ομώνυμο εξωκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης προς Β
.4
του χωρίου.
5
»
t
Αγία Βαρβάρα ( stn a varvaira"κ.Σ. stn Β^'ΧΆ Varvara* Τσερβ.)
Περιοχή στη θέση Βαρκό, από την ομώνυμη εκκλησία (Κ.Σ.)'
ζωκκλήσι Ν του χωριού (Τσεβ.).
1. Georgacas,
2 . OTE

Place

and

otbefr

names,ZfΒ

4

53.

©εσσ.

3 . Σε τ έ τ ο ϋ ο υ εύδους κυρυώνυμα τ ο π ν . έχουμε πολλές φ ο ρ έ ς , μ ε τ ά τον μεταπλασμό',
μυα παραπέρα ε ξ έ λ υ ξ η καυ τα τ ο π ν . ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι , σε πληθυντι,κο' αρυθμο α ν α λ ο γυκά προς τ ο υ ς π λ η θ υ ν τ ι κ ο ύ ς των ουσ. κ τ η μ α τ α , χ ω ρ ά φ ι α , α μ π έ λ οα
Georgacas
4.

Ας

BzN

14(1963)298-9.

σημευωθεύ εδώ πως τα περ^σσο'τερα αγυώνυμα ε κ φ έ ρ ο ν τ α ι ο'πως καυ τα α ν τ ί 

σ τ ο ι χ α β α φ τ ι σ τ ι κ ά λαϋκού τύπου π . χ .
5.

κλπ.(βλ.

Αι-Νυκόλας,

Αι-ΙΊ,άννης

Η Αγύα βάρβαρα θεωρεύταυ ο'τυ προφυλάσσει τα παυδυά απο'

την

κλπ.

ευλογιά.
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Αξιοσημείωτος ο τύπος του άγια με αποβολή του μεσοφωνηεντικού γ'και εκφορά των δύο α σε ένα χρόνο.
1
Βλ. και από την Κάσο το άγιων. Α-Βαρβάρα,η
Αγία Κυριακή (sn ai k'irY'ak'i' Πάπ.)
Ξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής στη θέση Βουνό, Β του Μεγ.
Παπίγκου και η γύρο μεγάλη
περιοχή που παλιότερα ήταν καλ
λιεργήσιμη.
Αγία Μαρίνα

( sn aY'a mari'na-Δεμ. )

Περιοχή μέσα στο χωριό όπου η ομώνυμη εκκλησία .
Αγία Παρασκευή__ ( sn £$ parask'iviΆρτα.-Boß.-Γρεβ .-Δεμ.-Δολ.Καλ.-Κουκ.-Λεσν.-Διασκ.-Μον.-Νεγ.-Ντ.-Ντομπρ.Ντρ. -Πάπ. -Πέτρ. -Σκ. -Σοπ. -Π. Σ . -Τζ,. -Τσεπ. -Φλ. -Φρ. )
Ονομασίες περιοχών από τις ομώνυμες εκκλησίες. Ας σημειω
θεί εδώ: α) ότι όλες σχεδόν οι εκκλησίες (πλην της Καλοτάς και
του Παπίγκου, όπου εκτός των εκκλησιών που είναι μέσα στις
κοινότητες υπάρχουν και αντίστοιχα εξωκκλήσια) είναι έξω από
τους οικισμούς, β) ότι εκτός από την Αγία Παρασκευή την προ
στάτιδα των τυφλών (26 Ιουλίου) υπάρχει και η Αγία Παρασκευή,
αδελφή του Αγίου Ευθυμίου Μαδύτων,(γιορτάζει στις 14 Οκτωβρίου)
η οποία είναι δημοφιλέστατη στα Βαλκάνια μεταξύ των Αρομουνων-

1. Μηνά, Κάσος 22.
2. Η παρθενομάρτυς Μαρίνο θεωρείται ότι προστατεύει τα παιδιά.
3. Θρησκευτική και ηθική' εγκυκλοπαίδεια, στο λ.
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της οποίας η λατρεία φαίνεται ότι συγχύθηκε με της Αγίας Πα
ρασκευής που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου. Έτσι σε συνάρτηση με
το γεγονός ότι οι Αρομούνοι, ήταν κατεξοχήν κτηνοτροφικός
πληθυσμός που ζούσε στο ύπαιθρο, μακριά από τους οικισμούς,δι
καιολογείται, κατά τη γνώμη μας,η ύπαρξη του μεγάλου πλήθους,
των ξωκκλησιών της Αγίας Παρασκευής. Ακόμη και OL δύο εκκλη
σίες που βρίσκονται μέσα στα χωριά πρέπει να θεωρηθεί πως α
ποτελούν μεταφορά της λατρείας της Αγίας Παρασκευής από το
ύπαιθρο στους οικισμούς.
Αγία Σωτήρα, η (stn aY'a Ξΐατ.ίΓ3'Αρτσ.-Καλ.-Φρ. -sn ayU sutiru'
Βιτσ.-Σοπ.)
Ονομασία περιοχών από ξωκκλήσια αφιερωμένα στην Μεταμόρ
φωση του Σωτήρος (6 Αύγ.). Η μεταβολή του γένους είτε κατά
το συνών. Μεταμόρφωση είτε κατά το γένος της λ. εκκλησία
Το τοπν. από τα χωριά Βίτσα και Σοποτσέλι είναι σχηματισμέ
νο αναλογικά προς το ανδρών. Σωτήρω (<:βαφτ. Σωτήρης + ανδρών,
κατάλ. - ω ) .
Αγύα Τριάδα, η (stn aY'a triâôa* Ι.-Κουκ.-Μπάγ.-Μπ.-Νεγ.-Πάπ.Σκ.-Τσεπ.-Φλ.)
Αγιογράφος,ο (stun 3γυγΓ3ΓΊι' Καπ.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου όπου σε κοίλωμα βράχου
είναι ζωγραφισμένη η μορφή ενός αγίου. Σύμφωνα με την παρά
δοση είχε φτιαχτεί από κάποιον Καπεσοβίτη αγιογράφο.
Το τοπν. από τα αγιογράφος,ο "ο ζωγράφος αγίων εικόνων"
2
(< επίθ. άγιο« + ρ. γράφω με επίδραση του ζωγράφος) .
Αγιοι Ανάργυροι, οι ( sts ana^Îrs' Δρ.-Λιασκ.-Πάπ.-Σκ. )
Ονομασία περιοχών με ξωκκλήσια (Λιασκ.-Πάπ.-Σκ.) και κεν
τρική εκκλησία στο χωριό Δραγάρι που κάηκε κατά τη Γερμανική
κατοχή.
Το κατέβασμα του τόνου αναλογικά προς το βαφτ. Αργύρης.

ί. ΙΛΝΕ 1, σ. 105.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ." ΙΛΝΕ, στη λ.
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Αγιοι Απόστολοι, οι ( sts âîapustdl* Δόλ.-Μον.-Σκ.-Σοπ.)
Τοποθεσίες μέσα στα χωριά (Σκ.-Σοπ.) όπου ομώνυμες εκ
κλησίες και περιοχές από την ύπαρξη εκεί φερώνυμων ξωκκλησιών.
Άγιοι Θεόδωροι,οι ( sts âiôuôor" Ντ.-Π.Σ. -Τσερβ.)
Πρόκειται για κόνισμα και για ξωκκλήσια αφιερωμένα
στους Αγίους Θεοδώρους απ' όπου και η ονομασία των γύρο περιοχών.
Αγιοι Μηνάοες, οι ( sts aiminâôis" Κουκ.-Ντ.)
Χωράφια στο χωριό Ντοβρά και δασοτεμάχια στο Κουκούλι α
πό κόνισμα (Ντοβρά) που δεν υπάρχει σήμερα και ξωκκλήσι (Κουκ.)
αφιερωμένα στο Αγιο Μηνά. Ο πληθυντικός σχηματίζεται αναλογι
κά προς τα πολλά χωράφια, κτήματα κλπ. των παραπάνω περιο
χών.
Άγιοι Ταζιάρχαι, οι ( sts ai takaà^'ôis* Αρτσ.-Καπ.-Κ. Σ. )
Ονομασία περιοχών από ξωκκλήσια αφιερωμένα στους Αγίους
Ταξιάρχες.
Αγ ι ος, ο ( stun ày'u ' Μπάγ . )
Τοποθεσία από εικόνισμα που χτίστηκε σε ανάμνηση της δι
δασκαλίας τους Αγίου Κοσμά στο μέρος αυτό.
Πρόκειται για τον κατεξοχήν άγιο του Ζαγορίου, όπου μό
νο η προσωνυμία αρκεί για να δηλώσει τον Άγιο Κοσμά τον Αιτω
λό. Το ίδιο συμβαίνει και για τους κατεξοχήν αγίους άλλων πε
ριοχών, όπως τον Αγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα (πβ.τη φρ."μα
τον Άγιο") , τον Αγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, τον Άγιο Διονύ- •
σιο στη Ζάκυνθο κλπ. .
Αγιος Αθανάσιος ( stun aiôanas* Α.ΜτΑρτσ.-Βιτσ.-Βοβ.-Βραδ.-Δολ.Δρ. -Ι. - Καβ.-Καπ.-Λιασκ.-Μακρ.-Μαν.-Ντ.-Παπ.
Σκ.- Τσερβ.-Τσερν.-Φλ.)
Τοποθεσίες όπου υπάρχουν εκκλησίες μέσα στους συνοικισμούς
(Αρτσ.- Βοβ.-Δρ.-Λιασκ.-Τσερν.) ή έξω από αυτούς, αφιερωμένες
στη μνήμη του Αγίου Αθανασίου, η λατρεία του οποίου είναι από
τις λαϊκότερες στην Ελλάδα, αφού είναι συνήθως η εκκλησία του
νεκροταφείου. Αυτό οφείλεται μάλλον στην παρετυμολογική χρήση
• Θωμοπούλου, Κέως 20* του ιδίου, Τοπν. 47.
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του ονόματος του που είναι αντίθετο του θανάτου (στερητ. α
+ θάνατος) καί δίνει υπόσχεση ζωής. Πβ. τη φράση "είναι για
τον αι-Θανάση", η οποία σημαίνει ότι κάποιος είναι ετοιμοθά
νατος .
Αγι,ος Βασίλειος, ο (stun ai
-vasxl'Apxa.)
Περιοχή έξω από το χωριό όπου υπάρχει εικόνισμα του Αγί
ου Βασιλείου. Η περιοχή είναι γνωστή και σε πληθυντικό αριθμό
(sts ai vasilôis) είτε από την ύπαρξη στη θέση σε παλιότερη
εποχή δύο πέτρινων εικονισμάτων στη μνήμη του Αγίου Βασιλείου,
ενός "κοριτσίστικου" λεγομένου και ενός "παιδακίστικου" (από
το ότι στο ένα πήγαιναν τα κορίτσια και στο άλλο τα αγόρια για
ν'ανάψουν τα καντήλια) είτε αναλογικά προς τα πολλά χωράφια
που υπήρχαν στην περιοχή.
Άγιος Βλάσίος, ο (stun ai vlas" Πάπ.-Κ.Σ.)
Ονομασία της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου, πολιούχου του
χωριού στο κέντρο του Μεγ. Παπίγκου.Πρόκειται για εκκλησία
του 1851, ενώ το τέμπλο του και οι εικόνες είναι του β' μισού
του 19. αιώνα (Πάπ.)'ύψωμα Δ του χωριού γνωστό από τις μάχες
του ελληνο-ιταλικού πολέμου (Κ.Σ.).
Ο Άγιος Βλάσιος κατά τις αντιλήψεις του λαού είναι φύ
λακας των ζώων και μάλιστα των ποιμνίων, προστάτης κατά της
ευλογιάς, του λύκου κλπ.
( stun aì γ'οΓγ'' Βοβ.-Βραδ.-Δεμ.-Δρ.-Κουκ.
Λιασκ.-Μαν.-Μον.-Μπάγ.-Νεγ.-Ντομπρ.-Πάπ.
Σκ.-Σοπ.-Τσεπ.-Τσερν.-Φλ.)
Περιοχές μέσα στα χωριά Βραδ.-Βοβ.-Δόλ. (στο ερημωμένο
Παλιοχώρι)-Μαν.-Μπάγ.-Τσερν. και Φλαμπουράρι ή στις κοινοτικές
περιοχές των υπολοίπων, όπου εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, ο
οποίος είναι από τους δημοφιλέστερους αγίους του χριστιανικού
κόσμου. Τιμάται ιδιαίτερα από του κτηνοτρόφους γιατί η γιορτή
του συμπίπτει με την εποχή που εγκαταλείπουν τα χειμαδιά και
ανεβαίνουν στα εαρινά βοσκοτόπια. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν στα
κονάκια τους και ιδιαίτερη γιορτή στην οποία σφάζεται και ο

Άγιος Γεώργιος, ο

1. Αρχραολογι^ο'ν Αελίέάν Ûl (19Β6) Β 314.
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"αγιοργίτης" όπως λέγεται το αρνί που σφάζεται την ημέρα εκείνη.
Ας προσεχτεί ότι τα περισσότερα χωριά του Ζαγορίου που τι
μάται ο Άγιος Γεώργιος είναι ή ήταν βλαχόφωνα με τους παραδοσιακούς
Αρομούνσυς κτηνοτρόφους (Βοβ.-Δολ.-Δρ.-Ντομπρ.-Τσερν.-Φλ.) ή δέ
χονται ακόμη και σήμερα στις θερινές βοσκές τους κοπάδια Σαρα
κατσάνων κτηνοτρόφων (Βραδ.-Κουκ.-Μον.-Πάπ.-Σκ.-Σοπ.-Τσεπ.).
Αγιος Δημήτριος ( stun ai ôimitr' Βιτσ.-Βοβ.-Γρεβ.-Καβ.-Καπ.Λιασκ.-Ντομπρ.-Πάπ.-Τζ.)
Άγιος Ηλίας, ο ( stun ai l'a * A.M.- Αρτσ. -Βίτσ.-Βραδ.-Δόλ. -Καλ.~
Καπ.-Λ.-Αιασκ.-Μακρ.-Νεγ.-Σκ.-Τσερν.-Φλ.)
Ονομασίες υψωμάτων όπου υπάρχουν ή υπήρξαν ξωκκλήσια του
Προφήτη Ηλία , ο οποίος θεωρείται εξουσιαστής της βροχής και
των κεραυνών. Η τιμή του προφήτη στις κορυφές των βουνών είναι
υπόλειμμα της αρχαίαςθρησκείας αφού ο άγιος
ταυτίστηκε με
τον ήλιο. 0 Προφήτης Ηλίας είναι ιδιαίτερα σεβαστός από τους
Τουρκαλβανούς της Β. Ηπείρου .
Αγιος Θεόδωρος, ο ( stun ai θόδϋΐ^'Δεμ.-Νεγ.)
Τοποθεσίες όπου εκκλησάκια του Αγίου Θεοδώρου κατά την η
μέρα της εορτής του οποίου, που είναι από τις δημοφιλέστερες
γιορτές της Σαρακοστής, προσφέρονται κόλλυβα για τους νεκρούς.
'Αγιος Ιερεμίας/ ο (stun aìrimia" Μαν.)
Ονομασία περιοχής όπου ερειπωμένος ναός σε ύψωμα^πάνω από
τη θέση Σουντενίκο,ΒΔ του χωριού σε υψόμετρο ΙΟΟΟμ. που γιορτά
ζει την Πρωτομαγιά.
Αγιος Ιωάννης, ο (stun ai γειη"Α.Μ.-Βίτσ. -Βιτσκ.-Ι. -Κουκ.-Μον.Νεγ.-Ντομπρ.-Πάπ.-Σοπ.-Τζ.-Τσεπ.-Τσερβ.-Φρ.)
Περιοχές όπου μοναστήρι (Τσεπ.), εκκλησίες ή εικονίσματα
(Κουκ.-Πάπ.) αφιερωμένα στο γενέσιο (24 Ιουνίου) ή τον αποκε
φαλισμό (29 Αυγούστου) του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος γιορτάζεται

i.

ΜΕΕ, στο λ. Ηπειρος, 33 σ.7 στήλη 3.
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με ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή κατάνυξη από το λαό.
ου

Η συχνότητα του αγιωνυμί-

δεν πρέπει να θεωρηθεί άσχετη προς το γ ε γ ο ν ό ς ότι το ό ν ο 

μα Ιωάννης ως βαφτ. ε ί ν α ι πολύ συνηθισμένο.
Ά γ ι ο ς Κωνσταντίνος, ο ( stun a i Jçustandinu"
Περιοχή όπου εξωκκλήσι

Βίτσ. -Λιασκ.-Πάπ. )

του Αγίου Κωνσταντίνου

(Λιασκ.)*

δύο θ έ σ ε ι ς του Παπίγκου, μ ί α προς Δ του Μεγ. Παπίγκου και μ ί α
στη γέφυρα του Βοϊδομάτη, όπου ομώνυμο ε ι κ ό ν ι σ μ α (Πάπ.)" κατά
2
τον Αυοή το τ ο π ν . από το Λιασκ. εκφερόταν με τον τύπο stun
k u s t a n d i n u χωρίς το " ά γ ι ο ς " και τούτο γ ι α τ ί , σύμφωνα με τη λα
ϊκή πίστη ε ί χ ε περάσει και ε ί χ ε στρατοπεδεύσει εκεί ο αυτοκρά3
τορας Κων/νος Πωγωνάτος. Κατά τον Θωμόπουλο αυτού του ε ί δ ο υ ς
τα άγιων, αναφέρονται χωρίς το " ά γ ι ο ς " σε π ε ρ ι ο χ έ ς όπου οι εκ
κλησίες έχουν ε ξ α φ α ν ι σ τ ε ί . Σήμερα πάντως το τ ο π ν . εκφέρεται
ως" a i k u s t a n â i n u s επειδή έ χ ε ι κ τ ι σ τ ε ί ν ε ό τ ε ρ ο ξωκκλήσι προς τ ι 
μήν του Αγίου Κων/νου.
Άγιος Μηνάς, ο (stun àiminâ"A.Μ,-Βραδ.-Καβ.-Καπ.-Κουκ. -Λιασκ.Ν τ . - Ντομπρ.-Σοπ.-Τζ.)
Ονομασία χωριού και περιοχών από τις ομώνυμες

εκκλησίες

και ε ι κ ο ν ί σ μ α τ α .
Άγιος Νέστορας, ο (stun α ί η β ε ^ ^ ' Ν ε γ . )
Περιοχή όπου ε ι κ ό ν ι σ μ α αφιερωμένο στον Άγιο Νέστορα. Ας
σημειωθεί ό τ ι το ε ι κ ό ν ι σ μ α αυτό,που χτίστηκε επί τουρκοκρατί
α ς , αρχικά ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο, αλλ' όταν αργο

ί.

Η γιορτή του γενεσίου (24 Ιουνίου) του Αγίου Ιωάννου συνδυάστηκε, όχι
χωρίς λόγο, με αρχαία έθιμα τα οποία ανάγονται σ τ ι ς θ ε ρ ι ν έ ς τροπές του
ηλίου. 0 Ιωάννης ο Προ'δρομος πατά τον Ευαγγελιστή Λουκά Ηταν έξι μη'νες
μεγαλύτερος από τον Χριστό. Εφόσον η γέννηση του Χριστού ορίστηκε από
την εκκλησία σ τ ι ς 25 Δεκ., δηλ. σ τ ι ς

χ ε ι μ ε ρ ι ν έ ς τροπές του η'λιου, η'ταν

επόμενο το γενέσιο του Ιωάννου να συμπέσει με την 24. Ι ο υ ν ί ο υ , δηλ. με
τ ι ς θερινές τροπές του η'λιου. ( Βλ. Θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαί
δεια, στο λ. ) .
2. Βασ. Αυδη, Το χωρϋον Λιασκοβέτσιον νυν Λεπτοκαρυά,
3. 9ωμοπσυλου,Τοπν.

41,47.

30.
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τερα κτίστηκε άλλο εικόνισμα στην κορυφή του λόφου κοντά στα
θεμέλια της καμένης εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, τότε το
πρώτο εικόνισμα μετωνομάστηκε σε εικόνισμα του Αγίου Νέστορα.
Κι αυτό οεν είναι χωρίς εξήγηση αφού ο Άγιος Νέστορας υπήρξε
φίλος του Αγίου Δημητρίου. Γιορτάζεται στις 27 Οκτωβρίου.
Άγιος Νικόλαος, ο (stun aìnkdla" Αρτσ.-Βίτσ.-Βραο.-Γρεβ.-Δεμ.
Δόλ. -Καβ. -Καλ. -Καπ. -Κουκ. -Λιασκ.-Μακρ. -Μαν.
Ντ.-Ντομπρ.-Πάπ.-Πέτρ.-Σοπ.-Π.Σ.-Τζ.-Τσεπ.
Τσερν.-Φλ.)
Πρόκειται για το συχνότερο αγίων, στό Ζαγόρι (28 φορέςστα χωριά Δόλιανη και Λιασκοβέτσι επαναλαμβάνεται 2 και 3
φορές αντίστοιχα). Η προτίμηση των Ζαγορήσιων στον Άγιο Νικό
λαο προστάτη των ναυτιλομένων και γενικά όσων ταξιδεύουν πρέ
πει μάλλον να αποδοθεί στο γεγονός ότι από τα μέσα του 17» αι.
οι Ζαγορήσιοι αναζητούσαν τόπο εργασίας στην ξενιτιά.
Αγιος Παντελεήμων, ο (stun â\'u pandilëimuna* Ντομπρ.)
Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος μέσα στο χωριό.
Άγιος Σπυρίδων, ο (stun ^'u spriôuna" Αεσν.)
Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει εξωκκλήσι του Αγίου Σπυρ ί δωνα.
Άγιος Στέφανος, ο (stun aistefanu" Νεγ.)
Περιοχή όπου υπάρχει εγκαταλειμμένη εκκλησία του Αγίου
Στεφάνου.
Άγιος Ταξιάρχης, ο ( stun ai. takââ^" · Αρτσ.-Βίτσ.-Παπ. -Ντομπρ.)
Ονομασία συνοικίας από την ύπαρξη εκκλησίας (Αρτσ.εξωκ
κλήσι προς Δ του χωριού (Βι'τσ.)" εκκλησία των Ταξιαρχών πο
λιούχων του Μικρού Παπίγκου (Πάπ.)* εκκλησία μέσα στο χωριό
(Ντομπρ. ).
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το αγιών. τοπν., που κανονι
κά θα έπρεπε να εκφέρεται σε πληθ. αριθμό, εκφέρεται εδώ σε
ενικό, εκφορά που οφείλεται είτε στην παράλειψη μιας ενικής
λέξης (π.χ. στην Αρτσίστα κατά παράλειψη της λ. μαχαλάς:stun
aitakèâ^' π^χαΐεί) είτε επειδή ο λαός θεωρεί πως πρόκειται για
έναν άγιο ή μια εκκλησία.
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Άγιος Τρύφωνας, ο ( stun al Ιζιτίίιιηβ'Λεσν.-Πάτΐ.-Τσερν.-Φλ. )
Περιοχές όπου υπάρχουν εκκλησίες και εικονίσματα (Δ του
Μεγ. Παπίγκου) αφιερωμένα στον Άγιο Τρύφωνα,που θεωρείται από
το λαό ως προστάτης της βλάστησης, στον
οποίο καταφεύγει
σε περιπτώσεις ζημίας κήπων, αμπελιών κλπ. από ερπετά, ακρί
δες κ.ά.
Άγιος Χαράλαμπος, ο (stun ai xarälambu* Γρεβ.-Κουκ.-ΜεστΜπάγ.Ντρ.-Σκ.-Τσερν.)
Εξωκκλήσια και κόνισμα (Μεσ.) σε τοποθεσίες έξω από τα
παραπάνω χωριά. Η συχνότητα και η θέση των αγιωνυμίων έξω α
πό τους οικισμούς εξηγείται από το γεγονός J^i ο Αγιος Χαρά
λαμπος ήτΓ ν IT «οστάτης από Τ
λοιμώδεις ασθέ ;ϋΐες και ιδιαί
τερα από την πανώλη από την οποία υπέφεραν πολύ κατά το πα
ρελθόν τα Ζαγοροχώρια.
Άγιος Χριστόφορος, ο ( stun ai xstdfuru' Δόλ.-Λιασκ.-Μαν.Πάπ.-Φρ.)
Ονομασίες καλλιεργήσιμων εκτάσεων όπου υπήρχαν εξωκκλήτου Αγίου Χριστόφορου ο οποίος θεωρείται προστάτης των καλ
λιεργειών από το χαλάζι.
Αγκάθι, το (st agâO" Πάπ.)
Τοποθεσία προς Β

του Παπίγκου γεμάτη με αγκαθερούς θάμνους,

απ'όπου και η ονομασία του τόπου. Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό
από το ουσ. αγκάθι, το.
Αγλίνες, οι (sts 3γϋηί3*Τσερβ. )
Ονομασία υγρού τόπου με αργιλλόχρωμα.
Από το κοινό NE γλίνη.,η "η λέρα"1 και το προθετικό α-. Το ΝΕ^
γλίνη, η από το αρχ. ελλ. γλίνη, η "πάσα κολλώδης ουσία, κόλλα"
Η λ. συναντιέται και στο Αεξ. της Σούδας ως γλίνη "ρύπος" και
1.
2.

3.

Ανδρυώτη,

Ετυμ . Λ ε ξ . ,

στη

λ.

LSJ.

SVidae

Lexicon,

έ κ δ . Α ά . Adler 1 527.
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στο Ethymologicum Magnum με τον τύπο γλι»να . Η λ. σήμερα σημαίνει
επίσης τη "λάσπη, ιλύ του ποταμού" (Ήπ., Σκόπελ. κ.α.) "αργιλλώδη γή, χώμα γλοιώδες" (Θεσσαλία, Κεφαλονιά, Πελοπόνν., Στερ. Ελλ.
2
κ.α.) "αργιλλωδη πηλό" (Αιτωλία) και γενικά τον "πηλό" (Λευκάδα) .
Η λ. υπάρχει ως δάνειο στα σλαβικά, όπου αντιπροσωπεύεται σε όλες
σχεδόν τις σλαβικές γλώσσες (βουλγ. glina "η άργιλλος", τσεχ.ηΐχna, πολ. glina, κασουβ. glinca, πολαβ. glaino, κάτω σορβ. glina,
3
πάνω σορβ. hlina, μικρορωσ. hlyna, ρωσ. glina κλπ. ), όπως και στα
4
αλβανικά glinë "πηλός" .
Η λ. εμφανίζεται και ως τοπν. με τους τύπους Γλύνα (Αιτωλ.-Αρκαδ.-Ήπ.), Γλίνες (Αιτωλ., Ζάκ.,Ήπ.,Κυνουρία,Μεθώνη) , Άνω Γλίνα,
5
Κάτω Γλυνα (Ήπ.), του Γιώργου η Γλίνα (Ολυμπία) κλπ. , από το σλα
βόφωνο χώρο το σερβοκρ. Glina, το πολ. Gliny , το τσέχ. Hlina
και το αλβ. Agline (και Glinë) από την περιοχή του Αργυροκάστρου
στο κατάστιχο του Inalcik
Αγορά, η (stn αγυ,Γά' Αρτσ.-Ντρ.)
Τοποθεσίες μέσα στις κοινότητες, όπου, σε περιόδους ακμής, ή
ταν το εμπορικό κέντρο των χωριών.
Από το κοινό NE αγορά, η .
Αγοραστή, του (st βγιίΓα'Ξτ.* Γρεβ.)
Ενν.

το

χωράφι.
ο

Κυριώνυμο τ ο π ν . από τ ο όνομα του ι δ ι ο κ τ ή τ η . Το επών. Αγοραστής
από το θ η λ . αγοραστή (του ε π ι θ . αγοραστός) με αναβιβασμό του τ ό -

I s Νομίζω πωε εσφαλμένα ο Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η ε ( E i n l e i t u n g 90) π α ρ ά γ ε ι τη λ. and το
α ρ χ . ε λ λ . γληνη "η κόρη του ο φ θ α λ μ ο ύ " . Βλ. και Meyer, NS I I 8 1 2 . Λαογραφία 1 2 ( 1 9 3 8 - 4 8 ) 1 7 7 ' Μπόγκαε 1 1 0 1 .
3 . M i k l o s i c h 6 6 ' Vasmer, REW I 2 7 3 ' ü d o l p h 1 1 1 " B e r n e k e r
4 . Udolph 1 1 3 . 5 .

Vasmer 2 8 , 6 9 , 8 8 , 115" Λαογραφία 1 2 ( 1 9 3 8 - 4 8 ) 1 7 8 ' G e o r g a c a s

-McDonald 126. 6.
Ö.

304.

Vasmer 2 8 , 69

7.

Koder 3 2 .

Βλ. Μπούτουραε 1 6 , οπού κ α ι β α φ τ ι σ τ ι κ ό Αγοραστή, καθώς και επών. στην Αθή
να (ΟΤΕ Αθ. )

κ α ι στη θ ε σ / ν ί κ η (ΟΤΕ θεσσ. ). ΙΙβ. κ α ι μήτρων, επών.

(Αντυχάρισμα

194).

Αγοραστής
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νου που είναι συχνός σε υπερδισύλλαβα θηλυκά επίθετα που ουσιαστικοποιούνται .
2
Πβ. και- τοπν. Αγοραστή, η απο το Καλεντζι. Ιωαννίνων .
Αγριαπιοίά, η (stn aYrabôy'a* Αρτσ.)
Τοποθεσία με πολλές άγριες αχλαδιές.
Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό, από το ουσ. αγριαπιδιά, η. Η
λ. συχνότατη ως τοπν. Πβ. και το κατωιταλικό (Καλαβρία) Agrappi3
da "τόπος με άγριες αχλαδιές" .
Αγριοκαστανta, η (sn aYriukastarfä'

Καμν.)

Από τη μοναδική άγρια καστανιά που υπήρχε εκεί (το προσηγ.
αγριουκαστανιά χρησιμοποιείται στο Ζαγόρι).
Αγρίομηλιά, η (sn aYrumbÎâ* Καβ.-Μεσ.)
Το τοπν. από το Καβαλάρι (όπου υπάρχουν πολλές άγριες μηλιές)
σε περιληπτικό ενικό, ενώ το τοπν. από το Μεσοβούνι χαρακτηρίζε
ται από μια μόνο άγρια μηλιά.
Τα τοπν. από το ουσ. αγρίομηλιά (βλ. και στο ακόλουθο τοπν.).
Αγρίομηλίέε^ οι- (sts aYriuml'és' Κ. Σ.)
Το τοπν. δηλώνει την ύπαρξη των σχετικών δέντρων στην περιοχή.
Από το ουσ.αγρι.ομΐΐλ«.α, η. Μετά τη συγκοπή του μεσοσυμφωνικού
ϊί^η)/ τα m + 1
που συμπίπτουν, μένουν αμετάβλητα, ενώ κα
νονικά θα έπρεπε να δώσουν mìjl, όπως στο προηγούμενο τοπν. Αντί
θετα στο προηγούμενο τοπν. (aYrumbl'a" αποβάλλεται το άτονο i
(έκκρουση) του α'συνθετικού (αγρυο-) , το οποίο θα έπρεπε να δια
τηρηθεί αφού προστατεύεται από τη γειτνίαση άλλου φωνήεντος.
Αδέρφια, τα Πέντε (sta pend aôérfx'a'

Δρ.)

Ονομασία υψώματος, όπου οξιά με πέντε μεγάλα κλαδιά, από τη
σημασία της λ. αδέρφι, το "στέλεχος συμπεφυκώς άλλω στελέχει, μάλίστα σταχυος" .

1. ΠΒ. και τα μαδαρά-Μαδάρα, χαλαρά-Χαλάρα κλπ. (Θωμοπούλου, Κεως 158' Γεωργακά, Συμβολή 46).
2. HE 28(1979) 668. 3. Rohlfs, Diz. ΤΟ- Cal. 5.
4. ΙΑΝΕ, στη λ. αδέρφι,.
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Πβ. και τα τοπν. Πέντε Αδέρφια (Πελοπ., Σκύρ.), Εννέα Αδέρφια
(Ακαρν.), τα Τρία τ'Αδέρφια (Ήπ.), Αδέρφι (Μύκ.,Κύπρ.) .
Αετοκούκουλο, το (st aitukukulu* ηάπ. )
Τοποθ. στον Αυλούτσιακο, όπου μεγάλος μοναχικός βράχος με φω
λιές αετών.
2
Από τα ουσ. αετός + κουκούλι "βράχος" με μεταβολή της κατάλ.
»
»
3
στη σύνθεση συμφωνά με τα παιδί-παλιόπαιδο, κουτί-παλιόκουτο κλπ..
Το τοπν. είναι ταυτόσημο με τα τοπν. Αετόπετρα (Αιτωλ.), Αετόπε4
τρες (Ναύπακτος) .
Αετοφωλιά, η (stn âituful'â" Βιτσκ . -Καμν. -Μον. )
Ψηλές και απότομες τοποθεσίες, όπου φωλιές αετών.
Από το ουσ. αετοφωλιά, η .
Αετού το Λιθάρι, του (st aitu tu lôâr'

Ι.-Ντρ.)

Τοπν. ταυτόσημο με τα Αετοκούκουλο, Αετόπετρα, Αετοφωλιά (βλ.
παραπάνω).
Αλαταριά, η (stn alatary'â ' Καμν.-Λιασκ. )
Τοποθ. με πλάκες πάνω στις οποίες οι βοσκοί βάζουν αλάτι για
τα αιγοπρόβατα τους.
Από το προσηγ. αλαταριά <ουσ. αλάτι και την παραγωγ. κατάλ.
ς
-αριά . Η λ. συχνή ως τοπν. Βλ. και τοπν. Αλατσιά, -ές.
Αλατσιά, η (stn alatja"
tâe's" Πάπ.-Φρ.)

Βιτσκ.-Νεγ.), Αλατσιές, οι (sts ala-

Ταυτόσημα τοπν. με τα προηγούμενα
Τα τοπν. από το ουσ. αλατιά, η ( <αλάτι + περιεκτ. κατάλ. -ιά)
"μέρος όπου υπάρχει ή παράγεται πολύ άλας" με μαλάκωμα του τ
η
πριν από ί, όπως π.χ. βάτινον > βάτσινον, ιδρωτίλα> δρωτσίλα κλπ. .
1.
2.
4.
5.
7.

ΙΛΝΕ, στη λ. αδέρφι.
Βλ. στο τοπν. Κουκούλι(Ε.Λ.). 3. Ωστόσο: παλιοπαύδι, παλιό«οότι, γυφτοκάρφι κλπ
ΙΛΝΕ, στη λ. αετόπετρα.
ΙΛΝΕ, στη λ. 6. ΙΛΝΕ, στη λ.
Βλ. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ.,στο λ. τσ.
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Αλεξαντρή, του (st aliksandri" Λιασκ.)
Ονομασία μονοπατιού στο σύνορο του χωριού με τους Φραγκάδες.
Ανάμνηση της αιτίας που έδωσε στον τόπο το όνομα του Αλεξαντρή
δε διασώζεται στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Αλεξαντρής κι αυτό χαϊδευτικό του
1
βαψτ. Αλέξανδρος Αλέξη, η Ράχη του (st râx

t aléks" Μον.)

Το τοπν. από το όνομα του βοσκού Αλέξη που έβοσκε στη ράχη αυ
τή τα γιδοπρόβατα της κοινότητας.
Αλέξη, το Γεφύρι του κυρ- (stu

y'ufir t kìraléks" Σκ.)

Από το όνομα του Αλέξη Νούτσου από το Καπέσοβο, που με έξοδα
του φτιάχτηκε το γεφύρι.
Αλεπότρυπες, OL (sts al'potripis'IVteo.-nan. )
Μικρές σπηλιές όπου κατά καιρούς συχνάζουν αλεπούδες.
2
Από τα ουσ. αλεπού + τρύπα .
Αλεπούς, της (sts alpus" Δρ.)
Στης Αλεπούς (ενν. το καρτέρι ή τις τρύπες). Το τοπν. χαρακτη
ρίζει δύο θέσεις στην περιοχή του χωριού Δραγάρι, όπου συχνάζουν
αλεπούδες. Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό, από το ουσ. αλεπού, η·
ΑλέτρL, το (st alétr" Καπ.)
Η ονομασία της θέσης από παράδοση κατά την οποία με περιάροση
προφυλάχτηκε το χωριό από επιδημική αρρώστια .

1. Τριανταφυλλίδης 13.
2. ΙΑΝΕ, στη λ.
3. 0 Καπεσοβίτης Ευρ. Βουλόδημος μου ανέφερε σχετικά: "εκεί στο Καταφυ ε'χουμε
το αλέτρι σκαρφαλωμένο επάνω στο βράχο και επικρατεί η παράδοση ότι αυτό το
πράγμα έγινε όταν είχε πέσει αρρώστια στο χωριό κι έκαναν με δυο βόδια την
άρωση για να αποκλείσουν την αρρώστια. Και τα

μεν βόδια τα έχουν θάψει

στον Αη Λιά και το αλέτρι το κρέμασαν στο Καταφυ. Ήταν και μια βουκέντρα,
λέει, που της έριξε με το όπλο ο Φ. Φιλίδης και επειδή έπεσε η βουκέντρα,
αυτός δεν ξαναγύρισε στο χωριό από την Αμερική ".
Η παράδοση μας είναι γνωστή και από άλλα μέρη
ριο της Λαογραφίας, στη λ. mepuxpoous).

της Ελλάδας (βλ.στο Ευρετή
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'Αλετρος, ο (stun âlitru* Τζ.)
Από το ουσ. άλετρος, ο (και με το βορειοελλαδικό φωνηεντισμό
άλιτρος) "το αλέτρι" κι αυτό από το αρχ. ουσ. άροτρον> άρετρον
(από τη γειτνίαση του r ) >άλετρο(ν) με ανομοιωτική τροπή του r>
Ι1.
Πιθανή όμως η προέλευση από το κοινό NE αλέτρι, το με την προ
σθήκη της μεγεθ. κατάλ. -ος κατά το σχήμα: κομμάτι-κόμματος, του2
φέκι-τούφεκος, χωράφι-χώραφος κλπ. .
Αλογόορομος, ο (stun aluyoörumu" Πάπ.)
Στενή διάβαση στις δυτικές πλαγιές της Αστράκας από την οποία
περνούσαν οι Σαρακατσαναίοι νομάδες με τα κοπάδια τους και τα φορ
τωμένα με το νοικοκυριό τους αλογομούλαρα προς τα θερινά βοσκοτό
πια.
Το τοπν. σύνθετο από τα ουσ. άλογο + δρόμος.
Αλωνάκι, το

(st alunâJc* Δρ.-Βραδ.)

Τοποθεσίες με μικρά αλώνια. Η ονομασία για να διασταλεί από
παρακείμενο μεγαλύτερο (Δρ.), ενώ στο Βραδέτο δεν υπάρχει σε χρή
ση σημασιολογικά αντίθετο τοπωνύμιο. Στο Βραδ. παράλληλα με τον
παραπάνω υποκορ. τύπο του τοπν. χρησιμοποιείται για τον ίδιο τό
πο και η ονομασία Αλωνούτσι (st alunuts). Με τον υποκοριστικό τύ
πο αλωνάκι δηλώνεται επίσης και κάθε επίπεδο μέρος σε πρανές έδα3
φος .
Το τ ο π ν . από τ ο υποκορ. ουσ. αλωνάκι, τ ο .
Αλώνια, τα ( s t alón'a'
Β ι τ σ κ . -Καβ. -Νεγ . - Σ ο π . - Τ ζ . )
Με τ ο τ ο π ν . χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι τόποι όπου λ ι θ ό σ τ ρ ω τ ο ι κ υ κ λ ι κ ο ί
χώροι γ La το αλώνισμα των δημητριακών .
Από το ουσ. αλώνι, τ ο .

1-

ΙΛΝΕ στη λ. ά λ ε τ ρ ο , το

2 . Β λ . Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ε τ υ μ . Α ε ξ . , σ τ ο λ. - ο ς '

Μηνά, Με

γέθυνση 1+8 κ ε ξ .
3.

ΙΑΝΕ, στη λ. 4 .

Τα αλώνια στα π α λ ι ό τ ε ρ α χ ρ ό ν ι α , τ ό τ ε που η παράγωγη ήταν

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η , ήταν ι δ ι ω τ ι κ ά , στη συνε'χεια έ γ ι ν α ν κ ο ι ν ο τ ι κ ά κ α ι σε τ ρ ί τ η φά
σ η , με την ερήμωση των χ ω ρ ι ώ ν , ε γ κ α τ α λ ε ί φ θ η κ α ν α φ ή ν ο ν τ α ς στη θε'ση τ ο υ ς μ ό 
νο σωρούς από π έ τ ρ ε ς κ α ι τα σ χ ε τ ι κ ά τ ο π ω ν ύ μ ι α .
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Αλώνια, τα Κάτω ( sta Ratalóna" Κουκ.)
Τοποθεσία όπου σώζονται ίχνη παλιών αλωνιών. Η ονομασία σε αντι
διαστολή προς το Αλώνι του Καλόγηρου που βρίσκεται σε ψηλότερο μέρος.
Αμαράιδως, Λάκκος της ή Αμάραι6ω, η (stu laku ts amarâiôus- sn amarâlôu' Πάπ.)
Και τα δύο τοπν. αναφέρονται στη ίδια περιοχή, το ένα στο λάκκο
και το άλλο σε στενόμακρο τμήμα γης (που στο Ζαγόρι ονομάζεται "ζω
νάρι") προς τα Α του Μεγ. Παπίγκου.
Ο τρόπος της εκ(ροράς (lâkus ts...)οδηγεί στην υπόθεση πως πρό
κειται για κυριώνυμο τοπν. και πρέπει να σχετιστεί με το βαφτ. Σμαράιδω (< Σμαράγδω) και Μαράιδω (με αποβολή του αρχικού s στη συμπροίρορά με το άρθρο της) > σν Αμαράιδω (με προθετικά α-, ίσως από
επίδραση της Αρομούνικης).
Αμάραντος, ο
( stun amârandu*Π.Σ. - stun 3πιάΓ3αυ"Λεσν. )
Φυτώνυμα τοπωνύμια από το ουσ. αμάραντος, ο. Ας σημειωθεί πως με
2
το όνομα αμάραντος είναι γνωστά περισσότερα από ένα είδη φυτών .
Αμαρουδα, η
( sn amaruôa * Πάπ.)
Μικρή σε έκταση περιοχή Β του Μεγ. Παπίγκου με κήπους και βρύση.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. αμάρα, η "αυλάκι για την άρδευση
κήπων" και την κατάλ. -ουδα .
Αμερικάνου, το Προσήλιο του (stu prusilu t mirikân* Τσερβ.)
Ονομασία χωραφιού από τον ιδιοκτήτη του που είχε εργαστεί στην
Αμερική.
5
Το τοπν. από το ε θ ν ι κ ό Αμερικάνος <ιταλ. Americano , με αποβολή
του αρχικού α - αναλογικά προς το ο υ δ ε τ . του ε π ι θ . αμερικάνικο που χ ά 
ν ε ι το α στη συμπροφορά με το άρθρο τα στον πληθυντικό.
Αμμος, ο
( stun ämu* Τσερβ.)
Αμμώδης τοποθεσία α π ' όπου σι χωριανοί προμηθεύονταν άμμο γ ι α
την κατασκευή των σ π ι τ ι ώ ν .
1. Μιιοΰτουραε 146' γ ι α την ανάπτυξη του L , {5λ. Α. Παπαδόπουλου, Γραμμ. Β.Ι. 24.
2. Βλ. ΙΑΝΕ, στη λ.* Χελδράιχ-Μηλιαράχης 45, 46, 59, 87" Γεννάδιος 47.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Την χατάλ. -οΰδα άλλοι μελετητές τη θεωρούν μεγεθυντική ML άλλοι υποκοριστική
(3λ. Μηνά, Μεγε'θυνση 66 κεξ. 'Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,
5. ΙΛΝΕ, στη λ.

στο λ . ) .
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Αμπέλια, τα (st ambéïa " ιΜεσ.-Νεγ .-Σοπ.-Τσερν.-Φλ. )
Χερσότοποι που μόνο οι ονομασίες τους θυμίζουν την καλλιέργεια
του σταφυλιού σε παλιότερες εποχές.
Αμπέλια, τα Κάτω (sta kat ambéïa*

Καπ.)

Ονομασία αμπελότοπου σε αντιδιαστολή προς τα Πανάμπελα (βλ.
τοπν. στα Ε. Ε. ) .
Αμπελιού, ο Λάκκος του (stu laku t arabilu"

Κ.Σ.)

Ονομασία λάκκου που περνάει μέσα σε αμπελότοπο. Η λ. αμπέλι,
εδώ με περιληπτική σημασία.
Αμπελίτσί, το - Αμπελίτσια, τα (st ambilits - st ambilitëa*
Καμν.-Μαυ.)
Θέσεις με αμπέλια.
Από το ουσ. αμπέλι και την υποκορ. κατάλ.-ίτσι. Η ονομασία
από το γεγονός ότι υπάρχουν μικρές ιδιοκτησίες. Το α'με περιλη
πτική σημασία.
Αμπελότοποε, ο (sturi ambilótupu* Αρτσ.-Ι.)
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. αμπέλι, το + τόπος,ο.
Ανάβρα, η (sn anâvra" I.)
Ονομασία πηγής και της γύρα περιοχής .
Το τοπν. από το ουσ. ανάβρα, η "πηγή", λ. η οποία προέρχεται από
το ρ. αναβρύω υποχωρητικά.
Αναγνώσταινας, της (sts ar^nóstinas" Νεγ.)
Βρύση στην είσοδο του χωριού που οφείλει το όνομα της σε επει2
σοδιο μεταξύ της ωραίας Αναγνωσταινας και ενός Καραμπερη .
Κυριώνυμο τοπν. από το ανδρών. Αναγνώσταινα κι αυτό από το
επών. Αναγνώστης (<αναγνώστης "κατώτατο εκκλησιαστικό αξίωμα")
και την ανδρών, κατάλ. -αινα .

1.

ΙΑΝΕ, στη

λ.

2.

HE 2 ( 1 9 5 3 ) 172

3.

Βλ.

χεξ.

κ α ι Τ ρ υ α ν τ α φ υ λ λ ί δ η 116.
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Ανάερο, το (st anairu* Βίτσ.)
Ονομασία πλαγιάς λόφου ανάμεσα στις, δύο συνοικίες της Βίτσας
με διαρκές ρεύμα αέρος (si kov ilei "σε κόβει εκεί", ενν. ο αέρας,
σύμφωνα με τον πληροφορητή μου) .
Από το επίθ. ανάερος "ο εις τον αέρα ευρισκόμενος" και ιδιαί
τερα από το ουο. ανάερο "μέρος ευάερον" κι αυτό από την προθ.
ανα + ουσ. αέρας1.
Ανεμόμυλος, ο (stun

animómblu* Βίτσ.)

Τοποθεσία στην κάτω συνοικία της Βίτσας, όπου παλιότερα υπήρ
χε ανεμόμυλος. Με την ονομασία δηλώνεται και η γύρο περιοχή.
Το τοπν. από το ουσ. ανεμόμυλος, ο (< ουσ. άνεμος + ουσ.μύλος).
Ανήλιο, το (st aniïu * A.Μ.- Βίτσ. -Βιτσκ. -Καπ. -Μαν. -Ντ. -Πάπ. Τζ. ) ~ Ανήλια, τα (st ani'Îa" Κουκ. Νεγ.)
Από το αρχ. επίθ. ανήλιος, û πληθυντικός αναλογικά προς τις
λ. κτήματα, χωράφι,α κλπ.
Ανήλιο, η Ράχη (st rax' anifu* Καλ.)
Η ασυμφωνία στο γένος
του επιθ. ανήλιος και του ουσ. ράχη
είναι φαινομενική, αφού το επίθ. δεν προσδιορίζει το ουσιαστικό
(οπότε θα ήταν ανήλια ράχη), αλλά το ουσιαστικό
ράχη
κα
θορίζεται ακριβέστερα από το τοπν. Ανήλιο που
εδώ
χρησιμο
ποιείται ως παράθεση, δηλ. "η ράχη, που είναι στη θέση Ανήλιο"
(κι όχι κάποια άλλη).
Ανθίτσας, της (stsanôitgas* Ντ.)
Το πέρασμα του χρόνου δεν διατήρησε ούτε το επών. της Ανθίτσας
2
.
.
.
(Ανθή + υποκορ. κατάλ. -ίτσα ) ούτε την αίτια που συνέδεσε το ό
νομα της με τον τόπο .
Ανθρακίτης, ο (stun anöraki'f Καμν.)
Αλλη ονομασία του χωριού Καμινιά(βλ. τοπν. στα Ε.Ε.)
Από το ουσ. άνθρακας "κάρβουνο" + την κατάλ. -ίτης που δηλώνει
3
ιδιότητα του τόπου σχετική με το θέμα της λέςης . Ας σημειωθεί ό
τι το χωριό ήταν ο κατεξοχήν τόπος παραγωγής κάρβουνου.
1. ΙΛΝΕ,στη λ.
2. Μπουτουραε 136.
3. Κ. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 102.
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ΑνοιΕαγγέΑη, του (st aniksad'él* Μπάγ.)
Ονομασία ράχης α.πό το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της περιο
χής.
Από το Αλέξης Αγγελής και στη συμπροφορά Αλεξαγγέλης (st aliksag'él) και με τροπή των 1-1 > n-1: st aniksagel από παρετυμολογ ική επίδραση της λ. άνοιξη.
Αντρέα, το Γεφύρι του (stu yüfir t andréa" Καβ.)
Από το όνομα του Αντρέα Γραβανόπουλου που επιχορήγησε την κα
τασκευή του.
Αντώνη, (ο Αάκκοε) του (stu (lâku t) andón" Κουκ.)
Ονομασία λάκκου απ'όπου περνάει μονοπάτι που οδηγεί από το
Κουκούλι στη Μπάγια. Η ονομασία του οφείλεται στο ότι το 1880 ο
Κουκουλιώτης Αντ. Κυριαζής επιστρέφοντας στο χωριό του έπεσε στο
λάκκο.
Απανωχώρι, το (st apanuxór" Β'ιτσ.)
Ονομασία της επάνω συνοικίας της Βίτσας που παλιότερα ονομά
ζονταν Μεσιός (ενν. μαχαλάς "συνοικία") όταν η Βίτσα και το Μονοδέντρι αποτελούσαν μια κοινότητα με τρεις συνοικίες (μαχαλάδες),
τον Επάνω (Μονοδέντρι), τον Μεσιό (σημερινό Απανωχώρι) και τον
Κάτω.
Σύνθετο τοπν. από το επίρρ. επάνω (και με αφομοίωση απάνω)
και το ουσ. χωριό, το.
Απεράτες, οι (sts apirâtis" Μαν.)
Περιοχή,με αμπέλια τα παλιά χρόνια,που την είχαν κλεισμένη γύρρ-γύρο για να μην πηγαίνουν τα ζώα.
Από το προθ. α- + το ουσ. περάτης "η αμπάρα", μετγν. περάτης
<περα-τής < περώ .
Πβ. και το χωριό Περάτη, η από την περιοχή Γραμμένου Ιωαννί
νων.

1. Πβ. τα συχνά στο Ζαγόρι Κωτσομπελος (=Κώστας Μπέλος), Μητσοράφτης (=Μητσος Ράφτης), Νυκονουτσος (=Νίχ. Νοΰτσος) κλπ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Μπόγχας 1 53, 300-
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Απιδιά, η (stn abôYa' Βίτσ.)
Η ονομασία από μεγάλη άγρια αχλαδιά (γκορτζιά) που σήμερα
δεν υπάρχει.
Από το ουσ. aboyta, η "η αχλαδιά" .
Αποθαμενος, ο (stun apuôaménu* I.)
Το τοπωνύμιο, σύμφωνα με την παράδοση, οφείλεται στο γεγονός
ότι οι κλέφτες που είχαν έρθει να ληστέψουν το χωριό έθαψαν εκεί
έναν νεκρό της παρέας τους.
Το τοπν. από τη μετοχή του παθητ. παρακ. αποθαμένος, του ρ.
2
3
αποθαίνω ή του αποθνήσκω, το οποίο σχετίστηκε με το ρ. θάπτω .
Αποθήκη, η (sn apuôik"l.)
Ονομασία σπηλιάς, όπου,σύμφωνα με την παράδοση, φεύγοντας οι
χωριανοί την εκδικητική μανία των Τούρκων (βλ. τοπν. Αρένταστα
Ε.Αλ.)έκρυψαν τα πολυτιμότερα από τα πράγματα τους σ'αυτό το μέ
ρος.
4
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στην Παρνασσιδα . Βλ. και το
ταυτόσημο αρομ. Αμπάρε (στα Ξ.Αρ.).
Αποστόλαιναε, της (sts apustólinas* Νεγ.)
Ενν. το χωράφι της γυναίκας του Αποστ. Μπεκιάρη.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Αποστόλαινα (<Αποστόλης + αν
δρών, κατάλ. -αι.να.
Αποστόλη, το Βενοοοχείο του (stu k^sinu6u)ciu t apustöl'Bpaö. )
Ονομασία σπηλιάς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ειρωνικής διάθεσης των Ζαγορήσιων αποτελεί το παραπάνω τοπν. που οφείλεται στο γεγονός ότι
στη σπηλιά αυτή έμειναν για μερικές μέρες αποκλεισμένοι από το
χιόνι ο Βραδετινός Απ. Βασδέκης με τη γυναίκα του.
Απόστολοι, οι Δώδεκα (sts oóoik apustól* Φρ.)
Το τοπν. μεταφορικά από μιά συστάδα δώδεκα πουρναριών.
Το κατέβασμα του τόνου από επίδραση των αρσεν. προσηγορικών
1. Μπο'γκαε 1 53.2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. 3. Χατζιδάκη, Γλωσσ. Έρευναι 2
4-88.
4. Αθηνά 44 (1932) 112.
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σε -ος που σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν ονομ. π λ η θ . με κατέβασμα του τόνου α ν α 
λ ο γ ι κ ά προς τη γ ε ν . π λ η θ . : π . χ . a n ô r o p ( = ά ν θ ρ ω π ο ι ) ,
σκαλοι)

-ΐ.

κ λ π . Βλ. και Εισαγωγή 1.3223 β, κ α τ ά λ .

Αρακρέλια, τα ( s t a r a k r é l a "

ôaskal^δά
(=-OL)

.

Μπάγ.-Νεγ.)

Τοποθεσία όπου άλλοτε χωράφια μ ε τ α ξ ύ των κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν

περιο

χών των παραπάνω χωριών. Σήμερα δασωμένη π ε ρ ι ο χ ή .
Πιθανώς κυριώνυμο τ ο π ν . από το βαφτ. Ηρακλής + κ α τ ά λ . - έ λ λ η ς
(<έλλι) > *Ηρακλέλλης

> *στου Ηρακλέλ(λ)η> Ηρακλέλι> *τα Ηρακ-

λ έ λ ι α > *τα Ηρακρέλια

(αφομ. ο π ι σ θ . r - 1 > r-r)

> τα Ρακρέλι-α

(α

φαίρεση στη συμπροφορά).
Αράπη,του ( s t a r â p "

Τσεπ.)

Με παράλειψη του ουσ. σπηλιά.
Από τ ο προσηγορικό αράπης που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ ε γ ι α την ο ν ο 
μ α σ ί α τόπων με τη σημασία " δ α ί μ ο ν α ς , φάντασμα μελανόμορφο, ά λ 2
λοτέ ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ό γ ι α τ ο υ ς ανθρώπους και άλλοτε οχ ι' . Τ ο ουσ.
και ως επώνυμο Αράπης.
Η λ. συχνή ως τ ο π ν . ή απλή (σε γ ε ν ι κ ή κ τ η τ ι κ ή , τ ι ς
τ ε ρ ε ς φορές με παράλειψη του κ τ ή μ α τ ο ς ) : τ'Αράπ'

περισσό

( ε ν ν . το χωρά

φ ι , η σπηλιά κ λ π . ) ή ως α ' σ υ ν θ ε τ ι κ ό : Αραπογκορτζιά, Αραποκέφα3
λο, Αραπόλακκα, Αραποσπηλιά, Αραποχώραφο κ λ π . .
Αράτες, ot

(sts arâtis"

Κ. Σ.)

Χωράφια με κλιμακωτή διαμόρφωση, όπου καλλιεργούσαν
και σ ι τ ά ρ ι .

1.

Πβ. και τα επών.
Μελ.

2.

227),

σ ε - έ λ λ η ς : Βοψβουρέλλης, Αλεπουδέλλης (Αμάντου,

Γλωσσ.

Μαρνέλης, Τσουκανέλης κλπ.

ΙΛΝΕ, στη λ., όπου α ν α φ έ ρ ε τ α ι και, το π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ό
πη, α ρ χ α ί ο οικοδόμημα
και το ο π ο ί ο θ ε ω ρ ε ί τ α ι

3.

κριθάρι

Georgacas-McDonald

που α ν α γ ν ω ρ ί σ τ η κ ε
κατοικία

105-106.

τ ο π ν . Σ π ί τ ι του Αρά

ως τ έ μ ε ν ο ς

δαιμόνων.

της Σ κ ι ρ ά δ ο ς

Αθηνάς

- 84 Το τοπν. ίσως από το Ηπειρωτ. αράτα ή ράτα "η ρώγα του σταφυλιού" ή από το ουσ. *αράτα(η), μεταρρηματικό ουσιαστικό από
το ρ. αρατίζω "φυγαδεύω, εξαφανίζω" ( < ε π ι θ . άρατος "ο άφαντος,
ο ε ξ α φ α ν ι ζ ό μ ε ν ο ς , αυτός που φεύγει γρήγορα" κατά το σχήμα γ υ ρίζω-γύρα, γνωρίζω-γνώρα, α χ ν ί ζ ω - ά χ ν α κλπ. Πβ. ακόμα τ ι ς
λ.
α ρ α τ ι ά , η"το απότατο μέρος της γής" και ρ.αρατιάζω "κρύπτω,
εξαφανίζω" .
Αρβανίτη,του

( s t a r v a n i t " A.M.)

Από το επώνυμο ή παρωνύμιο ιδιοκτήτη χωραφιού κι αυτό από
το ε θ ν ι κ ό αρβανίτης» λ. που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι ό χ ι μόνο γ ι α ν α δη
λώσει τον αλβανικής καταγωγής, αλλά και μεταφορικά "τον θορυ3
β ο π ο ι ό , τον οξύθυμο, το δ ό λ ι ο , τον τυραννικό κλπ." .
Αρβανίτη, το Αλώνι του ( s t alon t arvanit*

Πετρ.)

Ονομασία αλωνιού σε ύψωμα πάνω από το χωριό, η οποία δεν
ο φ ε ί λ ε τ α ι σε κύριο όνομα, αλλά προέρχεται από το ε θ ν ι κ ό αρβα/
4
ν ί τ η ς σε περιληπτικό ε ν ι κ ό .
Αρβανίτη, ο Αάκκος του ( s t u laku t a r v a n i t " Βραδ.)
Το επών. υπάρχει στο χωριό, αλλά η α ι τ ί α της ονομασίας του
λάκκου δε

δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι στη μνήμη των χωριανών.

Αργανάμπελα, τα ( s t arYanâmbila" Νεγ.)
Μέρος με αμπέλια στην ευρύτερη περιοχή Μασούρια.
Πιθανή φυσικά,η εξήγηση που δ ί ν ε ι
γανάμπελα, επειδή όταν τα εφύτευαν,
μως και η σύνθεση με α ' σ υ ν θ ε τ ι κ ό το
αργός "ο μη παράγων, ο μη γεννών, ο
προϊόν επί ζώων, δένδρων, γης κλπ"
π . χ . άοε ιος-α6ε ι.ανός, λ ε ί ο ς - λ ε ι α ν ό ε

5
ο Μ. Οικονόμου
"αντί ορέπαιζαν όργανα". Πιθανή ό 
ε π ί θ . *αργανός ( < ε π ί θ .
μη αποδίδων το φυσικόν του
+ την ε π ι θ ε τ . κατάλ. - α ν ό ς :
κ λ π . ) και το ουσ. α μ π έ λ ι .

1.

Μπόγκας 1 59 και 2 9, 5 8 . 2 . ΙΑΝΕ, στις λ.

3.

ΙΑΝΕ, στη λ. 4. Συμφωνά με τον πληροφορηττί μου στο ύψωμα αυτό κατοικού
σαν πολλοί αρβανίτες που την ημέρα του Αγίου Λουκά (17-18 Οκτωβρίου)
κατέβαιναν στο χωριό γ ι α να κάνουν μνημόσυνο των πεθαμένων τους. Από το
γειτόνεμα του αλωνιού με το μέρος όπου κατοικούσαν οι αρβανίτες πήρε
και το αλώνι το όνομα του,

5.

Μ. Οικονόμου, Νεγάδεε, Αθη'να 1977 320. 6. ΙΛΝΕ, στη λ., όπου και τα πα
ραδείγματα: αργό πρόβατο, αργά «χμπέλι,α,, αργά χωράφια, αργές βέργες (οι
άκαρπες παραφυάδες του αμπελιού) κλπ.
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Αργαστήρια, τα (sta ryastiry'a"

Πάπ. )

Τοποθεσία μέσα στο χωριό που τώρα είναι χωράφια. Παλιότερα
υπήρχαν εκεί τα εμπορικά καταστήματα του Παπίγκου που χαρακτη
ρίζεται από τον Αραβαντικό ως "κώμη λόγου τίνος ai ία" (Χρονογρα
φία ß' 125).
Από το ουσ. αργαστήρι., το (< εργαστήρι με τροπή του e> a στη
συμπροφορά με το άρθρο τα) "το βιοτεχνικό κατάστημα και ιδίως
co τσαρουχάοικο ".
Αργυρόραχη, η

(stn arY'iróra^' Αρτσ. )

Ονομασία πετρόραχης.
Από το επίθ. αργυρός με τη σημασία "ο έχων την λάμψιν, την
2
λευκότητα του αργύρου" και το ουσ. ράχη. Νομίζω υπερβολική
3
(αν και πιθανή) την ετυμολογηση του Γ. Αναγνωστοπούλου από το
επίθ. άγριος + ράχη με παρετυμολογική επίδραση του αργυρός,
αφού τα σύνθετα τοπν. με α'συνθετικό λέξη που δηλώνει χρώματα
είναι πολύ συχνά: π.χ. Χρυσόραχη, Κοκκινόραχη, Κοκκινοβούνΐ-α
κλπ.
Αρκούδα, το Γεφύρι του (stuY'ufir t arkuôa" Κουκ.)
Κυριών, τοπν. από το όνομα του αντάρτη καπετάν-Αρκούδα που
σκοτώθηκε στα 1906 από τουρκικό απόσπασμα.
Το κύριο όνομα από το ουσ. αρκούδα + το πτωτικό -ς της ονο4
μαστικής . Βλ. και τοπν. Εβραίου, το Γεφύρι του (Ε.Ε.).
Αρκουδόλακκα, η (stn arkuoólaka" Καβ.)
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. αρκούδα + λάκκα. Η λ. αρκούδα ως
α'συνθετικό έχει διπλή σημασία: άλλοτε δηλώνει τον τόπο όπου
συχνάζουν αρκούδες (πβ. τα τοπν. Αρκουδοπήγαδο, Αρκουδότρυπα)
και άλλοτε έχει τη σημασία "χοντρός, μεγάλος" (πβ. τα προσηγ.
5
αρκουδόγατος, αρκουδόμουτρο, αρκουδοπάπουτσο κλπ. ).

1. Μπόγκας 1 60
2. ΙΛΝΕ, στη λ.'Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 89.
4. Αντιχάρισμα 168.
5. ΙΛΝΕ, στιε λέξεις.
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Ε6ώ πρόκειται, για λάκκα (βλ. τοπν. Αάκα,
όπου συχνάζουν αρκούδες.
Αρκουδοπήγαβο , το

η στά Ξ. Αλ.) ,

( st arkuôupiyaôu' Καβ.-Καμν.)

Ονομασία πηγής στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χω
ριών Καβαλάρι και Καμνιά,όπου κατέβαιναν οι αρκούδες για να
πιουν νερό.
Το τοπν. από τα ουσ. αρκούδα και πηγάδι (υποκορ. του ουσ.
πηγή). Η λ. πηγάδι,το δεν έχει εδώ τη σημασία "φρέαρ", αλλά τη
σημασία "πηγή".
Αρκουδοπούρναρο, το

( st arkuôupurnaru' Αιασκ.)

Ονομασία περιοχής όπου δεσπόζει ένα μεγάλο πουρνάρι.
Το τοπν. από το ουσ. αρκουδοπούρναρο, το (<ουσ. αρκούδα +
πουρνάρι) .
Πρόκειται για τον πρίνο τον ο^ύφυλλο (ilex aquifolium),
γνωστό και με τα ονόματα λιόπρινο, λαύρος, ήμερο πουρνάρι κλπ.
Η ονομασία του από το μέγεθος του (φθάνει σε ύφος μέχρι 12μ.)
και από το μέγεθος των φύλλων του σε σχέση με τα φύλλα του
.2
πουρναριού .
Αρκοοδότρυπα, η

( sn arkuôotripa' Βραδ.)

Ονομασία σπηλιάς που υπήρξε κάποτε φωλιά αρκούδας.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. αρκούδα, η + τρύπα, η.
Αρμάτοβα, η ( sn armâtuva' Ντρ.)
Ονομασία υψώματος με μεγάλη σπηλιά.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στο
3
ανδρών. Αρμάτοβα το οποίο προέρχεται από το όνομα Αρματος
και τη σλαβ. αρχής ανδρών, κατάλ. -οβα που έγινε παραγωγική
1. Χελδραιχ-Μηλιαράχης 23' Καββάδας 1671.
2. Βλ. Μ. Στεφανυδου, "Δημώδης Ονοματολογία" Αθηνά 26 (1914-15) ΛΑ 64'
Π. Γρίσπου, "Λασ^κτί Λαογραφία" HE 18 (1969) 231.
3. Vasmer 21.
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στην Ήπειρο, όπου παλιότερα ήταν γνωστά τα ανδρών. Μάνθουβα,
Νάσϋουβα, Παύλουβα κλπ. . Το κύριο όνομα Αρματος από το μεσν.
2
άρματος, ο "ο βυζαντινός οπλοφόρος στρατιώτης" (<λατ. armatus "οπλισμένος"). Πβ. επίσης το NE αρμάτα, η "η πλούσια λαμ,3
"4
πρη ενδυμασία , το ταυτόσημο αρομ. armata "η γιορτινή φορεσιά
και το τοπν. Αρμάτοβο (Κόνιτσα).
Αρμύρες, ot ( sts armiris" Πέτρ.)
Ονομασία τοποθεσίας με έδαφος υγρό και αργιλλώδες, που, ό
ταν στεγνώνει, αφήνει στην επιφάνεια της γής ασπρίλλες σαν α
λάτι .
Το τοπν. από το ουσ. αρμύρα, η (<επίθ. αρμυρός).
Ως τοπν. η λ. συναντιέται με τον τύπο Αρμύρα (Αντίπαρος, Μή5
λος, Σύρος), Αρμύρες (Μήλος, Γύθειο) και Αρμυρι,ς (Ήπ., Λήμνος) .
Αρχαία, τα

( st arx'éa " Μον. )

Σχετικά νέο τοπν. που αναφέρεται στον τόπο όπου πρόσφατα
(1965 κεξ.) η έφορος Ιουλ. Βοκοτοπούλου έφερε στο φως τα ερεί
πια του αρχαιότερου ποιμενικού οικισμού στην Ήπειρο (9-4 αι.π.Χ.)
Αρχόντου το Πηγάδι, του

( st arxónd tu bγâδ• Βίτσ.)

Ονομασία πηγαδιού από το επών. Αρχοντας , το οποίο σήμερα
δεν υπάρχει στο χωριό.

1. Μπο'γχας 1 Μ-45.
2 . ΜΕΕ, στη λ.
3 . Δημητράκου, Λ ε ξ . , σ τ η

λ.

4. Papahagi 203.
5. ΙΛΝΕ, στη λ. αρμυρά.
6. Το επών. αναφέρεται 9 φορε'ς στον κατάλογο ΟΤΕ Αθηνών και 4 φορές στον
κατάλογο Θεσσαλονίκης.
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Η γεν. του ετχων. σύμφωνα με τη γεν. εν. του ουσ. άρχοντας,
γεν. αρχόντου. 0 σχηματισμός της γεν. εν. οφείλεται σε αναλο
γία προς τις γεν. πληθ. αρσεν. ουσιαστικών σε -ος: π.χ. ανθρώ
πων, δασκάλων, ανέμων κλπ. που συνέπεσαν με τις γεν. πληθ. αρ
χαίων τριτοκλίτων (αρχόντων, κοράκων κλπ.), οπότε σχηματίστηκε
αναλογικά, σύμφωνα με τα κανονικά: ανθρώπου, δασκάλου, ανέμου
1
κλπ., γεν. ενικού: αρχόντου, κοράκου κλπ. .
Ασβεσταριά, η ( sn azvista^ä" Καβ.-Λιασκ.-Στ.) - Ασβεσταρίές,
οι
( sts azvista^'és ' Τσεπ.)
Ονομασία τοποθεσιών όπου παλιότερα λειτουργούσαν ασβεστοκάμινα.
2
Από το NE ασβεσταρι.ά< μεσν. ασβεσταρία .
Ασβέστες, οι ( sts azvéstis* Κουκ.)
Τοποθεσία Ν του χωριού με θάμνους και γάβρους, όπου παλιό
τερα λειτουργούσαν ασβεστοκάμινα.
Τα τοπν. από το προϊόν (ουσ. ασβέστης) των καμινιών που
λειτουργούσαν εκεί.
Ασκηταρειό, το

( st ask'ita^ö" Τσεπ.- stu sk'ita^ö' Λεσν.)

Στην παραπάνω τοποθ. του χωριού Λεσν. υπήρχε εκκλησία της
οποίας σώζεται η κρύπτη σε απόκρημνο βουνό.
Από το ουσ. ασκηταρειό, το "η κατοικία ερημίτη"< ουσ. ασκη3
τής και την κατάλ. -αρει,ό που έχει τοπική σημασία π.χ.γυφτάρειό, κεραμιδαρειό,κηφηναρειό, σκουπιοαρειό κλπ.).

ι. Χατζιδάχη, ΜΝΕ 2 92-93.
2. ΙΛΝΕ, στη λ. 4.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεζ., στο λ.
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Ασπραγγέλια, τα

(st asprang'éïa"

Ντ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου παλιότερα οικισμός .
Το τοπν. πιθανώς από το επών. του πρώτου οικιστή *Ασπραγγέλ(η) ή *Ασπράγγελ(ου). 0 πληθυντικός κατά τα ουσ. κτήματα, χω
ράφια κλπ.
Ασπρόλακκος, ο (stun asprólaku" Καμν.)
Ονομασία λάκκου από τις άσπρες πέτρες της κοίτης του.
Από το επίθ. άσπρος + το ουσ. λάκκος.
Ασπροπόταμος, ο (stun asprupótamu" Boß.)
ι

Ελληνική ονομασία τ ο υ αρομ. τ ο π ν . Ρ ΐ ο υ

Άλμπρυ (βλ. τ ο π ν .

στα Ξ.Αρ.).
Από τ ο ε π ί θ ε τ ο άσπρος + τ ο ουσ. π ο τ ά μ ι ·
Ασπρουοιά, η ( s t n a s p r u ö y a " I . )
Θέση όπου π α λ ι ά α μ π ε λ ό τ ο π ο ς . Σήμερα σώζονται ακόμα κλήματα.
Από τ ο NE ασπρουοιά " ε ί δ ο ς λευκής σταφυλής διαφόρων παραλ
λαγών" (και τ α συνώνυμα: ασπροστάφυλο, α σ π ρ ο ύ δ ι , α σ π ρ ο ύ δ α ) " .
Το τ ο π ν .
σε π ε ρ ι λ η π τ ι κ ό ε ν ι κ ό .
Ασπρόχωμα, το ( s t aspróxuma" Σ τ . )
Ονομασία λόφου με αργιλλώδη σύσταση.
Από το ε π ί θ . άσπρος + το ουσ. χώμα .
Αστράκα, η ( s t n a s t r â k a " Πάπ.)
Η ψηλότερη κορυφή τ η ς Γκαμήλας που υψώνεται σχεδόν κατακό
ρυφα πάνω από το Πάπιγκο με υψόμετρο 24 97 μ.
3
Από το Ί.ΊΕ αστρακα, μ ε γ ε θ υ ν τ ι κ ό του μ ε σ ν . αστράκι (ον) κατά
τα ορν ί θ ι-ορν ί θ α , π ε ρ ι σ τ έ ρ ι - π ε ρ ι σ τ έ ρ α , αγκάθι-αγκάθα

κλπ..

Το μ ε σ ν . αστράκι (ον) με αφομοίωση από το ο σ τ ρ ά κ ι ο ν , υ ι τ ο κ ο ρ ι σ τ ι -

1.

Κατά τον πληροφορητη μου το χ ω ρ ι ό Ντοβρά σ υ ν ο ι κ ί σ τ η κ ε απο' τ ο υ ς κ α τ ο ί 
κους των ο ι κ ι σ μ ώ ν Ασπραγγέλια, Μαυραγγέλια, Κουτσοντόμπρια
χ ώ ρ ι . 2 . ΙΛΝΕ, στη λ . '
π ρ ο ύ δ ι . 3 . Κριαρά, Λ ε ξ . ,
42 κ ε ξ .

βλ. κ α ι Δημητράκου, Λ ε ξ . ,

κ α ι Ιΐαλιο-

σ τ ι ς λ. ασπρούδα, ασ

στη λ. 4 . Χατζιδάκη,ΜΝΕ 1,74· Μηνά, Μεγέθυνση
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κό του αρχ. ουσ. όστρακον. Η λ. ως προσηγορική συναντιέται
με τους τύπους: αστράκα (Μακεδ., Πελοπ.), αστράκη (Κρήτη,
Πελοπν., Μύκ. ) , αστράχα (Στενήμ. ,.ΙΉπ. , Θεσσ. κλπ. ), αστριάχα (Ήπ.), ουστρέχα (Μύκ;) κλπ. και με τις σημασίες: "όστρακο
//στέγη από κεραμίδια//το γείσο, η περιφέρεια της στέγης απ'
όπου πέφτει το νερό της βροχής//το κάτω από το γείσο μέρος
της στέγης// η υδρορρόη της στέγης//στο εσωτερικό του σπιτιού,
το τρίγωνο ανάμεσα στο επάνω μέρος του τοίχου και στην επι
κλινή στέγη//πάτωμα φτιαγμένο από μίγμα ασβέστης και τριμμένα
κεραμίδια.".
Το τοπν. από τη σημασία "στέγη", αφού η Αστράκα υψώνεται
κατακόρυφα πάνω από το χωριό σα να το σκεπάζει.
Από τα ελληνικά η λ. εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις σλαβικές
γλώσσες (αρχ. βουλγ. και ρωσ. strëcha, βουλ. Ηίχοοί^,σερβοκρ.
stréha "προεξοχή της στέγης", σλοβ. stréha "σκεπή", τσεχ.
strecha, ρωσ. CTpexa κλπ.), ουγγρ. eszterha, γερμ. Estrich
2
3
"το λιθόστρωτο" , αλβ. strehe-a "σκέπη, προεξοχή στέγης" ,ρουμ.
streasina, "αστρέχα"4 , αρομ. streaha, strahä και astreâha.
e

Πβ. επίσης και το μεσν. λατ. ästracum .
Οι τύποι της ελληνικής σε -χα είναι μάλλον αντιδάνεια από
τα σλαβικά .

1. ΙΑΝΕ, στη λ. αστράχα.
2. Miklosich 325' Vasmer, REW III 26' Meyer, NS II 13-14' Vasmer 16'
G. Murnu, Rumänische Lehnwörter im Neugriechischen mit historischen
Vorbemerkungen, Bucuresti 1977, 22.
3. Meyer, EW alb. Spr. 394' Miklosich, Slav. Elem. 34.
4. Κοτολούλης 462.
5. Papahagi 1121, 1119, 233.
6. Δέφνερ, Λεξ. Τσακων. διαλέκτου 55.
7. Γεωργακα, Πελοπόννησος 399' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στις λ. αστράχα,
αστρέχα.
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Αστρακοζώναρα, τα (st astrakuzunara* Καπ.)
Ομαλές διαβάσεις στις απότομες πλαγιές της Αστράκας.
Από το τοπν. Αστράκα και το προσηγ. ζουνάρι (-ζουναρο στη
σύνθεση) "το στεφάνι" . Το τελευταίο από τον τύπο ζωνάρι (με
στένωση του ο σε u ) , μεσν. ζωνάριν< μεταγν. ζωνάριον, υποκορ.
.
2
του ζώνη
.
r

Ατάραχη, η (stn ataraxi' Λ.)
Τοποθεσία με αντίλαλο, όπου παλιότερα υπήρχαν ποιμενικές
εγ καταστάσει ς.
Από το ΝΈ ταραχή, η "θόρυβος" και το προθετικό α- στην ελ
ληνική ή πιθανότερα στην αρομουνική (η Λάιστα είναι ένα από
τα βλαχόψωνα χωριά). Η λ. δε συναντιέται ως προσηγορική στην
αρομουν ική.
Αυλάκ ι, το (st avlâk" Bop.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου οχετός ο οποίος διοχέτευε νερό στο
χωριό.
Από το κοινό NE αυλάκι< μεταγν. αυλάκιον, υποκορ. του αύλα£.
Η λέςη, συχνή ως τοπν. με τους τύπους Αυλάκι, -ια .συναντιέται
στα αρομ. με τον τύπο avlakiü και στα τουρκικά avlak .
Αυλές, οι (sts avles* A.M.)
Ιοποθεσία σε ύψωμα όπου υπολείμματα παλιών αλωνιών.
Το τοπν. από τον πληθ. του κοινού NE αυλή, η και ιδιαίτερα
από τις σημασίες της λ. "χώρος παρά το αλώνιον,όπου δένονται
κατά την νύκτα τα αλωνίζοντα ζώα//ο ημικυκλικός χώρος του αλω
νιού εκατέρωθεν του λικμισθέντος σίτου" .
Αυτιά, τα (st aftx à ή st aflcà ·Φλ.-Βοβ.)
Ελληνική ονομασία του αρομ. τοπν. Ορέκλι. (βλ. τρπν. στα Ξ,Αρ. ).

2. A id-',

Ετυμ. Λεξ., r--' ·. 3. ΙΛΝΕ,"-. >.

6. ΙΛΝΕ, --' ,·.
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Αφεντικά, τα (st afindka* Δόλ.)
Συνεχόμενα χωράφια κλεισμένα γύρο-γύρο με χαμηλό τοίχο. Πι
θανώς αποτελούσαν ιδιοκτησία κάποιου "αφέντη".
Το τοπν. με παράλειψη των ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ. από
το επίθ. αφεντικός ( < αφέντης + επιθ. κατάλ. -ικός) "ο ανήκων
ή αναφερόμενος εις τον αφέντην, τον άρχοντα", Πβ. και αφεντική
ζωή, αφεντικά κτήματα, αφεντικά λιβάοια κλπ. . Η λ. αφέντης ως
τοπν. με τους τύπους Αφεαικό, Αφεαικά (Nag.) και ως επών.
2
Αφέντης .
Αφήνως, της (sts afinus* A.M.).
Ονομασία χωραφιού. Η λ. ως κύριο όνομα προσώπου δε διασώζε
ται στο χωριό.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριώνυμο από το επών.*Αφήνος
κι αυτό από το ρ. αφήνω ή την μετοχή αφήνων + το πτωτικό -ς
της ονομαστικής, σύμφωνα με τα Βήχος (< βήχω), Καπνίζος (<κα3
πνιζω), Κατεχος (< κατέχω) κλπ. .
Αφορισμένο, το (st afurizménu' Γρεβ.)
Το προστατευτικό δάσος πάνω από το χωριό που είναι"εφταπάπαδο", δηλ. το είχαν ορίσει, το "είχαν κλείσει" κατά τον πληροφορητή μου, εφτά παπάδες. Σ'αυτό απαγορεύεται η υλοτομία, η
βόσκηση και γενικά κάθε επέμβαση του ανθρώπου.
Από τη μετοχή του ρ. αφορίζομαι. Η ιεροπραξία αυτή του αφο
ρισμού αποσκοπεί στην προστασία ενός μέρους (πλαγιάς, δάσους,
πηγής, εξωκκλησίου κλπ.) από κάθε βέβηλο που θα τολμούσε να
το βλάψει. Βλ. και τοπν. Αφορισμός, -ο£ που ακολουθούν.
Αφορισμός, ο - Αφορισμοί, οι (stun afurizmó" Κουκ.-Μπάγ .sts afurizmûs" Σοπ.)
Δάσος στο σύνορο των χωριών Κουκούλι και Μπάγια, απ'όπου
"έκοπτον οι κάτοικοι ξύλα, δια να μη καταστραφή δε το δάσος,

1. ΙΛΝΕ, στη λ. αφεντικός.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Ανδριώτη, Συμβολή 394 χεζ.'

του ίδιου, Συντ. και μορφ., 29 κεξ.
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αφώρισαν εκείνον, όστις,

θα υλοτομή εις αυτό" . Στην πραγματι

κότητα η απαγόρευση δεν επιβλήθηκε για τη διάσωση του δάσους,
αλλά για τη διατήρηση της ειρήνης και της ομόνοιας των κατοί
κων των δύο γειτονικών χωριών, οι οποίοι φιλονικούσαν για την
κυριότητα και το δικαίωμα υλοτομίας στο δάσος. Με την ίδια λέ£η ονομάζουν στο Σοπ. δασωμένες ράχες στα ΝΔ του χωριού προς
τη θέση Κληματιές.
Πρόκειται για το αρχ., μεσν. και NE ουσ. αφορισμός, ο "θρη
σκευτική ποινή που επιβάλλεται από την εκκλησιαστική αρχή ενα
ντίον κάθε ατόμου που θα παραβεί ή αρνηθεί την πίστη του και ,
2
καταχρηστικά,εναντίον κάθε κακούργου" . Η παραπάνω σημασία από
τη μεταγν.,μεσν. και NE σημασία "τοποθέτηση ορίων, χωρισμός,
διάκριση" απ'όπου και η σημασία της μετχ. αφορι,σμένοε "αυτός
που διακρίνεται, διαχωρίζεται από τους ενάρετους", δηλ. ο "άπι
στος //κακούργος" .
Αώος, ο (stun aóu)
Ονομασία του μεγαλύτερου ποταμού της Ηπείρου που στο μεγα
λύτερο τμήμα του αποτελεί το φυσικό βόρειο σύνορο της περιοχής
του Ζαγορίου.
3
Σύμφωνα με τον VI.Georgiev το όνομα Αώος προέρχεται από
έναν παλιότερο τύπο *A(F)<a. 0 αρχικός τύπος στην ονομαστική ή
ταν *awô(nts), γεν. *awnt-és (ΙΕ η> ιλλυρ. an).
Συναντιέται επίσης και με τον τύπο Αίας και Αύος και σχετί
ζεται με το όνομα των αρχαίων κατοίκων της περιοχής, με τους
Παρ-αυαίους.
Το τοπν. Αώος θεωρείται συγγενικό με τα ονόματα των ποταμών
Ave (παλιότερα Avo) της Ισπανίας, Avantâ, Ova, Ovanta της Λ ι 
θουανίας, Avens στην περιοχή των Σαβίνων, Avanti στις Ινδίες
και σχετίζεται με το λετον. avuöts "πηγή" (IE *awonto-s),αρχ.

1.

Στεργιοπουλου, Συμβολή 106.

2.

ΙΛΝΕ, στη λ.'Δημητράκου, Λεξ. στη λ.

3.

VI. Georgiev, "Die Herkunft der Namen der grossen Flüsse der BalkanhaJb-

insel"

Linguistique Balkanique 1 (1959) 9.
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ινδ. avân-i

Βαγγέλη, του

"ο ρους, η κοίτη του ποταμού" .

(st vag'ili" Σκ.)

Ονομασία στάνης, που είναι γνωστή και ως Στάνη του Μπασοέκη (βλ. τοπν. στα Ξ.Λ.), από το επών. του Σαρακατσάνου
Βαγγέλη.
Το επών. πρέπει να θεωρηθεί μητρωνυμικό από το θηλ. βαφτι2
στικό Βαγγέλη, η κι από την έκφραση της Βαγγέλης (το παιδί,
ο γιος) και επών. Βαγγέλης, ο κατά τα επών. Αγαθή-ς, Αγάπη-ς
3
Αθούσα-ς, Αικατερίνη-ς κλπ. ή από το βαφτ. Βαγγέλης + κατάλ.
4
~Αθ., χαϊδευτική κύριων ονομάτων . Βλ. και τοπν. Γιαννοπήγαδο
Ε.Ε.).
Βαγγελίστρία, η

( st vag'ilistria " Α.Μ.-Πάπ.-Π.Σ . )

Αγιωνύμιο με το οποίο είναι γνωστά: α) εκκλησία που βρίσκε
ται στους πρόποδες του υψώματος Καστράκι (A.M.), β) εικόνισμα
που κτίστηκε κάτω από το Κόκκινο Λιθάρι, στην πλευρά της Αστράκας,
όπου στον κόκκινο βράχο φαίνεται σα ζωγραφισμένη πα
ράσταση Παναγίας Βρεφοκρατούσας (Πάπ.) και γ) μοναστήρι (Π.Σ.).
Βαγενάκια, τα ( sta vainâka* Πάπ.)
Θέση όπου υπάρχουν μικρές σπηλιές που μοιάζουν με βα(γ)ένια.
Από το ουσ. βα(γ)ένι., το (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.) και
την υποκορ. κατάλ. -άκι..
1. Περισσότερα μπορεί κανείς να δεί στου G. Schramm, Eroberer und Einge
sessene, Stuttgart 1981, και ιδιαίτερα 405 κεξ.
2. Μπούτουρας 91* Μπόγκας 1 444 και 448' πβ. και σελ. 451 όπου αναφέρε
ται ο Σαρακατσάνος Λίας Βαγγιλης.
3. Αντιχάρισμα 194.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ης.

ΒΓ^Ολακκος, ο

(stu vaöilaku' Βίτσ.- Καπ.- Ντ .- Παπ.- Π. Σ .- Τζ . )

Ονομασίες μεγάλων ξερόλακκων.
Από το επίθ. βαθύς και το ουσ. λάκκος. Το επίθ. είναι συχνό
τατο ως α'συνθετικό πολλών τοπ\ν. στον ελλην. χώρο (Βαθυπό\
ταμος, Βαθύρεμα κλπ.).
\
(stu vakufku* Boß .- Λιασκ.- Τσεπ. )

Βακούφικο, το

Λιβάδια και χωράφια εκκλησιαστικά

(Βοβ.)' δάσος όπου

δεν

επιτρεπόταν η υλοτομία ούτε η βόσκηση (Λιασκ.)' εκκλησιαστι
κά κτήματα (Τσεπ.).
Από το επίθ. βακούφικος <βακούφι + επιθ. κατάλ. -ικος .
Βλ. και τοπν. Αφορισμός, Αφορισμένο.
Βαρκό, το

(stu varkó' Βίτσ.-Πέτρ.-I.-Ντρ. ) -Βαρκά, τα (sta
varkâ " Αρτσ.- Καλ.- Ντ .- Κ . Σ .- Τζ .- Τσερβ . ) .

Περιοχές με υγρό και βαλτώδες έδαφος.
Τα τοπν. προέρχονται από το κοινό NE επίθετο βαρικός "υγ
ρός, βαλτώδης". Για την ετυμολόγηση του επιθέτου έχουν διατυ2
πωθει διαφορετικές γνώμες. Κατά τον Ανδριώτη και το ΙΑΝΕ

το

επίθ. βαρικός προέρχεται από το επίθ. βαρύς και την κατάλ.
-ικός. Κατά τον Meyer

η λ. σχετίζεται με το αλβ. vlakë "η
, ,
,
4

υγρασία", ετυμολόγηση που υπονοεί ίσως και ο Θωμόπουλος

ετυ-

μολογώντας το τοπν. Βαρικά της Κέω από το προσηγ. βαρκο με
ανάπτυξη συνοδίτου φθόγγου ί. Κατά τον Σκουβαρά

(την άποψη

του δέχεται και ο Πάγκαλος ) το επίθ. βαρικός προέρχεται από
το ουσ. μπάρα, η "τέναγος, στάσιμα νερά" (βλ. σχετικό
1.

ΙΛΝΕ, σ τ -

2.

. - . , : ; , _ ' - - , Ετυμ. Λ ε ξ . ,

3.

Meyer, NS I I

4.

ô.,uc-; . ' · ; . ,

5.

Ξά-,γ. Γ. χ : - ί ο. ; ί,

ζτ-

7.

•.

E-.
Κέως c~.
Τα δ υ σ ε τ υ μ ο λ ά γ η τ α του Ι σ τ ο ρ . Λεξικού

κής τ η ς Ακαδημίας Αθηνών
6.

/ ' ΙΛΝΕ, c i -

τοπν.

της Νέας Ε λ λ η ν ι 
'~~.

"α-, ν. ci λε . , Περί του γλωσσικού υά^ώματος τ η ς Κρήτης, τα'~ .Ξ '(19Ξ9 ) 2 1 1 .
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στα Ε.Σ.) και την παραγωγική κατάλ. -ικός (πβ. και τοπν. ΜπαριH Ó στο Λιτόχωρο της Μακεδονίας ) . Την τελευταία άποψη θεωρούμε
ως την ορθότερη αφού από επίθ. σε -ύς 6ε σχηματίζονται άλλα ε
πίθετα με την κατάλ. -ικός, δεν έχουμε δηλ. τύπους όπως *ßpaöbκός (<βραδύς), *βαθ-ικός (<βαθύς), *φαρδ-ικός (<φαρδύς)
κλπ. Εξάλλου και σημασιολογικά η λ. μπάρα βρίσκεται πλησιέστε
ρα προς τη λ. βαρικό.
Ο πληθ. των τοπν. από το Ζαγόρι σχηματίζεται αναλογικά κατά
τα: χωράφια, κτήματα κλπ.
Ας σημειωθεί εδώ πώς τόσο ως τοπν. όσο και ως προσηγορικές
οι λ. βαρκός και μουτσιάρα (ή -άλα) είναι ταυτόσημες.
Βασιέλη, η Γέφυρα του

(st Yefira t vasél" Λιασκ.)

Από το επώνυμο της οικογένειας Βασιέλη, που σήμερα δεν υπάρ
χει πια στο χωριό.
2
3
Το επών. από το βαφτ. Βάσιος (και επών. Βάσιος ) και
4
υποκορ. κατάλ. -έλ(λ)ης ( <-έλλι ).
Βασίλα

την

(vasila* Τσερν.)

Ονομασία χωραφιού.
Το τ ο π ν . ε ί ν α ι φυσικά κυριώνυμο από το θ η λ . βαφτ. Βασίλα,
( η ) . 0 Μπούτουρας αναφέρει β α φ τ ι σ τ ι κ ό Βασίλα και το παράγει α 
πό το α ρ σ . βαφτ. Βασίλης + κατάλ. - α .

1.

Βαγγ. Σκουβαρά, Τα δυσετυμολογητα του Ιστορ. Λεξικού της Νέας Ελληνι
κής της Ακαδημίας Αθηνών 47.

2.

Μπούτουρας 59.

3.

Τριανταφυλλίδης 13.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.

- 97 -

Βασιλάκη, τα Καλύβια του (sta kalivy'a" t vaslatf' Boß.)
Τοποθεσία όπου είχε στις στάνες της η οικογ. Βασιλάκη.
Κυριώνυμο τοπν. που προέρχεται από το υποκορ. βαφτ. Βασιλάκης (< Βασίληε + κατ. -άκης,).
Βασιλάκια, τα (sta vasläk'a"

Δίασκ.)

Στάλος και χωράφια που ανήκαν στην οικογένεια Βασιλάκη.Για
το επών. βλ. τοπν. τα Καλύβια του Βασιλάκη στα ,.Ε.Ε. 0 πληθυν
τικός αναλογικά προς τα ουσ. κτήματα, χωράφια κλπ.
Βασιλικής, η Ράχη τηε (st rax' ts vasiltéis" Γρεβ.)
Κατά την παράδοση η ονομασία της ράχης οφείλεται στο γεγο
νός ότι οι κλέφτες είχαν πιάσει κάποια αρχόντισσα Βασιλική και
την είχαν κρύψει στη ράχη αυτή. Τη Βασιλική την αντάλλαζαν τε
λικά με τόσο χρυσάφι όσο ήταν το βάρος της.
Δε νομίζω σωστή την προέλευση του βαφτ. Βασιλική από το Βα
σίλης + κατάλ. -ική , αλλά από το επίθ. βασιλικός, -ή, -ό. "αυ
τός που ταιριάζει σε βασιλιά, ο εξέχων, ο λαμπρός, ο ε£αιρετικός" . aß. και επών. Βασιλικός.
Βασιλικόδρομος, ο (stu

vasilkoôrumu" Κ.Σ.)

Ονομασία σχετικά πλατιού ημιονικού δρόμου.
Από το επίθ. βασιλικός "αυτός που ταιριάζει σε βασιλιά" +
ουσ. δρόμος. Ανεξάρτητα από τις τοπικές παραδόσεις για το πέ
ρασμα από το δρόμο κάποιου βασιλιά, που πρέπει να θεωρηθούν ως
υστερογενείς, με το επίθ. βασιλικός ως α' συνθετικό τοπν. χα
ρακτηρίζεται ως αντάξιο ενός βασιλιά αυτό που αναφέρεται στο

1.

Μπουτουρας 59

2.

Μπουτουρας ο.π.

3·

ΙΛΝΕ, στη λ. βασιλικός.
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β'συνθετικό. Πβ. επίσης τα περιφραστικά τοπν. Βασιλικός Δρόμος/
Βασιλική Στράτα, Βασιλικό Στενό κλπ .
Βασιλόβρυση, η (st vaslóvns*

Νεγ.-Μαν.)

Η παράδοση αναφέρει ότι η βρύση οφείλει το ονομά της στο γε
γονός ότι σ'αυτή σταμάτησε για να πιεί νερό και να ξεκουραστεί
ο αυτοκράτορας Κων/νος Πωγωνάτος πηγαίνοντας προς τη Βουτσά γ ιά
να ιδρύσει το ομώνυμο μοναστήρι .
Από το ουσ. βασιλιάς^ο + το ουσ. βρύση, η.
Βασιούκω, η (stvasuku* Νεγ. )
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής από το όνομα κάποιας
Βασιλικής που έχτισε τη βρύση.
»
Το Βασιούκω από το Βάσιω3 , Βάσιου
με το βόρειο φωνηεντισμό
και Βασιούκω σύμφωνα με τα πολλά θηλυκά βαφτιστικά που τελειώ
νουν σε άτονο -ω: Αγγέλ-κω, Κατίν-κω, Δέν-κω κλπ. .
Βατσίνας, η Βρύση της (st vris ts vatsinas" Μπάγ.)
Ονομασία βρύσης από τον μεγάλο βάτο που την καλύπτει.
Από το ουσ. βατσινιά (βάτινος> βάτσινος> βάτσινο + κατ.-ιά)
"το φυτό βάτος" (rubus ulmifolius ή rumbus tomentosus) . Από
το βατσινιά, υποκορ. βατσίνι ή βατσούνι απ'όπου, με τη μεγε•7

θυντ. κατάλ. -α , Βατσίνα κατά το σχήμα αγκάθι-αγκάθα, λισφάκιαλισφάκα, (α)σφάκι-ασφάκα κλπ.
Βατσινιά, η (st vatsn'â" Αρτσ.-Π.Σ.)-Βατοινιές, οι (sts va tsrfës· Μεσ.-Σοπ.)
Περιοχές γεμάτες από βάτους.
Τα τοπν. από το βάτος> επίθ. βάτινος, βάτινο> βάτσινο (με
Q

μαλάκωμα του τ πρίν από i) + κατάλ. -ιά .
Το τοπν. εδώ σε περιληπτικό ενικό.

1.

ΙΛΝΕ, στη λ. βασιλικός.

2.

Βλ. καυ Κ. Λαζαρίδη, Ονομαστές βρύσες και νερά στο Ζαγόρι, 54-57.

3.

Μπουτουρας 59.4. Ανδριώτη, Συντ. καυ μορφ.30.

6.

Μπόγχας 1 75 .

7.

Μηνά, Μεγέθυνση 4-2 «εξ.

8.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. και ΙΛΝΕ, στη λ.

5. Χελδράιχ-Μηλυαράκης 38.

- 99 Βγένως, ο Λαιμός της ( stu limò ts vy'énus * Καπ.)
Ονομασία διάσελου. Άγνωστη η αιτία της ονομασίας του.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE λαιμός, ο (βλ.
σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.) και το βαφτ. Βγένω (<Ευγενία με αποβολή
του άτονου αρχικού e-, σύμφωνα με τα βαφτιστικά γυναικών που λήγουν σε -ω ).
Βέργαι,νας, η Γκούβα της ( st giiva ts vérY'inas" Τσεπ.)
Μεγάλο σκίσιμο του εδάφους, όπου έχουν φωλιές τα αγριοπερίστερα.
Για τη λ. γκούβα, βλ. στο σχετικό τοπν. Το Βέργαινα, ανδρωνυμικό από το επών. Βέργος, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί μητρωνυμικό
επώνυμο από το βαφτιστικό Βιργινία και Βέργω (πβ. Στεφανία-Στεφά2
νω. Σταματία-Σταματώ, Μαρία-Μάρω κλπ. ) με τροπή του i>e εξ αίτιας
του υγρού και σύμφωνα με το σχήμα:της Βέργως (το παιδί, ο γιος κλπ.)
-»- ο Βέργος.
Βιτσινά, τα ( sta vitsnà" Νεγ.)
Τοποθεσία προς Δ του χωριού με αμπέλια και δασοτεμάχια που εί
χαν αγοράσει Ζαγορήσιοι που κατάγονται από το χωριό Βίτσα κατά
τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Το τοπν. από το επίθ. βι,τσινός (<τοπν. Βίτσα + επιθετ. κατάλ.
-ινός) κατά παράλειψη των ουσ. αμπέλια, κτήματα κλπ. Για το τοπν.
Βίτσα βλ. στα Ξ. Σ.
Βλαχάκι, το ( stu vlaxâk" Φρ.)
Από κάποιο παιδί σκηνίτη βλάχου που σκοτώθηκε εκεί σε ατύχημα.
Από το υποκορ. Βλαχάκι., το "μακρός βλάχος".
Βλάχας, της

(sts vlâxas" Πάπ.)

Ενν. την οβίρα. Με τη λ. ©βίρα στο Ζαγόρι ονομάζουν παρόχθιο
κοίλωμα του ποταμού, όπου μαζεύεται πολύ νερό. (βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Σ.) . Η οβίρα του Βοϊδομάτη πήρε το όνομα της από μια βλάχα,
η οποία, περνώντας από μονοπάτι, που υπήρχε πάνω από το ποτάμι ,
γλίστρησε και πνίγηκε σ'αυτό.
Βλαχόδρομος, ο ( stu vlaxoôrumu* Βίτσ.-Μαν.-Νεγ.)
Ονομασίες μονοπατιών που χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι για
να ανεβαίνουν από τα χειμαδιά προς τις θερινές βοσκές του Ζαγο
ρίου και αντίστροφα.
Το τοπν. σύνθετο από τα ουσ. βλάχος, ο + δρόμος, ο.
1. Ανδριώτη, Συντ. και μορφ. 29 κεξ.
2. Ανδριώτη, Συντ. και. μορφ. 30.

- 100 Βλαχόστρατα, η (st vlajtóstrata' Μπάγ.-Τζ.)
Τοπν. ταυτόσημο προς το Βλαχόδρομος, σύνθετο από το βλάχος
και το H O L V Ó NE στράτα, μεσν. στράτα< λατ. επίθ. strata (ενν.
via) "στρωμένος δρόμος" .
Ας σημειωθεί εδώ πως οι Ζαγορήσιοι με τη λ. βλάχος δεν εν
νοούν τους ξενόφωνους Αρομούνους, αλλά τους Σαρακατσάνους και
2
γενικά τους κτηνοτρόφους .
Βλάχων, οι Καλύβες των (sts kalivis ton vlâxon" Γρεβ.)
Είναι agio προσοχής πως οι Γρεβενιτάτες παρά το γεγονός ότι
μιλούν τη βλάχικη γλώσσα (αρομουνική) ονομάζουν "βλάχους" τους
σκηνίτες κτηνοτρόφους που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, αλλά ανε
βοκατεβαίνουν χειμώνα-καλοκαίρι με τα ποίμνια τους.
Βλησίάνου, του (st vlièan' Πάπ.)
Τοποθεσία στο Βουνό, όπου πηγή.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. *Βλησι,άνος κι αυτό από το
'
3
θέμα βλησ- του προσηγ. βλησίδι. ( < Βλήσις< βάλλω) + την κατάλ.
-LÔ.VOQ με την οποία σχηματίζονται επώνυμα π.χ. Ποταιιιάνος, Βενετσάνος, Πρεβεζιάνος κλπ. . Πβ. και επών. Βλησίδης (και Βλυ5
σίδης), που είναι της ίδιας ετυμολογικής αρχής , και τοπν.Βλυσίοι (Ήπ.) Βλυσίδ' (Στερελλ.), Βλυσύδια (Μακ.) Αβλυσίδι (Καλάβρ.), Βλυσηδίάς (όνομα ποταμού, Αρκ.), Βλυσηδιά (χωριό στην
Αρκαδ.) και κυριών, τοπν. Βλισίδη,του (Πελοπ.) . Ας σημειωθεί
εδώ πως
στα ελλην. σχηματίζονται επώνυμα σε -ανος, -ανης, ft
7
ιπό την αλβ.κατάλί-an , τ η
- α ν α ς που ε ί ν α ι δυνατό να π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από
σλαβ. και βουλγ. -aH
ή τη λ α τ ι ν . - a n u s 10

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

2.

Βλ. και ΙΛΝΕ, στη λ. 3. Για τη λ. βλ. Κριαρά, Λεξ.,στη λ.' ΙΛΝΕ, στη λ.
βλυσίδι' Μπόγκαε 1 78' επίσης και Λαογραφία 1 (1909) 336, οπού σε μισελέ απο' το Ζαγόρι αναφέρεται: "...πάει κατά τη Βλαχιά που ήταν τότε βλη
σίδι". 4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στο λ. 5. Τριανταφυλλίδης 6ο.

6.

ΙΛΝΕ, στη λ. βλυσίδι' Λαογραφία 5 (1915-16) 540' Georgacas-McDonald 115.

7.

Σταμνόπουλος 204- κεξ.

8.

Camaj, Wortbildung 42 και 128.

9.

Λαμψίδης 14-5.

10.

Σταμνόπουλος, ό.π.
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Βλύστρι,ες, ot (sts vlistriis* Ιιάπ.)
Περιοχή με κήπους και υγρό χώμα, από το νερό που αναβρύζει
από πολλές μικρές πηγές.
Από το μετγν. και μεσν. ρ. βλύζω (< αρχ. βλύω) + την τοπική
κατάλ. -τρα κατά το σχήμα σφυρίζω-σφυρίχτρα, τσούζω-τσούχτρα,
τυλίγω-τυλίχτρα κλπ. Η ανάπτυξη i στο βλύστρες αναλογικά προς
το i της κατάλ. -τρία (γαζώτρια, μαθήτρια κλπ.).
Πβ. και τα τοπν. Βλύστρα "η τοπν. συνήθως εις μέρη π'αναβράν
2
3
νερά" (Χουλιαραδες) και Βλύστρες, οι (Κόνιτσα) .
Βοβούσα, η (st vuvusa)
Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στο ΒΑ άκρο της πε
ριοχής του και στην αριστερή όχθη του Αώου. Ο κάτοικος vuvuëots (=Βοβουσιώτης)— vuvuêotsa (= Βοβουσιώτισσα) . Οι κάτοικοι
της Βοβούσας μιλούν την αρομουνική.
Με το ίδιο όνομα είναι γνωστό, στο χωριό και τη γύρο περιο
χή, το ποτάμι Αώος.
Μεσαιωνικές και νεότερες πηγές δίνουν μια ποικιλία τύπων.
Ετσι κοντά στο σημερινό Βοβούσα υπάρχουν τα μεσν. Βοούσα , Βο5
6
7
όση , Βοώσα (σε πηγή του 1019 περίπου) Blusa (γύρο στα 1150)
Viossa και Vaiusa σε ιταλικές πηγές. Πβ. ακόμη τα αρομ. Bäiasa
^8
..9
και Baeasa , αλβ. Vjose και τα σερβοκρ. Vajusa κοντά στο Vojuèa.
Ο Schramm 10 α ν ά γ ε ι το όνομα του ποταμού στην ΙΕ ρ ί ζ α τ ο υ υ δρωνυμίου Αώθ£ (στα Ε . Ε . ι . Την ί δ ι α γνώμη ε ί χ ε δ ι α τ υ π ώ σ ε ι νω
ρ ί τ ε ρ α κ α ι ο Αγ. Τσοπανάκης
ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει:
1.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λ ε ξ . ,

στο λ. -τρα ( I I ) . Με την κ α τ ά λ . -τρα σ χ η μ α τ ί ζ ο ν 

τ α ι ο υ σ ι α σ τ . (από ρήματα) που α ρ χ ι κ ά εδήλωσαν το όργανο ή το μέσο μ ι α ς
ε ν έ ρ γ ε ι α ς κ α ι ε'πειτα τ ο ν τόπο όπου γ ι ν ό τ α ν αυτή η ε ν έ ρ γ ε ι α .
2.

Σουλη, Χουλοαράδες 225 3 . Σ τ ε ρ γ ι ο π ο υ λ ο υ , Κόνοτσα, ΗΧ 9 219.

4.

Αννας Κομνηνής, Αλεξϋάς

5.

Κ ί ν ν α μ ο ς 102 ( I o a r m i s Kinnami E p i t o m e r e r u m a b I o a n n e e t A l e x i o Comne-

I I I 6.

n i s g e s t a r u m , e d . A. Meineke Bonn 1 8 3 6 ) .
6.

BZ 2 ( 1 8 9 3 ) 42. 7. B. Nedkov, B a l g a r i j a i s ä s e d n i t e zemi p r e z XII r e k
spored "Geografica" na I d r i s i ,

8.

Sofia

1960

P a p a h a g i 260. 9 . Γκι'νης 504.

1 0 . Schramm 405 κ ε ξ . 1 1 . Ελληνυ«ά 13 ( 1 9 5 4 ) 1 9 1 .
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"Νομίζω πώς κάτω από τους τύπους αυτούς (Βοούσα, Βοβούσα κλπ.)
διασώζεται, ο αρχαίος τύπος (Αώος κλπ.) με διατήρηση του αρχαί
ου F στην ηπειρωτική (δωρική) διάλεκτο ή με μεταγενέστερη ανά
πτυξη ενός οδοντοχειλικού β ανάμεσα σε φωνήεντα που την ευνο ούν και με επίδραση του αλβανικού άρθρου..."»
1
Κατά τον Schramm ο αλβ. τύπος Vjosë (πβ. και το αλβ. προ2
σηγ. vijosje - vijosja "η χαράκωση, το χαράκωμα" ) χρησίμευσε
ως βάση για τα σερβοκρ. Vajusa και VojuSa και από τους σερβοκρ.
τύπους το αρομ. Bäiasa (από ποιον δεν είναι βέβαιο, αφούτοαρομ.
ä μπορεί να προέλθει τόσο από το άτονο a όσο και από το άτονο
/
3
ο ) . Τέλος ο Popovid θεωρεί το υδρωνύμιο *Vojusa ότι προέρχεται
από τα ελλην. μεσν. Βοούσα, Βοώσα.
Η προσπάθεια για να φθάσει κανείς στη σημερινή φωνητική μορ
φή του τοπν. είναι πολύ δύσκολη και για να επιτευχθεί χρειάζε
ται μιά σειρά υποθετικών βοηθητικών τύπων με όλους τους σχετι
κούς κινδύνους.
Βόίδαροε, ο (stu voiôaru" Σκ.)
Νεότερη ονομασία του βουνού Πεστρίτσιος (βλ. τοπν.στα Ξ.Σ.)
Ίσως κυριώνυμο τοπν. από το επών. Βόιδαρο£ (πβ. και επών.
Βο'ίδαρος από την Άρτα ) κι αυτό από το NE βόιδαρος (< ουσ.βόIÔL + παραγωγ. κατάλ. -αρος) "μεγάλο βόδι//μτφ. άνθρωπος πολύ
5
ανόητος" .
Βοτανάρια, τα (sta vutanàrya"

Α.Μ.-Μεσ.)

Το τοπν. είτε από το ουσ. βοτάνι, το
λατ. -arium) ή από το επών. *Βοτανάρι.ος
Σακελλάριος - Σακελλάρης, Βελισσάριος Βοτανάρ(η) - το Βοτανάρ(ι) - Βοτανάρια.

1. Schramm 407. 2. Γκύνης 471.
3.

Popovid

164.

4.

Μηνά, Μεγέθυνση

5.

ΙΑΝΕ, στη λ.

123.

6. Μηνά, Μεγέθυνση 186-187.
7. Θωμοπούλου, Κέως 90' του ίδυου, Τοπν. 42.

+ την κατάλ. -άρι (<
- Βοτανάρης (κατά τα
Βελισσάρης κλπ. )-τ(ού)
Ο Θωμόπουλος θεωρεί τα
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τοπν. σε -άρι παλαιοβυζαντινά και ακόμη παλιότερα, αφού η κατάλ-άρι ήταν παραγωγική από την εποχή του Αριστοφάνη μέχρι τα με
ταβυζαντινά χρόνια . Πβ. και το επαγγελματικό βοτανάς "ο κατ'
2
επάγγελμα συλλέγων φαρμακευτικάς βοτάνας" .
Βοτανισαίοι, οι (stß vutanséus" Δεμ.)
Ονομασία συνοικισμού.
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. *Βοτανίσης και την πληθυντική
κατάλ. έπων. -αίοι. Το επών. *Βοτανίσης από τον μέλλοντα του ρ.
βοτανίζω, σύμφωνα με τα Βροντήσης< βροντήσει, Γεράσης< γεράσει,
Καπνι.σηε< καπνίσει κλπ.3 .
Βουβάλα, η (st vuväla* Καβ.-Διασκ.)
Δασωμένο ύψωμα με βαλανιδιές και βοσκοτόπια στο σύνορο των
κοινοτικών περιοχών των χωριών Καβαλάρι και Λιασκοβέτσι. Άγνω
στη η αιτία που οδήγησε στην ονομασία του τόπου.
Από το θηλ. βουβάλα του αρχ.,μεσν. και NE βούβαλος. Η λ.απαν4
τά συχνά ως τοπν.: Βουβάλα (Θεσσ.-Κρήτ.-Μακεδ.-Στερελλ.) ,
Βουβάλα (χωριό στην επαρχία Ελασσώνος) και Βουβάλα (βουνό στο
νομό Ρεθύμνης) .
Βουβάλαινα, η (st vuvâlina ή sts vuvälinis' Βίτσ.)
Τοποθεσία στο Βουνό.
Το τοπωνύμιο κυριώνυμο από το ανδρών. Βουβάλαινα< επών. Βούβαλης (και Βουβάλης ) και την ανδρών, κατάλ. -αινα.

1.

Για την κατάλ. -or σ'όλες τις βαλκαν. γλώσσες βλ. Ιν. Duridanov, "Die
Bewohnernamen auf -ar in den Balkansprachen." Linguistique Balkanique XIX
1 (1976) 5-16. 2. Δημητράκου, Λεζ.,στη λ.

3.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Συμβολή 396.

4.

ΙΑΝΕ, στη λ.

βούβαλος.

5.

ΜΕΕ, σ τ ι ς λ.

6. Το ε ι ώ ν . Βουβαλη(ς) σ υ ν α ν τ ι έ τ α ι 10 φορές στην Αθήνα (ΟΤΕ

Α θ . ) κ α ι 2 φορές στη θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η (ΟΤΕ θ ε σ σ . ) 7 . Πληροφορία του κ.Κ. Μηνά.

- 104 -

Βουβίσνά, τα

( sta vuvisnâ" Αρτσ.)

Θέση όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε χωριό το οποίο εγκα
ταλείφθηκε για άγνωστους λόγους. O L κάτοικοι του χωριού εγκαταστά
θηκαν μετά στην Αρτσίστα.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. buba "το έντομο, ο μ ε 
ταξοσκώληκας"

(πβ. επίσης το αλβ. bubë-a "ο μεταξοσκώληκας, η λε2
βίθα, η μικρή ψείρα" , το Ηπειρωτ. μπούμπα, η "έντομο της φακής
3
4
ή του ποντικιού"

και το αρομ. buba "νύμφη σκαθαριού" ) και τη σλαβ.

κατάλ. -iòta (> αλβ. -ishta) απ' όπου τοπν. *Bubiéta και *Βουβίστα
(με λόγιο εξελληνισμό) κι απ' αυτό, με την προσθήκη της επιθ. κατάλ.
-ινός, δημιουργήθηκε επίθ. *βουβιστινός, δηλ. "αυτός που προέρχεται,
αναφέρεται κλπ. στο τοπν. Βουβίστα".
Από αυτόν το επιθετ. τύπο πρέπει να προήλθε το παραπάνω τοπν.
κατά παράλειψη των ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ., με συγκοπή του άτο
νου χ (*vuvistnós) και αποβολή του φθόγγου t στο συμφωνικό σύμπλεγ
μα stn, όπως π.χ. artsisnós (< Αρτσιστινός < Αρτσίστα), brusnós
(<μπροστι.νός) κλπ. (βλ. και Εισαγωγή 1. 314 V Β2β.).
Πβ, και το κυριών, τοπν. Μπούμπα, του (στα Ε.Αλ.) και τοπν.
Μπούμπα, η "ονομασία οικισμού" από την Αχαΐα .
Βουβονέρι, το (stu vuvune'r" Τσεπ.)
Ονομασία πηγής και ρέματος, όπου το νερό κυλάει αθόρυβα.
Από τα κοινά NE βουβός (μεσν. βουβός< μετγν. βωβός) + νερό.

1. Miklosich 23' τόσο ο Miklosich όσο καυ ο Meyer (EW alb. Spr. 50,λ. bubë)
σχετυζουν τα ουσ. -με το ελλην. βό-μβυξ.
2. Γχίυης 60' Meyer, EW alb. Spr. 50.
3. Μπόγκας 1 256.
4. Papahagi 287.
5. Λεξ. ΔΚΟΕ 263.
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Βούλγαρη, ο Λαιμός του ( stu limò t vulyar' Καβ.)
Ονομασία διάσελου, όπου έστηνε ενέδρα ο Καβαλαριώτης κυ
νηγός Βούλγαρης.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. λαιμός (βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Ε.) και το επών. Βούλγαρης.Το επών. κατά τον Τριανταφυλ
λίδη από το εθνικό Βούλγαρος και ιδιαίτερα από τη μεταφορική
2
του σημασία "άνθρωπος, βάρβαρος, αγροίκος, απολίτιστος" . Κατά
,3
τον Μήνα ίσως απο το Βουργάριος-βουργάρης "καστροφύλακας".
Βουλλωμένη, η

( st vulumén* A.M.)

Ονομασία σπηλιάς.
Από τη μετοχή του ρ. βουλλώνομαι-βουλλώνω <μεσν. Ρουλλώνω
4
< Βούλλα (< λατ. bulla, -ae) + κατάλ. -ώνω.
Βουλτσιώτη, το Μνήμα του

( stu mnima t vultsóf Τσεπ.)

Ονομασία περιοχήςόπου είχε σκοτωθεί και ταφεί κάποιος λη
στής με το όνομα Βουλτσιώτης.
Το τοπν. είναι περκρρ. από το κοινό NE μνήμα, το και το
5
επών. Βουλτσιώτης . Το έπων. Βουλτσιώτης απο το έπων. *Μπουλτσιώτης με λόγιο εξελληνισμό κι αυτό από το εθνικό Μιτουλτσιώτης < τοπν. Μπούλτση (βλ. τοπν. στα Ξ.Αλ.) + κατάλ. εθνικών
-ιώτης . Μολονότι σήμερα το εθνικό του χωριού Μπούλτση σχημα
τίζεται με την κατάλ. -άτης (Μπουλτζάτης), δεν αποκλείεται,
σε παλιότερη εποχή, ο σχηματισμός εθνικού με την κατάλ. -ιώτης.
Ο σχηματισμός εθνικών στο Ζαγόρι με δύο τύπους δεν είναι άγνω
στος: π.χ. Παπι.γκινός και Παπιγκιώτης γι' αυτόν που κατάγεται
7
απο το Παπιγκο κλπ. .
1. Τριανταφυλλύδης 30.
2. ΙΛΝΕ, στη λ. Βουργαρος.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 187-188.
4. ΙΛΝΕ, στη λ.'Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Βλ. xciL ΟΤΕ Αθ.
6. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ.,στο λ.
7. Βλ. χαυ Τρυανταφυλλύδη 32.
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Β ο υ ν ί , το ή Βουνό, το

( s t u v n i - s t u vno"

Βίτσ.)

To κ α τ ε ξ ο χ ή ν βουνό της Βίτσας κ α ι του Μ ο ν ο δ ε ν τ ρ ί ο υ .
Και,
1
Βών ) "
αλλαγή
Βουνί,

τα δύο από το α ρ χ . Βουνός, ο

(ίσως από το α ρ χ . βου2
το α ' ως υ π ο κ ο ρ ι σ τ ι κ ό Βουνύον> βουνί
και το β ' με
3
του γ έ ν ο υ ς κ α τ ά τ ο ό ρ ο ς , το .
ο Λάκκος
( s t u l ä k u v n i * Ντ.)

Ονομασία του λάκκου που αυλακώνει το κ α τ ε ξ ο χ ή ν βουνό της
Ντοβράς, που γ ι ' αυτό το λόγο δ ε ν έ χ ε ι ένα ι δ ι α ί τ ε ρ ο όνομα.
Π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ό τ ο π ν . από τα ουσ. λάκκος (βλ. τ ο π ν . στα Ε.Ε.)
και τ ο τ ο π ν . Βουνί (βλ. προηγούμενο τ ο π ν . ) , τ ο ο π ο ί ο εδώ χ ρ η 
σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι ως παράθεση του ουσ. λάκκος, δ η λ . "ο λάκκος που
4
ε ί ν α ι στη θέση Β ο υ ν ί " .
Β ο υ ν ι σ τ έ ς , οι,

( sts

vunstés"

Κ.Σ.)

Χωράφια που ισοπεδώθηκαν από τους χ ω ρ ι α ν ο ύ ς . Παλιότερα

"εί

χε ένα σαν κ ά θ ι σ μ α , αλλά το ι σ ο π έ δ ω σ α ν " . Η ονομασία από το
υπερυψωμένο έδαφος που σχεδόν π ε ρ ι β ά λ λ ε ι
Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το ρ. βουνίζω
βλος β ο δ ι ώ ν " > βοών-ία

την π ε ρ ι ο χ ή .
( α ρ χ . βοών " σ τ ά 

βουνιά + κ α τ ά λ . - ί ζ ω

ή από το ουσ.

βουνός + κ α τ ά λ . - ί ζ ω ) " λ ι π α ί ν ω τα χωράφια με κ ο π ρ ι έ ς ζώων//
1. Hoffmann , Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, στη λ.' Frisk,
Griechisches etymologisches Wörterbuch, στη λ. 2. Χατζιδάκη, MNE 1 393.
3. Χατζι.δάκη, MNE 2 59' ΙΛΝΕ, στη λ. βουνό.
>+. Οι γεωγραφικοί οροί (βουνό, ποτάμι, λίμνη κλπ.) χρησιμοποιούνται ως
τοπν. ο'ταν είναι τα μοναδικά η τα κατεξοχήν σε ε'ναν το'πο. Ετσι π.χ.
ο Γιαννιώτης ποτέ δεν πάει "στην Παμβώτιδα", αλλά "στ' Λίμν'", ο κά
τοικος της Αρτσίστας πολύ σπάνια πηγαίνει "στου Βουϊδουμάτ " αλλά
συνηθέστερα πηγαίνει "στου Πουτάμ'" κοκ.
5. ΙΛΝΕ, στη λ.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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κάμνω βουνοειδείς σωρούς,επισωρεύω, θημωνιάζω" + την επιθετ.
κατάλ. -ι.στός, -ιστή, -ιστό: βουνιστή (ενν. γή κλπ.).
Το γεγονός ότι το τοπν. είναι οξύτονο
με οδηγεί στην ετυμολόγησή του από τα ελληνικά και όχι από τα σλαβικά, αφού
τα σλαβ. τοπν. σε -υστα είναι προπαροξύτονα ή παροξύτονα .
2
Ετσι τα σλαβ. προσηγορικά buniâte "σωρός κοπριάς" και το
3
βουλγ. 6yHHme "σκουπιδαριό" πρέπει να θεωρηθούν παράγωγα α,-,
.4.
πο τα ελληνικά
Το ίδιο τοπν. σε ενικό αριθμό αναφέρεται και στο χωριό
Ζέλοβα (σημ. Βουνοπλαγιά) Ιωανν., όπου Βουνι,στή, η (στ'
Βουν' στή) είναι "περιοχή με χωράφια, όπου και φυσική ομαλή
χοανοειδής κοιλότητα που νεροκρατάει" .
Βουνό, το ( stu vno " Βιτσκ.-Δόλ.)
Ονομασία των κατεξοχήν βουνών στα παραπάνω χωριά (βλ.
τοπν. Βουνί και Βουνί, ο Λάκκος, στα Ε.Ε.)
Βουνού, η Σκάλα του

( st skâla t vnu" Βίτσ.)

Μονοπάτι που οδηγεί προς το Βουνό με κλιμακωτή διαμόρφω
ση .
Περιφραστικό τοπν. από τα ουσ. σκάλα, η και το τοπν. Βουνό.
Βουτσάς, το Μοναστήρι της

(stu munastir ts vutsâs' Γρεβ.)

Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά τον Λαμπρίδη το μοναστήρι της Βοτσάς ("τόπος εις
οξύ λήγων"),σύμφωνα με επιγραφή,κτίστηκε το 672 από τον Κων/νο
Πωγωνάτο και ανακαινίστηκε το 1678. "Ωνομάσθη δ'ούτω εκ του
μεγάλου και σημαντικού χωρίου Βοτσάς Β της μονής κειμένου
και εξ 800 οικιών συνισταμένου" .
Το τοπν. ίσως κυριώνυμο από το επών. Βο(υ)τσάς κι αυτό
από το επαγγελματικό βουτσάς < βουτσί (μεσν. βουτσίον< βουτύ-ον
1. Vasmer 305.

2. Weigand 43.

3. Βουλγαροελλ. Λεξ. , 80.

4. Πβ. και Miklosich 24, όιιου το σλαβ. buniâte "σωρός σαρωμάτων" σχετύζεται με το ελλ. βουνό + σλαβ. κατάληξη.
5. HE 11 (1962) 427.
6. Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Αγαθοεργπματα, Ζαγοριακά 7 6 .
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< βυτίον) + την παραγωγ. κατάλ.-άς με αλλαγή του γένους από
τη σύγχυση του εμπόθ. άρθρου (st="aTou//στη") .
Πιθανώς όμως το όνομα του χωριού (απ* όπου το τοπωνύμιο μας)
2
να προέρχεται από το βουλγ. buöä "βρυχώμαι, βουίζω" από το θό
ρυβο που προκαλεί το νερό του ορμητικού ποταμού Βάρδα που βρί
σκεται κοντά στο μοναστήρι.
Βράναινας, της (sts vrâninas* I.)
Περιοχή με χωράφια.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Βράναινα κι αυτό από
το επών. Βράνος (βλ. για το επών. στο τοπν. Βράνιστα στα Ξ.Σ.)
και την ανδρών.κατάλ. -αινα.Το επών. Βράνοε δεν σώζεται στο χω
ριό Ιτέα, αλλά στα χωριά Πέτρα και Ντρεστενίκο προς τα σύνορα
του οποίου βρίσκεται η παραπάνω τοποθεσία.
Βρόμη, η ( st vrom* I.)
Χωράφια, όπου παλιότερα έσπερναν βρόμη.
3
Το φυτών. τοπν. από το ουσ. βρόμη, η (< αρχ. βρόμος, ο ) σε
περιληπτικό ενικό.
Βρομόβρυση, η ( st vrumóvris" Ι.-Λιασκ.-Φρ.)
Ονομασία πηγών που το νερό τους ή μυρίζει (Ι.) ή βγαίνει λιγο
στό μέσα σε κοίλωμα και λιμνάζει (Λιασκ.) ή τέλος βγαίνει μέσα από
χόρτα (Φρ.).t'όλες τις περιπτώσεις "βρόμικο", ακατάλληλο για πόση.
Από το ουσ. βρόμα (< βρομίζω υποχωρητικά) + το ουσ. βρύση.
Βρομονέρι, το

( stu vrumunér" Λ.-Λεσν.-Ντομπρ.)

Θειούχες πηγές που το νερό τους μυρίζει.
Από τα ουσ. βρόμα + νερό. Η λ. ως τοπν. με τους τύπους Βρω4
μονέρι και Βρωμόνερο είναι συνηθισμένη .
Βρομοπήγαδο, το

( stu vrumupiYaôu" Σκ.-Τζ.)

Πηγάδι με πολύ λίγο νερό (Σκ.)"πηγάδι που βγάζει νερό μόνο το
χειμώνα (Τζ. ) .
Από τ ο ουσ. βρόμα + πηγάδι (< π η γ ή ) . Η λ. ε ί ν α ι συνηθισμένη
5
ως τ ο π ν . με τους τύπους Βρομοπήγαδο, Βρομοπήγαδα .
1. ΙΛΝΕ, σ τ ι ς λ.

2. Miklosich 24, λ. buka" Vasmer, REW I 156, λ .Gy^STbi.

3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
4. ΙΛΝΕ, στη λ. βρωμόνερο.
5 . ΙΛΝΕ, στη λ. βρωμοπηγαδο .
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Βρύσες, ot

(sts vri'sis"

Βιτσκ.-Κ.Σ.)

Τοποθεσία στο Βοϊδομάτη με π η γ έ ς α π ' ό π ο υ β γ α ί ν ε ι πολύ ν ε ρ ό
( Β ι τ σ κ . ) . Ονομασία πηγών ( Κ . Σ . ) .
Το τοπν. από το ουσ. βρύση, η "η πηγή".
Βρύσες, ot Τρεις (sts tris vrisis" Λιασκ.)
Μια από τις παλιότερες χτιστές βρύσες του χωριού. Το ονομά
της οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό χύνεται από τρεις σωλή
νες.
Βρύση, η Κάτω (sn gâtu vris" Νεγ.)
Βρύση στην τοποθεσία Νανάτικα, σε αντιδιαστολή προς τη βρύ
ση του Μεσοχωριού που είναι "η επάνω".
Βρύση, η Κρύα (sn gri'a vris" Δεμ.-Μπάγ.)
Το τοπν. γνωστό και με παράλειψη του ουσιαστικού: η Κρύα,
που χαρακτηρίζει πηγές έ£;ω από τα Γιάννινα, απ'όπου η ύδρευση
της πόλης.
Βρυσοπούλα, η (st vrisupula* Νεγ.-Πέτρ.)
Υδρωνύμια από το ουσ. βρύση + κατάλ. -πούλα, θηλ. της κατάλ.
-πουλος . Στην Πέτρα από την ονομασία της μικρής πηγής ονομάζε
ται και ο παρακείμενος ουνοικισμός.
Βρυσούλα, η — -ες, οι (st vrisula' Λιασκ. - sts vrisulisTkm. )
Βρύση μέσα στο χωριό που έχει λιγοστό νερό. (Λιασκ.)'τοποθε
σία Ν του Μεγ. Παπίγκου, όπου πολλές μικρές πηγές (Πάπ.).
2
Από το ουσ. βρύση + υποκορ. κατάλ. -ούλα (< λατ. ulla) .
Βρυσοχώρι, το (stu vrisi^o'r)
Νεότερη ονομασία του χωριού Λεσινίτσα (βλ. τοπν.στα 2.£.)αιτότις
πολλές πηγές που υπάρχουν γύρο-γύρο και μέσα στο χωριό.
Βυθίσματα, τα (sta viôizmata" I.)
Τοποθεσία κάτω από το χωριό που έχει πάθει καθίζηση. Από το

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. 2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
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κοινό NE ουσ. βύθισμα ( < βυθίζω υποχωρητικά) . Η λ. συχνή ως
2
3
τοπν. με τους τύπους: Βύθισμα (Πελοπ. , Αττ., Θεσσ. ), Βυθίσμα4
τα (Πελοπ.) , Βύθισμα (Μακεδ.), Βύδισμα (Αιτωλ.-Παρν.), Βουθί3
σματα (Καλαβρ.), Β'θίσματα (Εύβ.) .
Βώπες, οι (sts vópis" Τσερβ.)
Ονομασία μικρών χωραφιών.
Το τοπν. κυριωνυμο απο το επών. Βωπης κι αυτό από βόπα ή
βώπα "ο ιχθύς βώψ ο κοινός, είδος γνωστού αφρόψαρου" , τύπος
από τον οποίο προέρχεται το κοινό NE γώπα (< βώτια< μετγν. βώξ
7
< βόαΕ ή βόωψ) .
Γίβ. επίσης και το κυριωνυμο τοπν. Βώπη, του από το Ασπροπό8
ταμο .

Γάιδαρος, ο (stu yâiôaru* Μεσ.)
Θέση όπου παλιότερα χάνι, στο τρίγωνο που σχηματίζουν οι δρό
μοι προς Μεσοβούνι και Κόνιτσα. Σύμφωνα με την παράδοση η ονο
μασία οφείλεται στο ότι ένας γάιδαρος είχε πέσει στο πηγάδι που
βρισκόταν δίπλα στο χάνι.
Από το κοινό NE γάιδαρος. Κατά τον Ανδριώτη η λ. από το μεσν.
9
γαιδάριον . Κατά τον Μηνά από το αραβ. kadara> γα(ϊ)δάρα, αρσ.
γάιδαρος (απ'όπου το μετγν. υποκορ. γαιδάριον
Γαϊδούρας, η Ράχη της (st XSL' ts Yaiöüras" Βραδ.)
Ύψωμα σχεδόν ίσιο χωρίς μεγάλες εξάρσεις από την ομοιότητα
του με ράχη γαϊδούρας.
Από το κοινό NE γαϊδούρα (< γαϊδούρι
+ τη μεγεθ. κατάλ.
12
-ουρά ; .

I.

Ανδροώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. 2. Georgacas-McDonald. 119.

3.

ΙΛΝΕ, στη λ. βΰθυσμα 4. Georgacas-McDonald, ο', π.

5.

ΟΤΕ Αθ. (3 φορές). 6. Μπογκας 2 114-' Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.

7.

Ανδροώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. 8. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 38.

9.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. 10. Μηνά, Μεγέθυνση 110, σημ. 7.

II. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
12. Μηνά, Μεγέθυνση 134·.
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Γαϊδουρόραχη, η (st yaìóurórax'i' Γρεβ. )
Σύνθετο τοτχν. από το ουσ. γάιδαρος + το ουσ. ράχη. Η λ. γάι
δαρος ως α'συνθετικό δηλώνει: 1) τρόπο, φέρσιμο, πράξη, εμφάνι
ση κλπ. που ταιριάζουν σε γάιδαρο (βλ. και τοπν. Γομαρόραχη
στα Ε.Ε.), όπως εμφανίζεται στα προσηγορικά: γαϊδουράγκαθο, γαϊδουρόσφακα, γαϊδαραγγουριά, γαϊδουράνθρωπος, γαϊδουροαφάνα κλπ.
και 2) μεγέθυνση: π.χ. γαϊδουρόβηχας, γαϊδουρόκαιρος, γαϊδουρόκρυο κλπ. .
Η προέλευση του τοπν. μάλλον από τη μεγεθ. χρήση της λ. γάι
δαρος, στη σύνθεση.
Γαλάνη, του—Γαλάνια, τα (st γ3ΐάη*Λιασκ.-sta γαΐαη'β*

Καβ.)

Περιοχή όπου το σπίτι και τα χωράφια της οικογένειας Γαλάνη.
(Λιασκ.) * βοσκοτόπια με κοκκινωπό χώμα και τριμμένη γαλαζόπετρα
(Καβ.).
Κυριώνυμα τοπν. από το επών. Γαλάνης·Το τοπν. του χωριού
Καβ. από τον τύπο τ(ου) Γαλάν(η)> Γαλάν(ι), το> Γαλάνια.Το επών.
Γαλάνης από το επίθ. γαλανός + την κατάλ. έπων. -ης με μετακί
νηση του τόνου κατά το σχήμα καστανός-Καστάνης? στρογγυλός»
3
Στρογγυλής,σκάνταλος-Σκαντάλης κλπ. ή από το προσηγ. γαλανής,ο
4
"ξανθός//όνομα βοός η ημιονου η κυνός ή προβάτου" . Γίβ. και γαλάνι, το "χαλίκι του αιγιαλού κυανόχρουν //είδος αγρίας πάπιας
με οφθαλμούς γαλανούς" 5.Η λ. ως προσηγορική και στα αρομ. γβίβη,
-nä "ο γαλανός, η γαλανή" .
Γαργαρέλια, τα (sta ya^aréia"

βραδ.-Τσεπ.)

Τοποθεσίες με βοσκοτόπια.
Τα τοπν. πιθανώς κυριώνυμα από το επών. *Γαργαρέληε κι αυτό
7
ή από το επών. Γαργάλης (< ΝΕγαργάλι, το "η σκανδάλη του πυ1. Δημητράκου, Λεξ., στις λ,' ΙΛΝΕ, στις λ.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 35.
3.
4.
5.
6.
7.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στο λ. -ns.
Georgacas, BzN 14 (1963) 297.
ΙΛΝΕ, στη λ.
Papahagi 616.
ΟΤΕ Αθ.
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ροβόλου όπλου// είδος φυτού" ) + υποκορ. καταλ. -έλης η από το
2
προσηγ. γαργαρέλ(ι.) "το κουδουνάκι, το βρονταλίδι" . 0 τύπος
του τοπν. προήλθε κατά το σχήμα: τ (ου) Γαργαρέλ(η) -το Γαργαρέλ(ι,) -τα Γαργαρέλια (βλ. και προηγούμενο τοπν.).
Γάργαρο, το (stu YarYaró" Πάπ.)
Ονομασία πηγής με άφθονο και καθαρό νερό.
Το τοπν. από το επίθ. γάργαρος (κι αυτό ή από το γαργαρίζω
υποχωρητικά ή από το ουσ. γαργάρα ) με παράλειψη του ουσ. νε
ρό και κατέβασμα του τόνου στη λήγουσα σύμφωνα με τη λ.νερό ή
από επίδραση των ταυτόσημων καθαρός, λαγαρός κλπ.
Γαρίφαλο, το (stu Yarifalu* Καβ.)
Από τα πολλά άγρια γαρίφαλα που βγαίνουν στο μέρος.
Το τοπν. από το κοινό NE γαρίφαλο (< βενετ. garofolo < λατ.
5
*garofulum <, ελλ. καρυό-φυλλον ) .Το τοπν. εδώ σε περιληπτικό ενικό.
Γάτση, τ\ Γέφυρα του (st Y'éfira t Yâté" Τσεπ. )
Κυρκόνυμο τοπν. από το επών.Γάτσης. Το επών. Γάτσης από το
βαφτ. Γάτσης κι αυτό από το Γάκης (που συναντιέται και ως ε
πών.) < Γεωργάκης, υποκορ. του Γεώργιος με τσιτακισμό. Το επών.
Q

Γάτσης και με τον τύπο Γάτσος .
Γγαστρωμένη, η (st gastrumén" Βιτσκ. - stn agastrumén" Πάπ.)
Πρόκειται για το ίδιο τοπν. που έχει διαφορετικό τύπο; στα
δύο χωριά. Είναι ο εξογκωμένος συμπαγής βράχος, όπου οι κύριες
πηγές του Βοϊδομάτη, κοντά στο εξωκκλήσι της Παναγίας.
Από την ομοιότητα του με κοιλιά εγκύου γυναίκας.
Από τη μετχ. του ρήμ. γγαστρώνομαι κι αυτό από το μεσν. εγ-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΙΛΝΕ, στη λ.
Παπατρέχα, Ξηρόμερο 273.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
ΙΛΜΕ, στη λ.
Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Μπουτουρας 60.
Μϋόγκας 1 4-43, 4-48, 449 και 450 ως βαφτ. αντί του Γεώργυος.
Τριανταφυλλίδης 13.
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γαστρώνω (< ουσ.εγγάστρι.ον+καταλ. -ώνω ) με αποβολή του ε-.
Ο τύπος του Παπίγκου από το ρ. αγγαστρώνομαι < αγγάστρι (το α
2
στη συμπροφορά με το άρθρο του πληθυντ.) + κατάλ. -ώνω ·
Γελαδάρη, ο Πύργος του (stun biryu t v'ilaôâr* Βίτσ.)
Τοποθεσία του Βουνού,όπου ένας αγελαδάρης του χωριού από τη
Αάκκα Σούλι 3 έφτιαξε έναν πύργο. Πύργοι ονομάζονταν απο τους
Ζαγορήσιους οβελίσκοι με ξηρολιθιά, ύφους 2 μέτρων περίπου,φτι
αγμένο ι από αγελαδάρηοες και τσομπάνους που περνούσαν έτσι την
ώρα τους.
0 τύπος γελαδάρης από το αγελαδάρηε με αποβολή του α- αναλογικά
προς το ουσ. (α)γελάδι, το που έχασε το α- στη συμπροφορά με το
άρθρο στον πληθ. Βλ.και τα τοπν. Πύργος, Πύργοι κλπ. στα Ε.Ε.
Γελάδια, το Καρτέρι στη (stu kartér st Y'ilaôY'â" Καλ.)
Τοποθεσία όπου έστηναν ενέδρα οι κυνηγοί,κοντά σε θέση όπου
παλιότερα στάλιζαν τα γελάδια.
Περιφραστικό τοπν. από το κοινό NE καρτέρι (< καρτερώ, υπο
χωρητικά) και το ουσ. γελάδι (<μεσν. αγελάδιν, υποκορ. του
μεσν. αγελάς ) + την τοπική κατάλ.-ιά, δηλ. "τόπος με πολλά γε
λάδια" .
Γελαδοκαλύβα, η (st Y'ilaôukali'va* A.M.)
Ονομασία καλύβας και της γύρο περιοχής από το γεγονός ότι ε1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. ΙΑΝΕ, στη λ. γγαστρώνω.
3. Οι Ζαγορήσιοι θεωρούσαν στα παλιότερα χρόνια υποτιμητικό το επάγγελμα
του βοσκού και γι'αυτό ανέθεταν τη βοσκή των ζώων τους σε ξενομερίτες.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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κεί έβοσκαν τα γελάδια.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. γελάδι + καλύβα.
Γ ε λαοομάν τρ ι, το (stu γΊΐαδιωίαηαΓ* Τσεπ.)
Το τοπν. από το προσηγ. αγελαδομάντρι < (α)γελάδι + μαντρί
με αναβιβασμό του τόνου στη σύνθεση. Συνώνυμο προς τα Γελαδόγρεκο, Γελαδομονή, Γελαδόσταλος.
Γελαδομονή, η (st γΊΐαδνικααηί* Πάπ.)
Τοποθεσία στα σύνορα του Παπίγκου (και του Ζαγορίου) με την
Κλειδονιάβιστα όπου σύχναζαν γελάδια.
2
Από το ουσ. γελάδι + το ουσ. μονή "διαμονή, παραμονή, σταθ3
μός " ( < αρχ. μονή < ρ. μένω ) .
Το τοπν. υπάρχει και στη Δάκκα Σούλι: Γελαδομονή "τοποθεσία
στην οποία έμεναν γελάδια" . Πβ. και τοπν. Γελαδονομή στην Κόκ

f

νιτσα, πιθανώς με αντιμετάθεση του m και n .
Γερακίνα, η (st y'eraìiìna'

Boß.)

Ονομασία βρύσης.
Κυριώνυμο τοπν. από το βαφτ. Γερακίνα
(<γερακίνα<γεράκι
7
7
.
+ κατ. -ίνα ). Πβ. και το μήτρων, επών. Γερακίνας . Η λ. γερακί
να πέρασε ως προσηγορικό στα αρομ. με τους τύπους yeräkinä.
1.

ΙΛΝΕ, στη λ.

2.

Πβ. από τη Ρο'δο: "...κουβαλούν τεε μονέε", δηλ. "κουβαλούν από χωράφι
σε χωράφι, τες σεντόνες (χονδρά σκεπάσματα) και τα χρέμια. Μονή λέγουν
και το μέρος, όπου στρώνουν τα σκεπάσματα, για να κοιμηθούν το βράδυ"
(Λαογραφία 12 [ΐ938-4·δ] 117).

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στη λ.

4.

HE 25 (1976) 58.

5.

Στεργιοπούλου,

6.

Μπουτουραε 134-.

7.

ΙΛΝΕ, στη λ.

Κόνιτσα, ΗΧ 9 229.

- 115 Yearakin, -nä "το γεράκι" και, στα αλβ. gjeraqinë-a "το γεράκι
2
II μτφ. γρήγορη, επιδέξια γυναίκα" .
Γέφυρα, η Βρύση στη (st vris st Yefira* Δόλ.)
Ονομασία βρύσης μέσα στο χωριό, κοντά στο γεφύρι που ενώνει
τις όχθες του λάκκου που διατρέχει το χωριό.
Γεφύρια, τα (sta Y'ifirY'a"
Από το κοινό NE

A.M. -Δρ. -Νεγ . -Τσερν. )

γεφύρι, υποκορ. του γέφυρα.

Γεφύρια, τα Κομμένα τα (sta kuména ta y'nfiry'a'

Μπάγ. )

Ονομασία γέφυρας στο Λάκκο- Ματιά που επανειλημμένα είχε πα
ρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του λάκκου.
Γεφυρίτσια, τα (sta γβίϊΓΪ^έα*

Νεγ.)

Τοποθεσία με δύο μικρά γεφύρια προς τον Κοζακό που τα χρησι
μοποιούν ιδίως κυνηγοί και υλοτόμοι.
Από το ουσ. γεφύρι + την υποκορ. κατάλ. -ίτσι..
Γηροκομείο, το (stu γ'ίπΛιαπιινΓ Καπ.)
Τοποθεσία μέσα στο χωριό,όπου κατά τον περασμένο αιώνα υπήρ
χε οίκημα που χρησίμευε ως γηροκομείο.
Από το κοινό NE γηροκομείο, μετγν. γηροκομείον< γηροκομώ.
Γιάγκουλα, του (st

γ^ιαία* Ντρ. )

Αμπέλια και χωράφια που αποτελούν ιδιοκτησία της οικογ. Γιά
γκουλα. Το όνομα δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό ούτε ως επών. ού
τε ως βαφτ.
3
Το έπων. Γιάγκουλας από το βαφτ. (και έπων. ) Γιαγκος + τη
μεγεθ. κατάλ.-ούλ(λ)ας
σύμφωνα με τα Δημήτρης-Λημητρουλας
Φραγκήε-Φράγκουλαεί Πέτρος-Πέτρουλας κλπ. Πβ. και το κυριών.
5
τοπν. από την Πελοπόννησο: του Γιάγκουλα τ'αλώνι .

1. Papahagi 619, 620.
2. Γκίνης 148.
3. Τριανταφυλλίδης 16' βλ. και Σπ. Περρη, "Εξέλιξις του ονόματος ΙωάννηςΓιάννης-Γιάγκος." Αθηνά 23 (1911) 450-461.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 160-162.
5. Georgacas-McDonald 122.
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Γ L αν νάκα ι νας, τη ε

( sts y'anâk'inas " Δρ.)

Ονομασία χωραφιού και πηγής.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Γι.αννάκαινα<Γιαννάκης +
ανδρών, κατάλ. -αι.να. Η λ. και ως μήτρων, (από ανδρωνυμ.)
επών. Γ ι,αν νάκα ι νας, ο .
Γιαννακέα, του

( st

y'anak'éa * Ντρ. )

Χερσότοπος όπου παλιότερα χωράφια δημητριακών. Το επών.
Γιαννακέας δεν είναι γνωστό στο χωριό.
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Γι,αννακέας ( <Γι.αννάκης
+ κατάλ. -έας). Ας σημειωθούν εδώ τα επών. Δροσέας, Κου2
σκέας, Μπουστρέας από το Πάπιγκο . Η κατάλ. έπων. -έας
από διάμεσο τύπο -αίοι: π.χ. Γιαννάκης, Γιαννακαίοι > Γιαν, 4.
νακέας
Γιαννάκη, ο Λαιμός του

( s tu limò t Y'anäk" Καμν.)

Ονομασία στενόμακρης λωρίδας γής απ' όπου έπεσε και
σκοτώθηκε ένας υλοτόμος Γιαννάκης.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επών. Γιαννάκης
( < βαφτ. Γιαννάκης, υποκορ. του Γιάννης) και το κοινό NE
λαιμός, ο (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.).

1. Αντιχάρι,σμα 195.
2. Φ. Κουκουλέ, "Περί των καταλήξεων -έας,-βρο'χι, -αίοε." ΛΑ 6, 260.
3. A.A. Παπαδοπούλου, "Απο' πο'τε αρχίζει η Δημοτική. Β' Τυπικά και
ετυμολογικά" ΛΔ 3 (1941) 13 κεξ.
4. Φ. Κουκουλέ, ο.π., 259.
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Γ ιαννακούλως, τη ς

( s t s Y'anakülus* Ν ε γ . )

Ε ν ν . το χωράφι,.
Το τοπν. κυριώνυμο από το όνομα της ιδιοκτήτριας/ Γιαννακούλω, η "η γυναίκα του Γιαννακούλη" που προέρχεται από
το Γιαννακούλης + κατάλ. -ω (π.χ. Σταματώ, Βασίλω κλπ.) .
•
2
3
Το κύριο όνομα Γιαννακούλης και ως βαφτ. και ως επών.
από το υποκορ. Γιαννάκης + την υποκορ. κατάλ. -ούλης.
Γιαννικά, τα

( sta Y'ankà* Καλ.)

Τοποθεσία με μικρά χωράφια στον αυχένα του βουνού Μιτσικέλι
απ' όπου βλέπουμε τα Γιάννινα.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. γιαυνικός (κι αυτό
από το βαφτ. Γιάννης ή το επών. Γιάννης και την επιθετ.
κατάλ. -ικός) κατά παράλειφη του ουσ. χωράφια. Για το επών.
Γιάννης βλ. τοπν. Γιαννοπήγαδο (στα Ε.Ε.).
Γιαννοπήγαδο, το

( stu Y'anupiYaôu* Μον.)

Ονομασία πηγαδιού μέσα σε χωράφι που ανήκε σε κάποιον Μονο

ί. Ανδριώτη, Συντ. και μορφ. 29 κεξ.
2. Στα χωριά Νεγάδες και Φραγκάδες συνηθίζεται πολΰ η υποκορ. κατάλ.
-ούλης

στα βαφτιστικά ονο'ματα.

3. ΟΤΕ Αθ. ' Τριανταφυλλίδης 16.
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δεντρίτη Γιάννη. Το επώνυμο υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Από το επών. (και βαφτ.) Γιάννης (HI αυτό από το βαφτ. Γιάν
νης + κατάλ. -ης που είναι χαϊδευτική κυρίων ονομάτων, όπως Γι
ωργής, Θοδωρής, Λαζαρής, Βαγγέλης κλπ. από διάμεσους υποκορ.
τύπους σε ουδ. γένος: το Γιωργί, το θοδωρί κλπ. ) και το ουσ.
πηγάδι (και -πήγαδο στη σύνθεση).
Γιάν(ν)ος, ο (stu v'ânu" Ντ. )
Ονομασία βρύσης.
Το τοπν. πρέπει ή να θεωρηθεί κυριών, από το βαφτ. Γιάννος
(< Γιάννης σύμφωνα με τα Γιώργος-Γιώργης, Φώτος-Φώτης, Γαϊτάνος-Γαϊτάνης, Σταματάκος-Σταματάκης που σχηματίζονται με το ί2
διο βαφτ. ή επών. + την κατάλ. -ος ή ης ) ή να σχετιστεί με το
προσηγ. γιάνος, ο "μεταλλικόν ύδωρ περιέχον μεγάλην ποσότητα
θειικού μαγνησίου" 3. Η λ. γιάνος από το ρ. (υ)για£νω (έγιανα)
υποχωρητικά σύμφωνα με τα βροντώ-βρόντος, γεμίζω-γέμος, γνωρίζω-γνώρος κλπ. .
Γιαννουθερου,

του (st.

y'ànuôér " Βίτσ.)

Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Γιάννης (ή Γιάννος) και το επών.
Θέρος το οποίο κατά τον Τριανταφυλλίδη f και από αφορμή τα ψευ
δώνυμα Άγις Θέρος και Αύρα Θέρου,θεωρείται ως "μετασχηματι σμένο και συντομευμένο" από το πραγματικό επών. Θεοδωρόπουλος.
Για τη λ. λούτσα βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.
Γιαννούλη, το Καρτέρι του (stu karter t

γ armi' Boß.)

Κυριώνυμο τοπν. που οφείλει την ονομασία του σε κάποιον Γιαν
νούλη που έστηνε εκεί ενέδρα για κυνήγι.
Το επών. από το βαφτ. Γιάννης + υποκορ. κατάλ. -ούλης, ιδιαί
τερα από τον τύπο Γιαννούλι "το παιδί του Γιάννη", απ'όπου επών.
1. Ανδροώτη, Ετυμ. Αεξ.,στο λ.-ης'Κ.Μηνά,"Συμβολή στην μορφολογία των μεσαοωνικών «αι νέων ελληνικών επωνύμων." ΟΝΟΜΑΤΑ 8, 8.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 58.
3. Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
4. Μ.Φιληντα, Γραμματική της Ρωμαίικης γλώσσας, Αθήνα 1907 449' Ανδριώτη,
Ετυμ. Λεξ., στο λ. -oc.
5. Τριανταφυλλίδης 170, 171.
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Γιαννούλης .
Για τη λ. καρτέρι βλ. στο τοπν. Γελάδια, Καρτέρι στη (Ε.Ε.).
Γιατρού, το Καρτέρι του

( s tu kartér t y'atru' Μπ.-Σοπ.)

Δύο θέσεις απ' όπου συνήθιζαν να κυνηγούν ο γιατρός Μπύλιος ατχό τα Πάνω Σουδενά και ο γιατρός Νουτσόπουλος από το
Σοποτσέλι.
Γιδόρεμα, το

( stu Y'iöorima* Ντρ.)

Ελληνική ονομασία του αρομούνικου τοπν. Μπαλιαμπάλια (βλ.
το τοπν. στα Ξ.Αρ.)
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. γίδι (και γιδο- στη σύνθεση) Η
ρεμα.
Γιώργη Ζήση, του

( st y'óry'zLs'

Boß.)

Χωράφι, ιδιοκτησία του Γιώργη Ζήση.
Γιωργουλιανίνας το Σιάδι, της

(sts γΙαΓγυΓβηϊηβΞ tu âaô "Μπάγ.)

Δασωμένη έκταση προς τα ΝΑ του χωριού όπου χωράφι που α
νήκε σε κάποια Γιωργολιανίνα.
Το περιφραστικό τοπν. από το ανδρών. Γιωργολιανίνα κι αυ
τό από το βαφτ. + επώνυμο Γιώργος Λιάνης (ή Λιανός) και την
ανδρών, κατάλ. -ίνα. Η κοινή NE λ. σιάδι, το "επίπεδο μέρος"
2
από το υποκορ. ισιάδι του ουσ. ισι-άδα< ίσιος .
Γιώτη, η Σπηλιά του

( st spia

t ybt" Λεσν.)

Τοποθεσία με σπηλιά κοντά στο χωράφι ιδιοκτησίας του Γιώτη.
(για το επών. βλ. στα επόμενα τοπν.).
Γιωτίτση, του

( st γΐ^χτ^' Βοβ. )

Θέση με χωράφι της οικογένειας Γιωτίτση.

1. Τριανταφυλλίδης 12.
2. Ανδριώτης, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
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Το επών. από το Γιώτης (< Παναγιώτης) και την υποκορ.
κατάλ. -ίτσης. Η κατάλ. από τη σλαβ. κατάλ. -ci, που, όπως
η -jane, είναι κατάλ. ονομάτων κατοίκων, έγινε παραγωγική
νωρίς το Μεσαίωνα και έδωσε πλήθος επωνύμων και τοπωνυμίων .
Γιωτούλη, το Καρτέρι του

(stu kartér t ytitul' * Καμν.)

Το επώνυμο από το βαφτ. Γιώτης (< Παναγιώτης) και την
υποκορ. κατάλ. -ούλης ( <ούλι <λατ. -ullus). Πβ. και επών.
2
Γιωτούλας , μητρωνυμικό από το υποκορ. βαφτ. Γιωτούλα ( <
Παναγιώτα + κατάλ. -ούλα).
Για τη λ. καρτέρι βλ. στο τοπν. Γελάδια, Καρτέρι στη (Ε.Ε.).
Γκαϊλότρυπα, η

( zd g'ailótripa" Βραδ.- Τσερβ.)

Τοποθεσίες με σπηλιά, όπου μαζεύονται και φωλιάζουν οι
κουρούνες.
Το τοπν. σύνθετο από το Ηπειρωτ. ουσ. γκαιλα, η "η κάργια,
3
4
η καλιακούδα" (από το μεσν. ουσ. γαγίλα ή γαγύλα ) και το
ουσ. τρύπα "φωλιά" σημασία με την οποία συνηθίζεται η λ. σε
σύνθετα τόσο προσηγορικά όσο και τοπωνύμια με α' συνθετικό
κάποιο ζώο: λυκότρυπα, φιδότρυπα, μυρμηγκότρυπα, ποντικότρυπα,
αλεπότρυπα (και αλεπουδότρυπα) κλπ.
Γκαλτζότρυπα, η ( stn galdèótripa' Κ.Σ.)
Ονομασία μικρής σπηλιάς,όπου έμπαιναν και φώλιαζαν πουλιά
που στο Ζαγόρι ονομάζονται γκαλίτσια (τα), εν. γκαλίτσι, (το)
"είδος γκαϊλας (ή κουρούνας), αλλά σε μικρότερο μέγεθος". Το
1. Zaimov-Θαβώρης 51" Φ. Κουχουλέ, "Περί της υποκοριστικής καταληξεως
-ίτσιν."

Ελληνικά 4 (1931) 375" Γεωργακά, -ίτσιν -ίτσα 358.

2. Βλ. ΟΤΕ Αθ.
3. Μπο'γκας 1 93.
4. ΙΛΝΕ, στη λ. γα'ίλα.
5. Βλ. προηγούμενο τοπν.
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όνομα γκάλτσα, η πληθυντ. γκάλτσες, συνηθίζεται στην Κοζάνη και
την Καστοριά, όπως και, σε χωριά της Δρόπολης . Για το ουσ. τρύπα
ως β' συνθετ. προσηγορικών και τοπν. με τη σημασία "φωλιά" βλ.
προηγούμενο τοπν.
Πβ. και τα τοπν. Γκαλίτσι και Γκαλτσάτο από την περιοχή της
2
Κονιτσας .
Γκαμαλέτση, του
( st gamaléts' Βραδ.)
Βραχώδης τοποθεσία με μικρές λακκούβες στο σύνορο του χωριού
βραδέτο με το χωριό Πάπιγκο από το επών. κάποιου Γκαμαλετση,άγνω
στο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Γκαμαλέτσης (το επών. σώζε3
τα ι και με τον τύπο Γκαμαλέτσος ) κι αυτό από το επών. *Καμάλης
4
(< τουρκ. Kamal <Kemal < Remai "η τελειότητα, η ωριμότητα// ο με
γαλύτερος βαθμός, αξία" ) και την κατάλ. -έτσης (και -έτσος) που
προέρχεται από την ιταλ. -ezzo με τροπή του αρχικού άηχου k σε η
χηρό g από αφομοιωτική επίδραση του τελικού -η του άρθρου στη συμπροφορά.
Πβ. επίσης και τα ίδιας ετυμολογικής αρχής επών.: Καμαλάκης, Κα7
μαλακίδης και Κεμάλης, Κεμαλάκης, Κεμαλίδης κλπ. .
Γκαμήλα, η ( zd gamila" Πάπ.)
Ονομασία του υψηλότερου τμήματος της Τύμφης πάνω από το Πάπιγκο.
Η ονομασία του υψώματος δε νομίζω πως προέρχεται από την ομοιό
τητα του υψώματος με τους ήβους της καμήλας, όπως ερμηνεύει τα σχε
τικά τοπν. (Γκαμήλα, Καμήλα, Καμηλάρι κλπ.) από τη Κέω και αλλού ο
ο

Θωμόπουλος , αλλά από τη μεταφορική σημασία της λέ£ης "ο καθ* υπερ9
βολή υψηλός"

ι δ ι α ί τ ε ρ α γ ι α ανθρώπους

.

Η λ. ως προσηγορική ε π ί σ η ς στα αρομ.gamila
11
.
12
η gamilja
Γκαμήλα,
1.
3.

, ολα απο τ ο σ η μ ι τ ι κ ό gamal
η Μικρή

( s t mkri d gamila'

Βραδ.)

Χαμηλότερος ο ρ ε ι ν ό ς όγκος του συγκροτήματος της Γκαμήλας στην
Μπόγκας 1 93, λ. γκαιλα και 2 15, λ. γ χ α λ ί τ σ ι . 2 . Θωμοπούλου, Κέως 78.
Το εκών. συναντιέται 11 φορές στην Αθήνα (ΟΤΕ Α θ . ) .

5.

Steuerwald 513.

3.

Θωμοπούλου, Κέως 78.

11.

κ α ι στα α λ β . gamile

Γκίνης 135.

6. Μήνα', Μεγέθυνση 139-140.

4. Steuerwald 477.

7. ΟΤΕ Αθ.

9. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

10. Papahagi 585.

12. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. καμήλα.
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τιεριοχή του Βραδέτου, που ο λαός, γ La να τη διακρίνεL από την
ψηλότερη του Παπίγκου, την ονόμασε μικρή.
Γκαμπλάρη, η Βρύση (st vris gablâr* Καλ.)
Ονομασία χτισμένης βρύσης σε πηγή.
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Καμηλάρης (και Γκαμηλιάρης ) κι
2
αυτό από το προσηγ. καμηλάρης, ο "ο οδηγός καμήλου" με ηχηροποίηση του αρχικού άηχου k σε g στη συμπροφορά με το τελ. -η
του άρθρου, αποβολή του άτονου i (=η) και ανάπτυξη μεσοσυμφωνικού b όπως στα: x'irómbla (=χε ιρόμυλα) , kurómbla (=κορόμηλα) κλπ.
Η λ. με τον τύπο gämilar και στα αρομ. ως προσηγορικό . Πβ. και
το ταυτόσημο επών. Ντεβιτζής < τουρκ. deveci "κάτοχος καμηλών/
5
έμπορος καμηλών / ο ασχολούμενος με καμήλες" .
Γκάνια, του (zd gân'a* Δεμ.)
Τοποθεσία με χωράφια,όπου και ιδιοκτησία της οικογένειας Γκά
νια.
Το επών. Γκάνιας από το Ηπειρωτ. γκάνια, η "το μεγαλόφωνο
κλάψιμο // η στενοχώρια", λέξη ηχοποιημένη 7 . Από το ουσιαστ. και
ρ

το ρ. γκανιάζω "σκούζω πολύ, ρεκάζω" .
Γκαράνη, η Βρύση του (st vris t garân" Δεσν.)
Μια από τις βρύσες του χωριού που την έφτιαξε κάποιος Γκαράνης. Το επών. Γκαράνης, που εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει

1. ΟΤΕ Αθ.
2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ." από το καμήλα + κατάλ. -αρης κατά τα : καβαλά
ρης, προβατάρης, βαρκάρης κλπ.

3.

Papahagi 585,

4.

Τριανταφυλλίδης 138.

5.

Steuerwald 220.

6.

ΟΤΕ Αθ.

7.

ΙΑΝΕ, στη λ. γάνια.

Ö.

Μπογκας 2 117' Δημητράκου, Λεξ^στη λ.
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στο χωριό, προέρχεται από το ουσ. γκάρος, ο το οποίο απαντά στο
Ζαγόρι με τη σημασία "οιονδήποτε υγρόν χρώματος υπομέλανος ένε1
κα θολεροτητος" π.χ. tu krasi - tu niró ini gârus (=το κρασί το νερό είναι γκάρος), και την κατάλ. -άνος (ή -άνης) < λατ.
2
-anus . Το ουσ. γκάρος, ο από το κοινό NE γάρος< αρχ.ελλην.γά3
,
ρος . Πβ. και έπων. Γάρος απο την Αρτσιστα.
Είναι όμως πιθανό, αφού βρισκόμαστε σε βλαχόφωνη περιοχή,το
επών. να προέρχεται από το αρομ. γαΓ "η σαλαμούρα"(< ελλ. γάρος) και τη λατινογενή καταλ. -an(i) με την οποία σχηματίζον
ται στα ρουμ. και αρομ. ονόματα προσώπων και τόπων . Ίσως μετά
παραπάνω μπορεί να σχετιστεί και το σερβ. gar "η καπνιά, το χρώ6
μα της καπνιάς" .
Γκαράνη, η Γέφυρα του (st γβϋίΓα d garân" Λεσν.)
Για το επών. Γκαράνης βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.
Γκαράνία, τα (sta garârfa" Λιασκ.)
Ονομασία περιοχής με χωράφια.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Γκαράνης (βλ. τοπν. Βρύση
του Γκαράνη) με την εξέλιξη στ(ου) Γκαράν(η) (ενν. τα χωράφια)
> Γκαράνι, το> Γκαράνία, τα. Ο πληθυντικός αναλογικά προς τις λ.
κτήματα, χωράφια κλπ. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο Λιασκοβέτσι, αλλά στο γειτονικό χωριό Μακρινή.
Γκαταλμόε, ο (stun gatalmó" Λ.)
Βραχώδες μέρος προφυλαγμένο γύρο-γύρο από τους ανέμους. Η ο
νομασία του τόπου από το ότι κατέφευγαν εκεί οι βοσκοί με τα κο
πάδια τους για να προφυλαχτούν από την κακοκαιρία.
7
Από το ουσ. καταλυμός (μεταρρημ. ο υ σ . τ ο υ ρήμ. καταλύω " α φ α ν ί 1.

ΙΛΝΕ, στη λ.' Μπόγκας 1 94.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.

3.

ΑνΤ-ρι,ώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

4 . Pr-jpahagi 616.
5.

lordan, Topon. romîn. 403 κεξ.' Σταμνόπουλοε 204 κεξ.

6.

Miklosiüh 60, στο λ. galü.

7.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.' Χατζιδάκη ΜΝΕ 1 416.
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ζω,
νω,
και
τον

καταστρέφω" και ιδιαίτερα από τη νεότερη σημασία "διαμέ
ξενίζομαι" + κατάλ. -μός ) με αποβολή του άτονου i (=υ)
τροπή του άηχου k σε ηχηρό στη συμπροφορά ή με το άρθρο
2
ή με την αρομ. προθ. in "εις, εν" .

ΓκλLβανοϋς, της

( sts glivanus" Βιτσκ.)

Ονομασία τοποθεσίας με μικρά χωράφια.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Γκλιβανού κι αυτό
3
από το επών. *Γκλίβανος και την ανδρών, κατάλ. -ού.Το *Γκλίβανος από το επών. Γκλίναβος με αμοιβαία μετάθεση των n και
ν. Το επών. Γκλίναβος πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. klinu
"η σφήνα" (εκκλ. σλαβ. klinï>, βουλγ., σερβ. klin, ρωσ. KJIHH
4
κλπ.) και τη σλαβ. κατά. -avb (με την οποία σχηματίζονται
5
ουσ. και επίθετα ) και τροπή στα ελληνικά του αρχικού άηχου
k σε ηχηρό g από αφομοίωση στη συμπροφορά με το -η της αιτιατ.
εν. του άρθρου. Πβ. επίσης το επών. Γκλίνος ( <σλαβ. klinü )
καθώς επίσης και το ταυτόσημο ελληνικής αρχής επών. Σφήνας .
Γκλίτζωτός, ο

( stun glidèutó" Τσερβ.)

Τοποθεσία με χωράφια, όπου οι χωρικοί έστηναν γκλίτσια
(glitäa) "παγίδες" για να πιάνουν τα ζώα που τους κατέστρεφαν
τα σπαρτά. Το τοπν. προέρχεται λοιπόν από το προσηγορ. γκλύτοα,
7
το "η παγίδα, η σκανταλιά" και την περιεκτική κατάλ. -ωτός .
Το προσηγορ. γκλίτσι, το πιστεύω ότι πρέπει να σχετιστεί με
τη λ. αγκύλη, η + υποκορ. κατάλ. -£τσι.> αγκύλίτσι> γκυλίτο~ι>
γκλίτσ'.
1. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 4-16-417' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
2. Papahagi 689" Νιχολαιδου, Λεξ. 37, στο λ. αν.
3. Επών. Κλίβανος Ί Γκλίβανος που θα μπορούσαν να σχετιστούν με το κοινό'
NE κλίβανος δε μαρτυροΰνται.
4. Miklosich 119' Vasmer, REW I 570.
5. Miklosich, Stammbildungslehre 220.
6. OTE Αθ.
7. Για την κατάλ. βλ. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 95.

- 125 Πιθανή όμως η προέλευση του προσηγ. ατχό το αρχ. σλαβ .klijuéï>
"το αγκρίστι//το κλειδί", σερβ. kljuó και ιδιαίτερα από το
βουλγ. klió "το ίδιο" κλπ. .
Πβ. επίσης τα Ηπειρώτικα κλιτσύ, το "το σκέλος ανθρώπου ή ζώου",
κλιτσους, ο "ο γάντζος" και κλιτσώνου "βάζω τον κλίτσο//γατζώνω" .
Γκογκάκη, η Βρύση του (st vris t gugâk" Ντ.)
Τοποθεσία όπου χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Γκογκάκη. Το επών.
υπάρχει ακόμα στο χωριό, όπως και στο Λιασκοβέτσι.
Το επών. Γκογκάκης, από το βαφτ. και επών. Γκόγκας (βλ. για το
επών. στο τοπν. Γκόγκα,του στα Ξ.Αλ.) και την υποκορ. κατάλ.-άκης,
αντίστοιχο του έπων. Γεωργάκης. Πβ. επίσης και το ανδρών. Γκογκάκω=
Γι,ωργαινα
Γκορτζοπούλα, η ( zd gurdzupula' Μπάγ.)
Από το Ηπειρωτ. γκουρτσι,ά, η (βλ. σχετ. τοπν. στα Ε.Αλ.) και
την κατάλ. -πούλα.
Γκολογκανάτικα, τα ( sta guluganâtka* Λιασκ.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου είχε κτήματα κάποιος Γκολογκάνης. Το
επών. δε σώζεται σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. γκολογκανάτ ι, κος κι αυτό από το
επών. Γκολογκάνης και την επιθετ. κατάλ. -άτι,κος.Το επών. Γκαλογκά4
νης, αναφέρεται ήδη ο Χατση Γεώργιος Γκολογκάνης απο τον Λαμπριδη
στο χωριό Δόλιανη, προέρχεται από το προσηγ. *κολοκάν(ν)ι απ' όπου
επών. *Κολοκάνης>*Γκολοκάνης (με τροπή του αρχικού k σε g εξαιτίας
της συμπροφοράς με το αρσ. άρθρο στην αιτ. εν.) και Γκολογκάνης (UE
αφομοιωτική τροπή του g-k σε g-g) . Το προσηγ. *κολοκάν(ν)L είναι
σύνθετο με α' συνθετ. τη λ. κολο- (< επίθ. κόλος, -ον "ο κολοβός,
5
ο κολοβωμένος" ), η οποία ως α συνθετ. δηλώνει ελάττωμα η υποκορι
σμό , και το ουδ. καν(ν)ί, το "η κνήμη και ιδιαίτερα τα μακριά και
λεπτά πόδια" (υποκορ. τύπος του ουσ. κάννα, η "το καλάμι, το ραβδί")
με αναβιβασμό του τόνου στη σύνθεση (πβ. κολοκούτι, κολοχάρτι κλπ.).
1. Miklosich 120, στο λ. kljuk- ' Vasmer, REW I 576, ο'που οι σλαβ. λέξεις έχουν
την ίδια ετυμολογ. αρχή με τις λέξεις κλείς, κλείω κλπ.'Meyer, NS II 31.
2. Μπο'γχας 1 176-7.

3. HE 11 (1962) 327-8.

4. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 96.

5. Δημητράκου Λεξ., στη λ.

6. Λ. Βαγυακάκου, "Τοπωνυμία εις -άδος." Αθηνά 56 (1952) 13.
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Γκούβα, η ( zd guva'Ney.-Ντρ.-Πάπ.-Τζ.) - Γκούβες, οι
guvis* Καβ.)

(sts

Μικρό δασωμένο ύψωμα κοντά στην Αγία Τριάδα, όπου δημιουργείται
βαθούλωμα (Νεγ.)" ονομασία σπηλιάς (Ντρ.)"βρύση στα ΒΑ του Μεγ. Παπίγκου με γούβα (Πάπ.)" καταρράκτης που το νερό του πέφτει ορμητικά
επάνω στο βράχο, όπου σχηματίστηκε κοίλωμα (Τζ.)"ονομασία πηγής που
αναβλύζει μέσα από σπηλιά (Καβ.).
Το προσηγ. γούβα, η ή γκούβα, η προέρχεται από το Ησυχιανό
»
1
2
κύβη> κούβα και με ρίνωση γκούβα . Από το ελλην. το αλβαν. guvëra. .
3
Λανθασμένα ο Papahagi ανάγει τόσο το αρομ. guva όσο και το ελλην.
προσηγ. στο αλβαν. guvëra. Κατά τον Devoto και για την ιταλ. λ.cova
";η σπηλιά" η ετυμολογική αρχή πρέπει να αναζητηθεί στα ελληνικά .
Γκούμαιναε, της ( sts guminas* Νεγ.)
Τοποθεσία όπου άλλοτε σπίτι που ανήκε στην οικογ. Γκούμα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Γκούμαινα κι αυτό από το
ς

επών. Γκούμας (αλβανικής προέλευσης αντί του Ιάκωβος ) + την
ανδρών, κατάλ. -αι.να.
Γκούντλος, ο ( stun gùdlu" Τζ.)
Ονομασία δρόμου πολύ κατηφορικού και γλιστερού που χρησιμοποιόταν παλιότερα και οδηγούσε στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. γκοόντλος "η κατηφοριά//το
κατρακύλισμα" (π.χ. piri éna gùdlu "κατακύλισε") κι αυτό μεταρρηματικό ουσιαστικό από το ρ. κουτουλώ "χτυπώ με το κεφάλι" (<μεσν.
κονουλίζω "κακοποιώ, αικίζω" ή από το ουσ. κούτουλο<κούτελο< μετγν.
κότυλ-ον ) κατά το σχήμα τσουγκρώ >τσοΰγκρος, κλωτσώ >κλώτσος,
7
σαλαγώ >σάλαγος κλπ. .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι και τα Ηπειρωτικά προσηγορικά:
γκουάουλιά, τα "η κατωφέρεια", γκουαούλαρας, ο "το κατωφερικό μέρος"
ο

και γκουάουλαρέα, η "βράχος ολισθηρός και γενικά κατωφέρεια" .
1. Β. Φάβη, "Μετάθεσις και αντιμετάθεσις φθόγγων" ΛΔ 2 (194-0) 86 κεξ.
2. Meyer, EW alb. Spr. 136.

3.

Papahagi 606-7.

4. G. Devoto, Dizionario etimologico, Firenze 1968, 108.
5. Georgacas-McDonald 125.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.
7. Μ. Φιλήντα, Γραμματική της Ρωμαίικης γλώσσας, Αθήνα 1907, 4-45.
8. Μπο'γκας 1 98 και 2 16 και 83 αντίστοιχα.
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Γκούντως, (η Βρύση) της

( st vrxs ts gudus" Τζ.)

Ονομασία βρύσης που οφείλεται στο παρατσούκλι που ήταν
δοσμένο σε κάποια γυναίκα της οικογ. Μακατσάνη με έξοδα της
οποίας χτίστηκε η βρύση. Ας σημειωθεί πως το παρατσούκλι υ
πάρχει και στην Αρτσίστα. Και στα δύο χωριά όμως οι χωριανοί
δε γνωρίζουν τη σημασία της λέξης.
Το τοπν. από το θηλ. παρατσούκλι Γκούντω κι αυτό από το
αρσενικό (η λ. και ως επών.) Γκούντας με την κατάλ. θηλ.
κυρίων ονομάτων -ω. Το παρατσούκλι από το αρομ. επιθ. gundu,
2
-da "ο λιπόσαρκος, ο ισχνός" .
Γκραμπαλέσιω,η

( st grabalésu" Τσερβ.)

Τοποθεσία με χωράφια που βρίσκεται πίσω από τη θέση Τσερβαριώτικα Καλύβια στο σύνορο με το χωριό Αρτσίστα.
Το τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Γκραμπαλέσι.ω κι αυτό
από το επών. *Γκραμπάλας και την ανδρών, κατάλ. -éàu (πβ.
3
Κοντός-Κοντέσου, Σπανός-Σπανέσου κλπ. ). Το επών. *Γκραμπάλας
από το'Ηπειρωτ. προσηγ. γραβάλα, η "η τσουγκράνα του κηπουρού"
(με τις τροπές γ > g κοντά στο r και ν > b ) .
5
Πβ. και το τοπν. Γκραμπαλίτσα (Πελοπ.) .

1. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
2. Papahagi 603.
3. Μπογχας 1 445.
4. Μπόγκας 1 104, στο λ. γράβα.
5. Georgacas-McDonald 128.
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Γκρεμισίό, το (stu grimäo" Κ.Σ.).
Περιοχή με λόφους και απόκρημνες πλαγιές στις οποίες το περ
πάτημα είναι επικίνδυνο από τις χαλικαριές που βρίσκονται η μια
ύστερα από την άλλη.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. *γκρεμι.σι.ό, το, μεταρρηματικό
ουσ. από τον μέλλ. γκρεμίσω του ρήμ. γκρεμίζω + κατάλ. -ιό, ό
πως τα κάθισα> καθισιό, φεύγω> φευγιό, κοιμήσω> κοιμησιό κλπ. .
Γκρεμούτσια, η (st grimutâa" Δόλ.)
Ονομασία χωραφιών σε υψίπεδο που από τη μιά μεριά σχηματίζει
γκρεμό.
Από το ουσ. γκρεμός + την υποκορ. κατάλ. -οότσι (π.χ. παιδούτσ'
βλαχούτσ' κλπ.) < ιταλ. υποκορ. κατάλ. -uccio (-uzzo) < λατ. -uceus . Το τοπν. προήλθε από τον πληθ. γκρεμούτσια,τα
(κατάτο χω
ράφια, τα) με μεταπλασμό, αναλογικά προς τα πολλά θηλυκά σε -α.
Γκρινιάλα, η (st gririâla" Ντ.)
Τοποθεσία με μια χαλικαριά και πολύ πυκνό δάσος από πουρνά
ρια που δύσκολα μπορεί να το περάσει κανείς ακόμη κι από τα μο
νοπάτια.
Το τοπν. από το μεταρρηματικό ουσ. *γκρινιάλα, η,<ρ. γκρινιά
ζω "μεμψιμοιρώ, παραπονούμαι, φιλονικώ" + την κατάλ. -άλα,η ο
ποία έχει μεγεθυντική σημασία και σχηματίζει και μεταρρημ. ουσ.:
3
πηλαλώ-πηλάλα, κρεμώ-κρεμάλα, τρέχω-τρεχάλα, φεύγω-φευγάλα κλπ. .
Το τοπν. υποδηλώνει ή τη δυσκολία που έχει η διάβαση του πυκνού
δάσους ή κάποια παλιά φιλονικία για τη διεκδίκηση του τόπου.
Η λ. ως προσηγορική στα αρομ. grine, grane, ngrme, ngrane
5
και στα αλβ. grindje-grindja .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.-ιό" * Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 66 κεξ.' Μ. Φιληντα,
2.
3.
4.
5.

Γραμματική τη£ ρομαίικηε γλώσσας, Αθήνα 1907 479.
Battisti-Alessio 3942.
Μηνά, Μεγέθυνση 79, σημ. 2.
Papahagi 597, 594, 877, 876.
Γκίνης 142.
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ΓκρLτζαλωτή, η

( sn gridjialuti" Πάπ.)

Ονομασία οβίρας στο Βοϊδομάτη και του βράχου που είναι
πάνω από αυτή, όπου επικίνδυνο μονοπάτι.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. επίθ. γκρίζαλος "τραχύς, κακο
ί
2
τρόπος, φιλονικος" και την καταλ. -ωτος . Το Ηπειρωτ. προ
σηγορικό πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. gryzç "δαγκώνω,
ροκανίζω" gr&izy "ερίζω, τσακώνομαι" βουλγ. griza "η ανάγκη"
3
4
κλπ. απ' όπου βουλγ. grtzdél "ανώμαλος τόπος" .
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής με το επίθ γκρίζαλος πρέπει να
θεωρηθούν και τα ακόλουθα προσηγορικά από την Ήπειρο που
έχουν σχετικές με τις παραπάνω σημασίες: γκρι.τζάλα,η "η
5
γκρίνια" ,γκριτζελίνα,0 η "το εξωτερικό, το αγκαθωτό, το
καύκαλο του κάστανου" γκρίτζαβος, ο "Εύλο με πολλά στρα7
βά κλωνάρια"
και γκρίζος ή γκροίζος, ο "το σκληρό μέρος
ο

του δαδιού, ο ρόζος" .

9
Πβ. επίσης και τα τοπν. Γκριζάλες, αι (Κόνιτσα)
και Γκριζι,άλες, οι (Φορτώσι) "κρημνώδης τοποθεσία σχεδόν απρόσιτη"
Γλ£στρος, ο (stu γΙίετ-Γμ" Βιτσκ.)
Μονοπάτι στη χαράδρα του Βίκου που οδηγεί προς την εκκλησία
της Παναγίας δίπλα στις πηγές του Βοϊδομάτη.
1. Στεργιοπουλου, Συμβολή 132' Λαζάνη, Κατσονοχ. Ι 1060.
2. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 373, 446, 550.
3. Berneker 359' Miklosich 80.
4·. Vasmer 28, λ. Γκρυζάλες.
5. Μπο'γκας 1 100.
6. Μπόγκας 2 17.
7. Μπο'γκας 2 118.
8. Μπογκας 1 100' ο Λαμπρίδης (Μελετήματα, Ζαγορ. Α') ερμηνεύει το τοπν.
Γχριζιάλα

ως "υψηλην εκ ξύλων πυράν, ην ανάπτουσαν περί λύχνων αφάς

των απο'κρεων, κυριολεκτικώς δ'όζος μέγας".
9. Στεργιοπουλου, Συμβολή

132' Vasmer 28.

10, Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 1060.
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Το τοπν. από το προσηγ ,γλίστρος ,μεταρρ.ουσ.του ρήιι. γλι2
στρώσύμφωνα με τα βροντώ > βρόντος/ πηοώ > πήδος, χωρώ > χώρος κλπ.
ή από το γλίστρος,μεγεθυντικό του θηλ. παροξύτονου γλιστρά +
μεγεθ. κατάλ. -ος σύμφωνα με τα βρόμα> βρόμος, γκλίτσα> γκλίτσος κλπ.
Γλυκονέρι, το (stu ylikunér" Πάπ.)
Τοποθεσία στο Βοϊδομάτη με πηγή, όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, κάθε Πρωτομαγιά συγκεντρώνονταν πολλοί άρρωστοι από τα γύ
ρο χωριά και. λούζονταν στα νερά της πηγής που τα θεωρούσαν ια
ματικά. Άφηναν μάλιστα εκεί και τα παλιά ρούχα τους και ντύνον
ταν με καινούρια. Η ονομασία της τοποθεσίας από το ότι τα νερά
κυλούν ήσυχα, "γλυκά".
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. γλυκό και το ουσ. νερό (και
-νέρι στη σύνθεση).
Γομαρόραχη, η (st γυπίαΓόΓβχ" Τσεπ. )
Σύνθετο τοπν. από τα κοινά NE ουσ. γομάρι (< γόμος) + ράχη.
Η λέξη γομάρι στη σύνθεση, όπως και η ταυτόσημη γαϊδούρι τόσο
στα προσηγορικά (πΛχ. γουμαράγκαθο, γαϊδαράγκαθο, γαϊδαραγγουριά, γαϊδουρόσφακα, γαϊδουράνθρωπος, γαϊδουροαφάνα κλπ. ) όσο
και στα τοπν. δηλώνει: 1) εμφάνιση (αλλά και φέρσιμο, πράξη στα
προσηγ.) που ταιριάζουν σε γάιδαρο και 2) μεγέθυνση ή επίταση.
Βλ. και τοπν. Γαϊδουρόραχη (Ε.Ε.).
Γόνατα, τα (sta γónata* Βραδ.)
Τοποθεσία στον Πλόσκο όπου οι βράχοι σχηματίζουν δύο προεξο
χές σαν γόνατα ανθρώπινων ποδιών.
Από το κοινό NE γόνατο, το.
Γοργό, το (stu γυΓγόΓ"Φλ.)
Ονομασία χαλικαριάς στην πλαγιά βουνού.
Το τοπν. είναι δυνατό να προέρχεται: 1) από ηχοποίηση (από

1.

Στην περυοχη του Αμβρακικού "με το όνομα αυτό είναι γνωστό μεγάλο υδρόβιο
πτηνό.

2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -οε.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 57.
4.

Δημητράκου, Λεξ., στιε λ.
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τον ήχο γόρ-γόρ που κάνουν οι πέτρες κατρακυλώντας στη χαλικαριά). Πβ. επίσης κι άλλες ηχοποιημένες λέξεις στην Ήπειρο από
τον ήχο γούρ-γούρ: γουργούρα, η "η περιστροφική κίνηση", γουργουλίοιο, το "ο ναργιλές", γουργάρες, οι "οι μελισσουργοί" . 2)
από το επίθ. γο(υ)ργός, οπότε δηλώνει την ταχύτητα με την οποία
κατρακυλούν οι πέτρες. Πιθανότερη είναι η πρώτη ετυμολογία, γι
ατί οι κάτοικοι του χωριού προφέρουν το τοπν. με ένα r στο τέλος
που μόλις ακούγεται.
Γούναρη, του (st γύηαΓ' Ντομπρ. - Πέτρ.)
Τμήμα δασωμένης περιοχής (Ντομπρ.)* ονομασία συνοικισμού
(Πέτρ.). Και στα δύο χωριά, όπου εμφανίζονται τα τοπν.,δεν υπάρ
χει σήμερα το επών. Γούναρης.
Το τοπν. είναι κυριώνυμο από το επών. Γούναρης κι αυτό από
2
3
το γουνάρης ( γούνα + κατάλ. -άρηε) με αναβιβασμό του τόνου .
4
Το ουσ. γούνα από το μεσν. λατ. gunna απ"όπου τα ιταλ. gonna,
gonnella "γυναικεία φούστα", γαλλ. gonnelle κλπ.5 , ενώ από το ελ~
ην. προσηγ. το αλβ. gunë, ρουμ. gunä και το σλαβ. guna .
Γουρίτσα, η (st γμΓχ-^α' Τσερβ. )
Ονομασία δύο υψωμάτων που είναι έτσι διαμορφωμένα,ώστε στη
μέση σχηματίζουν ένα κοίλωμα.
Το τοπν. απο το προσηγορ. γουρίτσα, η "μικρό κοίλωμα"7<γουρά
+ υποκορ. κατάλ. -ίτσα. Το προσηγ. γούρα από το κοινό NE γούρνα
ο

(< μεσν. γούρνα< αρχ. γρώνη "κοίλωμα") με αποβολή του n στο σύ
μπλεγμα m : π.χ. ρίθια< ορνίθια,σκεπάρι < σκεπάρνι ,στέρα<στέρνακλπΓ>
Γούρνα η Φιλονικούμενη, η (st γύιτηα t filunkumin* Βραδ.)
ιΜεγάλο κοίλωμα που μάζευε νερό στα σύνορα των κοινοτικών πε1.

Μπόγχας 1 1 0 4 .

2.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λ ε ξ . ,

3.

Μηνά, Μεγέθυνση 1 8 8 , σημ. 8 '

4.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λ ε ξ . ,

5.

Meyer-Lübke, αριθμ.

6.

Berneker 363.

στη λ.
Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , ΓλωσσολογυΜαύ Έρευνας 1 Η44.

στη λ.
3919.

7. Μπογχας 1 104, λ. γούρνα.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
9. Μηνά,Πωγώνι 201' το ίδιο φαινόμενο ερμηνεύεται ωε τροπή του rn>rr>xs στα
αλβανικά: πχ. βουλγ. gornica> aAß.garitse, cornuta> kernte κλπ. (Vasraer,
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ριοχών Βραδέτου και Τσεπελόβου που ήταν "το μήλο της έριδος" α
νάμεσα στις δύο κοινότητες.
Το α' μέρος
από το M O L V Ó NE γούρνα , ενώ το β'παθητική με
τοχή σε -ούμενος του ρ. φιλονικώ σύμφωνα με τα πρέπω-πρεπούμε2
νος, πλέω-πλεούμενο, έχω-εχούμενο£ κλπ. .
Γούρνες, οι (sts vurnis" Βραδ.)
Τοποθεσία, όπου μικρά χωράφια με κοιλώματα.
Βλ. προηγούμενο τοπν.
Γούρνη, η Βρύση (st vris γύπι" Βραδ.)
Ονομασία βρύσης που βρίσκεται χαμηλότερα από την τοποθ. Γούρ
νες (γύπιίΞ) της οποίας το νερό χύνεται σε ξύλινη γούρνα.
Η ονομασία της βρύσης ίσως οφείλεται στη γενικότερη ονομασία
της περιοχής: Βρύση (που είναι) στις Γούρνες-* Βρύα" Γούρνι.ς ή
3
σε επών. Γούρνης (και Γούρνας) . Βλ. και προηγούμενο τοπν. Γούρ
νες, οι.
Γουρουνομάντρι, το (stu γηίΓΗίπιβηαΓ ή γιΐΓπυιιιάηαΓ" Καμν.)
Τοποθεσία μέσα στο δάσος όπου μαζεύονταν αγριογούρουνα. Το
τοπν. από το σύνθετο προσηγορικό γουρουνομάντρι που σχηματίζε
ται με α'συνθ. την κοινή NE λ. γουρούνι και β' την επίσης κοινή
NE λ. μαντρί< (μεσν. μανδρίν< μανδρίον, υποκορ. του αρχ. μάνδρα ),
λέξη που χρησιμοποιείται ως β'συνθετικό σε πολλά σύνθετα προση
γορικά: αλογομάντρι,, γελαοομάντρι, γιδομάντρι, λιθομάντρι, γαλα»
5
ρομάντρι, μελισσομαντρι κλπ.. 0 β'τύπος του τοπν. ^urnumândr)
με μετάθεση του r.
Γουρουνομούρσια, τα (sta γυ.ΓπιιπιύΓ§3° A.M.)
Τοποθεσία με μιά γούρνα όπου πήγαιναν και κυλιόνταν τα αγριο
γούρουνα.
Το τοπν. σύνθετο από τη λ. γουρούνι (και γουρουνο-στη σύνθε-

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.

2.

Γ. Χατζιδάκη, ΓλωσσολογικοίΈρευναι

3.

ΟΤΕ Αθ.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,

5.

Γ. Κουρμούλη, Αντίστροφου Αεξιχόν ττ\ς Νέαε Ελληνικής, Αθ. 1967, 181.

2 491-2.

στη λ.
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ση) και τη λ. μουρσί, το "η λακκούβα"

με αναβιβασμό του τόνου

στη σύνθεση. Το LO LO τοτιν. με τον τύπο Γουρνομούρσι αναφέρεται
κι από το Αηδονοχώρι

(Κόνιτσα) ως "γούρνα με νερό, εις ην πηγαί2
νουν τα γουρούνια και λουτσίζονται" . Πβ. επίσης τοπν. Λυκομούρσυα, τα από τα Κατσανοχώρια .
Γράβα, η (st vrâva" Ντ.-Σκ.-Τσερν.)
Τοποθεσία με ουο-τρεις λακκούλες (Ντ.)" βαθουλωτός τόπος με
βράχους που έχουν κοιλώματα

(Σκ.)" τοποθεσία με βαθουλώματα

(Τσερν.).
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. γράβα, η "ρωγμή, κοιλότητα, όρμος, χαράδρα, σπηλιά", λέξη η οποία συναντιέται ως προση
γορική εκτός από την Ήπειρο και στην Εύβοια, Ζάκυνθο, Ιθάκη,
Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξούς, Τσακωνιά κλπ. και προέρχεται από το
μετγν. ουσ. γράβα κι αυτό από το Ησυχιανό γραβάν' σκαφίον* βό4
5
θρον

που διορθώνεται σε γράβαν" σκαψίον, βόθρον .

Ως τοπν. η λέ£η συναντιέται, εκτός από την Ήπειρο, στην Α τ 
τική, στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στη Στ. Ελλάδα, στην Τσακωνιά
7
8
και στην Κάτω Ιταλία . Βλ. και τοπν. Γριάβα στα Ξ.Αρ. .
1.

Για τη λ. μουρσί, το, υποχορ. του μουρσα, η βλ. στα τοπν. Μούρσα (η),
Μουρσες (οι), Μουρσιά (τα) στα Ε.Ε.

2.

Στεργϋοποΰλου, Κόνυτσα ΗΧ 9 236.

3.

Λαζάνη, Κατσανοχ. II 1029.

4.

Δ. Βαγυακάκου,"Τοπωνΰμ ια και ονο'ματατης νήσου Ιθάκης." Αθηνά 64(1960 J 149-150.

5.

Μιχ. Δε'φνερ, Λεξικον της Τσακωνικής διαλέκτου, εν Αθήναις 1923 88.

6.

Βαγιακάκος, ο.π.' Μπούκας 1 120.

7.

Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 131,ο οποίος παράγει το τοπν. Grava από" το Ιίσυχια^ό
γραβάν.

8.

Περισσότερα για τη λ. βλ. στο Georgacas, Beiträge I 360-1.
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Γρεβενίτι,, το

(stu yrivinit)

Ενα από τα χωριά του βλαχόφωνου Ζαγορίου κτισμένο πίσω από το
βουνό Τούφα. Το εθνικό Yrivintâts (=Γρεβενιτάτης), Yrivintâtsa
(=Γρεβενιτάτισσα). Σύμφωνα με τον Weigand (Aromunen I 147 )διαπιστώνεται τόσο στα ήθη,στα έ9ιμα και στις στολές των γυναικών όσο
κοιι στην αρομ.γλώσσα του χωριού έντονη crlaßuai επίδραση.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. γρεβενό (πβ. και το σύνθετο γρε1
2
μπανότοπος) "βράχος" (Πελοπ.) ή το γρέβενα "βράχος" (πβ. και γρέμπανος, ο "βράχος"
και γράμπανα "οι απότομοι βράχοι" ) και την
κατάλ. -ίτης (πβ. τα πετρίτης, αγκαθίτης, ασφενδαμνίτης, δενδρίτης
κλπ.) 5 με μεταπλασμό κατά το σχήμα st(u) yrivinit (i) > tu yrivinitd)
Τα παραπάνω προσηγ. πρέπει να σχετιστούν με το σλαβ. grebanB "πλαγιά
βουνού, βράχος" .
7
Πβ. και το τοπν. Γρεβενι,της "ονομασία ποταμού" και τα ίδιας
ετυμολ. αρχής Γρεβενή (Κόνιτσα), Γρεβενόν (Φθιώτις-Αχαϊα), Γρεμπενή
(Μεσσην.), Γρεβενά, Γρεβενι,σκά, (Θεσ/νίκη), το βουλγ. Greben, τα
ο

σερβοκρ. Greben, Gebenac, Grebenk, το σλαβ. Grebenc και τα ρουμαν.
9
Grebänoaga, Grebänoasa, Grebänul, GrebenaÇ, Grebenele, Grebeni κλπ. .

1. Meyer, NS II 24' Vasmer 204.
2. Stadtmüller, Προβλήματα 159.
3. Somavera 87.
4. Meyer, d.π.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.' Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 102-103.
6. Miklosich 76-77, στο λ. greb-' Georgakas, Beiträge I 461" Popovié 162'
Stadtmüller, ο'.π.' Vasmer 30, 104, 133, 181.
7. Χατςηγάκη, Ασπροπόταμο 45.
8. Vasmer 30, 181, 204' Georgakas, Beiträge I 461.
9. lordan, Topon. romîn. 27-28.
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Γρεντάρια, τα

( sta Yrindârya" ΣΗ.)

Τοποθεσία επικλινής που μοιάζει με γρεντές σκεπής. Παλιότερα
υπήρχαν εκεί αμπέλια και δάσος.
Το τοπν. προέρχεται από τα Ηπειρωτ. προσηγ. γρεναά, η ή
γρέντα, η "η ξύλινη δοκός" και την κατάλ. -άρι, η οποία δηλώ. 2.
νει τον τόπο οπού υπάρχει κάτι
Τα Ηπειρωτ. ουσ. προέρχονται από το σλαβ. grçda "το δοκάρι//
η πρασιά, η ξέρα" απ' όπου το αρομ. grénda "χοντρό Εύλο" και
το ρουμ. grindä "το δοκάρι" .
Γρηγοράτικα, τα

( sta yriYurâtka" I.)

Περιοχή με χωράφια.
Κυριώνυμο τοπν. από το βαφτ. Γρηγόρης + την επιθετ. κατάλ.
-άτι,κος.
Γριάς, τα Δάχτυλα τηε

( sta δάχία ts yriâs" Δόλ.)

Ονομασία θέσης μέσα στην ευρύτερη θέση Κουρί, όπου υψώνεται
βράχος λίγο ψηλότεροςαπό τα ψηλότερα δέντρα, σε μια σπηλιά του
οποίου υπάρχουν 4-5 εσοχές που μοιάζουν με αποτυπώματα δακτύλων.
Η παράδοση τα αποδίδει σε γριά ασκήτρια που ζούσε εκεί.
Από το ουσ. δάχτυλο, το με αποβολή του t στο συμφ. σύμπλεγμα
Xtl (βλ. Εισαγωγή 1.314VB2 δ) και το ουσ. γριά, η.
1. Μπόγκας 1 105' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Με την κατάλ. αυτή πρέπει να θεωρη'σουμε ότι σχηματίζονται και τα προσηγ.
γλωσσάρι, δηλ. το βιβλίο όπου ερμηνεύονται οι "γλώσσες" , τροπάρι (<τρό«ος,

"μουσικός η'χος") κλπ.

3. Miklosich 77-78* Vasmer 30.
4. Papahagi 595.
5. Κοτολουλης 224.
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Γύφτικα, τα (sta yiftka" Ντ.-Φλ.)
Ετσι ονομαζόταν και εξακολουθεί να ονομάζεται η συνοικία
όπου παλιότερα έμεναν οι γύφτοι (Ντ.)' ονομασία της συνοικίας
των γύφτων σιδεράδων του χωριού (Φλ.).
Γυφτοκάλυβα, τα (sta Y'iftukâïva" Bpaö.).
0 συνοικισμός όπου έμεναν οι γύφτοι.
Για τα σύνθετα με α'συνθετικό τη λ. γύφτος
φτόκαμπος.

βλ στο τοπν. Γυ-

Γυφτοκάμινο, το (stu γ'if tukâminu* Στ.)
βέση με καμίνι όπου δούλευε οικογένεια γύφτων. Για τους γύ
φτους και τις συνήθειες τους βλ. Π. Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία"
HE 18 (1969) 53 κεξ.
Γυφτόκαμπος/ ο (stu γ'ί:Ε tókambu" Σκ.)
Ονομασία μικρού οροπεδίου προς Β του Σκαμνελίου.
Κατά τη γνώμη μας το α'συνθετικό του τοπν. (Γύφτα^- χρησιμο
ποιείται εδώ με τη μεταφορική σημασία της λ. γύφτος,δηλ. "ανα
ξιοπρεπής, ευτελής, μικρός, κατώτερος σε απόδοση" σημασία που
έχει η λ. ως α'συνθετικό στις λ. γυφτουτσύιΛ'οου "είδος μικράς
τσιμπίδας του χρυσικού" γυφτόσπ'του, γυφτουκάλ'βου, γνχρτουφάσ'λα
2
"φασολιά κατώτερης ποιότητας" κλπ. . Φυσικά δεν μπορεί να αποκλει
στεί η σύνδεση του τοπν. με κάποιο γεγονός που αφορούσε γύφτους
παρόλο που στα γειτονικά χωριά (Σκαμνέλι, ϊσεπέλοβο, Ντομπρίνοβο) δε σώζεται ανάμνηση κάποιου επεισοδίου με γύφτους που
θα
μπορούσε να συντελέσει στην ονομασία του τόπου, ή με το χρώμα
της περιοχής (πβ. το προσηγ. γυφτουλίθαρου "άσπρο λιθάρι με σταχτιες προσμίξεις .
Γιχρτοχκλΐίοιι, το (stu γ'ίίΐϋ^ίΞ* Νεγ.)
Εικόνισμα στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των Νεγάδων,του
Τσεπελόβου και των Φραγκάδων. Η παράδοση αναφέρει ότι στο μέρος
αυτό βρέθηκε νεκρός και θάφτηκε ένας γύφτος.
1.

Αναγνωστόπουλου, Συμβολή 90' Μπόγκας 1 108' πβ. καυ Ααμπρίδου, Αγαθοεργηματα 10, ο'που ο Γυφτόκαμπος χαρακτηρίζεται ως"τόιος όλως άγονος"

2.

Μπόγκας 1 108.

3.

Μπόγκας ό.π.
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( st y'iftuklisâ* Καμν.)

Γυφτοκκλησιά, η

Εκκλησάκι, όπου σύχναζαν οι γύφτοι.
Γυφτοκούκουλο, το

( stu y'iftukukulu' Βιτσκ.)

Συνοικία του χωριού κάτω από ένα βράχο, όπου είχαν τα σπίτια
τους οι γύφτοι.
Το τοπν. σύνθετο από τα γύφτος + κουκούλι- (βλ. τοπν. Κουκούλι.,
το στα Ε.Λ.).
( st y'if tukrémas" Νεγ . )

Γυφτοκρεμαση, η

Τοποθεσία πάνω από τη Βαλκάνη, όπου δάσος με μεγάλα δέντρα.
Εκεί ένας γύφτος βίασε μια κοπέλα και οι άρχοντες του χωριού α
ποφάσισαν να τον κρεμάσουν εκεί.
Από το ουσ. γύφτος + ουσ. κρέμαση, η "η ενέργεια του κρεμάν".
Η λ. έχει επίσης τη σημασία "κατωφερής τόπος απ' όπου πέφτει
-ni

ορμητικά νερό
Γυφτόλακκος, ο

.
( stu Y'iftólaku* Καβ . )

Ονομασία λάκκου κοντά στο χωριό, όπου τα καλύβια των γύφτων.

Λαδιές/ οι-

( sts δβδγ'έΞ- Πάπ.)

Τοποθεσία με πεύκα απ' όπου βγαίνει το δαδί.
Φυτώνυμο τοπν. από το ουσ. δαδιά, η < δαδί (< δαδίν< δαδίον,
2
υποκορ. του ουσ. δας ), και τη δηλωτική φυτών κατάλ. -ta (< αρχ.
3
-έα) . Πβ. και το προσηγ. δαδέα, η "το πεύκο" από τη Βόρεια Η4
πείρο (Δρυμαδες) .
Δαλέσως, της ( sts ôalésus" Δόλ.)
Χωράφι ιδιοκτησία κάποιας Δαλέσως.
1. Δημητράκου, Λεξ. στη λ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Ανδριώτη, ο.π. στο λ. -υό.
4. Μπογκας 2 83.
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Το τοπν. είναι
κυριών, από το ανδρών. Δαλέσιω κι αυτό
από το επών. Δάλας ( < αλβ. dhallë'-a "το ξυνόγαλο"1 απ'
οπού και τα αρομ. Sala και dala και το Ηπειρωτ. ντάλα, η
3
"η κορυφή, το αφρόγαλα" ) και την ανδρών, κατάλ. -έσου
(=éèu) . Από το ανδρών, (ôalééu) το μήτρων, επών. Δαλέσης .
Πβ. και το ελλην. αρχής ταυτόσημο προς το Δάλας επών. Ξυ7
νόγαλος .
Δαμασκηνιά, η

( st oamasknä" Αρτσ.)

βέση όπου οι παλιότεροι θυμούνται μια δαμασκηνιά.
Φυτώνυμο τοπν. από το ουσ. δαμασκηνιά κι αυτό από το
ουσ. δαμάσκηνο, το "ο καρπός του δέντρου" (<δαμασκηνόν με
αναβιβασμο του τόνου <Δαμασκός 8) και τη δηλωτική φυτών κατάλ.
-ιά.
Δασκαλ ί νας, τη ε

( sts ôaskalinas' Νεγ.)

Ονομασία μεγάλου χωραφιού ανατολικά του χωριού.
Το τοπν. είτε από το ανδρών. Δασκαλίνα ( < επών. Δάσκαλος και Δασκάλου
+ την ανδρών, κατάλ. -ίνα ) ή από το
προσηγορ. δασκαλίνα, "η γυναίκα του δάσκαλου"(< επαγγελμα
τικό δάσκαλος + την κατάλ. -ίνα).
1. Γχινης 101* Meyer, EW alb. Spr. 83.
2. Papahagi 512, 457.
3. Μπο'γχας 2 159.
4. Βλ. ΜπογΜας 1 445 ο'που Κουντέσ'ου (<Κοντός), Σπανεσ'ου (<Σπανός),
Γεωργαλέσ'ου (< Γεωργαλάε), Σταματέσ'ου (<Σταμάτης).
5. Βλ. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
6. Κατά τον Τριανταφυλλίδη (80) το επών. απο' το αρομ. dalä.
7. ΟΤΕ Αθ.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Κριαρά, Αεξ. , στη λ.
9. ΟΤΕ Αθ.
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Δάσκαλου, του

( st ôâskal' A.M.)

Ονομασία χωραφιού. Βλ. προηγούμενο τοπν.
Δεκατιστάδες, οι

( sts ôikatstàôis" Φλ.)

Τοποθεσία όπου κάθονταν OL υπάλληλου για την είσπραξη του
φόρου της δεκάτης.
Το τοπν. από το προσηγ. δεκατυστής "ο συλλέγων τον φόρον
της δεκάτης" KL αυτό από το ρ. δεκατύζω "λαμβάνω το δέκατον"
( < δέκατο + κατάλ. -ύζω) σύμφωνα με τα συντονίζω-συντονιστής,
εναρμονίζω-εναρμονι,στής, καπνίζω-καπνι-στής κλπ.
Δέματα, ta

( sta ôémata" Βιτσκ.)

Ονομασία επικλινούς περιοχής με μικρά χωράφια και κήπους.
2
Το τοπν. από το κοινό NE δέμα ( <δέω + κατάλ. -μα) , λέξη
που στο Ζαγόρι έχει τις σημασίες: 1. "τα οριζόντια καδρόνια
που για λόγους αντισεισμικούς παρεμβάλλονται στο χτίσιμο
3
του πέτρινου τοίχου" και 2. "οι τοίχοι που φτιάχνονται σε
καταχρερικά χωράφια για να συγκρατήσουν το χώμα και την κοπριά
από το νερό της βροχής".

1. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.
3. Μπόγκας 1 110' με αυτή τη σημασία η λ. γνωστή και στα αρομοΰνικα
(Papahagi 513).
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Το τ ο π ν . από τη β ' σ η μ α σ ί α . Πβ. κ α ι τ ο π ν . Δέματα, τα στο Πωγωνι 1.
Δεμάτι, το (stu ôimât)
Ονομασία χωριού του Ζαγορίου στο ΝΑ άκρο της περιοχής του.
Ο κάτοικος ôimatâts και ôimatâtsa (=Δεματάτης, Δεματάτισσα).
ο

Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Δεμάτης (<6εμάτυ) . Δεν είναι
απίθανη πάντως η προέλευση του τοπν. από το αλβ. κύριο όνομα
3
. ,
Demat (και Dem απ οπού και τα ελλην. επών. NTéuog και Δέμος
με λόγιο εξελληνισμό). Το αλβ. κύριο όνομα Demat από το αλβ.
dem (και έναρθρα dem-i "το μοσχάρι") + την αλβ. κατάλ. -at με
την οποία σχηματίζονται εθνικά, αλλά και ονόματα που δηλώνουν
4
(
το γένος, την πατριά . Ας σημειωθεί η έντονη αλβανική επίδρα
ση στα τοπν. της περιοχής.
Δέντρα, τα (sta ôéndra" Βραδ.)
Περιοχή δασωμένη με διάφορα δέντρα, όπως γράβια, μεραντζιές, οξιές, σφεντάμια κλπ.
Η λ. εδώ 6ε δηλώνει το κατεξοχήν δέντρο της περιοχής, δηλ.,
τη βαλανιδιά, αλλά χρησιμοποιείται με την κοινή NE σημασία
για να διαστείλει το δασωμένο αυτό μέρος από τη γύρο γυμνή πε
ριοχή.
Δέντρα,τα Τρία (sta tria ôéndra)
Με το τοπν. είναι γνωστές τρεις θέσεις: α) στα σύνορα των
χωριών Σκαμνέλι και Νεγάδες β) στα σύνορα των χωριών Διασκοβέτσι και Στολοβό και γ) στο χωριό Κάτω Σουδενά, θέσεις που χα
ρακτηρίζονται (ή χαρακτηρίζονταν) από την ύπαρξη του κατεξοχήν
, 5.
δέντρου στο Ζαγόρι, δηλ. της βαλανιδιάς
1.

Παπαχαρίση, Πωγώνι 170.

2. Αντιχάρισμα 172.
3. Φουρίκη, Αττική 171.
4.

Φουρίκη, Αττική ο.π.

5. Για τα αριθμητικά στο σχηματισμό τοπν. βλ. Δ. Βαγιακάκου, "Τα αριθμητι
κά εις τον σχηματισμόν τοπωνυμίων και ονομάτων εν τη αρχαία, βυζαντινή'
και νεωτέρα ελληνική* γλώσση. " Αθηνά 71 (1969-70) 387-4Η0.
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Δέση, η (st ôes" Βιτσκ.-Νεγ.)
Τοποθεσία στο Βοϊδομάτη, όπου καταλήγει ένας Εερόλακκος
(Βιτσκ.)· ονομασία θέσης κοντά στο ποτάμι όπου αρχίζει το αυλά
κι του μύλου" εκεί δημιουργείται ένα φράγμα και έτσι "δένεται",
"πιάνεται" το νερό του ποταμού που, αλλάζοντας πορεία, οδηγεί
ται με αυλάκι στο μύλο (Νεγ.).
Από το κοινό NE δέση <αρχ. ôé-aiQ< δέω . Η λ. ως δάνειο και
2
στα αρομουνικα .
Δέσης, ο Λάκκος (stu lâku ôes" Λεσν.)
Θέση στο ποτάμι, όπου "δένουν" το νερό για να το οδηγήσουν
στο λάκκο του μύλου.
Δεσπότη, του (st ôispot" Καλ.)
Ονομασία βρύσης.
Ο Λαμπρίδης 3 αναφέρει για την παραπάνω βρύση: "Την κρηνην,
Βρύσιν του Δεσπότου επιλεγομένην, μετά σπουδαίου υδραγωγείου
ωκοδόμησαν (1763) διά γρ. 3500 οι τιτουλάριοι επίσκοποι Θεόφι
λος και Πα'ίσιος θείος και αδελφιδούς".
Το τοπν. από το προσηγ. δεσπότης, ο.
Δεσπότη, ο Λαιμός του (stu limò t ôispot" Καμν.)
Περιοχή όπου υπήρχε χωράφι που ανήκε στην οικογ. Δεσπότη.
Το περΐ(ορ. τοπν. από το κοινό NE λαι,μός, ο (βλ.σχετικό τοπν.
4
στα ΕΕ) και το έπων. Δεσπότης .
Δημάκου, του (st ôimâk" Καλ.)
Ονομασία βρύσης#πιθανώς από εκείνον που χρηματοδότησε την
κατασκευή της.
5
Κυριωνυμο τ ο π ν . απο το επών. Δημάκος κ ι αυτό από τ ο βαφτ.

1.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λεξ. , στη λ."

Μπόγκας 1 1 1 1 .

2 .

P a p a h a g i 513 .

3.

Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Αγαθοεργηματα Β'

4.

Γ ι α το επών. Δ ε σ π ό τ η ς , τ ι ς παραλλαγές του κ α ι την προέλευση τ ο υ ς

97.
βλ.

Δ ι κ . Β α γ ι α κ ά κ ο υ , " Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ώ ν τ ί ν ω ν επωνύμων ε τ υ μ ο λ ο γ ί α . " Αθηνά 70
( 1 9 6 8 ) 148
5.

ΟΤΕ Αθ.'

κεξ.

ΟΤΕ θεσσ.

- 142 Δήμος (<Δημήτριος ) + την υποκορ. κατάλ. -άκος .
Δημάνου, α

( aôimânu* Λεσν.)

Ονομασία ράχης από κάποιον Δημάνο, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Δημάνος και την αρομ. πρόθ. a
"εις". Το επών. Δημάνος από το βαφτ. (η λ. και ως επών.) Δήμας
3
(<Δημος< Δημήτριος ) και την κατάλ. -άνος σύμφωνα με τα Αθανα4
σιάνος, Γεωργάνος, Κωστάνος κλπ. . Πβ. και τα επών. Δημάνης, Δη5
μανάκης . Το Δήμας και στα βουλγ. ως βαφτ. με τον τύπο Dima (χαϊg
δευτικό των Dimitru< Dumitru) και στα ρουμ. ως επών. Dima .
Δη μη τράκα L νας , της

( sts oimiträk'inas * Νεγ . )

Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου άλλοτε υπήρχε το αρχοντικό του
Δημητρίου Τσαταλόπουλου.
Το τοπν. από το ανδρών. Δημητράκαινα κι αυτό από το βαφτ. Δημη
τράκης (< Δημήτρης + υποκορ. κατάλ. -άκης) και την ανδρωνυμ. κατά/
-αυνα.
Διακόπια, τα ( sta oY'akópx'a" Αρτα.)
Ονομασία χωραφιών σε πρανές που διασχίζονται κυρίως από δύο λαγ
κάδια.
Το τοπν. από το προσηγ. διακόπι, το, μεταρρηματικό ουσ. από το
ρ. διακόπτω "κόπτω εις δύο μέρη, κόπτω την συνάφειαν, την συνέχει7
αν" σύμφωνα με τα δοκιμάζω> δοκίμι, βλογώ> βλόγι., γκαστρώνω>γχά, δ
στρι, κυνηγώ > κυνήγι, κλπ. .
Η λ. συναντιέται συχνά ως τοπν. με τους τύπους: Διακόπι "στενή
9
τοποθεσία" (Κόνιτσα) , Διακόπι "τοπικό όνομα του Χαράδρου ποταμού"
1. Μπο'γκας 1 4-33' Μποΰτουρας 62.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -άκος' Μηνά, Μεγέθυνση 72, οπού λεπτομέρειες
για την προέλευση, τις γνώμες που έχουν διατυπωθευ, όπως και για τον υπο
κοριστικό' η' μεγεθυντικό' χαραχτη'ρα της κατάληξης.
3. Τριανταφυλλίδης 17.

4. Σταμνο'πουλος 207.

5. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.

6. Pugcariu 47.

7. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
8. Φιλήντα, Γλωσσογν. 3 76-77.
9. Στεργιοπουλου, Κόνιτσα ΗΧ 9 238.
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3
(Αττ.) και Διακόπι (Μαγνησία) , Διακόπι (Γορτυνία) Ελασσ. )και
Διακόττια "εκ του εδάφους, όπερ φαίνεται αποτόμως διακοπτόμενον" .
Διαμαντή, το Ασχηταρειό του

(st askitaryö t öyamand" Λεσν.)

Για τη λ. ασκηταρειό βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.
Ως προς το βαφτ. και επών. Διαμαντής αυτό δεν πρέπει να προήλθε
κατευθείαν από το προσηγ. διαμάντι (<ιταλ. diamante<ó<|>. λατ.αϊαπιαΒ
5
< ελλ. α-5άμας ) , αλλά από το βαφτ. Αδαμάντιος, >*Δαμάντης ( με απο
βολή του αρχικού α- όπως π.χ. Αλέκος> Λέκος, Αριστεί6ης> Ριστείδης,
Αλέξιος> Λέτσιος, Αγγελική> Γκέλου κλπ. ) > Διαμαντής με ανάπτυξη j
αναλογικά προς τη λ. διαμάντι.
Διαμαντή το Μνήμα, του ( st ôy'amând tu mnima" Τσερβ. )
Τοποθεσία στο σύνορο των χωριών Τσερβάρι και Αρτσίστα, όπου, σύμ
φωνα με την παράδοση, σκοτώθηκε και θάφτηκε ο ληστής Διαμαντής.
Διαμαντοστύλαινας, της

( sts ôyàmandustilinas" Βίτσ.)

Το τελευταίο σπίτι της Κάτω Βίτσας" πβ. και την παροιμ. φράση"
apu ts ôyamandustilinas os ts bulbus (=από της Διαμαντοστύλαινας,
ενν. το σπίτι, ως της Μπουλμπως) , δηλ. από το τελευταίο άκρο της Κά
τω Βίτσας προς τα κάτω μέχρι το τελευταίο άκρο του Μονοδενδρίου προς
τα πάνω. Το επών. Στύλος υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριώνυμο ή από το βαφτ. + επών. Αδαμάντιος Στύλος + την
ανδρωνυμική κατάλ. -αινα ή από το επών. Στύλος + την ανδρ. κατάλ.
-αινα> Στύλαινα και το θηλ. βαφτ. Διαμάντω.
Αιάρραχα, τα

( sta

δγ'ό^χα' Τσερβ.)

Ονομασία της πλαγιάς του βουνού που κατηφορίζει από το χωριό Τσερ
βάρι μέχρι το Καλπάκι.
Από το προσηγ. διάρραχο(ν), το "η κατά την κορυφήν εκτεινομένη
8
9
πλαγιά" ή "η κορυφή ράχης βουνού ή λόφου" .
1. Σαρρη', Αττική 136.

2. Αθηνά 43 (1931) 100.

3. Ευ. Σκουβαρά, Ολυμπιώτισσα , Αθήναι 1967 455.
4. Κ. Ηλιοπούλου. "Το τοιωνυμικο'ν της Ηλείας." Αθηνά 52(1948) 196.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
7. Σάρρου, Βίτσα 194.
9. Μπόγκας 1 113 .

6. Μπο'γκας 1 443

κεξ.' Μπουτουρας 144.

8. Δημητράκου, Αεξ. , στη λ.
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Δίκόρφο, το (stu ôikurfu* Τζ.)
Νεότερη ονομασία του χωριού Τζοντίλα (βλ.τοπν. στα Β.Σ. )
Δίλακκα, τα (sta ôilaka" Δόλ.)
Ονομασία τοποθεσίας από την ύπαρξη εκεί ενός ρέματος και ε
νός ξερόλακκου.
Δίλακκος, ο (stu ôilaku" Διασκ.-Τσερν.)
Το σημείο όπου σμίγουν δύο λάκκοι που ξεκινούν από το χωριό
(Λιασκ.)" σημερινή ονομασία του συνοικισμού Σέσι, όπου ενώνον
ται δύο λάκκοι (Τσερν.)
Δίλόφο, το (stu ôi'lufu' Σοπ.).
Νεότερη επίσημη ονομασία του χωριού Σοποτσέλι (βλ. τοπν.στα
Ξ.Αρ.) ·
Διμδές, οι (sts ôimôés' Βίτσ.)
Τοποθεσία
κουρούνες.

με

δυό μεγάλες και βαθιές σπηλιές, όπου φώλιαζαν

Από τον τύπο δίδυμες (π,λη&.θηλ. του επιθέτου δίδυμος, -η, -ο)
ενν. σπηλιές, μπιοτιρές (βλ. τοπν. στα Ε.Σ^> Δίδυμες (με μετα
κίνηση του τόνου ) >*Διδιιές (αποβολή του άτονου i) > Δι.μ.δές ( uè
αντιμετάθεση των δ και m).
Διπόταμο, το (stu ôipotamu" Στ.)
Νεότερο όνομα του χωριού Στολοβό (βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.)
Δίχαλα, τα (sta δίχαΐα* Γρεβ.)
Ονομασία τόπου όπου δύο ρέματα σχηματίζουν διχάλα.
Από το ουδέτ. του αρχ. (δωρ.) επιθ. δί-χαλος (=δίχηλος).
Διχαλωττί, η (st δίχ3ΐυ^" Σοπ.)
Ονομασία ράχης από το σχήμα τ η ς που μ ο ι ά ζ ε ι με δ ι χ ά λ α .
Από τ ο κ ο ι ν ό NE διχάλα (ίσως α ρ χ . δωρ. δ ι - χ ά λ α ή ν ε ό τ . από

1.

Ε ί ν α ι γνωστό ό τ ι τα ε π ί θ ε τ α που ο υ σ ι α σ τ ι κ ο π ο ι ο ΰ ν τ α ι και, ε ξ ε λ ί σ σ ο ν τ α ι
τ ο π ν . μ ε τ α κ ι ν ο ύ ν τ ο ν το'νο, ο'πως π. χ.

σωζόμενος>Σωζομενόδ,

Κλαζομεν«ί κλπ. (Θωμοπούλου, Κεως, 1 5 8 ) .

σε

κλο-ζ ο'μ evat>
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το αρχ. επίθ. δί-χαλος ) και την επι,θ. κατάλ.-ωτός. Η λ. 5 L χάλα ως προσηγορ. και στα αρομ. dihalä 2.
Δόκανο, το

( stu ôokanu' Καβ.)- Δόκανα, τα ( sta oókana* I.)

Περιοχή με κολλούζ λύκους, όπου έστηναν παγίδες (Ι)" από τις
παγίδες που έστηναν στο μέρος (Καβ.).
Απο το κοινό NE δόκανο, (το), μεταγν. οόκ-ανον < δοκός . Το
τοπν. από το Καβαλάρι σε περιληπτικό ενικό.
Δοκίμι, το

( s tu

ôuk'im'Αεαν.

)

Ονομασία ράχης.
Από το κοινό NE Ö O K L U L , το "σημείο προγνωστικό του καιρού
//μέσο προς δοκιμή, κριτήριο", μεσν. δοκίμι,ν "αγώνισμα", μετγν.
4
δοκύμ-LOV . Ως τοπν. η λ. συναντιέται και στην Πελοπόννησο (2
φορές στην Ολυμπία) .
Δολι,ανιτίκα, τα

( sta ôul'anitka" Ντρ.)

Τοποθεσία με χωράφια στο χωριό Ντρεστενίκο προς την περιοχή
της Δόλιανης.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. οολι.ανίτι.κος κι αυτό από
το τοπν. Δόλι,ανη (βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.) + την κατάλ. εθνικών και
6
επιθέτων -ι.τι.κος .
1. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
2. Papahagi Μ-69.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
•4. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Δημητράκου, Λεξ.,στη λ." Κρυαρά, Λεξ.,
στη λ. δοκίμυον.
5. Georgacas-McDonald 133.
6. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.' Γ. Χατςυδάκη, "Ετυμολογικά και εθνολογικά."
Αθηνά 28 (1916) ΛΑ 107 κεξ.
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Αραγαρtώτικος , ο

( stu ôrayarY'otku' Μακρ.-Δρ.)

Ονομασία μικρού ποταμού ηου ενώνεται με τη Βάρδα περνών
τας ανάμεσα από τα χωριά Μακρινή και Δραγάρι.
Από το επίθ. δραγαριώτικος κι αυτό από το τοπν. Δραγάρι
(βλ. για το τοπν. στα Ε.Σ.) + κατάλ. -ι,ώτικος (< κατάλ. εθν.
ιώτης + επιθετ. κατάλ. -ικος)·
Αραγατσιά, η

( st ôraYatâà* Δόλ.-Τσερβ.-Φλ. και ndraYatèâ'^Y . )

Ονομασία υψωμάτων, κοντά σε αμπελότοπους, όπου καθόταν ο
αγροφύλακας και φύλαγε τα αμπέλια.
Τα τοπν. από το κοινό NE δραγάτης

"ο αγροφύλακας και ιδιαί

τερα ο φύλακας αμπέλων" και
και δραγατσιά

την τοπική κατάλ. -ι.ά> *6ραγατιά
2
με μαλάκωμα του t πριν από χ κατά τα βυτίον >

βουτσί, ιδρωτίλα > δρωτσίλα κλπ.
Αραγατσούρα, η
Αραγατσούρες, O L

( st ôraYatsura* Βίτσ.-Καπ.-Κουκ.-Μπάγ.) ( sts δΓαγΒτ^Ξύχίε" Μπ.)

Τοποθεσίες σε υψώματα απ' όπου οι αγροφύλακες

(δραγάτες) ή-

1. Με τη λ. δραγάτης έχουν ασχοληθεί πολλοί χωρίς να δώσουν οριστική' ερμη
νεία στη λ., όπως ο G. Meyer, MS II 26 (απο' το σλαβ. draga "κοιλάδα")
ο J. Zingerle, Kleinigkeiten, Glotta 15 (1927) 70-74 (από τη μετχ. δράξων), ο Α. Χατζής, "Σημασιολογικά «at ετυμολογικά". Αθηνά 41 ( 1929)
217 κεξ. (από το Λεδρ-εργάτης). Πβ. επίσης και Ch. Symeonidis, "Zur
Erklärung von spät-und neugriechisch δραγάτης." IF 76 (1971) 134, E.
Trapp, "Sanskrit "dräksä", ein griechisches Lehnwort." Αθηνά

73-74

(1972-73) 27 κεξ., όπως και Φ. Κουχουλε', ΒΒΠ 5, Αθη'ναι 1952 286.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στο λ.

τα.
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λεγχαν και φύλαγαν τα αμπέλια (Βίτσ.-Καπ.-Κουκ.-Μπάγ.). Ονο
μασία υψώματος και της γύρο περιοχής με αμπέλια και χωράφια.
(Μπ.).
Το τοπν., ταυτόσημο του Δραγατσι,ά (βλ. παραπάνω), από το
ουσ. δραγατσι,ά και την τοπική κατάλ. -ούρα . 0 τύπος του τοπν.
σε πληθυντικό κατά τα χωράφια, αμπέλια κλπ., αναλογικά.
Δρακόλιμνη, η

( st ôrakolimn" Πάπ.)

Λίμνη διαμέτρου 70-80 μ. επάνω στα υψώματα της Γκαμήλας σε
υψόμετρο 2.200μ. περίπου, με κατακάθαρα νερά και πολύ απότομες
όχθες.
Από τα ουσ. δράκος + λίμνη. Το όνομα της το οφείλει, σύμφω
να με την παράδοση, στο γεγονός ότι υπήρχε εκεί ένας δράκοντας
που πολεμούσε με τον δράκοντα της άλλης Δρακόλιμνης που βρίσκε
ται στα αντικρινά υψώματα του Σμόλικα. Οι δύο δράκοντες πολε
μώντας έριχναν πέτρες ο ένας στον άλλον, του Σμόλικα μαύρες
και του Παπίγκου άσπρες. Ετσι δικαιολογεί ο λαός το ότι η μιά
λίμνη (του Παπίγκου), παρόλο που γύρο-γύρο υπάρχουν άσπρα ασβε
στολιθικά πετρώματα, έχει στον πυθμένα της μαύρες πέτρες, ενώ
η λίμνη του Σμόλικα άσπρες.
Δράκος, ο ( stu ôrâku* Δεμ.)
Ονομασία συνοικισμού από το όνομα του ιδρυτή του.
Κυρίων, τοπν. απο το βαφτ. ή το επών. Δράκος 3 (< δράκος <
δράκων, κατά τα γέρων-γέρος, άρχων-άρχος κλπ.).
Αριμίτσα, του ή Δριμίτσες, οι

( st ôrimitsa, sts δι·ίιηί^8ί3°Καμν. )

Τοποθεσία επίπεδη με χωράφια, όπου παλιότερα υπήρχε συνοικι
σμός .
1. Για την χατάλ. -ουρά, τις θεωρίες για τη γένεση της και τις σημασίες
της ρ>λ. Μηνά, Μεγε'θυνση 128 κεξ.
2. Nu*. Πολίτου, Παραδόσεις 1 272.
3. Μποΰτουρας 161' Τριανταφυλλίδης 109, σημ. 185.

- 148 -

Το τοπν. κυριών, από το επών. Δριμίτσας που προέρχεται από
το επίθ. δριμύς, απ' όπου επών. Δρίμης (και Δρίμας) με αναβιβα2
3
σμό του τόνου , + την κατάλ. -ίτσας . Ο πληθυντικός κατά τις λ.
κτήματα, χωράφια κλπ., αναλογικά.
Δρόμος, ο Καινούργιος

( stun g'inu^ü

ôromu" Μον.)
4
Το τοπν. αναφέρεται και από τον Λαμπριδη
(1880) . Παρόλο που

πέρασε πάνω από ένας αιώνας, ο "δρόμος" εξακολουθεί να ονομάζε
ται "καινούργιος". Είναι ένα παράδειγμα της συντηρητικότητας των
τοπωνυμίων.
Εβραίου, το Γιοφύρι του

( stu γνιΐχΓ

t

uvriu' Κουκ.)

Ονομασία γέφυρας που βρίσκεται στο Ξηροπόταμο, γνωστής και με
τα ονόματα Γιοφ. του Λάβδα ή Γιοφ. του Αρκούδα .
Το τοπν. από το κοινό NE γιοφύρι (< γεφύρι με τροπή του e> ο
(< γεφύρι

με τροπή του e >ο, από τη γειτνίαση με το χειλικό f,

του ο > u, σύμφωνα με το βόρειο φωνηεντισμό, και διατήρηση της
ουρανικής προφοράς του γ') και το Οβριός ( <μεσν. Οβραίος και
Εβραίος < μετγν. Εβραίος

) με τροπή του e> ο από τη γειτνίαση με

το χειλικό ν .
Εικόνες/ ot

( sts ikónis" Στ.)

Τοποθεσία στα σύνορα των χωριών Στολοβό και Καλοτά, όπου σειρά
με εικονίσματα.
Εικόνισμα, το

( stu kónzma' Βραδ.-Τζ.-Τσερβ.) - Εικονίσματα, τα

(sta kunizmata' Νεγ.)

1. ΟΤΕ, Αθ.' ΟΤΕ, Θεσσ.
2. Τα επίθετα που μεταβάλλονται σε κυρία ονόματα ανεβάζουν τον τόνο' βλ. Θω
μοπούλου, Κε'ως 159' Αντιχάρισμα 202.
3. Τριανταφυλλίδης 100 και σημ. 170.
4. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα Β' 106.
5. Το όνομα του γεφυριού οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με την παράδοση, εβραίος
πλανόδιος ε'μπορος που θέλησε να περάσει το ξύλινο, αρχικά, γεφύρι παρασύρ
θηκε μαζί μ' αυτό και την πραμάτεια του από τον "φουσκωμε'νο" Βηροπόταμο.
0 Εβραίος που σώθηκε έχτισε στη θέση πέτρινο γεφύρι που παρασύρθηκε και πά
λι από το νερό για να ξαναχτιστεί από τον Σοποτσελίτη άρχοντα, τον Λάβδα.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
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Το τοπν. από το χωριό Νεγάδες χαρακτηρίζει τοποθεσία όπου
σειρά από εικονίσματα κοντά στη Βαλκάνη, απ'τα οποία σήμερα μό
νο λείψανα σώζονται, κατά μήκος του δασικού δρόμου Μπάγιας-Νεγάδων - Γυφτοκκλησιού.
Εικόνισμα, το Εκκλησιαστικό το (stu klisiastkó tu kónzma"
Βίτσ.)
Ονομασία εικονίσματος που είναι μέσα σε εκκλησιαστική περιο
χήΕικονίσματα, τα Εφτά (sta iftâ ikunxzmata" Ντομπρ.)
Ονομασία τοποθεσίας σε υψόμετρο 2.300 περίπου, όπου εφτά ει
κονίσματα.
Εινκόνες, οι (sts inkónis" Καλ.)
Τοποθεσία με εικονίσματα στη σειρά.
Από το κοινό NE εικόνα με προληπτική ανάπτυξη του n (πβ.και
Ανθήνα). Με την προληπτική ανάπτυξη του n η λ. και στα αρχ.
σερβοκρ. inkona 1 . Από το ελλ. εικόνα η λ. ως δάνειο στα αρομ.
-2
.3
και ρουμ. icoanä , αλβ. ikonë-a και στις σλαβ.γλώσσες (σερβοκρ.
4
-βουλγ. ikona, σλοβ. ikona κλπ. .
Εκκλησία, η Μεγάλη η (st πιίγάΐ dn iklisâ* A.M.)
Εκκλησία έξω από το χωριό που τιμάται στη μνήμη του Αγίου Μη
νά και της οποίας το σημερινό μέγεθος δε δικαιολογεί την ονομα5
σία της ως "μεγάλης". Κατά τον Δ. Σάρρο σε επιγραφή αναφέρεται
ως έτος ίδρυσης το 1570.

1. Vasmer, Schriften 93 5' Berneker 424- .
2. Papahagi 673.
3. Meyer, EW alb. Spr. 158.
4 . Berneker 424 .
5. HX 12 (1937) 126
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Εκκλησιαστικό το (stu klisiastkó" Πάπ.) — Εκκλησιαστικά, τα
(sta klisiastkâ" Ντ.)
Μεγάλο χωράφι στη μέση του Μεγ. Παπίγκου που ανήκει στην εκ
κλησία του Αι-Βλάση (Πάπ·)" το τοπν. από τη Ντοβρά κατά παράλει
ψη των εννοουμένων ουσ. κτήματα, χωράφια κλπ.
Έλατα, τα Δύο (sta δγ'ο élata' Καμν.)
Τοποθεσία όπου δύο μεμονωμένα έλατα σε δάσος με βαλανιδιές.
Ελάτη, η (sn ilât)
Επίσημη ονομασία του χωριού Μπούλτση, η (βλ. τοπν.στα Ξ.Άλ.ίΤο
εθνικό σχηματίζεται περιφραστικά.
Ελάτια, τα (sta ilâtχ'a" Φρ.)
Δασική έκταση γεμάτη έλατα.
Από το κοινό NE ελάτι, το,<*ελάτι-ον, υποκορ. του ελάτη .
Έλατο, το (stu élatu" Boß. )—Έλατα,τα (sta élata' Βιτσκ.-Πάπ.)
Τοποθεσία με ένα μεγάλο μεμονωμένο έλατο (Βοβ.)— Τοποθεσίες
με έλατα (Βιτσκ.-Πάπ.)
Από το κοινό NE έλατο, το .
Έλατος, ο (stun élatu* Καμν.-Στ.)
Ονομασία θέσης με χωράφια κι έναν μεγάλο έλατο στη μέση(Καμν.)
σύνορο της Καλοτάς με το Στολοβό, όπου μέσα σε δάσος με βαλανι
διές υπάρχει ένα μοναδικό έλατο (Στ.).
Από το κοινό NE έλατος (ο), μεγεθ. του ουδ. έλατο,to
κατά
2
>
το σχήμα οέν&ρο> δένδροει βάζο> βάζος,βούκινο ^ούκιVQg κλπ.
Ελατοχώρι, το (stu ilatuxór)
Επίσημη ονομασία του χωριού Τσερνέσι (βλ. τοπν.3.Σ.).Ο κάτοι
κος ilatuxurits, ilatuxurìtsa (=Ελατοχωρίτης, Ελατοχώρίτισσα) .
, 3
Το τοπν. και στην Πιερία .

1.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λ ε ξ . ,

2.

Μηνά, Μεγέθυνση 5 9 .

3.

Λεξ.

ΔΚΟΕ 4 6 .

στη λ.
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Ελαφότοπος, ο (stum ilafdtupu)
Επίσημη ονομασία του χωριού Τσερβάρι \βλ.τοπν.στα Ξ.Αρ.), Το
εθνικό σχηματίζεται περιφραστικά. Μία αποντις λίγες νέες ονομασί\
ες χωριών του Ζαγορίου που αποδίδει σωστά \ο σημασιολογικό περιε
χόμενο του παλιού τοπωνυμίου.
\
\
Εννιάδερφα, τα (sta inâôirfa' Νεγ. )
γ
\
Τοποθεσία όπου παλιός οικισμός κι όπου,σύμφωνη με την παράδοση,
κατοίκησαν τα εννέα αδέρφια του Γεωργ. Νέγα. Οι απόγονοι τους με
τοίκησαν στο σημερινό χωριό Νεγάδες.
'V
Επισκόπου, του (st p^skop" Βίτσ.)
Τοποθεσία στο Βουνό που ανήκε παλιά (1720) στον επίσκοπο Δρυινουπόλεως Ραφαήλ,για τον οποίο ο Λαμπρίδης αναφέρει: "...,ο Ρα
φαήλ μητροπολίτης Δρυ'ίνουπόλεως κατά το έτος 1720, αφιερώσας εις
την μονήν (δηλ. του Προφ. Ηλία) και τον αγρόν του λεγόμενον μέχρι
τούδε "του επισκόπου'".
Ευγενής, της

(sts νγ'ϊηίε " Καβ.)

2
Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Ευγενία>Ιβγινή > Βγι,νή. Πβ. και τα
Βαγγςλή
(< Ευαγγελία), Βιργι,νή (< Βιργινία) κλπ. αναλογικά προς
βαφτιστικά σε -ή: Λαμπρινή , Τσι.βή και Τοι,ουβή (< Παρασκευή ) κλπ.
Εύλογε ίο, το (s tu

VIUY'ÌU" Τσερν.)

Τοποθεσία κάτω από τη θέση Καλόγερος.
Το τοπν. από το *ευλογεύο,που πρέπει να

1 . Λαιιιπρίδου, Αγαθόεργηματα 39.
2 . Μπο'γκαε 1 444.

θεωρηθεί

αναλογικός
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σχηματισμός σε -είον κατά τα γραφείον, κουρείον κλπ. (από ουσ.
σε -εύς: γραφεύς, κουρεύς κλπ. + την κατάλ. -είον που δηλώνει
εργαστήρια και καταστήματα) .

( st zâvrina' Λιασκ. - st dèavrina' Φρ.)

Ζάβραι,να, η

Περιοχή στα σύνορα των δύο χωριών. Τόπος επικλινής με ρέ
ματα και ομαλό έδαφος όπου υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. είναι κυριώνυμο από το ανδρών. Zaßpatva ( <επών.
Ζάβρας + ανδρ. κατάλ. -αι.να) . Ο τύπος déâvrina με τροπή του ζ
σε d£ εξαιτίας της συμπροφοράς του με τον τύπο ts= της,του
άρθρου. Το επών. Ζάβρας από το ρουμ. javrä "το ζαγάρι, το κοπρό2
3
σκύλο" ή από το σλαβ. zabra "το βράγχιο του ψαριού// η σιαγών"
(βουλγ. zabri, σλοβακ. ziabra, τσέχ. zabra, ρωσ. xcaßpa) .
Ζαγορήσιος, ο

( stu zayurisu" Καμν.)

Παραπόταμος του Αράχθου που πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές
του βουνού Μιτσικέλι (προς το Ζαγόρι) και ενώνεται στη θέση Καμπέραγα με τον άλλο παραπόταμο του Αράχθου, τη Βάρδα.
Από το τοπν. Ζαγόρι (βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.) και την επιθετ.
κατάλ. -ήσι,ος.
Ζαφείρη, η Ράχη του ( st Γαχ't zafir* Τσεπ.)
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. (και βαφτ.) Ζαφείρης <ουσ.
ζαφειρι, το .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στο λ. -είο.
2. Iordan, Τοροη. romîn. 329' Κοτολοΰλης 284.
3. Miklosich 405' Vasmer, REH I 408' πβ. και τα ταυτόσημα ελλην. ϊιαγώνα(ς),
Σιαγώνης (ΟΤΕ Αθ.) και Σιαγωνίδηε (ΟΤΕ Θεσσ.). 0 Κολίτσης (Περί των κυ
ρίων

ονομάτων και των επωνύμων των Κυπρίων, εν Αθ. 1964, 84) συνάπτει,

παρά τις φωνητικές δυσκολίες (e> a ) , το επών. Ζαβρός

με το Ζερβός, οπό-

τε κατά το σχήμα Ζερβός-Ζέρβας θα μπορούσαμε να ε'χουμε και Ζαβρός-Ζάβρας.
Τέλος το επών. από το Ζαγόρι δεν πρέπει να σχετίζεται με το επών. Zaßpcwoπουλος

που σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη (σελ. 68) προέρχεται από το

αραβοτουρκ. zavrak "βαρκάκι//είδος λαγηνιοΰ//κουκούλα δερβίση".
4. Μπουτουρας 144.

- 153 -

Ζαφείρια, τα

( sta zafirya' A.M.)

Από το επών. Ζαφείρης κατά το σχήμα τ(ου) Ζαφεύρ(η)> Ζαφείρ(ι), το >Ζαφείρια κατά τα κτήματα, χωράφια κλπ.
Ζαχαρία, του

( st zaxaryä' Νεγ.)

Ενν. το χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Ζαχαρία.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ζαχαρίας και αυτό πρέπει να
θεωρηθεί ή μητρωνυμικό από το θηλ. βαφτ. Ζαχαρία, η (από το
αρσ. βαφτ. Ζαχαρίας σύμφωνα με το σχήμα: Γαϊτάνης-Γαϊτανιά,

2
Ζουμπούλης-Ζουμπούλια, Αντώνης-Αντωνιά, Βαγγέλης-Βαγγελιά κλπ.)
3
ή πατρωνυμικό από το Ζαχαρίας με συνίζηση .
Ζεράτικα, τα

( sta zirâtka" Λιασκ.)

Ονομασία βοσκότοπου που οφείλεται στο ότι εκεί βοσκούσε τα
πρόβατα της κάποια γριά από την οικογ. Ζέρη.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. ζεράτικος κι αυτό από το
επών. Ζέρης και την επιθετ. κατάλ. -άτικος (< -άτος + -ικος).
Το επών. Ζέρης από τα σλαβ. zërï. (βουλγ. èer) "η φωτιά, η ανθρα4
5
κιά" απ' όπου και το αλβ. zjere "βραστός, βρασμένος" .

1. Μπουτούρας

151.

2. Τα ονόματα από τον Μπούτουρα.
3. Μπουτουρας 67.
"4. Miklosich 409" Meyer, EW alb. Spr. 485, λ. zjar
5. Γήινης 490.

- 154 -

Ζήση, του (st zis" Σκ.)
Ενν. το γρέκι* τοποθεσία όπου είχε τα μαντριά του ο Ζήσης.
Το επώ^·. Ζήσης (και βαφτ.) από το ρ. ζώ και ιδιαίτερα από
την ευχή: να ζήσεte .
Ζήση, ο Λάκκος του (stu lâku t zis" Στ.)
Ζήτα, το (stu zita' Σοπ.)
Ονομασία περιοχής, όπου τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς Μπάγια. Η ονομασία από την ομοιότητα του δρόμου προς το σχήμα του
γράμματος Ζ.
Το ίδιο τοπν. και για τμήμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθη
νών πριν από το Τέροβο.
Ζλάροβο, το ή Ζλάροβα, τα (stu zlàruvu— sta ζΙάπανα'ΜπτΣοπ.)
Ονομασία σειράς μικρών λόφων ανάμεσα στα χωριά Σοποτσέλικαι
Μπούλτση, όπου παλιός συνοικισμός,ο οποίος,σύμφωνα με την παρά
δοση, διαλύθηκε από την έλλειψη νερού.
'
2
,
,
Κατά τον Vasraer το τοπν. απο κύριο όνομα, το οποίο πιθανώς
προέρχεται από το σλαβ.*3^]ςΐ3:Π5 "° υαλοποιός".
Ίσως
το παραπάνω ζαγορήσιο τοπν. προέρχεται από το Ιλαρίων> Ιλάρίος (κατά το σχήμα Σώζων> Σώζος, Τρύφων> Τρύφος, Χα3
ρίτων> Χάριτος κλπ. ) + σλαβ. αρχής καταλ. -ovo > Ιλαροβο και στη
συμπροφορά με την πρόθ. (ει)ς (Ι)λάροβο> Σλάροβο> Ζλάροβο με
τροπή του si> zi (αφομοίωση).
Πβ. κ α ι π α ρ ό μ ο ι ο υ ς τ ο π ω ν υ μ ι κ ο ύ ς σ χ η μ α τ ι σ μ ο ύ ς , ό π ω ς :

Γ«χννά-

κοβο, Γραμματίκοβο
βό

( κ ύ ρ ι ο ό ν ο μ α , Γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς ) , Κ ε ρ ά σ ο β ο , Κρυφο4
( κ ύ ρ ι ο ό ν ο μ α Κ ρ υ φ ό ς ) , Μαύροβο, Μι,χάλοβο κ λ π . .

Ζυγουροτόπι, το

(stu

ZYurutóp*

Τζ.)

Βοσκότοπος που πήρε τ ο όνομα τ ο υ από τ α ζ υ γ ο ύ ρ ι α που βοσκού
σαν ε κ ε ί

1.

οι

Σαρακατσάνοι.

Ανδριώτη, Συμβολή 394' Μπουτουραε 167.

2 . Vasmer 3 5 .
3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο

4.

Georgakas, Beiträge I I 418.

λ.-ος.
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Το τοπν. σύνθετο από το ουσ. ζ(υ)γούρι., το "αρνί δύο χρονών"
1
2
(μεσν. ζυγ-ούριν< ζυγός "διπλός" ) + το ουσ. τόπος . Πιθανή όμως
η προέλευση του τοπν. από τα επών. Σγουρός ή Σγουρός, τα οποία
μαρτυρούνται σε τοπν. από την Ντοβρά και τη Λεσινίτσα. Πβ. και
3
το σύνθετο τοπν. Σγουροκαμκος (Πύλος) που ανάγεται στα έπων.
Σγουρός ή Σγουρός.
Ζύγρα, η (st zj/yra" Δολ.)
Ύψωμα με υψόμετρο γύρο στα 1250 μ. με θαμνώδη βλάστηση από τη
μια μεριά και δάσος από την άλλη.
Το τοπν. από το προσηγ. ζύγρα, η (<δι;υγρά , θηλ. του επιθ.
οίυγρος) με ζητακισμό του οι και ανέβασμα του τόνου, όπως συμβαί4
νει στα επίθετα που ουσιαστικοποιουνται .Η λ. για πρώτη φορά στον
Ευστάθιο, όπου: "ότι δε το έλος υγρόν τίνα τόπον δηλοί και σύμφυτον δήλον, εμφαίνει δε τούτο και η ιδιωτική παραφθορά, ζύγραν
τον τοιούτον λέγουσα τόπον, όπερ ουδέν αλλ'ή δίυγρά τις εστίν" .
Η λ. ζύγρα με τις διάφορες παραλλαγές της έχει σήμερα τις ε£ής
σημασίες: "έλος, υγρότοπος// υγρασία/ τσίμπλα//πυκνή λόχμη απόθάμνους (βάτα, βούρλα, θυμάρια, ράμνους κλπ.) ή πυκνό δάσος/^βάτος" .
Κατά τον Κατσουλέα με τη λ. ζύγρα στην περιοχή Κοζάνης ονομάζουν
το φυτό "ρούβος ο θαμνώδης" (rubus fruticosus),ενώ κατά τον Γρίσπο με το όνομα ζ£γρα ονομάζονται στην Ελλάδα τα βοτανικά είδη
Crataegus monogyna και erat, oxyacantha και κατ * επέκταση όλα όσα
μοιάζουν με τα παραπάνω 7 . Από τα ελλην. η λ. και στα αρομ. όπου
ο

ζ ΐ γ ^ "η αγριοτριανταφυλλιά, η βάτος, το αγκάθι" . Πβ.επίσηςκαι
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Πβ. και το παράγωγο ζυγουρυάτης, ο "βοσκός ζυγουριών" και το σύνθετο ζυγουρολίβαδο, το "λιβάδι προορισμένο για ζυγούρια" (Μπόγκας 2 125).
3 . Georgacas-Mc Donald 247.
4.

Στ. Κατσουλέα, "Γύρω από το επώνυμο 'Ζύγρα.ς'." ΟΝΟΜΑΤΑ 7 (1982) 36 κεξ.,
όπου και περισσότερες λεπτομέρειες' για το ζητακισμό του δυ βλ. και Φιληντα, Γλωσσογν. 1 144 κεξ.

5. Eustathii, Commentarli ad Homeri Ilìadem 2 295 26.
6. Βλ. Κατσουλέας, ό.π.
7. Π. Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία." HE 18 (1969) 455 .
8. Papahagi 1299 .
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τα επών. Ζύγρας (Βλάσης Κοζάνης) . Το επών, και στη Βοβούσα,
Ζώη, του (st zói* A.M.).
Ενν. το χωράφι, από το επών. του ιδιοκτήτη.
Το τοπν. κυριών, από το επών« Ζώης που προέρχεται από το βαφτ«
2
Ζώης. Τόσο ο Μπούτουρας όσο και ο Σταμνόπουλος παράγουν το βαφτ.
3
από το Πολυζώης, ενώ ο Ανδριώτης το θεωρεί μητρωνυμικό από το
Ζωή-της Ζωής > Ζώης με αναβιβασμό του τόνου κατά τα Κατααρός-Κά*τσαρος, Σγουρός·<-Σγούρος κλπ.
Ζωνάρι, το (stu

ζηεπτ'Βίτσ.) — Ζωνάρια, τα (sta znâry'a' Πάπ,)

Ονομασία σχετικά ομαλών διαβάσεων σε απόκρημνα μέρη,όπου με
δυσκολία περνούν τα αγρίμια, τα γίδια και οι τσομπαναραίοι,
4
Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο "ως προσηγορικόν όνομα η λ,
"δηλοί πλατείας και χλοεράς λωρίδας διαθεούσας τας πετρώδειςκαι
γυμνάς, ως το πολύ, πλευράς των βουνών εν είδει ζώνης".
Ζωνάρι, το Μέγα (stu πιέγα znâr* Βιτσκ.)
Περιφραστικό τοπν. από το ουσ. ζωνάρι, το (βλ. παραπάνω)και
το επίθ, μέγας.
Ηγούμενου τα Αλώνια, του (st γύπιϊη t alórfa ' Μακρ,)
Από κάποιον καλόγερο Χρύσανθο που είχε τα χωράφια και τα αλώ
νια του στη θέση αυτή.
Ηγούμενου, ο Μύλος του (stu milu t γώτιχη* Καμν.)
Ονομασία εκκλησιαστικού μύλου κοντά στο μοναστήρι του Βισοκού.
1. Κατσουλέας, ό.π.' ΟΤΕ Αθ.
2. Μπουτουρας 167' Γ. Σταμνόπουλου, "Ονοματολογικά." Λαογραφία 6 (1917-18)432.
3. Αντι,.χάρισμα 202" κατά τον Ανδριώτη η διπλοτυπία που αφορά τον τονί,σμό
των επωνύμων είναι, φαινόμενο σημασιολογικό και ξεκινάει από την ανάγκη
του ανθρώπου να διαφοροποιήσει μορφολογικά το όνομα ενόε προσώπου από
την έννοια που εκφράζει. Αυτό συμβαίνει όταν η έννοια που εκφράζει το
επώνυμο αποδεσμεύεται από το πρόσωπο (αυτό ιδιαίτερα στα επαγγελματικά,
όπου π.χ. το επών. Μανάβης συναντιέται ως Μανάβης και Μανάβης).
4. Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 91.
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HXCaLvote, ο Λάκκος (stu laku liinas* Σκ.)
Κυριών, τοπν. από ανδρών. Ηλ COLL να κι αυτό από το βαφτ.Ηλύαε
και την ανδρωνυμ. κατάλ. -cuνα.Άγνωστη η αιτία της ονομασίας.
Ηλιοχώρι, το (stu l'uxór)
Σημερινή επίσημη ονομασία του χωριού Ντομπρίνοβο. Ο κάτοικος
lbxurxts, ruxuritsa (=Ηλιοχωρίτης, Ηλιοχωρίτισσα).
Ηρώο, το (stu iróu* Τσερν.)
Ένα από τα σχετικά καινούρια τοπν. απέναντι από το συνοικισμό
Σέσο, όπου μνημείο για όσους έπεσαν στον τελευταίο πόλεμο.
Θανασάκαίναε, τηε fSfs Qanasakfinas · Νε·ν.)
Χωράφι προς Α του χωριού με ερείπια μικρής καλύβας και ψηλά
δέντρα, όπου στάλιζαν τα ζώα.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. θανασαχαΐΛία κι αυτό από το
υποκορ. βαφτ. θανασάκηε και την ανδρών, κατάλ. -atνα.
θαφτικό, το (stu ôaftko* Νεγ.)
Τοποθεσία κάτω από τα αλώνια, όπου παλιό νεκροταφείο.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. ουσ. θαφτικό, το "το νεκροταφείο"
κι αυτό από το ουδέτερο του επιθέτου θαπτ-ιχός απ'όπου και το
2
κοινό NE θαφτικά, τα "τα έξοδα της κηδείας" .
Θεμελή, του (st öimili" Βίτσ.)
Τοποθεσία στο Βίκο, όπου το κρησφύγετο κάποιου Θεμελή από την
Κάτω Βίτσα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. θεμελής.
3
Κατά τον Μπούτουρα τα βαφτ. θέμελπε και θεμελής (τα ονόμ.
4
και ως επών., πβ. και θηλ. βαφτιστ. Θεμελίνα ) από το ουσ. θεμέ
λιο και ιδιαίτερα από τις ευχές "να θεμελςώσει","να γίνει θεμέ
λιο". Κατά τη γνώμη μας το Θέμελης ή από το ουσ. θεμέλιο με ανέβασμα του τόνου ή από το ουσ. θέμελο. Το Θεμελής από το Θέμελης
1. Μπογκας 1 136 .
2.

Ανδρυώτη, Ετυιΐο Λεξ.,στη λ.

3. Μπούτουρος 167 .
4. Μηνοί, Μεγέθυνση 182 .
5. Θωμόπουλου, Κεως 158" Αντιχάρυσμα 202.

- 158 + τη χαϊδευτική κατάλ. κυρίων
φανής κλπ.) .

ονομάτων -ής (π.χ. Γι,ωργής, Στε

Θεοδόση, του (st ôiuôos* Ντρ.)
Ονομασία χωραφιών από το όνομα του ιδιοκτήτη.
Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Θεοδόσης.
θεοδόσιανη, η (st ôuôoëan* Μακρ.)
Παλιός συνοικισμός του οποίου οι κάτοικοι κατέβηκαν αργότερα
στο χωριό. Η παράδοση αναφέρει πως κατοικούσαν οικογένειες με
αρχηγό κάποιον Θεοδόση.
Το τοπν. από το ©εοοόσιος (ή Θεοδόσης) παι τη σλαβ. αρχής κατάλ. -jani με την οποία σχηματίζονται δηλωτικά των κατοίκων μιας
ο
περιοχής ή των μελών μιας φάρας, μιας φυλής .
θεοδωρόπουλου, του (st ôiuôuropl* Βίτσ.)
Τοποθεσία με χωράφια στο Βουνό.
Κυριών, τοπν. πιθανώς από κάποιον ιδιοκτήτη με το επών. Θεοδωρόπουλος.
θεόκλητου, του (stu öioklitu" Αρτσ.)
Ονομασία θέσης όπου βρύση και πηγάδι που έφτιαξε κάποιος κα
λόγερος με το όνομα Θεόκλητος.
θημωνιέε, ot Καμένες (sts kaménis ôimuriés " Μπάγ.)
Ομαλός χερσότοπος σήμερα που άλλοτε καλλιεργούνταν με δημητρι
ακά, κοντά στο τρίτο γεφύρι του Ντόμπρου.
θημονωστάσια, τα (sta ôimunustâsa"

Αρτσ.)

Τοποθεσία κοντά στα Καλύβια.
Από το ουσ. θημωνι,ά ( θημών "σωρός" < τίθημι.)3 + την κατάλ.
-στάσι (<αρχ. -στάσίον< στάσις), που σχηματίζει ουσιαστ. όπως:
καραβοστάσι, ει,κονοστάσι, χοροστάσι κλπ.
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. —τίε.
2. Vasmer 302.
3. Ανδρυώτη, Ετυμ« Λεξ., στη λ.
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Θοδωρή, του (st Ouôuri* Φλ.)
Ενν. το καρτέρι. Από το όνομα του βλάχου Θόδωρου Τσουμάνη που
σκοτώθηκε σ'αυτό το μέρος.
θυμιαγγέλη, η Ράχη του (st râx' t ôimriag'él" Δεμ.)
Το τοπν. κυριών, από το βαφτ. και επών. θύμιος Αγγελής (< Αγ
γελος + κατάλ. -ης) . Το Αγγελής και ως βαφτιστικό .
θύμι,ου, το Κεφάλι του (stu kifäl t ôimri" Καπ.).
Ονομασία βράχου που υψώνεται
διοκτησία κάποιου Θύμιου. Είναι
6έκη και το Κεφάλι του Βαταβάλη
από τις ιδιοκτησίες του Βασδέκη
βράχων οφείλεται στην ομοιότητα
βάλλονται στον ουρανό.

κατακόρυφα πάνω από το χωράφι ι
ανάμεσα από το Κεφάλι του Μπασπου είναι βράχοι κι αυτοί πάνω
και του Βαταβάλη. Η ονομασία των
τους με κεφάλί ανθρώπου καθώς προ

θύμιου, η Αάκα του (st lâka t ôimri" Δεμ.)
Ονομασία επίπεδης επιφάνειας που πήρε το όνομα της από κάποι
ον Θύμιο που είχε τις στάνες με τα πρόβατα του εκεί.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. λάκα, η (βλ. τοπν. στα Ξ.
Αλ.) και το βαφτ. θύμιος (από το Ευθύμιος).
Θωμά η Βρίζα, του (st öumä t vriza* Δραγ.)
Ονομασία χωραφιού που ο ιδιοκτήτης του, κάποιος Θωμάς, έσπερ
νε με βρίζα. Η λ. βρίζα σε περιληπτικό ενικό.

Ιάκωβου το Πηγάδι, του (stu Y*äkuv tu byaö* Βίτσ.)

1 . Μπουτουρας 87 .
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Ίσιωμα, το (stu isuma" I.)
Τοποθεσία με μικρά ομαλά χωράφια.
Από το κοινό NE Ισιωνα,

το "ομαλό μέρος",

Ί τ α μ ο ε , ο (stun itamu* Πάπ.)
Τοποθεσία Β Δ

του Μεγ. Παπίγκου από τον μοναδικό ίταμο που

υπάρχει εκεί.
Το τοπν. από το προσηγ. ίταμος, ο "ονομασία δένδρου"

που σε

άλλες περιοχές είναι γνωστό με τους τύπους ίτανος και ιταμός
3
"τάξος η ραγοφόρος" <επίθ. ιταμός-ή-όν . Πρόκειται για το δέν
δρο taxus baccata, γνωστό κατά το τόπους και με τα ονόματα:
μαυρέλατος/ ήμερο έλατο, δένδρο του θανάτου, καρχαρία, φλομπρί4
τσα .
Η λ. ως τοπν. στην Παρνασσίδα

(Αγόριανη)

και βουνό 'Ιταμός

στα σύνορα των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας .
Ιτιά, η (sn ittfâ" I.- Καπ.- Μαν.)
Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου. Αρχικά χαρακτήριζε
ένα συνοικισμό. Το τοπν. δε σχηματίζει μονολεκτικό εθνικό, αλλά
περιφραστικό

(Ι.)' ονομασία της πηγής απ'όπου υδρεύεται το χω

ριό (Καπ.)' τοποθεσία όπου χτιστή βρύση (Μαν.). Και στις τρεις
περιπτώσεις δεν υπάρχει πλέον ιτιά που να δικαιολογεί το τοπν.
Ιτίάβα, η (sn ittfâva' Βίτσ.)
Τοποθεσία κάτω από τον Προφ. Ηλία, όπου κατά την παράδοση
υπήρχαν ιτιές.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το ανδρών. *Ιτι,άβα. κι αυτό από

7
το επών. *Ιτιάς (πβ. επών. Καρυδιάς, Κερασιάε, Αεκτοκαρυάς κλπ. )

1. Μπόγκας 1 14-3 .
2.

Γεννάδιος 418.

3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Χελδράιχ-Μηλιαράκης 132.
5 . Κο'λυας 123 .
6. Π. Γρυσπου, "Δασυχη Λαογραφία»" HE 21 (1972) 58 7. ΟΤΕ Αθ.
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και τη

σλαβικής αρχής ανδρών, κατάλ. -άβα . Υποθέτω ότι η πλη

ροφορία πως παλιότερα υπήρχαν ιτιές είναι μεταγενέστερη και ο
φείλεται στη συγγένεια του τοπν. με το όνομα του δέντρου ιτιά.
Ιτιάς, η Βρύση της (st vris ts it^as" I.)
Ονομασία βρύσης, όπου παλιότερα ιτιές. Από την ονομασία της
βρύσης πήρε το όνομα ο συνοικισμός και έπειτα όλο το χωριό.
Το τοπν. από ταουσ. βρύση, η και ιτιά,

η. Η λ. ιτιά εδώ σε

περιληπτικό ενικό.
iTtégf ot (sts it-x.es" Μπάγ.- Φρ.)
Τοποθεσία κ ο ν τ ά σ τ ο π ο τ ά μ ι , όπου φυτρώνουν

ιτιές.

Καβαλάρι, τ ο ( s t u k a v a l â r " Κ α β . - Μπ.)— Καβαλάρια, τα ( s t a
k a v a l à r ^ a ' Μπ.)
Ονομασία χωριού τ ο υ Ζ α γ ο ρ ί ο υ . 0 κ ά τ ο ι κ ο ς k a v a l a r ^ ó t s ,
lar^ótsa

kava-

(=Καβαλαριώτης, Καβαλαριώτισσα). Το τ ο π ν . από τ η ν Μπούλ-

τση που σ υ ν η θ ί ζ ε τ α ι τόσο σε ε ν ι κ ό όσο κ α ι σε π λ η θ υ ν τ . α ρ ι θ μ ό χ α 
ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι μεγάλη π ε ρ ι ο χ ή με β ο σ κ ό τ ο π ο υ ς . Παλιότερα υπήρχαν σ ι ταροχώραφα (Μπ.)·
Το τ ο π ν . κ υ ρ ι ώ ν , από τ ο επά>ν. Κα3αλάρης 2 (<επαγγελματικό
κ ο ι ν ό NE καβαλάρης, μ ε σ ν . καβαλλάρις < λ α τ . c a b a l l a r i u s ) κατά
τ ο σχήμα τ ( ο υ ) Καβαλάρ(π)> Kavalâr> Καβαλάρ(ι), τ ο . Η λ. ως π ρ ο σ η γ ο ρ . κ α ι στα αρομ. c ä v ä l a r , π λ η θ . c a v ä l a r i .
Ο π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς τ ο υ τ ο π ν . από τη Μπούλτση α ν α λ ο γ ι κ ά κ α τ ά τ α χω
ράφια, κτήματα κ λ π .
Καβούρια, τα ( s t a kavurVa" Αιασκ.)
Χωράφια ι δ ι ο κ τ η σ ί α τ η ς ο ι κ ο γ . Καβούρη .
1.

I M E , στο λ . ' Α. Παπαδοπούλου, "Συμβολή e i s την έρευναν της Ποντικη'ς δ ι 
αλέχτου." Αθηνά 45 (1933) 17, σημ.2' του ί δ ι ο υ , Ιστορυκη Γραμματική της
Ποντικής διαλέκτου, Αθήναι 1955, 137" D. Georgacas, Place and o t h e r na
mes ZfB I I 48 .

2.

OTE Α θ . ' OTE Θεσσ." γ ι α τη λ. καβαλάρης ως κύριο ο'νομα βλ. Γ. θεοχαριδου,
"Ου Τζαμπλα'χωνες." Μακεδόνικα 5 (1961-63) 147.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

4.

Papahagi 356 .

- 162 -

Το επών. Καβούρης από το κοινό NE καβούρι . Ο πληθυντικός
του τοπν. από μεταπλασμό (του Καβούρη> Καβούρι, το) και αναλο
γικά προς τα κτήματα, χωράφια κλπ.
Καοιά, τα (sta kaôyâ* Βίτσ.-Καπ.-Τσεπ.)
Βραχώδεις τοποθεσίες στο Βίκο, όπου οι υοατοπτώσεις έχουν
διαβρώσει τα πετρώματα.Έτσι δημιουργούνται κοιλώματα που δια
τηρούν νερό όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Τα τοπν. από το κοινό NE καδί (μετγν. κάδ-ιον, υποκορ. του
2
κάδος) · Το τοπν. από την ομοιότητα των κοιλωμάτων με καδιά.
Καθίσματα, τα (sta kaôi'zmata* Ντ.-Σκ.)
Τοποθεσία πάνω από τη θέση "στάνη του Τσαπάρη", όπου υπάρ
χουν πέτρες χωμένες παράλληλα μέσα στη γη έτσι ώστε μπορούν να
χρησιμεύσουν ως κάθισμα (Ντ.)" πλαγιά που είναι κλιμακωτά δια
μορφωμένη (Σκ. ) .
Από το κοινό NE κάθισμα <καθίζω.
Καθίστρεε, οι — Καθίστριες, οι (sts kaôxstris* A.M.— sts kaöistriis" Βιτσ.)
Τοποθεσίες όπου υπάρχουν πέτρες που μοιάζουν με καθίσματα.
3
Από το ουσ.καθ10τρα,η< καθίζω + καταλ. -τρα η -xpta αντίστοι
χα. Πβ. και το Ηπειρωτ. καθήστρα, η "θέση για ενέδρα κυνηγού
4
καμωμένη με άχυρα ή κλαδιά" .
Καινούρια, τα (sta ΚϊηύΓγ'α" Αρτσ.)
Περιοχή με χωράφια.
Το τοπν. κατά παράλειψη του ουσ. χωράφια, τα και σε αντιδια
στολή προς τα "παλιά" που βρισκόταν στη θέση "Καμποκούκια".
Κακαβά, το Ρέμα του (stu rèma t kakavâ" I.)
5
Κυριών, τοπν. από το έπων. Κακαβάς,<επαγγελμ. κακαβάς < κα1. Αντιχάρυσμα 172-3,οπού Ήαυ άλλα ειιων. and ουδέτερα σε άτονο -υ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στα λ. -τρα και, τρία .

4 . Μπόγκας 1 145 .
5. Τριανταφυλλίδης 4-0 .

- 163 κάβι (μεσν. κακκάβιν < αρχ. κακκάβ-ιον, υποκορ. του κακκάβη ) +
κατάλ.επαγγελματικών -άς.
Κακαβάκι, το (stu kakaväk" Σοπ.)
Ονομασία λάκκου που ξεκινάει πάνω από τη θέση Αι- Μηνάς.
Από το κακάβι (βλ. προηγ. τοπν.) + υποκορ. κατάλ. -άκι. Το
τοπν. από τη διαμόρφωση του τόπου.
Κακάβη, του (st kakäv' Λεσν.)
Χωράφι ιδιοκτησία της οικογ. Κακάβη.

2
Το τοπν. κυριών, από τό επών. Κακάβη ς (< κακάβι, το) .
Κακαβοϋς ο Κέοροε, της (sts kakavus tun çféôru* Πάπ.)
.
3
Τοποθεσία όπου μεγάλος κέρδος (μουρτζίνος ) σε χωράφι,ιδιο
κτησία κάποιας Κακαβούς. Το τοπν. κυριών, από το ανδρωνυμικό
Κακαβού που είναι δυνατό να προέρχεται τόσο από το επαγγελμ.
επών. Κακαβάς όσο και από το Κακάβης + την ανδρών, (και επαγ
γελματική) κατάλ. -ού .
Κακάνε, λα (la kakâne" Λ.)
Τοποθεσία με αντίλαλο.
5
Το τοπν. ή κυριώνυμο
από
το επών. Κακάνης και Κακανάς ή
από το κοινό NE κάκανο, το "το ηχερό γέλιο* από το ήχο του γέλιου κά-κα-κα" (ονοματοποιία) και την αρομ. πρόθ. λα "εις, εν" .
Η λ. ως προσηγορική δεν απαντά στα αρομούνικα.
ο

Η λ. ως τοπν. λα Κακάνε και στο Δίστρατο .
Κακόραχη, η ( zd gakórax,' Καβ.)
Ύψωμα με απότομες πλαγιές.
1. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 106.
2. Αντιχάρισμα 172 .
3. Με το ο'νομα αυτό είναι γνωστό ένα είδος κέδρου, μεγαλύτερο σε μέγεθος,με
σκούρο βαθυπράσινο χρώμα και φύλλο που μοιάζει με εκείνο του κυπαρισιού.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στο λ. -ου".
5. ΟΤΕ Αθ. · ΟΤΕ Θεσσ.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. Νικολαϊδου, Λεξ. 249.
8. Στεργιοπούλου, Κόνιτσα ΗΧ 12 206.
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Σύνθετο τοπν. από το θηλ. επί θ. κακή (και τη σύνθεση κακό-) +
ουσ. ράχη, η.
Καλάμι, το

( stu kalâm* Λεμ.)

Ονομασία θέσης όπου χωράφια δημητριακών.
Από το κοινό NE καλάμι, το και ιδιαίτερα από τη σημασία "το
στέλεχος του σταχιού που απομένει στο έδαφος μετά τον θερισμό" .
Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Καλή, η

( zd gali* Νεγ.)

Τοποθεσία στη θέση Νανάτικα όπου βρύση χτιστή με κολώνες. Το
όνομα της από το γεγονός ότι έχει το καλύτερο και διαυγέστερο
νερό του χωριού.
Η φωνητική του τοπν. (με ηχηρό g αντί του άηχου k) προϋπο
θέτει την εκφορά του με άρθρο σε θηλυκό γένος, από επίδραση του
τελικού -η. του οποίου και εξαιτίας της συμπροφοράς έχουμε με αφο
μοίωση τροπή του k σε g.
Έτσι το τοπν. είναι δυνατό να προέρχεται ή
α) από το επίθ.
καλή κατά παράλειψη του ουσ. βρύση ή β) από το μήτρων, επών. Κα2
3
λής
(<θηλ. βαφτ. Καλή ) με μεταπλασμο αναλογικά προς το γένος
της λ. βρύση, η. Η τροπή του συγκεκομμένου άρθρου st σε zd από
αφομοίωση (οπισθοχωρητικά).
Καληγιώργια, τα (sta kal^'órYà" Κουκ.)
Τοποθεσία Α του χωριού με χωράφια.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Καληγιώργης κι αυτό από το
θηλ. βαφτ. Καλή + το αρσεν. βαφτ. Γιώργης (δηλ. η Καλή, η γυναί
κα ή η θυγατέρα του Γιώργη) > *Καληγιώργη, η απ' όπου μήτρων,
επών. Καληγιώργης· Το επών. Καληγιώργης δεν είναι δυνατό να προέλ
θει από τη σημασία "ο Γιώργης της Καλής" αφού στις περιπτώσεις των
σύνθετων επωνύμων το β' συνθετικό, είτε είναι βαφτιστικό (όπως
παραπάνω, πβ. ακόμη το επών. Γιαννκούλας, δηλ. ο "Γιάννης της
Κούλας") είτε επώνυμο, καθορίζει ή προσδιορίζει ακριβέστερα το α'
1. Δημητράκου, Λεξ . , στη λ.
2. ΟΤΕ Αθ.- ΟΤΕ Θεσσ.
3.

Τρυανταφυλλύδης 2 2 .

4.

Στεργυοτιουλου, Συμβολή 108.
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συνθετικό (π.χ. Νι,κονούτσος, Λίιχομπάρμπας κλπ., δηλ. όχι ο οποιοσδή
ποτε Νίκος ή Μίχος κλπ., αλλά ο Νούτσος, ο Μπάρμπας, κλπ.). Πβ. τα
μήτρων, επών. Μαργιάννης (βλ. τοπν. Μαργιάννη, του στα Ε.Ε.), Ελενογιάννης κλπ. Ο πληθυντικός αναλογικά προς τα κτήματα, χωράφια κλπ.
Καληώρια, τα ( sta kalörya* Καβ.)
Τοποθεσία όπου οι χωριανοί αποχαιρετούσαν τους ξενιτεμένους και
τους εύχονταν το "ώρα καλή".
Το τοπν. από το ουσ. *καληώρι, το μεταρρηματ. ουσ. του ρημ. κα~
2
ληωρίζω(και καληνωρίζω) κατά το σχήμα: ολημερίζω-λημέρι, βαβαλίζω3
βαβάλι, ξορκίζω-Εόρκι, συδαυλίζω-συδαύλι κλπ. . Πβ. και την Ηπειρώτ.
4
5
χαϊδευτική προσφώνηση καληώρα σ' καθώς και επών. Καληώρας (από την
ευχή "καλή ώρα").
Καλιγωμένη, η (zd gaUyurnen' Καμν.)
Ονομασία ράχης πίσω από το Μιτσικέλι, όπου περνάει δρόμος φτιαγ
μένος με γκαλντερίμι. Γι' αυτό μεταωορικά η ράχη ονομάστηκε καλιγωμέ
νη. Η κατασκευή του γκαλντεριμιού θεωρήθηκε αναγκαία επειδή το μέρος
ήταν σαθρό και ο δρόμος συνεχώς χαλούσε.
Το τοπν. από τη μετοχή παθητ. παρακ. καλιγωμένη. Μολονότι το ρ.
/Γ

μαρτυρείται μόνο σε ενεργητ. φωνή (Καλιγώνω ), στο Ζαγόρι είναι σε
χρήση και μεσοπαθητικός τύπος καλιγώνομαι. Πβ. επίσης και το Ηπειρωτ.
7
τύπο καλ'βώνου "στρώνω δρόμο με ορθές πέτρες (καλντερίμι)" .
Καλογερικά, τα

( sta karuilkâ' Μαν.)

Ενν. αμπέλια. Ονομασία αμπελότοπου σε ύψωμα κοντά στο μοναστήρι
Βισοκό.
Το τοπν. από το επίθ. καλογερικός με αποβολή του μεσοφωνηεντικού γ και αντιμετάθεση των 1 και r: kal^'erikâ > kalir/irkà > kaluirkà>
karuilkâ.
1- Τριανταφυλλίδης 108.
2. Χατζιδα'χη, ΜΝΕ Ι 298.
3. Φιληντα, Γλωσσογν. 3 76.
4. Μπόγκας 1 14-9.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
7. Μπόγχας 1 149.
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Καλογερικό, το (stu kaluirkö Δεσν.-Μον.-Πάπ.)
Τοποθεσία με βακούφικα χωράφια (Λεσν.)" άλλη ονομασία για τη
θέση Επισκόπου, του (Μον.)* τοποθεσία προς Β του Μεγ. Παπίγκου
στα σύνορα με την Κλειδωνιά (Πάπ.).
Καλογερίτσα, η (zd galuyritsa' Στ.).
Ονομασία χκιραφότοπου με έδαφος που στο μεγαλύτερο τμήμα του
χρόνου είναι υγρό.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. καλουγρίτσα, η "ο μικρός βάτραχος,
ο γυρίνος" κι αυτό από το καλόγερος + υποκορ. κατάλ. -ίτσα. Οι
γυρίνοι ονομάστηκαν έτσι μεταφορικά από το χρώμα τους. Αξιοση
μείωτη εδώ η διατήρηση του γ η οποία οφείλεται στο ότι μετά την
αποβολή του δευτερογενούς i (kaloYeritsa >kaluViritsa >kaluyritsa) το γ έπαφε να είναι μεσοφωνηεντικό . (βλ. και προηγούμενα
τοπν.) . Η λ. δάνειο και στα αρομ. με τους τύπους cäluguri/tä,
caluYreauä, cäluvri^ä "μοναχή // μοναχική // γυρίνος" . Το ίδιο
τοπν. και στο Γραμμένο: Καλογερύτσα "τοποθεσία με χωράφια και
4
5
βοσκές" . Πβ. και επών. Καλογρίτσας.
Καλόγεροι, οι (sts kalvry'érs" Δρ.)
Ονομασία εκκλησιαστικών κτημάτων.
Από το προσηγορ. καλόγερος, ο.
Καλογηρόραχη, η (sn galuirórax" Βιτσκ.)
Μικρή ράχη μέσα στη χαράδρα του Βίκου, απέναντι από τις πη
γές του Βοϊδομάτη διάσπαρτη με οξυκόρυφους και σκοτεινόχρωμους
βράχους που η λαϊκή φαντασία παρομοίασε με καλογήρους.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσιαστ. καλόγηρος, ο + ράχη, π .
Καλογηρου, του (st kaluVir" I. — st kalóir" Αιασκ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου εκκλησία και εκκλησιαστική περιοχή

1.
2.

Μπόγκας 1 150 .
Έτσι, η αιιοβολη του μεσοφωνηεντι,χου' γ ε ί ν α ι , μ ε τ α γ ε ν ε ' σ τ ε ρ ο φ α ι ν ό μ ε ν ο τ η ς

συγκοπής των άτονων i, u.
3. Papahagi 332.
4. Μπε'ττη, Γραμμένο 689.
5. ΟΤΕ Αθ.
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(I.)· ονομασία στάλου, όπου σύμφωνα με την παράδοση υπήρχε μονα
στήρι (Λιασκ. ) .
Καλόγηρου, το Αλώνι του (st alón t kalöir' Κουκ.)
Δασωμένη τοποθεσία, όπου καταστραμμένο αλώνι σε εκκλησιαστι
κό κτήμα. Το τοπν. και σε διαθήκη του 1896 (HE 24(1975) 323).
Καλογήρου, το Γιοφύρι του (stu yufir t kalóir* Κουκ.)
Ονομασία γεφυριού και της γύρο περιοχής. Πρόκειται για γεφύ
ρι που κατασκεύασε κάποιος Σεραφείμ, ο οποίος ήταν καλόγερος στο
μοναστήρι του Προφ. Ηλία. Γνωστό και ως Γιοφύρι του Πλακίδα (βλ.
τοπν.) από τον ζαγορήσιο άρχοντα Ευγ. Πλακίδα που το ανακαίνισε.
Καλογήρου, ο Μύλος του (stu milu t kal<5ìr" Κουκ.)
Περιοχή όπου τα ερείπια παλιού βακούφικου νερόμυλου.
Καλόγρια, η ( zd gal^ria* Βραδ.)
Ονομασία μεγάλου χάσματος με πλάτος και βάθος 150 μ. περίπου,
όπου έπεσε και σκοτώθηκε μιά καλόγρια.
Καλοτά, η

( zd galutà)

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου. Ο κάτοικος kalutâts,
kalutâtsa ( = Καλοτάτης, Καλοτάτισσα). Βρίσκεται στους βόρειους πρό
ποδες του βουνού Μιτσικέλι.
0 Λαμπρίδης αναφέρει το όνομα μιας οικογένειας "Καλωτά" που
ακμάζει στα Γιάννινα κατά τον 16. αι. Η προφορική παράδοση αναφέρει
δύο αδέρφια απ' αυτή τη οικογένεια από τα οποία το ένα εγκαταστάθη
κε και ίδρυσε το παραπάνω χωριό, ενώ το άλλο δημιούργησε τον παλιό
συνοικισμό Κι,ουτσούκ Καλοτά (βλ. τοπν.στα S.Τ.) κοντά στο Γρεβενίτι.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επαγγελματικό επών. Καλοτάς κι αυτό
2
.
από το προσηγ. καλόττα, η "κάλυμμα, σκουφί"

και τη δηλωτική επαγγέλ

ματος κατάλ. -άς.
Το ελλην. προο-ηγ. καλόττα, η έχει την αρχή της στις ρομανικές
γλώσσες, όπου ιταλ. cal(1)otta, γαλλ. calotte, προβηγ. calota κλπ.
3
λέΕεις που,σύμφωνα με τον Meyer-Lubke, ανάγονται στο ελλην. calyptra.
1. Λαμπρύδου, Αγαθοεργηματα 16.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
3. Meyer-Lübke, αριθμ. 1536.
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Καλοτάτισσας,

(η Βρύση) της

( st vris ts kalutätsas'

Λιασκ.)

Ονομασία βρύσης κ ο ν τ ά στους κήπους του χωριού .
Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το ε θ ν ι κ ό Καλοτάτισσα (< τ ο π ν . Καλοτά
+ κ α τ ά λ . ε θ ν ι κ ώ ν - ι σ σ α ) " α υ τ ή που κ α τ ά γ ε τ α ι από τ ο χωριό Κ α λ ο τ ά . " .
Καλουγρίνας, της

( sts

kaluyrinas"

Φλ.)

Τοποθεσία με χωράφια.

2
Κυριών, τ ο π ν . από τ ο ανδρών. Καλογερίνα (< επών. Καλόγηρος+
ανδρων. κ α τ ά λ . - ί ν α ) με στένωση του ο σε u και συγκοπή του δ ε υ τ ε ρ ο 
γενούς i

(e >i > » ) .

Καλύβα, ο Γκρεμός του

( s t u grimo t k a l i v a *

Γκρεμός που ο φ ε ί λ ε ι

Λιασκ.)

το όνομα του στο ό τ ι α ρ χ ί ζ ε ι από την άκρη

χωραφιού, ι δ ι ο κ τ η σ ί α τ η ς ο ι κ ο γ . Καλύβα.
Το τ ο π ν . π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ό από το κ ο ι ν ό NE γκρεμός, ο και το επών.
3
Καλύβας ( <ουσ. καλύβα, η
).
Καλύβες, οι
( s t s k a l i v i s ' Βιτσκ.-Μπάγ.-Ντ.-Πάπ.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Β ί κ ο υ , όπου δε σώζεται ούτε κ τ ί σ μ α
ούτε ε ρ ε ί π ι α ( Β ι τ σ κ . ) '

τ ο π ο θ ε σ ί α όπου π α λ ι ό τ ε ρ α καλύβες

(Μπάγ.)

θέση με κ α λ ύ β ε ς , όπου π α λ ι ό τ ε ρ α π ή γ α ι ν α ν ο ι υ γ ι ε ί ς κ ά τ ο ι κ ο ι

του

χωριού γ ι α να αποφύγουν όσους συγχωριανούς ε ί χ α ν χολέρα τους ο π ο ί ο υ ς
άφηναν στο χωριό ( Ν τ . ) ' μ ε το τ ο π ν . χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι δύο τ ο π ο θ ε σ ί ε ς
στο Πάπιγκο που σήμερα ε ί ν α ι χωράφια χωρίς ί χ ν ο ς κ τ ί σ μ α τ ο ς . Απ'
α υ τ έ ς η μ ι ά ε ί ν α ι γνωστή κ α ι με το όνομα " Κ ρ υ ψ ι ά ρ ε ς " , ενώ η άλλη
β ρ ί σ κ ε τ α ι ΒΑ του Μεγ . Παπίγκου πάνω από τον Τράφο ( Π ά π . ) .
1.

Η βρύση ο φ ε ί λ ε ι την ονομασία της στο ακο'λουθο π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ' ,
θηκαν στο Λιασκοβε'τσι : "Η Καλοτάτισσα
τ η ς με α γ ρ ο τ ι κ ε ' ς

εργασίες

νυχτώθηκε

(νύφη στο χωριό*) ασχολούμενη
ε κ ε ί κ α ι , ε π ε ι δ ή ' φοβο'ταν να

ν ύ χ τ α στο χωρίο', αποφάσισε να δ ι α ν υ κ τ ε ρ ε ύ σ ε ι
Τούρκος φ ο ρ ο ε ι σ π ρ ά κ τ ο ρ α ς ,

που ε ί δ ε

καπνό' να β γ α ί ν ε ι

τα δύο α δ έ ρ φ ι α τ η ς .

η Καλοτάτισσα σ κ ο τ ώ ν ε ι

Και ο ι τ ρ ε ι ς

στο

κήπο

επιστρε'ψει

στην καλύβα που ε ί χ ε στον

κήπο.

απο' την καλύβα, πη'γε προς

ε κ ε ί κ α ι , αφού ε'φαγε και η ' π ι ε , ε'κανε ανη'θικες π ρ ο τ ά σ ε ι ς
π λ ο κ ή , που α κ ο λ ο υ θ ε ί ,

ο'πως μου το αφηγή

στη γ υ ν α ί κ α .

τον Τούρκο κ α ι ε'ντρομη

Στη συμ
ειδοποιεί

μ α ζ ί ε ξ α φ α ν ί ζ ο υ ν το πτώμα του Τούρκου

και

κρύβουν γ ι α ε'να χρονικό' διάστημα τα χρήματα απο τους φο'ρους με τα οποία αργο'τερα χ τ ί ζ ο υ ν
2. Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο ς
3. Αντιχάρισμα

την ε κ κ λ η σ ί α

12.
177.

του Αγίου Ν ι κ ο λ ά ο υ " .
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I
Καλύβια, τα (sta kalivya" Αρτσ.-Π.Σ.-Τσερβ.)
Τοποθεσία με καλύβες για την αποθήκευση των προϊόντων και
των γεωργικών εργαλείων.
Τα τοπν. συνοδεύονται- από επιθετ. προσδιορισμούς: artsisnâ
(=Αρτσιστινά), panuzôinotka (=Πανωσουδενιώτικα) ή tsirvar^otka
(=Τσερβαριώτικα) μόνον όταν χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους
άλλων χωριών. Έτσι ο κάτοικος της Αρτσίστας θα πάει για γεωγρικές εργασίες "sta kaliv^a" ενώ θα πάει για κυνήγι "sta tsirvar^ótka ta kaliv^a". Το ίδιο ισχύει και για το προηγούμενο τοπν.
Καμάρα, η (zd gamâra' Μπ.)
Θέση κοντά στην είσοδο του χωριού που οφείλει την ονομασία
της στο ότι οι βράχοι μαζί με τις άγριες λεφτοκαρυές σχηματίζουν
σ'αυτό το μέρος ένα είδος στοάς.
Από το κοινό NE κάμαρα, η .
Καμένα, τα (sta kaména* Νεγ. )
Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου σπίτια που είχαν καταστραφεί
από φωτιά.
Καμίνια, η (zd gamrfd)
Χωριό του Ζαγορίου. Ο κάτοικος συνήθως με περίφραση (από την
Κ) και σπάνια ως kamn'óts, kamriótsa (=Καμινιώτης, Καμινιώτισσα) .
Το τοπν. από το κοινό NE ουσ. καμίνι, το (< αρχ. κάμι,νος)
και την περιεκτική κατάλ. -ιά (<-έα). Πβ. επίσης και τα προσηγ.
καμινίά., η "το περιεχόμενο ή το εφ'άπαΕ; προϊόν μιας καμίνου" και
καμινεία, η "η καμίνευσις" .
2
Η λ. ως δάνειο στις ρομανικες γλώσσες δίνει και τα κατωιταλ.
• 3
τοπν. Caminea, Camini, Caminia 1. Δημητράκου, Λεξ., στις λ.
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 1549.
3. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 41.
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Καμτιόττοολοε, ο (stun gambóplu* Βίτσ.)
Μικρή πεδινή έκταση σε αντιδιαστολή προς τον μεγαλύτερο Κά
μπο.
Από το ουσ. κάμπος + την υποκορ. κατάλ. -πουλος.
Κάμπος, ο Μέγας (stu méya kâmbu* Τσερν.)
Ονομασία μεγάλης επίπεδης επιφάνειας.
Καμπυλόραχα, τα (sta kamblóraxa" A.M.)
Ονομασία περιοχής με μικρά στρογγυλά υψώματα.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. καμπύλος και το ουσ. ράχη, η >
καμπυλόραχο, το με μεταπλασμό στη σύνθεση (-^β, διάραχο < διά +
ράχη, ακρόκορφο<άκρη + κορυφή, χαλαζόβροχο < χαλάζι + βροχή κλπ.)
>καμπυλόραχο και καμπλόραχο με συγκοπή του άτονου i (=υ).
Κανάκια, τα (sta kanaka" Κουκ.)
Τοποθεσία σε δάσος, ιδιοκτησία κάποιου Κανάκη. Το τοπν. συνη
θίζεται και με τον τύπο st kanâk' (=στου Κανάκη) .
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κανάκης κι αυτό από το κοινό
NE κανάκι, το "το χάδι, η στοργική περιποίηση" (< καναχή "ήχος
2
μουσικών οργάνων ") .0 πληθυντ. αναλογικά προς τους τύπους κτήμα
τα, χωράφια κλπ.
3
Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. canake "το χαΐδεμα" .

1. Τριανταφυλλίδης IM- .
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Papahagi 335, ο οποίος ετυμολογεί τη λ. από το τουρκ. kanaat "η ταπεινή
ικανοποίηση" (βλ. Heuser-Çerket 311).
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( sts kânalis* Πάπ.-Τζ.-Τσερβ.)

Κάναλβς, οι

Απόκρημνη τοποθεσία προς Β

του Μεγ. Παπίγκου

(Πάπ)'βρύση με

σωλήνες και σκάφη κάτω για να πίνουν τα ζώα νερό(Τζ,)'περιοχή με
μικρούς κήπους, όπου το νερό έφτανε με μικρά χαντάκια

(Τσερβ.).

Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. κάναλ', η "ο αγωγός που οδη
γεί το νερό στη φτερωτή του μύλου//το λούκι" κι αυτό από το κάνα2
3
λος, ο
(μεγεθ. του κανάλι(ον), υποκορ. του κάναλης < λατ. canalis )
4
με αλλαγή του γένους από επίδραση της λ. κάνουλα, η . Η λ. ως προσηγ.
5
6
στα αρομ. canale και canale

και στα αλβ. kanal-i .

(sta kanâl'a" Καβ.-Μακρ.)

Κανάλια, τα

Ονομασία πηγής με πήλινο σωλήνα (Καβ.)'τοποθεσία με μικρό ύψω
μα που εμπόδιζε το νερό να φθάσει στο χωριό' γ ι ' αυτό έσκαψαν και έ
βαλαν κανάλια για να παρακάμπτεται έτσι το ύψωμα .
Τα τοπν. από το κοινό NE κανάλι, το "αυλάκι, οχετός"< κανάλ-ιον,
υποκορ. του κάναλης < λατ. canallis.
Κάναλος, ο

( stun gânalu* I.)

Ονομασία βρύσης με ποτίστρα για τα ζώα.
Το τοπν. από το μεγεθ. κάναλος, ο ( <κανάλι, το + μεγεθ. κατάλ.
η
-αλός ) "οχετός, κανάλι". Η λ. χρησιμοποιείται εδώ με τη σημασία "πο
τίστρα" .
Καννάβια, τα
( sta Κ^ηάνγ'α" Ι.-Τζ.)
Χωράφια όπου παλιότερα σπέρνονταν καννάβι.
Από το κοινό NE καννάβι, μετγν. καννάβ-ιον, υποκορ. του αρχ.
κάνναβις .
1. Μπο'γκας 1 152.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 54, 83.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. κανάλι.
4. Μηνά, Μεγε'θυνση 90.
5. Papahagi 335, 311.
6. Γχίνης 182.
7. Μηνά, Μεγέθυνση 54, 82 χεξ.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. Απο' την ελλην. λ. το λατ. cannabis (Walde, στη
λ.). Από το NE καννοίβι, το αρομ. canave (Papahagi 335). Πβ. ακο'μη αρχ. γερμ.
hanaf, γερμ. Hanf, εκκλησ. σλαβ. konoplje, περσ. kanab,apx. ινδ. çana-s

"εί

δος χανναβιοΰ" (Prellwitz, Etymologisches Wörterbuch der griech. Sprache,
Göttingen 1905 208).
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Κανναβίστρα, η (zd ganavistra" Δεμ.-Ντ.-Ντρ.) ΚανναβCorpse,οι
(sts kanavistris* Γρε3.-Δόλ.-Πάπ.-Πέτρ.)
Χωράφια όπου
Από το κοινό
κή κατάλ. -ύστρα,
στρα, Λουπινύστρα,
Κανναβοτόπι, το

παλιά έσπερναν καννάβι.
NE καννάβι (βλ. προηγ. τοπν.) και την περιεκτι
όπως εμφανίζεται στα τοπν. Σουκίστρα, Αι,ναρίΚοοκκίστρα κλπ. .
( stu kanavutóp" Βίτσ.- Κ.Σ.- Τζ.)

Τοποθεσία με χωράφια όπου παλιότερα εκαλλιεργείτο καννάβι.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. καννάβι, το + τόπος, ο.
Κανναβουρτόπια, τα

( sta kanavurtópx'a' Ντ.)

Καρπώνυμο τοπν. από το ουσ. κανναβούρι, το "ο καρπός του
2
κανναβιού" και το ουσ. τόπος. 0 πληθυντικός αναλογικά προς τον
πληθ. χωράφια κλπ.
Καπυστερούσια, τα

( sta kapistirusa" Ντομπρ.)

Δασωμένη περιοχή με χωράφια στους πρόποδες υψώματος.
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Kautστερούσης < αρομ. cäpisteare
(πληθ. capisteri) "σκάφη για ζύμωμα αλεύρου" (< λατ.* capisteria,
3
capisterium "κόσκινο για το καθάρισμα του σιταριού" και την ελλ.
κατάλ. επωνύμων -ούσης . 0 πληθυντικός αναλογικά κατά το κτήματα,
χωράφια κλπ.
1. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 34-7. Mua σχετική συλλογή τοπν. σε -στρα βλ. στου Μη
νά, Συμβολή 54, σημ. 189.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Papahagi 339.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.

- 173 Καπέσοβο, το

( s tu kapésuvu)

Ονομασία χωριού του Κεντρικού Ζαγορίου. Ο κάτοικος kapisuvits, kapisuvitsa ( =Καπεσοβίτης, Καπεσοβίτισσα).
Ο Λαμπρίδης ανάγει το όνομα του χωριού στο σλαβ. κουπούζ
(μάλλον kapust
"κράμβη'Ί^ετυμολόγηση που παρουσιάζει φωνητικές
δυσκολίες ( u > e, ϊ> > ο) και πρέπει να απορριφθεί.
2
0 Vasmer ο οποίος αναφέρει και τύπο Κεπέσοβο ανύπαρκτο, το
θεωρεί ως ένα σλαβ. σχηματισμό σε -ovo από κύριο όνομα που σχετί
ζει με τη λ. των Ουιγούρων käbäs "περήφανος", σχέση την οποία
θεωρώ απ ί θανή.
3
Τέλος ο Zaimov , παραδεχόμενος την ανυπαρξία στη βουλγ. Ονομα
τολογία σχετικού προσωπωνυμίου από το ουιγουρικό käbäs, προσπαθεί
να σχετίσει το τοπν. με το βουλγ.*kapeà- <*kapa "σταγόνα" + τόπων,
κατάλ. -eé.
Επειδή όμως η σλαβικής αρχής κατάλ. -ovo έγινε παραγωγική και
σε άλλες γλώσσες, δεν είναι υποχρεωτική η αναζήτηση της αρχής κάθε
σχηματισμού σε -ovo στις σλαβικές γλώσσες. Έτσι π.χ. τα τοπν. Μι,χάλοβό, Μαύροβο, Κρυφοβο, Γιαννάκοβο, Γραμματίκοβο κλπ. πρέπει να θε
ωρηθούν ελληνικοί σχηματισμοί (από τα κύρια ονόματα Μιχάλης, Μαύρος
4
Κρυφός κλπ.) + την σλαβ. αρχής κτητική κατάλ. -ovo .
Γι' αυτό πιστεύω ότι το τοπν. Καπέσοβο προέρχεται από το επών.
Καπέσης (και Καπέτσης) + την σλαβ. κατάλ. -ovo που έγινε παραγωγι
κή στα ελληνικά. Το επών. Καπέσης πρέπει να σχετιστεί με τα αλβ.
kapës-i "ο σφιχτήρας, το μανταλάκι" <ρ. kap "πιάνω, κλέβω, αρπάζω
{ < τουρκ. kap mak) + αλβ. κατάλ. -es .
1.
2.
3.
4.
5.

Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α 34.
Vasmer 37.
Zaimov 110.
Georgakas, Beiträge II 418.
OTE Αθ.

6. Γχινης 184* Meyer, EW a l b . Spr. 174.
7. Φουρίκη, Αττική

125-6' Camaj, Lehrbuch 56.

- 174 -

Καπνισμένη, η

(zd gapnizmén" Βίτσκ.-Βραδ.-Μον.)

Ενν. σπηλιά . Τοποθεσίες με μεγάλες σπηλιές, μαυρισμένες
από τις φωτιές που άναβαν οι τσομπάνοι που κατέφευγαν εκεί με τα
ζώα τους για να προφυλαχτούν από την κακοκαιρία.
Από τη μετχ. παρακ. καπνισμένη του ρ. καπνίζομαι.
Καπρή, η Αλαταριά, του

( st kapri

tn alatala" Νεγ.)

Χωράφι, ιδιοκτησία κάποιας οικογέν. Καπρή, όπου είχαν βάλει
πλάκες και "αλάτιζαν" τα ζώα.
Για τη λ. αλαταριά, η βλ. σχετικό τοπν. Το επών. Καπρής
από το κοινό NE καπρί, το "το αρσενικό μεγάλο αγριογούρουνο//μεταφ.
ο εις τα αφροδίσια πάθη αχαλίνωτος, λίαν ορμητικός//ο ε£ οργής
2
παράφορος, βίαιος"( <*καπριον, υποκορ. του αρχ. κάπρος) . Πβ. και
ρ. καπρίζω (κατά τα γαϊδουρίζω, μαϊμουδίζω, αρκουδίζω 7-ίλπ.)
3
"μιμούμαι, φέρομαι όπως ο κάπρος" .
Καπρή το Αλώνι, του

( st kapri t alón" Νεγ.)

Τοποθεσία που οφείλει το όνομα της στο ιδιόκτητο αλώνι της
οικογ. Καπρή (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Καπρή, η Βρύση του

( st vris t kapri" Νεγ.)

Βρύση που χτίστηκε με χρήματα της οικογ. Καπρή (βλ. προηγού
μενα τοπν. ) .
Κσπρινιώτη, του

( st

kapririot

* Τσεπ.)

Ενν. η βρύση, την οποία έχτισε η Οικογένεια Καπρινιώτη. Το
1. Αναγνωστόπουλου, Συμβολή 91' Σαρρου, Βίτσα 196.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.' Μπο'γκας 1 156.
3. Γ. Χατζιδάκη, "Γλωσσολογικοί παρατηρήσεις." Αθηνά 29 (1917)189.
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επών. υπάρχει σήμερα τόσο στο Τσεπέλοβο, όσο και στο Σκαμνέλι.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Καπρινιώτης .Το επών.
πρέπει να θεωρηθεί εθνικό με την κατάλ. -ιώτης από τοπν. * Κάπρινο κι αυτό από το αρομ. caprina (πληθ. caprini) "το κατσι2
κίσιο μαλλί" ( < λατ. caprinus-a-um "κατσικίσιος") .
Είναι πιθανό όμως το εθνικό, απ' όπου το επών., να έχει
σχέση με το τοπν. Καρπινον (Άρτα) (< κάρπινος "είδος δένδρου",
βλ. σχετικό τοπν.) + την κατάλ. εθνικών -ιώτης > Καρπινιώτης και,
με μετάθεση του r, Κάπρινιώτης.
Καραβασιλέσια, τα, ( sta karavasiléëa" Τσεπ.)
Ονομασία των χωραφιών της οικογ. Καραβασίλη. Το επών. και σή
μερα στο Τσεπέλοβο.
Το τοπν. από το ανδρών. Καραβασιλέσιω < επών. Καραβασίλης +
ανδρών, κατάλ. -έσιω (πβ. Κοντέσ*ου< Κοντός, Σπανέσ' ου < Σπανός,
4
Γεωργαλέσ'ου < Γεωργαλάς) .
Η ανδρών, κατάλ. -έσιω αποσπάστηκε μάλλον από επών. σε -έσης:
π.χ. Καπέσης, Κουρτέσης κλπ. απ' όπου με την κατάλ. -ω τα ανδρών.
Καπέσιω, Κουρτέσιω κλπ.
Καραβασίλη, του (st karavasil' Αιασκ.-Μπάγ.)
Ονομασία περιοχής όπου χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Καραβα
σίλη .
Κυριών, τοπν. από το επών. Καραβασίλης ( < επίθ. καράς + βαφτ.
Βασίλης). Για το επίθ. καράς βλ. τοπν. Καρά, τα Κουκούλια του στα
Ε.Τ.
Καραβασίλια, τα
(sta karavasil'a' Καβ. )
Από το επών. Καραβασίλης. 0 πληθ. κατά το σχήμα: τ (ου) Καραβασίλ(η)> Καραβασιλ(ι), το >Καραβασίλια κατά τα χωράφια κλπ.
Καραβιόαρι, το
( stu karavöar" A.M.)
Τοποθεσία στο Βοϊδομάτη όπου το ποτάμι πλαταίνει και τα νερά
κυλούν ήσυχα.
Από το κοινό NE καραβίδα (< αρχ. καραβίς) και την περιεκτική
1. Τριανταφυλλίδης 29.
4. Μπογκας 1

2. Papahagi 341.

3. Λεξ. ΔΚΟΕ 221.

445.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. Πβ. και τουρκ. karavide "η ποταμίσια καραβίδα"
(Steuerwald 491), αλβ. karavidhe "η δαγκάνα της καραβίδας" (Meyer, EW alb.
Spr. 177)

και αρομ. cärävioä (Papahagi 344).
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κατάλ. -dpi,, δηλ. "τόπος όπου καλλιεργούνται ή υπάρχουν καρα
βίδες". Το ουσ. καραβίδα δε δηλώνει εδώ το γνωστό είδος της
καραβίδας, αλλά σημαίνει ποικιλία καραβίδας πολύ μικρού μεγέ
θους που κρύβεται κάτω από τις πέτρες του ποταμού και αποτελεί
εκλεκτή τροφή για τις πέστροφες.
Καραγιάννη, η — Καραγtάννη, του
st kara^ân" Βίτσ.)

( ζ d garafân" Αρτσ.-Βίτσ.-

Ονομασία δύο χτιστών βρυσών (Αρτσ.-Βίτσ.)" τοποθεσία όπου υ
πάρχει μικρό φαράγγι. Η ονομασία του άγνωστο για ποια αιτία.
Κυριών, τοπν. από το επών. Καραγιάννης (<καράς + Γιάννης).
Το θηλυκό γένος του τοπν. που αναφέρεται σε βρύσες προέρχεται
από αναλογία προς το γένος της λ. βρύση, η.
Καραγιάννια, τα (sta karc^'äria" Λιασκ.-Π.Σ.)
Χωράφια από το επών. των ιδιοκτητών (βλ. προηγούμενα τοπν.)·
Καραγιώργου, το Εικόνισμα T O U (stu kónzma t karaγ'órγ * Τσεπ.)
Τοποθεσία όπου υπάρχει εικόνισμα. Το τοπν. από το όνομα του
Καραγιώργου, οπλαρχηγού από το Τσερνέσι, που,πολεμώντας εναντί
ον των Τούρκων,σκοτώθηκε εκεί κατά το 1912.
Καραγ ιώργου, η Ράχη του (st Γ3χ' t karaVó^ " Φλ.)
Ονομασία υψώματος άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. ράχη, η και το επών. Καρα
γ ιώργος (<καράς + βαφτ. Γιώργος).
Καραγκούνα, η (zd gar aglina" Καπ.)
Τοποθεσία όπου το μνήμα μιας καραγκούνας.
Το τοπν. από το κοινό NE καραγκούνης,-α "ο κάτοικος της πε
δινής Θεσσαλίας που ασχολείται με τη γεωργία, σε αντίθεση με
τους Σαρακατσάνους και τους Κουτσόβλαχους // και μεταφ. φτωχός
και αγροικος „2.
Κατ'άλλους η λ. είναι αγνώστου ετύμου και κατ'άλλους προέρχε
ται ή από τα τουρκ. kara + guna "μαύρη κάπα" (ο Papahagi αναφέ
ρει ότι με το όνομα Cärägun αποκαλούνται οι εξελληνισμένοι βλά1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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χοι" ή από τα τουρκ. kara + Yunan "μαύρος Έλληνας" . Πβ. και
3
έπων. Καραγκούνης .
Καρακαηδόνι,, το

( stu karakaìóón' Ντ.)

Τοποθεσία στην άκρη του χωριού προς Β.
,
4
Το τοπν. κυρίων, απο το έπων. Κορακαηδόνης. Ο Λαμπρίδης α
ναφέρει ότι, κάποιος Νικ. Κορακαϊδόνης έδωσε χρήματα για ανέγερση
σχολείου στο Ντομπρίνοβο . Το επών. σύνθετο από τα ουσ. κοράκι +
αηδόνι, με αφομοίωση του ο από το α: Κορακαηδόνης> Καρακαηδόνης
(πβ. και τοπν. Κορακόγκρεμο > Καρακόγκρεμο, Κορακονησι,α > Καρακονήσι,α, Κορακοφωλιά > Καρακοφωλιά κλπ. ) με μεταπλασμό από τον τύ
πο της γεν. εν. τ(ού) Καρακαηδόν(η) - Καρακαηδον(ι), το.
Καρακώστα, η Βρύση του ( zd vris t karakósta' Μπ.)
Ονομασία χτιστής βρύσης από το επών. κάποιου Καρακώστα που
ξόδεψε για την κατασκευή της.
Το επών. Καρακώστας σύνθετο από το κοινό NE καράς + βαφτ.
Κώστας.
Καρακώστα, ο Λάκκος του

( stu lâku t karakósta' Νεγ.)

Ονομασία μικρού φαραγγιού, άγνωστο για ποια αιτία. (βλ. και
προηγούμενο τοπν.).
Καραμπερίτσια, τα
( sta karabiritèa" Καμν.)
Ομαλή επίπεδη επιφάνεια με ποτιστικούς κήπους, όπου καλλιερ-

1. Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία Β ' 519' Papahagi 585.
2. ΜΕΕ, στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Τριανταφυλλίδης 30.
4. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα Β '147.
5. Θωμοπούλου, Κέως 96.
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γούσαν φασόλια.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Καραμπέρης (βλ. για το
επών. το τοπν. Καραβέρη, ο Λαιμός του στα Ε.Μ.) και την ήδη
βυζαντινή υποκορ. κατάλ. -ύτσης με μεταπλασμό αναλογικά προς
τους πληθ. κτήματα, χωράφια κλπ.
Καρανάκου, του

( st karanâk* Νεγ.)

Τοποθεσία με χωράφια, όπου ιδιοκτησία και της οικογ. Καρανάκου. Το επών. δε σώζεται σήμερα στο χωριό.
Το επών. Καρανάκος σύνθετο από το κοινό NE καράς (< τουρκ.
ο
kara) και το ελλην. βαφτ. και επών. Νάκος (< Γιαννάκος< Γιάννης
+ υποκορ. κατάλ. -ακος ).
Καραντίνας, ο

( stun garadnó" Τσερβ.)

Τοποθεσία κοντά στο Καλπάκι με ποτιστικά χωράφια, όπου ερεί
πια παλιάς εκκλησίας.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Καραντινός,το οποίο συναντιέ
ται ήδη από τη βυζαντινή εποχή και σχετίζεται από τον Moritz με
το Καρανίτης <Κάρανα "πύλη της Γαλατίας" . 0 Χατζιδάκης υποστη5
ριζει την προέλευση του απο το ιταλ. quarantina . Τέλος ο Τριαν
ταφυλλίδης το θεωρεί εθνικό και το συνάπτει με το τοπν. Καραντινάτα της Κεφαλονιάς . Ορθότερη όμως νομίζω την προέλευση του έπων.
7
από εθνικό Καραντινός <Κάρανδα, τα "πόλη της Καρίας" + την κατάλ.
εθνικών -ινός.
Καραπάναινας, της ( sts karapâninas' Νεγ.)
Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου άλλοτε το πολυτελέστατο σπίτι
1. Τριανταφυλλίδης 100 και σημ. 170.
2. Μπόγκας 1 443, 4-4-8, 449, 450' Μπουτουρας 72' Τριανταφυλλίδης 14.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 72 κεξ.
4. Η. Moritz, Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten,
2 39.
5. Αθηνά 12 (1900) 309.
6. Τριανταφυλλίδης 27.
7. MEE, στη λ. Καραντινος.
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της οικςγ. Γρηγορίου Καραπάνου.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Καραπάναινα <επών. Καραπάνος
( <καράς [<τουρκ. kara ] + βαφτ. Πάνος) και την ανδρών, κατάλ.-αινα.
Καραφέρως, της

( sts karaférus' Φλ.)

Ενν. το μνήμα. Από το όνομα της μικρής βλάχας, κόρης του Καραψέρη, που πέθανε από βλογιά και θάφτηκε σ' αυτό το μέρος.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Καραφέρω < επών. Καραφέρης + ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών. Καραφέρης από το τουρκ. όνομα
της Βέροιας: Καραβέροια-Καραφέρια. Η ονομασία δόθηκε στην πόλη από
τους Τούρκους γιατί ταλαιπωρήθηκαν πολύ για την κατάληψη της το
1432 και γι' αυτό την ονόμασαν "μαύρη Βέροια" . Το όνομα Karaferia
2
αναφέρουν επίσης ο Murnu και ο P. Skok ο οποίος θεωρεί το τοπν.
3
ως απόδοση στα τουρκ. του ελλην. τοπν. Βέροια .
Το επών. δίνει τοπν. και στην περιοχή Παλιοσελίου, σε βρύση
4
που έγινε με έξοδα του Καραφέρη .
Καρβούνη, Αάκκο

( lakukarvün" Λεσν.)

Κυριών, τοπν. από το επών. Καρβούνης 5 κι αυτό απο το μεσν.
καρβούνι. (ν) (< καρβώνι(ο)ν < κάρβων < λατ. carbo) + -s. Ας σημει
ωθεί η χωρίς άρθρο εκφορά του τοπν. και το συντακτικό του σχήμα
7
που δείχνει αλβανική επίδραση .
Καργιοπούλη, του ( st ka^üpul' * Μαν.)
Τοποθεσία με καστανιές, ιδιοκτησία της οικογ. Καργιοπούλη.
ο

Το τοπν. κυριών, από το επών. Καργιοπούλης

κι αυτό από το

1. ΜΕΕ, στη λ. Βερροια.
2. Murnu 5 7.
3. Ρ. Skok., "Beiträge zur thrakischillyrisehen Ortsnamenforschung." ZONF
7 ( 1931) 42.
4. Στεργυοποΰλου, Κόνιτσα HX 12 212.
5. Τριανταφυλλίδης 151.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ. κάρβουνο' Κριαρά, Λεξ., στη λ.
7. Georgacas-McDonald 35.
8. ΟΤΕ Αθ.
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προσηγ. * καργι,οπούλι (πβ. κιτρινοπούλι, ψαροπούλα, νεροπούλι,
αηδονοποόλι, κουρουνοπούλι κλπ. ) < κάργια, η "κουρούνα" ( < τουρκ.
2
karga "ο κόρακας, η κουρούνα" ) + πουλί. Πβ. επίσης έπων.Κάργιας
3
και Καργιος .
Καρτεράς, ο (sturi gartiró* Τσεπ.)
Ονομασία υψώματος στο συγκρότημα της Γκαμήλας.
Από το επίθ. καρτερός (<κάρτος "δύναμη" + κατάλ. -ερός) επί
4
5
τοποθεσιών οχυρός, δυσάλωτος" . Πβ. και επών. Καρτερός
(<καρτερός "ο ισχυρός, ο δυνατός"). Πβ. και τοπν. Καρτερά, τα "ονομα
σία βουνού" (Χίος) και επών. Καρτερός το οποίο κατά τον Σταμνόπουλο προέρχεται από το ιταλ. cardo, -one "αγριαγκινάρα, γαϊδουράγκαθον".
Καρυά, η (sn ga^ä" Αρτσ.- Βιτσκ.- Τσεπ.) — Καρυές, οι (sts
ka^'és * Μπάγ . - Ντ. - Στ.- Τσερβ. )
Φυτώνυμα τοπν. από το γνωστό δέντρο, που σήμερα δεν υπάρχει
πια στις παραπάνω θέσεις (Αρτσ.- Βιτσκ.-Τσεπ.). Ονομασία θέσεων
και συνοικισμού στο 19. χιλιόμ. της οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας, ό
που παλιότερα υπήρχαν καρυδιές.
Τα τοπν. απο το προσηγ. καργυά, η 8 κι αυτό από το αρχ. ουσ.
κοψύα, χ\.
Καρυές, οι Καλοτάτικες (sts kalutätkis karVés" Καβ. )
Τοποθεσία με κτήματα προς την Καμνιά. Το τοπν. από τις καρυ
διές που υπήρχαν σε χωράφια τα οποία ανήκαν σε οικογένειες που
κατάγονταν από την Καλοτά (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) και όχι από τη γειτ
νίαση της περιοχής με την κοινοτική περιοχή της Καλοτάς, όπως
π.χ. τα Νεγαδιώτικα Αμπέλια, δηλ. τα αμπέλια της Μπάγιας που εί1.
2.
3.
4.
5.
5,
7.
8.

Γ. Κουρμουλη, Αντίστροφον Λεζικόν της Νέας Ελληνικής, Αθήναι, 1967 174.
Steuerwald 492 .
ΟΤΕ Αθ.·ΟΤΕ Θεσσ.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
ΟΤΕ Αθ.
Αμάντου, Γλωσσ. Ηελ. 154.
Σταμνόπουλος 40.
Μπόγκας 1 161 .

- 181 ναι προς το μέρος των Νεγάδων κλπ., αφού ανάμεσα στα χωριά Καβαλάρι και Καλοτά παρεμβάλλεται η Καμνιά με τηνπεριοχή της.
Καρώνη, του ( st karón' Ντομπρ.)
Περιοχή όπου χτιστή βρύση. Το τοπν. πιθανώς από το επών. εκεί
νου που χρηματοδότησε την κατασκευή της. Το επών. Καρώνης υπάρχει
και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Καρώνης κι αυτό από το ρ. καρώνω "βυθίζω σε βαθύ ύπνο, ζαλίζω, ναρκώνω" . Από το καρώνω με ανα2
3
δίπλωση το ρ. κακαρώνω απ' όπου και επών. Κακαρώνης . Πβ. και επών.
Ασημώνης, Γουρλώνης, Κομπώνης, Μαγκώνης κλπ. από ενεστωτ. θέματα
. 4.
ρημάτων σε -ωνω
Κασαλού, η ( sn gasalo. ' Πάπ.)
Τοποθεσία με λεφτοκαρυές, όπου παλιότερα χωράφια.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Κασαλού κι αυτό από το επών. Κασάλης ( <τουρκ. kasalx "αυτός που έχει ταμείο, θησαυρό, τράπεζα" ) και
,7
5
την ανδρών, καταλ. -ου . Πβ. και έπων. Κασαλιάς .
Κασιδιάρα, η ( sn gasioyara" Αρτσ.)
Ονομασία τοποθεσίας στο Βοϊδομάτη με βαθιά κοίτη κάτω από το νέο
γεφύρι που οδηγεί από την Αρτσίστα στο Πάπιγκο. Αυτά τα τμήματα των
ποταμών, όπου συγκεντρώνεται πολύ νερό, είναι γνωστά στο Ζαγόρι με τη
λέξη οβίρα, η. Σύμφωνα με την παράδοση σ'αυτή την οβίρα έπεσε και πνί
γηκε μια γυναίκα για να απαλλαγεί από την ταλαιπωρία της κασίδας.
Από το κοινό NE κασΰδα + τη θηλ. επιθετ. κατάλ. -ιάρα που χρησιμοποιείται για να δηλώσει εκείνον που έχει μια πάθηση ή ενα ελάττωμα .
Κασιδιάρης, ο ( stun 933χδγ'άΓ" Δόλ.)
Ονομασία γυμνού υψώματος.
Από το κοινό NE κασίδα + κατάλ.-ιάρης (βλ. προηγούμενο τοπν.) .
Η λ. ως προσηγορ. και στα αρομ. με τους τύπους casioyear
και
9
casioós "ψωριάρης" .
Πβ. και τοπν. Κασιδιάρης "το γυμνό βουνό απέναντι από το Καλπάκι' .
1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. καρώ.
3. ΟΤΕ Αθ.
5. ΟΤΕ Θεσσ.
7. Ανδριώτη, Ετυμ ^ Λεξ., στο λ.
9. Papahagi 350.

2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Ανδριώτη, Συμβολή' 396.
6. Steuerwald 497.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στα λ.
10. Μπο'γκας 1 161.
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Κασίμαινα, η

( sn gasimina" Μαν.-Τζ.)

Ονομασία γέφυρας (Μαν.)* λάκκος που ξεκινάει από το χωριό
και χύνεται στον Άραχθο (Τζ.).
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Κασίμαινα (< έπων. Κασίμης + την
ανδρών, κατάλ. -αινα). Για το επών. Κασίμης βλ. σχετικό τοπν. στά
Ξ. Τ.
Κασνάρα, η ( zd gaénâra' Τζ.)-Κασνάρες, οι ( sts kaänäris' Μπ.)
Τοποθεσίες με χέρσα σήμερα χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί φυτώνυμο και να σχετιστεί με το
τουρκ. κασνϊ "το γάλβανο, η φεροΰλα" που φύεται σε πετρώδεις και δα2
3
σωδεις περιοχές της ΒΔ Ελλάδας'(< τουρκ. kasni ) και τη μεγεθ. ελλην.
κατάλ. -άρα. Η τροπή k >g από αφομοίωση στη συμπροφορά με το -η του
άρθρου στη αιτ. ενικού.
Καστανιά, η (zd gastanä" ι.- Καβ.) - Καστανιές, οι (sts kastan'és'
Κουκ.-Λιασκ.-Μαν.-Μπάγ.-Ντρ. )
Τοποθεσία γεμάτη καστανιές (Ι.)" δασωμένο μέρος με οξιές, χω
ρίς καμιά καστανιά (Καβ.)" τοποθεσίες όπου υπάρχουν πολλές καστανιές
(Λιασκ.-Ντρ.) δασωμένα μέρη όπου επικρατούν οι καστανιές (Μαν.Κουκ.)* θέση όπου σήμερα δε σώζονται καστανιές (Μπάγ.).
Φυτών. τοπν. από το προσηγ. καστανιά, η. Το τοπν. από την Ιτέα
σε περιληπτικό ενικό.
Καστανούλα, η ( sn gastamila' Βραδ.)
Λάκκος με πολλές αγριοκαστανιές.
Από το καστανούλα, (η), υποκορ. του καστανιά, η.
Καταβάτια, τα

( sta katavâtχa' Ντ.)

Τοποθεσία σε πλαγιά κοντά στο σημερινό χωριό Καρυές, όπου αμπέ-

1. Γεννάδυοε Β 201, λ. γάλβανον.
2. Καββάδας 8, λ. φέρουλα.
3. Steuerwald 498.
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λια και χωράφια. Οι κάτοικοι του χωριού Ντοβρά, επειδή η θέση
αυτή απείχε πολύ από το χωριό, αναγκάζονταν κατά την περίοδο των
γεωργικών εργασιών να μένουν στα χωράφια όλη τη βδομάδα και να
επιστρέφουν στη Ντοβρά το Σάββατο.
Το τοπν. από το *καταβάτ-ιον και *καταβάτι (απ' όπου και
1
2
έπων. Καταβάτης και Κατεβάτης ), υποκορ. του μεσν. καταβατόν <
3
ρηματ. επίθ. καταβατός "ο κατωφερής, ο απόκρημνος" <ρ. κατα-βαίνω. Ο πληθ. του τοπν. αναλογικά προς τα:χωράφια,
αμπέλια κλπ.
Καταβόθνα, η

( sn gatavoöna' Αρτσ.-Βίτσ.)

Χωνεύτρες όπου χάνοντατ τα νερά.των παραπάνω περιοχών.
Σύμφωνα με τον Σάρρο το τοπν. σύνθετο από την πρόθ. κατά +
4
το αρχ. ουσ. βόθυνος"βόθρος" . Πιθανότερη όμως η προέλευση του
τοπν. από την πρόθ. κατά + το ουσ. βόθυνα, μεγεθυντικό του βόθυ5
νος με αποβολή του άτονου i (=υ). Πβ. και ρ. καταβοθνιάζω
"καταβροχθίζω" στην Ήπειρο .
Κατάκη, του

( st katâk'"A.)

Ονομασία δάσους απέναντι από το χωριό.
7
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Κατάκης (και Κατάκος) κι
αυτό από το κοινό NE κατής (και επών. Κατής) "ο Τούρκος δικαστής"
ο

( <τουρκ. kadx

) και την υποκορ. κατάλ. -άκης.

1. ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. χατεβατο'.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Σάρρου, Βίτσα 196' κακώς ο Μπο'γκας ( 1 163) συνάπτει τους τύπους καταβόθρα
και καααβόθνα. Πβ. και τοπν. Βο'θονας, Βουθουνας, Βοθόνοι, Βο'θυνα (ΙΛΝΕ,
στο λ. βοθυυας, ο ) .
5. Μηνά, Μεγέθυνση 47.
6. Μπόγκας 1 163.
7. ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ. 'πβ. και τον οπλαρχηγό' απο' την Κρήτη Ιωάννη Κατάκη(ΜΕΕ).
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Καταλομόε, ο (stun gatalmó* Λεσν.)
Απάνεμη τοποθεσία προφυλαγμένη από την κακοκαιρία.
Από το ρ. καταλύω και την κατάλ. -UÓQ ιτου οτα ουσ.δηλώνει το
αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος (πβ.τρυγημός, εξορκισμός,
παι,εεμός κλπ .'Λ ενώ οτα τοπν.τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια αυτή.
Καταλώνία, τα (sta katalóna' Καλ.-Κουκ.)
Τοποθεσίες με αλώνια στο κάτω μέρος των χωριών σε αντιδιαστο
λή προς αλώνια που βρίσκονταν πάνω από το χωριό.
Το τοπν. σύνθετο από το επί pp. κάτω + το ουσ. αλώνι., το.
Καταα>ύ. το (s tu katafi* Καλ.- Καπ- Νεγ .- Ντ.- Σ τ - Τζ. )
Τοποθεσία σε ύψωμα όπου παλιός συνοικισμός (Καλ.) * θέση σε α
πόκρημνο μέρος, όπου κατέφευγαν οι Καπεσοβίτες, για να προφυλα
χτούν από τις επιδρομές των κλεφτών (Καπ.)" δασωμένη τοποθεσία
(Νεγ.)" θέση δίπλα στα Διάπικα Αιθάρια, όπου κατέφευγε ο κόσμος
σε περίοδο ληστρικών επιδρομών (Ντ.)* ψηλό μέρος με βράχους γύρογύρο, όπου δύσκολα μπορεί κανείς ν'ανεβεί (Στ.)· τοποθεσία σε υψό
μετρο 1400 μ. (TE.).
Τα τοπν. από το προσηγ. καταφόγι(ον) (υποκορ. του ουσ. κατα
φυγή) με αποβολή του μεσοφωνηεντικού γ.
Η λ. συχνή ως τοπν. .
Κατελάνου, του (st katilän* Μον.)
Τοποθεσία έξω από το Μονοδέντρι προς το μοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής.
3
Το τοπν. κυρ ιωνυμο απο τσ> ετ«^νν.Κατ€λανο£ (trail Καταλάνος) κι αυτό από το
ε θ ν ι κ ό Καταλάνος (ή Καταλανός) "ο κ ά τ ο ι κ ο ς της Καταλανίας ή Κα
τ α λ ο ν ί α ς , π ε ρ ι ο χ ή ς τ η ς Ι σ π α ν ί α ς " κ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α από τη σημασία
που έ χ ε ι η λ. στην Ή π ε ι ρ ο " ά γ ρ ι ο ς , άσπλαχνος ά ν θ ρ ω π ο ς " 1 με τ ρ ο -

1. Χατζιδάκη, MME 1 436.
2. Θωμοπούλου, Κέως 97.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Μτιόγχας 2 132 .
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και στα αλβ. katalla-ni "ο κύκλωπας//ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης" .
Η λ. συναντιέται συχνά ως τοπν. στη Ήπειρο:'ς τουν Κατελάνου
2
3
(Κόνιτσα) , ο Καταλάνος (Θεσπρωτία) και στου Κατελάνου "κακοτρά
χαλη κορυφή του Κορέτου" (Λάκκα Σούλι) .
Κατέλως, της
(sts katélus" Σοπ.)
Ενν. το λάκκο. Το τοπν. από αμπέλι, ιδιοκτησία της οικογ. Κατέλη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Κατέλω κι αυτό από το
5
έπων. Κατέλης και την ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών. Κατέλης από το
αρχ. ιταλ. catello^aT. catellus "το μικρό σκυλί" απ* όπου και
το Ηπειρωτ. ρ. κατιλών' (μόνο στο γ' εν.) "βρομοκοπάει"και Κατέ7
λου, η "η βρομοκόπα" . Πβ. και Τριανταφυλλίδη (91,92) όπου το
επών. Κατελούζος (Μυτιλ.-Κύθ.) χαρακτηρίζεται ως ιταλ. προελεύσεως.
Κατεργαριά, τα (sta katirYàrY'a" Λιασκ.)
Τόπος με πολλές χαράδρες και ρέματα, όπου φυτρώνουν λιγοστές
καστανιές.
ο

Κυριών, τοπν. από το επών. Κατεργάρης , το οποίο προέρχεται
από το κοινό NE κατεργάρης "ο πονηρός".
Κατσαντώνη, του
( st katéandón" Βραδ.)
Ονομασία σπηλιάς, όπου, σύμφωνα με την παράδοση κρύφτηκε ο
κλέφτης Κατσαντώνης .
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κατσαντώνης κι αυτό σύνθετο ή
1) από το εθνικό Κατσάνος (< τουρκ. kaçan "φυγάς", μετχ. του kaçmak
"φεύγω", βλ. τοπν. Κατσάνου το Αλώνι, του στα Ε.Μ.) και το βαφτ. Α10,
ντώνης > kaçanandonis και με απλολογία > kaçandonis
ή 2) με α
συνθετ. το κατσι- και β' συνθετικό το βαφτ. Αντώνης (βλ. τοπν. Κατσιβάσου στα Ε.Ε.).
1. Γκίνης 187'Meyer, EW alb. Spr. 181.
2. Georgakas, Beiträge
3. Μπόγχας, ο'. π.

II 392.
4. HE 24 (1975) 819.

6. Meyer-Lübke, αριθμ. 1763.

7. Μπογκας 1

5. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ θεσσ.
166.

8. ΟΤΕ Αθ.
9. Αε σημειωθεί εδώ η καταγωγή του περίφημου κλέφτη απο' οικογ. Σαρακατσάνων
ποιμε'νων.
10. Βλ. και Μπο'γκα 1 168.
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Κατσηφάτα, τα (sta katsfâta" Λιασκ.)
Έ κ τ α σ η με βοσκοτόπια και χορτολίβαδα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κατσηφός ή Κατσήφας (<κατσηφός
2
3
<*κατηφός <κατηφής κατά το ακρι,βής >ακριβός κλπ. και τροπή του
4
τ > τσ κατά τα ι,δρωτίλα > δρωτσίλα, βάτινο > βάτσι,νο κλπ. ) + την
κατάλ. -άτα (εν. -άτον) που δηλώνει κτήση .
Πβ. και επών.
r

η

Κατσηφάρας (<κατσηφάρα ) , Κατσηφαράκης, Κατσηφαρέα κλπ.
ΚατσιΒάσιου, του (st katsivâé' Τσερν.)
Τοποθεσία όπου κτήματα κάποιου Κατσιβάσιου.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κατσιβάσιος κι αυτό σύνθετο με α'
g
συνθετ. το κατσι(πιθανώς από το κακό-, πβ. κατσιποδιά, <κακο9
ποδι,ά ) και β'συνθετικό το βαφτ. Βάσιος (<Βασίλης) . Πβ. και τα
σύνθετα επών. με α'συνθετ. το κατσί-: Κατσι-γιάννης, Κατσι.-γιώργης
Κατσι-λάμπρος, Κατσι-δήμου, Κατσι-δήμας, Κατσι-μήτρος, Κατσι, 10
μιχας κλπ.
Κατσιλοόσια, τα (sta kats 1 luèa ' Αιασκ . )
Ονομασία δάσους με βαλανιδιές.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το επών. *Κατσιλούσης ή *Κατσελούσης. Το επών. είναι δυνατό να προέρχεται ή από σύνθεση του κατσι11
(βλ. προηγ. τοπν.) με το βαφτ. Λούσιας (<Χαρίλαος)
η απο το αρομ.

1. ΟΤΕ Αθ., στα επών. Κατσιφόε, Κατσίφαε.
2. Δ. Γεωργαχά, "Ετυμολογικά και σημασιολογικά." ΛΔ 2 (1940) 126 «εξ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -og.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ.
5. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 96" Σ. Μενάρδου, "Τοπωνυμικόν Κύπρου." Αθηνά 18
(1905) 401' NIM. Τωμαδάκη, "Τα εις -atum >-άτον της βυζαντινής γλώσσης
και η επίδοσις αυτών εις την νεοελληνικην." Αθηνά 77(1978-79) 3-55.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. ΟΤΕ Αθ., στα Κατσιφάρας κλπ.
8. Τριανταφυλλίδης 106.
9. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. κατσυποδιά .
10. ΟΤΕ Αθ.
11. Μπόγκας 1 443' Μπουτουρας 47.
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caÇaluçu, και ιδιαίτερα το ρουμ. cät,elu§ "το μικρό σκυλί" <λατ.
catellus "το σκυλάκι" . 0 πληθ. του τοπν. αναλογικά προς τα κτή
ματα, χωράφια κλπ.
Κατσιολέκου, του (st katâulék" Κάμν.)
Ενν. το γεφύρι. Το επώνυμο υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κατσιολέκος κι αυτό σύνθετο από
3
το κατσι,- (και κάτσιο- στη σύνθεση) και το βαφτ. και επών.Λέκος
<Αλέκος με αφαίρεση του αρχικού Α- , όπως συμβαίνει στα Θανάσης
<Αθανάσι(ο)ς, Ντώνης <Αντώνης κλπ. Η αποβολή του αρχικού α-,στα
κύρια ονόματα, όπως παραπάνω, από τους υποκορ. τύπους: τα Αντωνόπουλα, τα Αλεκόπουλα, τα Αθανασόπουλα κλπ. (δηλ. τα παιδιά του
Αντώνη, του Αλέκου κλπ.) απ'όπου με αφαίρεση στη συμπροφορά του
α- προήλθαν τα βαφτ. ονόματα Ντώνης/ Λέκος, Θανάσης κλπ.
Κατσκηττοι, OL (sts katskip' Στ.)
Τοποθεσία με μικρούς κήπους κάτω από το χωριό.
Το τοπν. από την περίφραση στ(ου)ς κάτ (ου) τ(ου)ς κήπ(οι,). με
αποβολή του u (στα άρθρα και το επίρρημα) και του χ (=οι) της αιτ.
πληθ. Σύμφωνα με το ιδίωμα του Ζαγορίου χρησιμοποιείται μερικές
φορές ο τύπος της ονομ. πληθ. αντί της αιτιατικής (Βλ. Εισαγωγή 1.
3225).
Κατσουτίνα, η (zd gatéutina" Αρτσ.)
Ονομασία πηγαδιού.
5
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Κατσ(ι)ουτύνα(< Κατσ(ι)ώτης
+ την ανδρών, κατάλ. -ίνα).Το επών. Κατσ(ι)ώτης μάλλον σύνθετο
1. Papahagi 356, λ. cä^älac
2. Meyer-Lübke, αρϋθμ. 1763,
3. Τριανταφυλλίδη 108.
4. Μπουτουρας 59' Τρυανταφυλλίδης 13.

5. ΟΤΕ Αθ.
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με α' συνθετ. το κατσι.- (βλ. τοπν. Κατσιβάσιου, στα Ε.Ε.) και το
βαφτ. Γιώτης (<Παναγιώτης) >*Κατσι-γιώτης >Κατσιώτης με αποβολή
του μεσοφωνηεντικού γ.
Κατσιφίλη, η (sn gatsfil" Τζ.)
Ονομασία βρύσης,της παρακείμενης γέφυρας και της γύρο περιο
χής από το επών. κάποιου Κατσιφίλη που δαπάνησε για το χτίσιμο
της βρύσης.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κατσι,φίλης, κι αυτό σύνθετο με α'
συνθετικό το κατσι.- και β'συνθετικό ή το βαφτ. Φύλης ( <Τριάντα2
3
ψύλλος) ή το βαφτ. Φίλιος (<Θεόφιλος) , 6ηλ. "στη (βρύση του)
Κατσ( ι) φίλ'( ιου)". Το θηλυκό γένος αναλογικά προς το γένος της λ.
βρύση.
Κατωλάκκος, ο (stun gatulâku" Πάπ.)
Λάκκος και η γύρο περιοχή προς Β του Μικρού Παπίγκου.
Σύνθετο τοπν. από το επίρρ. κάτω + το ουσ. λάκκος, ο.
Κατωπήγαδο, το (stu katupiYaöu' Βιτσκ.)
Περιοχή με πηγή που βρίσκεται κάτω από το δρόμο Αρτσίστας Βιτσικού.
Το τοπν. σύνθετο από το επίρρ. κάτω + ουσ. πηγάδι/ το (και
-πήγαδο στη σύνθεση). Η λ. πηγάδι όχι με τη σημασία "φρέαρ", αλ
λά "μικρή πηγή" (πηγή >πηγ-άδιον >πηγάδι).
Κατωχώρι, το (stu katuxór* Βίτσ.)
Ονομασία της χαμηλότερης υψομετρικά συνοικίας του χωριού.
Το τοπν. από το επίρρ. κάτω + το ουσ. χωριό, το ·
Καψάλα, η (sn gagsâla* Πάπ.-Πέτρ.-Φλ. )
Τοποθεσίες σε δασωμένες περιοχές.
Τα τοπν. από το προσηγ. καψάλα, η "ο εκ πυρκαϊάς απομένων ημί4
.
5
καυστος κορμός δένδρου// δασική έκτασις καείσα" . Κατά τον Μήνα
1.

Τρυανταφυλλίδης 106.

2.

Μπόγκαε 1 444 ·

3.

0 Μπουτουρας (84) παράγει τα βαφτ, Φίλπε και Φίλιος από το Φίλιππος.

4.

Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.

5.

Μηνά, Μεγέθυνση 80-
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η λ. μεγεθυντική από το ουδ. καφάλι ή κάφαλο, ενώ κατά τον Αν
δριώτη μεταρρημ. ουσ. από το ρ. καψαλίζω.
Η λ. ως προσηγ. στα αρβανίτικα capsale-a "μισοκαμένο δάσος //
2
τμήμα δάσους που έχει καεί, όπου απαγορεύεται η βόσκηση" , στα
3
αλβ. το ρ. kapsallit "καψαλίζω" και στα αρομ. capsala και ρ.
^ ...
4
capsalescu •
Κάψαλα, τα (sta kârjsala' Βίτσ.-Καπ-Μπ-Τσερν. )
Περιοχές με δάση που κάποτε είχαν καεί.
5
.
6
Το τοπν. από το προσηγ. κάφαλο, το κι αυτό από το κάφαλος, ο
με αλλαγή του γένους κατά τα: βάλσαμος (ο) -βάλσαμο (το), δάκτυ7
λος (ο) -δάκτυλο (το) κλπ. . Το προσηγ. κάψαλοε, ο μεγεθυντ.
του ουδ. καφάλι, το 8 κι αυτό μεταρρηματικό ουσ. από το ρ. καψαQ

λίζω, σύμφωνα με τα: ολημερ£ζω - λημέρι ,βαβαλίζω -βαβάλι. κλπ.
Κέδρα, τα (sta k'éôra" Βίτσ.)
Τοποθεσία με κέδρους στη θέση Βουνό.
Το τοπν. από το προσηγ. κέδρο, το,<ΑΕ κέδρον, το και συνηθέστερα κέδρος, ο .
Κέδριτσα, η (sn g'éôritsa" Τζ. )
Τοποθεσία με κέδρα και πουρνάρια·
Φυτώνυμο τοπν. από το προσηγ. κεδρίτσα, η (juniperus oxycedrus)
"είδος κέδρου θαμνώδους, του οποίου τα φύλλα είναι ολιγότερον α
κανθώδη του γνωστού κέδρου" . Το ουσ. κεδρίτσα,η
από το ουσ. κέ1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Φουρίκη, Αττική 86.
Γκόνηε 184 .
Papahagi 341 .
Μηνά, Μεγέθυνση 80, 136 .
Μηνά, Μεγέθυνση 83 .
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ο.
Μηνά, Μεγέθυνση 80.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. - ι .
Δημητράκου, Λεξ., στη λ. κέδρος, ο. Η λ. έχει σκοτεινή προέλευση και σχε
τίζεται με τα: λιθουαν. kadagys, ρωσ. 6ad "καπνός, αναθυμίαση" εκκλησ.
σλαβ. kaditi "βγάζω καπνό"' πβ. και λατ. cedrus, -i (Frisk, Griech. ety
mologisches Wörterbuch, στη λ.).
11. Κόλιαε 128.
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όρος και την υποκορ. κατάλ. -ίτσα, με ανέβασμα, του τόνου). Πβ.
και τα τόπων, ζεύγη με διαφορετικό τονισμό: Πάν ι,τσα-Παν ίτσα,
Σελίνιτσα-Σελινίτσα, Σέλιτσα-Σελίτσα κλπ. από την Λακωνία. Οι
1
,2
παροξύτονοι τύποι σύμφωνα με τον GeorgakaS είναι οι αρχικοί .
Το τοπν. και σε πληθ. αριθμό Κεδρίτσες' οι (Δωρίδα) Λ ·
Κέδρος, ο (stun g'éôru* Καπ.-Ντ.-Πάπ. )
Τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μεμονωμένων
κέδρων.
Το τοπν. φυτών, από το ουσ. κέδρος, ο (βλ. και τοπν. Κέδρα,
τα στα Ε.Ε.).
Κεδρωτό, το (stu kiôruto* Π.Γ,.)
Ονομασία δάσους με κέδρα.
4
Από το προσηγ. κέδρος και την περιεκτ. κατάλ. -ωτό .
Κειθελάκκος, ο (stun g'iôilaku* Πάπ.)
Ονομασία λαγκαδιού προς τα Δ του χωριού.
Ληλ. ο αποκεί^ε,ο λάκκος από εκείνο το μέρος,σε σχέση
θέση του χωριού.

με τη

Το τοπν. σύνθετο από το επίρρ. κείθε (<αρχ. εκεί-θενΡ και
το ουσ. λάκκος, ο.
Κεραμίδα, η (sn giramiôa" Δεμ.- Δολ.- Δρ. )
Χωραφότοποι, όπου με το όργωμα έρχονται στην επιφάνεια κομμά
τια κεραμιδιών.
6
Από το κοινό NE κεραμίδα, μεσν. κεραμίδα . Η λ. στα παραπάνω
τοπν. χρησιμοποιείται σε περιληπτικό ενικό.

1. Georgakas, Beiträge II 419·
2. Το ανέβασμα του τόνου μπορεί να δικαιολογηθεί αν θεωρηθεί ο'τυ προέρχεται
από μεγεθυντικά προσηγορικά, στα οποία η μεγέθυνση δηλώνεται μόνο με το
ανέβασμα του τόνου. Πβ. τα κυρία ονόματα: Λοϋζος-Λόιςος, ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος (Μηνά, Μεγέθυνση 29).
3. Κόλιας,ο.π.
4. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 373, 446.
5. Για το επίρρημα κείθε βλ.Μπόγκα 1 116 καυ Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στη λ.
6. Μηνά, Μεγέθυνση 64.
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Κεραμίδια, τα (sta Kiramioy'a* Στ.)
Αμπελοχώραφα με κοκκινόχωμα.
Το τοπν. από το προσηγ. κεραμίδι, το από θραύσματα κεραμιδι
ών που έρχονται στην επιφάνεια με το σκάψιμο.
Κερασιά, η (sn girasâ" Αρτσ.- Δρ.- Καμν.- Πάπ.- Στ. )
Τοποθεσίες όπου: α) υπάρχουν μεμονωμένες κερασιές (Αρτσ.- Δρ. ),β)
υπήρΕοιν παλιότερα, εκεί όπου σήμερα δάση βαλανιδιών, (Καμν.-Στ.)
και γ) υπάρχουν πολλές κερασιές (Πάπ.).
Το τοπν. από το κοινό κερασιά, η. Το τοπν. από το Πάπιγκο σε
περιληπτικό ενικό.
Κερασιάς, ο Λάκκος της (stu laku ts Kirasâs* Δεμ.)
Ονομασία λαγκαδιού με μιά μεγάλη κερασιά.
Κεφάλι, το Μέγα (stu méYa k'ifàl' Βραδ.)
Τοποθεσία μέσα στο Βίκο, όπου μεγάλος στρογγυλός βράχος.
Κεφάλια, τα (sta Kifâl'a' Μπάγ .-Τζ.-Τσεπ. )
Τόπος με μεγάλες στρογγυλές πέτρες που μοιάζουν με κεφάλια.
Κατά τον Λαζαρίδη η ονομασία οφείλεται στο ότι ο δερβέναγας του
Ζαγορίου Νικ. Δούβλης έστησε εκεί τα κεφάλια Αρβανιτών ληστών,
που με αρχηγό τον Αλή Τσουγμένο είχαν έρθει για να ληστέψουν το
Σκαμνέλι (Μπάγ.)" περιοχή με λοφίσκους και χαράδρες (Τζ.)'θέση
όπου 5 βράχοι στρογγυλοί που μοιάζουν με κεφάλια (Τσεπ.).
Κεφαλόβρυσο, το (stu k'ifalóvrisu* Ντ.)
Ονομασία βρύσης στο δρόμο που οδηγεί από το χωριό προς το μο
ναστήρι του Ασπραγγέλου.
Από το προσηγ. κεφαλόβρυσο (και κεφαλόβρυση) "η μάννα του νε2
ρού, το κεφαλάρι" . Η λ. κεφάλι ως α'συνθετ. έχει τη σημασία "το
ανώτατο μέρος, το μεγαλύτερο", όπως π.χ. κεφαλόσκαλο, κεφαλόκομ3
μα, κεφαλότοιχο, κεφαλοχώρι κλπ. .

1. Κ. Λαζαριδη, Μπαγυο, Γιάννινα 1980 16.
2. Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
3. Για το σχηματισμό μεγεθυντικών με τις λε'ξεις κεφάλι/κεφαλή βλ. Μηνά, Μεγέ
θυνση 34-35 .
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Κήποι, οι (st:s k'ißs ' Αρτσ- Βραδ- Δολ.- Λιασκ .- Μπάγ .- Νεγ . )
Τοποθεσίες με κηπάρια. Στο χωριό Μπάγια το τοπν. Κήποι έδωσε
και το επίσημο όνομα στην κοινότητα.
Κήπους, Βρύση στους (vris sts k'i£S ' Βραδ.)
Βρύση και η γύρο περιοχή στη γενικότερη θέση Κήποι.
Κίσσιρας, ο (stun g'i'sira' Βραδ. )-Κ£σσαρης, ο (stun g'xsari'Καμν. )
Στενή διάβαση στη χαράδρα του Βίκου που τη σκεπάζει κισσός
(Βραδ.)' ψηλός βράχος τυλιγμένος με κισσό (Καμν.).
Τα τοπν. από τα προσηγ. κίσσαρ'ς, ο "ο κισσός// ο άνθρωπος
που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προστασία" (<κισσός, ο + μεγεθ.
2
3
κατάλ. -αρης ) και κίσσερας, ο "το φυτό κίστος ο κρητικός" . Το
προσηγ. κίσσερας από το κισσός + υποκορ. κατάλ. -άριον >*κισσάριον > *κισσάρι. + μεγεθ. κατάλ. -ας > *κίσσαρας > κίσσερας με τρο
πή του a σε e από επίδραση του γειτονικού υγρού.
Κιτσινίκα, του (st kiténika" I.)
Χωράφια ιδιοκτησία κάποιου Κιτσινίκα. Το επών. υπάρχει και
σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κιτσινίκας κι αυτό από τα βαφτ.
4
(και επών.) Κίτσιος (<Χρήστος) και Νίκας (βλ. τοπν. Νίκα, του
στα Ε.Ε. ): τ(ου) Κίτσ'(ιου) Νίκα >ο Κιτσνίκας.
Κλαδαριές, οι (sts klaôariés" Νεγ.-Τσεπ.)
Τοποθεσία Δ του χωριούόπου είχε κλαδαριές ένας τουρκαλβανός
με το όνομα Τζαφέρης (Νεγ.)" θέση όπου οι κάτοικοι έφτιαχναν
κλαδαριές (Τσεπ.)' .
Τα τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. κλαδαριά, η "τροφή από κλα-

1 . Μπόγκας 1 174.
2.

Μηνά, Μεγέθυνση 188.

3.

Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.

4.

Μπο'γκας 1 443, 450' Μποΰτουρας 100.

5. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το κλαδί που έκοβαν απο' τα δέντρα, το οποίο
ήταν η μοναδική' τροφή' γι,α τα ζώα κατά το χειμώνα, το τοποθετούσαν σε έ
ναν πάσσαλο διαδοχικά το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι η κλαδαρυά έμοιαζε με
οξυκόρυφη καλύβα.

ι
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διά φυλλοφόρων δέντρων // θημωνια από τέτοιες κλάρες, γύρο από
1
,
,
2
κορμό δέντρου" κι αυτό από το κλαδί + περιεκτ. καταλ. -αριά .
Βλ. και τοπν. Κλαδερά, τα.
Κλαδερά, τα (sta klaôirâ* Βίτσ.)
Μικρό δάσος με άκαρπα δέντρα, των οποίων τους κλάδους κόβουν
και τους αποθηκεύουν για να θρέφουν τα γιδοπρόβατα κατά το χει
μώνα. Στην παραπάνω περιοχή έχει ιδιοκτησία (κλαδερό) σχεδόν κά
θε νοικοκυριό του χωριού. Γι'αυτό και ο πληθυντικός στην εκφορά
του τοπωνυμίου.
Το τοπν. από το προσηγ. κλαδερό, το <κλαδί + περιεκτική κατάλ.
.3
-ερο .
Κλάπα, του (st klâpa' Ντρ.)
Ενν. τη βρύση.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κλάπας κ ι αυτό από το κοινό KÉ κλάτια,η
"ξύλο ή έλασμα με το οποίο ενώνονται δύο ή περισσότερες σανίδες
// ξύλινα έμβολα όπου στηρίζονται τα πλαίσια παραθύρων, θυρών κλπ.
4
//το χερούλι της πόρτας// οι παρωπίδες του αλόγου" , μεσν. και
μετγν. κλάπα "ξύλινο πέδιλο, τσόκαρου"5 κι αυτά ίσως απο το λατ.
clava .
Πβ. και τοπν. Κλάπες, οι "γυμνά κοντόρραχα σκεπασμένα με ογκολίθαρα, ανάμεσα στα οποία σχιμάδες και χαραμάδες που παγιδεύονται
1.

Μπόγκας 1 174.

2.

Μηνά, Μεγέθυνση 172 κεξ.

3.

Για την περιεκτική κατάλ. -εράε βλ. Σ. Μενάρδου, "Τοπωνυμικόν Κύπρου."
Αθηνά 18 (1905) 362 και Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 373-374 και 528.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

5.

Κριαρά, Λεξ., στη λ.

6.

Ανδριώτη, ό.π.'για άλλες ετυμολογίες βλ. Δικ.Βαγιακάκου, "Τοπωνυμία εις
-άδος." Αθηνά 56 (1952) 15, σημ.5. Η λ. ως προσηγορ. επίσης στα αρομ.οΐαpä "το κλείθρο//το δυσεπίλυτο προ'βλημα"( Papahagi 368)και στα αλβ^ΙΙβρο-α
"η χειροπέδη, οι αλυσίδες//ο μάνταλος//η παρένθεση (γραμμ. )"(Γκίνης 196).
Με τα παραπάνω πρέπει να θεωρηθούν συγγενή το βουλγ.κπάΓΗ."τΊ βαλβίδα",τσεχ.,
πολ. klâpka "η βαλβίδα,το σκέπασμα 0Βουλγ·3ροελλ.Λεξ. 452' Berneker 510)
και τα γερμαν. klappe "η βαλβίδα", klamm "η κλεισούρα" klammer "η παρέν
θεση, η αγκύλη".
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τα ζώα" από τη Λά-κκα, Σούλι .
Κλαρούδι, το (stu klaruô" I.)
Τοποθεσία με μικρά δέντρα, απ'όπου κόβουν κλαρί για τα ζώα.
Το τοπν. από το κοινό NE υποκορ. κλαρί ή το Ηπειρωτ. μεγεθ.
2
κλάρα "κλαδιά κατάλληλα για τροφ.ή των αιγοπροβάτων" και την
υποκορ. κατάλ. -ούδι.
Το τοπν. εδώ σε περιληπτικό ενικό.
Κλάψα, του (st klâgsa* Καβ.)
Ενν. το χωράφι. Ονομασία θέσης, όπου χωράφι που ανήκε σε κά
ποιον Κλάψα. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό.
3
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κλάψας κι αυτό από το κοινό NE
4
κλάψα (<αόρ. έκλαψα, υποχωρητικά ). Πβ. επίσης τα επών. Κλάψης,
5
6
Κλαψάκης και Κλαψιάρης .
Κλαψοχώραφο, το (stu klagsuxórafu" Σοπ.)
Τοποθεσία Δ του χωριού σε απόσταση 800 μ.απ'αυτό. Η ονο
μασία οφείλεται στο ότι εκεί αποχαιρετούσαν όσους έφευγαν για
την ξενιτιά (είναι θέση ψηλή απ'όπου είναι ορατός ο δρόμος για
αρκετό διάστημα, σχεδόν μέχρι τον Αι-Θανάση της Ντοβράς) .
Σύνθετο τοπν. από το ουσ. κλάψα, η (βλ. προηγ. τοπν.) + το
ουσ. χωράφι, το.
Κλειδαριά, η (sn gliôarYâ" Κ.Σ.)
Ονομασία περιοχής στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χω
ριών Τσερβάρι και Κάτω Σουδενά όπου βράχος με σχισμή που μοιάζει
σαν κλειδαριά.
Από το κοινό NE κλειδαριά (<κλειδί + κατάλ. -αριά) .

1.

Σπ.Μουσελίμη, "Τοπωνυμικό της Λάκκας Σουλίου." HE 25 (1976) 199.

2 . Μπόγχας 1 175.
3 . Αντί/όρισμα 171 .
4 . Χατζυδάχη, ΜΝΕ 1 76 .
5.

ΟΤΕ Αθ.

6.

Τριανταφυλλίδης 119.

7.

Μιχ. Κόχορου "Το κλαψοχώραφο." HE 3 (1954) 1077-1078.

8.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

- 195 Κλειστό, το (stu klistó' -πάπ.)
Ενν. ζωνάρι,λ. με την οποία στο Ζαγόρι δηλώνεται στενόμακρο
τμήμα γής που μοιάζει με ζώνη και διαφέρει από τον βραχώδη πε
ρίγυρο. Πρόκειται για τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου πάνω από
τη θέση Γλυκονέρι.
Το τοπν. από το κοινό NE κλευοτός t αρχ. κλειστός < ρ . κλείω .
Η ονομασία του ζωναριού οφείλεται στο γεγονός ότι είναι στενό
και γι'αυτό δύσκολο στο περπάτημα του.
Κλέφτη ε, ο ( stun gléft1 "Λ.) — Κλέφτες? οι (sts kleftis* I.Τσεπ.) .
Θέση όπου, σύμφωνα με την παράδοση, σκοτώθηκε ένας κλέφτης (Λ.)'
ενν. η Βρύση στους Κλέφτες. Τοποθεσία με πηγές όπου,σύμφωνα
με την παράδοση,έπιναν νερό οι κλέφτες (Ι.)" ονομασία ψηλού βου
νού προς Β του χωριού (Τσεπ.).
Κ·λε<ρτόβρυση,η (εη gliftövris*Τζ.- Τσεπ. -Τσερν ,-Φλ.)-Κλεωτόβρυσες,οι (sts kliftóvrisisTùam:.)
Τοποθεσίες με πηγές όπου σύμφωνα με την παράδοση οι κλέφτες
έπιναν ή έπαιρναν νερό.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. κλέφτης, ο + βρύση, η.
Κλεφτονέρι, το (stu kliftuner* Καβ.-Καμν.)
Τοποθεσίες όπου κατά την παράδοση πήγαιναν και έπαιρναν νερό
οι κλέφτες.
Το τοπν. από το προσδιοριστικό σύνθετο κλεφτονέρι (πβ. και
τα κλεφτοκάραβο, κλεφτοπολεμάρχος, κλεφτοπόλεμος, κλεφτότοπος
κλπ.) < κλέφτης + ουσ. νερό.
Κλεφτών, τα Λημέρια (stA lemér^a kiefton' Λεσν.)
To περιφραστικό τοπν. από το κοινό NE λημέρι (<ολημερίζω υπο-

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
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χωρητικά) με τροπή i > e
και το ουσ. κλέφτης, ο.

από επίδραση του γειτονικού υγρού

( stu kaliv

Κλή, το Καλύβι του

t kli" Καπ.)

Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. καλύβι, το και το βαφτ. Κλής
2
(πβ. και πατρων. επών. Κλής ) . Το βαφτ. Κλής είναι συγκεκομμέ3
νος τύπος όχι μονό του βα(ρτ. Περικλής , αλλά και του βαφτ. θε4
μιστοκλής , όπως συμβαίνει με το βαφτιστικό που αποτελεί το
β' μέρος του παραπάνω περιφραστικού τοπωνυμίου.
Κλήμα, το

( stu klima* Βίτσ.-Βραδ.-Λιασκ.-Πάπ.)

Τοποθεσίες στο Βίκο όπου μεγάλα άγρια κλήματα (Βίτσ.Βραδ.
-Πάπ.)"ονομασία ομαλής επίπεδης επιφάνειας με άγρια κλήματα
(Λιασκ.).
Το τοπν. από το Λιασκοβέτσι σε περιληπτικό ενικό.
Κληματιές, οι (sts klimatxës' Σοπ.)
Ονομασία αμπελότοπου.
5
Από το προσηγ. κλημάτι (υποκορ. της λ. κλήμα) και την
περιεκτική κατάλ. -ία.
Κοβάτσοανας, της

( sts kuvâtsinas' Τσεπ.)

Ενν. το γεφύρι. Άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την ονομα
σία του.
1. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Τριανταφυλλίδης 110.
3. Μπογχας 1 443.
4. Μπουτουρας

40, 44.

5. Μηνά, Μεγέθυνση 43.
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Το τοπν. από το ανδρών. Κοβάτσαινα κι αυτό από το επών.
Κοβάτσης (πβ. και επών. Κοβάτσος, Κοβάτσεβα και Κοβάτσεβιτς )
και, την ανδρών, κατάλ. -αι,να. Το επών. Κοβάτσης από το βουλγ.
2
KOBay "ο σιδεράς//ο πεταλωτής//ο αλμπάνης" (πβ. και το σλαβ.
ρ. kovati "σφυρηλατώ", μετχ. kovaób "σφυρηλατημένος", βουλγ. ρ.
kova "πεταλώνω" ουσ. kovaó, kovaónica "σιδηρουργέίο", σερβ.
3
kovaé, πολ. kow aó "σιδηρουργείο" κλπ. ) , χωρίς να μπορεί να α
ποκλειστεί η προέλευση του έπων. από τα αλβ., όπου η σλαβ. λ.
4
συναντιέται ως δάνειο: kovâç-i "ο σιδηρουργός" . Της ίδιας ετυ
μολογικής αρχής και το επών. Κοβάνης (< σλαβ^ον3Π "σφυρηλατη5
μένος" ). Πβ. και τα ρουμαν. τοπν. Covaciul, Grindul Covaciului,
Lacul Covaciului (< σλαβ. kovaö) ως ταυτόσημα του ρουμ. fierar
"σιδηρουργός" .
Κοζίακούρα, η

( zd guzakura* Δρ.)

Ονομασία υψώματος με πολλές αυλακιές στις πλαγιές του, γε
μάτες με τριμμένη γαλαζόπετρα (στο Ζαγόρι οι αυλακιές αυτές με
χαλίκι λέγονται χαλικαριές).
Το τοπν. από τα Ηπειρωτ. προσηγ. κόζακας, ο , κοζάκι, το
(βλ. τοπν. Κοζιακός στα Ε.Σ.) και την κατάλ. -ούρα, που εδώ έ, S.
χει περιεκτική σημασία
Κόκαλη, του

( st kókal* Καβ.)

Ενν. το χωράφι.
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Βουλγαροελλ. Λεξ. 458.
3. Miklosich 153, στο λ. kü-1.
4. Γκίνης 207" Miklosich, Slav. Eleni. 23" Meyer, EW alb. Spr. 203.
5. Τριανταφυλλίδης 79.
6. Iordan, Topon. romîn. 226, στο λ. Fauri.
7. Μτιόγκας 1 178.
8. Μηνά, Μεγε'θυνση 128 κεξ.

- 198 Το τοπν. κυριών, από το επών. Κόκαλης κι αυτό από το ουσ. κό
καλο, το ή από το μεγεθυντικό του κόκαλος, ο
2
3
κάλος ) και την κατάλ. επωνύμων -ης .
Κοκαλιάρη, του (st kukalär" Τσεπ.)
Ενν.

(πβ. και επών. Κό-

η σούδα, δηλ. το στενό μέρος, η χαράδρα. Η παράδοση δε

διασώζει την αιτία της ονομασίας του τόπου.
Ίο. τοπν.κυριών.ατιό το επών.Κρκαλ&Λρης*κι CUIXOÛJTD το κοινό NE κόκαλο, τ ο
(<αρχ. κοκκαλος με μεταβολή του γένους αναλογικά προς το οστοΰν )
και την επιθετ. κατάλ. -ιάρης που δηλώνει εκείνον που έχει πάθη
ση ή ελάττωμα.
Κοκαλι άρα ίνας, η Ράχη της (st ràx

ts kukal'ärinas" Μπάγ . )

Δασωμένη ράχη προς Α του χωριού.
Από το επών. Κοκαλιάρης

(βλ. προηγούμενο τοπν.) και την ανδρών,

κατάλ. -αινα.
Κοκαλίτσια, τα (sta kukalitSa' Στ.)
Τοποθεσία με μικρούς κήπους όπου

υπάρχει πηγή.

Κυριών, τοπν. από το επών. Κοκαλίτσης το οποίο προέρχεται
από το επών. Κόκαλος ή από το επών. Κόκαλης (βλ. προηγούμ. τοπν.)
+ κατάλ. -ίτσης (πβ. επών. Κυρίτσης, Πετρίτσης, Γεωργίτσης κλπ. ) .
Πιθανή η προέλευση του έπων. και από το Ηπειρωτ. προσηγ. κουκα7
λίτσ', το "το κουκούτσι, ο πυρήνας της ελιάς, του κερασιού κλπ." .
Κόκκινη, η (sn gók'in" Βίτσ.)
Τοποθεσία ανάμεσα στη Βίτσα και το Μονοδέντρι, όπου σπηλιά σε
κοκκινωπό βράχο.
Το τοπν. από το επίθ. κόκκινη κατά παράλειψη του ουσ. σπηλιά .

1.

Μηνά, Μεγέθυνση 59 και σημ. 11.

2.

Αντυχάρισμα 174.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στην κατ. -ης .

4.

Βλ. και Τριανταφυλλίδη 54.

5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

6.

Τριανταφυλλίδης 100 και σημ. 170.

7.

Μπο'γκαε 1 179.
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Κοκκινόβρυση, η

( zd gukhóvris' Μακρ.)

Ονομασία βρύσης που βρίσκεται, σε περιοχή με κόκκινο χώμα.
Από τη βρύση η ονομασία, και της γύρο περιοχής.
Σύνθετο τοπν. από το θηλ. επίθ. κόκκινη + το ουσ. βρύση, η.
Κοκκινοττηλός, ο

( stun gukinupló " Τσεπ. )

Περιοχή με κοκκινωπό πηλώδες χώμα.
Σύνθετο τοπν. από το επίθ. κόκκινος + το ουσ. πηλός, ο.
Κοκκ L νόχωμα, το

( stu kukhóxuma' Καβ.)

Ονομασία περιοχής με κόκκινο χώμα.
Το τοπν. σύνθετο από το ουδ. επίθ. κόκκινος + το ουσ. χώμα,το.
Κοκόνως, της ( sts kukónus* Τζ.)
Ενν. το αμπέλι. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κοκόνης + την ανδρών, κατάλ. -ω.
Το επών. Κοκόνης από το προσηγ. κοκόνι, το,λ. με την οποία χαρακτη
ρίζουν στο Ζαγόρι το "μικρό σκυλί", υποκορ. του κοκόνα (επών. Κο
κόνας) "αριστοκράτισσα κυρία//θωπευτική προσηγορία για γυναίκα, ι2
διαίτερα για θυγατέρα" .
Κοκορίνας, της

( sts kukurinas* Τσερβ.)

Ενν. το χωράφι. Τοποθεσία με δάσος και χωράφια, πιθανώς από
ιδιοκτησία κάποιας Κοκορίνας. Το επών. Κόκορος υπάρχει και σήμερα
στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Κοκορίνα κι αυτό από το επών.
Κόκορος (βλ. σχετ. τοπν. στα Ε.Σ.) και την ανδρών, κατάλ. -ίνα.

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεζ., στη λ. κοκκώνα.
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Κοκοτίνας, τηg

( sts kukutinas" Λιασκ.)

Ενν. το χωράφι.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Κοκοτίνα κι αυτό από
1
2
το επών. Κόκοτας (πβ. και επών. Κοκότης και Κόκοτος) και την
ανδρών, κατάλ. -ίνα. Το επών. Κόκοτας προέρχεται από το προσηγ.
3
κόκοτος, ο "ο πετεινός" κι αυτό από τα σλαβ. kokotü " ο κόκο
ρας", νεοσλαβ. kokotati "κακαρίζω"', σερβ. kokot "κόκορας", ρωσ.
4
kokotb "το λάλημα" . Από τα σλαβ. η λ. ως προσηγ. στα ουγγρ.
kakas, ρουμ. coco§ ,αρομ. cucot .
7
Κατά τον Κουκουλέ η λ. κόκοττος προέρχεται από τη λ. κόττος "όρνις" του Ησυχίου με αναδίπλωση.
Κολιούς, ο Λαιμός της

( stu limò ts kulüs" Λιασκ.)

Ονομασία διάσελου, όπου είχε χυ^ίχρι η οικογ. Κολιού.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το ανδρών. Κολιού (< επών. Γ και
8
βαφτ. ] Κολιός [< Νικολιός < Νικόλαος ] + ανδρών, κατάλ. -ού) και
το γεωγρ. όρο λαιμός, ο (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.).
Κολωνίαίνας, η Ράχη της

( st τάχ ts kulóriinas' Νεγ.)

Ονομασία ράχης όπου χωράφι ιδιοκτησία της οικογ. Κολωνία.
1. Τριανταφυλλίδης 56.
2. ΟΤΕ Αθ.
3 . Μπο'γχας 1 1 8 0 ' Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
4. Miklosich

122.

5. Κοτολουλης 125.
6. Papahagi 392.
7. Αθηνά 56 (1952) 320.
8 . Μπουτουρας 79.

κο'κκοτοε.
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εκ Σκαμνελίου Δημ. Κολωνίας και εν Νεγάδες εγκατασταθείς εκκληροδότησε [ΐ845 ] ..." ) και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών.
Κολωνίας μάλλον από το τοπν. Κολωνία της Bop. Ηπείρου.
Κολώνιώτη, ο Λαιμός του

( stu limò t kulunöt ' Τσερβ.)

Διάσελο στα σύνορα του χωριού με την Αρτσίστα, όπου είχε
ένα μικρό χωραφάκι ("κόμματοιούλα") ο Κολωνιώτης που ήταν από
την Αρτσίστα.
Το επών. προέρχεται από το εθνικό Κολωνιώτης, δηλ. ο καταγό
μενος από την Κολωνία ή Κολωνία (< γαλλ. Cologne) περιφέρεια
της Β. Ηπείρου ανάμεσα στην Κόνιτσα και την Κοριτσά, + την κατάλ.
εθνικών -ϋώτης. Οπως είναι γνωστό οι Αλβανοί της Κολωνίας αποτέ
λεσαν την κυριότερη αιτία της παρακμής του Ζαγορίου και άλλων πε2
ριοχών της Ηπείρου "λόγω του ληστρικού των βίου" .
Κομματσ ι ούλ ι α, τα ( sta kumatäul'a' Α. Μ.-Τσερβ.)
Τοποθεσίες με μικρά χωράφια.
Το τοπν. από το ζαγορ. υποκορ. κουμματσούλ', το που προέρχεται από το κομμάτι > κόμματοι3 (με μαλάκωμα του t πριν από χ 4 )
και την υποκορ. κατάλ. -ούλι.
Κομνηνός, ο (stun gumninó" Νεγ.;
Ονομασία χτιστής βρύσης που σώζεται μέχρι σήμερα, όπου, σύμ
φωνα με την παράδοση, κάθισε να ξεκουραστεί και να πιει νερό
ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός.
Το όνομα, που αναφέρεται ήδη στη βυζαντινή εποχή , συναντιέ
ται ως βαφτ. και επώνυμο. Κατά τον Τριανταφυλλίδη προέρχεται α
πό το όνομα της πόλης Κόμνη + κατάλ. εθνικών -ηνός . Κατά τον
χρονογράφο της ιστορίας της Τραπεζούντας Θεωνά: " . . .
εκ
των Κομάνων πόλεως , . . την επωνυμίαν λαβόντες Κομηνοί εκλή
θησαν, μετά καιρόν προσθέντες το ν ελέγοντο Κομνηνοί"' .
1. Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Αγαθοεργηματα Β ' 116.
2. ΜΕΕ, στο λ. Κολωνία.
3. Βλ. Κ. Μηνά, Τα ιδιώματα της Καρπάθου 59, 70.
L

l·. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ.

5.

Τριανταφυλλίδης 37.

6.

Τριανταφυλλίδης 27' Άμαντος, Αθηνά 35(1923)256.

7.

Τριανταφυλλίδης 37, σημ. 88.
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Ονομασία πλαγιάς με χωράφια.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Οικονομίτσης
< επών. Οί^
κονόμου (<οικονόμος "βυζαντινός τίτλος πολιτικού εκκλησιαστι
κού υπαλλήλου, που βοηθάει τον αρχιερέα να φροντίζει τα κτήματα
1
2
της εκκλησίας" ) + υποκορ. κατάλ. -ίτσης με μεταβολή του γέ
νους κατά τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. και αποβολή του αρ
χικού 1(=Οι-) κατά το βόρειο φωνηεντισμό.'
Πβ. και το επών.
Οικονομήτσιος το οποίο είναι παραλλαγή του Οικονομίτσης ì-ΐε τη
συνηθισμένη στα επών. εναλλαγή των κατάλ. -ης και -ος (π.χ. Βαϊτσης - Βαΐτσος κλπ) . Η γραφή με -η- από παρετυμολογική επίδραση
του βαφτ. Μήτσιος .
Κοντογιάννη, του (st kundufân' Αρτσ.-Βοβ.-Λ.-Ντομπρ.-Τζ.)
Τοποθεσίες όπου ιδιοκτησία κάποιου Κοντογιάννη (Λ.-Ντομπρ.)*
θέση όπου σκοτώθηκε ο υλοτόμος Κοντογιάννης (Βοβ.)' τα τοπν. από
τη Τζοντίλα και την Αρτσίστα κατά παράλειψη των ενν. ουσ. καρτέρι
και λάκκος αντίστοιχα.
Τα τοπν. κυριών, από το επών. Κοντογιάννης ( < κοντό- + βαφτ.
Γιάννης ).
Κοντοδήμου, του

( st kunduöim" Κουκ.)

Ονομασία μονότονου γεφυριού την κατασκευή του οποίου χρηματο
δότησε ο Καπεσοβίτης Τόλης Κοντοδήμος, διερμηνέας της γαλλικής
πρεσβείας στην Πόλη. Είναι γνωστό επίσης και ως (γεφύρι) του Λαζαρίδη από το επών. του ιδιοκτήτη μύλου που λειτουργούσε δίπλα του.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κοντοδήμος κι αυτό σύνθετο με α'
6
συνθετ. το κοντό- (<επιθ. κο,ντός) και.β' συνθετ. το βαφτ. Δήμος
7
(<Δημητριός) .

1. Τριανταφυλλίδης 47.
2. Τριανταφυλλίδης 100.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Απίθανη η προέλευση του επών. Οικονομιίτσιος από" σύνθεση του επών. O m o νόμου και του βαφτ. Μητσιος, γιατί τότε η σειρά της σύνθεσης θα ήταν
αντίστροφη, δηλ. βαφτ. + επών., δηλ. Μητσιοκονόμος (πβ. και τα Νι«ομπελος, δηλ. Νικόλ. Μπέλος, ΜητοΊοράφτης,δηλ. Μητσιος Ράφτης κλπ.).
5. Δημητράκου,Λεξ. , στις λ.
6.Τριανταφυλλίδης 106.
7.Μπο'γκας 1 443' Μποΰτουρας 62.
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Κοντολάκκ ta, τα

( sta kundulâkà' Πάπ.)

Τοποθεσία κοντά στη θέση Μπούναρη, όπου μικρά λαγκάδια.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ κοντός και το ουσ. λακκί, το
λακκ-ίον, υποκορ. του λάκκος. Το επίθ. κοντός ως α' συνθετικό
εδώ δηλώνει υποκορισμό.
( sts kupânis" Λεσν.)

Κοπάνες, οι

Μικρή, σχεδόν ομαλή και επίπεδη επιφάνεια που έχει σχήμα σκάφης.
Το τοπν. από τον πληθ. του προσηγ. κοπάνα, η "μονόξυλο σκαμμένο
2
σε σχήμα λεκάνης, όπου πέφτει το νερό της βρύσης'· που προέρχεται
από το ρ. κοπανώ υποχωρητικά (πβ. απλώνω-άπλα, γεννώ-γέννα κλπ.).
Από τα ελλην. η λ. στα βουλγ.KonaHe
"το σκάψιμο", Konamca
3
"το σκαφίδι" KonaHH "η σκάφη" , στα αρομ. cupanä ή cuparie "η £ύ5

Α

λινή σκάφη "J και το ρουμ. copale
Κοπριά, η

"η σκάφη" .

(zd gupriâ' Βίτσ.)

Τοποθεσία της κάτω συνοικίας του χωριού όπου υπήρχε μέρος
για τη μεσημέρινή ανάπαυση των γιδοπροβάτων και των γελαδιών.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE κοπριά, η (μεσν. κο6
πριά < κοπρέα < αρχ. κοπρία) σε περιληπτικό ενικό.

1. Ανδρυώτη, Ετυμ.Λεξ., στη

λ.

2. Μπόγχας 1 185.
3. Βουλγαροελλ. Λεξ. 476.
4. Papahagi 409.
5. Κοτολούλης 142.
6. Ανδρυώτη, Ετωμ.Λεξ., στη λ.

λάηηα.
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Κόσμους, της

( sts kuzmus' Μπάγ . )

Ονομασία περιοχής, όπου χωράφι, ιδιοκτησία,
κάποιας Κόσμους.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Roouoà, η που προέρχεται α
πό το ßacpT. Κοσμάς και την ανδρών, κατάλ. -ού (πβ.
àmmà^-AmìK O Ö , Βασίλϊίς-Βασι.λο'ο, Αχάλης-Μιχαλού κλπ.) . Το όνομα ως
ο

μητρωνυμικό μαρτυρείται από το 1073 .
Κοτρώνία, τα

( sta kutrón'a * Βραδ. )

Περιοχή με μεγάλους βράχους.
Το τοπν. από το κοινό NE κοτρώνι, το "η ακατέργαστη πέτρα"
3
< *κροτών-6,ον < κροτώ .
Κότσιαρη, η ( zd gótaar° Αρτσ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κύτσαρης
5

κι αυτό από το

Γ

η

βαφτ. Κότσιος (< βουλ. χαϊδευτικό K O U O [και icone J του βα(ρτ.
KOHCTaHTHH ) και τη μεγεθ. κατάλ. -αρης (πβ. και τα Μανόλα7
ρης, Μιχάλαρης, Γι&νναρης κλπ.) . Η αλλαγή του γένους αναλο
γικά προς το γένος της λ. βρύση (βλ. και τοπν. Κατσέχη, η) .
Βλ. και τοπν. Κώτσιαρη από το χωριό Πηγάδια Κατσανοχω. 8
ριων .

1. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 78 «εξ.* Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στη λ.
2. Αντιχάρυσμα 192.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Σταμνόπουλος 112.
5. Μιουτουραε 74, οπού λαθεμε'νη η προε'λευση χαυ η ορθογράφηση του βαφτ.
με τον τύπο Κώτσιος.
6. Λαμψίδηε 46.
7. Μηνά, Μεγέθυνση 188.
8. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 659.

- 205 ράφια, και με μετάθεση του χ . Το επίθ. κροκωτός ή από το προσηγορ. κρόκος,ο "το φυτό κρόκος ο ήμερος, είδος κίτρινου λου
λουδιού" και την περιεκτ. κατάλ. -ωτό ή από το ίδιο ουσιαστ.
, 2
με τη σημασία "το κίτρινο βασικό χρώμα, η ζαφορα" + την επιθ.
κατάλ. -ωτός ,
Κορομηλιά, η ( sn gurumbl'ä * Μπάγ . )
Τοποθεσία στη Μεσιαράχη από τις πολλές κορομηλιές.
4
5
Το τοπν. απο το προσηγ. κορομηλιά, η ( <κορόμηλο + κατάλ.
φυτών-ιά <αρχ. -έα) σε περιληπτικό ενικό.
Κορφολίβαδο, το (stu kurfulivaôu" Δόλ.)
Ονομασία του προστατευτικού δάσους πάνω από το χωριό. Σύμ
φωνα με την παράδοση το μέρος αυτό ήταν γυμνό και οι Δολιανίτες είχαν εκεί μικρά άγονα χωράφια. Με τις βροχές όμως του χει
μώνα οι πλαγιές κατέβαζαν πολύ νερό που "έπνιγε" το χωριό. Γι'
αυτό αποφάσισαν να το δασώσουν και με 40 παπάδες έκαναν τον
αφορισμό (βλ. σχετ. τοπν. στα Ε.Ε.) και έκτοτε απαγορεύτηκε η
υλοτόμηση και η βόσκηση στο μέρος. Έτσι εξηγείται το γεγονός
ότι το τοπν.,μολονότι είναι σύνθετο από τις λ. κορφή + λιβάδι (βλ.
τοπν. Αιβάδι, Λιβαδάκι στα Ε.Ε.) που κανονικά θα ονόμαζε "το
βοσκότοπο που είναι στην κορυφή", χαρακτηρίζει σήμερα μια δα
σωμένη περιοχή.
Κοσκινά, του (st kusk'inâ" Λιασκ.)
Ενν. τον γκρεμό. Τοποθεσία με γκρεμό, που καταλήγει στο
ποτάμι, σε μέρος που μαζεύεται πολύ νερό. Εκεί είχε γκρεμι
στεί και σκοτωθεί κάποιος Κοσκινάς από το Λιασκοβέτσι.
Το κυριών, τοπν. από το επών. Κοσκινάς κι αυτό από το επαγγελμ. κοσκινάς ( <κοινό NE κόσκινο + επαγγελμ. κατάλ. -άς).

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Αεξ., στη λ.

2.

Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 373, 44-6.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ωτός (II).

4.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Κόσμους, της

( sts kuzimis* Μπάγ.)

Ονομασία περιοχής, όπου χωράφι, ιδιοκτησία κάποιας Κόσμους.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Κοσμού, η που προέρχεται α
πό το βαφτ. Κοσμάς και την ανδρών, κατάλ. -ού (πβ. Αουκάς-Αουκού, Βασίλης-Βασιλού, Μιχάλης-Μιχαλού κλπ.) . Το όνομα ως
2
μητρωνυμικό μαρτυρείται από το 1073 .
( sta kutróna" Βραδ.)

Κοτρώνια, τα

Περιοχή με μεγάλους βράχους.
Το τοπν. από το κοινό NE κοτρώνι, το "η ακατέργαστη πέτρα"
3
< *κροτών-ι.ον < κροτώ .
Κότσιαρη, η

( zd gótaar" Αρτσ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής.
4
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κότσαρης κι αυτό από το
5
r
Ί
βαφτ. Κότσιος (< βουλ. χαϊδευτικό KOIÎO [και KOijeJ του βαφτ.
KOHCTaHTHH ) και τη μεγεθ. κατάλ. -αρης (πβ. και τα Μανόλα7
ρης, Μιχάλαρης, Γιάνναρης κλπ.) . Η αλλαγή του γένους αναλο
γικά προς το γένος της λ. βρύση (βλ. και τοπν. Κατσίκη, η) .
Βλ. και τοπν. Κώτσιαρη από το χωριό Πηγάδια Κατσανοχω, 8.
ριων

1. ΧατζιδαΉη, ΜΝΕ 2 78 χεξ." Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Αντιχοίρισμα 192.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Σταμνο'πουλος 112.
5. Μποΰτουρας 74, όπου λαθεμένη η προέλευση και η ορθογράφηση του βαφτ.
με τον τΰπο Κώτσιος.
6. Λαμψίδης 16.
7. Μηνά, Μεγέθυνση 188.
8. Λαζάνη, Κατσονοχ. II 659.
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( sts kutsinus* Λιασκ.)

Κοτσίνως, της

Ενν. το χωράφι.
Το τοπν. είναι κυριώνυμο από το ανδρών. Κοτσίνω κι αυτό
από το επών. Κοτσίνας

(και Κοτσύνης)

και την ανδρών, κατάλ.

-ω. Τα επών. από το βουλγ. KOMHHa "το χοιρομάντρι" σερβ.

ο
"κοτέτσι" ( < σλαβ. * kotBCBkfc , *kot&cina < kots)
3
απ οπού και το αρομ. coöina
"το κοτέτσι" . Πβ. και το ταυ4
τοσημο έπων. Κοτέτσης
(κοινό NE κοτέτσι< kotets< kotB βλ.

kocina

παραπάνω).
Η λ. ως τοπν. στο Κωστήτσι Κατσανοχωρίων, όπου Κωτσίνια,
5
τα "τοποθεσία με χωράφια και δάσος"
( < επών. Κοτσύνης)* Πβ.
ακόμα το βουλγ. Ko&ina και το σερβοκρ. Koöina
Κουβελα, τα

(14. αι.)

( sta kuvila' Ντρ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Κούβελας

(πβ. και

επών. Κουβέλης , Κουβελάς < επαγγελματ. κουβελάς "αυτός που
ο

έχει κουβέλια, μελίσσια" ) με μεταπλασμό αναλογικά Tipoç

τους

πληθ. αμπέλια, χωράφια, κτήματα κλπ.
Το επών. Κούβελας προέρχεται από το *κουβέλα, η (μεγεθ·
από το κοινό NE κουβέλι, το "η κυψέλη των μελισσών//μέτρον
9
, 1 0
χωρητικότητος δημητριακών" και τη μεγεθ· καταλ. -α . Πβ.
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Miklosich 135, λ. kotü 1" Berneker 588' Βουλγαροελλ. Λεξ. 482.
3. Papahagi 376.
4. ΟΤΕ Αθ.
5. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 259.
6. Malingoudis, Studien 53.
7. ΟΤΕ Αθ.
8. Τριανταφυλλίδης 40.
9. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
10. Μήνα, Μεγε'θυνση 42.
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και τοπν. Κουβέλα, η

με ανέβασμα του τόνου .

Το κοινό NE κουβέλι, το προέρχεται από το αρχ. σλαβ.
"modius", εκκλησ. σλαβ. kï>bï>li>, βουλγ. k"Bbi>l κλπ. .
4
Ο Georgacas αναφέρει τα τοπν. Κούβελα, το (από το

KT>6JIÏ>

αρβανίτικο kuvel ) και τα: Κουβέλα, η - Κούβελα, η - Κουβελάκι, το (10 φορές) - Κουβέλι, το ( 16 φορές), Κουβελιώτη,
του (< επών. Κουβελιώτης) από την Πελοπόννησο.
Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. cuveale, cuvele, cuvelë
"ο μέοιμνος" .
Κουκιά, τα

( sta kuk'â* Βιτσκ.)

Τοποθεσία με μικρά Εερικά χωράφια.
Καρπώνυμο τοπν. από το κοινό NE κουκί, το.
Κούκου, του

( st kuk" Φρ.)

Ενν. τον πεύκο" ονομασία υψώματος με ένα μεγάλο πεύκο,
όπου μαζεύονταν οι κυνηγοί και όριζαν τα καρτέρια της παγάνας.
Από το κοινό NE κούκος, λ. ηχοποιημένη από τη φωνή "κούκου" .

1. Georgacas-McDonald 78, 165, 319.
2. Αντιχάροσμα 202-203.
3. Meyer, NS II 36* Berneker 658. Κατά τον Meyer στα σλαβ. πρέπει να απο
δοθούν και, τα ελλην. προσηγ. «ούβελος

"μεγάλο δοχεόο", χομπλότσα

λυνο δοχείο γάλατος" χαο κουμπλίτσι "δοχεόο αρμέγματος".
4. Georgacas -McDonald, ο'.π.
5. Papahagi 4-28.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

"ξύ-
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Ονομασία υψώματος, στη κορυφή της οποίας υπάρχει μια καλύβα
-cai κοντά της βράχος που σύμφωνα με τον πληροφορητή μου μοιάζει με
κουκλάκι.
Το τοπν. από το προσηγ. κουκούλι., το "ο βράχος, η πέτρα" (βλ.
Γοπν. στα Ε.Λ.) και την υποκορ. κατάλ. -άκι με αποβολή του άτονου u.
ί ονομασία του τόπου από τον βράχο που βρίσκεται στην κορυφή του υ
ψώματος .
Κουκούτσινως, της ( sts kukutsinus' Νεγ.)
Τοποθεσία όπου βρισκόταν άλλοτε το σπίτι της οικογένειας Κουκουτσίνου.
Το τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Κουκουτσίνω κι αυτό από το
Ξπών. Κουκουτσίνος και την ανδρών, κατάλ. -ω.Το επών. Κουκούτσινος
(<Κοκοτσ£νος) προέρχεται από το επών. Κοτσίντις ή Κοτσίναε (βλ.τοπν.
Κοτσίνως,της, στα Ε.Ξ.) και την ανδρών.κατάλ. -ω>Κοτσίνω, απ' όπου
χνδρων. επών. Κοτσίνας και με αναδίπλωση Κοκοτσίνος .
Κουλή, του ( st kul' Νεγ.)
Θέση όπου αμπέλι που ανήκε σε κάποιον Γιαννακούλη.
3
Το κυριών, τοπν. από το βαφτ. Κουλής (πβ. και επών. Κουλής ) κι
3.υτό από το υποκορ. βαφτ. Γιαννακούλης που προέρχεται από το επίσης
υποκορ. Γιαννάκης (< Ιωάννης) και την υποκορ. κατάλ. -ούλης ( <-ούλι.
< λατ. -ullus). Το υποκορ. βαφτ. Κούλης δεν προέρχεται μόνο από το
Γιαννακούλης, αλλά και από τα Τάκης (<Δημήτρης)- Τακούλης-Κούλης,
Γιώργος-Γιωργάκης-Γιωγακούλης-Κούλης κλπ. Βλ. και Μπούτουρα(7 3), ο
οποίος παράγει το βαφτ. Κούλης από το υποκορ. Κυριακούλης <Κυριάκος.
Κουλλούρί, το ( stu klur" Βίτσ.-Βοβ.-Νεγ.)- Κουλλούρta, τα ( sta
klürYä' Μαν.-Νεγ.-Σκ.)
Έκταση με χωράφια κυκλικά περιτοιχισμένη (Βίτσ.)"ονομασία μεγά
λου κάμπου κάτω από το Λάκκο Ρογγά (Βοβ.) * ονομασία του
1. ΟΤΕ θεσσ.
2. Η συσχέτιση του έπων. με το NE κουκούτσι, και επών. Κουχουτσης (Αντιχάρισμα
173) δεν είναι, δυνατή αφού" θα χρειαζο'ταν μια ανύπαρκτη ανδρών, κατάλ. &ίνω.
Τα ανδρών, από" το επών. Κουχουτσης θα η'ταν Κουκουτσαινα η Κουκοΰτσω.
3. ΟΤΕ Αθ.
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περιβόλου της εκκλησίας της Παναγίας που είναυ κλεισμένος κυ
κλικά με τοίχο (Νεγ.)' αμπέλια φραγμένα με πεζούλια (Μαν.)"το
ποθεσία με χωράφια περιτριγυρισμένα με χαμηλούς τοίχους (Νεγ.)'
χωράφια χωρισμένα με πεζούλια (Σκ.).
Το τοπν. από το κοινό NE κουλλούρι (<μεσν. κουλλούριν <
μετγν. κολλούριον <αρχ. κολλύρ-tov, υποκορ. του κολλύρα) που
στην Ήπειρο εμφανίζεται με τον τύπο κ'λλούρ', το και σημαί2
νει "περίβολο, περιμαντρωμένο τόπο, ιδιαίτερα της εκκλησίας",
και κατ'επέκταση "κάθε περιτοιχισμένο τόπο (χωράφι, αμπέλι
κλπ.)".
Κουμαρυέε>

O L

(sts kumarVés* Δόλ.)

Τοποθεσία όπου σήμερα δεν υπάρχει ούτε μια κουμαριά.
Το τοπν. από το κοινό NE κουμαριά <μεσν. κουμαρ-έα <αρχ.
κόμαρον .
Κουμπή, του (st kumbi" Boß.)
Ενν. η ράχη. Ονομασία υψώματος, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουμπής (συνηθισμένο επών.
Σαρακατσάνων του Ζαγορίου) κι αυτό από το κοινό NE κουμπί (<
4
μεσν. κομβ-tov, υποκορ. του αρχ. κόμβος) όχι όμως από τη ση5
μασία που έχει η λ. στην κοινή NE , αλλά από την επιθετ. ση
μασία που έχει η λ. στο Ζαγόρι (πβ. τη φράση: kumbi ini u
k'iratérius = κουμπί είναι ο κερατένιος) , όπου η λ. κουμπί χρη
σιμοποιείται και με τη σημασία του επιθ. κουμπένι,ος "ο καλοκαμωμένος" (<κουμπί + επιθετ. κατάλ. -évtoe).

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Μπο'γχαε 1 181.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Αντιχάρυσμα 174' Τριανταφυλλίδης 57.
6 . Μπο'γκας 2 222 .
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Κουμπή, η Σπηλιά του ( st spia t kumbi " Βραδ.)
Ονομασία σπηλιάς και των γύρο λιβαδιών που για πολλά χρό
νια νοίκιαζε για βόσκηση ο Σαρακατσάνος Κουμπής. (βλ. προηγού
μενος τοπν.).
Κουνέλως, της ( sts knélus* Λιασκ.)
Ενν. το στάλο* από το παρατσούκλι που είχε η οικογ. της Μα
ρίας Τσέτση, η οποία στάλιζε εκεί τα πρόβατα της.
Το τοπν. από το παρωνύμιο Κουνέλης (πβ. και επών. Κουνέλης )
2
< κοινό NE κουνέλι. (< ιταλ. coniglio ) και την ανδρών, καταλ. -ω.
Κουνέτσαινας, της

( sts kunétsinas 'Τσεπ.)

Ενν. η σκάλα.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Κουνέτσοανα < επών. Κουνέτσης +
ανδρών, κατάλ. -αι,να. Το επών. Κουνέτσης από τον πληθ. cune£ του
3
αρομ. ουσ. cunetä "μικρή φιάλη (συνήθως μεταλλική)" κι αυτό από
το ιταλ. cunetta "μικρός οχετός". Της ίδιας ετυμολ. αρχής και το
4
(από επαγγελματικό) επών. Κονετάς .
Πιθανή όμως η προέλευση του έπων. και από τα σλαβ., όπου βουλγ.
ΚΟΗΘίΐ "το νήμα, η κλωστή" και KOHen "το τέλος" . Πβ. και τοπν. Κανέτση, του στα Ξ.Σ.
Κούνιες, οι

( sts knés * Μεσ.)

Τοποθεσία με κυματιστή επιφάνεια που δημιουργεί μικρές λακ
κούβες .
Το τοπν. από το Ηπειρ. προσηγ. κ'νια, η "η κούνια
η

< κοινό

NE κούνια "το λίκνον" . 0 τύπος προήλθε κατά τον Αναγνωστόπουλο
.8
από συνίζηση και συστολή του φθόγγου i στο κλειστότερο ημιφωνο j .
1. Τριανταφυλλίδης 55.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Papahagi 4-08.
4. ΟΤΕ Αθ.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 470.
6. Μπόγκας 1 193.
7. Ανδριώτη, Ετωμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ. στη λ.
8. Αναγνωστοπούλου, Ζαγόρι 37.
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Η ονομασία του τόπου οφείλεται στην ομοιότητα των αλλεπάλ
ληλων μικρών κοιλωμάτων με κούνιες μικρών παιδιών. Πβ. και το
ταυτόσημο τοπν. Σαρμανίτσα (βλ. το τοπν. στα Ε.Αρ.).
Κουραδάς, ο

( stun guraôâ" ρίτσ.)

Ονομασία πηγαδιού.
Κατά τον Σάρρο "...διότι είχον ρίψει ποτέ κόπρανα προς εκδί1
2
κησιν" .Το τοπν. από το κοινό NE κουράδι "κόπρανο, περίττωμα"
3
και την περιεκτική τοπν. κατάλ. -άς .
Κουραοόλακκος, ο
( stun guraöolaku" Καμν.)
Ονομασία λαγκαδιού και της γύρο περιοχής, όπου στάλιζαν τα
πρόβατα.
μα"

4

Το τοπν. σύνθετο από το κοινό NE κουράδι

"κόπρανο, περίττω-

και το ουσ. λάκκος.

Κουρκουρέλια, τα

( sta kurkurél'a' Τσεπ.)

Τοποθεσία με χωράφια και βοσκότοπους με χαμόκλαδα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουκουρέλης με ανάπτυξη του r
/Γ

(πβ. βλίτο> βλύτρο, κατακυλώ > κατρακυλώ κλπ.) . Το επών. Κουκου7
ρέλης από το επών. Κουκούρης + την ανθρωττχύν. -έλης, και το επών.
Κουκούρης από το προσηγ. κούκουρο(ν) "ο θύλαξ, η φαρέτρα"
9
10
κούκουρον < λατ. cucurum
"η φαρέτρα"

μεσν.

1. Σάρρου, Βίτσα 201,
2. Αν,δριώτη,^Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 446, 528, 571.
4. Δεν πρέπει να σχετιστεί το α' συνθ. του τοπν. με τη λ. κουράδι "ποίμνιον
προβάτων και αυγών" αφού η λ. με τη παραπάνω σημασία, που χρησιμοποιείται
ιδιαίτερα στην Κρη'τη, δεν είναι γνωστή' στην Ήπειρο.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ρ.
7. ΟΤΕ Θεσσ.
8. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
9. Du Cange, Gr. 728.
10. Du Cange, Eat. 644.
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Πβ. και το τοπν. από τη Λάκκα Σούλι, όπου Κουκουρέλια,
τα "αυγοειδείς χωματόλοφοι" .
Κουρλιαγκάτικα, τα

( sta kurlagâtka" Σκ.)

Τοποθεσία με αμπέλια, ιδιοκτησία της οικογ. Κουρλιάγκα.
Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. κουρλιαγκάτι,κος (κατά πα
ράλειψη των εννοουμένων ουσ. αμπέλια, κτήματα κλπ.) κι αυτό από
το επών. Κουρλιάγκας και την επιθετ. κατάλ. -άτι,κος. Το επών.
Κουρλιάγκας από το Ηπειρωτ. προσηγ. γκιρλι,άγκους "η τραχεία αρ2
τηρία ζώου ή ανθρώπου" (με τροπή του i > u από τη γειτνίαση
3
4
με το υγρό 1 ) κι αυτό από το βουλγ. rprauiHH "ο λάρυγγας" (πβ.
5
6
σερβοκρ. grk^an , ρωσ. ropjio κλπ. ) .
Κουστtάλια, τα ( sta kustx'âla" Λιασκ.) Κουστιάλες, ot ( sts
kustxälis' Φρ.)
Πρόκειται για διαφορετική ονομασία της ίδιας τοποθεσίας
και χαρακτηρίζει μακρόστενη πλαγιά ανάμεσα από ρέματα, όπου πα
λιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. από το αλβ. kushti "ο όρος//το τάξιμο// το στοί7
8
χημα" και την ελλην. κατάλ. -άλι ή τη μεγεθ. -όλα . Η αλβ. λ.
δε μαρτυρείται ως προσηγορική στα ελληνικά, αλλά πρέπει κάποτε
να υπήρξε, όπως φαίνεται κι από τη φράση "αρχίν'καν OL άκιπιτά1. Σπ. Μουσελιμη, "Τοπωνυμία Λάχχας Σουλίου.", HE 25 (1976) 49.
2. Μπόγχας 1 96, στο λ. γκιργχ'λιάγκους.
3. Βλ. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στο λ. ου.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 179.
5. Popovió 25, 352.
6. Miklosich 63,λ. ger-(3)' Vasmer, REW I 296.
7. Γκίνης 221' Χριστοφορίδηε 175.
8. Μηνά, Μεγε'θυνση 79.
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P'ÔLQ

τα κούότου-μούότου" την οποία χρησιμοποιούσαν οι Γιαν

νιώτες για τους Αρβανίτες

( Αργυροκαστρίτες, Μαργαριτιώτες

κ λ π . ) , όταν κατέβαιναν στα Γιάννινα .
Κουτουλιά, του ( st kutsïa" Τζ.)
Ενν. το καρτέρι (για τη λ. βλ. στο τοπν. Γελάδια, το Καρτέ
ρι στη, στα Ε . Ε . ) . Θέση, όπου έστηνε ενέδρα (καρτέρι) ο κυνηγός
Κουτσιλιάς

(σήμερα Κουτσιλίδης) από τη Τζοντίλα.

Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουτσι.λι.ας (πβ. και επών.
2
Κοτσιλέας ) κι αυτό από παρωνύμιο Κουτσιλιάς < ουσ. κοτσιλιά,
3
η
+ πτωτ. -ς. Το ουσ. κοτσι,λιά, η από το ουσ. κότα (και κοτο4
στη σύνθεση) + ουσ. τσίλια (< τσιλώ < τιλώ) με απλολογία. Από
5
το κοτσιλιά και το κοινό NE κουτσουλιά .
Κουτσιλιάς, ο Λάκκος της

( stu laku ts kutsläs' Σοπ.)

Ονομασία λαγκαδιού που συναντάμε αριστερά μας κατη(ρορίζοντας από το Σοποτσέλι προς το δημόσιο δρόμο.
Το περιφραστικό τοπν. από τα ουσ. λάκκος

1. Μπο'γκας 1 195.
2. ΟΤΕ θεσσ.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4-. Φολη'ντα, Γλωσσογν. 2 198.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

(βλ. τοπν. στα Ε.Ε.)
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i-ira κοτσιλιά,η (βλ. προηγούμενο τοπν.) που χρησιμοποιείται σε
περιληπτικό ενικό. Η ονομασία του τόπου από το ότι στο βαθύ
και σκιερό αυτό λαγκάδι στάλιζαν τις ζεστές ώρες του καλοκαι
ριού τα γιδοπρόβατα του χωριού.
Κουτσοκέφαλος, ο (stun gutsuKéfalu" Κουκ.)
Ονομασία της τοποθεσίας γύρο από το εικόνισμα του Αγίου Νι
κολάου .
Η θέση οφείλει το όνομα της στο εξής περιστατικό: Κάποιος
Κουκουλιώτης σε ενέδρα τραυμάτισε έναν από τους ληστές που
στα 1886 είχαν ληστέψει το χωριό Κουκούλι. Οι υπόλοιποι της
συμμορίας, επειδή δεν είχαν χρόνο για να τον πάρουν μαζί τους
και επειδή δεν ήθελαν να αναγνωριστεί ο τραυματίας, γιατί έτσι
θα προδίδονταν και οι υπόλοιποι της παρέας, τον αποκεφάλισαν
και πήραν το κεφάλι μαζί τους. Το αποκεφαλισμένο πτώμα εντα
φιάστηκε στη θέση αυτή και από τότε πήρε το όνομα Κουτσοκέφαλος. Αργότερα διαπιστώθηκε πως ο ληστής ήταν ο Χριστόδουλος
Χριστοδουλάκος, ένας από τους Σαρακατσάνους που παραθέριζαν
με τα κοπάδια τους στις θερινές βοσκές του Κουκουλίου. Γι'αυτό
και ο παρακείμενος λάκκος λέγεται Αάκκος του Χρι.στο6ουλάκου
(βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) ,
Το τοπν. Κουτσοκέφαλος είναι σύνθετο με α'συνθετ. το πρόθημα κουτσό-, το οποίο δηλώνει ότι το β'συνθετικό είναι "κολο2
βωμένο" (από το κοφο- με τροπή του ψ σε τσ, όπως εμφανίζεται
στα σύνθετα: κοψοχείλης, κοψοπόδης και κοψοπόδαρος, κοψομύτηε
3
4
κλπ. ) και το ουσ. κέφαλος, ο, μεγεθ. του ουδ. κεφάλι, το .
Κουτσομυλία, τα (sta kutsumil'a" Φρ.)
Τοποθεσία με αμπέλια κι έναν μικρό νερόμυλο που, επειδή δεν
είχε πολύ νερό, δε λειτουργούσε όλο το χρόνο.
Το τοπν. σύνθετο με α' συνθετ. το πρόθημα κουτσό- που εδώ

1. Περισσότερα για το περιστατικό βλ. στου Κ. Λαζαρίδη, "0 Κουτσοχέφαλος
του Κουκουλίου." HE 9 (1960) 395-400.
2. Δημητράκου, Λεξ., στο λ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ' Δημητράκου, Λεξ., στις λ.
4.

Μηνά, Μεγέθυνση 83.
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δηλώνει υποκορισμό (βλ. και προηγούμενο τοπν.) και το ουσιαστ.
μύλος, ο. Η αλλαγή του γένους και της κατάλ. σύμφωνα προς τα:
κουτσοορόμι., κουτσολάκκι,, κοντσοκούτι, ,κουτσοχώρι, κουτσονέρι
κλπ. 0 πληθ. από τις πολλές ιδιοκτησίες και αναλογικά προς
τις λ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Το τοπν. συναντιέται και σε άλλα μέρη, όπως π.χ. Κουτσομύλι.
1
2
"μικρός μύλος" (Ναυπακτία) , Κουτσομυλι-α (Δελβινάκι) , Κουτσομύλια "λόγω της λειτουργίας εκεί σε παλιά χρόνια νερόμυλων"
3
(Ευρυτ.) , Κουτσομύλι,α "τα χωράφια και οι βοσκότοποι που βρί
σκονται γύρο από τον ΚουτσόμυΛο" (Καλέντζι Ιωανν.) κλπ.
Κουτσομύτη, η Ράχη (st ràx* kutsumit* Σκ.)
Ονομασία ράχης όπου έβοσκε τα ζώα του κάποιος κτηνοτρόφος
Κουτσομύτης από το χωριό Σκαμνέλι.
5
Κυριών, τοπν. από το επών. Κουτσομύτης κι αυτό από το πα
ρωνύμιο κουτσομύτης <πρόθ. κουτσό- (βλ. στο τοπν. Κουτσοχέφαλος,στα Ε.Ε.) + το ουσ. μύτη, η. Το προσηγ. κουτσομύτης ως
κύριο όνομα συνηθίζονταν ήδη από τους βυζαντινούς·πβ. και το
ταυτόσημο βυζ. Ρι,νότμητος .
Κουτσορίνας, τηε (sts kutsurinas" Νεγ.)
Ενν. το χωράφι" τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή Ρακρέλια
προς Ν του χωριού Νεγάδες, όπου χωράφι ιδιοκτησία κάποιας Κουτσορίνας.
Το τοπν. κυριών, από το όνομα Κουτσορίνα που είναι σύνθετο
από το θηλ. επίθ. κουτσή (και κουτσό- στη σύνθεση) + το θηλ.
7
βαφτ. Ρίνα (<Αικατερίνη) .

1.

Θ. Παπαθανασοπου'λου, "Τοπωνυμία τηε Περίστας Ναυπακτίας." Διαλεκτική,
τεύχ. 8-10 (Φεβρ.-Απρίλιος 1966) 18.

2.

Ν. Πατσε'λη, "Τοπωνυμικά Δελβινακίου." HE 15 (1966) 363.

3.

Π. Βασιλείου, "Τοπωνυμικά Ευρυτανίας." Ευρυτανυακά Αθήνα 1962 138.

4.

Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 671.

5.

Βλ. και ΟΤΕ Αθ.

6.

Τριανταφυλλίδης 81.

7.

Μπουτουρας 54' το βαφτ. Ειρήνη δίνει συγκεκομμε'νο τΰπο βαφτιστικού
Ρηνη (βλ. Μκοΰτουρα 64).
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Κουφάλα, η (sn gfäla* Αιασκ.)
Τοποθεσία με πηγή που το νερό της βγαίνει από κουφάλα
πλατάνου.

ενός

Το τοπν. από το κοινό NE κουφάλα, η "κοίλωμα σε κορμό δέν
τρου". Η λ. κατά τον Ανδριώτη από το αρχ. επίθ. κούφος + κατάλ. -όλα. Κατά τον Μηνά από το κούφι,ος ( < κούφος) + μεγεθ. κατάλ. -άλα 2.
Κουφάρα, η ή Κουφάρες, OL (zd gfâra ή sts kfâris" Καμν.)
Ονομασία χωραφότοπου, όπου έσπερναν δημητριακά.
Από το κοινό NE κουφάρι "το πτώμα" ( <μεσν. *κουφάριον <μεσν.
κούφον και κούφος) και τη μεγεθυντ. κατάλ. -α . Στο χωριό δε
διασώζεται η αιτία που προκάλεσε την ονομασία του τόπου.
Κουφίτσι,α, τα (sta kfitsa' Αιασκ.)
Περιοχή με χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. του Βασ. Φανίτσιου που ήταν γνωστός στο χωριό με το παρωνύμιο kfitss (=Κουφίτσης).
Το τοπν. από το παρωνύμιο Κουφίτσης με μεταπλασμό: τ(ου)
Κ(ου)φίτσ(η) > το Κ (ου)φίτσ( ι).0 πληθ. αναλογικά με τους πληθυντ.
5
χωράφια
κ/ot.
0 Βασ. Φανιτσιος αναφέρει την αίτια που δη
μιούργησε το παρωνύμιο της οικογένειας του: "0 κοινωφελής Σω
τήριος Κοφίτσης, που λέει ο πάππους μου = ο πατέρας του πατέρα
μου — ο Σ.Χ. Φανίτσιος, γραμμένος με το παρατσούκλι μας που
μας βγήκε από την "Κουφίτσου", τη μάννα του τη Λένη (σ'όνομά
της Δέγκω η πρώτη αδερφή μου) που κουφάθηκε στον Αη Νικόλα από
τον κρύο αέρα που φυσούσε εκεί παϊαίνοντας για το χωράφι μας...".
Κουφογίάννη, του (st kufir/an' Βιτσκ.)
Ενν. το χωράφι. Από την ιδιοκτησία της οικογ. Κουφογιάννη
η ονομασία και στην ευρύτερη περιοχή.

1.
2.
3.
4.
5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Μηνά, Μεγέθυνση 82.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Για την χατάλ. βλ. Μηνά, Μεγέθυνση 42 κεξ.
Βασ. Φανίτσιου, Η Ζαγορύσυα Ιστορυα του Ααμπρυδη μας, 198.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουφογιάννης κι αυτό σύνθετο
από το επίθ. κουφός ( <αρχ. κωφός, πβ. και επών. Κουφός ) και
το βαφτ. Γι,άννης. Το επύθ. κουφός ως α' συνθετ. συχνό σε επών.:
π.χ.. Κουφογιώργας, Κουφοπαντελής, Κουφοοήμος, Κουφοζαφείρης,
2
Κουφολάμπρος κλπ. .
Κοφώνα, η (zd gugäona* Καμν.)
Τοποθεσία με τρεις πηγές από όπου ποτίζονταν οι κήποι του
χωριού.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. κοψ'ώνα, η "το μέρος του
αυλακιού, όπου ο νεροκράτης 'κόβει' το νερό για να το διευθύ3
νει, όπου πρέπει" κι αυτό από το ρ. κόπτω "κόβω, αποκόπτω//
κωλύω, σταματώ, εμποδίζω"
και μάλιστα από το θέμα του αορ.
+ την κατάλ. -ώνα ( <-ώνας) κατά τα αρμέγω >αρμεγώνα(ς),
κρύπτω >κρυψώνα(ς) κλπ. Για την αλλαγή του γένους βλ. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 60-61.
Κρανιά, η (zd grariä" Βίτσ.-Δεμ.-Καλ.-Καπ.-Μπάγ.-Ντ.-Πέτρ.Φρ.) — Κρανιές, OL (sts krariés' Βοβ.-Καβ.-Νεγ .-Πάπ.-Σκ. ) .
Τοποθεσίες, όπου υπάρχουν πολλές κρανιές, δέντρα που ευδο
κιμούν στα "φτωχά" εδάφη του Ζαγορίου.
Το τοπν. φυτών, από το κοινό NE κρανιά, η <μεσν. κρανέα <
αρχ. κράνεια . Το τελευταίο συγγενικό προς το λατ. cornus,απ'
7
όπου το αρομ. cornu και το ρουμ. corn .
Κρανιά, η Βρύση (st vris kranä' Καμν.-Τσεπ.)
Ονομασίες πηγών σε θέσεις, όπου υπάρχει το γνωστό δέντρο

1.

Τριανταφυλλίδης 55, 60.

2.

Τριανταφυλλίδης 105* ΟΤΕ Αθ.

3.

Μπο'γκας 2 30.

4.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ώνα.

6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.* πβ. επίσης το αρχ. κράνος και κράνον
για τη δήλωση του δέντρου και του καρπού αντίστοιχα. Απο' το τελευταίο
και το ομηρικό κρανειη (Walde Ι 276).

7.

Papahagi 382' Κοτολου'λης 1Μ-Μ-.
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κρανιά (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Το τοτιν. περιφραστικό από τα ουσ. βρύση, η και κρανιά, η.
Το β'μέρος της περίφρασης (η λ. κρανιά) χρησιμοποιείται εδώ,
ως παράθεση (δηλ. "η βρύση που είναι στη θέση Κρανιά"), γι'
αυτό και η εκφορά της σε ονομαστική πτώση.
Κρανιά(ς), ο Λάκκος (της) (stu laku ts krarïas* Λιασκ.stu lâku kran'â' Τσεπ.).
Ονομασία λαγκαδιού, όπου πολλές κρανιές. Το τοπν.
ληπτικό ενικό (Λιασκ.)'στο τοπν. από το Τσεπέλοβο η
νιά χρησιμοποιείται ως παράθεση του ουσ. λάκκος (βλ.
τοπν. Λάκκος, ο στα Ε.Ε.). Βλ. και προηγούμενα τοπν.
φυτώνυμα.

σε περι
λ. κρα
για τη λ.
Τα τοπν.

Κρανούλα, η (zd granula' Μον.)
Το τοπν. φυτών, από το προσηγ. κρανούλα, η "η μικρή κρανιά"
<κρανιά + υποκορ. κατάλ. -ούλα.
Πβ. και ονομασία χωριού Κρανούλα στην περιοχή Ιωαννίνων.
Κρανούλα (ς) , η Βρύση (της) (st vris -t^s kramilas' Βίτσ. —
st vris kramila" Ντ.).
Περιφραστικά τοπν. από τα ουσ. βρύση, η και κρανούλα, η
(βλ. προηγούμενο τοπν.). Στο τοπν. από την Ντοβρά το ουσ. κρα
νούλα ως παράθεση του ουσ. βρύση, δηλ. "η βρύση που είναι στη
θέση Κρανούλα'" βλ. και τοπν. Κρανιά(ς), ο Λάκκος (της) στα Ε.Ε.
Κρέμαση, η (zd grémas" Ντρ.)
Κατηφορική τοποθεσία απ'όπου, πέφτοντας με δύναμη το νερό,
σχηματ ί ζε ι καταρράκτη.
Το τοπν. από το ουσ. κρέμαση, η "κατωφερής τύπος απ'όπου
πέφτει ορμητικά το νερό*^, αρχ. κρέμασις κι αυτό από το ρ. χρε2
μάω ή κρεμάζω + κατάλ. -σις .
1.

Δημητράκου, Λεζ., στη λ.

2.

LSJ, στη λ. χρεμάθρα' Η.Frisk, Griech. etymologisches Wörterbuch ,στο
ρ. χρεμάννυρυ.

- 220 Η λ. δάνειο από τα ελλην. και. στα αρομούνικα cremase "η κρεμά
λα //ο κρεμαστός^".
Κρεμάσματα, τα (sta krimäzmata* Λιασκ.)
Τοποθεσία με ψηλούς και κατακόρυφους βράχους που φαίνονται
σα να κρέμονται..
2
Από το προσηγ. κρέμασμα, το "η ενέργεια του κρεμώ" , μεταρρηματικού ουσ. από τον αόρ. του ρήμ. κρεμώ + την κατάλ. -μα
που δηλώνει το αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος σύμφωνα
με τα ακούω-άκουσμα, αλέθω-άλεσμα, διαβάζω-διάβασμα, στολίζωστόλισμα κλπ.
Κρεμαστή, η — Κρεμαστό, το (zd grimasti* Α.Μ.-Αρτσ. — stu
krìmastó" Ντρ.)
Απόκρημνες τοποθεσίες, όπου το χειμώνα με τα νερά της βρο
χής δημιουργούνται υδατοπτώσεις.

3
Από το επίθ. κρεμαστός,-ή,-ό "ο κρεμάμενος, ο αιωρούμενος" ,
4
αρχ. κρεμασ-τός <κρεμάννυμι .
Το επίθ. ως τοπν. γνωστό στην Αρχαία Ελλάδα: Κρεμαστή Αάρισσα, Κρεμαστή (στην ασιατική ακτή του Ελλησπόντου), Κρεμαστή
(Μοισία) και σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας .
Κρεμύδα, ο Λαιμός του (stu limò t krimîôa' Τσερβ.)
Ονομασία διάσελου, άγνωστο από ποια αιτία. Το επών. Κρεμύδας υπάρχει και σήμερα στο Τσερβάρι.
Περιφραστικό τοπν. από το ουσ. λαιμός (βλ.
σχετικό
τοπωνύμιο
στα Ε.Ε.) και το επών. Κρεμύδας. Το επών. Κρεμύδας από το κρεμύδα, μεγεθυντικό του κοινού NE κρεμύδι .
Κρεπούρα, η (zd gripura" Καπ.)
Απόκρημνος τόπος με σχισμές σε βράχ'ια και σαθρό έδαφος.

1. Papahagi 385.
2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

3.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

5. Θωμοπούλου, Κέως 106' Κ. Ηλιοπουλου,"Το τόπων.της Ηλείας'.''Αθηνά 52(1948)198.
6.

Πβ. και Τριανταφυλλίδη 56, ο'που πολυάριθμα επών. από φυτά (καρπούς,
λουλούδια κλπ.).

- 221 Το τοπν. από το προσηγ. *κρεπούρα, η, μεταρρημ. ουσ. από το
ρ. κρεπάρω "σπάζω, θραύομαι" ( < ιταλ. ρ. crepare "διαρρηγνύο
μαι," <λατ. crepo, -ui, -itum, -are "κροτώ, παταγώ") και την
2
λατιν. αρχής κατάλ. -ούρα, σύμφωνα με τα: βαβάζω >βαβούρα,
ο

-Κιάθομαο καθούρα, καίω >καούρα κλπ. .
Από τα λατιν. τα αρομ. cripat "ραγισμένος, σχισμένος //λυπημέ
νος", cripatä "το σκάσιμο της μέρας, η αυγή", cripätura "χαρα4
μαδά, ρωγμή", cripitura "η φρύδα, η μπουλιτσα" και τα ρουμ.
cräpa "σπάζω, ραγίζω", cräpäturä "η σχισμή" .
Κριάρα, η (zd griâra" Βραδ.-Π.Σ.)
Υψώματα που μοιάζουν με κριάρι.
Το τοπν. από το *κριάρα, η < κριάρι. ( <μεσν. κριάριν <κριάριον, υποκορ. του αρχ. κριός) + τη μεγεθ. κατάλ. -α.
Κριαράκι, το ( stu kriarâK" Βραδ.)
Ονομασία χαμηλότερου υψώματος που βρίσκεται κοντά στο τοπν.
Κριάρα (βλ. προηγούμενο τοπν.) του Βραδέτου.
Από το κοινό NE κριάρι (υποκορ. του κριός)ι που έχασε την
υποκοριστική του σημασία, + την υποκορ. κατάλ. -άκι. Το τοπν.
σε αντιδιαστολή προς το τοπν. Κριάρα, η.
Κρούνα,η (zd gruna" Βραδ.-Πάπ.-Τσεπ.)— Κρούνες, οι (sts
krunis" Τερβ.)
Ονομασία πηγής σε σπηλιά (Βραδ.)· έτσι ονομάζεται η τελευ
ταία βρύση, ανεβαίνοντας στο ύψωμα της Ραδόβολης, με πολύ κρύο
νερό (Πάπ.)* ονομασία βρύσης (Τσεπ.)" τοποθεσία με στρογγυλε
μένες πέτρες, όπου άλλοτε πηγές (Τσερβ.).
Το τοπν.,παρά τη φωνητική ομοιότητα,δεν έχει σχέση με το
γνωστό πουλί, την κ(ου)ρούνα, αλλά πρέπει να αποδοθεί στο προ
σηγ. ουσ. *κρούνα "η βρύση, η πηγή", υποχωρητικά από το μετγν.

1.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

2.

Μηνά, Μεγέθυνση 130-131.

3.

Μήνα, ο.π. 133.

4.

Papahagi 387.

5.

Κοτολοΰλης 147.
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και νεότ. ρ. κρουνίζω "εκχέω υγρόν ως κρουνός" σύμφωνα με τα:
φοβερίζω-φοβέρα, γυρίζω - γύρα, γνωρίζω - γνώρα, σπί-θίζω - σπίθα
ο
κλπ. . Το ρ. κρουνίζω από το ουσ. κρουνός, ο (<*>ιροσνός < κρή3
νη ) "η πρώτη πηγή, ανάβλυσις ύδατος εΕ ή£ λαμβάνουσιν αρχήν
αι πηγαί" και την κατάλ. -ίζω. Πβ. επίσης και το Ησυχι,ανό
"κρούναι' κρήναι τέλειαι".
Κρουνοζώναρα, τα

( sta krunuzunara" Βραδ.)

Τοποθεσία στη ευρύτερη
θέση Κρούνα (βλ. προηγούμενο τοπν.)
Το τοπν. σύνθετο από το τοπν. Κρούνα (βλ. παραπάνω) και, το
προσηγ. ζωνάρι (ή ζουνάρι- και -ζούναρο στη σύνθεση). Η λ. ζουνάρν στο Ζαγόρι δηλώνει μακρόστενες λωρίδες γης που παρουσιάζουν
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με τον περίγυρο. Τις περισ
σότερες φορές χαρακτηρίζουν λουρίδες με βοσκότοπους σε άγονα και
πετρώδη εδάφη (βλ. και τοπν. Αστρακοζώναρα στα Ε.Ε.).
Κροϋπία, τα ( sta ΙίΓύρχ^" 3ίτσ.)
Τοποθεσία του Βουνού με χωράφια, όπου έσπερναν βρίζα.
Το τοπν. από το κοινό NE κουρούπι., το (και κρουπι με συγκο
πή του άτονου u) "πήλινο δοχείο" . Το τοπν. πιθανώς από πήλινα
δοχεία που είχαν βρεθεί κάποτε στα παραπάνω χωράφια. Πβ. και επών.
Κρούπης .
Από το ουσ. κρούπι, το και τα Ηπειρωτ. προσηγ. κρούπα, η
"η ακάθαρτη και κουρελιάρα" και το άκλιτο κρούτι "για τον υπερ7
βολικά μεθυσμένο" (πβ. φράση: γίν'γκι κρούπ ) . Η λ. δάνειο και
1. Δημητράκου, Λεξ. στη λ.
2. Βλ. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 76-77.
3. Frisk, Etymol. Wörterbuch, στη λ. κρουνός.
Μ-. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

6. Τριανταφυλλίδης 122" ΟΤΕ Αθ. (11 φορε'ς).
7. Μπο'γκας 2 223 χαυ 1 202 αντύστουχα.
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στην αρομ. όπου crup "η χύτρα, το τσουκάλι//ο μέχρι θανάτου
μεθυσμένος" .
Πβ. και τα επών. Κουρούπης, Κουρουπάκης (< κουρούπι +
υποκορ. κατάλ, -άκης), Κουρούπας (< κουρούπα, μεγεθ. του κου•
χ2
ρούπι)
.
Κροοσταλλάτες, οι

( sts krustalâtis" Λιασκ.)

Ονομασία μικρού υψώματος με κέδρα. Στη θέση υπάρχουν και
τρεις μικρές πηγές με κρύο και κατακάθαρο νερό.
Το τοπν. από το ουσ. κρούσταλλο, το "ο διαυγής ως κρύσταλ3
λος"(μεσν. κρούσταλλον < αρχ. κρύσταλλος) και την επιθετ.
κατάλ. -άτη, πληθ. -άτες (αρσ. -άτος, ουδ. -άτο) με παράλειψη
του ουσ. πηγές.
Κρυονερί , το

( stu kriunér" Βίτσ.)

Περιοχή στο Βίκο, όπου πηγή με κρύο νερό που πέφτει από
ύψος μέσα στη χαράδρα.
Σύνθετο τοπν. από το επίθ. κρύος + ουσ. νερό ( και -νέρι
στη σύνθεση).
Κρυοπόταμοςf ο

( stun griupótamu' Ντομπρ.)
t

Ελληνική ονομασία του ποταμού PCou Ράτσι (βλ. το τοπν.
στα Ξ.Αρ.).
Κρυψιάρες, οι

( sts kripjsâris' Πάπ.)

Ονομασία περιοχής στο "Βουνό" του Μεγ. Παπίγκου πίσω από
τη "Στρούγκα", όπου και οι "Κλεφτόβρυσες". Τοποθεσία μέσα σε
πεύκα, σε περιοχή όλο ήσκιο.

1. Papahagi 390.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. ' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
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Το τοπν. από το ουσ. κρυψιά, η "η απόκρυψη, το κρύψιμο"
+ τη μεγεθ. κατάλ. -άρα" πβ. αντηλι,ά > αντηλιάρα, φωτιά > φωτάΛ
2
ρα κλπ.
Κυράνα, η ( zd g'irâna* Γρεβ.)
Τοποθεσία με πηγή από το βαφτ. όνομα παλιάς αρχόντισσας
που είχε εκεί τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της.
Το όνομα Κυράνα σχηματίζεται κατά τον Μηνά

ίσως από το

ουσ. κυρά και τη μεγεθ. κατάλ. -άνα (πβ. και μεσν. κυράνα "η
μητέρα"). Κατά τον Μπούτουρα
με το βαφτ.Άννα

από την επίκληση κυρά σε συνδυασμό

(πβ. και Κυρμεγάλος < κυρ-Μεγάλος, Κυρμέντιος <

κυρ-Μέντιος κλπ.).
Το

όνομα ως θηλ. βαφτ. Κυράνα και Κιουράννα

και μήτρων,

επών. Κυράννας .
Κυραλέξη, του

( st k'iralék_s ' Τσεπ. )

Ενν. η γέφυρα.
Κυριών, τοπν. από την επίκληση κυρ "ο κύριος" (από την
7
κλητ. κυρι του κύρις <κύριος) και το βαφτ. Αλέξης (< Αλέξανδρος)
κάποιου που δαπάνησε για την κατασκευή του γεφυριού.
Κυραχριστοΰουλίνας, το Σιά6ι της

(stu ääo

ts k'iraχstuδulinas '

Τσεπ.)
Ονομασία βοσκότοπου όπου έβοσκε τα πρόβατα της κάποια αρ
χόντισσα Χριστοοουλίνα.
1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 115, 118.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 100 και σημ. 4.
4. Μπουτουρας 112.
5. Σταμνόπουλος 207, ο'που δίνεται η ίδια περίπου ερμηνεία με του Μηνά.
6. Αντιχάρισμα 194-.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
8. Τριανταφυλλίδης 13.
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Το περιφραστικό τοπν. από το ουσ. οι,άδι, (βλ. στο τοπν. Γιωργολιανίνας, το Σι,άδι της - Ε.Ε.) και. το Σύνθετο κύριο όνομα Κυραχρι,στοοουλίνα (από την επίκληση κυρά- και το ανδρών. Χριστοδουλίνα < Χριστόδουλος + ανδρών, κατάλ. -ίνα) με αποβολή του r στο
συμφ. σύμπλεγμα xrst που δημιουργείται μετά τη συγκοπή του άτονου
χ .

Κυριάκα, του

( st k'i^äka* Λεσν.)

Ενν. τη βρύση" από το επών. Κυριάκας, με χρήματα του οποίου
χτίσηκε η βρύση.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Κυριάκας το οποίο ή προέρ
χεται από το βαωτ. Κυριάκος και τη μεγεθ. κατάλ. -ας
κατά τα
Αντώνης-Αντώνας,ίϊανόλης-Μανόλας, Παντελής-Παντέλας
μήτρων, από το θηλ. βαφτ. Κυριάκα ( < Κυριακή) .

κλιΧ

·

^ είναι

Κυριακή, του ( st k'iryäk' " Φλ.)
Ενν. τη ράχη, όπου ο τσομπάνος Κυριακής έβοσκε τα πρόβατα του.
3
Το βαφτ. Κυριακής από παρωνύμιο κυριάκης (ή κυριάκος και
θηλ. κυριάκω ) λέξεις με τις οποίες στη Ήπειρο ονομάζουν τα αρσε4
νικά ή θηλυκά βόδια αντίστοιχα που γεννήθηκαν ημέρα Κυριακή .
5
Πβ. και τα κυρίων, τοπν. Κυριακι "όνομα χωριού" (Δειβαδια)
Κυριάκι (Βοιωτία)
Κύρκου, του

και Santa Ciriaca

από την Κάτω Ιταλία .

( st k'irk' Τσερν.)

Περιοχή όπου χωράφι ιδιοκτησία της οικογ. Κύρκου.
1. Μηνά, Μεγέθυνση 168.
2. Μπουτουρας 73.
3. Τριανταφυλλίδης 5Μ-.
Η. Μπόγκας 1 203 και 2 76.
5. ΜΕΕ.
6. Λαογραφία 4 (1913-14) 576.
7. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 296.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Κύρκος (και Κϋρκας ) κι αυτά
απο τα αντίστοιχα βαφτιστικά 2 . Τα τελευταία από τα προσηγ. κύρκος και κύρκας που από τη βυζαντινή εποχή χρησιμοποιούνται ως
θωπευτικές προσωνυμίες εραστών .
Κυρλίάτικα, τα

( sta k'irlätka" Καλ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν πολλά αμπέλια.
Κυριών, τοπν. από το κυρ- (βλ. τοπν. Κυραλέ^η, του στα Ε.Ε.)
το βαφτ. (Η)λίας και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. Η ονομασία του
τόπου από κάποιον άρχοντα Ηλία που είχε εκεί κτήματα.
Κώστα, του

( st kósta' Πέτρ.)

Ενν. η βρύση" η μεγαλύτερη πηγή του δάσους από το όνομα του
4
μεγάλου τσέλιγκα Κώστα που πότιζε και αλάτιζε τα ζώα του εκεί.
Κώστα, η Χούνη του

( st

χύη

t

kósta' Boß.)

Ονομασία στενού λαγκαδιού, "χούνης" (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.), από
κάποιον υλοτόμο Κώστα που σκοτώθηκε εκεί από το πεύκο που έκοβε.
Κώσταινας, τηε

( sts kóstinas* Τσεπ.)

Ενν. το σιάδι. Την ονομασία του οφείλει στο ότι εκεί σκοτώ
θηκε το 1930 η Νεγαδιώτισσα Κώσταινα, νύφη στο Τσεπέλοβο, από
τον γ ιό της και κάποιον Λουλούδη.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Κώσταινα ( < βαφτ. Κώστας +
ανδρών, κατάλ. -αυνα).

1 . ΟΤΕ Α θ .

2. 0 Μπο'γκας αναφέρει, απο την Ήπειρο αρσ. βαφτ. Κύρκος και θηλ. Κΰρκου

τα

οποία θεωρεί ως ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς των βαφτ. Κυριάκος, Κυριακή (Μπο'γκας 1 443, 444).
3. Στ. Κυριακίδου>, "Περί της λ. κυ"ρκακης." Byzantinisch-neugriechische Jahr
bücher 4 (1923) 341- 344.
4. Βλ. Τριανταφυλλίδη 186, σημ. 179.
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Κωσταρά, του

( st kustarâ " I. )

Ενν. το χωράφι.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κωσταράς KL αυτό από το βαφτ.
Κωσταράς < Κώστας + μεγεθ. κατάλ. -αράς, η οποία εδώ έχει χάσει
τη μεγεθυντική της σημασία. Πβ. και τα Αναγνωσταράς, Αντωναράς,
Γεωργαράς, Γιανναράς κλπ. .
Κωσταρέλ(λ)η, του

( st kustarél' * Μπάγ.)

Δασωμένη περιοχή, όπου παλιά υπήρχαν αμπέλια, προς Β του
χωριού, ιδιοκτησία της οικογένειας Κωσταρέλ(λ)η.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κωσταρέλ(λ)ης κι αυτό από το
Κωσταράς (βλ. προηγούμενο τοπν.) + υποκορ. κατάλ. -έλ(λ)ης.
Κωστόπουλα, τα

( sta kustópla' Τζ.)

Ονομασία χωραφιών, ιδιοκτησία της οικογ. Κωστόπουλου.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κωστόπουλος ( < βαφτ. Κώστας +
υποκορ. κατάλ. -πουλος) με αλλαγή του γένους: τ (ου) Κωστόπ(ου)λ(ου)
το Κωστόττ (ου) λα.
Ο πληθυντικός αναλογικά προς τα ουσ.
κτήματα, χωράφια κλπ.
Ααγαρους της

( sts ü^arus" Τζ.)

Ενν. η βρύση.
Το τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Λαγαρού κι αυτό από το
2
»
.
επών. Λαγαράς και την ανδρών, κατάλ. -ου (πβ. Βασιλού, Μιχαλου,
2
Λουκού κλπ.). Το επών. Λαγαράς από το Αογαράς με αφομοίωση κι
3
αυτό από το κοινό NE λογάρι, το "το χρήμα, ο θησαυρός" και την
1. Μηνά, Μεγέθυνση 171.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεζ., στη λ.
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κατάλ. -άς.
Με το CÒLO όνομα είναι γνωστό τμήμα του Αμβρακικού κόλ
που, τοποθεσία στη Τριφυλία με τον τύπο: Λογαρού και στα
2
Τζουμέρκα με τον τύπο: Βρύσις του Λαγαρού.
Λαγού, του

( st laYU" Δεμ.)

Ενν. το χωράφι. Τοποθεσία όπου χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Λαγού.
Κυριών, τοπν. από το επών. Λαγός <κοινό NE λαγός (πβ. και
3
επών. Λαγουδάκης) .
Ααγουδάρι, το ( stu laYôâr" Πάπ.)
Στενόμακρη λωρίδα γης, κάτω από την τοποθεσία Αμαράιδω, με
πλούσιο χορτάρι, που την κάνει να διαφέρει από τον βραχώδη περί
γυρο. Σε παλιότερα χρόνια η περιοχή είχε πολλά θηράματα και ιδιαί
τερα λαγούς.
Το τοπν. από το προσηγ. λαγούδι (υποκορ. από το λαγός + υποκορ. κατάλ. -ούδι, πβ. και επών Ααγούδης στα Γιάννινα) + την
κατάλ. -άρι ( < λατ. -arius ) που ως τοπν. κατάλ. δηλώνει τον τό
πο που είναι κατάλληλος για κάτι, που παράγει κάτι. Πβ. και τα
προσηγ. βιβάρι, το "τόπος όπου εκτρέφονται τα ψάρια" γλωσσάρι το
"συναγωγή γλωσσών'" κλπ.
Ααζινιές, ot

( st^s laznës" Καβ. )

Περιοχή με χωράφια και αμπέλια.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. λάζινα, η "τόπος εις ον
4
θέτουν τα πρόβατα προς βοσκήν κατά την άνοιζιν" + την περιεκτι
κή κατάλ. -ιά (πβ. Βατωνιά, Παρπαρι-ά ,Πουρνάρια κλπ.). Το λάζινα
1. Georgacas-McDonald 182.
2. Λαογραφία 5 (1915-16) 64.
3. Τριανταφυλλίδης 55.
4. Μπογιάς 1 207.
5. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 91, 528.
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από το σλαβ. lazina (< σλαβ. lazï> "ξέφωτο στο δάσος//λιβάδι
δάσους + επιθετ. κατά. -ϊ>ηΈ> . Βλ. και Λαμπρίδη , ο οποίος ανα
φέρει για τη λ. λάζαινα : "η λέξις αύτη είναι σλαβική καθόλου
μεν τόπον βοσκήσιμον και περιφυλαττόμενον σημαίνουσα εν Ηπείρω
δε και την εαρινήν βοσκήν και την εκμίσθωσιν αυτής".
Από τα σλαβ. η λ. και στα αρομ. με τον τύπο lâz(i)na (πληθ.
5
läz(i)ne) . Βλ. και τοπν. Λαζίνα, η (στα Ξ.Αλ.) και τοπν. Λάζος,
ο (στα Ε.Σ.).
Λάζου, το Πηγάδι του κυρ- ( stu bγâδ t k'irlâz ' Βίτσ.)
Ονομασία πηγαδιού από κάποιον Βιτσινό άρχοντα Λάζο που το
έφτιαξε.
Περιφραστικό κυριών, τοπν. από το προσηγ. πηγάδι (υποκορ.
του αρχ. πηγή), την τιμητική προσαγόρευση κυρ (από την κλητ.
κύρι του κύριε < αρχ. κύριος ) και το βαφτ. ή επών. Λάζος ( <
7
Λάζαρος) .
Λαθύρια, τα

( sta laôi^à* I.)

Τοποθεσία με σιταροχώραφα, όπου έβγαινε το γνωστό ζιζάνιο
του σιταριού, είδος αγριομπίζελου.
Το τοπν. φυτώνυμο από το Ηπειρωτ. και κοινό NE λαθύρι,(το),
3
υποκορ. του αρχ. ουσ. λάθυρος, ο .
Λαιμός, ο

( stu limò" Α.Μ.-Φλ.)

Ονομασία διάσελων.
Το τοπν. προέρχετα από το κοινό NE λαιμός, ο λ. που στο Ζα
γόρι χρησιμοποιείται ως γεωγραφικός όρος για να δηλώσει το διάσε
λο , το στενό πέρασμα ανάμεσα από δύο ράχες.
1. Μέρτζου, Συμβολή 196' Vasmer 38, 58, 264.
2. Berneker 696.
3. Miklosich, Stammbildungslehre 145.
4. Ιω. Λαμπρίδου, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Μαλακασιακά Α' 15.
5. Papahagi 726.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. Μπούτουρας 75.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Μπο'γκας 1 207.
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Λακκιές, οι

( sts lakes' Μεσ.)

Ονομασία λαγκαδιού με χωράφια. Όλες σχεδόν οι οικογένειες
του Μεσοβουνίου έχουν χωράφι στην παράνω τοποθεσία.
Το τοπν. από το προσηγ. λακκιά, η κι αυτό σχηματίζεται με
την κατάλ. -ta (< -έα) είτε από το ουσ. λακκί, το (υποκορ. του
λάκκος, ο) ή από το μεγεθ. λάκκα, ι\ (< λακκί + μεγεθ. κατάλ. -α 1 ) .
Βλ. και τοπν. Λάκα, η ( στα Ξ.Αλ.). Ο πληθυντ. του τοπν. αναλο
γικά προς τα ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ. Πβ. και τη φράση: όχβ
lakä;", δηλ. "έχεις χωράφι στη θέση Λακκιά;".
Αάκκος, ο

( stu lâku" Ντομπρ.-Πάπ.)

Ονομασία υψώματος με μικρή λίμνη στην κορυφή (Ντομπρ.)"Ονο
μασία λαγκαδιού, Α του Παπίγκου, που καταλήγει στο Βοϊδομάτη (Πάπ.).
Το τοπν. από το κοινό NE λάκκος, ο "κοίλωμα φυσικόν ή τεχνη2
τόν πλήρες ύδατος" . Η λ. στο Ζαγόρι χρησιμοποιείται επίσης και
για τη δήλωση "λαγκαδιού που σχηματίζεται συνήθως από τη διάβρω
ση του νερού".
Η λ.,συχνή ως τοπωνύμιο, δηλώνει τον "κατεξοχήν" λάκκο της
περιοχής. Σε περιπτώσεις μικρότερων λάκκων η λ. συνοδεύεται ή
από μια γενική (π.χ. Λάκκος του Μπεκιάρη) ή από έναν προσδιορι
σμό (π.χ. ο Κείθε Λάκκος κλπ.).
Λάκκος, ο Αμάραντος

( stun amârandu läku' Καμν.-Καλ.)

Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών
Καμνιά και Καλοτά. Πρόκειται για λαγκάδι που έχει υγρασία και
γι* αυτό είναι πάντα πράσινο.
Περιφραστικό τοπν. από το επίθ. αμάραντος (< μαραίνω ) και
το ουσ. λάκκος (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Αάκκος απ'τα Καρουιλκά, ο

( stu làku apta karuilkä' Μαν.)

Ονομασία λαγκαδιού που κατεβαίνει από τα βακούφικα, τα εκ
κλησιαστικά χωράφια.
1. Μηνά, Κάσος 73' Μηνά, Μεγέθυνση 41.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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Για τη λ. λάκκος βλ. στα προηγούμενα
από το kaloyërikâ > kaloerkâ (με αποβολή
γ' και του άτονου i)> kaluirka (με τροπή
> karuilkâ (με αντιμετάθεση των r και 1
Ααναρία, η

ή

Ααναρίες, ot

τοην. Η λ. karuilkâ
του μεσοφωνηεντικού
του ο> u και του e> i)
).

( st lanaria- sts lanariis* Μεσ.)

Τοποθεσία σήμερα δασωμένη, όπου άλλοτε χωράφια δημητριακών.
Το τοπν. προέρχεται από το λανάρης "εριουργός" (και επών.
1
Λανάρης), μεσν. λανάριος (< λατ. lanarius) και την κατάλ. -ία
2
(πβ. τραπεζάρης> τραπεζαρία, απένταρος >απενταρία κλπ. ) . Το
τοπν. πιθανώς από τις εγκαταστάσεις κάποιου εριουργού. 0 τύπος
του τοπν. σε πληθυντικό είναι μεταγενέστερος, σχηματισμένος ανα
λογικά προς τους πληθ. : χωράφι,α, κτήματα κλπ.
Αάττατο, το ( stu lapa tu" Πάπ.) - Αάπατα, τα
Ντρ.-Πέτρ.-Φλ.).

( sta lapa ta* I.-

Φυτώνυμα τοπν., όπου φυτρώνουν αγριολάπατα. Τα τοπν. από
το κοινό NE λάπατο, το. Το τοπν. του Παπιγκου σε περιληπτικό ε
νικό.
Αάπατος, ο

( stun lâpatu" Ντ.)

Ονομασία ψηλής κορυφής στο Μιτσικέλι απ* όπου αρχίζει ο
Βαθύλακκος.
Το τοπν. φυτών, από το προσηγ. λάιιατος, ο κι αυτό από το
κοινό NE λάπατον, το με μεταπλασμό σύμφωνα με τα: οέντρον-δέντρος,
3
βλίτον-βλίτος, μάραθον-μάραθος κλπ. . Βλ. και προηγούμενο τοπν.

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ. λανάρι.
2. Από τέτοια παραδείγματα, δηλ. σε -αρος η' -άρηε αποσπάστηκε αργότερα
κατάλ. θηλ. ουσ. -αρία: π.χ. αλαναρία, τζαμαρία κλπ. (βλ. Ανδριώτη,
Ετυμ. Λεξ., στη λ. -αρία).
3. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 47 κεξ.
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Λαχανάς, ο

( stu laxanà" I. )

Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι, με ποτιστικά χωράφια.
Από το κοινό NE λάχανο, το και την περιεκτική τοπωνυμική
κατάλ. -άς , Η λ. και ως επαγγελματικό λαχανάς, ο "ο πωλών λά2
3
χανα, ο λαχανοπωλης"
Αειανογκορτζιές, οι

απ' όπ;ου και έπων. Λαχανάς .
( sts l'anugurdèés " A.M.)

Τοποθεσία με μικρές άγριες αχλαδιές.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. λειανός "λεπτός, ισχνός"
4
και το ουσ. γκορ(ι)τσιά "η άγρια αχλαδιά"
(βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Αλ.).
( stu l'anür" Μακρ.)

Αειανούρι, το

Ονομασία περιοχής δασωμένης με λεπτή και πυκνή οξιά.
Το τοπν. από το επίθ. λειανός (πβ. στην Ήπειρο λειανά "τα
5
. 6
λεπτά ξύλα"

και την υποκορ. κατάλ. -ούρι . Το τοπν. σε περιλη

πτικό ενικό. Πβ. και το αρομ. lëanura "νεαρό δάσος και πυκνόφυλ7
λο//η μικρή ψείρα"
Αεμονιάς, της
( sts limunäs" Καμν.)
Ενν. η βρύση. Από το όνομα κάποιας Λεμονιάς.
S
Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Λεμονιά <προσηγ. λεμονιά . Η δη
μιουργία βαφτιστικών

(θηλ. και αρσ.) από φυτά συχνή: π.χ. Γαρου-

φαλιά, Δάψνη, Κεράσια και Κερασιά κλπ.
1. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 528, 571.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
3. Τριανταφυλλίδης 40, 52.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Μπογκαε 1 214.
6. Μηνά, Μεγέθυνση 133.
7. Papahagi 758.
8. Μπουτουρας 139.
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Αεοντίοη, του

( st liundxô ' Φρ.)

Ενν. το καρτέρι" για τη λ. βλ. στο τοπν. Γελάδια., Καρτέρι
στη (Ε.Ε. ) .
Κυριών, τοπν. από το επών. Λεοντίδης κι αυτό από τα βαφτ.
Λεόντιος (πβ. και επών. Λεοντίου) ή Αεόντης ή Λεοντής (από το
Αεόντιος και τη χαϊδευτική κατάλ. -ής) + την πατρωνυμική κατάλ.
-ιδης .
Λεύκα, η
( st léfka" Ι.-Λ.-Λεσν.-Π.Σ.) léfkis' Βιτσκ.-Καβ.-Κουκ.-Σοπ.-Τζ.)

Λεύκες, οι ( sts

Τοποθεσίες με λεύκες.
Φυτών. τοπν. από το κοινό NE λεύκα. Το τοπν. σε περιληπτικό
ενικό (Ι.-Λ.-Λεσν.), ενώ στα Πάνω Σουδενά ονομάζεται "περίπτυστον
3
φρεαρ" κοντά στο οποίο υπήρχε λευκά . Η λ. ως προσηγορ. και στα
αρομ. lefca .
Λεφτοκαρυά, η

( st liftukaryä" Λιασκ.-Μον.-Στ.-Φρ. )

Σημερινή ονομασία του χωριού Λιασκοβέτσι (βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.)"
ονομασία περιοχής με άγριες λεψτοκαρυές' χωρίζεται σε Πάνω Αε
φτοκαρυά και Κάτω Δεφτοκαρυά (Μον.)" τοποθεσία με ρέμα όπου σή
μερα δεν υπάρχει καμιά λεφτοκαρυά (Στ.) * τοποθεσία με πολλές
λεφτοκαρυές (Φρ.).
Το τοπν. είναι φυτών, από το κοινό NE λεφτοκαρυά, η. Το τοπν.
από τα χωριά Μονοδέντρι και Φραγκάδες σε περιληπτικό ενικό.
Α ι ακοχώραφα, τα

( sta l'akuxórafa" A.M.)

Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια.
Δε νομίζω πως το τοπν. είναι κτητικό σύνθετο με α' συνθετικό

1. Μπουτουρας 75.
2. Τριανταφυλλίδης 100 και σημ. 172.
3. Λαμπρυδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Β' 43.
4. Papahagi 733.
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το επών. ή βαφτ. Διάκος (< Ηλίας + κατάλ. -ακος ') και β' συνθ.
το ουσ. χωράφι., το. Τέτοια σύνθετα τοπν., μολονότι είναι δυνατό
3
να σχηματιστούν, δε συνηθίζονται στο Ζαγόρι . Γι' αυτό είναι πι
θανότερη η προέλευση του τοπν. από το προσδιοριστικό σύνθετο
*λιακοχώραφο < λιακό, το "το ηλιακό, το προσήλιο" + χωράφι (και
-χώραφο στη σύνθεση όπως και τα: καλοχώραφο, χρυσοχώραφο κλπ.).
Λιάπικα Λιθάρια, τα

( sta läpka ta loäryä* Ντ.)

Τοποθεσία έξω από το χωριό Ντοβρά όπου υπολείμματα αρχαί
ων τειχών με μεγάλες πέτρες.
Περιφραστικό τοπν. από το επίθ. λιάπικος (< εθνικό Αιάπηςβλ. τοπν. Λιάπη, η στα Ε.Α.- και την επιθετ. κατάλ. -ικος) και
το ουσ. λιθάρι, το (υποκορ. του αρχ. λίθος). Η ονομασία του τό
που από τα υπολείμματα του αρχ. τείχους που ήταν προς την πλευ
ρά της συνοικίας του χωριού, όπου έμεναν Αλβανοί από τη Λάκκα
Σούλι, τους οποίους οι ντόπιοι χρησιμοποιούσαν ως υπηρέτες.
Αιάπως, το Εικόνισμα της

(stu kónzma ts läpus' Λιασκ.)

Ονομασία ευρύτερης περιοχής από το εικόνισμα που είχε γί
νει με έξοδα κάποιας Λιάπως.
Το Λιάπω ανδρών, από το επών. Αιάπης + την κατάλ.-ω. (Γιά
το επών. Αιάπης βλ. τοπν. Αιάπη, η στα Ε.Αλ.).
Λιβαδάκι, το - Λιβαδάκια, τα
Β ί τσ.-Ντ.-Πάπ.)

(stu l'vaôâk' * Βραδ. - sta lvaôâk'a*

Ονομασία περιορισμένων βοσκότοπων.
Από το κοινό NE λιβάδι., το (μεσν λιβάδιν< μετγν. λιβάδ-ιον,
1. Μπάγκας 1 443' Georgacas-McDonald 179.
2. Μπούτουρας 68" για την υποκοριστική, και διαλεκτικά (Ρο'οος , Κύπρος)
μεγεθυντική , κατάλ. -αχός βλ. Μηνά, Μεγέθυνση 72-73.
3. Σ' αυτε'ς τις περιπτώσεις συνηθίζεται η περίφραση: στου Λιάκου το χωρά
φι π.χ. και συνηθέστατα με παράλειψη του κτη'ματος ( st ïak=0T0U Λιάκου).
4. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
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υποκορ. του αρχ. λιβάς)

+ την υποκορ. κατάλ. -άκι.

Αιβάοι, το ( s tu lVâô' Βραο.-Καλ. -Δ.-Δεσν.-Μαν.-Νεγ .-Ντρ.-Πέτρ.
Τσεπ.) - AißdOLa, τα ( sta lVaoya" Βίτσ.-Βοβ.-Καμν.-Σοπ.-Κ.Σ.Τσερβ.).
OL τοποθεσίες που είναι γνωστές με το παραπάνω τοπν., άλλο
τε είναι δασωμένες (στις περισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρίζον
ται τα δάση αυτά προστατευτικά, στα οποία απαγορεύεται κάθε δρα
στηριότητα) και άλλοτε πλούσιοι βοσκότοποι ή χωράφια. Το τοπν.
χαρακτηρίζει δασωμένες περιοχές στα χωριά Βραδέτο, Καλοτά, Δεσινίτσα, Μανασή, Νεγάδες, Ντρεστενίκο, Πέτρα, ενώ στα υπόλοιπα χω
ριά ονομάζει βοσκότοπους.
Τα τοπν. από το κοινό NE λιβάδι, το μεσν. λι,βάδιν < μετγν.
λίβάο-ιον, υποκορ. του αρχ. λίβας. Η λ. από τα ελληνικά εξαπλώ
θηκε και στις άλλες βαλκανικές γλώσσες, όπου αρομ. livade
ή
2
3
livaöe "το λιβάδι" , ρουμ. livadä "περιβόλι, μπαχτσές//λιβάδι" ,
4
αλβ. livadh-i "λιβάδι" και σλαβ. livada (βουλγ. livada, σερβοκρ.
5
livada)
Η εξέλιξη της σημασίας από "βοσκότοπος" σε "δάσος" από το
γεγονός ότι οι αρχικοί βοσκότοποι (που είχαν ήδη ονομαστεί "Λι
βάδια") δασώθηκαν αργότερα για προστατευτικούς λόγους (για να
συγκρατούνται π.χ. οι πέτρες, τα χώματα κλπ.). Ετσι λοιπόν οι
τοποθεσίες με το όνομα Λιβάδι εξακολούθησαν, και μετά τη δημι
ουργία των δασών, να έχουν το αρχικό τους όνομα. Ας σημειωθεί
πως σε καμία από τις βαλκανικές γλώσσες, όπου η ελλην. λ. λιβάδι,
υπάρχει ως δάνειο, δεν συναντιέται η σημασία "δάσος".
Αιθάρι, το Άσπρο ( stu âspru LSàr'
( st aspra löä^'a" Πέτρ.-Τσερν. )

Ντ.) - Λιθάρια, τα Άσπρα

Περιοχή όπου δεσπόζει μεγάλος άσπροςβράχος (Ντ.)' ονομασία

1. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Papahagi 745.
3. Κοτολουλης 298.
4. Γκίνης 232.
5. Berneker 725.
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περιοχής με δυό κάτασπρους βράχους' στη βάση τους υπάρχει πη
γή της οποίας το νερό δεν πίνεται, γιατί έχει μυρουδιά πετρε
λαίου' γι* αυτό χρησιμοποιείται από τους χωριανούς για τη θερα
πεία των αρθριτικών (Πέτρ.)* πρόκειται για το τοπν. Κέτρι 'Αλμπι (βλ. το τοπν. στα S. Αρ.) που συνηθίζεται στο χωριό Τσερνέσι και με την ελληνική ονομασία Άσπρα Λιθάρια (Τσερν.).
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επίθ. άσπρος και το ουσ.
λιθάρι, το.
Λιθάρι, το Κόκκινο

( stu kókhu lSâr " Πάπ.-Τσερβ.)

Τοποθεσία στη μέση του ασπρόγκριζου ασβεστολιθικού πετρώμα
τος της Αστράκας που ξεχωρίζει με το κοκκινωπό χρώμα της (Πάπ.)'
ονομασία περιοχής από τον κοκκινωπό βράχο που υπάρχει εκεί, στο
σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών Τσερβάρι και Αρτσίστα.
Από το ουδ. επιθ. κόκκινο και το ουσ. λιθάρι, το.
Λιθάρι, το Μέγα

( stu πιόγα Ιθάι:* Τσεπ.)

Από το ουδ. του λογίου επιθ. ιιέγα και το ουσ. λιθάρι, το.
Λιθάρι, το Τρύπιο ( stu trip^u

l'ôâr* Βιτσκ.-Βραδ.-Δρ.-Καμν. )

Ονομασίες θέσεων που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη τρυπη
μένων βράχων. Στο Δραγάρι όμως, στο σύνορο των κοινοτικών περι
οχών των χωριών Δραγάρι, Λιασκοβέτσι και Φραγκάδες είναι φτιαγ
μένη στο βράχο μια γούρνα, όπου οι κλέφτες έφτιαχναν το μπαρού
τι. Τέλος στην Καμνιά, υπάρχει η παράδοση ότι όποιος περάσει α
πό το Τρύπιο Λιθάρι, τον τρυπημένο δηλ. βράχο στην κορυφή του
Μιτσικελιού, γίνεται γυναίκα.
Από το ουδ. επίθ. τρύπιο και το ουσ. λιθάρι, το.
Λιθάρια, τα

( sta ïôârVa* Πέτρ.)

Θέση με δύο, σχεδόν κυλινδρικούς, βράχους. Στον ένα από
τους δύο υπάρχει εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ενώ κάτω από αυ
τή, μέσα σε κοίλωμα του βράχου,υπήρχε παλιότερη εκκλησία. Τέ
λος, πίσω από τους βράχους, στην τοποθεσία Σελιά (τα), υπήρχε
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παλιός συνοικισμός.
Από το ουσ. λιθάρι-, (το), υποκορ. του αρχ. λίθος.
Λιθάρια, τα Μεγάλα

( sta miyâla

loâry'a' Μπάγ. )

Ονομασία τοποθεσίας δασωμένης στην ευρύτερη θέση Μεσιαράχη·
( sta tria lSârya' Βίτσ.)

Λιθάρια, τα Τρία

Τοποθεσία στη θέση Βουνό που οφείλει την ονομασία της σε
τρείς μεγάλους βράχους.
Αιθαρίτσια, τα

( sta ISaritéa* Μαν.)

Ονομασία θέσης στην πλαγιά υψώματος, όπου τα νερά της βρο
χής συμπαρασύρουν και μικρές πέτρες.
Το τοπν. από το ουσ. λιθάρι, το + την υποκορ. κατάλ. -ίτσι.
Με την ίδια ονομασία είναι γνωστή θέση στην πόλη των Ιωαννίνων.
Λίλα, του

( st l'ila* Βραδ.)

Ενν. το χωράφι.
Κυριών, τοπν. από το επών. Λίλας κι αυτό
μητρωνυμικό
από το θηλ. βαφτ. Λίλα (το βαφτ. στο Ζαγόρι χρησιμοποιείται ως
χαϊδευτικό αντί του Αμαλία, αλλού αντί του Ευαγγελία, όπως τα
2
Αγαθής, Βέρας, Γαρουφαλιάς κλπ. .
Λίλως, της

( sts l'ilus* Καβ. )

Ενν. το χωράφι* ονομασία ευρύτερης περιοχής από την ιδιο
κτησία της οικογένειας Λίλη.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Αιλω κι αυτό από το επών.
Λίλης

και την ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών. Λίλης από το αλβ.

1. Βλ. ΟΤΕ Αθ., όπου το επών. Λ^λα(ς) 8 φορές.
2. Αντιχάρισμα 194.
3. ΟΤΕ Αθ.
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lil-i

"το ζαμπάκι, το κρίνο" . Πβ. και τα ταυτόσημα τουρκ. αρ2
3
χής επών. Ζαμπάκης, Ζουμπούλης
και το ελλην. Κρίνος .
Λίμνες, οι

( sts limnis" Πάπ.)

Περιοχή με μικρές λίμνες που σχηματίζονται σε οροπέδιο
πίσω από τη Ραδόβολη από το λειώσιμο του χιονιού και τα νερά
της βροχής, οι οποίες το καλοκαίρι γίνονται άριστα βοσκοτόπια,
καθώς το νερό εξατμίζεται ή απορροφιέται.
Λίμνη, η Μεγάλη ( st miYäl

limn* Αρτσ.)

Εκτεταμένη σχεδόν επίπεδη
Δολιανών που το χειμώνα από τα
τική λίμνη, ενώ από την άνοιξη
χαρακτηρισμός της ως "μεγάλης"
που βρίσκεται πίσω από το λόφο
Λίμνη, η Μικρή

έκταση προς την κατεύθυνση των
νερά της βροχής γίνεται πραγμα
και πέρα ευφορότατος κάμπος. Ο
σε αντιδιαστολή προς την "μικρή"
του Καλπακίου.

( st mkrilimn* Αρτσ.)

Περιοχή με βαθούλωμα όπου συγκεντρώνονται τα νερά της βρο
χής. Σε αντίθεση προς τη "μεγάλη" έχει νερό σχεδόν όλο το χρόνο.
Αίνα, τα

( sta lina* Φρ.)

Τοποθεσία με χωράφια, όπου παλιότερα καλλιεργούσαν λινάρι.
Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε εκεί συνοικισμός που εγκαταλεί
φθηκε από τους κατοίκους του, όταν έπεσε χολέρα.
Το τοπν. από το ουσ. λίνον (το), λέξη με την οποία χαρακτη, 4
ρίζονται πολλές ποικιλίες φυτών της οικογένειας των λινοειδων .
5
Η λ. από τα ελλην. και στα βουλγ. με τους τύπους JIHH και /iHHa .
Λινάρι, το

( stu linâr' Δεμ. - Ι.)

Περιοχές όπου παλαιότερα καλλιεργούσαν λινάρι.
1. Γκόνης 231.
2. Τριανταφυλλίδης 56, 68 καϋ 135.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 515.
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Το τοπν. από το κοινό NE λινάρι (το) υποκορ. του αρχ. και
νεότ. λίνον, το (βλ. και προηγούμενο τοπν.). Το τοπν. σε περι
ληπτικό ενικό.
Λιόνταινας, της

( sts löndinas' Νεγ.)

Ενν. το χωράφι" από την ιδιοκτησία της οικογ. Λιόντου.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Λιόνταινα κι αυτό από το
επών. Λιόντος + ανδρών, κατάλ. -αινα. Το Λιόντος το αναφέρει
2
ως βαφτ. ο Μπούτουρας και το ανάγει στο βαφτ. Λεόντιος , όχι
σωστά αφού τα σε -ιος παλιότερα ονόματα έδωσαν με αποβολή του
ο κατάλ. -ης (πβ. Γεώργιος > Γιώργης, Γρηγόριος > Γληγόρις, Αν3
τώνιος Αντώνης κλπ.) . Γι* αυτό πιθανότερη η προέλευση τόσο
του βαφτ. όσο και του έπων. από το αρομ. αρσεν. ουσ. löndo "ό
νομα που δίνεται σε σκύλο παρόμοιον με λιοντάρι" , σημασία που,
φυσικά, μπορεί να δοθεί και σε άνθρωπο με χαρακτηριστικά λιον
ταριού .
Λιπαρά, ο Κέδρος του

( stung'éôru

t

liparâ" Βραδ.)

Τοποθεσία με μεγάλο κέδρο, όπου ο κτηνοτρόφος Λιπαράς στά
λιζε τα πρόβατα του.
Περιφραστικό τοπν. από το επών. Αι,παράς (βλ. επόμενο τοπν.)
και το προσηγ. κέδρος, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Λιπαρά, ο Σούρλος του

( stu sürlu t liparâ" Βραδ.)

Απόκρημνη τοποθεσία όπου ο κτηνοτρόφος Λιπαράς έφτιαξε έ
ναν οβελίσκο με πέτρες.
Το περιφραστικό κυριών, τοπν. από το επών. Λιπαράς και το
5
προσηγ. *σούρλος, ο. Το επών. Λιπαράς από το έπων. Αιπας
1. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Μπούτουρας 75.
3. Βλ. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -η£.
Η. Papahagi 760.
5. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
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(< Ηπειρωτ. λίπα, η "η φλαμουριά"< σλαβ. lipa - βλ. και τοπν.
Λίπα, η στα Ε.Σ.) και την μεγεθ. κατάλ. -αράς, όπως και
τα
1
Αναγνωσταράς (< Αναγνώστης), Βασιλαράς (< Βασίλης) κλπ. . Το
προσηγ. *σούρλος από το θηλ. σούρλα (ή τσούρλα) " ο εξωτερικός
τρούλλος του τζαμιού//το απότομο υψηλό κτήριο χωρίς ανάλογες
2
πλάγιες διαστάσεις" και τη μεγεθ. κατάλ. -ος με αλλαγή του γένους, όπως και
τα βρόμα-βρόμος, γκλίτσα-γκλ£τσος κλπ. . Τέ
λος το προσηγ. σούρλα ή από το αρομ. surlä "το κλαρίνο" ή α5
πό το κροατ. surla "ο αυλός" .
Λίποβας, η Λεφτοκαρυά της

( st liftuka^ä ts lipuvas" Τζ.)

Ονομασία τοποθεσίας με πηγή και μιά λεφτοκαρυά.
0 Malingoudis ετυμολογώντας το τοπν. Λίποβα από την Πε
λοπόννησο το ανάγει στο θηλ. σλαβ. επίθ. lipova (< lipa "φλα7
μουριά") πβ. και βουλγ. JHÌIIOB, -a, -ο "ο της φλαμουριάς" .
Δε νομίζω όμως ότι η παραπάνω ερμηνεία μπορεί να ισχύει και
για το ζαγορήσιο τοπν. για τους εξής λόγους: α) ο τρόπος της
εκφοράς προδίδει κυριώνυμο τοπν. και β) η ανδρών., σλαβ. αρχής,
Q

κατάλ. -ova έγινε παραγωγική στην Ήπειρο και μάλιστα στο
χωριό Τζοντίλα χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως ανδρών, κα
τάληξη. Γι' αυτό νομίζω ότι το τοπν. είναι κυριών, από το
ανδρών. Αίποβα και το κοινό NE ουσ. λεφτοκαρυά, η. Το ανδρών.
Λύποβα από το επών. Δύπας (βλ. τοπν. At,παρά, ο Σούρλος του,
στα Ε.Ε.) και την ανδρών, κατάλ. -οβα ( < σλαβ. -ova).
9
Πβ. και τα τοπν. από τη Ρουμανία: Lipova , LipovaÇ, Lipovul κλπ.
1. Μηνά, Μεγέθυνση 170.
2. Μπο'γχας 1 358, 406.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 57.
4. Papahagi 1137.
5. Miklosich 329, στο λ. surna.
6. Malingoudis, Studien 64.
7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 516.
8. Μπο'γκας 1 278.
9. El. Moor, "Die slawischen Ortsnamen der Theissebene." ZONF 6(1930)30.
10. Iordan, Topon. romîn. 277, 477.
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( stu lipuxór ' Λεσν. )

Αιτιοχώρί, το

Ονομασία παλιού οικισμού, στα σύνορα των κοινοτικών πε
ριοχών των χωριών Λεσινίτσα και Ντομπρίνοβο, όπου υπήρχαν πολ
λές φλαμουριές.
Το τοπν. σύνθετο από το προσηγ. λίπα, η (βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Σ.) και το ουσ. χωρι,ό, το (και -χώρι στη σύνθεση).
Πβ. και τοπν. Κάτω Λιποχώριον στην περιοχή της Έδεσσας .
Αίσβες, οι- ( sts lizvis ' Λεσν.)
Τοποθεσία με αργιλλώδες χώμα που παθαίνει κατολισθήσεις.
2
Το τοπν. απο το προσηγ. λισβας, ο "αργιλλωδης γη" . Σύμφω3
να με τον Φιληντα , που αναφέρει τύπο λίσμπα, η "η γλιστρά" α
πό την Αρτάκη, η λ. προέρχεται από το αττικό λίσπος "λείος".
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και το τοπν. Αι,σβάρια, τα "πλα.
/
4
για ονομασθεισα ούτω εκ της ποιότητος του χώματος" (Πωγώνι) .
Αόρδων, η Βουλή των

( st vuli tun lóroun" Ντ.)

Ονομασία που δόθηκε με σκωπτική διάθεση σε τοποθεσία δα
σωμένη, όπου σε ένα ξέφωτο υπάρχουν αμφιθεατρικά μεγάλες πέ
τρες σαν καθίσματα.
Αούδαε, της

( sts luôas* Δρ.-Λιασκ.)

Ενν. το χωράφι ή ο στάλος. Τοποθεσίες όπου ήταν χωράφι,
ιδιοκτησία κάποιας Λούδας (Δρ.) και στάλος που χρησιμοποιούσε
για τα πρόβατα της επίσης κάποια Λούδα (Λιασκ.).
Το τοπν. κυριών, από το θηλ. βαφτ. Αούοα. Σύμφωνα με τον

1. Λεξ. ΔΚΟΕ 243.
2. Μπο'γχας 2 34.
3. Φυληντα, Γλωσσογν. 2 210.
4·. Παπαχαρύση, Πωγώνυ 38.
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Μπούτουρα το βαφτ. προέρχεται από το Τριανταφυλλιά ως υποκο
ριστικός τύπος με συγκοπή του α' μέρους + την κατάλ. -ούδα.
Ωστόσο νομίζω ότι το βαφτ. Λούδα μπορεί να θεωρηθεί ότι
προέρχεται όχι από συγκοπή μόνο του Τρι,ανταφυλλούδα, αλλά και
από κάθε θηλ. βαφτ. υποκοριστικό σε -ούδα με χαρακτήρα - λ -:
2
π.χ. Αμαλούδα (< Αμαλία), Βαγγελούδα (< Ευαγγελία) κλπ. Πβ.
και το αρσεν. βαφτ. Κούλης που είναι δυνατό να θεωρηθεί συγ
κεκομμένος τύπος των υποκορ. βαφτ. Γυαννακ-ούλτις, Κυρια-κούλης
κλπ.
Λούκα, του

( st luka" Δεμ.)

Ενν. η ράχη. Δε διασώζεται στη μνήμη των κατοίκων του χω
ριού η αιτία που προκάλεσε την ονομασία της ράχης.
Κυριών, τοπν. από το επών. Λούπας < βαφτ. Δούκας ως μεγεθ.
του Λουκάς με αναβιβασμό του τόνου
όπως και τα: Αντώνι,ας, Βα3
σίλας, Παντελήε-Παντέλας, Παναγι,ώτης-Παναούτας κλπ.
Αούλα, η

( st lula* Boß.)

Ονομασία χτιστής βρύσης.
Το τοπν. κυριών, από το βαφτ. Δούλα με παράλειψη του ουσ.
βρύση, η (βλ. τοπν. Κατσίκη, η στα Ε.Αλ. και Αόμη, η στα Ξ. Αλ.)
4
Κατά τον Μπούτουρα το βαφτ. προέρχεται από το Δημητρούλα.
Λούραονας, της

( sts lùrinas" Νεγ.)

Ενν. το χωράφι. Ονομασία ευρύτερης τοποθεσίας, όπου και
χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Λούρου.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Αούραινα κι αυτό από το επών.
Λούρος + την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Λούρος από το προσηγ.
1.
2.
3.
4.

Μποΰτουρας 1Μ-2.
Μπουτουρας 91.
Μηνά, Μεγέθυνση 168' Μπουτουρας 75.
Μποΰτουρας 63.
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λούρος, ο "ραβδί// ιμάς", μεγεθ. του υποκορ. λουρί, μεσν. λουρίν < λωρ-ίον, υποκορ. του μετγν. λούρον < λατ. lorum "ο ιμάς,
. „1.
τα ηνία
( stu luri' Βίτσ.) - Αουριά, τα ( sta luryä" Κ.Σ.)

Αουρί, το

Τοποθεσία, όπου στενά και επιμήκη χωράφια και αμπέλια (Βίτσ.
τοποθεσία με μικρά και στενά χωράφια (Κ.Σ.).
Το τοπν. από το προσηγ. λουρί, το και ιδιαίτερα από τη ση
μασία "στενή και επιμήκης λωρίς επιφανείας τινός και ιδίως α, 2
γρου" . Το τοπν. από τη Βίτσα σε περιληπτικό ενικό.
Το τοπν. Αουριά και στο Πωγώνι, όπου χαρακτηρίζει τοποθε3
σια με στενόμακρα χωράφια .
Αουρίδια, τα

( sta luriôyà' Κουκ.)

Ονομασία λιβαδιού που το έχουν χωρίσει σε στενόμακρα τμή
ματα για τη βόσκηση των ζώων.
Το τοπν. από το προσηγ. λουρί, το και την κατάλ. -ίδι. Η
ονομασία του τόπου από το σχήμα των τμημάτων στα οποία χώρισαν
τον βοσκότοπο. (Βλ. και προηγούμενο τοπν.).
Αουτσούλα, η

( st ltsüla" Βραδ.)

Τοποθεσία στη θέση Γόνατα, όπου υπάρχει μικρή λούτσα.
Το τοπν. από το κοινό NE λούτσα, η (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.) και
την υποκορ. κατάλ. -ούλα (< λατ. -ulla).
Αόφος, ο

( stu lófu' Βίτσ.)

Ονομασία μικρού υψώματος.
Το τοπν. από το κοινό NE γεωγραφικό όρο λόφος, ο.
Αύκοι , οι ( sts lik' ' Σκ.)
Θέση όπου συχνάζουν πολλοί λύκοι.

1. Μηνά, Μεγέθυνση 51.
2. Δημητράκου, Αεξ. , στη λ.
3. Παιαχαρίση, Πωγώνι 380.
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Το τοπν. ζωώνυμο από το κοινό NE λύκος, ο. 0 τύπος της
ονομαστικής σε χρήση αιτιατικής (βλ. και Εισαγωγή 1 3225).
Αυκομούρσι, το

( stu likumiirs' Ντρ.)

Περιοχή με μικρό κοίλωμα απ' όπου περνούν λύκοι.
Το τοπν. σύνθετο από το κοινό NE λύκος, ο και το προσηγ.
μουρσί (ήδη μεσν. ), υποκορ. του προσηγ. μούρσα, η "η αλλού
2
λούτσα, όπου μαζεύεται το νερό της βροχής//λάκκος" . Βλ. και
τοπν. Μουρσιά, τα,Μούρσα, η και Γουρουνομούρσια, τα (στα Ε.Ε.).
Αυκόσιαδο, το

( stu lkosaôu" Καβ.)

Ονομασία βοσκότοπου, όπου πολλές φορές οι λύκοι έκαναν
ζημιές στα ζώα.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσ. λύκος, ο + στάδι, το ( και -σιάδο στη σύνθεση).
Λυκότρυπο, το

( stu Ikótripu* Βίτσ.)

Τοποθεσία πάνω από τη θέση Λεφτοκαρυά, όπου υπήρχε δρόμος
στρωμένος με καλντερίμι, που εξυπηρετούσε την επικοινωνία με
τα Γιάννινα.
Το τοπν. από το προσηγ. λυκότρυπο, το "ενδιαίτημα, φωλιά
3
λύκων" ( λύκος, ο + τρύπα, η ). Για τη λ. τρύπα με τη σημα
σία "φωλιά" βλ. και τοπν. Γκαϊλότρυπα, η (στα Ε.Ε.).
Αύκοο, ο Λαιμός του

( stu limò t lik* Λιασκ.)

Ονομασία ενός αυχένα, ενός λαιμού, ανάμεσα από δύο ράχες,
που ήταν πέρασμα λύκων.
Περιφραστικό τοπν. από τα ουσ. λύκος, ο και λαιμός, ο
(βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.).
1. Κρι,αρά, Λ ε ξ . ,

στη λ.

βριίζα.

2 . Μπόγχας 2 1 5 1 .
3 . Δημητράκου, Λ ε ξ . ,

στη

λ.
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Αυκοΰτση , του

( st Ikutâ * Βραδ. )

Ενν. το πηγάδι. Ονομασία τοποθεσίας όπου πηγάδι κοντά σε
χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Λυκούτση.
Κυριών, τοπν. από το επών. Αυκούτσης κι αυτό από το επών.
1
2
3
Λυκούσης (< επών. Λύκος + κατάλ. έπων. -ούσης ) με τροπή του
s σε ts ή από το επών. Λύκος + κατάλ. -ούτσης (< λατ. -ucius) .
Αυτρώσια, τα

( sta litrósa' Νεγ.)

Τοποθεσία πάνω από το εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας, όπου
τον Σεπτέμβρη του 1827 οι Νεγαδιώτες πλήρωσαν λύτρα για να α
πελευθερωθούν οι Νεγαδιώτισσες που είχαν αρπαχτεί από κάποιον
ληστή Κουτσομάρκο .
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. *λυτρώσι, το κι αυτό από
το απαρέμφ. μέλλοντος λύτρωσε ιν του ρ. λυτρώνω

όπως και

τα

κοιμήσι (< κοιμήσει.ν) , μεθύσι (< μεθύσειν) κλπ. . Πβ. επίσης
7
το σλαβ. litrosi "ελευθερώνω και ρουμ. litrosi "χάνω" .
Αωβιάρια, τα

( sta Ιμνγ'άΓγο.' Δόλ.)

Τοποθεσία με αμπέλια.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από επών. *Αω(3ιάρης από παρωνύμιο
ο

λωβιάρης "αυτός που έχει λώβα, λεπρός" κι αυτό από το ουσ.λώβα
+ την επιθετ. κατάλ. -ι,άρης που δηλώνει εκείνον που έχει την
9
πάθηση ή το ελάττωμα που δηλώνεται από το θέμα . Πβ. και τα
γκρινιάρης, κασιδιάρης, κοκαλιάρης κλπ. απ' όπου τα επών. Γκρι-

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Τριανταφυλλίδης 55, 83.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 140' Σταμνο'πουλος 146 κεξ.
5. Μ. Οικονόμου, Νεγάδεε, Αθη'ναι 1977 328.
6. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 67' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στην κατάλ. -συ.
7. Miklosich 171.
8. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
9. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
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νιάρης, Κασιδιάρης, Κοκαλιάρης κλπ. .
Ο τύπος του τοπν. κατά το σχήμα: τ(ου) Αωβιαρ (η) -Λωβιάρ (L) ,
το - Αωβιάρια, τα αναλογικά προς τους πληθ. αμπέλια, χωράφια κλπ.
Αώλαινας, της

( stp lólinas* Φρ.)

Ενν. η βρύση , από τη γυναίκα κάποιου Λώλου που χρηματοδό
τησε την κατασκευή της.
2
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Λώλαινα < επών. Αώλος + αν
δρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Αώλος από το επίθ. λωλός με ανέ
βασμα του τόνου σύμφωνα με τα: ακριβός-Ακριβός, ζυγός-Ζύγος,
αγαθός-Αγάθος, ζανθός-Ηάνθος κλπ. αφού είναι γνωστό πως ο αρ
χαίος ελληνικός σχηματισμός προσωπωνυμίων από επίθετα με ανέ
βασμα του τόνου εξακολούθησε να ισχύει και στις άλλες περιόδους
3
της ελληνικής γλώσσας μέχρι τις μέρες μας .

Μαγγάνες, οι

( sts maganiß" Στ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου υπάρχουν πολλά ρυάκια με λιγο
στό νερό" οι παλιότεροι θυμούνται ότι στην περιοχή υπήρχαν
χωράφια στα οποία καλλιεργούσαν λινάρι.
Το τοπν. από το προσηγ. μάγγανα (η), μεγεθυντ. του μετγν.
ουσ. μάγγανον, το "κάθε χειροκίνητο ή ζωοκίνητο συμπιεστικό
4
μηχάνημα" + τη μεγεθ. κατάλ. -α . Η λ. μάγγανα συναντιέται ή
δη στο λεξικό της "Σούδας" όπου: μάγγανα ό,τι το οινηρόν αγγείον εκ ξύλων κατεσκευασμένον μαγγάναν οι Ιταλοί ονομάζουσιν
...". Πβ. επίσης και το Ηπειρωτ. μεγεθ. μάγγανος, ο "είδος
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Τριανταφυλλίδης 151.
3. Θωμοπούλου, Κέωε 158" Αντυχάρισμα 202.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 46 και 100' Δημητράκου, Λεξ., στη λ. μάγγανον.
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κόπανου" . Το ζαγορήσιο τοπν. ωφείλει το ονομά του στην ύπαρξη
στη θέση μαγγάνων για το "τσάκισμα" και την επεξεργασία του
λιναριού. Η ύπαρξη τέλος νερού στην περιοχή, που είναι απαραίτητο για το βρέξιμο του λιναριού 2 βεβαιώνει πως ο τόπος
χρησιμοποιόταν για την κατεργασία του λιναριού.
Μάγκου Καθίσματα

( mägu kaôizmata* Μακρ.)

Ονομασία θέσης,που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Μάγκου,
από την κλιμακωτή διαμόρφωση του εδάφους.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το επών. Μάγκος (βλ. τοπν.
στα Ξ. Αρ.) και το ουσ. κάθμσμα, το. Το α' μέρος του τοπν. α
ποτελεί παράθεση του β' μέρους, δηλ. "η θέση Καθίσματα που βρί
σκεται στην περιοχή Μάγκου" (και όχι κάπου αλλού).
Μαγούλα, η

( s t l i g u l a " Α.Μ.-Βίτσ.-Λ. )

Ονομασίες μικρών υψωμάτων.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το κοινό NE μαγούλα, η
"ο λόφος", λ. για την οποία υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες.
3
4
Ετσι ο Meyer (τη γνώμη του ακολουθεί και ο Ανδριώτης και ο
5
'
6
Μηνάς ) παράγει τη λ. από το αλβ. mâgulë, ενώ ο Vasmer δεν
μπορεί να αποφανθεί αν η ελλην. λ. προέρχεται από την παραπάνω
7
αλβ. ή τη σλαβ. mogyla. Τέλος ο Malingoudis αποκλείει την σλαβ.
προέλευση της λ. μαγούλα και τη θεωρεί ως παράγωγο από τη λ.
ο

μάγουλο(ν). Ήδη ο Μηνάς

αναφέρει τύπο μαγούλα, ως μεγεθ.

1. Μπόγχας 1 221.
2. Για τη διαδικασία της επεξεργασίας του λιναριού βλ. Αναστ. Καραναστάση,
"Οι ζευγάδες της Κω." Λαογραφία 14 (1952) 297-298.
3. Meyer, NS II 68.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Μηνά, Μεγε'θυνση 47, σημ. 4.
6. Vasmer, Schriften 926-927.
7. Malingoudis, Studien 140.
8. Μηνά, Μεγε'θυνση 47.
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από το μεσν. μάγουλον , σε πολλά μέρη της Ελλάδος με τη σημα
σία "μεγάλο, ακανόνιστο ή πρησμένο μάγουλο".
Πιστεύω ότι το M O L V Ó NE μαγούλα είναι, μεγεθυντικός τύπος
από το ουδ. μάγουλον <λατ. magulum. Πιθανώς από τα Λατινικά
προέρχεται το αλβαν. προσηγορικό. Στα τοπν. η λ. χρησιμοποιεί
ται με τη μεταφορική της σημασία. Εξάλλου η προέλευση από το
αλβ. mägule θα δημιουργούσε πρόβλημα τόσο τονισμού όσο και
της τροπής του 1' > 1 .
Η λ. ως προσηγ. απαντά επίσης στα αρομ. πώγύΐα και mägurä 2.
Από το ελλην. προσηγ. σχηματίζονται στον ελληνικό χώρο
3
πολυάριθμα τοπωνυμία . Πβ. επίσης τα σύνθετα τοπν. Καρδιτσομαγούλα, Πετρομαγούλα και τα περιφραστικά Μικρή και Μεγάλη Μα
γούλα .
Μαγούλα, του

( st urlila" Λεσν.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου είχε τις κτηνοτροφικές εγκαταστά
σεις του κάποιος κτηνοτρόφος Μαγούλας.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Μαγούλας κι αυτό από
το προσηγ. μαγούλα, η "μεγάλο, ακανόνιστο ή πρησμένο μάγουλο",
μεγεθ. του ουσ. μάγουλο(ν), το.
Μακρινάρες, οι

( sts makrinâris* Κ.Σ.)

Πρόκειται για τοποθεσία με μακρόστενα χωράφια.
Το τοπν. από το προσηγ. μακρινάρι, το "τετράπλευρο που
έχει μήκος δυσανάλογα μεγαλύτερο από το πλάτος του, μακρύς
διάδρομος" + τη μεγεθ. κατάλ. -α . Πβ. και όνομα χωριού Μακρινάρα από τη Λακωνία .
1. Η προέλευση του μεσν. μάγουλον

απο' το λατιν. magulum "το στο'μα" ο'πως

και αντίστροφα παρουσιάζει δυσκολίες (βλ. Walde II 12).
2. Papahagi 776, 775.
3. Malingoudis, Studien 140.
4. Vasmer 91, 119, 126.
5. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
6. Μηνά, Μεγέθυνση 42 και 113.
7. Λεξ. ΔΚΟΕ 247' Μηνά, ο', π.
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Μακρινή, η

( st makrin' " )

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στο ανατολικό
τμήμα του. 0 κάτοικος makrinóts, makrinótsa (= Μακρινιώτης,
Μακρινιώτισσα). Στο χωριό πριν μερικές δεκαετίες, μιλούσαν α
ποκλειστικά στην Αρομουνική η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος έ
χει δώσει τη θέση της στην Ελληνική.
Το επίσημο όνομα του χωριού εμφανίζεται με τους τύπους
Μακρινό(ν) , Μακρύνον, το (από επίδραση του επιθ. μακρύς) και
2
3
Μακρύνι, το . 0 Vasmer μολονότι παραθέτει παλιότερη ερμηνεία
από το σλαβ. *Mokrina "υγρός τόπος" αναφέρει ότι θα μπορούσε
να είναι ελληνική παραγωγή από τα βυζαντινά ονόματα Μακρύς,
Μακρινός, Μακρός. Την ετυμολογία του τοπν. από το σλαβ. επιθετι4
κό τύπο mokrinbno> mokrino επαναλαμβάνει ο Malingoudis .
Το γεγονός όμως ότι το Μακρινό βρίσκεται σε υψόμετρο 1000
περίπου μέτρων (980μ.) σε τοποθεσία με διαρκές ρεύμα αέρος δε
θα οδηγούσε τον ονοματοθέτη στο να ονομάσει τον τόπο "υγρό".
Τόσο η εκφορά του τοπν. ( st makrin' ) όσο και ο τύπος
Μακρινή, η που μας δίνει ο Μ. Οικονόμου από τους γειτονικούς
Νεγαδες 5 , μας οδηγεί στη συσχέτιση του τοπν. με το όνομα της
r

οσύας Μακρίνης (απ'όπου και βαφτ. Μακρίνη )
αδελφής του Α
γίου Βασιλείου (γιορτάζει στις 19 Ιουλίου) και της οποίας ει
κόνισμα βρίσκεται προς Β , λίγο έξω από το χωριό.
Μακροχώραφο, το
( stu makri^órafu" Πέτρ.)
Ονομασία περιοχής μακρόστενης, όπου υπάρχουν χωράφια.
1. Λεξ. ΔΚΟΕ 88.
2. Γιάννη Δεματάκη, "Αστέριος Αστεριού." Ηπειρωτ. Ζωή, τευχ. 1 (Ιαν. 1946)
27, ο'που: "Γεννήθηκε στο μικρό αρχοντικό' χωρίο' του Ζαγορίου, το Μακρίνι".
3. Vasmer 40.
4. Malingoudis, Studien 70.
5. Μ. Οικονόμου, Νεγάδες, Αθήνα 1977 93, όπου αναφέρεται: "Κατά την 21
Απριλίου ο Άγιος Κοσμάς η'ταν στη Μακρίνη... ".
6. Μπουτουρας 75.
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Το τοπν. σύνθετο cutó το μακρό- που δηλώνει τη μακρότητα,
το μέγα μήκος του β' συνθετικού που εδώ είναι το ουσ. χωράφι,
το ( και -χώραφο στη σύνθεση). Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Μακρύκαμπος, ο ( stun makrikambu" Π.Σ.)
(sta makrikamba" Πάπ.)

-

Μακρύκαμπα, τα

Ονομασία μακρόστενης πεδινής περιοχής (Π.Σ.)"τοποθεσία
επιμήκης με χωράφια και καλύβια (Πάπ.).
Το τοπν. σύνθετο με α' συνθετικό το πρόθεμα μακρυ-< επίθ.
μακρύς (το μακρύ- είναι πρόθημα συνηθισμένο σε επών. π.χ. Μα2
κρυγιάννης, Μακρυκώστας, Μακρυμίχαλος κλπ. ) , ταυτόσημο προς
το πρόθημα μακρό- (βλ. προηγούμενο τοπν.) και το ουσ. κάμπος,ο.
Το τοπν. από το Πάπιγκο σε πληθυντικό, σχηματίζεται ανα
λογικά προς τα ουσιαστ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Μαλάμα , του

( st malâma' Φλ.)

Ονομασία ενός μικρού χωραφιού, που βρίσκεται κάτω από το
χωριό, και της ευρύτερης περιοχής. Η παράδοση δε διασώζει την
αιτία της ονομασίας του τόπρυ.
3
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Μαλάμας
4
κι αυτό μήτρων, από θηλ. βαφτ. Μαλάμα < βαφτ. Μάλαμα, η με
κατέβασμα του τόνου αναλογικά προς το Μαλάμω.
Πβ. και τα μήτρων, επών. Μάλαμας (< θηλ. βαφτ. Μάλαμα)
5
και Μαλάμος ( < θηλ. βαφτ. Μαλάμω) .
Μανασση, η

( st manasi)

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στους ΒΔ πρόποδες
του βουνού Μιτσικέλι.
1. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Μπουτουρας 145.
5. Αντιχάρισμα 194.
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Το τοπ,ν. πρέπει να θεωρηθεί κυριώνυμο από το επών. Μανασσης , άποψη που με αμφιβολία διατυπώνει και ο Λαμπρίδης: "Υ
πάρχει σχέσις XLÇ μεταξύ των κατά το έτος 1540 ακμασασών εν
Ιωαννίνοις οικογενειών, Μανασσή ... και των σωζόμενων ήδη συ
2
νωνυμων του Ζαγοιου χωρίων;" . 0 μεταπλασμος (αρσενικό •> θηλυ
κό) από τη σύγχυση της εμπρόθετης γεν. του αρσεν.: στου Μανασσή
( st manasi) με την εμπρόθετη αιτιατ. του θηλυκού: στην Μανασ
σή ( st manasi).
3
Πβ. επίσης και τα τοπν. Μανασσή "όνομα χωριού" (Λευκάδα)
και Μανασή, ο Αρές του (Σηύρος,) .
Μανθίού, του

( st marcii* A.M.)

Ονομασία χωραφιού που ήταν ιδιοκτησία κάποιου Μανθιού.
Κυριών, τοπν. από το αρσεν. βαφτ. Μανθιός . Το βαφτ. Μανθιός προέρχεται από το Ματθαίος παι με συνίζηση Ματθαίος> Ματθιός > Μαθθι,ός ( με αφομοίωση του to σε θθ) > Μαθι,ός (με απλο
ποίηση ) και Μανθιός με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου .
Μανθούλια, τα

( sta manôula' Λιασκ.)

Ονομασία χωραφιών κάποιου Μανθούλη.
7
Το τοπν. κυριών, από το έπων. Μανθούλης κι αυτό από το
βαφτιστικό Μανθούλης< βαφτ. Μάνθος (βλ. προηγούμενο τοπν.) +
υποκορ. κατάλ. -ούλης.
1. Το Μανασσης είναι εβραϊκό ο'νομα (Μενασσέ) απο την εβρ. ρίζα νασά "λη
σμονώ " (βλ. ΜΕΕ, στη λ. ) .
2. Λαμπρίδου, Αγαθόεργηματα 16.
3. ΜΕΕ, στη λ.
4·. Μ. Δε'φνερ, "Σχΰρος." Λαογραφύα 9 (1926-28) 585.
5. Χατζηδάκη, ΜΝΕ 2 550-555.
6. Για την ανάπτυξη άλογου ερρίνου βλ. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 234' Φ. Κουκουλε', "Γλώσσαυ Ησυχίου." Αθηνά 30 (1919), ΛΑ 38 και σημ. 3' Αθηνά 36
(1924) 277' Φ. Κουκουλε', "Περί αναπτύξεως ερρίνου εν τη Νεωτε'ρα Ελλη
νική'. " Αθηνά 49 (1939) 79-144 και Αντιχάρισμα 1-18.
7. ΟΤΕ Αθ.
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Μάννα, η

( sn mäna" Μαν.)

Τοποθεσία με κέδρα, όπου καταλήγουν μικρές λακκιές με
λιγοστό νερό.
Υποθέτω πως το τοπν. είναι .υδρώνυμο από το ουσ. μάννα, η,
λέξη που χρησιμοποιείται συνεκδοχικά για να δηλώσει τη μεγάλη
πηγή. Μολονότι η πραγματικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο τόπος
δε δικαιολογεί την ονομασία του ως "τόπου απ' όπου βγαίνει πο
λύ νερό", υποθέτω ότι η ονομασία έγινε σε μιά περίοδο που οι
μικρές λακκιές είχαν άφθονο νερό (βλ. και τοπν. Νερού, η Μάννα
του στα Ε.Ε. και το επόμενο τοπν.).
Μάννας, το Αυλάκι της

( st avlâk' ts mânas" Δρ.)

Ονομασία πηγής, με της οποίας το νερό τροφοδοτείται το
υδραγωγείο του χωριού.
Το τοπν. περιφραστικό από τα ουσ. αυλάκι,το (υποκορ. του
αύλα£) και μάννα, η. Η λ. μάννα εδώ, χρησιμοποιείται συνεκδοχικά (βλ. και τοπν. Νερού, η Μάννα του στα Ε.Ε.).
Μανόλη, του

( st manól' " Λεσν . )

Ονομασία συνοικισμού από το όνομα του πρώτου οικιστή.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μανόλης
<
βαφτ. Μα
νόλης. Το βαφτ. από το Εμμανουήλ > Μανουήλ (με αφαίρεση του
αρχικού e-)> Μανουήλης (με την κατάλ. -ης, επειδή το 1
2
ήταν ανεκτό στο τέλος της λέξης)> Μανόλης .
Μανόλια, τα

δεν

( sta manól'a' Φλ.)

Ένας από τους συνοικισμούς του χωριού. Το τοπν. από το
όνομα του πρώτου οικιστή.

1. ΟΤΕ Αθ., στο λ. Μανώλης.
2. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 242' Μπουτουρας 90-91.
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Το τοπν. από το επών. Μανόλης (βλ. προηγούμενο τοπν.). 0
πληθ. κατά το σχήμα: τ (ou) Μανόλ(η) >Μανόλ(ι), το > Μανόλια
αναλογικά προς τα ουσ. σπίτια, κτήματα κλπ.
Μανόλως, το Εικόνισμα της ( stu kónzma ts manólus* Καμν.)
Ονομασία εικονίσματος φτιαγμένου από κάποια γυναίκα, μέ
λος της οικογένειας Μανόλη. Σύμφωνα με την παράδοση το εικόνι
σμα χτίστηκε για να αποτραπεί η εξάπλωση της χολέρας στο χωριό.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ουσ. εικόνισμα, το και
το ανδρών. Μανόλω ( < Μανόλης + κατάλ. θηλ. ονομάτων -ω ) .
Μανούκα, του

( st manuka' Στ.)

Η ονομασία της θέσης από τον Μανούκα, ο οποίος ήταν δασικός
από την Μπάγια και υπηρετούσε στο Στολοβό. Ένας Φραγκαδιώτης
βοσκός άφησε τα γελάδια του να βοσκήσουν σε απαγορευμένο μέρος.
Το γεγονός αυτό υπήρξε αφορμή τσακωμού ανάμεσα τους, με αποτέ
λεσμα ο βοσκός να σκοτώσει τον δασικό και να τον κάψει σ' αυτό
το μέρος.
Το τοπν. από το επών. Μανούκας κι αυτό από το επών. ή βαωτ.
Μάνος (από το Εμμανουήλ) και την κατάλ. -ούκας (ίσως από την
ιταλ. -UCCO < λατ. -uccus χ Με την ίδια κατάλ. σχηματίζονται και
τα: Γιάννης- Γιαννούκος και Γιαννούκας, Μαύρος-Μαυρούκος και
Μαυρούκας κλπ.
Μαντζάρα, του

( st mandSàra' Μακρ.) - Μαντζάρες, οι

( sts

mand^âris" Δρ.)
Τοποθεσία με αμπέλια, όπου υπήρχε ιδιοκτησία και κάποιου
Μαντζάρα (Μακρ.)* ονομασία χωραφιών, άγνωστο για ποια αιτία(Δρ:).

1. Μπουτουραε 91.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 78-79 και 164-165* Σταμνο'πουλος 116.
3. Σταμνόπουλος, ο.π.
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Τα τοπν.κυριών, από το επών. Μαντζάρας που προέρχεται
από το επών. Μάντζι.ος + μεγεθ.κατάλ. -άρα όπως και τα: Αναγνω
σταράς, Αντωνάρας, Βαγγελάρας κλπ. . Το επών. Μάντζιος προέρχε2
ται ή από το αρομ. mändzu "το πουλάρι" ή από το ιταλ. manzo
3
"ταύρος", κι αυτά από το λατιν. *mandius "το πουλάρι //βόδι"
.
0 τύπος του τοπν. από το Δραγάρι σε πληθυντικό αριθμό από τη
σύγχυση του γένους στην εκφορά του τοπν.: st mandzâra (=στου
Μαντζάρα ή στη Μαντζάρα) και αναλογικά προς τα χωράφια, κτή
ματα κλπ.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής πρέπει να θεωρηθούν και τα
4
επών. Μάντζαρης ( <Μάντζιος + μεγεθ. κατάλ.-αρης όπως τα:
5
Αντώναρης, Βασίλαρης, Γίάνναρης) και Μάντζαρος ( <Μάντζι.ος
+ μεγεθ.κατάλ. -αρος όπως και τα: Αναγνώσταρος, Βασίλαρος, Γιώργαρος κλπ.) .
Βλ. και τοπν. τ'Μαντζάρα "πλαγιά με μεγάλη πέτρα κάτω
7
από την οποία αναβλύζει μεγάλη πηγή" .
Μαντρόπουλα, τα (sta mandrópla" Βιτσκ.)
Τοποθεσία που χρησιμοποιούσαν οι χωριανοί για να σταβλίζουν τα ζώα. Το τοπν. από το κοινό NE μάντρα, η και την υποκορ. κατάλ. -πουλο.
Μαργάρω, η (zd ma^âru* Λεσν.)
Ονομασία βρύσης από το όνομα της γυναίκας που την έφτιαξε.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται, κατά παράλειψη του
ουσ. Βρύση, από το θηλ. βαφτ. Μαργάρω που είναι μεγεθυντικός
τύπος του βαφτ. Μαργάρω (η μεγέθυνση εδώ δηλώνεται με το ανέQ

βασμα του τόνου) . Το βαφτ. Μαργάρω είναι συγκεκρμμένοε τύπος
του θηλ. βαφτ. Μαργαρόνα <ιταλ. Margaronne (βλ.τοπν.στα S.A.).
Το Μαργάρω προέρχεται μάλλον από την αιτ.εν.: την Μαργαρόνα
με αποβολή του τελικού -α στη συμπροφορά του βαφτ. με λέξεις
που άρχιζαν από α: (π.χ. την Μαργαρόνα από το ... < την Μαρ1. Μηνά, Μεγέθυνση 167.
2. Papahagi 779.
3. Meyer-Lübke,αριθμ. 5289.
4. Βλ. Τριανταφυλλίδη 71, ο'που και παράγωγη' του έπων. απο το αραβ. και
τουρκ. manzar "προ'σωιιο".
5. Μηνά, Μεγέθυνση 188.·
6. Μηνά, Μεγέθυνση 125.
7. Χατζηγάκη, Ασκροπόταμο 73.
8. Μηνά, Μεγέθυνση 189-190.
9. Μπου'τουρας 120.
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γάρον από ..., δηλ. αιτ.εν. την Μαργάρον απ'όπου ονομ. η Μαργάρώ.
Πβ. και, μήτρων, επών. Μαργαρός .
Μαργtdvvn, του

(st maryan" Λεσν.)— Μαργιάννια, τα

(sta mar-

Y'âria* Αιασκ.)
Τοποθεσία κοντά στο συνοικισμό Πρίσκος, όπου σύμφωνα με
την παράδοση, κατοικούσε μια οικογένεια. Μετά το θάνατο του
άνδρα, τη χήρα την προσφωνούσαν Μαρία αλ Γιάννη, δηλ, η Μαρία
του Γιάννη (Αεσν.)* ονομασία θέσης με λιβάδια. Στο χωριό δε
σώζεται σχετικό επώνυμο (Λιασκ.).
2
Τα τοπν. κυριών, από το μήτρων, επών. Μαργιάννηε κι αυ
τό από τα βαφτ. Map Ca + Γιάννης >*Μαργι.άννη, η (δηλ. η Μαρία,
η γυναίκα του Γιάννη) . Πβ. επίσης το κυριών, τοπν. Καληγι.ώργια,
τα (στα Ε.Ε) , το μήτρων, επών. Ελενογι,άννης και τα πατρωνυμι3
κά Αποστολογίάννης, Βασι.λογι,άννηει Νι,κολογιάννης, κλπ. σύμ
φωνα με το ίδιο σχήμα.
Μαρζιά, η (st maräd" Φλ.)
Τοποθεσία όπου υπάρχουν χοντρά και μεγάλα αγκάθια.
4
Το τοπν. φυτών, από το προσηγ. μουρτζιά, η , λ. με την
οποία δηλώνουν πολλά είδη της οικογένειας κράταιγος,ο (crataegus) > μαρτζιά με τροπή του u > a στα αρομούνικα, όπου ελλην. u >αρομ. a (ή £)> ιιαρ£ι.ά με τροπή του rdz > rz (αφομοίωση
ως προς τη διάρκεια).
7
Πβ. και αρομ. mardzeauä "το φυτό θάλικτρο" με τροπή του
ελλ. u >αρομ. ä και απόδοση της ελλην. κατάλ. -cd με την αρομ.
-eaua .
Μαριάνθη, η (st mariano" Δολ.) —Μαριάνθες, οι (sts marianöis"
Τσερν.).
Ονομασία αμπελότοπου από το όνομα κάποιας Μαριάνθης που
πρώτη έφτιαξε αμπέλι στην περιοχή (Δόλ.)" τοποθεσία με χωρά
φια από τό όνομα κάποιας ιδιοκτήτριας Μαριάνθης (Τσερν.).
1. Αντι,χάρι,σμα, 194.

6.

Κατσάνης 62.

2. ΟΤΕ Αθ.

7.

Papahagi 781.

3. Τριανταφυλλίδης 108.

8.

Κατσα'νης 158.

4. Δημητράκου, Λεξ. στη λ.
5. Καββάδας 2132 κεξ." Γεννάδιος 519" Χελδραϊχ-ΜηλιαραΉης 4-0, 41.
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Τα τοπν. κυριών, από το θηλ. βαφτ. Μαριάνθη. Ο πληθυν
τικός του τοπν. από το Τσερνέσι προέρχεται από τα πολλά χωρά
φια που υπήρχαν στην περιοχή. Πβ. και τη φράση: éx's mariano';".
t

MgpCvag, η Ράχη της

( st rdx' \s marinas" Σκ.)

Ονομασία υψώματος.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. ράχη, η και το θηλ. βαφτ.
Μαρίνα . Η αιτία της ονομασίας είναι άγνωστη.
Μαρίτσι,α, τα

( sta maritJSa* Λιασκ.)

Περιοχή με δάσος από κέδρα και καστανιές, όπου παλιότερα
υπήρχαν σιταροχώραφα. Η παράδοση δε διατηρεί την αιτία της ονο
μασίας .
2
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μαρίτσης κι αυτό από το Ηπειρωτ.μαρίτσι, το "μικρό ψάρι της λίμνης" (από το μαρίνος +
υποκορ. κατάλ. -ίτσι> μαρινίτσι > μαρνίτσι με αποβολή του άτο3
νου i ,>μαρίτσι με τροπή του rn > r) . 0 πληθ. του τοπν. κατά
το σχήμα: τ(ού) Μαρίτσ(η) > Μαρίτσ(ι) > Μαρίτσια αναλογικά προς
τους πληθ. των ουσ. κτήματα, χωράφια κλπ.
Μάρκα ίνας , της

( sts mârk'inas" Δεμ.)

Ονομασία τοποθεσίας με αμπέλια.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μάρκαινα. Το ανδρών. Μάρ4
καινά είναι δυνατό να προέλθει ή από το βαφτ. Μάρκος ή από
τα επών. Μάρκος και Μάρκου και την ανδρών, κατάλ. -αινα.
Μάρκου,του

(st mark' Τσεπ.) - Μάρκου,α (amärkuΆεσν.)

Το τοπν.χαρακτηρίζει δασωμένη περιοχή.Η αιτία που προκάλε
σε την ονομασία του τόπου δε διασώζεται σήμερα.
Πρόκειται για την ίδια τοποθεσία,στο σύνορο των κοινοτικών
πεοιοχών των χωριών Τσεπέλοβο και Λεσινίτσα με διαοορετική εκφο1. Μπουτουρας 76.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Μπο'γκας 1 228' γ ι α την τροπή rn> r βλ. Εισαγωγή 1.323

Μ- και σημ. 1.

4. Κατά τον Vasmer, REW I I 99, το λ α τ ι ν . Marcus (απ' ο'που και το ελλ.
Mrînwnc

) irnoÉnvETrai. απο' τ η λ η τ .

M^-PR " η ' A n n e "
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ρά. Γοοέρχεται από το βαητ. ή επών.Μάρκος (βλ.προηγούμενο τοπν.).
Χαρακτηριστική είνοα η διατήρηση του άτονου u του τοπν.,όπως αυ
τό εκφέρεται στη βλαχόφωνη Λεσινίτσα,ενώ συγκόπτεται κανονικά στο
στόμα των ελληνόοων(ον κατοίκων του Τσεπελόβου,σύμφωνα με το βόρειο
φωνηεντισμό.
Μαρμαράλωνο, το

( stu marmarâlunu" Βίτσ.)

Τοποθεσία προς τη χαράδρα του Βίκου, όπου μεγάλος συμπα
γής βράχος που μοιάζει με αλώνι.
Το τοπν. προσδιοριστικό σύνθετο από τα ουσ. μάρμαρο, το
+ αλών ι, το.
Μάρμαρο, το
inara' Νεγ. )

( stu màrmaru' Αρτσ.) - Μάρμαρα, τα

(sta mar

Ονομασία θέσης, όπου δεσπόζει ένας μεγάλος σχεδόν ορθογώvi-ος βράχος (Αρτσ.)" τοποθεσία Δ του χωριού με μεγάλες ογκώδεις
πέτρες (Νεγ.) .
Τα τοπν. από το κοινό NE ουσ. μάρμαρο,(το), λ. που στο
Ζαγόρι έχει τη σημασία "μεγάλος συμπαγής βράχος".
Η λ. συχνή ως ονομασία χωριών: Μάρμαρο (Κέρκ.), Μάρμαρα
(Αίγ., Φθιώτ. Μεσολ., Ιωάνν., Πάρ.) και Κάτω Μάρμαρα (Ιωάνν.) .
Μασούλα t νας, της

( sts masulinas' Νεγ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου χωράφι της οικογένειας Μασούλη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μοσούλης (πβ. και επών. Μα2
σούλας ) κι αυτό από το Ηπειρωτ. μασούλι, το "τα τυροκομικά
προϊόντα" ( < αραβ. mahsul). Βλ. και τοπν. Μαμασούλη, η Γράβα
του (στα Ε.Ε.).
Μαστοράτικα, τα

( sta masturâtka* Καβ.)

Τοποθεσία όπου βρίσκονται τα κτήματα της οικογ. Μάστορα.
Το τοπν. από το επιθ. μαστοράτικος κι αυτό από το επών.
Μάστορας 3 και την επιθετ. κατάλ. -άτικος κατά παράλειψη των
εννοουμένων ουσ. κτήματα, χωράφια κλπ.
1. Λεξ. ΔΚΟΕ 90, 250.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. ΟΤΕ Αθ.
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Μαστραποστόλη, του

( st mastrapustól' Νεγ.)

Ενν. το καρτέρι. Η ονομασία από κάποιον ξυλουργό Αποστό
λη που κυνηγούσε συνήθως σ' αυτό το μέρος.
Το τοπν. σύνθετο από το κοινό NE μάστορας και το βαφτ.
Αποστόλης (από το Απόστολος με αλλαγή της κατάλ. και κατέβα
σμα του τόνου αναλογικά προς τη γεν. πληθ.). Πβ. και επώνυμο
Μαστραποστόλης .
Ματιάς, ο (Αάκκο-)

( stu [ lâku] matxä" Μπάγ.)

Ονομασία λαγκαδιού με μικρό ποτάμι που σχηματίζεται από
πολλές μικρές πηγές.
Το τοπν. από το σλαβ. mati "η πηγή" (βλ. τοπν. Βοϊδομά
της στα Ξ.Σ.) , το οποίο εσφαλμένα σχετίστηκε με το κοινό NE
ματς, το (< ομμάτ-uov), και την περιεκτική κατάλ. -ιάς". Η
ονομασία του τόπου από τις πολλές πηγές.
Ματσίκως, της

( sts matäikus* Τσερβ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Ματσίκα. Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό, όπως και στη
γειτονική Αρτσίστα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Ματσίκω κι αυτό
από το επών. Ματσίκας και την κατάλ. -ω. Το επών. Ματσίκας α3
πό το αρομ. maÇa "η γάτα" και την αρομ. υποκορ. καταλ. -ica
(απ* όπου και ελλην. κατάλ. -ίκα) . Το αρομ. προσηγ. από το
σλαβ. macka "η γάτα" (βουλγ. mace, σερβ. maca και macka κλπ. .
Από τα σλαβ. η λ. δάνειο και στα αλβαν. mace-macja "η γάτα" .
7
Πβ. και τα Ηπειρωτ. μάτόου, η και ματσι, το .
1 . ΟΤΕ Αθ.
2 . Αμάντου, Γλωσσ. Μελ.
3. Papahagi

571.

773.

4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στο λ. -ικοε.
5. Miklosich 179.
6.

Meyer, EW a l b .

Spr.

263'

7 . Μπογχαε 1 230 κ α ι 2 3 7 ,

Γκι'υηε 2 3 8 .
227.
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Μαυραγγέλια, τα

( sta mavrag'él'a* Ντ. )

Ονομασία παλιού συνοικισμού, κοντά στο μοναστήρι του Ασπράγγελου (βλ. και τοπν. Ασπραγγέλια, τα στα Ε.Ε.).
Το τοπν. από το κύριο όνομα Μαυράγγελος το οποίο κατά
τον Χ. Παπαχριστοδούλου είναι βυζαντινό .
Μαύριτσες, οι

( sts mävritsis" Π.Σ.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. μάλλον φυτών, από το Ηπειρωτ. προσηγ. μαυρίτσα,
η "ιαματικό φυτό που κοπανισμένο το βάζουν πάνω σε χτυπημένο
2
χέρι η πόδι που εμφανίζει εκχυμώσεις μαύρες" με ανέβασμα του
τόνου (για το ανέβασμα του τόνου βλ. και τοπν. Κέοριτσα, η
στα Ε.Ε.).
Μαυρογιάννη, ο Λάκκος του ( stu laku t mavruyän' Τζ.)
Ονομασία μικρής χαράδρας, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. περιφραστικό από το προσηγ. λάκκος, ο (βλ. τοπν.
στα Ε.Ε.) και το επών. Μαυρογιάννης . Το επών. Μαυρογιάννης
σύνθετο από το επίθ. μαύρος (τα παραδείγματα έπων. με α' συνθετ.
4
τη λ. μαύρος παρουσιάζονται ήδη στη μεσν. περίοδο ) και το
βαφτ. Γιάννης (πβ. και τα επών. Μαυρογίώργος, Μαυροδήμος, Μαυ5
ρομιχαλης κλπ. )
Μαυρόλακκος, ο

( stun mavrólaku" Στ.)

Ονομασία λαγκαδιού βαθιού και σκοτεινού. Σύμφωνα με την
παράδοση τα βράδια μαζεύονταν εκεί με νταούλια και βιολιά οι
καλικάνζαροι.
1. Χ. Παπαχριστοδούλου, "Οικογενειακά επώνυμα Δωδεκάνησου." Αφιέρωμα στη
μνήμη του Μαν. Τριανταφυλλίδη 318.
2. Μπο'γκαε 1 231.
3. Τριανταφυλλίδης 106.
Η. Τριανταφυλλίδης 107, σημ. 180.
5. ΟΤΕ Αθ.
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Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μαύρος και το ουσ. λάκ
κος , ο .
Μαυρομάταινας, τη ς

( sts mavrumâtinas' Μπάγ.)

Δασωμένη ράχη στη θέση Γκρούμερο προς Β του χωριού Μπά
νια. Η παράδοση δε διασώζει την αιτία της ονομασίας της.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μαυρομάταινα κι αυτό α
πό το επών. Μαυρομάτης και την ανδρών, κατάλ. -αινα.
Μεγαδέντρο, το

( stu meyaôéndru" Γρεβ.-Δόλ.-Λιασκ.-Φλ.)

Τοποθεσία με μεγάλες βαλανιδιές που τις χρησιμοποιούσαν
για να ξεκουράζονται τα γιδοπρόβατα το μεσημέρι. Είναι απόδο
ση στα ελληνικά του αρομ. τοπν. Μπουρλεμάρι (Γρεβ.)" ονομασία
περιοχής που χαρακτηρίζεται από μιά μεγάλη βαλανιδιά (Δόλ.)'
θέση νότια του χωριού Διασκοβέτσι, όπου υπήρχε παλιός συνοικι
σμός' σήμερα υπάρχουν εκεί πολλά μεγάλα δέντρα (Λιασκ.)' ονο
μασία θέσης με ψηλές βαλανιδιές και φτελιάδια (Φλ.).
Το φυτών. τοπν. σύνθετο από το επίθ. μέγας και το ουδ.
ουσ. δέντρο, το. Με τη λ. δέντρο, το ή δέντρος, ο στο Ζαγόρι
χαρακτηρίζονται διάφορα είδη βαλανιδιάς . Το τοπν. στις περισ
σότερες περιπτώσεις (Γρεβ.-Λιασκ.-Φλ.) σε περιληπτικό ενικό.
Μεγαδέντρος, ο

( stun miYaôéndru* A.M.)

Ονομασία υψώματος Α του χωριού, όπου παλιότερα υπήρχε μιά
μεγάλη βαλανιδιά που είχε χτυπηθεί από κεραυνό.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μέγας και το ουσ. δέντρος,
ο μεγεθ. τύπος ή από το υποκορ. δεντρί, το ή από το ουδ. δέν2
τρο, το .
Μεγαδρόμος, ο

( stu miYaôromu" Λιασκ.)

Ονομασία δρόμου που οδηγούσε από το χωριό Τζοντίλα, μέ
σα από το οροπέδιο των Ριζιανών στο χωριό Λιασκοβέτσι.
1. Βλ. HE 18 (1969) 154-155.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 51, 59.
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Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μέγας και το ουσ. δρόμος,ο.
Μεγαλάκκος, ο ( stu miyalâku' Βίτσ.-Βιτσκ.-Βραδ.-Δεμ.-Δόλ.Δρ.- Λιασκ.-Πέτρ.-Σκ.).
Ονομασία θέσεων όπου τα μεγαλύτερα λαγκάδια στις περιο
χές των παραπάνω χωριών.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μέγας και το ουσ. λάκκος,
ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Μεγαλοχώραφα, τα

( sta miYaluxórafa" Βιτσκ.-Τσερβ.)

Τοποθεσία στα σύνορα των κοινοτικών περιοχών των χωριών
Βιτσικό και Τσερβάρι, όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα σιταροχώραφα της περιοχής.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μεγάλος και το ουσ. χωράφι,,
το.
Μεγάλωνta, τα

( sta miYalónà* Τζ.)

Ονομασία θέσης με σLταροχώραψα. Σήμερα δεν υπάρχει αλώνι
στην περιοχή.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μέγας και το ουσ. αλώνι, το
> Μεγαλώνι, το > Μεγαλώνια, τα αναλογικά προς τους πληθυντικούς
χωράφια, κτήματα κλπ.
Μεγασιάδι, το

( stu miYasâô ' Τσεπ.)

Μεγάλη επίπεδη επιφάνεια προς Β του χωριού.
Το τοπν. από το επίθ. μέγας και το ουσ. σιάδι, το (βλ.
τοπν. Γιωργολιανίνας, το Σιάδι της στα Ε.Ε.).
Μεζαριά, η

( st mizarYä* Βραδ.-Καπ.)

Ονομασία χαράδρας ανάμεσα στα χωριά Βραδέτο και Καπέσοβο.
1
Τόσο φωνητικές δυσκολίες ( s > z ) όσο και η διαμόρφωση
1. Παρά την επίμονη μου με αλλεπάλληλες ερωτήσεις προς τους τιληροφορητές
μου για διακρίβωση του ηχηρού η του άηχου στην προφορά του τοπν., ουδε'ποτε μου δόθηκε τύπος misarYa, αλλά πάντα mizarYä
και στο Καπε'σοβο.

το'σο στο Βραδέτο ο'σο
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του εδάφους, δεν επιτρέπουν την απόδοση του τοπν. στο NE μεσαριά,
η (βλ. σχετικό τοπν.στα Ε.Ε.). Γι'αυτό πιστεύω ότι το τοπν. πρέπει
να αποδοθεί στο Ηπειρωτ. μεζάρι, το (<τουρκ. mezar "ο λάκκος / ο
2
τάφος ) και την τοπική κατάλ. -ιά.
Βλ. και τοπν. Μεζάρια, τα "τοποθεσία στην νότια άκρη των Γιαν
νίνων, όπου ήταν θαμμένοι οι Τούρκοι που είχαν σκοτωθεί στο ελληνο3
τουρκικό πόλεμο του 1897" .
Μέλα, η

( st mèla* Αεσν.)

Ονομασία
Το τοπν.
4
του ελατιού"
λιός, μελιάς,
Μελίσσι, το

πλαγιάς με πεύκα και έλατα.
φυτώνυμο από το προσηγ. μέλα, η "igία η λευκή, ο ιξός
(viscum album) που συνηθίζεται και με τα ονόματα:με5
μελάς κλπ. . Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
( stu milis*

Αρτσ.-Ντ.-Τσεπ.-Τσερβ.)

Ονομασία θέσεων με βράχους (Αρτσ.-Τσερβ.) ή με κουφαλιασμένα
δέντρα (Ντ.-Τσεπ.) όπου μαζεύονταν άγρια μελίσσια.
Το τοπν. από το κοινό NE μελίσσι., το σε περιληπτικό ενικό.
6
7
8
Η λ. συχνή ως τοπν., όπως: Μελίσσι, το (Κέως , Κοζάνη , Κόνιτσα )
9
και Μελίσσια, τα (Δωρίδα) .
Μελισσομάντρια, τα

( sta milisumândria* Ντ.)

Ονομασία περιφραγμένης τοποθεσίας κοντά στο μοναστήρι του Ασπράγγελου, όπου οι καλόγεροι έβαζαν τις κυψέλες των μελισσιών.
Το τοπν. από το προσηγορ. μελισσομάντρι, το "τόπος περίφρακτος,
συνήθως μεσημβρινός και υπήνεμος, όπου είναι τοποθετημένες οι κυψέ
λες των μελισσιών". Η λ. ταυτόσημη προς τις μελισσόκηπος και μελισ1. Μπάγκα, Τουρκ. λ ε ξ ε ι , ε
2. Heuser-Çevket
3.

36.

4-11.

Μπόγκας ο . π .

4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Μπο'γκας
5. Χελδράιχ-Μηλιαράκης

2 37.

53-54' Γεννάδιος 407.

6. Θωμοπούλου, Κε'ως 114.
7. Κ. Σιαμπανοποΰλου, Acavii, Θεσσαλονίκη
8. Στεργιοπουλου, Κονυτσο ΗΧ 12 237.
9. Κο'λιας 137.

1974 309.
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σοτόπι . Το προσηγ. μελισσομάντρι σύνθετο από τα κοινά NE μελίσσι,
το και μαντρί, το (με ανέβασμα του τόνου στη σύνθεση).
Μελισσόπετρα, η ( zd milisópitra' Σκ.)
Περιοχή με έναν μεγάλο κουφαλιασμένο βράχο, όπου μαζεύονταν
άγρια μελίσσια.
Το τοπν. σύνθετο από τα κοινά NE μελίσσι, το και πέτρα, η. Το
2
τοπν. επίσης και ως όνομα χωριών στη Γορτυνία και την Κόνιτσα .
Μεντέσω, η

( s t ΐϊΐίηαόδιι'Λεσν. )

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μεντέσω κι αυτό από το επών.
3
Μεντές (και Μεντεσίοης) και την κατάλ. -ω. Το επών. Μεντές από
τα τουρκ. Mentese "Τούρκος ηγεμών του 13. αι. / τουρκική σημαία ως
σύμβολο κυριαρχίας (επίσης ονομασία τουρκικής διοικητικής περιοχής)
ή mentese "ο γίγγλυμος, το θηλυκωτήρι, ο μεντερσές" .
Μεράντζα, η ( st mirändza' Λ.-Νεγ.-Στ.) - Μεράντζες, οι
mirândzis' Καμν.)

(sts

Τοποθεσίες όπου υπάρχουν πολλές μεράντζες δέντρο που μοιάζει
με το γράβο .
Το τοπν. φυτώνυμο από το προσηγ. μεράντζα (η), ονομασία της
ostrya caprifolia γνωστής και με τα ονόματα γαύρος, καρπινος κλπ.5.
Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Η λ. ως τοπν. και στο Ασπροπόταμο με τους τύπους Μεράντα ή Μεράντζα .
Μεροδέντρια, τα

( sta miruôéndria*

Στ.)

Τοποθεσία στο σύνορο των χωριών Στολοβό και Λιασκοβέτσι που ει
ναι δασωμένη με βαλανιδιές στενόφυλλες. Το δέντρο έχει £ύλο
πολύ
σκληρό, δεν κάνει βαλανίδια και κρατάει το φύλλο του περισσότερο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δημητράκου, Λεξ. στυς λ.
Λεξ. ΔΚΟΕ 94.
ΟΤΕ Αθ.
Steuerwaid 625.
Χελδράυχ-Μηλυαράκηε 110.
Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 75.
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Το τοπν. φυτών, από το προσηγ. μεροδέντρι, , το "το δασι1
κό είδος Quercus conferta και όχι από τη σημασία που έχει
η λ. "το δέντρο που γίνεται ήμερο καρποφόρο ύστερα από εμβο2
λιασμό" .
Μεσαριά, η

( sn misaryä' Βίτσ.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια, ανάμεσα στα οποία αφήνουν
ακαλλιέργητα τμήματα για τη βόσκηση των ζώων. (Βίτσ.).
Για το τοπν. Μεσαριά έχουν διατυπωθεί οι εξής γνώμες:
3
α) Σύμφωνα με τον Μηλιαράκη , που πρώτος ασχολήθηκε με την ετυμολόγηση του τοπν., το τοπν. προέρχεται από τη λ. massara
4
που δηλο^νει την εύφορη κοιλάδα. β)0 Γ. Χατζιδάκης, αντικρούον
τας την ερμηνεία του Μηλιαράκη, διατύπωσε αρχικά την άποψη ότι
προέρχεται
από το Μέσα Μεριά και αργότερα απο τα επίθ. μέσος,
μεσάρι,ς . γ) Κατά τον Θωμόπουλο το τοπν. προέρχεται από το
Μέση Μεριά, αναλογικά προς τα: Κατωμεριά, Ανωμεριά, Περαμεριά
7
κλπ. δ)' Τέλος ο Κ. Μερτζιος παράγει το τοπν. από το τουρκ.
mezar

"ο τάφος// ο λάκκος".
Από τις παραπάνω ερμηνείες πρέπει να αποκλειστεί η άποψη

του Μηλιαράκη, η παλιότερη του Χατζιδάκη (Μέσα Μεριά), του Θω
μοπούλου

(Μέση Μερυά) καθώς και του Μέρτζιου

(τουρκ. mesar

για λόγους φωνητικούς z > s και να υιοθετηθεί η νεότερη ερμη
νεία του Χατζιδάκη από το μέσος > μεσάρις + κατάλ. -έα > μεσαρέα, η "τα μεταξύ εσπαρμένων αγρών ή άλλως οπωσδήποτε περιο
ριζόμενα εδάφη" και με συνίζηση μεσαριά, η

"αγρός άσπαρτος

1. Χελδράιχ-Μηλιαράκης 109' HE 19 (1970) 569.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
3. Α. Μηλιαράκη, "Μεσσαρία, ιστορικαί έρευναι περί του ονόματος τοΰτου
ως γεωγραφικού". " Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 4 423-474.
4. Πβ. και μεσσάρυος "ο γεωργο'ς που καλλιεργεί την massara.
5. Γ. Ν. Χατζιδάκη, "Περί του ετΰμου της λε'ξεις Μεσαρέας." Αθηνά 6 (1894)
3-44' του ίδιου, "Δίο λέξεις περί της λέξεως Μεσαρέας." Αθηνά 12
(1900) 205-206' του ίδιου, ΜΝΕ 1 354, 2 433" του ίδιου' "Μεθοδικά και
ετυμολογικά. " Αθηνά 36 (1924) 203-204.
6. Θωμοπούλου, Κέως 115.
7. Μέρτζιου, Συμβολή 201.
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εν τω μέσω άλλων εσπαρμένων, το μη εσπαρμένον μέρος αγρού
τινός" .
Βλ. και τοπν. Μεσαριά, η (στα Ε.Ε.).
Μέσες, οι

( sts mésis' Κ.Σ.-Π.Σ.)

Ονομασία χωραφιών που βρίσκονται στη μέση του κάμπου.
Το τοπν. από το κοινό NE μέση, θηλ. του αρχ. επιθ. μέσος.
0 πληθ. από τη φράση: "έχω χωράφι, στη μέση του κάμπου", ανα
λογικά πρρς τα πολλά χωράφια που υπήρχαν εκεί.
Το ίδιο τοπν. συναντιέται επίσης στην Πελοπόννησο .
Μεσιά, τα

( sta misa' Νεγ.-Στ.)

Ονομασία υψωμάτων όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. από τον πληθ. ουδ. του επιθ. μεσιός (κι αυτό από
το μεσαίος με συνίζηση) κατά παράλειψη του ουσ. αμπέλια. Η ονο
μασία από τη θέση των αμπελιών στη μέση των υψωμάτων.
Μεσιαράχη, η

( zd misarâx" Κουκ.-Μπάγ.)

Δασωμένο ύψωμα ανάμεσα στα χωριά Κουκούλι, Μπάγια και
Ντοβρά.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μεσιά (θηλ. του επιθ. μεσιός,
βλ. προηγούμενο τοπν.) και το ουσ. ράχη, η.
Μεσιολούρι, το

( stu msulür" Βραδ.)

Ονομασία περιοχής με στενόμακρο χωράφι στη μέση πλαγιάς.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. μεσιός (βλ. προηγούμενα τοπν.)
και το ουσ. λουρί, το "στενή και επιμήκης λωρίς επιφανείας τινός
2
και ιδιαιτέρως αγρού" . Η λ. μεσιολούρι συναντιέται στην Ηπειρο
με τη σημασία "στενόμακρο κομμάτι κρέας από το μπροστινό μέρος
-,, 3
του αρνιού η του κατσικιού
1. Georgacas-McDonald 19t.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
3. Μπόγκας 1 237.
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Το τοπν. συναντιέται επίσης στα Γρεβενά , στην Ελασσώνα
3
και στην Πελοπόννησο .
Μεσοβέζικα, τα

( sta mzavézka" Μπ.-Σοπ.)

Ονομασία δασωμένης έκτασης στις πλαγιές λόφου στη θέση
Πετούρνα, στα σύνορα των χωριών Σοποτσέλι και Μπούλτση. Το
μέρος αυτό είχε αποτελέσει στο παρελθόν το "μήλον της έριδος"
μετάξι!) των δύο κοινοτήτων.
Το τοπν. από τον πληθ. ουδ. του κοινού NE επιθ. μεσοβέζι
κος (κι αυτό ίσως από το βενετ. mezo-vento "άνεμος ενδιάμεσος")
λ. που στο Ζαγόρι χρησιμοποιείται με τη σημασία "ο έτσι κι έτσι
//ο αμφίβολος//ο διεκδικούμενος" > *mesavézka (τροπή του ο - α
> α - α)>*misavézka (συγκοπή του i και τροπή του e > i)
mzavézka (αποβολή του "δευτερογενούς" i και τροπή του s >z από
επίδραση του ηχηρού m ) . Το τοπν. κατά παράλειψη των ουσ. δάση,
κτήματα κλπ.
Μεσοβούνι, το

( stu misuvun )

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στο ΒΔ άκρο της
περιοχής του. 0 κάτοικος mipuvnóts, misuvnótsa (= Μεσοβουνιώτης, Μεσοβουνιώτισσα).
Το τοπωνύμιο προέρχεται από το προσηγ. *μεσοβούνι < από
' 5
το επιθ. μέσος και το ουσ. βουνί υποκορ. του αρχ. βουνός (πβ.
και ριζοβούνι, μαυροβούνι, πετροβούνι, βροχοβούνι κλπ.) με α
νέβασμα του τόνου στη σύνθεση όπως και στα: παλιοκούτι, παλιοπαίδι, μεσολούρι κλπ. Ας σημειωθεί εδώ ότι η σημερινή θέ
ση του χωριού δε δικαιολογεί την ονομασία του, αφού αυτό σή
μερα δε βρίσκεται "ανάμεσα σε βουνά"... Το όνομα του χωριού
μεταφέρθηκε στη θέση αυτή μαζί με τους κατοίκους του από πε
ριοχή, κοντά στο σημερινό εικόνισμα του Αγίου Χαραλάμπου, πε
ριοχή που πράγματι βρισκόταν ανάμεσα σε βουνά". Έτσι η ερμη1. Αραβαντινου, Χρονογραφία Β 343.
2. Ευ. ΣχουΒαρά, Ολυμπυώτισσα, Αθη'να 1967 252.
3. Georgacas-McDonald 195.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Μηνά, Μεγέθυνση 41, 51.
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ve ία του τοπν. από τον Γ. Αναγνωστόπουλο "χωρίον κείμενον όν
τως μεταξύ δύο βουνών" είναι εσφαλμένη (αφού κατά την εποχή
που έγραφε είχε πραγματοποιηθεί η μεταφορά του χωριού) εκτός
2
αν αυτός αντλούσε την πληροφορία του από τον Λαμπρίδη .
Μεσοβούνι, το

( stu misuvun" Λεσν.)

Ονομασία υψώματος ανάμεσα στα βουνά Γκαμήλα και Τσουκαρόσια (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Μετόχι,, το

( stu mit-όχ' " Τσεπ.-Τσερβ .-Φρ. )

Ονομασία περιοχών όπου υπήρχαν εκκλησιαστικά κτήματα.
Το τοπν. από το κοινό NE μετόχι, το (μετγν. μετόχ-ιον,
υποκορ. του αρχ. μετοχή) .
Μηλιά, η ( sn mila' Ντρ.) - Μηλιές, οι
Βίτσ.-Ντ.)

( sts miles' Α.Μ.-

Ονομασία θέσης όπου άλλοτε υπήρχε μια μεμονωμένη (Ντρ.)
ή περισσότερες μηλιές.
Το τοπν. από το κοινό NE μηλιά, η. Η λ. συχνή ως τοπν.
Μηλιάς, η Ράχη της

( st ràx

ts mil'às" Βραδ.)

Τοποθεσία στη θέση Λιβάδι όπου εξακολουθεί να υπάρχει
μεγάλη μηλιά παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα χτυπήθηκε από
κεραυνό.
Το τοπν. περιφραστικό από τα ουσ. ράχη, η και μηλιά, η.
Μηλιωτάδες, οι

( sts milutâôis' Δεμ.)

Ονομασία οικισμού.
4
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μηλιώτης και την καταλ.
1.
2.
3.
4.

Αναγνωστοπούλου, Συμ8ολη 93.
Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 19.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
ΟΤΕ Αθ." Αθηνά 30 (1919) 49.
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-άδες . Πληθυντικό σε -άδες σχηματίζουν συνήθως προσηγορικά
που λήγουν σε -άς: ψωμάς, -άδες, παράς, -άδες κλπ., σε -ας:
ρήγας, -άδες, κάλφας, -άδες κλπ. σε --ας: τσέλιγκας, -άδες
κλπ. και σε -ής: βουτηχτής, -άδες, δουλευτής, -άδες κλπ.,
αλλά και παροξύτονα σε -ης, όπως π.χ. ράφτης, -άδες, δεσπό
της -άδες, αράπης, -άδες, αφέντης, -άδες, κορφή -άδες (και
κολοκυθοκορφάδες) κλπ. Η κατάλ. αυτή χρησιμοποιείται για το
σχηματισμό κυριών, τοπν. ανεξάρτητα από την κατάλ. των κυ
ρίων ονομάτων για να δηλώσει αρχικά τα μέλη μιας οικογένειας
και έπειτα τον τόπο, το κτήμα όπου αυτή κατοικούσε. Έτσι έ
χουμε τα κυριών, τοπν. Γιαννάδες (< Γιάννης), Φραγκάδες ( <
Φράγκος), Αργυράδες ( <Αργυρός), Νεγράδες (< Νέγρης) κλπ.
Το επών. Μηλιώτης από εθνικό κι αυτό από το όνομα κάποιου
χωριού Μηλέα (πβ. τη γειτονική Μηλέα Μετσόβου και τα πολλά
2
χωριά ή συνοικισμούς με το ίδιο όνομα) και την κατάλ. -ώτης
3
με την οποία σχηματίζονται εθνικά .
Μιγκάδια, τα

( sta πΰ^£δγ&" Πέτρ.)

Ονομασία πλαγιάς όπου υπάρχει δάσος από βαλανιδιές καθώς
επίσης και χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το ζαγορήσιο μίγγος ή
4
μίγκος "το μικρό άλογο, το πουλάρι" και την υποκορ. κατάλ.
-άδι.. Κατά τον Höeg η λ. προέρχεται από το αρομ. mincu
ή
iriingu "το παιδί" . Κατά τον Meyer η λ. προέρχεται από τα
βενετ. minga και miga < ιταλ. mica "το ψίχουλο, το λίγο".
Όλα όμως πρέπει να αποδοθούν στο λατ. mica, -ae "το ψίχουλο
του ψωμιού", απ' όπου επίσης το βουλγ. Miìr "η στιγμή, το λί1. Κ. Αμάντου, "Τοπωνυμικά σύμμεικτα." Αθηνά 22 (1910) 190-191.
2. Λεξ. ΔΚΟΕ 98, 255.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
4. C. Höeg, Les Saracatsans II 118' Meyer, NS IV 52.
5. Papahagi 799, 800.
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γο" και το p. Mriran "σκαρδαμυκτώ, κλείνω τα μάτια" . Η παρά
δοση δε διασώζει το λόγο που προκάλεσε την ονομασία του τόπου.
Μίνα, η

( st mina" Φλ.)

Ονομασία περιοχής από το όνομα μιας γυναίκας Ασημίνας
που τη σκότωσε εκεί ο άντρας της, κάποιος Μάνταλος.
Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Μίνα κι αυτό συγκεκομμένος τύ
πος του βαςοτ. Ασημίνα.
Μιρανάδες, οι

( sts miranàôis* Φρ.)

Περιοχή κοντά στο ποτάμι όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός.
Σήμερα στη θέση υπάρχουν χωράφια όπου καλλιεργούν καλαμπόκι
και διάφορα οπωροφόρα δέντρα.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από επών. *Μιράνης
2
ή *Μιρανάς (πβ. και επών. Μι,ρανύδηε, Μι,ράνογλου που υποδηλώ
νουν την ύπαρξη του παραπάνω επωνύμου) και την ελλην. κατάλ.
-άδες με την οποία σχηματίζονται τοπν. που δηλώνουν αρχικά το
κτήμα που ανήκει σε μια οικογένεια και έπειτα τον τόπο όπου
,3
,
.
αυτή κατοικεί . Τα έπων. *Μιρανης, *Μιρανας απο το τουρκ. miran
"ο αρχηγός, αυτός που κρατάει τις σουλτανικές σημαίες//τίτλος
4
ανωτάτου υπαλλήλου του σουλτανικού παλατιού" .
Μιχαήλ, του ( st ιηίχαίΐ *Σκ.)
Ονομασία βρύσης από το επών. κάποιου Μιχαήλ από το Σκαμνέλι που χρηματοδότησε το χτίσιμο της.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μιχαήλ κι αυτό από το βαφτ.
Μιχαήλ.
1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 549.
2. ΟΤΕ Αθ., στα λ. Μυρανίδηε, Μυράνογλου.
3. Κ. Αμάντου, " Τοπωνυμία σύμμεικτα." Αθηνά 22 (1910) 190-191.
4·. Steuerwald 6"+2.
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Mtχομπάρμπα, του

( st mixubârba' Καμν.)

Ονομασία δάσους με βαλανιδιές. Δεν είναι γνωστή η αιτία
που προκάλεσε την ονομασία του τόπου.
Το τοπν. κυριών, από το σύνθετο επών. Μιχομπάρμπας κι
αυτό από το βαφτ. Μίχος και το επών. Μπάρμπας, (< κοινό NE
μπάρμπας < ιταλ. barba) δηλ. "ο Μίχος ο γιος του Μπάρμπα"
ή "ο Μίχος που έχει το επών. Μπάρμπας". Σε περίπτωση που το
προσηγ. μπάρμπας προσδιόριζε το βαφτ. Μίχος τότε η σειρά της
σύνθεσης θα ήταν αντίστροφη, δηλ. Μπαρμπαμίχος.
Μνήματα, τα

( sta mnimata" Βίτσ.-Βραδ.-Δόλ.-Τσεπ.)

Τοποθεσία κοντά στη θέση Βουζίσι, όπου σύμφωνα με την πα
ράδοση, έθαβαν όσους πέθαιναν από επιδημίες (Βίτσ.)" τοποθε
σία όπου είχαν θάψει μερικούς Αιάπηδες ληστές (Βραδ.)" θέση
όπου παλιός οικισμός" η ονομασία από τους τάφους του παλιού
νεκροταφείου (Δολ.).
Το τοπν. από το κοινό NE μνήμα, το.
Μολιβαδιά, η

( sn πιιιΐν^δγ'ά* Πέτρ.)

Ονομασία περιοχής όπου παλιότερα υπήρχαν οπωρώνες.
Το τοπν. φυτών, από το προσηγ. *μολι,βαδιά κι αυτό από το
Ηπειρωτ. μουλ'βάδα, η "είδος μεγάλου αχλαδιού από το βαρύ
σα μολύβι" (η λ. ίσως αναλογικά, προς το αχλάδα, μεγεθ. του
αχλάδι) και την κατάλ. -ta ( < αρχ. -έα) που χρησιμοποιείται
2
για τη δήλωση φυτών . Το ουσ. μολι,βάδα από το κοινό NE μολύβι
3
και τη μεγεθ. καταλ. -αδα .
Το τοπν. συναντιέται επίσης στη περιοχή Ιωαννίνων ως ονο-

1. Μπο'γχας 1 239.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ιά
3. Μηνά, Μεγέθυνση 60 κεξ.
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μασία οικισμού . Από το προσηγ. μολιβάδα και τοπν. Μολυβάδα
"χωράφι που οφείλει το όνομα του σε είδος αχλαδιάς που παρά2
γει αχλάδια, τις μολυβάδες" .
Μοναστήρι, το

( stu manastir" Αρτσ.)

Με αυτή την ονομασία είναι γνωστό στην Αρτσίστα και τα
γύρο χωριά το μοναστήρι της Παναγίας της Σπηλιώτισσας, ως
το κατεξοχήν μοναστήρι της περιοχής. Είναι χτισμένο επάνω
σε βράχο στην αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη. Γιορτάζει της Ζω, 3.
οδοχου Πηγής
/
Το τοπν. από το κοινό NE μοναστήρι απ' όπου ο τύπος
μαναστήρι με τροπή του ο σε α από αφομοίωση ( ο - α >
α - α).4 .
Μονοδέντρι, το

( stu manaôéndr

)

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου. Ο κάτοικος
manaôindrits, manaôindritsa ( = Μονοδεντρίτης, ΜονοδέντριτLOσα) .
Το τοπν. σύνθετο από το επίθετο μονός, που ως α' συνθε
τικό με τον τύπο μονό- σημαίνει ότι αυτό που δηλώνεται από
το β' συνθετικό είναι ένα και μοναδικό ή γίνεται μια φορά
5
ή σε μια χρονική περίοδο , και το ουσ. δεντρί, το (μετγν.
δενδρίον,δένδρ-ιον, υποκορ. του αρχ. δένδρον) με ανέβασμα
του τόνου, όπως και τα: κουτί-παλιοκούτι, παιδί- παλιοπαίδι κλπ. Ο τύπος μαναδέντρι από το μονοδέντρι παρετυμολογικά
1. Λεξ. ΔΚΟΕ 257.
2. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία της Λαχκας Σουλίου." HE 25 (1976) 50.
3. Περισσότερα για την ιστορία και τη σημασία του μοναστηρίου αυτοί για
τη γύρο περιοχή' μπορεί να δει κανείς στο : Φ. Πε'τσα-Γ. Σαραλη', Αρίστη
και Δυτικό Ζαγόρι, Αθη'να 1982 86 κεξ.
4. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 58 και 235.
5. Δημητράκου, Λεξ., στο λ.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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προς τη λ. μάννα. Η ονομασία του χωριού "εκ κολοσσιαίου δέν
δρου (ελάτης) υψουμένου παρά την άλλοτε μονήν του Αγίου Μηνά,
βληθέντος υπό κεραυνού και σωζόμενου μέχρι του 1840" .
Μονόξυλο, το

( stu munókslu' Καπ.)

Τοποθεσία στη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούσαν προς
το Βραδέτο, Τσεπέλοβο και προς το Μοναστήρι του Ρογκοβού. Η
ονομασία της θέσης οφείλεται, σύμφωνα με την παράδοση,στο α
κόλουθο γεγονός: ο Αλή πασάς θέλησε να χτίσει πύργο στο μα
γευτικό τοπίο της Δρακόλιμνης του Παπίγκου. Ανάμεσα στα άλλα
εφόδια είχε πάρει μαζί του και ένα μονό,ξυλο για να εξερευνή
σει τη Δρακόλιμνη. Στο σημείο αυτό, που αργότερα ονομάστηκε
Μονόξυλο, στατοπέδευσε για να περάση τη νύχτα. Ξαφνική βραδι
νή θύελλα όμως κατέστρεφε τις σκηνές και ο προληπτικός Αλής
εγκατέλειψε το εγχείρημα του θεωρώντας τη θεομηνία ως αποτρε
πτικό σημάδι του Αλάχ. Έτσι άφησε στο σημείο εκείνο το μονόξυλσ του οποίου την ύπαρξη θυμούνται οι παλιότεροι Καπεσοβίτες.
Το τοπν. από το ουσιαστικοποιημένο ουδ. του επιθέτου μονό^υλος -η -ο που έχει τη σημασία "πρωτόγονο σκάφος κατασκευασμένο από έναν μόνο κορμό δέντρου"".
Μόρφα, η

( zd mórfa' Boß.)

Ονομασία υψώματος άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. μάλλον κυριώνυμο από το βαφτ. *Mópcpa που είναι
αναλογικός σχηματισμός από το βαφτ. Μόρφω (κι αυτό ή συγκεκομ
μένος τύπος του θηλ. βαφτ. Ευμορφία ή από το επίθ. όμορφος,
-η -ο 3 ) , σύμφωνα με τα ζεύγη βαφτιστικών: Ανθούλω-Ανθούλα,
1. Δημ. Σάρρου, "Ζαγοριακών θεσμίων έρευνα." ΗΧ 2 (1927) 292-293, ο'που
και περισσότερες λεπτομε'ρειες για την ιστορία και τους τύπους του το
πωνυμίου.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Μπουτουρας 157.
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Αγγέλω- Αγγέλα, Σταμάτω-Στάματα κλπ. ή τα ζεύγη βαφτ. που
δηλώνουν χαρακτηριστικά γυναικών : π.χ. Μπλάτζω- Μπλάτζα,
Κουτσομύτω-Κουτσομύτα, Γκαλι.ούρω-Γκαλιούρα κλπ. .
Μοσχόραχη, η

( sn musxórax' " Αρτσ.)

Μικρός λόφος στα σύνορα των κοινοτικών περιοχών Αρτσίστας και Ά ν ω Ραβενίων.
Το τοπν. σύνθετο με α' συνθετ. τη λ. μόσκος

(και μόσχος

με αφομοίωση ως προς τη διάρκεια του sk > sx) "αρωματική ου2
σία" και το ουσ. ράχη, η. Η ονομασία του τόπου από κάποιο
αρωματικό φυτό που πιθανώς ευδοκιμεί εκεί.
Μού ζ,α ι νας , τη g

( sts muzinas" Σοπ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπήρχαν χωράφια ιδιοκτησία κά
ποιας Μούζαινας, προς τα Α του χωριού.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μούζαινα κι αυτό από το
3
επών. Μούζας (πβ. και έπων. Μουζάς) + την ανδρών, κατάλ.
•αινα. Εδώ πρόκειται για το επών. Μούζας (< μεσν. μούζα, η
4
"η μαυρίλα//η μούτζα" ) , αφού το επών. Μουζας θα έδινε ανδρών.
με την κατάλ. -ού, όπως συμβαίνει στα : γαλατάς, -ου - Λουκάς,
-ού - Κοσκινάς , -ού κλπ. Το επών. Μουζάς από το μεσν. μούζα,
η και την κατάλ. -άς (πβ. μυτάς, γλωσσάς, χειλάς κλπ.).
Μουζάκια, τα

( sta mzâk'a* Τσερβ.)

Περιοχή πάνω από τα Τσερβαριώτικα καλύβια με χωράφια,

1. Μπο'γκαε 1 447.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. ΟΤΕ Αθ.' και τα δυο τα επών. είναι γνωστά στο Ζαγο'ρι.
4. Du Cange, Gr. 959' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. μοΰτζα' Δημητράκου
Λεξ., στη λ. μοΰντζα' Ν. Πολίτου, "Υβριστικά σχη'ματα." Λαογραφία 4
(1913-14) 621 κεξ." Φ. Κουκουλε', "Παρατηρη'σεις εις το Ελληνικο'ν Γλωσσάριον του Du Cange." Αθηνά 42 (1930) 60" Ν. Παπαχριστοδουλου, "Λαο
γραφικά συ'μμεικτα Ρο'δου." Λαογραφία 20 (1962) 112.
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ιδιοκτησία κάποιου Μουζάκη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μουζάκης κατά το σχήμα:
τ(ου) Μουζάκ(η) > Μουζάκ(ΐ) > Μουζάκια, τα σύμφωνα με τους
πληθυντικούς κτήματα, χωράφια κλπ.
Το επών. Μουζάκης τόσο σύμφωνα με τον Σταμνόπουλο όσο
και κατά τον Georgacas είναι αλβαν. προέλευσης, ετυμολογείται
από το αλβ. muzaqi "μοσχάρι, δαμάλι" και σχετίζεται με το
-ι
αλβαν. τοπν. Muzhake .
Κατά τη γνώμη μας είναι πιθανότερη η προέλευση του παρα
πάνω έπων. (και τοπν.) ή από το μεσν. μουζάκιον "είδος παπου2
τσιού" ή από το επών. Μούζας και την υποκορ. κατάλ. -άκης. Θε
ωρούμε πιθανότερες τις παραπάνω ερμηνείες γιατί: α) το zh (=z)
του αλβ. τοπν. δεν υπάρχει ούτε στο επών. Μουζάκης ούτε και
στο τοπν. του Ζαγορίου και β) είναι συχνά στα ελληνικά τα επών.
3
από είδη υπόδησης, όπως: Παντόφλας , Σκαρπινάκης, Τσαρούχης,
4
Τακουνης κλπ.
Από το επών. Μουζάκης τα κυριών, τοπν. : Μουζάκι, (το),
5
οι Κερασιές του Μουζάκη (Ιΐελοπ.) , Μουζακαύϊκα (Πάργα) , Μουζακαίοι (Ιωάνν.), Μουζάκι (Καρδ.-Ζάκ.) .
Μουλάρι, το Καρτέρι στο

( tu kartér stu mblâr' Δρ.)

Ονομασία θέσης κατάλληλης για κυνήγι άγριων ζώων.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. καρτέρι, το (βλ. τοπν.
Γελάδια, το Καρτέρι στη - Ε.Ε.) και το κοινό NE μουλάρι (μεσν.
7
μουλάριον, υποκορ. του μούλος) με συγκοπή του άτονου u

1.

Σταμνο'πουλος 1 0 0 '

2 . Du Cange, G r .

Georgacas-McDonald

959.

3. Αντυχάρισμα 171.
Η. ΟΤΕ Αθ.
5. Georgacas-McDonald 198.
6. Λεξ. ΔΚΟΕ 100.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

198,

335.
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και ανάπτυξη στο συμφων. σύμπλεγμα ml ενός φθόγγου b. Η ονο
μασία της θέσης άγνωστο για ποια αιτία.
Μούρσα, η
( st mursa" Μεσ.) - Μοΰρσες, οι ( sts mursis'·
Κουκ.)
Ονομασία τοποθεσίας με φυσικό κοίλωμα, όπου μαζεύεται
το νερό της βροχής (Μεσ.)" τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχαν αμ
πέλια (Κουκ.).
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μούρσα, η "η αλλού λούτσα, ό
που μαζεύεται το νερό της βροχής" πβ. επίσης μούρσα, η "λάκ
κος" στον Ζωγράφειο Αγώνα (Μνημεία) Ι 48.
2
Συμφωνά με τον Vasmer η λ. μαρτυρεί ται μόνο στην Ήπει
ρο και η ετυμολογική της αρχή δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί
ούτε στα αρχαία ελληνικά ούτε στα τούρκικα, αλβανικά, σλαβικά
3
η ρουμάνικα. 0 Στέφανος ο Βυζάντιος αναφέρει πόλη με το όνο
μα Μούρσα ή Μούρσιον. Πρόκειται για τη σημερινή πόλη Essegg,
ουγγρ. Eszek ,σερβοκρ. Osijek, όνομα που σημαίνει στα σερβοκρ.
"κατωφέρεια με νερό" και που πρέπει να είναι μετάφραση μιας
όχι σλαβικής λέξης, πράγμα που συμβαίνει συχνά στα τοπν. 0
Vasmer σχετίζει το τοπν. Μούρσα με κάποιο ιλλυρικό τοπν. και
το θεωρεί ως ιλλυρικής αρχής. Βλ. και τοπν. Mursa στην Κροα4
5
τία που εξηγείται ως "λάκκος" . Κατά τον Schramm , ο οποίος
αναφέρει όνομα ποταμού Mursella το οποίο σχετίζει με την πό
λη Mursa, το τοπν. Mursa ανάγεται σε "βαρβαρική" λέξη.
Η λ. ως προσηγ. συναντιέται ήδη στα μεσαιωνικά με τον
υποκοριστικό τύπο μουρσί ("μουρσί μεστόν βρίζης") .
Η λ., τόσο απλή όσο και σύνθετη, είναι γνωστή ως τοπν.:
7
Μούρσες "εδαφική κοιλότητα καλλιεργήσιμη" (Κούρεντα) , Λαφο1. Μπόγκας 2 151.

2. Vasmer, Schriften 891-892.
3. Stefan von Byzanz, ETHNIKA
4. Popovic 173.
5. Schramm 289.
6. Κριαρά, Λεξ. , στη λ. βρίζα.
7. Μπέττη, Κοΰρεντα 425.

458.
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μούρσια, τα

"τόπος με βαθουλώματα όπου συλλέγεται νερό και

πίνουν τα ελάφια" (Πωγώνι) , Βοϊδόμουρσα, η "λό(ρος όπου τώρα
δεν υπάρχει μούρσα" (Πωγώνι) , Γουρνομούρσι, το "λούτσα με
νερό εις ήν πηγαίνουν τα γουρούνια και λουτσίζονται" (Κόνιτσα) ί
3
και Μουρσιά απο τον καζά Δελβίνου . Βλ. και τα ζαγορήσια τοπν.
Μουρσιά, τα (στα Ε.Ε.) και το σύνθετο Γουρουνομούρσια, τα
(στα É . E . ) .
Μουρσιά, τα

( sta mursä' Καβ.)

Τοποθεσία με βαθουλωτά χωράφια, όπου υπάρχει πηγή.
Το τοπν. από το ουσ. μουρσί, το (ήδη μεσν.) , υποκορ.
του ουσ. μούρσα, η "η αλλού λούτσα, όπου μαζεύεται το νερό
5
της βροχής" , σύμφωνα με τα βέργα-βεργί, πούγγα-πουγγC, φλάσκα-φλασκί κλπ. Βλ. και προηγούμενο τοπν.
Μουρτζιά, η

( st murdâà* Boß.)

Τοποθεσία άγονη με πολλά αγκάθια.
Το τοπν. από το προσηγ. μουρτζι,ά, η "το φυτό κράταιγος
ο μονόγυνος"

(βλ. και τοπν. Μαρζιά, η στα Ε . Ε . ) . Η λ. και

στα αλβαν. με τον τύπο murris (και έναρθρα murrizi) "μαυράγ7
καθο" . Το τοπν. εδώ σε περιληπτικό ενικό.
Η λ. γνωστή ως τοπν. με τους τύπους: Μουρτζι,ά "θέση με
8
9
μουρτζιές" (Ασπροπότ.) , Μουρτζά, η , Μουρτζέ£/ 0\> (Τριφυλία) ,
Μουρτζιές "χερσότοπος, όπου φυτρωμένες μουρτζιές, είδος αγκα1. Παπαχαρίση, Πωγώνι 37, 269.
2. Στεργιοπούλου, Κόνιτσα ΗΧ 9 236.
3. Εθνολογ. Στατ. 14.
1. Κρυαρά, Λεξ. , στη λ. βρίζα.
5. Μπόγχαε 2 151.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
7. Meyer, EW alb. Spr. 292' Η. Schuchardt, "Albanisches und Romanisches."
Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung 20 (1872) 250' Eqrem
Çabej, Études d* étymologie XIV, Stud, fil 1964/3 54.
8. Χατζηγάκη, Ασπροιοταμο 77.
9. Κρεκουκια, Τριφυλία 437.
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θωτου θάμνου" (Λάκκα Σούλι) , Μουρζι,ές, O L "τοποθεσία όπου
,

ο

φυτρώνει το φυτό μουρζιά" (Κατσανοχώρια) , Μορζούλα , η "βο3
σκησιμη έκταση οπού υπάρχει το φυτό μορζιά" (Κατσανοχ.) ,
Μουρτζούλα, η Μουρτζούλες, ot "εκ του αγρίου δασικού φυτού
Crataegus oxycantha" (Τριφυλία) , Μούρζο, το "από τους πολλους ακανθώδεις θάμνους μουρζιές καλουμένους" , Μουρύζι, το
"τοποθεσία με βοσκοτόπια άνυδρα
(Λάκκα Σούλι")

και

στενά με ασπράγκαθά"

( <αλβ. murrizi) . Ί σ ω ς εδώ πρέπει να καταταγούν

και τα κατωιταλικά Murgiâ, Murgia, Murge και το προσηγορικό
7
murgia
"αγρός πετρώδης" απο την Καλαβρία .
Μουτσιέλι, το

ή

Μουτσιέλια, τα

( s tu mu ta é Γ

ή sta mutsél'a'

Φλ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχουν χωράφια με έδαφος υγρό.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να αποδοθεί σε ελλην. προσηγ.
*μουτσιέλι, το ως υποκορ. από το μουτσιάρα, η (βλ. τοπν. στα
Ε . Σ . ) , λ. η οποία θεωρήθηκε ότι είναι σχηματισμένη με την μεQ

γεθ. κατάλ. -άρα , και την υποκορ. κατάλ. -έλ(λ)ι.
Βλ. επίσης και τοπν. Μουτσιάλα, -ες (στα Ξ.Σ.) και Μουτσίλα (στα Ξ .Σ . ) .
Μπάγαινας, της

( sts bàY'inas" Βιτσκ.)

Ονομασία τοποθεσίας μέσα στη χαράδρα του Βίκου, άγνωστο
για ποια αιτία.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μπάγαι,να κι αυτό από το
επών. Μπάγιος και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Για το επών. Μπάγιος βλ. στο τοπν. Μπάγια, η (στα Ξ.Αλ.)
1. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου." HE 2Η (1975) 821.
2. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 260.
3. Λαζα'νη, Κατσανοχ. I Η40.
4-. Κρεκουκια, Τριφυλία, ο'.π.
5. Στεργιοποΰλου, Συμβολή 105.
6. Μαρκο'πουλος 616.
7. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 205.
8. Μηνά, Μεγέθυνση 110 κεξ.
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Μπαγιώτικα, τα

( s t a bayötka'

Νεγ.)

Τοποθεσία των Νεγάδων με αμπέλια που βρίσκεται προς τα
σύνορα της κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς π ε ρ ι ο χ ή ς του χωριού προς την κ ο ι ν ο τ ι 
κή περιοχή της Μπάγιας.
Το τ ο π ν . από το ε π ί θ . μπαγιώτι.κος κατά παράλειψη του
ουσ. α μ π έ λ ι α . Το ε π ί θ . μπαγιώτικος από το ε θ ν ι κ ό Μπαγιώτης
( <τοπν. Μπάγια + κατάλ. -ώτης)

+ ε π ι θ ε τ . κατάλ.

-ικος.

Βλ. και τ ο π ν . Νεγαδιώτικα (στα Ε.Ε.).

Μπαγιώτισσα, η

( zd bayötsa" Αρτσ.)

Ονομασία πηγαδιού που βρίσκεται μέσα στο χωριό. Είναι
άγνωστη η α ι τ ί α που δημιούργησε το τ ο π ν .
Το τ ο π ν . από το ε θ ν ι κ ό Μπαγιώτισσα κι αυτό από το τοπν.
Μπάγια, η (βλ. τ ο π ν . στα Ξ.Αλ.) και την θηλ. κατάλ.

εθνικών

- ώτισσα.
Μπάζαιτιά, τα

( s t a b a z a i t x a ' A.M. )

Ονομασία π ε ρ ι ο χ ή ς όπου χωράφι, ι δ ι ο κ τ η σ ί α κάποιου με το
επών. Μπαζαϊτης από τον Ά γ ι ο Μηνά.
Το τ ο π ν . κυριών, από το επών. Μπαζαϊτης κι αυτό από το
κ ο ι ν ό NE μπάζα, η "η παράνομη είσπραξη" (< ι τ α λ . b a z z a ) και
την κατάλ. - ί τ η ς που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι όχι μόνο ως κατάλ.
κών, αλλά και ουσιαστικών
Μπαζαϊτ(Ι)

εθνι

κατά το σχήμα: τ (ου) Μπαζα'ίτ(η) >

> Μπαζα'ίτια, αναλογικά προς τους πληθυντικούς: χω

ράφια, κτήματα κλπ.
1. Θεωρώ λογικότερη την προέλευση του έπων. απο' το ουσ. μπάζα, η "παρά
νομη είσπραξη" και όχι απο το ουσ. μπάζα, τα
δομής", αφοΰ τα σε -ιτης

"τα απορρίμματα οικο

δηλώνουν κάποιον που "έχει κάτι" η κάποιον

που "έχει σχέση με κάτι" :π.χ. φαμελύττίδ, σταβλύτης, ζευγίτης, οπλί
της κλπ. και είναι λογικο'τερο να ονομαστεί κάποιος Λμπαζαιτης, επει
δή "κάνει παράνομες εισπράξεις" παρά επειδή "έχει σχέση με τα μπάζα".
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Μπαζιμάτικα, τα

( sta bazmätka" Μπάγ.)

Τοποθεσία όπου είχαν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους
μέλη της οικογένειας Μπαζίμα, κοντά στην Αγία Τριάδα στο σύνο
ρο των χωριών Μπάγια και Σοποτσέλι.
Το τοπν. από το επίθ. μπαζι,μάτικος κι αυτό από το επών.
Μπαζίμας και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Μπαζίμας
2
απο το προσηγορ. μπαζίμας κι αυτό από το τουρκ. basirti "η τυ3
πογραφια" + ελλην. κατάλ. -ας.
Μπακαλάκια, τα

( sta bakalâka" A.M.)

Τοποθεσία που οφείλει το όνομα της στην ιδιοκτησία κάποιας
οικογ. Μπακαλάκη.
4
Το τοπν. από το επών. Μπακαλάκης (και Βακαλάκης) κι αυτό
από το επών. Μπακάλης (< κοινό NE μπακάλης < τουρκ. bakkal)
και την υποκορ. κατάλ. -άκης κατά το σχήμα: τ(ου) Μπακαλάκ(η)>
Μπακαλάκ(ι) > Μπακαλάκια αναλογικά προς τα ουσ. χωράφια, κτή
ματα κλπ.
Μπακαλομάντρια, τα

( sta bakalumàndria" A.M.)

Τοποθεσία, όπου κατά το παρελθόν είχε τις ποιμενικές εγ
καταστάσεις κάποιος κτηνοτρόφος Μπακάλης.
Το τοπν. σύνθετο από το επών. Μπακάλης (βλ. προηγούμενο
5
τοπν.) και το κοινό NE μαντρί, υποκορ. του αρχ. μάνδρα . με
ανέβασμα του τόνου στη σύνθεση.
Μπάλωμα, το

( stu bâluma' Κ.Σ.)

Ονομασία θέσης που διαφέρει από τη γύρο περιοχή και φαί
νεται σαν μπάλωμα.
1. Βλ. καυ ΟΤΕ Αθ.
2. HE 3 (195Η) 574 σε έγγραφο ταυ 1838.
3. Steuerwald 92.
4. ΟΤΕ Αθ.
5. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
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Το τοπν. από το κοινό NE μπάλωμα, το.
Μπάρκαινας (το Κουλούρι),της

( sts bàrkinas [tu klur]"Λιασκ.)

Ονομασία λιβαδιού κλεισμένου γύρο-γύρο με χαμηλό τοίχο,
ιδιοκτησία της οικογ. Μπάρκα. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο
χωριό. Συνηθέστερη η εκφορά του κατά παράλειψη της λ. κουλούρι
(για τη λ. βλ. τοπν. Κουλούρι, το στα Ε.Ε.).
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μπάρκαινα κι αυτό από το
επών. Μπάρκας και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Μπάρκας
από το αλβ. bark "η κοιλιά" , λ. που σύμφωνα με τον Meyer πρέ
πει να αναχθεί σε ρομανικές γλώσσες.
Μπαρμπαθόδωρου, του

( st barbaöoour * Φλ.)

Καρτέρι στο ύψωμα Αυτιά απ' όπου κυνηγούσε κάποιος κυνηγός
Μπαρμπαθόδωρος από το Φλαμπουράρι.
Κυριών, τοπν. από το επών. Μπαρμπαθόδωρος κατά παράλειψη
του ουσ. καρτέρι, το (βλ. τοπν. Γελάδια, Καρτέρι στη -στα Ε.Ε.).
Το επών. Μπαρμπαθόδωρος από το κοινό NE μπάρμπας "θείος" ( <
ο
ιταλ. barba ) και το βαφτ. Θόδωρος (< Θεόδωρος με συναίρεση).
Μπασαρά, του

( st basarà' Σοπ.)

Ονομασία ράχης από χωράφι, ιδιοκτησία κάποιου Μπασαρά από
το Σοποτσέλι.
Το τοπν. κυριών, από το επών, Μπασαράς κι αυτό από το επών.
Πασάς (< πασάς < τουρκ. paca "τουρκ.αξίωμα") και τη μεγεθ. κα
τάλ. -αράς κατά τα Αναγνώστης - Αναγνωσταράς, Βασίλιικ-Βασ«·λαράς
4
5
κλπ. με τροπή του ρ σε b στη συμπροφορα.Πβ.και έπων. Μπασιας .
1. Meyer, EW alb. Spr. 27.
2. Πβ. καυ τα ακολούθα επών. με α' συνθετ. τη λ. μπάρμπας: Μπαρμπαγιώργης
(-οε), Μπαρμπαγιάννης, Μπαρμπαδη'μας (-ος), Μιαρμιαλέξης, Μπαρμπαλιάς,
Μπαρμπαντώνης κλπ. (ΟΤΕ Αθ.)
3. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ.,στη λ.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 170.
5. Τριανταφυλλίδης 63.
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Μπάταινας, της

( sts

bätinas" Αρτσ.)

Ονομασία πηγαδιού, αριστερά του δημόσιου δρόμου προς
το χωριό κοντά στη θέση Πηγαδούλι. Η αιτία της ονομασίας ε ί 
ναι άγνωστη.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μπάταινα κι αυτό από το
επών. Μπάτης

(πβ. και κυριών, τοπν. από την Πελοπόννησο Μπά1
2
τη, του και Μπάτια, τα ) και την ανδρών, κατάλ. -αινα . Το
επών. Μπάτης από το αλβ. bat-i "η πλάκα, η παγίδα που πιάνει
3
πουλιά//το δόκανο" . Πβ. και το ταυτόσημο επών. Παγίδας. Βλ.
και τοπν. Μπάτι Κώστα, του
Μπατάλα, του

(Ξ.Αλ.).

( st batàla' Λ.)

Ό ν ο μ α τοποθεσίας όπου χωράφι που ήταν ιδιοκτησία της
οικογ. Μπατάλα. Το επών. καθώς και μέλη της οικογ. υπάρχουν
και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπατάλας κι αυτό από τα
Ηπειρώτ. μπατάλα, η "υπόλειμμα εμπορεύματος απούλητο// μετφ.
4
η γεροντοκόρη" + το πτωτ. -s για την ονομαστ. των αρσενι5
κών. Το μπατάλα, η θηλ. του αρσεν. μπατάλης, ο "ο χαζός"
κι αυτό από το τουρκ. batal

"ο άνευ κύρους, ο απαράδεκτος" .
„ ι

, 7

Πβ. επίσης το αρομ. bätaliusescu "παλιώνω"
batal

και το ρουμ.
ο

"κριάρι μουνουχισμένο//το κτήνος, το ζωντόβολο" .

1. Georgacas-McDonald 204.
2. Το ανδρωνυμικο' Μπάταινα δεν μπορεί να προε'ρχεται απο' επών. Μπάτης
(βλ. Τριανταφυλλίδη 15), γιατί στην περίπτωση αυτή' ο σχηματισμός του
ανδρών, θα γινόταν με άλλες καταλη'ξεις

πλην της -αινα: π.χ. Μπατίνα,

Μπατε'σιω κλπ.
3. Akademia e Shkencave, Fjalor 116' Χριστοφορίδης 48.
4. Μπο'γκας 2 41, 231.
5. Η λ. χρησιμοποιείται ευρύτατα στο Ζαγο'ρι.
6. Heuser-§evket 65" Steuerwald 100.
7. Papahagi 266.
8. Κοτολουλης 69' DicÇionar Rotnîn.-German 66.
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Μπατζαρειό, το

( stu badearyö* Κ.Σ.)

Τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχε τυροκομείο.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. μπατζαργειό, το "το
μέρος της στρούγκας, όπου η τυροκομία και. η βουτυροκομία"
κι αυτό από το μπάτζους, ο "αυτός που μαζεύει τα γάλατα για
2
το μπατζαργειό" και την τοπική κατάλ. -αρειό. Η λ. μπάτζους
προέρχεται από το αλβ. baxh-o

"ο τυροκόμος" , λ. η οποία ε ί 

ναι από τα λιγοστά σλαβικά δάνεια της Αλβανικής

( < σλαβ.

"ο τόπος και η καλύβα όπου
5
αρμέγονται το καλοκαίρι τα πρόβατα") .

baö

"ο βουκόλος" πβ. και bacija

Μπάτσα, η

(zd bâtsa" Αρτσ.-Ντομπρ.)

Τοποθεσία απέναντι από την εκκλησία του Αι-Θανάση στο
δρόμο προς το Βιτσικό (Αρτσ.)" ονομασία υψώματος με ελατόδασος (Ντρομπρ.).
Το τοπν. από τα Ηπειρωτ. μπάτσις, οι "κλαδιά φυλλοφόρου
δέντρου

(οξιά, δρυς κλπ.) που χρησιμεύουν για τροφή ζώων" και

μπάτσα, η "ελάτινος κλάδος που μοιάζει με ανοιγμένο χέρι χρησιμοποιούμενος για σάρωθρο στα ορεινά χωριά" . Η λ., εδώ σε
περιληπτικό ενικό, συναντιέται επίσης στα αρομ. bâÇa "παλά7
8
μη, μούτζα" και στα αλβ. bacë-a "το ράπισμα, ο μπάτσος" .Πβ.
9
και επών. Μπάτσας .
Μπερεκετάτικα, τα
( sta birik'itâtka' Λιασκ.)
Ονομασία χωραφιών, ιδιοκτησία της οικογ. Μπερεκέτη.
1. Μπο'γκας 1 249.
2. Μπο'γκας ό.π.
3. Γχίνης 49.
4. Stadtmüller, Forschungen 145, σημ. 83.
5. Berneker 37' βλ. και τοπν. Μπασιαστάθη, του στα Ε.Ε.
6. Μπο'γκας 1 249, 2 153' HE 19 (1970) 574.
7. Papahagi 259.
8. Γκίνης 42" Meyer, EW alb. Spr. 29.
9. OTE Αθ.
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Το τοπν. από το επίθ. μπερεκετάτικος KL αυτό ατχό το
επών. Μπερεκέτης + επιθετ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Μπερεκέτης από το κοινό NE μπερεκέτι, το "αφθονία, πλησμονή αγαθών"
(< τουρκ. bereket "η ευημερία, η αφθονία") . Η λ. ως προσηγ.
2
στα αρομ. birikete "η αφθονία" και στα ρουμ. berechet "το
ίδιο"3.
Πβ. και επών. Μπερκέτογλου και το ταυτόσημο ελλην. Αφθονιδης .
Μπιζιές, οι

( sts bées' Βιτσκ.)

Τοποθεσία με μικρά χωράφια όπου παλιότερα καλλιεργούσαν
μπιζέλια.
5
Το τοπν. από το προσηγ. μπίζι, το "το μπιζέλι" (< βενετ.
bizo< λατ.ρίΒίωι "το μπιζέλι" ) και τη δηλωτική φυτών κατάλ.-ιά.
Μπίκαινας, της

( sts bik'inas" Κουκ.)

Ονομασία θέσης με μεγάλα δέντρα σε χωράφι, ιδιοκτησία κά
ποιας Μπίκαινας.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Μπίκαινα κι αυτό ή από
το επών. Μπίκας ή από το επών. Μπίκος και την ανδρών, κατάλ.
-αινα (βλ. τοπν. Μπίκα, του στα Ξ.Σ.).
Μπιρμπίλη, του

( st btrbil' * Δεσν.)

Τοποθεσία του δάσους όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι της
οικογ. Μπιρμπίλη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπιρμπίλης (και Βιρβίλης με
7
λόγιο εξελληνισμό ) κι αυτό από το κοινό NE μπιρμπιλι, το
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Papahagi 274.
3. Κοτολουλης 74.
4. Τριανταφυλλίδης 138.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Μπο'γχας 1 251.
6. Meyer-Lübke, αριθμ. 6543.
7. Τριανταφυλλίδης 135.
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μαύρες κηλίδες" και την ελλην. κατάλ. -άς.
Θα ήταν λιγότερο πιθανή η προέλευση του επωνύμου από
τα προσηγ. μπλάνα, η "η μια από τις δυο σχίζες όταν χοντρό
2
κλωνάρι κόβεται στα δυο" , μπλανί και μπλάνα "λεπτόν και
3
επίμηκες τεμάχιον, ιδίως ξύλων" (Βελβεντό) αφού με την κατάλ.
-άς σχηματίζονται επαγγελματικά και ουσιαστ. που δηλώνουν
χαρακτηριστικά προσώπων (π.χ. γαλατάς, ψωμάς, σιδεράς - μυτάς, κεφαλάδ κλπ.) και μια παραγωγή από τη λ. μπλάνα δε θα
σήμαινε τίποτε για ένα πρόσωπο.
Μπλαντίτσα, η

( zd bladitsa' Δεμ.-Ι.- Καβ.- Καμν.)

Ονομασία περιοχών όπου υπάρχουν δέντρα που στο Ζαγόρι
είναι γνωστά με το όνομα μπλαντίτσα. Πρόκειται για είδος
βαλανιδιάς με πλατύτερα φύλλα. Στο χωριό Ιτέα το δέντρο εί
ναι γνωστό και με το όνομα μεροδέντρι.
Το τοπν. φυτώνυμο από το ζαγορήσιο προσηγ. μπλαντίτσα,
4
η κι αυτό από το πλατίτσα, η "το δένδρον δρυς η πλατύφυλλος"
5
το ημεράδι, η quereus conferta με τροπή του ρ σε b στη
συμπροφορά με το -η του άρθρου της αιτιατ.: την πλατίτσα >
μπλατίτσα και του t σε d με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου (> μπλαν
τίτσα) . Η λ. σε περιληπτική ενικό
στο1τοπωνύμιο από το χω~
ρι,όΚαβαλάρι που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μιας μόνο μπλαντ ί τσας.
Μπόσιως, της

( sts bósus' Νεγ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι της οικογ. Μπόσιου.
1. Akademia e Shkencave, Fjalor 155.
2. Μπογχαε 1 253.
3. Murnu 3 5.
4. Δημητράκου, Λεξ , , στη λ.
5. Χελδράϊχ-ΜηλιαράΉηε 109.
6. Για την ανάπτυξη άλογου ερρίνου βλ. και στο τοπν. Μανθιοΰ, του (στα
Ε.Ε.).
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Μπιστερή, η

( zd biâtiri" Ντ.-Π.Σ.)

Θέση όπου υπάρχει μεγάλη σπηλιά με σταλακτίτες (Ντ.)'
ονομασία σπηλιάς και της γύρο περιοχής (Π.Σ.).
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μπιστερή" "η σπηλιά" κι αυτό α
πό το Ηπειρωτ. μπιότή, η "η σπηλιά" (< σλαβ. peéti "η σόμπα",
λ. απο την οποία προέρχεται και το βουλγ. nemTepa "η σπηλιά" )
και την επιθετ. κατάλ. -ερή κατά παράλειψη του ουσ. θέση, το3
ποθεσία κλπ. Βλ. επίσης επίθ. μπϋάτιρουτός και τοπν. Μπιστούρα (στα Ε.Ε.) και Μπιστριριά, -ές (στα Ε.Σ.).
Μπιστούρα, η

( zd biëtura'jyta. )

Ονομασία μεγάλου χάσματος με άγνωστο βάθος και έκταση,
κοντά στη θέση Μύλος.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μπιότοϋρα, η "η σπηλιά" κι αυτό
4
από το επίσης Ηπειρωτ. μπι,στή, η "το ίδιο" (βλ. προηγούμενο
5
τοπν.) και τη μεγεθ. καταλ. -ουρά . Βλ. και τοπν. Μπιστρια,
-ές ( στα Ε.Σ.).
Μπλανά, του

( st blanâ* Λιασκ.)

Ονομασία τοποθεσίας με εικόνισμα που είχε χτιστεί στη
μνήμη ενός δεκαεξάχρονου παιδιού από την οικογ. Μπλανά. Το
παιδί το είχαν στείλει οι χωριανοί ως παρατηρητή στη θέση αυ
τή για να τους ειδοποιήσει όταν θα φαίνονταν οι Γερμανοί. Οι
τελευταίοι όμως το έπιασαν και το σκότωσαν επιτόπου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπλανάς κι αυτό από το
αλβ. blanë-a "σημάδι στο σώμα από πληγή ή αρρώστια//σφραγί
δα που βάζουν στα πρόβατα//αρρώστια φυτών που εμφανίζεται με
1. Μπο'γκας 1 252.
2. Miklosich 234, λ. pek-, 244, λ. peätera' Vasmer, REW II 252, στις λ.
ne^opa και ΠΘΗΒ.
3. Μπογκας, d.U.
4. Μπογκας, ο. π.
5. Μηνά, Μεγέθυνση 135.
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μαύρες κηλίδες"

και την ελλην. κατάλ. -άς.

Θα ήταν λιγότερο πιθανή η προέλευση του επωνύμου από
τα προσηγ. μπλάνα, η "η μια από τις δυο σχίζες όταν χοντρό
2
κλωνάρι κόβεται στα δυο" , μπλανί και μπλάνα "λεπτόν και
3
επίμηκες τεμάχιον, ιδίως ξύλων" (Βελβεντό) αφού με την κατάλ.
-dg σχηματίζονται επαγγελματικά και ουσιαστ. που δηλώνουν
χαρακτηριστικά προσώπων (π.χ. γαλατάς, ψωμάς, σιδεράς - μυτάς, κεφάλας κλπ.) και μια παραγωγή από τη λ. μπλάνα δε θα
σήμαινε τίποτε για ένα πρόσωπο.
Μπλαντίτσα, η

( zd bladitsa" Δεμ.-Ι.- Καβ.- Καμν.)

Ονομασία περιοχών όπου υπάρχουν δέντρα που στο Ζαγόρι
είναι γνωστά με το όνομα μπλαντίτσα. Πρόκειται για είδος
βαλανιδιάς με πλατύτερα φύλλα. Στο χωριό Ιτέα το δέντρο ε ί 
ναι γνωστό και με το όνομα μεροδέντρι.
Το τοπν. φυτώνυμο από το ζαγορήσιο προσηγ. μπλαντίτσα,
η κι αυτό από το πλατίτσα, η "το δένδρον δρυς η πλατύφυλλος"
5
το ημεραδι, η quercus conferta με τροπή του ρ σε b στη
συμπροφορά με το -η

του άρθρου της αιτιατ.: την πλατίτσα >

μπλατίτσα και του t σε d
τίτσα) .

4

με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου

Η λ. σε περιληπτικό ενικό

(> μπλαν

στο τοπωνύμιο από το χω

ριό Καβαλάρι που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μιας μόνο μπλαντ ί τσας.
Μπόσιως, της

( sts boäus" Νεγ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι της οικογ. Μπόσιου.
1. Akademia e Shkencave, Fjalor 155.
2. Μπόγχας 1 253.
3. Murnu 35.
4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Χελοράιχ-Μηλιαράκης 109.

6. Για την ανάπτυξη άλογου ερρύνου βλ. και στο τοπν. Μανθιοΰ.; του (στα

Ε.Ε.).
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Το τοπν. από το ανδρών. Μπόσιω κι αυτό από το επών.
Μπόσιος και την κατάλ. θηλ. κυρίων ονομάτων -ω. Το επών.
Μπόσι,ος από το τουρκ. bos "άδειος//άνεργος//ελεύθερος" και
bosu

"τελείως δωρεάν, τζάμπα" . Από τα τουρκικά το ελλην.
ο
μπόσικος ( < bos + κατάλ. -ικος) , το αλβ. bosh "άδειος, κε
νός" και τα σλαβ. bosü
"ανυπόδυτος, βουλγ. 6oc, -a, -ο "ξυ
πόλυτος// απετάλωτος// ακατάρτιστος" .
Μπότη, του

( st bot" Καβ.)

Τοποθεσία με αμπέλια, το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν
ιδιοκτησία της οικογ. Μπότη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπότης κι αυτό σύμφωνα με
5
τον Τριανταφυλλίδη ή από προσηγ. μπότης, ο (και μπότι) "μι
κρό δοχείο για νερό, ή άλλο υγρό"<μεσν. εμπότης ή από το
7
βαφτ. Μπώτης, συγκεκομμένο τύπο του βαφτ. Παναγιώτης..
Μττοοζάδες, οι

( sts buzâôis* Ντρ.)

Τοποθεσία όπου παλιά υπήρχαν αμπέλια. Σήμερα είναι χωραφότοπος.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπούζας

και την κατάλ.

-άδες με την οποία αρχικά δηλώθηκαν τα μέλη της οικογ. Μπούζ,α και έπειτα ο τόπος όπου αυτά έμεναν, κατάλ. η οποία έχει

1. Heueser-§evket 82.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Γκίνης 57.
4. Miklosich 19' Berneker 77' Βουλγαροελλ. Λεξ. 71.
5. Τριανταφυλλίδης 63.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
7. Συμφωνά με τον Meyer (EW alb. Spr. 56, λ. but) το'σο το ελληνικό' μιιοτης
ο'σο και οι ταυτο'σημες λ. της ίδιας ετυμολογ. αρχής που συναντιούνται
στις βαλκανικές γλώσσες προε'ρχονται απο' το ιταλ. botte η' το λαϊχο' λατιν.
* buttis.
8. ΟΤΕ Αθ.
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μεγαλύτερη επίδοση στην Ήπειρο και την Κέρκυρα . Το επών.
Μπούζας προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. μπούζα, η "το
χείλος//το σπείριασμα των χειλιών ιδίως κατσικιών από αγκαθερες τροφές" κι αυτό από το αλβ. buzë-a
3
όχθη" , απ' όπου το αρομ. buza και budzä
φεια"

"το χείλος, η
"η λύπη, η κατή-

(και επών. Μπούτζας) και το ρουμ. buzä

"το ίδιο" .

Βλ. και τοπν. Μπούζαινας, της (στα Ε.Ε.).
Μπούζαίνας, της

( st£ büzinas" Τσερβ.)

Ονομασία γυμνής περιοχής με χωράφια. Το επών. Μπούζης
υπήρχε παλιότερα στο χωριό και αναγράφεται σε τοιχογραφία
της εκκλησίας του χωριού.
Το τοπν. κυριών από το ανδρών. Μπούζοανα κι αυτό από το
επών. Μπούζης

και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Μπού

ζης από το αλβ. buzës

"ο χειλάς" κι αυτό από το αλβ. buzë

"χείλος" και την κατάλ. -es, με την οποία δηλώνεται εκείνος
ο οποίος έχει την ιδιότητα που εκφράζεται από τη ρίζα της λέΕης 7 .
ο

Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. επών. Χειλάς

και τα κυριών.
9
τοπν. Μπούζι, το και Μπούζι, του από την Πελοπόννησο . Βλ.
και τοπν. Μπουζάδες, οι (στα Ε.Ε.) .

1. Για την κατάλ. -άδες στα τοπν. βλ. Κ. Αμάντου, "Τοπωνυμικά σύμμεικτα."
Αθήνα' 22 (1910) 190 κεξ.
2. Μπο'γκαε 2 89, 116.
3. Γκίνης 64' συμφωνά με τον Meyer ( EW alb. Spr. 57) το αλβ. προσηγορ.
ει'ναι υποκορ. σχηματισμο'ς σε -zë απο' τον τύπο buszë < λατ .Abutium
ενώ κατά τον Miklosich (Rom. Eiern. 5) απο' το λατιν. basium
4. Papahagi 300 και 291.
5. Κοτολούληε 88.
6. Βλ. και Μπι'ρη 199.
7. Φουρίκη, Αττική

126 και σημ. 8.

8. Georgacas-McDonald 281.
9. Georgacas-McDonald 208.

"το φίλημα".
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Μπου ί λα, η ( zd buila' A.M.)
Ονομασία οβίρας (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.) και της
γύρο περιοχής στον ποταμό Βοϊδομάτη, όπου οι πλευρές της χα
ράδρας υψώνονται σχεδόν κατακόρυφα.
Το τοπν. ή από το προσηγ. μίΐουίλα που συνηθίζεται πολύ
στο Ζαγόρι ως συνώνυμο του μαυρίλα (πβ. φρ. "μαυρίλα κι,
μπουίλα) κι αυτό από το κοινό NE μπούγιο, το και τη μεγεθ.
2
κατάλ. -ίλα . Λιγότερο πιθανή η προέλευση του προσηγορικού
κατευθείαν από το ιταλ. buio "σκοτεινός ζοφερός" και την
ιταλ. (τοπική) κατάλ. -ile ( < λατ. -ilis), όπως αυτή εμ
φανίζεται στα ιταλ. προσηγ. ovile "στάνη", canile "κυνοστά3
σιο" κλπ. .
Μπουμπιστά, στα

( sta bubstâ' Καλ.)

Τοποθεσία χαμηλή με χωράφια, όπου υπήρχε παλιός συνοικι
σμός. Επειδή η θέση ήταν χαμηλή και είχε υγρασία μαζεύονταν
εκεί πολλά κουνούπια. Αυτός ήταν και ο λόγος που εγκαταλείφθη
κε ο παλιός συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο ρηματ. επί θ. *μπουμπι.στός "αυτός που έχει μπούμπες, ψείρες" κατά παράλειψη των
πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το ρηματ. επίθ. *μαουμπυστός από
το ρήμα *μπουμπιάζω "γεμίζω από μπούμπες, ψείρες" (πβ. και
τα ψειριάζω, ψυλλιά£ω κλπ.) και την κατάλ. ρηματ. επιθέτων
-στός. Το ρήμα *μπουμπι.άζω από το Ηπειρωτ. μπούμπα, η "το έν4
τόμο της φακής//το μαμούδι" και την κατάλ. -ιάζω.
Μπουντάβα, ο Λάκκος ( stu läku bundâva" Δεμ.)
Ονομασία περιοχής με μικρό γκρεμό. Άγνωστη η αιτία που
1.
2.
3.
4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Μηνά, Μεγέθυνση 84-85.
G. Rohlfs, Historische Grammatik der italienischen Sprache, III 291-292.
Μπόγκας 1 256.
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Μπούντινα, η

( zd bunâina* Τζ.)

Ονομασία περιοχής με βαθιά χαράδρα. Το επών. Μπούντας
δεν είναι γνωστό στο χωριό,.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ.μπούναι.να, η "κάδος
από ξύλο, στενός κάτω και φαρδύς επάνω μέσα στον οποίο χτυ
πούν το γάλα//καδί κατάλληλο για τυρί, ελιές κλπ." (η λ. και
με τους τύπους μπουντίνα, μπουτινέλα, μπούναενα και μπούτινα)
κι αυτό από το μεσν. βύτι.να . Από τα ελλην. το λατ. putina,
2
το ρουμ. putina "το καδί, το βαρέλι" και τα αρομ. putina,
3
batin και
butin (πληθ. butine) "η καρδάρα" και το σλαβ.
4-·
4.
putma
Η πληροφορία από το χωριό ότι δεν υπήρξε επών. Μπούντας
(βλ. τοπν. Μπουντάβα, Λάκκος και Μπουνταίοι., οι στα Ε.Ε.) κά
νει λιγότερο πιθανή την προέλευση του τοπν. από το ανδρών.
Μπουνταινα.
Η ονομασία του τόπου από την εδαφολογική διαμόρφωση του
που μοιάζει με μπούναινα. Πβ. και τα ταυτόσημα τοπν. Καδί, Καδιά κλπ.
( stun bufólaku" Ντ.)

Μπουφόλακκος, ο

Ονομασία βαθιού και σκοτεινού λαγκαδιού όπου συγκεντρώ
νονταν πολλοί μπούφοι.
Το τοπν. σύνθετο από τα κοινά NE μπούφος, ο και λάκκος,ο.
Μπούφου, του

( zd buf* I,)

Περιοχή όπου σύχναζαν μπούφοι.
5
Το τοπν. από το κοινό NE μπούφος, ο (< λατ. bufus) σε
1. Μπο'γχας 1 2 5 7 , 2

W.

2. Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ .

6878α.

3 . P a p a h a g i 1036, 2 6 7 ,

299.

4. Miklosich 268.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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περιληπτικό ενικό.
Πβ. και τα τοπν.: οι Μπούφου, στου Μπούφ(ου) την Πέτρα,
του Μπούφου το Ρέμα, του Μπούφου η Φωλιά . Βλ. και τοπν.
Μπούφα, του (Ξ.Αλ.).
Μπρασκάτικα, τα

(sta braskétka" Καλ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχαν κλαδερά (βλ. τοπν. στα
Ε.Ε.) και χωράφια της οικογ. Μπράσκα. Το επών. Μπράσκας σήμε
ρα δεν υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. από το επίθ. *μπρασκάτικος κι αυτό από το επών.
Μπράσκας και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. (< -άτος + -ικος π.χ.
κυριακάτικος κλπ.). Το επών. Μπράσκας από το Ηπειρωτ. μπράσκα
(και μπρέτσ'κα) "η χελώνα//ο μεγάλος βάτραχος της στεριάς"
2
κι αυτό από το αρομ. broasca "ο βάτραχος" . Πβ. και αλβ.
breshkè-a ή bretäke-a "η χελώνα"3 . Τόσο το αρομ. όσο και
4
το αλβ. προσηγ. προέρχονται από το λατ. * broscus "βάτραχος" .
Μπύλιου, το Καρτέρι του

( stu kartér d bil' ' Ντ.)

Ονομασία τοποθεσίας από το όνομα κάποιου γιατρού Σπύρου
Μπύλιου που κυνηγούσε σ' αυτό το μέρος.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE καρτέρι, το (βλ. τοπν.
Γελάδια, Καρτέρι στη στα Ε.Ε.) και το επών. Μπύλιος. Το επών.
Μπύλιος ή από το Πύλιος < βαφτ. Πύλιος που είναι παραλλαγή του
5
βαφτιστικού Σπύρος ή από το Πήλιος< βαφτ. Σπήλιος, με τροπή
του αρχικού ρ σε b στη συμπροφορά με το -η του άρθρου τον
και στις δύο περιπτώσεις. Πιθανότερη η προέλευση του ζαγορή1.
2.
3.
4.
5.

Μπο'γκας 1 260.
Papahagi 284.
Γκίνης 58' Meyer, EW alb. Spr. 47.
Meyer-Lübke, αρι,θνι. 1329.
Μπιρης 200' Μπουτουραε 82.
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σιου έπων. από το Σπύρος, αφού το Σπήλιος δε συνηθίζεται
στην περιοχή. Πβ. -και τα μεγεθ. κύρια ονόματα Πύλιουρας
( < Πύλιος) και Πήλιαρης (< Πήλιος) .
Διαφορετικής ετυμολογ. αρχής είναι τα τοπν. Πύλιουρας,
2
του Πίλυουρα (Πελοπ.) τα οποία πρέπει να σχετιστούν με το
αλβ. pilure-a "genista acanthoclada"3.
t

Μύγας, το Σιάοι της

( stu sàô ts miYas' Λεσν.)

Ελληνική ονομασία του αρομ. τοπν. Μούσκα, λα Πάντε αλ
(βλ. τοπν. στα Ξ. Αρ.).
Μυλοζώναρο, το

( stu miluzónaru" A.M.)

Ονομασία στενόμακρου τμήματος εδάφους πάνω από τη θέση
Μύλος του Αγίου Μηνά.
Το τοπν. σύνθετο από το τοπν. Μύλος και το ουσ. ζωνάρι,
το (για τη λ. βλ. στο τοπν. Αστρακοζωναρά, στα Ε.Ε.).
Μύλος, ο
( stu milu' A.M.-Καλ.-Μακρ.-Μπάγ.-Νεγ.-Πέτρ.-Σοπ.Στ.-Τζ.-Τσερβ.) - Μύλοι, οι ( sts mil' ' Βραδ. - Κ.Σ.).
Ονομασίες περιοχών όπου βρίσκονται τα ερείπια ή τα κτή
ρια παλιών νερόμυλων.
Το τοπν. από το κοινό NE μύλος, ο. 0 τύπος του τοπν.
σε πληθυντικό από την ύπαρξη κοντά στους μύλους καλλιεργήσι
μων εκτάσεων. Η εκφορά τους σε αιτιατική που εμφανίζεται με
τον τύπο της ονομαστικής (βλ. Εισαγωγή 1. 3225).
Το πλήθος των σχετικών τοπν. και των εγκαταστάσεων νερό
μυλων προϋποθέτει ύπαρξη προϊόντος για άλεσμα, ζωή, ευημερία
1. Μήνα, Μεγέθυνση 163, 187.
2. Georgacas-McDonald 337.
3. Meyer, EW alb. Spr. 337* γυα το φυτό βλ. Γεννάδι,ο 373, στο λ. Εχυνόπουε.
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και ακμή των χωριών, από τα οποία πολλά σήμερα έχουν ερημωθεί.
Μύλος, ο Βακούφικος ο

( stu vaküfku tu milu" Boß.)

Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε νερόμυλος που ανήκε στην
εκκλησία.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE μύλος, ο και το επίθ.
βακούφικος < βακούφι, το (Βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Τ.) +
επιθετ. κατάλ. -ικος.
Μύλου, ο Λάκκος του

( stu lâku t mil* Μαν.)

Ονομασία μικρής χαράδρας όπου τα ερείπια παλιού νερόμυ
λου.
Το περιφρ. τοπν. από τα κοινά NE λάκκος, ο (βλ. τοπν.
στα Ε.Ε.) και μύλος, ο.
Μυρμηγγόραχη, η

( zd mirmigórax' " Τσερβ.)

Τοποθεσία με αλώνια, όπου υπήρχαν πολλά μυρμήγγια.
Το τοπν. σύνθετο από τα κοινά NE μυρμήγγι, το και ράχη,η.
Μυτρούνα, η ( zd mitruna' I.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. φυτών, από το ουσ. μυτρούνα, η κι αυτό από το
*μυρτούνα, η (με μετάθεση του r ) < ουσ. μύρτος + μεγεθ. κατάλ.
. 2.
-ουνα
Πβ. και τοπν. Μυτρούνι,στα, η "λακκιές και χωράφια όπου
φύεται η μυτρούνα" (Πωγώνι) , όπως και τα τοπν. σε -ούνα:
2
Αλουπούνα (Κύπρ.), Αλεπούνες (Γύθειο) κλπ. .
Μυχο'ς, ο
( stun πιχο* Λιασκ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε δεξαμενή νερού για το πότισμα των
κήπων.
1. Πακαχαριση, Πωγώνι 270.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 106 Μ εξ.
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Το τοπν. από το κοινό NE μυχός, ο (αρχ. μυχός) και ιδι
αίτερα από τη σημασία που έχει η λ. στην Ήπειρο "μεγάλη γούρ2
να νερού, η δεξαμενή" .
Μώμαινας, η Καρυά της ( zd gary'â

ts

móminas' Τζ.)

Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει μια καρυδιά κοντά στο σπί
τι της οικογ. Μώμου.
Το Γοπν.περιφρ. από το κοινό NE καρυά,η (από το αρχ.καρύα)
και το ανδρών. Μώμαινα(< επών. Μώμος + ανδρών.κατάλ. —αινα).Το
3
επών. Μώμος από το προσηγ. μωμος,ο ''η μομφή,ο ψόγος,το ελάτ
τωμα" .

Νανάτικα, τα ( sta nanätka' Νεγ.)
Ονομασία περιοχής, όπου υπάρχει βρύση που χτίστηκε από
κάποιον Νεγαδιώτη άρχοντα Κ. Νανάτη.
4
Ο Λαμπρίδης
ήδη αναφέρει: "Μεταξύ των επί πλούτω και
πολυτέλεια διακριθέντων εκ των χωρίων τούτων μνημονεύονται ι
δίως εκ μεν των Νεγάδων οι Νανάται, ων ο μέν ...".
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. νανάτι.κος κι αυτό από
το επών. Νανάτης και την επιθετ. κατάλ. -ικος. Το επιθ. Να5
6
νάτης από το επών. Νανάς ( < βαψτ. Νανάς , πβ. και βαφτ.
Νανάτσος ) και την κατάλ. -ατής (< αλβ. -ati , κατάλ. με την
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ." Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Μπο'γκαε 1 243, 2 228.
3. Βλ. και ΟΤΕ Αθ., στα λ. Μώμο$ και Μώμμος.
4. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 80, σημ. 1
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Σπ. Μουσουρη, Τοκωνυμικον της νήσου Ιθάκης, Αθήναι 1959, 64.
7. Μπουτουρας 54.
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οποία δηλώνονται τα μέλη μιας οικογένειας, μιας πάτριας ).

2
Το βαφτ. Νανάς είναι χαϊδευτικός τύπος του βαφτ. Αθανάσιος .
Νέα, τα

( sta néa" Ντρ.)

Ονομασία θέσης, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν
αρχικά το χωριό Ντρεστενίκο. Σήμερα είναι ομαλές επίπεδες
επιφάνειες με χωράφια δημητριακών. Κατά το όργωμα έρχονται
στην επιφάνεια κομμάτια από πήλινα αγγεία, κεραμίδια κλπ.
Το τοπν. από το ουδ. του επιθ. νέος -α -ο κατά παράλει
ψη του προσδιοριζόμενου ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Νεγάδες, οι

( sts niYâôis ) .

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου χτισμένο σε υ
ψόμετρο ΐΟΟΟμ. Ο κάτοικος niYaÖYÖts, niYaÖYÖtsa (=Νεγαδιώτης,
Νεγαδιώτισσα).
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από τον πληθ. Νεγά3
6ες κι αυτό από το επών. Νέγας και την κατάλ. -αδες με την
οποία αρχικά δηλώθηκε το πλήθος των μελών της οικογ. Νέγα
4
και έπειτα ο τόπος όπου ήταν εγκατεστημένη . Το επών. Νέγας
5
(πβ. και το ίδιας ετυμολογικής αρχής επών. Νέγκας ) προέρχεται από το σλαβ. Hera "η καλοπέραση, το χαΐδεμα, η εκθήλυνση"
με τροπή του σλαβ. Γ σε γ (λόγιος εξελληνισμός).
Νεγά6ες, η Ράχη ( st ràx niYäöis' Σκ.)
Ονομασία υψώματος που, σε σχέση προς το χωριό Σκαμνέλι,
1. Φουρίκη, Αττική 171.
2. Σπ. Μουσούρη, ο.π.
3. Για τον Γεώργ. Νέγα, τον πρώτο οικιστή του χωρίου, βλ. Μ. Οικονο'μου,
Νεγάδες, Αθήναι 1977, 21 κεξ.
Μ-. Για την κατα'λ. σε -άδες στα τοπν. βλ. Αμάντου, "Τοπωνυμικά σύμμεικτα."
Αθηνά 22 (1910) 190 κεξ. (ο'που αναφε'ρεται ο'τι η κατάλ. -άδες, είναι ι
διαίτερα συχνή στην Ήπειρο και την Κε'ρκυρα). και τοπν. Μηλιωτάδες,οι
στα Ε.Ε.).
5. Κατά τον Φουρίκη το Negë-a δεν είναι άγνωστο επών. μεταξύ των Αλβανών
και αλβανο'φωνων (Φουρίκη, Αττική' 172, σημ. 4 ) .
6. Vasmer, REW II

207' Βουλγαροελλ. Λεξ. 655.
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βρίσκεται προς την κατεύθυνση των Νεγάδων.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE ράχη, η και το
τοπν. Νεγάδες (βλ. παραπάνω). Το τοπν. Νεγάδες χρησιμοποιεί
ται εδώ ως παράθεση, δηλ. "η ράχη που είναι προς την κατεύ
θυνση των Νεγάδων".
Νεγαδιώτιχα, τα

( sta niyaovotka" Μπάγ.)

Τοποθεσία της Μπάγιας, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια,
προς την κατεύθυνση του χωριού Νεγάδες.
Το τοπν. από το επίθ. νεγαοι,ώτικος κι αυτό από το εθνι
κό Νεγαδϋώτης (< τοπν. Νεγάδες + κατάλ. εθν. -ιώτης) και την
επιθετ. κατάλ. -ικος κατά παράλειψη του ουσ. αμπέλια (Βλ. και
στο τοπν. Μπαγιώτι,κα, τα στα Ε.Ε.).
Νερά, τα Πολλά ( sta pulà nirâ' Πέτρ.)
Τοποθεσία όπου υπάρχουν 5-6 πηγές με λιγοστό
Το τοπν. περιφραστικό από τον πληθυντικό του
και ουσ. νερό. Εδώ η λ. νερό με τη σημασία "πηγή"
τό το επίθ. πολύς όχι με τη σημασία της ποσότητος
αλλά του αριθμού των πηγών.
Νεραϊδόβρυοτ), η

νερό.
επιθ. πολύς
και γι' αυ
του νερού,

( st niraìóóvris" Λεσν.)

Ονομασία πηγής, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, η νεράιδα
τάιζε το βασιλόπουλο.
Το τοπν. σύνθετο από τα κοινά NE νεράιδα, η και βρύση, η.
Νεράτζια, η

( st nirândèa" Λιασκ.)

Ονομασία τοποθεσίας με μικρούς κήπους που διασχίζεται από
μικρό λαγκάδι.
Η συσχέτιση του τοπν. στο ουσ. νεραντζιά, η κατά τη γνώμη
μας είναι απίθανη, αφού δεν είναι δυνατή η ευδοκίμηση του γνω
στού εσπεριδοειδούς σε ένα υψόμετρο περίπου ΙΟΟΟμ., όπου βρί
σκεται η παραπάνω τοποθεσία. Γι' αυτό πιστεύω πώς πρόκειται
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για το προσηγ. μεράντζα, η "είδος βαλανιδιάς" η ostria caprifolia ( βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.) με τροπή του αρχικού m
σε n ίσως από αναλογία προς τις λ. νεράτζια - νερατζι,ά .
Νερού, η Μάννα του

( zd mâna t niru' I.)

Τοποθεσία όπου βρίσκονται οι κυριότερες πηγές του χωριού.
Το νερό τους χρησιμοποιείται για την άρδευση των κτημάτων του
χωριού.
Το τοπν. περιφραστικό από τα κοινά NE μάννα, η και νερό,
το. Η σημασία της λ. μάννα είναι συνηθισμένη στα τοπν. για
τη δήλωση της κύριας πηγής, όπως δείχνουν τα τοπν. Βοϊδομάτης
(στα Ξ.Σ.), Ματιάς (στα Ε.Ε.), Μούμα (στα Ξ.Αρ.). Πβ. και
στα σλαβικά όπου η λ. matica (υποκορ. του ουσ. mati "μάννα")
2
έχει και τη σημασία "πηγή" .
3
Βλ. και τα τοπν. Μάννα, η και Μάννα του Νερού (Πελοπ.) ,
η Μάννα του Νερού "η αρχική και κυρία πηγή του ποταμού Μουσέ4
λα" (Κρήτη) και Manna tu Neru "τόπος με πλούσιες πηγές"(Ναύπακτος) .
Νησί, το

( stu nsi" Αρτσ.)

Ονομασία μιας ξέρας μέσα στο Βοϊδομάτη, κοντά στη γέφυρα
που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία ανάμεσα στα χωριά Αρτσίστα και
Πάπιγκο, καθώς το ποτάμι σ' αυτό το σημείο διακλαδίζεται αφή
νοντας στη μέση ένα κομμάτι γης.
1. Για την εμφάνιση του n

αντί του m

υστέρα aito k, t, θ βλ, Ανδριώτη,

Ετυμ. Λεξ., στο λ. ν.
2. Miklosich 184, στη λ. mater.
3. Georgacas-MeDonaId 187 .
4·. Ν.Ε. Χατζιδάχη, "Τοπωνυμίαι του χωρίου Αργυρουιο'λεως." Επετ. Εταιρείας
Κρητικών Σπουδών 1 (1938) 440.
5. Soustal 184.
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Το τοπν. από το κοινό NE νησί, το. Η ίδια λέξη χαρακτη
ρίζει, και άλλο νησί ποταμού, στην Κύπρο: " Η δέ Νήσου περιβαλ
λόμενη σχεδόν υπό του ποταμού Γιαλιά, ίσως το πάλαι καθ' ο
λοκληρίαν ήτο ποταμία νήσος" .
Νιάμπελα, τα

( sta nâmbela" Κουκ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια και όπου σήμε
ρα δεν υπάρχει ίχνος από αυτά.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. νέος και το κοινό NE αμπέ
λι, το. Ο τόπος ονομάστηκε Νιάμπελα όχι σε αντιδιαστολή προς
τα Παλιάμπελα (που δεν υπάρχουν), αλλά από τη σημασία του
επιθ. νέος για φυτά νεόβλαστα, μικρά, όπως θα ήταν την εποχή
της ονομασίας του τόπου τα φυτά του κλήματος.
Νίκα, του

( st nika' Βίτσ.)

Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Νίκα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νίκας κι αυτό ή από το
βαφτ. Νίκος και την κατάλ. -ας κατά το σχήμα Κουμής-Κούμας,
2
Κύρκος-Κύρκας, Λουκάς-Αούκας κλπ. ή από το αρομ. βαφτ.
3
4
Nikos
( < βαφτ. Νίκος με τροπή του ελλ. ο σε αρομ. a ,τρο
πή που είναι συνηθισμένη στα δάνεια της αρομ. από τα ελληνιΜ 5
κα)
.
Νίκα το Αλώνι, του

( st nika t alón* I.)

Τοποθεσία όπου υπήρχε αλώνι που ήταν ιδιοκτησία κάποιου
Νίκα.
1. Μενάρδου, Κύπρος 345.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 168.
3. Weigand, Aromunen II 110, 320.
'4. Κατσάνης 60-61.
5. Ή δ η ο Τριανταφυλλίδης (σελ. 17) αναφε'ρει με ερωτηματικό το έπων. Ν ι 
κάς στις παραλλαγε'ς επωνύμων απο' το βαφτ. Νιχο'λαος.
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Το τ ο π ν . α π ό τ ο ε π ώ ν . Ν ί κ α ς
τ ο κ ο ι ν ό NE ο υ σ . α λ ώ ν ι ,
Νίκα Μάλιου, του

( st

(βλ. προηγούμενο τοπν.)

και

το.
nikamäl' * Λιασκ.)

Ονομασία τ ο π ο θ ε σ ί α ς

με κ ή π ο υ ς μ έ σ α σ τ ο χ ω ρ ι ό α π ό τ η ν

ιδιο

κ τ η σ ί α κ ά π ο ι ο υ Νίκα Μάλιου.
Το τ ο π ν . κ υ ρ ι ώ ν ,
και

το επών. Μάλιος

Νικλίτσιανη, η

( st

από τ ο β α φ τ . Ν ί κ α ς

(βλ. σ χ ε τ ι κ ό
niklitëan"

(βλ. προηγ.

τ ο π ν . στα

τοπν.)

3.Αρ.).

Βιτσκ.)

Τ ο π ο θ ε σ ί α μ έ σ α στη χαράδρα τ ο υ Β ί κ ο υ με μ ι κ ρ ά χ ω ρ ά φ ι α .
Η παράδοση δε δ ι α σ ώ ζ ε ι

την α ι τ ί α της ονομασίας του

τόπου.

Το τ ο π ν . π ρ έ π ε ι ν α θ ε ω ρ η θ ε ί κ υ ρ ι ώ ν , από τ ο ό ν ο μ α N L K O λίτσης

( < Νικόλαος + υποκορ. κατάλ. - ί τ σ η ς ) > Νι,κουλίτσης
2
> Νυκλίτσης
(με στένωση και συγκοπή τ ο υ δ ε υ τ ε ρ ο γ ε ν ο ύ ς u
)
3
+ την τοπωνυμική κατάλ. - ι α ν η ( < σλαβ. - j a n i ) , κατάλ. που

δηλώνει
Νικλίτση
Νικολούς,

τ ο ν τ ό π ο κ α τ ο ι κ ί α ς ή τα μέλη μ ι α ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς
4
σ τ ο π ρ ο κ ε ί μ ε ν ο ) ή φυλής .
η Ράχη τ η ς

( s t râx'

ts

nikulüs'

(του

Καπ.)

Ο ν ο μ α σ ί α υψώματος άγνωστο γ ι α π ο ι α α ι τ ί α .
Το τ ο π ν . π ε ρ ι φ ρ . από το κ ο ι ν ό NE ρ ά χ η , η κ α ι

το ανδρών.

Ν ι κ ο λ ο ύ . Το α ν δ ρ ώ ν . Ν ι κ ο λ ο ύ από τ ο α ρ σ . β α φ τ . Ν ι κ ο λ ή ς
5
λός
και την ανδρών, κατάλ. - ο ύ .

ή Νικο-

1. Η. Moritz, Die Zunamen b e i den b y z a n t i n i s c h e n H i s t o r i k e r n und Chroni
s t e n I 15, 26, 53.
2. Από τον τύπο Νικλίτσης πρέπει να προήλθε ο συντομευμένος τύπος Νί«λης
και Νίκλος (κατά τα Αδάμης-Αδάμος, Ανέστης-Ανέστοs, Βέργης-Βέργος κ λ π . ) ,
ο'νομα το οποίο κατά τον Βαγιαχάκο (Δ. Βαγιακάκου, "Συμ3ολτί ε ι ς τα περί
Νίκλων-Νικλιάνων της Μάνης." Αθηνά 53 [l949J179) σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι με το βαφτ.
Νικο'λαος.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
4. Vasmer 302' S t a d t m ü l l e r ,
5. Μπούτουρας 79.

Προβλη'ματα 160'Georgakas, B e i t r ä g e l i 419.
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Νιοχώρι, το

( s tu nuxór" Καλ.-Μπ.)

Ονομασίες τοποθεσιών όπου κάποτε υπήρχαν νέοι. οικισμοί
οι οποίοι για διαφόρους λόγους εγκαταλείφθηκαν. Παρά το γεγο
νός όμως ότι τα Νιοχώρια αυτά έγιναν "παλιοχώρια", ο λαός
εξακολουθεί να τα ονομάζει με την αρχική τους ονομασία. Για
το τοπν. από την Καλοτά ο Λαμπρίδης αναφέρει: "...και το
Νεοχώρι, ένεκεν επιδημίας θανατηφόρου διελύθη".
Το σύνθετο τοπν. προέρχεται από το επίθ. νέος και το
ουσ. χωριό, το.
Νίτσαινας, της

ι

( st£ nitèinas" Νεγ.)

Ονομασία λιβαδιού ΒΑ του χωριού Νεγάδες, όπου ιδιοκτη
σία της οικογ. Νίτσου.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Νiτσάινα κι αυτό από
το επών. Νίτσος και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Νίτσος από το βουλγ. HH*ÌO (συναντιέται επίσης με τον τύπο αυ
τό στα σερβοκρ. και στη γιουγκοσλάβικη Μακεδονία), το οποίο
2
είναι συγκεκομμένος ή χαϊδευτικός τύπος του βαφτ. HHKOJia .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής και το επών. Νίτσης απ' όπου
3
τα κυριών, τοπν. του Νίτση, το Νίτσι .
Νόστιμου, το Καρτέρι του

( stu kartér t nóstim" Νεγ.)

Ονομασία περιοχής από το παρατσούκλι ενός Νεγαδιώτη
κυνηγού που κυνηγούσε σ* αυτό το μέρος.
Το τοπν. περιφρ. από το κοινό NE καρτέρι, το (για τη
λ. βλ. τοπν. Γελάδια, Καρτέρι στη στα Ε.Ε.) και το παρατσού4
κλι Νόστιμος (< επιθ. νόστιμος "ωραίος, ευχάριστος" ) . Από
.
5
το παρατσούκλι και έπων. Νόστιμος .
1. Λαμπριδου, Αγαθοεργη'ματα 55.
2. Λαμψίδης 46' Malingoudis, Studien 75.
3. Georgacas-McDonald 213.
4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Αντιχάρισμα 168.
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Νούσια, η Ράχη του

( st räx' t misa* Μπάγ.)

Ονομασία γυμνού υψώματος που ήταν ιδιοκτησία κάποιου Δ.
Νούσια από τη Μπάγια που έφτιαχνε φλοκάτες.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το βαφτ. Νούσιας · Το βαφτ. Νούσιας είναι συγκεκομμένος τύπος από τα Ιω2
αννης, Γιαννουσης .
Νουτσάτικα, τα

( sta nutsâtka* Σοπ.)

Ονομασία περιοχής στην άκρη του χωριού όπου χωράφι που
είναι ιδιοκτησία της οικογ. Νουτσόπουλου.
Το τοπν. από το επίθ. νουτσάτικος κι αυτό από το επών.
Νούτσος και επιθετ. κατάλ. -άτιχος. Το επών. Νούτσος από βαφτ.
2
Νούτσος κι αυτό είναι συγκεκομμένος τύπος του Γιαννούτσος <
+ υποκορ. κατάλ. -ούτσος (< ιταλ. -uccio και -uzzo
3
<λατ. -ucius, -utius) . Το σημερινό επών. της οικογ. Νουτσό
πουλου από το Νούτσος και την υποκορ. κατάλ. -πουλος.
Γιάννης

Νούτσου, το Γιοφύρι του κυρ-

(stu γΙαίίΓ t klrnuts " Κουκ.)

Ονομασία γέφυρας και της γύρο περιοχής στη χαράδρα του
Βίκου, που κατασκευάστηκε με έξοδα του Αλέξη Νούτσου από το
Καπέσοβο.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE γιοφύρι, το
την κοινή NE τιμητική προσαγόρευση για άνδρες κυρ- (από την
4
κλητ. κύρι του κύρις < κύριος) και το επών. (και βαφτ.) Νουτσος (βλ. προηγούμενο τοπν.).

1. Μπο'γκας 1 443.
2. Σπ. Περρτί, "Εξε'λυξις του ονόματος Ιωάννης-Γιάννης-Γιάγκος εις οικογε
νειακά επίθετα." Αθηνοί 23 (1911) 450 κεξ." Τριανταφυλλίδης 16' Μπουτουρας 72.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 139-140.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Μούτσου, το Πηγάδι του

( stu byâô t nuts * Λεσν.)

Περιοχή όπου υπάρχει πηγάδι, ιδιοκτησία κάποιου Νούτσου„
Το τοπν. από το κοινό NE πηγάδι, το και το επών. Νούτσος
(βλ. προηγούμενα τοπν.).
Νταβελάτικο, το

( stu davilâtku' Λιασκ.)

Ονομασία χωραφιού και της ευρύτερης περιοχής από τον ι
διοκτήτη, κάποιον Μέκαλη, που είχε το παρατσούκλι Νταβέλης,,
Το τοπν. από το επίθ. νταβελάτικο ενν. χωράφι κι αυτό
από το παρατσούκλι Νταβέλης και την επιθετ. κατάλ. -άτικο.
Το παρατσούκλι Νταβέλης από το προσηγ. νταβέλης, λ„ που χρη
σιμοποιείται συχνά στο Ζαγόρι για να χαρακτηρίσει άνθρωπο ο
ξύθυμο και βίαιο. Συνηθισμένη είναι η φρ.: μ* γιν'κις νταβέλ*ς, δηλ. "μου επαναστάτησες, μου αυθαδίασες". Βλ. και τοπν.
Νταβέλη, η Σπηλιά του (στα Ε.Αρ.)
Ντάγγαινας, τα Κεφάλια της

( s±a k'ifâl'a ts dâg'inas ' Λιασκ«)

Τοποθεσία με μικρά υψώματα πάνω από χωράφια, ιδιοκτησία
της οικογ. Ντάγγα. Απόγονοι της οικογ. υπάρχουν σήμερα στο χω
ριό με το παραλλαγμένο όνομα Δάγγας ή Δαγγόπουλος.
Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. κεφάλι, το και το ανδρωνυμι™
κό Ντάγγαινα. Με το ουσ. κεφάλι στο Ζαγόρι και αλλού (βλ. Μη
νά, Κάσος 66) συνηθίζουν να ονομάζουν υψώματα ή βράχους που
μοιάζουν ως προς το σχήμα με κεφάλι ανθρώπου. Το ανδρών.
Ντάγγαινα από το επών. Ντάγγας (< επών. Τάγγας με τροπή του t
σε d στη συμπροφορά με το -η του άρθρου στην αιτιατ. ενικού,
βλ. και τοπν. Δαγγόπουλου, Πάντε αλ στα 3.Αρ.) και την ανδρωυ,
κατάλ. -αινα.
Νταλιάνα, η

( z daläna' Στ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε αμπέλι με βρύση. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες υπήρχε γυναίκα, ιδιοκτήτρια του αμπελιού
που την έλεγαν Νταλιάνα.
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Το κύριο όνομα Νταλιάνα 6ε συναντιέται ως βαφτιστικό.
Γι'αυτό νομίζω ότι το τοπν. πρέπει φυσικά να χαρακτηριστεί
κυριών, αλλά από το επών. Νταλιάνας κι αυτό από το προσηγ.
νταλιάνα, η λέξη με την οποία χαρακτηρίζουν στο Ζαγόρι την
όμορφη γυναίκα. Η αλλαγή του γένους στην εκφορά του τοπν.
αναλογικά προς το γένος της λ. βρύση.
Το προσηγ. νταλιάνα, η από το κοινό NE νταλιάνα, το
ο
"είδος διχτύου" (< τουρκ. dalyan "μεγάλο δίχτυ ψαριών")
και τη μεγεθ. κατάλ. -α . Η έννοια "ωραίος, ευπαρουσίαστος"
προέρχεται από τη σημασιολογική εξέλιξη: "δίχτυ" -»-"αυτός
που αιχμαλωτίζει, γοητεύει" -> "γυναίκα ωραία, ευπαρουσίαστη".
Η λ. ως προσηγ. στα αλβ. dajlan-i και dailànë "ιχθυ3
οτροφειο" και στα αρομ. dailean, -na "ωραίος, ευπαρουσίαστος" .
Πβ. επίσης επών. Νταλιάνης ( < νταλιάνι, το) και τα
τοπν. Νταλιάνη, του και Νταλιάνι, το ( Ολυμπία, Πυλία) .
Ντάνας, της

(sts dânas' Νεγ.)

Τοποθεσία στην κορυφή του υψώματος του Αι-Γιάννη, όπου
υπήρχε χωράφι, ιδιοκτησία κάποιας Ντάνας.
Κυριών, τοπν. από το θηλ. βαφτ. Ντάνα που προέρχεται από
τον τύπο Τάνα με τροπή του αρχικού t σε d εξαιτίας της συμπροφοράς του με το n του θηλ. άρθρου στην αιτιατ. ενικού.
Το βαφτ. Τάνα είναι συγκεκομμένος τύπος του θηλ. βαφτ. Σουλτάνα . Τόσο από τον τύπο Τάνα όσο και από τον Ντάνα έχουμε
Q

αντίστοιχα μήτρων, επών. Τάνας και Ντάνας .
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. ' Heuser-§evket 126.
3. Meyer, EW alb. Spr. 59.
4. Papahagi 457.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Georgacas-McDonald 214.
7. Μποΰτουρας 115.
8. ΟΤΕ Αθ. ' συμφωνά με τον Τριανταφυλλίδη (σελ.72) το επών. Ντάνας προέρ
χεται απο' το τουρκ. (lana "μοσχάρι".
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Νταρίλα, η

( sn darila" Τσερβ.)

Ονομασία τοποθεσίας κοντά στη θέση Καλύβια όπου υπήρχαν
χωράφια με καλλιέργειες δημητριακών και ιδιαίτερα καλαμποκιού.
Το τοπν. προέρχεται μάλλον από το προσηγ. νταρύ, το "το
1
2
φυτό σοργο, η δουρα" (< τουρκ. d a n ) , φυτό που είναι γνωστό
και με τα ονόματα: λυανοκαλάμποκο, καλαμπόκι ή αραποσίταρο ,
4
και την καταλ. -ιλα . Η κατάλ. -ίλα έχει τοπική σημασία και
δηλώνει τον τόπο όπου υπάρχει ένα φυτό σε μεγάλη ποσότητα.Για
την κατάλ. βλ. και τοπν. Μπουΐλα, η (στα Ε.Ε.).
Νταρντακουλάτικα, τα

( sta dardaklâtka" Τζ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν το σπίτι και τα χωράφια της οικογ.
Νταρντακόύλη.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. νταρντακουλάτικος κι αυ
τό από το επών. Νταρντακούλης και την επιθετ. κατάλ. -άτικος.
Το επών. Νταρντακούλης είναι αδύνατο να προέρχεται από
5
σύνθεση έπων. + βαφτ., δηλ. του έπων. Ντάρδας και του βαφτ.
Κούλης (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.), αφού τα σύνθετα επών. ακολουθούν
τη σειρά βαφτ. + επών. και όχι αντίστροφα.
Γι' αυτό πιστεύω ότι το επών. προέρχεται από σύνθεση
τοπν. + κύριο όνομα (βαφτ. ή επών.), δηλ. από τοπν. Ντάρδα, η
(< αλβ. dardhë-a "η αχλαδιά/') + κύριο όνομα (βαφτ. ή επών.)
Κούλη: του Ντάρδα Κούλη (η ίδια σύνθεση παρατηρείται στα αρ
βανίτικα τοπν. της Πελοποννήσου: π.χ. του Ντάρδα Γκιόνη "η
αχλαδιά του Γκιόνη", του Ντάρδα Μουσταφά, του Ντάρδα Σταμάτη
1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Steuerwald 203.
3. Γεννάδιος 816.
Μ-. Η κατάλ. -ίλα ίσως σχετίζεται με την -η'λας με την οποία σχηματίζονται
φυτών, τοπν., όπως: Αρήλαε, Δαφνηλας κλπ. (βλ. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ.
50-51.),
5. ΟΤΕ Αθ.
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κλπ. ), απ' όπου και επών. Νταρδακούλης και με αφομοίωση
(d - 6 > d - d ) Νταρντακούλης. Βλ. και τοπν. Νταλαγιώργη,
του (στα S.Αλ.).
Ντέματα, τα

( sta démata" Καπ.)

Ονομασία περιοχής σε μικρή χαράδρα. Οι χωριανοί δε θυ
μούνται την αιτία που οδήγησε στην ονομασία του τόπου.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ντέμα, το (και ντέσιμο, το)"κάθε νευρική εκδήλωση με παραλήρημα" το ντέμα α2
ποδίδεται σε εξωτικά, μάγια κ.τ.τ.//το μπλέξιμο" κι αυτό εί
ναι μεταρρηματικό ουσ. από το ρ. νάένω "μπλέκω, βρίσκω τον
3
4
μπελά μου" < δένω (με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου )< αρχ. δέω
"με μαγικές πράξεις προσπαθώ να αποτρέψω τη συνεύρεση, ιδίως
νεόνυμφων" .
5
Βλ. και τοπν. Ντέματα, τα από την Ολυμπία .
Ντινοχρόνη, το Προσήλιο του

( stu prusil'ü

t αΐηυνχτόη'Τσερβ. )

Ονομασία προσήλιου χωραφιού που ήταν ιδιοκτησία της οικο
γένειας Ντινοχρόνη.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθ. προσήλιο (κατά παράλειψη
του ουσ. χωράφι) και το επών. Ντινοχρόνης· Το επών. σύνθετο
από το βαφτ. Ντίνος (συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Κωνσταντί
νος) και το επών. Χρόνης (< βαφτ. Χρόνης).
Ντιχαλά, του ( ζ αίχβΐά' Νεγ.)
Χωράφι στους πρόποδες του υψώματος Τσούκα, ιδιοκτησία της
1. Georgacas-McDonald

299.

2 . Μπο'γκας 2 1 6 0 .

3. Μπόγχας 1 267, 2 235' Ό χ ι σωστή χατά τη γνώμη μας η ετυμολογία του
Μπο'γχα από το ρ. εντυχαίνω.
4. Βλ. Φ. Κουχουλέ, "Περυ τηε αναπτύξεως ερρινου εν τη νεωτέρα Ελληνική·"
Αθηνά 49 (1939) 100 χεξ.
5. Georgacas- McDonald 215.
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οικογ. Ντιχαλά.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ντιχαλάς KL αυτό από το
Ηπειρωτ. ντιχάλα, η "η διχάλα, η φούρκα" και την επαγγελμα
τική κατάλ. -άς. Το Ηπειρωτ. ντιχάλα από το κοινό NE διχάλα
με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου πριν από το δ. Πβ. και τοπν. Ντί2
χαλά, τα (Καρδίτσα) .
Απο το προσηγ. διχάλα, η και έπων. Διχάλας 3.
Ντούλα, το Καρτέρι του

( stu kartér t dula* Στ.)

Ονομασία περιοχής που οφείλει το όνομα της σε κάποιον
κτηνοτρόφο Ντούλα από τη γειτονική Καμίνια που κυνηγούσε σ'
αυτό το μέρος.
Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. καρτέρι, το (βλ. τοπν. Γε
λάδια, Καρτέρι στη, στα Ε.Ε.) και το επών. Ντούλας. Το επών.
4
Ντούλας από το βαφτ. Ντούλας που είναι συγκεκομμένος τύπος
του βαφτ. Κουσταντούλλας κι αυτό από το βαφτ. Κωνσταντίνος
5
και τη μεγεθ. κατάλ. -ούλλας . Η ύπαρΕη αρσ. βαφτ. Ντούλας
αποκλείει το χαρακτηρισμό του έπων. ως μήτρων, από το θηλ.
υποκορ. βαφτ. Κωνσταντούλα, όπως και την προέλευση του από
το τουρκ. dui "χήρος, Χήρα", όπως υποστηρίζει ο Τριανταφυλ
λίδης .
Ντούσιως το Αλώνι, της

( sts duäus t alón" Τζ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπήρχε ιδιόκτητο αλώνι της οικογ.
Ντούσια.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE αλώνι, το και το ανδρών.
Ντούσιω το οποίο προέρχεται από το επών. Ντούσιας και την
7
ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών. Ντούσιας από το αρχ. βουλγ. duéa
1. Mit όγκοι ε 2 160.
2. Φ. Κουκουλέ, "Περί' αναπτύξεως ερρόνου εν τη νεωτε'ρα Ελληνυκη. "Αθηνά
1+9 (1939) 101.
3. Αντιχάρισμα 171.
4. Μπόγκας 1 443, 451* Μποΰτουρας 74.
5. Μηνά, Μεγέθυνση 166.
6. Τρυανταφυλλύδης 72.
7. Georgacas-McDonald 216.
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"η ψυχή" (βουλγ. dusa "η ψυχή, η αναπνοή", σερβοκρ. dusa
"η ψυχή", σλοβ. duâa κλπ.) .
Πβ. και τα σλαβ. κύρια ονόματα Duäilo ( Βοσνία, Κροατ.
-Σερβ.), Dusilovic' (12.-13.αι.), βουλγ. Duéil, ρωσ. Dusilbco
(13. αι. ), DuSila (12. αι. ) , όπως και τα τοπν. Ντούσια
"βουνό της Τριφυλίας", Ντούσια "τοπν. στην Ανδρίτσαινα", στου
2
Ντούσια την Πλευρά .
( zd galiva ts dütsinas' Νεγ.)

Ντούτσαινας, η Καλύβα της

Τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχε καλύβα και χωράφι της οικογ.
Ντούτση.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE καλύβα, η
και το ανδρών. Ντούτσαινα κι αυτό από το επών. Ντούτσης και
την ανδρών, κατάλ. -cuva. Το επών. Ντούτσης προέρχεται από το
σλαβ. tuoi "ο μπρούτζος" < τουρκ. tunc "το ίδιο", απ' όπου το
3

"

αλβ. tuo και τα αρομ. tuciu, tun§e, tun§iu "ο μπρούτζος//κρά4
μα με βάση τον μπρούτζο//ο κίτρινος" . Η τροπή του αρχικού t
σε d εξαιτίας της συμπροφοράς με το n του άρθρου στην αιτια
τική .
Ντουτσκάτίκα, τα

( sta dutskâtka- Μπάγ.)

Περιοχή όπου κτήματα της οικογ. Ντούτσκου.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. ντουτσκάτι-κος κι αυτό
από το επών. Ντούτσκος και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. Το
5
επώνυμο Ντούτσκος από το Ντούσκος (κι αυτό από το Ηπειρωτ.
ντούσκο, το "η βαλανιδιά", βλ. τοπν. Ντούσκα, τα στα Ε.Αλ.)
με τροπή του s σε ts.
1. Berneker 239.
2. Malingoudis, Studien 36, στο λ. DuSilja.
3. Miklosich 364' Steuerwald 953.
4. Papahagi 1200, 1203.
5. OTE Αθ.
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Ντρίτσαινας, της

( sts drit^inas' Ντρ.)

Ενν. το χωράφι, που ήταν ιδιοκτησία της οικογ. Ντρίτσου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Ντρίτσαινα HL αυτό
από το επών. Ντρίτσος και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών.
Ντρίτσος από το βαφτ. Ντρίτσος κι αυτό από το Αντρίτσος ( <
2
Αντρέας + υποκορ. κατάλ, -ίτσος) με αφαίρεση στη συμπροφορά
του α- σε φράσεις όπως: τα Αντριτσόπουλα "τα παιδιά του Αντρίτσου" > τα Ντριτσόπουλα κλπ.
3
Πβ. και τοπν. η Αακκιά του Ντριτση απο τη Λάκκα Σούλι .
Ντρούτσου, η Τρύπα του

( sn dripa t drüt£' Τσερβ.)

Ονομασία σπηλιάς όπου κατέφευγε σε περίοδο κακοκαιρίας
κάποιος κτηνοτρόφος Ντρούτσος με τα πρόβατα του.
Το περιςορ. τοπν. από το κοινό NE τρύπα, η "σπηλιά" και
το βαφτ. Ντρούτσος κι αυτό από το Αντρούτσος (< Αντρέας +
υποκορ. κατάλ. -ούτσος ) με αφαίρεση του α- στη συμπροφορά
(βλ. τοπν. Ντρίτσαι,νας, της στα Ε.Ε.).
Νύφης, η Μπουστιρή της

( zd buStiri ts nifs' Βίτσ.)

Ονομασία βαράθρου στη θέση Βουνό, προς την κατεύθυνση
της τοποθεσίας Σταυρός, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,κάποια νύφη,
ενώ όργωνε το χωράει με το "ζευγάρι" της,παρασύρθηκε από τα εξαγρι
ωμένα βόδια της (τα κυνηγούσε μια βοϊδόμυγα που στο Ζαγόρι είναι
γνωστή με το όνομα ντάβανος) κ έπεσαν,βόδια και νύφη ιιαςί, μέσα στο
5
βάραθρο .
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το ουσ. νύφη, η και το
Ηπειρωτ. προσηγ. μπουστιρή, η (βλ. για τη λ. στο τοπν. Μπου
στιρή, στα Ε.Ε.). Βλ. και το ταυτόσημο τοπν. Νιβιάστας, η
Σπέρα της (στα Ξ.Αρ.).
1. Μπουτουρας 58.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 139.
3. Μαρκόπουλος 450.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 139-140.
5. Σάρρου, Βίτσα 199.
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Νώντα, το Καρτέρι του

( stu kartér t nónda" Mov.)

Τοποθεσία όπου συνήθιζε να κυνηγάει κάποιος Μονοδεντρίτης κυνηγός Νώντας.
Το τοπν. από το ουσ. καρτέρι, το (βλ. Γελάδια, το Καρτέ
ρι στη

στα Ε.Ε.) και το βαφτ. Νώντας που είναι συγκεκομμένος

τύπος του βαφτ. Επαμεινώντας .

Ξανθή, του

( st ksanöi" Νεγ.)

Τοποθεσία μέσα στο χωριό, όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι
της οικογ. Ξανθή.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ξανθής, το οποίο,
2
σύμφωνα με τον Ανδριώτη είναι μήτρων, από το θηλ. βαφτ. Ξαν
θή. Το θηλ. βαφτ. Ξανθή δε νομίζω ότι προέρχεται από το επίθ.
Εανθή , αλλά ότι είναι συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Ξανθίππη .
Ξανοίγματα, τα

( sta ksaniYmata' Π.Σ.)

Ονομασία θέσης με χωράφια.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. ξάνοιγμα, το "το τμή
μα του δάσους που έχει απαλλαγεί από την άγρια δασική βλάστη5
ση με σκοπό να καλλιεργηθεί" . Η λ. συνώνυμη του ουσ. ξεχέρσωμα. Το ουσ. ξάνοιγμα, το μεταρρηματικό ουσ. του Ηπειρωτ. ρ.
1. Μποΰτουρας 38.
2. Αντιχάρισμα 195.
3. Μποΰτουρας 157.
4. Pape-Benseler, Wörterbuch der griech. Eigennamen 1025' αξίζει να ση
μειωθεί εδώ η τάση των Ζαγορη'σιων να δίνουν αρχαία ονο'ματα ως βαφτιστι
κά κοντά στα χριστιανικά. Αυτό πρέπει να αποδοθεί η' στην ανώτερη μόρφω
ση που είχαν οι Ζαγορη'σιοι κατά τους περασμε'νους αιώνες η' πρέπει να θεω
ρηθεί σαν αντίδραση στη θεωρία "περί σλαβικη'ς καταγωγη'ς των Ελλήνων". Έ ται ενδεικτικά αναφε'ρω, απο' το άμεσο οικογενειακό' μου περιβάλλον, τα ε'ξι
παιδιά του παππού μου είχαν τα ονο'ματα: Ερασμία, Ουρανία, Ειρη'νη, Ευάγ
γελος και Αριστομε'νης, Μιχαήλ και Κίμων, Φώτιος και Σο'λων.
5. Π. Γρίσπου, "Δασική' Λαογραφία." HE 20(1971) 75.
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ξανοίγω "ούτως ε ι ς την Ή π ε ι ρ ο ν όταν κατά το πρώτον οργώ,.Ι
νουν χερσοτοπον
Ξενοφώντα, του ( st ksinufónda' Λιασκ.)
Ονομασία χωραφιού και της ευρύτερης περιοχής από το
όνομα του ιδιοκτήτη του.
Το τοπν. κυριών, από το βαφτ. Ξενοφώντας.
Ξέρξου, ο θρόνος του

( stu ôronu t ksérksu* Διασκ.)

Ύψωμα πάνω από το χωριό. Η ονομασία του οφείλεται στο
ότι ένας ελαφρόμυαλος Λιασκοβετσινός ανέβαινε στον μεγάλο
βράχο που βρίσκεται στην κορυφή και ισχυριζόταν πως είναι ο
Ξέρξης.
Το περιφρ. τοπν. από το ουσ. θρόνος, ο και το κύριο ό
νομα Ξέρξης. Αξιοσημείωτη η γεν. Ξέρξου από επίδραση της σχο
λικής γλώσσας.
Ξερόβρυση, η

( zd gsiróvris* Μπάγ.)

Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε βρύση της οποίας το νερό
έχει από χρόνια στερέψει.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. ξερός και το ουσ. βρύση, η.
Ξερόλιμνες, οι

( sts ksirólimnis* Φλ.)

Τοποθεσία πάνω στο ύφωμα της Τσουκαρόσιας, όπου σε μεγά
λες κοιλότητες σαν κρατήρες ηφαιστείου συγκεντρώνονται κατά
τους χειμερινούς μήνες τα νερά από τη βροχή και από το λειώσιμο του χιονιού, τα οποία σιγά-σιγά απορροφούνται και οι "λίμνες:ι
το καλοκαίρι ξεραίνονται.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. ξερός και το ουσ. λίμνη, η.
Ξερόλούτσα, η

( zd gsirólutsa' Καβ.-Τσερν.)

Περιοχές όπου υπάρχουν φυσικές κοιλότητες, που,ενώ κατά τη
διάρκεια του χειμώνα μαζεύουν νερό, στεγνώνουν και ξεραίνονται
1. Μπογκας 1 272.
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κατά τους θερινούς μήνες.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. ξερός και το ουσ. λούτσα,
η (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.).
Ξεροπόταμο, το

( stu ksirupótamu" Βίτσ.-Κουκ.-Μπάγ.-Σοπ.)

Ονομασία του ποταμού που ξεκινάει από την περιοχή του
χωριού Σοποτσέλι και,κυλώντας στο βάθος της χαράδρας του Βί
κου ανάμεσα από τα χωριά Κουκούλι Μπάγια και Βίτσα r φθά
νει μέχρι τις κύριες πηγές του Βοϊδομάτη στη θέση Γγαστρωμένη.
Αυτό το τμήμα του ποταμού από το Σοποτσέλι μέχρι τη Γγαστρω
μένη τροφοδοτείται από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη με τα
νερά από τις βροχές και το λειώσιμο του χιονιού, ενώ στη διάρ
κεια του καλοκαιριού στερεύει και ξηραίνεται.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. ξερός και το ουσ. ποτάμι,
το (και-πόταμο στη σύνθεση). Πβ. και επών. Ξηροπόταμος (Σιράκο Ιωανν.).
Ξινού, ο Λύκος του

( stu liku t ksnü* Καμν.)

Τοποθεσία μέσα στο δάσος όπου κάποιος κυνηγός Κυρκόπουλος από το χωριό Καμνιά, που είχε το παρατσούκλι Ηινός, είχε
σκοτώσει έναν μεγάλο λύκο.
Το περιφρ. τοπν. από το ουσ. λύκος, ο και το παρατσούκλι
Ξινός (< επίθ. ξινός). Το παρατσούκλι και ως επώνυμο .
Ξυλογέφυρο, το

( stu ksluYëfiru" Νεγ.)

Ξύλινο γεφύρι στη θέση Αμπέλια απ' όπου και η ονομασία
της περιοχής.
Το τοπν. σύνθετο από τα ουσ. ξύλο, το + γεφύρι, το (και
-γέφυρο στη σύνθεση).
Βυράφη, του

( st ksirâf" Λ,-Σκ.)

Τοποθεσίες όπου υπήρχαν κτήματα των οικογενειών
1. Αντιχάρισμα 166.

Ξυράφη.
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Το τοπν. του Σκαμνελίου συνηθίζεται και με τον τύπο sta ksirafàtka.
Κυριών, τοπν. από το επών. Ξυράφης κι αυτό από το προσηγ.
ξυράφι, το. Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. με τους τύπους cusurafe και xurafe.
Βυστρίλα, η

( zd gsistrila' Boß.-Τσερν.)

Ονομασία ρέματος όπου υπήρχαν 4-5 βλάχικα καλύβια.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. *£υστρίλα, το οποίο είναι
μεταρρηματικό ουσ. από το ρ. ξυστρίζω "ξαίνω το τρίχωμα των
2
ζωών με το ξυστρί" σύμφωνα με τα σαπίζω-σαπίλα, μαυρίζω-μαυ3
ρίλα, κοκκινίζω-κοκκινίλα κλπ. . Από την ενέργεια πήρε το ό
νομα και ο τόπος όπου αυτή γίνεται.
4
Πβ. και έπων. Ξυστρης (< Μυστρί) και τοπν. Ξυστρί, το
5
(Ολυμπία) .
Ξωθκιονέρι, το

( stu ksuöküner" Βίτσ.-Πάπ.)

Ονομασία πηγής στο Βίκο, όπου, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη
έμεναν οι ξωθιές, οι νεράιδες (Βίτσ.)" τοποθεσία όπου υπάρχει
πηγή, στη δεξιά όχθη του Βοϊδομάτη (Πάπ.).
Και τα δύο τοπν. συνδέονται με λαϊκές δοξασίες σύμφωνα
με τις οποίες το νερό των πηγών έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Έτσι στη Βίτσα μεταφέρουν το νερό άφωνοι ("αμίλητο νερό")
για τη θεραπεία των ασθενών . Στο Πάπιγκο πίστευαν πως πίνον
τας νερό από τη πηγή αυτή κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς θε7
ραπεύονταν από διάφορες αρρώστιες και ιδιαίτερα απο νευροπάθειες .
1. Papahagi 422, 1287.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Φιλη'ντα, Γλωσσογν. III 102-103.
4. Αντιχάρισμα 174.
5. Georgacas-McDonald 219.
6. Σάρρου, Βίτσα 200.
7. Λαζαρίδης, Ονομαστές βρύσες 40' Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 26.
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Το τοπν. είναι σύνθετο από το ουσ. ϋωθκιά (< ξωτ'κιά
με ανομοίωση ως προς τη διάρκεια, < εξωτ-ικιά) και το ουσ.
νερό, το ( και -νέρι στη σύνθεση' πβ. απονέρι, κρυονέρι.,
βρομονέρι κλπ·).
Οβριόλακκος, ο

( stun uvriólaku' Μακρ.-Σκ.-Τσεπ.)

Τοποθεσία στο σύνορο των χωριών Μακρινή, Σκαμνέλι και
Τσεπέλοβο, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,δύο κάτοικοι του
χωριού Μακρινή σκότωσαν, λήστεψαν και έθαψαν έναν εβραίο έ
μπορο .
Το τοπν. είναι σύνθετο από τον κοινό NE τύπο Οβριός του
2
εθν. Εβραίος και το ουσ. λάκκος, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.). Το
τοπν. θα μπορούσε επίσης να προέρχεται από το : οβρυόλακκος
( < βρύον + λάκκος), δηλ. "ο λάκκος με τα βρύα", με πρόθεση
του ο στη συνεκφορά με τα αρσεν. άρθρο. Η ύπαρξη όμως της
παράδοσης μας κάνει επιφυλακτικούς στο να αποδεχτούμε τη β'
αυτή ετυμολογία .
Οικονομίδη η Μπλαντίτσα, του

( st kunumiô d ΙοΙ^ηαΙτ^α'Καμν. )

Ονομασία χωραφιού, ιδιοκτησία κάποιου Οικονομίδη, όπου
υπήρχε ένα είδος βαλανιδιάς, που είναι γνωστή στο Ζαγόρι με
το όνομα μπλαντίτσα.
Το τοπν. περιφρ. από το επών. Οικονομίδης (< επών.Οικο
νόμου + πατρων. κατάλ. -ίοης) και το ουσ. μπλαντίτσα, η "πλα
τύφυλλη βαλανιδιά" (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Οικονόμου, του

( zd kunóm' Τσεπ.)

Ονομασία βρύσης μέσα στο χωριό, στη συνοικία Γαρδίκι.
1. Πβ. χαι Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. ξωθιά.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Ας μη μας διαφεύγει ωστόσο το γεγονός ο'τι συχνά οι σχετικε'ς παραδο'σεις
που δικαιολογούν την ονομασία ενο'ς τόπου, δημιουργούνται εκ των υστε'ρων.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Οικονόμου κι αυτό
από το εκκλησιαστικό αξίωμα οι-κονόμος "αυτός που βοηθάει τον
αρχιερέα και φροντίζει τα κτήματα της εκκλησίας" με αλλαγή
του γένους του έπων. αναλογικά προς το γένος της λ. βρύση, η.
Οξιά, η

( stn ukëà" Ι.-Μον.-Πέτρ.-Τζ.-Τσερν.)

Τοποθεσία με οξιές (Ι.) θέση στην κορυφή της χαράδρας
του Βίκου (Μον.)" ονομασία βρύσης απ' όπου αρχίζει δάσος με
οξιές (Πέτρ.)' δάση με οξιές (Τζ.-Τσερν.).
Φυτών. τοπν. από το κοινό NE οξι,ά, η.
Οξιός, ο

( stun ukéó" Δόλ.)

Ονομασία δάσους με βαλανιδιές.
Το τοπν. φυτών, από τη λ. οξός, ο "φυτόν φυόμενον επί
2
της δρυός και άλλων δένδρων" κι αυτό από το ουσ. ϋξός, ο
με τροπή του i σε ο μετά από συναίρεση του άρθρου (ο) με το
3
αρχικό L- της λ. υξός . Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Ορφάνόρος, το

( stu urfanóru" Βραδ.)

Ονομασία χωματόλοφου που έρχεται σε αντίθεση με τα βρα
χώδη υψώματα που βρίσκονται γύρο από το χωριό Βραδέτο.
Το τοπν. σύνθετο από το επιθ. ορφανός "ο στερούμενος, ο
εστερημένος" (πβ. και επών. Ορφανός) και το ουσ. ορός, το.
Ουχώ, η

( stn ιιχό* Νεγ. ) - Ουχούδες, οι

(sts uxuôis' Φρ.)

Πρόκειται για την ίδια τοποθεσία που στους Νεγάδες συ
νηθίζεται στον ενικό, ενώ στους Φραγκάδες στον πληθυντικό.
Στην τοποθεσία υπήρχαν παλιότερα χωράφια και αμπέλια τα οποία
έχουν εγκαταλειφθεί και σήμερα ο τόπος είναι δασωμένος. Η

1. Τριανταφυλλίδης 47.
2. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ. ιξο'ς.
3. Στην περίπτωση αυτή' υπερισχύει το ο , αφού αρθρώνεται πιο πίσω απο'
το i.
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ονομασία που οφείλεται στην εδαφολογική διαμόρφωση του τόπου
που δημιουργεί αντίλαλο.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ηχώ, η με τροπή του
i σε u κοντά στο υπερωικό x . 0 πληθυντικός σχηματίζεται πε
ρί τοσσύλαβος σε -ούδες σύμφωνα με τα αλεπού, μαϊμού κλπ.
Παγουνίτση, ο Λάκκος, του (stu lâku t ρ3γιιηίΐ^*Δρ. )
Ονομασία μικρής χαράδρας. Η αιτία της ονομασίας είναι άγνω
στη.
, Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το ουσ. λάκ
κος, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. *Παγουνίτσης. Το επών.
*Παγουνίτσης προέρχεται από το επών. Παγούνης (βλ. επόμ. τοπν.)
και την υποκορ.κατάλ.-ίτσης η οποία ήδη στο Μεσαίωνα είχε γίνει
παραγωγική προσηγορικών (πηδηματίτσιν, τυρίτσιν κλπ.) και αργό
τερα χρησιμοποιήθηκε για το σχηματισμό κυρίων ονομάτων και επω2
νυμών .
Παγούνως, της ( sts ρ3γύηυ.3* Δρ.)
Ενν. ο λάκκος. Ονομασία τοποθεσίας με μικρή χαράδρα, όπου,
σύμφωνα με την παράδοση, είχε παγώσει μια γυναίκα.
Δε νομίζουμε πως είναι σωστός ο συσχετισμός του τοπν. με
το ρήμα παγώνω. Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το ανδρων. Παγούνω και αυτό απο το έπων. Παγουνης 3 και την ανδρών.
κατάλ. -ω. Το επών. Παγούνης δεν μπορεί να προέρχεται από το

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.

2.

Zaimov - Θαβώρης

3.

Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωρίο' Αρτσυστα.

51.
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ρ. παγώνω (σύμφωνα με τα πολλά επών. από ρήματα, όπως π.χ. Ασηνιώνης, Βουλώνης κλπ. ) ούτε από το ουσ. παγώνι, το (πβ. και
επών. Παγώνης 2)γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τονισμένο ό
3
που δε θα μπορούσε να τραπει σε u .
Γι'αυτό πιστεύουμε πως το επώνυμο Παγούνης πρέπει να απο4
δοθεί στο αρομ. päun "το παγώνι"(<λατ.ρανο, -onis) με ανάπτυξη ·
φθόγγου γ από επίδραση του ταυτόσημου ελλην. παγώνι,το .
Πα,ϊπούλη, του

(st pàipul

Πέτρ.)

Τοποθεσία με χωράφια γύρο
από
εκκλησία όπου παλιότερα
υπήρχε μοναστήρι. Η ονομασία του τόπου,σύμφωνα με την παράδοση,
προέρχεται από τη φράση "πάει το πουλί" που έλεγαν οι κυνηγοί
καθώς τα πουλιά που καθόταν στα μεγάλα δέντρα της εκκλησιάς έ
φευγαν και πήγαιναν ιστό απέναντι ύψωμα.
Το τοπν. ή κυριών, από το επών. Παππούλης (πβ. τοπν. Παπ
ί
πούλες, οι στα Ξ.Ξ.) ή από το προσηγ. παππούλης "ο γέρων ιερεύς"'
με ανάπτυξη ενός i που οφείλεται στην απλο'ι'κή λαϊκή ετυμολόγηση του τοπν. από τη φρ. "πάει το πουλί". Η ονομασία του τόπου
προέρχεται μάλλον από κάποιον καλόγερο "παππούλη", του παλιού
μοναστηριού που είχε χωράφια κοντά στο μοναστήρι.

1. Ανδριώτη , Συμβολή 396.
2. Αντπ,χάρι,σμα

173.

3. Υπάρχουν, (ουσικά, παραδείγματα τροπής ό (=ώ) σε ύ εξαιτίας των κλειστών
γειτονικών φθόγγων: π.χ. σάπων-σαπουνι(ο)ν-σαπουνυ, κώδων- κουδούνι(ο)νκουδούνι κλπ.), αλλά στην περίπτωση μας ούτε τύπος ρήματοςΛπαγούνω(=παγώνω) ούτε τύπος ουσ. *παγουνι (=παγώνι) υπάρχει.
*4. Papahagi 965.
5. Δημητράκου,Λεξ. στη λ.
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notAtó., τα

( sta pala" Μαν. )

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. από το επίθ. παλιός κατά παράλειψη του ουσ. αμπέ
λια, τα.
Παλιάμπελο, το (stu pal'âmbilu'
Στ.)- Παλιάμπελα, τα (sta
pal'âmbila * A.M. - Βίτσ. - Βιτσκ. - Καβ. - Μπάγ.- Νεγ. - Ντρ.Ντ. -Κ.Σ.- Φλ.).
Με το τοπν. χαρακτηρίζονται τοποθεσίες όπου υπήρχαν σε πα
λιότερα χρόνια απμελότοποι.
Τα τοπν. είναι σύνθετα με α' συνθετ. το επίθ. παλιός και β'
συνθετ. το ουσ. αμπέλι με ανέβασμα του τόνου στη σύνθεση. Η ονο
μασία των αμπελότοπων δόθηκε σε αντιδιαστολή προς τα τοπν. Αμπέ
λια, τα, τοπν. τα οποία είτε υπάρχουν και σήμερα (Νεγ.-Φλ.) είτε
υπήρξαν παλιότερα και δε χρησιμοποιούνται σήμερα (A.M. - Βίτσ.Καβ. - Μπάγ.- Κ.Σ.).
Σε ορισμένα τοπν. (Στ.- Βιτσκ.- Ντρ. - Ντ.) το επίθετο πα
λιός ως α'συνθετικό δηλώνει ποιότητα, με την έννοια "φτωχό","α
μπέλι που δεν αποδίδει", και όχι παλαιότητα.
Παλιογέφυρο, το (stu païuy'éfru' Αρτσ.-Τσεπ.)
Τοποθεσία στο Βο'ι'δομάτη όπου στη δεξιά βραχώδη όχθη σώζον
ται η βάση και ένα μικρό τόξο γέφυρας που παρασύρθηκε από τα ορ
μητικά νερά του ποταμού. Το γεφύρι που εξυπηρετούσε την επικοινω
νία του Βιτσικού με το Πάπιγκο είχε κτιστεί σύμφωνα με τον
Λαμπρίδη το 1817 (Αρτσ.) * ονομασία θέσης στην ευρύτερη περιοχή Στενά,

1. Ιω. Λοψπρΰδου, Περί, των εν Ηπειρω Αγαθόεργημάτων, μέρος Α', εν Αθήναις
1880, 150.
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μέσα στη χαράδρα, του Βίκοι;,όπου υπάρχει γεφύρι ανάμεσα σε δύο
κατακόρυφα βραχο'ΐδη υψοόματα. Η πρόσβαση στσ γεφύρι από τη δεξιά
πλευρά γίνεται μέσα από ένα τούνελ λαξευμένο μέσα στο βράχο και
σκεπασμένο,με ασβεστοκονίαμα.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. γεφύρι,το
(και -^écpupo στη σύνθεση) .

Παλιοκαλύβα, η

(zd

balükaliva" A.M.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια όπου σώζονται τα ερείπια ενός
κτίσματος.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. κα
λύβα, η .
Παλιοκάλυβα, τα

(sta

païukâl'va' Μεσ.-Κ.Σ.)

Τοποθεσίες με εγκαταλειμμένες πέτρινες αγροτικές καλύβες
που χρησίμευαν για την αποθήκευση των προϊόντων και των αγροτι
κών εργαλείων.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. κα
λύβι, το με ανέβασμα του τόνου στη σύνθεση.
Παλιοχαμινιά, η

(zd balükamna*

Καμν.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε άλλοτε το χωριό Καμίνια
(βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) Η αρχική θέση είχε εγκαταλειφθεί,για
τί, σύμφωνα με την παράδοση, είχε πέσει επιδημία χολέρας.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και τοπν. Καμίνια
η·
Παλιοκαρυά, η

(zd bal'uka^'â"

Δρ.-Ι.-Τ ζ.)

Περιοχή όπου υπήρχε καρυδιά χτυπημένη από κεραυνό (Δρ.)"ονο
μασία θέσης, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε παλιός
οικι
σμός (Ι.)"θέση μέσα στην ευρύτερη περιοχή Καννάβια, όπου υπήρχε
καρυδιά που ξεράθηκε (Τζ.).
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Το τοτιν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. καρυά,η
( < αρχ. καρύα, η ) .
Παλιόκαστρο, το (stu pal'ókastru' Καπ.)- Παλιόκαστρα, τα
(sta pal 'ókastra' Τσερβ.).
Ονομασία οχυρής τοποθεσίας ανάμεσα από τις θέσεις Γραδέτσικαι Γραδίστα, την οποία είχε αξιώσει από τους Καπεσοβίτες
ο Αλή-πασάς για να χτίσει εκεί το ερημητήριό του (Καπ.)'τοπο
θεσία με χωράφια κοντά στον σημερινό συνοικισμό Καλμπάκι,όπου
υπάρχουν υπολείμματα αρχαίου κάστρου (Τσερβ).
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ.κά
στρο, το. Ο πληθ. του τοπν. από το Τσερβάρι αναλογικά προς τον
πληθ. χωράφια" πβ. και τη φρ. "éx's pal'ókastru;", δηλ. "έχεις χωρά
φι στη θέση Παλιόκαστρο;".
Παλιόκηποι, οι (sts pal 'ók'ip^s4 Κουκ. )
Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν ποτιστικοί κήποι που σήμε
ρα έχουν εγκαταλειφθεί.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. κή
πος , ο.
Παλιοκκλήσι, το (stu pal'uklis· I.)
Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών Ι
τέα και Δεμάτι, όπου υπάρχει παλιά εκκλησία του Αγίου Κων/νου.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ.
εκκλησία που ως β'συνθετικό τελειώνει σε -ι (πβ. δουλειά - με-

1. HE 10 (1961) 485.
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ρ ο δ ο ύ λ ι , μέρα - χασομέρι

κλπ.) .

Πάλιοκόπρι , το ( s t u p a l ' u k ó p r '

Ι .-Καβ.-Πέτρ. )

Ονομασία θέσεων όπου υπήρχαν π α λ ι έ ς

στάνες.

Το τ ο π ν . ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ ο από το ε π ί θ . παλιός και το ο υ σ .
π ρ ι ά , η ( κοπρέα

αρχ. κοπρία),

που ως β ' σ υ ν θ ε τ .

λήγει

-ι

(πβ.δουλειά-

(βλ. προηγούμενο τ ο π ω ν ύ μ ι ο ) , και ανέβασμα του τόνου
μεροδούλι, βουνό-κορφοβούνι,

σε

κο

κλπ.).

Η λ. συχνή ως τ ο π ν . με τ ο υ ς τύπους :Πάλιοκόπρι, το "δάσος
2
π ο υ ρ ν α ρ ι ώ ν " (Λάκκα Σούλι) / ' θ έ σ ε ι ς σε πολλά χ ω ρ ι ά " (Ασπροπότα3
μ ο , Π ε λ ο π ό ν ν . ) , Παλιοκόπρια, τα " τ ο π ο θ ε σ ί α όπου υπάρχουν π α λ ι έ ς
4
κ ο π ρ ι έ ς " (Λάκκα Σούλι)
, "ράχη όπου π α λ ι ό τ ε ρ α σ τ ά ν ε ς " (Σουλό5
πουλο - Κούρεντα)
, Πάλιοκόπρια,η " τ ο π ο θ ε σ ί α όπου ε σ τ ά λ ι ζ α ν οι
κτηνοτρόφοι τα α ι γ ο π ρ ό β α τ α των" (Κόνιτσα) , Παλιοκοπράκι,το (Ευ7
8
ρ υ τ . , Μεσσην.)
κ α ι το κ ά τ ω ι τ α λ . P a g l i a c r o p a με μετάθεση του r .
Παλιονιονάστηοο,
στηρα,

τα

το

(stu pal'umanâstiru"

(sta païumanâstra'

3οβ.)

-

Παλιομονά-

Λιασκ.-Φρ.).

Τοποθεσία όπου υπήρχε π α λ ι ά εκκλησία της Παναγίας γ ι α
φύλαξη τ η ς ο π ο ί α ς μ έ χ ρ ι
καλόγερος

(Βοβ.)'

πριν από λ ί γ α χ ρ ό ν ι α ε ί χ ε α π ο μ ε ί ν ε ι
και Φραγκάδες,όπου σώζονται

τ ο ί χ ο ι π α λ ι ο ύ μοναστηριού

(βλ. κ α ι τ ο π ν . Μοναστήρι,

το

οι

(Λιασκ.-Φρ.).

Το τ ο π ν . σ ύ ν θ ε τ ο από το ε π ί θ . παλιός και το ουσ.
το

ένας

ονομασία θέσης με λ ί γ α α μ π έ λ ι α στο σύνορο των

κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν Λιασκοβέτσι
ερειπωμένοι

τη

μοναστήρι,

στα Ε Ε ) . 0 π λ η θ . α ρ ι θ μ . του τ ο π ν .

1. Το ί δ ι ο συμβαίνει και σε ουσ. itou λήγουν σε -οε Π -ο ο'ταν γίνονται β'συν
θετικά (βλ. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. - ι ) .
2. Σπ. Μουσελίμη,"Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου" HE 25 (1976) H-07.
3. Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο
4. Μουσελίμης, ο'.π.,

85' Georgacas-McDonald

50.

5. Μπε'ττη, Κοΰρεντα Μ-24.
6. Στεργιοπουλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 152.
7. Georgacas-McDonald, ο.π.
8. Rohlfs, Diz.TO Cal. 222.

222.
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από το Διασκοβέτσι και τις Φραγκάδες είναι αναλογικά σχημα
τισμένος από τον πληθ. αμπέλια/ τα (βλ. και τοπν. Παλιόκαστρα,
τα (στα Ε.Ε.) .
Παλιόμυλος, ο (stum bal'dmbblu" Δόλ.-Λιασκ .-Μπάγ . -Φλ. ) .
Ονομασίες περιοχών από εγκαταλειμμένους και ερειπωμέ
νους μύλους.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. μύλος, ο
με συγκοπή του άτονου μετά τη σύνθεση i (=υ) και ανάπτυξη του
φθόγγου b στο συμφων. σύμπλεγμα ml που δημιουργήθηκε μετά τη
συγκοπή του i. Βλ. και στο τοπν. Παλιομοαρα, η (στα Υ.).
Παλιοπήγαδος, ο (stum bal'upi\aöu*]ytea. )
Περιοχή με χωράφια όπου υπήρχε πηγάδι.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. πήγαοος,
ο που είναι μεγεθυντικός τύπος του υποκορ. πηγάδι, το, όπως π.χ.
βουζούνι-βούζουνος, γαϊτάνι-γάιτανος κλπ. .Το επίθ. παλιός δε
χαρακτηρίζει την παλαιότητα του πηγαδιού, αλλά την κακή ποιότητα
του νερού του.
Παλιοπρίονο, το ( stu palupriunu' Δρ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε παλιό νεροπρίονο, που, σύμφωνα με την
παράδοση, το δούλευαν εργάτες από τη Β. Ήπειρο.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. πριό
νι, το πού συνεκδοχικά σημαίνει τον πριονόμυλο, το πριονιστή2
pio .

1. Μηνά, Μεγέθυνση
2.

53 κεξ.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ. πριόνι, το.
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Παλιόσπιτα, τα (sta pal'óspta' A.M.- Μπάγ.-Ντρ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός CA.Μ.)' τοποθεσία
στη θέση Κήποι, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν εγκαταστημέ
νοι οι μεταγενέστεροι κάτοικοι του χωριού Κουκούλι, οι οποίοι
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το μέρος αυτό επειδή είχε πολλά
κουνούπια (Μπάγ.) ονομασία παλιού συνοικισμού (Ντρ.).
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και τον πληθ.του
ουσ. σπίτι, το που στη σύνθεση ανεβάζει τον τόνο και παίρνει
την κατάλ. -ο(ν).
Παλιοσώρναρο, το (stu palüäornaru" Τσερβ.)
Ονομασία περιοχής με πηγή της οποίας το νερό βγαίνει από
σιδερένιο σωλήνα.
Το τοπν. είναι σύνθετο με α' συνθετικό το επίθ. παλιός
και β'συνθετικό το προσηγ. *σωρνάρι,το που ως β'συνθετικό ανε
βάζει τον τόνο και παίρνει την κατάλ. -ο(ν). Βλ. και τοπν. Σωρνάρι., το στα Ε.Ε.) .
Παλιούρια, η (zd balurïa" Α.Μ.-Ντ.)- Παλιουριές, οι (sr^
pal'urY'és' Τσερβ.)
Τοποθεσίες κατάφυτες από παλιούρι, είδος θάμνου που είναι
γνωστότατος στο Ζαγόρι.
Το τοπν. από τα κοινά NE παλιούρι (*παλιούρ-ιον, υποκορ.
του αρχ. παλίουρος) και την περιεκτική κατάλ. -ιά με την ο
ποία δηλώνεται ο τόπος όπου υπάρχουν πολλά παλιούρια. Πιθανή

1. Ανδροώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

- 324 -

επίσης η προέλευση του τοπν. από το ουσ. παλιουρέα, η
νίζηση του -έα σε -ιά.

με συ

Παλιοχώρι, το (stu pal'uxór" Γρεβ.- Δολ.- Δ.-Λεσν.-Μεσ.
Ντ.- Πέτρ.- Κ.Σ.- Τσεπ.).
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός" οι κά
τοικοι του, σύμφωνα με την παράδοση, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν
στο Γρεβενίτι (Γρεβ·)" παλιός συνοικισμός που διαλύθηκε από ε
πιδημία χολέρας" μέρος των κατοίκων του πήγε στη Βοβούσα και άλ
λο εγκαταστάθηκε στη Δόλιανη (Δόλ.)" ονομασία παλιού συνοικισμού
(Α.-Λεσν.)' ονομασία συνοικισμού που βρισκόταν πράγματι ανάμεσα
σε δύο βουνά που είχε αρχικά το όνομα Μεσοβούνι" με την εγκατά
σταση των κατοίκων στη σημερινή θέση του χωριού, δόθηκε στο νέο
οικισμό το όνομα Μεσοβούνι, ενώ ο παλιός συνοικισμός ονομάστηκε
Παλιοχώρι (Μεσ.)" ονομασία παλιού συνοικισμού (Ντ.-Τσεπ.)" ονο
μασία της τοποθεσίας όπου υπήρχε το παλιό χωριό, του οποίου οι
κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Πέτρα (Πέτρ.)" τοποθεσία
προς Ν του σημερινού χωριού, όπου υπήρχε παλιός οικισμός (Κ.Σ.)
Το τοπν. είναι σύνθετο το επίθ. παλιός και β'το ουσ.χωριό,
το (και - χώρι στη σύνθεση, όπως και τα: βουνό-παλιοβούνι, νερόκρυονέρι, προικιό-πανωπροίκι κλπ).
Παναγία η (zd bana^)ia" Αρτσ.-Βιτσκ.-Βοβ.-Βραδ.-Δόλ.-Δρ.Καλ.-Καπ.-Λιασκ.-Μακρ.-Μπάγ.- Μπ.-Νεγ.-Ντ.-Ντομπρ.-Σκ.-Σοπ.-Τζ.Τσερν.).

1.

Κ. Κοντού,

"Φιλολογικά Σΰμμικτα."

Αθήνα

3 (1981) 566.
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Ονομασία θέσεων που ο φ ε ί λ ο υ ν την ο ν ο μ α σ ί α τ ο υ ς σε

εκκλησίες-

συνήθως εξωκκλήσια-που τ ι μ ο ύ ν τ α ι στη μνήμη της Παναγίας .
Παναγίας, το Κουρί της

(stu k r i

t s panayias"

Τσερβ.)

Ονομασία δάσους με π ο υ ρ ν ά ρ ι α όπου υ π ά ρ χ ε ι ε ι κ ό ν ι σ μ α α φ ι ε ρ ω μ έ 
νο στην Π α ν α γ ί α .
Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το κ ο ι ν ό NE κ ο υ ρ ί , τ ο " τ ο δ ά σ ο ς " (βλ.
τ ο π ν . στα Ε.Τ.)και την προσωνυμία τ η ς Θεοτόκου Παναγία ( < ε π ί θ . π α 
νάγιος) .
Παναγίας, ο Λάκκος της
Ονομασία

( s t u l â k u t s p a n a c i a s " Μπ.)

λ α γ κ α δ ι ο ύ από τ ο π α ρ α κ ε ί μ ε ν ο εξωκκλήσι

της Παναγί

ας.
Παναγίες, οι

(sts

panaris'

Ντρ.)

Ονομασία π ε ρ ι ο χ ή ς με χωράφια.
Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από π α ρ α κ ε ί μ ε ν ο εξωκκλήσι

της Παναγίας.

0 π λ η θ υ ν τ . α ν α λ ο γ ι κ ά προς τη λ. χωράφια. Πβ. και τη φ ρ . "éxu
ria",

δηλ.

pana-

"έχω χωράφι στη θέση Π α ν α γ ί α " .

Πανάμπελα, τα

( s t a p a n â m b i l a ' Καπ.)

Ονομασία αμπελότοπου σε α ν τ ι δ ι α σ τ ο λ ή προς τα Κάτω Αμπέλια
(βλ. τ ο π ν . στα

Ε.Ε.).

Το τ ο π ν . ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ ο από το ε π ί p p . πάνω και τ ο ο υ σ .
λ ι α , τα

αμπέ

με συναίρεση του φωνηεντ. συμπλέγματος oa (=ωα) σε

a.

1. Από τις παραπάνω εκκλησίες οι 8 βρίσκονται μέσα στους οικισμούς (Αρτσ.Βραδ.- Δολ.- Δρ.-Καπ.-Ντ.-Ντομπρ.-Σοπ.) και οι 14 είναι εξωκκλτίσια. Οι
περισσο'τερες γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου και οι υπο'λοιπες στις 8 Σεπτεμ
βρίου (Βραδ.-Δρ.-Καπ.-Μπάγ.-Μπ.). Σε δίο απο' τις εκκλησίες (Καλ.-Μακρ.)
υπήρχαν παλιο'τερα μοναστήρια τα οποία σήμερα είναι ε'ρημα και σε τρεις κοι
νότητες (Καπ .-Μπάγ.-Σοπ. ) υπάρχουν απο' δυο εκκλησίες της Παναγίας.
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Πανέτσι, το (stu panéts* Αρτσ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής στο μονοπάτι που ο
δηγεί από την Αρτσίστα στα χωριά Τσερβάρι και Κάτω Σουδενά (βλ.
και στο τοπν. Σουπουτίρι, το στα Ξ.Αρ.).
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να σχετιστεί με το
επών. *Πανέτσης. Το επών. * Πανέτσης προέρχεται από το επών. Πανέτσος με εναλλαγή της κατάλ. -ος με την -ης. Η εναλλαγή των καταλ. -ος και -ης είναι συχνή στα επών. π.χ.:Μπολέτσος- Μπολέτσης
2
Καρέτσος- Καρέτσης, Κολέτσος-Κολέτσης κλπ. . Το επών. Πανέτσος
προέρχεται από το βαφτ. (ή επών.) Πάνος ( <Παναγιώτης) και την
ιταλ. κατάλ.-ezzo . Η αλλαγή του γένους κατά το σχήμα:τ(ου) Πανέτσ(η) >Πανέτσ(ί) .
Πάνου, ο Δέντρος του (stu ôéndru t pan* Πέτρ.)
Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία κάποιου Πάνου, μέσα στα
οποία υπήρχε μια πελώρια βαλανιδιά.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το βαφτ. Πάνος (βλ.προηγού
μενο τοπν.) και το ουσ. δέντρος, ο που είναι μεγεθυντικός τύπος
ή από το υποκορ. δεντρί,το ή από το ουδ. δέντρο,το .
Πανταζάκου, του (st pandazàk" Νεγ . )
Ονομασία χωραφιού, ιδιοκτησία της οικ. Πανταζάκου, και της
γύρο περιοχής.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πανταζάκος κι αυτό από
το επών. Πανταζής (και βαφτ.) και την υποκορ. κατάλ. -άκος με την

1.
2.
3.
4.

ΟΤΕ Αθ.
Σταμνο'πουλοε 142.
Μηνά, Μεγέθυνση 139-140.
Μηνά, Μεγέθυνση 51,59.
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οποία σχηματίζονται υποκορ.,βαφτ. και επών./ όπως Αντωνάκος,
Μανολάκος, Παναγιωτάκος, Σταματάκος κλπ. . Το επών. Πανταζής
προέρχεται από το βαφτ. Πανταζής κι αυτό από την ευχή "πάντα
2
να ζείς" . Πβ. και επών. από ρηματ. φράσεις, όπως Μησκουντάς,
3
Παειπάης, Παεικαλάς κλπ. .
Πανταζ ί νας, τη ς (sts pandazinas'Aiacnt.) - Πανταζίνας,ο
Λάκκος της (stu lâku ts ραηα^ζίΓ^ε'Σοπ. )
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε χωράφι, ιδιοκτησία κά
ποιας Πανταζίνας (Λιασκ.)" ονομασία λαγκαδιού από αμπέλι που
ανήκε σε κάποια Πανταζίνα (Σοπ.).
Το τοπν. κυριών, προέρχεται από το ανδρών. Πανταζίνα κι
αυτό από το επών. Πανταζής (βλ.προηγούμενο τοπν.) και την ανδρών,
κατάλ. -ίνα. Για το ουσ. λάκκος, ο βλ. σχετικά τοπν. στα Ε.Ε.
Παντήση το πηγάδι, του (st panais tu byaô" Λεσν.)
Περιοχή όπου υπάρχει πηγάδι σε ιδιόκτητο χωράφι της οικ.
Παντήση.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και σχηματίζεται με το επών.
4
Παντήσης και το κοινό NE πηγάδι, το. Το έπων. Παντήσης μάλλον
πρέπει να προέρχεται από τον μέλλοντα (υ)παντήσεις του ρήμ. υπαντάω,-ώ σύμφωνα με τα Βροντήσεις, Γανώσης, Γδύσης, Γεράσης κλπ .
Πανωνέρι, το (stu panunér" Αρτσ.)
Ονομασία πηγής πάνω από το χωριό.
Το υδρών. τοπν. είναι σύνθετο από το επίpp. πάνω και το ουσ.

1. Μηνά, Μεγέθυνση 72 κεξ.
2. Μποΰτουρας 167.
3. Ανδριώτη, Συμβολή' 398.
4. Βλ. και ΟΤΕ Αθ.,στο λ. Παντίίση(s)·
5. Ανδριώτη, Συμβολή' 396.
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νερό, το (και -νέρι στη σύνθεση).
Πανώσπιτα, τα (sta panóspta'ApTO.)
Ονομασία της ψηλότερης συνοικίας του χωρίου με μια σειρά
από σπίτια στην πλαγιά του υψώματος της Γκραμπάλας.
Το συνθ. τοπν. προέρχεται από το επίpp. πάνω και το ουσ.
σπίτι, το που παίρνει την κατάλ. -ο με ανέβασμα του τόνου στη
σύνθεση, όπως και τα: βλαστάρι- αγριοβλάσταρο, βράδυ-απόβραοο
χωράφι-παλιοχώραφο κλπ. .
Παπά το Κλαδερό, του (st papa tu klaoiró'Kon.)
Δάσος από μικρά δέντρα, που τα κλαδιά τους τα κόβουν και
τα αποθηκεύουν για τροφή των ζώων κατά το χειμώνα. Το δάσος αυ
τό ήταν ιδιοκτησία κάποιου παπα-Νικόλα.
Το τοπν. είναι περιφρ. και προέρχεται από το ουσ. κλαδερό, το (βλ. τοπν. Κλαδερά, τα στα Ε.Ε.) και το επαγγελματικό
παπάς, ο.
Παπα-Άνθιμου, η Βρύση του (st vris t papänöim* Νεγ.)
Ονομασία βρύσης που χτίστηκε με έξοδα κάποιου παπα-Άνθι
μου Μασιούλη κοντά στα αμπέλια Μασούρια.
Παπαγιάννη, του (st
papa^ân* Α.Μ.-Λεσν.-Αιασκ.-Νεγ.-Τσεπ. )
Ονομασία υψώματος·άγνωστη τόσο η αιτία που έδωσε το τοπν. ό
σο και το αν αυτό προήλθε από κάποιον Γιάννη που ήταν παπάς ή α
πό κάποιον με το επών. Παπαγιάννης (A.M.)* καρτέρι που οφείλει
το όνομα του σε κάποιον παπα-Γιάννη Τράμμα που υπήρξε άριστος
σκοπευτής και είχε ανακαλύψει αυτή τη θέση,στους πρόποδες της

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ, στο λ. -ο.
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Τσουκαρόσιας *
ήταν μοναδικό καρτέρι για αγριόγιδα (Λεσν.)'
ονομασία ράχης που είναι άγνωστο γιατί πήρε το επών. κάποιου
Παπαγιάννη (Αιασκ.)' βρύση που χτίστηκε με χρήματα κάποιου Παπαγιάννη (Νεγ.)" ονομασία καλντεριμιού στη θέση Πετρίτσια που
οδηγούσε από τη Βίτσα στα Γιάννινα (Σοπ.)' επίπεδη επιφάνεια που
ανήκε σε κάποιον Παπαγιάννη (Τσεπ.).
Τα τοπν. ή είναι κυριών, από το επών. Παπαγιάννης ή προέρ
χονται από το επαγγελματικό παπάς, ο και το βαφτ. Γιάννης.
Παπαγ ι άνν ι α, τα (sta ραρβγ'^ήα 'Σ τ.)
Τοποθεσία με χωράφια από το όνομα κάποιου Παπαγιάννη που
είχε τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία στην περιοχή.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Παπαγιάννης (βλ.προηγ. τοπν.
με μεταπλασμό κατά το σχήμα τ (ου) Παπαγ ιάνν,(η) > Παπαγιάνν(i), το
και Παπαγιάννια, τα αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα
κλπ.
Παπαγ ι ώργ α ι νας, τη ς (sts ρβρβγ'όΓγ'ίι^Β " Νεγ.)
Τοποθεσία μέσα στο χωριό, όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι
του παπα-Γιώργη Τσεπίδη.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το ανδρών. Παπα
γ ιώργαινα κι αυτό από το επαγγελματικό και βαφτ. παπα-Γιώργης
και την ανδρών, κατάλ. -αινα.
Παπαγιώργη, του (st papa^órV"Μπάγ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε χωράφι,ιδιοκτησία κάποιου πα
πα-Γιώργη.
Το τοπν. προέρχεται από το επαγγελματικό παπάς και το βαφτ.
Γιώργης (<Γεώργιος με τροπή της κατάλ. -ιος σε-ις και -ης σύμφω
να με τα:Αντώνιος-Αντώνης, Γρηγόριος-Γρηγόρης κλπ. ).

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ης.
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Παπαδημήτρη, του (st papaôimitr* Δρ.)
Ενν. τα χωράφια, από ιδιοκτησία κάποιου παπα-Δημήτρη.
Το τοπν. σύνθετο από το επαγγ. παπάς και το βαφτ. Δημήτρης
(<Δημήτριος, βλ. προηγούμενο τοπν.)
Παπαδήμου, το Πηγάδι του (s-fcu bγaδ t papaôim" Βίτσ.)
Περιοχή όπου υπάρχει πηγάδι κοντά σε ιδιοκτησία κάποιου Παπαδήμου.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πηγάδι, το και
το επών. Παπαδήμος (< επαγγ ελμ. τιαπάς+βαφτ. Δήμος).
Παπαδιάς, η Ράχη της (st Γ3χ' ts ραραογ^" Αρτσ.)
Ονομασία υψώματος στα αριστερά του παλιού δρόμου που οδηγού
σε από την Αρτσίστα προς τη θέση Καλύβια. Άγνωστη η αιτία που έ
δωσε την ονομασία στον τόπο.
Το τοπν. προέρχεται από τα κοινά NE ράχη, η και παπαδιά, η
(μεσν.παπαδιά < παπαδιά, ανδρών, του παπάς) .
Παπαζαχαριά,του (st ρ3ρ3Ζ3χ3Γγ£ί' Ι.)
Ονομασία μονοπατιού στο χείλος του γκρεμού, όπου έπεσε και
σκοτώθηκε κάποιος παπα-Ζαχαρίας.
Από το επαγγελμ. παπάς και το βαφτ. Ζαχαρίας (<Ζαχαρίας με
συνίζηση).

πάς

Παπαζώη, του (st papazói" Καβ.)
Περιοχή όπου υπήρχαν χωράφια, ιδιοκτησία κάποιου Παπαζώη.
Κυριών, τοπν. από το επών. Παπαζώης κι αυτό από επαγγελμ.πα
και το βαφτ. Ζώης (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Παπαλιοντάρη, του (st papal'undâr* Καμν.)
Ονομασία περιοχής από αμπέλι, ιδιοκτησία της οικογ. Παπαλιοντάρη.
Κυριών, τοπν. από το επών. Παπαλιοντάρης κι αυτό από το
επαγγελμ. παπάς και το βαφτ. Λιοντάρης. Το βαφτ. Αιοντάρης,σύμφωνα με τον Μπούτουρα , προέρχεται από το ουσ. λιοντάρι, το.Ορ
θότερη όμως θεωρούμε την προέλευση του βαφτ. Λιοντάρης από το
2
βαφτ. Λιόντος (βλ. επόμενο τοπν.) και την μεγεθυντ.κατάλ.
-άρης όπως και τα: Απόστολος - Αποστολάρης, Κίτσος - Κιτσάρης κλπ. .
Παπαλιόντου, η Βρύση του (st vris t papal'ónd" Ντρ) .
Περιοχή που οφείλει την ονομασία της σε βρύση που χτίστηκε
με έ^οδα της οικογ. Παπαλιόντου.
Το τοπν. από το κοινό NE βρύση, η και το επών. Παπαλιόντος.
Το επών. Παπαλιόντος είναι σύνθετο από το επαγγελμ. παπάς και το
βαφτ. Λιόντος (<Λεόντιος με συνίζηση του εο). Από το βαφτ. Λιόν4
τος και έπων. Λιόντος .
Παπαναστάση, το Εικόνισμα του (stu kónzma t papanastâs" Καλ.)
Ονομασία τοποθεσίας με εικόνισμα. Άγνωστη η αιτία που συνέ
δεσε τη θέση με το επών. της οικογ. Παπαναστάση.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE εικόνισμα,το και το επών.
Παπαναστάσης. Το επών. Παπαναστάσης προέρχεται από το επαγγελμ.
παπάς, ο και το βαφτ. Ανάστασης (<Αναστάσιος με τροπή της κατάλ.
-ιος σε -ις και -ης).

1. Μπουτουρας 134.
2. Μπουτουρας

75.

3. Μηνά, Μεγέθυνση 187' ϊταμνοπουλος 191.
Μ-. ΟΤΕ Αθ.
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Παπαντρίτσου, του (st papandrits" Γρεβ.)
Χωράφια ιδιοκτησία της οικογ. Παπαντρίτσου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Παπαντρίτσος κι αυτό από το
επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Αντρίτσος. Το βαφτ. (και επών.)
Αντρίτσος οεν πρέπει να αποδοθεί στον υποκορ. τύπο Ανδρίκος
(<Ανδρέας) με τσιτακισμό του k , αλλά στο βαφτ. Αντρέας και
την ιταλ. κατάλ. -iccio ή -1ζζο(πβ. και Ανδρούτσος <Ανδρέας+
2
ιταλ. καταλ. -uccio ή -uzzo) .
Παπαπέτρου, του (st papapétr" Σκ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Παπαπέτρος κι αυτό από το
επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Πέτρος.
Παπασαράντου, του (st papasarând" Ντρ.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου ιδιοκτησίες και της οικογ. Πα
πασαράντου .
Κυριών, τοπν. από το επών. Παπασαράντος κι αυτό από το ε
παγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Σαράντος (και Σαράντης). Τα παρα
πάνω βαφτιστικά, σύμφωνα με τον Μπούτουρα, προέρχονται από τους
3
Αγιους Τεσσαρακοντα Μαρτυρους .
Παπαστάθ ι α, τα (sta papastâ^x'a" Καμν.)
Χωράφια ιδιοκτησία της οικογ. Παπαστάθη.
Κυριών, τοπν. από το επών. Παπαστάθης με μεταπλασμό κατά το
σχήμα τ(ου) Παπαστάθ(η) > Παπαστάθ(i) και Παπαστάθια αναλογικά

1. Μπουτουρας 58' Σταμνόπουλος 143' Γεωργακά, Συμβολή 22 κεξ.
2. Μήνα, Μεγέθυνση 139-14-0.
3. Μιουτουραε 83.
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προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Παπαστάθης προέρ
χεται από το επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Στάθης (από το Ευστά
θιος με αποβολή αρχικά e- και έπειτα του f στο δυσπρόφερτο σύμφων. σύμπλεγμα fst και με τροπή της κατάλ. -ιος σε -ις και -ης).
Παπαφίλιππα, του ( s t papafil'pa'Jtonp. )
Ενν. το καρτέρι, απ'όπου κυνηγούσε κάποιος παπα-Φίλιππας
που κατάγονταν από το Δραγάρι.
Το τοπν. προέρχεται από το επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ.
Φίλιππας <Φίλιππος (πβ. και Θοδώρας<Θό6ωρρς).
Παπαχαρίση
το Αμπέλι, του (st papaxaris t ambél' Άρτσ.)
Ονομασία τοποθεσίας στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των
χωριών Αρτσίστα και Βιτσικό, όπου αμπέλι, ιδιοκτησία της οικογ.
Παπαχαρ ί ση.
Το τοπν. είναι περιφρ. και σχηματίζεται με το κοινό NE αμπέ
λι, το και το επών. Παπαχαρίσης. Το
επών. Παπαχαρίσης
από
το επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Χαρίσης. Το βαφτ. Χαρίοης (απ'
όπου και επών.) κατά τον Μπούτουρα προέρχεται από το Χαρίσιος .
Πιθανή όμως η προέλευση του από τη χρήση σε ευχές (π.χ.είθε να
χαρίσεις) του ρ. χαρίζω στον αόριστο, όπως π.χ. το βαφτ. και ε
πών. Ζήσης το οποίο προέρχεται από την ευχή να ζήσεις.
Παπαχρήστου, του (st papaxrist" Λ.)
Χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Παπαχρήστου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Παπαχρήστος κι αυτό
προέρχεται από το επαγγελμ. παπάς,ο και το βαφτ. Χρήστος.

1. Μπούτουραε 84.
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Πάππου, τοο (st pap" Νεγ.)
Δασωμένη περιοχή προς τα Δ

των Νεγάδων, όπου παλιότερα υ

πήρχαν αμπέλια. Η παράδοση δε διασώζει την αιτία που προκάλεσε
στη δημιουργία του τοπωνυμίου.
Το τοπν. μάλλον πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών.
Πάππος (πρβ. και επών. Πάππης

και Πάππου στη Ρόδο) κι αυτό α

πό το προσηγ. πάππος, ο .
Παππούλες, οι (sts papiiïis" Αρτσ.)
Τοποθεσία με χωράφια στο ΒΔ άκρο του χωριού.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στο ε3
πών. Παππούλης κι αυτό στο προσηγορ. παππούλης, ο "γέρων ιε
ρεύς" (βλ. και τοπν. Παϊππούλη, του στα Ε . Ε . ) . Ο μεταπλασμός (α
πό αρσεν. σε θηλ.) οφείλεται στη σύγχυση της εμπρόθετης γεν.αρσεν. με την εμπρόθ. αιτιατ. του θηλ. : st papul- στ(ου) Παππούλ(η) ή στ(ην) Παππούλ(η). 0 πληθυντικός αναλογικά προς τους πληθ.
χωράφια, κτήματα κλπ.
Το επών. αναφέρεται ήδη από τον Αραβαντινό

4

ως όνομα ενός

απεσταλμένου των Ιωαννιτών στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στις
5
περιοχές της Πρεμετής και του Αργυροκάστρου . Πβ.και τα τοπν. το
fi
7
Παπούλι , Παπούλη "ονομασία συνοικισμού" (Άρτα) και Κάβος Πα
ρ
πούλη (Ιθάκη) .
Παπύρια, τα

(sta papirYa" Τσερβ.)

Τοποθεσία με ποτιστικά χωράφια κοντά στον ποταμό Καλαμά.

1. ΟΤΕ Αθ.,οπου το επών. Πάππος αναφέρεται 17 φορε'ς και το Πάππης 22 φορε'ς.
2. Δημητράκου, Αεξ., στη λ.
3. ΟΤΕ Αθ. στο λ. ΠαποΟλης.
Μ·. Αραβαντινου, Χρονογραφία Α 165, σημ. 1.
5. Georgacas-McDonald

307.

6. Georgacas-McDonald

229.

7. Κ.Στεργιοπουλου,"Το συνοικιστικο' προ'βλημα της Ηπείρου." περιοδ .Ηπειρωτική
Ζωη, τεύχ. 1 (Ιανουάριος 1946) 5.
8. Σπ.Μουσουρη, Τοπωνυμοκόν της νήσου Ιθάκης, Αθη'ναι 1959 4-1.

- 335 -

Το τοτιν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. παπύρια,τα "φυτά πα
ραλίμνια με τα οποία κατασκευάζονται, οι ψάθες" (βλ. και στο
Ξηρόμερο, όπου παπύρ* "είδος ψαθιού κατάλληλου για το γέμισμα
2
σαμαριών, σκέσπασμα αχυροκαλυβών κλπ. ), υποκορ. του αρχ. πάπυ
ρος, ο "το παρυδάτιον φυτόν κύπειρος//παν το εκ παπύρου σχηματι3
ζόμενον" .
Παρασπόρια, τα (sta paraspó^'a" Βίτσ.-Μπ.-Σοπ. ) ·
Ονομασίες τοποθεσιών με χωράφια.
, , ·
,
Το τοπν. προέρχεται από την ήδη μεσαιωνική λ. παρασπόρι,
4
το (η λ. από το όνομα των παρασποριτων που συναντιέται σε "Νεα
ρά" του αυτοκράτορα Τιβερίου). Η λ. παρασπόρι χρησιμοποιείται
σήμερα από τη Θράκη και την Ήπειρο μέχρι την Πελοπόννησο και
την Κάτω Ιταλία με διαφορετικές σημασίες. Πιθανώς παροσπόρι λε
γόταν αρχικά το χωράφι που σπέρνονταν κάθε δεύτερο χρόνο. Στην
Ήπειρο (και αλλού) παρασπόρι λέγεται το καλύτερο χωράφι που συ
νήθως εκαλλιεργείτο με αγγαρείες από τους Χριστιανούς για λογα5
ριασμό του Τούρκου κυρίου . Σε άλλα όμως μέρη παρασπόρι ονομάζε
ται η γεωργική αλληλοβοήθεια, η άμισθη εργασία των χωρικών για
λογαριασμό φτωχού συγχωριανού ή χήρας και ορφανών . Κατά τον Α7
ραβαντινό η λ. σημαίνει την πρόσθετη υποχρέωση αυτού που δου
λεύει σε τσιφλίκι "του καλλιεργείν αγρόν τίνα, ούτινος την επικαρπίαν, θεριζομένην παρά του δουλεύσαντος, ελάμβανεν ανέξοδον
ο ιδιοκτήτης" ενώ στην περιοχή της Bop. Ηπείρου παρασπόρι είναι
ο

"η συμφωνία με ζευγίτη για τη σπορά χωραφιού" .
1. Μπο'γχαε

1

292.

2. Παπατρεχα, Ξηρόμερο 297.
3. Δημητράκου, Λεξ, στη λ. πάκυρος;
4. Ducange, Gr. 1115.
5. Μπο'γκας

1

294.

6 . Α μ ά ν τ ο υ , Γλωσσ.Μελ. 3 4 8 .
7 . Μκο'γχας

1

294.

8 . Μιογκας

2

52.
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Στο Ξηρόμερο η λ. δηλώνει "το σπαρτό του κολήγου" και παρασπουPLap'c"° κολήγος" . Βλ. επίσης κωτωιταλικό (Καλαβρία) parasporu
"μικρό κομμάτι χωραφιού αποίκου που καλλιεργείται για δικό του
λογαριασμό" και επών. Parasporo στη Μπόβα και τη Σικελία .
Παρασπόρια, τα Κάτω (sta kâtu paraspó^'a * Αιασκ.)
Τοποθεσία με αμπέλια που παλιότερα είχαν τη γενική ονομα
σία Παρασπόρια, αλλ'αφ'ότου πέρασε σχεδόν στη μέση ο δημόσιος
δρόμος χωρίστηκαν σε Κάτω και Πάνω Παρασπόρια.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ,επίρρ.κάτω - και το τοπν.Πα
ρασπόρια (βλ. προηγ. τοπν.).
Παρασπόρια, τα Πάνω (sta pânu paraspó^'a* Λιασκ.)
Βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.
Πασπαλιάρη, η Γέφυρα του (zd v'éfira t paspaïâr * Γρεβ.)
Ονομασία γέφυρας κοντά στη θέση Τσίπιανη, άγνωστο για ποια
αιτία.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το κοινό NE
γέφυρα,η και το επών. Πασπαλιάρης. Το επών. Πασπαλιάρης από το
Ηπειρωτ. πασπαλιάρ'ς, ο "ο υπηρέτης του μύλου που δοκιμάζει με
το χέρι, πασπαλεύει, αν το αλεύρι πλάθεται κανονικά και σταματάει
3
την κίνηση της μυλόπετρας όταν χρειάζεται" . Το Ηπειρωτ. προσηγ.
από το πασπάλη, η (και αρχ. πασπάλη, η) και την κατάλ. -άρης
4
(<λατ -arius) .
Η λ. συναντιέται και σε άλλες βαλκαν. γλώσσες, όπως στα αρομ.

1. Παπατρε'χα, Ξηρόμερο 297.
2. Rohlfs, Diz.TO Cal. 228' G.Rohlfs, Lexicon graecanicumltaliae inferioris,
Tubingen 196"+ 385.
3. Μπόγχας 1 296.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ."Μηνά, Μεγέθυνση
επωνύμων σε -άρηε) 186.

126 (οπού και παραδείγματα
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με τους τύπους päspaliu, pîspaliu, plspalä , στα αλβ. paspilar
2
3
:ρβ
"ο μυλωνάς" , σερβ.paspalj, βουλγ. paspal
και ρουμ.ροβρβί "ε
πιχρίω, επιπασσω
Πασχάλη, του (st pasxäl" Λεσν.)
Ονομασία απόκρημνου λαγκαδιού, όπου έπεσε και, σκοτώθηκε κά
ποιος Πασχάλης.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Πασχάλης κι αυτό από το βαφτ.
5
Πασχάλης
λης . Το όνομα αποδίδεται επίσης σε βόδια που έχουν γεννη
g
θει κατά την περίοδο του Πάσχα
Πατρούνες, οι (sts patrünis' Φρ.)
Περιοχή με χωράφια όπου ιδιοκτησία και κάποιου με το επών.
Πατρούνας.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Πατρού
νας. Ο μεταπλασμός (από αρσ. σε θηλ.) από σύγχυση της εμπρόθετης
γενικής του αρσεν. με την εμπρόθ. αιτιατ. θηλ.:st patrüna =α)
στ(ου) Πατρούνα β) στ(ην) Πατρούνα. 0 πληθ. κατά τα χωράφια,κτή
ματα κλπ. Το επών. Πατρούνας ή μήτρων, από το θηλ. βαφτ. Πατρού7
8
να^βαφτ. Πάτρα (<Κλεοπάτρα) και τη μεγεθ. κατάλ. -ούνα η από
α
το επών. Πάτρωνας (<πατρώνα, η "η αφέντισσα, η συντηρούσα οίκον
ανοχής"
^ιταλ. padrone "κύριος, δεσπότης") με τροπή του ο σε
u από επίδραση του προηγούμενου συμφώνουr
Παφύλλη, του (st pafil' " Βραδ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε χωράφι της οικογ. ΙΙαφύλλη.

Papahagi

962, 992.

Χρυστοφοριόης 254-.
Mikiesich 233.
ϊαραφι'δηϊ Ulô.
Μίοΰτουρας

9".

TpLavta^'oWi'ôns

S'-t' ì \ .

και Μπο'νχα 1

Mtoöreupos 42.
Μήνα, Μεγέθυνση 106 κεξ.
Αντί-χάρισμα 195.
Δήμητρα-ίου, Λεξ., στη λ.
AVPOLJT-I, Ετυμ. Λεξ., στο \. ου.

203, στο λ.

Κυργ^άκ'ε.
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Το τοτιν. είναι κυριών, από το επών. Παφύλλης
και αυτό από
το κοινό NE παφύλλι, το υποκορ. του πάφυλλας κι αυτό από
συμφυρμό του τουρκ. pafta "μικρή μεταλλική πλάκα" και του πληθ.
φύλλα .
Η λ. από τα ελλην. και στα αρομ. pafil "ο λευκοσίδηρος, ο τενεκές" .
Παχνιστί, το (stu paxnisti'ST.)
Ονομασία βοσκότοπου με ένα μικρό καλύβι.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. *Παχνισττής
με μεταπλασμό κατά το σχήμα:τ(ου) Παχνιστή>Παχνιστί, το. Το επών.
*Παχνιστής από το Παχνιστής, όνομα με το οποίο είναι γνωστός στην
4
Ηπειρο ο μήνας Οκτώβρης , κι αυτό από το ρ. παχνίζω και την κατάλ. -τής. Πβ. και τα επών. Φλεβάρης, Μάρτης, κλπ. από ονόματα
μηνών.
Πεδινά, τα Άνω και τα Κάτω (st ânu piôinâ, sta kâtu piôinâ) .
Σημερινή επίσημη ονομασία των χωριών Πάνω και κάτω Σουδενά
(βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.). Από την επίσημη ονομασία των χωριών δε σχη
ματίζονται μονολεκτικά εθνικά. Η έννοια της καταγωγής δίνεται με
περίφραση:ini ap ta kâtu (ή ânu) piôinâ.
Τα χωριά αναφέρονται ήδη από το 1361 με τους τύπους Άνω
5
και Κάτω Πεδινά και Άνω και Κάτω Πεδάνατα . Ο τύπος Πεδάνατα
από το Πεδινά και Πεδανά (με αφομοίωση του ι προς το α) και Πε
δάνατα με την προσθήκη της κατάλ. -τα αναλογικά προς τα:πρόσωπαπροσώπατα, άλογα-αλόγατα κλπ.(Βλ. και Εισαγωγή 1.3222, 3).

1. ΟΤΕ Αθ., στα λ. ΠαφΟληε καυ Παφυλπε
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στις λ.
3. Papahagi 941.
4. Μπο'γκας 1 299.
5. Soustal 228.
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Τα τοπν. προέρχονται από τα επιρρ. άνω και κάτω αντίστοιχα
και το επίθ. πεδινός κατά παράλειψη των ουσ. κτήματα, χωράφια
κλπ.
Πεζούλια, τα (sta pizul'a' Νεγ. )
Ονομασία περιοχής με χωράφια που ήταν χωρισμένα με χαμηλούς
τοίχους. Σήμερα υπάρχουν μόνο λιθοσωροί για να χωρίζουν τις πα
λιές ιδιοκτησίες.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πεζούλι, το, λ. που χρη
σιμοποιείται στο Ζαγόρι με την κοινή NE σημασία "αναλημματικός
τοίχος που κατασκευάζεται σε κατηφορικό έδαφος για τη συγκράτηση
ή ισοπέδωση του εδάφους" (μεσν. πεζ-ούλλιν, υποκορ. του αρχ. πέζα2).
Πελεκίδη, η Βρύση του (st vris t pilik'iô *Κουκ.)
Ονομασία χτιστής βρύσης που κατασκευάστηκε με έξοδα κάποιου
Πελεκίδη.
Το π ε ρ ι φ ρ .
και

το επών.

(<πελέκι,
έπων.

κ ι / μετφ.

προέρχεται

Πελεκίδης.

μετγν.

-ίδης

και σ τ η ν

τοπν.

πελέκιον,

υποκορ.
κατάλ.

Ή π ε ι ρ ο με τ ι ς

σημασίες
5
η σφαγή, ο ό λ ε θ ρ ο ς " .
τα

βρύση,

η

Το ε π ώ ν . Π ε λ ε κ ί δ η ς

(<αρχ. πατρων.

Πελενάτικα,

από τ ο κ ο ι ν ό NE ο υ σ .

από τ ο ε π ώ ν . Π ε λ έ κ η ς
3
του πέλεκυς
και την κατάλ.

-ίδης)

. Η λ.

"ο κ ε ρ α υ ν ό ς ,

(sta pilinätka*

πελέκι

το αλλού

σε

χρήση

αστροπελέ-

Μπ.)

Δασωμένη π ε ρ ι ο χ ή σε π λ α γ ι ά υψώματος π ο υ α ν ή κ ε σ τ η ν

οικογ.

Πελένη.

1. Στην Κάσο και αλλού η λ. δηλώνει επίπεδες στενε'ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς , συχνά με μια
μο'νο είσοδο, οι οποίες ε'χουν και σ τ ι ς δύο επιμη'κεις πλευρε'ς τους γκρεμό'.Ε
κεί κλείνουν συνη'θως οι γεωργοί τα μουλάρια η τα γαϊδούρια τους γ ι α να απαλ
λαγούν από την επιτήρηση τους (βλ. Μηνά, Κάσος 91-92).
2. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στη λ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,

στη λ.

πελέκι.

Η. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,

στο λ.

-ιδης.

5, Μπόγκας

1

300 .
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Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. πελενάτικος HL αυτό από
το επών. ΤΙελένης και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Πελέ2
νης κατά τον Τριανταφυλλίδη προέρχεται από το σλαβ. pelen "αψίνθι" .
Πέντε Αδέρφια, τα (sta pindaoerf^a" Φρ. )
Ύψωμα που οφείλει την ονομασία του σε μια πελώρια οξιά με
5 χοντρά κλωνάρια.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το αριθμητικό πέντε και το
ουσ. αδέρφι,το "στέλεχος συμπεφυκώς άλλω στελέχει, μάλιστα στάχυος" .
Πέντε Αλώνια, τα (sta pindaldrfa * Γρεβ.-Mav.)
Δασωμένη σήμερα περιοχή, όπου άλλοτε υπήρχαν βριζοχώραφα. Α
λώνια δεν υπάρχουν σήμερα (Γρεβ)* μικρές επίπεδες εκτάσεις όπου
παλιότερα πιθανώς υπήρχαν αλώνια (Μαν.).
Το συνθ. τοπν. προέρχεται από το αριθμητικό πέντε και το
κοινό NE ουσ. αλώνι, το ίσως όχι από τη σημασία "κυκλικός χώρος
όπου γίνεται το αλώνισμα των δημητριακών", αλλά από τη μεταφορι4
κή σημασία της λ. "τόπος με μικρή έκταση" .
Πεπόνι, το ή Πεπόνια,τα (stu pipón-sta pipónà " Φλ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχαν η στάνη και τα κτήματα του
βλάχου τσέλιγκα Πεπόνη.
Το τοπν., που εκφέρεται το ίδιο συχνά και σε ενικό και σε
πληθυντικό, είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Πεπόνης
(το επών. και σήμερα στα Γιάννινα)<κοινό NE πεπόνι. Ο μεταπλασμός κατά το σχήμα: τ(ου) Πεπόν(η)>Πεπόν(ζ), το. Ο πληθυντικός
αναλογικά προς τα κτήματα.

1. ΟΤΕ Αθ.,στο λ. Πελλενηε2. Τριανταφυλλίδης 80.
3. ΙΛΝΕ, στη λ.
4. Δημητράκου Λεξ., στη λ.
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Περγουλιές, οι (sts piryules" A.M.)
Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν κληματαριές.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. περγουλιά "η αναδενδράς,
η κληματαριά" κι αυτό από το πέργουλο, το (μεσν. πέργουλον<λατ.
2
pergula) και την κατάλ. -ιά (<-έα).
Περδικόλακκας, ο (stun pirôikolaku" Τσεπ.)
Ονομασία λαγκαδιού στο ύψωμα της Τσουκαρνιάσας, στο οποίο
σύχναζαν πολλές πέρδικες.
Το τοπν. είναι σύνθετο και προέρχεται από τα κοινά ουσ.
πέρδικα, η και λάκκος, ο.
Περιβόλι, το και Περιβόλια, τα (stu pirvól'* Μπάγ. -sta
pirvdla'Mav.)
Μεγάλη έκταση Α του χωριού, όπου άλλοτε υπήρχαν χωράφια,ε
νώ σήμερα είναι βοσκότοποι (Μπάγ.)* ονομασία, δασωμένου σήμερα,
χωραφότοπου (Μαν. ).
Το τοπν. προέρχεται από κοινό NE περιβόλι, το μεσν. περιβό3
λιν, υποκορ. του αρχ. περίβολος .
Περικλή, του (st pirikli* Μακρ.)
Ενν. το καρτέρι, από το όνομα κάποιου κυνηγού από το γειτο
νικό Δραγάρι που κυνηγούσε σ'αυτό το μέρος.
Το τοπν. είναι κυριών, από το βαφτ. Περικλής.
Περιστέρι, το (stu piristér" Λ.)
Ονομασία μεγάλου υψώματος.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE περιστέρι,το. Η λ.εί
ναι γνωστή και στα αρομ. με τους τύπους piristér και pilister,
4
.
pilistera . Η ονομασία του υψώματος απο το γεγονός οτι είναι σχε
δόν πάντα χιονισμένο.
1.
2.
3.
4.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. πε'ργουλα.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Papahagi 979, 975.
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Πεταλίτσης, ο (stum bitalits" Καπ.-Μπάγ.-Τζ.)
Ονομασίες τοποθεσιών που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
εκεί είδους γαλαζόπετρας που όταν έρχεται σε επαφή με τον ή
λιο και το νερό διαλύεται σε μικρά "πέταλα". Το είδος αυτό
του εδάφους είναι γνωστό στο Ζαγόρι με τις λ. πεταλίτσι, το
ή πεταλίτσης, ο.
Το τοπν. προέρχεται από το ζαγορήσιο προσηγ. πεταλίτσης,
ο κι αυτό από το ουσ. πέταλο, το και την υποκορ.
κατάλ.
-ίτσης. Πβ. και το Ηπειρωτ. πεταλίτσα, η "στρώμα γης κομμένο
σε μικρά τεμάχια, μικρά πέταλα" .
Πέταλο, το (stu pétalu" Μπάγ.)
Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών
Μπάγια και Μανασή όπου σε μεγάλη βαλανιδιά είχαν καρφώσει σι
δερένιο πέταλο για να δείχνει το σύνορο.
Το τοπν. από το κοινό NE πέταλο,το.
Πετεινοχώρι, το (stu pitnuxór" Βίτσ.)
Με το όνομα αυτό χαρακτηρίζεται η ψηλότερη συνοικία της
Β ί τσας.
Το τοπν. είναι σύνθετο από τα κοινά NE πετεινός,ο και χω
ριό,το (και -χώρι στη σύνθεση" βλ και τοπν. Παλιοχώρι,το στα
Ε.Ε.) .
Πέτρα, η (zd bétra' Πέτρ.-Καλ.)
Χωριό στο ΝΑ άκρο της περιοχής του Ζαγορίου. Την ονομασία
του το χωριό την οφείλει σε δύο επιμήκεις βράχους που ξεπερνούν
σε ύφος τα 100 μ., πάνω στους οποίους σώζονται υπολείμματα από
αρχαία τείχη. Εκεί ήταν επίσης και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας
Ο κάτοικος pitrinós,pitrini (=Πετρινός, Πέτρινη) (Πέτρ.)' τοποθε-

1. Μκο'γχας 1 302.
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σία ότχου πελώριος βράχος σχισμένος στη μέση (Καλ.) .
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πέτρα, η.
Πέτρα, η Μαύρη (zd mavr pétra* Τσερν.)
Τοποθεσία γεμάτη από μαυρόπετρες.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθ. μαύρος και το ουσ. πέτρα, η
σε περιληπτικό ενικό.
Πέτρα, η Σκασμένη (st skazmén pétra*Μον.)
Ονομασία τοποθεσίας με σχισμένες ασβεστολιθικές πέτρες.
Το τοπν. προέρχεται από τη μετοχή παθητ. παρακ. σκασμένος
του ρ. σκάζω (<αρχ. σχάζω) και το κοινό NE ουσ. πέτρα, η σε πε
ριληπτικό ενικό.
Πέτραίνας, της (sts pétrinas" Λιασκ.)
Τοποθεσία όπου κάποια γριά Πέτραινα στάλιζε τα ζώα της.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Πέτραινα κι αυτό από
το αρσεν. βαφτ. Πέτρος και την ανδρών, κατάλ. -αινα.
Πέτρας, η Βρύση της (zd vris ts pétras' Λεσν.)
Ονομασία πηγής, της οποίας το νερό αναβρύζει μέσα από βρά
χο.

Το περιφρ. τοπν. από τα κοινά NE βρύση,η και

πέτρα, η

Πέτρες, οι Άσπρες (sts âspris pétris* Λ.)
Ελληνική ονομασία του αρομ. τοπν. Κέτρι
Άλμπι(βλ.τοπν.
στα Ξ.Αρ.).
Πέτρινου,του (st pitrinu' Τσεπ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής που χτίστηκε από μέ
λος της οικογ. Πέτρινου. Το επών. Πέτρινος εξακολουθεί να υπάρ
χει και σήμερα στο χωριό.
Κυριών, τοπν. από επών. Πέτρινος κι αυτό από εθνικό Πέτρι
νος (<τοπν. Πέτρα+κατάλ. εθνικών -ινός σύμφωνα με τα Ζακυθι
νός, Πατρινός, Λαρισινός κλπ. ).

1. Αντι,χάρυσμα 204

ηεζ.
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Πετρίτσια, τα (sta pitrifcäa' Σοπ.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρ
χε παλιός συνοικισμός. Εκεί είχαν καταφύγει οι κάτοικοι του
χωριού Ζλάροβο. Επειδή στα Πετρίτσια ο τόπος είχε πολλά φίδια
εγκαταλείφθηκε ο συνοικισμός και οι κάτοικοί του εγκαταστάθη
καν στο σημερινό Σοποτσέλι.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Πετρίτσης
με μεταπλασμό κατά το σχήμα:τ (ου),Πέτρίτσ(η) >Πετρίτσ(ί) , το και
Πετρίτσια αναλογικά προς τους πληθυντικούς χωράφια, κτήματα
κλπ. Το επών. Πετρίτσης προέρχεται από το βαφτ. Πέτρος και την
υποκορ. κατάλ. -ίτσης κατά τα:Γεωργίτσης, Γιαννίτσης, Κυρίτσης
κλπ. .
Πετρωτά, τα (sta pitrutâ" Βιτσκ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχουν χωράφια με πολλές πέτρες.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ουσ. πέτρα, η και την
2
περιεκτ. κατάλ. -ωτό . 0 πληθυντικός αναλογικά προς τα χωράφια,
κτήματα κλπ.
Πετρωτός, ο (stum bitrutó" Τσεπ.)
Τοποθεσία γεμάτη πέτρες.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ουσ. πέτρα, η και την
περιεκτ. κατάλ. -ωτός .
Το ίδιο τοπν. υπάρχει και στα Κατσανοχώρια και χαρακτηρί4
ζει "τοποθεσία που έχει πολλές πέτρες" .
Πεύκος, ο (stum béfku"Tσεpv.)
Ονομασία θέσης όπου υπάρχει δάσος με πεύκα.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πεύκος, ο σε περιληπτικό

1. Τριανταφυλλίδης
2. Αμάντου,

100.

Γλωσσ.Μελ. 373 καυ 4Η6.

3. Αμαντου, Γλωσσ.Μελ.

ο. π.

4. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 868.

- 345 -

ενικό. Κατά τον Ανδριώτη η λ. προέρχεται από το ουδ. πεύκο,το
(κι αυτό από το πεύκη αναλογικά προς το δέντρο), ενώ κατά τον
2
Χατζιδάκη προέρχεται κατευθείαν από το αρχ. ελλ. πεύκη και τη
μεγεθ. κατάλ. -ος. 0 Δημητράκος διακρίνει στον αρσ. και τον ουδ.
τύπο της λέΕης δύο είδη πεύκου: πεύκο, το "πεύκη η κοινή" και
3
πεύκος, ο "πεύκη η λαρικοειδής" .
Πηγάδι, το ( stu bγaδ· Σοπ.) - Πηγάδια, τα (sta bγâδγà•Boß r
Τζ.) .
Ονομασία τοποθεσιών όπου υπάρχει πηγή (Σοπ.)'πέτρες κοιλω
μένες που κρατούν νερό (Βοβ.) και πηγάδια (Τζ.).
Τα τοπν. από το κοινό NE πηγάδι, το "μικρή πηγή / φρέαρ",
υποκορ. του αρχ. πηγή .
Πηγαδιού, η (stn Μγαδγ'ύ" Μπ.)
Ονομασία βρύσης στη μέση του χωριού κοντά σε πηγάδι.
Το τοπν. είναι συγκεκομμένος τύπος του περιφρ. τοπν. στην
(βρύση του) Πηγαδιού (βλ. προηγ. τοπν.).
Πηγαδούλι, το (stu bγaδύl' Άρτσ.-Καμν.) - Πηγαδοϋλια, τα
(sta bγaδύla• Βίτσ.-Καπ.-Σοπ.).
Θέση ΒΔ έξω από το χωριό, όπου υπάρχει μικρή πηγή (Αρτσ.)'
ονομασία τοποθεσίας στο βουνό Μιτσικέλι, όπου σε υψόμετρο 1500 μ.
υπάρχει μικρή πηγή (Καμν.)* τοποθεσία στη θέση Κορνίσι με 4-5 μι
κρά πηγάδια (Βίτσ.)" ονομασία βρύσης (Καπ.)" τοποθεσία χαμηλή με
μικρές πηγές (Σοπ.).
Το τοπν. προέρχεται από το προσ. πηγαδούλι, το κι αυτό από
το ουσ. πηγάδι, το (βλ. προηγούμενα τοπν.) και την υποκορ. κατάλ.
-ούλι.

1. Ανδριώτη, Ετυμ.

Λεξ., στη λ.

2. Χατζιδάκη, Γλωσσ. Μελ. 126' του ίδιου ΜΝΕ 2 60" βλ. και Μήνα, Μεγέθυνση 56.
3. Δημητράκου, Λεξ., στυς λ.
Μ-. Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

- 346 -

Πίναινας, η Ράχη της (st rax ts pininas' Νεγ.)
Τοποθεσία Α του χωριού στην ευρύτερη τοποθεσία Γκουλιάμες,
όπου παλιότερα υπήρχε χωράφι της οικογ. Πίνη, δασωμένο σήμερα.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το προσηγ. ράχη,η και το ανδρών.
Πίναινα (<επών. Πίνης+ανδρων. κατάλ. -αινα). Το επών. Πίνης
προέρχεται από το γ'εν. πρόσ. ενεστ. του ρήμ. πίνω, σύμφωνα με
2
τα Ασημώνεις, Βουλώνεις, Γουρλώνεις κλπ. .
Πινακωτά, τα (sta ρίηαΙζί^έ'Λεσν. )
Τοποθεσία απόκρημνη και βραχώδης που μοιάζει με πινακωτή
που βάζουν τα καρβέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. π'νακουτό (ή
πλακουτό ή π'νακουτή) "ξύλινο σκεύος χωρισμένο σε τετράγωνες
θέσεις για την τοποθέτηση και μεταφορά στο φούρνο του ζυμωμέ3
νου στο σπίτι ψωμιού" κι αυτό από το πινάκι(ο), το (υποκορ.
του πίναΕ) και την περιεκτ. κατάλ. -ωτό. Η λ. και στα αρομ.ως
,4
αρσεν. pinacutó" πβ. και το ταυτόσημο placuto .
Πιροκόκκι, το (stu prukók' * Φλ.)
Ονομασία δάσους με μικρά πουρνάρια και λιγοστά κέδρα.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρ. πιροκόκκι, το "το παρά
σιτο που ζει κολλημένο σε τούφες πριναριών. Μ'αυτό έβαφαν, πριν
5
βρεθούν τα χημικά χρώματα, τα κατεργασμένα δέρματα" με συγκοπή
του άτονου i (=ι). Η λ. προήλθε από τον τύπο πρινοκόκκι>"το παράσιτον της πρίνου, ο κόκκος ο βαφικός· >*πιρνοΗόκκι (μετάθ.) >
πιρροκόκκι (τροπή του m σε ir όπως στα: ορνίθια>ρίθια, σερνικό>

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΟΤΕ Αθ.
Ανδροώτη, Συμβολή 396 κεξ.
Μπο'γκαε 1 304.
Papahagi 975, 992.
Μΐΐόγκας 2 173, στη λ. πυροκόκκυ.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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σερκό, στέρνα>στέρα κλπ. ). Η ορθογράφηση της λ. με υ από τον
Μπόγκα προϋποθέτει ίσως κάποια παρετυμολογία προς το πυρός, πυ
ρά από το κόκκινο χρώμα της βαφής.
Πισπίγκη, του (st pispig'" Σοπ.)
Ονομασία βρύσης και της ευρύτερης περιοχής ΝΔ του χωριού.
Το επών. υπάρχει σήμερα στο χωριό Μπούλτση.
Κυριών.τοπν. από το επών. Πισπίγκης κι αυτό από το Ηπειρωτ.
προσηγ. πισπίγκ',το "το παρακατιανό μέρος", λ. που χρησιμοποιόταν
σε δύο περιπτώσεις:α) στο παιγνίδι με τους βώλους, όταν ο βώλος
στεκόταν στο χείλος της γούβας και δεν έπεφτε μέσα, τότε τα παι
διά έλεγαν "εινι πισπίγκ "και συνεπώς δεν κερδίζει και β) όταν
ο Βαλής έβγαινε περίπατο συνοδευόμενος από κατώτερο τιτλούχο,αυ
τός ακολουθούσε πιο πίσω. Τότε έλεγαν ότι ο τιτλούχος "πατάει πι„2
σπιγκ
Πλάι, το (stu ρ1β3.*Βιτσκ.-)ΗΠλαια, τα (sta plaia' Καπ.-Κουκ.
Λιασκ.-Μακρ.-Νεγ.).
Ονομασία σχετικά ομαλής πλαγιάς στη χαράδρα του Βίκου με τα
σχεδόν κατακόρυφα τοιχώματα (Βιτσκ.) " τοποθεσίες με αμπέλια, κή
πους ή χορτολίβαδα σε ομαλές πλαγιές βουνών.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πλάι (μεσν. πλάγιν<αρχ.
3
πλάγιον, ουδ. του επιθ. πλάγιος) .
Πλάι, το Μέγα (stu πιόγ3 piai' Τζ. )
Τοποθεσία σε πλαγιά του βουνού Μιτσικέλι.
Περιφρ. τοπν. από το κοινό NE πλάι, το (βλ. προηγ. τοπν.)
και το επίθ. μέγας.

1. Μηνά, Πωγώνι,
2 . Μπο'γκας

1

201.
305.

3. Ανδριώτη, Ετυμ.- Λεξ., στη λ. απο' το ελλην. προσηγ. η λ. στα otpop.plaiü
"η πλαγιά ενός
(Pusçariu
ι

βουνού" (Papahagi 992), στα poup.plai

188, 409) χαι στα σλαβ-plaj

"η βουνοπλαγιά"

"το μονοπάτι του βουνού (Miklo-

sich 2 +8)' πβ. και τη συνηθισμένη φρ. στο Ζαγο'ρι:ρΪΓΪ tu piai
το πλάι).

(^πη'ρε
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Πλαϊνά, τα
(sta plaìnà* Μπάγ . )
Τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή Κήποι με ποτιστικά χωρά
φια στην πλαγιά παρακείμενου λόφου.
Το τοπν. από το επίθ. πλαϊνός ( ουσ. πλάι, το + επιθετ. κατάλ. -ινός) κατά παράλειψη του ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Πλαϊνή, η (zd blaìni" (Κ.Σ.)
Ονομασία πλαγιάς,στο σύνορο των χωριών Πάνω και Κάτω Σουδενά, με μονοπάτι που κατεβαίνει ομαλά στον κάμπο των Κάτω Σουδενών.
Βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.
Πλάκα, η (zd blaka' Boß.-Βραδ.-Δεμ.-Λεσν.-Μπάγ.-Πάπ.-Τσερβ.
Τσερν.) - Πλάκες, οι (stj3 plaKis" Σοπ.-Τζ.).
Τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ή ενός επι
πέδου μεγάλου βράχου ή ιζηματογενών πετρωμάτων απ'όπου οι Ζαγορήσιοι προμηθεύονται πλάκες για το σκέπασμα των σπιτιών τους.
Το τοπν. από το κοινό NE πλάκα, η.
Πλάκα, η Ορθή (stn uröi plâka" Βίτσ.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου, όπου δεσπόζει κατακόρυ
φος, σχεδόν λείος,βράχος.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθ. ορθός και το ουσ. πλάκα, η.
Πλακάλωνο, το (stu plakâlunu* A.M.)
Ονομασία τοποθεσίας με σιταροχώραφα όπου υπήρχε αλώνι, χα
λασμένο σήμερα.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το ουσ. πλάκα, η και αλώνι, το.
Η ονομασία του τόπου πρέπει να αναχθεί σε μια εποχή κατά την ο
ποία τα άλλα αλώνια δεν ήταν στρωμένα με πλάκες.
Το τοπν. και στο Πωγώνι με τον τύπο Πλακάλωνα, τα "λόφος
και τα επ'αυτού χωράφια, όπου ερείπια καλυβιών" .

1. Παπαχαροση, Πωγώνι, 383.

- 349 -

Πλακανήθρα, η (zd blakaniôra' Λιασκ.-Τσεπ.)
Περιοχές που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μεγάλων επίπε
δων βράχων.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. πλακανηθρα, η "βράχος
επίπεδος πλακωτός" , ταυτόσημο του ουσ. πλακανίοα,, η. Η λ.πλα
κανηθρα φαίνεται ότι προέρχεται από το θέμα πλακαν-της λ. ίκλακανίδα (βλ. επόμενο τοπν.) και την κατάλ. -(ή)θρα (<αρχ. -8ρα)
που έχει μεγεθυντική σημασία (πβ.κοκχαλήθρα "μεγάλο κόκ7ίαλο",
καρ'νήθρα "μεγάλο κάρβουνο1' κλπ.2) .
3
Το τοπν. συναντιέται και στο Καλεντζι Ιωαννίνων και, ονο
μάζει "τοποθεσία επικλινή σκεπασμένη με μονοκόμματη τεράστια
βραχόπλακα".
Πλακανίδα, η (zd blakaniôa* Γρεβ.)
Τοποθεσία όπου τεράστιος βράχος κομμένος σε πλάκες που
χρησιμοποιούν οι χωριανοί για το σκέπασμα των σπιτιών.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. πλακανίδα,η
4
"βράχος επίπεδος πλακωτός" κι αυτό arto το ουσ„πλάκα, η και
τη μεγεθ. κατάλ. -ίδα, αναλογικά ίσως προς τα λακαυίδα, λαχανιδα κλπ.5.
Πλακαρειό, το ( stu plaka^'ó' Καπ.)
Ονομασία θέσης όπου υπάρχει ένας τεράστιος βράχος, απ'ό
που οι χωριανοί βγάζουν πλάκα για το σκέπασμα σπιτιών.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. πλάκα, ?ι και την περιε
κτική (και τοπική) κατάλ. -αρειό (πβ. ασκηταρειό, κεραμιδαρειό
σκουπιδαρειό κλπ.).
1. Μπο'γκας 1 308
2. Μηνά, Μεγέθυνση 128' κατά τον Ανδριώτη (Ετυμ.Λεξ.,στο λ.-τίθρα )πρόκε.ι.ται
για κατάλ. ουσ. που δηλώνουν ο'ργανο.
3. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 674·.
4. Μπογκας 1 308, στο λ. πλαχανηθρα, η.
5. Μηνά, Μεγέθυνση 65,66 και σημ. 1.
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Πλακαριά, η (zd blakarya" Νεγ . )
Τοποθεσία με φυσικό στρώμα από πλάκες.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. πλακαριά, η κι αυτό α
πό το ουσ. πλάκα, η και την περιεκτ. κατάλ. -αριά (πβ. τα Ηπει
ρωτ. προσηγ. χαλικαριά,"λαγκάδι στις πλαγιές βουνού γεμάτο από
χαλίκια", αλαταριά "μέρος όπου, επάνω σε πλάκες βάζουν αλάτι για
το αλάτισμα των ζώων" κλπ. Το ίδιο τοπν. αναφέρεται και από την
2
Καστανιανη Κονιτσης .
Πλακίοα, το Γιοφύρι του (stu YÙfir t plaki'da" Κουκ.)
Ονομασία τρίτομου γεφυριού,(βλ. και τοπν. Καλόγερου,το Γε
φύρι του, στα Ε.Ε.). Το γεφύρι, που αρχικά ήταν Εύλινο, μετατρά
πηκε σε πέτρινο το 1814 από κάποιον καλόγερο Σεραφείμ για να ε
πισκευαστεί το 1365 από τον Κουκουλιώτη άρχοντα ΑλέΕ|η Πλακίδα
και τον αδερφό του Ανδρέα. Άλλη επισκευή του μαρτυρείται
το
1913.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE γιοφύρι, το και το
επών. Πλακίδας. Δε νομίζω ότι το επών. Πλακίδας έχει σχέση με
το ουσ. πλάκα, η (και *πλακίδα<πλακίδι(ον) + μεγεθ. κατάλ. - α ) ,
αλλά ότι προέρχεται από το επών. Πουλακίδας (πβ. και επών. Που3
λάδας) κι αυτό από το προσηγ.πουλ (λ) ακίδα "η νεαρά όρνις//η ελόρ4
νις" με συγκοπή του άτονου u συμφωνά με το βόρειο φωνηεντισμο.
Πβ. και τοπν. Πλακίδα "όνομα χωριού" (Κοζάνη)5.
Πλακίτσα, η (zd blak'itsa' Τσερβ.) - Πλακίτσες, οι (st£ plak'itsis · Καπ. ) .
Τοποθεσία απ'όπου έβγαζαν πλάκα (Τσερβ.)' θέση στο ύψωμα
Γραδέτσια με ιζηματογενή πετρώματα (Καπ.).

1. Μπο'γκαε
2. Ρεμπέληε

1

308, στο λ. πλαχανη'θρα, η .
273.

3. Αντ^χάρισμα 171.
Μ·. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Λεξ. ΔΚΟΕ 122.
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Τα τοττν. από το προσηγ. πλακίτσα (<ουσ. πλάκα, η + υποκορ.
κατάλ. -ίτσα). Το τοπν. από το Τσερβάρι σε περιληπτικό ενικό.
Πλακωτή, η (zd blakuti" Π.Σ.)
Ονομασία θέσης προς τα σύνορα με τη Βίτσα όπου υπάρχουν
πλάκες.
Το τοπν. προέρχεται από το ρηματ. επίθ. πλακωτός, -η', -ό
(<ρ. πλακώνω + κατάλ. ρηματ. επιθ. -τός) .
Πβ. και τα τοπν. Πλακωτή, η (3 φορές), Πλακωτές, οι, Πλα2
κωτό, το (3 φορές) από την Ηλεία και τη Μεσσηνία , Πλακωτή (Πα3
ραμυθιά, Βάλτος, Κάρπαθος) και Πλακωτό (Ευρυτανία) .
Πλατάνια, τα (sta platâria' Δόλ.-Τζ.)
Ονομασία καρτεριού σε θέση με πλατάνια (Δόλ.)* βρύση με
πλατάνια στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Μπούλτσης και Τζοντίλας.
Το τοπν. φυτώνυμο από το κοινό NE ουσ. πλατάνι, το.
Πλατόνια, τα (sta platórìa' Βιτσκ.)
Τοποθεσία με πηγή όπου σήμερα είναι η δεξαμενή απ'όπου υ
δρεύεται το χωριό.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί ζωώνυμο και να σχετιστεί με
το προσηγ. πλατόνι, το "το ελάφι" (<πλάτωνις, -ιοος "ονομα
σία της δάμας, ζώου εκ των ελαφιδών, έχοντος πλατέα κέρατα, εξ.
ου και η ονομασία" . Η λ. και στα αρομ. με τον τύπο plätun "το
7
ελάφι" . Η ονομασία του τόπου πιθανώς από τα ελάφια που σύχναζαν
στην περιοχή για να πιουν νερό.
1. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στις λ.
2. Georgacas-McDonald 235.
3. Λεξ ΔΚΟΕ 122.
4. Για την ορθογράφηση της λ. βλ. Μήνα, Μεγέθυνση 104.
5. Μπογκας 1 309, στο λ. πλατονα που προε'ρχεται από τη λ. πλατώνι,.
6. Μηνά, Μεγε'θυνση 103' Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
7. Papahagi 996.
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Πλυξάρια, τα (sta pli^sârya" Λ . ) .
Τοποθεσία όπου δάσος με "πλυξάρια", όπως μου είπαν οι κά
τοικοι του χωριού.
Φυτών, από το προσηγ. πλυξάρι, το κι αυτό από το κοινό NE
πυξάρι, το "είδος |ύλου από το οποίο, επειδή σκαλίζεται εύκολα,
κατασκευάζουν κουτάλια, κλειδοπίνακα, τσιμπούκια κλπ."(<*πυΕ-άριον, υποκορ. του αρχ. πύ£ος)
με προληπτική ανάπτυξη υγρού.
Πλυταριά, η (zd blitaryâ'Khrp. ) .
Ονομασία τοποθεσίας με βρύση και πέτρινη λεκάνη όπου έπλε
ναν ρούχα.
Το τοπν. προέρχεται από το θέμα πλυτ - (πβ. πλυτός, πλυτικός κλπ. <ρ. πλύνω) και την τοπική κατάλ. -αριά.
Πολυγένια, τα (sta puly'én'a" Μπάγ.-Τζ.)
Εκτεταμένη τοποθεσία δασωμένη με βαλανιδιές ανάμεσα στα
χωριά Μπάγια και Τζοντίλα.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριώνυμο από το επών. Πολυγέ2
3
νης < πολυγένης κατά το σχήμα: τ(ου) Πολυγέν(η)>Πολυγέν(ι), το
και Πολυγένια αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ.Ά
γνωστη η αιτία που έδωσε το όνομα στη θέση.
Πβ. επίσης επών. Γένης και τα τοπν. Πολυγένι (το), Πολυε5
νι (το) και Πολυγένια, τα (Τριφυλία) .

1. Μπο'γκας 1

322' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.

2 . Georgacas-McDonald

237.

3. Η λ. προέρχεται ίσως απο τη βυζαντινή αγιογραφία, ο'που, συμφωνά με την
"Ερμηνεία της ζωγραφικής τε'χνης" του Διονυσίου του εκ Φουρνά, είναι με
γάλη η ποικιλία των λέξεων με β'συνθ. τη λ. γένι, για το χαρακτηρισμό του
ζωγραφουμένου προσώπου. Έτσι ανάλογα α) με το χρώμα του γενιοΰ ο ζωγραφοΰμενος χαρακτηρίζεται: ασπρογένηε, μαυρογένηε, ξανθογένηε κλπ.β) με το
μη'κος: αρχι,γένηε, αλλογενής, κοντογένηε, σι,μογένης κλπ. γ) με το σχη'μα:
οξυγένηε, ιλατυγένηε, στρογγυλογένης κλπ. (Βλ. Λαογραφία 2 [1910-1ΐ] 232-233).
4-. Αντυχάρι,σμα 172.
5. Georgacas-McDonald, ο.π.
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Πολύζου, του (st puli'z" Μπάγ.)
Ονομασία βύσης από το όνομα της οικογ. Πολύζου που χρημα
τοδότησε το χτίσιμο της.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Πολύζος κι αυτό από το επίθ.
πολύζωος από τη χρήση του σε ευχές, όπως π.χ. "να είναι πολύζωος" κλπ. με συγχώνευση των δύο ο . Όχι σωστή κατά τη γνώμη μας
η ετυμολογία του Μπούτουρα ο οποίος παράγει το επών. από το ό
νομα Πολυζώης με συγκοπή του τελευταίου μέρους και την κατάλ.-ος.
Πβ. και τα ταυτόσημα κύρια ονόματα Πολύβιος (<πολύβιος),
Πολύχρονος (<πολύχρονος) που προέρχεται από ευχετική χρήση των
επιθέτων.
Πολυξένης, το Σιάδι της (stu saô ts pulikséns'Ap.-Ntooip.)
Ονομασία ομαλής επίπεδης επιφάνειας ανάμεσα από τα χωριά
Δραγάρι και Μακρινή.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE σιάδι, το (βλ.τοπν.
της Γιωργσλιανίνας το Σιάδι στα Ε.Ε.) και το βαφτ. Πολυξένη. Εί
ναι άγνωστη η αιτία της ονομασίας.
Πολυσπόρια, τα (sta pulispórY'a* Λ.)
Περιοχή με χωράφια δημητριακών.
Το τοπν. από το προσηγ. (συναντιέται μόνο στον πληθ.) πολυ
σπόρια, τα "σπόροι σιτηρών και οσπρίων ομού/γεωργική εορτή αρχο
μένη την 21. Νοεμβρίου (όθεν και η εορτή της Παναγίας της Πολυσπο2
3
ρίτισσας" . Η λ. σε χρήση και στην Ήπειρο με τη σημασία "τα ό4
σπρια τα οποία βράζονται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου" .
Πονηρού, ο Λάκκος του (stu lâku t punirû" Βίτσ.)
Ονομασία βαθιού και σκοτεινού λαγκαδιού. Η ονομασία του ο
φείλεται ή στην παράδοση σύμφωνα με την οποία είχαν δει φάντασμα
5 .
.
η βρυκολακα η απο το γεγονός οτι εκεί κρυβόταν ένας κλέφτης που
1. Μποΰτουραε 167.
2. Δημητράκου, Λεζ., στη λ.
3. Μπογκας 1 313.
4. Βλ. και Λαογραφύχ, Ευρετη'ριον, στη λ. πολυσπο'ρυα.
5. Νικολαΐδου, Βύτσα 147.
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κ
τον έλεγαν Κούτσικα και είχε το παρατσούκλι Πονηρός.
Το περιφρ. τοπν. από το ουσ. λάκκος, ο (βλ. τοπν. ìsxa. Ε.Ε.)
και το παρατσούκλι Πονηρός ( πβ.και επών. Πονηρός ) κι ^.υτό από
το επίθ. πονηρός.
Βλ. και κυριών, τοπν. του Πονηρού και του Πονηρού V αλώνι
χ
από την Τριφυλία .
·-;

Ποντικόλακκα, τα (sta pundkólaka" Αρτσ.)
Ονομασία τοποθεσίας πάνω από τη θέση Διακόπια με μικρά χωρά
φια άλλοτε, όπου σύχναζαν αρουραίοι ποντικοί. Σήμερα το μέρος εί
ναι δασωμένο με μικρά πουρνάρια.
Το τοπν. είναι σύνθετο από τα ουσ. ποντικός, ο και λάκκα, η
με μεταβολή του γένους αναλογικά προς το γένος της λ. χωράφια.
Πόρος, ο (stum bóru* Πάπ.)
Ονομασία μονοπατιού στη χαράδρα του Βίκου που εξυπηρετεί την
επικοινωνία του Παπίγκου με το Βιτσικό καθώς
και πέρασμα του
Βοϊδομάτη κοντά στις κύριες πηγές του.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πόρος, ο («αρχ. πόρος <
ρ. περώ).
Ποτάμι, το (stu putâm' Αρτσ.-Λιασκ.-Πάπ.-Τσερν.)
Ο γεωγραφικός όρος ποτάμι είναι συχνότατος ως τοπν. χωρίς κα
νέναν επιθ. προσδιορισμό, αφού δηλώνει το κατεξοχήν ποτάμι
3
κάθε περιοχής . Ετσι τόσο οι κάτοικοι της Αρτσίστας όσο και του
Παπίγκου και των άλλων χωριών με τον όρο ποτάμι ως τοπν. δηλώνουν
μόνο τον Βοϊδομάτη και όχι κάποιο άλλο ποτάμι.

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Georgacas-McDonald 237.
3. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ο'ρους: βοονο, βοσκοτόπι, λο'μυη, χαλϋ$ια κλπ.,
λέξεις οι οποίες, επειδή αναφε'ρονται στο κατεξοχήν βουνό, ποτάμι κλπ. δε
χρειάζονται για τους ντο'πιους καμιά επεξήγηση (βλ. και Θωμοπου'λου, Τοπν.
27-28).
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Ποταμιά, η (zd butamnä' Ι. -Νεγ.-Ντρ.) - Ποταμιές, οι (sts
putamnes" Κουκ.-Σκ.-Σοπ.-Κ.Σ.-Τσερβ.)
Ονομασία παλιού συνοικισμού κοντά στο ρέμα Ρεστιόρι (Ιτ.)"
τοποθεσίες με χωράφια κοντά σε χείμαρρους ή ποτάμια.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ποταμιά, η (<ποτάμι + το
πική
κατάλ. -ιά).
Ποτιστικά, τα (sta putstkà" Στ.)
Ενν. χωράφια.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. ποτιστικός (<ουσ. ποτιστής+
επιθ. κατάλ. -ικός) .
Βλ. και τοπν. Ποτιστικό, Ποτιστικά, Ποτιστικός από την Πελο
πόννησο.
Πουλημένες, οι (sts pulménis'Mav.)
Ονομασία πλαγιάς με χωράφια όπου άλλοτε καλλιεργούσαν δημη
τριακά. Δεν είναι γνωστή η αιτία της ονομασίας.
Το τοπν. προέρχεται από τη μετχ. πουλημένη κατά παράλειψη
του ουσ. πλαγιά, ράχη κλπ. Ο πληθ. αναλογικά προς τα πολλά χωρά
φια. Πβ. φρ. éx's pulmén;
δηλ. "έχεις χωράφι στη θέση Πουλημέ
νη;
3
Από τη μετοχή και επών. Πουλημένος , Πωλημένος και Πουλημε4
5
νάκος " πβ. και τοπν. Πουλημένη Ράχη, του Πουλημένου (Τριφυλία) .
Πούλια, του (st pula" Καμν.)
Δασωμένη περιοχή με πηγή όπου είχε το καμίνι του κάποιος
καρβουνιάρης Πούλιας.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πούλιας κι αυτό όχι κα
τευθείαν από το προσηγ. πούλια, η όπως υποστηρίζει ο Ανδριώτης,
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεζ., στη λ.
2 . Georgacas-McDonald

238.

3. Georgacas-McDonald 238.
4. Ανδριώτη, Συμβολή 399
5. G e o r g a c a s - M c D o n a l d , O . K .

6. Αντιχάρισμα 171.
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αλλά πρέπει να θεωρηθεί μήτρων, από το θηλ. βαφτ. Πούλια (<πούλια, η) κατά το σχήμα της Πούλιας (ο γιος)—*· ο Πούλιας.
Πουλίκα, η (zd bulika*«^.)
Ομαλή επίπεδη επιφάνεια με ο£ιές και τρεχούμενα νερά.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στον
υποκορ. τύπο Πουλίκα του θηλ.βαφτ. Πούλια (βλ. και προηγούμενο
τοπν.) με την υποκορ. κατάλ. -ina. σύμφωνα με τα Avvina, Λιλί2
κα, Σοφίκα κλπ. . Η αιτία της ονομασίας του τόπου είναι άγνωστη.
Πούλιως,το Εικόνισμα της (stu kónzma ts pülus" Τσεπ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου εικόνισμα το οποίο είχε κτίσει κά
ποια γυναίκα της οικογ. Πουλιού. Το επών. Πούλιος εξακολουθεί και
σήμερα να υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. περιφρ. από το κοινό NE εικόνισμα, το και το κύριο
όνομα Πούλιω που είναι ανδρών, από το επών. Πούλιος και την αν3
δρων. κατάλ. -ω (πβ. Χατζηγιάννης-Χατζηγιαννω, Ζαίμης-Ζαΐμω κλπ.) .
Το επών. Πούλιος πρέπει να θεωρηθεί μήτρων, από το θηλ. βαφτ.Πού
λιω που προέρχεται από το βαφτ. Πούλια και την κατάλ. -ω όπως
και τα: Ακριβή-Ακρύβω, Δάφνη-Δάφνω, Ζόνια-Ζόνιω, Δάφνη-Δάφνω κλπ.
Πούλιως η Κερασιά, της (sts puïus d giraëà" Τσερβ.)
Ονομασία χωραφιού, ιδιοκτησία κάποιας Πούλιως, όπου υπήρχε
μια κερασιά.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE κερασιά, η και το ανδρών.
Πούλιω (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Πουρί, το (stu puri''Πάπ. )-Πουριά, τα (sta
pury'â'néxp.)
Τοποθεσία με πηγή νερού το οποίο βγαίνει από πωρόλιθους (Πάπ.)'
ονομασία περιοχής με χωράφια και νερά που πηγάζουν από πουριά(Πέτρ.)
1. Μπούτουρας 3Λ9.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ότίος.
3. Το ανδρών. Ποΰλι,ω είναι δυνατό' να σχηματιστεί τόσο aito' το επών. ΠοΟλοας
όσο και από το επών. Πουλιος.
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Το τοπν. από το κοινό NE πωρί , το (μτγν. πωρ-ίον, υποκορ.
του αρχ. πώρος) με στένωση του άτονου ο. Το τοπν. από την Πέ
τρα σε πληθ., αναλογικά προς τον πληθ. χωράφια.
Η λ. ως τοπν. συχνή με τους τύπους Πωρί, το (12 φορές) και
Πωριά, τα (10 φορές)' πβ. και τα σύνθετα Πωρολιθιές, οι, Πωρόρε2
μα, το (Πελοπόνν.) .
Πουρνάρα, η

(zd burnâra' Τζ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής, ίσως γιατί παλιότε
ρα υπήρχε εκεί μεγάλο πουρνάρι.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. πουρνάρα,η που είναι μεγενθυτικο του ουδ. πουρνάρι, το και τη μεγεθ. κατάλ. -α . Πβ.
και επών. Πουρνάρας.
Η λ. ως τοπν. βρίσκεται επίσης στην Τριχωνίδα, στην Τριφυλία και στη Χαλκιδική.
Πουρνάρια, η (zd burna^'â' Αρτσ.)
Τοποθεσία στο ύψωμα της Γκραμπάλας πυκνά δασωμένη με πουρ
νάρια.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πουρνάρι, το και την
περιεκτ. κατάλ. -ιά.
Πουρνάρια, τα (sta purnä^'a" Καμν.-Κουκ.)
Περιοχές με πουρναρόδασος.
Το τοπν. από το κοινό NE πουρνάρι, το.
Πουρνάρια, τα Μεγάλα (sta n^âla pumàry'a'
Κ.Σ.)
Δασωμένη περιοχή με πουρνάρια. Το τοπν. αρχικά δόθηκε σε μι
κρότερη περιοχή όπου υπάρχουν μεγάλα αιωνόβια πουρνάρια,που, σύμ
φωνα με την παράδοση, αποτέλεσαν τον πυρήνα του κατοπινού δάσους.
1. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Georgacas-McDonald 240.
3. Μηνά, Μεγέθυνση

113 και σημ. 8.

X

1-

)
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Το τιεριφρ. τοπν. από το επίθ. μεγάλος
ρι, το.

και το ουσ. πουρνά

Πουρνάρως, της (sts purnârus' Κ.Σ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε χωράφι και της οικογ. Πουρνάρα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Πουρνάρω κι αυτό από
το επών. Πουρνάρας (βλ. τοπν. Πουρνάρα, η στα Ε.Ε.) και την αν
δρών . κατάλ. -ω.
Πουρνιές, οι (sts pur n'es" πάπ.)
Περιοχή Β του Παπίγκου στην ευρύτερη θέση Βουνό που παλιό
τερα την καλλιεργούσαν.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το κοινό NE ποϋρνο "το δαμάσκηνο" < προύνο με μετάθεση του r (<λατ. prunus <
ελλ. προύμνος ) και την περιεκτική
κατάλ. -ιά. Η λ. και
στην Ήπειρο όπου πουρνιές, οι "οι κοινώς κορομηλιές" σε ενθύμη2
ση του 1814 .
Πράσα, τα (sta présa* Γρεβ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου φυτρώνει ένα ψηλό χόρτο που μοιά
ζει με πράσο.
3
Το τοπν. είναι φυτών, απο το κοινό NE πρασο, το .
Πρασάδες, οι (sts prasâôis" Ντρ.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου υπάρχουν και πηγές.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από τον πληθ. Πρασάδες
του έπων. Πρασάς με τον οποίο δηλώθηκαν τα μέλη της οικογένειας
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στις λ.'Walde II 379" γοα την εξάπλωση της λ. στιε
ρομαν. γλώσσες βλ. Meyer-Lübke, αριθμ. 6798.
2. Μπόγκας 1 315.
3. Aito τα ελλ. η λ. δάνειο και στις άλλες βαλχανιχε'ς γλώσσες, ο'που αρομ. pra§u χαι prea§ü (Papahagi 1007' Κατσάνης 36), ρουμ. praz (Κοτολοι'λη, 388),
αλβ. pr>as-i (Γήινης 333) και σλαβ. prasü (Miklosich 261).
4. ΟΤΕ Αθ.
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και έπειτα ο τόπος όπου αυτά ήταν εγκαταστημένα. Το επών. Πρασάς από το επαγγελματικό *πρασάς< πράσο + κατάλ. -άς, δηλ. "αυ
τός που εμπορεύεται ή παράγει πράσα", όπως και τα λαχανάς, Ψω
μάς, λαδάς κλπ.
Πβ. και τοπν. του Πρασά (Πελοπ.) , Πρασάς (Αττ. και Ηρά
κλειο) .
Πρασιανού,του (st praäami* Αρτσ.-Μεσ.)
Ονομασία θέσης με χωράφια σε πλαγιά στο σύνορο των κοινοτι
κών περιοχών των χωριών Αρτσίστα και Μεσοβούνι.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριώνυμο και να αποδοθεί στο
3
επών. *Πρασιανός (πβ. και επών. Πρασιανάκης ) κι αυτό από το
μετγν. επίθ. πρασιανός "ο πράσινος". Με το όνομα Πρασιανοί (ή
Πράσινοι) ήταν γνωστή μια από τις φατρίες του Ιπποδρόμου στη Ρώ
μη και έπειτα στην Κων/πολη .
Προσήλιο, το (stu prusil'u" Αρτσ.-Βίτσ.-Στ.) - Προσήλια, τα
(sta prusila" Ντρ.)
Χωράφια σε τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο.
Το τοπν. από το επίθ. προσήλιος κατά παράλειψη του προσδιο
ριζόμενου ουσ. μέρος, χωράφια κλπ.
Προσκέφαλα, τα (sta pruskefala" Καβ.)
Ονομασία μικρού λόφου με χωράφια δημητριακών, από την ομοιό
τητα της περιοχής με μαξιλάρι.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE προσκέφαλο το. Η λ. ως
δάνειο και στα βουλγ. proskefal .
Πβ. και τοπν. Προσκέφαλο, το από την Πελοπόννησο , όπως και

1. Georgacas-McDonald 239.
2. Σαρρη, Αττική 123-124' Λεξ. ΔΚΟΕ 286.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Δημητράκου, Λεξ., στις λ. πρασι,ανο'ε και πράσι,νος (3).
5. Miklosich 265.
6. Georgacas-McDonald 239.
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το κατωιταλ. κεφάλωμα "το ανώτερο μέρος μιας απόκρημνης περιο. „1
χης .
Προτίμηση, η (zd brutimis'MnaY.)
Ονομασία δάσους προς Α του χωριού.
Το τοπν. από το κοινό NE προτίμηση, η λ. που συναντιέται
2
ως δάνειο και στα αρομ. prutimise . Άγνωστο το ιστορικό της
ονοματοθεσίας.
Προφήτης Ηλίας, ο (stum brufit ίΙί'β'Βραδ.-Δεμ. -Δολ.-Δρ.Καμν.-Μακρ.-Μεσ.-Μπάγ.-Στ.-Φλ.-Φρ.).
Ονομασίες υψωμάτων συνήθως όπου υπάρχουν ή υπήρξαν εκκλη
σίες του Προφήτη Ηλία.
Πυξάρι, το (stu pikj;âr* Λεσν.)
Περιοχή που είναι δασωμένη από πυξάρια.
Το τοπν. είναι φυτών, από το κοινό NE πυξάρι, το, υποκορ.
του αρχ. πύξος σε περιληπτικό ενικό,
3
4
Η λ. ως προσηγ. στα αρομ. pixare και στα σλαβ. piks-i .
Πυξαριού, ο Λάκκος του (stu lâku t piksarvii* Λεσν.)
Ονομασία λαγκαδιού που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Πυ£άρι (βλ. προηγ. τοπν.).
Πυργάκι, το (stu biryâk" Αρτσ.)
Ονομασία περιοχής, όπου υπάρχουν δύο ψηλές πέτρες που ανά
μεσα τους χωράει με δυσκολία ένας άνθρωπος.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πύργος, ο και την υ5
ποκορ. κατάλ. -άκης( ουδ. -άκι) με τροπή του ρ σε b στη συμπροφορά με το άρθρο της αιτιατικής και μεταπλασμό.

1. G.Rohlfs, Lexicon graecanicumItaliae inferioris,Tübingen 1964 236.
2. Papahagi 1021.
3. Papahagi 987.
4. Γκινης 323.
5. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στο λ.
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Πβ. και τα τοπν: Πυργάκης, ο (με το τοπν. ονομάζονται 17 θέ
σεις μεταξύ των οποίων μια πηγή και ένα χωριό), στον Πυργάκη τ'
αλώνι, το Πυργάκι, τα Πυργάκια και τα Πρυγιάκια (Πελοπ.) , όπως
2
και έπων. Πυργακης .
Πύργος, ο (stum bi'^u' Γρεβ.-Δρ.-Μακρ.~Φλ.) - Πύργοι, οι
( sts ρΪΓγ'" Καπ.-Μπάγ.-Πάπ.)
Ονομασία ράχης με μεγάλη ορατότητα (Γρεβ.)" ύψωμα στην κορυ
φή του οποίου υπάρχουν ερείπια από κτίσμα που πιθανότατα το χρη
σιμοποιούσαν παλιά οι δραγάτες (Δρ.)" ψηλή τοποθεσία με ένα μι
κρό κτίσμα (Μακρ.)" ονομασία υψώματος που βρίσκεται πάνω από τα
χωράφια, τα γνωστά με το όνομα Μάρλι (Φλ.)*τοποθεσία με βραχώδεις
οβελίσκους (Καπ.)* δασωμένη ράχη που ξεκινάει από την Γκασιούρα
προς Ν του χωριού (Μπάγ.)" με το παραπάνω όνομα είναι γνωστές
στο Πάπιγκο διάφορες θέσεις στο ύψωμα της Ραδόβολης, όπου οι Σαρακατσαναίοι βοσκοί φτιάχνουν με πέτρες μικρούς οβελίσκους, από
3
τον αριθμό των οποίων παίρνει και η θέση την ονομασία της .Ίσως
με τους πυργίσκους αυτούς οριοθετούνται τα βοσκοτόπια κάθε οικο
γένειας (Πάπ.).
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πύργος, ο λέξη που συναν
τιέται ως προσηγ. στα αρομ. ρίΓγμ και στα αλβ. pirg-u με τις ση
μασίες "πύργος /σωρός" .
Πύργοι, οι Εφτά (sts iftâ ρίΓγ'"Βίτσ.)
Ονομασία περιοχής με βοσκολίβαδα από τους ισάριθμους πέτρι
νους οβελίσκους που υπάρχουν εκεί.
Πύργοι, οι Πέντε ( sts pèndi pirY * Λεσν.-Σκ.)
Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Σκαμνελίου και
Λεσινίτσας (βλ. προηγούμενο τοπν.).
1.
2.
3.
4.

Georgacas-McDonald 240.
ΟΤΕ Αθ. (27 φορές).
Βλ. και, Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 98.
Papahagi 978' Γκίνης 324.
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Ρασι'ανά, τα (sta raëanâ" Ντομπρ.)
Ονομασία περιοχής με μικρά χωράφια σε υπήνεμο μέρος όπου καλ
λιεργούσαν καλαμπόκι, σιτάρι κλπ.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. *ρασιανός κι αυτό από το ε
πών. Ράσας (για το επών. βλ. τοπν. Ράσα, Παντούρι αλ στα Ξ.Αρ.)
και την επιθ. κατάλ. -ιανός. Η ονομασία του τόπου πιθανώς από ι
διοκτησίες κάποιου Ράσα.
Ρασιανίτης, ο (stu rasani't" Ντομπρ.)
Ονομασία μικρού ποταμού που ξεκινάει από τη θέση Ρασιανά και
χωρίζει τις κοινοτικές περιοχές των χωριών Λάιστα και Ντομπρίνοβο.
Το τοπν. σχηματίζεται από το τοπν. Ρασιανά (βλ. προηγούμενο
τοπν.) και την κατάλ. εθνικών -ίτης.
Ράχη, η (st rax"Βιτσκ.-Πέτρ.)-Ράχες, οι(sts râxis* Δρ.-Κ.Σ.)
Ονομασία μικρών υψωμάτων.
Από το κοινό NE ράχη, η. 0 πληθ. από τα πολλά χωράφια που
βρίσκονται στις πλαγιές των υψωμάτων. Συνηθισμένη η έκφραση éxs
râx' ; δηλ. "έχεις χωράφι στη θέση Ράχη;".
Η λ. συχνή ως τοπωνύμιο .
ΡάΧΗ, Π Καθάρια (zd gaôàrya rax* Πάπ.)
Ονομασία υψώματος γυμνού, σε αντίθεση με τον δασωμένο από
έλατα και πουρνάρια περίγυρο.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ράχη, η και το
2
επίθ. καθάριος "ο καθαρός" .
Ράχη, η Μεγάλη (zd mi^al' rax' * Καπ.-Ντοβρ.-Ντρ.-Πέτρ. )
Πλευρές μεγάλων υψωμάτων όπου υπήρχαν μικρά και άγονα χωρά
φια.
Από τα κοινά NE ράχη, η και το επίθ. μεγάλος.
1. Georgßcas-McDonald 241 «εξ.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.'Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Ράχη, η Ψηλή (zd lys l i t r a x ' Τ ζ . )
Απότομη πλευρά βουνού που υψώνεται σχεδόν κατακόρυφα πάνω
από το χωριό.
Από το ουσ. ράχη, η_ >*α·ΐ το επί θ. ψηλός.
Ρέτση., του (st ret£" Αοτσ. ) -Ρέτσια, τα (sta retßa'Tpeß
.-Στ. )
Ονομασία πηγαδιού (Αρτσ.)' τοποθεσίες με χωράφια (Γρεβ.-Στ. ).
Τα τοπν. είναι κυριών, και προέρχονται απο το επών. Ρέτσης
κι αυτό απο το Ηπειρ. ρέτσι, το "ο στρόβιλος, ο κώνος της ελάτης,
το ρούμπαλο" . Τα τοπν. σε πληθ. κατά το σχήμα τ(ου) Ρέτσίη)5- Ρέτσ(ί), το και Ρέτσια, τα αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτή
ματα κλπ.
Πβ. και τα κυριών, τοπν. Ρέτσ',στ* "τοποθεσία στο χωριό Σα3
4
νοβό" , Μύλος του Ρέτση (Λάκκα Σούλι) και το αλβ. τοπν. Reçi
που συναντιέται στη Β. Αλβανία (περιοχές Shkodra, Ljuma και Mal5
cija e madhe) .
Ρέτσου, του (st rétJT Μεσ.)
Περιοχή με χωράφια όπου και χωράφι, ιδιοκτησία της οικογέ
νειας Ρέτσου.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ρέτσος
που είναι της ίδιας αρχής με το επών. Ρέτσης και με τη συνηθι
σμένη στα επών. εναλλαγή των καταλήξεων -ης και -ος. Βλ. και
προηγούμενο τοπωνύμιο.
Ρήνη,του (st Γίη'Πέτρ.)
Ονομασία τοποθεσίας στο σύνορο των χωριών Πέτρα και Χρυσοβίτσα όπου υπήρχε το σπίτι και τα χωράφια κάποιου Χρυσοβιτσινού
Ρήνη.
1. Γίαπαχαρίση, Πωγώνΐ 40' ΟΤΕ Αθ.
2. Π.Γρύστιου,"Δασική Λαογραφία." HE 20(1971) 384, όπου και η πληροφορία ότι
"οι ποιμένες και εν γένει οι ορεινοί εκ της πτωχής η' της πλουσίας χαρποφορίας της ελάτης μαντεύουν αν ο επερχο'μενος χειμών θα είναι βαρύς η ελαφρύς".
3. Στεργιοπουλου, Κόνυτσα ΗΧ 13 168.
4. Σπ.Μουσελίμη,"Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου." HE 25 (1976) 206.
5. Seiner, Ergebnisse 97.
6. Παπαχαρίση, Πωγώνΐ 40' ΟΤΕ Αθ.
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Το τοπν. ei VOLL κυριών, από το επών. Ρήνης κι αυτό μήτρων,
από το
βαφτιστικό Ρήνη , της Ρήνης (ο γιος) > Ρήνης. Το βαφτ.
Ρήνη από το Ειρήνη με απώλεια του αρχικού i- στη συμπροψορά με
2
το άρθρο η. Πβ. και μήτρων, επών. Ειρήνης .

Ρίγανη, η

(st rimari* Καβ.)

Περιοχή όπου ευδοκιμεί το γνωστό αρωματικό φυτό, η ρίγανη.
Το φυτών. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ουσ. ρίγανη, η
σε περιληπτικό ενικό.
Ρίζα, η (st riza*Kauv.-MTi. ) - Ρίζες, ot(stj5 ri'zis Άρτσ. )
Περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες υψωμάτων (Αρτσ.-Μπ.)"
ονομασία καρτεριού χαμηλά σε λαγκάδι του υψώματος Μπάρμπες(Καμν.).
Το τοπν. από τον γεωγραφικό όρο ρίζα, η "οι πρόποδες όρους
3
ή λόφου" .
Ριζά, το (stu rzo" Τζ.)- Ριζά, τα (sta rza' Μεσ.)
Ονομασία τοποθεσίας (Τζ.) και χωραφιών (Μεσ.) στους πρόποδες
υψώματος.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. ριζό, το "το ριζοβούνι,οι
4
υπώρειες του βουνού" στον πληθ. αναλογικά προς τα πολλά χωράφια
(Μεσ·). Το προσηγ. ριζό, το προέρχεται από ουσιαστικοποίηση του
επιθ. *ριζός κι αυτό από το ουσ. ρίζα, η σύμφωνα με το χαζός <χάζι κλπ. Απίθανη κατά τη γνώμη μας η ερμηνεία του Χατζιδάκη
ότι
το κοινό NE ριζά, τα προέρχεται από το ουσ. ρίζα, η με κατέβασμα
του τόνου αναλογικά προς τα επιρρήμ. χαμηλά, ψηλά.

1. Μπούτουρας 64.
2. Αντιχάρισμα 194" Τριανταφυλλίδης 86.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Μπογκας 1 326" Δημητράκου Λεξ., στη λ.
5. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 128.
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Ροβολιστά, τα (sta ruvuistä'Toepß.)
Τοποθεσία σαθρή που συνεχώς ξεκόβεται, και κατρακυλάει, όπου
παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. *ροβολιστός (κι αυτό από
1
2
το ροβολώ "κατέρχομαι, κατρακυλώ" και την κατάλ. -ιστός ) κατά
παράλειψη του ουσ. αμπέλι,α, κτήματα κλπ.
Ρογκάς, ο Λάκκος (stu lâku ruga" Boß.)
Ονομασία λαγκαδιού τμήματα του οποίου, σύμφωνα με τις πλη
ροφορίες, ξεχέρσωναν κατά καιρούς για καλλιέργεια.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. ρόγκι, το "η εκχέρσωση
δάσους/χωράφι που σπέρνεται μετά το κάψιμο των χόρτων που υπάρ3
χουν σ'αυτό" (βλ. και τοπν. Ρόγκια, τα στα Ε.Αλ.) και την πε
ριεκτική κατάλ. -άς.
Potνικά, τα (sta runkâ' Τσερβ.)
Περιοχή με χωράφια προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας Ρο'ίνίκος.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. *ροϊνικός κατά παράλειψη
του ουσ. χωράφια κι αυτό από το τοπν. Ροϊνίκος (βλ. τοπν. στα Ξ.
Σ.) με αποβολή του άτονου μεσοσυμωωνικού i και έκκρουση του επί
σης άτονου i στο σύμπλεγμα οχ όπως συμβαίνει και στα βοηθώ >βο4
θώ, ογδοήντα > ογδόντα, πρωινός > πρωνός κλπ.
Ρουμανίτσι, το

(stu rumanits*

Λιασκ.)

Ονομασία μικρού δάσους συνεχόμενου προς το δάσος της θέσης
Ρουμάνι (βλ. τοπν. στα Ε.T.).
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ρουμάνι, το και την υπο-

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
3. Μπογκας

1 327.

4. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 241-242

και 2 563.

- 366 -

κορ. κατάλ. -ίτσι. Η ονομασία της θέσης σε αντιδιαστολή προς το
παρακείμενο μεγαλύτερο δάσος που έχει το όνομα ρουμάνι.
Ρουμπογιάνναινας, της (st^

rumbuy'âninas ' Λιασκ.)

Περιοχή με ψηλά δέντρα όπου κάποια Ρουμπογιάνναινα στάλιζε
τα ζώα της.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Ρουμπογιάνναινα
αυτό από το επών. Ρουμπογιάννης

κι

και την ανδρών, κατάλ. -αινα.

Το επών. Ρουμπογιάννης προέρχεται από το Ηπειρωτ. ρούμπος, ο "ο
2
3
μαζωμενος άνθρωπος, ο μικροκαμωμένος"

(πβ. και επών. Ρούμπος )

και το βαφτ. Γιάννης (<Ιωάννης). Το Ηπειρωτ. ρούμπος, ο (πβ. ε
πίσης το Ηπειρωτ. ρόμπος, ο

"ο κόμπος, η .γροθιά"

και το πελο-

ποννησιακό ρουμπί; το "το κουρέλι" ) πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ.
"το κουρέλι"

römbü

(πβ. και νεότερο βουλγ. ρο6

"ο δούλος,

ο

σκλάβος" ) με τη σημασιολογική εξέλιξη "κουρέλι" -> "σκλάβος" ->"κακομοίρης, μαζωμένος" ->· "γροθιά" και με τροπή στα ελληνικά-του
ο

σε u

από επίδραση ταυ προηγουμένου συμφώνου .

Ρούμπο ζ ι, το (s tu rumbóz'nxSjx. )
Ονομασία περιοχής με κοίλωμα στο έδαφος όπου συγκεντρώνεται
το νερό παρακείμενης πηγής.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να σχετιστεί με το
επών. *Ρουμπόζης απ'όπου το τοπν. κατά το σχήμα: του Ρουμπόζ(η)

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Μτιόγκας

1 331.

3. ΟΤΕ Αθ.
4. Georgakas, Beiträge I 373.
5. Georgakas , d.π.
6. Miklosich

281' Vasmer, REW II 541.

7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 1180.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.

- 367 -

Ρουμποζ(Ι), το. Το επών. Ρουμπόζης

από το
2
μαζωμενος ο μικροκαμωμένος άνθρωπος" (πβ.
4
και την κατάλ. -όζης (από την -όζος με τη
εναλλαγή των καταλ. -ος και -ης). Βλ. και
νας, της στα Ε.Ε.).
Ρουπακιά, η

(st

Ηπειρωτ. ρούμπος "ο
3
και επών. Ρούμπος )
συνηθισμένη στα επών.
τοπν. Ρουμπογιάνναι-

rupakä* Πέτρ.)

Ονομασία περιοχής με δάσος πουρναριών.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. ρουπακιά, η "τόπος κατά5
φυτος εκ δρυών" κι αυτό απο το ουσ. ρουπάκι, το (μεσν. ρωπάκιον , υποκορ. του αρχ. ρώπαξ) και την περιεκτική κατάλ. -ιά. Με
τη λ. ρουπάκι δηλώνονται πολλά είδη βαλανιδιάς, όπως η quercus
7
robur, η quercus sessiliflora κλπ. .
ο

Το τοπν. συχνό στην Πελοπόννησο συναντιέται και στην Αιτω9
λία . Πβ. επίσης τα τοπν. Ρουπάκι, το (10 φορές), Ρουπάκια, τα
g
(9 φορές) από την Πελοπόννησο και Ρωπακας (Σύμη) .
Ρουφά, ο Λάκκος

(stu

lâku

t

rufa" Δεμ.)

Ονομασία λαγκαδιού άγνωστο για ποια αιτία.

1. Βλ.

Σταμνο'πουλο

2 . Μπο'γχας
3 . ΟΤΕ

1

158,

ο'που ε ι ώ ν .

σε -όζος,

331.

Αθ.

4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στο λ. -ο'ζος.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. Χελδράιχ-Μηλιαράκηε 109-110.
8. Georgacas-McDonald 245, 346.
9. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 66.

-όζης.
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Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE λάκκος/ ο (βλ.
τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Ρούφας. Το επών Ρούφας από την προστακτ. ρούφα του ρ. ρουφώ όπως τα Αγνάντας,Καρτεράς, Κατέβας κλπ.
Ρυάκια, τα

(sta riâkà'Mov.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν μικρές πηγές οι οποίες σήμε
ρα έχουν στερέψει.
Το τοπν. από το κοινό NE ρυάκι, το, υποκ. του αρχ. ρύαξ.
Ρωμιές, οι (st rumn'â ή sts rumnés' Λιασκ.)
2
Ονομασία τοποθεσίας, οπού,συμφωνά με τον Λαμπριδη,υπηρχε πα
λιός συνοικισμός. Σήμερα στη θέση σώζονται δύο εκκλησιές μέσα σε
αμπέλια και χωράφια.
3
Το τοπν. κυριών, από το θηλ. βαφτ. Ρωμιά κι αυτό από το
4
θηλ. ρωμιά, η (αρσ.ρωμιός και επών. Ρωμιός ) , λέγεις που δηλώνουν
5
όχι μόνο την εθνικότητα (=Έλληνας) , αλλά και το θρησκευτικό δόγ
μα (= χριστιανός) . Το ρωμιός,-ιά από το Ρωμαίος (και επών. Ρωμαιος ) με συνίζηση.
0 τύπος του τοπν. σε πληθ. από την ύπαρξη εκεί πολλών χωρα
φιών και αμπελιών' πβ. τη φρ. éy_'s rumrîâ; " ,δηλ. "έχεις κτήμα στη
θέση Ρωμιά;
Ρωμιόβρυση, η (st rumrióvris' Βραδ.)
Με το τοπν. ονομάζεται περιοχή όπου υπάρχει βρύση με κάνου
λα.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το κοινό NE επίθ. ρωμιός (βλ. και
το προηγούμενο τοπν.) και το ουσ. βρύση, η . Άγνωστη η αιτία που
συντέλεσε στην ονομασία της περιοχής.
Ρωμιά, η

ή

1. Ανδριώτη, Συμβολή 397.
2. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 61.
3. Μπουτουρας 129.
4. Τριανταφυλλίδης

29,36.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
6. Μπογκας

1 330.
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Σαϊνάτικο, το (stu sainätku' I.)
Ονομασία περιοχής όπου άλλοτε ήταν το σπίτι της οικογ. Σαΐνη.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. σαϊνάτικος κι αυτό από το
επών. Σαϊνης και την επιθ. κατάλ. -άτικος.
Το επών. Σαϊνης από το κοινό NE σαΐνι, το (και σαχίνι, το
απ'όπου και επών. Σαχίνης) "ο κύρκος// το γεράκι" και ιδιαίτερα
από τη σημασία της λ. "ο εύστροφος, ο έξυπνος άνθρωπος" (<τουρκ.
1
. 2
sahin) και όχι κατευθείαν από το περσ. sahin .
Σάκου, το Πηγάδι του (stu byâô t sâk" Αρτσ.)
Περιοχή κοντά στη θέση Μεγάλη Λίμνη, όπου υπάρχει πηγάδι
και το έφτιαξε κάποιος Σάκος.
Το περιφρ. τοπν. αποτελείται από το κοινό NE πηγάδι, το
και το επών. Σάκος το οποίο προέρχεται από το προσηγ. σάκος, ο
και ιδιαίτερα από τη σημασία "ύφασμα από τρίχες κατσικιού και
3
κάθε πράγμα που κατασκευάζεται απ'αυτό" . Με τη σημασία "ένδυμα"
η λ. και στα λατιν., όπου saccus "σάκος /ένδυμα με ακατέργαστη
4
τρίχα" απ'όπου και το αρομ. sac "ένδυμα" .
Σακούλα, η ( st sakula' Μακρ.)
Τοποθεσία που οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι,σύμ
φωνα με την παράδοση, εκεί βρέθηκε μια μικρή σακούλα με τα φυλα
χτά ενός παιδιού που είχε αρπάξει ο λύκος (βλ. τοπν. Κοσίτσα, η
στα Η.Αρ.).
Το τοπν. από το κοινό NE σακούλα, η.

1. Ανδρυώτη, Βτυμ. Αεξ. , στη λ. ' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Τριανταφυλλίδης 73.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Papahagi 1048-1049.
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Σαμάρι, το

(stu samär' Βραδ.-Λεσν.)

Ονομασία μικρών υψωμάτων από την ομοιότητα τους με σαμάρι.
Το τοπν. από το κοινό NE σαμάρι, το (<μεσν. σαμάριν <σαγμάριον, υποκορ. του αρχ. σάγμα) . Κατά τον Χατζιδάκη η λ. από
2
το λατ. sagmarxum .
Σαμπανάτικα, τα

(sta äabanätka * Μπάγ.)

Ονομασία 6ύο θέσεων:α) μιας δασωμένης έκτασης προς Α όπου
καλλιεργούσαν δημητριακά και β) άλλης δασωμένης έκτασης προς Ν
κοντά στην Αγία Τριάδα.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. σαμπανάτικος κι αυτό από
το επών. Σαμπάνης

και την επιθ. κατάλ. -άτικος κατά παράλειψη

των ουσ. κτήματα, χωράφια κλπ. Το επών. Σαμπάνης
πό το τουρκ. αρσ. κύριο όνομα Saban

προέρχεται α

(και ονομασία επίσης του 8.

αραβικού μήνα) ή από το επίσης τουρκ. sabani "ο οπαδός του §abaniye, τάγματος των δερβίσηδων". Πβ. και το τουρκ. επίθ. caban
3
"ο βλάκας, ο ηλίθιος" .
4
Βλ. και τοπν. Σαμπάνια,τα (Μεσσηνία) και τα επών. Σαμπανιδης-, Σιαμπανης .
Σάννας, της

(sts

sânas' Α.)

Τοποθεσία με πευκοδάσος και βοσκότοπο όπου έβοσκε τα ζώα
της κάποια Σάννα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το θηλ. βαφτ. Σάννα

που είναι

συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Σουσάννα (<Σωσάννα) . Από το βαφτ.
7
και μήτρων, έπων. Σαννας .

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Αθηνά 30 (1919) 11 «εξ.
3. Heuser-Çevket

577' Steuerwald 861.

4. Georgaeas-McDonald

246.

5. Νομίζω πώς πρέπει να αποκλειστεί η προε'λευση του επων.Σαμπάνης. απο τα τουρκ.
saban "αλε'τρι" και sapan "σφενδο'να" (Τριανταφυλλίδης 73) και απο' την άποψη
της σημασίας, άλλα ιδιαίτερα της φωνητικής (s αντί §).
6. Μπούτουρας
7. ΟΤΕ Αθ.

52" Μπογκας 1 444, 451.
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Σανίδια, τα (sta saniôY'a'néxp. )
Ονομασία περιοχής με χωράφια και πηγή. Εκεί, σύμφωνα με την
παράδοση, αγωγιάτες ξεφόρτωσαν τα ζώα τους που ήταν φορτωμένα με
ξύλα για να πιουν νερό και να ξεκουραστούν.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σανίδι, το.
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στην Τριφυλία .
Σαντινιά, η (st sadinä" Ι.-Καμν.)
Περιοχές με βοσκοτόπια όπου ευδοκιμεί φυτό γνωστό στο Ζαγό
ρι με το όνομα σάντινσ, το και μοιάζει με άγριο τριφύλλι.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το προσηγ. σάντινο,
το και την περιεκτική κατάλ. -ιά. Το ουσ. σάντινο από το βουλγ.
sadina "η νομή, η βοσκή // το φυτό ανδροπώγων ή ασπρόχορτο ή μα2
3
ζοχορτο" απ'όπου και το αρομ. sadina , ρουμ.sadinä "ωραίο φυτό
4
που τα φύλλα του είναι σκεπασμένα με άσπρο χνούδι" .
Με τα παραπάνω πρέπει ίσως να σχετιστεί και το τοπν. Σάντενη,
η "λοφοπλαγιά στην οποία φυτρώνουν τα ομώνυμα χόρτα" (Αάκκα Σούλι ) .
Σαραπέλια, τα ( s t a s a r a p e l ' a ' K a ß . )
Ονομασία δάσους με βοσκότοπους, χωράφια και π η γ α ί α νερά από
ι δ ι ο κ τ η σ ί ε ς τ η ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς Σαραπέλη.
Το τ ο π ν . ε ί ν α ι κ υ ρ ι ώ ν , και π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το επών. Σαραπέλης
κ ι αυτό από το επών. Σαράπης κ α ι την α ν θ ρ ώ π ω ν . κ α τ ά λ . - έ λ λ η ς γ ι α
τη δήλωση α ρ χ ι κ ά των νεαρών μελών ( α γ ο ρ ι ώ ν , κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν κ λ π . ) τ η ς ο ι -

1. Georgacas-McDonald 246.
2.Miklosich 290, στο λ. sad (IV)
3 . Papahagi 104-9.
4 . Κοτολουλης 429' lordati, Topon. romin. 27.
5. Σ.Μουσελίμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου."

HE 25 (1976) 55.

6. ΟΤΕ Αθ.

7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -έλλι" Τριανταφυλλίδης 99.
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κογένειας Σαράπη. Το επών. Σαράπης από το τουρκ. §arap(tf çarab)
"το κρασί" . Πβ. και επών Σαραπατζής

(<τουρκ. §arapçi "αυτός που

παράγει κρασί" ) . 0 μεταπλασμός κατά το σχήμα:τ(ου) Σαραπέλ(η) >
Σαραπέλ(ϊ), το και Σαραπέλια, τα αναλογικά προς τους πληθ. χωρά
φια, κτήματα κλπ.
Σαρμαλούς, η Τρύπα (zd dripa

ts sarmalûs* Αρτσ.)

Τοποθεσία κοντά στη θέση Σπάσμα προς το Βιτσικό, όπου υπάρ
χει σπηλιά, κοντά σε χωράφι ιδιοκτησία κάποιας Σαρμαλούς.
Το περιφρ. τοπν. αποτελείται από το κοινό NE τρύπα, η και
2
το ανδρών. Σαρμαλού (<επών.Σαρμαλής + ανδρών, κατάλ. - ο ύ ) . Το
επών. Σαρμαλής προέρχεται από το κοινό NE σαρμάς, ο (<τουρκ.sar
ma

3

"κληματόφυλλο ή λαχανόφυλλο με το οποίο τυλίγουν κιμά με ρύ-

ζι" ) και την κατάλ. -λής (<τουρκ. li και με τις παραλλαγές -li,
-lu, -lü

η οποία δηλώνει αυτόν που, έχει την ιδιότητα ή που δη4
μιουργεί αυτό που δηλώνεται από το θέμα .
Σγουρού (ζγύπι" Λεσν . )
Ονομασία τοποθεσίας όπου ιδιοκτησία της παλιάς οικογένειας
Σγουρού.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σγουρός (ήδη μαρτυρείται σε κώδικα του 15.

αι." ) κι αυτό από το κοινό NE σγουρός
r

(μσν. σγουρός

ίσως δίυγρός ) με αναβιβασμό του τόνου, όπως συμ7
βαίνει συνήθως στα επίθ. που τρέπονται σε κυρία ονόματα .
Πβ. και επών. Σγουρός
(<σγουρός).

1. Steuerwald

866.

2. ΟΤΕ Αθ.
3. Heuser-Çevket

535' Steuerwald 800.

4. Kissling 225.
5. Δ. Γεωργακά, "Περί τηε λε'ξεως σγουρός και των συγγενών." Αθήνα 47 (1937) Μ-9.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'βλ. και Γεωργακα, ο.π., 37 κεξ.
7. Το φαινο'μενο του αναβιβασμοΰ του το'νου,κου ξεκινάει απο' την αρχαιο'τητα σε κύ
ρια ονο'ματα (ξανθοε-Ξάνθοε, q>at6pds-Î>atôpoç κλπ. ),επέζησε στη με ταγενε'στερη ,
μεσαιωνική και νέα ελληνική' (λαιμπρος-Λάμπρος, τρυφών-Τρυφων κλπ. ),εμφανίζεται
απο' τη μεσαίων, εποχή και στα επώνυμα

και πραγματοποιείται εκεί ο'που οι άνθρω

ποι ένιωσαν την ανάγκη να διαφοροποιη'σουν μορφολογικά το επώνυμο ενο'ς ανθρώπου
απο την έννοια που εκφράζει (Αντοχάρυσμα 202).
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Σγουρού, ο Λάκκος (stu lâku t zyUr'Nx.)
Μικρή χαράδρα που βρίσκεται κοντά σε χωράφι, ιδιοκτησία κά
ποιου Σγουρού.
Το τοπν. είναι περιφρ. και προέρχεται από το κοινό NE λάκ
κος, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Σγουρός (βλ. προηγ. το
πωνύμιο) .
Σελά, του (st silâ' Γρεβ.)
Δασωμένη

τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια πιθανώς

κάποιου Σελά.
Το τοπν. πρέπει

να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Σελάς κι
2
αυτό από το επαγγελματικό σελάς "ο σελοποιός"
(<ουσ. σέλα, η +
επαγγελματ. κατάλ. - ά ς ) .
Πβ. και τοπν. 'ς του Σέλα

3
και Σελάδες, οι .

Σελόπουλο, το (stu silóplu^K.)
Ονομασία μικρού διάσελου.
Το τοπν. προέρχεται απο το σελι, το

4

(<σελίον, υποκορ. του

σέλλα <λατ. sella) και την υποκορ. κατάλ. -όπουλο.
Πβ. και επών. Σελόπουλος .
Σέλωμα, το (stu Βθ^π^'Μεσ. ) -Σελώματα,τα (sta silómata* Δεμ.)
Ονομασία αυχένα ανάμεσα από δύο υψώματα (Μεσ.)' περιοχή με
χωράφια και λιβάδια σε λαγκάδι ανάμεσα από δύο κορυφές

(Δεμ.).

Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. σέλωμα, το. "Το διάσελο, ο αυχένας ανάμεσα από δύο κορυφές βουνού"
ράγωγο του ρήματος

σελώνω

κι αυτό είναι πα

με την κατάλ. -μα, όπως και τα:σηκώ-

1. Η διαμόρφωση του εδάφους δεν μας επιτρε'πει τον χαρακτηρισμό' του τοπν. ως
περιεκτικού (σέλα, η + περιεκτ. κατάλ. -άς).
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. σέλλας.
3. Georgakas, Beiträge II 406-407.
4. Georgakas, Beiträge II

407.

5. OTE Αθ. , στο λ. Σελλο'πουλος.
6. Μπο'γκας 1 341.
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νω-σήκωμα, σκοτώνω-σκότωμα, φορτώνω-φόρτωμα κλπ. Το τοπν. από
το Δεμάτι στον πληθυντικό από τα πολλά χωράφια και λιβάδια, ι
διαίτερα από τη cpp."é.x's 3ό1ιιιη3"με τη σημασία "έχεις χωράφι ή
λιβάδι στη θέση Σέλωμα;".
Το τοπν. Σέλωμα συναντιέται και στην Τριφυλία .
Σημάδια, τα (sta smaoya'Kaß.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχουν χωράφια, ιδιοκτησία της
οικογ. Σημάδη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σημάδης με μεταπλασμό
κατά το σχήμα:τ(ου) Σημάδ(η)> Εημάδ(ί), το και Σημάδια, τα ανα
λογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Σημάδης α2
πό το ουδ. σημάδι, το και το πτωτικό -ς .
Σημαία, η (st Βϊπ^'Τσερν. )
Ονομασία υψώματος όπου παλιότερα υπήρχε τουρκικό φυλάκιο.
Το τοπν. από το κοινό NE σημαία, η.
Σιάδια, τα (sta sâôya' Βίτσ.- Δρ.- Λιασκ.- Μεσ.- Μπάγ.-Νεγ.Πάπ.- Τζ.- Φλ.)
Θέσεις που χαρακτηρίζονται από ομαλές και επίπεδες επιφάνει
ες.
Το τοπν. προέρχεται από το γεωγραφικό όρο σιάδι, το
του ισι-αδα <ίσιος) .

(υποκορ.

Σιαδόπουλο, το (stu saôoplu' Πέτρ.)
Ονομασία μικρού επίπεδου βοσκότοπου.
Το τοπν. προέρχεται από το γεωγρ. όρο σιάδι, το και την υπο
κορ . κατάλ. -πουλο.

1. Georgaoas-McDonald

248.

2. Αντϋχάρυσμα 173.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Σιδερόβρυση, η (st sioiróvris' Πάπ.)
Βρύση που βρίσκεται στο μονοπάτι, ανεβαίνοντας προς τη θέση
Ραδόβολη.
Το τοπν. σύνθετο από τα ουσ. σίδερο, το και βρύση, η ίσως
από το γεγονός ότι είχε σιδερένιο κανούλι ή ήταν φτιαγμένη από
σίδερο.
Σιολάτικα, τα (sta sulâtka" Καλ.)
Τοποθεσία όπου βρίσκονται τα χωράφια της οικογ. Σιόλου.
Το τοπν. από το επίθ. οχιολάτικος κατά παράλειψη των ουσ.χω
ράφια, κτήματα κλπ. Το επίθ. σιολάτικος από το επών. Σιόλος
(βλ. επόμενο τοπν.) και την επιθετ. κατάλ. -άτικος.
Σιόλου ο Μύλος, του (st §ól tu milu" Βίτσ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε μύλος κάποιου Σιόλου.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το κοινό NE μύλος, ο και το
επών. Σιόλος. Το επών. Σιόλος από το βαφτ. Σιόλος, το οποίο κα
τά τον Μπούτουρα προέρχεται από το βαφτ. Τσιόλος (<Χριστόδουλος) με τροπή του ts σε S. Νομίζουμε όμως πιθανότερη την προέλευ
ση του βαφτ. Σιόλος από το βαφτ. Σόλων >Σόλος (κατά τα Θεράπων
Θεράπος, Αγαμέμνων> Αγαμέμνος κλπ.) με ουράνωση του αρχικού s
σε g (πβ. σόλα, η >sóla κλπ.).
Σιώμαινας, της (sts sòminas" Τζ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου χωράφι, ιδιοκτησία κάποιας γυναίκας
μέλους της οικογ. Σιώμου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Σιώμαινα κι αυτό από
το επών. Σιώμος και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Σιώμος
2
3
από το βαφτ. Σιώμος κι αυτό σύμφωνα με τον Μπούτουρα από το
Θωμάς > Θώμος και Σι,ώμος με τροπή του θ σε s.
1. Μπουτουραε 100.
2. Μπόγκας 1 443.
3. Μπουτουρας 70.
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Σιώμη, του (st som" Λεσν.)
Τοποθεσία από το όνομα παλιάς οικογένειας στο μονοπάτι που
κατεβαίνει για το ποτάμι Ρασιανίτη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Σιώμης κι αυτό από το επών.
Σιώμος (βλ. προηγούμενο τοπν.) με τη συνηθισμένη στα επών. ε
ναλλαγή των κατάλ. -ης και -ος.
Σκάκαρη, η (st skâkar" Boß.)
Ονομασία δασωμένου υψώματος από το επών. της οικογ. Σκάκα
ρη. Είναι άγνωστη η αιτία που δημιούργησε το τοπωνύμιο.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σκάκαρης με μεταπλασμό από σύγχυση του εμπρόθετου αρσεν. άρθρου στη γεν. ενικού με
το εμπρόθετο θηλυκό άρθρο στην αιτιατ. ενικού (st skakar =α)στου
Σκάκαρη και β) στη Σκάκαρη). Το επών. Σκάκαρης πρέπει να αποδο
θεί στο επών. *Σκάκος και τη μεγεθ. κατάλ. -αρης (κατά τα Γιάν
νης - Γιάνναρης, Νότης-Νόταρης κλπ.) . Το επών. *Σκάκος πρέπει
να θεωρηθεί μήτρων, επών. από το Ηπειρωτ. κάκω "η θεία" (και ζ,α2

γορήσιο κάκου "η γριά") κατά το σχήμα της κάκως (το παιδί)> ε
πών. Σκάκος με ανάπτυΕη αρχικού s- εξαιτίας της συμπροφσράς με
το άρθρο της. Το προσηγ. κάκου συναντιέται ως επίθ. στην Κοζάνη
αντί του επιθ. κακή αναλογικά προς τα πολλά σε -ω θηλ. ονόματα
3
(Δενκω, Σταματώ κλπ.) .
Σκαμνέλι, το (stu skamnél)-Σκαμνέλια,τα(3ίΗ skamnéΓa*Tσεpß.)
Ένα από τα χωριά του Ζαγορίου στο βόρειο μέρος του Κεντρι
κού Ζαγορίου. 0 κάτοικος
skamnil'óts, skamniïotsa (=Σκαμνελιώτης-Σκαμνελιώτισσα) * ονομασία τοποθεσίας με χωράφια (Τσερβ.).
.
,
4
Τα τοπν. πρέπει να θεωρηθούν κυρίων, από το επών. Σκαμνέλης
με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Σκαμνέλ(η) > Σκαμνέλ(ί), το.
1. Μηνά, Μεγέθυνση
2. Μκο'γκαε

1

187-188.

148.

3. Ανδριώτη, Συντ. και μορφ. 33.
4-. ΟΤΕ Αθ.
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Ο πληθυντικός του τοπν. από το Τσερβάρι αναλογικά προς τους πληθ.
χωράφια, κτήματα κλπ.
Το τοπν. Σκαμνέλι δεν είναι δυνατό να προέρχεται από προσηγ.
*σκαμνέλι "το μικρό σκαμνί", αφού ο τύπος, μολονότι είναι δυνατό
να σχηματιστεί, δε χρησιμοποιείται καθόλου στο Ζαγόρι, η δε υποκορ. σημασία της λ. σκαμνί εκφράζεται με τον τύπο σκαμνάκι.
Το ίδιο ισχύει και για το επών. Σκαμνέλης (και Σκαμνέλος
στην Αρτσίστα) το οποίο δεν μπορεί να προέρχεται από το αμάρτυ
ρο υποκορ. τύπο *σκαμνέλι. Γι αυτό πιστεύουμε ότι το επών. Σκα
μνέλης προέρχεται:α) ή από το επών. *Σκαμνής (<σκαμνί πβ. και
επών. από ο£ύτονα ουδ. Βεργής, Γατής, Γουδής κλπ. ) και την ανθρωπωνυμική κατάλ. -έλης (πβ. Τσουκανέλης< επών. Τσούκας + -έλης,
και όχι από προσηγ. *τσουκανέλι, Αλεπουθέλης, Πατρινέλης, Χιωτέ2
ι.
λης κλπ. ) ή β) από το αρομ.
.3 (και ρουμ.) προσηγ.scanmel "το σκα
μνάκι , υποκορ. του scamnu
Σκαμνελιώτικο, το (stu skamnil'dtku" Τσεπ.)
Ενν. ποτάμι που κατεβαίνει από την περιοχή του χωριού Σκα
μνέλι .
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. σκαμνελιώτικος κι αυτό από
το εθνικό Σκαμνελιώτης (<Σκαμνέλι + -ιώτης) και την επιθ. κατάλ.
-ικος.
Σκαμνιά, η (st skamnä' Δόλ.-Στ.-Σκ.)
Ονομασίες θέσεων από την ύπαρξη εκεί του γνωστού δέντρου.
Φυτώνυμα τοπν. από το κοινό NE σκαμνιά, η (μεταγν. συκαμιν-έα).
Σκάνταλα, τα (sta skändala* Σοπ.)
Τοποθεσία προς Ν του χωριού με αμπέλια και χωράφια κοντά
στο εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
1. Αντι,χάρισμα

174.

2. Τριανταφυλλίδης
3. Papahagi

99* βλ. χαι Σταμνο'πουλο

1062' Pugcariu, Deminutivsuffixe

164 κεξ.
163

κεξ.
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Το τοτιν. προέρχεται από το κοινό NE σκάνταλο, το "η παγίδα,
ο βρόγχος" .
Σκασμάδι, το (stu skazmäö*
ιηάδγ'α' Βίτσ.)

Πάπ.)- Σκααμάδια, τα (sta skaz-

Τοποθεσία στην κορυφή του υψώματος Ραδόβολη που ονομάστηκε
έτσι επειδή ο βράχος της κορυφής έχει μια ρωγμή σαν μικρή χαρά
δρα (Πάπ.)" έκταση γεμάτη από σκασμένους βράχους (Βίτσ.)·
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. σκάσμα, το "το σκίσιμο"(<
αρχ. σχάσμα, το <σχάζω) και την υποκορ. κατάλ. -άδι.
Πβ. και τα ίδιας ετυμολογ. αρχής τοπν: η Σκασμάδα, τα Σκά2
σματα, τα Σκασμένα, η Σκασμένη Πέτρα από την Πελοπόννησο .
Σκαφίδα, η (st skafίδ3*Βίτσ.-Τσεπ.)
Ονομασίες τοποθεσιών από την ομοιότητα τους με σκαφίδα.
Το τοπν. από το προσηγ. σκαφίδα, η κι αυτό είτε από την αΐτιατ. σκαφίδα του αρχ. ουσ. σκαφίς είτε από.το ουσ. σκαφίδι, το
(υποκορ. του αρχ. σκαφίς) και τη μεγεθ. κατάλ. -α.
Πβ. και τα τοπν: Σκαφίδα, Σκαφιδάκι, Σκαφιδάκια, Σκαφίδια,
3
Σκαφιδόρεμα, Σκαφιδούλι, Σκαφιδωτή (Πελοπ.) και το επών. Σκαφίδας .
Σκέλι, το Μεγάλο (stu πιχγόΐιι skël' * Φλ.)
Ονομασία μεγάλης πλαγιάς.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το επίθ. μεγάλος και το ουσ. σκέ
λι, το (<πληθ. σκέλια <σκέλ-ηα) ενικός
κατά τα:
πόδια - πό5
δι, χέρια-χέρι κλπ.) .

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. ' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Georgacas-McDonald 251.
3. Georgacas-McDonald,
Μ-. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς

ο'.π.

57.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Σκίζα, η (st skiza" Τζ.)
Ονομασία τοποθεσίας σε πλαγιά βουνού με χαράδρα.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σκίζα, η "κομμάτι ξύ
λου, πελεκούδι", κι αυτό από το αρχ. σχίζα, η (<σχίζω) με ανομοιωτική τροπή του συμπλέγματος βχ σε sk.
Το ίδιο τοπν. συναντιέται ως όνομα νησιού και στην επαρχία
1
2
Πυλιας . Πβ. και έπων. Σχίζας .
Σκλήθρα, η (st skliöra" Μαν.) - Σκλήθρο, το (stu skliôru * Μπάγ.)
Τοποθεσίες όπου αναπτύσσεται το γνωστό στο Ζαγόρι δέντρο.
3
Τα τοπν. φυτών, από το κοινό NE σκλήθρα, η (<αρχ. κλήθρα) .
Πρόκειται για το δέντρο alnus glutinosa gaertner, η κλήθρη
του Ομήρου και κλήθρα του Θεοφράστου δέντρο που είναι γνωστό
4
στην Ήπειρο και με τους τύπους σκλήθρος, ο και σκλήθρο, το
τύποι οι οποίοι πρέπει να θεωρηθούν ότι σχηματίστηκαν αναλογι
κά προς τους τύπους δέντρος, ο και δέντρο, το. Η λ. ως προσηγ.
5
και στα αρομ. με τον τύπο scliôru .
Σκοτωμένος, ο ( stun skuturoé.mi " Τσετΐ. )
Ονομασία υψώματος άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. προέρχεται από τη μετοχή του παθ. παρακ. σκοτω
μένος του ρ. σκοτώνομαι.
Σκούπα, η

(st Ξ^ρα'Σκ.-Τσερβ. )

Ονομασία άγονων περιοχών όπου ευδοκιμεί το φυτό σκούπα.
Το τοπν. είναι φυτών, από το ουσ. σκούπα, η "το αγρωστώδες φυτό σόργον ο σάρος απ'όπου κατασκευάζονται σκούπες" .
Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.

1. Georgacas-McDonald

251.

2. Αντυχάροσμα Ί71.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Π.Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία." HE 20 (1971) 923.
5. Papahagi 1146.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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Σκούρτως τα Μάρμαρα, της ( s ts äkürtus ta marinara* Κ.Σ.)
Περιοχή όπου δύο μεγάλοι βράχοι πάνω από χωράφι, ιδιοκτησία
της οικογ. Σκούρτη.
Το περιφρ. τοπν. σχηματίζεται με το προσηγ. μάρμαρο, το και
το ανδρών. Σκούρτω <επών. Σκούρτης (βλ. σχετικό τοπν. στα 3.Αλ.)
+ ανδρών, κατάλ. -ω.
Σκουτεράτικα,τα (sta ëkutiratka* Ντ.)
Ονομασία χωραφιών από το επών. του ιδιοκτήτη τους.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. σκουτεράτικος κι αυτό από
το επών. Σκουτέρης και την επιθ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Σκου
τέρης

από το προσηγ. σκουτέρης "το πρώτο παλικάρι του τσέλιγκα"

(βλ. και Ηπειρωτ. σκούτερ'ς , ο

"ο επί της τυροκομίας και βουτυ-

ροκομίας επιτετραμμένος τσέλιγκας" και σκουτέρια, τα "το σύνολο
2
του κινητού συνοικισμού των νομάδων βλαχοποίμένων, οι στάνες" )
3
κι αυτό από το αλβ. skuter-i "ο αρχιποιμενας, ο τσέλιγκας" . Κα
τά τον Papahagi η αλβ. λ. από το προσλαβ. skotarï
"ο βοσκός".
Σμίξη, η (st zmikp' Καμν.-Μπάγ.-Νεγ.-Τζ.)
Τοποθεσίες όπου ενώνονται δύο ποτάμια ή ρέματα.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σμίξη, η κι αυτό ή από
5
το ρ. σμίγω και την κατάλ. -ση (πβ. αριθμώ-αρίθμηση, δένω-δέση
κλπ.) ή από το ουσ. μείξη, η με ανάπτυξη προθετικού
φορά

s- στη συμπρο-

της λ. με το άρθρο της (πβ. σκόνη< τας κόνεις, σβώλος <

τους βώλους κ λ π . ) . Λιγότερο πιθανή η προέλευση του ουσ. σμίξη,η
6
c
απο το αρχ. συμμιξις
.

7
Το τοπν. συναντιέται επίσης και ως όνομα χωριών ( 3 φορές) .

1. Τριανταφυλλίδης 65' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Μπο'γκας

1 353.

3. Γκίνης 378.
4. Papahagi

1074. Απο τα αλβ. η λ. και στα αρομ. βονιΐβΚπληθ. scutelï) "ο με

γάλος τσέλιγκας με τροπή του μεσοφωνηεντικου' αλβ. r σε αρομ. 1.
5. Για την προε'λευση του ρήματος βλ .Φιλη'ντα,Γλωσσογν. 2 116 και Χατζιδάκη ΜΝΕ
1 257-258.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. σμόξη.
7. Λεξ. ΔΚΟΕ

138, 299.
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Σμίξια, τα (sta zmikj?a" Καβ.-Καμν.)
Ονομασία περιοχής με χωράφια στο σύνορο των κοινοτικών πε
ριοχών των χωριών Καβαλάρι και Καμνιά, όπου ενώνονται ο Ζαγορήσιος με το λάκκο Κονομίτσια και τον Κουραδόλακκο.
Το τοπν. προέρχεται από το τοπν. Σμίξη (βλ. προηγούμενο
τοπν.) με μεταπλασμό και εκφορά σε πληθυντικό αναλογικά προς
τη λ. χωράφια.
Σολομού, του (st sulumu* Τσερβ.)
Ονομασία βρύσης από το επών. κάποιου Σολομού που χρηματο
δότησε την κατασκευή της. Ήδη ο Ααμπρίδης αναφέρει από το
Τσερβάρι: "... Π.Σολομός, διορθώσας οδούς και επισκευάσας πολ
λά ς κρήνας".
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών.: Σολομός κι αυτό προέρ2
χεται από το Σολομών κατά τα: Αγαμέμνων-Αγαμέμνος, Σόλων-Σόλος,
Ιάσων-Γιάσος κλπ.
Σοποτούρα, η (st suputura* Ντ.)
Περιοχή με χωράφια που κατά τη διάρκεια του χειμώνα σκεπά
ζεται με τα νερά της βροχής.
Το τοπν. προέρχεται από τα Ηπειρωτ. σιόποτο, το ή σοποτό,
το (βλ. τοπν. Σόποτο, το στα Ε.Σ.) και τη μεγεθυντική κατάλ.-ού3
ρα . Πβ. και το Ηπειρωτ. επιρρ. σιοποτουρα "βροχηδον" π.χ. "σιοποτούρα τα δάκρυα" και σιεπετούρα από την Κόνιτσα .
Σούμαλα, τα (sta sumala* Καπ.)
Ονομασία τοποθεσίας με αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. όούμαλο, το (και σουμάλα, η) "στρώμα από στεγνά και σάπια φύλλα που βρίσκονται κάτω α

ϊ. Λαμπρϋδου, Αγαθοεργηματα 28.
2 . Μποιίτουρας
3 . Μηνά,

52.

Μεγέθυνση

4 . Μπο'γκας

2

60.

136-137.
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τιό τα δέντρα" κι αυτό από τα επίσης Ηπειρωτ. άούμος, ο( σλαβ.
âuTO5 "ο θόρυβος" "βαλανιδιά με πολύ σκληρό .ξύλο" ή όούμο, το
2
"είδος θάμνου" (πβ. και υποκορ. όουμί, το) και την κατάλ. -α3
λο (<αρχ. -αλον) . Πβ. επίσης τα Ηπειρωτ. σουμαλίζω (<σούμαλο
+ κατάλ. -ίζω) "θροϊζω"4 , απ'όπου και ουσ. σουμάλισμα, το και
άουμάλα, η (<σούμος + μεγεθ. κατάλ. -άλα). Βλ. και τοπν. Σουμάκι, το (στα Ε.Σ.).
Από το σλαβ. äumifc η λ. και στα αρομ. με τον τύπο çuma "η
5
φυλλωσιά" .
Πβ. και τοπν. Σιουμάλα, η "χωράφια και βοσκήσιμος τόπος"
(Πωγώνι) και επών. Σιουμάλας.
Σουμιά, τα (sta smriâ' Βιτσκ^.)
Περιοχή με χωράφια και θάμνους που είναι γνωστοί στο χωριό
με το όνομα σουμί (smi).
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το Ηπειρωτ. σουμί,
το "είδος θάμνου φυλλοφόρου που φυλάσσεται στο αχούρι για τροφή
Q

των ζώων κατά το χειμώνα" κι αυτό υποκορ. του σούμος, ο
όούμο, το) <σλαβ. ukutfò (βλ. και προηγούμενο τοπν.).

( και

Σουρβιά, η (st survfâ* Δόλ.- Ι.-Καλ.- Πάπ.) - Σουρβιές, οι
(sts survY'és" Μπάγ.-Τσεπ.)
Ονομασίες τοποθεσιών από την ύπαρξη μεμονωμένων ή περισσότε
ρων δέντρων, γνωστών στο Ζαγόρι με το όνομα σουρβιά.
1. Μπο'γκας

2 180, 62 και- 1 357.

2. Μπο'γκας

1

357, 2 62.

3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
Η. Κατά τον Meyer (NS II 58) το ρ. προέρχεται απο' το σλαβ. §umï> "θο'ρυβο s ".Νο
μίζουμε σωστο'τερη την προε'λευση του Ηπειρωτ. ρήματος απο' το ουσ. σοΰμαλο και
την κατάλ. -όζω, αφού η παράγωγη του απο' το !umï> θα ε'δινε ρήμα '''σουμιίζω.
5. Papahagi

1159.

6 . Παπαχαρίση, Πωγώνι,

817.

7 . Μπο'γκας

1

357.

8. Μπο'γκας

2

6 2 , στη λ. σουμο,

το.
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Τα τοπν. είναι φυτών, από το προσηγ. σουρβιά, η κι αυτό α
πό το κοινό NE σούρβο, το "είδος οπωρικού" (και μεσν. σούρβον
από το λατινικό sorbum 2) και την κατάλ. -ιά (<-έα). Η λ. ε3
πίσης στα αρομ. με τους τύπους sorbu (<XaT.sorbum) και survu
και στα αλβ. surve-a 4.
Σουρμπάνου, του (st ëurbân"Μον.)
Άλλη ονομασία της Βρύσης Κρανούλα από το όνομα κάποιου
Σουρμπάνου που την έκτισε.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σουρμπάνος κι αυτό μάλλον από το επών. Σούρπης (<τουρκ. sürp "το πιοτό" ) και την κα
τάλ. -άνος σύμφωνα με τα ζεύγη επωνύμων: Ρούσος-Ρουσάνος, Ρού7
μπος-Ρουμπάνος, Κωστας-Κωστανος κλπ.
Σούτη το Λιθάρι, του (st Sut tu lôâr* Τσερβ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει χωράφι ιδιοκτησία της οικογ.
Σιούτη, πάνω από το οποίο βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE λιθάρι, το και
ο

το επών. Σούτης. από το επών. Σούτος (πβ. και επών. Σούτας) με
τη συχνή στα επών. εναλλαγή των καταλ. -ος και -ης. Το επών.Σούτος από το επίθ. σιούτος "αυτός που δεν έχει κέρατα" , λέΕη που
είναι διαδεδομένη και στις άλλες βαλκανικές γλώσσες,και προέρχεται
μάλλον από τη μετοχή exsutus "αυτός που έχει απαλλαγεί"του λατ.
ρήματος exsuo και η οποία με τις πορείες των Αρομούνων, Ρουμάνων
1·' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Μ. Τριανταφυλλίδη , 'Αιαντα Ι 346.
3. Papahagi 1103, 1139.
4. TKLvns 388.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Steuerwald 880.
7·. Σταμνο'πουλος 207 χεξ.
8. ΟΤΕ Αθ.
9* Δημητράκου, Λεξ., στη λ. ' Μπο'γκας 1 358.
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και Σλάβων βοσκών εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Βαλκανική . Έ τ σ ι
2
•
3
έχουμε το αρομ. sut, SUtä , το ρουμ. ciut, -ä , αλβ-shyt " ο
4
5
χωρίς κέρατα // κάθε ακρωτηριασμένο πράγμα" και το σλαβ. sutu .
Σπαθά, του (st spaôâ* Boß.)
Περιοχή όπου βρισκόταν χωράφι, ιδιοκτησία κάποιου Σπαθά.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Σπαθάς κι αυτό από το επαγ
γελματικό σπαθάς. "αυτός που κατασκευάζει σπαθιά".
ft

7

fi

Πβ. και το επών. Σπαθιάς, Σπάθης , Σπάθαρης , Σπάθας , Σπα9
θαρης και Σπάθης .
Σπαθάκη, του (st spaôâk' Λιασκ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχε το σπίτι και κτή
ματα της οικογ. Σπαθάκη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σπαθάκης κι αυτό ή από
το υποκορ. σπαθάκι, το ή από τα επών. Σπάθας,Στταθάς, Σπάθης

ή

Σπάθης και την ανθρωπωνυμική κατάλ. -άκης.
Σπανού, η Βρύση του ( st vris t spanu" Μπ.)
Χτιστή βρύση που ονομάστηκε έτσι πιθανώς από κάποιον Σπανό
που χρηματοδότησε την κατασκευή της.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE βρύση, η και το

1. Γυα τη λ. βλ. Ph. Malingoudis, "Bulgarische Lehnwörter im Dialekt des Dor4
fes Germas." Linguistique Balkanique xx (1977) 59.
2. Papahagi 1161.
3. Κοτολοΰλης 117.
4. Γκινηε 417.
5. Miklosich 345.
6. Αντυχάρυσμα 172, 174.
7. Georgacas-McDonald

255.

8. Μηνά, Μεγέθυνση 163 σημ. 2.
9. Τριανταφυλλίδης

145-146, 45.
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εκών. Σπανός. Το επών. Σπανός από το H O L V Ó NE επί θ. σπανός, ο .
Σπανού, η Λακκιά του (st latfä t spanu" Κ.Σ.)
Ονομασία μικρής χαράδρας, άγνωστο για ποια αιτία.
2
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. λακκια, η "η χαράδρα" και το έπων.
Σπανός (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Σπάσμα, το (stu spâzma' Αρτσ.)
Τοποθεσία πάνω από το δρόμο που οδηγεί από την Αρτσίστα προς
το Βιτσικό, όπου παλιότερα υπήρχαν ποτιστικοί κήποι.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. σπάσμα, το κι αυτό από το
3
ρ. σπάζω και την κατάλ. ουδ. -μα . Δε θεωρούμε σωστή, τουλάχιστο
4
για την περίπτωση μας,την άποψη του Θωμόπουλου ότι με το τοπν.
Σπάσματα δηλώνονται τόποι "όπου ήταν αρχαία αγγειοπλαστεία", α
φού η ανάμνηση θραυσμάτων από κεραμίδια, αγγεία κλπ. δεν υπάρχει,
όπως θα ήταν φυσικό για μια περιοχή που καλλιεργούνταν πριν από
50 τουλάχιστο χρόνια. Γι'αυτό πιστεύουμε ότι με τη λ. ονομάζεται
μια περιοχή που παθαίνει καθιζήσεις, όπως συμβαίνει πράγματι για
την παραπάνω θέση.
Βλ. και τοπν. Σπάσμα, το "ακαλλιέργητη τοποθεσία του Γαναδιού", Σπάσματα, τα "τοποθεσίες της Οξιάς και της Πουρνιάς" (Κό5
,
6
νιτσα) και Σπάσματα "βραχώδης ορμίσκος" (Κέως ) .
Σπήλαιο, το Κόκκινο (stu kókinu spilü" Π.Σ.)
Ονομασία σπηλιάς σε κοκκινωπό βράχο.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθετο κόκκινος και το κοινό NE
σπήλαιο (<αρχ. σπήλαιον) με συνίζηση.

1. Βλ. και D.Georgacas, "Medieval and modern greek place names." BzN 14 (
292 κεξ.
2. Μπόγκας 1 208.
3. Χατζιδα'χη, MNE 1 417.
4. Θωμοπούλου, Τοιν. 7.
5. Στεργιοπούλου, Κο'νΐ,τσα ΗΧ 13 176.
6. Θωμοπούλου, Κέωςΐ^3·
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Σπηλιά, η (st spia"Βραδ.)
Ονομασία της κατεξοχήν, της μεγαλύτερης σπηλιάς της περιοχή
στη θέση Μέγας Λάκκος.
Από το κοινό NE σπηλιά, η.
Σπιτάκια, τα (sta sptâRa" Μον.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου, κοντά στο μοναστήρι της
Αγίας Παρασκευής, όπου πήγαιναν οι κάτοικοι της Βίτσας και του
Μονοοενδρίου για να αποφύγουν τις ληστρικές επιδρομές.
Το τοπν. από το υποκορ. σπιτάκι, το.
Σπλόνια, τα (sta splórfa" Καπ.-Λιασκ.-Πάπ.)
Ονομασία θέσεων όπου ευδοκιμεί το φυτό που είναι γνωστό
στο Ζαγόρι και με το όνομα γαλατσίδα.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το ουσ. σπλόνος,
ο "είδος δηλητηριώδους φυτού που χρησιμοποιείται για δόλωμα ψα
ριών, ο φλόμος ή γαλατσίδα" (πβ. και ρ. σπλουνίζου "ψαρεύω με
1
2
σπλόνο") . Κατά τον Χατζιδάκη η λ. σπλόνος προέρχεται από το
φλόιιος με προθετικό s- (κατά τα: σβώλος, σκάθαρος, σκόνη κλπ.)
και με ανομοιωτική τροπή του fi σε pi. Πβ. και τοπν. πλομάρι
3
που κατά τον Κουκουλέ προέρχεται από το πλόμος (<φλόμος) και
την κατάλ. -άρι. 0 πληθυντικός σε ουδέτερο γένος σύμφωνα με
τα:βάτος, ο - βάτα, τα,κόπος, ο - κόπια, τα κλπ. (βλ. Εισαγωγή
1.3223 3.).
4
Το τοπν. Σπλόνια συναντιέται επίσης και στο Ασπροπόταμο .
Σποριά, η ( st spu^a " Καβ. )
Περιοχή με χωράφια δημητριακών.

1. Μπο'γκας

1 360.

2. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 196.
3. Αθηνά

40 (1928) 206' για το τοπν. Πλουμάρυ βλ. και Αμάντου, Γλωσσ.Μελ.

195 κεξ.
4. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 100.
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Το τοττν. προέρχεται από το ουσ. σπουρίά, η "χώρισμα χωρα
φιού με αυλακιές για να στραγγίζουν τα νερά" και "μικρή έκταση
αγρού διαχωρισμένη ολόγυρα με αυλακιές" κι αυτό από ουσ. *σπορία με συνίζηση. Πβ. και τα κατωιταλ. sporia, spuria, spuria,
ο
sparia, sprija κλπ." .
. 3.
Πβ. και τοπν. Σπουργιές, οι από την Παρνασσιδα
Σπυράκη, το Καρτέρι του (stu kartér t spirâK" Δρ.)
Ονομασία καρτεριού και της ευρύτερης περιοχής, πιθανώς από
κάποιον Σπυράκη που κυνηγούσε σ'αυτό το μέρος.
Το τοπν. από το προσηγ. καρτέρι, το (βλ. τοπν. Γελάδια, το
Καρτέρι στη στα Ε.Ε.) και το επών. Σπυράκης που προέρχεται από
5
το υποκορ. βαφτ. Σπυράκης (< Σπύρος + υποκορ. κατάλ. -άκης).
Σπυρογιάννη, του (st spirufân" I.)
Περιοχή όπου υπήρχε χωράφι της οικογ. Σπυρογιάννη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σπυρογιάννης κι αυτό
από τα βαφτ. Σπύρος και Γιάννης, όπου το β'είναι πατρωνυμικό,
δηλ. "ο Σπύρος, ο γιος του Γιάννη". Πβ. για την όμοια συντακτι
κή σειρά και τα μεσαίων, μήτρων. Μιχαήλ ο υιός της Κόσμους, Μι7
χαήλ της Ελένης κλπ. .
Σπυροκάπα, η (st spirukâpa" Βραδ.)
Ονομασία απόκρημνου υψώματος απ'όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, γκρεμίστηκε κάποιος τσοπάνος Σπύρος και μόνο η κάπα του
βρέθηκε στο ύψωμα.
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται
από το επών. *Σπυροκάπας κι αυτό από το βαφτ. Σπύρος και το επών.

1. Μπόγκας 1 361, 2 181" Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
2. G.Rohlfs, Lexicon graecanicum Italiae inferioris, Tübingen 1964 479.
3. Κο'λιας 146.
4. OTE Αθ.
5. Τριανταφυλλίδης 17, 177.10.
6. OTE Αθ.
7. Αντυχάρι,σνια

192 κεξ.
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Κάπας <κάπα, η (πβ. και τα σύνθετα επών. Σπυρομίλιος, Σπυρονίκος, Σπυρονάσης κλπ.) με μεταπλασμό από σύγχυση του εμπρόθ.
αρσεν. άρθρου στη γεν. με το εμπρόθ. θηλ. άρθρο στην αιτ. ενι
κού (st spirukàpa =στου Σπυροκάπα ή στη Σπυροκάπα). Αποτέλεσμα
του μεταπλασμού είναι η εκ των υστέρων δημιουργία της παράδοσης
για τη δικαιολόγηση της ονομασίας του τόπου.
Σπυρούση, η Ράχη του (st rax t spiruä" Μπάγ.)
Ονομασία υψώματος, άγνωστο για ποια αιτία.
Το περιφρ. τοπν. σχηματίζεται με το κοινό NE ράχη, η και
το επών. Σπυρούσης. Το επών. Σπυρούσης από το βαφτ. Σπύρος και
την κατάλ. επών. -ούσης .
Σταγκούκως, της (sts stangiikus' Λιασκ.)
Ονομασία αρκετά εκτεταμένου, σχεδόν επίπεδου βοσκολίβαδου,
όπου είχε τα ζώα της κάποια Σταγκούκω.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Σταγκούκω το οποίο
προέρχεται από το επών. Σταγκούκος και την ανδρών, κατάλ. -ω.Το
3
επών. Σταγκούκος προέρχεται από το έπων. Στάγκος (<λατ. stancus
"κουρασμένος" απ'όπου το αρομ. stängu,-gä και το ρουμ.β^ικτ,-^ίί
5
"ο αριστερόχειρας" ) και την υποκορ. καταλ.-ούκος (<XaT.-ucus απ'
όπου αρομ. και ρουμ. κατάλ. ^uc )με την οποία παράγονται πολλά
7
προσο^πωνύμια στα Ελληνικά:π.χ.Αγγελούκος,Γιαννούκος,Πετρουκος κλπ.
Σταθοκώστα, του (st staöukosta* Νεγ.)
Δάσος στη θέση Λιβάδι όπου κάποιος Νεγαδιώτης Ευστάθιος
Κώστας είχε κήπους.
Κυριών, τοπν. από το βαφτ. Στάθης (<Ευστάθιος) και το επών.
Κώστας (< βαφτ. Κώστας).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αντι,χάρι,σμα 171.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
ΟΤΕ Αθ.
Meyer-Lübke, αριθμ. 8225.
Papahagi 1113.
Pu§cariu, Deminutivsuffixe 138 Ηεξ.
Σταμνόπουλος 116 κεξ." Μηνά, Μεγέθυνση 79.
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Στάλαίνας, της (sts stâlinas" Λιασκ.)
Ονομασία δάσους. Άγνωστη η αιτία που του έδωσε το όνομα
κάποιας Στάλαίνας.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Στάλαινα
κι αυτό
από το επών. Στάλας (<στάλα, η "η σταγόνα" ή στάλα, η "η κατάστάση του σταλίζω"2) και την ανδρών, καταλ. -αινα.
Σταματέσως, της (sts stamatéaus" Δρ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχαν κτήματα, ιδιοκτησία κά
ποιας Σταματέσως.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Σταματέσω κι αυτό
από το βαφτ. ή επών. Σταμάτης και την ανδρών, κατάλ. -έσω (πβ.
3
τα Ηπειρωτ. ανδρών. Σπανέόου< Σπανός, Κοντέάου< Κοντός κλπ. ).
Η ανδρών, κατάλ. -έσω πρέπει να αποσπάστηκε από επών. σε -έσης:
π.χ. Σκιαδαρέσης, Αεμπέσης κλπ. απ'όπου με την ανδρών, κατάλ.-ω
προήλθαν τα ανδρών. Σκιαδαρέσω, Λεμπέσω κλπ. Στα ανδρωνυμικά αυ
τά το -έσω θεωρήθηκε ως ξεχωριστή ανδρών, κατάλ. που αργότερα
σχημάτισε ανδρωνυμικά και από επών. τα οποία δεν τελείωναν σε
-έσης.
Σταμάτη, η Ράχη του (st rax' t stamât" Λεσν.)
Ονομασία υψώματος άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. από το κοινό NE ράχη, η και το επών. Σταμάτης
(<βαψτ. Σταμάτης).
Σταμπούλως, της (sts stambulus' Καλ.)
Ενν. η κρανιά από την ύπαρξη του γνωστού δέντρου σε χωράφι
που ήταν ιδιοκτησία κάποιας Σταμπούλως.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το ανδρών. Στα4
μπούλω κι αυτό από το επών. Σταμπούλης και την ανδρών, καταλ.-ω.

1. ΟΤΕ Αθ.
2 . Δημητράκου, Λ ε ξ . ,
3 . Μπο'γχαε
4-. ΟΤΕ Αθ.

1

445.

στη

λ.
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Το επών. Σταμπούλης από το τουρκ. Istanbullu < Istanbul ( εις την
Πόλιν)+ κατάλ.-lu (ή -li, -li, -lü ) . Της ίδιας ετυμολογ. αρχής
2
πρέπει να θεωρηθούν και τα επών. Σταμπολής , Σταμπουλέλ(λ)ης,
Σταμπολιάδης, Σταμπολίδης, κλπ.
Σταύραινας ο Φτελιάς, της (s^s stävrinas tu ftilâ' Καβ. )
Ονομασία περιοχής με πολλές φτελιές που ήταν ιδιοκτησία κά
ποιας Σταύραινας.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Σταύραινα (<Σταύρος + ανδρών, κατάλ. -αινα) και το περιεκτ. φτελιάς, ο. Το περιε
κτικό φτελιάς από το προσηγ. φτελιά, η (<πτελέα) και την περιεκτ.
κατάλ. -ιάς, όπως αυτή εμφανίζεται στα προσηγ. πλατανιάς, πευκιάς
3
κλπ. και στα τοπν. Φηγξάς, Πευκεάς, Πρινεάς κλπ. .
Σταυριδάτικα, τα (sta stavriôâtka" Λιασκ.)
Τοποθεσία με χωράφια της οικογ. Σταυρίδη.
Το τοπν. από το επίθ. σταυριδάτικος (<επών. Σταυρίδης + επιθετ. κατάλ. -άτικος) κατά παράλειψη των ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Σταυροδρόμια, τα (sta stavruorómrìa'NT.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου διασταυρώνονται δύο μονοπάτια.
Το τοπν. από το προσηγ. σταυροδρόμι, το. Ο πληθυντικός αναγικά προς τον πληθ. χωράφια.
Σταυροπήδια, τα ή Σ ταυροπύ ργ ι α, τα (sta stavrupl'ôy'a ή sta
stavrupίrγ'a*Tσεp0. ) .
Σύμφωνα με την παράδοση, όταν είχε πέσει χολέρα στο χωριό,
έθαψαν στη θέση αυτή ένα βόδι μαζί με το αλέτρι. Παράλληλα έκα
ναν σταυρούς με κατράμι σε όλες τις πόρτες για να αποτρέψουν την
είσοδο της χολέρας στο χωριό.

1. Steuerwald

406' Kissling

2. Τριανταφυλλίδης
3. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2

28.
274-275.

225 (2)
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Οι τύπο ι του παραπάνω τοπν· πρέπει να αποδοθούν στη μεσν.
και νεότερη λ. σταυροπήγιο που με τη λαϊκή παρετυμολογία έγι
νε Σταυροπήδι(α) και Σταυροπύργι(α).
Πβ. και τα επίσης παρετυμολογημένα τοπν. Σταυροπήκι και
2
Σταυροπηχι απο την Πελοπόννησο .
Σταυρός, ο (stu stavróΆρτσ.-Βίτσ.- Δεμ.-Δρ.-Ι.-Καλ.-Καμν.Λιασκ.-Μπ.-Ντ .-Πέτρ. -Τζ .-Φλ. ) - Σταυροί,οι (sts stavrus" Φλ.)
Συχνό τοπν. στο Ζαγόρι με το οποίο δηλώνεται:α) η διασταύ
ρωση δρόμων ή μονοπατιών (Βίτσ.-Δεμ.- Ι.-Καμν.-Διασκ.-Μπ.-Ντ.Τζ.) β) η ύπαρξη εικονισμάτων (Αρτσ.-Δρ.-Καλ.) και γ) το πέρα
σμα του Αγίου Κοσμά (Πέτρ.-Φλ.). Το τοπν. σε πληθ. αριθμό από
το Φλαμπουράρι οφείλεται στην ύπαρξη στη θέση 4-5 σταυρών. Ε
κεί, σύμφωνα με την παράδοση,είχαν θάψει ισάριθμους κλέφτες
τους οποίους είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι (Φλ.).
Το τοπν. από το κοινό NE σταυρός, ο.
Στενό, το (stu stinó" Πέτρ.) - Στενά, τα (sta stinâ* Τσεπ.)
Ονομασία στενής χαράδρας απ'όπου περνάει μονοπάτι (Πέτρ.)*
θέση μέσα στη χαράδρα του Βίκου εκεί όπου οι πλευρές της πλησιά
ζουν πάρα πολύ η μια την άλλη.
Στενούρα, η (st stinüra" Μπ.)
Συνοικία του χωριού στην οποία οδηγούσε ένας στενός δρόμος.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. στινούρα, η "ο στενός δρόμος, από
3
τον οποίο μόλις μπορεί να περάσει ζώο φορτωμένο" (<στενό + κατάλ. -ούρα). Με τη λ. στο Ζαγόρι δηλώνουν επίσης το στενό διά
δρομο που αφήνεται ανάμεσα σε δύο σπίτια απ'όπου τρέχουν τα νε
ρά της βροχής.

1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Georgacas-McDonald
3. Μπο'γκας

1 364-.

258.
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Στένωμα, το (stu sténuma'Βίτσ.)
Ονομασία στενής διόδου ανάμεσα από δυο υψώματα.
Από το κοινό NE στένωμα, το (<στενώ).
Στερφόλακκα, η (st stirfólaka" Φλ.)
Τοποθεσία με μικρό λαγκάδι όπου στάλιζαν τα στέρφα πρόβατα.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. στέρφος "ο στείρος" (<
αρχ. στέριφος" πβ. και Ηπειρωτ. στέρφα, τα "τα στείρα αιγοπρό
βατα, σε αντίθεση με τα γαλάρια") και το ουσ. λάκκα, η που εί2
ναι μεγεθυντικός τύπος του υποκορ. λακκί, το (<λάκκος, ο) .Βλ.
και τοπν. Λάκα, η (στα Ξ.Αλ.).
Στεφανή, η Ράχη του ή Στεφανή, ο Στάλος του (st rax' t stifani ή stu stalu t stifani"Αιασκ.)
Διαφορετικές ονομασίες της ίδιας θέσης. Πρόκειται για ύψω
μα στα μεγάλα δέντρα του οποίου ξεκούραζε το μεσημέρι τα
πρό
βατα του
κάποιος Σαρακατσάνος κτηνοτρόφος Στεφανής.
Τα τοπν. είναι περιφρ. από τα κοινά NE ράχη, η και στάλος,
ο αντίστοιχα και το επών. Στεφανής (<βαφτ. Στεφανής κι αυτό α
πό το βαφτ. Στέφανος και τη χαϊδευτική κυρίων ονομάτων κατάλ.
-ής: π.χ. Αγγελής, Γιωργής, Θοδωρής κλπ., κατάλ. η οποία προέρ3
χεται από ουδ. υποκορ. σε - ι : π.χ. το Γιωργι, το θοδωρι κλπ. .
Στέφανους, της (sts stifanus* Βιτσκ.)- Στέφανους ο Στάλος
της (sts stifanus tu stâlu* Νεγ.).
Ονομασία χωραφιού ιδιοκτησία κάποιας Στέφανους και της ευ
ρύτερης περιοχής (Βιτσκ.)' περιοχή με ψηλά δέντρα που χρησίμευαν
ως στάλος σε χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Στεφ. Τσαταλοπούλου
(Νεγ.).
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Μπογκας 1 363' η λ. απο τα ελληνικά ως δάνειο
στα αρομ. και στα ρουμ. sterp, stearpä (Papahagi 1114' Κοτολούλης 4-59' Pu§cariu 322) και στα αλβ. shterpë-a (Γκινης 411).
2. Μηνά, Κάσος 73' Μηνά, Μεγέθυνση 41.
3. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στο λ. -η'ς
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Το τοπν. από το Βιτσικό είναι κυριών, από το ανδρών. Στέ
φανου (<βαφτ. Στέφανος + ανδρών, κατάλ. -ού). Το τοπν. από τους
Νεγάδες είναι περιφραστικό από το κοινό NE στάλος, ο και το αν
δρών. Στέφανου.
Σ τραβόλακα, η (st strävolaka'Kaß.-Καμν.)
Ονομασία λαγκαδιού στο σύνορο των χωριών Καβαλάρι και Κα
μν ιά, από το γεγονός ότι δεν είναι ευθύ, όπως συνήθως, αλλά ε
λικοειδές.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. στραβός (<στρέφω) και
το ουσ. λάκκα, η που είναι μεγεθυντικός τύπος του υποκορ. λακκί,
το (<λάκκος, ο) .
Στρογγυλό, το (stu strugló* Μεσ.)
Περιοχή που οφείλει την ονομασία της στην ύπαρξη εκεί ενός
κυκλικού χωραφιού.
Από το επίθ. στρογγυλός (<αρχ.στρογγυλός) κατά παράλειψη
του ουσ. χωράφι, το.
Το τοπν. συναντιέται επίσης στην Πελοπόννησο και χαρακτηρί
ζει " βουνά " ( 6 φορές) και "χωριά" (2 φορές)" πβ. επίσης α
πό την ίδια περιοχή τα τοπν.: Στρογγυλά, τα (3 φορές), Στρογγυλό
καταράχι, Στρογγυλό κομμάτι, Στρογγυλό λακκούλι, τα σύνθετα Στρογ2
γυλόβουνο, Στρογγυλολάκκωμα, όπως και το έπων. Στρογγυλός .
Στούπαινας, της (st^s ätupinas "Τζ . )
Ονομασία μοναστηριού σε υψόμετρο 1020 μ. στην πλαγιά του
βουνού Μιτσικελι προς τα Γιάννινα. Κατά τον Λαμπριδη 3 "το επωνυμον της Μονής ταύτης οφείλεται εις ανδρωνυμικόν γυναικός όνομα
αγνώστου πατρίδος και καταγωγής, καταβαλούσης (1708) προς μετάθεσιν ταύτης τα χρειώδη εκ της θέσεως "Πηγαδούλια" προς αποφυγήν
δεινοπαθημάτων εκ της διαβάσεως άτακτου στρατού εις την νυν θέσιν „4.
1. Μηνά, Κάσοε 73" Μήνα, Μεγέθυνση 41.
2. Georgacas-McDonald 260.
3. Λαμπριδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 49, σημ. 2.
4. Περισσότερα για το μοναστήρι βλ. στου Τρ. Παιαζη'ση, "Το μοναστήρι της Στούπαινας." HE 28 (1979) 63 κεξ.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Στούπαινα κι αυτό από
το επών. Στούπης και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Στούπης
προέρχεται μάλλον από το αλβ.shtupë-a"TO στουπί //το πώμα" (<λατ.
2
stuppa < ελλ. στύπη) . Λιγότερο πιθανή η προέλευση του από το ε3
πών. Στουπης (<κοινό NE στουπί, το) με ανέβασμα του τόνου. Όχι
,4 «
μονό φωνητικά (s-s) , άλλα και σημασιολογικά η προέλευση του έπων.
βρίσκεται πλησιέστερα στο αλβ. προσηγορικό το οποίο uè τη σημασία
"πώμα" μεταφορικά θα μπορούσε να χαρακτηρίσει έναν κοντό άνθρωπο
(πβ.και το ταυτόσημο επών.Τάπας-βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Μ.- από τη
φρ. "αυτός είναι τάπας", δηλ. κοντός).
w

5

Η λ. και στα αρομ. stupä "το γνάφαλο" .
Συκιά, η (st ά^'Τσερβ. ) - Συκιές, οι (sts äk'es" Αρτσ.-Βιτσκ. )
Φυτών.τοπν.από την ύπαρξη στις θέσεις αυτές των γνωστών δέντρω
Από το κοινό NE συκιά, η.
Συμπάθα, η (st zbäöa' Σοπ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει βρύση που έφτιαξε κάποιος Σοποτσελίτης Συμπαθάς.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Συμπαθάς με μεταπλασμό κα
τά το γένος της λ. βρύση, η. Το επών. Συμπαθάς από την προστακτική
του ρ. συμπαθώ (πβ.και τα επών.Αγνάντας,Γαργαλάς, Γύρνας κλπ.).
Σύνορα, τα Τρία (sta tria sinurâ'Καλ.-Στ.-Φρ.)
Ονομασία θέσης όπου ενώνονται τα σύνορα των κοινοτικών περιο
χών των χωριών Καλοτά, Στολοβό και Φραγκάδες.
Το περίφρ.τοπν.από το αριθμητικό τρία και το κοινό NE σύνορο,τ(
1. Γκινης 4-14.
2. Meyer, EW alb. Spr. 395.
3. Αντυχάρυσμα 174-.
4·. Η ουρανικοποιηση του s πραγματοποιείται ορισμένες φορές στο Ζαγο'ρι κι ο'ταν
δεν ακολουθούν μπροστινά φωνήεντα (β,ΐ):π.χ. pa^âs και ο'χι pasâs (=πασάς),
äpirus

και όχι spirus (=Σπΰρος) κλπ.

5. Papahagi 1127.
6. Ανδριώτη, Συμβολή 397.
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Συρμές, οι (sts sirmés" Βραδ.)
Πλαγιά αυλακωμένη από τη διάβρωση των βρόχινων νερών.
Το τοπν. από το κοινό NE συρμή, η (<σύρω) "η νεροσυρμή".
Συρτοπήγαδο, το (stu sirtupiyaôu' Τσερβ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε πηγάδι. Τη λ. συρτοπήγαδο
χρησιμοποιούσαν παλιότερα με τη σημασία "φρέαρ", από το γεγο
νός ότι το νερό του σύρεται με τον κουβά και την αλυσίδα ή την
τριχιά, ενώ με τη λ. πηγάδι (πηγαδούλι κλπ.) ονομάζουν την πηγή
νερού.
Το τοπν. από το προσηγ. συρτοπήγαδο, το κι αυτό σύνθετο α
πό το σύρτης, ο "το σκοινί με το οποίο σέρνει κάποιος" και το
κοινό NE πηγάδι, το (υποκορ. του πηγή, η ) .
Σύσκια, τα (sta sxskà'Aiacm.)
Ονομασία λαγκαδιού με πυκνή βλάστηση που είναι αδιαπέραστη
από τις ακτίνες του ήλιου.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ.σύσκιο, το "τόπος πυκνά σκια2
σμένος" κι αυτό από το επίθ. σύσκιος, -ο(ν) .
Σφεντάμι, το (stu sfindâm' Καπ.-Τσεπ.) - Σφεντάνι, το (stu
sfindân'· Καβ.-Καμν.-Σκ. )
Περιοχές κατάφυτες από σφεντάμια.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το κοινό NE σφεντά3
μι, το (<*σφενδάμιον, υποκορ. του σφένδαμνος ). 0 τύπος του τοπν.
με η' ίσως οφείλεται σε επίδραση της αρομουν. στην οποία η τροπή
4
m> rï είναι κανονική όταν ακολουθεί e ή i
και οπού συναντιουν5
ται οι τύποι sfindan και sfindane .
1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Ανδρυώτη, Ετυμ.Αεξ., στη λ.
*4. Κατσάνης

91-92 (π3·και, τα ελλην.δάνεια της αρομ. οπού m+i > rf+i :ερημιά>

irriie, ζημία> zrîie , μοίρα >riira,

μαμμη' > μανή)

και 189'η τροπή' m>n πραγ

ματοποιείται, και στα ελληνικά υ'στερα απο' k,t ,θ( Ανδριώτη,Ετυμ.Λεξ .,στο λ. ν).
5. Papahagi 1078.
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Σφήνα, η (st sfina' Δρ.)
Τοποθεσία σε πλαγιά υψώματος με αμπέλια. Η ονομασία από
το τριγωνικό σχήμα του τόπου.
Το τοπν. από το κοινό NE σφήνα, η, λέξη που πέρασε ως δά
νειο στα αρομ. (sfinä) και στα αλβ. (sfinë-a) .
2
Πβ. επίσης τα τοπν. Σφήνα, Σφηναριον, Σφηνωτόν και το ε
πών. Σφήνας .
Σωκήπια, τα (sta suKipxa" Σοπ.)
Περιοχή Α του χωριού με μικρούς κήπους.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. σωκήπι, το "το κηπά·4
ριον του αγροτικού σπιτιού" κι αυτό απο το επιρρ. (έ)σω και
το ουσ. κήπος που ως β συνθετικό παίρνει την κατάλ. -ι5.
Σωρνάρι, το (stu surnâr" Π.Σ.-Τσερβ.)
Ονομασία περιοχών με πηγές των οποίων το νερό βγαίνει από
σιδερένιο σωλήνα.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. σωληνάρι, το (υποκορ.
του ουσ. σωλήν ) απ'όπου τύπος *σωλνάρ', το σύμφωνα με το βό
ρειο φωνηεντισμό και τροπή του συμφων. συμπλέγματος In σε rn·
Πβ. και επίρρημα άουρνάρα "ποταμηδόν" στην Ήπειρο .
Βλ. και τοπν. Παλιοσώρναρο, το στα Ε.Ε.

1. Papahagi 1078" Γκίνηε 373.
2. Λεξ. ΔΚΟΕ 305.
3. ΟΤΕ Αθ.
<4. Μπο'γκαε

1 377.

5. Ό,τι γίνεται στα ουσ. σε -οε, το ίδιο συμβαίνει και στα ουσ. σε -ο και σε
-α τα οποία ωε β'συνθετικά παίρνουν την κατάλ. -\,:π.χ.

μηλο-χαμομήλι, νερο-

κρυονέρι,, δουλει,ά-μεροδοΰλι κλπ. (Βλ. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. - u ) .
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. Μπο'γκαε

1 358.
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Ταγάρα, ο Γκρεμός του (stu grimo t tayära* Καμν.)
Ονομασία απότομου υψώματος πάνω από το ποτάμι., όπου είχε χω
ράφια η οικογένεια Ταγάρα.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ουσ. γκρεμός, ο και το
επών. Ταγάρας κι αυτό από το μεγεθυντ. ταγάρα, η (στην Ήπειρο
"προσωνυμία γυναίκας με υπερβολικά μεγάλο κεφάλι" ) < ταγάρι, το
2
(υποκορ. του ουσ. ταγή "σακκίδιο για την ταγή των ζώου» ) και την
μεγεθ. κατάλ. -α.
Τασιοΰλα, του (st taäula" Boß.)
Περιοχή με χωράφι της οικογ. Τασιοΰλα.
Κυριών, τοπν. από το επών Τασιούλας κι αυτό ή μήτρων, από
3
το θηλ. βαφτ. Τασιοΰλα (<βαφτ. Τασιω + υποκορ. καταλ. -ούλα)
4 ,
και την καταλ. -ς για την ονομαστ. ενικού των επωνύμων , η απο
το αρσ. βαφτ. Τάσιος και τη μεγεθ. κατάλ. -ούλας 5.
Τασιοΰλα, η Πηγή του (zd Μγ'ί t taäula"Πέτρ. )
Ονομασία πηγής άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE πηγή, η και το επών.
Τασιούλας (βλ. προηγ. τοπωνύμιο).
Τασιοΰλα, η Ράχη του (st ra-χ t taëula" Μπάγ.)
Ονομασία υψώματος από το επών. κάποιου κτηνοτρόφου Τασιοΰ
λα που έβοσκε εκεί τα ζώα του.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE ράχη, η και το επών.
Τασιούλας (βλ. προηγ. τοπωνύμια).

1.
2.
3.
4.
5.

Μπόγκας 1 379.
Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Αντι,χάρυσμα 195.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -£
Μπουτουρας 57' Μηνά, Μεγέθυνση 166.
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Τασιουλάκη, το Καρτέρι του (st ta alale tu kartér" Καβ.)
Τοποθεσία απ'όπου κυνηγούσε κάποιος κυνηγός με το όνομα Τα
σιουλάκη ς .
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE καρτέρι, το και το βαφτ.
Τασιουλάκης (<βαφτ. Τασιούλης ή Τασιούλας + την υποκορ. κατάλ.
-άκης) .
Τάσιως, της (s%$ tâëus" Λιασκ.)
Ονομασία δασωμένης περιοχής, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το βαφτ. Τάσιω κι αυτό από το
Αναστασία κατά τα πολλά θηλ. βαφτ. σε -ω.
Τάτσαινας, της (stp tâ-^sinas* Σκ.)
Ενν. το χωράφι. Τοποθεσία όπου υπήρχε ιδιοκτησία της οικογ.
Τάτση.
Κυριών, τοπν. από το ανδρών. Τάτσαινα κι αυτό από το επών.
Τάτσης και την ανδρών, κατάλ. -αινα.
Τάτση, του (st tats" Τσεπ.)
Περιοχή όπου χωράφι της οικογ. Τάτση.
Κυριών, τοπν. από το επών. Τάτσης κι αυτό από το βαφτ. Τά2
τσης που κατά τον Μπούτουρα προέρχεται απο το βαφτ. Τάσης (<Ανα
στάσιος) με τσιτακισμό.
Τάτση, η Ράχη του (st rax' t tats" Νεγ.)
Ονομασία υψώματος, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE ράχη, η και το επών.
Τάτσης (βλ. προηγ. τοπωνύμια).

1. Μπόγχας 1 448.
2. Μπουτουρας 57.
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Τείχη, τα Πελασγικά (sta pilazyxka tix'i ' Σκ.)
Σχετικά νεότερο τοπν. που δόθηκε σε τοποθεσία όπου υπάρχουν
υπολείμματα τείχους με μεγάλους ογκόλιθους.
Το περιφρ. τοπν. σχηματίζεται με το επίθ. πελασγικός και
το κοινό NE τείχος, το.
Τελέση, του (st tilés* Λεσν.)
Τοποθεσία όπου το σπίτι και τα κτήματα της οικογ. Τελέση.
Κυριών, τοπν. από το επών. Τέλεσης κι αυτό πιθανώς από τους
τύπους του μέλλοντα ή του αορίστου του ρ. τελώ, σύμφωνα με τα
Βροντήσης, Γανώσης, Γελάσης, Γεράσης κλπ. .
Τζαρανίκως, της (sts d_zaranikus" Νεγ. )
Τοποθεσία μέσα στο χωριό Νεγάδες, όπου παλιότερα υπήρχε το
σπίτι του Θεόδ. Τζαρανίκα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Τζαρανίκω κι αυτό α
πό το επών. Τζαρανίκας και την ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών. Τζα2
ρανίκας προέρχεται από σύνθεση του έπων. Τζάρας (<αρομ.αζ3ΤΘ
"η αυγή") και το βαφτ. Νίκας (βλ. τοπν. του Νίκα στα Ε.Ε.).
Τζάχου, του (st α Μ χ " Λεσν.)
Ονομασία θέσης στην ευρύτερη περιοχή Σουρίνου από το επών.
της οικογ. Τζάχου που είχε το σπίτι της εκεί.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Τζάχος κι αυτό από το επών.
Ζάχος (<βαφτ. Ζάχος < Ζαχαρίας) με τροπή του ζ σε dz ή στα ελ
ληνικά ή στα αρομ., όπου η παραπάνω τροπή πραγματοποιείται στα
ελληνικά δάνεια όπως π.χ. άζυμα>βάζΐπ^
ζαρζαβούληςχίζβΓαζανιιli κλπ. .
1.
2.
3.
4.

Ανδριώτη, Συμβολή 396.
ΟΤΕ Αθ.
Papahagi 520.
Τριανταφυλλίδης 12-13' Μπο'γκας 1 128.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τζ.
6. Κατσάνης 108-109.
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Τζιμοκάτικα, τα (sta dzimukâtka* Μπάγ.)
Τοποθεσία ΝΑ του χωριού όπου παλιότερα υπήρχαν κτήματα της
οικογ. Τζιμόκα. Σήμερα η περιοχή είναι δασωμένη.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. τζιμοκάτικος (<επών. Τζιμόκας + επιθετ. κατάλ. -άτικος). Το επών. Τζιμόκας από το επών.
Τζίμας (<βαφτ. Τζίμας) και τη ρουμαν. αρχής κατάλ. -oc που εμ
φανίζεται στα ελλην. με τους τύπους -όκης -όκας και -όκος και έχει
όχι μόνο υποκοριστική, αλλά και μεγεθυντική και σχετλιαστική ση, 2.
μασιά
Τζουβάρα, του (st djuvâra* Μπάγ.-Τσερν.)
Ονομασία περιοχών από τα κτήματα των οικογενειών Τζουβάρα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Τζουβάρας κι αυτό από το ε
πών. Τζόβας (βλ. σχετικό τοπν. στα Ξ.Σ.) και τη μεγεθυντική κα
τάλ. -άρας (πβ. τα μεγεθ. βαφτ. και επών. Θανασάρας, Αναγνωστά3
ρας, Γιωργάρας, Κωστάρας, Κωνσταντάρας κλπ.) με στένωση του ά
τονου ο σε u.
Τζουμπούνια, τα (sta
dibuna'BÌTO.)
Ψηλή και απόκρημνη τοποθεσία κοντά στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από τα Ηπειρωτ. τζούμπα, η ή τσούμπα,
η "συστάδα από δέντρα πάνω σε μυτερή κορυφή βουνού // κορυφή βου4
5
νου" και την καταλ. -ουνι .
Βλ. και τοπν. Τσούμπα, η (στα Ε.Τ.) και Τσουμπάτικα, τα
(στα Ε.Ε.).
Τζουράτικα, τα (sta dèurâtka' Λιασκ.)
Ονομασία περιοχής, ιδιοκτησία της οικογ. Τζούρου.

1. Τριανταφυλλίδης 14.
2. Pu§cariu, Deminutivsuffixe 137' Σταμνόκουλος 116.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 167.
4. Μπο'γχας

1 405 και 2 187.

5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ." Μηνά, Μεγέθυνση 106, σημ. 2.
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Το τοπν. από το επίθ. τζουράτικος κι αυτό από το επών.Τζοΰρος και την επιθ. κατάλ. -άτικος.
Το επών. Τζούρος

(και Τζούρης στα Γιάννινα) προέρχεται

α

πό το σλαβ. βαφτ. Djuro (<Γεώργιος) . Λιγότερο πιθανή η προέλευ2
ση του από το αλβ. curr-e "αυτός που έχει κομμένα τα αυτιά" , λ.
,3
η οποία συναντιέται και ως επών. στα αλβανικά .
Τόλη, το Εικόνισμα του (stu kónzma t tól' " Τσεπ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει εικόνισμα. Άγνωστη η αιτία
που συνέδεσε την περιοχή με το όνομα κάποιου Τόλη.
Περιφρ. τοπν. από το κοινό NE εικόνισμα, το και το βαφτ.
(και επών.) Τόλης που είναι συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Απο
στόλης .
Τουρκόδρομος, ο

(stun durkóorumu" Βίτσ.)

Ονομασία απόκρημνου μονοπατιού.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. τούρκος, ο και το κοινό

NE

δρόμος, ο. Η λ. τούρκος ως α'συνθετικό δηλώνει ότι το β'συνθετι
κό προέρχεται, έχει σχέση με Τούρκους ή έχει τη σημασία της σκλη5
ρότητας και της αγριότητας . Είναι άγνωστη η αίτια που προκάλεσε
την ονομασία του τόπου.
Η λ. τούρκος είναι συχνή στα τοπν. ως α'συνθετικό: π.χ.
Τουρκοκόκκαλο, Τουρκόλακκα, Τουρκομνήματα, Τουρκοπήδημα, Τουρκόπορος, Τουρκόραχη, Τουρκοτσίπουρο κλπ. .

1. Malingoudis, Studien 162.
2. Akademia e Shkencave, Fjalor 234.
3. Πρέπει να διαχωρισθοΰν απο' το επών. Τζοΰροε τα επών. Τζουράς που πρέπει να
σχετιστεί με το τουρκ. cura "μικρή κιθάρα με δυο η τρεις χορδε'ς //είδος μι
κρού γερακιου'" (Τριανταφυλλίδης 44,75) και το Τσοΰρης (<Ηπειρωτ. τάοΰρης
"σκωπτική προσωνυμία των Γιαννιωτών απο' τους Ζαγορησιους" και "ονομασία
των κατοίκων της Παραμυθιάς" - Μπόγκας 1 406
4. Μπουτουρας 88.
5. Δημητράκου, Λεξ., στο λ. τούρκο-.
6. Georgacas-McDonald

265.

και 2 192).
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Τουρκοπήγαδα, τα (sta turkupiyaoa" Κ.Σ.)
Ονομασία τριών πηγαδιών στον κάμπο των Κάτω Σουδενών, στο
Βαρκό, απ'όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια υδρευόταν

το χωριό.

Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. τούρκος (βλ. προηγούμενο τοπν.)
και το κοινό NE πηγάδι, το ( και -πήγαδο στη σύνθεση).
Τραγάνα, η (zd αΓαγάηα' Ντρ.)
Ονομασία περιοχής γυμνής και άγονης.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. τραγάνα "έδαφος πετρώδες και
1
»
2
άγονο" και "το £ερικό, το κατωφερικό αμπέλι" ( Ή π . ) , "πλατιά
3
ύφαλος πετρώδης βυθός της θάλασσας" (Καρπ.-Σέριφος) . Το προσηγ.
τραγάνα πρέπει να θεωρηθεί μεγεθ. τύπος του υποκορ. τραγάνι, το
(<τράγανον "χόνδρος") ή του τραγανή (ενν. γη) με την προσθήκη της
4
μεγεθυντ. κατάλ. -α . Πβ. επίσης τα κατωιταλικά tragano "σκληρός,
άγονος", triganó "άγονος" (Bova) και traganu

"χαλικότοπος" (Reg

5

gio) .
Τραγάνια, τα (sta ί^γάήχΓ Ντρ.)
Ονομασία καρτεριού σε περιοχή με τριμμένη γαλαζόπετρα.
Το τοπν. προέρχεται ή από το προσηγ. τραγάνι, το (βλ. προη
γούμενο τοπν.) ή κυριών, από το επών. Τραγανής

με μεταπλασμό κα

τά το σχήμα: τ(ου) Τραγάν(η) > Τραγάν(Ι), το >Τραγάνια, τα.
Τραγάνως το Σφεντάμι, της

(sts ΐ^γόπιαβ tu sfindânT Σκ.)

Τοποθεσία όπου υπάρχει μεγάλο σφεντάμι σε χωράφι, ιδιοκτησία
της οικογ. Τραγανή.
Το περιφρ. τοπν. από το ανδρών. Τραγάνω (<επών. Τραγανής +
ανδρών, κατάλ. -ω) και το προσηγ. σφεντάμι, το (βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε . Ε . ) .

1. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Μπο'γκας

1 391.

3. Μηνά, Μεγέθυνση " ' Μηνά, Συμβολή' 53.
4. Γεωργακά, Συμβολή 47-48' του υδιου, Beiträge Ι 377' του ιδυου, Place and
other names ZfB 3 66-67' Μηνά, Μεγέθυνση

ο', π.

5. Χ. Συμεωνυδη, Οι, Τσάκωνες και η Τσακωνι,ά, Θεσσαλονίκη 1972 127.
6. ΟΤΕ Αθ.
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Τραγούδες, οι (sts trayuöis' Μπάγ.)
Τοποθεσία με αμπέλι,α.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τραγουδάς
με μεταπλασμό από σύγχυση της εμπρόθ. γεν. του αρσεν. με την εμπρόθ. αιτιατ. του θηλ. : στ (ου) Τραγουδά > st trayuôa >η Τραγου
δά και Τραγούδες αναλογικά προς τα πολλά αμπέλια της περιοχής"
πβ. και τη φρ. οχμ τ-Γαγιάδα, δηλ. "έχω αμπέλι στη θέση Τραγουδά".
Το επών. Τραγουδάς από την προστ. τραγουδά του ρ. τραγουδώ σύμ2
φωνα με τα Αγναντας, Γαργαλάς κλπ.
Τράφα, του (st trafa' Λ.)
Ονομασία χωραφιού και της ευρύτερης περιοχής από το επών.
του ιδιοκτήτη του.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τράφας που προέρχεται
από το ουσ. *τάφρα, η (με μετάθεση του r ) , λέ.ξη που είναι με3
γεθυντικο του υποκορ. ταφρί (<τάφρος) με τη μεγεθυντική κατάλ.
4
-α κατά το σχημα:καρφι-κάρφα, κλουβί-κλούβα κλπ. .
Βλ. και επόμενο τοπωνύμιο.
Τράφος, ο (stun dräfu* Πάπ.)
Ονομασία περιοχής,όπου υπάρχει βρύση και άλλοτε υπήρχε καλ
λιεργήσιμη περιοχή,ανεβαίνοντας προς τη Ραδόβολη.
Το τοπν. από το κοινό NE τράφος, ο "το χαντάκι" (μεσν. τρά
φος <αρχ. τάφρος με μετάθεση του υγρού και αλλαγή του γένους ανα
λογικά προς τα ταυτόσημα λάκκος, βόθρος) . Από τα ελλην. η λ. στις
νοτιοσλαβ. γλώσσες trapi, "όρυγμα, λάκκος" στα αρομ. trap "χαρά7
8
δρα, φαράγγι" και αλβ. trap "λάκκος" .
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Ανδριώτη, Συμβολή 397.
3. Μηνά, Μεγέθυνση 49.
4. Μήνα, Μεγέθυνση 41.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
6. Miklosich 360.
7. Papahagi 1191.
8. Meyer, EW alb. Spr. 434.
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To ίδιο τοπν. συναντιέται και στην Πελοπ.: Τράφος, ο (5 φο
ρές) και Τράφοι, οι . Πβ. και τα σλαβ. αρχής Τράπιτσα (Πελοπ:.) ,
Τράπα (Σιδερόκαστρο-Τριφυλία), βουλγ. Trapa, Trapeto, Trapane,
σερβοκρ. Trapi , Trapic κλπ.
Τραχανά, του (st traxanâ'BLTO.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου. Το επών. Τραχανάς είναι
γνωστό στο χωριό. Είναι άγνωστη η αιτία της ονομασίας.
3
Κυριών, τοπν. από το επών Τραχανάς κι αυτό από το κοινό
NE τραχανάς, ο.
4
Πβ. και τοπν. του Τραχανά το σκότωμα (Ολυμπία) .
Τρεμπέλαινας το Αλώνι, της (sts tribélinas t alón* Σκ.)
Τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχε ιδιόκτητο αλώνι της οικογ.Τρεμπέλη.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Τρεμπέλαινα (<
επών. Τρεμπέλης + ανδρών, κατάλ. -αινα) και το κοινό NE αλώνι,
το. Για το επών. Τρεμπέλης βλ. σχετικό τοπν. στα Ξ.Λ.
Τριανταφυλλιές, οι (sts trandafles' Τσερβ.)
Περιοχή με χωράφια όπου υπήρχε μια μεγάλη άγρια τριανταφυλ
λιά. Το τοπν. αναφέρεται με τον τύπο Τριαντα(ρυλλιά
σε
δια
θήκη .
Φυτών. τοπν. από το κοινό NE τριανταφυλλιά, η με έκκρουση
του i στο φωνηεντ. σύμπλεγμα ia. Ο πληθυντικός αναλογικά προς
τα πολλά χωράφια της περιοχής.
Τρίστενό, το (stu tristinu)
Επίσημη ονομασία του χωριού Ντρεστενίκο (βλ. για το τοπν.
στα Ξ.Σ.). Από το τοπν. Ντρεστενίκο προέρχεται το τοπν.Τρίστενο

1. Georgacas-McDonald

267.

2. Malingoudis, Studien
3. Τριανταφυλλίδης

57,85.

4. Georgacas-McDonald
5. HE 23 (1974)

113.

615.

267.
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από παρετυμολογία προς το τρία στενά σημασία που δεν ανταποκρί
νεται προς την πραγματικότητα.
Τρίστεργια, τα (sta tristirpa"κ.Σ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου σμίγουν τρία μονοπάτια.
Το τοπν. είναι σύνθετο με α'συνθετικό το τρισ-(<αρχ. επίρρ.
τρις) και το ουδ. του επιθ. στέριος, -ια, -ιο (από το στέρεος,-α
-ο με συνίζηση κι αυτό από το στερεός, -ά, -ό(ν) με ανέβασμα του
τόνου, όπως τα καθαρός-καθάριος, κρυφός-κρύφιος κλπ.) . Το επίρρ.
τρις ως α'συνθετικό, που είναι συχνό και στην ΑΕ (πβ. εξώλης-τρισεξώλης, όλβιος-τρισόλβιος κλπ.), επιτείνει τη σημασία του β'συν
θετικού: π.χ. κατάρατος-τρισκατάρατος, άθλιος-τρισάθλιος, μακάρι
ο
στός-τρισμακάριστος, βαθύς-τρίσβαθος και τρίσβαθα κλπ.
Τρόχαλα, τα (sta tró\ala* Δεσν.)
Ονομασία βραχώδους υψώματος.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τρόχαλο, το (και τρόχαλος, ο) "λίθος ακανόνιστος ιδιαιτέρως επί των λίθων των εκ θρύ3

Α

ψεως βραχωδών τόπων των ορέων" <αρχ. επίθ. τροχαλός, -ή -όν
(<ρ. τρέχω) "ο τρέχων, ο ταχέως κυλινδούμενος" και μετγν. "στρογ5
γύλος, κυκλικός" . Με την τελευταία σημασία η λ. συναντιέται στην
Ή π ε ι ρ ο , όπου τρόχαλο, το "πέτρα αποστρογγυλωμένη από τα νερά" .
Πβ. και τα τοπν. Τρόχαλος, ο "...από τα πολλά χαλίκια"(Ναύ7
πακτος) , Τρόχαλος, ο, Τρόχαλοι, ο ι , Τροχαλίας, ο, Τροχαλία, τα,
Q

Τροχαλία, η (4 φορές), Τροχαλάκια, τα (Πελοπ.)

και Τροχάλακας

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. στερι,ος.
2. Ι. Καλιτσουνάκι, "Επταδικαί ε'ρευναι." Αθηνά 33 (1921) 107 κεξ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. ' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 135.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
6. Μπο'γκας

1 395.

7. Θαν. Παπαθανασοπούλου, "Τοπωνύμια της Περιστας Ναυπακτίας." περιοδ .Δι,αλεκτι,κη, τευχ. 8-10 (Φεβρ.-Απρ.1966) 19.
8. Georgacas-McDonald

269.
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(Μεσσηνία) .
Τροχός, ο (stun druxó* Ι.-πέτρ.) - Τροχός Μαχαλάς, ο (stun
druxó maxalâ" Καπ.).
Τοποθεσίες σε ρέματα με μεγάλες πέτρες, γνωστές και με τη
λ. ακόνια, όπου οι υλοτόμοι, ακόνιζαν τα τσεκούρια τους (Ι.-Πέτρ.)
ονομασία του επάνω μαχαλά του χωριού από την ύπαρξη εκεί μιας με
γάλης πλάκας, όπου τρόχιζαν μαχαίρια,τσεκούρια κλπ. (Καπ.).
Τα τοπν. προέρχονται από το κοινό NE τροχός (<αρχ. τροχός <
2
τρέχω) . Πβ. από το αρχ. τροχός και ρ. τροχίζω "βασανίζω / εφο
διάζω με τροχούς / περιστρέφομαι ως τροχός" απ'όπου η σημασία "α3
κονιζω" στα NE .
Η λ. είναι συχνή ως τοπν. και χαρακτηρίζει θέσεις όπου υπάρ4
χει πλάκα κατάλληλη για ; ακόνισμα . Στο περιφρ. τοπν. από το Καπέσοβο η λ. τροχός ως παράθεση του ουσ. μαχαλάς, δηλ."ο μαχαλάς,η
συνοικία που είναι στη θέση Τροχός".
Το ίδιο τοπν. Τροχός, ο συναντιέται και στην Τριφυλία (2 φο
ρές) .
Τρύπα, η (zd dripa" Καβ.- Λεσν.-Μπάγ.-Φρ.) - Τρύπες, οι(sts
tripis'A.M.)
Τοποθεσία όπου στο έδαφος υπάρχει βαθύ άνοιγμα (Καβ.)" ονο
μασία τοποθεσίας στη θέση Σμίξη, της οποίας η εδαφολογική διαμόρ
φωση δε δικαιολογεί την ονομασία της (Μπάγ.)* θέση ΒΔ της τοποθε
σίας Μνήμα του Τάπα, όπου ανάμεσα στις οξιές υπάρχουν τρεις μεγά
λοι βράχοι. Στον έναν απ'αυτούς υπάρχει καλοφτιαγμένη τρύπα, όπου
σύμφωνα με την παράδοση, οι κλέφτες στούμπιζαν το μπαρούτι (Φρ.)"
περιοχή με σπηλιές. (A.M.).

1. Μηνά, Μεγέθυνση

158.

2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Π. Γρυσιου, ''Δασική' Λαογραφία." HE 18 (1969) 53.
5. Georgacas-McDonald

269.
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Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τρύπα, η (<αρχ. ρ.τρύω).
Το τοπν. από την Μπάγια οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί νεα
ρός Νεγαδιώτης, μεθυσμένος, είχε βιάσει μια γριά. Στις επιτιμή
σεις των χωριανών για την πράξη του απάντησε: "Τρύπα δεν είχε κι
αυτή;". Αναφέρω το παραπάνω γεγονός που συνδέεται με την ονομα
σία του τόπου, γιατί νομίζω ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγ
μα της δυσκολίας που παρουσιάζει ορισμένες φορές η ερμηνεία των
τοπωνυμίων. Έτσι,ενώ ετυμολογικά το τοπν. προέρχεται από το ουσ.
τρύπα, η, η εδαφολογική διαμόρφωση δε δικαιολογεί την ονομασία
του τόπου. Αν δεν διετηρείτο στη μνήμη των συγχρόνων το περιστα
τικό που αναφέρθηκε παραπάνω, η ερμηνεία του τοπν. θα ήταν ελλι
πής.
Τσαγκαράτικα, τα (sta tsangarâtka" Τζ.)
Περιοχή όπου υπήρχαν χωράφια της οικογ. Τσαγκάρη.
Το τοπν. από το επίθ. τσαγκαράτικος κι αυτό από το επών.Τσαγ
κάρης και την επιθ. κατάλ. -άτικος.
Τσαγκάρη, του (st tsangàr" Ι.-Φλ.)
Ονομασία θέσεων από τις ιδιοκτησίες των οικογ. Τσαγκάρη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Τσαγκάρης κι αυτό από το επαγγλματικό τσαγκάρης "ο παπουτσής". Από τα ελλην. η λ. δάνειο και
στα αρομ.-tingar 1.
Τσακάτικα, τα (sta t^akâtka' Ντ.)
Τοποθεσία, όπου υπήρχαν ιδιοκτησίες της οικογ. Τσάκου, επών.
που σώζεται μόνο στο τοπν., αφού πριν μερικές γενιές μέλος της
οικογ. έγινε παππάς με τον τίτλο του οικονόμου και έκτοτε τα μέ
λη της οικογ. Τσάκου είναι γνωστά με το επών. Οικονόμου.
Το τοπν. από το επίθ. τσακάτικος κι αυτό από το επών. Τσάκος και την επιθ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Τσάκος προέρχεται α

ϊ. Papahagi 1225.
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πό την προστακτική τσάκω του ρ. τσακώνω κατά τα: αγνάντα-Αγναντας, γαργάλα-Γαργαλάς, κατέβα-Κατέβας κλπ. .
Τσάκου, το Καρτέρι του (stu kartér t tjâk* Ντ.)
Περιοχή, όπου υπήρχε καρτέρι στο οποίο συνήθιζε να κυνηγάει
κάποιος Τσάκος.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE καρτέρι, το και το
επών. Τσάκος (για το επών. βλ. τοπν. Τσακάτικα, τα στα Ε.Ε.).
Τσαννάδες, οι (sts tjSanâôis* Λιασκ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός.
2
Ηδη ο Λαμπριδης αναφέρει; "Η κωμοπολις αυτή . . .
απετελέσθη εκ του κυρίως Λιασκοβετσίου...και εκ τίνων τμημάτων των
Φραγκάδων ως του Στρουπέτσικο και Τσαννάδων".
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τσάννας
(ή Τσιαννας) 3 και την κατάλ. -άδες του πληθυντικού με την οποία
δηλώθηκαν αρχικά τα μέλη της οικογ. Τσιάννα ή Τσάννα και έπει
τα τα χωράφια, τα κτήματα και γενικά ο τόπος όπου αυτά ήταν εγ
κατεστημένα (για την κατάλ. βλ. στο τοπν. Μηλιωτάδες, οι στα Ε.Ε.).
Το επών. Τσάννας (ή Τσιάννας) είναι μητρωνυμικό από τον τύπο της
Άννας (ο γιος) J .
4
Από τον πληθυντικό Τσαννάδες και έπων. Τσαναδης ·πβ. και ε5
4
πών Θωμάδης (<Θωμάδες < Θωμάς) , Σκουφαδης (< Σκουφάδες-< Σκουφάς
κλπ.).
Τσαπίσματα, τα (sta t^apizmata' Βιτσκ.)
Τοποθεσία στο χείλος της χαράδρας του Βίκου, όπου ανάμεσα α
πό τα βράχια υπάρχουν μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου το α
λέτρι δεν μπορούσε να οργώσει, αλλά μόνο το τσαπί να τσαπίσει.

1. Ανδροώτη, Συμβολή 397.
2. Λαυ,πρΰΟου, Αγαθοεργηματα 61
3. ΟΤΕ Αθ.' Αντι,χάρυσμα 196.
4. ΟΤΕ Αθ.
5. Τριανταφυλλίδης 100.
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Το τοτιν. από το κοινό NE τσάπισμα, το που είναι μεταρρηματικό ουσ. του ρ. τσαπίζω (<τσάπα, η + κατάλ. -ίζ,ω)
Τσαπουρνιά, η

.

(zd dzapurnâ" I.) - Τσαπουρνιές, οι (sts tsa-

purnés" Σκ. ) .
Τοποθεσίες με άγρια αγκαθερά δεντράκια με μικρούς γαλαζόμαυρους και στρογγυλούς καρπούς.
Φυτών. τοπν. από το ουσ. τσαπουρνιά, η (και τσαπρουνιά, η)
"το φυτό προύμνη η ακανθώδης
γος η μονόγυνος

(Crataegus

(prunus
monogyna)"

spinosa) / το φυτό κράται2
κι αυτό από το αρομ. %a-

W

3

purnä "το αγριοδαμάσκηνο" ή Çapurnu "η αγριοδαμασκηνιά"
δηλωτική φυτών

και τη

ελλην. κατάλ. -ιά (<-έα). Το τοπν. από την Ιτέα

σε περιληπτικό ενικό.

4
Το ίδιο τοπν. συναντιέται επίσης στην Παρνασσίδα , στο Ξη5
. 6
ρομερο και με τους τύπους Τσαμπουρναρι στα Τρίκαλα
Τζαπουρ7
ο
νίτσα στη Χαλκιδική . Πβ. και επών. (από εθνικό) Τσαπουρνιώτης .
Τσεπέλοβο, το

(stu täipeluvu)

Το μεγαλύτερο και πολυανθρωπότερο από τα χωριά του Ζαγορίου,
διοικητικό κέντρο της περιοχής επί Τουρκοκρατίας. 0 κάτοικος tëi(=Τσεπελοβίτης) , tj?ipiluvitsa (=Τσεπελοβίτισσα) .
9
Κατά τον Ααμπρίδη το τοπν. Τσεπέλοβο ερμηνεύεται ως "χω-

piluvits

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Δημητράκου, ,Λεξ. , στη λ.'Χελδράιχ-Μηλιαράκης 37,4-1.
3. Papahagi

1214-' Pascu 74-" ο'χι σωστή, κατά τη γνώμη μου η ετυμολογία της λ.

που προτείνει ο Αντ.Μπουσμπουκης απο' το Λαχανθά-προυνο> ^κανθάπρουνο >τσάπρουνο> τσάπουρνο (βλ.Αντ.Μπουσμποΰκη,"Τοπωνυμία απο' την Πιάλεια Τρικάλων."
ΑΔ 15 (1985) 17.
4. Κο'λιας 149.
5. Απ. Σπυροπουλου, "Λαογραφικά διάφορα του Βασιλοπούλου Ξηρομε'ρου." Δι»αλεχτΐ.κη ,
τεύχ. 1 (Μάης 1965) 34.
6. Βλ.Μπουσμπου'κη, ο', π.
7. Αντ.Θαβώρη,"Τόπωνυ'μια απο' το Λιβάδι της Χαλκιδικη'ς. "Χρονικά της Χαλχι,δΐίκής
τευ'χ. 5 (1963) 121.
8. ΟΤΕ Αθ.
9. Λαμπρίδου, Αγαθοεργη'μοτα 89.
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ρίον υπό μαχαιράδων και ουχί εις μαχαιράν ανήκον", ενώ σε σημείω
ση "...κατ'άλλους δε η λέξις είναι τουρκική σημαίνουσα τόπον πλή
ρη χόρτων". Κατά τον Vasmer προέρχεται από κύριο όνομα τουρκοταταρικής αρχής και τη σλαβ. κατάλ. -ovo.
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. προέρχεται από το επών. Τσεπέλης
2
(πβ. και Τσεπελίδης, Τσεπέλογλου) και τη σλαβ. αρχής κατάλ. -ovo
,3
η οποία έγινε παραγωγική στα ελληνικά και σχημάτισε τοπν. από ελ
ληνικής αρχής επών., όπως:Γιαννάκοβο, Γραμματίκοβο,Νίκοβα, Νίκοβο
4
κλπ. . Το επών. Τσεπέλης προέρχεται από το τουρκ. çepel "βρόμικος,
5
ρυπαρός / κακός, δυσάρεστος" , λ. που εμφανίζεται και σε νοτιοσλαβ.τοπν. όπως: σερβοκρ.δθρβΙϊοΗ, Òepelovac, βουλγ. Öepelare
και το υδρων, Îepelska reka .
Τσέ τσαινας, τη ς (sts tsét^inas" Μπ.)
Δασωμένη έκταση στις πλαγιές μικρού λόφου της ευρύτερης περιο
χής Πιτούρνα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Τσέτσαινα το οποίο προ
έρχεται από το επών. Τσέτσης (βλ. τοπν. Τσέτση, του στα Ξ.Σ.) και
την ανδρών, κατάλ. -αινα. Η παράδοση δε διασώζει την αιτία της ο
νομασίας του τόπου.
Τσεφάτικα, τα (sta tSifâtka" Νεγ.)
Μικρό δασωμένο ύψωμα Α του χωριού. Το επών. Τσέφας εξακολου
θεί και σήμερα να υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. από το επίθ. τσεφάτικος κι αυτό από το επών. Τσέφας
και την επιθετ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Τσέφας προέρχεται από το
Τσέφος με εναλλαγή της κατάλ. σύμφωνα με τα: Δήμος-Δήμας, ΝάκοςΝάκας, Νίκος-Νίκας, Μίχος-Μίχας, Ντάνος-Ντάνας, Γκέκος-Γκέκας κλπ.

1. Vasmer
2. ΟΤΕ

55.

Αθ.

3. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 97.
4. Georgakas, Beiträge II 418.
5. Steuerwald

176.

6. Vasmer, d.π.
7. Duridanov

113.
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KL αυτό από το Στέφος (<Στέφανος ) με τροπή του συμφων. συμπλέγ2
ματος st σε ts κατά το ατάσθαλος >άτσαλος, στυλώνω> τσουλώνω κλπ.
Τσίβαινας, της (sts tsivinas*Νεγ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχαν ιδιοκτησίες της οικογ. Τσίβα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Τσίβαινα κι αυτό προ3
έρχεται από το επών. Τσίβας και την ανδρών, καταλ. -αινα. Το ε
πών. Τσίβας από το επών Σίβας (και Σίβης) με τροπή του s σε %β
στη συμπροφορά με το αρσ. άρθρο στη γεν. ενικού τ(ου) Σίβα> t
siva >tsiva >tsivas. To επών Σίβας από το σλαβ. sivü "ο σταχτής,
4
ο ψαρής" απ'όπου και το προσηγ. σιβας, ο, λ. που χρησιμοποιεί
ται ιδιωματικά για να χαρακτηρίσει μόνο ζώα ιδιαίτερα μουλάρια
5
και άλογα (Ήπειρος, Βελβεντό, Δωρίδα) .
Τσίγκαινας, της ( sts tsi'g'inas* Τσερβ.)
Ονομασία υψώματος απέναντι από τη θέση Καλύβια. Άγνωστη η
αίτια που έδωσε στον τόπο το όνομα της οικογ. Τσίγκα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Τσίγκαινα το οποίο προ
έρχεται από το επών. Τσίγκας και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το ε
πών. Τσίγκας από το επών. Τσίγκος (<κοινό NE τσίγκος < ιταλ. zinco) με εναλλαγή της κατάλ. κατά τα Τσέφος-Τσέφας, Μίχος-Μίχας
κλπ. (βλ. τοπν. Τσεφάτικα, τα στα Ε.Ε.) .

1. Μπούτουρας 82.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Miklosich 297.
5. Μπογχας 1 344, 2 177" Meyer NS II 57.
6. ΟΤΕ Αθ., οπού καταγράφονται πολυάριθμα επώνυμα και με τους δυο τύπους.
7. Τριανταφυλλίδης 132, 133' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Τσιγκρί, η Χούνη στο ή Τσιγκριά,τα( st xun stu tsigri ή sta
tsigrià'Bpao.)
Τοποθεσία με στενά μονοπάτια απ'όπου περνούν οι βοσκοί με τα
γίδια, ενώ δεξιά κι αριστερά υπάρχει γκρεμός.
Το τοπωνύμιο εκφέρεται και περιφραστικά ( με το ουσ. χού
νη, η- βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε. - και το ουσ. τσιγκρί, το) και
μονολεκτικά σε πληθ. αριθμό από τα πολλά μονοπάτια που υπάρχουν
στο μέρος.
Η λ. τσιγκρί, το είναι υποκορ. του θηλ. τσίγκρα, η "η ελαφρή παγωνιά" κατά το σχήμα βάρκα-βαρκί, βέργα-βεργί, γούλα-γουλί
2
κλπ.κι αυτό είναι μεταρρηματικό ουσ. από το ρήμα τσιγκρίζει "πα3
γώνει ο τόπος ελαφρά" κατά το σχήμα: ανάσαίνω-ανάσα, απλώνω-άπλα κλπ. .
5
Πβ. και επών. Τσιγκρής .
Τσικάτικα, τα (sta t^kätka * Βραδ. )
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχαν τα κτήματα της οικογ. Τσίκα.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. τσικάτικος κι αυτό από το
επών. Τσίκας και την επιθ. κατάλ. -άτικος. Το επών. Τσίκας προ
έρχεται από το ουσ. τσίκα, η "η καπνοσύριγγα των χασισοποτών"
ή από το Ηπειρωτ. τσίκα, η "ο σπινθήρας από τα κάρβουνα (και ε7
πίρρ. τσίκα "λίγο") τα οποία πρέπει να συναφθούν η με το ιταλ.
cicca "κομμάτι καπνόφυλλου / το καπνομάσημα //το αποτσίγαρο" ή
με τα ιταλ. δάνεια της αλβανικής:çikë "λίγο" και çikë-a"TO ,κομμαο

τάκι // η σπίθα" .
1. Μπο'γκας 2 252.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 38 κ εξ.
3. Μπο'γκας, ο.π.'για το ρ. τσογγρώνει βλ. Φ.Κουκουλε', "Συμβολή εις την Μεσαιω
νικών Ελληνικη'ν Λαογραφιαν." Αθηνά 26 (1914-15) 142-143.
4. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 76.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
7. Μπο'γχας 1 400.
8. Γκινης 73' Meyer, EW alb. Spr. 447.
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Δε νομίζουμε ως ορθή την απόδοση του επών. κατευθείαν στα
αλβ. çikë-a "ο φυλλόπνευστος ή φυλλοσκόπος, μικρό πτηνό" κλπ. .
Τσικογιάννη, του (st tsiku^än" Λεσν.)
Δασωμένη τοποθεσία όπου υπήρχε το καλύβι της οικογ. ΤσικοΥ ι άννη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσικογιάννης κι αυτό
σύνθετο από το θηλ. βαφτ. Τσίκω (απ'όπου επών. Τσικος) και το
αρσ. βαφτ. Γιάννης, δηλ. "η Τσίκω η γυναίκα ή η θυγατέρα
του
Γιάννη", απ'όπου το επών. Τσικογιάννης (βλ. τοπν. Καληγιώργια,
τα και Μαργιάννη, του στα Ε.Ε.). Πβ. και μήτρων. επών.Ελενογιάν3
*
' »
νης . Το επών. Τσικογιάννης δε θα μπορούσε να προέλθει απο σύν
θεση του έπων. Τσίκος και του βαφτ. Γιάννης γιατί σ'αυτή την πε
ρίπτωση η σύνθεση θα ήταν βαφτ.+επών. (βλ.τοπν. Ανοιξαγγέλη,του
και σημ. 1 στα Ε.Ε.).
Τσιμοφάγης, ο (stun djimufäi" Νεγ.)
Ονομασία περιοχής η οποία, σύμφωνα με την παράδοση,οφείλει
την ονομασία της στο γεγονός ότι βρέθηκε νεκρός εκεί κάποιος με
το παρατσούκλι Τσιμοφάγης επειδή αγαπούσε πολύ τις τσίμες, είδος
μικρού ψαριού της λίμνης των Ιωαννίνων.
Το τοπν. προέρχεται από το παρατσούκλι Τσιμοφάγης με αποβο
λή του μεσοφωνηεντικού γ. Το Τσιμοφάγης προέρχεται από το τσΙμοφάΥος
με εναλλαγή της κατάλ. -ος με την -ης, όπως αυτό συμβαίνει και
στα ευλοφά(γ)ης<ξυλοφάγος, τριχοφά(γ)ης<τριχοφάγος, χαραμοφά(Υ)ης <χαραμοφάγος κλπ. Το τσιμοφάγος είναι σύνθετο με α'συνθε
τικό το Ηπειρωτ.τσίμα, η "η μαρίδα της λίμνης των Ιωαννίνων"
και β'συνθετικό το -φάγος (<αρχ. -φάγος).

1. Τριανταφυλλίδης 78.
2. Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 100.
3. Τριανταφυλλίδης 108.
4. Μπο'γχας

1 401.
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Τσιμή, η Καφάλα του (zd gasala t tjmi * Φρ.)
Δασωμένη περιοχή που ήταν ιδιοκτησία της οικογ. Τσιμή.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το προσηγ. καφάλα, η (βλ.
και τοπν. Καφάλα, η στα Ε.Ε.) και το επών. Τσιμής. Το επών.Τσι
μής πρέπει να αποδοθεί στο Ηπειρωτ. τσιμί, το "το μικράκι" λ.
που πρέπει να θεωρηθεί υποκορ. του προσηγ. τσίμα, η "το τελευ2
ταιο άκρο, το τέλος κάποιου πράγματος" («^ταλ.οιπ^ "η άκρα, η
κορυφή").
Τσίμπα, η (st tsimba' Μακρ.)
Τοποθεσία με χωράφιές και μεγάλο δάσος.
Το τοπν.κατά τη γνώμη μας πρέπει να σχετιστεί με το Ηπειρωτ.
3
τσίμπα, η "είδος πουλιού, ο σπίνος" κι αυτό μεταρρημ. ουσ. από
το ρ. τσιμπώ (πβ. και Ηπειρωτ. τσίμπα, η "ο βώλος του κεριού στο
4
παιγνίδι τσίμπες //το ράμφος του πουλιού" κατά το σχήμα πεινώπείνα, διφώ-οίφα, γεννώ-γέννα κλπ. . Πβ. και τσύμπος, ο "το δυνατό τσίμπημα, η ισχυρή τσιμπιά" που είναι μεγεθυντικό του τσίμπα
κατά τα κουτλα-κουτλος, καφα-καφος, μουλα-μουλος κλπ.7.
Ο

Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στην Τριφυλία .
Τσίρα, του (st tsira' Τσερν.)
Ονομασία θέσης με φηλά δέντρα, όπου κάποιος κτηνοτρόφος Τσίρας στάλιζε τα πρόβατα του.
. m , 9
Το τοπν. είναι κυρίων, απο το έπων. Τσιρας .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μπο'γκας 2 252.
Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
Μπόγκας 1 401.
Μπογκας 2 69.
Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 76-77.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
Μηνά, Μεγέθυνση 57.
Georgacas-McDonald 271.
ΟΤΕ Αθ.
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Το επών. Τσίρας προέρχεται από το επών. Τσίρος με αλλαγή της κατάλ. -ος (πβ. τα συχνά ζεύγη έπων. της ίδιας ετυμολογικής αρχής
με διαφορετικές καταλήξεις): α) -ος, -ας: Ψύλλος- Ψύλλας, ΒέλοςΒέλας, Ζάρος-Ζάρας, Ντούρος-Ντόύρας κλπ. β) -ος, -ης:Αδάμος-Αδάμης, Βαΐτσος-Βα'ίτσης, Μπέλος-Μπέλης, Τσίτσος-Τσίτσης, Χούπος-Χούπης κλπ.) γ) -ης, -ας: Γιάκης-Γιάκας, Μπούρης-Μπούρας, Ρούκης-Ρούκας, Ντούλης-Ντούλας, Παμπούκης-Παμπούκας κλπ.) . Το επών. Τσίρος
από το κοινό NE τσίρος, ο "το άπαχο ξερό σκουμπρί // μετφ. ο λιπό2
σαρκός", λ. που σύμφωνα με τον Φιλήντα προέρχεται από το ουσ.κηρίς, η "είδος ψαριού".
Τσιρογιάννη, του ( s t tsiruY'ân'

Λεσν.)

Ε ν ν . η σ π η λ ι ά , όπου συνήθως δ ι α ν υ κ τ έ ρ ε υ ε κ ά π ο ι ο ς Τ σ ι ρ ο γ ι ά ν νης που ήταν κυνηγός α γ ρ ι ό γ ι δ ω ν .
Το τ ο π ν . ε ί ν α ι κ υ ρ ι ώ ν , από τ ο επών. Τσιρογ ιάΛίνης κ ι αυτό σ ύ ν 3
θ ε τ ό απο τ ο προσηγ. τ σ ί ρ ο ς , ο ( π β . κ α ι τ α έπων. Τσίρος κ α ι Τσιρας )
και τ ο β α φ τ . Γ ι ά ν ν η ς .
Τσιρόνια, τα ( s t a tsirón'a'Σκ . )
Τοποθεσία με α μ π έ λ ι α από τ ο επών. του ι δ ι ο κ τ ή τ η τ ο υ ς .
Το τ ο π ν . ε ί ν α ι κ υ ρ ι ώ ν , και π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το επών.
με μεταπλασμό κατά τ ο σ χ ή μ α : τ ( ο υ ) Τσιρών(η)> Τ σ ι ρ ό ν ( ϊ ) ,
Τσιρόνια, τα

Τσιρόνης
το

και

α ν α λ ο γ ι κ ά προς τους π λ η θ . κ τ ή μ α τ α , αμτιέλια κ λ π . Το

επών. Τσιρόνης π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από τ ο Η π ε ι ρ . προσηγ. τ σ ι ρ ό ν ι ,
δ ο ς μ ι κ ρ ο ύ ψαριού ή τ ο τ σ ι ρ ό ν ι ,

το

το " ε ί 4
"ο γ ρ ύ λ ο ς , τ ο τ ρ ι ζ ό ν ι " .

Πβ. και τ ο π ν . Τ σ ι ρ ό ν ι α , τ α (2 φορές) και Τσερόνια τ ο υ Βαγγέλη
απο την π ε ρ ι ο χ ή τ η ς Κόνιτσας .
Τσίταινας, της ( s t s t s i t i n a s '

Νεγ.)

Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου π α λ ι ό τ ε ρ α υπήρχε το σ π ί τ ι τ η ς
οικογ.

Τσίτα.

1. Βλ. Τριανταφυλλίδη χαυ Α. Κολίτση, Περϋ των κυρυων ονομάτων «αι των επωνύμων
των Κυπρύυν, εν Αθ. 1964- στα σχετικά λήμματα.
2. Φυλήντα, Γλωσσογν. 3 221.
3. Βλ. προηγούμενο τοπν.
4. Μπο'γκας

1 4-02 και 2 191.

5. Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 184.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Τσίταινα κι αυτό από
το επών. Τσίτας και την ανδρών, κατάλ. -αινα. Το επών. Τσίτας
(πβ. και επών. Τσίτος με αλλαγή της κατάλ.) προέρχεται από το
κοινό NE τσήτα, η "το κόσκινο" (<σήτα < σήθω) απ'όπου και οι
σημασίες "ξύλο με το οποίο κρατιέται κάτι τεντωμένο / διχάλα ως
υποστήριγμα των κλαδιών του αμπελιού / ξύλινος πήχυς κατά μήκος
των σανίδων της οροφής"2.
Τσούβαλη, η (zd dzuvaï" Καπ.)
Ονομασία βρύσης με λιγοστό νερό την οποία έκτισε το 1781 ή
3
το 1789 ο Καπεσοβιτης άρχοντας Καραμεσινης .
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τσούβ^χλης
με μεταπλασμό αναλογικά προς το γένος της λ. βρύση, η. Το επών.
4
Τσουβαλης από το έπων. Τσουβαλος με αλλαγή της καταλ. κι αυτό
5
από το προσηγ. τσούβαλος, μεγεθ. του ουδ. τσουβάλι, το (<τουρκ.
5
çuval). Κατά το ίδιο σχήμα:τσουκάλι-τσούκαλος - επών. Τσούκαλος
4
5
4
και Τσουκαλης , τσακάλι-τσάκαλος - έπων. Τσάκαλος και Τσάκαλης
κλπ.
Τσουκνίδα, η (zd tsukniôa" Βίτσ.)
Τοποθεσία στη θέση Βουνό, όπου υπάρχει σε αφθονία το γνωστό
ποώδες φυτό.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τσουκνίδα, η σε περιλη
πτικό ενικό.
Τσουκνίδία, τα (sta tsukniôYa* Λιασκ.)
Με το όνομα είναι γνωστή μια μεγάλη επίπεδη επιφάνεια γεμά
τη με τσουκνίδες.

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. τσυτα, η
3. HE 10 (1961)

Μ-8Μ-" Λαμπριδου, Αγαθοεργηματα Β'103.

Η. ΟΤΕ Αθ.
5. Μηνά, Μεγέθυνση 83.
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Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται, από το τσουκνίδι, το
υποκορ. του κοινού NE τσουκνίδα, η.
2
Πβ. και, επών. Τσουκνίοης .
Τσούλας, ο Αάκκο - (stu lâku t^ula" Λιασκ.)
Ονομασία λαγκάδι,ού μέσα στο χωριό από το όνομα κάποιας Τσού
λας που είχε το σπίτι της εκεί.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το προσηγ. λάκκος, ο (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Ε.) και το βαφτ. Τσούλα. Το βαφτ. Τσούλα πρέπει να θεω
ρηθεί συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Αλεξούλα με τροπή του ks σε
3
4
"""'
ts .Πβ. και βαφτ. Τσάντρα < ΑλεΕάνδρα .
Τσουλούς, ο Λάκκος (stu laku t£ulûs* Μαν.)
Ονομασία μικρής χαράδρας άγνωστο για ποια αιτία.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE λάκκος, ο και το
ανδρών. Τσουλού, το οποίο προέρχεται από το επών. Τσούλας (μήτρων.
από το βαφτ. Τσούλα - βλ. προηγούμενο τοπν.) ή από τα επών. Τσούλης ή Τσούλος (βλ. τοπν. Τσούλια, τα στα Ε. Αρ. ) και την ανδρών.
κατάλ. -ού .
Τσουμπάτικα, τα (sta t^umbâtka* Κ.Σ.)
Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου το σπίτι και τα υποστατικά της
οικογ. Δριγκοπούλου, γνωστής στο χωριό με το παρατσούκλι Τσούμπας.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. τσουμπάτικος κι αυτό από το
/Γ

παρατσούκλι Τσούμπας ( α π ' ό π ο υ και επών. Τσούμπας ) κ α ι την ε π ι θ ε τ .
κ α τ ά λ . - ά τ ι κ ο ς . Το παρατσούκλι Τσούμπας από τ ο Ηπειρωτ. τόούμπα,η
(βλ. σ χ ε τ ι κ ό τ ο π ν . στα Ε . T . ) .
1. Για την κατάλ. βλ. Χατζιδα'κη, Γλωσσολογικά^ έρευναι 418' Στ. Μάνεση, "Η κα
τάλ. - ί δ ι ως περιληπτική εν τοπωνυμιοις." ΛΔ 4 (1942-48) 149 κεξ' Μήνα' Μεγέ
θυνση 175.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ, ο'που τα παραδείγματα ξέιαιιαε> τσέπαπιαε ,
ξυγγλα> τσΰγγλα κλπ.
4. Μπο'γκας 1 450.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
6. ΟΤΕ Αθ.
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Τσούπρες, οι (stp tj£upris" Στ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί καρπώνυμο από το Ηπειρωτ. τσούπα, η "μάζα από πυκνές ρώγες σταφύλι" με ανάπτυξη ενός φθόγγου
r αναλογικά προς τα τσούπα, η - τσούπρα, η "το κορίτσι" (<αλβ.
2
téupa και tâuprë αντίστοιχα) .
Τσουρλωτάδες, οι (stg tsurlutâôis' Καπ.)
Άλλη ονομασία της θέσης Κεφάλια (με το όνομα αυτό συνηθί
ζεται η θέση στο χωριό Μπάγια), όπου ψηλά,σε οξυκόρυφους βράχους,
υπάρχουν αποστρογγυλωμένες πέτρες που μοιάζουν με κεφάλια ανθρώ
πων.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. τσούρλα, η (βλ.
σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.), την επιθετ. κατάλ. -ωτός > τσουρλωτός
3
"οξυκόρυφος" και την τοπν. καταλ. -αοες που προστίθεται σε οι
κογενειακά για να δηλώσει αρχικά τα μέλη μιας οικογένειας και έπειτα το μέρος όπου αυτά κατοικούν 4 . Εδω το τοπν. Τσουρλωταδες
χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει τον τόπο όπου "κατοι
κούν", υπάρχουν, οι εξυκόρυφοι-βράχοι.

Φανίκα ο Μύλος ( st fanika tu mi'lu" Φρ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχε ο ιδιόκτητος μύλος κάποιου
Φαν ί κα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φανίκας το οποίο είναι

1.
2.
3.
4.

Μπόγκας 2 192.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στις λ.
Μπο'γκαε 1 406 στο λ. τσουρλα, η.
Αμαντου, Γλωσσ. Μελ. 84-86.
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μητρωνυμικό από το βαφτ. Φανίκα
-ικα ) .

(<βαφτ. Φανή + υποκορ. κατάλ.

2
Πβ. και. τα μήτρων, επών. Φανή ς και Φανίτσας .

Φανίκου, του (st fanik'Mnay.)
Δασωμένη έκταση ΒΑ του χωριού.
3
Κυρίων, τοπν. από το βαφτ. Φανικος κι αυτό από το βαφτ.
Φάνης (<Θεοφάνης) και την υποκορ. κατάλ. -ίκος.
Φατσίνας, της (sts fatsinas* Μπάγ.)
Ονομασία βρύσης η οποία περιβάλλεται από μια μεγάλη βατσινιά. Σύμφωνα με την παράδοση από εκεί έπαιρναν νερό οι κλέφτες.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. βατσίνα, η με τροπή του
ν σε f, όπως αυτή συναντιέται στα: καλύβη > καλύφη, Καραβάς >Κα4
ραφάς, κόλλυβα > κόλλυφα κλπ. . Το προσηγ. βατσίνα, η πρέπει να
θεωρηθεί μεγεθ. τύπος του ουσ. βάτσινο, το "το βατόμουρο" με την
προσθήκη της μεγεθ. κατάλ. -α και κατέβασμα του τόνου σύμφωνα με
5
τα: άλογο-αλόγα, άνοηρο-αντήρα, κόκκαλο-κοκκάλα κλπ. .
Φίκα, του (st fika" Φλ.)
Περιοχή όπου υπήρχε ιδιοκτησία κάποιου Στάθη που είχε το πα
ρατσούκλι Φίκας. Το τελευταίο επικράτησε σε τέτοιο βαθμό ώστε οι
χωριανοί του δε θυμούνται το πραγματικό του επώνυμο.
Το τοπν. είναι κυριών, από το παρατσούκλι Φίκας κι αυτό μή
τρων, από το βαφτ. Φίκα που είναι συγκεκομμένος τύπος (απλολογία)
του βαφτ. Φιφίκα . Πβ. και επών. Φίκας , όπως και τα μεγεθ. ΦίκαQ

ρης (<Φίκας + μεγεθ. κατάλ. -αρης ) και Φίκουρας (<Φίκας + μεγεθ.
κατάλ. -ουράς . ) .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
2. Αντιχάρισμα 195.
3. Ρεμπέλης 253.
4. Χρ. Παντελιδου, Φωνητυχη, εν Αθήναις 1929 36.
5. Μήνα, Μεγέθυνση "+6-47.
6. Μπούτουρας 99.
7. ΟΤΕ Αθ.
8. Μηνά, Μεγέθυνση 188, 162 αντίστοιχα.
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Φλαμπουράρι, το (stu flamburâr)
Ένα από τα χωριά του ανατολικού βλαχόφωνου Ζαγορίου. Ο κά
τοικος flamburarits (=Φλαμπουραρίτης), flamburaritsa(=Φλαμπουρα1
ρίτισσα). Κατά τον Weigand το χωριό παλιότερα ήταν γνωστό με το
αρομ. όνομα Floro.
Το τοπν. ίσως κυριών, από το επών. Φλαμπουράρης είτε από το
επαγγελματικό (απ'όπου και το επών.) φλαμπουράρης ("φλάμπουρο,το
+ κατάλ. -άρης) με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Φλαμπουράρ(η)Φλαμπουράρι, το. Πβ. και το αρομ. flamburar "ο σημαιοφόρος""' ( "
4
αρομ. flambura "η σημαία" + κατάλ. -ar(i) ).
Φονικά, τα (sta funkâ" Τσεπ.)
Ονομασία τοποθεσίας, που, σύμφωνα με την παράδοση, οφείλεται
στο ότι εκεί είχαν αλληλοσκοτωθεί, με τα ψαλίδια που κούρευαν τα
πρόβατα τους, δύο αδέρφια.
Το τοπν. προέρχεται από το ουσιαστικοποιημένο επίθετο φονι
κό, το "ο φόνος, η ανθρωποκτονία ("επιθετ. φονικός, -ή, -ό
φόνος + επιθ. κατάλ. -ικός).
Με το ίδιο τοπν. είναι γνωστά: α) δάσος στο Γαναοιό β) τόποç

θεσία στο Κεράσοβο (Κόνιτσα) γ) θέση στο Κωστήτσι (Καστανοχώρια)
7
και δ) θέση στην Κέω και σε ενικό αριθμό Φονικό: α) 5 φορές στην
Πελοπόννησο β) δύο φορές στην Κέω και γ) στους Μελισσουργούς
, ,, ,6
( Αρτα; .
Φονίσκας, το Ρέμα της ( stu rèma ts funiskas' Ντομπρ.)
Ονομασία λαγκαδιού στο οποίο με τις βροχοπτώσεις του χειμώ
να δημιουργείται πολύ ορμητικός χείμαρρος.
Το περιφρ. τοπν. σχηματίζεται με το κοινό ;ΪΕ ρέμα, το και το
3ηλ. βαφτ. Φονίσκα κι αυτό από το Φόνη ("Περσεφόνη ) και την υ1.

"..'i:ig=r.i, Aromunen Ζ 1-ί.

2. ΟΤΞ Α'?.

•χ --. '.-J.--J,-. ί-.

-'-- -i~ -Topor. .romîr... -12 /.-.ί,.

_ - - : ί --... Λεξ. , " '

' .

ε;..-.-:'·'.., Κόνιτσα ΚΧ 13

'-'/'..
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ποκορ. κατάλ. -ύσκα (αρσεν. -ίσκος) .
Φούφως, της (sts füfus" Νεγ . )
Ονομασία λαγκαοιού με μικρό γκρεμό όπου έπεσε και σκοτώθηκε
η γυναίκα κάποιου Φούφη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Φούφω κι αυτό προέρ
χεται από το επών. Φούφης και την ανδρών, κατάλ. -ω. Το επών.
Φούφης (και Φούφας στο χωριό Ντρεστενίκο) μάλλον προέρχεται α
πό το κοινό NE φουφού, η "το κινητό πύραυνο" (<τουρκ. fufu) με
2
αναβιβασμο του τόνου .
, 3.
Πβ. και τοπν. Φουφας, ο απο την Τριφυλια
Φραγκάδες, οι (s%ß fragâôis)
Ένα από τα χωριά του Ζαγορίου, που, σύμφωνα με τον Λαμπρί4
,
,
δη , συνοικιστηκε από κάτοικους των χωριών Τσαναδες, Στρουμπετσικο, Χριστόφορου και Λίνου. Ο κάτοικος fragaÔY'ots (= Φραγκαδιώτης) ,
fragaôyotsa (= Φραγκαδιώτισσα).
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φράγκος και την κατάλ.
-άδες, αναλογικά προς τα επών. σε -άς, - ας κλπ. (βλ. τοπν. Μηλιωτάδες, οι στα Ε.Ε.), με την οποία δηλώθηκαν αρχικά τα μέλη
μιας οικογένειας και αργότερα ο τόπος όπου αυτά ήταν εγκατεστη
μένα . Το επών. Φράγκος από το εθνικό Φράγκος "ξένος, όχι ντό
πιος // καθολικός, όχι ορθόδοξος" (<μεσν. Φράγκος < XaT.Francus) .
Φράγκας το Σιάδι, της ( sts frâgas tu éaô ' Λιασκ.)
Ονομασία αρκετά εκτεταμένου βοσκότοπου στο σύνορο των χωριών
Αιασκοβέτσι και Γρεβενίτι που ήταν ιδιοκτησία της οικογ. Φράγκα.
1. Για την κατάλ. βλ. Φ. Κουκουλε', "Αι υποκοριστικοί καταλήξεις -ίσκος, -ίσκιον
εν τη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική." Αθηνά 41 (1929) 179-195.
2. Αντυχάρισμα 202.
3. Georgacas- McDonald 276.
4. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 59.
5. Κ. Αμάντου, "Τοπωνυμικά Συ'μμεικτα." Αθηνά 22 (1910) 190-191.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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Το τοπν. είναι περιφραστικό και σχηματίζεται με το κοινό
NE σιάδι, το και το ανδρών. Φράγκα. Το ανδρών. Φράγκα σχηματί
ζεται χωρίς την προσθήκη μιας από τις καθιερωμένες ανδρών, κα
ι
2
ταλ.
από το επών. Φράγκας
(<λάτ. Franca).
Πβ. και τοπν. Φράγκα, η στην επαρχία Πυλίας .
Φράγκου το Αμπέλι, τοο (st frag t ambél'* Κ.Σ.)
Θέση όπου είχε αμπέλι η οικογ. Φράγκου. Το επών. αναφέρε
ται από τον Λαμπρίδη στα Κάτω Σουδενά.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE αμπέλι, το και το επών.
Φράγκος (βλ. και τοπν. Φραγκάδες στα Ε.Ε.).
Φράγκως το Αμπέλι, της (sts fràgus t ambeΓ* Πέτρ.)
Ονομασία περιοχής από την ιδιοκτήτρια αμπελιού που της εί
χαν δώσει το παρατσούκλι Φράγκω επειδή φορούσε φράγκικα ρούχα
και όχι την τοπική ενδυμασία της ζαγορήσιας γυναίκας.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE αμπέλι, το και το παραtr

τσούκλι Φράγκω που είναι ανδρών, από το κοινό NE Φράγκος
ανδρών. κατάλ. -ω.

και την

Φραγμένο, το (stu fr^ménu" A.M.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε αμπέλι με περίφραξη σε αντίθεση με
τα άλλα αμπέλια της περιοχής.
Το τοπν. προέρχεται από τη μετχ. παθητ. παρακ. φραγμένο του
ρ. φράσσομαι κατά παράλειψη του ουσ. αμπέλι, το.
ΦροΕυλιά,η (st fruksla* Φρ.)
Ονομασία βρύσης από την ύπαρξη παλιότερα στη θέση μιας φροξυλιάς.
1. Τριανταφυλλίδηζ 119.
2. Βλ. και ΟΤΕ Αθ.
3. Georgecas-McDonald

276.

ί+. Λαμπρίδου, Αγαθοεργτίματα Β' 147.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
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Το τοπν. είναι, φυτών, και προέρχεται από το H O L V Ó NE φροξυλιά, η "είδος δέντρου, η κουφοΕυλιά, ο σαμπούκος" HL αυτό ή
από το αφρο-ξυλιά (<αφρός + £ύλο) ή από το αλαφρο-ξίυλιά .
Φρύδι, το (stu friô' Πέτρ.)
Τοποθεσία στην κορυφή της ευρύτερης θέσης Λιβάδι, όπου υ
πάρχει μια σειρά από βράχους που μοιάζει με φρύδι.
Το τοπν. από το κοινό NE φρύδι, το.
2
Πβ. και τοπν. Φρυ, το "παραθαλάσσιο χωριό της Κάσου" .
Φτελιάδια,τα {sta ^ίϊάδγ'α'Αρτσ.-Καβ.-Μπάγ.-Τσερβ.)
Περιοχές όπου αναπτύσσεται το γνωστό δέντρο φτελιάς.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το Ηπειρωτ. ουσ.
3
φτελιάδι, το "η φτελιά" κι αυτό από το κοινό NE φτελιά, η (<
πτελέα) και την παραγωγική κατάλ. -άδι (<μετγν. και μεσν. υποκορ. κατάλ. -άδιον) .
Φτελιάς, ο (stu ftil'â* Ντρ.)
Ονομασία δάσους από φτελιές.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE φτελιά, η και την πε5
ριεκτική κατάλ. -ιάς, όπως τα^Πευκεας, Δαφνεας, Κουμαρεάς κλπ. .
Βλ. και τοπν. Σταύραινας, ο Φτελιάς της,στα Ε.Ε.
Φτέρη, η (st fter* Αρτσ.-Βοβ.-Δεμ.- Ι.-Καβ.-Καμν.-Τσερν.)Φτέρες,οι(sts ftéris*Α.Μ.-Βίτσ.-Κουκ.-Μεσ.-Σοπ.-Κ.Σ.-Π.Σ.).
Φυτών. τοπν. που χαρακτηρίζουν περιοχές όπου ευδοκιμεί το
γνωστό φυτό.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE φτέρη, η. Ο τύπος των
τοπν. σε ενικό χρησιμοποιείται με περιληπτική σημασία.

1.
2.
3.
4.
5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Μήνα, Κάσοε 116.
Μπόγχας 2 196.
ΙΛΝΕ, στο λ.
Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 177, 273-2714' του ίδιου, Γλωσσολογικοί μελέται,, Αθη'ναι
1901 20-21.
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Φτέρες, οι Μακρινές

(sts makrinés ts ftéris" Σοπ.)

Ονομασία τοποθεσίας κατάφυτης με φτέρες ανάμεσα από τις
θέσεις Μεσοβέζικα και Διχαλωτή. Το τοπν. σε αντιδιαστολή προς
το τοπν. Φτέρες που βρίσκεται πλησιέστερα προς το χωριό.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθ. μακρινός και το ουσ. φτέρη,
η

(βλ. προηγ. τοπν.).
Φτούμια, τα (sta ftumrfa° Βίτσ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να θεωρηθεί κυριών, και να σχετι

στεί με το βαφτ. Εύθυμης (<Ευθύμιος),>*Φθύμης

(με αποβολή του

e-)> *Φτύμης (με ανομοιωτική τροπή του συμφων. συμπλέγματος £θ
1
2
σε ft

πβ. Ευθυμία > Φτυμια , Ευθαλία > Φταλία

κλπ.) > *Φτοομης

με τροπή του ίσε u μέσα στη λ., τροπή που είναι συνηθισμένη στα
NE από την επίδραση γειτονικών υγρών, χειλικών, υπερωικών,χει3
λικών ή οδοντικών συμφώνων ) . Από το βαφτ. *Φτουμης με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Φτούμη > Φτούμ(ι), το προήλθε το παρα
πάνω τοπν. στον πληθ. αναλογικά προς τον πληθ. αμπέλια.
Φυτώριο, το (stu fitóriu* Καλ.)
Σχετικά καινούριο τοπν. που οφείλεται στην ύπαρ£η φυτωρίου.
Από το κοινό NE φυτώριο, το.
Φωτίτσας, το Εικόνισμα της (stu kónzma tp futitsas' καλ.
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχει εικόνισμα κοντά στο χωρά
φι κάποιας Φωτίτσας.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE εικόνισμα, το
και το βαφτ. Φωτίτσα το οποίο, σύμφωνα με τον Μπούτουρα,προέρχε
ται από το βαφτ. Φωτή

και την υποκορ. κατάλ. -ίτσα .

1. Α. Κολοτση, Περύ των «υρυων ονομάτων και, των επωνύμων των Κυπρίων3 εν Αθτίναι,ς 196Η
2. Μπο'γκαε

1

29.
444.

3. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ou.
4. Μπούτουρας

99.
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Χάβαρα, η (st xavära* Κατχ.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου, στενή και κλεισμένη δεξιά
κι αριστερά από κατακόρυφους βράχους.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE χάβος, ο (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Ε.) και τη μεγεθ. κατάλ. -άρα .
Χάβος, ο (stu xâvu' Τσεπ.)
Ονομασία απόκρημνης και σκοτεινής τοποθεσίας με βαθειά χα
ράδρα.
2
Το τοπν, από το Ηπειρωτ. χάβος, ο "το βαθύ φαράγγι" κι αυ
τό από το κοινό NE χάβος, το (<αρχ. χάος, το με ανάπτυξη μεσο3
φωνηεντ. ν) και αλλαγή του γένους κατά τα: το πάθος - ο πάθος,
το τέλος - ο τέλος, το δέντρο - ο δέντρος κλπ. .
Χαβωμένο, η Βρύση στο (st vris stu χανμιιιέιηι* Βραδ.)
Ονομασία πηγής χαμηλά, μέσα στη χαράδρα του Βίκου.
Το τοπν. προέρχεται από τη μετχ. παθητ. παρκ. χαβωμένος
5
του Ηπειρωτ. ρήματος χαβωνομαι "μένω με ανοιχτό στόμα απο φόβο"
κι αυτό από το χάβος, ο (<ΑΕ χάος, το με ανάπτυξη του μεσοφωνηεντικού ν) + κατάλ. -ώνω. Την ουσιαστικοποιημένη μετχ. στο ουδέ
τερο γένος (χαβωμένο, το) χρησιμοποιούν στο Βραδέτο με τη σημα
σία "γυναικείο αιδοίο" προς το οποίο μοιάζει η παραπάνω θέση. Πβ.
και την ίδιας ετυμολογ. αρχής ταυτόσημη λ. χαβιά, η που χρησιμο
ποιούν στη συνθηματική τους γλώσσα οι γύφτοι στην περιοχή της Κόνιτσας 6.

1.
2.
3.
4.
5.

Μηνά, Μεγέθυνση 115 κεξ.
Μπόγκας 1 423.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 47 κεξ.
Μπόγκας 1 424.

6. Αν. Ευθυμίου, "Οι γύφτοι (ρώμηδες) της επαρχίας Κονιτσης και η συνθηματι
κή των γλώσσα."

HE 3

(1954)

483.
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Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πέτρα, η και
το επών. Χαντόλιος. Το επών. Χαντόλιος (πβ. και επών. Χαντό1
2
λιας) προέρχεται από το Ηπειρωτ. χαντόλιας, ο " ο γίγας" .
Χαρβάδες, οι (sts χ3Γνά6χ3° Λ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Χάρβας και την κατάλ.
-άοες, δηλωτική του τόπου όπου ήταν εγκατεστημένα τα μέλη της
οικογένειας που δηλώνεται στο θέμα. Το επών, Χάρβας προέρχεται
3
από το επών. Χάρμπας με λόγιο εξελληνισμό (b > ν) και το τελευ
ταίο από το προσηγ. χάρμπα, η , μεγεθυντ. του ουσ. χαρμπί, το
5
"είδος διακοσμητικού μαχαιριδίου" (<τουρκ. harbi "σιδερένια
βέργα για το γέμισμα και το καθάρισμα του τουφεκιού" ) απ' ό7
που και επών. Χαρμπής κι όχι κατευθείαν από το τουρκ. harbi .
Q

Πβ. και τα αρομ. barba και harbie "το ίδιο"
νικά.

ίσως από τα ελλη

Χαρίσαινας, της (sts χΒΓίβϊηβΒ* Καβ.)
Ονομασία πηγής κοντά σε χωράφι που ήταν ιδιοκτησία κάποιας
Χαρίσαινας.
Το κυριών, τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Χαρίσαινα κι
αυτό από το επών. (και βαφτ.) Χαρίσης και την ανδρών, κατάλ.
-αινα. Το προσωπωνύμιο Χαρίσης προέρχεται είτε από την εκκλησια9
στική παράδοση (Άγιος Χαρίσιος ) είτε από τη χρήση του ρ. χαρί
ζω σε ευχές (είθε να χαρίσεις...).

1.
2.
3.
4.

ΟΤΕ Αθ.
Μπο'γχας 2 256.
ΟΤΕ Αθ.
Μηνά, Μεγέθυνση 42.

5. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
6. Steuerwald

365.

7.Τριανταφυλλίδης
8. Papahagi
9. Μποΰτουρας

76.

643, 649.
84.
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κιάδ(η) > Χαλκιάδ(ί), το και Χαλκιάδια, τα
πληθ. αμπέλια, κτήματα κλπ.

αναλογικά προς τους

Χαλκιόπουλου, του (st xalKópl " Αρτο.)
Θέση στο τρίγωνο που ορίζεται από τον δημόσιο δρόμο προς
Κόνιτσα και τη διακλάδωση του προς Αρτσίστα.
Κυριών, τοπν. από το επών. Χαλκιόπουλος (<επών. Χαλκιάς
+ υποκορ. κατάλ. -πουλος).
Χαλκού, τα Τσουμπάρια του (sta t^umbârVa t xalku" Καβ.)
Τοποθεσία με μικρές ράχες, όπου είχε τις κτηνοτροφικές εγ
καταστάσεις του κάποιος Χαλκός.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το προσηγ. τόουμπάρι, το
2
και το επών. Χαλκός . Το προσηγ. τόουμπάρι, το (και τόουμπαράκι στο Ζαγόρι) προέρχεται από το Ηπειρωτ. τόούμπα, η "η συστά
δα από δέντρο πάνω σε μυτερή κορυφή βουνού / κορυφή βουνού"(βλ.
3
και σχετικό τοπν. στα Ε.Τ.) και την υποκορ. καταλ. -άρι . Το ε
πών. Χαλκός από το κοινό NE χαλκός, ο.
Χάμαινας, οι Πέτρες της (sts pétris ts xâminas" Φλ.)
Ονομασία θέσης όπου υπήρχε χωράφι της οικογ. Χάμου κάτω
από μεγάλους βράχους.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πέτρα, η και
το ανδρών. Χάμαινα < επών. Χάμος (βλ. τοπν. Χάμου, του στα Ξ.Τ.)
+ ανδρών, κατάλ. -αινα.
Χαντόλϋου, η Πηγή του ( zd bivi t χ3ηαό1" Λεσν.)
Ονομασία πηγής, άγνωστο για ποιο λόγο συνδεμένη με το επών.
της οικογ. Χαντόλιου.
1. Τριανταφυλλίδης

138' ΟΤΕ Αθ.

2. ΟΤΕ Αθ.' πολλές φορές το'σο επίθετα άσο και ουσιαστικά χρησιμοποιούνται α
μετάβλητα για το σχηματισμό' επωνυ'μων: π.χ. Κολοβός, Τραυλο'ς κλπ.,
Λαι,μάε, Πελεκάνος κλπ.
3. Μηνά, Μεγέθυνση

110-111.

Βλαοτός,
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Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πέτρα, η και
το επών. Χαντόλιος. Το επών. Χαντόλιος (πβ. και επών. Χαντό1
2
λιας) προέρχεται απο το Ηπειρωτ. Χαντόλιας, ο " ο γίγας" .
Χαρβάδες, οι (sts xarvàôis' Δ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός.
3
Το τοπν. είναι κυρίων, από το επών. Χάρβας και την κατάλ.
-άδες, δηλωτική του τόπου όπου ήταν εγκατεστημένα τα μέλη της
οικογένειας που δηλώνεται στο θέμα. Το επών. Χάρβας προέρχεται
3
από το επών. Χάρμπας με λόγιο εξελληνισμό (b > ν) και το τελευ4
ταιο απο το προσηγ. χαρμπα, η , μεγεθυντ. του ουσ. χαρμπύ, το
"είδος διακοσμητικού μαχαιριδίου" (<τουρκ. harbi "σιδερένια
βέργα για το γέμισμα και το καθάρισμα του τουφεκιού" ) απ ' ό7
που και επών. Χαρμπής κι όχι κατευθείαν από το τουρκ. harbi .
Q

Πβ. και τα αρομ. harba και härbie "το ίδιο"
νικά.

ίσως από τα ελλη

Χαρίσαινας, της ( sts χαΓίεΙι^Ξ" Καβ.)
Ονομασία πηγής κοντά σε χωράφι που ήταν ιδιοκτησία κάποιας
Χαρίσαίνας.
Το κυριών, τοπν. προέρχεται από το ανδρών. Χαρίσαινα κι
αυτό από το επών. (και βαφτ.) Χαρίσης και την ανδρών, κατάλ.
-αινα. Το προσωπωνύμιο Χαρίσης προέρχεται είτε από την εκκλησια9
στική παράδοση ( Αγιος Χαρισιος ) είτε απο τη χρήση του ρ. χαρί
ζω σε ευχές (είθε να χαρίσεις...).

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Μπο'γκας

2 256.

3. ΟΤΕ Αθ.
Μ-. Μηνά, Μεγέθυνση Μ·2.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
6. Steuerwald

365.

7.Τριανταφυλλίδης
8. Papahagi
9. Μπούτουρας

76.

643, 649.
84.
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Χαριτούλας, της (sts xaritülas" Λιασκ.)
Δασωμένη σήμερα περιοχή από το όνομα κάποιας Χαριτούλας. Η
παράδοση δε διασώζει την αιτία που συντέλεσε στην ονομασία του
τόπου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το βαφτ. Χαριτούλα κι αυτό από
το Χαρίτω και την υποκορ. κατάλ. -ούλα. Το Χαρίτω νομίζουμε ό
τι πρέπει να θεωρηθεί συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Χαριτίνη κα
τά τα Μέλπω < Μελπομένη, Στάθω < Ευσταθία, Χαρίκλου < Χαρίκλεια
κλπ. και να μη σχετιστεί με το αρσεν. βαφτ. Χαρίτων, όπως αναφέρε ι ο Μπουτουρας .
Χαρμπακιά, η (st xarbakä" Ντρ.)
Ονομασία βοσκότοπου.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί μάλλον με το τουρκ. harbak,λέ
ξη με την οποία δηλώνονται τα φυτά "δαφνοειδές το μεζέρειον / ο
2
ελλέβορος, το στερόγιανι" (και η οποία πρέπει να πέρασε στα ελλ.
με τον τύπο *χαρμπάκι, το) και την περιεκτ. κατάλ. -ιά.
Χιονότρυπα, η (st x'unótripa" Βραδ.)
Ανήλια τοποθεσία προς τη χαράδρα του Βίκου, όπου σε φυσικό
κοίλωμα του εδάφους διατηρείται το χιόνι χειμώνα-καλοκαίρι.
Το τοπν. είναι σύνθετο από τα κοινά NE χιόνι, το και τρύπα,η.
Χοροστάσι, το (stu xurustâs" Λεσν.)
Τοποθεσία του χωριού όπου γινόταν οι χοροί κατά τη διάρκεια
των πανηγυριών.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE χοροστάσι, το " ο τόπος
όπου γίνονται οι χοροί // το μέρος όπου ψάλλει ο χορός των
ψαλ
τών" (<χορός + κατάλ. -στάσι,όπως τα :(ει)κονοστάσι, λιοστάσι,
3
καραβοστάσι κλπ.) .
1. Μπούτουρας 85.
2. Steuerwald 365.
3. Ανδρυωτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
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Το τοπν. Χοροστάσι είναι γνωστό επίσης στην Κόνιτσα (Βούρ1
2
3
μπιανη) , στο Δελβινάκι και στην Κεφαλονια .
Χούνη, η (st χιαη* Βίτσ.-Κουκ. ) - Χούνες, οι (stsxunis' Κ.Σ.)
Ονομασία στενού φαραγγιού (Βίτσ.)' ρεματιά στη χαράδρα του
Βίκου (Κουκ.)" περιοχή με σπηλιές μέσα στα βράχια όπου ξεκουρά
ζονται τα γιδοπρόβατα (Κ.Σ.).
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. χούνη, η "τόπος βαθύς
4
περικλεισμένος πανταχόθεν στενως, φαραγξ" κι αυτό από το χώνη,
η με τροπή του ό σε ύ εξαιτίας του προηγουμένου συμφώνου .
Η λ. συχνότατη ως τοπν.* έτσι στην Πελοπόννησο το τοπν. με
τον τύπο χούνη συναντιέται 25 φορές και με τον τύπο Χούνες 22
φορές . Πβ. επίσης το τοπν. Χώνη από την Κάρπαθο
και το μεσν.
. 8
όνομα Χωναι για τις αρχαίες Κολοσσες .
Χούνη, η Πλατιά η (zd blatta t χμη' Πάπ.)
Ονομασία χαράδρας στις πλαγιές του Βουνού η οποία είναι γε
μάτη με χαλίκια που αποκόπτονται από το πετρώδες έδαφος και σχη
ματίζουν ένα τρίγωνο σα χωνί του οποίου η βάση βρίσκεται στους
πρόποδες του υψώματος και η κορυφή στο επάνω μέρος της πλαγιάς.
Το περιφρ. τοπν. από το επίθ. πλατιά και το ουσ. χούνη, η
(βλ. προηγούμενο τοπν.).
Χούχλακας, ο ( stun χύχίαΐία" Πάπ.)
Μεγάλη πηγή στη θέση Βουνό προς Β του Μεγ. Παπίγκου με ά
φθονο νερό που βγαίνει μέσα από βράχο.
9
Το τοπν. προέρχεται απο το προσηγ. χουχλακας κι αυτό απο
1. Στεργιοπου'λου, Κάνυτσα ΗΧ 13 189.
2. Νικ. Πατσέλτι, "Τοπωνυμικά Δελβινακιου." HE 15 (1966) 368.
3. Ηλ.Τσιτσε'λη,Συλλογή ονοματοθεσιών της νήσου Κεφαλληνίας, εν Αθήναις 1877,36.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Μπο'γκας
6

Georgacas-McDonald

282.

7 . Μηνά, Συμβολή 58.
8. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 166.
9. Μηνά, Μεγέθυνση 155.

1 435.
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το υποκορ. χουχλάκι, το και τη μεγεθ. κατάλ. -ακας με μετάθεση
του τόνου . Το υποκορ. χουχλάκι, το από το χοχλάκι, το (< κόΧλαξ) .
Χοχλαστή", η (st xuxlasti' Φλ.)
Ονομασία πηγής με άφθονο νερό χαμηλότερα από τη θέση Πεπόνη.
Το τοπν. προέρχεται από το επίθ. χοχλαστή κατά παράλειψη
του ουσ. πηγή. Το χοχλαστή (και χουχλαστή με το βόρειο φωνηεντισμό) από το ρ. κοχλάζω > χοχλάζω και την κατάλ. -τός με την
οποία σχηματίζονται επίθετα από ρήματα. Εδώ το ρηματ. επίθετο
με τη σημασία μετοχής ενεστώτα.
Χριστοδουλάκου, ο Λάκκος του (stu lâku t χstuδuläk• Κουκ.)
Ονομασία λαγκαδιού από το επών. του Σαρακατσάνου ληστή Χριστόδ. Χριστοδουλάκου. Βλ. και τοπν. Κουτσοκέφαλος, ο (στα Ε.Ε.).
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το προσηγ. λάκκος, ο (βλ.
σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Χριστοδουλάκος. Το επών.
Χριστοδουλάκος από το βαφτ. Χριστόδουλος και την υποκορ. κα3
,
ταλ. -ακος με αποβολή του r στο δυσπροφερτο συμφωνικό
σύμ
πλεγμα χrst που δημιουργείται μετά την αποβολή του άτονου i
Χριστοδουλίνας, η Ράχη της (st Γαχ' i^s xstuôulinas' Τσεπ.)
Ονομασία υψώματος που οφείλει την ονομασία του στη γειτνία
ση του με παρακείμενη επίπεδη επιφάνεια ιδιοκτησία κάποιας Νεγαδιώτισσας αρχόντισσας.
Το τοπν. περιφρ. από το κοινό NE ράχη, η και το ανδρωνυμ.
Χριστοδουλίνα (<αρσ. βαφτ. Χριστόδουλος + ανδρών.κατάλ. -ίνα).
1. Μηνά Μεγένθυση

153 κεξ.

2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.' Μηνά, Μεγέθυνση 70.
3. Μηνά, Μεγε'θυνστ) 72-73.
Η. Βλ. και Εισαγωγή

1.314 V Β 1.
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Χριστοδουλίνας το Σιάδι, της κυρα
tu §aô* Νεγ.)

(sts

k'iraxstuöulinas

Αρκετά εκτεταμένη επίπεδη επιφάνεια στο σύνορο των χωριών
Τσεπέλοβο και Νεγάδες (βλ. και προηγούμενο τοπν.).
Το περιφρ. τοπν. σχηματίζεται με την κοινή NE τιμητική προσαγόρευση κυρά,το προσηγ. σιάδι, το (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.)
και το ανδρών. Χριστοδουλίνα (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Χριστοφόραινας το Κουλούρι, της (sts χε^ϋόΓΐηαΞ tu klur"
Κουκ.)
Ονομασία τοποθεσίας προς Δ του χωριού, όπου υπήρχε κτήμα,
ιδιοκτησία κάποιας Χριστοφόραινας, περιτοιχισμένο με χαμηλό τοί
χο.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. κουλούρι, το (βλ. σχετι
κό τοπν. στα Ε.Ε.) και το ανδρών. Χριστοφόραινα (<βαφτ. Χριστό
φορος + ανδρών, κατάλ. -αινα).
Χριστοφόρια, τα (sta χΞ^ίόΓγ'α' Λιασκ.)
Τοποθεσία με χωράφια. Το όνομα τους από το παρακείμενο εΕωκκλήσι του Αγίου Χριστόφορου.
Το τοπν. από το (Άγιος) Χριστόφορος με μεταπλασμό αναλογι
κά προς τον πληθ. χωράφια.
Χρύσω, η ( st χιτίέμ" Λεσν.)
Ονομασία βρύσης που οφείλεται στο ότι εκεί οι ληστές άφη
σαν ελεύθερη την ωραία αρχοντοπούλα Χρύσω αφού πήραν 400 λίρες
ως λύτρα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το βαφτ. Χρύσω .
Χτίσματα, τα Κάτω (sta kâtu χtίzmata• Πάπ.)
Περιοχή ΝΔ του Μεγ. Παπίγκου όπου υπάρχουν λείψανα μεσαίων.
2
τείχους .
1. Μπούτουρας

147.

2. Αναγνωστοπούλου, Συμβολή

98.

- 433 -

Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επίρρ. κάτω
νό NE κτίσμα, το.

και το κοι

Χωραφαμιά, η (st xurafamriâ' Κ.Σ.)
Ονομασία περιοχής μέσα στο χωριό που παλιότερα ήταν χωράφι.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE χωράφι, το και την κατάλ. -αμιά . Η κατάλ. -αμιά φαίνεται ότι αποσπάστηκε από παρά-τ
γωγα με την κατάλ. -ιά, όπως π.χ. καλαμιά, σφενταμιά, βαρσαμιά
(<βάρσαμο) κλπ. των οποίων το θέμα έληγε σε -αμ- που μαζί με
την κατάλ. -ιά αποτέλεσε τη νέα κατάλ. -αμιά.
Με την ίδια κατάλ. σχηματίζονται και τα τοπν. Φακαμιά, η
"αδύναμα χωράφια κατάλληλα για φακές" και Σταραμιά, η από τη
2
Λάκκα Σούλι όπου "σταραμιές λέγονται τα χωράφια που είναι σπαρ
μένα με σιτάρι".
Χωράφια, τα (sta χυΓόΐχ^' Κουκ.)
Ονομασία του κατεξοχήν χωραφότοπου του Κουκουλίου.
Το τοπν. από το κοινό NE χωράφι, το.

Ψωριάρα, η ( zd bsurfära' Καβ.)
Ράχη πετρώδης και άδεντρη, ψωριάρα, σε αντίθεση με τα γύρο
δασωμένα υψώματα.
Το τοπν. από το κοινό NE επίθ.
ψωριάρης κι αυτό από το
ουσ. ψώρα, η (<επίθ. ψωρός κατά το ωχρός - ώχρα) και την κατάλ.
3
-αρης .

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. νεφραμυά.
2. Σπ. Μουσελιμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου." HE 25 (1976) 55, 61.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,

στιε λ.
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Ωρακαλή", το (st orakali" Τσεπ. - Φλ.)
Ονομασία τοποθεσιών που οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί απο
χαιρετούσαν οι συγγενείς και φίλοι όσους έφευγαν για την Εενιτιά.
Το τοπν. προέρχεται από την επιφωνηματική" ευχετική έκφρα
ση ώρα καλή.
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2.12

ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Βίγλα, η ( s t v i y l a '

A.M.)

Τοποθεσία στο ψηλότερο μέρος του δρόμου από το Καλπάκι
προς την Κόνιτσα α π ' όπου κ α τ ο π τ ε ύ ε ι κ α ν ε ί ς όλο τον κάμπο της
Κόνιτσας κ α ι ε λ έ γ χ ε ι

τη φυσική διάβαση από βορρά προς ν ό τ ο .

Από το κ ο ι ν ό NE β ί γ λ α , η "η σ κ ο π ι ά " <μεσν. β ί γ λ α κ ι αυτό
μ ε τ α ρ ρ η μ α τ . ουσ. από τ ο μ ε σ ν . ρ. ßi.YXap<a<*viglare < v i g i l a r e
ο
"αγρυπνώ, φρουρώ" ή από το λ α τ . v i g i l i a " α γ ρ υ π ν ί α , φρουρά" .
Απο τα λ α τ . η λ. στα αρομ. v i g l ä και v i Y l a , στα α λ β . v i g l ( l ) ë - a
··
4
5
και v i g j i l e n c e - a
"η επαγρύπνηση" και στα β ο υ λ γ . v i g l a .
Γαϊτάνη, του - Γ α ί τ ά ν ι α , τα ( s t Y a i t a n ' M a v . -

sta

Yaìténa'AiaaK.)

Πλαγιά με χωράφια και κ α σ τ α ν ι έ ς (Μαν.) " τ ο π ο θ ε σ ί α με ο Ε | ι έ ς ,
β α λ α ν ι δ ι έ ς και π ε ύ κ α .
Το τ ο π ν . π ρ έ π ε ι ν α θεωρηθεί κυριώνυμο από το επών. Γαϊτάνηε
(το β' κ α τ ά το σχήμα, στ (ου) Γαϋτάν(η)> τό Γα1τάνι.> Γαϊτάνυα,
α ν α λ ο γ ι κ ά προς τα κτήματα, χωράφια κ λ π . ) . Το επών.
7
(και με τ ο υ ς τύπους Γαϊτάνος
Γαϊτανίδης κ λ π . ) από
ουσ. γ α ϊ τ ά ν ι , μ ε σ ν . γαϊτάνι.< γ α ϊ ε τ α ν ό ν <μεσν. λ α τ .
ο
νη από την πόλη G a e t a " . Η λ. και στα αρομ. Yaitan

Γαϊτάνης
το κ ο ι ν ό NE
gaitanum " ζ ώ 
και gaitane

1. Σ τ ι ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς "Ελληνο'θετα λ α τ ι ν ι κ ή ς προε'λευσης" και "Ξενο'θετα λ α τ ι ν ι κ ά "
κ α τ α τ ά σ σ ο ν τ α ι κ α ι ορισμε'να τ ο π ν . που προε'ρχονται και απο λ α τ ι ν ο γ ε ν ε ί ς
γλώσσες

και δ ι α λ έ κ τ ο υ ς .

2. Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Λ ε ξ . „ σ τ η λ . ' Κ ρ ι α ρ ά , Λεξ. , στη λ . '
3. Papahagi

1263.

4. Χριστοφορίδης 384'
5. Βλ.

Γκίνης

κ α ι Θωμοπούλου, Τοπν.

6. ΟΤΕ Αθ.

471.
41.

' ΟΤΕ Θεσσ.

7. Μηνά, Μεγε'θυνση 58.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

Meyer, NS I I I

14.
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"το ίδιο"

και στα τουρκ. kaytan

"σιρίτι από βαμβακερό ή με

ταξωτό νήμα" απ' όπου το επαγγελματικό kaytancx "αυτός που
πουλάει ή κατασκευάζει σιρίτια"

(τιβ. και επών. ΓκαϊταντΕής)·

Γκαέτσος, ο (stun gaétsu' Αρτσ.)
Ονομασία βρύσης κάτω από το χωριό που σήμερα δεν υπάρχει.
Το τοπν. είναι μάλλον κυριών, από το επών. *Γκαβέτσος
(πβ, επών. Γκαβέτσας;με αποβολή του μεσοφωνηεντικού ν . Το επών.
από το Ηπειρωτ. γκαβέτσου, το "το ρετάλι υφάσματος//η φέτα του
4
κρέατος" (<βενετ. cavezzo "το υπόλοιπο κομμάτι") . Πβ. επίσης
5
τα επών. Γκαβέζος, Γκαβέσης ·
Γκούλιαρας, ο (stun 9ύ1'3Γβ'Τσερβ . )
Ονομασία υψώματος ανάμεσα στην Αρτσίστα και το Τσερβάρι.
Από το ιταλ. guglia (<^aT.agulia "οβελίσκος")

+ κατάλ.

-άρι >*γκουλιάρι> μεγεθ. γκούλιαρος και γκούλιαρας. Η λ. συναν7
τιέται σε πολλά μέρη της Ηπείρου ως προσηγορικό ουσ. με τις
σημασίες "είδος περιστροφικής κούνιας// είδος κούνιας// η τραμπάλα" καθώς επίσης και ως ρήμα γκουλι,αρίζου "τραντάζω" και
γκουλυαρύ ζουμί,

"κλυδωνίζομαι": Η σημασιολογική εξέλιξη από το

γεγονός ότι η περιστροφική κούνια στηρίζεται σε έναν κεντρικό
άξονα (δηλ. οβελίσκο), όπως επίσης και η τραμπάλα.

1. Papahagi 583, 617.
2. Steuerwald 507.
3. Κταμνο'πουλος 143.
4. Μπο'γκας 1 92.
5. ΟΤΕ Θεσσ.
6. Meyer-Lübke, αριθμ. 297.
7. Μπήγκαε 1 98 και 2 16, 18.
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Καγκέλι,α, τα

( sta kag'éla" Ντρ.-Πάπ.-Τζ. )

Θέσεις με ελικοειδείς δρόμους που οδηγούν: α) από το
Ντρεστενίκο προς τη Χρυσοβίτσα (Ντρ.), β) από τον ποταμό Βοϊ
δομάτη προς το Πάπιγκο (Πάπ.) και γ) από τις ΝΑ παρυφές του
βουνού Μιτσικέλι προς τη Τζοντίλα (Τζ.), δρόμος που στη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας και αργότερα ένωνε τα Γιάννινα με τα Ζαγορο
χώρια.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. καγκέλια, τα "οι στροφές,
τα διάφορα ζικ-ζακ του απότομου ανηφορικού ημιονικού δρόμου" ,
ενικ. καγκέλι (το), υποκορ. του κοινού NE κάγκελο, το με κατέ
βασμα του τόνου (π. χ. ι.έρα|;-γεράκι., αϋλα£-αυλάκι κλπ.) κι αυτό
απο το λατιν. cancellimi".
3
Η λ. ως τοπν. σε πολλά μέρη της Ελλάδας .
Κάλου, (το Καρτέρι) του

( stu kartér

t

Ι^Ι'Γρεβ.)

Ονομασία τοποθεσίας από κάποιον Κάλο που συνήθιζε να κυνη
γάει εκεί.
Το επών. Κάλος

4

από το προσηγ. κάλος, ο
5
μα" < βεν. calo < λατ. callus .
Κάμπος, ο

"ο τύλος, το τύλω-

( stun gämbu" Βίτσ.-Καβ.-Τσερβ.)

Πεδινές εκτάσεις που ο χαρακτηρισμός τους ως κάμπων είναι
τελείως σχετικός αν λάβει κανείς υπόψη του το πετρώδες και άγονο
έδαφος του Ζαγορίου.
Από το κοινό NE κάμπος < λατ. campus.

1. Μπο'γχας 1 14-4.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Κο'λυας 124·.
4. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ θεσσ.
5. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.
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( stun gârpinu" Καπ.-Μακρ.- Νεγ.)

Κάρπινος, ο

Φυτώνυμα τοπν. από το προσηγ. κάρπινος, ο "η οστρύα η καρπινόφυλλος (ostrya karpinofolia) , δέντρο με σκληρό Εύλο,χο κοιν. γαυ1
ρί". Η λ. από το λατ. carpinus απ' όπου αρομ. carpin , ρουμ. car2
pen, ιταλ. carpino, carpine, γαλλ. charme, προβ. carpre κλπ. .
3
Η λ. ως τοπν.: Κάρπινου (Ασπροπόταμο ) , Κάρπινος (Μπόζοβο
4
Μακεδ.) . Βλ. και τοπν. Κάρπι,νου, α στα Ξ. Αρ.
Καστέλλί, το

( stu kastei' *Βίτσ.)

Λοφώδης έκταση προς τα Λιβαδάκια, όπου παλιά υπήρχε ένα μι
κρό φρούριο.
Το τοπν. από το προσηγ. καστέλλι. "μικρό φρούριο" υποκορ.
του καστέλλο < ιταλ. castello < λατ. castellum,υποκορ. του cas
trimi . Πβ. επίσης μεγεθ. ουσ.καστέλλα,ή και τοπν. Καστέλλα .Α
πό τα λατιν. προέρχονται και τα γαλλ. château, προβ. Castel, ισπ.
7
Castillo, πορτογ. castelo .
Καστράκί, το

( stu kastrâk' ' A.M.)

Ονομασία λόφου στη αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη, πάνω στον ο
ποίο σώζονται υπολείμματα τειχών από τα αλεξανδρινά και τα μεσαιωο

νικά χρόνια . Το τοπν. ταυτίζεται από τον Αραβαντινό και τον Δαμπρίδη (ό.π.) με το βυζαντινό Ρευνίκον που κατακτήθηκε από τους
9
Τούρκους το 1382 .
1. Papahagi 317.
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 1715.
3. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 135.
4. Γεωργαχά , Συμβολή 71.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ. καστέλλο.
6. Μηνά, Μεγε'θυνση 88.
7. Meyer-Lübke, αριθμ. 1745.
8. Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία Β 141' Λαμπριδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Ä 23' Φ. Πέ
τσας, ΑΕ 1952 Χρον. 4-7' Φ. Πέτσας, Αφιέρωμα εις την Ήπειρον, Αθήναι 1956
81-91.
9. Soustal 250.
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Καστρί, το

( stu kastri* Βίτσ.)

Τοποθεσία ψήλη με βράχια που μοιάζει με κάστρο.
Από το προσηγ. καστρί, καστρ-ίον, υποκορ. του κάστρον <
λατ. castrum.
Κατούνες, οι

( sts katunis* Σκ.)

Τοποθεσία με πελασγικά τείχη και χαλάσματα κοντά στην εκ
κλησία της Αγίας Παρασκευής. 0 Λαμπρίδης αναφέρει με το όνομα
Κατούνες μια παλιά συνοικία του Σκαμνελίου.
Το τοπν. από το ήδη μεσν. ελλην. κατούνα, η "γωνιώδης περι
οχή; πόρος
,//σκηνή για διαμονή, γεν. κατοικία//στρατόπεδο,
2
ιδιαίτερα το περιχαρακωμένο//αποσκευές" κι αυτό από το ιταλ.
, 3
cantone < ελλ. κανθος . Κατά τον Meyer η λ. είναι ξένη, άλλα ό4
χι σλαβική . Ως προσηγ. η λ. εμφανίζεται σε όλες τις βαλκανικές
γλώσσες: αρομ. cätunä "καλύβα σκεπασμένη με άχυρο" , ρουμ. cätun
6
7
"χωριουδάκι" , αλβ. katun(t)d-i "περιοχή, πόλη, χωριό" , σλαβ.
katunû "το φρούριο, το στρατόπεδο" (βουλγ. katunin "ο νομάς"
σερβ. katun κλπ.) , ενώ οι Αρβανίτες με τη λ. πατούνα δηλώνουν
τις "στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τα χωριά, όπου οι στρατιώτες
ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στο δημόσιο ταμείο το δέκατο των
εισοδημάτων και ένα ορισμένο ποσό για κάθε "καπνό", τρόπος εγκαταστασης που ονομάζονται πρόνοια .
1. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 87.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2 289' Φυληντα, Γλωσσογν. 2 173' Μηνά, Κάσος 63' Μηνά,
Μεγέθυνση 107' Meyer-Lübke, αριθμ. 1616.
4. Meyer, NS II 82.
5. Papahagi 355.
6. Κοτολοΰλης 105.
7. Meyer, EW alb. Spr. 183" Γχίνης 188.
8. Miklosich 113, οπού γίνεται με αμφιβολία ο συσχετισμός της λ. με τα τουρκ.
katan, kutan "καλύβα ιροβάτων".
9. Μπίρης 49.
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Πβ. ακόμα και το συνθ. κατουνοτόπιον και ρ. κατουνεύω .
Η λ. συχνή ως τοπν.: Κατούνα (Αιτωλοακαρν.), το οποίο ο Α2
ραβαντινός θεωρεί σλαβικό , Κατούνα "βρύση με δυο τιετροκάναλα",
3
Κατούνες "θέση με οξιές και ελάτια" (Ασπραρώτ. ) , ενώ κατά τον
Γρίσπο το τοπν. Κατούνα είναι διαδεδομένο σ' όλη την Πίνδο και
4
τα Αγραφα . Γνωστά επίσης στον Ά θ ω τα ερημητρήρια τα λεγόμενα
Κατουνάκια. Βλ. και τοπν. Κατούνιστα στα Ξ.Σ.
Κεντρόζι, το ( stu k'indróz ' Βραδ.)
Ονομασία ενός οξυκόρυφου βράχου (τσουγκαριού) στις αρχές
της Αστράκας.
Το τοπν. μάλλον από το ουσ. κέντρον "οξύ άκρον,, οξεία αιχμή"
(<λατ. centrum) και την λατιν. κατάλ. -osus (> ελλ. -όζος ) που
εκφράζει την ύπαρξη ή μάλλον, την πλησμονή του πρωτοτύπου . Πι
θανή επίσης η προέλευση του από το επών. *Κεντρόζης (<επών. Κέντρος + κατάλ. -όζης) σύμφωνα με τα: Κόλας-Κολόζης, Πάνος-Πανόζης,
7
Καπαρης-Καπαρόζης κλπ. .
Κλεισούρα, η ( sn glisura" Αρτσ.)
Ονομασία της στενής κοιλάδας ανάμεσα στα χωριά Αρτσίστα και
Δολιανά, απ' όπου περνάει ο δρόμος από τα Γιάννινα προς την Κόνιτσα.
Από το κοινό NE κλεισούρα, η "το στενό πέρασμα" <μεσν. κλει
σούρα < λατ. clausura .
Η λ. συχνή ως τοπν." πβ. Κλεισούρα (χωριά στις περιοχές Πρέ9
10
βεζας και Μεσολλογγίου) καθώς και χωριό Α του Τεπελενίου
Κάντια, τα ( sta kóndYa" Βίτσ.)
Τοποθεσία στην πάνω συνοικία της Βίτσας, όπου ιδιοκτησίες
της οικογ. Κόντη.
1. D u c a n g e , G r . 6 2 3 ' Κοραή,

Άτακτα

2 . Α ρ α β α ν τ ι ν ο υ , Χρονογραφία Β '

2 186-7.

77.

3. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 117.
4 . HE

19 ( 1 9 7 0 ) 6 9 .

5. Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
6. Μηνά, Μεγέθυνση 178' Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στο λ.
7. Σταμνο'πουλος 159.
8. Ανδρυώτη, Ετυμ.Λεξ. στη λ.
9. Λεξ. ΔΚΟΕ 70.
10. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο υ λ ο υ , Κο'νιτσα

12 2 1 8 .
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Κόντης < προσηγ. κόντης (<
3
ιταλ. conte < λατ. comes, -itis ) με μετατίλασμο κατά το σχή
μα: του Κόντ(η) > Κόντ(ΐ),το
και Κόντια,τα αναλογικά
προς τον πληθυντ. κτήματα κλπ.
Κορόνα, η

( zd guróna'

Καπ.)

Ονομασία μικρού λόφου, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,
βρέθηκε μια χρυσή κορόνα μεγάλης αξίας.Γι'αυτό και η ονομα
σία της θέσης .
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE κορόνα,η ( < λατ.
corona) . Η ονομασία του υψώματος προέρχεται από την ομοιό
τητα του με κορόνα, ενώ η παράδοση, κατά τη γνώμη μας, πρέ
πει να θεωρηθεί μεταγενέστερη.
το ίδιο τοπν. συναντιέται ως όνομα χωριού στην περιοχή
της Λιβαδιάς .
Κουκούλα, η

( sn gukula" Αρτσ.-Τσερβ.)

Τοποθεσία στο Βοϊδομάτη όπου ψηλός οξυκόρυφος βράχος
στη δεξιά όχθη του (Αρτσ.)' περιοχή με χωράφια και μεγάλες πέ
τρες (Τσερβ.).
Το τοπν. από το Τσερβάρι σε περιληπτικό ενικό. Και τα
δύο από το κοινό NE κουκούλα "καλύπτρα της κεφαλής// κωνοει7
δές ή σφαιροειδές επιστέγασμα" < λατ. cuculia και ιδιαίτερα
από τη σημασία που έχει η λ. στο Ζαγόρι " η μεγάλη πέτρα". Βλ.
και τοπν. Κουκούλι, το.

1. ΟΤΕ Αθ;
2. Δημητράκου, Λεξ. στη λ. κόντες.
3. G.Devoto, Avviamento alla etimologia italiana, Firenze 1968 99.
Μ·. Κ. Βαρτζώχα, Αλε'ξης Νούτσος, Γιάννινα 1971 17.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
6. Λεξ., ΔΚΟΕ 231,
7. Ανδριώτη , Ετυμ. Λεξ.,στη λ. ' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

- 442 -

Κουκούλι,

( s tu kukul' )

το

Ένα από τα χωριά του Κεντρ. Ζαγορίου. 0 κάτοικος kukl'óts
kukl'ótsa (= Κουκουλιώτης, Κουκουλιώτισσα).
Το τοπν. από το προσηγ. κουκούλι, το "ο βράχος, η πέτρα"
(βλ. προηγ. τοπν.), λ. που σχηματίστηκε ως υποΑορ. του προσηγ.
κουκούλα ( <λατ. cuculia), το οποίο φαίνεται ως μεγεθυντικό,
2
ενώ στην πραγματικότητα είναι κι αυτό υποκοριστικό . Πβ. και
αρομ. προσηγορικό cucuïlu "θύσσανος// κορυφή// κουκούλα// βομ3
βύκιον" .
4
Η λ. ως επών. Κουκούλης και (Κουκούλας) και ως τοπν.
Κουκούλι "τοποθεσία , όπου υπάρχει μια μεγάλη πέτρα" (Κατσανοχώρια Ιωανν.) .
( s tu kukurl' " Λ.)

Κουκούρλι, το

Ψηλή ράχη που μοιάζει με κουκούλα.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. κουρκούλι,το "το λιθάρι,
η πέτρα" με μετάθεση του r. Το προσηγ.κουρκούλι από το κου
κούλι (βλ. σχετ. τοπν.) με ανάπτυξη του r από επίδραση υγρού
, 7
γειτονικής συλλαβής .
( stu krivât "Τσεπ.)

Κρεβάτι, το

Ονομασία ψηλού επιπέδου βουνού που μοιάζει με κρεβάτι.
Το τοπν. από το κοινό NE κρεβάτι,το (μετγν. κραβάτ-ιον,
υποκορ. του κράβατος < λατ. grabatus ).

1. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 90, 94.
3. Papahagi 393.

4. ΟΤΕ Αθ.
5. Λαζάνη, Κατσανοχ. II

6 59.

6. Μπογκας 1 194.
7. Φ. Κουκουλε', "Φωνητικά, ετυμολογικά και σημασιολογικά". Αθηνά
( 1917)

ΛΑ

83 κεξ.

29
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Αόντζία, η

( st londäa * Τσεπ.)

Ονομασία βρύσης με σκέπαστρο στηριγμένο σε
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. λόντζια,η
τας που στηρίζεται σε κολόνες// η συγκέντρωση,
2
πβ. και κοινό NE λόζα,η (< βεν-lozza) . Η λ. ως
σης στα αλβ. lozhe-a
" το θεωρείο" ή llozhe-a
4

κολόνες.
" είδος βεράν
η συνάθροιση"
προσηγ. επί3
"το ίδιο" .
ν

στα βουλγ. Jicxsca " το θεωρείο" , στα αρομ. 1οηφ(ι)ε "θόρυβος
πάταγος" και στα τουρκ.lonca "η συντεχνία" . Για την εξέλιξη
της σημασίας "στοά" - "θόρυβος" - " συντεχνία" βλ. Μπόγκα 1
219.
Γ ι α την έκταση και π ο ι κ ι λ ί α τόσο των προσηγορ. όσο κ α ι των
τ ο π ν . σέ όλη την Ελλάδα β λ . στους Kariane 137-140.
Μούλα, η

( s t m u l a ' Αρτσ.)

Ον ομασ ί α υψώματ ο ς.
Το τοπν. από το κοινό NE μούλα,η "το θηλυκό μουλάρι" (<
7
λατ. mula, -ae) . Η λ. ως προσηγ. επίσης στα αρομ. mula
8
9
10
"μουλάρι" , στα αλβ. mül και στα σλαβ. multi . Η ονομασία
της θέσης άγνωστο για ποια αιτία.
Η λ. ως τοπν. και στην Τριφυλία
1. Μπόγκας 1 219, 2 34.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
3. Γκίνης 233, 237.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ
5. Papahagi
6 . Steuervfald

519.

743.
590.

7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ , στη λ.
8. Papahagi 828-829.
9. Meyer, EW alb. Spr. 295.
10. Miklosich

204.

11. Georgacas-McDonald

199.
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Μπαρμπούτα, η

( sn barbuta" Boß.)

Ονομασία υψώματος.
Το τοπν. φυτών, από το Ηπειρωτ. μπαρμπούτα,η "το τριαντά
φυλλο" κι αυτό από το λατιν. barbuta
"αυτός που είναι
2
καλυμμένος με χνούδι" , απ όπου το αρομ. barbuta "το κεφάλι
3
του πράσου ή του σκόρδου" και το ιταλ. barbuto "γενιοφόρος,
4
ανδρείος" .
Μπάτσα

( bótsa " Γρεβ.)

Ονομασία της περιοχής γύρο από την εκκλησία της Αγίας Πα
ρασκευής, όπου,σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε παλιός οικισμός.
Η εκφορά του τοπν. χωρίς άρθρο δε μας επιτρέπει να δια5
κριβώσουμε αν το τοπν. είναι κυριώνυμο (βλ. επών. Μπότσας )ή
όχι. Πάντως προέρχεται από το κοινό NE μπότσα,η "μέτρο χωρητι
κότητας υγρών που είναι ισοδύναμο με δύο μετρικές οκάδες" <βενετ. bozza απ'όπου το αρομ. boÇa "το μπουκάλι" , το αλβαν.
8
9
boce-a "το ίδιο" και σλαβ. boca "το ίδιο" . Είναι άγνωστη η
αιτία που έδωσε την ονομασία στον τόπο

1. Μπόγκας 2 89.
2. Papahagi 264.
3. Papahagi d.π.
4. Η μετάπτωση της σημασίας από "γενιοφόρος" σε "ανδρείος" απο' την αντί
ληψη των Τούρκων ότι αυτός

που έχει γένια είναι και ανδρείος σε αντί

θεση με τους αγένιους ευνούχους (Meyer-Lübke, αριθμ. 946).
5. ΟΤΕ

Αθ.

6. Ανδριώτη, Ετυμ Λεξ.,στη λ.' Δημητράκου , Λεζ.,στη λ.
7. Papahagi 282.
8. Meyer, EW alb.Spr. 43.
9. Miklosich

15.

10. Η έλλειψη άρθρου στην εκφορά του τοπν. ίσως είναι ενδεικτική για την
προέλευση του τοπν. από το αρομ^ο^δ, αφού είναι γνωστό ότι οι Αρομουνοι εκφέρουν τα τοπν. συνη'θως με την πρόταξη μιας πρόθεσης a "eus" 5
în

"εις" κλπ.

n
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Μτχουλη , τ ο υ

( zd bui' " Μαν.)

Ονομασία περιοχής όπου χωράφι της οικογ. Μπούλη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπούλης κι αυτό από το NE
μποΰλης, ο "ίο μωρό με τα φουσκωμένα μάγουλα" (η λ. χρησιμο
ποιείται στο Ζαγόρι και ως όνομα σκύλων). Το προσηγ. μπούλης
2
πιθανώς απο το λατ. bulla "η φουσκαλα" απ οπού το βενετ.Ι>ιι1ο
3
4
"ο μαχαιράς, ο κομπαστής" , το ρουμ.1)ΐι1α "η φουσκαλα" , το αλβ.
bullë-a "η γυναίκα που στολίζει τη νύφη// η μωαμεθανίοα γυναί5
6
κα"
(>Ηπειρωτ. μπούλα,η "ο νυφιάτικος πέπλος" ) , τα σλαβ.
buia "γουρλώνω τα μάτια" buijo "ο γουρλομάτης", σλοβ. buia
7
"το οίδημα", βουλγ. buia "η τουρκάλα" λέγεις που όλες είτε κυ
ριολεκτικά είτε μεταφορικά έχουν τις σημασίες "φουσκωτός","φου
σκώνω" κλπ.
Ομπρέλα, η

( stri umbréla " Δρ.)

Τοποθεσία η οποία,σύμφωνα με τους χωριανούς, οφείλει το
όνομα της σε κάποιον κυνηγό που κυνηγούσε εκεί κρατώντας ομπρέ
λα.
Θεωρώ απίθανη τη δημιουργία του τοπν. από το παραπάνω γε
γονός. Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί φυτώνυμο και να σχετιστεί
με το όνομα του φυτού ομπρέλα,η από την ομοιότητα των λουλουQ

διών του με ομπρέλα (<ιταλ. omprella) όνομα με το οποίο είναι
γνωστά τα εΡ,ής είδη φυτών: 1) το ποώδες φυτό καρδιοπάθιον το
9
κορυμβανθές , 2) το convolvolus silvaticus "χαμαίφυτον απαντωμενον μεταξύ των ειδών του σκιερού χλωροτάπητος των δασών,
1. Georgacas-McDonalä 208.
2. Meyer-Lübke :, αριθμ. 1385, 1386.
3. Meyer-Lübke, αριθμ. 1381.
4. Σαραφίδης

65.

5. Γκίνης 62.
6. Μπόγκας 2 156.
7. Berneker 100.
8. Ανδριώτη, Ετυμ .Λεξ.,στη λ.
9. Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
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άλλως cpavapia ώς εκ του σχήματος των ανθέων του"
και 3) το
2
φυτό tamus communis . Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Πέτσα , του

( st pétsa Ά.Μ.-Καλ.)

Ονομασία χωραφιού και της γύρ περιοχής από το όνομα κά
ποιου ιδιοκτήτη Πέτσα (AM)" εικόνισμα που έφτιαξε κάποιος Πέ- •
τσας (Καλ.). Το επών. δεν είναι γνωστό στα παραπάνω χωριά αντί
θετα βρίσκεται στην Αρτσίστα.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Πέτσας
κι αυτό από το κοινό NE πέτσα,η "το δέρμα, η επιδερμίδα// το
σκληρό στρώμα που σχηματίζεται σε μια επιφάνεια" (< ιταλ.pezza
3
\4
"το κομμάτι"
<λατ. *pettia "το ίδιο".) .Από το λατ. προέρχεται
και το δαλμ. peöa "το κομμάτι" απ'όπου και το σερβσκρ.ρβώ3 "το
ίδιο" . Από το ελλ. πέτσα,η και το αρομ. pea£ä με τροπή
του ελλ. e σε αρομ. ea .
Ρίτζίνα, η

( st ridzina" I. - Ντρ.)

Βοσκότοπος όπου υπάρχουν και βαλανιδιές (Ι.)'ονομασία
θέσης με χωράφια (Ντρ.).

1. Χελδράιχ-Μηλιαράκης 77* Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία." HE

20(1971) 200.

2. Γρίσπος, ο.π.
3. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ. στη λ.
4. Meyer-Lübke , αριθμ. 6450.
5. Ρορονίό
6. Papahagi

590.
966.

7. Η τροπή αυτή πραγματοποιείται τόσο στα ελλην. όσο και στα λατιν. δάνεια
της αρομ. όταν μετά το é ακολουθεί
46-47).

σε άλλη συλλαβή a(a)e (Κατσάνης
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Ήδη ο Λαμπρίδης αναφέρει από το Ζαγόρι τοπν. Ριζίνα
που χαρακτηρίζει λίμνη
κοντά στο χωριό Βραδέτο, τοπν. που
σήμερα δε χρησιμοποιείται.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ριζίνα,η "φυτά του
βάλτου της λίμνης που χρησιμοποιείται για στημόνι στο πλέξιμο
2
3
της ψάθος της
καρέκλας" <ιταλ. rizine "το άσαρον" με τροπή
4
του ζ σε Λ«ζ .
Το ίδιο τοπν. συναντιέται στη Λάκκα Σούλι, όπου Ριζίνα
η "τοποθεσία όπου λίγα λιβάδια μια ψιλό χορτάρι για πρόβα
τα και φορτιάρια" και Ριζίνα,η "τοποθεσία με χωράφια με
5
ψιλό χορτάρι που τρώνε λαίμαργα τα πρόβατα" .
Ρόκα, τα

( sta róka" Τζ.)

Ονομασία βραχώδους πλαγιάς,όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέ
λια.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το κοινό NE ρόκα
η " είδος σαλατικού,το φυτό εροΰκα η ήμερη" (<ιταλ.πχ:3 και
eruca)
με μεταπλασμό από αναλογική επίδραση των λέ^εων:χόρτα, λάχανα , βότανα κλπ.
Της ίδιας ετυμολ. αρχής είναι το αλβ. rokë "άγριο λάχανο"
Q

και το τουρκ. xok.a"eiôoQ

σαλατικού" .

1. Λαμπρίδου, Αγοθοεργηματα 13.
2. Μπόγκας 1 325.
3. Battisti-Alessio 3271.
4-· Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τζ.
5. Μαρκόπουλος 624.
6. Ανδριώτη, Ετυμ.Αεξ., στη λ. ' Δημητράκου. Λεξ.,στη λ." Χελδράιχ-Μηλιαράκης 8.
7. Meyer, EW alb. Spr.
8. Steuerwald

778.

368.
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Pouϋνια, τα

(sta ruirïa * Νεγ.)

Τοποθεσία κοντά στον Άγιο Δημήτριο όπου άλλοτε υπήρχαν
αμπέλια . Σήμερα σώζονται στη θέση αρκετά κλήματα και ερείπια
από τους χαμηλούς τοίχους που χώριζαν τις ιδιοκτησίες και από
τις καλύβες που υπήρχαν άλλοτε εκεί.
Το τοπν. πρέπει να προέρχεται από ένα ουσ. * O O O L V L , το
"το ερείπιο" κι αυτό από τα ρομανικά: γαλλ. ruine, ιταλ.παχιΐΒ
κλπ.
σύμφωνα με τα ρομανικής προέλευσης δάνεια της ελληνι
κής: ρουμπίνι (< γαλλ.ιπΛΙικ λατ. rubinus) , φλορίνι (<ιτα&..
florin< λατιν. florinus) μπουρίνι (<βεν.borin), καμαρίνι(<
ιταλ. camerino) κλπ. .
Ρούσου, του

( st rus * Λεσν.)

Ονομασία βρύσης από την παρακείμενη οικία της οικογένειας
Ρούσου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ρούσος κι αυτό από
το κοινό NE επίθ. ρούσος "£ανθός" (<μετγν. ρούσι,ος<λατ .russeus)
Από το λατ. russeus το επίθ. ως δάνειο στα αρομ. rus,-ä και
4
5
arus, -ä "πυρόξανθος , κοκκινοτρίχης" , το αρχ. σλαβ. rusû και
1Q
το αλβ.
rus 6
Από το επών. Ρούσος με τη συνηθισμένη εναλλαγή των καταλ.
-ος, -ης προήλθε το επών. Ρούσης κι όχι από το αλβ.ΓΓμβη-ί
7
"το σταφύλι" όπως υποστηρίζει ο Jochalas .
Πβ. και τα »ταυτόσημα κύρια ονόματα Ξάνθος, Ξανθός, Κόκ
κινος κλπ.

1. Meyer-Lübke , αριθμ. 74-31.
2. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στις λ.
3. Ανδριώτη, Ετϋμ. Λεξ., στη λ.
4. Papahagi
5. Milkosich

217, 1046.
283.

6. Meyer, EW alb. Spr. 371, ο οιοι'ος παράγει την αλβ. λέξη από το σλαβ.
rus&
7. Jochalas, Considerazioni 317.
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Ρωμανού , του

( st rumami " Βίτσ.)

Τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Βουνό με χωράφια που ήταν
ιδιοκτησία κάποιου Ρωμανού,καλόγερου, πιθανώς στο μοναστήρι
του Προφήτη Ηλία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το βαφτ. Ρωμανός (ήδη βυζαντι1
2
νό) κι αυτό από το λατ. επίθ. romanus"Ρωμαίος// ρωμαϊκός" .
, 3
Το βαφτ. και ως έπων. Ρωμανός και Ρουμάνος και ως τοπν.
Ρωμανό "ονομασίες χωριών και οικισμών" (Μεσσ. -Ιωάνν.-Λήμνος4
Αχαΐα- Άρτα) .
ΣακΕλλάριου, του

( st sakilâriu * Καμν.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής η οποία είχε χτι-·
στεί με έξοδα κάποιου Σακελλάριου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σακελλάριος κι αυτό
προέρχεται από τον βυζαντινό εκκλησιαστικό τίτλο σακελλάριος
(ο μέγας) ο οποίος φροντίζει για την τήρηση του δικαίου των
μοναστηριών και εποπτεύει το εκκλησιαστικό θησυροφυλάκιο (σα5
κέλλα) . 0 εκκλησιαστικός τίτλος από το λατ. sacellarius "ο
βαλαντιοφύλακας, ο θησαυροφύλακας" ( < sacellus " το σακί, το
βαλάντιο" + λατ. κατάλ. -arius).
Πβ. και βαφτ. Σακελλάρης όπως και επών. Σακελλάριος, Σακελλαρίου, Σακελλαρίδης, Σακελλαρόπουλος, Σακελλαράκης κλπ.
Σέλα, η

(st sóla " Βραδ.)

Ονομασία υψώματος από την ομοιότητα του με σέλα.
Το τοπν. από το κοινό NE σέλα, η ( < λατ. sella).
7
Βλ. και τοπν. Σέλα,η (Μάνη) και Σέλες, οι Κρήτη)

1. Μπουτουρας 107.
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 7371.
3. Georgacas-McDonald
4. Λεξ. ΔΚΟΕ

132, 293.

5. Τριανταφυλλίδης
6. Μπουτουρας

245.

47* DuCange, Gr.

114.

7. Georgacas, Beiträge II 406.

1319.
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Σκάλα,

( st skäla * Βοβ.-Βραδ.τ Δόλ.-Καμν.-Νεγ.-Ντρ.-Πάπ.
Πέτρ. - Σκ.) .

η

Ονομασία απόκρημνων και δύσβατων περιοχών από τις οποίες
άλλες έχουν κλιμακωτή φυσική διαμόρφωση κι άλλες είναι φτιαγ
μένες με καλντερίμι ή λαξευμένες επάνω στο βράχο με το χέρι
του ανθρώπου (Βραδ.-Σκ.).
Το τοπν. από το κοινό ΜΕ σκάλα, η ( < λατ.scala).
Σκαμνιά,

( "sta skamriâ * Τσερν.)

τα

Περιοχή με ορθογώνιους βράχους σα σκαμνιά που έχουν κα
τρακυλήσει από την πλαγιά του υψώματος.
Το τοπν. από το κοινό NE σκαμνί, το "χαμηλό ξύλινο κάθι
σμα" ( < λατ.Ξσ^πιηνιιη ).
Στάβλος, ο

( stu stâvlu " A.M.)

Ονομασία θέσης όπου παλιότερα υπήρχαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Το τοπν. από το κοινό NE στάβλος, ο ( <λατ.stab(u)lum) .
Στέρνα, η

( st stèrna" Τσεπ.) - Στέρνες, οι (sts stérnis" Ni;)

Ονομασία περιοχών με μικρές πηγές όπου σε κοιλώματα του
εδάφους μαζεύεται νερό.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE στέρνα,η (< κιστέρνα<
λατ.cisterna).Βλ. και στο τοπν. Στέρες
OL (στα S-Αλ.)
Τάβλες, οι

( sts tâvlis"

Αρτσ.)

Τοποθεσία με είκοσι περίπου επίπεδες πέτρες.
Το τοπν. από το κοινό NE τάβλα,η "το στενόμακρο τραπέζι"
και στην Ήπειρο "το χαμηλό κυκλικό τραπέζι του φαγητού" , μεσν.
2
τάβλα < λατ.tab(u)la .
1. Μιο'γκας

1 379.

2. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στη λ.
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Τέντες, οι

( sts tendis" Πάπ.)

Μικρές ομαλές τοποθεσίες στην απόκρημνη περιοχή της θέ
σης Βουνό πίσω από τη θέση Λάπατσ.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τέντα,η (μεσν.τέντα
< λατ. tenda) από τη ομοιότητα του τόπου.
( zd duba* Μακρ.)

Τούμπα, η

Δασωμένος λόφος κοντά στη θέση Κοκκινόβρυση.
Το τοπν. από το κοινό NE τούμπα,η "ο γήλο(ρος" <λατ.tómba
2
"ο τάφος , το μνήμα" απ'όπου και το αρομ. tumba "γήλοφος, ύψω
μα // μνήμα" αλβ. tumbë "το δεμάτι// η συμμαχία" και το βουλγ.
5
TyM6a "η ομάδα// το ύψωμα, ο λόφος" .
Πβ. και επών. Τούμπας.
(zd durla' Καπ.)

Τούρλα, η

Ο Κ.Βαρτζώκας αναφέρει για το τοπν.:"Πέρα από τους πρό
ποδες του οχυρού αυτού ( της Γραδίτσας), στη θέση Τούρλα, υπάρ
χει ένας αρχαίος τάφος θολωτός...".
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τούρλα,η "παν ύψωμα
ομοιάζον κατά την μορφήν με τρούλλον, λοφοειδής σωρός, στρογγύλον ύψωμα" (μεσν. τρούλλα με μετάθεση < λατ.trulla "η κουτά
λα" ) 7 .

1 . Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ Α ε ξ . , σ τ η λ.
2. Papahagi

1202.

3 . Meyer EW a l b .

Spr.

452.

Η. Βουλγαροελλ. Λεξ.

1358.

5. Κ. Βαρτζώκα, Αλέξης Νουτσος, Γ ι ά ν ν ι ν α
6.

Δημητράκου Λ ε ξ . ,

στη λ.

7. Georgacas-Mcdonald

265.

1971

17.

' Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. Αεξ.

στη

λ.
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Βλ. και τοπν. Τούρλα, η στην Πυλία (3 φορές, τα 2 ονόματα
βουνών) και στην Ολυμπία (2 φορές, το 1 όνομα βουνού), Toupr
λες (Τριφυλία), Τουρλάκια (Πυλία) , Τούρλα "λόφος του Ελεύ
θερου" (Κόνιτσα), Τουρλάκι. και Τούρλες (Κύπρ.-Κάλυμνος),Τούρ2
λες (Κωστήτσι Κατσανοχωρίων) Τρούλ-λες, Τρουλ-λί, Τρούλ-λοι
3
(Κάσος) κλπ. .
Τούφα, η

( zd

düfa'

Γρεβ.-Λιασκ.)

Τοποθεσίες με συστάδες από θαμνοειδή φυτά.
Το τοπν. από το κοινό NE τούφα,η (^aT.tufa) και ιδιαί
τερα από τη σημασία που έχει η λέξη στην Ήπειρο "μικρή συστά4
δα από θαμνοειδή ή χόρτα" . Από τα λατ. η λ. ως προσηγ. επί5
σης στα αρομ. και ρουμ. tufä "βάτος, θάμνος, χαμόκλαδα" ,
όπως και στα αλβ. tufë-a "το κοπάδι//το μπουκέτο//το σμήνος"
Τσέρος, ο
Τ ξέρα, τα

(stun tséru' A.M.) - Τζέρος, ο ( stu dzéru' Δολ.)
(sta dzéra' Νεγ.-Φρ.).

Ονομασία περιοχών από την ύπαρξη μεμονωμένων τσέρων , εί
δους βαλανιδιάς(Α.Μ.-Δόλ.)'τοποθεσία ματαξύ Νεγάδων και Φραγκάδων όπου υπάρχει δάσος από τσέρους.
Τα τοπν. είναι φυτών, και προέρχονται από την Ηπειρωτ.
τσέρος,ο "είδος δρυός αγρίας" (< λατ. cerrus), λ. η οποία
συναντιέται και με τους τύπους τζέρος,ο (η τροπή του tsoe dz
εξαιτίας της συμπροφοράς με το άρθρο στην αιτ. ενικού) και τζέ7
ρου,το "είδος αραι,όφυλλης βαλανιδιάς" (ο μεταπλασμός αναλογι8
κα προς το γένος της λ. δέντρο) .
1. Georgacas-McDonald

265.

2. Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 182.
3. Μηνά, Κάσος

111-112.

4. Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ,, στη λ.' Μπόγχας 1

391.

5. Pu§cariu 340' Papahagi 1200.
6. Meyer, EW alb. Spr. 45i.
7. Μπο'γχας 1 385, 399.
8. Για την εξάπλωση της λατ. λ. στις άλλες γλώσσες βλ. Meyer-Lübke, αρι.θμ.
1838' Milkosich

28. Κατά τον Malingoudis

(Studien

26, λ. Cerova) είναι

αμβι'φολο αν το ελλην. ιροσηγ. προέρχεται από το δημώδες

λατιν.οθΐηΐΒ

η'
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Τ σ ο υ γ κ ά ν ι , το ( s t u t â u g â n " Πέτρ.)
tâugâria * Καπ. ) .

- Τσουγκάνta, τα (

sta

Ονομασία οξυκόρυφου λόφου δασωμένου με πουρνάρια (Πέτρ.)'
απότομοι και ψηλοί βράχοι με δύσβατα περάσματα (Καπ.).
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. τσουγκάνι, το "βράχος
επικλινούς εδάφους προεξέχων". Την προέλευση στη λ. τσουγκάνι
το , που πρέπει να σχετιστεί με το ιταλ. zucca "κολοκύθι" (βλ.
και τοπν. ΤσοΟκα,η στα Ε.Λ.) δεν μπορεί να αποδώσει κανείς
με σιγουριά σε κάποια γλώσσα, όπου τόσο η ιταλ. λ.zucca συναν
τιέται ω ς δάνειο, φωνητικά και σημασιολογικά σχεδόν όμοια,
(π.χ. αλβ. çukë-a "η κορυφή", σερβ. óuka "οξυκόρυφο βουνό",
2
βουλγ. èuka, αρομ.οίμοα " η κορυφή" κλπ.) όσο και η κατάλ.
(π.χ. αλβ. -an(e) με περιεκτική και αργότερα αυξητική σημα
σία, σλαβ. -anü και-anï, ρουμ. και αρομ. -an <λατ.
-anus
κλπ.)' .
Πβ. και το τοπν. Τσουγκάνι, το "... δια τα αυτόθι ξηρά
τας κορυφάς δένδρα" (Τριφυλία)4 . Κακό Τσουγκάνι "αιχμή βρα
χώδης παρά τον Άγιον Χριστόφορον του βουνού Φιλιατρών" ,
Τσ<ι)ο(υ)γκάνι (18 φορές), Τσουγκανάκι, Τσουγκάνια,τα
και
Τσουγκανόραχη απο την Πελοπόννησο ^ .
Τσούκα, η
( zd d|uka' Α.Μ.-Βίτσ.-Δεμ.-Ι ,-Λ.-Νεγ .-Σκ.-Τζ. )
Τσούκες, οι ( sts täukis" Βραδ.-Λιασκ.)
Ονομασία οξυκόρυφων υψωμάτων.

1. Μπόγχας

1 404.

2. Γκίνης 77" Meyer EW ali. Spr. Μ-Μ-9 * Papahagi 445.
3. Camaj, Wortbildung
μνο'πουλος

128"

Milkosich Stammbildimgslehre

124-125' Στα-

205.

4. Κρεκούκια, Τριφυλία 442.
5. τίαιαχριστοδούλου, "Τοπωνύμια Φιλιατρών Μεσσηνίας", ανατ. από τον 12.
τόμο του περιοδ. Φιλιατρά, Αθήνα 1959
6. Georgacas-McDonald 272-273.

11.
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To TOÏÏV. προέρχεται από το Ηπειρωτ. τσούκα, η "μυτερή κο
ρυφή βουνού// μεγάλη όρθια πέτρα// καρούμπαλο" κι αυτή από
το ιταλ. zucca "το κολοκύθι" μέσα από τις βαλκανικές γλώσσες,
όπου η λ. εμφανίζεται ως δάνειο από τα ιταλ. σχεδόν όμοια φω
νητικά και σημασιολογικά:π.χ. αλβ. çukë-a "η κορυφή", αρομ.
cïuca "το ίδιο" σερβοκρ.,βουλγ. öuka "ο λόφος" . Η αλλαγή της
σημασίας στις βαλκανικές γλώσσες από τη μεταφορική σημασία
3
"το κεφάλι του ανθρώπου" που έχει η ιταλ. λέξη απ'όπου οι
σημασίες "κορυφή" , "λόφος". Η αδυναμία ως εκ τούτου της από
δοσης του Ηπειρωτ. προσηγ. σε μια από τις παραπάνω βαλακανικές γλώσσες μας αναγκάζει να κατατάξουμε το τοπν. (όπως και
το προηγούμενο) στην κατηγορία των Ε.Λ.(Βλ.και προηγούμενο
τοπν.).
4
,
5
Η λ. είναι συχνότατη ως τοπν. Πβ. και έπων. Τσούκας .
Τσούμα
( téuma *Λεσν.) — Τζούμα, η ( st diurna" Δόλ,-Ντρ.) Τζούμες, οι ( sts dâumis* Βιτσκ.).
Ονομασίες υψωμάτων (Λεσν.-Δολ.-Ντρ.)*τοποθεσία μέσα στη
χαράδρα του Βίκου όπου υπάρχουν οξυκόρυφοι βράχοι (Βιτσκ.) .
Τα τοπν. προέρχονται από τα Ηπειρωτ. τσαόμα, η "συστάδα
από δένδρα πάνω σε μυτερή κορυφή βουνού" και τζούμα,η "βράχος με μυτερή κορυφή// μεγάλο πέτρινο γουδί" ( ο β'τύπος
από τον α'με τροπή του té σε άέ εξαιτίας του τελικού -η του
άρθρου στην αιτιατι ενικού) . Το προσηγ. τσούμα,η ή κατευ-ί
θείαν από το λατ. cyma "νεαρός βλαστός, άκρη, κορυφή"

1. Μπόγκας 1 404.
2. Βλ. προηγούμενη σελ. , σημ. 2.
3. Battisti-Alessio, 4122.
4. Georgacas-McDonald

273.

5. ΟΤΕ Αθ.
6. Μπόγκας 1 386, 405.Κατά τη γνώμη μας κακώς ο συγγραφέας- παραθέτει ως
της ίδιας ετυμολογ. αρχής με τα παραπάνω προσηγ. τα επίσης Ηπειρωτ.
τσουμπα και τσουμπα (ο.π., 1 405, 2 187) οι οποίες, μονολότι σχεδόν
ταυτόσημες έχουν διαφορετική αρχή' (βλ.τοπν. Τσουμπα, η στα Ε.T.).
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(< ελλ. κύμα) ή μέσα απότις βαλκανικές γλώσσες όπου συναντιέ
ται η λατ. λ. ως δάνειο (π.χ. ρουμ.σίμπ^ "ο βλαστός//η κορυφή",
αλλά και η "πανούκλα", αρομ. ciuma βόστρυχος κόμης//κορυφή
2
βουνού// ρόζος, οίδημα", βουλγ. Óuma, σερβοκρ. óùma "πανώλης"
με τη σημασιολογική εξέλιξη: "άκρη"- "κορυφή" - "εξόγκωμα, οί
δημα" - "το σπυρί, το απόστημα της πανούκλας" - "πανούκλα".
3
Πβ. και επών. Τσούμας και Τζούμας, ίσως από τη συνηθι
σμένη φρ. στο Ζαγόρι: dip doumas isi
που λέγεται για κουτούς
ή ισχυρογνώμονες ανθρώπους.
Φλάμπουρο, το
( stu flâmburu'
flambura* Λ . ) .

Σκ.) - Φλάμπουρα, τα ( sta

Ονομασίες υψωμάτων. Το τοπν. από τη Λάιστα διαστέλλεται
σε Μεγάλο Φλάμπουρο και Μικρό Φλάμπουρο" έτσι εξηγείται ο
πληθ. του τοπωνυμίου.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE φλάμπουρο, το "η ση
μαία" (μεσν. φλάμπουρον < φλάμπουλον < φλάμμουλον < λατ.
flamm-ulum) .
Φόλα, του

( st fòla"

Νεγ.-Τσεπ.)

Ονομασία τριών θέσεων: δύο στο χωριό Νεγάδες όπου α) κα
λύβα της οικογ. Φόλα απ'όπου πήρε το όνομα και η γύρο περιοχή
β) δασωμένο ύψωμα (άγνωστη η αιτία της ονομασίας του)και μιας
οβίρας (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.) στην προέκταση της χαρσ.δρας του
Βίκου προς Β.
1. Meyer-Lübke , αριθμ. 2438' Walde II 305, στη λ. cumatilis , -e.
2. Méyer, EW alb.Spr.449' Χρυστοφορίδης 75" Pufcarlu £W 32-33'Κοτολοΰληε 117'
Papahagi 450' Berneker 163" Vasmer REW III 354 .
3. Τριανταφυλλίδης 78.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
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Φούρνος, ο

(

stu furnu'

Βραδ.-Μπάγ.)

Ονομασία σπηλιάς όπου γρέκιαζαν TOC πρόβατα, από την ομοιό
τητα της με φούρνο (Βραο.) ' ρέμα και η γύρο τοποθεσία προς
Ν
του χωριού, όπου οι καρβουνιάρηδες είχαν φούρνο (Μπάγ.)·
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE φούρνος,ο (μετγν.φούρ
νος < ÀaT.furnus).
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2.13

ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Bayevt, το - Βαγένία, τα

(stu vaén' Ντρ.- sta vaéna' Πέτρ.)

Θέσεις όπου πέτρες και βράχοι που έχουν το σχήμα των γνω
στών ξύλινων δοχείων που χρησιμοποιούνται για κρασί.
Από το κοινό NE βαγένι, το με έκπτωση του μεσοφωνηεντικού
Υ κι αυτό από το μεσν. βαγοίνιον, λ. που ο G. Meyer ετυμολογεί
από το σλαβ. vagan (σλοβ. vagan "παλιό μέτρο σιτηρών", σερβ.
vagati "ξύλινη γαβάθα, μέτρο σιτηρών" βουλγ. bagarvb "είδος δο
χείου") , ενώ ο Vasmer από το ίδιο το σλαβ. vagan με επίδραση χου
2
ουσ.λαγένι . Ας σημειωθεί εδώ πως το τοπν. από το Ντρ. χρησιμο
ποιείται σε περιληπτικό ενικό.
Βι,ράγκια, τα

( sta virâg'a" Βραδ.)

Τοποθεσία με βαθιά ρέματα που έχουν νερό όλο το χρόνο.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. βιράγκι., υποκορ. του
βίραγκα, η , λέξη που στα Χουλιαροχώρια χρησιμοποιείται παράλ
ληλα με τις λ. ßtpog, βιρό, βίρα, οβίρα, βιράχα και βίραγκας
με τη σημασία "παρόχθιο κοίλωμα ποταυού, όπου μαζεύεται πολύ
3
νερό//πηγές ποταμού" . Το προσηγορ. βίραγκα προέρχεται απο το
σλαβ. virï> απ' όπου το βουλγ.BHpa "το βαθύ μέρος ποταμού// λάκ4
.
κος με νερό" και τη σλαβ. κατάλ.-ara η οποία έχει μεγαλύτερη
συχνότητα στα βουλγάρικα και τα σερβοκροάτικα .

1. G. Meyer NS II 15.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ. ' ΙΛΝΕ, στη λ.
3. Μπόγχας 1 78.
*4. Βλ. τοπν. Οβίρα, η στα Ε.Γ.
5. Miklosich, Stammbildungslehre 281" Kiparsky 289,
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Βούζια, τα

( stâ vüza" Τσερν.)

Φυτώνυμο τοπν. από το NE βούζι., το (στην Ήπειρο συνηθί
ζεται σε πληθ. αριθμό : τα βούζι.α) "το φυτό χαμαιάκτη (sabucus
ebulus) κοινώς αφροξυλιά ή βρομοξυλιά//το άνθος της χαμαιάκτης
1
2
//ο καρπός της αφροξυλιάς" . Η λ. που συναντιέται στον Ducange
με τους τύπους βούζια, βουζέα, βουζία προέρχεται από τα σλαβ.
buzu ( βουλγ. bï>z, ρωσ. 6θ3, σερβοκρ. baz κλπ.) 3 . Κατά τον
Καλλέρη το φυτό μαρτυρείται και με τον τύπο βεζιά, η στην Ήπειρο 4.
Π.Σ.)

Βουζιές, ÖL ( sts vies'

Τοποθεσία όπου πολυάριθμες βρομο£υλιές.
Από το ουσ. βούζι (βλ. προηγούμενο τοπν.) και την κατάλ.
5
-ιά που σχηματίζει ονόματα φυτών.
Βούζι. ου, του

( st vuzu" Μεσ.)

Χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Βούζιου.
Το επών. Βούζι-oç
Βουλτάπα, η

r

από το προσηγ. βούζι (βλ. τοπν. Βούζια) .

( st vultâpa" Φρ.)

Ονομασία βαθουλωτού ξέφωτου μέσα στο δάσος.
Το τοπν. προέρχεται από το βουρτάπα, η που είναι μεγεθ.
του βουρτάπι., το (βλ. επόμενο τοπν.) με τροπή του r σε 1 στο
συμφων. σύμπλεγμα rt.

1. ΙΑΝΕ, στη λ. βουζυ' Μπόγχας 1 81.
2. Ducange, Graec, Appendix 42.
3. Meyer, NS II 19 ' Miklosich 26' Vasmer, REW I 100.
4. Ιω. Καλλέρη, Ανάλεκτα Λεξικογραφικά, kL· 8 (1958) 47, σημ. 3.
5. ΙΛΝΕ, στη λ. βουζέα.
6. Το επών. αναγράφεται 4- φορές στον ΟΤΕ Θεσσ.
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Βουρτάπα, η

( st vurtâpa" Ντομπρ.- Σ κ . ) - Βουρτάπες, ot

(sts

vurtàpis" Λιασκ.)
Τοποθεσίες με μικρούς επίπεδους βοσκότοπους που βρίσκον
ται σε χαμηλότερο επίπεδο από τη γύρο περιοχή

(Ντομπρ.-Σκ.)

μεγάλη επίπεδη έκταση στην κορυφή της θέσης Βουλάγκα

(Φρ.).

Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. βουρτάπ*, το (πβ.
και τους τύπους βουρτόπ*, το

και βιρτάπις?, οι) "μικρά ομαλά

επίπεδα μέρη που είναι περικυκλωμένα από ογκόλιθους και βρά
χους"

και τη μεγεθ. κατάλ. -α. Το Ηπειρωτ. προσηγ. από το

σλαβ. vertï>pï>

(απ' όπου το αρχ. βουλγ. vrïitï.p'b "κήπος, σπη

λιά") ή από τον βουλγ. τύπο vrttop "η περιστροφή ύδατος, η δ ί 2
νη" με μετάθεση του r και τροπή του σλαβ. ο σε ελλην. α. Η
λ. και στα αρομ. με τον τύπο vurtoa.pä . Συχνή επίσης ως τοπν.
στην Ήπειρο και το Ασπροπόταμο με τους τύπους: Βουρτότια, η
4
"μεγάλο βουνίσιο κοίλωμα" (Ασπροποταμος) , Βουρτόπα, η "ράχη
5
με χωράφια όπου υπάρχει και σπήλια" (Βελτσίστα Ιωανν.) , Βουρτόπες, οι "ισοτοπιά χαμηλή με βοσκές" (Κούρεντα) , Βορτότιία
7
(Φιλιάτες) , Βορτόπι ( Μελισσόπετρα Κονίτσης) Βορτόπα (Κεράσο3
9
βο Κονίτσης) , Βορτόπια, τα (Πωγώνι) , Βορτόπι, το "χαμηλή ι
σοτοπιά", Βορτόπια

(Δάκκα Σούλι)

και το σύνθετο Μεγαβουρτόπι.

(Πωγώνι)
1. Μπόγκας 1 83.
2. Miklosich 385' Vasmer, KEW I 190.
3. Ίσως η λ. να προέρχεται, απά τα ελλην., αφού η μεταβολή του ελλην. -ο>oa είναι ένα μεταφωνικο' φαινόμενο για τα ελληνικά δάνεια όταν ακολου
θεί a η' e :ελλ. ayuvas>ayoana,

xoXXa>acoâlâ,

xvo)Ta>ahnoatä και hnoâta

κλπ. (βλ.Κατσάνη 58).
4. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 25.
5. Μπέττη, Βελτσίστα 36.
6. Μπέττη, Κούρεντα 423.
7. Στεργιοπουλου, Συμβολή 100.
8. Στεργιοπου'λου, Κόνιτσα, ΗΧ 9 222.
9. Ιΐαπαχαρίση, Πωγώνι 39.
10. HE 24 (1975) 818 και HE 25 (1976) 48 αντίστοιχα.
11. Παπαχαρίση, Πωγώνι 38.
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Βουρτότςι, το

( s t u v u r t ó p " Β ί τ σ . - Γ ρ ε β .-Μπάγ . )

Επίπεδη επιφάνεια στη θέση Βουνό που είναι "χωμένη" με
βράχους γύρο-γύρο (Βίτσ.)' ονομασία βοσκότοπου σε κοίλωμα του
εδάφους (Γρεβ.)' χαμηλά χωράφια (Μπάγ.).
Από το Ηπειρωτ. βουρτόπ*,το (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Γκλάβα, η

(zd glâva ή sts glâvis' Στ.)

Ονομασία λόφου με μικρές πηγές γύρο-γύρο.
Το τοπν. από το κοινό NE γκλάβα, η "το κεφάλι" , λ. που
. 2
χρησιμοποιείται και στην Ήπειρο με την ίδια σημασία . Και τα
3
δυο απο το σλαβ. (σλοβ., σερβ., βουλγ.) glava . Η ονομασία
του τόπου μπορεί να προέρχεται: α) από τις πηγές, που θεωρούν
ται "το κεφάλι", η αρχή του ποταμού (πβ.. και τοπν. Γκλάβα, η
4
"η πηγή από την οποία αρχίζει το ποτάμι του Γορμου" ) και β)
από το σχήμα του λόφου που μοιάζει με κεφάλι. Η λ. σχηματίζει
και πολυάριθμα επών. με τους τύπους Γκλάβας και Γλάβας, ταυτό
σημα του ελλην. αρχής έπων. Κεφάλας .
Γκορίλα, η

( zd gurila" Π.Σ.)

Ονομασία γυμνού υψώματος.
Το τοπν. αναφέρεται και από τον Ααμπρίδη, ο οποίος,κατά
τη γνώμη μας, το ερμηνεύει σωστά ως"κατακαέν" . Το τοπν. πρέ7
πει να σχετιστεί με το Ηπειρωτ. ρ. γκορίζω "καίω" ,

1. Ανδρι,ώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.
2. Μπογκας 1 96.
3 . M i k l o s i c h 7 0 , στο λ.

golva.

4 . Ιΐαπαχαρίση , Πωγώνο 3 9 .
5 . ΟΤΕ Αθ.
6. Λαμπρύδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α 34.
7. Meyer NS ΊΙ

22.
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(< σλαβ. *gorëti "καίω" ) και την κατάλ.-ύλα με την οποία
σχηματίζονται αφηρημένα ουσ. παράγωγα ρημάτων (σαπΰζω-ααπίλα,
2
σκάζω-σκασίλα, ανατριχι.άζω-ανατρι.χίλα κλπ») .
Λιγότερο πιθανός ο σχηματισμός του τοπν. στα σλαβικά με
3
την κατάλ. -yla (βουλγ. mogilï>, σερβ. gromila, gomila κλπ.) .
Γκουστέρα, η ( st gusterà' Δεσν.)
Ονομασία απότομης πλαγιάς.
Το τοπν. από το δάνειο προσηγορικό γουστέρα, η "η σαύρα"
4
(<σλαβ.guster) . Η λ., που στα ελλην. βρίσκεται και με τους τύ
πους γουστερύτσα (κοινός) , γκουστι.ρίτσα και το μεγεθυντικό
5
γκουστιρας "η μεγάλη σαύρα" (στην Ηπειρο) , συναντιέται επίσης
fi

7

στα αρομ. gu§tur και guçtiriÇa
και στα αλβ. gushtericë-a .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής και τα τοπν. Γκουσταρίχσα
8
9
και Γκούστερα (Κόνιτσα)
και Γούστερα, του (Τριφυλία) .
Γκροχότια, τα ( sta gruxótx'a ' Φρ. )
Ονομασία περιοχής χαμηλής, προφυλαγμένης από το βοριά με
ψηλούς βράχους.
Από το προσηγ. γκροχότι,, το "υπήνεμος τόπος" (πβ. και
γκρόχοτος, ο "αλλαλαγμός, αντίλαλος") κι αυτά από το σλαβ.

1. Meyer, NS II

22' Miklosich 72,λ. gor-' για σλαβ. τοπν. από το ρήμα

βλ. Malingoudis, Studien 45-6.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ίλα.
3. Miklosich, Stammbildungslehre 113.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Μπόγκαε 1 99' Μηνά, Μεγέθυνση 153.
6. Papahagi 606.
7. Γχίνης 145.
8. Vasmer 27.
9. Georgacas-McDonald 128.
10. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 257.
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grochotï> "θόρυβος//σωρός από πέτρες" (βουλγ. rpoxoTï>
2
"κρότος" κλπ.) . Από τα σλαβ. και το αρομ. grohut "χάχανο" .
Το ίδιο τοπν. συναντιέται, και στην Ήπειρο (Κωστήτσι)
3
και χαρακτηρίζει δύο θέσεις . Πβ. επίσης τα σερβοκρ. Grohot,
4
5
Ghohote και τα ρουμ. Grohot, Grohotiç, GrohoÇel κλπ. .Τα
τελευταία θεωρούνται ταυτόσημα των επίσης ρουμ. Piatra (<
piatra "πέτρα")και Camena (< σλαβ. cameni "πέτρα").
Γραβί, το
(stu yravi' Π.Σ,)
Τοποθεσία γεμάτη από δέντρα που είναι γνωστά με το ό
νομα γράβος (βλ. σχετικό τοπν. παρακάτω).
Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό προέρχεται από υποκορ.
γραβί<γράβ-ι.ον (<γράβος, βλ. σχετ. τοπν.) με μετατόπιση
του τόνου σύμφωνα με τα ύαλος>υάλιον >γιαλί, τράγος> τράγιον
>τραγί κλπ. .
( sta γτανγ'α" Π.Σ.)

Γραβιά, τα

Q

Από το ουσ. γράβια, τα "τα δέντρα του γράβου" , γράβ-tov,
υποκορ. του ουσ. γράβος (βλ. σχετικό τοπν.)
Γράβος, ο

( stu γΓόνιι" Αρτσ.-Βί τσ.-Ι .-Καμν.-Μπάγ .-Νεγ . )

Πηγή με έναν μεγάλο γράβο έξω από το χωριό στο δρόμο
προς το Βιτσικό (Αρτσ.)* τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Κορνίσι

1. Berneker 353' Vasmer 28' Iordan, Topon. romîn. 91.
2. Papahagi 599.
3. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 257.
4. Vasmer 28.
5. Iordan, Topon. romîn. 90-91.
6. Στ. Ψάλτη, "Ετυμολογικά και σημασιολογυκά." Αθηνά 26 (1914) ΛΑ 55.
7. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1 398 κεξ., 2 82 χεξ.
8. Μπο'γκας 1 105.
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με γάβρους (Βίτσ.)* μέρος με γράβους (Ι)'πηγή με πολλούς
γάβρους (Καμν.)" πηγή με γάβρο (Μπάγ.)"ονομασία λάκκου με
έναν μεγάλο γράβο (Νεγ.).
Τα τοπν. από το ουσ. γραβος, ο KL αυτό από το σλαβ.
προσηγορ. gabri><*grabrï) "η άσπρη βαλανιδιά, carpinus betulus" .
3
Η άποψη που παλιότερα είχε διατυπώσει ο Ψάλτης ο οποίος συ
σχέτισε το NE γράβος με το μετγν. υποκορ. γράβίον δεν είναι
4
πειστική . Πβ. και τοπν. Γκράμποβο.
( st Yranitsa" Αρτσ.)

Γρανίτσα, η

Τοποθεσία;δασωμένη με δέντρα που είναι γνωστά στο Ζαγόρι με
το όνομα γρανίτσα.
Το τοπν. από το προσηγ. γρανίτσα, η "δρυς η μαλλωτή",
quercus lanuginosa, γνωστή και με τα ονόματα: αγρϋοβαλανιοι,ά,
5
μεράδι, δέντρο, ροτσόκι, ρουπάκι, στάρι., τσερνούχι, κι αυτό
από το βουλγ. granica<σλαß. gornica "είδος βαλανιδιάς" .
7
Το ίδιο τοπν. συναντιέται επίσης στο Πωγωνι και στην
Q

Πελοπόννησο . Το τελευταίο παράγει ο Weigand κατευθείαν από

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Meyer NS II 24, 102" Miklosich 76, X.grabrü' Berneker 34-3 και ιδιαί
τερα Malingoudis, Studien 37-8 ο'που και τοπν. απο' τον ελληνόφωνο και
σλαβο'φωνο χώρο.
3. Στ. Ψάλτη, "Ετυμολογικά και σημασιολογικά." Αθηνά 26 (1914) ΑΑ 55 κεξ.
4. Για τα σχετικά τοπν. βλ. επίσης: Vasmer 29, 57, 88' Μιϊ,χ. Στεφανίδου,
"Φυσιογνωστικά." ΛΑ 6 210" Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 9 236' Δημ. Κρεκουκια, "Φυτώνυμα τοπωνυμία Τριφυλίας." Ιλάτων 11, τευχ. Β' (1959)
428' Αμάντου, Γλωσσ. Μελ.457' Popovió 375' Georgakas, Beiträge I 361-2.
5. Μπο'γκας 2 17' Χελδράιχ-Μηλιαράκης 109' Καββάδαε 1339.
6. Miklosich 74* γι,α το προσηγ. και το τοπν. βλ. Π. Γρίσπου, "Δασική' Λαο
γραφία." HE 17 (1968) 228" Vasmer 69.
7. Παπαχαρίση, Πωγώνι 270.
8. Weigand 13.
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το σλαβ. granica (<σλαβ. granb "το σύνορο"). Αν όμως ήταν
σωστή η παραγωγή αυτή το τοπν. θα είχε τον τύπο *Γράνι.τσα.
Πβ. και έπων. Γρανίτσας .
ι

Ζελενίτσα, η

( st zilinitsa"

Βίτσ.)

Τοποθεσία με μικρά πουρνάρια που ou ντόπιοι τα λένε
ζελινιές.
Το τοπν. από τα Ηπειρωτ. ζι.λι.νι.ά, η "είδος θάμνου που
2
μοιάζει με μυρτιά, αλλά με φύλλα πλατύτερα" και ζελενιά, η
"το δασοβοτανικόν είδος phyllirea media, το αλλαχού λεγόμενον
<PLXLHL, είδος αειθαλές..." και την υποκορ. κατάλ. -ίτσα.Το
τοπν. σε περιληπτικό ενικό και όχι από σύγχυση της περιικτ. -ι,στα
με την υποκορ. ~ ίτ<χι όπως ερμηνεύει το τοπν. Ζελενίτσα ο Vasmer
3
διορθώνοντας το σε Ζελενίστα (Ευρυτανία) . Το Ηπειρωτ. προσηγ.
από το σλαβ. zelenï> "χλωρός, πράσινος" βουλγ. zelen, σερβοκρ.
zèlen σλοβ. zelèn κλπ. .
Το ÎÔLO τοπν. εμφανίζεται επίσης στην Ευρυτανία. Της ί
διας ετυμολογ. αρχής είναι και τα τοπν. Ζίλενα, τα (Τριφυλία) .
Ζελίνα, η (Λακεδαιμ.) , Ζιλι,νίκα, η (Ελασσώνα) , Ζυλινιά, η
ο

(Κατσανοχώρια)
τα τοπν.

. Από τις σλαβόφωνες περιοχές σχετικά είναι

: σερβοκρ. Zelenika

( συχνό)

Zelina, Zelinka,

Zeli-

novac, βουλγ. Zelenika, Zeleno Dï>rvo, Zeleni Grad, τσεχ.
ι. GTE Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.'Τριανταφυλλίδης 3 3 , 79.
2. Μπόγχας 1 128.
3. Vasmer

82 και 305.

ι+. Miklosich 400' Vasmer, REW I

452, λ. 3enëHbIH.

5. Georgacas-McDonald 137.
6. Malingoudis, Studien 123.
7. Ευ. Σκουβαρά, Ολυμιιώτισσα, Αθήναι 1967, 105.
8. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 258.

Ζε
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linova Dolina, Zelinka, Zelinkovice, πόλων. Zielina,
1
Zielince, Zielinice, Zieliniec και τα ρουμ. Zeldi§,
2
Zeletinul, Zeletinul de lös κλπ. .
Ζουμπέρι, το ή

Ζουμπέρια, τα (stu zubér ή sta zubérv'a'ApTO. )

Ονομασία μεγάλου λαγκαδιού και της γύρο περιοχής που
έρχεται από τον Άγιο Μηνά και καταλήγει στον Βοϊδομάτη. Το
τοπν. αναφέρεται ήδη σε εκκλησιαστική πράξη του 1832 (HE 25
[1976] 715).
3
Το τοπν. κυρίων, απο το επών. Ζουμπέρης κι αυτό από
το ουσ. * ζουμπέρι. το < κοινό NE ζούμπερο, το κατά το σχήμα:
παράθυρο-παραθύρι, βούκεντρο-βουκέντρι, άλευρο-αλεύρι. κλπ.
Το κοινό NE ζούμπερο, το "δύσμορφος άνθρωπος" (πβ. ακόμη και
τα ελλην. ζούμπαρα "άγριο θηρίο//φάντασμα", ζόμπρος και ζούμ4
προς "αγριόταυρος" και τα ζούμπερο, το "επί προσώπων, ως υβριστικόν δυσειδούς ή καχεκτικού" και ζούμπερα, τα "οι λειχήνες" ) από το σλαβ.ζοΐ>Γϊ>
"ο άγριος ταύρος" .
Ισως όμως οι σημασίες "δύσμορφος, δυσειδής" μέσω της
αλβαν.,όπου η λ. από τα σλαβ. με τον τύπο zhubër-zhubra "η
7
ρυτίδα, η πτυχή, το ζάρωμα" .

1. Vasmer 82' Malingoudis, Studien 123.
2. Iordan, Topon. romîn. 134.
3. OTE Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
4. Weigand 23.
5. Δημητράκου, Λεξ. στυς λ.
6. Weigand, ο.π.
7. Γκύνης 494.
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Καζάρμα, η
Τσεπ.-Φρ. )

(st gazârma" Δόλ.-Λιασκ.-Μπάγ.-Πέτρ.-Στ.- Τζ.-

Ονομασίες υψωμάτων ότιου διασώζονται
τους.

κτήρια ή ερείπια

Το τοπν. από το κοινό NE καζάρμα, το οποίο κατά τον Ανδριωτη από το ιταλ. caserma . Κατά τη γνώμη μας το NE δάνειο
βρίσκεται πλησιέστερα προς τα: βουλγ. και ρωσ. Ka3âpMa "ο
στρατώνας" πόλων, kazarma τα οποία φυσικά προέρχονται από το
2
ιταλ. caserma ( < *caserna) . Πβ. ακόμη τα γερμ. Kaserne, γαλλ.
caserne και το ρουμ. cazarma~3.
4
Η λ. ως τοπν. πολύ συχνή στην Ελλάδα .
Κοζιακός, ο

( stun guzakó" Τσεπ.-Τσερβ.)

Μεγάλο δάσος προς Ν του Τσεπελόβου που εκτείνεται μέχρι
τις κοινοτικές περιοχές των χωριών Νεγάδες και Μακρινή (Τσεπ.)"
ονομασία υψώματος δασωμένου με μικρά πουρνάρια, συνέχεια του
υψώματος της Κουδουνάτας (Τσερβ.).
Κατά τον Vasmer τόσο το τοπν. Κοζιακός 5 όσο και το Κόζιακας ερμηνεύονται ως "κατσικότοποι" και αποδίδονται στο σλαβ.
7
koza "γίδα". Την ίδια ετυμολογία δίνει και ο P. Skok ερμηνεύον
τας την οροσειρά Kozjak ως "Geissberg".
Αλλά η ύπαρξη στην Ήπειρο των προσηγ. κόζακας, ο και
κοζάκι, το (το δεύτερο συχνό και ως τοπν.) με τη σημασία "σκληQ

ρό, αλλά όχι βραχώδες κομμάτι γης" , η πληροφορία από το Ζαγόρι
ότι "κόζιακα εμείς λέμε την τριμμένη γαλαζόπετρα" και η φωνητι
κή του τοπν. με z πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς στην απο1.
2.
3.
4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
Vasmer, REW Ι 503" Βουλγαροελλ. Λεξ. 427.
Κοτολουλης 101.
Βλ. Η. und R. Kahane, Italienische Ortsnamen in Griechenland, Athen
1940 93.

5. Vasmer 37 .
6. Vasmer 9 2 .
7 . P . Skok, " B e r i c h t ü b e r dertStand d e r j u g o s l a v i s c h e n
ZONF 11 ( 1 9 3 5 )
8. Μπο'γκας 1 1 7 8 .

175.

Ortsnamenforschung
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δοχή της ετυμολόγησης του τοπν. από το σλαβ. koza" πβ. και την
προφορά στα ελλην. Της σλαβ. λ. kozak "γιδοβοσκός" ( < koza "γί
δα") ως kozâkos (=κοζάκος) και όχι ως *kozâkos.
Γι* αυτό πιστεύω ότι το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο θέμα
κοζακ-, όπως αυτό απομονώθηκε από τα παραπάνω Ηπειρωτ. προσηγο
ρικά, και την επιθετ. κατάλ. -ός. Τα Ηπειρωτ. προσηγορικά κοζάκι, το και κόζακας, ο πρέπει να αποδοθούν στο σλαβ. koza
( βουλγ. Ronca1) "το δέρμα, η φλούδα" (πβ. και νεοσλαβ. p. kozu1
2
hati "ξεφλουδίζω" + την πολυσήμαντη σλαβ. κατάλ. -akï>
>
3
Ηπειρωτ. κοζάκι, το , απ όπου με την μεγεθ. κατάλ. -α£ και
αναβιβασμό του τόνου κόζακας, ο.
Κόκορου, του

( st kókur' Κουκ.)

Ενν. τη γέφυρα. Η ονομασία της γέφυρας από το επών. του
ιδιοκτήτη του παρακείμενου μύλου. Η γέφυρα είχε γίνει με έξο
δα του Νούτσου από το Καπέσοβο.
Το επών. Κόκορος από το προσηγ. *κόκορος, (αναλογικός
σχηματισμός από τη γεν. κοκόρου κατά τα αρχ. δευτερόκλιτα' Πβ.
και τη φρ. : σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση) <
κοινό NE κόκορας. Η λ. πρέπει να σχετιστεί με τα σλαβικά: βουλγ.
ΚΟΚΟΡΘΗΘ
"το κόρδωμα, το φούσκωμα, η αλαζονία", βουλγ.
kokórko "ωραιοπαθής", kokora "ουλόθριξ" κλπ. , λέξεις που προέρ5
χονται από τις ρομαν. λ. *cocora, *cocura < λατ. cochlea < ελλ.
κοχλίας. Λιγότερο πιθανή νομίζουμε την απόδοση του ουσ. κόκορας
6
σε ηχοποιηση απο τη φωνή κο-κο .
Πβ. και επών. Κόκ(κ)ορας, Κόκ(κ)ορης, Κοκορίνος, Κοκόρο7
βιτς .
1. Miklosich 136, στο λ. ko&a' Βουλγαροελλ. Λεξ. 458.
2. Miklosich, Stammbildungslehre 240.
3. Μήνα, Μεγέθυνση 144 κεξ.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 460" Vasmer, KEW Ι 593.
5. Berneker 540' Meyer-Lübke, αριθμ. 2011.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. ΟΤΕ Αθ." Τριανταφυλλίδης 56, 169.
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Koνtapa, τα

( sta kónara* Δόλ.-Διασκ.-Μπάγ.)

Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία του Κόνιαρου
θέση με βαλανιδιές (Λιασκ.)* δασωμένη ράχη

(Δόλ.)"

(Μπάγ.).

Τα τοπν. κυριών, από τα επών. Kóvtapoc ή Κόνιαρης . 0
πληθ. αναλογικά προς το κτήματα, χωράφια κλπ.
2
Συμφωνά με τον Μπόγκα οι Κονιαρηδες ήταν σελτζουκικό
τουρκικό φύλο, οι οποίοι, σύμφωνα με την παράδοση τους, προέρ
χονταν από την περιοχή Konia (Ικόνιο) της Μ. Ασίας και εγκα
ταστάθηκαν πριν από την τουρκ. κατάκτηση της Ελλάδας στην π ε 
ριοχή της Λάρισας. Η ετυμολόγηση του εθνικού ονόματος Κονιάρης
κατά τον Μπόγκα από το τουρκ. konyali με τροπή του 1 > r
ευσταθεί αφού η τροπή του 1 σε r

δεν

σε θέση μεσοφωνηεντική δεν

είναι δυνατή. Εκτός αυτού κατάλ. -ar που να δηλώνει τον κάτοι3
κο μιαεπεριοχής δεν υπάρχει στα τουρκικά (παλιότερα και νέα) .
Γι* αυτό πιστεύω πώς το όνομα της σελτζουκικής αυτής φυλής
πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. konjarB "βοσκός αλόγων" (< σλαβ.
4
konjB "άλογο"), όπως σωστά υποστηρίζει ο Vasmer και ο Georga5
kas , αφού η εκτροφή των ίππων ταιριάζει πολύ καλά με την τουρ
κική νομαδική ζωή μιας εποχής.
Η λ. και στα αρομ., όπου Corfear, -rä

"ονομασία των Τούρ

κων που κατοικούν μεταξύ Κοζάνης και Sorovió" .
Κουνάβου, του

( st kunâv ' Αεσν.)

Ενν. η βρύση.

1. Λαμπριδου, Αγαθοεργηματα Β 142' Georgakas, Beiträge II 399.
2. Μπο'γκας 1 184.
3. Τα Αλβανικά έχουν τε'τοια κατάλ., οπού Cornar (Coróa), Muzakâr (Muzakîa)
κλπ .
4. Vasmer 109.
5. Georgakas, Beiträge II 399-400.
6. Papahagi 380.

- 470 -

Το κυρίων, τοπν. από το επών. Κουνάβος< κοινό NE κουνά1
2
βι < κουνάδι, υποκορ. του σλαβ. KyHa . Πβ. και επών. Κουνάδης .
Η λ. δάνειο στα αρομ. cunave 3 και στα αλβ. kunadhe (και kunavjë)< ελλ. κουνάδι .
Από το σλαβ. προσηγ. πολυάριθμα ονόματα προσώπων σε σλαβό. 5.
φωνές περιοχές
Κρίτσου , του

( st kritä" Κουκ.)

Ενν. το αμπέλι. Ονομασία τοποθεσίας όπου άλλοτε ήταν το
μεγάλο αμπέλι του Κουκουλιώτη Κρίτσου.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Κρίτσος κι αυτό από το
Ηπειρωτ. προσηγορ. κρίτσος, ο ( ή κρέϊτσος) " ο άκραν χαίρων
υγείαν, ο δυνατός και άξιος" κι αυτό από τα αρχ. βουλγ. ρή7
ματα kricç, krióati "φωνάζω, αλαλάζω" .
Πβ. και το κυριών, τοπν. αλ Κρίτσα (=του Κρίτσα) "χωράQ

φι με καρυδιές και μηλιές" από το Ασπροπόταμο .
Λά£ος, ο

( stu lâzu ' Μπ.)

Ονομασία αρκετά εκτεταμένης περιοχής με ύψωμα, στην κο
ρυφή του οποίου σχηματίζεται επίπεδη έκταση, όπου το μονα
στήρι της Αγίας Τριάδας.

1. Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ . Λεξ. , στη λ . ' M e y e r NS I I
2 . ΟΤΕ Αθ.
3. Papahagi 406.
4 . ΙΉι'νης 216" Meyer, EW a l b . Spr.
5. M a l i n g o u d i s , Studien 58.
6. Μπο'γκας 1 202,
7. Berneker 616, στο λ. krikï>.
8. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 65.

214.

36.
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Το τοπν. από το ελλην. προσηγ. λάζοε, ο (και λαζιά)"τόπος
δασώδης πυρπολούμενος προς γεωργίαν ή βοσκήν"
σλαβ. lazï> "ξέφωτο σε δάσος// λιβάδι
ΛαΕινι,ές, ou

H L αυτό από

το

σε δάσος" (βλ. και τοπν.

στα Ε.Ε.)

και αλβ. las

. Η λ. ως προσηγ. επίσης στα ρουμ-laz
2
(έναρθρα laz-i) '.

Πβ. και τοπν. Αάζος,(4 φορές). Λάζοι. (2 φορές) Λαζουλία
(2 φορές) Αγρίόλαζος και της Μάρως ο Λάζος
Αίάσα, η

( st l'äsa'

3
από την Πελοπόννησο .

Σκ.)

Τοποθεσία με χωράφια που διακόπτονται από μικρές χαράδρες
με χείμαρρους.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. λίάσα,η (πβ. επίσης

λάσια, λασία

λεσίά, λσίά) "πρόχειρη πόρτα πλεγμένη με βέργες //μΕσότοιχος από
πλεχτούς κλάδους // γ'εφύρι πλεχτό με σύρματα χοντρά και κλα4
διά"
κι αυτό από το σλαβ. lèsa
"το πλέγμα, η μάντρα" (πβ.
βουλγ . jrecâ "πλέγμα από βέργες", σερβοκρ.ljèsa κλπ? με τροπή του
σλαβ. ê > ελλ. ίά. Από τα σλαβ. η λ. ως προσηγορική στα αλβ. όπου
lesë-a "πόρτα μάντρας"

και στα αρομ. όπου

leäsä

"φράχτης κήπου

// πόρτα μιας περίφραξης,ενός μαντριού// δίχτυ" .
Η λ. ως τοπν. στη Αάκκα Σούλι: Αίάσα στη BiXIjx.

"τοποθεσία

σε στένωμα του ποταμού, όπου ξυλογέφυρο φτιαγμένο με πλεγμένες
βέργες κουμαριάς", Αίάσα των Κολλαίων "τοποθεσία σε στένωμα του
ποταμού όπου πρόχειρο ξυλογέφυρο με γρεντές πλατανίσιες και πλεγ
μένες

βέργες κουμαριάς σε παλούκια" και Αίάσα του Τζίάκα "πρόχειû

ρο ξυλογέφυρο με πλεγμένες βέργες" (Λάκκα Σούλι) .
1. Meyer, NS ϊΐ 38.
2. Meyer, ό. π. .
3. Malingudis , Studien

61, όπου και τοπν. της ίδιας ετυμολογικής αρχής από

το σλαβο'φωνο χώρο.
4. Μπόγκας

1 211, 2 145' γυα τη λιάσα "κρεμαστή' γέφυρα" και την κατασκευή

της βλ. π.Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία" HE 19(1970) 460.
5. Milkosich 167' Berneker 712' Βουλγαροελλ. Λεξ. 511.
6. Χριστοφορίδης 182.
7. Papahagi 733.
8. Μαρκο'πουλος 452-453.
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Aima, η

( zd lipa' Βιτσ.-Μπάγ. -Νεγ.) - Aûreg οι (sts Ιί'ρίδ'Στ.)

Τοποθεσία στη θέση Βουνό,όπου υπάρχει μια μεγάλη φλαμου
ριά (Βίτσ.)' τοποθεσία στην περιοχή Πάδες, ΒΑ της Μπάγιας, στα
σύνορα με το χωριό Νεγάδες. Τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχαν φλα
μουριές, απ'τις οποίες σήμερα μόνο οι κορμόί απομένουν (Ετ.).
Το τοπν. φυτών, από το Ηπειρωτ. προσηγ. λίπα, η "το αλλαχού φλαμούρι, η φιλύρα" HL αυτό από το σλαβ. lipa "η φλαμου2
3
ρια " . Από τα σλαβ. η λ. ως προσηγ. στα αλβ. lipe-a
και στα
αρομ. lxpa .
5
Η λ.ως τοπν. στην Ολυμπία και στη Δωρίδα,Ευρυτανία και Γορ. 6
τυνια .
( zd lütsa* Καλ.-Λεσν.-Μπ.-Νεγ.-Ντρ.- Τσερβ.)-

Λούτσα, η

(sts lutsis " Δρ.-Λ-Σόπ.-Π.Σ. ) .

Αούτσβε, ÖL

Τοποθεσίες που οφείλουν το όνομα τους σε φυσικές (τις πε
ρισσότερες φορές) κοιλότητες του εδάφους, όπου μαζεύεται νερό
για το πότισμα των ζώων. Για το τοπν. από την Καλοτά που βρί
σκεται σε εκτεταμένο οροπέδιο πάνω στο Μιτσικέλι, υπάρχει πα
ράδοση σύμφωνα με την οποία οι τσοπάνηδες της περιοχής έρριξαν
πολύ μαλλί μέσα στη λούτσα, επειδή ρουφούσε το νερό
η γή
και χανόταν. Έτσι τώρα η λούτσα δε χάνει καθόλου νερό.
7
Το τοπν. από το κοινό NE λούτσα,η ( < σλαβ. luäa "τέλμα,
βάλτος").Η λ. ως προσηγ. και στα αλβ. με τους τύπους lucë-a και
ρ

llucë-a "η λάσπη, το ακάθαρτο νερό" .
1. Μπο'γκας 1 2 1 7 .
2. Berneker
3. Γκίνης
4. Papahagi

723.
231.
742.

5 . Georgacas-McDonald
6 . Κο'λυας

182.

134.

7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
8. Γχίνης 233, 237' σύμφωνα με τον
χονται

Haarmann (σ.75) οι αλβαν. λε'ξειε

απο' το λατ. επίθ. luteus-a-um

"πηλώδης".

προέρ
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Μούζγκα, η ( st muzga Τρεβ.-Λεσν. ) - Μούζγιιε5, οι ( sts muzg'is
Αρτσ. )
Τοποθεσία με υγρό και αργιλλώδες χώμα. Η λ.ως ττροσηγορ. χρη
σιμοποιείται στην Αρτσίστα με τη σημασία "λάσπη, βαλτότοπος".
Το τοπν. από το ζαγορ. uoiiCyica κι αυτό από το σλαβ.muzga
"λάσπη, έλος" (ρωσ. muzga"αποξηραμένη λίμνη, υγρό βαθύπεδο",
σερβοκρ. muzga "υγρός τόπος" κλπ. . Από τα σλαβ. η λ. επίσης
2
στα αρομ. muzga "λάσπη, κόλλα" και στα αλβ. musgë-a "βαλτότο„3
πος .
Η λ. συχνή ως τοπν. στο σλαβόφωνο χώρο: ρωσ. Muzga, Muzgi
Krivye ,πoλ.Muzgi, Muzgawa,.O~Aoß.Muzga, Muzge, Muzgalca , σερβοκρ.
Muzge, Muzga και στον ελληνόφωνο χώρο τα: Μούσγα "ονομασία οι
κισμού" (Λακεδ. ), Μούσγα,n (Πελοπ.-22 φορές), Μούσγες, OL "ονομα
σία χωριού" Βόλ.), Μοόσγεε, OL (Πελοπ.) και Μούεγα-ι-μά6ι,
4
Μούεγα-ί-βόγκλί (Πελοπ.) .
Μουρτζίνος, ο

( stun murdzinu* Βιτσ.)

Ονομασία περιοχής όπου δεσπόζει μεγάλο δέντρο σαν κυπαρίσσι
αλλά με πιο σκούρο χρώμα.
Το τοπ . φυτών, από το Ηπειρωτ. μορτζίνος, ο "δένδρον μέγα
κυπαρισσοειδές" 5 το οποίο πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ .mtrcxna
"το πτώμα" είτε από το γεγονός ότι είναι το κατεξοχήν δέντρο
των νεκροταφείων είτε από το σκούρο, πένθιμο χρώμα του. Πβ. και
τοπν. Μουρτζύνα, η (στα 3.Αρ.).

1. Malingoudis, Studien
2. Papahagi

71-72.

845.

3. Χριστοφορίδης 222.
4. Λεξ. ΔΚΟΕ

261*

Georgacas- McDonald

5. Μπο'γκας 1

239.

6. Miklosich

190, 1. mer-1 (2).

200, 335.
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Μουτσιιαρα , η ( st mutSâra'
mutaâris' Αρ.-Ντο.).

Καβ. -Καμν. )- Μουτσιάρες; , ot (sts

Ονομασία τοποθεσιών στις οποίες από το φθινόπωρο μέχρι
αργά την άνοιξη αναβλύζει νερό. Εξαίρεση αποτελεί το τοπν. από
το Ντρεστενίκο που χαρακτηρίζει τοποθεσία όπου υπάρχει υγρα
σία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τόποι καλλιεργούνται κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Το τοπν. από το προσηγ. μουτσι.άρες, OL "αναβλύσεις υδά1

•?

των" κι αυτό από το βουλγ. mocar "βάλτος"" (και σερβ.πιοόαΓ
3
"υγρασία" moczara ). Από το βουλγ. και το αρομ. muéeara "βορ4
βορότοπος, βαλτόνερα" . Ολα πρέπει να αναχθούν στη σλαβ. ρί5
ζα *mok-"υγρός, βρεγμένος" . 0 πληθυντ. των ζαγορήσιων τοπν.
αναλογικά προς τους πληθυντικούς: χωράφια, κτήματα κλπ.
Η λ. συχνή ως τοπν. με τους τύπους: Μουτσάρα,η "όνομα
τοποθεσίας αναβρυζούσης ύδωρ αρκετόν" (Χουλιαράδες) , Μοτσά7
'
8
ρα,η "βαλτώδης έκτασις" (Αετομηλίτσα Κον. - Μελισσουργοί Άρτ.)
, 9
10
ΜοχΕώρα, η "ονομασία βουνού" (Τρικ.) , Μοτσιαρα (Πελόπόνν.) ,
11
12
Μουτσίαρα,η "ονομασία πηγής" (Φωκ., Πρεβ.
Πελόπόνν. )και
12
Μοοτσιαρες. (Πελοπονν.) · Βλ. και τοπν. Μουτσιάλα,-ες (στά
Ξ. Σ.) Μουτσιέλι,-La (στα Ξ.5.) και Μουτσίλα,ηι ( στα Ξ.Σ.) .
1. Vasmer 63' Malingoudis, Studien
2. Vasmer

69.

ό. π.

3. Miklosich

199.

4. Papahagi 826.
5. Miklosich 6. π '.Malingoudis, Studien, ο'.π.
6. Σούλη, Χουλιαραδες

235.

7. Στεργιοπούλου, Κονι,τσα ΗΧ 12 210.
8. Vasmer 59.
9. Vasmer

94.

10. Georgacas-McDonald

200.

11. Vasmer 117, 63.
1 2 . Georgacas-McDonald ο ' . π . .
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( zd bâbu " Σκ . )

Μπάμπω, η

Ονομασία σχετικά μικρής επίπεδης επιφάνειας σε ύψωμα, όπου
υπάρχει βράχος, που μοιάζει με γριά γυναίκα.
Το τοπν. από το NE μπάμπω,η "η γριά" κι αυτό από το σλαβ.
babo κλητ. του baba "γριά" . Στην Ήπειρο η λ. μπαμπού,η και με τη
σημασία "το ^ύλο στη φυλακή του υδρόμυλου, απάνω στο οποίο στηρίζε2
ται η φτερωτή" . Βλ. και τοπν. Μπάμπα,α στα S. Αρ.

Μπάρες,

οι

( sts bâris " Καβ.)

Επίπεδη σχεδόν επιφάνεια με υγρό έδαφος που βαλτώνει.
3
Το τοπν. από το κοινό NE μπάρα,η "το τέλμα" < σλαβ.bara
απ'όπου το αλβαν. befak "υγρός τόπος" και το αρομ. bara "ο βάλτος".,5.
Μπελούσι, το

(stil bilu§ * Στ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. απο το Ηπειρωτ. προσηγ. μπι,λούσι,α (τα), λ. με την
οποία στο χωριό ονομάζουν "είδος σταφύλιού με στρογγυλή άσπρη
ρώγα".
Την ίδια λ. χρησιμοποιούν επίσης στην Ήπειρο για να
δηλώσουν είδος άσπροκόκ,κινων πετροκέρασωυ" .

1. Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ε τ υ μ . Λ ε ξ . , σ τ η
2 . Μπόγκας

1

λ.

24-6.

3. Ανδρϋώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.' Meyer NS II 43' Miklosich 7.
4. Meyer, EW alb. Spr. 33.
5. Papahagi 256.
6. Μπογκαε 1 251.
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Το προσηγ. μπιλούσι,α προέρχεται από το σλαβ. bëlï> "λευκός"
2
και τη σλαβ. υποκορ. κατάλ.-uéb (θηλ.-uéa) . Της ίδιας ετυμο
3
λογικής αρχής είναι τα : αρομ. biluçû "ψάρι του γλυκού νερού"
τα αλβαν. belushke-a'^iôoç ψαριού σα σολωμός με χρώμα ασημί",
belush-i "ονομασία χαμόδεντρου"".
Ο Georqacas αναφέρει 4 φορές το τοπν.: Μπελούσι. (Αχαΐα,
Αιτωλικό, Ζάκυνθος, Ιθάκη) και επών. Μιιελούσης από το Σοφικό
Κορινθίας, αλλά δεν αποφαίνεται για το αν το τοπν. προέρχεται
κατευθείαν από τα σλαβικά ή από το επών. Μιιελούσης, ενώ ο Vasmer σχετίζει το τοπν. Μπελούσι (Ολυμπία) με το σλαβ.BeluëΕ>.
Mrttoxipid, η (zd biëtirVâ " Βιτσκ.) - Μηιστιριές, ot
biâtirYes ' Πάπ.- Κ.Σ.)

(sts

Ονομασία τοποθεσίας, κάτω απο τη θέση Γύφτικα Κουκούλια,
όπου υπάρχει σπηλιά (Βιτσκ.)'τοποθεσίες όπου μεγάλες σπηλιές
(Πάπ. - Κ.Σ . ) .
Τα τοπν. προέρχονται από το Ηπειρωτ. μπιστιριά, η "η σπη7
8
λιά"
κι αυτό από το βουλγ. neiìiepa
"η σπηλιά, το άντρον"
.
9
(πβ. και το Ηπειρωτ. μπιστυριι , μπουάτtρτι, ) μπιστή, μπιστούρα
με την ανάπτυξη ενός i αναλογικά προς τα πολλά σε -ιά της
ελληνικής. Από το ελλην. μπυστιριά το αρομ. piçtireaua (και
όχι αντίστροφα, όπως υποστηρίζει ο Μπόγκας) αφού τα σε -eauä
της αρομ. προέρχονται από
ελλην. δάνεια της σε -αά (ή από
λατ. δάνεια σε -ella) . Από τα βουλγ. η λ. και στα ρουμ.pesterà
"το σπήλαιο" 1 2. Βλ. και τοπν. Μπϋστερή,η (στα Ε.Ε.) και Μπιστούρα (στα Ε.Ε. ).
1. Miklosich 12' Berneker 55.
2. Weigand 44' Vasmer 308' Malingoüdis, Studien

39, σημ. 6 , 44.

3. Papahagi 272.
4. Akademia e Shkencave, Fjalor
6. Vasmer 148.

296.

7. Μπόγκας 2 232.

8. Vasmer, REtf

II 352, στο λ. Π Θ Μ Ο ρ β ' Miklosich 244' Βουλγαροελλ. Λεξ.836.

9. Μπόγκας Ι 252.
10. Μπόγχας ο. π.
11. Κατσα'νης 158-160.
12. Κοτολοΰληε

124' Γχι'νης 50. 5. Georgacas McDonald

373.
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( st dobr' Τζ.)

Ντόμπρου, του

Ενν. η βρύση' η ονομασία της και της γύρο περιοχής από το
επών. κάποιου Ντόμπρου που χρηματοδότησε την κατασκευή της.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών.Ντόμπρος;
Το επών. Νταμπροε ατιό το κοινό ΝΞ ντόμπρος "ο ειλικρινής".

Βλ.

και τοπν. Ντοβρά,η (στα S.S.).
Οβίρα, η

(stn uvira'

Βίτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας στη χαράδρα του Βίκου, όπου, σε βαθύ
κοίλωμα στην κοίτη του χειμάρρου που διατρέχει τη χαράδρα,μα
ζεύεται πολύ νερό που διατηρείται ακόμα και το καλοκαίρι.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ουβιΐρα,η "αι κατά
τόπους εις τους ποταμούς σχηματιζόμεναι εκτάσεις ύδατος //το
2
υπό τον καταρράκτην χειμάρρου κοίλωμα" , λ. που σύμορωνα με τον
Meyer J προέρχεται από το σλαβ. ovira "εμπόδιο, σταμάτημα".Νο
μίζω όμως πιθανότερη την προέλευση του Ηπειρωτ. προσηγ. από τα
Βουλγ. B H P J BHpfcT (πληθ. ΒΗροΒθκαι BHpa ) "το βαθύ μέρος του
4
ποταμού// λάκκος με νερό" (<αρχ. σλαβ. virïi "η συστροφή, ο στρό
βιλος"
. Η ύπαρξη του αρχικού ο- οφείλεται στην βουλγ. πρόθ.
ο "εις" η οποία θεωρήθηκε ως θεματικό φωνήεν της λ. BHp.
Οβίρας , της

(sts uviras ' Sort.)

Ενν. η ράχη, η οποία πήρε το όνομα της επειδή υψώνεται πά
νω από οβίρα (βλ. προηγούμενο
ροπόταμο.
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
2. Papahagi Μ-97.
3. Μπο'γχαε 1 279.
4. Meyer NS

II 49.

5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 106.
6. Miklosich 381,στο λ. ver-1.
7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 700.

τοπν.) που σχηματίζεται στον Ξη-
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Ojgopóe, ο

( stun uvuró' Βίτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας σε ύψωμα.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE o&opÓQ, ο

<o\aß.öbor

1

2

(καιβουλγ.obor "σταύλος" ), λ. που στην Ήπειρο έχει τις σημα
σίες "χώρος συνήθως πλακόστρωτος ή με καλντερίμι ανάμεσα στο
εσωτερικό σπίτι και την εξώθυρα, η αυλή^ ο μαντρότοιχος κάθε
σπιτιού/ η βοϊδόμαντρα"3 . Βλ. και τοπν. Οϋμπρός, ο (στα 3.Αρ.).
Πάδη, η ( zd baô'

Πετρ.) - Πάδες,οι

( sts pä5is " Μπάγ.)

Ονομασία συνοικισμού που βρίσκεται σε μέρος επίπεδο και χα
μηλό (Τετρ.)' δασωμένη περιοχή προς Α του χωριού που διασχίζεται
από μεγάλο ρέμα (Μπάγ.)
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. πάδη,η "επιφάνεια επί4
πέδη και ομαλή στη μέση κατωφέρειας" κι αυτό από το σλαβ. padt
5
"κατωφερικός τόπος" απ'όπου και τα αρομ. pade (ουσί "το επίπεδο
μέρος" και pade (επίpp.) "κάτω χαμηλά" .
Η λ. συχνή στα τοπν. όπως : Γεφύρι Πάδη "επίπεδη τοποθεσία"
7
Πάδες, οι "τοποθεσία με αγρούς" (Φορτωσι Κατσανοχ.) Πάδες,οι
ο

"ομαλές εκτάσεις" (Κορύτιανη Κατσανοχ. ) Πάδε "ομαλή τοποθεσία"
9
(Παλιοσέλι Κονίτσης) , η Πάδη του Σιώτα "επίπεδη τοποθεσία" (Καλέντζι Ιωανν.) , Πάδη "επίπεδο χαμήλωμα" (Ασπροπόταμο)
και
Πάδες "ονομασία χωριού στην περιοχή της Κόνιτσας".
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ.
2. Miklosich 382, στο λ. ver - 2 .
3. Μπο'γκας 1 279.
4. Μπο'γκας 1 287.
5. Vasmer 46'βλ. και Malingoudis, Studien 90,λ. *PropadB .
6. Papahagi

940.

7. Λαζα'νη, Κατσανοχ. Ι

1063.

8. Λαζα'νη. ό.π. 868.
9. Στεργιοπουλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 151.
10. Λαζάνη, ο', ι. 673.
11. Χατζηγάχη, Ασιροπο'ταμο

152.
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Πλόσκενα, η (zd b l o ë k ' i n a " Φ ρ . ) - Π λ ό σ κ ε ν ε ς , o t ( s t s p l ó é k ' i n i s - Σ ί τ . )
Ονομασία της επάνω πλατείας του χωριού (Φρ.)* τοποθεσία
άγονη που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τριμμένου φλίσχη.
Τα τοπν. προέρχονται από τα ζαγορήσιο προσηγ. πλόσκινα,η
(και πλόσκα) με την οποία χαρακτηρίζεται η τριμμένη σε μικρές
φολίδες γαλαζόπετρα καθώς επίσης και το έδαφος που έχει παρό
μοια σύσταση. Το προσηγ. από το Ζαγόρι πρέπει να σχετιστεί με
το σλαβ. ploskï>n£,ploskbna (<σλαβ.ρ1θ3]«ί "πλατύς,επίπεδος" + τη
σλαβ. επιθετ. κατάλ.-&η·&, -Ena, -&no) . Πβ. επίσης plo£ëa "η
πλάκα, το πλάτυσμα" και το βουλγ. επίθ. nJloCBK, -cica, - C K O
"πλατύς, επίπεδος" . Βλ. και το τοπν. Πλόσκος, ο (στα Η.Σ.).
Πουλίάνα, η

(zd bul'âna"

Λ. - Λεσν.- Ντομπρ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχουν αμπέλια και λιβάδια με
λεφτοκαρυές (Λ.)*τοποθεσία με χορτολίβαδα όπου βρίσκεται και η
ομώνυμη πηγή (Λεσν.)" επίπεδη τοποθεσία με βοσκοτόπια (Ντομπρ.).
Κατά τον Malingoudis το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. δά2
νειο της ελληνικής πολΐ-dva κι αυτό από το σλαβ. poljana "λιβά
δι, οροπέδιο" (πβ. και σερβ. poljana,βουλγ. ροΐέιιβ,μικρορωσ.
poiana ρωσ.
ρο^αηακλπ,) 3 . Η λ. από τα σλαβ. δάνειο επίσης
4
στα ρουμ. poiana "το ξέφωτο" (απ'όπου και τα ρουμ. τοπν.Poiana
5
6
Poienärei, Poinelo κλπ. )και στα αρομ. puïeana "λιβάδι" .
1. Miklosich 251' Vasmer, REM II
2. Malingoudis, Studien
3. Miklosich

374' Βουλγαροελλ. Λεξ. 850.

86.

255.

4. Κοτολουλης

383.

5. Iordan, Topon. romîn. 415, 457, 542.
6. Papahagi

1027.
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Η λ. συχνή ως τοπν. στην Ελλάδα με τους τύπους: Μπολι,άνα "κορυ
φογραμμή στο Γαναδιό" (Κόνιτσα), "τοποθεσία στην Πυρσόγιαννη"
(Κόν.) "θέση στην Καστάνιανη" (Κ όν.) , "βουνό στο Μαλακάσα" Μπολι.ανή "όνομα χωριού"
(Μεσσηνία) , Πολιάνα "τοποθεσίες στο Κοτόρτσι, Αετοράχη και Χώσεψη" (Ιωάνν.), "βουνό στους Καλαρύτες"
(Ιωάνν.), Πολιάνα (Ελασσόνα, Αακο:>ν.), Γίολι,άνη (Πέλλα) Μπουλιά2
να "ομαλή καλλιεργήσιμη έκταση" (Γραμμένο Ιωάνν.) , τα περιφρα
στικά: Μεγάλη Πολιάνα, Μικρή Πολιάνα, Αμπολυτή Πολιάνα, Κάτω
TOoXncwa, Κούστα Πολιάνα κλπ. και τα σύνθετα Νεροπολιάνα, Βεροπολιάνα 3. πβ. επίσης τα αρομ. Πουλι,ανη μαρι και Πουλιανη
4
vtxa από τον Ασπροπόταμο .
ΡογχόζL, το
( stu rugóz" Βραδ.- Ντρ.)-Ρογκόζία, τα
rugòSa ' Μπάγ.).

(sta

Ονομασία περιοχών με πηγές, όπου ευδοκιμούν τα γνωστά στο
Ζαγόρι υδρόφιλα φυτά, τα ρογκόζια.
Το τοπν. είναι φυτών, από το Ηπειρωτ. ρουγκσζου, το"είδος
φυτού της λίμνης με το οποίο κατασκευάζουν ψάθες" κι αυτό από
το σλαβ. rogozs "το φυτό πάπυρος" (αρχ. βουλγ. rogozina σερβοκρ.
rogoz κλπ.) .Η λ. ως προσηγ. επίσης στα αλβ. rrogoz-χ''η ψάθα"
-ι
rogoz "typha latifolia ", rogos και rokoz "σκεπή από καλάμια"
αρομ.ατί^οζ, arugoz, και arugoçu, πκτοζ,ρουμ. rogoz,-uri "το
καλάμι", rogosos, -oasa "γεμάτος καλάμια", rogojinâ "η ψάθα" .
1. Vasmer 42, 47, 60, 96, 101, 164, 172, 200.
2. Μπέττη, Γραμμένο

691.

3. Malingoudis, Studien
4. Χατζπγάχη, Ασπροπόταμο
5. Μπόγκας 1
Mihäescu

86-87.
129.

328' Δ.Σαλαμάγχα, "Το νησί των Γιαννίνων." HE 8(1959) 678'
89.

6. Miklosich 280' Vasmer, REW

II

527.

7. Γκινης 367' Mayer, SOLav. Eiern. 32' Stadtmüller, Forschungen
8. Papahagi
9. Κοτολοΰλης

201, 214, 1045.
426.

146.
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πβ. από τον ελληνόφωνο χώρο τοπν. Ρίγκόζιο (Μελισσουργοί Άρτας), 1
2
Ρογόζι.νο "χωριό της Υπάτης" , Ρογόζι,νος "όνομα ποταμού στη Θεσ
σαλία", Ρεσύζι (Κάρυστος), Ρεγκό£ενα (Σπάρτη), Ρογόζι. (Λαγκαδάς),
3
το σύνθετο Ραγαζόβατος "ρυάκι" (Χαλκιδική) , και από το σλαβό
φωνο χώρο: βουλγ. Rogozen, Rogozina,oep0OKp.Rogoznica, Rogoza,
4
σλοβ. Rogoza
και πολ. Rogozno ,το αλβ. Rrogozhina στην πε5
6
ριοχή Peqini
και τα ρσυμ. Rägoaza, Rogoaza, Rogoza κλπ. .
Ροϋπα,

η

( st rupa '

I.)

Ονομασία δασωμένου υψώματος όπου υπάρχει
Το τοπν. προέρχεται
7
πή, η τρύπα"

βράχος με κοίλωμα.

από το Ηπειροοτ. προσηγ.

ρούπα,η "η ο»

κι αυτό από το σλαβ. rupa "τρυπά" (σερβοκρ. rupa

"λάκκος", σλοβ. rùpa "τρύπα στη γη, λούτσα", ρωσ. pyna

"η τρύπα

για πατάτα" κλπ.) .
Βλ. και τοπν. Ρούπα,η " ... εκ της υπαρχούσης

επί βράχου
9
οπής" και το περιφρ. η Ρούπα της Πίτσαι.νας (Κόνιτσα) .
Σελιό,

το

( stu silo " Δεμ. - Καπ. - Κουκ. - Στ. - Τσεπ.) -

ΣΕλιά, τα

( sta silâ"

Πέτρ. - Κ.Σ. - Π.Σ.)

Ονομασία μικρού συνοικισμού με λιγοστά σπίτια (Δεμ.) * επί
πεδο μέρος με εκκλησία, όπου υπολείμματα παλιού συνοικισμού
(Καπ.)' θέση

όπου μικρό παρεκκλήσι της Γέννησης της Θεοτόκου

1. Στεργιοπουλου, Συμβολή

127*

Vasmer 60.

2. Στασινόπουλος 26.
3. Vasmer 107,112,172,210,211.
4. Vasmer 107, 112, 172.
5. Seiner, Ergebnisse 97.
6. lordati, Topon. romîn. 97, 343.
7. Ρεμπε'λης 332

με το προσηγ. ρούπα πρέπει να σχετιστεί και το Ηπειρωτ. ρ.

ρουπώνω "κλείνω ρωγμή ξύλινου δοχείου ή σκεύους" (Μπο'γκαε 1 332) ".
8. Miklosich 283' Vasmer, REW

II 548

9. Στεργιοπουλου, Κονυτσα Η# 13

και 549, στο λ. POT .

170' Ρεμπε'λης 275.

- 482 -

και ομαλή έκταση με χωράφια (Κουκ.)' τοποθεσία όπου υπήρχε πα
λιός συνοικισμός* ακόμα και σήμερα στο όργωμα των χωραφιών βρί
σκουν θεμέλια τοίχων και κομμάτια πήλινων δοχείων(Πέτρ.) ' το
ποθεσία στην άκρη του χωριού (Κ.Σ.).
1
Κατά τον Georgakas τα παραπάνω τοπν. μπορούν να σχετι
στούν με τον τύπο σελλί, το (< σελλιΐον, υποκορ. του ουσ.σέλ
λα, η ), λ. με την οποία χαρακτηρίζονται μικρά διάσελα. Δε νο
μίζω όμως ως ορθή τη γνώμη του Georgakas αφού η παραπέρα εξέ
λιξη των υποκορ. σε -LOV είναι ή σε-ί ή σε -LO και ουδέποτε
και στους δύο τύπους. Έτσι π.χ. έχουμε: α) χωρίον > χωριό
(και όχι *χωρί) , προι,κί,ον >TIPOIKLÓ (και όχι *ΐΐροικί) , θηρίον
> θεριό (και όχι *θερί) κλπ. και β) παι.δίον >παιδί (και όχι
*TIKXIOLÓ) , δαδίον > δαδί (και όχι *6αοιό) κλπ.
Έτσι λοιπόν αφού από το υποκορ. σελλίον έχουμε παραπέρα
εξέλιξη σελλί δεν μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και τύπο σε
-id (*σελλιό) . ούτε αναλογικά προς τον τύπο σελλι,ά,τα (του ουσ.
σελλί , το) , μπορεί να προέλθει τύπος ενικού *σελλι.ό αφού η
αναλογία προς τον πληθ. δεν έδωσε *παιδι.ό (από πληθ. παιδιά) ,
*δαδιό (από το πληθ. δαδιά) κλπ.
Γι'αυτό το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το Ηπειρωτ. σε2
λιό,το "το περιβόλι, το αγρόκτημα που είναι κοντά στο σπίτι"
κι αυτό από το σλαβ. selo "αγρός" (πβ. και τα: αρχ. βουλγ.
selo "σκηνή, κατοικία//αγρός",βουλγ. selo "χωριό, κατοικία",
σερβοκρ. sèlo , "σλοβ. selo "οικόπεδο, κατοικία, περιοχή, αγρόκτήμα",ρωσ. cejïO "χωριό, εκκλησιαστική έκταση" κλπ. .
Βλ. και τοπν. Σελιό, το "τοποθεσία Ν του χωριού, όπου
παλιότερα ήταν συνοικισμός" (Ελληνικό Ιωανν.) , Ειλι,ό, το,
"τοπν. ανάμεσα στους συνοικισμούς Μιλιγγοί και Μανολιάσα" (Δωδ.),
"στα βοδώριανα" (Άρτα) καθώς και σε πολλά μέρη της Ηπείρου .

1. Georgakas, B e i t r ä g e I I
2 . Μπο'γχας 2

24-5.

3. Miklosich

289, λ. sed" Vasmer, REW

4. ΛαΓ,άνη, Κατσανοχ. Ill
5. Μπο'γχας

407.

1

342.

33.

II 606" Walde II 511.
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Σέρβες, οι (sts servis " Βί,τσ.)
Ονομασία τοποθεσίας στη θέση Βουνό με χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το Ηπειρωτ. προσηγ. σέμπιρα.,η
με μετάθεση του r και τροπή του b σε r ίσως από
επίδραση των λ. Σέρβος, Σέρβα. Ήδη σε πολλά μέρη χρησιμοποιεί2
ται η λ. σέρβος αντί της σέμπρας · Το προσηγ. σέμπρα,η είναι
μεταρρηματικό ουσ. από το ρ. σεμπρεύω (και Ρεσεμπρεϋω) ή σεμτιριάζω "συνεταιρίζομαι (μεταξύ γεωργών)" όπως και τα λατρεϋωλάτρα, νυστάζω-νύστα, κλπ. , κι αυτά από το κοινό NE σέμπροε,
3
ο "συνεταίρος του γεωργού" ( < σλαβ. sebrü) και την κατάλ.
-εύω η -ιάζω αντίστοιχα.
Απίθανη θεωρώ την ερμηνεία του Αμάντου (την οποία επαναλαμ4
βάνει ο Georgakas) για το χιακο τοπν. Σέρβα, σύμφωνα με την
οποία το τοπν. μπορεί να προέρχεται από το λατ. silva και!selva
με τροπή του συμφων. συμπλέγματος 1ν σε
Σόποτο, το

rv .

( stu àóputu' Βιτσκ. -Βραδ. -Κουκ. -Λιασκ. -Μπ.-Τζ.)

Ονομασία περιοχών όπου υπάρχουν πηγές.
5
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. σι,όποτο, το "η πηγή"
(βλ. και τα επίσης Ηπειρωτ. σοποτό, το "μικρή λακκούβα νερού//
αγρός μεγάλης εκτάσεως", σοίΐοτόε? ο " αγρός που με τη βροχή
γεμίζει νερό" και ρ. σοποτάει. "κελαρύζει το νερό, ακούγεται
κάποιος ελαφρός θόρυβος" κι αυτό από το σλαβ. sopofb "το μουρ1. Μπο'γκας 1 341-342.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
3. Ιω. Θωμοπούλου, "Βυζαντυνυσλα^κά." ΟΝΟΜΑΤΑ 2-3 (1954)
4. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 170'D·Georgacas
place- names from Italian loanwords."

"Italian place-names in Greece and
BzN

5. Murnu 41.
6. M a l i n g o u d i s , Studien

102'

23.

Μτιο'γκας 2 2 4 6 .

1 (1949)

154.
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μούρισμα του νερού που τρέχει // η πηγή" 1 απ'όπου και το αρομ.
soput2 και τα ρουμ. öopot, àoput, éipot

4
Η λ. συχνή ως τοπν. τόσο στην Ήπειρο 4 όσο και στην άλλη

Ελλάδα ' πβ. και επών. Σοποτός .

( st suvàla "πέτρ.)

Σουβάλα, η

Τοποθεσία με καταρράκτη που σχηματίζει δίνη.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σουβάλα,η "έλος" ως
7
ο
τοπν. ' μεσν. σουβάλα < σλαβ-suvala "έλος" . Κατά τον Meyer0
-9
το ελλην. δάνειο προέρχεται από το σλαβ. μόριο su και το ουσ.
valfc

"το κύμα" (<valiti, valjati,"στρέφω, κυλινδρώ")

ΣουμάκL , το

(stu ëmak'Άρτσ. ) -Σουμάκta,τα (sta âmâk'a "Μεσ.)

Δασωμένες περιοχές με το γνωστό στο Ζαγόρι δέντρο, το
σουμάκι.
Φυτών. τοπν. από το Ηπειρωτ. σουμάκι,το "δέντρο που μοι
άζει με τον κότινο και του οποίου ο φλοιός χρησιμοποιείται
στη βυρσοδεψία, γνωστό αε άλλα μέρη με το όνομα ρούδι"
κι
12
αυτό απο το βουλγ. BiyMaK
"ο θ α μ ν ο τ ο π ο ς "
( < σ λ α β . sumfc
"ο θ ό ρ υ β ο ς , το θ ρ ό ι σ μ α " " α π ' ό π ο υ κ α ι τ α Ηπειρωτ. σούμος, ο ,
; : · . " ο τ ε ρ ε ς λεττο',αέΌε^ε j νι,α τη λε'ξη και τα σ χ ε τ ι κ ά τ ο π ν . ατά τ ι ς σλα55ε.ο\ε; τ ε ; . ο , < έ ς Ξ«, ΓΤΟ'. Vic-lph

r - £ . r ( . : - : , ' " · ; . , Κόνιτσα ΗΧ
Malir.gcudis , Studien
Ζ;-XJ--JL-„-·'·•:

"i'-lcsic-.
"i.'l35i;h

34.

i*·

'· .

5".

332" V a s - e r , REW
2~~, z'c

Be _ \γ:ιρ^ε\"ί .
::i I r s i : -

1~3 .

vasr.er 5 2 ,52 ,"8 ,122 ,138 .

ζ.-.'

A . : C L J T - , Ξτυμ. Α ε ξ . , σ τ ::e;-er, NS "

13

4-43-453.

Λεξ.

III

33.

vel-2 .

1-5 2.

5-8- ïas~-er REW I I I

-35.
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σουμαλίζω, σούμαλα, τα) . Η ονομασία του δέντρου από το χαρα
κτηριστικό θρόισμα των ωύλλων του.
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής ε,ίναι το αλβ. sumak-u " Ρ° υ £
2
ο βυρσοδεψικός" και το τουρκ. somak και sumak "το βυρσοδεφικό σουμάκι"3 . Το τοπν. από την Αρτσίστα σε περιληπτικό
ενικό.
4
Πβ. και επών. Σομάκος (<τουρκ. somak) και Σουμακηε
(< σουμάκι).
Σουροβίτσια, τα ή Σουροβίτοεε,ot (sta suruvitäa ή sts surovitsis ' Ντρ.)
Τοποθεσία με χωροκρια.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. σουρουβίτσιά,τα "ξη5
ρά ξύλα όχι πολύ μικρά" κι αυτό από το βουλγαρ. cypOBHiïa
"το ραβδί, η μαγκούρα" . Ο τύπος στο θηλυκό γένος οφείλεται
ή σε επίδραση του κοινού NE βίτσα,η ή σε διατήρηση του γένους
του βουλγ. προσηγορικού.
Σταλοε, ο

(stu stàlu' Α.Μ.-Βίτσ.-ΔΟλ.-Ι. - Κουκ.-Ντ .-Π.Σ . ) .

Τοποθεσίες με ψηλά δέντρα όπου ξεκουράζονται το μεσημέρι
(σταλίζουν) ιδιαίτερα τα αιγοπρόβατα.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σταλοε,ο(πβ. και τύ
πο σταλός κι αυτό από το σλαβ. stolï>
"χο κάθισμα με τροπή
7
του σλαβ. ο σε ελλην. α . Η λ. είναι ένα από τα πρωιμότερα

1. Μπογχας 1 357.
2. Γχίυης 387.
3. Steuerwald 839' Heuser-Çevket 570.
4. Μπι'ρης 201.
5. Μπόγχας 1 358.
6. Βουλγαροελλ. Λεξ. 1302.
7. Miklosich 320, στο λ. stel-' Malingoudis, Studien 134.

- 486 σλαβικά δάνεια της ελλην. γλώσσας . Πβ. και το Ησυχιανό στάλη'
ταμείον κτηνών, ο σταλόε και το ιταλ.stallo (του 13. αι.)
"βάθρο , στασίδι" (< μεταρρ. ουσ. του ρ. stallare) που όπως το
ελλ. ίστημι, το γερμ. stellen κλπ. ανάγονται σε μια ΙΕ ρίζα
sta : sta .
Στάνες, OL ( sts Stanis * Βραδ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχαν καταλύματα για ζώα και τυροκομείο.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE στάνη,η "το ποιμνιοστάσιο, η μάντρα, κι αυτό από το σλαβ. stani» (για την ΙΕ ρίζα
sta -.sta βλ. προηγούμενο τοπν.) "τόπος εγκατάστασης" και ως
κτηνοτροφικός όρος "στάβλος, μάντρα".Το σλαβ. δάνειο της ελλην.
γλώσσας από τη β'σημασία . Πολυάριθμα τα σχετικά τοπν. τόσο
στον ελληνόφωνο όσο και στο σλαβόφωνο χώρο .Βλ. και τοπν. Στΐνα, α ( στα Ξ. Αρ.).
Τζαντίλα, η

( st d*adila ' Στ.)

Ονομασία υψώματος από το σχήμα του.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τσαντίλα,η "η σακκούλα που στραγγίζουν το τυρί" («'σλαβ. cedilo και βουλγ.cedilo
7
"σακκος για χλωρό τυρί" ) .
Πβ. και τοπν. στου Τσαντίλη το μύλο από επών. Τσαντίλης
στην Ολυμπία .
1. Maligoudis, Studien 106.
2. Hesychius Alexandrinus Lexicon, ed. M. Schmidt IV 71.
3. Battisti-Alessio 3615.
i+. J. Pokorny,Indogermanisches etymologisches Wörterbuch 1004.
5. Miklosich 319, λ. sta-2" Meyer NS II 59' Malingoudis, Studien 103.
6. Malingoudis ό.π.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Weigand 25.
8. Georgacas-McDonald 270.
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Τσοΰρλα,η

( st tsurla " Τσερβ.)

Τοποθεσία όπου υπάρχει οξυκόρυφος βράχος.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. τσούρλα,η "ο εξωτε
ρικός τρούλλος τζαμιού, η σούρλα" και μετφ. "απότομο ψηλό
κτήριο χωρίς ανάλογες διαστάσεις" ην. αυτό από το σλαβ.surla
2
3
"προβοσκίδα//φλογέρα"
(πβ. και επφν. Σουρλας) με τροπή του
4
σ σε τσ κατά το securis τσεκούρι, σόγχος-τσόχος κλπ. Από
τα σλαβ. η λ. και στα αρομ. με τον τύπο surlä "μουσικό όργανο
5
το κλαρίνο"

1. Μπογκας 1 406.
2. Miklosich 329, στο λ. sumia, οπού οι σλαβ. λέξεις αποδίδονται στο τουρκ.
zuma.
3. Τριανταφυλλίδης 8.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. στη λ. τσ.
5. Papahagi 1137.
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2.14

ΑΡΟΜΟΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Γκουμάνια, η

( zd gumân'a* Πάπ.)

Τοποθεσία με βοσκές χαμηλότερα από τη θέση Τεύχος.
Το τοπν. από τα προσηγ. γκουμάνια, τα "τα υμενόπτερα βό
μβοι (βόμβος των λίθων και βόμβος ο χερσαίος") ή γκουμ(τι}άVLtx, τα , λέξη που δηλώνει στο Ζαγόρι μεγάλα έντομα κίτρινου
και καφέ χρώματος,των οποίων τα τσιμπήματα είναι πολλές φορές
θανατηφόρα για ανθρώπους και ζώα. Πβ. και από το Πωγώνι (Κάτω
Μερόπη) όπου με το προσηγ. goouaviapa, η δηλώνεται "η βαλανι
διά ή η γκορτζιά ή άλλο δέντρο εις το οποίο εφώλιαζαν gouuavaioi
2
η άλλως λεγόμενοι gouyavLa"
Όλα τα παραπάνω πρέπει να σχετιστούν με το αρομ. cumban,
-nä "ο κηφήνας" .
Η αλλαγή του γένους στο τοπν. του Ζαγορίου αναλογικά προς
τα: πλαγιά, ράχη, βοσκή κλπ.
Γκουργκουλι, το

( s tu gurgul' "Γρεβ.-Δόλ.- stu 9ατ9ύ1υ"Σκ.)

Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι Βάρδα με μεγάλες στρογγυλές
πέτρες (Γρεβ.) ' ονομασία υψώματος όπου κατά διαστήματα φαίνον
ται μεγάλες στρόγγυλες πέτρες'στη θέση υπήρχαν και χωράφια με
αποκλειστική καλλιέργεια πατάτας (Δόλ.)' πετρώδες έδαφος με
στρογγυλές πέτρες (Σκ.).
Το τοπν. προέρχεται από το ουσ. γκουργκουλι., το, λέξη
που χρησιμοποιούν στο Ζαγόρι για να δηλώσουν κάθε στρογγυλό
πράγμα και η οποία προέρχεται από το αρομ. gurguliu (πληθ.
4
gurgulë και gurgull) "στρογγυλή πέτρα//μαστός//λαιμός στάμνας"
1. ΗΧ 20-21 ( 1 9 7 6 - 7 7 ) 4-98.
2 . Παπαχαρύση, Πωγώνιυ 3 9 .
3. Papahagi

404.

4·. P a p a h a g i

604.
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(< λατ. gurgulio "ο λαιμός" ). Της ίδιας ετυμολογικής αρχής
είναι και το ρουμ. ουσ. gurgui "σωλήνας νερού" απ' όπου και τα
2
ρουμ. τοπν. Gurguiatul, Gurguiul, Gurguieta κλπ. .
Από το ζαγορήσιο προσηγ. και τα επών. Γκουργκούλης και
3
Γουργούλης .
Καμπίτσια, τα

(sta kambitsa" Μαν.)

Τόπος που είναι γεμάτος από μικρά μανιτάρια που στο χωριό
είναι γνωστά με το όνομα kambitëa (= καμπίτσια) .
Το τοπν. από το προσηγ. καμπίτσι,α, τα κι αυτό από το αρομ.
^
~
5
capila "μικρή θημωνιά χόρτου" , υποκορ. του αρομ. copä "θημωνιά"
(< βουλγ. kopa "σωρός, θημωνιά") με παρετυμολογ. επίδραση της
λ. κάμπος. Της ίδιας ετυμολ. αρχής και το αλβ. προσηγ. kapicë-a
7
"ο άσπρος σκούφος, το φέσι//δεμάτι σιταριού" .
Καταφΰκά
( katafikä* Αεσν.)
Ονομασία υψώματος με γκρεμό από τη μια μεριά.
Από το ελλην. καταφύγι με τροπή του γ > k στα αρομούνικα
ο

(πβ. γάγγραινα > αρομ. cangrenä, κάτεργον > αρομ. catric κλπ.)
^9
και απόδοση του ελλ. -ι >αρομ. a .
10 '
Το τοπν. με τον τύπο Καταφυκι συναντιέται στην Αναβησσο

1. Meyer-Lübke, αριθμ. 3922.
2. lordati, Topon. romîn. 30.
3. ΟΤΕ Αθ. ' OTE Θεσσ.
4·. Αλλα ονόματα μανιταριών: k u k h é l i s Οκοχχυνελεζ), v a s l u m a n i t a r a (= βασιλομαν ί τ α ρ α ) , b a l u m a n i t a r a ( =μτιαλωμανίταρα), k a t s p é r ô i k i s (= κατσιπέρδιχες)
5. Papahagi 340.
6. Papahagi 380.
7. Γκίνης 184.
8. Κατσάνης 105.
9. Κατσάνης 53.
ΙΟ.Σαρρη, Αττική 128.

κλπ.
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και 6ύο φορές στο Ασπροπόταμο, όπου χαρακτηρίζει "πετροράχη με
ελάτια" και "μεγάλο βράχο με σπηλιές" .
( kupatéâru* Λ.)

Κουπατσtάρου

Τοποθεσία με σιταροχώραφα και μικρά δέντρα απ' όπου κόβουν
"κλαρί" για τα ζώα.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από επών. Κουπατσι,άρος
(πβ. επών. Κοπάτσης, Κοπατσάρης, Κουπασάρης, Κουπασάρας, Κουπατσιάρης)'2 < ελλην. προσηγ. κουπατσ'όρη'ς "άνθρωπος κακοντυμένος,
αμόρφωτος, όπως αυτός που κόφτει ξύλα" (πβ. και το Ηπειρωτ.
κοπάτσε "το κοντόξυλο και μεταφορικά ο ξυλοδαρμός"'*) κι αυτά από
το αρομ. cupäöear "ο ξυλοκόπος" -> ( < αρομ. cupaòiù "το ξύλο, το
δέντρο, η βαλανιδιά"^). Με το όνομα Cupäöear οι Αρομούνοι απο
καλούσαν τους κατοίκους των περισσότερων χωριών ανατολικά της
Αβδέλας, των οποίων τα ρούχα ήταν σχεδόν ίδια με των Αρομούνων
και τους οποίους θεωρούν ως αρχαίους εξελληνισμένους Αρομούνους·
στα δάση τους από βαλανιδιές (cupaóe) δούλευαν οι ίδιοι και απ'
•

ι

7

αυτο το όνομα τους . Πβ. και τα αλβ. cupac-i "το κλειδοπινακο,
Q

ξύλινη γαβάθα με καπάκι" και kopaçe "ο ξυλοκόπος" .
Όλα όμως προέρχονται από το σλαβ. p. kopati " σκάβω "®,
*kopaö& "αυτός που σκάβει"" πβ. και τα τοπν. Köpacka Reka, KopaÖ(b),
Kopaó1?
1.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 57.

2 . ΟΤΕ Αθ.
3 . Χ. Γεωργίου, Το γλωσσυκό ι,δίωμα Γέρμα Καστορυάε, Θεσσαλονίκη 1962 102.
ι+ . Μπο'γκας 2 2 2 1 .
5 . Papahagi Μ-10.
6 . Papahagi 409.
7 . Papahagi 410.
8 . Γκίνης 218' Χριστοφορίδης 162.
9 . Miklosich 128, λ. kop -1' Vasmer, REW I 618.
10 . Duridanov 58-59.
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( st kurnuta" Λεσν.)

Κουρνούτα, του

Ονομασία υψώματος από το επών. του μεγάλου γεωργοκτηνοτρόφου Κουρνούτα που είχε το σπίτι του εκεί.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουρνούτας

(πβ. και επών.

Κορνούτος, Κουρνούτος)^ κι αυτό από το αρομ. cornut, -ta "κερασφόρος" ( <λατ. cornutus "το ί δ ι ο " ) 2 . Πβ.

το αλβ. kërrutë-a

"τετράποδο με κέρατα γυρισμένα πίσω από το κεφάλι
πειρωτ. κρούτα

και τα

Η-

"προβατίνα με κέρατα", κερνούτα "το ίδιο", κου-

ρούτα "η προβατίνα που έχει μικρά κέρατα" .
Κουσόρια, τα

(sta kuèórv'a" Ντ.-Ντρ.)

Ονομασία δασωμένου υψώματος με γυμνή κορυφή (Ντ.)" δάσος με
ταξύ Ντριστενίκου και Ιτέας (Ντρ.).
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Κουσιόρης5 χι, αυτό από τα
προσηγ. κουσιόρα, η "η κόφα, η καλάθα" (Κόνιτσα), κουσιόρα, (η),
πληθ. κουσιόρης, "κοφίνι πλεχτό με βέργες' με τις κουσιόρες οι
γεωργοί κουβαλούν σταφύλια, κοπριά κλπ." 6 και κουσιόρα, η "πρωτό
γονη κυψέλη"7. Τα παραπάνω προσηγορικά πρέπει να σχετιστούν με
τα αρομ. cuçor

ή

cuçore (πληθ.

cuçoare ή

cuçori) "κάνίστρο//

κυψέλη"'8. Βλ. και τοπν. Κουσόρι, λα στα S .Αρ.). Ο πληθυντικός
του τοπν. αναλογικά προς τα:κτήματα, χωράφια κλπ.

.χ. ΟΤΕ Αθ.
2. Papahagi 419.
3. Γκινηε 194.
H. ΜποΎχας 1 202, 2 140, 220.
5· ΟΤΕ Αθ.
6· Χ. Γεωργίου, Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1962, 104.
7. Κ. Σπανού, "Τα νεοελληνικά επώνυμα στη Δεσκάτη." Μακεδόνικα 12 (1972) 12É
8. Papahagi 423.
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( sta kriäkura* Πάπ.)

Κριάκουρα, τα

Ονομασία τοποθεσίας στο Μικρό Πάπιγκο, απόκρημνης με μεγά
λους βράχους.
Το τοπν. από το προσηγ. κρι,άκουρου, το "βράχος, κατηφορικό
μέρος" (Μακεδ.)" πβ. και επίθ. κριάκουρη "η απρόσιτη" σε μοιρολό
ι
-·
για από το Βελβεντό . Τα παραπάνω από τον πληθυντικό creacuri
του αρομ. ουδ. ουσ. creac "η πλαγιά, το απόκρημνο μέρος"2 . Κατά
3
τον Pascu το αρομ. προσηγ. προέρχεται απο τον τύπο *σΓασ<θρακ.
*(s)karkun < sker-, απ' όπου τα αλβ. karpä "βράχος" και §krep
4
"βράχος, γκρεμός". Κατά τον Papahagi η λ. προέρχεται από το
βουλγ. krakü "το πόδι", σημασία που υπάρχει και στο αρομ. προση5
γορικο. Η λ. ως προσηγ. συναντιέται επίσης στην Ηπειρο με τον
τύπο κράκουρα, τα "οι ακρώρειες" .
Η λ. και ως τοπν. με τους τύπους Κριάκουρο "βραχώδικη κορυ7
φή επί του βουνού Κορέτου" και Κρέκουρα, τα "τοποθεσία άγονος
ο

και θαμνώδης" .
Αιάρου ( läru* Λ.)
Ονομασία επίπεδης περιοχής με βοσκοτόπια και χωράφια.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το επών. Αίάρος (πβ. και Λιαρό9
πουλος, Λιαράκος, Λιαρομάτης) κι αυτό από το Ηπειρωτ. λιάρους,ο
1. Murnu 30.
2. Papahagi 384.
3. Pascu, Rum. Elem. 41.
4. Papahagi, d.π.
5. Η ετυμολόγηση του προσηγορικού «ράκουρα <τουρκ. cara-courou "μέλας δρυμός"
απο τον Φιλη'ντα (Γλωσσογν. Ι 93) δε νομίζω πως είναι σωστή.
6. Μπο'γχας 1 198, όπου παρατίθεται η ετυμολογία του Φάβη (χωρίς παραπομπή' )
από τα: άκρα + όρη.
7. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία
8. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 671.
9. Τριανταφυλλίδης 62.

της Λα'χχας Σουλίου." HE 25 (1976) 49.
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"ο σταχτόχρους με στίγματα"
αρομ. lear, ïeâra "ποικιλόχρω
μος, ιδιαίτερα για πρόβατα, κατσίκια, άλογα, σκυλιά" (πβ. και
2
learä "κάππα από κατσικίσιο μαλλί")
αλβ. lare "ποικιλόχρωμος, κατάστικτος" . Πβ. επίσης και τα δάνεια στην Ήπειρο: Xuxρα, η "κάππα με σταχτί σκούρο χρώμα", λιάρα, η "η παρδαλή
προβατίνα" και λάρα, η "η γίδα που έχει καφέ στίγματα" , όπως
5
και το κυριώνυμο τοπν. Λιάρου τα Πλατάνια στην Πελοπόννησο .
Μαντάνια, τα

(staraandâria*Δεσν. - Σ τ . -Φρ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής, όπου υπήρχαν νεροτριβές (Αεσν.)* τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε μύλος και νεροτριβές (Στ.)' θέση με χωράφια κοντά στο ποτάμι, όπου ερεί
πια μύλου (Φρ.).
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μαναάνια, τα "ξύλα με τα οποία
χτυπούν στη νεροτριβή τα μάλλινα υφάσματα/" ο μύλος που είναι
εφοδιασμένος με τέτοια ξύλα" κι αυτό από το αρομ. bätän'e,
7
πληθ. bätarii "το γναφείο" με αμοιβαία επίδραση των φθόγγων
b + t που τρέπονται σε m + d (αφομοίωση ηχηρότητας: t >d και
άνομο ίωση διάρκειας: b >m) . Κατά τον Papahagi (ό.π.) το αρομ.
προσηγ. προέρχεται από το λατ. battualia "η μάχη", ενώ κατά
ο
τον Meyer-Lübke και τον Murnu από το p. battuere "χτυπώ". Με
τα παραπάνω προσηγ. πρέπει να σχετιστούν και τα σλαβ. büdünl,
νεοσλαβ. bedenj "μεγάλο δοχείο, κάδος" .
1.
2.
3.
4.
5.

Μπόγχας 1 215.
Papahagi 758.
Γκίνης 224.
Μπόγχας, ό.π. και 2 145, 224.
Georgacas-McDonald 179.

6.

Μιιόγκαδ 1 2 2 6 , 2 1 4 8 .

7.

P a p a h a g i 266.

8.

Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ . 996" Murnu 3 4 .

9.

Miklosich 25.
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(st muta* Κουκ.) -Μούτσιου, τα Δέντρα του (sta
ôéndra t mute" Κ.Σ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε αμπέλι, ιδιοκτησία της οικογ. Μού
τσιου (Κουκ.)' θέση όπου χωράφι με βαλανιδιές* ιδιοκτησία κά
ποιου Μούτσιου. Οι απόγονοι της οικογ. είναι γνωστοί σήμερα
στο χωριό με το επών. Μουτσόπουλος (Κ.Σ.).
Το τοπν. από το χωριό Κουκούλι είναι κυριών, από το επών.
Μούτσιος, ενώ το τοπν. από τα Κάτω Σουδενά περιφραστικό από
το κοινό NE ουσ. δέντρο, το που στην Ήπειρο και στο Ζαγόρι
ιδιαίτερα έχει τη σημασία του κατεξοχήν δέντρου, της βαλανι
διάς, και το επών. Μούτσι,ος. Το επών. Μούτσιος προέρχεται από
τα Ηπειρωτ. μούτσους, ο "το μικρό παιδί, το γκαρσόνι στα χά
νια" και μούτσο, το "το αβάφτιστο παιδί" κι αυτά από το αρομ.
2
3
muoio "ο νέος" ( <λατ. mucceus "μυξώδης, βλεννώδης" ) . Η φω
νητική τόσο των προσηγ. όσο και των κυριών, τοπν. δε νομίζου
με ότι μας επιτρέπει τη συσχέτιση τους με το ιταλ. mozzo,όπου
ιταλ. ζζ=(αζ), λ. με την οποία σχετίζει τα επών. Μούτσος και
"
,
4
.
Μουτσοπουλος ο Σταμνοπουλος και την οποία υπονοεί ο Τριαντα5
φυλλίδης κατατάσσοντας το επών. Μούτσος στα επαγγελματικά
επώνυμα. Πβ. και το ταυτόσημο επών. Νέος, Νέου , όπως και το
τοπν. Καραμούτσου, του (στα Ξ.T.).

Μούτσιου, του

Μπάρτζια, τα

(sta bârdia" Γρεβ.-Λ.)

Ονομασίες τοποθεσιών με αμπέλια και χωράφια.
η
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπάρτζης (και Μπάρτσης)

1. Μπόγχας 1 243, 2 40 ' Κ. Οικονόμου, "Διορθώσεις και προσθήκες σταΤλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου* του Ευ. Μπόγκα." ΗΧ 23 (1981) 234.
2.

Papahagi 826.

3.

Meyer-Lübke, αριθμ. 5707.

4.

Σταμνόπουλος 38.

5.

Τριανταφυλλίδης 40, 93.

6.

ΟΤΕ Αθ.

7.

ΟΤΕ Αθ.
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κατά το σχήμα τ (ου) Μπάρτζ/η) >Μπάρτζ(ϊ) >Μπάρτζια, τα κατά
τους πληθ. αμπέλια, χωράφια κλπ. Το επών. Μπάρτζης
από τα
Ηπειρωτ. προσηγ. μπάρτζο, το "κατσίκι μαύρο με πρόσωπο κοκκι
νωπό", μπάρτζα, η "κατσίκα φαιού χρώματος" κι αυτά από το
2
αρομ. bardzu, -dzä "ο σταχτις" <αλβ. επιθ. barôi "άσπρος" με
3
τροπή του αλβαν. dh (ή δ) σε (d)z . Η λ. ως προσηγ. επίσης
στα σερβοκρ. barza "άσπρο πρόβατο" μέσω της αρομ. (ή της ρουμαν.), αφού το αλβ. dh στα δάνεια της σερβοκρ. από τα αλβανι
κά αποδίδεται με d .
Πβ. και τα κυριών, τοπν. Μπάρτζη, του, Μπάρτζι, το (Πελοπ.)
Μπάρτζι, το "ονομασία χωριού" (Ιωάνν.), Μπάρτζη, Στεφάνες του
5
(Κεως) Μπάρτζη, του (Κόρινθ.) .
Μπούνβς, οι

(sts bunis' Διασκ.)

Ονομασία τοποθεσίας σχεδόν γυμνής σήμερα, όπου οι παλιότε
ροι θυμούνται ότι υπήρχαν μουριές.
Το τοπν. καρπώνυμο από το Ηπειρωτ. μποόνα, η "το μούρο,
ο καρπός της συκαμιάς" κι αυτό μάλλον από το αρομ. επίθ. bun,
-nä "καλός, -ή" ( <λατ. bonus) που ως ουσιαστικό χαρακτήρισε
το ώριμο, το νόστιμο φρούτο. Έτσι π.χ. στην Ήπειρο με τη λ.
μπούνα δηλώνεται όχι μόνο ο καρπός της συκαμιάς,αλλά και το
"ώριμο αχλάδι" και "είδος μεγάλων αχλαδιών"" πβ. και ρ. μπου7
νιαζω "ωριμάζω καλά"
Η λ. ως τοπν. με τους τύπους: Μπούνα, η "ονομασία μεγάλου
δασωμένου υψώματος" (Πωγώνι), τα ρουμ. Buni, Bunila, Bunea Maο

re, Bunea Mica κλπ.

και το τοπν. Buna στην Ερζεγοβίνη

1. Μπογκας 1 248, 2 41 και 153.
2.

Papahagi 256.

3.

Pu§cariu 207.

4.

Popovic 590.

5.

Georgacas-McDonald 203' Μιιίρης 198' Θωμοπούλου, Κεως 118.

6.

Papahagi 295.

7.

Μπόγκαε 1 257.

8. lordan, Topon.romîn.109-110.

που
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- 1.
θεωρείται λατινικής αρχής
Νάνεε, ÖL

(sts nânis' Βραδ.)

Ονομασία περιοχής από την ύπαρξη στη θέση φυτών που είναι
γνωστά στο χωριό με το όνομα νάνες.
Το τοπν. φυτών, από το Ηπειρωτ. νάνες, οι "είδος πλατύφυλ2
λου φυτού που ο χυμός του είναι δηλητηριώδης" κι αυτό από το
3
αρομ. nana "είδος του φυτού σανίκουλα" ( <τουρκ. nane "ο δυό
σμος // η πιπερίτις μίνθη" ) . Κατατάσσω το τοπν. στα Ε.Αρ. γι
ατί το προσηγ. νάνες, οι έχει την ίδια σημασία με το αρομ. na
na και όχι με το τουρκ. προσηγορικό.
Η λ. συχνή ως τοπν. τόσο σε βλαχόφωνες όσο και σε ελληνό
φωνες περιοχές: Νάνα "βουνό στο χωριό Κόττορη", "ράχη στο χω
ριό Παλιοκαρυά", "ίσιωμα στο χωριό Γουδοβάσδα" από το Ασπροπόταμο", Νάνες, οι "τοποθεσία της Βούρπιανης", Νάνα "βρύση και
τοποθεσία"(στο
βλαχόφωνο Παλιοσέλι) και Νάνε, λα (στο επίσης
6
βλαχόφωνο Διστρατο) .
Νιάγκία, τα

(starîâg'a"Λιασκ.)

Ονομασία παλιού συνοικισμού. Σήμερα στη θέση υπάρχουν αμ
πέλια.

1.

Popovic 170.

2.

Μπο'γχας 2 234* HE 19 (1970) 714.

3.

Papahagi 849' για το φυτό σανίκουλα βλ. επίσης Καββάδα 3539 και Γεν
νάδιο 403, στο λ. Ιατρεία η ευρωπαϊκή.

4.

Heuser-§evket 457.

5.

Χατζηγάκη, Αστροπόταμο 124-125, οπού αναφέρεται ότι την Πεντηκοστή
κορίτσια και γυναίκες απο τα χωριά τραγουδώντας διάφορα λαϊκά τραγού
δια ανεβαίνουν στις ράχες για να μαζέψουν χόρτα νάνες τα οποία λιά
ζουν και το χειμώνα κάνουν πίτες. Είναι ένα τραγανό αγριολάχανο, η
πιο αγαπητή σαλάτα των τσομπάνηδων.

6.

Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 12 247.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Νιάγκος (πβ. και, τις παραλ
λαγές Νιάκος, Νιάκας, Νιάγκας ) Ht αυτό από το επών. Νιάκοε
2
με ανάπτυξη αλόγου ερρίνου . Το επών. Νιάκος προέρχεται από
το ουσ. νιάκα, τι "η δερμάτινη φορητή κούνια"3 κι αυτό από το
αρομ. rfeac "βρέφος" και συνεκδοχικά "η κούνια"< ελλην. νάκα,η
,4
με τροπή του ελλην. α σε αρομ. ea και ουρανωση του n σεη
5
Πβ. και τοπν. Νάκα, η (Κάρπαθος) . Βλ. και τοπν. Νιάκα
(στα Ξ.Αρ.).
Νιάγκου, του

(st nag" Ντρ.)

Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Νιάγκου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νυάγκος (βλ. προηγούμενο
τοπν. και τοπν. Νιάκα, η στα Η.Αρ.).
Νταβέλη, η Σπηλιά του

(st spl'a d davél" Λεσν.)

Ονομασία σπηλιάς που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο ο λήσταρ
χος Γ. Νταβέλης.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE σπηλιά, η και το επών.
Νταβέλης. Το επών. Νταβέλης προέρχεται από το αρομ. davelì
"όνομα που δίνεται σε ασπρόμαυρο σκύλο" . Κατά τον Τριανταφυλ7
λι'δη το επών. προέρχεται από χαρακτηρισμό ασπρόμαυρου ζώου
(ιδιαίτερα αλόγου). Βλ. και τοπν. Νταβελάτικο, το (στα Ε.Ε.).
Ρόκοτα, τα

(sta rókuta' Μπάγ.)

Άγονη και βραχώδης πλαγιά πάνω από το χωριό.
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Για την ανάπτυξη άλογου ερρίνου βλ.τοπν. Μανθιοΰ,του (σταΕ.Ε.) και σημ.6.
3. Κ. Σπανού, "Τα νεοελληνικά επώνυμα στη Δεσκάτη." Μακεδόνικα 12 (1972)
128' Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
4. Κατσάνης 36.
5. Μηνά, Συμβολή 47.
6. Papahagi 461.
7. Τριανταφυλλίδης 54.
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Το τοτιν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ρόκοτα, τα "τα κρημνώ
δη μέρη (Τσεπέλοβο)" KL αυτό από το αρομ. ουδ. ουσ. arocut
(πληθ. arocute) "το κατηφορικό μέρος, η χαράδρα" (και επίρρ.
2
arocuta "κουτρουβαλιστά" με αποβολή του αρχικού α- εξαιτίας
της συμπροφοράς με το άρθρο στον πληθυντικό.
Πβ. τοπν. Ροκοτό, το "επικλινής τοποθεσία ΒΔ του χωριού"
3
.
4
(Κωστήτσι Κατσανοχ.) και τα επών. Ρόκοτας και Ροκοτάκης .
Ροκότια, τα (sta rukót^a" Φρ.)
Ονομασία ομαλής επιφάνειας με χωράφια, όπου υπήρχαν ιδιο
κτησίες και της οικογ. Ροκότη.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το ετιών. Ροκότης
κατά το σχήμα: τ(ου) Ροκότ(η)> Ροκότ(ί), το και Ροκότια, τα
αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια κλπ. Το επών. Ροκότης από το
5
Ηπειρωτ. ρόκοτο, το ( <αρομ. arocut) και την κατάλ. -ης με κα
τέβασμα του τόνου .
Της ίδιας ετυμολ. αρχής και το επών. Ρογκότης (το επών.
υπάρχει στο βλαχόφωνο Γρεβενίτι) με τροπή του k σε g, τροπή
που είναι γνωστή τόσο στα αρομ. όσο και στα ελληνικά,1 · Βλ.και
τοπν. Ρόκοτα, τα (στα Ε.Αρ.).
Σαρμα,νίτσα, η

(st sarmanitsa' Φλ.)

Με το τοπν. ονομάζεται θέση κοντά στο ποτάμι που έχει σχή
μα κούνιας μωρού.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σαρμανίτσα, η (η λ.

1.

Μπο'γκας 1 329.

2.

P a p a h a g i 2 0 8 ' Κατσώνης 1 6 5 .

3.

Λαζάνη, Κατσανοχ. I I 262.

4.

ΟΤΕ Αθ.

5.

Μπο'γκας 1 329.

6.

Αντιχάρυσμα 202.

7.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. γκ' Κατσάνης 103.
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ήδη στον Du Cange με τον τύπο σαρμανιζα) κι αυτό απο το αρομ.
2
särmanicä "το λίκνο" .
Βλ. και τοπν. Σαρμανίτσα "ράχη με πεύκα και ελάτια" και.
"ράχη, βουνό σε σχήμα κούνιας" από το Ασπροπόταμο .
Σκρίκα, η

(st äkrika" Τσερβ.)

Τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Καλύβια όπου υπάρχουν σχισμέ
νοι ασβεστόλιθοι.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. σκρίκα, η (πβ.
4
και σκρίκια, η) "μεγάλη τρυπητή πέτρα" κι αυτό από το αρομ.
ς
-'
scircä "τόπος πετρώδης"" με τροπή του αρομ. "ΐ σε ελλ. i και
μετάθεση του r.
Το τοπν. συναντιέται επίσης και στην περιοχή της Κόνιτσας
όπου Σκρίκα, η "τοποθεσία εκ του ονόματος πορώδους λίθου τόπου
πετρώδους και αγόνου" (Καβάσιλα) και Σκρίκα, η "απότομον μέρος"
(Μεσαριά) όπως και με τους τύπους Σκρίκες, οι "τοπωνυμία συ
νήθης διδομένη εις μέρη πετρώδη ή βραχώδη απολήγοντά,εις αιχ7
μηράς κορυφάς και ρωγμάς μεταξύ αυτών" (Χουλιαράδες)
και
Σίικρίκες, οι "βραχώδης τοποθεσία που τελειώνει σε μυτερή κορυ8
'
φή" (Κωστήτσι) . Βλ. και τοπν. Σκΐρκα, α (στα Ξ.Αρ.).
Σπέρα, η (st spéra" Βραδ.)
Ονομασία μεγάλου βαράθρου.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. σπέρα, η "χάσμα γης,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du Cange, Gr. 1336.
Papahagi 1060.
Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 145.
Σουλη, Χουλιαράδεε 240" Μπόγχας 2 61.
Papahagi 1067.
Στεργιοπούλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 175.

7. Σουλης , ό.π.
8. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 262.
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βάραθρο" , λέΕη που κατά τον Meyer προέρχεται από το αλβ.
3
speie "βράχος, σπηλιά" . Η τροπή όμως του μεσοφωνηεντικού 1
σε r δεν είναι δυνατό να έγινε στα ελληνικά, όπου η παραπάνω
τροπή πραγματοποιείται μόνο στα συμφων. συμπλέγματα και μάλι
στα όταν προηγείται το 1. Γι'αυτό πιστεύουμε ότι η λ. σπέρα
4
προέρχεται από την αλβαν. shpellë-a "σπηλιά, άντρο, βράχος
όχι κατευθείαν, αλλά μέσω της αρομ. όπου η τροπή του μεσοφωι

5

νηεντικού 1 σε r είναι πολύ συχνή . Βλ. και τοπν. Νιβιάστας,
η Σπέρα της και Σταάρα, η (στα Ξ.Αρ.).
Στρούγκα, η

(st struga" Βίτσ. -Μεσ.)

Ονομασία περιοχών από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που
υπήρχαν άλλοτε εκεί.
Το τοπν. από το κοινό NE στρούγκα, η κι αυτό από το αρομ.
strungä · Από τα αρομ. η λ. στα αλβ. shtrungë και στις σλαβ.
Q

γλώσσες (σερβ. struga, σλοβακ. strunga, μικρορωσ. strunga) .
Στρούτζος, ο

(stun strudäu* Δόλ.-Δρ.-Ι.) — Στρούτζια, τα

(sta strûdâa" Νεγ.)
Με τη λέ£η στρούτζος είναι γνωστό στα παραπάνω χωριά ένα
είδος πουλιού, η τσίχλα, που λέγεται και τσαρτσάρα, η (Νεγ.
κι αλλού στο Ζαγόρι) και στρουτζιαρα, η (Ιτέα).
Τα τοπν. προέρχονται από το προσηγ. στρούτζος, ο κι αυτό

1.

Μπο'γχας 1 359, 2 181.

2.

Meyer, HS II 72.

3.

Με το αλβ. shpellë~a πρέπει να σχετιστούν τα Ηπειρωτ. σπέλα, η "ο βρά
χος, η μεγάλη πέτρα Mat δπέλα, n "ο μεγάλος βράχος, η σπηλιά" (Μπο'γκας, ο. π. ).

4.

Χριστοφοριδης 336' Τσέτσης 190.

5.

Νυκολαϊδου, Λεξ. μα'" Κατσάνης 111-112.

6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Papahagi 1126.

7.

Meyer, EW alb. Spr. 418.

8.

Miklosich 326.
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από το αρομ. αρσ. ουσ. strudzü (και με τους τύπους struÇu,
sturzu ή sturéfiu) "η τσίχλα" ( <λατ. turdus, απ'όπου και το
ρουμ. stürz ) .
Ο μεταπλασμός και η εκφορά του τοπν. από τους Νεγάδες ο
φείλεται σε αναλογία προς τον πληθ. πουλιά, τα.
Μάλλον εδώ πρέπει να ενταχθούν και τα τοπν. Στρούζα (Καλα3
μπάκα, Φωκίδα, Αρκαδία) που κατά τον Vasmer ανάγοντσα με επι
φύλαξη στον σλαβ. επιθετ. τύπο *Struzt>ja.
Τσόνη, του

(st tSon" Τζ.)

Ονομασία υψώματος από κάποιο μέλος της οικογ. Τσόνη, άγνω
στο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσόνης το οποίο προέρ
χεται από το προσηγ. τσόνι, το "το ωδικό πτηνό σπίνος" (και
4
στην Ήπειρο τσόν'ς, ο και τσόνα, η "το ίδιο") κι αυτό από
τα αρομ. öiona "το σπουργίτι" και óioniu "το αρσενικό σπουργί
τι" ( <αρομ. ôioniu "μικρό παραπονιάρικο ούρλιασμα" <αλβ. çonj
5
"σηκώνω, υψώνω") .
Τσόνία, τα

(sta teoria' Καμν.)

Περιοχή όπου έρχονταν και κάθονταν κοπαδιαστά μικρά που
λιά που είναι γνωστά στο χωριό με το όνομα τσόνια.
Ζωώνυμο τοπν. από το προσηγ. τσόνι, το (βλ. προηγ.
νύμιο) .
Τσούλια, τα

τοπω

(sta t|uïa" Κουκ.)

Ονομασία ευρύτερης περιοχής όπου υπήρχαν τα κτήματα
οικογένειας Τσούλη.

1.

Papahagi 1125, 1126, 1128.

2.

Meyer-Lübke, αρυθμ. 8999.

3.

Vasmer 97, 117, 158.

4.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Μπόγχας 1 407 και 2 69.

5.

Papahagi 440.

της
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Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσοόλης με μεταπλασμό
κατά το σχήμα: τ(ου) Τσούλ(η)> Τσούλ(ΐ), το και Τσούλυα, τα
αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Τσοό
λης από το επών. Τσούλος με αλλαγή της κατάληξης, κι αυτό α
πό το Ηπειρωτ. προσηγ. τσούλους, ο "αυτός που έχει μικρά αυτιά"
2
(πβ. και τσούλου, το "πρόβατο χωρίς αυτιά") . Τα Ηπειρωτ. προ
σηγορικά από το αρομ. óiul, -lä "δέντρο χωρίς κλάδους // άλογο
ή πρόβατο με μικρά αυτιά" .
Τσούνη, του

(st taut" Καβ.)

Ονομασία καρτεριού που βρισκόταν κοντά σε χωράφι της οικογ.
Τσούτη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσούτης το οποίο προ
έρχεται από το προσηγ. τσούτης, ο, λέ^η με την οποία ονομάζουν
τους Ηπειρώτες βαγενάδες και η οποία προέρχεται μάλλον από
το αρομ. ciut, -tä "αυτός που δεν έχει κέρατα / ο διάβολος" .
Τσούτου, του

(st taut" Τσερν.)

Περιοχή που οφείλει το όνομα της σε ιδιοκτησία κάποιου
που είχε το παρατσούκλι Τσούτος.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το τσούτης (βλ.
προηγούμενο τοπν.) με αλλαγή της κατάληξης.
Φατσιόρι, το

(stu fatéór" Ι.-Πέτρ.)

Ονομασία περιοχής στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των
χωριών Ιτέα και Πέτρα, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. φατάορ',το "το αβάφτι-

1.
2.
3.
4.
5.

ΟΤΕ Αθ.
Μπόγχας 1 405.
Papahagi 448.
Μπόγκας 1 406.
Papahagi 454.
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στο αγόρι, το βρέίρος"

(rtß. και ψατόόρου, η "το α^άφτιστο κο

ρίτσι", πατσιόρι., το "το παιδί" και κουτσόρ',το - κουτσόρου,η
2
"το αβάφτιστο αρσενικό" και "το αβάφτιστο θηλυκό") κι αυτό
από το αρομ. fióxor "το παιδί, ο γιος, το νεαρό άτομο" (<λατ.
3
fetus "παιδί" απ'όπου και ρουμ. fecïor) .

1. Μπάγκαε 1 412, 2 194.
2. Μπόγχας 1 197, 2 53.
3. Papahagi

547' Meyer-Lübke, αριθμ. 3273.
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2.15 ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αγκτέσία, τα

( st agtééa* Βραδ.)

Τοποθεσία χαμηλά κάτω στη χαράδρα του Βίκου όπου φύον
ται μικρά δέντρα που είναι γνωστά στο χωριό με το όνομα
αγκτέσια.
Πρόκειται για φυτώνυμο τοπν. από το προσηγορικό αγκτέσι,,
το που είναι αλβανικό δάνειο της ελληνικής και προέρχεται από
1
το αλβ. ajdes-ì με αφομοίωση ως προς τη διάρκεια (j - d > g - d ) .
Πρόκειται για το βοτανικό είδος laburnum ή κΰτισος που είναι
γνωστό στην Ελλάδα με τα λαϊκά ονόματα: σύννεφο, ορόγκος, πρατσίβα κλπ. 2.
Αρέντα, η ( sn arénda' I.)

3

Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. αρέντα, η

"η τρεχάλα"

1. Γκίνης 28.
2. Χελδράιχ-Μηλιαράκης 27' Γεννάδιος 552' Καββάδας 2240.
3. Για την ονομασία της περιοχη'ς σώζεται μέχρι σήμερα στην Ιτέα η παρακάτω
παράδοση: "Το σημερινό χωριό Ιτέα παλιότερα λεγόταν Λυόπη κι ακόμα παλιό
τερα Ντουχάνιστα. Στις 15 Αυγούστου πανηγύριζαν στη εκκλησία της Παναγιάς.
Την παραμονή της γιορτη'ς εμφανιζόταν ένα ελάφι που το έσφαζαν για το πανη
γύρι. Ωστόσο μια χρονιά δεν ήρθε την παραμονή', αλλά στις 15 Αυγούστου και
το έσφαξαν αμέσως. Από τότε σταμάτησε να έρχεται το ελάφι και αντί γι' αυ
τό έσφαζαν μια γελάδα, έθιμο που κράτησε μέχρι το 1940. Το κρέας της γελά
δας αυτη'ς το μαγείρευαν για τους πανηγυριώτες. Για να καλύψουν τα έξοδα
έκοβαν το 1/3 του κρέατος της γελάδας σε μερίδες και το πουλούσαν σ' όλο
το χωριό. Οι μερίδες αυτές ήταν γνωστές με το όνομα γΜουμπάνι,οι,(τοι).
Κάποτε στο παραπάνω πανηγύρι ήρθε και ένα τούρκικο απόσπασμα-μια κοσάδα,
όπως την έλεγαν- και αφού έφαγαν και ήπιαν άρχισαν να πειράζουν τις γυναί
κες των χωριανών, οι οποίοι, αφού συνεννοη'θηκαν μεταξύ τους, πη'γαν στα
σπίτια, πήραν όπλα και τους κυνήγησαν. Κατά τη συμπλοκή' σκότωσαν» και τον
αρχηγό του αποσπάσματος που λέγονταν Λιάπης και η'ταν Τουρκαλβανός κι έτσι
η Μτουχάνυστα μετωνομάστηκε σε Αιάπη. Από τους άνδρες του αποσπάσματος σώ
θηκαν λίγοι που για να γλυτώσουν έφυγαν τρέχοντας κι έτσι σήμερα η τοποθε
σία αυτή λέγεται Αρέντα, που είναι λέξη μάλλον αρβανίτικη. Μετά το γεγονός
αυτό οι Τούρκοι έστειλαν απόσπασμα που κατέστρεψε το χωριό".
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(πβ. και τα ζαγορήσια αρυντεύου "τρέχω" και αρι,ντάτος,ο

"ο

τρεχάτος")

και αυτό από το μεσν. ελλην. ρέντα, η "μέρος α2
γωνα, ιππόδρομος" με ανάπτυξη αρχικού α- στη συμπροφορα με
το αόρ. άρθρο μύα.
Αρχή της λ. ρέντα θεωρείται: 1) η λατινική λ. reda "εί3
δρς τετράτροχης άμαξας", λ. την οποία ο Τριανταφυλλίδης
θεωρεί ως κελτικής αρχής και 2) η σλαβ. reda, θηλ. του rçdï»
, 4
"τάξις, σειρά" απ' όπου και η σημασία "ιπποδρομία". Την ετυμολόγηση της λ. από τα σλαβικά πρρτείνει τόσο ο Meyer όσο
5
και ο Weigand .
Το γεγονός όμως ότι στη περιοχή αυτή τα αλβ. τοπν. έχουν
μεγάλη επίδοση, παράλληλα με τη μαρτυρία του πληροφορητή μου ότι
η λ. "είναι αρβανίτικη" με κάνει να υποθέσω ότι τόσο το προ
σηγορικό όσσ και το τοπν. έχουν την αρχή τους στο αλβ. rende
"το τρέξιμο, η ταχύτης" ( <σλαβ. reda) .
Το προσηγ. αρέντα, η
ώτιδα

και στο Ασπροπόταμο

ως τοπν. συναντιέται επίσης στη Φθι( "ονομασία μεγάλης ράχης"), όπου
Q

και υδρων. Αρέντας "παραπόταμος του Άσπρου" . Βλ. και τοπν.
Ρέντα, -ες στα Ε.Αλ.
1. Μπάγκας 1 61.
2. Georgacas, Places and other names, ZfΒ 4 48.
3. Μ. Τριανταφυλλίδη, Άπαντα 402, 434 (και σημ. 1), 470.
4. Για την αντιπροσώπευση της λ. στις σλαβ. και στις άλλες γλώσσες καθώς
και για την προε'λευση της βλ. Miklosich 276, Vasmer, REW 2 561
(λ. pqn; ) και Vasmer 187.
5. Meyer, NS II 53" Weigand 22.
6. Meyer, EW alb. Spr. 363.
7. Georgacas, d.n.
8. Χατζηγάκη, Ασκροπόταμο 94, 128.
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Γκίζα, το Παντούρι του ( stu padur t gì za" Λ.)
Ονομασία δασωμένης περιοχής όπου είχε αγροικία κάποιος
Γ Η ί ζας.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Γκΰζαε· Κατά τον
Τριανταφυλλίδη το επών. Γκ£ζας, προέρχεται από το αρομ.
giza . Κατά τη γνώμη μας το έπων. πρέπει να σχετιστεί με το
2
Ηπειρωτ. γκι,ζα, π "είδος μυζήθρας αποβουτυρωμένης τελείως
(<αλβ. gjizëa "η μυζήθρα" απ' όπου και το αρομ. ghizä ).Πβ.
5
επίσης και έπων. Γκυζάς που σύμφωνα με τον Μπόγκα προέρχεται
από το Ηπειρωτ. γκίζα, η. Η ετυμολόγηση του Μπόγκα όχι ορθή
κατά τη γνώμη μας. Το επών. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ.
ghizà "το πρόστιμο" .
Για τη λ. παντούρι βλ. σχετικό τοπν. από τη Λάιστα στα
Ξ. Αρ.
Γκόρτζιά, η (st gurdjiâ" Μπάγ.-Μπ.) - Γκορτζιές, οι (sts gurdaés"
Ντρ.-Πάπ. Πέτρ.)
Ονομασίες περιοχών με μιά η περισσότερες αγριοαχλαδιές
που αποτελούν το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τους.
Τα τοπν. από το Ηπειρωτ. γκουρτσι,ά, τ\ (Γιάνν.), λ. που
συναντιέται στην Ήπειρο και με τους τύπους γκορτσέα (Χιμάρα)
7
και γκορι.τσι.ά (Θεσπρ.) , κοινό NE γκοριτσι,ά, η. Ολα προέρχονQ

ται από το αλβ. goritse "αγριοαχλαδιά"

HL αυτό από το βουλγ.

1. Τρι,ανταφυλλΰδης 80.
2. Μπο'γκας 1 95.
3. Γκίνης 151.
4. Papahagi 615.
5. Μπόγκας 1 95.
6. Papahagi 515.
7. Ανδρι,ώτης, Ετυμ. Λεξ. , στη λ.' Μπογκας 1 97 και 2 83, 118.
8. Meyer NS II 65.

- 507 -

gornica "το ίδιο" με τη χαρακτηριστική για τα αλβ. τροπή
του m > r ή rr. Η λ. ως προσηγορική και στα αρομούνικα με
ο
τον τύπο gorÇu "το αχλάδι//η αχλαδιά" .
Γκόρτζιά, η Μεγάλη

( st miyâl gurd2â'K.E.)

Θέση όπου μεγάλη γκορτζιά στο χωράφι του Παν. Τζιόβα.
Γκοότση, του ( st güt£" Καβ.)
Ονομασία ενός από τα ωραιότερα δάση της περιοχής.
Κυριωνυμο τοπν. από το επών. Γκούτσης κι αυτό από το
4
Ηπειρωτ. προσηγορ. γκουτσι, το "ζώο όμοιο με τσακάλι" που
πρέπει να σχετιστεί με τα αλβ. guc-i "η λαιμαργία"5 , gute
"η άγρια γουρούνα" και gutäen "το γρύλλισμα" (ηχοποίηση) .
Πβ. επίσης και τα ταυτόσημα επών. Τσακάλης, Τσάκαλος κλπ.
Ζόνίως, τηε ( sts ζόηυβ'Βιτσκ.)
Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου.
ο

Το τοπν. είναι κυριωνυμο από το βαφτ. Ζόνιω

κι αυτό
9
από το Ηπειρωτ. ζόνια, η "η κυρά, η οικοδέσποινα" < αλβ.
zonjë-a "η κυρία" , σύμφωνα με τα πολλά θηλυκά βαφτιστικά
σε -ω (Δέσπω , Βασίλω, Διαμάντω κλπ.). Πβ. και το μητρωνυμι1. Vasmer, Schriften 926-7.
2. Papahagi 593.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Μπογχας 1 100.
5. Χριστοφορίδης 121.
6. Meyer, EW alb. Spr. 136.
7. Τριανταφυλλίδης 55,
8. Μπουτούρας 9 1 .
9. Μπο'γκας 2 21
10 Γ χ ί ν η ς

490.

101.
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κό επών. Ζώνιος και το κυριών, τοπν. στον Ζώνιου (Καλέντζι
2
Ιωανν.) . Κατά τη γνώμη μας δεν είναι σωστή η συσχέτιση του
θηλ. βαφτιστικού με το Ζωή που επιχειρε-ί ο Μπούτουρας (ό.π.)
Καλέσι, το

( stu kalés" Βραδ.)

3
Το τοπν. κυρίων, από το επών. Καλέσης με μεταπλασμό:
τ(ου) Καλέσ(η) >Kales(i) > το Καλέσι. Το επών. από το Ηπειρωτ.
4
καλέσης, ο "όνομα σκύλου ασπρόμαυρου" κι αυτό από το αλβ.
5
kalesh (< ka + lesh "μαλλί//μαλλιά") "ο μαλλιαρός" απ' όπου
το βουλγ. kalesü και το αρομ. calesu, -ce "άσπρο πρόβατο με
μαύρο μπάλωμα στο κεφάλι" .
7
Ο Μπίρης αναφέρει το επών. Καλέσης (="μαλλιαρός") ως αρ
βανίτικο και ο Georgacas τα τοπν. στης Καλέσαινας τη χούνη και
ο

kro kaléêi το οποίο κατατάσσει στα αρβανίτικα τοπν. . Η λ. ως
9
δάνειο στα σλαβ. σχηματίζει έπων. Kallesovski .
Καρβέλη, του

( st karvél' " Λεσν.)

Ενν. η βρύση" από το επών. της οικογ. Καρβέλη που έδωσε
χρήματα για την κατασκευή της βρύσης.
Κυριών, τοπν. από το επών. Καρβέλης
κι αυτό από το κοι-

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Λαζάνη, ΚαΤοανοχ; Σ
J . ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.

6 7 0

·

4 . Μπο'γχας 2 2 4 .
5. Camaj, Wortbildung 104, 138.
6. Papahagi 309.
7. MiüLpns 194.
8. Georgacas-McDonald

142, 317.

9. Β. Markov, "Fremde Einflüsse bei den mazedonischen Vor-und Familiennamen.
ZfB 6 (1968) 67.
10. Αντιχάρισμα 173' Τρυανταφυλλύδης 57.
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vó NE καρβέλι, το. Κατά τον Ανδριώτη

το κοινό NE προσηγ. προ

έρχεται από το μεσν. γαρβέλι,ν < ίσως ιταλ. caravella ή από τα
σλαβ. karvalj < *korvalj. Νομίζω όμως πως ο NE τύπος έρχεται
πλησιέστερα προς το αλβ. kravelë

"μικρό φωμί//φωμί στρατιωτών"

απ' όπου με μετάθεση του r :*karvel'e. Το αλβ. kravel'e από το σερβ.
2
kravalj
(βουλγ., αρχ. σλαβ. kravaj "είδος γλυκίσματος") . Η λ.
3
και στα αρομ. με τους τύπους carveâle, carvélë .
Κάτσες, οι ( sts kâtsis' Δρ.)
Λόψος όπου παλιότερα χωράφια και αμπέλια.
Το τοπν. φυτώνυμο από το προσηγ. κάτσα, η "το φυτόν τριχόνημα το βολβοκώδιον" ( Trichonema ή Romula Bulbocodium)
τό από το αλβ. kaç-e, kaçja

κι αυ

"το άγριο τριαντάφυλλο//ο κρόκος,

ιριδοειδές φυτό//κοχλικόν το φθινοπωρινόν" .
Κατσίκη, η ( sn gatsik' " Αρτσ.)
Ό ν ο μ α βρύσης που χτίστηκε με έξοδα της οικογ. Κατσίκη.
Το επών. Κατσίκης ατιό το κοινό NE κατσύκι< πιθανότερα από
το αλβ. kats

ή από το τουρκ. keçi "γίδα" . Κατά τον Τριανταφυλ7
λίδη το επών. ίσως από το τουρκ. kaçik "χαμένος, τρελλός" . Το
θηλ. γένος του τοπν. αναλογικά προς το γένος της λ. βρύση, η .
Κατσούπη, του ( st katéup' Καβ.)
Ενν. το χωράφι. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό. Αν1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Meyer, EW alb. Spr. 177.
3. Papahagi 349.
4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.' Χελδράιχ-Μηλιαράκης 115, όπου και το όνομα
«ατσανίδες* Καββάδας 3503' Γεννάδιος 904.
5. Γκίνης 178.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' κατά τον Meyer, EW alb. Spr. 185, δεν εί
ναι διακριβωμένη ιστορικά η αρχή της λ., η οποία πρέπει μάλλον να αποδο
θεί σε ηχοποίηση από το κάλεσμα των κατσικιών από τους βοσκούς. Βλ. και
Χριστοφορίδη 143, όπου τόσο το ελλην. όσο και το τουρκ. προσηγορικό απο
δίδονται στην αλβ. λέξη.
7. Τριανταφυλλίδης 70.
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τίθετα επών. Κατσούπης στην Μπάγια και στο Λιασκοβέτσι.
Το επών. Κατσούπης από το Ηπειρωτ. προσηγ. κατσούπ' (το)
"ασκί μεγάλο κατάλληλο για τη μεταφορά λαδιού και κρασιού"
2
κι αυτό απο το αλβ. kaçup-i "το ασκί, ο ασκός//το φυσερό" .
Κόκα, του ( st kóka' Τζ.)
Ενν. τη βρύση. Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
3
0 Θωμόπουλος ετυμολογώντας το τοπν. Κόκκα, η (ονομα
σία στενού ισθμού) αναφέρει τις ακόλουθες σημασίες του ουσ.
κόκκα, η : "κωνοειδής λίθος (Πόντος)//κωνοειδής πίλος των
προυχόντων της Μολδαβία£ //κεφάλι (από τους Αρβανίτες)//διχαλωτό υποστήριγμα// εντομή, εγκοπή".
Πρόκειται όμως για σημασίες που πρέπει να αποδοθούν σε
δύο διαφορετικές λέξεις με διαφορετική ετυμολογική αρχή: α)
κόκ(κ)α, η "το βέλος//η εγκοπή//το διχαλωτό υποστήριγμα"
5
( < ιταλ. cocca "το κεφάλι του αδραχτιού (αρχικά)//η εγκο
πή του αδραχτιού που βρίσκεται γύρο-γύρο, εγκοπή" και β)
κόκα, η "το κεφάλι//η τσέτουλα//είδος πλοίου//τα φύλλα του
βοταν. είδους της κόκας" ' πβ. και το Ηπειρωτ. κόκα, η στη
φρ.κοίταϊ πώς να γλυτώσ' τηγ κόκα τ ' . < αλβ. kokë-a "το κ ε Q

φάλι"

< λατ. coccum

"ο σπόρος του καρπού//ο φινοικούς κόκ

κος, το πρινοκόκκι" ι(η μετάβαση της σημασίας από το στρογγυ
λό σχήμα* πβ. και τα ρομανικά παράγωγα της λατ. λέξης όπου
1. Μπο'γκας 1 170.
2. Γκίνης 178.
3. Θωμοπούλου, Κέως 101.
4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. κόκα.
6. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
7. Μπο'γκας 1 179.
8. Γκινηε 197' Miklosich, Roipan. Èlem. 15" πβ. και τη φράση: είναι nòna
αρβανίτικη (Δημητράκος, ο'.π.)
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οι σημασίες "καρπός", "καρύδα', "αυγό", "στρογγυλό ψωμί" κλπ.) .
2
Απο το αλβαν. και το αρομ. προσηγ. coca με την 'lôLa σημασία .
Από το τελευταίο αυτό ελλην. προσηγ. προέρχεται και το
3
επών. Κόκας. Πβ. και το ταυτόσημο ελλ. επών. Κεφάλας, όπως και
ίδιας ετυμολογ. αρχής επών. Κοκκίδης, ΚόκκιΕας, Κίκιζας, Γκ£κιζας 4 .
Κόρδα, του ( st korôa' Καβ.)
Χορτολίβαδα όπου έβοσκαν τα βόδια και τα πρόβατα του με
γάλου κτηνοτρόφου Κόρδα.
5
Το επών. Κόρδας από το προσηγ. κόρδα, η "το γιαταγάνι"
(Αργυρόκαστρο) και "το μεγάλο μαχαίρι του βυρσοδέψη" (Γιάννινα) κι αυτό από το αλβ. kordhë-a "η σπάθα" . Με τη λ. είναι
γνωστό στο Ζαγόρι ένα είδος φυτών που έχουν και το όνομα σπά
θες, εξαιτίας του σχήματος των φύλλων τους. Με τη λ. κόρδες
ονομάζονται στο'Αγιο Όρος "οι πτέρυγες των κελιών που περιQ

κλειούν την αυλή ενός μοναστηριού" . Πβ. και το Ηπειρωτ. προQ

σηγ. κορδάτος "ο σπαθοφόρος" (και επών. Κορδάτος).
Πιθανή φυσικά η προέλευση του έπων. από το κοινό NE κόρδα,
προτιμώ όμως την προέλευση του ζαγορήσιου κυριών, τοπν. από
τα αλβ., αφού είναι φανερή η αλβ. επίδραση στα τοπν. του ΝΑ
τμήματος του Ζαγορίου.
1. M e y e r - L ü b k e , α ρ ι θ μ .

2009.

2. Papahagi 376.

3. Jocrjalas, Considerazioni 316.
4-, Τριανταφυλλίδης 77.
5. ΟΤΕ Αθ.' ιτβ. και ΜΕΕ, όπου αναφέρεται ο Χατζή Νικόλαος Κόρδας.
6. Μπο'γκας 2 28.
7. Meyer, EW alb. Spr. 199' Γκίνης 206.
8. Μιχ. Κορδώση, "Αγιορείτικη μοναστική' ζωη' και Λαογραφία. "HE 25 (1976) 388.
9. Μπογκας, ο', π.
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Κούγκί, το ( stu kung' "Τσερβ.)
Ονομασία απότομου πετρώδους υψώματος με μια στρούγκα στην
κορυφή.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. κοΰγκι, το "το μέρος ε
κείνο που είναι πάντοτε εκτεθειμένο στα φυσήματα του ανέμου"
2
κι αυτό από το αλβ. kunj-i
"η σφήνα"
( < λατ. cuneus,-i "η
σφήνα") με αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα του j από επίδραση
του ηχηρού n στα ελληνικά.
Πβ. και το τοπν. Κούγκι

(Σούλι), το οποίο περιγράφεται ως
3
"λόφος κωνοειδης απότομος πανταχόθεν"
Λιάπη, η

( st ïap " I.)

Παλιότερη ονομασία του χωριού Ιτέα.
Το τοπν. είτε από επών. Δι,άπης ( < εθνικό Λιάπης) ή από
4
το εθνικό Λιάπης < αλβ. lab-i και Lap-bi η Lap-i "ο Λιαπης,
5
ο κάτοικος της Λιαπουριάς" . Η λ. και στα αρομ. οπού L eap
"αρπακτικός Αλβανός" .
ΑιόΛιου, του

( st Γοϊ "

Νεγ.).

Ενν. το σπίτι. Τοποθεσία μέσα στο χωριό, όπου σπίτι, ιδιο
κτησία

της οικογ*

Λιρλιου.

1. Μπο'γκας 2 222.
2. Γκίνηε 218" Τσετσηε 93.
3. Βλ. ΜΕΕ, στο λ. Κουγγι.
Μ-. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
5. Γχίνης 222* Χριστοφορίδης 178.
6. Papahagi 758.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Λιόλιος. Το ονομα αναφέρεται
ως βαφτ. τόσο

από τον Μπόγκα

, ο οποίος το θεωρεί ως παραλλα2
γή του Γεώργιος, όσο και από τον Μπουτουρα , ο οποίος αναφέρει
το όνομα στα βαφτ. Γεώργιος και Θόδωρος

μεταβεβλημένος

με την ένδειξη "τύπος

έξω των γνωστών μα ι, φωνητικών νόμων".

Η λ. ως προσηγορ. αναφέρεται στη συνθηματική γλώσσα των Μπλατσιωτών, όπου λιόλιους

"το νερό με κάποια αστεία έννοια" και
3
λιόλιους " επίθετο για έναν ανόητο" .
Τόσο τα προσηγ. της συνθηματικής γλώσσας όσο και τα κύρια ονό
ματα πρέπει να αποδοθούν

στο αλβ. Iòle (και έναρθρα lole-ja)
4
"ο περιπαιγμός//ο ανόητος, ο κουτός" . Τέλος η απόδοση των

κυρίων ονομάτων στα βαφτ. Θεόδωρος ή Γεώργνος τελείως συμπτω
ματική (δηλ.

κάποιος Γ. ή Θ. πήρε το παρωνύμιο Λιόλιος το

οποίο επικράτησε στη θέση του βαφτ. και γι'αυτό θεωρήθηκε ότι
το Λιόλιος

προέρχεται από τα Γ. και Θ ) .

Μπότσικα, τα

(

sta bótéka"

Στ.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. είναι φυτώνυμο από το Ηπειρωτ. μπότότια, η " το
σκιλλοκρόμμυδο// η στοργγυλή, η πλατύτερη άκρη του αυγού από
5
την ομοιότητα του σχήματος με σκιλλοκρόμμυδο" με μεταπλασμό
αναλογικά προς το γένος της λ. κρεμύδια (και βότσικας η μπότσικας στην Πελοπόννησο)γιατο φυτό urginea (scilla) maritima .
Ό λ α προέρχονται από το αλβ. boçkë-a "η σκίλλα
7
κοιν. σκιλλοκρομμυδα"

η παράλιος,

1 . Μπο'γχας ι 41+3,

2. Μπούτουρας 61, 69.
3. Μ.Καλινδέρη, "Τα μουχιτικα των Μπλατσιωτών," Λαογραφία 12(1938-48)453,456.
4. Χριστοφορυδης 188' Meyer, EW alb. Spr. 248.
5. Μάγκας 1 255.
6. Χελδράιχ-Μηλιαρα'κηε 119.
7 . Meyer ,

EW alb . Spr. 43 .

8. OTE Αθ. · ΟΤΕ Ito«vv.
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Σ χ ε τ ι κ ά με τ ι ς λ. τ α επών. Μτιότσικος, Μπότσικας κ α ι τ α τ ο π ν .
Μπότσικας, ο (και πάρων. Μπότσικας), Μποτσίκια, τα-Μποτσικόκαμπος,ο-Μποτσικόλακκα, η-Μποτσικολακκούλο,η-Μτιοτσικοραχτί,η.
Μπούμπα του

( zd buba"

Ντρ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπήρχε χωράφι, ιδοκτησία κάποιου
Μπούμπα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπούμπας κι αυτό από το Ηπει2
ρωτ. μπούμπα,η "το έντομο της φακής//το μαμούδι" . Το Ηπειρωτ.
προσηγ. από το αλβ. bubë-a "ο μεταξοσκώληκας//η λεβίθα//η μικρή
3
ψείρα//ο μπαμπούλας" απ'όπου τα αρομ. bubä "μπαμπούλας",bubä
4
"νύφη σκαθαριού" το βουλγ. buba "μεταξοσκώληκας" και σερβ^ιΛ3
5
"το ζωύφιο" (στίς άλλες σλαβ. γλώσσες δε συναντιέται η λ*) .
Το αλβ. προσηγ. προέρχεται μάλλον από το μεσν. λατ. bumbes <
ελλ. βόμβυξ . Κακώς κατά τη γνώμη μας ο Τριανταφυλλίδης αποδίδει το έπων. Μπουμπας, ο στο σλαβ. buba 7.
8
Το επών. αναφέρεται και από τον Μπίρη , όπου Μπούμπας =
"μαμούνας" και από τον Κο1ι1£39,όπου Bubba "επών. αλβαν. στο
Κατατζάρο".

1. Georgacas-McDonald

2.
3.
4.
5.
6.
7.

207.

Μπογχας, 1 256.
Γκίνης 60.
Papahagi 287.
Milkosich 23.
Meyer,EU alb. Spr. 50.
Τριανταφυλλίδης 79.

8. Μπίρης 199.
9. Rohlfs

DizTO Cal.

31.
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Ντάλα, α

( adâla ' Λεσν.)

Ονομασία 6ύο θέσεων, μιας μέσα στο χωριό όπου άλλοτε υπήρ
χε το σπίτι της οικογ. Ντάλα , θέση όπου σήμερα υπάρχει κήπος,
και μιας στο δάσος όπου η οικογ. είχε το κτηνοτροφικό της καλύβι.
Το τοπν. κυριών, από την πρόθ. α
λας

(και Δάλας

"εις" και το επών. Ντά

με λόγιο εξελληνισμό). Το επών. Ντάλας

προέρ

χεται από το Ηπειρωτ. ντάλα, η

"η κορυφή', το αφρόγάλα
>που
2
βγαίνει από γάλα ή βρασμένο βούτυρο" και αυτό απο το αλβ.

dhallë-a

απ'όπου και τα αρομ.άαΐβ

και ôâla

"το δαρμένο γά

5

λα" .
Κτούσχα, τα

( sta duska " Καβ.)

Ονομασία δάσους με βαλανιδιές.
Το τοπν. είναι φυτών, από το Ηπειρωτ. αούσκα , τα "τα χαμόδενδρα//νάνες βαλανιδιές πλατύφυλλες ... που κατά τόπους παίρνουν
διάφορα ονόματα ως πλαντίτσα, μεροδένδρι και τζέρος" και ντούσκο
το "η ήμερη βαλανιδιά"

κι αυτά από το αλβ. dushk-Ίΐ "η βαλανιδιά/

κλαδί που φυλάγεται το χειμώνα για τροφή ζώωνι"
7
αρομ.αιι§1ί.υι "είδος αχλαδιάς" .

από όπου και το

1. Κατά τον Τριανταφυλλίδη(σελ.72) το επών.προέρχεται από<το τουρκ. dal "γυμνόε//κλωνάρι//ράχη".
2. Μπο'γκας 2 159.
3. Γκινης 101* κατά' τον Meyer (EW alb.Spr. 83) η αλβαν. λ. είναι συγγενική
προς την ελληνική γάλα.
4. Papahagi 457, 512.
5. Μπο'γκαε 1 269, 2 161 και 236.
6. Γκίνης 99' για την ετυμολο'γηση της λ. βλ. E.Çabej ,"Studies on the etymology of the Albanian Language IV-V". Buletin i Universitetit shtetëror té
Tiranas IV (1960) 130' Meyer MS II 66' Stadtmüller, Forschungen 144.
7. Papahagi 510.
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Πβ. επίσης τα τοπν. Duâka (Κοσυφοπέδιο) , Ντουσκιές και. Ντου?
3
σκάρα (Ήπ.) , Ντούσκια, τα και Ντουσκέζα, η (Αττ.) , Ντουσκια
4
η Ντούσκο, το (Πελοπ.) .
Πάτοαα, η (sd bâtaa" Τσερν.)
Τοποθεσία δασωμένη με έλατα και με έναν απόκρημνο βράχο.
Στο χωριό με τη λ. πάτσια ονομάζουν τα κλαδιά του έλατου.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. πάτσια,η με τροπή του
ρ σε b εξαιτίας της συμπροψοράς του με το n του άρθρου στην
αιτιατ. ενικού. Το προσηγ. πάτσια,η από το αλβ. pace "η παλά5
μη του χεριού που τεντώνεται ανοιγμένη απέναντι σε κάποιον" .
Πλιάτσικα,

ο Φτελιάς του

(stu ftiïâ t pïâtâkà ' Mov.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχει μια μεγάλη φτελιά σε χω
ράφι, ιδιοκτησία κάποιου Πλιάτσικα.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το προσηγ.
φτελιάς,ο (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Πλιάτσικας. Το επών.
Πλιάτσικας από τον πληθ. του κοινού NE πλιάτσικο, το "η αρπαγή
7
η λεία" κι αυτό από τα αλβ.ρίβ^β-α "το λάφυρο" . Κατά τον Ρ.
Skok το αλβ. plaçkë-a προήλθε από το σλαβ. pljatska.

1. P o p o v i é 48Μ·.
2. Μπόγχας 2 1 6 1 .

3. Σαρρη, Αττική 144' Φουρϋ'κη Αττική 144.
4. Georgacas-McDonald 216, 301.
5. Akademie e Shkencave, Fjalor 1319.
6. Αντιχάρίσμα

175.

ι

7. Γχύυης 325.
8. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. πλιάτσικο
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Αντίθετα κατά τον I.Popovic
p}aöka,TO σλαβ. pljacka

το αλβ. plaçkë-α έδωσε το σερβοκρ.

και το βουλγ-pleäka . Η λ. επίσης στα

αρσμ. με τους τύπους plea£ ",-

pleaccä "υι αποσκευές// η
2
λεία, τα λάφυρα" κατά τον Papahagi από το βουλγ. pleôka.
( sts réklis"

Ρέκλες, οι

.ι

Πάπ.)

Ονομασία δύσβατης τοποθεσίας στη χαράδρα του Βίκου όπου
συνήθως βοσκούσαν τα κατσίκια.
Το τοπν. προέρχεται από το NE προσηγ. ρέκλα,η "η γενική
κούραση των μυών// η προπυρειική κατάσταση"

κι αυτό ίσως πρέ

πει να σχετιστεί με το αλβ. p. rrek "κουράζω κάποιον"
4
5
rrekem "κουράΓομαι" απ'όπου και επών. Ρέκης .
Ρέντα, η

και

( st Γόηα3"Τσερν.) - Pévreg, οι ( sts réndìs"n.2.)

Ονομασίες περιοχών με χωράφια που ονομάστηκαν έτσι, επει
δή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τόπος παθαίνει καθιζήσεις.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ρέναα, η (και μεσν.
ρέντα
αλβ.

πβ. και Ηπειρ. αρέντα, η "η τρεχάλα" κι αυτό' από
6
s
rende " το τρέξιμο,η ταχύτητα"
(<σλαβ. reda) .

1. Popovic 601.
2. Papahagi 996.
3. Δημητράκου Λεξ.,στη λ.
4. Χριστοφοριδηε 301.
5. Μπίρης 200.
6. Georgacas, Place and other names, ZfB 4 48.
7. Μπογκαε 1 325 και 61.
8. Meyer, EW alb. gpr. 363.

το
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Η

λ. συχνή ώς τοπν. Ρέντα,η "κάστρο στην Ηλεία"

"χωριό στην

11

περιοχή Ανασελίτσας (Κοζ.) Ά ν ω Ρέντα, Κάτω Ρέντα "χωριά στην
2
περιοχή Καστοριάς", Ρέντες "ονομασία υψώματος στο Βόιο" και
Ρέντα,η "οροπέδιο τριγυρισμένο με έλατα και πεύκα" (Ασπροπό3
ταμο) . Η λ. και ως επών. Ρέντας. Πβ. και τοπν. Αρεντα,η
( στά Ε . Αλ. ) .
Ρόγκια, τα

( sta roga " Δεμ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής την οποία παλιότερα είχαν
ξεχερσώσει για να την καλλιεργήσουν.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγ. ρόγγι, το "τόπος ξεχερσωμένος από χέρι ανθρώπινο ή φωτιά ώστε να γίνει κατάλληλος
για σπορά//τόπος δασωμένος που παλιότερα αποτελούσε χωράφι ξεχερσωμένο και αφέθηκε ελεύθερο// το κόψιμο ή κάψιμο των χόρτων
και ζιζανίων των αγρών για καλλιέργεια ή βοσκή", λέΕη η οποία
4
κατά τον Κατσάνη προέρχεται από το λατιν. p.runco,-are "βοτανίζω". Πβ. επίσης και τα παράγωγα :ρογκάδα, η "πυρά προς εκχέρ
σωση" ρογκίζω "καίω την καλάμην του θερισμένου αγρού δια την
προετοιμασία της νέας σποράς" και ρόγκίσμα, το "η ενέργεια του
•Τ

1.5

ρογκιζω .
Τόσο όμως φωνητικές δυσκολίες (η τροπή του φθόγγου u του
λατ. ρήμ.πιηοο σε ο ) όσο και η σημασία "βάζω φωτιά για να
Εεχερσώσω τμήμα γης" μας οδηγούν στην ετυμολόγηση του προση
γορικού ρόγκι , το και των παραγοιγων του όχι από το λατ.πιησο
"βοτανίζω", αλλά από το αλβ.Γθ90 "λιβάδι με χορτάρι στη μέση
r

του δάσους, απογυμνωμένο με φωτιά τμήμα γης" (και όχι από το
7
8
rrogë " ο μισθός το μηνιάτικο" που αναφέρει ο Κατσάνης) κι
αυτό από το λατ. rogus

"πυρά, καταστροφή".

1. The Chronicle of Morea (ed. J . S c h m i t t )

στίχ.

5738.

2. Georgacas ό . π .

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Χατζηγάχη, Ασιροϊοτομο 94.
"tv.. Κατσάνη "Τοπωνυμικά Ι." ΕΕΦΣΑΠΘ 18(1979), 117-124.
Δημητράκου Λεζ. στις λ.
Akademia e Shkencave. Fjalor 1669.
Akademia e Shkencave, Fjalor 1710.
Κατσάντκ ό.π..
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Το προσηγ. ρόγκι., το είναι συνηθισμένο ως τοπν. βλ. στου

Κατσάνη ,

ό.π., 118-120, καθώς και τα: Ρόγκι., το "κατεστραμμένο

δάσος

(Σαμονίβα Λάκκας Σουλίου) , Ρόγκι.α,τα (Ολυμπία, Τριψυλία- 2
2
φορές- , Πυλία - 4 φορές) Ρόγκια, τα "δάσύλλιον" (Παλαιόπυρ3
γος Πωγωνίου) , χα σύνθετα Παλιόρογκο,το "παλιό ρόγκι, δηλ.κα4
φάλα" (Κουκουλιοί Λάκκας Σουλίου) , Παλιόρογκο , το (Δελβινά5
6
κι)
, το παράγωγο Ρογκιά,η "Εεχερσωμένος τόπος" (Ναύπακτος)
και το περιφρ. το Ρόγκι του Γιάννη (Κουκουλιοί Λάκκας
Σου7
λίου) . Πβ. και επών. Ρόγκας που προέρχεται όχι από το γεγονός
Q

ότι "ήταν υλοτόμος εκχερσωτής" , αλλά από τη σημασία της αλβ.
λ. rogë (και έναρθρα rogë-a "φαλάκρα" πβ. και cpp.iubënjë rogë
ne kokë,δηλ."έχε ι rogë , φαλάκρα, στο κεφάλι" .
Ας σημειωθεί τέλος ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω τοπν.
προέρχονται από περιοχές γειτονικές προς την Αλβανία ή περιο
χές που δέχτηκαν αλβανικούς εποικισμούς.

1. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία της Λάκκας Σουλίου" HE

25(1976) 404.

2. Georgacas-McDonald 24-4.
3. Ιϊαπαχαρίση, Τΐωγώνι 271.
4. Σπ. Μουσελίμης, ο'.π., 50' κατά τον συγγραφέα: "ο'που η καλλιεργήσιμη
γη είναι λίγη και δεν επαρκεί, κόβονται δασωμε'νες εκτάσεις και,αφού
τα δέντρα ξηραθοΰν απο' τον ήλιο του καλοκαιριού, καίγονται και επι της
στάχτης σκορπίζονται σπόροι βρίζας. Μπαίνουν έπειτα γίδια και με το περ
πάτημα τους ανακατεύουν το σπόρο με τη στάχτη".
5. Nix. Πατσέλη, "Τοπωνυμικά

Δελβινακίου" HE 15(1966) 365.

6. Θ.Παπαθανασοποΰλου, "Τοπωνύμια Περίοταε Ναυπακτίας" περιοδ. Διαλεκτική
τευχ. 8-10 (Φεβρ.-Απρ. 1966) 21.
7. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου." HE 25(1976) 51.
8. Κατσάνης, ό.π. 119.
9. Akademia e Shkencave, Fjalor 1669.
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Σ κόκα, του ή Σκόκβς, οι

(st äkoka - sts äkok'is 'Κουκ.)

Περιοχή με αμπέλια όπου υπήρχε και αμπέλι της οικογ.Σκόκα
Το τοπν. που εκφέρεται το ίδιο συχνά με τον ενικό όσο και
με τον πληθυντικό τύπο, είναι κυριών, και προέρχεται από
το
επών. Σκόκας. Το επών. Σκόκας προέρχεται από το Ηπειρωτ. προσηγ. σκόκας/ο "ο χοντροκέφαλος, ο δύσνους" κι αυτό από το
Ηπειρωτ. κόκα,η "το κεcpάλι" (βλ. τοπν. Κόκα,του στα Ε.Αλ.) με
ανάπτυξη προθετικού s- στη συμπροφορά της λ. με το άρθρο στη
γεν. ενικού: της κόκας- η *σκόκα απ'όπου σκόκας,ο " ο κεφάλας
ο ανόητος". Η εκφορά του τοπν. σε θηλυκό πληθ. αριθμού οφείλεται
σε μεταπλασμό που προέρχεται από τη σύγχυση του εμπρόθ. αρσεν.
στη γεν. με το επρόθ. θηλυκό στην αιτιατική (st skoka= α. στου
Σκόκα και β. στη Σκόκα), και αναλογία προς τα πολλά αμπέλια
(πβ.τη φρ. éx's skóka; , δηλ."έχεις α,μπέλι στη θέση Σκόκα;")·
Στόγκο, το

(stu stógu" Kaß.-Ντρ.)

Τοποθεσία με άγριες φουντουκιές και βαλανιδιές. Η λ. στόγκια χρησιμοποιείται στο χωριό για να δηλώσει τα φρουξλάνθια
με τα οποία φτιάχνουν αφέψημα κατάλληλο για αιμορραγίες. Τέ- >
τοια δέντρα δεν υπάρχουν στη θέση" ίσως υπήρχαν παλιότερα
(Καβ.) * θέση με μικρά δέντρα που βγάζουν λουλούδια γνωστά
με το όνομα στόγκια (Ντρ.).
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το Ηπειρωτ.στό2
γκου, το "η φρου^ουλιά, το θαμνόδεντρο του ζαμπούκου" κι αυ
τό από το αλβ. shtog-u " ο σαμπούκος ο μέλας, η ακτή η μέλαι3
να, η κουφοξυλιά ή αφροξυλιά" , Η λ. δάνειο από τα αλβ. και
4
στα αρομ. stog "το ίδιο" .
1. Μπόγκας 1 351.
2. Μπόγκας 1 365.
3. Γκίνης 412' ο Meyer (EW alb.Spr. 417), ορθά,«ατά τη γνώμη μας, υποστη
ρίζει ότι η αλβ. λ. δεν μπορεί να προέρχεται από το λατ.sabucus.Κατά
τη γνώμη μας πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. stogù "η σωρεία, το πλήθος
ο σωρός" (Milkosich 323), αφοΰ τα άνθη και οι καρποί του δέντρου είναι,
"κατά σωρούς" σαν το τσαμπί του σταφυλιοΰ.
4. Papahagi 1157.
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Πβ. και τοττν. Shtogu στην περιοχή Ohëri
2
Sdogu στην Καλαβρία .
Τσόκου, του

της Αλβανίας

και

( st tiók ' Καμν.-Μακρ.)

Ονομασία περιοχών από ιδιοκτησίες των οικογενειών Τσόκου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσόκος το οποίο προ
έρχεται από το Ηπειρωτ. τσόκους, ο "το σφυρί του χτίστη" και
μετφ. "το πέος//το στομωμένο μαχαίρι" (πβ. και τα·. τσόκ', το
"το σφυρί", τσόκι,α, τα "πειραχτικό όνομα των Πραμαντιωτών, ε
πειδή βγάζουν πολλούς χτίστες", τσουκάν'"το ρόπτρο της πόρτας"
3
κλπ.)
κι αυτό από το αλβ. çok-u "ο αστράγαλος//το σφυρί" (<
4
ιταλ. ciocco "κομμάτι ξύλου") .

1. Seiner, Ergebnisse 98.
2. Rohfts, D i z . T O C a l .

318.

3. Μπόγκας 1 403,4-04' έτσι νομίζουμε καλύτερα χι όχι κατευθείαν το επών.
οπό το αλβ. çok-u (Τριανταφυλλίδης 78).
4. Meyer, EW alb. Spr. 448.
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2.16 ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Βακούφι, το

( stu vakuf* Φλ.)

Ονομασία προστατευτικού δάσους του χωριού, όπου απαγορεύε
ται η υλοτομία.
1
Απο το κοινό NE βακούφι< τουρκ. vakif . Η λ. ως προσηγορική
2
επίσης στα αρομ. väkufe "το εκκλησιαστικό κτήμα" .
Γενιτσαραίοι, ot (sts yinitsarei" Πέτρ.)
Ύψωμα που δεσπόζει του χωριού. Σύμφωνα με την παράδοση τμή
μα γενιτσάρων είχε στρατοπεδεύσει εκεί, όταν οι Τούρκοι κατέλα
βαν τα Γιάννινα.
Το τοπν. από το κοινό NE γενίτσαρος ( <τουρκ.γβη±-οβΓϊ
3
"νέος στρατός" . Στο τοπν. ο τύπος της ονομαστικής στη θέση της
αιτιατ. πληθυντικού.
Γιανίτσαρηε, ο (st

Yänitsari* Βίτσ.)

Περίοπτη τοποθεσία ανάμεσα στη Βίτσα και το Μονοδέντρι.
4
Το τοπν., το οποίο αναφέρει και ο Ααμπριδης , προέρχεται
5
από τον τύπο γιανίτσαρης του κοινού NE γενίτσαρος (βλ. πρoqγ.
τοπν.) που πρέπει να θεωρηθεί πλησιέστερος προς το τουρκ. yeni-

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
2. Papahagi 1256.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα, Ζαγοριαχά 50.
5. ΙΛΝΕ, στη λ. γενίτσαρος.
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ceri

(πβ.

τον

τύπο γ c a v i τ σ ά ρ ο ς από το

Γ κ α λ ν τ ε ρ ί μ ι α , τα
Τμήμα της

( sta

τ ο υ ς π ε ζ ο ύ ς και

λασπώδες

Το τ ο π ν .

.

Νεγ.)

τ ο π ο θ ε σ ί α ς Νταμπάτες κ ο ν τ ά στο

στρωτο δρόμο γ ι α
λούσαν" στο

galdirimnä"

1713)

π ο τ ά μ ι με

ιδιαίτερα για

λιθό

τα ζώα που

"κολ

έδαφος.

από το κ ο ι ν ό NE κ α λ ν τ ε ρ ί μ ι
2
.

"το

λιθόστρωτο" κι

αυ-

τ ό από τ ο τ ο υ ρ κ . k a l d i r i m
Γκουντάλια, τα

( sta

Τ ο π ο θ ε σ ί α με
στο

χωριό ένα

gudâl'a * Καλ. )

χωράφια κ ι

α μ π έ λ ι α . Με τη λ.

ε ί δ ο ς σ τ α φ υ λ ι ο ύ με π ο λ λ έ ς και

γκουντάλLa λ έ γ ο υ ν

μ ι κ ρ έ ς ρώγες σα σ τ α 

φίδα.
Το π ρ ο σ η γ ο ρ . γκουντάλι.α π ρ έ π ε ι να σ χ ε τ ι σ τ ε ί με το τ ο υ ρ κ .
3
g u d d e l i " α υ τ ό ς που έ χ ε ι π ο λ λ ο ύ ς α δ έ ν ε ς "
με μετατροπή του τ ο υ ρ κ .

1. Στη Βίτσα, σώζονται τ ρ ε ι ς διαφορετικές παραδόσεις που δικαιολογούν την
ονομασία του τόπου:α)Σ'αυτό το μέρος μάζευαν οι Τούρκοι τα π α ι δ ι ά , που
προόριζαν γ ι α γενιτσάρους, απο' τ ι ς τ ρ ε ι ς συνοικίες της Βίτσας, β) Συμφω
νά με τη δειίτερη παράδοση σε μια απο' τ ι ς επιδρομε'ς των Τοΰρκων γ ι α π α ι δομάζ»μα οι κάτοικοι της Βίτσας συγκρο'τησαν απο'σπασμα με επικεφαλής κά
ποιον Πρίγκο, που χωρίς να ξε'ρει πυροβόλησε το γενίτσαρο γ ι ο του στο ση
μείο που απο το'τε ονομάστηκε Γενίτσαρη, και γ ) Τε'λος, σύμφωνα με την τ ρ ί 
τη παράδοση ο Ασλάν πασάς που η'ταν ελληνικής καταγωγη'ς ε ί χ ε γ ί ν ε ι

γενί

τσαρος σε κάπως μεγάλη ηλικία κι. ε'τσι θυμόταν τον τόπο και τα κατατόπια.
Οταν ήρθε στη Βίτσα κι αφού έδωσε διαταγή να μη βγεί κανείς έξω απο' το
σ π ί τ ι τ ο υ , πήγε στο πατρικό του, ο'που συνάντησε τη γριά μάνα του.-"Καλη
μέρα γ ρ ι ά , τ ι κάνεις εδώ·, δεν έ χ ε ι ς κανένα π α ι δ ί ; " - Είχα δυο, το ένα
μου το πη'ρε ο Μεγαλοδύναμος και τ ' άλλο ο αφέντης ο πασάς' στάσου να σε
κεράσω" του είπε η μάνα του και τον κέρασε γλυκό. - "Δε με γνωρίζεις μά
ν α " , της είπε "τώρα έτσι όπως είμαστε ούτε εγώ ε ί μ α ι γ ι α σένα ούτε εσΰ
γ ι α μένα' πάρε αυτό το μαντίλι να το ' χ ε ι ς γ ι α τα γεράματα". Ετσυ η τ ο 
ποθεσία που η'ταν το πατρικό σ π ί τ ι του γενίτσαρου Ασλάν πασά πήρε την ο
νομασία Γενίτσαρη.
2. Ανδριώτη, Ετυμ, Λεξ., στη λ.
3. Steuerwald 344·.

- 524 -

e > ελλ. a .
Γρέκι, το

( stu yrék" Α.Μ.-Φλ.) - Γρεκια, τα (sta

yréWa'Mea.)

Τοποθεσία με μεγάλα δέντρα όπου οι βοσκοί "κλείνουν" ένα
μέρος με κλαδιά,γ uà να σταλίζουν τα ζώα (A.M.)' μεγάλα δέντρα,
όπου ξεκουράζονται το μεσημέρι τα ζώα (Φλ.-Μεσ.).
Τα τοπν. από το κοινό NE γρέκι., το "'πρόχειρον εκ κλάδων
και θάμνων περίφραγμα των ποιμένων, εν ω σταβλίζονται τα αιγο,
2
πρόβατα" ( <τουρκ. egrek "το χαντάκι") .
Ζαμάνη, του

( st zaman"A8crv.)

Ενν. η ράχη, όπου είχε το σπίτι της η οικογένεια Ζαμάνη.
3
Το επών. Ζαμάνης από το κοινό NE ζαμανι., το "ο χρόνος
κι αυτό απο το τουρκ. zaman .Η λ. ως προσηγορική άπαντα επίσης
στα αρομ. zämane . Πβ. επίσης και το Ηπειρωτ. ζαμαναριά, η "η
• .-6.
γεροντοκόρη
Ζολότα, του ( st zulóta' Ντρ.)
Ονομασία περιοχής όπου υπήρχαν χωράφια, ιδιοκτησία της ο ι 
κογένειας Ζολότα.
1. Για την απόδοση ελλην. β>τουρκ. e και αντίστροφα βλ. Symeonidis 33
και 36.
2. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. Πβ. ακο'μη και ^
Θωμοπούλου, Κε'ωε 79-80 όπου και άλλες ετυμολογίες της λέξης.
3. Τριανταφυλλίδης 68.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Papahagi 1291.
6. Μπο'γκας 2 215.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ζολότας κι αυτό προ
έρχεται από το προσηγ. £ολώτα, n "τούρκικο νόμισμα" (Ήπειρος
Νίσυρος) . Το ελλην. προσηγ. από το τουρκ. zolota "αργυρό νό2
μισμα αξίας 30 παράδων"
(<αρχ. σλαβ. zlato "χρυσός", ρώσ.
3

4

zoloto ) . Από τα ελληνικά η λ. και στα αρομ. με τον τύπο ζολοάτα
με τροπή του ελλ. -ό- σε αρομ.-oâ-.

Κατά τον Τριανταφυλλίδη

το επών. προέρχεται κατευθείαν από το ρωσ. zoloto .
Πβ. και το κυριών, τοπν. του Ζολότα από την Ολυμπία και
την Τρκρυλια .
Καβούκη

( kavuk' ' Λεσν.)

Ονομασία όπου υπήρχαν χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ. Καβούκη.
Q

Το επών. Καβούκης

Q

από το κοινό NE καβούκι το "όστρακο"

(πβ. και αρομ. cävuke "είδος περίεργου καπέλου" ) κι αυτό από
το τουρκ. kabuk "η φλούδα, το όστρακο"
Καζαναίοι, οι

( sts kazamiììs" Boß.)

Τοποθεσία όπου τα κτήματα της οικογένειας Καζάνα. Το επών.
υπάρχει και σήμερα στη Βοβούσα.
Κυριών, τοπν. από το επών. Καζάνας και την πληθ. κατάλ.
επωνύμων -αιοι. Το έπων. από το κοινό NE καζάνι (< τουρκ.kazan
1. Μπογχα, Τουρκ. λέξεις 24* Meyer NS II 28.
2. Steuerwald 1055.
3. Miklosich 400,λ.zel-" Vasmer, REW I 460.
4. Τηλ. Κατσουγιάυνη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών, Θεσσαλόνίκη
1964, 74.
5. Κατσώνης 58.
6. Τριανταφυλλίδης 79.
7. Georgacas-McDonald

137.

8. ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ.
9. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
10. Papahagi 358.
11. Steuerwald 465.
12. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

12
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oui όπου και αρομ. προσηγ. cazane ) + την μεγεθ. κατάλ. -α >
2
καζάνα , απ' όπου επών. Καζάνας από παρωνύμιο" πβ. και τη φρά
ση: "ex'tu k'ifäl san gazän" (=έχει το κεφάλι σαν καζάνι). Πιθα
νή όμως η προέλευση του έπων. από το επαγγελματικό καζανάς με
μετάθεση του τόνου, όταν η ιδιότητα του καζανά αποδεσμεύτηκε
απο τους απογόνους του κατασκευαστή καζανιών .
Καζάνι, το

( stu kazân" Καμν.-Νεγ.)

Ονομασία κοίλων τοποθεσιών,όπου μαζεύεται νερό,από την
ομοιότητα του εδάφους με καζάνι (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Καλατζούκία, τα

( sta kalandjSukà* Φρ.)

Μάλλον πρόκειται για κυριών, τοπν. από το επών. Καλατζού4
κης < έπων. Καλατζής ( <τουρκ. kalayci) και την υποκορ. κατάλ.
. 5
,r
, 6
-ουκι

με την οποία σχηματίζονται και επώνυμα .

Καλπάκη, η - Καλπάκι, το

( zä galbâk' ' Ντρ.-Πέτρ. - stu kalbâk')

Ονομασία δύο βρυσών με κολώνες και σκέπαστρα (Ντρ.-Πέτρ.)"
συνοικισμός στο 33. χιλιόμ. της οδού Ιωαννίνων-Κόνιτσας.
7
Κυριώνυμα τοπν. από το έπων. Καλπάκης (και Καλμπακης) και
αυτά από το κοινό NE καλπάκι, το "στρογγυλό κάλυμμα του κεφαλιού
ο

//στρατιωτικό πηλίκιο" ( < τουρκ. kalpak) με μεταπλασμό, τα δύο
υδρώνυμα τοπν. αναλογ. προς το γένος της λ. βρϋση, ενώ το όνομα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papahagi 358.
Μηνά, Μεγέθυνση 43.
Αντιχάρισμα 202.
Τριανταφυλλίδης 41.
Μηνά, Μεγέθυνση 76-77.
Σταμνόπουλος 116 Μεξ.
ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ." Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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του συνοικισμού κατά το σχήμα στ(ου) Καλπάκ(η)> Καλπάκ(i) >
Καλπάκι,(το) και με τροπή του άηχου ρ σε ηχηρό b από επίδραση
ι
του προηγουμένου ηχηρού
1
Η τουρκ. λέξη, που προέρχεται από το λατ. carbasus "τιάρα
2
//μπερές" , βρίσκεται ως δάνειο στα αρομ. cälpake, στα ρουμ.
3
4
calpac και στις σλαβ· γλώσσες .
5
Πβ. επίσης τα επών. Καλπακτσόγλου, (Γ)Καλμπακιώτης (από
εθνικό) και Καλμπακτσήε (από το τουρκ. επαγγελματικό kalpakçx) .
Καπλάνια, τα

( sta kaplänä" Στ.)

Δασωμένη τοποθεσία στο σύνορο Φραγκάδων, Λιασκοβετσίου και
Στολοβού.
7
Το τοπν. κυρίων, απο το επών. Καπλάνης κι αυτό από το κοι
νό NE καπλάνι, το "πολεμιστής ανδρείος και αιμοβόρος ως τίγρις"
S
< τουρκ. kaplan "τίγρις"
Καραβάνα, η ( zd garavâna" Αρτσ.)
Λάκκος και η γύρο περιοχή ανάμεσα στην Τσιάνιστα και τον
Αι-Βασίλη.
Η φωνητική του τοπν. επιβάλλει την ετυμολόγησή του από το
9

κ ο ι ν ό NE κ α ρ α β ά ν α

( < τουρκ. karavana

Λ

, π β . σανσκρ. c a r a v a ,

ελλ.

1. Η ετυμολόγησή του τοπν. aito το υποχορ . καλυβάκυ> καλβοίκι > καλμπάκι. δε
νομίζω πως ευσταθεί, αφού η το'σο εύχρηστη στο Ζαγο'ρι προσηγ. λε'ξη καλυ
βάκι ουδέποτε εμφανίζεται με τον τύπο kalbak",

άλλα πάντα ως kalväk' η'

kalväV.
2. Bedros K e r e s t e d j a n , Matériaux pour un dictionnaire étymologique de l a
langue Turque, Amsterdam 1971 26M-.
3. Papahagi 332.

4. Miklosich 120, στο λ. klobukü.
5. OTE Αθ.
6. Τριανταφυλλίδης 42.
7. Τριανταφυλλίδης 55.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. , στη λ." Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
9. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

- 528 -

κρίβανος ) και όχι

από το επών. Καραβάνας

( < καραβάνα) .

Στην τελευταία περίπτωση θα είχαμε την απόδοση του τοπν. st
karaväna

(= στου Καραβάνα) κι όχι

με ηχηροποίηση του
Καρακόλι, το

zd garaväna

(στην καραβάνα)

k από επίδραση του ηχηρού η.

( stu karakól" Φλ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχε τουρκ. φυλάκιο.
Το τοπν. από το κοινό NE καρακόλι, το "αστυνομική περίπολος
//αστυνομ. σταθμός" < τουρκ. karakol "περιπολία//σκοπιά" . Η λ.
4
ως προσηγ. και στα αρομ. caracole "περιπολία, σκοπιά" .
Καραμάνη, του

( st karamàn" Φλ.) - Καραμάνη τα Δέντρα, του (st

karamân ta ôéndra* Ντ.)
Ενν. τα μαντριά (Φλ.) * τοποθεσία με ψηλά δέντρα, ντούσκα
και πουρνάρια, όπου χωράφια της οικογ. Καραμάνη (Ντ. ) .
5
Τα τοπν. κυριών, από το επών. Καραμάνης κι αυτό από το
Ηπειρωτ. προσηγ. καραμάν'ς, ο "ο με

άσπρο πρόσωπο και μαύρα

φρύδια"

< μεσν. καραμάνης, ο "ο άτακτος πολεμιστής που κατά7
γεται από την Καραμανία" < τουρκ. κύριο όνομα Karaman "όνομα πόQ

λης και π ε ρ ι ο χ ή ς

του Ι κ ο ν ί ο υ "

.

1. Bedr. K e r e s t e d j i a n , Matériaux pour un d i c t i o n n a i r e étymologique de l a
langue Turque, Amsterdam 1971 259.
2. Αντιχάρισμα 171.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ." Μπο'γκα, Τουρ«, λεξειδ 28. Κάπως απίθανη η
συσχέτιση της τουρχ. λέξης απο τον Ανδριώτη (ο.π.) με το 3ενετ. caraguol
(Βλ. σχετικά τοπν. στων Kahane, Ital. Ortsnamen 89 κεξ.), ισπαν. caracol
"ο σαλίγχαρος", πορτογ. caracol "το ίδιο", γαλλ. caracelle "κυχλιχη ιπ
πασία" κλπ., τα οποία ανάγονται στο λατ. scarabaeus (βλ. Meyer-Lübke,
αριθμ. 7658).
4. Papahagi 315.
5. Τριανταφυλλίδης 69.
6. Μπο'γχας 1 156.
7. Κριαρά, Λεξ., στη λ.
8. Steuerwald 489.
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Πβ. και τουρκ. εθνικό Karamanli "αυτός που κατάγεται από την
πόλη Karaman" απ' όπου και επών. Καραμανλής .
Καράμπαμπας, ο

( stun garâbaba* Τσερν.)

Σύμφωνα με την παράδοση το τοπν. από έναν Τούρκο καλόγερο
που πέθανε και θάψτηκε εκεί.
2
Το τοπν. κυρίων, απο το επών. Καράμπαμπας KL αυτό από το
Ηπειρωτ. καραμπαμπάς, ο "το καζανάκι που βράζει νερό για τους
3
καφέδες" με ανέβασμα του τόνου. Αν το τοπν. είχε σχέση με κά
ποιον Τούρκο μοναχό θα έπρεπε να είναι οξύτονο στη σύνθεση, άλ
λα η παράδοση σχετικά με τον Τούρκο καλόγερο ενισχύθηκε, αν δε
δημιουργήθηκε, από το γεγονός ότι "ο θαμένος όσιος Τούρκος σε
διάφορα σημεία των Ιωαννίνων" ονομαζόταν μπαμπάς, ο . Πβ. επί5
σης και το τοπν. από τη Βουλγαρία Babadag .
Καραούλι, το ( stu karaul' Γρεβ.-Δόλ.-Καμν.-Νεγ.-Τζ.-Λιασκ.)
- Καραούλια, τα ( sta karaulà" Βιτσκ.-Βραδ.-Καλ.)
Ονομασίες υψωμάτων απ' όπου μπορεί κανείς να ελέγχει τη
γύρο περιοχή" τις περισσότερες φορές υπάρχουν και μικρά κτίσμα
τα σαν καλύβες ή τα ερείπια τους.
Τα τοπν. από το κοινό NE καραούλι, το "το παρατηρητήριο".
/Γ

Η λ. ως προσηγ. στα αρομ. cäräulä ή cäräule "η σκοπιά" και
7
στα ρουμ. caraulä "το ίδιο" . Ως προς την προέλευση των λέξεων
Q

ο Ανδριώτης
πιθανολογεί την προέλευση του ελλην. προσηγορικού
από το τουρκ. karakol "φρουρά", ενώ ο Papahagi (ό.π.) ανάγει τις
1. Τριανταφυλλίδης 30' Steuerwald 4-89.
2. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
3. Μπόγκα, Τουρ«, λέξεις 28.
4. Μπόγκας 1 245.
5. Stef. Mladenov, "Die Ortsnamenforschung bei den Bulgaren 1914-1925."
ZONF 3 (1927) 142.
6. Papahagi 343.
7. Diclrionar romîn - german, Bucure§ti 1963 98.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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αρομ. λέξεις στο επίσης τουρκ. qaraoul.
( st karpùz' Λεσν.)

Καρπούζη, του

Ενν. το χωράφ ι.
Κυριών, τοπν. από το επών. Καρπού£ης< κοινό ME καρπούζι <
-ι
τουρκ. karpuz. Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. carpuz .
Κατράνια, τα

( sta katrân'a" Boß.)

Περιοχή όπου παλιά πεύκα με πολύ ρετσίνι απ' όπου οι Βραζιώτες έβγαζαν το κατράνι που χρησιμοποιούσαν πολύ οι σλαβόφωνοι
της Φλώρινας και του Μοναστηρίου στα κάρα τους.
Το τοπν. από το κοινό NE κατράνι, το < τουρκ. katran <ιταλ.
2
3
catrame . Σύμφωνα με τους Battisti-Alessio η ιταλ. λ. προέρχε
ται από το αραβ. qatrâ και το τουρκ. katran απ' όπου το μεσν.
4
λατ. catranum. Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. catrane . Πβ. και
5
έπων. Κατρανης> Κατραμης (< κοινό NE κατράμι < ιταλ. catrame).
Κ ι όρη, το Εικόνισμα του

( stu kónzma t k'ór ' Καλ.)

Το τοπν. προέρχεται από κάποιον μύωπα που σκοτώθηκε κοντά
στο εικόνισμα και που είχε το παρατσούκλι κιόρης.
Το παρατσούκλι από το τουρκ. kör "τυφλός" . Η λ. ως προση7
„
γορική στα αλβ. qorr-e "τυφλός" , στα ρουμ. chior-chioara "μο8

νόφθαλμος"

ft

και στα αρομ. kior-kiara

1. Papahagi 317.
2. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Battisti-Alessio,στη λ.

catrame.

4. Papahagi 354.
5. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
6. Heuser-§evket 358' Steuerwald 557.
7. Γκόνης 348.
8. Κοτολουλης 112.
9. Papahagi 712.

9

"μονόφθαλμος" .
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Κιούγκι, το

( s tu küg' "Νεγ.) - ΚιούγκΙια, τα

( sta kügä" Καβ.)

Τοποθεσία στους κήπους, όπου το νερό της βρύσης που υπάρχει
εκεί διοχετεύεται με πήλινους σωλήνες (Νεγ.)" δασωμένη τοποθεσία
με χορτολίβαδα (Καβ·).
Το τοπν. από το κοινό NE κιούγκι "το υδραγωγείο//ο νεροσω1
2
λήνας" κι αυτό από τουρκ. künk(gü) "ο πηλοσωλήνας" . Στο νομό
3
Λακωνίας η λ. κούγκια "σωλήνες υδραγωγείου" .
Η λ. ως προσηγ. στα αλβ. qung-u "ο σωλήνας" και στα αρομ.
5
kiungu και kiunge "ο σωλήνας" .
Κλούφα, του

( st klufa* Λιασκ.)

Ενν. το χωράφι. Το επών. υπάρχει ακόμα στο χωριό.
Το επών.Κλούφας από το μεγεθ. ουσ.*κ'λούφα,η< Ηπειρωτ.κλούφ'
το "η θήκη της πέννας / / η μαξιλαροθήκη / / η θήκη του μαχαιριού,
αίσιους // το φλούδι κουκκιού- φασουλιού κλπ." + τη μεγεθ.
κατάλ. -α.Το Ηπειρωτ. χ'λουφ' από το κοινό NE κλίφΐ, το (με
τροπή του i > u από επίδραση του γειτονικού υγρού σύμφωνα με
τα εήλεια > ζούλεια, κυλός > κουλός κλπ.) < κοινό NE κιλί(ρι, το
< τουρκ. kxlif <ελλ. κελύφ-ιν < αρχ. κελύφ-ιον, υποκορ. του κέ7
λυφος .
ο

Η λ. ως προσηγ. και στα αλβ. këllëf-i "το θηκάρι, η θήκη" .
Κονάκια, τα

( sta kunâk'a' Τσερν. )

Τοποθεσία όπου σκηνίτες κτηνοτρόφοι έφτιαχναν τα καλύβια
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ. xioóvxu.
2. Heu ser -§evket 370' Steuerwald 576.
3. Λαογραφία 4 (1913-114) 454.
4. Γκινης 349.
5. Papahagi 719.
6. Μπογκας 1 178.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στις λ. κλίφι, κιλίφι.
8. Γήινης 190.
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τους.

1
Από το κοινό NE κονάκι "το κατάλυμα"< τουρκ. konak
"το
2
μεγάλο σπίτι//το κατάλυμα//το πανδοχείο" απ' όπου το αρομ.
3
cunake "ο σταθμός" και το βουλγ. KOHaK "κατοικία, κατάλυμα//
διοικητήριο" .
Κοϋλια, η

( zd gul'a" Νεγ.-Πέτρ.)

Τοποθεσία μέσα στο χωριό όπου παλιότερα υπήρχε το πολυώρο
φο αρχοντικό του Ζώτου Ρούση. Η παράδοση αναφέρει πως το σπίτι
"σκεπαζόταν", δηλ. έμπαιναν οι πλάκες της σκεπής, όταν περνούσε
από το χωριό (1977) ο Άγιος Κοσμάς

(Νεγ.)" ψηλό κτήριο, όπου οι

Τούρκοι μάζευαν τα δέκατα και το οποίο χρησίμευε ως κατοικία
του Τούρκου μπέη.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. κοΰλια, η "το παλαιό με πολεμί5
6
στρες σπίτι" κι αυτό από το τουρκ. kule "ο πύργος"
( > κοινό
7
8
NE κουλές ) μέσα από την αλβ., όπου kullë-a
"ο οχυρός πύργος" .
g
Η λ. ως προσηγ. στα αρομ. culä "πύργος, κάστρο" και στα βουλγ.
10
11
Kyjia "ο nùpyoQ"
Koupt, το

απ' όπου και το βουλγ. υδρων. Kula

( stu kri" Βίτσ.-Δόλ.-Μπάγ.-Νεγ.-Κ.Σ.-Σοπ.)

1. Ανδριώτη,
Ετυμ. με
Λεξ.,
στη λ.
Μικρό δάσος
βαλανιδιές,
γράβους και άλλα δέντρα
2. Heuser-§evket 352.
3. Papahagi 406.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 469.
5. Μπόγκας

2 28, 140.

6. Heuser-§evket 361.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
8. Γκίνηε 216* Meyer, EW alb. Spr. 212.
9. Papahagi 399.
10. Βουλγαροελλ. Λεξ. 494.
11. Duridanov 268.

(Βίτσ.)"
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μικρό δάσος κοντά στον παλιό συνοικισμό Παλιοχώρι (Δόλ.)' μι
κρό ιδιόκτητο δάσος (Νεγ.)" δασωμένες περιοχές (Μπάγ.-Κ.Σ.-Σοπ.).
Τα τοπν. από το κοινό NE κουρί, το "το δάσος" λ. που συ
ναντιέται και στην Ήπειρο ως κουρί, το ( ή κρι) "τα ευθαλή
και άξια περιποιήσεως και προφυλάξεως δέντρα//δασότοπος από
πρινάρια//δασοτεμάχιο προορισμένο αποκλειστικά για κλάρο// το
2
κούτσουρο, το κορμοτεμαχιο" < τουρκ. koru "το φροντισμένο δά3
σος, το δάσος" . Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και το αλβ. korie4
koria "το φροντισμένο δάσος, το δάσος" και το αρομ. curie "το
5
δάσος" .
Κατά τον Γρίσπο το ελλην. προσηγ. από το ρ. κουρίζω απ'
όπου μεταρρημ. ουσ. κουρί. Η ερμηνεία αυτή εσφαλμένη αφού α)
τα ελλην. ουδ. σε -L προέρχονται ή από υποκορ. σε -ί (ον), ή από
αρχ. απαρέμφ. (φαγί, φιλί) ή δηλώνουν χρώματα (βυσσιν-ί κλπ.)
και β) τα μεταρρημ. ουσ. σε -ι είναι παροξύτονα.
Κοσάια, τα

( sta kuëâia' Νεγ.-Πάπ.) - Κοσάι, το ( stu kusâi'Op.)

Περιοχή αριστερά του δρόμου των Ριζιανών προς τους Φραγκάδες, στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Νεγάοων και Φραγκάδων
(Νεγ.-Φρ.)" τοποθεσία στο Μικρό Πάπιγκο με καρυδιές και αναβρυστικά νερά (Πάπ.).
7
Τα τοπν. κυριών, από το επών. Κουσάης κι αυτό από το Ηπειρωτ. προσηγ. κουσάδα "έφιππο καταδιωκτικό απόσπασμα" <τουρκ.
8
9
koçu ati "δρόμων ίππος" (απ' όπου και επών. Κουσιάδης ) με α
ϊ. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Μπόγκας 1 193, 2 29.
3. Heuser-Çevket 355.
4. rwivns 206.
5. Papahagi 417.
6. Π. Γρίσπου, "Το κουρί στην Ήπειρο." HE 1 (1952) 299' του ίδιου, "Δασική
Λαογραφία.", HE 19 (1970) 301.
7. ΟΤΕ Αθ.
8. Μπάγκα, Τουρκ. λέξεις 32.
9. ΟΤΕ Αθ.

- 534 -

ποβολή του μεσοφωνηεντικού δ.
Η λ. ως προσηγ. και στα αλβ., όπου koshadhe-ja "η περίπο
λος, το καταδιωκτικό απόσπασμα" .
(sta masurv'a" Νεγ . )

Μασούρta, τα

Τοποθεσία, όπου βρίσκονται- τα καλύτερα αμπέλια του χωριού.
Το τοπν. από το κοινό NE μασούρι, (το), όψιμο μεσν. μα2
σούρ-ιον <τουρκ. masura . Το τοπν. από τη μεταφορ. σημασία
3
της λ. που δηλώνει "τα πολλά χρήματα" , σημασία που συνεκδοχικά δηλώνει "τα αμπέλια που δίνουν πολλά χρήματα".
Μιζντράκί, το

(stu mizdràk" Μακρ.)

Ονομασία δάσους, όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. από το ουσ. μιζτράκι, το "το δόρυ, η παλιότερη
4
μακριά λόγχη" κι αυτό απο το τουρκ. mizrak "το δόρυ" . Απο
τα τουρκ. το αλβ. mëzdrak "η λόγχη / η μαγκούρα" , το αρομ.
raäzdrac , τα βουλγ. mezdrak, mazdrak, σερβ. mizdrak, ρουμαν.
mäzdrac .
Η παράδοση δε διασώζει την αιτία που συντέλεσε στην ονο
μασία του τόπου.
Μιναρές, ο

(stu minare* Μπάγ. -Τσεπ.)

Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών
Μπάγια και Τσεπέλοβο, όπου υπάρχει οξυκόρυφο ύψωμα.
Το τοπν. από το κοινό NE μιναρές, ο κι αυτό από το τουρκ.
8
.
.
.
minare . Η ονομασία του τόπου απο την ομοιότητα του υψώματος
με μιναρέ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τσέτ.της 88.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
Μπόγκα, Τουρκ. λεξεϋε 38' Steuerwald 638.
Akademia e Shkencave, Fjalor 1134' Meyer, EW alb. Spr. 277.
Papahagi 786.
Meyer, EW alb. Spr. ό.π
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Μούλκια, τα

(sta mulk'a" Μεσ.)

Τοποθεσία με χωράφια.
Το τοπν. από το προσηγ· μούλκι, το "ακίνητον ή κινητόν α
πολύτου κυριότητος, η πλήρης ιδιοκτησία, σε αντίθεση προς το
βακούφικο" και αυτό από το τουρκ. mülk "η ιδιοκτησία, το υπο2
στατικό" . Από τα τουρκ. η λ. και στα αρομ., όπου mulke "η
3
ιδιοκτησία" .
Η λ. ως τοπν.: Μούλκι, το (Λιβαδιά-Κόρ.) και Μούλκια, τα
(Τροιζηνία) ως ονόματα χωριών , Μούλκια, τα "χωράφια στον κά-^μπο" και Μούλκι του Λύσσα (Κατσανοχ. Ιωαννίνων) .
Μπαΐράμη, του

(st bairâm" Λιασκ.)

Ονομασία θέσης προς την κοινοτική περιοχή των Φραγκάδων» ό
που είχε το καμίνι του κάποιος Μπαΐράμης. Το επών. υπάρχει και
σήμερα στο γειτονικό χωριό Φραγκάδες.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαϊράμης (και Βαϊράμης
με λόγιο εξελληνισμό) κι αυτό από το κοινό NE μπαϊράμι, το
"μουσουλμανική γιορτή" ( <τουρκ. bayram) . Κακώς νομίζω ότι
ο

ο Τριανταφυλλίδης παραθέτει ως "μετάφραση" του επών. Μπαϊράμης το επών. Πασχαλίδης το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ότι προ
έρχεται από το βαφτ. (και επών.) Πασχάλης και την πατρων. κατάλ. -ίδης.
Μπαλάσκα, του

(st balâska' I.)

Περιοχή με χωράφια που οφείλει την ονομασία της σε χωράφι,
ιδιοκτησία κάποιου Μπαλάσκα.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ..' Μπόγκα, Τουρκ. λέξειε 40.
Heuser-Çevket 438* Steuerwald 667.
Papahagi 830.
Λεξ. ΔΚΟΕ 100, 261.
Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 440, 867.
ΟΤΕ Αθ.
Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στη λ
Τριανταφυλλίδης 138.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαλάσκας κι αυτό από το
προσηγ. παλάσκα , η "μικρά δερμάτινη θήκη φυσιγγίων / κυνηγε2
τικός σάκκος" με τροπή του αρχικού ρ σε b εξαιτίας της συμπροφοράς με το n του άρθρου στην αιτιατ. ενικού. Το ουσ. πα
λάσκα, η από το τουρκ. palaska απ'όπου το αρομ. palascä ,το
αλβ. pallackë-a5 και το βουλγ. najiacKa ·
Μπαμπά, του

(zd babà' Βίτσκ.)

Ονομασία χωραφιού.Η παράδοση δε διέσωσε την αιτία δημιουρ
γίας του τοπωνυμίου.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μπαμπάς, ο "ο θαμένος όσιος Τούρ
κος σε διάφορα σημεία των Γιαννίνων/' οι γέροι, οι όσιοι μεη

ταξύ των δερβισάδων" <τουρκ. baba "ο πατέρας, ο πρόγονος / ο
αββάς" 8 .
Μπίμπαση, του

(st bibaé' Τσεπ.)

Ονομασία τοποθεσίας, κάτω από τη θέση Σελιό, όπου βρύση'
το όνομα της το οφείλει σε κάποιον Τούρκο αξιωματικό.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. προσηγ. μπίμbασης, ο "ο αντισυν9
,
10
ταγματάρχης
τουρκ. binbagi "ο ταγματάρχης" . Η λ. και στα
.
'
,
11
αρομ. με τους τύπους bimbaçi και bimbaçe "ο ταγματάρχης"
1.
2.
3.
4.

Τρυανταφυλλίδης 63.
Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ,
Papahagi 941.

5.

Χριστοφορίδης 25.

6.

Βουλγαροελλ. Λεξ.

7.

Μτιόγχας 1 2 4 5 , 2 4 0 .

8.
9.
10.
11.

818.

Steuerwald 52.
Μπόγχα, Τουρκ. λέξεος 43.
Heuser-§evket 76.
Papahagi 272.
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Μποστάνt, το

(stu bustän" Ι. -Κ.Σ.)

Τοποθεσίες με ποτιστικούς κήπους, όπου καλλιεργούσαν λαχανικά.
Το τοπν. από το NE μποστάνι, το "ο αγρός στον οποίο καλ
λιεργούνται πεπόνια και καρπούζια και κατ'επέκταση, ο λαχανό
κηπος" κι αυτό από το τουρκ. bostan "λαχανόκηπος / τόπος ό2
που καλλιεργούνται κολοκύθια" . Η λ. ως δάνειο στα αρομ. bu3
stane "ο λαχανόκηπος" και στα ρουμ. bostan "το κολοκύθι /
4
το καρπούζι" . Πβ. και τοπν. Μπουστάνια, τα περιοχή στην πό
λη των Ιωαννίνων με λαχανόκηπους.
Μπουγάζ ι, το

(stu bi^âz ' Γρε|3.)

Ονομασία μικρού λαγκαδιού.
Το τοπν. από το κοινό NE μπογάζι, το "το στενό πέρασμα" <
5
τουρκ. boijaz "λαιμός / λάρυγγας / κοιλάδα, πεδιάδα" . Η λ.
και στα αρομ. bi^âze "η κλεισούρα" .
Μπουραζάνα, η

(zd burazâna* Στ.)

Ονομασία τοποθεσίας σε πλαγιά, όπου υπάρχει χωράφι και
αμπέλι που μοιάζει με μπουραζάνα καθώς είναι στενό στο κάτω
μέρος και πλατύ στο επάνω.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. μπουραζάνα, η "είδος παντελονιού
της παλιότερης γιαννιώτικης φορεσιάς, φαρδύ στους μηρούς και
στενό στα γόνατα" πιθανώς από την ομοιότητα του με το παντε7
8
λόνι των Τούρκων σαλπιγκτών ( <borazan "σαλπιγκτής" ) . Πβ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
Steuerwald 129.
Papahagi 298.
Κοτολουλης 81.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. Heuser-§evket 79.
Papahagi 291.
Μπογχας 1 257' Μπο'γχα, Τουρκ. λέξεις 4-5' Δ. Σαλαμάνκα, "Τουρκο-περσοαραβικές λέξεις στο γιαννιώτιχο ιδίωμα." HE 11 (1962) 224.
8. Heuser-Çevket 80.
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και αρομ. burazane "η τρομπέτα" .
Η λ. και ως επών. με τους τύπους Μπουραζάνας, Μπουραζάνης
και ως τοπν. Μπουραζάνι. στην περιοχή Κονίτσης (κυριών, από
επών. Μπουραζάνης).
ΝCHOU Τζιούντα, του

2

(st nikdäunda* Καβ.)

Τοποθεσία με λιβάδια που ήταν ιδιοκτησία κάποιου Φωτιάδη
από το χωριό Καβαλάρι που του είχαν δώσει το παρατσούκλι "τζιούντας", άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. κυριών.,σύνθετο από το βαφτ. Νίκος και το παρα
τσούκλι Τζούντας. Το παρατσούκλι Τζούντας από το προσηγ. τζούντα, η "το ανώτατο σχοινί του ιστού του τελευταίου πανιού
προς την πρύμνη" και γενικά "το τελευταίο άκρο κάποιου αντι3
κειμένου",π.χ. η τζούντα του μουστακιού , κι αυτό απο το τουρκ.
cunda "η κεραία πάνω από το κατάρτι // ο κατώτατος χώρος του
4
πλοίου // η απόληξη ενός ιστού // το κοντάρι της σημαίας" . Το
5
Τζούντας είναι της ίδιας ετυμολογ. αρχής με το επών. Τσούντας .
Νταβατζή, του

(zd davadéi" Νεγ.)

Ονομασία δασωμένου υψώματος προς Β του χωριού.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νταβατζής ΜΙ αυτό ή από το
προσηγ. νταβατζής, ο "ο εραστής ή υποστηρικτής ιεροδούλων, ο
fi

7

παλικαράς" ( <τουρκ. davaci "ο μηνυτής, ο κατήγορος" <dava
"η δίκη, η μήνυση" + κατάλ. επαγγελμ. -ci) ή από το τουρκ.

1.

Papahagi 296.

2.

ΟΤΕ Αθ.

3.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ. τσουντα.

4.

Steuerwaid 161" Η. and R. Kahane-A. Tietze, The lingua franca in the
Levant, Urbana 19 58 473-H74·.

5.

Τρυανταφυλλίδης 65.

6.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

7.

Steuerwald 204.
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tavanci "αυτός που κατασκευάζει, νταβάδες" . Άγνωστη η αιτία
που έδωσε το επώνυμο Νταβατζής στη θέση.
Νταλκαβούχη, του

(zd dalkavuk" Καπ.)

Ενν. η οβίρα (για τη λ. βλ. τοπν. στα Ε.Σ.). Ονομασία το
ποθεσίας μέσα στη χαράδρα του Βίκου, όπου συγκεντρώνεται με
γάλη ποσότητα νερού. Το επών. Νταλκαβούκης εξακολουθεί να υ
πάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νταλκαβούκης. Το επών. α
πό παρατσούκλι κι αυτό από το NE νταλκαβούκης "ο παράσιτος,
ο κόλαξ, ο γελωτοποιός / μετφ. ο κατά την ώραν του φαγητού
παρουσιαζόμενος επισκέπτης επίτηδες, όπως κληθή να δειπνήση,
2
ο δειπνοθήρας" <τουρκ. dalkavuk "τουρμπανι χωρίς περιτύλιξη
3
(αρχικά) // άνθρωπος χωρίς φιλότιμο, κόλακας, δουλοπρεπής" .
Ντάμπια, η

(ζ dâbγ'a " Μπ.)

Ονομασία υψώματος όπου σώζεται κυκλικό τείχισμα κτίσματος,
πιθανώς φρουρίου.
Το τοπν. από το κοινό NE τάμπια, η "προμαχώνας, οχύρωμα"
4
( <τουρκ. tabya "προτειχισμα, οχυρωμα" με τροπή του αρχικού
t σε d εξαιτίας της συμπροφοράς με το άρθρο στην αιτιατική.
Νταμπούρι, το

(stu dabur* Δεμ.)

Τοποθεσία με οχύρωμα που είχε κατασκευαστεί από τους Τούρ
κους.
Το τοπν. από το κοινό NE ταμπούρι, το "το οχύρωμα", όψ.
5
μεσν. ταμπούρι κι αυτό από το τουρκ. tabur "το τάγμα" με τρο
πή του t σε b (t-b >d-b) με αφομοίωση ως προς τη διάρκεια.

1.

Steuerwald 90 5.

2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

3.

Steuerwald 199" Heuser-§evket 126.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Steuerwald 883.

5.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Ντερβένί, το

(stu dirvén" Πέτρ.)

Ονομασία τοποθεσίας απ'όπου περνούσε ο αλογόδρομος που ο
δηγούσε από τα Γιάννινα προς τα Γρεβενά.
Το τοπν. από το προσηγ. ντερβένί, το (και δερβένι) "στε
νωπός όρους, στενοπορία" κι αυτό από το τουρκ. dervent (και
2
derbent) "στενή διάβαση ff χαράδρα ff ορεινή διάβαση" .
Από τα ελλην. προσηγ. προέρχονται τα επών. Ντερβένης και
3
Δερβένης , όπως και τα τοπν. το Ντερβένί, το Δερβένι, τα Ντερ4
βένια, τα Δερβενάκια (Πελοπ.) * πβ. και τοπν. Derven από τη
, 5
Σερβία .
Ντόκου, του

(zd dok" Γρεβ.)

Ονομασία μιας συνοικίας του χωριού από το επών. της οικο
γένειας Ντόκου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ντόκος κι αυτό από το προσηγ.
ντόκος, ο "είδος λευκού υφάσματος" ( <πιθανώς τουρκ. tok-ku
7
"πυκνά υφασμένο, χοντρό ύφασμα" ) . Πιθανή επίσης η ετυμολογία
του Τριανταφυλλίδη από τα τουρκ. tok, dok "χορτάτος, χορτασμενος"„8.
Παπουτσή, του

(st paptsi* Λιασκ.)

Τοποθεσία με χωράφια που ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας
Παπουτσή.
Κυριών, τοπν. από το επών. Παπουτσής HI αυτό από το κοινό
9
NE παπουτσής, ο < τουρκ. papuç η pabuç "το υπόδημα" και την

1.

Δημητράκου, Λεξ., στι,ς λ.

2 . Steuerwald 216.
3.

ΟΤΕ Αθ.

4.

Georgaças-McDonald 215.

5.

Popovió 491.

6.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

7.

Steuerwald 943.

8.

Τριανταφυλλίδης 72.

9.

Steuerwald 734,

730.
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τουρκ. κατάλ. -ci (επίσης με τις παραλλαγές
με την οποία σχηματίζονται επαγγελματικά .
Πασά, του

-ci, -cu, -cü)

(st pasâ' Καμν.)

Ονομασία απόκρημνου λαγκαδιού, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE πασάς, ο ( <τουρκ.
2
3
paca) . Η λ. και ως επώνυμο .
Ραμαζάνια, τα

(sta ramazâria" Α.Μ.-Μεσ.)

Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια στο σύνορο των κοινοτικών
περιοχών των χωριών Άγιος Μηνάς και Μεσοβούνι.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. *Ραμαζάνης ( <κοινό NE ραμαζάνι <τουρκ. ramazan ) με μεταπλασμό κατά
το σχήμα: τ(ou) Ραμαζάν(η) >Ραμαζάν(i), το. Ο πληθ. αναλογικά
προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ.
5
Πβ. και Ραμαζάν βέης απο την Αίγυπτο , όπως επίσης το ταυ
τόσημο επών. και τοπν. του Ραμαντάνη, το Ραμαντάνι. (από επών.
Ραμαντάνης) . Το επών. Ραμαντάνης από το αραβ. ραμαντάν "το
ραμαζανι
(stu rman* Λιασκ. -Μαν.) — Ρουμάνta, τα (sta rmâria" Κ.Σ.).
Ονομασίες δασών (Λιασκ. -Μαν.)' δασική περιοχή που διακό
πτεται από χωράφια και αμπέλια (Κ.Σ.).
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ρουμάνι, το "περιοχή
Ρουμάνι, το

ο

δασώδης με πυκνή λόχμη" ( <τουρκ. orman "δάσος") . Το τοπν.
1.

Kissling 226.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

3 . ΟΤΕ Αθ.
4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στη λ.* Μπόγκα, Τουρκ. λέξευς 55.

5.

ΜΕΕ, στη λ.

6.

Georgacas-Mc Donald 241' ΟΤΕ Αθ.

7.

ΜΕΕ, στη λ. ραμαζάνι.

8.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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από τα Κάτω Σουδενά σε πληθυντικό αναλογικά προς τις λ. χωρά
φια, αμπέλια.
Σεντούκια, τα

(sta sinduk'a" Τσερν.)

Ονομασία τοποθεσίας στους πρόποδες υψώματος όπου μεγάλοι,
σχεδόν παραλληλόγραμμοι,βράχοι οι οποίοι κατρακύλισαν από την
κορυφή του βουνού.
Το τοπν. από το κοινό NE σεντούκι, το κι αυτό
από το
-ι
t
τουρκ. sandik . Η ονομασία του τόπου από τους μεγάλους βράχους
που η ειρωνική διάθεση των ανθρώπων
παρομοίασε με σεντούκια.
2
Το τοπν. με τον τύπο Σεντούκι, το και στην Ολυμπία .
Σερέτια, τα

(sta sirétxa* Λ.)

Δασωμένη και απόκρημνη τοποθεσία.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στο
επών. Σερέτης με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Σερέτ(η) >
Σερέτ(ΐ), το και Σερέτια, τα, πιθανώς από τα κτήματα κάποιου
Σερέτη που υπήρχαν σ'αυτό το μέρος. Το επών. Σερέτης (και Σε3
ρετάκης, Σερετόπουλος, Σερετίοης ) από το κοινό NE σερέτης
"ο δύστροπος" ( <τουρκ. sirret, -ti "ο ασυμβίβαστος, ο δύστρόπος, ο κακότροπος ) .
Ταμπούρι, το

(stu tabùr" Boß.)

Ονομασία υψώματος όπου υπήρχε τουρκικό φυλάκιο.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ταμπούρι, το "το οχύ5
ρωμα" κι αυτό από το τουρκ. tabur "το τάγμα" απ'δπου και τα
αρομ. tabore ή täbur "το τάγμα" .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Georgacas-McDonald 248.
ΟΤΕ Αθ.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'Steuerwald 876.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Papahagi 1163, 1169.
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Η λ. συχνή ως τοπωνύμιο .
Τζαμί, το

(stu diami" Καμν.)

Ονομασία τοποθεσίας από έναν φηλό και οξυκόρυφο βράχο που
μοιάζει με τζαμί.
Το τσπν. από το κοινό NE τζαμί, το ( <τουρκ. carni).
Τόπι, το

(stu top" I.)

Σχετικά καινούριο τοπν. που οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί
έστησαν οι Τούρκοι τα κανόνια τους για να αντιμετωπίσουν τους
Γαριβαλδινούς που κατέβαιναν από το Μέτσοβο.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE τόπι, το "σφαίρα, βλή
μα πυροβόλου" και συνεκδοχικά "πυροβόλο, κανόνι" ( <τουρκ.top
2
"η σφαίρα, το κανόνι") . Απο τα τουρκ. η λ. και στα αλβ. topi "το κανόνι" , στα αρομ. topä "η οβίδα, το κανόνι" και στα
5
σλαβ. topu "η σφαίρα" .
Τσαΐρι, το

(stu tfair" Τσερν.)

Τοποθεσία με χορτολίβαδα.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. και κοινό NE τσα'ιρι,
το "το λιβάδι" ( <τουρκ. cayir "το ίδιο") . Η λ. ως προσηγ.
7
στην Αιτωλοακαρνανία με τη σημασία "σανός" .
Τσανάκα, το Χάνι του

(stu xân t téanâka" Ντρ.)

Ονομασία θέσης όπου βρίσκεται το έρημο σήμερα πανδοχείο
κάποιου Τσανάκα.

1.

Στεργιοπούλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 180-181' Georgacas-McDonald 263.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

3.

Γκίνηε Μ-30.

4.

Papahagi 1187.

5.

Miklosich 359.

6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Μπόγκας 2 190.

7.

Παπατρέχα, Ξηρόμερο 310.
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Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE χάνι, το ( <τουρκ.
han) και το επών. Τσανάκας. Το επών. Τσανάκας από το κοινό NE
τσανάκα, η μεγεθ. του τσανάκι., το

κι αυτό από το τουρκ. ça-

nak .
Τσελεπή, του

(st tëilipi' Μπάγ,

Ονομασία βρύσης από το επών. της οικογ. Τσελεπή.
3
Κυριών, τοπν. απο το επών. Τσελεπής κι
κι αυτό από το κοινό
4
NE τσελεπής ( <τουρκ. çelebi "ο ευγενής")
Τσεσμές f ο

(stun dâizmé* Μον.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο

περιοχής.

Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. τσεσμές, ο "η βρύση"
/Γ

κι αυτό από το τουρκ. çesme "η πηγή, η βρύση" .
Τοούμπα, η

(zd däümba* Σκ.)

Ονομασία υψώματος.
Το τοπν. προέρχεται από τα Ηπειρωτ. τσουμπα, η "συστάδα
από δέντρα πάνω σε μυτερή κορυφή βουνού
,

// κορυφή βουνού" και
7

τςούμπα, η, λέξεις που κακώς συνάπτονται από τον Μπόγκα

με

τα ουσ. τσούμα, η ή τςΌύμα, η (βλ. τοπν. στα Ε.Λ.)
Τα Ηπειρωτ. προσηγ. πρέπει να αποδοθούν στο τουρκ. cumba
"προεξέχουσα γωνία, προεξέχων όροφος" και γενικά κάθε είδους
1.

Μηνά, Μεγέθυνση 70.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

3.

Τριανταφυλλίδης 109.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' κατά τον Μπόγκα (Τουρ« .λέξετε 65) η λ.
ως προσηγορική με τους τύπους τςελεμπηε και τσελεμπής είχε τις σημα
σίες: "άρχοντας, αφε'ντης // τίτλος σουλτανόπαιδος// βαθμός μορφωμένου
δερβίση".

5.

Μπόγκα, Τουρκ. λέξεις 69.

6.
7.

Steuerwald 177.
Μπόγκας 1 Μ-05, 2 187.
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εξόγκωμα" απ'όπου και τα αρομ. Öxumbä η $xumba "το οίδημα,
2
το υπερσάρκωμα" και το αλβ. xhumbë-a ή xhungë-a "το πρήξιμο,
3
4
το οίδημα // η καμπούρα" και γενικά "κάθε ύψωμα" .
Πβ. και τα τοπν. Τσούμππ. και Τζούμπα-ε-Κατσίκιτ στην Ατ.4
τική .
Φουσέκη, το Χάνι του

(stu xan t fëek" Φλ.)

Περιοχή όπου άλλοτε υπήρχε το χάνι κάποιου Φουσέκη.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE χάνι., το ( < τουρκ. han)
και το επών. Φουσέκης. Το επών. Φουσέκης από το κοινό NE φουσέκι., το κι αυτό από το φι,σεκι., το ( < τουρκ. fiçek) με τροπή
του i σε u εξαιτίας του γειτονικού χειλικού f.
Χαίρι, το

(stu χΕΪΓ* Νεγ. -Ντομπρ.)

Τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Ριζιανά όπου κάποια πλούσια
οικογ. από τους Νεγάδες είχε φτιάξει μεγάλο κτίσμα για να ξε
κουράζονται οι ταξιδιώτες (Νεγ.)' θέση κοντά στην τοποθεσία
Γυφτόκαμπος όπου παλιά υπήρχε κεραμιδαριό (Ντομπρ.).
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE χα'ιρι-, το "η ευεργε5
σια, η προκοπή" ( <τουρκ. hayir) . Η λ. και στα αρομ. με τον
τύπο häire "η ωφέλεια, η δωρεά" .
Χαμούρη, του

(st χβπιύΓ* Σκ.)

Ονομασία υψώματος με βοσκότοπους και δάσος από πεύκα και
έλατα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Χαμούρης (πβ. και επών.

1.

Steuerwald 161.

2.

Papahagi 450, 635.

3.

Γκυνης 481, λ. xhungë-a.

4.

Φουρύχη, Αττυκη 166.

5.

Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

6.

Papahagi 646.
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Χαμουρίοης) κι αυτό είτε από το κοινό NE χαμούρι., το "το ζυ2
μάρι ( <τουρκ. hamur) είτε κατευθείαν από το τουρκ. hamur
3
που έχει και τη σημασία "μαλθακός" .
Πβ. και τουρκ. τοπν. Hamur "περιοχή στη διοικητική περι3
φερεια Α φ π " .
Χάνία, τα

(sta xâria" Κ.Σ.)

Τοποθεσία με χωράφια κοντά στο χάνι που υπήρχε παλιότερα
στη θέση του σημερινού οικισμού του Καλπακίου.
Το τοπν. από το κοινό NE χάνι, το ( <τουρκ. han). 0 πλη
θυντικός από το ότι στη θέση υπήρχαν πολλά χωράφια. Πβ. και
τη φρ. éxs xân; δηλ. "έχεις χωράφι στη θέση Χάνι;"·
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2.17 ΕΛΔΗΝΟΘΕΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αράπη, η Μπιστριά του

(st bistriâ t arâp" A.M.)

Σπηλιά για την οποία δε διασώζεται, η αιτία που συντέλεσε
στη ονομασία της.
Το περιφρ. τοπν. από τα προσηγ. αράπης,ο
στα Ε.Ε.) και μπιστριά,η <μπιστιριά
Αστράκαε, το Τσουγκάνι τηε

(βλ. σχετικό τοπν.

(βλ. σχετικό τοπν. στα Ε . Σ . ) .

(stu tëugân ts astrâkas" Βραδ.)

Ονομασία οξυκόρυφου βράχου στη ευρύτερη περιοχή της Αστράκας.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. τσουγγάν', το "βράχος επικλινούς
εδάφους προεξέχων"

(βλ. τοπν. Τσουγκάνι, -ια στα Ε.Α.) και το

τοπν. Αστράκα (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Βαρκού, η Λούτσα του

(st lütsa t varkü" Βίτσ.)

Το χαμηλότερο μέρος της περιοχής Βαρκό,όπου μαζεύονται τα
νερά της βροχής δημιουργώντας μιά λούτσα (βλ. σχετικό τοπν.
στά Ε.Σ.) για το πότισμα των ζώων.
Βασιλάκη, ο Στάλος του

( stu stälu t vaslâk'" Δόλ.)

Από το επών. της οικογ. Βασιλάκη που χρησιμοποιούσε τα μ ε 
γάλα δέντρα της περιοχής για το στάλισμα

των ζώων.

Για το επών. Βασιλάκης βλ. τοπν. Βασιλάκη, τα Καλύβια του
(στά Ε . Ε . ) . Για το προσηγορ. στάλος, ο βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.
Βαταβάλη, το Κεφάλι του ( stu k'ifâl' t vatavâl/'Καπ. )
Βράχος που υψώνεται πάνω από χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ.
Βαταβάλη. Το επών. εξακολουθεί να υπάρχει στο χωριό.
1. Μπο'γκας 1 Μ-04.
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Το τοπν. είναι περιφρ. από το προσηγ. [κεφάλι., το και
το επών. Βαταβάλης το οποίο προέρχεται από το σκωπτικό Ηπειρώτ. μπαταβάλς;, μπαταβάλου "ο φλύαρος, ο φωνασκάς" με
τροπή του b σε ν (λόγιος εξελληνισμός). Πβ. επίσης ρ. μπαd/αβαλίζου "φλυαρώ " και μπαταβαλι,ό "δυνατή φλυαρία« . Τα παρα2
πάνω Ηπειρώτ. μάλλον από το τουρκ. bedava "άμισθος//ευτελής
3
(και με αφομοίωση badava) + την τουρκ. κατάλ. -Ix (ή -li) .
4
Η λ. απο τα τουρκ. και στα αρομ. bathavä, batiavä "δωρεάν." .
Beveτη, η Βρύση T O U

(st vris t vinét" Νεγ.)

Πέτρινη βρύση κοντά στις πηγές του Λάκκο Ματιά που χτί
στηκε με έξοδα κάποιου Βένετη.
Το περιφραστικό τοπν. από το ουσ. βρύση, η και το επών.
Βένετης· Το επών. από το (μετγν., μεσν. και NE) βένετος, -ον
"ο υποκύανος" και στον πληθ. "ομάδα αρματηλατών που αγωνίζον5
ταν στον ιππόδρομο της Κων/πόλης και φορούσαν γαλάζια στολή"
(^aTiv.venetus -a -tun) και την κατάλ. επωνύμων -ης που σχη
ματίζονται από επίθ. σε -ος με αναβιβασμό του τόνου: π.χ.
πράσινος-Πρασύνης, στρόγγυλος-Στρογγύλης, σκάνταλος-Σκαντάλης
κλπ. . Πβ. και τα ταυτόσημα επών. Γαλανός και Γαλάνης. Από τα
λατ. η λ. ως προσηγορική στα αρομ. vinit,-ä και στα ρουμ.
* ~. >^8
vinat -a .

1. Μπο'γχας 1 246* Χρ. Σουλη, Χουλιαράδες 235.
2. Heuser-Çerket 66' Steuerwald 102.
3. Kissling 225' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.
4. Papahagi 258.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ης.
7. Papahagi 1265.
8. Κοτολου'λης 523.
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Β ι ρ ό , τ ο Ανάποοο

( st

anàpuôu

Ονομασία τοποθεσίας

Λεσν.)

virò"

σ τ ο ν Αώο,

όπου το ν ε ρ ό π έ φ τ ο ν τ α ς

από μ ι κ ρ ό καταρράκτη σ χ η μ α τ ί ζ ε ι , ο β ί ρ α και/ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί

μεγάλο

θόρυβο.
Το α '
ανάποδος

μέρος

τ ο υ π ε ρ ι φ ρ . τ ο π ν . α π ό τ ο κ ο ι ν ό NE ε π ί θ .

( και στα αρομούν. η λ.

ραχοποιός,

ταραξίας" ) και

το

με τ ο ν τ ύ π ο a n a p u 5 , - ä

"τα

δεύτερο

από το σ λ α β . δ ά ν ε ι ο
2
της ε λ λ η ν ι κ ή ς ß t p o , το
( κ α ι β ι . ρ ό ς , ο)
που π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από
3
τ ο σ λ α β . v i r t " σ τ ρ ό β ι λ ο ς α έ ρ ο ς , υδάτων κ λ π . , δ ί ν η " , λ έ ξ η

π ο υ μπήκε σ τ α ε λ λ η ν . κ α τ ά τ ο Μεσαίωνα κ α ι ό χ ι α ρ γ ό τ ε ρ α α π ό
4
τ ο ν 10. α ι . . Γ ι ' α υ τ ό τ ο λ ό γ ο τ α τ ο π ν . με τη σ λ α β . ε τ υ μ ο λ ο 
γ ι κ ή ς αρχής λ. β ι ρ ό ς , ο ή β ι ρ ό , το
δ ε ν μπορούν ν α θεωρηθούν
5
ως σ λ α β ο θ ε τ α , όπως
υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι ο Vasmer . Ας σ η μ ε ι ω θ ε ί εδώ
(βλ.

σημ.

1)

και ο

Η λ.

Βιρός

στον Προκόπιο)
και

αρομ. τύπος v i r ò

"η δ ί ν η "

ε ί ν α ι σ υ χ ν ή ως τ ο π ν . : π . χ .

.

Βήρος, ο

BLpóv,

το

(από το 1 3 0 0 ) , Β ι ρ ό ς , ο

τα σ η μ ε ρ ι ν ά Β ι ρ ό ,

το

(Ολυμπία, Καλύβια Π ε λ ο π . ,

Βίρός,ο
Βοΐο,

(Μεσσην.- 5 φ ο ρ έ ς ,
7
Κέρκυρα κ λ π . ) .

Γορτυνία,

Κλειτορία,

Το ε π ί θ . α ν ά π ο δ ο ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι
ρ ί φ ρ α σ η , ως τ ο π ν : π . χ . Α ν ά π ο δ ο ς
Α ν ά π ο δ ο Ποτάμι

(Μέγαρα) κ λ π .

επίσης,

"όνομα ποταμού

(ήδη

(από τ ο

1318)

Κορινθία),

Αττική, Ήπειρος
α π λ ό ή σε
στα

πε

Τρίκαλα",

.

1. Papahagi 153' ίσως θα τ α ί ρ ι α ζ ε περισσότερο η αρομ. σημασία της λ. γ ι α
το χαρακτηρισμό μιας οΒίρας, αλλά α) η προ'ταξη του ε π ι θ ε τ . προσδιορι
σμού και 8) το

ελλην. άρθρο

στην εκφορά του τοπν. κάνει πιθανο'τερη

την ελληνική ονοματοθεσία.
2. Μπο'γκας 1 78 (οπού εσφαλμε'να, νομίζω, παρατίθεται και τυ'πος (3ρο'
κοπή του i )και 2 113.
3. Miklosich 381, στο λ. ver-1

* Vasmer, REW I 203.

4. Georgacas, Place and other names, ZfB 3 ( 1965) 84·.
5. Vasmer 16, 57.
6. Papahagi 1268.
7. Georgacas, d.π.
8. ΙΛΝΕ, στη λ. ανάποδος.

με συγ
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Γελαδόγρεκο, το

( stu y'ilaoÓYriku* Ντρ.)

Ονομασία θέσης που τη χρησιμοποιούσαν για να μαντρώνουν
τα γελάδια.
Το σύνθετο τοπν. προέρχεται από το ουσ. γελάδι, το (και
γελαδο- στη σύνθεση)και το κοινό NE γρέκι, το "πρόχειρο περίφραγμα των βοσκών από θάμνους και κλαδιά όπου σταβλίζονται τα
ζώα" (< τουρκ. egrek "χαντάκι") .
Γελαδόσταλοε, ο

( stu γ'ilaδóstalu* Νεγ.)

Τοποθεσία στη θέση Βαλκάνη, όπου υπήρχαν χωράφια και με
γάλες βαλανιδιές που τις χρησιμοποιούσαν για το στάλισμα των
γελαδιών.
Σύνθετο τοπν. από τα ουσιαστ. γελάδι, το και στάλος, ο
(βλ. σχετικό τοπν. στά Ε.Σ.).
Γίάντζαινας, η Οβίρα της

( st uvira ts

γ'αηάζίι^Ξ'Νεγ. )

Ονομασία οβίρας και της yùpo περιοχής που οφείλει το ό
νομα της σε κάποια γυναίκα από την οικογ. Γιάντζη που πνίγηκε
εκεί .
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. οβίρα, η
(βλ. σχετ. τοπν. στα Ε.Σ.) και το ανδρών. Γι,άντζαινα. Το
2
ανδρών, από το επών. riôvTÎjiG και την ανδρών, καταλ. -atνα.
Το Γιάντζης από το τουρκ. yanci "αυτός που καλύπτει το πλάγιο
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ. ' Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
2. Βλ. ΟΤΕ Αθ.,όπου και ο τΰπος Γιάντσης.
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μέρος μιας στρατιωτικής παράταξης" .
Γιουρούκη, το Εικόνισμα του

\

!

(stu kónzma t yuruk")

y
ι

Εικόνισμα στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χεριών
Καμνιά, Λιασκοβέτσι και Στολοβό.
i
2
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Γυουροόκης κι αυτό από
3
το προσηγ. γιουρουκης (και γιουρουκος πβ. και επών. Γι,ουρούκοε) <τουρκ. yürük "αυτός που προχωράει γρήγορα//ο νομάς //
5
ο γενίτσαρος που προσκολλάται στο πεζικό" .
Η λ.,που στα τούρκικα είναι εθνικό όνομα και χαρακτηρίζει
νομαδικό λαό της Μ. Ασίας,έγινε στα ελληνικά προσηγορικό και
χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που έχει τρόπους και ήθος νομάδος,
τον απολίτιστο, τον άξεστο.
Η λ. και στα βουλγ., όπου έχει τη
σημασία του νομάδα βοσκού
Γιώτη το Ρόμπολο, του ( st γίί^ tu róbulu' Τσερν.)
Το όνομα της τοποθεσίαςαπό είδος πεύκου, που είναι γνω
στό στο Ζαγόρι με το όνομα ρόμπολο, που βρισκόταν σε χωράφι
της οικογένειας Γιώτη.
Από το Ηπειρωτ. póbouXou (το) "ξύλο άγριας πεύκης" κι αυ
τό ή από τα αρομ. robul (πληθ. robuli), arobul (πληθ. arobuïi)
7
8
"είδος ελάτης" ή από το αλβ. rrobull-i . Και τα δύο όμως από

1. Steuerwald 1005.
2. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
3. Δημητράκου, Λεξ.,στις λ.
4. Heuser-Çevket 712.
5. Steuerwald 1040.
6. Georgakas, Beiträge II 393.
7. Papahagi 1042, 208.
8. Γκόνης 367.
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τα λατ. robur, -ore "η κοινή βαλανιδιά" ή *robulus "η μι
κρή βαλανιδιά" . Το επών. Γιώτης από το βαφτ. Γιώτης<Παναγιώ
τα^ (βλ. τοπν. Ντόζ αλ Γιώτη, στα Ξ.Αρ.).
Γκαβοοή μαιναε, τη ε

( sts gavuôiminas" A.M.)

Κυριώνυμο τοπν. από το ανδρών. Γκαβοδήμαι.να< Γκαβοδήμος
(κι αυτό από το επιθ. γκαβόε + βαφτ. Δήμος) + ανδρών, κατάλ.
-αινα. Η λ. γκαβόε "αλλήθωρος" (<ρουμ. gavû) συνηθισμένης ως
α' συνθετικό επωνύμων, όπως: Γκαβογκίννηε, Γκαβουνάτσιος,
Γκαβοτζίμαε κλπ.
t

Γκαλντερίμια, το Γεφύρι στα

( tu

yufir sta galdirimna" Νεγ.)

Γεφύρι στη θέση Σμίξη,όπου ανταμώνονται τα ποτάμια που
έρχονται από τα Ριζιανά των Νεγάδων κι από τα Ριζιανά της
Τζοντίλας.
Εξυπηρετούσε τους Νεγαδιώτες και τους άλλους Ζαγορήσιους
που πήγαιναν στα Γιάννενα από το ορόχιο της Τζοντίλας (από τα
Καγκέλια). Ο ôpouoQ αυτός εξασφάλιζε επί Τουρκοκρατίας την επι
κοινωνία των χωριών του Κεντρικού Ζαγορίου με τα Γιάννινα.
Γκαμήλαε, η Τσουκα της

(zd d_2uka ts gamilas" Βραδ.)

Ονομασία της κορυφής της Μικρής Γκαμήλας (βλ. τοπν. στα
Ε.Ε.)
Το περιφρ. τοπν. από το προσηγ. τσούκα, η (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Α.) και το τοπν. Γκαμήλα (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Γκίκαι.ναε, η Λούτσα τηε ( st lutsa ts gik'inas* Νεγ.)
Ονομασία λούτσας που σχηματίζεται, κοντά στο χωράφι κά
ποιας Γκίκαινας, από το χαμένο νερό βρύσης κοντά στο ΛάκκοΜατιά.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Γκίκαινα και το ουσ.
λούτσα (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.). Το ανδρών. Γκίκαινα από το επών.
Γκύκας (<βαφτ. Γκίκας που είναι συγκεκομμένος τύπος του βαφτ.
2
Άγγελος + κατάλ. -ίκας)
+ ανδρών, κατάλ. -αινα. Πβ. και θηλ.
1. Βλ. ΟΤΕ Θεσσ.
2. Μπουτουρας 87.
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βαφτ. Κίκου ή Γκήκω (=Αγγελική) στην Ήπειρο
Γκλαβανης, ο Λάκκος της

( stu lâku ts glavanis" Λεσν.)

Τοποθεσία χαραδρώδης που το άνοιγμα της μοιάζει με κα
ταπακτή .
Το τοπν. από το κοινό NE γκλαβανη*, η "η καταπακτή που
2
οδηγεί στο κατώι" κι αυτή από το σλαβ. glava "κεφάλι" + την
3
κατάλ. -an . Η λ. και στα αρομ. με τους τύπουςgälvänie και
^ ^
4
glavanie . Σχηματίζει επίσης έπων. Γκλαβανης και Γλαβάνης
5
(< γκλαβανη < σλαβ. glavan ) .
Γκόγκου τα Κονάκια, του

( st gog ta kunäk'a " Βραδ. )

Τοποθεσία όπου είχε τις καλύβες κάποιος Σαρακατσάνος κτη
νοτρόφος με το επών. Γκόγκος. Το επών. εξακολουθεί να υπάρχει
στο χωριό.
Για τη λ. κονάκια βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Τ. Τό όνομα
Γκόγκος που απαντά ως βαφτιστικό στην Ήπειρο αντί του Γεώργιος
7
και ως επώνυμο , προέρχεται απο το βουλγ.ΓΟΓΟ , χαϊδευτικό
του

ΓΘΟΡΓΗ

8

.

Γκόγκου, η Ράχη του ( st rax' t gog* Τζ.)
Ονομασία υψώματος από το επών. κάποιου Σαρακατσάνου Γκό
γκου που έβοσκε συνήθως εκεί τα πρόβατα του.
1. Μπο'γκας 1 444 και 451.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ". , στη λ.' Μπο'γκας, 1 96.
Miklosich, Stammbiîdungslehre 124.
Papahagi 585, 590.
Τριανταφυλλίδης 61, 79* ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
Μπο'γκας 1 97 και 450.
Βλ. πολυάριθμα επών. στο ΟΤΕ, Αθ.
Λαμψιδης 46.
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Γκουρβέτση, η Βρύση

( st vris gurvétsi# Καλ.)

Το τοπν. οφείλεται μάλλον σε προσωπωνύμιο, αφού κατά κα
νόνα οι ονομασίες βρυσών προέρχονται από- τα ονόματα ανθρώπων
που τις έφτιαξαν.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. *Γκουρβέτσης και αυτό από το επών. Γκούρβαε και την κατάλ. -έτσος
2
(και -έτσης) . Το επών. Γκούρβας προέρχεται από το κοινό NE
κούρβα "η πόρνη" με τροπή του αρχικού k σε g στη συμπροφορά
3
με το άρθρο. Συμφωνά με τον Ανδριώτη η NE λ. κούρβα από το
λατ. curvus-a-um "καμπύλη". Κατά τη γνώμη μας είναι πιθανότε
ρη η προέλευση της λ. από το σλαβικό kuri&va "η πόρνη" και
ιδιαίτερα από τα ταυτόσημα: βουλγ. kurva, σερβ. τσεχ. kurva,
4
πολ. kurva, ρωσ. Kypea κλπ. . Από τα βουλγαρικά και το αρομ.
-5
curva .
Γράβα, η Στάνη

( st stân Yràva* Τσεπ.)

Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επών. Γράβας (βλ.
τοπν. Γράβα, η στα Ε.Ε.) και το ουσ. στάνη, η (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Σ.).
Γρεκοτόπι, το

( stu Yrikutóp* Βραδ.)

Τοποθεσία με μεγάλες πέτρες, στις σχισμές των οποίων ξε
κουράζονται και προστατεύονται από τον ήλιο τα πρόβατα.
Σύνθετο τοπν. από το ουσ. γρέκι., το (βλ. σχετικό τοπν.

1.0ΤΕ Θεσσ.
2. Μηνά, Μεγέθυνση 139 κεξ.
3. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Miklosich 14-9' Vasmer, REW I 698.
5. Papahagi 421.
6. OTE Θεσσ.
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στα Ξ.Τ.) και το ουσ. τόπος ( και -τόπι στη σύνθεση σύμφωνα
με τα αγκαθοτόπι, βοσκοτόπι κλπ.).
Δεκατιστάδων, η Τσούκα των

(zd djSuka tun ôikatstâôun'Kan. ) .

Ονομασία ψηλής τοποθεσίας όπου καθόταν οι δεκατιστάδες
(βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.), που στο Καπέσοβο ονομάζονταν
και οεκατάρηοες, και μάζευαν το φόρο της δεκάτης.
Για τη λ. τσούκα, η βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Λ.
Διαμαντή, η Λούτσα του ( st lütsa t ôyamând" Αρτσ.)
Το τοπν. περιφρ. από το βαφτ. Διαμαντής (βλ. τοπν. Δια
μαντή, το Ασκηταρειό του, στα Ε.Ε.) και το ουσ. λούτσα, η
(βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.).
Αρούγκα το Αλώνι, του ( st ôruga t alón' Αρτσ.)
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επών. Δρούγκας (και
1
2
Ντρούγκας ) <Ηπειρωτ. ντρούγκας, ο "ο ψηλός, ο παχύς" κι αυ
τό από το επίσης Ηπειρώτ. ορούγκα, η ή ντούγκα, η "το αδράχτι
3
χωρίς σφοντίλι//το μεγάλο κουβάρι ή μασούρι με νήμα" και το
4
ουσ. αλώνι, το. Πβ. επίσης το αρομ. druga "η ρόκα για γνέσιμο",
^
5
το ρουμ. druga "το αδράχτι//το μαλλί το τυλιγμένο στο αδράχτι" ,
το αλβ. drugë-a "σαΐτα, μασούρα// αδράχτι" . Όλα πρέπει να απο
δοθούν στο εκκλ. σλαβ. drongu (ή drogï> ) "το ξύλο, το κοντάρι"
και ιδιαίτερα στο βουλγ. drï>g "το ίδιο", σερβοκρ. drùga "το
αδράχτι κλπ. .
1 . ΟΤΕ Αθ.
2 . Μπο'γχας 2 2 3 6 .
3 . Μτιογκαε 1 117 κ α ι 2 2 3 6 .
4. Papahagi

502.

5. Dic"Çionar romîn-german, Bucure§ti 1963 202.
6. Γκόνης 98' Χριστοφορι'δηε 88' Meyer, EW alb. Spr. 75.

7. Berneker 229' Miklosich 51' Vasmer, REW I 374, στη λ.flpyK.
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Αροόγκα, η Ράχη του ( st τάχ t ôruga* Boß.)
Ονομασία υψώματος από το επών. κάποιου κτηνοτρόφου
Δρούγκα.
Το τοπν. είναι περκρρ. από το ουσ. ράχη, η και το επών.
Δρούγκας (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Εκκλησιάς, ο Στάλος της ( stu stâlu ts ikliëâs" Μακρ.)
Τοποθεσία κοντά στην εκκλησία του χωριού με μεγάλα δέντρα,
όπου στάλιζαν τα πρόβατα.
Για τη λ. στάλος, ο βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.
Εξαρχάτικα του Αβάλου, τα

( sta ksarxâtka t avàlu" Λεσν.)

Κτήματα της οικογ. Εξάρχου προς τη θέση Αβάλος.
Το τοπν. περιφραστικό από το επίθ. εξαρχάτικος (<επών.
Έπαρχος + επιθετ. κατάλ. -άτικος) και το τοπν. Αβάλος, ο
(βλ. τοπν. στα Ξ.T.). Το επών. Έπαρχος (και Εξάρχου) από το
κοσμικό και εκκλησιαστικό αξίωμα έπαρχος, ο "αντιπρόσωπος της
εκκλησίας" . Η λ. ως προσηγορική και στα αρομ.; έξαρχου και
exarhu .
Ζαρκοκρανιές, ou

( sts zarkukranës* Τζ.)

Τοποθεσία σε ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Ζάρκο Μιτσικέλι όπου φύονται μόνο κρανιές.
Το τοπν. από το Ηπειρωτ. επίθ. ζάρκος "γυμνός" (βλ. τοπν.
Μιτσικέλι, Ζάρκο στα Ξ.Σ. ) και το ουσιαστ. κρανιά, η. Όχι ορ3
θή η ερμηνεία του Μπέττη για το ίδιο τοπν. από τα Κούρεντα Ζαρκοκρανιές "τοποθεσία καλλιεργούμενη, όπου υπήρχαν ζάρκες (γυμνές)
1. Τριανταφυλλίδης 1+6-4-7* Μπούτουρας 111.
2. Νικολα'ίδου, Αεξ. 162'
3. Μπέττη, Κούρεντα 432.

Papahagi 535.
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κρανιές". Πρόκειται μάλλον κι εκεί για κρανιές που βρίσκονται
σε κάποιο ζάρκο (γυμνό) μέρος, όπως συμβαίνει και στο Ζαγόρι με
τις κρανιές που βρίσκονται στη θέση Ζάρκο Μιτσικέλι.
Ζγκουρομαχαλάς, ò (stu zgurumayalâ

Τζ.)

Σκωπτική ονομασία της μεσαίας συνοικίας του χωριού Τζοντίλα.
Το τοπν. σύνθετο από το προσηγ. ζγκοΰρα, η (και ζγκουρέα)
"η σκουριά και το τουρκ. αρχής κοινό NE μαχαλάς ( <ταυρκ. «ia2
halle) . Το προσηγ. ζγκούρα η όχι από το ελλην. σκουριά η αφού
η τροπή kk>zg 6έν είναι δυνατή, αλλά ή από τό αρομ.^μΓα "η
σκουριά//ο γράσος" καί μεταφορικά "η λέρα" (πβ. καί zgurav, -νά
3
" ο γεμάτος σκουριά ή γράσο" και μεταφορικά "ο ρυπαρός") ή από
4
5
το αλβ. zgurë "σκουριά" . Πβ. επίσης και το σλαβ. skurija . Η
συσχέτιση της λ. ζγκοΰρα, η με τα ελλην. ζ(υ)γούρι ή σγουρός για
φωνητικούς λόγους πρέπει να απορριφθεί (δεν έχουμε δηλ. τις τρο
πές ζγ>τ<$ και sy>zq).
Κατατάσσω το τοπν. στα ελληνόθετα μικτής προέλευσης, μολο
νότι η τουρκικής προέλευσης λ. μαχαλάς βρίσκεται ως προσηγορική
τόσο στά αρομ. όσο και στα αλβαν.,γιατί το συντακτικό σχήμα του
τοπν.do, ήταν διαφορετικό αφού είναι γνωστό ότι τόσο στά αλβανικά
όσο και στα αρομούνικα ο επιθετικός προσδιορισμός ακολουθεί το
ουσιαστ. που προσδιορίζει και δεν προηγείται.

1.

Τζάρτζανος 15.

2.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ. λ ε ξ . , στη λ .

3.

P a p a h a g i 1 2 9 7 , 1298 · Κατσα'νης 1 5 8 .

Η.

Κατά τον Meyer-Lübke

5.

Walde I I 4 9 7 .

απο το α λ β . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι και το p o u p . z g t i r ä <

ε π ί σ η ς Miklosich.Roman. Elem. 59

(αριθμ.

762).

βλ.
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Ζορωπούλη, η

(st

zurupui 'Πάπ.)

Περιοχή προς Β του Μικρού Πατχίγκου ανεβαίνοντας προς τη
Ραδόβολη με χωράφια, όπου έσπερναν σιτάρια.
Κυριών, τοπν. από το θηλ. βαφτιστ. Ζόρω και το επών. Που2
λης (<κοινό πούλι < τουρκ. pul) : στ(η)ς Ζόρως Πούλη (ενν. το
χωράφι) - sts zurupui - i zurupui .
Θιαμέγκου, η Στρουγκα του (st strùga t ô^améng*

Βραδ.)

Από το παρατσούκλι κάποιου Σαρακατσάνου Τσουμάνη που είχε
τη στρουγκα του εκεί.
Για τη λ. στρουγκα βλ. τοπν. στα Ε. Αρ. Το παρωνύμιο θι,αμέγκος μητρωνυμικό από το βαφτ. θιαμέγκω, η κι αυτό από το
3
ρήμα θιαμαίνομαι "παραξενεύομαι, απορώ" με την προσθήκη της
κατάλ. -κω που σχηματίζει θηλ. βαφτ. π.χ. Λένκω, Ρήνκω, ΑγγΕλκω
κλπ. όπου το k δεν ήταν μέρος της κατάληξης.
Καγκέλι, το Ίσιο

( stu isu tu kag'éï * Βραδ. )

Ονομασία τμήματος της περίφημης Σκάλας του Βραδέτου, όπου
το γκαλντερίμι προς το χωριό ακολουθεί ευθεία γραμμή, ενώ κα
τά το μεγαλύτερο μέρος του είναι ελικοειδές.
Το τοπν. περιφραστικό από το επίθ. ίσιος και το προσηγ.
καγκέλι, το (για τη λ. βλ. στο τοπν. Καγκέλια, τα στα Ε.Α.).
Καλαμπαλίκως,

η Ράχη της

( st râx' ts kalambalikus' Νεγ.)

Δασωμένη περιοχή προς Β του χωριού.

1. Σταμνόπουλος 200' Ευ. Σκουβαρά, Ολυμπιι,ώτισσα, Αθήναι
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Μπόγκαε 1

137.

1967 ,205.
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Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE ράχη, η και το αν
δρών. Καλαμπαλίκω. Το ανδρών. Καλαμπαλίκω από το έπων. Καλαμπαλίκης + κατάλ. θηλ. κύριων ονομάτων -ω. Το επών. Καλαμπαλίκης από το κοινό NE καλαμπαλίκι, το "συρροή πλήθους ανθρώπων
2
//σωρός παντοίων ουχί πολυτίμων πραγμάτων//οι όρχεις" κι αυτό
απο το τουρκ. kalabalik "μεγάλο πλήθος ανθρώπων"3.
Κάναλες, οι Βαρβιτσιώτικες

( sts varvit^ótk'is kânalis* Τζ.-Καλ.)

Πηγές με κάναλες' στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Τζοντίλας και Καλοτάεπου γειτονεύουν με την κοινοτ. περιοχή του χωριού
Βάρβεσι (σημερινή Κρανούλα) στην πλευρά του βουνού Μιτσικέλι προς
τα Γιάννινα.
Το περιφραστικό τοπν. από το ουσ. κάναλ', η (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Λ.) και το επίθ. βαρβισιώτικος (< τοπν. Βάρβεση, η
+ επιθετ. κατάλ. -ι,ώτικος) με τροπή του ξενικής προέλευσης s > ts .
Το τοπν. Βάρβεση πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. bravë-a "η
5
κλειδαριά//η αγέλη//η μάντρα" και την κατάλ. -es ( ή -es) η ο
ποία δηλώνει πρόσωπα που εξασκούν ένα επάγγελμα, ή έχουν την ιδιό
τητα που δηλώνεται από τη ρίζα κλπ. απ' όπου επών. * Βράβεσης
και *Βράβεση με μετάθεση του r.
7
Π0. και τα επών. Βαρβεσοώτης και Βαρβιτσιώτης .
Καρά, τα Κουκούλια του

(sta kukulà

t karä" Μεσ.)

Τοποθεσία με βράχια κοντά σε χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ.
Καρά.
1. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
3. Heuser -§evket 307' Steuerwald 472.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ.
5. Γκίνης 57' Meyer, EW alb. Spr. 45.
6. Φουρυκη, Αττυκτί 125-126' Camaj, Lehrbuch 56.
7. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
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Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE κουκούλι, το
και το επών. Καράς. Το επών. Καράς από το κοινό NE καράς "μαύρος < τουρκ. kara . Πβ. και τα ταυτόσημα επών. Μαύρος ( < ελλ.
μαύρος), Λάιος ( < αρομ. läiu), Τσούρνος ( < σλαβ. örn), Νέγρης
( < ιταλ. negro, ρουμ. negru), όπως και τα σύνθετα επών. με α'
συνθετ. τη λ. καράς ( π.χ. Καραγιάννης, Καρακώστας κλπ.).
Καραβέρη, ο Λαιμός του ( stu limò t karavér "Καβ.)
Ονομασία διάσελου, όπου είχε χωράφι κάποιος Καραβέρης. Το
επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. περιφρ. από τον γεωγραφ. όρο λαιμός, ο (βλ. σχε
τικός τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Καραβέρης. Το επών. Καραβέ
ρης προέρχεται από το Ηπειρωτ. Καραμπέρης (και με λόγιο εξελλη
νισμό Καραβέρης) "προσωνυμία που έδιναν άλλοτε οι ορεινοί, αλλά
με ανώτερο πολιτισμό Ζαγορήσιοι στους γειτονικούς Ηπειρώτες
των Κουρέντων και των Γραμμενοχωρίων και γενικά σε όλους τους
„2
καμπησιους... .
Κατά τον Χρηστοβασίλη από το τουρκ. kara "μαύρος" και το
3
αραβ. ber(rri) "η στεριά, η ήπειρος" , ενώ ο Μπόγκας προτείνει
την παραγωγή από το karabiber "μαυροπίπερο" και μετφ. "ο πικάντικος ..4.
Καράλως, το Κουλλούρι της

(stu klur t£ karâlus" Κ.Σ.)

Ορεινά,στρογγυλά διαμορφωμένα χωράφια. Το επών. Καράλης
υπήρχε στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE κουλλούρι, το (βλ.
σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.) και το ανδρών. Καράλω (< επών. Καράλης
+ ανδρών, κατάλ. -ω). Το επών. Καράλης (και Καραλής)από το
5
τουρκ. karali "αυτός που έχει μαύρες κηλίδες, ο μαυρειδερός" .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
2. Μπόγκας 1 157.
3. Heuser-§evket 69.
4. Μπόγκας 1 157.
5. Heuser-Sevket 317' Steuerwald 489.

- 561 Καραμούτσου, του

( st karamutéu" Ντομπρ.)

Ονομασία δάσους, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Καραμούτσος κι αυ
τό σύνθετο από το κοινό NE επίθ. καράς (< τουρκ. kara) και
το επών. Μούτσ(ι.)ος (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε. Α ρ . ) . Πβ. και
τα σύνθετα επών. Καραγιάννης, Καρακώστας, Καραδήμας κλπ.
Καραπούλη η Καρυά, του ( st karapul d garyä" Κ.Σ.)
Ονομασία χωραφιού, ιδιοκτησία του Καραπούλη με καρυδιά.
Το επών. Καραπούλης από τα τουρκ. kara "μαύρος" + το
2
τουρκ. pul "μικρός, διάφανος//το πούλι" χωρίς να αποκλείεται
μια σύνθεση στα ελλην. από το ελλ. καράς ( <τουρκ^αΓ3 ) + το
επών. Πούλης (< κοινό NE πούλι < τουρκ. pul ) ή Πουλής (< τιουλύ) με ανέβασμα του τόνου στη σύνθεση, όπως το προσηγ. βλάχόςκαράβλαχοε)·
Καρατσούκα, η

(zd garatèûka Τζ.)

Ονομασία υψώματος με μαύρο χρώμα.
Σύνθετο τοπν. από το κοινό NE επίθ. καράς (< τουρκ.kara)
3
και το Ηπειρωτ. ουσ. τσουκα,η "η κορυφή" (για τη λ. βλ. τοπν.
Τσούκα, η στα Ε.Λ.)
Καρέλια, η Καραούλα του

( zd garaula t karél'a' Λ.)

0 Καρέλης ήταν κλέφτης από το Δίστρατο και είχε το παρα
τηρητήριο του εκεί. Ήδη ο Λαμπρίδης αναφέρει: "ο άθλιος Ντα
βέλης επί κεφαλής 100, έχων υπαρχηγούς σκύβαλά τίνα της κοινω4
νίας εκ των βλαχοχωρίων ... οίον Γκαρέλην ..." .
Το τοπν. είναι περιφρ. από το προσηγ. καραούλα (μεγεθυντ.
από το ουσ. καραούλι - βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Τ. - και τη με
γεθυντ. κατάλ. -α ) και το επών. Καρέλιας. Το επών. Καρέλιας
από το προσηγ. καρέλλι, το "ο τροχίσκος της τροχαλίας ή και
ολόκληρη η συσκευή, το καρούλι" < λατ-carrulus "μικρό κάρο, ά5
μάξι" .

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Steuerwald 762.
3. Μπο'γκας 1 404.
4. Λαμπριδου, Μελετήματα, Πογωνιακά, εν Αθήναις 1889 81.
5. Δημητράκου, Λεξ., στη λ. ' Μπόγκας 1 158.
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Καρούτου τα Αμπέλια, του

( st karut t ambélà 'Μεσ.)

Ονομασία περιοχής με αμπέλια από την ιδιοκτησία κάποιου
Καρούτου.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE αμπέλι, το και το επών.
Καρούτοε. Το επών. Καρούτος (και Καρούτας, Καρούτης ) από το
κοινό NE καρούτα "σκάφη στενόμακρη από κορμό δέντρου// κτιστό
μεγάλο καδί που βράζει ή διατηρείται το κρασί"< αλβ.Καχχνι1:έ
2
(< σλαβ. koryto) .Το ελλην. προσηγ. από τα αλβανικά και όχι κα
τευθείαν από τα σλαβ. γιατί το σλαβ. y αποδίδεται στα ελλην.
3
4
με i (πβ. κοινό NE κορυτά ) , ενώ στα αλβαν. με u . Η λ. ως
προσηγ. και στα αρομ. cäTuta "σκαφιδα, μυλαυλακο"5.
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής είναι και τα τοπν.: Καρούτα, Καρούτες, Καρούτια (τα), Κορίτιανη (Ήπ.), Κοριτιά ( Ή π . ) , Κουρτάκι (Πύλες), Κοριτάκια (Τριφ.) , Κορυτιές "πλαγιά με βοσκότο
πους, βρύση με σκαμμένους κορμούς δέντρων" και Κόρυτος, ο (Λάκ7
κα Σούλι) .
Καρυαγκούτση, του

( st ka^âguts" Ντρ.)

Περιοχή με χωράφια όπου και ιδιοκτησία της οικογ. Γκούτση, στο χωράφι της οποίας υπήρχε παλιότερα μια καρυδιά.
Το τοπν. προέρχεται από το "Καρυδιά (του) Γκούτση" χωρίς
άρθρο στη γενική και έχει το ίδιο συντακτικό σχήμα με τα laka
kótéi, rayi skjeferit κλπ., σχήμα το οποίο χαρακτηρίζεται ως
Ο

αλβανικό . Για το επών. Γκούτσης βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Αλ.
1. Γεωργακά, Συμβολή 27' ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ. , στη λ.'Μπο'γκας 1 160.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
4. Malingoudis, Studien 140.
5. Papahagi 348.
6. Γεωργαχά, Συμβολή

27* Vasrner 105, 116, 311.

7. Σπ. Μουσελι,'μη, "Τοπωνύμια της Λάχχας Σουλίου." HE 24 (1975) 820 χαι
HE

25 (1976) 49.

8. Georgacas-McDonald 35.
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Κατσάνου το Αλώνι, του ( st katëdnt alón* Kern.)
Ονομασία αλωνιού και της γύρο περιοχής. Το επών. Κατσάνος
6ε σώζεται σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται από το κοινό NE αλώνι, το

και το επών.

Κατσάνος. Το επών. Κατσάνος από το εθνικό Κατσάνος "ο κάτοικος
των Κατσανοχωρίων" ή το επαγγελματικό κατσάνος, ο "ο πραματευ
τής προ του 18.αι., επειδή ήταν συνήθως Κατσάνοι οι γυρολόγοι
του είδους" . Το εθνικό από την τουρκ. μ ε τ χ . ^ ς α η "εκείνος που
2
3
φεύγει, ο φυγάς"

(< p. kaçmak "φεύγω" ) . Της ίδιας ετυμολ. αρ

χής και το επών. Κατσάνης .
Δε νομίζουμε ορθή την άποψη του Μπόγκα (ό.π.) "ο οποίος
σχετίζει το τοπν. Κατσανοχώρια
σιανόν".
Κατσαρού η Στάνη, του

με "τρν βυζαντινόν άρχοντα Κασ-

( st katsarü t stân" Μπ.)

Από το επών. του Σαρακατσάνου κτηνοτρόφου Κατσαρού που ε ίχε τις στάνες του εκεί.
Το περιφρ. τοπν. από το επών. Κατσαρός (< κοινό NE κατσαρός
"ο σγουρός , ο κατσαρομάλλης", μεσν. κατσ-αρός< κατσί< κατί "γα
τάκι")

και το ουσ. στάνη, η (βλ. τοπν. στα Ε . Σ . ) .

Κατσούλη, τα Πλάγια του ( sta plâia t katäül' 'Δεμ.)
Συνοικισμός 4-5 σπιτιών μεταξύ των οποίων και το σπίτι της
οικογένειας Κατσούλη.
Το τοπν. περιφρ. από το κοινό NE πλάι., το και το επών. Κατσούλης (για το επών. βλ. σχετικό τοπν. στα 3.Αλ.).

1. Μπο'γχας 1 167' Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
2. Γεωργατιάς, ΗΧ 9 (1934) 74" Τριανταφυλλίδης 70.
3. Steuerwald 466' Bedr. Kerestedjian, Matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue Turque, Amsterdam 1971 257.
4. Βλ. και Papahagi 324, στο λ. Cäciun.
5. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Κατσούττη, ο Λαιμός του ( s tu limò t katsup* Λιασκ.)
Ονομασία στενού περάσματος από το όνομα κάποιου Κατσούπη,
άγνωστο για ποια αιτία .
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE λαιμός, ο (βλ.
τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Κατσούππς
Κοντογκάλμπινη, η

(βλ. τοπν. στα Ε.Αλ.).

( sn gundugâlbin* Τσερβ.)

Μέρος επίπεδο με χωράφια γεμάτα με πέτρες.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. κοντός (και κοντό- στη σύνθε
ση που ως α' συνθετικό έχει τη σημασία "λίγο, περίπου": π.χ. κοντοβολεύω "κουτσοκαταφέρνω", κοντόβραδο "η προς την εσπέραν ώρα"
κοντόγεμος "ο σχεδόν πλήρης", κοντοσυμβιβάζομαι "έρχομαι περί
που εις συμφωνίαν" κλπ.

πβ. και το ταυτόσημο ως α' συνθετικό

κουτσο-)και το θηλ. επίθ. *γκαλμπιν(η)

(πβ. τα Ηπειρωτ. ουσια-

στικοποιημένα επίθ.: γκάλμπινου, το "το ξανθοκίτρινο κατσίκι"
2

3

και γκαλμτΐΐνες, οι "οι λίρες" ) <αρομ. galbin, -nä "ο κίτρινος" .
Το τοπν. από το χρώμα του εδάφους κατά παράλειψη του ουσ. θέση,
τοποθεσία κλπ.
Κοντρομαχαλάς,

ο

( stun

gudrumaxalâ" Λιασκ.)

Ονομασία της επάνω συνοικίας του χωριού.
Το τοπν. είναι σύνθετο και προέρχεται από δάνεια της

ελλη

νικής με διαφορετική προέλευση, Προέρχεται από το προσηγ. κοντρί
4
το "ο ογκόλιθος"
(πβ. και το Ηπειρωτ. κόντρες, οι "οι πέτρες
5
που συναντά το υνί κατά το όργωμα"" <αρομ codru (βλ. τοπν. Κόνστα Ξ.Αρ.) και το τουρκ. αρχής κοινό NE μαχαλάς, ο "η συ6
νοίκια" < τουρκ. mahalle" το ίδιο .
τρου

1. Δημητράκου, Λεξ. στη λ.
2. Μπο'γκαε, 1 93, 2 211.
3. Papahagi 580' Κ.Οικονόμου, "Διορθώσεις και προσθη'χες στα 'Γλωσσικά ιδιώ
ματα της Ηπείρου'του Ευ .Μπο'γκα." ΗΧ 23 (1981) 224.
4. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
5. Μπο'γχας, 1 185.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
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Κουκούλι, το Μέγα

(stu ιηέγα kukul ' Τσερβ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου μεγάλος βράχος επάνω σε ύψωμα.
Περιφραστικό τοπν. από το κοινό NE επίθ. μέγας και το ουσ.
κουκούλι (βλ. τοπν. Κουκούλι , στα Ε.Λ.).
Κουκούλι, το Μικρό • ( stu mkro kukul' * Τσερβ. )
Ονομασία παρακείμενου και χαμηλότερου προς το προηγούμε
νο ύψ(ομα. Η ονομασία του ως "μικρού" για να αντιδιαστέλλεται
προς το Μέγα Κουκούλι.
Κουκούλια, τα Ψηλά

(sta Rslà kukuïa

' Πάπ.)

Τοποθεσία πάνω από το χωριό όπου συμπαγή βραχώδη υψώματα.
Κουμτιί, η Λούτσα του

( st lùtsa t kumbi * Τσεπ.)

Εκτεταμένος βοσκότοπος στο ύψωμα της Γκαμήλας με λούτσα.
Η ονομασία από κάποιον Σαρακατσάνο κτηνοτρόφο Κουμπή. (βλ. για
το επών. στο τοπν. Κουμπή, του στα Ε.Ε.) που έμεινε εκεί το κα
λοκαίρι με τα πρόβατα του. Για τη λ. λούτσα, η βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Σ.
Λαμπρώς, το Τσοπόρι της

( stu tëupor ts lâmbrus " Λιασκ.)

Ονομασία μικρής ράχης με κουμαριές, ζελινιές και βαλανι
διές απ'όπου έκοβε "κλαρί" κάποια Λάμπρω για τα ζώα της.
Το τοπν. περιφραστικό από το θηλ. βαφτ. Λάμπρω (κι αυτό
συγκεκομμένος τύπος του θηλ. βαφτ. Λαμπρινή κατά τα σε -ω θηλ.
βαφτ. π.χ. Βιργινία >Βέργω, Αγγελική »Αγγέλω και Γκέλω, Δέσποι
να >Δέσπω κλπ , και το Ηπειρωτ. προσηγ. τσοπόρι το "η κορυφή
πολύκλωνου κουρεμένου κλάδου"
λ. με την οποία χαρακτηρίζουν
στο Φλαμπουράρι και τον άνθρωπο με τα ανακατωμένα μαλλιά, τον
αχτένιστο.
1. Α ν δ ρ ι ώ τ η , Σ υ ν τ . κ α ι μορφ. 29 κ ε ζ .
2.

Μπο'γχαε 2 1 9 2 .
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Το Ηπειρωτ. προσηγ. από το αρομ. òiupor "ακανθώδης //στέλεχος
δέντρου// ρόζος" <σλαβ. cepurü "κορμός,στέλεχος" 1
βουλγ. öepor

"ρόζος", αρχ. σλαβ. ceporx

(πβ. και

"κλάδος"2).

Η λ. ως τοπν. με τον τύπο Τσοπόρι. στο Γραμμένο^ , όπου
"τσοπόρια λένε οι γυναίκες τις τούφες

(θάμνους), τα πουρνάρια

που κόφτουν για το κάψιμο του φούρνου".
ο Στάλος του

Λιπαρά,

(stu stâlu t liparâ ' Βραδ.)

Ά λ λ η ονομασία της θέσης Κέδρος του Λιπαρά (βλ.τοπν. στα
Ε·Ε· ) ·
Το τοπν. σχηματίζεται με το προσηγ. στάλος, ο

(βλ. τοπν.

στα Ε.Σ.) και το επών. Λι,παράς (βλ. για το επών. στο τοπν. Λ ι 
παρά,

ο Σοΰρλος του,στα Ε . Ε . ) .

Μαλάμως, το Κουρί της

(stu kri ts malâmus ' Τσερβ.)

Ονομασία δάσους όπου σύμφωνα με την παράδοση, έβοσκε τα
πρόβατα της κάποια βοσκοπούλα Μαλάμω.
Το τοπν. περιφραστικό από το προσηγ. κουρί το "δάσος" (βλ.
τοπν. Κουρί το στά Ε. ΤΟ και το θηλ. βαφτ. Μαλάμω. Το βαφτ. Μαλάμω
από το Μαλαματή

ή Μαλαματένια σύμφωνα με τα σε -ω θηλ. βαφτι

στικά, όπως: Ασημίνα > Ασήμω, Βασιλική>Βασίλω,

Δέσποινα > Δέ4
σπω, Κοντυλένια > Κοντύλω, Μαγδαληνή > Μαγδαλω, κλπ .
Μαμασούλη,

η Γράβα του

( st

γτάνβ t mamasûï ' Σκ.)

Ονομασία σπηλιάς όπου ο καλόγερος Μαμασούλης από τη Μακρι
νή συνήθιζε να πηγαίνει τα πρόβατα του.

1. Papahagi 45 2 .
2. Miklosich 32
3. Μπεττη Γραμμένο 692.
4-. Ανδριώτη, Συντ.και Μορφ . 32 .
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Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. γράβα,η "η σπηλιά" (βλ.
και τοπν. Γράβα, η στα Ε.Ε.) και το επών. Μαμασούλης. Το επών.
πρέπει να αποδοθεί στο Ηπειρωτ. προσηγ. μασούλι, το "τα τυροκο
μικά προϊόντα" (< apaß.mahsul "το προϊόν , ο δερισμός") απ'
όπου επών. Μοσούλης
(βλ. στο τοπν. Μασούλα ίνας, τη ς στα Ε. Τ.)
και με αναδίπλωση της αρχικής συλλαβής Μαμασούλης.
Μανταλά,

η Λούτσα

του

( st lutsa t mandala " Αρτσ.)

Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει κοιλότητα με νερό, κοντά σε
χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Μανταλά.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσι λούτσα , η (βλ. τοπν.στα
Ε.Σ.) και το επών. Μανταλάς. Το επών. Μανταλάς από το επαγγελματικό μανταλας,ο "αυτός που κατασκευάζει μάνδαλα" .
Μουσιόνη,

η Σπηλιά του

( st spia

t musón ' Καλ.)

Ονομασία σπηλιάς από το όνομα κάποιου εβραίου, που διατηρού
σε μαγαζί στο χωριό. Η παράδοση 5ε διασώζει την αιτία που έδωσε
ο όνομα του στη σπηλιά.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE ουσ. σπηλιά, η και
το αρσ. Μουσιόν'ς ή Μουσιόν , τύπος του εβραϊκού βαφτ. Μωυσης,
όπως συνηθίζονταν από τους Εβραίους των Ιωαννίνων.
Μπάκα ίνας, η Λούτσα της

( st lutsa ts bâk'inas " Βιτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου λάκκος φτιαγμένος από κάποια γυναί4
κα μέλος της οικογ. Μπάκα .
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE ουσ. λούτσα, η (βλ.
τοπν. στα Ε.Σ.) και το ανδρών. Μπάκαινα (<επών. Μπάκας + ανδρών.
καταλ. -αινα). Το επών. Μπάκας (και Βάκας με λόγιο εξελληνισμό)
1. Μπόγχαε 2 148 .
2. Μενάρδου , Κύπρος 395 .
3. Μπογκας 1 446 .
4. Βλ. και Λαμπρίδη, Αγαθοεργηματα Β'106 .
5. ΟΤΕ Αθ.
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atto το Ηπειρωτικό
μπάκας, ο "ο μωρός, ο ανόητος" (<αρομ.
2
vaca "η αγελάδα// ο μωρός" < λατιν. vacca, -ae "η αγελάδα") .
Για την εναλλαγή των ν και b βλ. Mayer-Lübke, αριθμ. 9109.
Μπάμπαλη,

ο Λαιμός του

(

stu limo d babai' " Τσερβ.)

Ονομασία διάσελου άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. περιφραστ. από το ουσ. λαιμός, ο (για τη λ. βλ.
στο τοπν. Βγένως, ο Λαιμός της στα Ε.Ε.και το επών. Μπάμπαλης,
Το επών. Μπάμπαλης από το Ηπειρωτ. προσηγ. μπαμπαλής,ο " ο σε
βάσμιος γέροντας που δίνει καλές συμβουλές"-* (<τουρκ. babali
"ο πατέρας" με ανέβασμα του τόνου σύμφωνα με τα αραμπατζής (επών. Αραμπατζής ) - Αραμπατζής, παραλής - (επών. Παραλής)Παραλής κλπ. . Πβ. επίσης επών. Μπάμπαλος (<μπάμπαλο), Μπάμπαλας ( μπάμπαλα) και κυριών τοπν. Μπαμπαλίνα, η (Πελοπόνν.) .
Μπαρτζόραχη,

η

( zd bardèórax'* Τσερβ.)

Ονομασία δύο υψωμάτων ενός χαμηλότερου και ενός ψηλότερου
(διακρίνονται με τα ονόματα Μεγάλη και Μικρή Μπαρτζόραχη) με
ντούσκο, ασφάκα και πουρνάρι. Το μέρος αποτελεί έναν από τους
ιδανικότερους βοσκότοπους για κατσίκια.
Το τοπν. σύνθετο από το Ηπειρωτ. μπάρτζο, το "κατσίκι μαύ
ρο με πρόσωπο κοκκινωπό", μπάρτζα, η " η κατσίκα φαιού χρώμα
τος" και μπάρτζα, η "μαύρη γίδα"8. (βλ. και τοπν. Μπάρτζια,τα
στα Ε.Αρ.) και το κοινό NE ουσ. ράχη, η. Το τοπν. ταυτόσημο του
κατσικόραχη.

1 . Μπο'γχας 2 40 .
2. Papahagi

1251.

3 . Μπόγχας 2 2 3 0 .

3. Steuerwald 52.
4. Αντυχάρισμα 202.
5. Αντιχάρισμα 174, 175.
6. Georgacas-McDonald 202.
8 . Μπο'γχαε 1 2 4 8 , 2 41 και 1 5 3 .
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Μπασιαστάθη,

του

(

st baéastâô • Νεγ.)

Ονομασία βρύσης , στους πρόποδες του λόφου της Αγίας Τριά
δας, την οποία είχε χτίσει μέλος της οικογ. Μπασιαστάθη.
Το τοπν.K\3ppi£w.από το επών.>Μπασιασταθής

H L αυτό σύνθετο με α

συνθετ. τα Ηπειρώτ. μπάσους, ο "έτσι, φώναζαν τον γέρο χωρικό οι
Γιαννιώτες, γέρος σεβαστός" και μπάάους,ο "ο θείος"

και το

βαφτ. Στάθης (<Ευστάθιος).
Τα Ηπειρώτ. προσηγ. από το ρουμ. baciu "ο αρχιτσέλιγκας"^,
λέξη που με τους Ρουμάνους βοσκούς γνώρισε μεγάλη διάδοση. Έ τ σ ι
3
έχουμε το αρομ. baciü
"ο τυροκόμος" , το αλβ. bats "ο μεγαλύτε4
ρος αδερφός" και τα σλαβ.: σερβοκρ bac
"βουκόλος", baöija "το
μέρος και η καλύβα όπου το καλοκαίρι αρμέγονται τα πρόβατα",βουλγ.
bacija "το ίδιο" σλοβακ. baca "ο αρχιτσέλιγκας"

κλπ. .

Συχνός στην Ήπειρο ο σχηματισμός επωνύμων με ά συνθετ. τη
λ. μπάσιος και β'
Μπασιατάκη,

συνθετ. κάποιο βαφτιστικό .

του

(st basata^ • Στ.)

Τοποθεσία όπου υπάρχει το σπίτι της οικογ. Μπασιατάκη.
Το κυριών τοπν. από το επών. Μπασιατάκης
από το Ηπειρώτ. μπάσους

κι αυτό

σύνθετο

(ή" μπάσος) και το βαφτ. Τάκης, (βλ. προη

γούμενο τοπωνύμιο).

1. Μπόγκας 1 24-8, 2 41.
2. Meyer, NS II 76.
3. Papahagi 252.
4. Meyer, EW alb. Spr. 29.
5. Berneker 37.
6. Η εμφάνιση αυτών των συνθέτων με συνθετικό φωνήεν
κοί _0_

-ο- αντί του κανονι

προέρχεται από περιπτώσεις όπου η λ. μπάσος

συντέθηκε με βαφτ.

που άρχιζαν από Α-: π.χ. Μπασιοαλέξης > Μπασιαλέξης, Μπασιοαντρεας > Μπασιαντρέα, κλπ. και έπειτα Μπασιαχρηστος, Μπασιατο'λης, Μπασιαστάθης κλπ.

- 570 -

Μπεκιάρη,

(ο Λάκκος) του

(stu (lâku t) bikdrΆρτσ.)

Ονομασία μικρής χαράδρας όπου έπεσε και σκοτώθηκε κάποιος
από την Αρτσίστα που τον έλεγαν Μπεκιάρη.
Το τοπν. από το κοινό NE λάκκος, ο , λέζτ\ με την οποία
χαρακτηρίζουν στο Ζαγόρι μικρές χαράδρες που δημιουργούνται
ιδιαίτερα από τη διάβρωση του νερού, και το επών. Μπεκιάρης.
Το επών. Μπεκιάρης από το κοινό NE μπεκιάρης< τουρκ. bekâr
"ο ανύπαντρος" . Η λ. επίσης στα αρομ. bikear-,στα aXß.beqiar-i
βουλγ. bekjar "το γεροντοπαλίκαρο", σερβ. beòar^.
Μπέλου,

η Μουρτζιά

του

( st murdjuâ

t bel* Πε'τρ.)

Ονομασία της ψηλότερης κορυφή-ς του βουνού πάνω από το χω
ριό που είναι δασωμένο με ο^ιές. Στο χωριό Πέτρα με τη λ. μουρτζιά είναι γνωστός ένας θάμνος με άσπρα αγκάθια. Άγνωστη η αι
τία που συντέλεσε στην ονομασία του τόπου.
Το τοπν. περιφραστικό από το προστ\\. μουρτζιά, η (βλ.τοπν.
στα Ε.Ε.) και το επών. Μπέλος (βλ. στο επόμενο τοπν.).
Μπέλου το Χωράφι,

του

( st bel tu xuràf " Αρτσ.)

Τοποθεσία απέναντι από το ε|ωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής ,
όπου χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Μπέλου. Το επών. υπάρχει και
σήμερα στο χωριό.
Το περιφρ. τοπν. από το επών. Μπέλος και το κοινό NE ουσ.
χωράφι, το. Το επών. Μπέλος από το Ηπειρώτ. μπέλου το ,"το λευ3
κό, πρόβατο ιδίως" (και μπέλα, η , "η λευκή προβατίνα") < σλα,β.
belìi "άσπρος" Βλ. και τοπν. Μπελόη, η (στα Β.Αρ) .

1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
2. Papahagi 271 " Γήινης 5CTMiklosich 9.
3. Μπόγκας 1

250, 2

4. Meyer, NS II 43·

231 .
Miklosich 12" Berneker 55.
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ο Αάκκος του

Μπότα,

( stu

lâku

d bota ' Τσερν.)

Τοποθεσία ανάμεσα στο Φλαμπουράρι και στο συνοικισμό Σέσο
του χωριού Τσερνέσι από το επών. κάποιου Μπότα που μεθυσμένος
έπεσε και σκοτώθηκε στη μικρή χαράδρα της περιοχής.
Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. λάκκος, ο (βλ. τοπν. στα Έ.Ε.)
και το επών. Μπότας. ?ο επών.Μπότας,σύμφωνα με τον Georgacas,artó το αλβ.
bote
"χώμα, λάσπη, πηλός". Νομίζουμε απίθανη την προέλευση
ενός επών. από τις παραπάνω σημασίες και θεωρούμε πιθανότερη
2
την προέλευση του από το κοινό NE μπότα η ( < γαλλ.botte)
αφού επών. από είδη υποδήσεως είναι συνηθισμένα, όπως: Παντό
φλας, Τσαρούχης, Σκαρπινάκης, Τακούνης κλπ. (βλ. τοπν. Μουζάκια, τα στα Ε.Ε.) .
Μπούκα,

το Λιθάρι του

(stu l'ôâr d buka-Ντ.)

Τοποθεσία με βράχο όπου είχε τα μαντριά του κάποιος κτη
νοτρόφος Μπούκας.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE λιθάρι,το και το επών.
Μπούκας. Το επών. Μπούκας από το κοινό NE μπούκα,η "το στό
μιο "<λατ. bucca, απ'όπου μεσν.. ελλην ,βούκκα, βούκκιον,βούκκελος,
"μπουκιά", βουκκελλάτον "σκληρό ψωμί στρατιωτών" βουκκελλάριοι
4
"στρατιωτικό σώμα", το αλβ. bukë-a "το ψωμί" , το αρομ. buca
5
6
"στόμα" και το ρουμ. buca "μάγουλο" .
Νανή,

τα Ρόγκια του

( sta roga t nani · Νεγ.)

Ονομασία πλαγιάς πάνω από τη θέση Ματιάς, όπου κάποιος Νεγαδιώτης Νανής ξεχέρσωσε ένα τμήμα του δάσους και το έκανε χω
ράφι. Σήμερα η θέση έχει δασωθεί πάλι.
1. Georgacas-McDonald 297.
2. Ανδρυώτη , Exuy. Λεξ.,στη λ.
3. Ανδριώτη , Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
4-, Γκίντιε

61 .

5. Papahagi
6. Κοτολουληε

289.
85.
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Το τοπν. περιφρ. από το προσηγ. ρόγκι, το (βλ. τοπν.Ρόγκια, τα στα Ε.Αλ.) και το επών. Νανής. Το επών. Νανής ή
από τα βαφτ. Νάνης, Νάνος (από το βαφτ. Ιωάννης) και την
2
κατάλ. -ής που είναι χαϊδευτική κυρίων ονομάτων ή από το
βαφτ. Νανάς (βλ. τοπν. Νανάτικα, τα στα Ε.Ε.) και την παρα
πάνω χαϊδευτική' κατάληξη πβ. και Λουκάς- Λουκής.
Νίκα

Μπέλου,

του

( st nikabél * Αιασκ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν δύο αμπέλια, πιθανώς από ιδιοκτη
σία κάποιου Νίκα Μπέλου.
Το τοπν. κυριών, από το βαφτ. Νίκας (βλ. τοπν. Νίκα του στα
Ε.Ε.) και το επών. Μπέλος (βλ. τοπν. Μπέλου το Χωράφι, του στα
Ε.Μ. ) .
Νικρέλια, τα

(sta nikréïa

' Αιασκ.)

Ονομασία τοποθεσίας μέσα στο δάσος με τα ψηλότερα και πυκνό
τερα δέντρα της περιοχής. Τόπος σκοτεινός και ανήλιος.Άγνωστη
η αιτία της ονομασίας του τόπου.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών., σύνθετο από το βαφτ.
3
Νίκος και το επών. Ρέλης ή Ρέλιας . Τα επών. Ρέλης και Ρέλιας
από το προσηγ. ρέλι, το ή από τονπληθ. ρέλια, τα "παρυφή περι4
ραμμένη στα άκρα υφάσματος, στριφωμα" αντίστοιχα και το πτω
τικό -ς για τήν ονομαστ. των αρσενικών. Το προσηγ. ρέλι,
το
θεωρείται ως ιταλικής αρχής . Το τοπν. προήλθε κατά το σχήμα
τ(ου) Νίκ(ου) Ρέλ(η)> Νικρέλι, το >Νικρέλι.α, τα
αναλογικά
προς τους πληθ. χωράφια , κτήματα κλπ. Το τοπν. ίσως από ιδιο
κτησίες κάποιου Νίκου Ρέλη ή Ρέλια.

1. 0 Μπούτουρας (σελ.72) αναφέρει τα βαφτιστικά από την Ήπειρο.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -lis.
3. ΟΤΕ Αθ.
4·. Δημητράκου Λεξ.,στη λ.
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Ντάβως,

τα Σιάδια της

( sta éàôy'a ts dâvus ' Φρ.)

Ονομασία βοσκοτόπου όπου έβοσκε τα ζώα της κάποια Ντάβω.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σιάδι, το
(βλ. τοπν. Γιωργολιανίνας το Σιάδι, της στα Ε.Ε.) και το ανδρωυ.
Ντάβω. Το ανδρών. Ντάβω από το επών. Ντάβος (το οποίο πρέπει
να σχετιστεί με το σλαβ. davo - daviti "πλέκω// πιέζω, πνίγω"
και ιδιαίτερα με τον βουλγ. τύπο davu
και την ανδρών, κατάλ.
-ω , όπως π.χ. Σαράφης- Σαράφω, Σούλτης- Σούλτω, Ζόνιος-Ζόνιω
κλπ.
Ντόκου , το Αλώνι του

( stu alón t dok " Βίτσ.)

Ονομασία περιοχής από ιδιόκτητο αλώνι της οικογένειας Ντό
κου .
Το περιφρ. τοπν. από το ουσιαστ. αλώνι, το
Ντόκος (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Τ.).
Ξάνθη τα Ρόγκια, του

( sta roga

και το επών.

t ksanôi' Νεγ.)

Τοποθεσία Α του χωριού όπου κσ,ποιο μέλος της οικογ. Ξανθή
είχε ξεχερσώσει ένα τμήμα του δάσους για να καλλιεργήσει.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το επών. Ξανθής (βλ. τοπν.Ξαν
θή , του στα Ξ.Ε.) και το προσηγ. ρόγκι, το (βλ. τοπν. Ρόγκια
τά στα Ε. Αλ.) .
Ξιάντρου, η Μούλα του

( st mula t kSândr · Κ.Σ.)

Ονομασία χωραφιού ιδιοκτησία της οικογ. Ξιάντρου,όπου είχε
ψοφήσει το μουλάρι της οικογένειας.
Το τοπν. από το ουσ. μούλα η (βλ. τοπν. στα Ε.Λ.) και το
επών. Ξιάντρος. Το επών. Ξιάντρος από το βαφτ. *Ηιάντρος που εί
ναι συγκεκομμένος τύπος του βαφτ. Αλέξανδρος. Πβ. και βαφτ.Ξαντρής
( < Ξιάντρος + χαϊδευτική κατάλ. *ής κατά τα Γιώργος - Γιωργής,
Θόδωρος - Θοδωρής κλπ.).
1. Berneker

181" Vasmer, REW I 326.

2. Βλ. και ΟΤΕ Αθ.
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Παλιοκούλιες,

( sts païukuiis ' Βιτσκ.)

οι

Θέση όπου υπάρχουν ερείπια παλιών τουρκικών οχυρωμάτων.
Το τοπν. είναι σύνθετοι και προέρχεται από το επίθετο πα
λιός και το Ηπειρωτ. προσηγ· κούλια, η "το παλιό με πολεμί1
2
στρες σπίτι" < τουρκ. kule "ο πύργος" (βλ. τοπν. Κούλια,η
στα Ε.Τ.).
Βλ. και τα τοπν. Παλιοκούλα, η "τοποθεσία όπου παλιά στρα
τιωτική αποθήκη", Παλιοκούλι, το , Λα Παλιουκούλ', Παλίουκούλυς
3
"οικίαι μπέηδων προς συγκέντρωσιν προϊόντων (Κόνιτσα) και Παλιοκούλία, η

"ερειπωμένη μεγάλη οικία" (Λάκκα Σούλι) .
(zd balulutsa " Βίτσ.)

Παλιολούτσα, η

Φυσικό κοίλωμα του εδάφους, όπου μαζεύονταν νερό για το
πότισμα των ζώων.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το ουσ. λούτσα,η
(Βλ. τοπν. στα Ε.Σ.).
Παλιόρογκο , το

(stu pal'órugu * Φλ.)

Ονομασία κοιλάδας που,όπως φαίνεται, κάποτε είχε ξεχερσωθεί , ενώ τώρα έχει πάλι δασωθεί με κέδρα, πουρνάρια κλπ.
Το σύνθετο τοπν. προέρχεται από το επίθ. παλιός και το
Ηπειρωτ. προσηγ. ρόγκι, το "η εκχέρσωση δάσους"// αγρός σπαρεις δια πυρπολήσεως των επ'αυτού θάμνων"5 (βλ. και τοπν.Ρόγκια, τα στα Ε.Αλ.).
/Γ

Το τοπν. συναντιέται επίσης στο Δελβινάκι
7
αριθμό Παλιόρογκα , τα στην Ιθάκη .
1.

και σε πληθ.

Μπο'γχας 2 2 8 , 1 4 0 .

2. Heuser-Çevket

361.

3 . Σ τ ε ρ γ υ ο ι ο ΰ λ ο υ , Κ ό ν ι τ σ α ΗΧ 13

152.

4 . Σ π . Μουσελύμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλύου." HE 2 5 ( 1 9 7 6 )

407.

5. Μπογκαε 1 3 2 7 .
6. N L X . Πατσέλη. "Τοπωνυμικό Δελβυνακίου." HE
7 . Σ ι . Μουσουρη, Τοπωνυμι>κον τ η ς νήσου Ι θ ά κ η ς ,

15(1966) 365.
Αθηναυ 1959 6 8 .
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Παλιόστανη , η

( zd bal'dstan · Γρεβ.-Δόλ.-Λεσν.-Τσεπ.)

Ονομασία τοποθεσιών όπου παλιότερα υπήρχαν κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις.
Το σύνθετο τοπν. προέρχεται από το επίθ. παλιός και
το
ουσ. στάνη, η (βλ. και τοπν. Στάνες,οι στα Ε.Σ.).
Παλιόστρουγκα, η

( zd bal'óstruga ' Μπ.)

Λοφώδης έκταση όπου παλιότερα υπήρχαν ποιμενικές εγκατα
στάσε ι ς.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. παλιός και το κοινό
NE ουσ. στρούγκα η (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.).
Παλιόχανο, το

(stu pal'óxanu " Τζ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα βρισκόταν κτίσμα, ιδιο
κτησία της οικογ. Νταρντακούλη , που χρησίμευε ως πανδοχείο.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. παλιός και το κοινό NE ουσ.
χάνι, το ( <τουρκ. han )
και -χάνο στη σύνθεση.
Παναγίας, η Μπάρα της

(zd bâra ts panaYias ' I.)

Τοποθεσία κοντά στο εξωκκλήσι της Παναγίας, όπου υπάρχει
βρύση που σχηματίζει ένα μικρό έλος.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το κοινό
NE μπάρα, η "το έλος" (βλ. τοπν. Μπάρες, οι στα Ε.Σ.)και την
προσωνυμία Παναγία
για τη Θεοτόκο.
Παπά,

η Οβίρα του

( stn uvira t papa' Καπ.)

Τοποθεσία στη χαράδρα του Βίκου όπου σε βαθύ κοίλωμα που
δημιουργήθηκε από καταρράκτη συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα νε
ρού. Εκεί συνήθιζε να ψαρεύει κάποιος παπα-Νικόλας.
1.Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Το περκρρ. τοπν. σχηματίζεται με το Ηπειρωτ, προσηγ. ουβίρα η (βλ. τοπν. Οβίρα,η στα Ε.Σ.) και το επαγγελματικό
παπάς, ο.
Παπαγιάννη ο Στάλος , του

( st papayân tu stâlu " Λιασκ.)

Περιοχή με ψηλά δέντρα σε χωράφι που ήταν ιδιοκτησία της
οικογ. Παπαγιάννη.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το επών.. Παπαγι,άννης (βλ.
σχετικό τοπν. σταΕ.Ε)καιτο κοινό NE στάλος, ο (βλ. τοπν. στα
Ε.Σ .).
( zâ gukula t papalék^ · Βιτσκ.)

ΠαπαλέΕη,η Κουκούλα του

Χωράφι,ιδιοκτησία της οικογ. Παπαλέξη, πάνω από το οποίο
υψώνεται οξυκόρυφος βράχος.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ουσ: κουκούλα, η (βλ.
σχετικό τοπν. στα Ε.Λ.) και το επών. Παπαλέξης. Το επών. Παπαλέξης από το επαγγελμ. παπάς και το βαφτ. Αλέξης (<Αλέ£ιος
με τροπή της κατάλ. -ι,ος σε-ι.ς και - ης) .
Πασέτη το Πριόνι , του

( st pasét tu prion' Boß.)

Τοποθεσία όπου υπήρχε νεροπρι'ονο της οικογ. Πασέτη. Το
επών. εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. είναι περιφρ. και προέρχεται από το κοινό NE
πριόνι, το και το επών. Πασέτης που πρέπει να σχετιστεί με
το Ηπειρωτ. πασέτο, το "ξύλινο αρθρωτό μέτρο των μαστόρων"1.
2
και την καταλ. επωνύμων -ης . Το Ηπειρωτ. προσηγ. προέρχεται
3
από το ιταλικό passetto (15. αι.) "είδος παλιού μέτρου" υποκορ. του passo "βήμα μέτρο".

1. Μπόγκας 1 295.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στο λ.
3. Battisti - Alessio 2794.
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Πέτραινας, η Μουσίάλα. της

(st musala ts pétrinas'Καβ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχε χωράφι., ιδιοκτησία κάποιας
Πέτραίνας,στους πρόποδες του βουνού Μιτσικέλι.Με τη λ. μουσίάλα
στο Καβαλάρι ονομάζουν χιονοστιβάδα με μεγάλες πέτρες που κα
τρακυλώντας από το βουνό κάνει μεγάλη φασαρία. Μια τέτοια μουσάλα τεραστίων διαστάσεων είχε πέσει και στο χωράφι της Πέτραινας.
Το τοπν. προέρχεται από το προσηγορ. μουσίάλα, η (κι αυτό
πιθανώς από το τουρκ. musallat "αυτός που πέφτει πάνω// αυτός
που παρακινεί σε φασαρία"
και το ανδρών. Πέτραινα (<βαφτ. Πέ
τρος + ανδρών, κατάλ. - αινα).
Πλόσκου , στο Σύρμα του

( stu sirma t plósk"-Βραδ.)

Ονομασία μονοπατιού στην
πλαγιά του Πλόσκου.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το τοπν. Πλόσκος, ο (<σλαβ.
ploskü "επίπεδος πλατύς", βλ. τοπν. στα Ξ.Σ.) .και το ουσ.σύρ
μα , το "ίχνη διαβάσεως, το μέρος δι'ου
διέρχεται τις συνήθως,
ιδίως επί θηραμάτων", που είναι μεταρρηματικό ουσ. από το ρ. σύ2
ρω . Τη λ. χρησιμοποιούν στην Ήπειρο ιδιαίτερα οι Σαρακατσάνοι
3
για να δηλώσουν το "πολύ στενό μονοπάτι" .
Πολύχρονη,

η Σούδα του

{ st suôa t pulixron'Τσεπ.)

Ονομασία στενού περάσματος κοντά σε χωράφι που ήταν ιδιο
κτησία κάποιου Πολύχρονη.
Το περιφραστικό τοπν. προέρχεται από το κοινό NE σούδα, η
4
( < λατ.βιιαβ "το χαράκωμα")
και το βαφτ. Πολύχρονης (το όνο
μα και ως επών.).Το βαφτ. ,Πολύχρονης από το βαφτ. Πολυχρόνιος
(πβ. και επών. Πολυχρονίου) με τροπή του -ιο σε - L , όπως και
τα Αντώνϋος-Αντώνης, Βασίλειος-Βασίλης, Γεώργιος-Γεώργης κλπ.
1. Steuerwald 568"Heuser-Çevket 428.
2. Ανδριώτη , Ετυμ. Λεξ. στη λ. ' Δημητράκου,Λεξ. στη λ.
3. Μπογκαε 1 375 .
4·. Ανδριώτη , Ετυμ.Λεξ. , στη λ.
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Ρόσια, ou Καρυές

( sts karyes rôëa · Γρεβ.)

Ονομασία τοποθεσίας στην ευρύτερη περιοχή Ρόσια όπου πριν
από 5 0 περίπου χρόνια υπήρχαν καρυδιές.
Το τοπν. είναι περιφρ. και σχηματίζεται με το κοινό NE κά
ρυα, η και το τοπν. Ρόσια (βλ. τοπν. στα Β.Αρ.) το οποίο εδώ
χρησιμοποιείται ως παράθεση,δηλ. "οι καρυδιές που βρίσκονται
στη θέση Ρόσια".
( sts Yrâvis t sirif-Μακρ.)

Σερίφη,οι Τράβες του

Τοποθεσία με δύο σπηλιές πάνω από τη θέση Κούστα όπου κά
ποιος Γ.Ζαμπίρης από τη Μακρινή,που του είχαν δώσει το πατατσούκλι Σερίφης, Εεχείμαζε με τα ζώα του.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και αποτελείται από το προσηγ.
γράβα,η "ρωγμή, κοιλότης, χαράδρα, σπηλιά" (βλ. σχετικό στά Ε.Ε.)
και το παρατσούκλι Σερίφης . Το παρατσούκλι (και επών.) Σερίφης
1
όχι κατευθείαν από το αραβοτουρκικό serif , αλλά από το ελλην.
σερίφης,ο "διάσημος, ευγενής, ιερός// τίτλος ευγενών μουσουλμά
νων αναγόντων το γένος εις τον Μωάμεθ// τίτλος σουλτάνων του
Μαρόκου, των διοικητών της Μέκκας και ανωτάτων υπαλλήλων της
2
3
Τουρκίας" κι αυτό από το τουρκ. serif "επιφανής, λαμπρός κλπ) .
Σταυρογατσούλα, η

( st stavruYatsula* Μπάγ.)

Ονομασία μικρού υψώματος όπου διασταυρώνονται δύο μονοπά
τια.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το ουσ. σταυρός και το ουσ.
*γατσούλα < κοινό NE κατσοΰλα με τροπή του άηχου κ. σε ηχερό
g>Y κοντά στο ηχερό r (r-k>r-Y)του ουσιαστικού σταυρός, σύμφω
να με τα καρίς> γαρίδα, κωβιός>γωβιός κλπ. .

1. Τριανταφυλλίδης 74.
2. Δημητράκου, Λεξ. στη λ
3. Steuerwald

872.

4. Ανδριώτη,Ετυμ. Λεξ., στο λ.
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Το β'συνθετικό κατσούλα,η "η κουκούλα της κάπας" εδώ με τη
σημασία "κορυωή",όπως συμβαίνει και με τη λ. κουκούλα, η (Βλ.
σχετικά τοπν. στά Ε.Λ.)
Στερφόσταλος, ο

( stu stirfóstalu " Βραδ.)

Ονομασία θέσηδ με μεγάλα δέντρα όπου έβαζαν τα στέρφα
πρόβατα για να τα ξεχωρίσουν από τα γαλάρια.
Το τοπν. σύνθετο από το επίθ. στέρφος, (βλ. για την λ.
τοπν. Στερφόλακκα, η στά Ξ.Ε.) και το κοινό NE στάλος, ο (βλ.
τοπν. στα Ε.Σ.).
Ταμπάκη,

η Μουτσάρα του

( st mutëâra t tambâk' ' Δεμ.)

Περιοχή όπου χωράφι της οικογ. Ταμπάκη με υγρό έδαφος.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το ουσ.μουτσάρα, η (βλ.
τοπν. στά Ε.Σ.) και το επών. Ταμπάκης. Το επών. Ταμπάκης (πβ.
και Ταμβάκης, Ταμβακόπουλος )προέρχεται από το κοινό NE ταμπά
κης "ο βυρσοδέψης" (<τουρκ. tabak "το ίδιο") και όχι κατευθείαν
2
από το τούρκ. tabak .
Πβ. και τοπν. Ταμπάκι,κα στο Α μέρος των Ιωαννίνων, όπου
παλιότερα υπήρχαν βυρσοδεψεία.
Ταμπακόμυλος, ο

(stun dabakómblu · Λιασκ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε μύλος κατάλληλος για το
κόψιμο και την επεξεργασία του καπνού. Σήμερα στη θέση σώζο
νται μόνο λιθοσωροί.
Το τοπν. προέρχεται από το Ηπειρωτ. ταμπακόμυλος,ο "μύλος
3
κατάλληλος για το κόψιμο και το άργασμα του ταμπάκου" κι αυτό
σύνθετο από τα κοινά NE ταμπάκος, ο και μύλος,ο . Βλ.και τοπν.
4
Ταμπακόμυλοι "ονομασία συνοικισμού" (Αγρίνιο) .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
2. Τριανταφυλλίδης 44.
3. Μπογκας 2 185.
4. ΜΕΕ.
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Τάπα,

( stu mnima t tapa " Λιασκ.-Φρ.)

το Μνήμα του

Ονομασία θέσης όπου σκοτώθηκε και θάφτηκε ο Φραγκαδιώτης
γύφτος Νικ. Μίχας που του είχαν δώσει το παρατσούκλι. Τάπας ε
πειδή ήταν κοντός.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE μνήμα, το και το παρα
τσούκλι Τάπας < κοινό NE τάπα, η "το πώμα" που χρησιμοποιείται
συχνά με τον τύπο τάπας,ο ως παρατσούκλι για να δηλώσει
τον
κοντό άνθρωπο. Η λ. ως προσηγ. επίσης στά αρομ. tapä , στα αλβ.
1
tape-a
και στα τουρκ. tapa .
( st tats d gurdiâ' Νεγ.)

Τάτση , η Γκορτζιά του

Ονομασία θέσης όπου υπάρχει γκορτζιά σε χωράφι, ιδιοκτησία
της οικογ. Τάτση.
Το περιφρ. τοπν. από το επών. Τάτσης (βλ.τοπν. στα Ε.Ε.)
και το κοινό NE γκορτζιά, η.
Τ^άνοβο, η Λούτσα

( st lütsa dèânuvu " Τσεπ.)

Ονομασία λάκκου, όπου μαζεύεται το νερό μικρής πηγής στα
θερινά βοσκοτόπια της Γκαμήλας.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE λούτσα,η (βλ. σχετικό
τοπν. στά Ε.Σ.) και το κτητ. επίθ. *τζάνοβο το οποίο προέρ
χεται από το κύριο όνομα Τζάνης ( και Τζανής, Τζανός, βενετ.
2
Züane "Γιάννης" κλπ.)
και τη σλαβ. αρχής κτητική κατάλ.-ονο
3
(και -ova) που έγινε παραγωγική στην ελληνική όπως δηλώνουν
τα τοπν. : Αναστάσοβα (Αχαΐα), Ανδράνοβα(Ευρυτ.) Κεράσοβο(Ιωάνν.~
Αιτωλοακαρν.) Κρυφοβό (Ιωάνν.) Νίκοβο (Λακ.) Γραμματίκοβο ,
4
Μιχαλοβο κλπ. .

1 . P a p a h a g i 1166

' Γκίνης

2 . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 15,16
3. Georgakas, B e i t r ä g e I I
4 . Vasmer

307

420

' Steuerwald

897.

' Μπουτουρας 1 1 9 .
418

' Georgakas,

Ά μ ά ν τ ο υ , Γλωσσ.Μελ.

ό.π.

97.
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Τζοιχρατράχη , η

(zd d è u f a t r â x '

"

A.M.)

Ονομασία υψώματος, όπου σύμ<ρωνα με την παράδοση ε ί χ ε κ τ ή 
ματα

κάποιος

Τζού(ρας.

Το τ ο π ν . ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ ο από τ ο επών. Τζούφας , τ ο ν συγκεκομ
μένο τύπο του άρθρου τ ( ή ) κ α ι τ ο κ ο ι ν ό NE ράχη, η . Το επών.
Τζούφας

( κ α ι Τζούφης από το Καπέσοβο)

π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από τ ο Η π ε ι -

ρωτ. τζούφα , η κ α ι τσούφα, η "η τ ο ύ φ α / / η κορυφή του καλαμπο
κ ι αυτά από το ι τ α λ . c i u f f o " ο π λ ό κ α μ ο ς , το τ σ ο υ λ ο ύ φ ι "
2
/
(< λ ο μ β α ρ δ . ζ ι ι ρ ρ ί 3 ) . Σ υ γ γ ε ν ι κ ά ε ί ν α ι το ρουμ. c i u f "το τσουλου2
φι"
κ α ι το α λ β . xhufkë-a. "η φ ο ύ ν τ α , ο θύσσανος" α π ' ό π ο υ κ α ι
αρομ. ^ i u f c ä
"η φ ο ύ ν τ α " 0 . Πβ. κ α ι τ α ταυτόσημα επών. Φούντας.
Φούντης , Τούφας κ λ π . .
κιού"

Τσάγγα,

τα Γρέκια του

(

s t a Yrék'a t t s ä g a "

Τοποθεσία όπου κ ά π ο ι ο ς κτηνοτρόφος Τσάγγας

Ντ. )
μάντρωνε τ α

ζώα τ ο υ .
Το π ε ρ ι ψ ρ . τ ο π ν . από τ ο κ ο ι ν ό NE γ ρ έ κ ι , το
τ ο π ν . σ τ α Ε . Τ . ) και τ ο

(βλ.σχετικό

επών. Τσάγγας. Το επών. Τσάγγας

προέρ

χ ε τ α ι από το ε π ί θ . τσαγγόε -ή -ό "ο τ α γ γ ό ς " κ α ι ε π ί ανθρώπων
5
,
"δύσκολος, ασυμβίβαστος"
με αναβιβασμο τ ο υ τόνου (κατά τ α
σεμνή-Σέμ,νη, λαμπρός-Λάμπρος κ λ π . )
κ α ι την κ α τ ά λ . -ας ( π β .
7
έ γ γ ο ν ο ς - έ γ γ ο ν α ς , Φιλιππος-Φίλιππας, κ λ π . ) .Βλ. κ α ι τ ο π ν .
Δαγγόπουλου,Πάντε αλ (στα Β.Αρ.).

1. Μπάγκας 1 406 και 2 66, 187. Η σύναψη των λ. τσούφα και τζούφα με τη λ.
τούφα

απο το Μπο'γκα, ο οποίος παρασύρεται ίσως από τη σημασία των λ.,

δεν είναι σωστή,κατά την γνώμη μας,αφού η τροπή
μο'νο πριν απο ί.
2. Meyer-lûbke,

αριθμ. 9 632 α .

3. Γκίνης 481 ' Papahagi 634.
4 . ΟΤΕ Α θ .
5. Δημητράκου, Λεξ, στη λ.
6. Θωμοπούλου, Κέως

158 ' Αντιχάρισμα

7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ας.

202.

t>ts

πραγματοποιείται
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Τσακμάκη, το Πηγάδι του

( st täakmak' tu byaô ' Βίτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου υπήρχε χωράφι με πηγάδι, ιδιο
κτησία της οικογ. Τσακμάκη.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE πηγάδι, το και το επών.
1
Τσακμάκης (< κοινό NE τσακμάκι "ο αναπτήρας" < τουρκ.çakmak) .
Τσούκα,

η Κάτω

(zd gâtu tSüka " Βιτσκ.-Σκ.)

Ονομασία χαμηλότερου υψώματος σε αντιδιαστολή προς το τοπν.
Πάνω Τσούκα (βλ. τοπν. στα Ε.Μ.)
Το τοπν. είναι περιφρ. από το επίρρ. κάτω και το Ηπειρωτ.
προσηγ. τσούκα,η (βλ. σχετικό τοπν. στά Ε.Λ.).

Τσούκα Μαχαλάς, ο

( stun dâuka χηΒχβΙέ ' Δρ.)

Ονομασία της συνοικίας του χωριού που βρίσκεται στο ψηλό
τερο μέρος.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το Ηπειρωτ. τσούκα,η (βλ. σχε
τικό τοπν. στα Ε.Λ.) και το κοινό NE μαχαλάς,ο (<τουρκ. mahalle).
Η λέξη τσούκα εδώ ως παράθεση της λ. μαχαλάς, δηλ. "ο μαχαλάς,
η συνοικία που είναι στη θέση Τσούκα".
Τσούκα , η Πάνω

( zd bânu téuka ' Βιτσκ.-Σκ.)

Ονομασία υψωμάτων ψηλότερων σε σχέση με παρακείμενα υψώ
ματα που είναι γνωστά με την ονομασία Τσούκα, η Κάτω.
Το περιφρ. τοπν. από το επίρρ. πάνω και το Ηπειρωτ. προσηγ.
τσούκα , η (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Λ.).

1. AvópLiÓTn, Ε τ υ μ . Λ ε ξ . , σ τ η

λ.
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Τσούκας , το Πλάι της

( stu piai ts tèukas " Τζ.)

Με το όνομα, χαρακτηρίζεται η πλαγιά του υψώματος της
Τσούκας που είναι ορατή από το χωριό.
Το περιωρ. τοπν. προέρχεται από το τοπν. Τσούκα (βλ.
για το τοπν. στα Ε.Λ.) και το κοινό NE πλάι, το.
Τσοΰμα,

η Ψηλή

( zd bzli

d diurna *

Πέτρ.)

Ονομασία του ψηλότερου από τα γύρο υψώματα.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό NE επίθ. ψηλός και το
Ηπειρωτ. ουσ. τσούμα,η (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Α.).
Φραντζόλα,κκος, ο

( stu frandzólaku ' Κουκ.)

Ονομασία λαγκαδιού όπου ευδοκιμούν μικρές άγριες φράουλες.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το Ηπειρωτ. προσηγ. φράντζα,η
"η αρωματική άγρια φράουλα" (κι αυτό" ίσως από το ιταλ.
frangia "το κρόσι, ο θύσσανος" απ'όπου και το κοινό NE φράντζα
η "ταινία με κρόσια"! και το κοινό NE λάκκος, ο (βλ. σχετικό
τοπν. στα Ε.Ε.).
ΦραΕόλογγος, ο

( stu fraksólugu * Τσερβ.)

Δάσος πυκνό με φράξους.
Το τοπν. είναι σύνθετο από τα κοινά NE φρά^οε, ο (< λατ.
fraxinus) και λόγγος,ο "το δάσος" (< σλαβ. longü).

1.

Μκο'γχας 1 Μ-19.

2. Ανδριώτη, Ε τ υ μ . Λ ε ξ . , σ τ η

λ.

2.2

Ξ Ε Ν Ο Θ Ε Τ Α

- 587 2. 21 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Αντρεάτζια, τα

( st andriad^a* Κ.Σ.)

Τοποθεσία με χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Αντρεά1
τζης ( < κατώιταλ. Andreazzi ) με μεταπλασμό κατά το σχήμα:
τ(ου) Αντρεάτζ(η)> Αντρεάτζ(ϊ), το και Αντρεάτζια αναλογικά
προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Βόλπη, η

( st vólp* Λιασκ.)

Τοποθεσία με λιβάδια και δάσος.
2
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Βόλπης
με μεταπλασμό από τη σύγχυση του γένους του εμπρόθετου αρσεν.
άρθρου στη γεν. εν. με το εμπρόθ. θηλ. αρθρ. στην αιτιατ. ενι
κού : st = α) στ(ου) β) στ(ή). Το επών. Βόλπης από το ιταλ.
volpe (13. αι.) "η αλεπού" ( < λατ. vulpes, -is). Η λ. συναντιέ
ται ως επών. στην Ιταλία με τους τύπους Βόλπε (15.αι.) και Βόλ3
4
πι (17. αι) και ως τοπν. στην Καλαβρία: Coda di Volpe . Πβ.
και τα ταυτόσημα ελληνικά επών. Αλεπούς, Αλεπουοέλης, Αλεπου5
δάκης κλπ. .
Γκΐρλίτσι
( gîrlitsi" Αεσν.)
Ονομασία μεγάλου χωραφιού κοντά στον Αώο.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τον πληθ. gîrliÇe του
ρουμ. προσηγ. girli^ä , υποκορ. του ρουμ. ουσ. girla "το ρυάκι,
ο παραπόταμος" .

1. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 10.
2. OTE Αθ.
3. ΜΕΕ, στις λ.
4. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 371.
5. OTE Αθ.
6. Κοτολουλης 219.
7. Dicfionar Romîn - German, Bucure§ti 1963,252-253.
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Η λ. δίνει πολυάριθμα τοπν. στη Ρουμανία, όπως GîrliÇa,
GîrluÇa, Girla, Gîrloaca, Gîrlesti, Gîrlaçi, Gîrliçte, Girlovul
κλπ. .
Γκρέσι, το

( stu grée' Φλ.)

Ρέμα βαθύ, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, μαζεύονται οι
διάβολοι. Γι* αυτό όποιος περνούσε το Γκρέσι "έπρεπε να πει το
'Πάτερ ημών*και να κάψει τα τσαρούχια του".
Το τοπν. από το ρουμ. grec "το λάθος" (και με τον τύπο
2
grecala "το ίδιο" ) και p. a greci "πλανιέμαι, γελιέμαι", λέ
ξεις που σχετίζονται με το σλαβ. gresiti, βουλγ. greska, ρωσ.
pogreëka .
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στα χωριά του Ασπροποτάμου
4
και αποδίδεται σε "χερσολιβαδο σε πλαγιά βουνού" . Βλ. και τοπν.
Γκρέσκα (στα Ξ . Σ.).
Κασκάνος, ο

( stun gaskânu" Τσερβ.)

Ονομασία ενός χωραφιού και της γύρο περιοχής, ιδιοκτησία
της οικογ. Κασκάνου. Το επών. εξακολουθεί να υπάρχει στο χωριό.
Το επών. συναντιέται ήδη τον 10. αι., όπου ο Δομετιανός Κα
σκάνος αναφέρεται ως σύμβουλος του τσάρου των Βουλγάρων Γαβριήλ.
Το επών. από το λατ. Casca "ρωμαϊκό επών. της οικογ. Servilius"
και τη λατιν. αρχής ιταλ. κατάλ. -ano που δείχνει πού ανήκουν τα
7
πρόσωπα που την παίρνουν .
Το λατ. επών. Casca ή από το ελλην. προελεύσεως λατιν. ρ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lordati, Topon. romîn. 68, M-17, 441, 453, 477.
Σαραφίδηε 232.
Puscariu 329, 354.
Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 133.
ΜΕΕ, στη λ.
Klotz, Handwörterbuch der lateinischen Sprache,Graz 1963, στη λ.
Battisti-Alessio, στην κατάλ. -ano 3.
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cascare "ανοίγω το στόμα, χάσκω ( < ελλ. χάσκω) , απ' όπου
2
το ρουμ. casca "χάσκω" , το αρομ. cascu ( cascai, -at, -are)
3
"χάσκω" , το λογγοβ. kascare και το ιταλ. cascana ( 17. at.)
4
"η κοιλότης μεταλλείου" , η από το λατ. επίθ. cascus, -a, -um
5
"πανάρχαιος" .
Πβ. και το κυριών, τοπν. Κασκάνη, του (Γραμμένο Ιωανν.) .
Κοστελάτα, η

( sn gustilâta" Λ.-Σκ·- sn gustalâta' Πέτρ.)

Ομαλή επίπεδη επιφάνεια που την άνοιξη γεμίζει με μαργα
ρίτες (Λ.)' πλαγιά όπου κριθαροχώραφα με πολλή πέτρα (Σκ.)*
οροπέδιο σε ύψωμα, όπου παλιότερα καλλιεργούσαν βρίζα (Πέτρ.).
Τα τοπν. πρέπει να σχετιστούν με το λατ. constellatus,
-a, -um και ιταλ. costellato -a "αστερόης// κατάστικτος, ποι7
κιλόστικτος" . Το τοπν. από την Πέτρα με αφομοίωση ( e - a >
a - a ) .
Κοτρότσιου, του

( st kutróte" Λεσν.)

Ενν. η βρύση" από τον Κοτρότσιο που δαπάνησε για το
χτίσιμο της βρύση.

1. Meyer-Lübke, αριθμ. 1733.
2. Κοτολουλης 105.
3. Papahagi 318.
4. Battisti- Alessio, στη λ.
5. Walde, στη λ.
6. HE 8 (1959) 689.
7. ΪΙβ. και Μέρτζιου, Συμβολή 195.
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Το επών. Κοτρότσι,ος από το επών. Κότρος (πβ. και επών.
Κότραςζ, Κοτρέτσος, Κοτρόζος, Κοτρότσος ) και την κατάλ. -occio .
5
Το Κότρος από το ιταλ. corto "βραχύς, κοντός" λατ. curtus
/Γ

(πβ. και επών. Κόρτης ) με μετάθεση του r.
Κουδουνάτα, η

( zd guôunâta* Αρτσ.)

Ύφωμα Α του χωριού δασωμένο με πουρνάρια και γυμνό στην
κορυφή με σπηλιές γύρο-γύρο, όπου φωλιάζουν αγριοπερίστερα. Οι
ερμηνείες που δίνονται από τους πληροφορητές μου σχετίζουν το
τοπν. με τη λ. κουδούνι είτε από το σχήμα του υψώματος είτε από
το γεγονός ότι εκεί έβοσκαν "πολλά κουδουνάτα πρόβατα".
Δε νομίζω όμως ικανοποιητικές τις παραπάνω ερμηνείες, αφού
τα περισσότερα από τα υψώματα, άλλα λιγότερο κι άλλα περισσό
τερο, έχουν κωνοειδές σχήμα. Εξάλλου η παραγωγή του τοπν. με
την κατάλ. -άτος δεν ευσταθεί, αφού τα σε -άτος επίθ. σχηματί
ζουν θηλ. σε -άτη (κουοουνάτη, βουτυράτη, κρασάτη κλπ.).
Γι'αυτό νομίζω ότι το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το λατ.
ρ. (και ιταλ.) condonare "αφήνω κάτι ως δώρο, παραχωρώ στον
7
κύριο" < πρόθ. con (< cum) +
donare και ιδιαίτερα από τη με
τοχή con donata (αρσ. condonatus) , δηλ. "δωρισμένη, χαρισμένη".
Φυσικά η λ. κουδούνι επέδρασε παρετυμολογικά στη φωνητική του
σημερινού τοπωνυμίου.
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Σταμνόπουλος 146.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Μηνά, Μεγέθυνση 140.
5. Meyer-Lübke, αριθμ. 2421.
6. ΟΤΕ Θεσσ.
7. Meyer-Lübke, αριθμ. 2125' B a t t i s t i - A l e s s i o 1052' G. Devoto, Avviamento
a l l a etimologia i t a l i a n a 94.
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Κούπος, ο

( stun gupu" Πάπ.)

Ονομασία μεγάλης και. βαθιάς χαράδρας Α του Μικρού Παπίγκου.
Το τοπν. από το ιταλ. cupo (14. αι.) "Cocpepóg, σκοτεινός
//βαθύς//κλειστός//σιωπηλός" κι αυτό από το λατ. cupa "πιθάρι,
κάδος" . Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και το ιταλ. cupa "στενή
2
δίοδος, κλεισούρα" που χρησιμοποιείται συχνά ως τοπν. . Τα πα3
ραπανω πρέπει να διαχωριστούν από το λατ. cuppa "κύπελλο" .
Πβ. και τα συγγενικά ελλ. κύπη "τρώγλη", αρχ. βουλγ. kupï>
"σωρός", ρώσ. kopa "το ίδιο" .
Κουρτέση, του

( st kurtés* Ντ.)

Ενν. τη βρύση.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κουρτέσηε κι αυτό από το ιταλ.
5
6
επίθ. cortese "ευγενής" < ιταλ. corte + επιθετ. κατάλ. -ese .
Πβ. και τοπν. Κορτέσι. (το), Κουρτέση (του), Κουρτέσι (το)
και επών. Κορτέσης .
Κουρτέσια, τα ( sta kurtésa" Τσεπ.)
Ονομασία χωραφότοπου από το επών. του ιδιοκτήτη Κουρτέση.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Κουρτέσης (βλ. προη
γούμενο τοπν.) με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Κουρτέσ(η)>
Κουρτέσ(ι), το. 0 πληθυντικός αναλογικά προς τα: χωράφια, κτή
ματα κλπ.
1. Battisti-Alessio 1192' Meyer-Lübke αριθμ. 2401.
2. Battisti-Alessio 1191.
3. Meyer-Lübke, ό.π.
4. Walde Ι 310' Miklosich 148.
5. Μπουτουρας 163.
6. Battisti-Alessio 1126, 1534.
7. Georgacas-McDonald 163* Μπίρης 195.
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Λαβροΰσκα, τα (sta lavrüäka" Καλ.)
Τοποθεσία με σιταροχώραφα σήμερα, όπου παλιότερα υπήρχαν
αμπέλια.
Το τοπν. από το λατ. labrusca "το άγριο κλήμα" . Βλ. και
τοπν. Διαρούσκια, τα (στα Ξ. Α λ . ) . Η λ. και στα ρουμ.,
2
Läuruccä
"το ξιδόκρασο" .
Μανέτες, οι (sts

όπου

manétis" Καπ.)

Τοποθεσία με χωράφια και δάσος από

φράξους.

Το τοπν. από το ιταλ. manna "είδος ρευστού που σταλάζει α3
πό εντομές στο κορμί του φράξου // φράξος" και την ιταλ. περιεκτ.
κατάλ. -eto .
Το τοπν. συναντιέται και στην Καλαβρία με τους τύπους Man5
neto και διαλεκτ. Manitu "δάσος από φραξους" . Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και τα επών. Μανέττας

και Μανέτης (πβ. και ιταλ.Ma-

6

netti) .
Μαργαρόνες, οι (sts maryarónis* Κ.Σ.)
Ονομασία αμπελότοπου, όπου καλλιεργούσαν τις ποικιλίες σταφυλιού ντεμπίνα ("άσπρο σταφύλι με στρογγυλή ρόγα") και κορίθι
("άσπρο σταφύλι με μακρουλή ρόγα"). Η παράδοση δε διασώζει την
αιτία της ονομασίας του τόπου.

1. Walde 740.
2. Pu§cariu, Deminutivsuffixe

218, σημ. 1.
3
3. Battisti-Alessio 2351, στο λ. manna . Η λ.ως προσηγ. και στα ελλην. "οπο'ε
εκρε'ων εκ των εγκοπών του φλοιού του δε'νδρου μέλια η ευρωπαϊκή" (βλ. Δημη3
τράκου, Λεξ., στη λ. μάννα )'κατά τον Γεννάδιο (II 605) πρόκειται για το
είδος του φράξου Fraximus rotundifolia ri marmifera.

<+. Η κατάλ.αυτη' αρχικά προστε'θηκε μο'νο σε ονο'ματα φυτών.Προε'ρχεται απο' τη λατ.
-etum: π.χ.lauretum "ο τύπος με δάφνη" κλπ.(βλ.Battisti-Alessio 1560'Rohlfs,
DiZ. ΤΟ Cal.102.
5. Rohlfs, Diz. TO Cal. 177' G.Alessio,Saggio di Toponomastica Calabrese, Fi
renze

1939 239.

6. Σταμνο'πουλος 126.
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Το τοπν. πιθανώς κυριών, ή από το θηλ. βαφτ. Μαργαρόνα
2
.
»

ή

από το επών. Μαργαρόνης . Τόσο το βαφτ. οσο και το έπων. απο το
ιταλ. Margaronne. ο πληθυντικός αναλογικά προς τα: αμπέλια, κτή
ματα κλπ.
Μαρκέση, του (st markés" Boß.)
Τοποθεσία όπου υπήρχαν χωράφια ιδιοκτησία της οικογ. Μαρκέ
ση. Το επών. δε σώζεται σήμερα στο χωριό.
3
Το τοπν. είναι κυριών, απο το επών. Μαρκέσης

κι αυτό από

το ιταλ. marchese "ο μαρκήσιος". Από τέτοια παραδείγματα επωνύ
μων, όπως π.χ. Κουρτέσης (<ιταλ. cortese), Ιγγλέσης (<ιταλ.Ιη9ΐε4
se) κλπ. φαίνεται ότι αποσπάστηκε η κατάλ. -έσης (<ιταλ.-ε3ε <
λατ. -ensis) με την οποία δημιουργήθηκαν στα ελληνικά επώνυμα,
όπως:Διαμαντέσης

(<Διαμάντης), Καλογερέσης

(<Καλόγερος), Νικο-

λέσης (<Νικόλαος) κλπ. .
Το τοπν. με τον τύπο Μαρκέσι, το συναντιέται επίσης

στη

Σκύρο και ονομάζει "το βορειοδυτικόν ακρωτήριον του βορείου τμήματος του νησιού.„ 6.
Μαρότι

(maróti" Γρεβ.)

Ονομασία μιας πλαγιάς

άγνωστο για ποια αιτία.
7
Το τοπν. μάλλον κυριών, απο το επών. Μαρότης , το

1. Μπουτουρας

οποίο

120.

2. Σταμνο'πουλος 222.
3. Σταμνοπουλος 152.
ι+. Με την υταλ. -ese αρχυκά σχηματίστηκαν εθνυκά π.χ.: Milanese, Torinese,
Luchese -κλπ. (βλ. Battisti-Alessio 1534 xat G. Rohlfs, Historische Gram
matik der italienischen Sprache, III 332).
5. Σταμνόπουλος , d.π.
6. Λαογραφία 9 (1926-1928) 585.
7. ΟΊΕ Αθ. , στο λ. Μαρώτηε (10 φορε'ε).
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πρέπει να σχετιστεί ή με του ρουμ. marota "ράβδος κωδωνοφόρος
/ φαντασιοπληξία / το καπέλο του τρελλού" ή με το γαλλ. marot
te "σκήπτρον με κεφαλήν κωμικήν φέρουσαν κωδωνίσκους ως σύμβολον
παραφροσύνης" .
Μπακόλα, του (zd bakóla* Μπάγ.-Νεγ.)
Ονομασία μικρής χαράδρας στο σύνορο των κοινοτικών περιο
χών Μπάγιας και Νεγάδων. Άγνωστο γιατί συνδέθηκε με το επών.
κάποιου Μπακόλα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπακόλας (και Βακόλας με λό, 3
γιο εξελληνισμό) κι αυτό από το ιταλ. baco "σκουλήκι" και την
4
ιταλ. θηλ. υποκορ. κατάλ. -(u)óla (αρσ. -uólo και -όΐο) . Α5
πό το ιταλ. baco και επών. Μπάκος" πβ. ακόμη και ιταλ. Bacolla ,
όπως και τα ταυτόσημα ελλην. Σκουλήκας, Σκουλίκης

r

κλπ. .

Μπαλάνου, (η Βρύση) του (st (vris t) balân" Νεγ.)
Τοποθεσία προς Ν του χωριού, κάτω από το παρεκκλήσι του Α
γίου Νικολάου, πιθανώς από κάποιον Μπαλάνο που χρηματοδότησε την
κατασκευή της.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαλάνος κι αυτό από το ρουμ.
7
επίθ. bälan, -ä "ξανθός, ψαρός" . Κατά τον Σταμνόπουλο το όνομα
Ο

συνηθίζεται και στη Ρουμανία .
Μπαλή, του (st bali' Νεγ.)
Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε σπίτι της οικογένειας του
Χριστ. Μπαλή.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαλής, το οποίο, σύμφωνα με

1. Σαραφίδης 329' DicÇionar Romîn - German, Bucuresti 1963
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 5358.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. B a t t i s t i - A l e s s i o
5.

Σταμνο'πουλος

3955.

170.

6. ΟΤΕ Αθ.
7. Κοτολούλης
8.

Σταμνοπουλος

71.
207.

364-.

>^
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τον Τριανταφυλλίδη , προέρχεται από το τουρκ. bali "ο επικεφαλής
επιστάτης εργατών". Ωστόσο τέτοια λέξη δεν υπάρχει στα τουρ
κικά
λεξικά. Γι'αυτό νομίζω ότι το επών. προέρχεται από το
ιταλ. bali (ήδη από τον 16. αι.) "στρατιωτικός διοικητής / υ 
πέρτατη διοικητική βαθμίδα" (<bali(v)o < ιταλ. baglivo < προ2
βηγκ. bailiu < γαλλ. bailli) κι όλα αυτά από το λατ. bajulus
3
"ο βαστάζων, ο αχθοφόρος" . Κατά τον Meyer και το αλβ. vali "δη, 4.
μοσιος κήρυκας, είναι ρομανικης αρχής
Μπαλμπουζάνια, τα (sta balbuzârfa" Λιασκ.)
Ονομασία πλαγιάς δασωμένης με βαλανιδιές και πεύκα, η ο
ποία οφείλεται σε ιδιοκτησία της οικογ. Μπαλμπουζάνη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαλμπουζάνης κατά το σχήμα:
τ(ου) Μπαλμπουζάν(η) > Μπαλμπουζάν(ι) > Μπαλμπουζάνta, τα αναλο
γικά προς τους πληθυντικούς κτήματα, χωράφια κλπ. Το επών. Μπαλμπουζάνης από το ιταλ. balbuzie (και επών. Μπαλμπούζης ) "η σύγχυ6
7
ση της γλώσσας, το τραύλισμα" (<λατ. balbus, -a, -um "τραυλός" )
ο

και την ιταλ. κατάλ. -ano που δηλώνει ιδιότητα . Πβ. και
9
Βαρικό του Μπαλμπούζη (Ολυμπία) .

τοπν.

Μπαρτζόκα, το Κουρί του (stu kri d bardjSóka' Καπ.)
Ονομασία μικρού δάσους όπου ιδιοκτησία και της οικογένειας
Μπαρτζόκα.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE κουρί, το "το δάσος"
(βλ. τοπν. στα Ε.Τ.) και το επών. Μπαρτζόκας. Το επών. Μπαρτζό-

1. Τριανταφυλλίδης 4-3.
2. Battisti-Alessio 414·* G.Devoto, Avviamento alla etimologia italiana, Fi
renze 1968 4-1.
3. Meyer-Liibke, αριθμ. 888, 3.
4. Meyer, EW alb. Spr. 462-463.
5. OTE Αθ.
6. B a t t i s t i - A l e s s i o

412.

7. Meyer-Liibke, αριθμ. 898.
8. B a t t i s t i - A l e s s i o

214, στο λ. -ano .

9. Georgacas-McDonald 201.
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κας προέρχεται από το ρουμ. barza "πελαργός" ή το αρομ. επίθ.
ο
bardzu, -dzä "σταχτόχρωμος"
(βλ. τοπν. Μπάρτζια, τα στα Ε.Αρ.)
3
και τη ρουμ. καταλ. -oc η οποία έχει όχι μόνο υποκοριστική, αλ
λά επίσης μεγεθυντική και σχετλιαστική σημασία .
Μπασοέκη η Στάνη, του (zd bazôék' t

stân's^.)

Περιοχή όπου είχε τη στάνη του ο Σαρακατσάνος κτηνοτρόφος
Μπασδέκης. Είναι γνωστή και ως Βαγγέλη, του

(βλ. τοπν. στα

Ε.Ε.) από κάποιο Σαρακατσάνο Βαγγέλη που την είχε νοικιάσει για
ένα χρόνο.
Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. στάνη, η (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.)
και το επών. Μπασδέκης
5
Höeg

(Βασδέκης). Το επών. που αναφέρει και ο
6

με τον τύπο Vazdékis προέρχεται μάλλον από το μομφερατικό

pasteko γεν. pasteku "η ατιμωτική, η καταφρονετική συμπεριφορά"
κι αυτό κατά τον Meyer-Lübke

από την εκκλησιαστική έκφραση pax

tecum κατά το ράντισμα με αγιασμό .
Μπίτα, του (st bita'néTp.)
Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία κάποιου Μπίτα από τη γειτο
νική Χρυσοβίτσα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπίτας κι αυτό από το ρουμ.
9
bîta "το ρόπαλο, η'μαγκούρα" . Πβ. επίσης το ιταλ. bitta'O πάσ-

1. Κοτολούλης 69.
2. Papahagi 256.
3. Pu§cariu, Deminutivsuffixe
4. Πβ. και Σταμνο'πουλο

137.

116, οπού και άλλα επών. σε -όκας·

5. C. Höeg, Les Saracatsans Β 202.
6. Τον μομφερατικό οίκο αποτελούσαν ηγεμόνες απο' τη Β. Ιταλία που η'κμασαν απο'
τον 11. at. με'χρι το 1305 και διακρίθηκαν στις Σταυροφορίες. Ένας απο' αυ
τούς, ο Βονιφάτιος ο Β'(1154-1207) ήταν απο' τους αρχηγούς της Δ' Σταυροφο
ρίας και βασιλεύς της Θεσσαλονίκης.
7. Meyer-Lübke, αριθμ. 6317.
8. Δε νομίζω πειστική' την ετυμολο'γηση του Σταμνο'πουλου (109) που ανάγει το ε
πών, στον τύπο ^Πάστας.
9. Κοτολούλης 77.
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σάλος" < γαλλ. bitte "ο πάσσαλος όπου δένονται και στερεώνον
ται τα πανιά του καραβιού" .
Μπονορίτσιου, η Σ ιάρα του (st gara d bunuritë' Γρεβ.)
Ονομασία πλαγιάς με αυλακιά γεμάτη χαλίκια. Άγνωστο γιατί
δόθηκε στον τόπο το επών. κάποιου Μπονορίτσιου; το οποίο υπάρ
χει και σήμερα στο χωριό.
Το περιφρ. τοπν. από,το Ηπειρωτ. προσηγ. άάρα, η "αυλακιά '
στις υπώρειες βουνού, συνήθως γεμάτη με χαλίκια, η και χαλικα2
ρια" και το έπων. Μπονοριτσιος. Το προσηγ. σάρα κατά τον Μπόγκα από το ρ. σαρώνω, άποψη η οποία κατά τη γνώμη μας, δεν είναι
σωστή και από την άποψη της φωνητικής (£ - s, £âra - saróno)Kai
από την άποψη της σημασίας. Γι'αυτό, κατά τη γνώμη μας,το προ
σηγ. άάρα προέρχεται ή από ηχοποίηση (από το θόρυβο ëar-Sar των
χαλικιών που κατρακυλούν) ή από το βουλγ. îaap "η μπίλια, η σφαί3
ρα"
από την ομοιότητα των χαλικιών που υπάρχουν στις σχετικές
τοποθεσίες. Το επών. Μπονορίτσιος προέρχεται από το ιταλ. buono
ra (μαρτυρείται από τον 13. αι.) "φράση επιρρηματική για την πρώ, 4
τη περίοδο του πρωινού" (βλ. και επών. Μπονώρας και Μπονορόπου5
λος ) και την κατάλ. -iccio (που έχει περιφρονητική σημασία) <
λατ. -iceus 6.
Πιτσιόνη, του (st pitaón" Μπάγ.)
Ονομασία μονότονης γέφυρας που χτίστηκε το 1830 κοντά στη
θέση Κήποι έξω από το χωριόΜπάγια στο δρόμο προς τους Νεγάδες.
Ή δ η ο Λαμπρίδης αναφέρει: "Η πέραν της Μπάγιας (γέφυρα) προς
την θέσιν Ριζιανά (κτισθείσα) παρά του εκ Σοποτσελίου Θεοδ. Πετσιώνη(1330)

1. Meyer-Lübke, αριθμ. 1135.
2. Μπόγκας

1 337.

3. Βούλγαροελλ.Λεζ.

1451' Vasmer, REW I I I

4. Battisti-Alessio

635.

5 . ΟΤΕ

374.

Αθ.

6. Battisti-Alessio

1911' γι,α επώνυμα σε -^τσοε βλ. Μηνά, Μεγέθυνση 139-140"

Σταμνόπουλος 138, 143.
7. Λαμπρυδου, Αγαθοεργηματα Β ' 81.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πιτσιόνης (το επών.συ
ναντιέται, σε προικοσύμφωνο του 1860 από το Σοποτσέλι ) κι αυτό
από το ιταλ. piccione "η περ.ιστερά / μετφ. ο άπειρος" < νοτιογαλλ. piäun < λομβαρο. pivion < λατ. pipio, -one "το περιστέ2
ρι" . Η λ. και στα ελλην. με τον τύπο πιτσούνι, το "ο νεοσσός
3
4
της περιστέρας" απ'όπου και ςπών. Πιτσούνης :
Πβ. επίσης και τα κατωιταλ. Piccione "ονομασία λόφου",Pic
cione "επών. στο Καταντζάρο", Picciuni "περιοχή στο Belsito" και
5
Piccione "επών. στη Σικελία" .
Ράγκου, του (st rang' Βραδ.)
Τοποθεσία όπου υπάρχει γούρνα και γρεκοτόπι για να ησυχά
ζουν τα πρόβατα. Εκεί συνήθιζε να πηγαίνει τα ζώα του κάποιος
κτηνοτρόφος Ράγκος.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ράγκος κι αυτό προέρχεται από το ιταλ. ranco "χωλός, κουτσός" . Το ιταλ. προσηγ. κατά
τον Devoto προέρχεται από το γοτθικό *wranks, ενώ κατά τον Meyer-Lübke και τους .Battisti- Alessio από το καταλ.
xanc(<^aX\.
7
ή προβηγκ. rank "ο καμπούρης, ο κυφός" * πβ. και σερβοκρ.rango
ο

"ο κουτσός" (<δαλμ. rango < γοτθ. wranks) > ; ' · % , ; , ' .
Βλ. και τοπν. Ράγκους, ου "χωράφι που φαίνεται πως ήταν ι9
οιοκτησία κάποιου Ράγκου", (Καλέντζι Ιωανν.) .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HE 1 (1952) 296.
Meyer-Lübke, αριθμ. 6522α.
Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
Αντυχάρι.σμα 173.
Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 241.
G. Devoto, Avviamento alla etimologia italiana, 347.
Meyer-Lübke, αριθμ. 7044 " Battisti-Alessio 3205.
Popovid 605.
Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 674.
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Ρίτσια, τα (sta ritêa" Λιασκ.)
Περιοχή με χωράφια όπου ιδιοκτησία και της οικογένειας Ρίτση.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ρίτσης
με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Ρίτσ(η) > Ρίτσ(ί), το και
Ρίτσια, τα αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το
επών. Ρίτσης προέρχεται από το επών. Ρίτσιος (με τροπή της κατάλ. -ιος σε -ης όπως και τα βαφτ. Γεώργιος-Γιώργης, ΒασίλειοςΒασίλης κλπ.2) κι αυτό από το ι ταλ. riccio "ουλόθριξ, βοστρυχώ3
6ης" (<λατ. ericcius"σκαντζόχοιρος") .

Ρόκου, του (st rok" Φρ.)
Ονομασία βρύσης στους πρόποδες της θέσης Λιβάδι.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ρόκος κι αυτό από το ι4
ταλ. πατρων. έπων. Rocco . Για τα οικογενειακά σε -oco ή -occo
βλ. και Σταμνόπουλο 114.

Σέτα, του (st séta' Λεσν.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής από το επών. κάποιου
Σέτα που την έκτισε.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Σέτας κι
αυτό από το λατ. seta (ή saeta) "τα μαλλιά / το μετάξι" (πβ.και
ιταλ. seta) .
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής είναι και τα επών. Σετάτος (από
το λατ. seta και την επιθετ. κατάλ. -atus) και Σετάκης (<Σέτας
+ υποκορ. κατάλ. -άκης).

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -τ\ς.

3. Meyer-Lübke, αριθμ. 2897.
4. Τριανταφυλλίδης

15.

5. Msyer-Lübke, αριθμ.

74-98.

- 600 -

Τρεμπέλη, του

(st tribél" Λεσν.)

Ονομασία πηγής και καρτεριού από το γεγονός ότι εκεί κυνη
γούσε κάποιος Γιάννης Τρεμπέλης.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τρεμπέλης
Τρεμπέλας) κι αυτό από το γαλλ. très

(πβ. και επών.

belle .

Βλ. και τα κυριών, τοπν. του Τρεμπέλα, του Ντρεμπέλα

από

την Πελοπόννησο .

Φοντινιάλι, το (stu fundin'âl' Τσεπ.)
Ονομασία βρύσης. Ή δ η ο Λαμπρίδης

3

κάνει λόγο για "τα ύδατα

της εις Φοντινιάλι κρήνης".
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί φυτών, και να σχετιστεί με το
λατ. fontinalis "είδος βρύων" (<λατ. fons, -ntis "η πηγή") απ'
4
όπου και το ιταλ. fontinale . Πρόκειται για οικογένεια υδροβίων
φυτών που είναι γνωστά και στην Ελλάδα και συνατιούνται στις ο5
ρεινές πηγές της Ηπείρου και της Πελοποννήσου .
Φραντζή, του (st francai" Πάπ.)
Ονομασία του λόφου απέναντι από τη θέση Τράφος ανεβαίνοντας
προς τη Ραδόβολη, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φραντζής το οποίο προέρχεται από το ιταλ. Francesco .
7
Το ίδιο τοπν. συναντιέται στην Πυλία
1. Αντι,χάρυσμα

8
και στην Κορινθία .

195' aito τα παραπάνω επών. πρέπει να διαχωριστοΰν τα επών.

Τριβέλης, Τριβέλαε τα οποία πρέπει να αποδοθούν στο NE τριβελ(λ)υ, το
"το τρυπάνι// μετφ. ενοχλητικο'ς" (Τριανταφυλλίδης

65) <

ιταλ. trivella

"το τρυπάνι" (Ζ. Τζαρτζάνου, Περύ των λαϊκών τεχνικών ο'ρων τηε ουχοδομικη'ε, Αθήναι 1961 225).
2. Georgacas-McDonald

267.

3. Λαμπρυδου, Αγαθοεργήματα Β' 101.
4. Battisti-Alessio
5. Καββάδας

1683.

4138.

6. Τριανταφυλλίδης 15.
7. Georgacas-McDonald

276.

8. Μιχ. Κορδώση, Συμβολή στην ιστορία χαυ τοπογραφία της περυοχης Κορίνθου
στους Μέσουε Χρο'νουε, Αθήνα 1981 28, 44, 161.
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2.22

ΣΛΑΒΙΚΑ

Αβρούχα, η

( s t n a v r u ^ a " Πάτι. )

Ονομασία υψώματος με
Το τοπν. από το αρχ.
βουλγ. vrï>h "η κορυφή, το
πτυξη ενός προθετικού α-.
Άίρος, ο

μεγάλη σπηλιά.
σλαβ. vrtht "η κορυφή" απ' όπου το
άκρον" ρωσ. Bepx κλπ. και με ανά
Βλ. και τοπν. Ζαβρούχο (στα Ξ.Σ.)

( stun âiru* Τσερβ.)

Ονομασία λάκκου.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το σλαβ. air"&
2
"acorus Kalamus" , λέξη που προέρχεται από το τουρκ. ager
er <
ελλην. άκορον "ποώδες φυτό που ευδοκιμεί σε υγρά εδάφη'„3
Α£μπό£ι, το

( stu aSbózi· Τσερβ.)

Ονομασία υψώματος με στρογγυλή κορυφή και έδαφος ασπρο
κόκκινο, όπου παλιότερα καλλιεργούσαν δημητριακά.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. 3 6 Ο Κ Β Θ "κτήμα,
κατοχή, πλούτος, δημητριακά"" πβ. επίσης τσέχ. zbozi,σλοβάκ.
4
zbozie, λευκορωσ. zbozze, πολ. zboze,avco oopß.zboze . Κατά τον
5
Miklosich
οι παραπάνω τύποι πρέπει να αποδοθούν στο σλαβ.
bogu "Θεός". Το προθετικό α- ίσως στην ελληνική ή από επίδραση
της αρομούνικης, όπου η πρόταξη της πρόθ. α "εις" είναι συχνή.

1. Miklosich 384,λ. verchü* Vasmer REW I 190' Βουλγαροελλ. Λεξ. 125.
2. Γυα περισσότερα βλ. Γεννάδιο 33, Καββάδα 183 και Λημητράκου, Λεξ.,
στη λ. άπορος, η .
3. Miklosich 2, στο λ. airü 1' Berneker 25, στο λ. air.
4. Vasmer, REW I 446.
5. Miklosich 16, στο λ. bogu.
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Αραβνά, η
(stn aravnâ" Βιτσκ.-Μαν.), Αραβνές, οι (sts aravnés"
Π.Σ.), Αραμνά, τι ( stn aramnâ" Μον.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου καλλιεργούσαν σιτάρι και κριθάρι
(Βίτσ.)' επίπεδη έκταση με λεφτοκαρυές, καστανιές και καρυδιές
(Μαν.)* ομαλές εκτάσεις με χωράφια (ΠΣ) τοποθεσία στη θέση Βου
νό, με χωράφια (Μον.).
Ο Σάρρος υποστηρίζει ότι το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το
φυτό ράμνος, η. Η γνώμη του όμως δεν είναι σωστή, γιατί δεν εί
ναι δυνατή η τροπή του συμφωνικού συμπλέγματος mi* > vn, αλλά αν
τίθετα του vn > mn (π.χ. ελαύνω> λάμνω, εύνοστος> έμνοστος κλπ.).
Εξάλλου ο τονισμός και το γένος των τοπν. δεν ενθαρρύνουν την ετυμολόγηση του τοπν. από τη λ. ράμνος.
Γι' αυτό το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρχ. βουλγ.
ravbnï) "ομαλός, επίπεδος" (< σλαβ. ρίζα orv- απ' όπου και τα:
βουλγ. raven, ravna, σερβοκρ. ravan, ravna, ravno,σλοβ. ravna κλπ.)
2
κι όλα από το προσλαβικό *orvbnï> . Το τοπν. από τη μορφολογία του
εδάφους αφού χαρακτηρίζει ομαλές, σχεδόν επίπεδες, επιφάνειες και
χωράφια.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι και τα τοπν.:Ραβνά (Χαλ3
κιδική και Λαγκαδάς), Ράβνα (Νιγρίτα) από τον ελληνόφωνο χώρο,
Rarana reka, Rani Dol ( <Ravni < Ramni), Ravni Potok, Ravenska Rel&st, Ravesnica , το ουκρ. Rovria,TO σερβ. Ravna, το τσέχ. Rovna
κλπ. από το σλαβόφωνο χώρο και τα ρουμ. Ramna, Ravna, Ravensca
ως ταυτόσημα των λατιν. αρχής Casa, Valea §esei, Rîul §es κλπ. .

1. Δ. Σάρρου, Βι'τσα 192.
2. Miklosich 226' Vasmer REW II 526, λ. POBHBIH.
3. Vasmer 210, 221.
4.

Duridanov 39, 93, 126 και 311.

5 . Iordan, Topon. romîn. 132.
6. Iordan, Topon. romîn. 132.
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Τέλος ο τύπος Αραμνά, η (με την τροπή mn<vn) είναι ίσως σχη
ματισμός της ελλην. γλώσσας, όπου από τη μεσν. εποχή έχουμε τρο
πή του vn>mn χωρίς να αποκλείεται η πραγματοποίηση της παραπάνω
τροπής στα σλαβικά .
Ασόνσα, η Μεγάλη - Ασόνσα, η Μικρή
asónsa" Τσερβ.)

( st ιηίγάΐ asónsa - st mkri

Ονομασία δύο λόφων, ενός ψηλότερου και ενός χαμηλότερου με
χωράφια, όπου καλλιεργούσαν δημητριακά.
Το τοπν. που συναντιέται με τον τύπο οσόνσα σε διαθήκη από
2
3
το Τσερβαρι πρέπει να σχετιστεί με το βουλγ. sï>nce "προσήλιος"
4
με τροπές του σλαβ. i σε ό στα ελληνικά και του nc(=nts)>ns με αφο
μοίωση ως προς τη διάρκεια, αναλογικά προς το προηγούμενο s. Το
αρχικό α- από εξέλιξη της σλαβ. πρόθεσης ο "εις//από" , αφού
είναι γνωστό πώς το σλαβ. ο (που προφέρεται ανοιχτά) αποδίδεται
συχνά στα σλαβικά δάνεια της ελλην. γλώσσας με α .
Το ίδιο τοπν. συναντιέται στη Βελτσίστα και τα Κούρεντα και
7
αποδίδεται σε αμπελοτοπους .
Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. τοπν. Προσήλι,ο (στα Ε.Ε.).
Βάριγκα, η

( st variga' Λιασκ.)

Δάσος με βαλανιδιές και οξιές που διακόπτεται από χορτολίβαδα.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. veriga "αλυσίδα" (veriga "περίφραξη" βουλγ. veriga "σταύλος" σερβ. veriga, ρωσ. veri-

1. Για την τροπή vn>inn

στα σλαβικά βλ. κ α ι D u r i d a n o v 224.

2 . HE 23 ( 1 9 7 4 ) 6 1 5 .
3. Miklosich 334,στο λ. sul' Vasmer, REW II 690, στο λ. COJIHH3
4. Vasmer 281, όπου τα παραδείγματα Μπόζοβο<Βοζονο<ί>ΒΈ>ζονο, Μογλενα
< βουλγ. Hf&glen

κλπ.

5. Vasmer, REW II 236' Βουλγαροελλ. Αεξ. 700.
6. Vasmer 267' Weigand 13-14.
7. HE 9 (1960) 36 και 10 (1961) 146.
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ga "η αλυσίδα, τα δεσμά") με τροπή του e>a ύστερα από αφομοί
ωση στα ελληνικά. Από τα σλαβ. η λ. στα ρουμ. verigä "κρίκος,
.
2
χαλκάς, κύκλος" απ* όπου avarigä, varligä "συνδετικό νήμα"
3
και το αρομ. varliga "αλυσίδα" . Με τα παραπάνω σλαβ. πρέπει
να σχετιστούν και τα αρομ. aväriga, avärigära, avärriga, avarig.
4
avarliga, avärriga και averiga .
Βελά, η

( st vilâ)

Ονομασία της περιοχής, όπου βρίσκεται το ομώνυμο μοναστήρι,
στην αριστερή όχθη του Καλαμά. Η Βελά μνημονεύεται στις βυζαντι
νές πηγές το 1380, οπότε λεηλατήθηκε από τον êahin Paâa. To 1382
περιήλθε στον Marchesano, γαμπρό από θυγατέρα του αλβανού αρχηγού
Γκίνη Μπούα Σπάτα. Το 1389 ο επίσκοπος Βελάς πηγαίνει στον Γκίνη
Μπούα Σπάτα και του παραχωρεί το κάστρο της Βελάς .
Ο Vasmer ερμηνεύοντας το τοπν. το ανάγει στο σλαβ. Bela.Ο
7
Αμαντος ανάγει το τοπν. στο "ξένο" οικογενειακό Βελάς που αναφέ
ρεται από το Νικήτα Χωνιάτη, χωρίς να προσδιορίζει την προέλευση
του επωνύμου.
ο

Αλλά ήδη ο Αραβαντινός

αναφέρει:"Ισως κτήτωρ ή καλλωπιστής

1. Miklosich 381-2, στο λ. ver-2' Vasmer, REW I 189' Βουλγαροελλ. Λεξ. 97.
2. Κοτολουλης 517' Miklosich 382.
3. Papahagi 1254.
M·. Papahagi 243, 244.
5. Soustal 124.
6. Vasmer 22, 130' στη σελ. 130 ο Vasmer "δε γνωρίζει

Ηπειρωτ. τοπν. Βελά"

(το οποίο αναφέρει στη σελ. 22), αλλά yo'vo "ε'ναν τόπο Βελά, ως έδρα επί
σκοπου που άνηκε στη Ναύπακτο". Προ'κειταυ

φυσικά για την

Ηπειρωτ. Βελά,

αφοΰ από το 1284 η Βελά είχε υπαχθεί στη μητρο'πολη Ναυπάκτου.
7. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 67.
8. Αραβαντινου, Χρονογραφία Β' 30.
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αυτής υπήρξε ηγεμών τις Σλάβος Βελλάς καλούμενος ...".
Πράγματι ως βάση του (κυριώνυμου ή όχι) τοπν. βρίσκεται η
βουλγ. λ. bela (αρχ. βουλγ., σλαβ. bélfc) "λευκός" με απόδοση
2
του σλαβ. é> ελλ. ε . Πβ. και τα σλαβικά υδρωνύμια παραποτάμων
του Αξιου (η Βέλα είναι κοντά στον Άραχθο): Bela voda (3 φορές) 3,
το ελληνικό Ασπροπόταμος, ο (άλλη ονομασία του Αχελώου) και το
4
αρομ. α Ρίου
Αλμπου (βλ. τοπν. στα S. Αρ.) .
Στην περίπτωση που το τοπν. είναι κυριώνυμο, η αλλαγή του
γένους (στου Βελά -*- στη Βελά) από τη σύγχυση του γένους του εμ
πρόθετου τύπου του αρσεν. άρθρου στη γεν., μετά τη συγκοπή του
u (st = στου), με το εμπρόθετο συγκεκομμένο τύπο του εμπρόθ.θηλ.
άρθρου στην αιτ.
εν. (st= στη).
Βέλεζα, η

( st véliza" Πάπ.)

Περιοχή με βοσκότοπους προς Β του Μεγ. Παπίγκου, η οποία
παλιότερα καλλιεργούνταν.
5
Κατά τον Zaimov το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί ότι προέρχε
ται από το βουλγ. επί θ. *BeJie»ca και αυτό από το προσωπωνύμιο
*BeJi-era, το οποίο, με τους παλιότερους τύπους *Beji-'&ra ή BeJi-fòra, ανάγεται στο αρχ. βουλγ. επίθετο öeJiHH "μέγας// ξακουστός".

1. Miklosich 12* Vasmer, REW I 73.
2. Vasmer 269' Weigand 25.
3. Duridanov 64, 99.
4. Με τα παραπάνω σλαβικής αρχής και ιδιαίτερα από το επών. Βελά? ή Βέλας
νομίζω πως πρέπει να σχετιστεί το τοπν. Βελάδο, το

(Κέως) από τον τύπο

της γεν. πληθ. των Βελάδων, το οποίο ο Ι. Θωμόπουλος ανάγει στον τύπο
Βιγλάδων, των

με αποβολή του γ. Για να στηρίξει την ετυμολογία του αυ

τή' επικαλείται τα προσηγορικά λαός<λαγός,

πηάδι< πηγάδι, ξάι< εξάγιον

κλπ., αλλά το γ σ' αυτε'ς τις περιπτώσεις είναι μεσοφωνηεντικό και ο'χι
σε συμφωνικό σύμπλεγμα (Θωμόπουλος, Κέως 69). Βλ. και Μηνά, Κάσος 19.
5. Zaimov 106-107.
6. Πβ. και επών. Βελέζης (2 φορές στον ΟΤΕ Θεσσ. ).
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Βελίκες, ot

( sts vilik'is* Νεγ. )

Ονομασία των πηγών, που τροφοδοτούν το Λάκκο-Ματιά, και της
γύρο περιοχής, όπου υπάρχουν μεγάλοι τετράγωνοι ογκόλιθοι.
Από το σλαβ. velikï> - a "μέγας-μεγάλη" .
Η λ. συχνή ως τοπν. τόσο στην Ελλάδα, όπου συναντούμε, τα
τοπν. Βελίκα (όνομα ποταμού στη Μεσσηνία), Βελίκα (από την πε2
ριοχη των Σαράντα Εκκλησιών) και Βελίκα (ονομασία ακτής στον
3
Αγιόκαμπο της Λάρισας) όσο και στον σλαβόφωνο χώρο τα υδρων. Ve4
lika, Velika reka κλπ. κατά μήκος του Αξιού ποταμού . Πβ. ακό5
μη κ α ι το βουλγ. θ η λ . βαφτ. BöJiHKa .
Βελίόνβο, το

( stu vilönvu" Πάπ.)

Χωραφότοπος που παλιότερα καλλιεργούσαν δημητριακά.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. επίθ. velij "μεγάλος" και το ουσ. njiva "το χωράφι, ο αγρός" . Εχουμε δηλ. τη
ο
σύνθεση velij το συνθετικό φωνήεν ο και njiva> velión(i)va και
viliónvu στην ελληνική αναλογικά προς τη λ. χωράφι ως β' συνθε
τικού: μακρυχώραφο, παλιοχώραφο, μεγάλοχώραφο κλπ.
Βισοκό, το

( stu viskó ή stu fiskó" Καλ.)

Ονομασία υψώματος όπου είναι χτισμένο μοναστήρι της Παναγίας
Σύμφωνα με την παράδοση, που σώζεται μέχρι σήμερα, υπήρχε στη
θέση χωριό. Ας σημειωθεί εδώ η προφορά (stu fiskó) του τοπν. με

1.
3.
U.
2.
5.
6.
7.
8.

Miklosich 378, στο λ. vel-3.
Malingoudis, Studien 116.
Duridanov 56, 57, 58 και στον κατάλογο των υδρωνυμίων, σελ. 407.
Vasmer 161, 233.
Λαμψίδης 45' Weigand 11.
Miklosich 378" Vasmer REW I 180.
Miklosich 216" Vasmer, REW II 219.
Η σλαβική γνωρίζει το -ο- ως συνθετικό' φωνήεν (βλ. Α. Leskien, Handbuch
der altbulgarischen Sprache, Heidelberg 1969, 95.
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παρετυμολογία προς τη λ. φυσικός.
0 Λαμπρίδης ερμηνεύει, σωστά κατά τη γνώμη μας, το Ηπειρωτ. τοπν. Βισσικόν από το Ζαγόρι ως "θέσιν υψηλήν" και, Βισικόν από το Πωγώνι ως "ανωφερές". Πράγματι το τοπν. πρέπει να
αποδοθεί στο σλαβ. vysoks "τόπος ψηλός" (πβ. βουλγ. visok, σερβ.
2
visok, ρωσ. vysoki^ κλπ.) .
Τοπν. της ίδιας ετυμολογ. αρχής συναντούμε τόσο στον ελλη
νικό όσο και στο βαλκανικό χώρο: Βισοκά (Καλάβρ.), Βισόκα (Λαγ3
4
καδας) και Βυσοκά (Πελοπ.) , το σερβοκρ. Visoka, Visoko, το βουλγ,
Visoka τα αλβ. Visoka (περιοχή Malakastra) και Βυσόκα (διοίκ.
7
Βερατιου) .
Βίτσα, η

( st vitsa)

Ένα από τα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου. 0 κάτοικος vitsnós
'
ft
(=Βιτσινός), vitsni(= Βιτσινή ) . Κατά τον Νικολαϊδη "κείται επί
λόφου ανατολικώς και δυτικώς του οποίου διέρχονται δύο χείμαρροι".
Το όνομα του χωριού παραδίδεται και με τους τύπους Βεζί(η)τσα, Βεϊτσα και μαρτυρειται από το 1413-14 9 . Το τοπν. πρέπει να
σχετιστεί με το σλαβ. Buzitsa "χειμαρρώδης" , απ' όπου τα ρωσ.
11
Bëzica και Bëzici
> ελλ. Βεζίτσα και με άνομοιωτική αποβολή

1. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα, Ζαγοριακά 55 και του ίδιου, Αγαθόεργηματα,
Πογωνϋακά 10, σημ. 1 αντίστοιχα.
2. Miklosich 398, λ. vys-' Popovié 161-2, 187, 529* Barid 17.
3. Vasmer 130, 202.
4. Weigand 20.
5. Vasmer, 6. π .
6. Seiner, Ergebnisse 99.
7. Αραβαντινου, Χρονογραφία Β 383.
8. Νικολα'ίδου,Βίτσα Ι7·
9. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορυακά Β 8" του ίδιου, Αγαθοεργήματα, Ζαγοριακά
36" HE 5 (1956) 871+' Soustal 125.
10. lordan, Topon. romîn. 123.
11. Vasmer 22' Vasmer REW I 69, στο λ. Be»et$C.
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του ζ > Βε'ίτσα > Βιίτσα > Βίτσα. Πβ. και τα τοπν. Βυτζίστα
2
3
(Ασπροπόταμο) και Βουζίτσες (Καλέντζι Ιωανν.) και το ρουμ.
4
Buji^a .
BLTOLHÓ,

το

( s tu vitskó).

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου που σήμερα διοι
κητικά ανήκει στην κοινότητα της Αρτσίστας. Βρίσκεται σε ύψω
μα πάνω από τη χαράδρα του Βίκου. Κάτω από το χωριό έχει τις
κύριες πηγές του ο ποτ. Βοϊδομάτης. 0 κάτοικος vitsköts , vitsk6tsa ( = Βιτσικιώτης, Βιτσικιώτισσα).
Το τοπν. παραδίδεται και με τους τύπους ΒοΒητσικόν και
Βοβιτσι,κόν . Το τοπν. προέρχεται από σύνθεση δύο σλαβικών λέ
ξεων, δηλ. της σλαβ. πρόθ. ( και προθέματος )νΈ> "εις", πβ. ρωσ.
B O - , βουλγ. Β και ΒΈ>Β (ο β'τύπος όταν ακολουθεί λ. με αρχικό Β ) ,
ο

και του επίσης σλαβ. vysokt "ψηλός τόπος" . Από έναν αρχικό τύ
πο λοιπόν VB vysofcb, που από τους Έλληνες θεωρήθηκε ως μια λέξη,
.9
10
με τροπή του ο > ι και του s > ts
στην ελληνική έχουμε τους
τύπους Boßi (η) τσικό (ν) και με απλολογία Βι,τσικό και (vitskó).
Βιτσικού, ο Λάκκος του ( stu lâku t vifcsku" Τσερβ.)
Ονομασία λαγκαδιού προς την κατεύθυνση του χωριού Bi-r
τσικό (βλ.προηγούμ. τοπν.) που χωρίζει τις κοινοτικές περιοχές
των χωριών Τσερβάρι και Αρτσίστα.
Βλάσίνα, η
( st vlâsina* Τσεπ.)
Θέση απέναντι από το μοναστήρι του Αη-Γιάννη Ρογκοβού που
μετωνομάστηκε αργότερα σε KecpaXta "εκ των εκείσε ευρεθεισών κε
ι. Vasmer 300.
2. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 122.
3. HE 28 (1979) 669.
4. Iordan, Topon. romîn. 123.
5. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα A, 58.
6. HE 25 (1976) 713.
7. Vasmer, REW I 211" Βουλγαροελλ. Λεξ. 88.
8. Βλ. τοπν. Βισοκο.
9. Vasmer 268.
10.

Βλ.

Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ετυμ.

Λεξ.,

*.~ι

Α,Τ-/ FC'MÎI =: · s p c i i r i s > τ σ ε κ ο υ ο ι

στο λ.

τσ.,

το ο π ο ί ο

κλπ.

είναι

δυνατό' να π ρ ο έ λ θ ε ι
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φαλών" .

Από το αρχ. σλαβ. vlast "μαλλιά" (βουλγ, vlas, σερβοκρ.
vlas, σλοβ. las, τσεχ. vlas κλπ.) και τη σλαβ. επιθ. κατάλ.
3
-ΒΠΈ., - tna, -bno . Το μεταγενέστερο τοπν. Κεφάλια αποτελεί
μετάφραση του παλιότερου τοπν. Βλάσίνα.
Βο6άσια, τα

( sta vuôââa" Καμν.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχαν πολλά ποτιστικά χωράφια.
Το τοπν. πιθανώς είναι κυριών, από το επών. *Βοδάσης με
μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ (ου) Βοδάσ(η) > Βοδάσ(ι-), το και
Βοδάσι,α, τα αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ*
Το επών. *Βο6άσης προέρχεται από το βουλγ. BOfläq "ο οδηγός
// ο ηγέτης, ο αρχηγός" ( ρ. Β Ο Λ Ή "οδηγώ" + κατάλ. ~a*i ). Πβ.
επίσης το ρουμ. bunt-as "αρχηγός" , αρομ. Budasi .
Βόζη το Αλώνι, του

( st vòz t alón' Μαν.)

Χωράφια και αλώνι, ιδιοκτησία της οικογ. Βόζη. Το επών. δε
σώζεται σήμερα στο χωριό.
Το κυριώνυμο τοπν. από το επών. Βόζης. Το επών. είναι δυνα
τό να προέρχεται: α) από το σλαβ. νοζϊ> "άμαξα" (βουλγ. νοζ,
σερβοκρ., σλοβ. νδζ ρωσ. Βθ3 κλπ.) . Πβ. και αλβ. τοπν. Voz από
1. Λαμπριδου, Αγαθοεργηματα, Ζαγοριακά 237.
2. Miklosich 394, λ. volsü' Vasmer, KEW Ι, λ. BOJKJC.
3. Vasmer 306.
4. Βουλγαροελλ . Λεξ. 116' Λαμψίδης 35.
5. Η κατάλ. (-as) συναντιε'ται επίσης στα ρουμ. με υποκορ. σημασία (Pu§cariu,
Deminutivsuffixe 199 κεξ.), στα αλβανικά, ο'που σχηματίζει επαγγελματικά
και εθνικά (Camaj, Lehrbuch 56), ενώ δε λείπουν παράγωγες κυρίων ονομάτων
και από την ιταλ. γλώσσα ( Σταμνο'πουλος 14-6 κεξ.).
6. Puscariu, Deminutivsuffixe 201, σημ. 1.
7. Papahagi 712, στο λ. kxoske.
8. Vasmer, KEW I 214.
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την περιοχή Merdita το οποίο ο Stadtmüller ανάγει, στο προση2
γορικό νεοβουλγ. νοζ "άμαξα" ή β) από το αλβ. vozë-a "βαρέλι"
3
απ' όπου και το αρομ. voza "βαρέλι" . Πβ. τα ταυτόσημα επών.
Βαρέλας και Βαρελάς καθώς και τα κατωιταλικά επών. Vozza, Vozzo,
4
Vozzi και τοπν. Vozza στην Καλαβρία
Βοϊδομάτης, ο

(stu vuiöumät).

Ο κυριότερος παραπόταμος του Αώου που κυλάει στο βάθος της
χαράδρας του Βίκου. Οι κύριες πηγές του βρίσκονται κάτω από το
χωριό Βιτσικό, αλλά τροφοδοτείται κι από μικρότερες πηγές σ'όλο
το μήκος του μέχρι της έξοδο του από τη χαράδρα.
5
Κατά τον Λαμπρίδη "υπήρχε χωρίον τι Βοϊδομάτι καλούμενον,
συγκείμενον εξ 8 οικιών...", ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα ο Αραβαντινός αναφέρει: "Βοϊδομάτι.- Κλάδος του ποταμού Βωβούσης (Αώου)
καί θέσις, όπου αρχαίας πόλεως ερείπια τίνα σώζονται".
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οικισμός τοποθετείται στην
έξοδο της χαράδρας του Βίκου και μαρτυρείται το 1788, ενώ το
η
1861-62 θεωρείται εξαφανισμένος .
Είναι απίθανο, φυσικά, το τοπν. να προέρχεται κατευθείαν
από το επίθ. βοϊδομάτης, αφού, σύμφωνα με τη λογική, δε θα
μπορούσε να ονομαστεί ένα ποτάμι με χαρακτηριστικό γνώρισμα ε
νός προσώπου.
Χωρίς να αποκλείεται η απόδοση του υδρωνυμίου στο όνομα
ο

του οικισμού Βοϊδομάτι. (κι αυτό από το επών. Βοϊδομάτης ) εί1. Stadtmüller, Forschungen 130 (χάρτης) και 153, σημ. 122.
2. Γκίνης 477.
3. Papahagi 1278.
4. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 372.
5. Λαμπρίδη, Αγαθοεργήματα, Ζαγορυακά 24.
6. Αραβαντινού, Χρονογραφία Β 33.
7. Λαμπρίδη, Μελετήματα, Ζαγοριακά Β' 41 και 73.
8. ΟΤΕ Θεσσ.
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ναι απίθανο να προέρχεται- η ονομασία του ποταμού από έναν οι
κισμό 8 όλων κι όλων σπιτιών, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ο
νομαστεί σωστότερα με τους τύπους των κυριών, τοπν. Βοϊδομάτηοες, Βοϊδοματαίοι, Βοϊδοματέϊκα κλπ. .
Αντίθετα η ανάλυση του τοπν. Βοϊδομάτι και Βοϊδομάτης στά
σλαβικά μας δίνει αμέσως ως α' στοιχείο τη λ. voda "νερό"" και
ως β' στοιχείο την επίσης σλαβ. λ. mati ή matb "η μητέρα" , δηλ.
"νερομάνα". Ας σημειωθεί η ύπαρξη της σημασίας "πηγή" για το
σλαβ. τύπο inatica. Και είναι γεγονός ότι ο Βοϊδομάτης μπορεί να
θεωρηθεί ως η κατεξοχήν "νερομάνα" για την ευρύτερη περιοχή.
Οπωσδήποτε όμως το ελλην. επίθ. βοϊδομάτης επέδρασε παρετυμολογικά στο τοπν. του Ζαγορίου. Τόσο το α' συνθετικό (voda)όσο και
4
το β' (mati) δίνουν αρκετά τοπωνυμικά παραδείγματα στην Ελλάδα:
Βοδενά, Βοδεντσίκό, Βόδοβα, Βοδόβιστα και Μάτι στην Αττική και
τα Τρίκαλα που βρίσκονται κοντά σε άφθονες πήγες .
Στα λεξικά της NE η σημασία "πηγή άφθονη" της λ. μάτι απο
δίδεται στο αρχ. ομμάτι-ον > μσν. μάτιν. Φυσικά, οι σημασίες
"βελονότρυπα//μάτι δένδρου, βλαστός κλπ." οπωσδήποτε ανάγονται
6
στη λ. μάτι. "οφθαλμός" , αλλά η σημασία "άφθονη πηγή νερού" πρέ
πει να αποδοθεί στη σλαβ. λ. matt αφού είναι μια σημασία που
εκφράζει το "πολύ" κι όχι το "λίγο" όπως οι σημασίες από το ελλην.
ομμάτιον.
Πβ. και τα ζαγορήσια υδρωνύμια : λά Γκούρα αλου Μάτι, Μα
τιάς, Μούμα και Μάνα Νερού. Επίσης Μάνα του Νερού (Ναύπακτος)
7
και Νερομάνα (Αγρίνιο) και τα σλαβ. υδρωνύμια της περιοχής

1. Βλ. και G.Sariyannis,"Essai sur les toponymes slaves Voidomati (de Zagoria
en Epire) et Mati (en Thessalie et Attique)."

Linguistique Balkanique XXIV,

3 21 κεξ.
2. Miklosich 393' Vasmer, REW I 212.
3. Miklosich 184' Vasmer, REW II 106.
4. Βλ. Vasmer 332.
5. MEE, OTbs λ.
6. Δημητράκου,Λεξ., στη λ.'
στη λ.
7. Soustal 109, 184.

*"
.,
Σταματάκου, Λεξιτιόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης,
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του Αξιού Voda Dolna, Voda donja-zir, Vodeniòi dol, Vodenióka
reka, Vodimir κλπ.
Βόλιστα, η

( st volata' Λιασκ.)

Ονομασία τοποθεσίας σε πλαγιά, όπου παλιότερα υπήρχαν α
μπέλια
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. ÖOJIB "Ο ασθενής
2
3
//η ασθένεια" και την αρχ. σλαβ. κατάλ. -ièce . Δηλ. "τόπος
με αρρώστους". Είναι γνωστή κι από άλλα τοπν. η "υγιεινή" μιας
κάποιας εποχής σύμφωνα με την οποία περιοριζόταν σε "καραντίνα"
έξω από το χωριό άτομα που έπασχαν ιδιαίτερα από επιδημικές
ασθένειες. Πβ. και ρουμ. τοπν. Boli§tea< boliistea "το μόλεμα,
η επιδημία .
Βόπατη, η ή Βόπατες, οι
( st vópat,sts vópatis* Αρτσ.)
Τοποθεσία στους πρόποδες της θέσης Κουδουνάτα, όπου τε
λειώνουν απότομα λαγκάδια γεμάτα μέ χαλίκια.
5
0 Λαμπριδης αναφέρει για το τοπν. : " Η κωμόπολις αυτή
(η Αρτσίστα δηλ.) αποτελεσθείσα μεν κατά την παράδοσιν, αλλ'
ίσως αυξηθείσα μετά την, ένεκα των πιπτουσών και πολλάκις αν
θρώπους και κτήνη φονευσασών πετρών, διάλυσιν του Βόπατη (τό
που ηχώδους) χωρίου απέναντι ταύτης κειμένου...".
Πιθανώς το τοπν. σλαβ. από τη σλαβ. προθ. Β Ο ή ΒΈ>Β "εις
σε" και το σλαβ. ουσ. pado "η πτώση, η κατακρήμνηση" (βουλγ.

1. Duridanov, 137, 264, 267, 268.
2. Miklosich 17, λ. boli- ' Vasmer, REW I 105' Berneker 71' Βουλγαροελλ.
Λεζ. 69.
3. Vasmer 305, οπού »au άλλα παραδείγματα τοπν. στην Ελλάδα που τελειώ
νουν σε -ιστα.
4. lordati, Toppn. romîn. 4-40.
5. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα, Ζαγοριακά 19-20.
6. Vasmer, REW I 211" Βουλγαροελλ, Λεξ, 88' Zaimov 107, λ. Βλόγ?<οε.
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padns, σερβοκρ. padnem, αρχ. τσεχ. padu, ρωσ. nafly κλπ.) .
Bopιστα

( vórista'

Ντομπρ.)

Ομαλή επίπεδη περιοχή με πολλά χωράφια όπου καλλιεργούν
ταν δημητριακά.
2
0 Vasmer ετυμολογώντας το ίδιο τοπν. από την περιρχή
της Κόνιτσας το ανάγει στο σλαβ. * Oborisce (<obor"B "μάντρα,
στάβλος").
Η αποβολή όμως του αρχικού ο αν δεν υπάρχει συμπροφορά
με το αρσ. άρθρο ο ή το ουδ. δεν αποβάλλεται (π.χ. ο οδηγός>
ο οηγός, ο οβορός> ο βορός, το ολίγο > το λίγο κλπ.), αλλά
τρέπεται σε u. Γι' αυτό θεωρούμε πιθανότερη την προέλευση
3
του τοπν. απο το αρχ. σλαβ. boriste "πεδίο μάχης" .
Βουβουδάσια, η

( st vuvuôâsa ' Σκ.)

Τοποθεσία με ποτιστικά χωράφια.
Κυριώνυμη τοπν. από το επών. *Βοδάσης (βλ. τοπν. Βοδάσια,
τα) με την εΕέλι£η:του *Βοδάση >*Βοδάσϊ > *Βοδάσι, το και Βο
δάσια, τα με αλλαγή του γένους και τη σλαβ. πρόθ. ν£ (βουλγ.
νϊ>, νϊ>ν,ϊ>ν, ρωσ. Β, Β Ο , Β Η κλπ.) "εις, κατά, προς" .
Βούλίστες, οι

( sts vul'stis* Πάπ.)

Ονομασία τοποθεσίες ψηλότερα από το χωριό Πάπιγκο σε επί
πεδο χαμηλότερο από τη γύρο περιοχή.
Το τοπν. μάλλον από το θηλ. Βουλγ. ουσ.δοπβοτ
"η αρρώ-

1. Vasmer, REW II 300.
2. Vasmer 24.
3. Miklosich 18, λ. bor-.
4. Vasmer, REW I

211 xctu

161.
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στια"

με τροπή του b> ν

(λόγιος εξελληνισμός) και του ο > u

(από επίδραση του προηγούμενου συμφώνου κατά τα : βοϊζα»βουίζω,
2
λοβιον >λουβι κλπ. ) στα ελληνικά. Αξιοσημείωτη η διατήρηση
του θηλυκού γένους του προσηγορικού στο τοπωνύμιο.
3

Το ίδιο τοπν. συναντιέται και ως ονομασία χωριού στην Πιε-

ρία . Πβ. και το Ηπειρωτ. Βούλιστα Παναγιά (κοντά στη Φιλιππιάδα)4.
Βουλόγκες, οι

( sts vulógis" Δρ. - Τσερν.)

Αμπέλια (Δρ.) και λιβάδια (Τσερν.) σε ξέφωτα ανάμεσα σε
δασωμένες περιοχές.
Τα τοπν. από το παλαιοσλαβ. BO\Jiora<BJiara "η υγρασία, το
νοτισμένο μέρος"

απ' όπου το αρομ. vuloaga (βλ. τοπν. Βουλά-

γκα κλπ.) με τη σημασία "ξέφωτο".
Βουρλιάσος, ο

( stu vurlääu* Τσερβ.)

Ονομασία γυμνού και άνυδρου υψώματος.
Το τοπν. από το σλαβ. vrï>lï> (και βουλγ. vrtl) "τρελλός,
μανιακός"

και τη σλαβ. κατάλ. -aéjï> . Από τα σλαβ. η λ. στα
Q

αρομ. vlrlu, -lä "ασθένεια των βοοειδών, ο στρέκουλας" και
στα αλβ. vrullë-a και vrull-i "η φόρα, η ορμή", vrulloj "τρέχω
-„9
με ορμή .
1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 69.
2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.
3. Λεξ. ΔΚΟΕ 189.
4. ΜΕΕ.
5. Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum, Wien 1862-1865, 65,
στο λ. BHara' Miklosich 378-379, στο λ. velg-' Vasmer, SEW I 217 ,λ. BOJITKHH.
6. Miklosich 381, στο λ. ver-l.
7. Miklosich, Stammt» ildungslehre 342.
8. Papahagi 1272.
9. Χριστοφορίδης 389* Γχίνης 478.

Βράνιστα, η

- 615 ( st vrânsta' Πάπ.)

Μικρή καλλιεργήσιμη έκταση κάτω από το Μεγ. Πάπιγκο, όπου,
σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε παλιός συνοικισμός.
Το τοπν. Βράνιστα, το οποίο ερμηνεύεται από τους μελετητές
ως "διαμονή του Βρανά" είναι δυνατό να προέρχεται ή α)από το ε2
πών. Βρανάς και τη σλαβ. κατάλ. -iéta ( >αλβ. -ishtë), κατάλ.
1. Stadtmüller, Προβλήματα 159' Γεωργακά, Συμβολτί 66.
2. Για την προέλευση του κυρίου ονόματος Βρανάς ε'χουν διατυπωθεί οι τρεις α
κόλουθες εκδοχές: α) ότι προέρχεται απο' το βυζαντινό' επαγγελματικό' Λβρανάς
"ο πωλών η κατασκευάζων βρανέας" ( A.A. Παπαδοπούλου, "Ετυμολογικά." ΛΑ 5
[ 1928 J 129-130' Στ. Ξανθουδι'δου, "Οικογενειακά τίνα ονο'ματα εκ Κρήτης."
Λαογραφία Ζ' [1923] 373' Φ. Κουκουλέ, ΕΕΣΒ 5 [ΐ928] 6-7' Georgakas, Beiträge
I 358' Κ. Ηλιόπουλου, "Το τοπωνυμικο'ν Ηλείας." Αθηνά 52 [~1948] 164-165), β)
ο'τι είναι αλβανικής αρχής (Αραβαντινού, Χρονογραφία Β' 340' Στ. Λάμπρου, Ατ
τική 162) και γ) ο'τι προέρχεται απο' τη σλαβ. λ. w a n a "κουρούνα, και το
βουλγ. επίθ. vran, -a, -ο

"μαύρος, μαυρομάλλης" (Weigand 29' Seliâôev 240'

Popoviä 161" Malingoudis., Studien 121' Duridanov 65).
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ο'τι η λ. βραναία αναφέρεται τον 10. αι. απο' τον
Κ. Πορφυρογέννητο ( De caeremoniis 499, 1) και το επών. Βρανάς απο' τα μέσα
του 11.αι. επί Κων/νου Μονομάχου. Το γεγονο'ς εξάλλου ο'τι η λ. βραναία αναφέ
ρεται μο'νο μια φορά και ο'τι το Λβρανεάς ήΛβρανάς είναι υποθετικοί τύποι πρέ
πει να μας κάνει επιφυλακτικούς στην αποδοχή της ετυμλο'γησης του ονο'ματος
Βρανάς απο' τη λ. βραναία.
Γι' αυτούς τους λο'γους νομίζουμε ο'τι το επών. Βρανάς πρέπει να αποδοθεί
στη σλαβ. λ. vrana "κουρούνα" ή το βουλγ. επίθ. vran, -a, -ο "μαύρος, μαυ
ρομάλλης"

και την ελλην. κατάλ. -ας

που δε δηλώνει μο'νο τους ανθρώπους

που εξασκούν κάποιο επάγγελμα (βαρελάς, βουτυράς, γαλατάς κλπ.), αλλά δη
λώνει και σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά(μυτάς, φρυδάς, αυτιάς κλπ.και
γυναικάς, παλικαράς, μασκαράς κλπ.). Από τις σλαβ. λ. προέρχονται και τα
αλβ. προσηγ. vranë
νεφιάζω" (

"συννεφώδης// σκυθρωπο'ς// σοβαρός// υπερόπτης" vranoj "συν

Χριστοφορίδης 388' Meyer, EW alb. Spr. 478).

Οι λέξεις γνωστές και ως τοπν.: στην Ιστρία το castrum Vrane,
Vrané, το δαλμ. Vrana
Vrana voda

(Popovid

το σερβ.

146, 161), τα υδρων. Vrana, Vrana reka,

στην περιοχή του Αξιού ( Duridanov 65, 264, 303) και Βράνα στην

περιοχή Τρικάλων ( Vasmer 87).
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με την οποία δηλώνεται ο τόπος όπου βρίσκεται το πρόσωπο ή το
πράγμα που αναφέρεται στο θέμα , ή β) από το βουλγ. öpaHHiue
πληθ. -a "δάσος στο οποίο είναι απαγορευμένη η υλοτομία και η
, 2
βοσκή" , λ. στην οποία αποδίδονται τα ρουμ. τοπν. Branicteä,
3
Branicteä lui Stanila κλπ. .
4
Το ίδιο τοπν. συναντιέται επίσης στην Κόνιτσα , στην περιοχη της Χιμαρας (ως όνομα κωμόπολις) 5 και στην ΒΑ Αλβανία,
περιοχή Hasi (Vranishta) .
Bpdvou, η Ράχη

( st râx't vrän' Σκ.)

Ονομασία υψώματος όπου έβοσκε τα πρόβατα του κάποιος κτη
νοτρόφος Βράνος.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE ράχη, η και το
επών. Βράνος το οποίο πρέπει να αποδοθεί στο βουλγ. επίθ. vran,
-a, -ο "ο μαύρος, ο μαυρομάλλης" (βλ. και προηγούμενο τοπν. ,
σελ.
615, σημ.2 ) . Πβ. και τα ταυτόσημα επών. Μαύρος, Καράς
( <ελλ. καράς < τουρκ. kara), Λάιος ( < αρομ. lalü), Τσούρνος
( < σλαβ. crn ) κλπ.
Βραστοβές, οι

( sts vrastuvés" Κ.Σ .- sts vastruvés' Π. Σ .)

Χωράφια κλιμακωτά διαμορφωμένα με κοκκινόχωμα.
Από το σλαβ. bréstt ( βουλγ. brëst) "η φτελιά// η σημίδα"
ο

και ιδιαίτερα από τον τύπο 6p*fc>CTOBÓ ( με αρχαίο τονισμό)

1. Stadtmûller, Προβλήματα 159' Γεωργακα, Συμβολή 66.
2. Βουλγαροελλ. Λεξ . 73.
3. Ιordan, Τοροη. romîn. 440.
4. Vasmer 25.
5. Αθηνά 46 (1935) 237.
6. Seiner, Ergebnisse 57.
7. Miklosich 11, λ. berstü' Vasmer REW I 78, λ. êepeCT.
8. Zaimov 107.

και
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μεταβολή του σλαβ. e > ελλ. α. 0 τύπος του τοιχν. (vastruvés)
από τον τύπο (vraatuvés) με μετάθεση του r.
Πβ. και τα τοπν. Βράστοβον (Πρέβ.), βουλγ. Brëstovo,
1
σερβοκρ. Brëstovo, Brestovac .
Βρεστίνοβο, το

( stu vritsinuvu" Στ.)

Ονομασία βοσκότοπου σχεδόν τετράγωνου.
Από το σλαβ. vero! (vrï>OB "στάμνα" vrBÒbva "πιθάρι", σερβ.
vrö, vróina, τα οποία ανάγονται στα λατ. urceolus "σταμνίσκος"
2
3
urceus "στάμνα") και τη σλαβ. επιθετ. κατάλ. -ονϊ> .
( st

Βρουτΐίστα, η

vrupista' Βίτσ.-Ντ.)

Μικρή κοιλάδα που περιβάλλεται από θάμνους.
4
Κατά τον Vasmer (ο οποίος παραθέτει και τον τύπο Βρουτίϋστά),
το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. * VBrbiääe "τόπος με ιτιές" κι
αυτό από το προσηγ. vBrba "ιτιά" (αρχ. βουλγ. vrBba, βουλγ. vrfrba,
5
σερβοκρ. vrba κλπ. ) και την κατάλ. -iäta (< -isöe) με τροπή
του σλαβ. -T>r- > -ουρ- στά ελληνικά .
Βρίχος, ο

( stu vrixu' Σκ.)

Ονομασία οροσειράς γυμνής από δέντρα. Στο πετρώδες έδαφος
της φυτρώνει μόνο χορτάρι και τσάϊ.
Το τοπν. από το αρχ. βουλγ. vrBchB "κορυφή, άκρον" (αρχ.
ρωσ. vbrcb/b, ρωσ. aepx, eepxa, Bepxy, βουλγ. vrï>ch, σερβοκρ. vrh
7
8
κλπ.) με τροπή του τονισμένου σλαβ. Β > ελλην. i . Το προσηγ.
1. Vasmer 62.
2. Miklosich 383.
3. Miklosich, Stairaabildungslehre 229.
4. Vasmer 26.
5. Miklosich 383, λ. verba' Vasmer, REW I

184, λ. Bepüa.

6. Malingoudis, Studien 121.
7. Vasmer, REW I 190, λ. Bepx* Miklosich 384, λ. verchü.
S. Vasmer 278 xcC.'Weigand 17.
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βρόχος t το , που συνηθίζεται,
στην Κρήτη και στην Κύπρο ,
6ε χρησιμοποιείται στο Ζαγόρι. Γι' αυτό θεωρούμε πιθανότερη
την προέλευση του τοπν. από τα σλαβικά.
Βρίχο, η Αούτσα στο

( st lutsa stu vrixu' Σκ.)

Ονομασία φυσικού κοιλώματος στην οροσειρά του Βρίχου (βλ.
προηγούμενο τοπν.) όπου μαζεύονται νερά για το πότισμα των ζώων.
Για το Αούτσα, βλ. σχετικά τοπν. στα Ε.Σ.
Γαρδίκι, το

( stu ΊΆΤο£]ί"κ.Σ

. - Τσεπ.)

Με το τοπν. είναι γνωστές οι ψηλότερες συνοικίες των παρα
πάνω χωριών.
Το τοπν. από το αρχ. βουλγ. gradi, "το οχυρό, η πόλη, ο
κήπος" (βουλγ. grad, σερβοκρ. σλοβ. gräd, τσέχ. hrad, ρωσ. ropofl
2
"η πόλη" κλπ.) και τη σλαβ. υποκορ. και επιθετ. κατάλ. -Bkï.
ή -ikï.3.
Η λ. είναι συχνή ως τοπωνύμιο. Συναντιέται στη Βόρ. Ήπει
ρο (όπου χαρακτηρίζει ψηλό λόφο που είναι από τη φύση του οχυρός),
4
στη Φθιώτιδα , στα Γιάννινα ( λόφος στον οποίο σώζονται ερείπια
τειχών) Παραμυθιά, Φιλιάτες, Αιτωλία, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αρκαδία,
5
6
Μεσσηνία και με τον υποκορ. τύπο Γαροικάκι (Φθιώτιδα) .
Γάτο, το

( sto γ ά ^ * Ντομπρ.)

Ονομασία άγονης και γυμνής πλαγιάς με βραχώδη σύσταση.
Θεωρούμε απίθανη τη συσχέτιση του τοπν. με το κοινό NE γάτος

1. ΙΛΝΕ, στη λ.
2. Miklosich 73, λ. gordü' Vasmer, REW I 297, λ. FOpofl.
3. Miklosich, Stairanbildungslehre 254 κεξ.' Malingoudis, Studien 153.
4. MEE.
5. Βλ. Vasmer 26, 68, 77, 88, 157, 161.
6. Vasmer 103.
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α) γιατί δε θα μπορούσε να ονομαστεί ένας τόπος αρκετά μακριά
από το χωριό με το όνομα ενός κατοικίδιου ζώου και β) γιατί
το τοπν. εκφέρεται σε ουδέτερο γένος. Ας προστεθεί εδώ και η
εκφορά του με ελλην. άρθρο πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι
βλαχόφωνοι από το Ντομπρίνοβο αισθάνονται τη λ. ως στοιχείο
Εένο προς τη γλώσσα τους.
Γι' αυτό προτείνουμε την ετυμολόγησή του από το αρχ. βουλγ.
gadï> "το ερπετό, το φίδι" ( βουλγ. gad, τσεχ. had, ρωσ. rafl
κλπ.) με τροπή των σλαβ. g και d σε γ και t αντίστοιχα ίσως
από επίδραση του ελλην. γάτος. Πβ. και τα ταυτόσημα αρομ. τοπν.
Ουχυάου, Αα και Σάρπη (βλ. τοπν.). Η σλαβ. λ. ως δάνειο στα
αρομ. (της βόρειαςομάδας) με τους τύπους gad, gat "το βρέφος που
„2
περπατάει στα τέσσερα .
Γιανοτά, η

( st Y'anutâ" Βίτσ.)

Τοποθεσία με αργιλλώδες έδαφος μετά τη θέση Κορνίσι προς
τον Ξηροπόταμο του Βίκου.
Το θηλυκό γένος του τοπωνυμίου δεν μας επιτρέπει την ετυμο
λόγησή του από ελλην. παράγωγο με κατάλ. -ωτό. Γι* αυτό υποστηρί
ζουμε ότι το τοπν. προέρχεται από σλαβικό προσωπωνύμιο με την κα
τάλ. -ota (< ota), όπως αυτή εμφανίζεται στα σλαβ. κύρια ονόματα:
Lbstota (< σλαβ. 1&3^"πονηρός" + κατάλ. -ota) , Malota ( <σλαβ.
malï> "μικρός + κατ. -ota), Osota ( <σλαβ. osa "σφήκα" + κατάλ.
3
-ota) . Πρόκειται δηλ. για κυριώνυμο τοπν. από το σλαβικό κύριο
όνομα *Junota κι αυτό από το προσηγ. junB "νέος" (βουλγ. ;]ΐιη,σλοβ.
4
jun) και την καταλ. -ota με οπισθ. αφομοίωση u> a και κατέβα
σμα του τόνου κατά τα ελλην. παράγωγα σε -ωτό (πληθ. -ωτά). Πβ.
και τα σλαβ. παράγωγα αρχ. βουλγ. junota "η νεότης" (αρσ.),

1. Miklosich 59" Vasmer, REW I 249.
2. Papahagi 579, 581.
3. Malingoudis, Studien 66, 67, 79.
"4. Berneker 459' Miklosich 106.
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σλοβ. junóta
Γκάλίνα, η

"η νεολαία"(θηλ.) .
ή Γκάλινες, ot

( st gâlina ή

sts gâlinis* Βίτσ.)

Ονομασία συνοικίας του Πάνω Μαχαλά της Βίτσας "καθ' ότι η
2
συνοικία γειτνιάζει με άλλην τοιαύτην Πετεινοχώρι καλουμένην" .
Παρά τη συσχέτιση του τοπν. με το τοπν. Πετεινοχώρι και τη
σιωπηρή απόδοση του στο λατ. gallina, -ae "η κότα" και τα λατιu

•

3

νογενή: αρομ. galina, ιταλ. gallina κλπ. , το τοπν. πρέπει να
θεωρηθεί φυτών, και να αποδοθεί στο σλαβ. kalina " η κληματσίδα"
και ιδιαίτερα στο σερβοκρ. kàlina (πβ. επίσης βουλγ. kalina, ρωσ.
4
KcUnîHa κλπ.) με τροπή του αρχικού k σε g στη συμπροφορα του
τοπν. με το θηλ. άρθρο στην α(,τ. ενικού.
Από τα σλαβ. η λ. ως δάνειο στο ρουμ., όπου τα προσηγορ.
câlin "είδος βρυωνίας, αγρίας αμπέλου" και θηλ. câlina "ο καρπός
του παραπάνω φυτού .
Πβ. και τοπν. Γκάλινα, η "τόπος βορείως της Καστάνιανης και
συνοικία αυτής" και "περιοχή της Πυρσόγιαννης αποτελούμενη εζ
αγρών και κλημάτων ΝΔ του χωρίου" (Κόνιτσα) καθώς και τα ρουμ.
7
τοπν. Câlina, Calinele, Cälini κλπ. .
Γκαμπρέσι, το

( stu gabrés' Λεσν.)

Δασωμένη περιοχή με βαλανιδιές και οξιές.
ρ

Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. gahrbr "άσπρη οξιά" και
τη σλαβ. κατάλ. -es& > gab"&reé&> gabreè. Πβ. και το σλαβ. τοπν.
1. Berneker, ο.π.
2. Νικολα'ίδου, Βίτσα 159.
3. Meyer-Lü'bke, αριθμ. 3661' Papahagi 585.
4·. Miklosich 109' Berneker 473' Vasmer, HEW I 509' Βουλγαροελλ. Λεξ. 429.
5. Iordan, Topon. romîn. 63.
6. Ρεμπέλης 260.
7. Iordan, ο'.π.
8. "Miklosich 76, στο λ. grabrö' Vasmer, REW I 301, στο λ. rpaß.
9· Miklosich, Stammbildungslehre 343.
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Gabres, απ' όπου Gabreèka reka . Της ίδιας ετυμολογικής αρχής
πρέπει να θεωρηθεί και το τοπν. Γαμπρέση από τη Δυτ. Μακεδονία 2
που πρέπει να είναι το ίδιο με το Γαβρέσι που αναφέρει ο Vasmer
από την περιοχή της Φλώρινας.
( sta gandééa * Μαν.)

Γκαντέσια, τα

Τοποθεσία με χωράφια και αμπέλια χωρισμένα με πεζούλια που
φαίνονται ακόμα και σήμερα.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. gadï> "το ερπετό"
4
(βουλγ. gad, σερβοκρ. gad, ρωσ. rajs, κλπ.) και την κατάλ. -es
( <αρχ. σλαβ. * -esb ,-*bs& ) .
Γκαρίνα, η

( zd garina" Σκ.)

Ονομασία δασωμένης ράχης.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. θηλ. oua.garb
"μυρουδιά από κάφιμο//καμένη τοποθεσία στο δάσος" , ρωσ. gar
(αρχ. ρωσ. rapb ) σερβοκρ. gar κλπ. και. τη σλαβ. καταλ. -ina'.
0 ίδιος σχηματισμός συναντιέται και στο τοπν. Garina της Δυτ.
Βουλγαρίας. Πβ. επίσης από το σλαβόφωνο χώρο τα ίδιας ετυμολο
γικής αρχής τοπν. Garica, Garitte,rapb
, Gar, Gara, Garic .
Γκιζντάβουλο, το

{ stu g'izdâvulu" Λεσν . )

Ύψωμα με ωραιότατο δάσος από οξιές.

1.
2.
3.
<+.
5.
6.
7.
8.

Duridanov 196, 246, 270.
Αθηνά 25 ( 1913) 441.
Vasmer 190.
Miklosich 59' Vasmer, REW I 249' Berneker 289.
Vasmer 304' Miklosich, Stammbildungslehre 343' Duridanov 300.
Berneker 294, στο λ. garajç.
Vasmer 304-305.
Duridanov 126.
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Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. guzdavï» "ωραίος, λα
μπρός, μεγαλοπρεπής " ( και βουλγ. rH3flaB, -a,-o) και την
2
κατάλ. -olft . Από τα σλαβ. η λ. και στα ρουμ. gizdav. Πβ.και
το ρουμ. κυριώνυμο τοπωνύμιο Ghizdäveni ( <όνομα προσώπου
Chizdavu<ghizdav "ωραίος, αγαπητός") και τα GhlzdaveaÇa, Ghi3
zdave£ul, Chizdaveçti κλπ. .
ΓκλομποτσάρL

( glubutââr^ *Δ.)

Ομαλή τοποθεσία με βοσκοτόπια σε χαμηλότερο επίπεδο από
την πευκόφυτη περιοχή που την περιβάλλει.
4
Το τοπν. απο τα σλαβ. gltbokt ή glpboki> "χαμηλός" και τη
σλαβ. κατάλ. -arï> ( ή -ari.) . Σύμφωνα με τον Vasmer ο κάτοικος
ενός τέτοιου τόπου (βαθουλωτού) θα μπορούσε να αποδοθεί με το
σλαβ. *Glpbocane και με ρωτακισμό του μεσοφωνηεντικού n από αλ
βανική (τοσκική) επίδραση θα μπορούσαμε να έχουμε τον τύπο Γκλο. 7
μτιοτσαρι .
Συγγενικά είναι τα τοπν.: από το σλαβόφωνο χώρο τα σερβ.
ο

Globoóica, Globoóiéka, τα σλοβ. Globoka, Globoòe, GloboÓica ,
από την Αλβανία τα Gomboóari (από σλαβ. *Globoôani) και από Ρου
μανία τα Glimbocul, Glîmboaca, Glîmboaia, Glîmbocelul κλπ.
1. Miklosich 83' Berneker 374, στο λ. gudï>- Βουλγαροελλ. Λεξ. 157.
2. Miklosich

Stammbildungslehre 110.

3. Iordan, Topon. romîn. 369,λ. Ghirdoveni xau 512, λ. Ghizdävea-fa.
4. Miklosich 66, στο λ. glombokü' Popovid 273.
5. Miklosich, Stammbildungslehre 87.
6. Vasmer 29.
7. Βλ.

Malingoudis, Studien 41, στο λ. Gluboka/Glpboka' για την τροπή με-

σοψωνηεντίΜου η > r σλαβικού τοπν. απο' αλβαν. επίδραση βλ. Zaimov 115.
8. Popovid 273' Vasmer 29.
9. Vasmer ( στο κεφάλαιο : Berichtigungen und Nachträge) πριν απο' την σε
λ υ'δωση .
10. Iordan, Topon. romîn. 105.
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Γκοβοστίτσα, η

(st guvustitsa' Καπ.-Πάπ.)

Ψηλός και. επίπεδος τόπος κατάλληλος γ La θερινή βοσκή (Καπ.)'
ο πρώτο "ζωνάρι" πάνω από τη θέση Κούπος. Πολύ ψηλός τόπος με
μεγάλες πέτρες (Πάπ.).
Τα τοπν. προέρχονται από το σλαβ. gvozdï. "δάσος, δασωμένη
οροσειρά" + την κατάλ. -Ica. Σύμφωνα με τον Vasmer ανάμεσα
στο σύμπλεγμα gv, που ήταν ξένο στην ελληνική φωνητική, αναπτύ
χθηκε ένα φωνήεν -ο-, όπως αυτό εμφανίζεται στα επών. και τοπν.
που παραθέτει: Καβόσδας, Καβόσδα, Γκουβόσδα, Καβόσδα. Πβ. και
τα σημερινά έπων. Γκοβόσδηε και Γκοβόστπς τα οποία φυσικά εί
ναι δυνατό να προέρχονται και από τα σλαβ. δάνεια της αρομ.
guvojdu (και gävozdu, gävojdu) "το καρφί για το πετάλωμα του α
λόγου// το τρεμούλιασμα από φόβο//το ρίγος από κρύο" .
Γχοζμπίνα, η ( st guzbina" Βίτσ.)
Τοποθεσία στη θέση Βαρκό, όπου σήμερα σπέρνουν τριφύλλια,
ενώ παλιότερα έσπερναν δημητριακά.
Το τοπν. από το βουλγ. gozba "το έδεσμα, το φαγητό// η δια5
6
χείριση, η διοίκηση" και τη σλαβ. κατάλ. -sna .
Γκολιάνου, Τσούμα

( tâuma golänu* Boß.)

Ονομασία κορυφής όπου έβοσκε τα πρόβατα του κάποιος κτηνο
τρόφος με το επών. Γκολιάνος. Το επών. δε σώζεται σήμερα στο
χωριό.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το προσηγ. τσούμα, η (βλ. σχε
τικό τοπν. στα Ε.Λ.) και το επών. Γκολν,άνος. Το επών. Γκολιάνος
7
π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ή 1) από το τ ο π ν . *Golï> (<σλαβ. golï> " γ υ μ ν ό ς " ) κ α ι
ο

την κατάλ. -jani, που δηλώνει τον κάτοικο ενός τόπου

ή

2)από

1. Miklosich 82' Berneker 365. Κατά τον Vasmer (REW Ι 263) η λ. ΓΒ03ίΤ&
"δάσος" δεν πρε'ιει να διαχωριστεί από την ΓΒ03φ.
2. Vasmer 297.
3. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
4. Papahagi 607, 587.
5. Miklosich 74-5' Berneker 337, λ. gostB.
6. Vasmer 306.
7. Miklosich 71.
8. Stadtmüller, Προβλήματα 160.
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το σλαβ. ουδ. ουσ. koléno "γόνατο// φυλή, γένος" ( η λ. συναν
τιέται στα σλαβ. και ως γεωγραφικός όρος "η καμπή, η στροφή
ενός ποταμού" με τροπή του σλαβ. ë σε ελλην. La.
2
Απο το έπων. Γκολι,άνος και το έπων. Γκολιανόπουλος .
Και τα δύο σλάβ. προσηγ. ( golï> και kolëno ) ή παράγωγα
τους δίνουν τοπν. όπως π.χ.: Γκολυάνπ (χωριό της Άρτας, ση3
μερινο όνομα Γυμνότοπος ) , Γόλι,ανη (Ευρυτανία) , Γκολι,άοες (Φιλιππιάδα), Γκόλίος (βουνό στην Κόνιτσα), το σερβοκρ. Golja
4
(όνομα βουνού) και το σερβοκρ. Koljeno, τσεχ. Kolence, ρωσ.
Kolena,Kolenka κλπ. .
Γκουλιάμα

( guläma' Λ . ) - Γκουλιάμες, οι

( sts gul'âmis* Νεγ. )

Ονομασία υψώματος με μεγάλες οξυκόρυφες πέτρες και δάσος
από οξιά (Λ.)* δασωμένη τοποθεσία ανάμεσα στις θέσεις Βασιούκω και Γεφυρίτσια (Νεγ.).
Τα τοπν. πρέπει να σχετιστούν με το σλαβ. επίθ. golems,
θηλ. golëma "μεγάλος, -η" με τροπή του σλαβ. ë > ελλ. -ta ,
τροπή που σύμφωνα με τον Vasmer συνηθίζεται ιδιαίτερα στην Ή 
πειρο . Η λ. συνηθισμένη ως τοπν. στις σλαβόφωνες περιοχές:
βουλγ. Golëma, Golëmo, Golëmo selo, Golëmi izvor, σερβοκρ.
g
Golemo , δίνει και στα ελλην. τα επών. Γκολέμης, Γολέμτις και
Γολίαμης 9,

1. Berneker 320, στο λ. golënB.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. ΜΕΕ.
4. Vasmer 27, 81.
5. Malingoudis, Studien 53.
6. Miklosich 70' Berneker 320, λ. golëmï..
7. Vasmer 269' Malingoudis, Studien 136 κεξ.
8. Vasmer 104, 147.
9. Τριανταφυλλίδης 79.

- 625 -

Γκοαμπλάρία, τα ( sta gublâryà" Π. Σ. )
Ονομασία χωραφιών.
Ο Ν . Γ. Παπαδάκις κάνοντας λόγο για το τοπν. (όνομα χω
ριού) Γομπλάρι. από την "Ανω Μακεδονία" το χαρακτηρίζει ως τουρ
κικό χωριό. Ο Αραβαντινός αναφέρει τοπν. Κουμπλάρι. (Γρεβενά)

2
και Κομπλάρα (διοίκηση Πρεμετης) τα οποία χαρακτηρίζει αλβανικά .
3
Ο Vasmer
ετυμολογωντας τα ίδιας ετυμολογικής αρχής
τοπν. Γκομπλάρι, Κουμπλάρι ( Κοζάνη), Γκομπλαράκι ( Γρεβενά)
τα σχετίζει με το σλαβ. *k"Bb"blar"6 ή το σερβοκρ. kàblar "ο βα
ρελάς" απ' όπου και το σερβοκρ. τοπν. Kablar "βουνό στην αρι
στερή όχθη του Μοράβα" και Kablari (από την περιοχή του Susak).
Γκράμτιοβο, τ ο

( s t u grâbuvu* Β ί τ σ . )

Τοποθεσία στη θέση Βουνό με χωράφια και δάσος (ιδιαίτερα
με μεράντζα και γραβί).
4
0 Vasmer ετυμολογωντας το τοπν. το ανάγει στο σλαβ. *Gra5
bovo κι αυτό στο σλαβ. grabï> "ο γράβος (carpinus betulus) " .
0 ίδιος αναφέρει επίσης ότι το τοπν. Grabovo επαναλαμβάνεται
συχνά στις σερβοκρ. περιοχές. Το τοπν. και στη Βουλγαρία με τον
τύπο Gabrovo ως φυτώνυμο .
Γκράσα, τα

( sta grâsa * Μπάγ.)

Ονομασία θέσης με μικρούς κήπους.

1. Αθηνά 25 (1913) 446.
2. Αραβαντινου, Χρονογραφία Β' 342.
3. Vasmer 180-1.
4. Vasmer 27.
5. Miklosich 76, λ. grabrü' Vasmer, REW I 301* για την προέλευση της ελλ.
λ. γράβος βλ. στο σχετικό τοπν.
6. Mladenov, "Die Ortsnamenforschung bei den Bulgaren 1914-1925." ZONF
3 (1927) 142.
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Το τοπν. από το σερβ. graéa "φασόλι" κι αυτό από το σλαβ.
2
gorchü (βουλγ. grah, σερβοκρ. gràh, ρωσ. ropox κλπ.) . Από τα
σλαβ. η λ. στα αλβ. groshë "η φακή//το φασόλι", στα NE με τον
τύπο γράχος και στα τουρκ. με τον τύπο grah .
Γκρέσκα.

( gréâka' Λ.)

Ονομασία παλιού οικισμού.
4
Το τοπν. από το βουλγ. rpetOKa "το λάθος, το σφάλμα" , ταυ5
τόσημο με το ρωσ. pogreäka . Βλ. και τοπν. Γκρέσι, το στα Ξ.Αρ.
Γκρ ι μπουν ί τσα.

( gribunitsa' Λ.)

Περιοχή με έδαφος υγρό, όπου υπάρχει και δάσος με πεύκα.
/Γ

Το τοπν. από το σλαβ. grib"b "το μανιτάρι" , τη σλαβ. κατάλ.
-yni (το y αποδόθηκε σε πλαιότερους δανεισμούς στα ελλην. με ου),
η οποία σχηματίζει παράγωγα ουσ. με τη σημασία "τόπος" και συ
νηθίζεται πολύ συχνά σε τοπν. που προέρχονται από συγκεκριμένα
7
προσηγορικά , και την υποκορ. καταλ. -ica, η οποία δε σχηματίζει
,8
μονό υποκοριστικά .
Από τη σλαβ. Xtgr±b'b νιε άλλες καταλ. έχουμε τα τοπν. Γκρό9
μτιιανη, Γκρίμποβο, Γκρι.μτΕάνος .

1. Miklosich, Slav. Elem. 19.
2. Miklosich 74,λ. gorchü'

Berneker 331' Vasmer, REW I 297.

3. Meyer, EW alb. Spr. 132.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 176' Berneker 350, λ. grëchï>.
5. Puscariu 354.
6. Miklosich 78.
7. Vasmer 308' Καρατζάς 10H.
8. Miklosich, Stammbildungslehre 293 κεξ.
9. Vasmer 28, 58.

- 627 -

Γκρεντίστα, η

( st gridista' Ντ.-Φρ.)

Βραχώδες ύψωμα σε περίοπτη θέση (Ντ.)" αγροτική έκταση
και ύψωμα στη συνέχεις του λόφου του Αι-Γιάννη.
Το τοπν. από το βουλγ. *Grediàta KL αυτό από το gradiate
"το φρούριο, περιοχή φρουρίου" < grad "πόλη, φρούριο" και την
2
κατάλ. -lète με τροπή του ra > re στα βουλγαρικά, όπως pod3
brednik "καπιστρι" < podbradnik < brada κλπ. .
Γκρόνιτσα, η

( st gróntsa' Λεσν.)

Τοποθεσία σε χαμηλότερο επίπεδο από την γύρο περιοχή, κον
τά στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας.
Το τοπν. απο το βουλγ. grï>nec η gr'bnci "η κατσαρόλα" 4
με τροπή του τονισμένου σλαβ. Β σε ελλην. ό . Η ονομασία του
τόπου από τη διαμόρφωση του εδάφους. Πβ. και τα ίδιας ετυμολογικής αρχής τοπν. Γκόρνι,τσα (Σέρρες) και Γκορνίτσοβο (Φλώρινα)
με μετάθεση του r και τα σερβοκρ. Grnéara "όνομα δύο χωριών
κοντά στα οποία έβγαζαν πηλό"7.
Γκρουνίστοε, ο

( stun grunistu* Βιτσκ.)

Ονομασία επικίνδυνου μονοπατιού που κατεβαίνει προς τη
χαράδρα του Βίκου.
Το τοπν. από το αρχ. σλαβ. kürnü, βουλγ. kornï> "αυτός που
του έχουν κοπεί τα αυτιά, ο σχισμένος" ( και βουλγ. p. koruvam
ο
-1

"διαρηγνύομαι, σχίζομαι , την κατάλ. -istï> (παραλλαγή της -ith)
και μετάθεση του r , δηλ. "τόπος σχισμένος, απότομος" (πβ. και
1. Miklosich 73, λ. gordû* Berneker 330.
2. Stadtmüller, Προβλήματα 159- 160' Γεωργακα, Συμβολή 66' Vasmer 305'
Μερτζυου, Συμβολή 183.
3. Zaimov 107.
4 . M i k l o s i c h 6 4 , λ. g e r m i '

B e r n e k e r 3 7 1 , λ.

5 . Vasmer 2 3 1 .
6. Vasmer 2 1 5 , 1 9 1 .
7 . B e r n e k e r 3 7 1 , λ.

gbrtìb.

8. M i k l o s i c h 1 5 6 ' B e r n e k e r

669.

gbvtib.
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τους ανάλογους, σλαβ. σχηματισμούς: gorist "δασωμένος", kamenist "πετρώδης" κλπ. ) . Με την ίδια κατάληξη και τα τοπν.
ΜποΕύστο (< bï>zï> ) " τ ό π ο ς με κουφο^υλιές"(Πωγωνιανή) κ α ι Γρα2
δίστος ( < gradi, "πόλη, οχυρό", Καβάλα) .
Γνέθα, η

( st ynéda' Μακρ.)

Ονομασία υψώματος, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. πρέπει ίσως να σχετιστεί με το αρχ. σλαβ. gneta
"πιέζω, τυραννώ" και το βουλγ. Γ Η Θ Τ "η τυραννία, η καταδυνάστευση"„3
Γραοέτσι, το

ή

Γραδέτσια, τα

(stu Yraôéts- sta Yraôétëa'Itom.)

Λοφίσκος με απότομες πλαγιές, που δεσπόζει στη χαράδρα του
Βίκου. Τόπος από τη φύση του οχυρός.
Το τοπν. από το σλαβ. προσηγ. gradï> (*gord£) "περιφραγμέ4
5
νος τόπος//πόλη, φρούριο" και τη σλαβ. κατάλ. - B C B . Πβ. και
το βουλγ. rpajjeij "η πολίχνη, η μικρή πόλη" . Το τοπν. το οποίο
7
αναφέρει και ο Λαμπρίδης συναντιέται και στην περιοχή της ΑλQ

βανίας

Shkapari

Γραδίστα, η

με τον τύπο Graded .

( st Yraoiäta" Καπ.)

Από τη φύση του οχυρό ύψωμα στους πρόποδες του οποίου βρί
σκεται το χωριό Καπέσοβο.

1. Miklosich, Starambildungslehre 196.
2. Vasmer 4 2 , 2 2 4 .
3. Miklosich 67,λ. gnet-" Βουλγαροελλ. Λεξ. 164.
4. Miklosich 73" Malingoudis, Studien 23.
5. Miklosich, Srammbildungslehre 306' Vasmer 307.
6. Βουλγαροελλ. Λεξ. 172.
7. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 34.
8. Seiner, Ergebnisse 86.
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Το τοπν. ερμηνεύει ο Vasmer από το σλαβ. gradi, "φρούριο"
2
(βλ. και προηγούμενο τοπν.) και την κατάλ. -iéta (< -ièóe) .
Πβ. επίσης το βουλγ. προσηγορικό rpaaH&ia "η πόλη" 3 και το
σερβοκρ. gradiate "ερείπια φρουρίου" .
5
0 Popovic αναφέρει από την Αλβανία τοπν. Gradishte και
r

από τη Σερβία Gradiate, ο P. Skok από τη Σλοβενία Gradiate
7
και απο τη Ρουμανία Gradiate, Gradiate (<βουλγ. gradiate "φρού
ριο, ερείπια") Gradiçtea κλπ.
ΓρΕβενέσα

( yreveneea.'

Γρεβ.)

Τοποθεσία με μικρά επίπεδα βοσκολίβαδα πάνω σε απότομο βου
νό.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. grebenB "χτένι//η ράχη
8
9
οροσειράς" και τη σλαβ. κατάλ. -eäa .
Συγγενικά τοπν. από το σλαβόφωνο χώρο είναι τα βουλγ. Greben
"ονομασία οροσειράς" Grebenik "ονομ. ορεινής περιοχής", τα σερβοκρ.
Greben, Grebenac ( <σερβοκρ. greben "το εξέχον μέρος ενός απότομου βράχου") και το σλοβ. Grebenc 1 0
AspUTtCvLO, τ ο

(stu

öirbirüi"

I.)

Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι Βάρδα.

1.
2.
3.
i+.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vasmer 30.
Vasmer 305.
Βουλγαροελλ, Λεξ. 172.
Ρ. Skok, "Buchbesprechung" ZONF 12 (193Β) 186.
Popovic 158-9.
P. Skok, "Bericht über den Stand der jugoslavischen Ortsnamenforschung."
ZONF 11 (1935) 161.
Puscariu 371' Iordan, Topon. roraîn. 307.
Vasmer 181, στο λ. Γρεβενά.
Miklosich, Stammbildungslehre 343' Malingoudis, Studien 161.
Vasmer, 6.π.
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Κατά τον Vasmer, ο onoîoç αναφέρεται στο τοπν. Δερμπούνι.
ή Τερμκούνι. από την Αρκαδία, το τοπν. προέρχεται από το σλαβ.
*terbyni "εκχερσωμένος τόπος" κι αυτό από τα: εκκλ. σλαβ.
trèbiti "καθαρίζω, εκχερσώνω", βουλγ. trëb'a "το καθάρισμα,
2
η εκχέρσωση" κλπ. και τη σλαβ. κατάλ. -yni ( > -yna) με την
οποία σχηματίζονται παράγωγα ουσ. με τις σημασίες "τόπος" "θη3
λυκή ύπαρξη" και απόδοση του σλαβ. y με i στά νεότερα σλαβικα δάνεια της ελληνικής γλωσσάς 4 . Πβ. επίσης τα σλαβ. τοπν.
5
Trebinja και το συχνότερο Trebinje .
Αίβρη, η

ή

Λίβρες, οι

( st ôivr ή

sts ôivris* Πάπ.)

Χαμηλή τοποθεσία με αμπέλια. Επάνω της υψώνεται κατακόρυ
φα ο βράχος της Απράστας.
Το ζαγορήσιο τοπν., που αναφέρεται σε προκοσύμφωνο του
1880 , προέρχεται από το αρχ. σλαβ. dbbrb "κοιλάδα, χαράδρα",
7
λ. που σχετίζεται με το ελλην. τάφρος .
Το ίδιο τοπν. μαρτυρείται από το 1399 κοντά στους Αγίους
8
.
, 9
Σαράντα . Εμφανίζεται επίσης στη Φθιώτιδα και στην Ηλιδα . Πβ.
και στην Αλβανία
τα τοπν.: Δίβρα (κοντά στο Δέλβινο) Dibri
1. Vasmer 152' βλ. και Malingoudis, Studien 140-1141.
2. Vasmer, REW III 95, στο λ. Töpeö.
3. Καρατζάς 105.
4. Vasmer 277.
5. Vasmer 152.
6. HE 22 (1973) 654.
7. Soustal 142.
8. Miklosich 55* Vasmer 104, 142.
9. Vasmer 241.
10. Stadtmüller, Forschungen 137, σημ. 51.
11. Αραβαντυνοΰ, Χρονογραφία Β' 44* Εθνολ. Στατ. 13.
12. Popovió 166.
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Dibra , Dibra . ΓLa την απόδοση του σλαβ. Β με i στα

ελλην.

3

βλ. Vasmer 241 .
Αόβρη, η

ή

Λάβρες, O L ( st oóvr ή

sts ôovris* Μπάγ.)

Στενόμακρη κοιλάδα με χωράφια και κήπους που διασχίζεται
από το ομώνυμο μικρό ποτάμι.
4
Κατά τον Vasmer , ο οποίος ετυμολογει το τοπν. από την πε
ριοχή της Κόνιτσας, το τοπν. προέρχεται ή από το αρχ. βουλγ.
dsbrb "χαράδρα, κοιλάδα" ή από το σλαβ. dobrfc "καλό".
Δόλιανη, η

( st δόΐ/an )

5
Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου . 0 κάτοικος διιl'anits,

ôul'anitsa (= Δολιανίτης, Δολιανίτισσα) ,

0 Λαμπρίδηςχαρακτηρίζει την τοποθεσία όπου βρίσκεται το
χωριό Δόλιανη ως "φαραγγώδη"

και αλλού ως "κατωφέρεια" .

ο

0 Vasmer
και Doljane

παράγει το τοπν. από τα σλαβ. dolB "η κοιλάδα"
"ο κάτοικος της κοιλάδας". Το χωριό όμως βρίσκεται

μέσα σε μιά χαράδρα γ ι ' αυτό η λ. dolï> χρησιμοποιείται εδώ με
9
την αρχική της σημασία " η τρύπα, ο λάκκος, η χαράδρα" . Έ τ σ ι
δικαιολογείται και η περιγραφή που δίνει ο Λαμπρίδης.

1. Ρ. Skok, "Ortsnamenstudien zu De administrando imperio des Kaisers
Constantin Porphyrogenetos." ZONF 4 (1928) 225.
2. Popovic 160.
3. 113. επίσης την παράγωγη του τοπν. Δεβριανά απο το σλαβ. ÄD&brjane<
dBbrB

"χαράδρα" ( Georgakas, Beiträge II 415).

4. Vasmer 44.
5. Το χωρίο είχε μετονομαστεί σε Μέο Αμαρούσιο, αλλά τελευταία (1984) ε
πανήλθε στο παλιό του ο'νομα .
6. Λαμπρίδου, Αγαθοεργτνματα 74.
7. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Ä 34.
8. Vasmer 31.
9. Miklosich 47' Berneker 208' Vasmer MEW I

358, λ. ffWI.
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Απο τα σλα3. και το ρουμ. dolina "χοάνη της γης" .
2
ΓΓβ. και τοπν. Ντόλιαν από την περιοχή του Σταρόβου (Αλβ.) .
Δούμα, η Ράχη του

( st rax' t

ôuma' Τσεπ.)

Ονομασία υψώματος από κάποιον Δούμα, άγνωστο για ποια αι
τία.
Το τοπν. περιφρ. από το κοινό NE ράχη, η και το επών. Δούμας κι αυτό από το Ντούμας με τροπή του d > δ (λόγιος εξελλη
νισμός) . Για περισσότερα βλ. στα τοπν. Λάκκος Ντούμα και Ντουμα
ή Ντούμες ( στα S.S.).
Αράγα, η

( st dràYa* Μαν.)

Τοποθεσία βαθουλωτή με μικρές επίπεδες επιφάνειες και πολ
λά νερά.
Το τοπν. από το εκκλ. σλαβ. draga "η κοιλάδα" (σερβοκρ.
draga, σλοβ. draga "χαράδρα , μικρή κοιλάδα", σλοβ. draga "ρυ3
άκι" κλπ.) . Βλ. και τοπν. Δραγάρι.
Αραγάρι, το

( stu ôraYâr)

Ένα από τα χωριά του Ζαγορίου στο ανατολικό του μέρος . 0
κάτοικος ôraYarYOts, öraYarYÖtsa (= Δραγαριώτης, Δραγαριώτισσα).
Το τοπν. από το εκκλησ. σλαβ. draga "η κοιλάδα" (βλ. προηγ.
τοπν.) και τη σλαβ. κατάλ. -ar ( ή -ar&) η οποία χαρακτηρίζεται
ως επιθετική και ίσως προέρχεται από τη λατ. -arius.

1.
2.
3.
4.

Dictrionar romîn -german, BukuresÇi 1963, 196.
Εθνολ. Στατ. 8.
Miklosich 49, λ. dorga' Berneker 212' Vasmer, SEW I 363, λ. flopóra.
Miklosich, Stammbildungslehre 88-9.
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Ο Iordan αναφέρει αρομ. τοπν. Dragar! ( <σλαβ. draga),
σχηματισμός που είναι πιθανός, αφού τόσο στα αρομ. όσο και
2
στα ρουμ. σχηματίζονται τοπν. με την κατάλ. -ar(i) .
Συγγενικά είναι και τα τοπν. τόσο του σλαβόφωνου χώρου:
Draga όσο και της Ρουμανίας: Draga, Dragva, Dragna κλπ. .
Ζαβροϋχο, το

( stu zavru^u* Βίτσ.-Π.Σ.)

Ονομασία περιοχών με χωράφια στις πλαγιές υψωμάτων, που
είναι κι αυτά γνωστά με τις ίδιες ονομασίες.
Κατά τον Vasmer τα τοπν. προέρχονται από τη σλαβ. πρόθ.
za "πίσω" και το ουσ. vrh "η κορυφή, η άκρη". Επειδή ο φωνηεντικός φθόγγος r ήταν ξένος για τους Έλληνες διευκολύνθηκε
με την ανάπτυξη ενός φωνήεντος .
Κατά τη γνώμη μας όμως η ανάπτυξη φωνήεντος δεν είναι α
παραίτητο να έγινε στα ελληνικά, αφού στις σλαβικές γλώσσες
παρουσιάζονται τύποι με αναπτυγμένο ήδη φωνήεν: αρχ. σλαβ.
vr"blrb , βουλγ. vrï>h, αρχ. ρωσ. vbrchï, .
Ζάγανο, το

( stu ζέγ3ηιΓ Δρ.)

Τοποθεσία με χωράφια, λιβάδια και δάσος.
Η φωνητ. του τοπν. δεν ενθαρρύνει την προέλευση του από
7
κύριο όνομα (εάν επρόκειτο για κυριών, τοπν. θα είχε τη φωνητ.

1. Iordan, Topon. romîn. 48, σημ. 6.
2. Iordan, Topon. romîn.412

χεξ.

3. Duridanov 228, 112, 342, 346.
4. Iordan, Topon. romîn. 48.
5. Vasmer 33.
6. Miklosich 384, λ. verchü' Vasmer, REW Ι 190'Βουλγαροελλ. Λεξ. 125.
7. 0 Τριανταφυλλίδης (81) αποδίδει στο επών. Ζάγανος τη σημασία "γεράκι
κυνηγιού" και προφανώς το συνάπτει με το δάνειο προσηγορ. ζαγανος "το
ίδιο" ( βλ. Malingoudis, Studien 86). 0 Σαρρη'ς πάλι (Αττική' 129) απο
δίδει το τοπν. Ζαγάνι στο οικογ. ο'νομα Ζοίγανος. Η μορφή' όμως του τοπν.
της Αττικής προϋποθέτει κΰριο όνομα »'«Ζαγάνης.
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απόδοση st zâYan = στου Ζάγανου με συγκοπή των πρωτογενών u ) .
Γι' αυτό το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. zagonï» "αυ
λάκι, τάφρος" απ' όπου και το αλβ. zayan-i "το αυλάκι, η τάII 2

ΦΡος" .
Ζάγκα, του

( st zâga* Τζ„)

Ονομασία χωραφιού από το όνομα του ιδιοκτήτη του.
3
Το επών. ΖάγΜας πρέπει να θεωρηθεί μήτρων, από το σερβοκρ.
θη λ. βαφτ. Zaga.
Ζαγόρι, το

( stu Ζαγόα:)

Η περιοχή Β-ΒΔ των Ιωαννίνων που καταλαμβάνει την έκταση
μεταξύ των βουνών Μιτσικέλι και Γκαμήλα. Για πρώτη φορά το τοπν„
Ζαγόρι μαρτυρείται από το 1321 4.
Σύμφωνα με τον Vasmer το τοπν. αντιστοιχεί στο αρχ. σλαβ.
ZagorÊje και προέρχεται από τη σλαβ. πρόθ. za "πίσω" και το
σλαβ. gora "βουνό" + την περιεκτική καταλ. &je 5.
Κατά τη γνώμη μας όμως είναι πιθανή και προέλευση του τοπν.
από την πρόθ. za που συντάσσεται με αιτιατική (και γενική) +
τον τύπο góry, αιτιατ. του σλαβ. ουσ. gora (που είναι οξύτονο) .
Της ίδιας προέλευσης είναι και το αλβ. τοπν. Zagorië ανάμεσα
7
από τα βουνά Mali i Lunxherise και
Mali i Dhembelit . Πβ. και
Q

τη σλαβ. ονομασία του Μαυροβουνίου *iepHoropHH
1.
2.
3.
4·.
5.
6.
7.
8.

Popovic 161* Meyer, EW ali. Spr-,,λ. zagnë.
Φουρίκη, Αττική 107.
ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ.
Miklosich-Müller, Acta et diplomata gpaeca medii aevi sacra et profana,
Wien 1860-1890, τόμ. V 85.
Vasmer 33 και 306.
Vasmer, KEW I 293' Er. Berneker, Slavische Chrestomatie, Strasbung
1902, στο γλωσσάρι (σελ. 4-13-41+0).
Philippson II 76' Soustal 278.
Vasmer, REW III 326.
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Ζαλούκη, η Σκάλα του

( st skàla t 2alük' * Καπ.)

Τοποθεσία απέναντι από το νεκροταφείο της Μπάγιας,όπου
υπάρχει σκάλα με καλντερίμι. Το επών. δε σώζεται σήμερα στο χω
ριό και δεν υπάρχει σχετική πληροωορία που να δικαιολογεί την
ονομασία του τόπου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ζαλούκης H I αυτό από
το βουλγ. scaflr&K, - Jiica, - .meo "κακόμοιρος, αξιολύπητος, δυστυχής
1
2
// αποκρουστικός"
Ζάμπουτη, η

( < σλαβ. xanh

"η δυστυχία, η λύπη" ) .

( st zâbut" Βίτσ.)

Περιοχή στα πλάγια της θέσης Βουνό με χωράφια.
Σύμφωνα με τον Vasmer το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. 2aba
3
"βάτραχος" και εξηγείται ως "τόπος με βατράχια" .
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. σχηματίστηκε από το κύριο όνομα
*Zabota που προέρχεται από το £aba "βάτραχος" + την κατάλ.-ota
με την οποία σχηματίζονται στα σλαβ. κύρια ονόματα από προσηγορ.
που δηλώνουν ζώα: π.χ. Osota (< osa "σφήκα" + κατάλ. -ota),
*PBsota (< pBs-b " σ κ ύ λ ο ς " + κ α τ ά λ . - o t a ) , *Vblkota ( <vlkï> " λ ύ 5
κος" + καταλ. - o t a ) κλπ. .
Ζντάνι, το ( stu èdân' " Βραδ.)
Ονομασία στενής λωρίδας γης χωρίς βλάστηση με κοκκινωπό
αργιλλώδες χώμα, όπου υπάρχουν σπηλιές.
Το τοπν. πρέπει να προέρχεται από το σλαβ. z&dB "κοκκινωΓ

πό χώμα"

-1

+ την κατάλ. -anjï> . Η ονομασία από το χρώμα του εδά

φους.
1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 273.
2. Vasmer, REW Ι 410.
3. Vasmer 34.
4. Βλ. και τοπν. Ζάμπιακας.
5. Malingoudis, Studien 79' Kiparsky 251.
6. Miklosich 405, λ. zid-.
7. Miklosich, Stammbildungslehre 126.
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Ζντράλη, T O U

( st zdrâl' * Στ.)

Τοποθεσία όπου ένας καρβουνιάρης από το Παλιοσέλι με το
όνομα Ζντράλης είχε το καμίνι του.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ζντράλης κι αυτό από το σερβ.
èdral ή

èdralj

Ζοργιάνι, το

ή

"ο γερανός" .
Ζοργιάνια τα (stu zuryän - sta zuryänä" Καμν.)

Ονομασία θέσης με χωράφια και αμπέλια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριώνυμο από το επώνυμο Ζοργιά3
νος το οποίο συναντιέται ήδη σε πράξεις βυζαντινών χρόνων . 0
4
Αραβαντινός αναφέρει από την περιοχή Κουρέντων κυριών, τοπν. με
τον τύπο του Ζωργιάννου. Η γραφή του έπων. με -νν- υποδηλώνει τη
2

συσχέτιση του με το βαφτιστ. Ιωάννης-Γιάννης-Γιάννος η οποία πρέ
πει να αποκλειστεί αφού λείπει στην υποτιθεμένη σύνθεση Ζόρος +
Γιάννης το συνθετικό φωνήεν, όπως εμφανίζεται στα σύνθετα

έπων.

Ζωρογιαννίοης, Κοντογιάννης κλπ. Γ ι ' αυτό θεωρούμε το επών. ως
μια
Zorës

σλαβ. παραγωγή με την κατάλ. -jani

ή από εθνικό (< τοπωνύμιο

και Ζόρι ή Ζόρες [στη Γορτυνία] + κατάλ. -jane ) ή από το

επών. Ζόρος (βλ. τοπν. ' Αγκουρλου αλ Ζόρου στα Ξ. Αρ.) και την κατάλ.
-jane , αφού είναι γνωστό πως με την παραπάνω κατάλ. σχηματίζον
ται εθνικά ή ονόματα δηλωτικά πατριών (π.χ. Μπλεμιάνοι, Καλλιάνοι,
7
Κολλιάνοι κλπ.) .

1. Miklosich 410, λ. aeravi' Vasmer, REW I, 4-32, στο λ. »ypaBJŒ..
2. Βλ. ΟΤΕ Αθ. στα επών« ·3ωργυδίνοί, Ζοργιείννος και Ζοργιάνοε.
3. Σαρρη, Αττική 129-130.
4. Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία Β' 328.
5. Vasmer 302.
6. Π. Φουρίκη, "Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Αττικής." Αθηνά 42 (1930)
120-21.
7. Βλ. Vasmer 303.
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Ζουνάγκα, η

( st zunàga" Τσερβ.)

Τοποθεσία με μικρά βραχώδη υψώματα στη άκρη του χωριού.
Το τοπν. από το βουλγ. 30Ha (zona) και zuna "η ζώνη, το
1
2
ζωνάρι" και τη βουλγ. μεγεθυντ. κατάλ. -(j)aga .
Πβ. και τα τοπν. Ζουνάγκα, η "μεγάλο στεφάνι με σπηλιά"
3'
(Ασπροποταμο) , Ζωνάκα, η
"ονομασία μικρού συνοικισμού που η
περιοχή του χρησίμευε παλιότερα ως θερινή διαμονή των κτηνο
τρόφων. Εχει έδαφος ομαλό και σχηματίζει μικρή κοιλάδα που α4
πολήγει σε βράχους" (Χουλιαράδες) , Ζιουνάκια, τα "τοποθεσία
σε πετρώδη πλαγιά στην αρχή της χαράδρας του Μπισδένη" . Ταυ
τόσημα με τα παραπάνω είναι τα ελλην. αρχής ζαγορήσια τοπν.
Ζωνάρι, Μέγα Ζωνάρι, Ζωνάρια.
Κάγκινη, η

( zd gâg'in * Τσεπ. )

Ονομασία ομαλής πλαγιάς, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. από το βουλγ. επίθ. KaKHH (-a,

-ο) "αυτός που
6
ανήκει στη μεγάλη αδελφή" ( <KaKa "η μεγαλύτερη αδελφή") με
τροπή στα ελλην. του αρχικού k > g
θρο και του g-k σε
Κανέτση, του

g-g

στη συμπροφορά με το άρ

(αφομοίωση) .

( st kanéta* Λιασκ.)

Ενν. τα χωράφια που ήταν ιδιοκτησία του Κανέτση.
7

Το επών. Κανέτσης (και Κανέτσιος)' από το σλαβ. konbcb

1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 347.
2. Μήνα, Μεγέθυνση 16, στιμ. 1.
3. Χατζηγάκη, Ασπροποταμο 50.
4. Σοΰλη, Χουλυαράδεε 229.
5. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 437.
6. Βουλγαροελλ. Λεξ. 428, 427.
7. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ. Κατά τον Σταμνο'πουλο τα επών. Κανε'τσιος και Κανε'τσος
προέρχονται, από το Κάνος + κατάλ. -ε'τσος ( σελ. 142).
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"το τέλος, το άκρο" (βουλγ. konec "το τέλος//η κλωστή", σερβοκρ.
konac, σλοβ. korinac, ρωσ. KOHeu, κλπ.) συγγενικά προς το λατιν.
recens και το ελλ. καινός με απόδοση των σλαβ. φθόγγων & >
2
ελλ. ε , Β > ελλην. ι και ο > ελλ. α
Κουτουνιστα, η

( sn gaturista" Βραδ.-Λεσν.)

Τοποθεσία λίγο έξω από το χωριό, όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, παλιά ήταν χωριό (Βραδ.)' τόπος με χωράφια (Λεσν.).
Το τοπν. από το βουλγ. katuniste "θέση όπου κατασκηνώνουν
οι τσιγγάνοι" ή το σερβοκρ. katuniste "τοποθεσία πάνω στα βουνά
3
όπου βόσκουν και αρμέγονται τα πρόβατα" κι αυτά απο το σλαβ. katunü + την κατάλ. -iste (βλ. τοπν. Κατούνες, οι στα Ξ.Λ. ).
4
5
Η λ. ως τοπν.: βουλγ. Katunista και Κατουνίστα (Τριφυλία)
6
και Κατουνίστα .
( st katâarà" Δεμ.)

Κατσαρά, του

Ενν. το χωράφι.
Το επών. Κατσαράς (και Κατσαρής)

7

Q

από το βουλγ. Kau;ap "ο

βαρελάς, ο βαρελοποιός" . Λιγότερο πιθανή η προέλευση του έπων.
9
από το τουρκ. kaçar "ο δραπέτης, ο φυγάς" .
Κλινοβός, ο

( stun glinuvó" Πάπ.)

Περιοχή προς Β του Μεγ. Παπίγκου.
1. Miklosich 115* Vasraer, REW I

613.

2. Vasmer 267, 278 χεξ." Weigand 13, 17

χεξ.

3. Berneker 19M-.
4. Meyer, EW alb. Spr. 183, στο λ.

katunt-di.

5. Georgacas - McDonald 153.
6. ΪΪ. Γρίσπου , "Δασική Λαογραφία." HE 19 (1970) 69.
7. Τρυανταφυλλίδης 79.
8. Βουλγαροελλ. Λεξ. 443.
9. Heuser-§evket 302.
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Για την προέλευση του τοιτν. ο Vasmer

διατυπώνει αμφιβολία

αν αυτό προέρχεται από το σλαβ. klinï. "η σφήνα" ή από το επίσης
3
σλαβ. klenT> "το σφεντάμι" , ενώ ο Γεωργακάς4τιιστεύει πως πρέπει
να αποκλειστεί η προέλευση του από το klenft και ότι το τοπν. πρέ
πει να σχετιστεί με το klinï).
Η τελευταία σλαβ. λ. klint υπάρχει ως προσηγορική στα ρουμ.
5
με τον τύπο clin "η τσόντα" και στα αρομ. με τον τύπο d'in "πτυ
χή// σφήνα// διάθεση , κλίση" .
Πβ. και τα τοπν. Κλινοβός "όνομα περιοχής και χωριού" (Καλαμπ.) ,
όπου και Μονή

Κλινοβού, Κλινοβός "όνομα ποταμού που πηγάζει από

τα Μετέωρα και χύνεται στον Πηνειό" (Θεσσ.),Κλινοβός "όνομα συνοι7
κισμου" (Λάρισα), Κλίνοβα, η "όνομα χωριού" ( Ή π . ) και Κλεινοβός,
ο

ο "ονομασία χωριού" (Ασπροπόταμο) .
Κονίσκας, της

( sts kuniëkas" Ντομπρ.)

Ενν. το ρέμα της Κ.
Το τοπν. απο το σλαβ. koni
κατάλ. -bska (για το θηλ.)

"το άλογο"

9

και τη σλαβ. επιθετ.

Η λ. δίνει τοπν. τόσο στον ελληνόφωνο χώρο: Κόνισκα (Αιτωλοακαρν.), Κονισκός
Konjska Krasta

(Θεσσ.), όσο και στο σλαβόφωνο: Konjsko,

(γιουγκ .Μακεδ.), Konska

(Βουλγ.), το ταυτόσημο

υδρων. Konjska reka (2 φορές στη Σερβία), Konjski Potok, Konjiska
ves, Konjisko, Koniska glava (σλοβ.) κλπ.
1. Vasmer 91.
2. Berneker 519.
3. Berneker 512.
4. Γεωργακά, Πελοπόννησος 402 κεξ.
5. Κοτολουλης 122.
6. Papahagi 372.
7. Γεωργακά , Πελοπόννησος, ο'π.
8. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 123.
9. Miklosich 128.
10. Malingoudis, Studien 54.
11. Malingoudis, Studien 54' Zaimov 110.
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Κοντίνοβα, η

( zd gundinuva" Λ.)

Ονομασία ομαλών επίπεδων επιφανειών, όπου παλιά υπήρχαν α
μπέλια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το κύριο όνομα Godim., συγκεκομμένος τύπος των βαφτ. Godi-slav, Godi-mir, Godibrafb,

και την ανδρών, κατάλ. -ova. Το κύριο όνομα Godinï> προ

έρχεται είτε από το ρ. goditi "είμαι ευχάριστος, αρεστός" είτε
από το επί θ. godbnï)

"ο κατάλληλος" .

Με το παραπάνω σλάβ. κύριο όνομα πρέπει να σχετιστούν και
τα ελλην. επών. Γκοντίνας, Γκοντίνος, Κοντινής, Κοντινάκης, Κον2
τινόπουλος
. Φυσικά, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο σχηματισμός
του προσωπωνυμίου και του τοπν. από Έλληνες, αφού είναι γνωστό
πως η ανδρών, κατάλ. -ova έγινε παραγωγική στα ελληνικά: Μάνθοβα,
3
Νάσιουβα, Παυλουβα κλπ. .
Πολυάριθμα στις σλαβικές γλώσσες τόσο τα προσώπων, όσο και
4
τα τοπν. .
Κοπιτσίνες, οι

( sts kupitsinis" Μεσ.)

Τοποθεσία όπου παλιά σιταροχώραφα όχι τελείως επίπεδα.
Το τοπν. από το σλαβ. kopa (βουλγ. Kona "η θημωνιά", kopec
5
"ο γήλοφος" κλπ.) + την υποκορ. καταλ. -ica > kopica
(πβ. πολ.
kopió, ανατολ. σορβικά kopió

"ο σωρός", kopyca "σωρός", ρωσ.

kopica "σύνορο, ένδειξη συνόρου" ) + σλαβ. κατάλ. -ina, η οποία
πρέπει να έχει περιεκτική σημασία, όπως δηλώνεται στα τοπν. Βοστίνα < vostina

"μελισσότοπος", Μουκοβίνα < Bukovina "τόπος με

1. Malingoudis, Studien 42.
2. ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ.
3. Μπόγκας 1 14-5.
4. Malingoudis, Studien, ο.π.
5. Miklosich 129' Βουλγαροελλ. Λεζ. 476.
6. Miklosich d.it.
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βαλανιδιές" κλπ. .
Η λ. από τα σλαβ. ως προσηγ. στα ρουμ. kopitsä "η αχυροθη2
„
3
μωνιά" , στα αρομ. cupida, copä ή capila "σωρός// θημωνιά και
στα αλβ. kapicë-a "το φέσι//
Κοπρίγκος, ο

το δεμάτι του σιταριού//ο σωρός" .

( stun guprigu* Πάπ.)

Ονομασία περιοχής προς Β του Μεγ. Παπίγκου με μεγάλες πέτρες
δασωμένης με δέντρα που είναι γνωστά στη περιοχή με τα ονόματα
σιούμος, και μουρτζίνος.
5
Το τοπν. από το σλαβ. koprü "το άνηθο" (βλ. και τοπν. Κοπρι,νύτσα) και τη σλαβ. κατάλ. -igï>
Κοπρινίτσα, η

( zd guprinitsa* Γρεβ.-Ντρ.)

Ονομασία δάσους στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών
Γρεβενίτι και Ντρεστενίκο.
7
Το τοπν.,που αναφέρεται ήδη στο Χρονικό του Μορέως , σχετίζε8
9
ται από τον Vasmer και τον Popovió με το σλαβ. *koprivbnica και
ερμηνεύεται ως "τσουκνιδότοπος" ( < σλαβ. kopriva "τσουκνίδα" ),
1. Vasmer 304

και 24-, 4-1" αε σημειωθεί εδώ ότι Π κατάλ. -ina συναντιέται

και στα ιταλικά (διαλεκτ.) με περιεκτική σημασία ( Battisti-Alessio 1973,
στο λ. -ina ).
2. Miklosich, ο'.π.
3. Papahagi 411, 380 και 340.
4. Γκίνης 184.
5. Miklosich 129.
6. Miklosich, Stammbildungslehre 282.
7. Έκδ. Π. Καλονάρου, στίχ. 5302 "στην Κοπρονίτσαν έσωσαν πλησίον της Αρκα
δίας" και στίχ. 5316 "Μ' εδιάβησαν στον πρίγκιπα

εκεί στην Κοπρινίτσα".

8. Vasmer 154.
9. Popovic 162.
10. Τη σλαβ. λ. kopriva ο Miklosich (129) τη θεωρεί συγγενική προς το σλαβ.
kopru

"το άγριο άνηθο" απ' ο'που τα kopriva, kropiva (νεοσλοβ.), kopBr,

kopriva (βουλγ.), kopar, kopriva (σερβ.) κλπ.
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ενώ ο Georgacas , ο οποίος αναφέρει και δεύτερο τοπν. Konptvtτσα (Τριφυλία), το αποδίδει στο προαλβανικό koprinitsë (πβ.
2
στον Popovió και αλβ. τοπν. Kopriva από τα σλαβ.).
Το τοπν. συναντιέται και στην περιοχή της Κόνιτσας ως Κο3
πραινιτσα και σχετίζεται εσφαλμένα με τη λ. κόπρος .
Κοσνίτσα, η

( zd guânitsa" Δρ.)

Ονομασία υψώματος.
Από το βουλγ. (και σερβοκρ.) KoniHHU,a "το καλάθι, η κανί4
στρα,το κοφίνι" < σλαβ. εκκλησ. kos&nica "η κυψέλη" . Από τα
5
νοτιοσλαβ. η λ. και στα ρουμ. coçni^a "το κανίστρι, το πανέρι" .
Το τοπν. και στην Αλβανία: Κοσνίτσα (περιοχή Κοριτσάς) .
Κοστίλοβό, το

( stu kustiluvu* Σκ.)

Παλιότερα υπήρχε αμπελότοπος' σήμερα το μέρος είναι δασωμένο.
Το τοπν. από το ουδ. του βουλγ. επιθ. KOCTeJiHB-a-o "ο κοκκαλιάρικος//ο σκληρός" και ιδιαίτερα από Κ Ο Ο Τ Θ Λ Η Β opex :ιείδος κα7
ρυδιάς" με τροπές του e > i (βόρ. φωνηεντισμός) και του i > ο
(από γειτνίαση με το ν) και ανέβασμα του τόνου στα ελληνικά.
Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. costenliv "λιπόσαρκος//στρυφοκάρυδο .

1. Georgacas, "Greek places names.", BzN 16 (1965) 92' Georgacas-McDonald 122,
329.
2. Popovic 189.
3.

Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ό λ ο υ , Κόνυτσα, HX 12 2 2 1 .

4 . Βουλγαροελλ. Λεξ.
5 . Κοτολοόλης

482'

Pdppvid

26.

145.

6. Εθνολ. Στατ. 1913 6' Seliëoev 247.
7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 480' Miklosich 133-134, λ. kostï' Berneker 583.
8. Papahagi 382.
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Κότρινα, τα

( sta kótrina' Κατΐ.-Κουκ. )

Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Καπεσόβου και
Κουκουλίου, όπου άλλοτε ήταν αμπέλια. Σήμερα χωράφια και δάσος.
Το τοπν. από το σλαβ. krotü "ο ήμερος" (από το p. krotiti
1
2
"ενημερώνω, καταπραΰνω" ) και την κατάλ. -BITS
r.

με μετάθεση του

Ο πληθ. ουδ. γένους αναλογικά προς τα αμπέλια, χωράφια κλπ.,

στα ελληνικά.
Κούγια, του ( st k ^ à ' Λιασκ.)
Τοποθεσία με λιβάδια,ιδιοκτησία του Κούγια.
Το επών. Κούγιας κατά τον Τριανταφυλλίδη από το σλαβ. kuja
"πεταλωτής". Λιγότερο πιθανή η προέλευση του έπων. από το σερβ.
3
kuja "η σκύλα" .
Κουκουρουντζος, ο

( s t u n gukurundzu* Λ . - Λ ε σ ν . - Τ σ ε ρ ν . )

Τ ο π ο θ ε σ ί α κ ο ν τ ά σ τ ο π ο τ ά μ ι όπου π α λ ι ά έσπερναν καλαμπόκι
( Λ . ) ' π ε ρ ι ο χ ή με χωράφια ( Λ ε σ ν . ) ' ο ν ο μ α σ ί α υψώματος

(Τσερν.).

Το τ ο π ν . από το β ο υ λ γ . KyKypy3 " τ ο κ α λ α μ π ό κ ι " , λέξη που
β ρ ί σ κ ε τ α ι σ ' ό λ ε ς σ χ ε δ ό ν τ ι ς σ λ α β ι κ έ ς γλώσσες με τ ο υ ς τύπους :
σ ε ρ β ο κ ρ . kukuruz

( κ α ι σ π ο ρ α δ ι κ ά k o k u r u z ) , σ λ ο β . kukuruza, ku-

k o r i c a , μικρορωσ. kukuru(d)z, kukuru(d)za, ρωσ. KYKypy3a, π ο λ .
4
5
kukuru(d)za . Σύμφωνα με τ ο ν F r . M i k l o s i c h η λ . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α 
ϊ . Miklosich 142' Vasmer, REW Ι 668.
2. Miklosich, Stammbildungslehre 145. γυα ανάλογους σχηματυσμοΰς σε ελλην.
τοπν. βλ. Malingoudis, Studien 4-2 (λ. Godinja), 91 (Prosinova) και 111
(λ.

Tatinica).

3. Τριανταφυλλίδης 79.
4. Berneker 640-41' Vasmer, REW I 686.
5. Fr. Miklosich, Die türkische Elemente in den Südost- und osteuropäischen
Sprachen I, 334.
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πό το οσμανικό kokoros. Κατά τον Berneker η αρχή της λ. δεν
είναι γνωστή. Όπως παρατηρεί ο ίδιος, το καλαμπόκι μεταφέρθηκε
με τους Βενετούς από την Αμερική και γνώρισε μεγάλη διάδοση στις
2
χώρες γύρο από τον Δούναβη . Η λ. ως προσηγ. επίσης στα ρουμ.
3
4
cucuruz , στα τουρκ. kokoroz , στα ουγγρικά kukuricza και kuko5
ricza καθώς και στα ελλην., όπου κοκκορετσά, η και κοκκορρέτσα
"το φυτό Pistacia terebinthus" , κοκορέτσια, η "πιστακία η τερέβινθος" και το Ηπειρωτ. κουκουρέτόιους, ο "θαμνόειδές φυτό,
ο

η κοκορεβιθιά" . Οι τύποι των ελλην. προσηγορικών προέρχονται
από παρετυμολογία προς το κοινό NE κοκορέτσι.
Η λ. απαντά και ως τοπν.: Κουκουρέτσα (Παρνασσίδα) , Κουκου9
7
ρέτσιζα (Αττ.) , Κοκορέτσια (Κέως) και Κουκουρέντζος ( Χουλια'*

τ

•

χ 10

ραδες Ιωανν. ;
Κοΰλιστες, οι ( sts kül'stis" Πάπ.)
Περιοχή Δ του Μεγ. Παπίγκου στα σύνορα με την Κλειδωνιά,
όπου παλιά αμπέλια. Τόπος χαμηλός και βαθύς.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το βουλγ. KyjiecT ,-a., -ο "ο
κοκκινωπός//ο ντορής, το άλογο με κόκκινη τρίχα"
με στένωση
του e > 1 και συγκοπή του δευτερογενούς i.

1. Berneker, 640-64-1.
2. Για τη διάδοση της λ. στις χώρες της Βαλκανικής βλ. Chr. Holiolcev,
"Sprachgeographische Betrachtungen in den Balkansprachen." Zeitschrift
für Balkanologie 15 (1979) 40 κεζ.
3. Dic-fionar romîn-german, Bucure§ti
4. Heuser-Cevket 350.
5. Berneker, d.π.
6. Χελδράϊχ-Μηλιαράκης 24.
7. Θωμοπούλου, Κε'ως 102.
8. Μπο'γκας 1 180.
9. Κάλιας 130.
10. Σοΰλη, Χουλιαράδες 238.
11. Βουλγαροελλ. Λεξ. 494.

1963 156.
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Κούμιτσεε, οι

( sts kümtsis" Καβ.)

Ραχούλες με τριμμένη γαλαζόπετρα, δασωμένες με κέδρα.
Το τοπν. από το βουλγ. KVMHua "η κουμπάρα" (Ky.MOB-a-0 "ο
κουμπάρου" KyMCTBO "η κουμπαριά") , Πβ. και το ταυτόσημο ελλην.
τοπν. Κουμπάρες, οι στο βουνό Παναχαϊκό, στο δρόμο προς τα Καλά
βρυτα (Αχαΐα), όπου, σύμφωνα με την παράδοση, "ο κουμπάρος έβαλε
βουλή να ντροπιάσει την κουμπάρα και μαρμάρωσε, όλο το συμπεθεριό".
Η λαϊκή φαντασία βλέπει στουςπαρακείμένους γηλόφους και τις αλ
λεπάλληλες πέτρες, το γύφτο με το νταούλι, το συμπεθεριό και τον
, 2
κουμπάρο με την κουμπάρα .
Κουπίνοβε£, οι

( sts kupinuvis* Π.Σ.)

Τοποθεσία με χωράφια.

3
Το τοπν. από το σλαβ. kopina "το μούρο" (και βουλγ .ic&nHHa
4
"η βατομουριά, η βατσινιά//το βατόμουρο" ) και τη σλαβ. επιθετ.
κατάλ. -ovo,-ova, -ovo . Πβ. επίσης το σλαβ. kopinovo, και το
σερβοκρ. kupinovo . Από τα σλαβ. η λ. ως προσηγορ. και στα αρομ.
^
7
με τον τύπο capinca "το ώριμο μούρο" .
Η λ. και ως τοπν. στις σλαβόφωνες περιοχές: Kapina, Kupiniéte (γιουγκοσλ. Μακεδ.), KUpinata, Kupinovo strane ( Βουλγ.), το
αρχ. σερβ. Kupinovo (από το 1496), τα σερβοκρ. KupinE>nikï> , Κυ
ρ
pinovac κλπ. , από την Αλβανία τα τοπν. Kapinova ( στις περιοχές
1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 495.
2. Λαογραφία 8 (1921-25) 512.
3. Popovic 294.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 499.
5. Miklocich, Stammbildungslehre 229.
6. Popovié 294.
7. Papahagi 339.
8. Malingoudis, Studien 59-60.
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Berati και
Κούστα, η
Καλ.)

Shkrapari)

και από τη Ρουμανία Cîmpina, CîmpiniÇa .

( zd gusta' Μακρ.-Σκ.) - Κούστες, οι

( sts kustis'

Ονομασία δασωμένου υψώματος στα σύνορα των κοινοτικών πε
ριοχών των χωριών Μακρίνη και Σκαμνέλι· πλαγιά με κοκκινόχωμα,
όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια (Καλ.).
Το τοπν. από το βουλγ. icéiua "οικία, καλύβα//καταφύγιο//ο
χώρος μέσα στην καλύβα, όπου βρίσκεται η (ρωτιά" < αρχ. βουλγ.
kpéta, αρχ. σλαβ. kaâta "η σκηνή", ρωσ. Kyma κλπ. .
4
Πβ. και επών. Κούστας , τα κυριών, τοπν. laka kuéta "του
Αάκα-Κούστα", ljikja kuéta "του Λίκια Κούστα" από την Πελοπόν5
6
νήσο και τα ταυτόσημα ελλην. αρχής επών. Καλύβας, Καλυβης
κλπ. (Βλ. και τοπν. Κούστα Σίδερη- Ξ.Αλ.).
Κουστέρπο, το

( stu kusterpu" Λ.)

Ομαλή επίπεδη επιφάνεια με χωράφια, όπου έσπερναν και σπέρ
νουν βρίζα.
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. koétrëva "είδος κεχριού"
η alopecurus pratensis 7 με παρετυμ ολογικη επίδραση του αρομ.
επιθ. sterpu, stearpä "στέρφος, άγονος", αφού η ονομασία του τό
που, σύμφωνα με τους πληροφορητές μου, οφείλεται στο γεγονός ότι
"εκεί πήγαιναν τα στέρφα πρόβατα". Ας σημειωθεί επίσης ότι το

1. Seiner, Ergebnisse 93.
2. Iordan, Topon. romîn. 505.
3. Βουλγαροελλ. Λεξ. 501' Miklosich 128, λ. konëta' Berneker 603' Vasmer,
REW I 710.
H. OTE Αθ.
5. Georgacas-McDonald 322, 326.
6. Αντιχάρισμα 171, 172.
7. Miklosich 134, στο λ. kostirü' Berneker 584.
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φυτό alopecurus pratensis είναι "εκλεκτόν κτηνοτροφικόν είδος
καλλιεργούμενον ενιαχού της Ευρώπης" .
Κουστρίβι, το

( stu kustriv' I.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια* σήμερα ο τόπος
είναι δασωμένος.
Φυτών. τοπν. από το βουλγ. kostréva "είδος κεχριού" η alo2
pecurus pratensis (βλ. και τοπν. Κουστερπο, το - S.S.). Πβ. και
3
το ελλην. προσηγ. κοστρέφα, η "κέγχρος η πρασινανθής" .
( stjs miyâlis lä^is" Καβ.)

Λάγκες, οι Μεγάλες

Τοποθεσία με λιβάδια και χωράφια κοντά στο ποτάμι, όπου καλ
λιεργούσαν φασόλια γίγαντες.
4
Κατά τον Vasmer , ο οποίος αναφέρει τοπν. Λάγκα από τις πε
ριοχές της Πρέβεζας, της Φλώρινας και της Καστοριάς, το τοπν. πρέ
πει να σχετιστεί με το σλαβ. loka (πβ. το εκκλησ. σλαβ. lçka " °
κόλπος της θάλασσας// κοιλάδα // λιβάδι" και το βουλγ. JtbKa, "κάμψη,
κύρτωση,στροφή // λιβαδότοπος // βοσκή σε χαμηλό μέρος ποταμού",σερβοκρ. luka "λιβάδι" κλπ. ) με τροπή του σλαβ.φ > ελλ. α + έρρινο .
Λάγκες, οι Μικρές

( sts

mkres

lâgis* Καβ.)

Ονομασία περιοχής που συνορεύει με την προηγούμενη τοποθεσία
και έχει την ίδια εδαφολογική διαμόρφωση. Η ονομασία του τόπου σε
αντιδιαστολή προς τις Μεγάλες Λάγκες (βλ. τοπν. παραπάνω).

1.. Κ α ι ά δ α ς 291-292.
2. Miklosich 134, λ.

k o s t i r u ' Berneker 584.

3 . MEE.

4. Vasmer
5. Berneker
6. Vasmer

6 3 , 193.
739' Meyer

NS II

273' Weigand 23.

37' Βουλγαροελλ. Λεξ. 523.
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Λεπενό, το

( stu lipinó" Καμν. - Στ.)

Ονομασία υψώματος στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των
χωριών Καμνιά και Στολοβό δασωμένο με βαλανιδιές.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ.1βρβηϊ> " το φύλ
λο / το κουρέλι / το κομμάτι" (πβ. και βουλγ.lepen "το φυτό
κώνιο") . Άγνωστη η αιτία που συντέλεσε στην ονομασία του τό
που.
Αεγκίνα, η

( st liglna*

Τζ.)

Ονομασία βαθουλωμένης περιοχής με νερά και πυκνό δάσος από
μεράντζες, λεφτοκαρυές, γράβους και έλατα.
Το τοπν. από το σλαβ. legin "είδος δοχείου// η λεκάνη",, λ.
η οποία προέρχεται από το τουρκ. *leg'in και πρέπει να σχετιστεί
με τα αλβ. lëgén, lëjén, ρουμ. lighean και το ελλ. λεκάνη, η .
Αέπιανη, η ( st Ιβρχβη" Δεμ.)
Τοποθεσία με μικρούς κήπους και χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. lêpï> "ωραίος, αρ
μόζων, ευπρεπής" (πβ. νεοσλαβ. lêp "ωραίος", βουλγ. Ιβρ,σερβ.ΐϊ3
jep κλπ.) και τη σλαβ. επιθ. κατάλ. -ênî>(= -janï>) με την
ο
ποία σχηματίζονται επίθετα που σημαίνουν ό,τι και το θέμα του
επιθέτου .
Για την απόδοση του σλαβ. φθόγγου ê με ε ή -ια στα ελληνικά
βλ. Vasmer 269 και Malingoudis Studien 136 κε£.

1. Miklosich
2. Berneker
3. Miklosich

165" Berheker
699* Vasmer, REW

701" Vasmer, REW
II

24' Meyer, EW

178, λ. lïp-' Berneker

4. Miklosich, Stammbildungslehre

II

31.
alb. Spr. 234.

711' Vasmer, REW

II

128' Malingoudis, Studien

33.
109.
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Λεσινίτσα, η

( st liänitsa)

Ονομασία του σημερινού χωριού Βρυσοχώρι στο βορειότερο άκρο
της περιοχής του Ζαγορίου. 0 κάτοικος l i à n i ^ ó t s , lianitaótsa (Λεσινιτσιώτης - Αεσινιτσιώτισσα). Το χωριό αποτελεί το δυτικό σύ
νορο της περιοχής του Ζαγορίου όπου ακόμα και σήμερα μιλιέται η
αρομουνική.
0 Λαμπρίοης

αναφέρει το χωριό με τον τύπο Λέσνιτσα και την

ερμηνεία ως "λεπτοκαρυώνα".
2
0 Vasmer το ταυτίζει με το βουλγ. Lësnica , τα συχνά σερβοκρ.
και σλοβ. Leénica

και παραθέτει τη γνώμη του Weigand που συνδέει

τα τοπν. με το βουλγ. lëënic "θαμνώδης λεφτοκαρυά".
Πράγματι πρόκειται για ένα τοπν. που συναντιέται σε όλες τις
3
σλαβ. γλώσσες, μαρτυρείται από το β'μισό του 14. α ι . και προέρ
χεται από έναν βασικό τύπο lëâbnica < lësk-&n-ica που είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο από το ουσ. lëska "φουντουκιά" .
Το τοπν. συναντιέται επίσης με τον τύπο Λεσνίτσα στην Κόνι
τσα (Καστάνιανη) , στην Αλβανία με τους τύπους Leéniga

(κοντά στους

r

Αγίους Σαράντα) , Λεσνίτσα
Λέσνιτσα

(στον καζά Σταρόβου) και Ά ν ω και Κάτω
7
(στον καζά Δελβίνου) και στα σλαβόφωνο xcupo:Leänica ως
ο

υδρωνύμιο του Βαρδάρη (5 φορές) , σερβοκρ. Lesnica, Ljesnïca, σλοβ.
9
Leënica, αρχ. σλαβ. Lëâcnica, τσεχ. Leätnice .
1. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Ä 34.
2. Vasmer 39.
3. Duridanov 39.
4. Ρ. Skok, "Ortsnamenstudien zu De administrando imperio des Kaisers Constantin
Porphyrogennetos." ZONF 4 (1928) 234' Popovid 159.
5. Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα

12 232.

6. Soustal 194·.
7. Εθνολογ. Στατ. 8, 13" βλ. και Selisiev
8. Duridanov
9. Duridanov

39, 47, 49, 245, 278.
39.

233, 241, 296.

- 650 -

Λιάσκας, (ο Λάκκος) της

( [stu lâku]

ts l'äskas" Λεσν.)

Ονομασία λαγκαδιού δασωμένου με οΕιές.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. λάκκος (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.)
και το σλαβ. lëska "ο στύρα£, το στουράκι"

με τροπή του σλαβ. ë

> ελλ. La. Πβ. και τα βουλγ. lëska, σερβοκρ. lijèska καθώς και τα
2
συχνά σερβοκρ. τοπν. L e s k a r βουλγ. Lëska , όπως και το επών. Λιά3
σκας .
Λιασκοβέτσι, το ( stu ïaâkuvéts)
Παλιά ονομασία του σημερινού χωριού Λεφτοκαρυά. Ο κάτοικος
(= Λιασκοβετσινός, Λιασκοβετσινή). Στο

ïaskuvitsnos, ïaëkuvitsni

χωριό υπήρχαν και υπάρχουν πολλές άγριες λεφτοκαρυές.
4
Τόσο ο Vasmer όσο και ο Γεωργακάς ετυμολογούν το τοπν. από
το αρχ. σλαβ. *LëskovBCB

(<lëska

"ο στύραΕ; // η θαμνώδης λεφτο

καρυά" )εκκλησ. σλαβ. lëskovB. Πβ. και τα τοπν.: βουλγ. Lêskovec,
5
fi
σερβοκρ. Leskovac,σλoß. Lêskovec και ρουμ. LescoviÇa
. Για την
τροπή του σλαβ. ë

σε ελλην. ια βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.

Λιασκοβέτσι, το ( stu ïaskuvéts" Πάπ.)
Ονομασία καλλιεργήσιμης άλλοτε περιοχής προς Β του Μεγ. Πα7
πιγκου, οπού, συμφωνά με τον Λαμπριδη , υπήρχε χωριο'σημερα στην
1. Miklosich 167" Berneker 713.
2. Vasmer
3. ΟΤΕ

39' Γεωργακά, Πελοπόννησοε 399.

Αθ. (25 φορές).

4. Vasmer
5. Popovic

39,218' Γεωργακά, Πελοπόννησος 400.
165, 294' για το παραπάνω φυτών. τοπν. βλ. Mladenov

142 και Vasmer,

Schriften 929, όπου δικαιολογείται η προε'λευση του ελλ. τοπν. απο' τον βουλγά
ρικο τόπο του ονο'ματος και ο'χι απο' τυ'πο άλλης νοτιοσλαβικη'ς γλώσσας.
6. Iordan, Topon. romin. 49-50 και 477.
7. Λαμπριδου, Αγαθοεργήματα

4.
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περιοχή υπάρχουν υπολείμματα κτισμάτων. Δεφτοκαρυές όσο θυμούν
ται, οι χωριανοί δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν. Σύμφωνα με την πα
ράδοση στο χωριό αυτό είχε εγκατασταθεί πληθυσμός από το χωριό
Αιασκοβέτσι (σημερινή Λεφτοκαρυά). Βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.
Α ι άσου, το ( stu l'âsu" Γρεβ.)
Ονομασία συνοικίας του χωριού Γρεβενίτι. Σύμφωνα με την πα
ράδοση η συνοικία οφείλει την ονομασία της σε έναν Αλβανό που εί
χε έρθει, διωγμένος για κάποιο έγκλημα από την Αλβανία, με τα
τρία παιδιά του και είχε εγκατασταθεί στην άκρη του χωριού, κον
τά στο δάσος.
Νομίζουμε πως η παράδοση είναι υστερογενής, φτιαγμένη από
τους Αρομούνους κατοίκους του χωριού για να δικαιολογήσει το το
πωνύμιο, το οποίο, με βάση την αρομ. γλώσσα δεν μπορούσε να ερ
μηνευθεί. Εξάλλου η εκφορά του τοπν. αποκλείει την προέλευση
του από προσωπωνύμιο γιατί τότε η εκφορά του τοπν. θα ήταν st
las (= στου Λιάσου) και όχι stu lâsu, εκφορά που προϋποθέτει
ουδέτερο γένος. Ας σημειωθεί επίσης το γεγονός ότι δεν μπορέσα
με να βρούμε επών. Λιάσος.
Γι'αυτό το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. lesü "το δά
σος" (αρχ. βουλγ. lêsï>, σερβ. lijes ρωσ. Jiec κλπ.) με απόδοση
του σλαβ. ê με ια στα ελληνικά.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής και τα τοπν. Λιασίνα, Αιασίνοβα, Λιασάκοβα και το υβρίδιο Λιασοβούνι από την Πελοπόννη2
σο .
Λιούμπες, οι

( sts

l'umbis* Κ.Σ.)

Ονομασία περιοχής, όπου χωράφια με δημητριακά.
Το τοπν. πιθανώς κυριών, από το επών. Λιούμπάς

και (Λιού-

1. Miklosieh 167' Berneker 713' Vasmer REW II 33 , στο λ. Hec.
2. Malingoudis, Studien 62.
3. OTE Αθ.
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μπης) KL αυτό από το σλαβ. ljubi "η αγάπη" (και ελλην. Αγάπιος) .
Χαρακτηριστική στο χωριό η φράση: "éxs lumba;",δηλ. "έχεις χω
ράφι στη θέση Διούμπα;". Από εδώ και ο πληθυντ. του τοπν. κατά
τα ουσ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Αιούτα, του

( st l'üta* Λ.)

Ονομασία παλιού οικισμού, πιθανώς από το όνομα του πρώτου
οικιστή.
Κυρίων, τοπν. από το επών. Διούτας 2 κι αυτό απο το σλαβ.
θηλ. επίθ. ljuta (αρσ. ljutï>) "άγριος, οργισμένος, βίαιος/ ά3
βάτος, απόκρημνος (για τόπους)" .
Πβ. και από το σλαβόφωνο χώρο τα: βουλγ. Ljuta, αρχ. σερβ.
4
Ljuta, ρωσ. L]uta και Ljuta]a,πoλ. Luta κλπ. .
Λούγκες, οι (sts Ιύη^ίβ'Λιασκ. - Μπάγ.)
Ονομασία τοποθεσίας με λιβάδια και δάσος από πεύκα και ι
διαίτερα κέδρα (Λιασκ.)* δασωμένη έκταση με μικρά σιάδια προς Α
του χωριού (Μπάγ.).
Το τοπν. από το σλαβ. lçg'h "λιβάδι, βοσκότοπο£ / δάσος" (πβ.
και βουλγ. lî>g "επίπεδη περιοχή που βρίσκεται χαμηλά με μικρό δάσος// δασάκι // λιβάδι", σερβοκρ. lug "άλσος, καλαμώνας" κλπ.) 5
με εξέλιξη του σλαβ. Q σε ο+έρρινο στα ελληνικά . Από τα σλαβ.
η λ. ως προσηγ. στα αλβ. με τον τύπο lug-u ή luk-gu "αυλάκι νε7

ρού, γενικά κάθε κοίλο"
στενη κοιλάδα" .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ν

και στα αρομ. με τον τύπο luncä "μακρό

Τριανταφυλλίδης 79' Miklosich 171.
ΟΤΕ Αθ.* ΟΤΕ Θεσσ.
Malingoudis, Studien 65' Berkener 759.
Malingoudis, Studien, ο'.π.
Berneker 739' Vasmer, REW II 64-65.
Vasmer 272.
Γκίνης 234' Χρυστοφορίδης 189.
Papahagi 753.
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Λούποβο, τ ο

(stu lupuvu* Βίτσ.)
"V" V.

' Τοποθεσία στη θέση' Κορνίσι, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. από το σλαβ.' lopovü "ο κλέφτης" (σλοβ. lçpov " ο
άθλιος, ο αχρείος" . Κατά Tov^Berneker από το ουγγρ. Ιορό" ο κλέ
φτης" καϋ την σλαβ. επιθετ. κατφλ. -ovo. Η τροπή του ό σε ü από
επίδραση του χειλικού στα ελληνικά. Δε διασώζεται κάποια παράδο''V
ση που να δικαιολογεί το τοπωνύμιο. Πβ. και τα ταυτόσημα τοπν.
Κλέφτης, ο, Κλέφτες, οι κλπ. στα Ε.Ε.
Μαλτσά, η (st maltsâ' Πέτρ.)
Ονομασία παλιού συνοικισμού, όπου υπήρχαν περίπου 15 σπίτια.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. *moltï> "το αλώνι" (πβ. και
2
το δυτικό-και νοτιοσλαβικό mlot, ανατολικοσλαβ. molot) και τη
σλαβ. υποκορ. κατάλ. -bee. Το προσηγ. *moltL· πήρε αργότερα
τη
δευτερεύουσα σημασία "σφυρί" (πβ. και το πανσλαβικό p. *moltiti
> mlatiti "αλωνίζω"). Η ετυμολογία αυτή στηρίζεται και στο γε3
γονός ότι έχουμε το τσέχ. τοπν. Mlatce (< προσηγ. mlat "αλώνι") .
Από το moltb +-hce > Moltbcé > Molcé > Μαλτσέ με τροπή
του σλαβ. ο > ελλ. α, τροπή που πραγματοποιείται σε παλιότερους
4
δανεισμούς της ελλην. από τα σλαβικά . Πιθανότατα η τοποθεσία
πήρε το όνομα της πριν από τη σλαβική μετάθεση των υγρών ( Liqui
da Metathese). Ας σημειωθεί επίσης η διατήρηση του τονισμού" η
5
αλλαγή του γένους (από ουδέτερο σε θηλυκό) πιθανώς στα ελληνικά .
Μαλτσίνες, οι (sts

maltsinis" Π.Σ.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν μικρά και άγονα χωράφια.

1. Miklosich 17Μ-" Bernekar 733.
2. Malingoudis, Studien 70.
3. Malingoudis, ά.π.' Miklosich 200.
4-. Vasmer 267.
5. Για τοπν. της ίδιας ετυμολογικής αρχής από την Πελοκο'ννησο βλ. Malingou
dis, Studien 71.
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Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. Ma/mHHa "ο λίγος, ο ελά1
2
χιστος" KL αυτό από το σλαβ. mali "μικρός, λίγος" και τη σλαβ.
3
κατάλ.-bcB (πβ. τα προσηγ.: νεοσλαβ. malica, βουλγ. mal&csk
,
4
και τα κυρία ονόματα: σερβ. MalBCB, κροατ. Malec, τσέχ. Malec )
και τη θηλ.
επιθετ. κατάλ. - Ena ( αρσ. - &ηϊ> ) · Η ονο
μασία του τόπου πιθανώς από τη μικρή, ελάχιστη απόδοση των χωρα
φιών ή από το μέγεθος τους. 0 πληθυντικός αναλογικά προς τα ουσ.
χωράφια κλπ.
Μεσίπολη, η (st misipul" Βίτσ.)
Περιοχή όπου υπάρχουν βαθουλωτά σιταροχώραφα. Παλιός συνοι
κισμός δεν υπήρχε στο μέρος.
Σύμφωνα με τον Σάρρο πρόκειται για "περιοχή του Βουνού ό7
που αγροί κοίλοι μεμονωμένοι (βουρτόπια)". Ο Νικολαΐδης εξάλλου
περιγράφει τον τόπο ως εξής: "κοιλάς του Βουνού πέριξ της οποίας
υπάρχουν πολλαί ράχεις. Σώζονται ερείπια πολλών καλυβιών ως και
στάνες", περιγραφή η οποία υποδηλώνει ετυμολόγηση του τοπν. από
το επίθ. μέσος και το ουσιαστ. πόλις. Η ετυμολόγηση αυτή όμως
δεν είναι σωστή, κατά τη γνώμη μας, γιατί το επίθ. μέσος ως α'
συνθετικό εμφανίζεται με τον τύπο μέσο-όταν το β'συνθετικό αρχί
ζει από σύμφωνο; μεσότειχος, μεσόδρομα, μεσόχρονος, μεσοπόταμος
(και τοπν.) κλπ. Εξάλλου το γεγονός ότι υπάρχουν ερείπια καλυ
βών δε σημαίνει ότι εκεί υπήρχε οικισμός, αλλά το αντίθετο, α
φού τα ερείπια των σπιτιών θα έπρεπε να είναι εμφανέστερα και
πολυπλυθέστερα.
Γι'αυτό νομίζουμε ότι η περιγραφή της περιοχής από τον Σάρρο
ως "αγρών κοίλων" δίνει την ορθή ετυμολόγηση του τοπν., το οποίο,

1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 532.
2. Miklosich

181.

3. Miklosich, ο.π.
4. Malingoudis, Studien 67, οίου και, roitv. της ίδιας ετυμολογικής αρχής από
το σλαβο'φωνο χώρο.
5. Vasmer

304' Weigand

6. Σάρρου, Βίτσα

41.

199.

7. ΝΐΜολα'ίδου, Βίτσα 148.
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κατά τη γνώμη μας, είναι σύνθετο από το σ,λάβ. misa (πληθ.πιϊεί' )
2
3
"η γαβαθα, η λεκάνη" και το polje "το λιβάδι" . Φυσικά οι ελλην.
λέξεις μέση και τπόλις έπαιξαν παρετυμολογικά το ρόλο τους στις
λανθασμένες γραφές του τοπν. στις τοπικές ιστορίες καιστα επίση4
μα έγγραφα με τον τύπο Μεσιπολη, η .
Μιλόση, του ή Μιλόσια, τα (st blóS - sta blóaa* Λιασκ.)
Ονομασία περιοχής όπου χωράφι ιδιοκτησία κάποιου Μπλόση.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Μπλόσης. Το τοπν. συνηθίζε
ται και σε πληθυντικό από τον τύπο: τ(ου) Μπλόσ(η)> Μπλόσ(ϊ) >
Μπλόσια, τα αναλογικά προς τους πληθυντικούς χωράφια, κτήματα
κλπ. Το επών Μπλόσης από το Μιλόσης και με συγκοπή του άτονου i
miosis > mblósis με ανάπτυξη του φθόγγου b στο συμφων. σύμπλεγ
μα ml (βλ. Εισαγωγή 1.314 IV Α ) . Το επών. Μιλόσης από σλαβ.ιαίlü "η συμπόνια, η αγάπη" και τη σλαβ. κατάλ. -οέ (πβ. και το
σλαβ. κύριο όνομα Tromoé< tromï> "βαρύς βαρύσωμος" + κατάλ. -os ).
Από το σλαβ. milt τα βαφτ. MHJÎ (πβ. και το ελλην. βαφτ. Αγαπητός)
7
3
και MHJiaH (milü + κατάλ. -aH) και το επών Μιλόσκα .
Μίσιου, το Γεφύρι του ( stu γυίίΓ

t

mis* Κουκ.)

Δίτοξο γεφύρι που εξυπηρετούσε την επικοινωνία μεταξύ Κουκουλίου και Βίτσας που οφείλει το όνομα του στον Μονοδεντρίτη
άρχοντα Αλέξη Μίσιο από τον οποίο χτίστηκε το 1748.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE γιοφύρι, το και το
επών. Μίσιος. Το επών. Μΐσιος, που, σύμφωνα με τον Τριανταφυλλί-

1.
2.
3.
4.

Fr. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, III 7.
Miklosich 198.
Miklosich 255.
Για την αντικατάσταση της σλαβ. λ. -polje ως β' συνθετ. σλαβικών τοπν. με
την ελλην. λ. ιο'λι.ς 3A.Zaimov - Θαβώρη 30-31.
5. Miklosich 197.
6. Malingoudis, Studien 114, στο λ. Tromosova.
7. Λαμψιδης 44.
8. ΟΤΕ Αθ., στο λ. Μηλο'σχα.
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οη προέρχεται από αρομ. βαφτ. αντί του Μιχάλης, πρέπει να σχε
τιστεί με το βουλγ. χαϊδευτικό βαφτιστ. MHIHQ ΚΙ αυτό από το Μ Η xaHJi2.
Μίσιου, οι Λεύκες του

(sts léfRis

t

mia" Mov.)

Ονομασία χωραφιού με λεύκες, ιδιοκτησία της οικογ. Μίσιου.
Το τοπν. από το κοινό NE λεύκα, η και το επών. Μίσιος (βλ.
προηγούμενο τοπν.).
Μίσιου, ο Μύλος του (stu milu

t

mia" Κουκ.)

Τοποθεσία 50-60 μ. πιο κάτω από το Γεφύρι του Μίσιου (βλ.
παραπάνω τοπν.), όπου σήμερα σώζονται τα ερείπια νερόμυλου.
Το τοπν. από το κοινό NE μύλος, ο και το επών. Μίσιος (βλ.
προηγούμενα τοπν.). Η ονομασία του μύλου οφείλεται στη γειτνία
ση του με το Γεφύρι του Μίσιου.
Μιτσικέλι, το

(stu mitsiKéï" )

Ονομασία του μεγάλου βουνού που αποτελεί το ΝΔ φυσικό σύνο
ρο της περιοχής Ζαγορίου με την περιοχή των Ιωαννίνων. Το βουνό
(υψόμ. 1810) είναι σχεδόν γυμνό από τη μια πλευρά του (προς Γιάν
νινα) , ενώ η άλλη πλευρά του (προς τα Ζαγοροχώρια) είναι δασωμέ
νη με έλατα, καστανιές κλπ.
Το βουνό αναφέρεται αρχικά με τον τύπο Μόυτζικέλη (από το
3
1321) . Η μόνη προσπάθεια για ετυμολογηση του τοπν. προέρχεται
4
από τον Λαμπρίδη , ο οποίος αναφέρει: "η δε σλαβική λέξις Μιτσικέλ σημαίνει τόπον ένθα πολλαί άρκτοι διαιτώνται".
Και πράγματι έτσι πρέπει να είναι. Κατά τη γνώμη μας
το
τοπν. προέρχεται από το εκκλησ. σλαβ.meO£>kï> "αρκούδα" (βλ.και
σερβοηρ.
meóka "μικρή θηλύκια αρκούδα" βουλγ. M e w a " αρκού1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τριανταφυλλίδης 14.
Λαμψίδης 46.
Soustal 209.
Λαμπρίδου, Αγαθοεργη'ματα 9-10.
Popovid 26' Miklosich 185.
Popovió 26.
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δα"

κλπ.) και τη σλαβ. κατάλ. -&1ϊ> (με την οποία σχηματίζονται
2
ουσ. και επίθετα) >mecBk&lï>
>
Μιτσικέλι, με τροπή του σλαβ.
3
4
& > ελλην. ι

και του σλαβ.&Ι >

ελλην. ελ. . Η τελευταία τρο

πή &1 > ελ , σύμφωνα με τον Malingudis , δεν πραγματοποιείται
κατευθείαν από τα σλαβικά, αλλά μέσα από την αλβανική γλώσσα.Ο
τύπος Μουτζικέλη από τον τύπο Μιτσικέλι με τροπή του i > u , από
επίδραση του γειτονικού χειλικού, και του τσ > τζ .
Μιτσικέλι, το Ζάρκο (stu zârku

mitskel'Kaß.)

Ονομασία του γυμνού μέρους του βουνού Μιτσικέλι. Το τοπν.
είναι γνωστό και στα άλλα χωριά που βρίσκονται στους ΒΔ πρόπο
δες του βουνού.
Το τοπν. περιφραστικό από το επίθ. ζάρκος (και ζόρκος) "ο
γυμνός"

και το τοπν. Μιτσικέλι (βλ. προηγούμενο τοπν.). Το εQ

πίθ. ζάρκος, που χρησιμοποιείται στο Ξηρόμερο
πολύ κοντό τρίχωμα και στην Ήπειρο

για τα ζώα

με

ως "επίθετο του Αγίου Ιωάν

νου του Προδρόμου", προέρχεται, σύμφωνα με τον Vasmer

o

f

οποίος

επαναλαμβάνει τις ερμηνείες του Ν. Πολίτη και του Γ. Ψυχάρη, α
πό το όνομα Σέρβου ηγεμόνα Ζάρκου

(μολονότι δέχεται ο Vasmer ότι

η ερμηνεία δεν είναι ιστορικά θεμελιωμένη) ή από το ρωσ. 2arko
"θερμός".
Κατά τη γνώμη μας το επίθ. ζάρκος-η-ο προέρχεται από

το

βουλγ. επίθ. acapBKj - pKa,-pKO "φλογερός, ζεστός" (πβ. και acap
"η φωτιά" και επίρρ. scapKO

"θερμά, φλογερά")

με τη σημασιολο-

1. Βουλγαροελλ. Λεξ. 549.
2. Miklosich, Stammbildungslehre 108'Malingoudis,Studien 107, λ. strachilja
και 160.
3. Vasmer

278' Malingoudis, Studien 144.

4. Vasmer 285.
5. Malingoudis, Studien 145.
6. Ανδριώτη, Ετυμ., Λεξ., στα λ. ου και τζ αντίστοιχα.
7. Δημητράκου, Λεξ., στις λ.
8. Πακατρέχα, Ξηρόμερο 277.
9. -Μπογκας

1 127.

10. Vasmer 90.
11. Βουλγαροελλ. Λεξ. 273.
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γική εξέλιξη: "ζεστός" -> "καμμένος" •*• "γυμνός". Ως προς την εξέ
λιξη του >κ (=ζ) σε z βλ. Vasmer (σελ. 300) , Weigand (σελ. 31)
και τα παραδείγματα Ζούκοβο < 2ukovo Τζούζος < Öu2 κλπ. .
Η λ. ως τοπν. με τους τύπους: Ζάρκο "τοποθεσία στην Ολύτσι2
κα, όπου μέρος άδεντρο, γυμνό" , Ζάρκος, ο "ονομασία χωριού"
3
(Τρικ.) και σύνθετο Ζαρκόρραχη "πετρώδης και άγονη ορεινή πλα4
για" και Ζαρκοκρανιές (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.). Το επιθ. και ως ε
πών . Ζάρκος .
Μοσοβός, ο

(stun musuvó' Λιασκ.-Στ.)

Ονομασία βαθιού λαγκαδιού στα σύνορα των δύο κοινοτήτων, ό
που συγκεντρώνονται τα νερά από τα ρυάκια και τις γύρο χαράδρες.
Το τοπν. από το σλαβ. misa "η γαβάθα" και τη σλαβ. επιθετ.
7
καταλ. -ονϊ> με τροπή του i > u πιθανώς στα ελληνικά απο τη
ο

γειτνίαση του χειλικού
φωση του εδάφους.

m . Η ονομασία του τόπου από τη διαμόρ

Μουτσιάλα, η ( st mutéâla" Ι.- Τζ. ) - Μουτσιάλες, οι (sts mutsâlis* Λιασκ.-Σοπ.-Π.Σ.-Τσεπ.).
Ονομασία πεδινών εκτάσεων, όπου αναβλύζει νερό.
Το τοπν. από το σλαβ. mo£alï> (βλ. και τους σλαβ. τύπους με
τις παραλλαγές καταλήξεων: mocurï>, mocarfc, mocërï>, mocers) απ'
όπου τα αρομ. mucealä, mu&eale "λούτσα" , το αλβ. moçalë (και

1. Malingoudis, Studien
2. Μαρχοπουλοε
3. Λεξ. ΔΚΟΕ

187, 188.

4-4-2.
50.

4. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 437.
5. Ν. Γ. Πολίτου, "Τοπωνυμικά." λαογραφία
6. Miklosich

198" Vasmer, REW

7. Malingoudis, Studien
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,

826.

(1917-18)

236" ΟΤΕ

Αθ.

138.

156-157' Miklosich, Stammbildungslehre 229.
στο λ. ου.

9. Malingoudis, Studien 69.
10. Papahagi

II

6
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έναρθρα moçalë-a) "τόπος βαλτώδης με χόρτα"

και τα Ηπειρωτ. ε2
πιρρ.μουτσαλο "πολύ βρεγμένος" και μουτσιαλα "μούσκεμα" .
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και τα τοπν. Μουτσιαλα, η (Φιλιά3
4
τες) , Μότσιαλη

(Πωγωνιανή - Σέρρες) , όπως και τα Ζαγορήσια τοπν.

Μουτσιάρα, -ες

(βλ. τοπν. στα Ε . Σ . ) , Μουτσέλι, το

(στα Ε.Ε.)

και Μουτσίλα, η (στα Ξ . Σ . ) .
Μουτσίλα, η (st mutuila* Τσεπ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου αναβρύζει νερό.
5
Το τοπν., το οποίο ο Vasmer σχετίζει με τα σλοβ. τοπν. Μοc

òila, Mocile, προέρχεται από τη σλαβ. ρίζα moö-(<*mok-)

και τη

σλαβ. κατάλ. -ila .
Το τοπν. συναντιέται επίσης με τους τύπους Μουτσίλα (Μελισο

σουργοί Άρτας) και Μουτσίλες, οι "ονομασία βρύσης" (Χουλιάρα
ς
δες) . Πβ. και τα τοπν. Μουτσιάλα, -ες (στα Β.Σ.), Μουτσιάρα,
-ες (στα Ε.Σ.) και Μουτσιέλι, -ια (στα Ε.Ε.).
Μπαέσι, το

(stu baeä' Τσερν.)

Τοποθεσία κοντά στο χωριό Τσερνέσι όπου υπήρχε παλιός συνοι
κισμός. Σύμφωνα με την παράδοση κάτοικοι ενός από τους πέντε συ
νοικισμούς, που αργότερα συνοικίσθηκαν στο χωριό Βοβούσα, εγκατα
στάθηκαν κοντά στο Τσερνέσι και έφτιαξαν το συνοικισμό Μπαέσι.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το σλαβ. Bajo(<Bajoslav)

και την κατάλ. %bèh

1. Georgacas-McDonald
2. Μπο'γκας

2

(ή -e§&)

335' Χρυστοφορύδηε 216.

40, 229.

3. Vasmer 41.
4. Vasmer

41, 219.

5. Vasmer 59.
6. Malingoudis, Studien 69.
7. Vasmer 306.
8. Vasmer 59.
9. Σούλη, Χουλιαράδεε 240.
10. Βλ. τοπν. Μπάγι,α
11. Vasmer 304.

(στα Ξ. Αλ. ) , σημ.6.

με τροπή του ισχυρού (το-
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νισμένου) σλαβ. έ > ελλ. έ
ελλ. ι .
Μπαμπούτσκα, η
k'is* Mov.)

ή

και του ασθενούς (ατόνου) σλαβ. &>

Μπαμπούτσκε ς, οι

( st babutëka - sts

babûtè-

Τοποθεσία πίσω από το νεκροταφείο του Μονοδεντρίου, στην εκ
κλησία του Αγίου Γεωργίου.
2
Ο Ααμπρίδης ήδη αναφέρει: "...τον δε νοτιώτερον εκ των βό
θρων ("Λούτσαις") της θέσεως Μπαμηούτσκα" (ίδρυσε) Γερό-θεός τις
,
,
3
καλούμενος, Βούλγαρος το γένος...". Ο Σαρρος ανάγει το τοπν.στα
4
βυζαντινά Βαβουτσιας και Βαβουτσικαριος .
Νομίζουμε όμως πιθανότερη την προέλευση του τοπν. από το
βουλγ. τύπο bâbieka (και babica, σερβοκρ. babica "μαμμή", ρωσ.
babymka "γιαγιά, μητερούλα" κλπ.) με τροπή του i > u από επί
δραση των γειτονικών χειλικών στα ελληνικά ή από το σερβοκρ.bâbuska "η κηκίς, το κηκίδι" με τροπή του συμφωνικού συμπλέγμα
τος sk > ck στα βουλγαρικά, τροπή που παρατηρείται από τον 14.
7
αι. . Η μετακίνηση του τόνου πραγματοποιήθηκε μάλλον στα σλαβ.,
όπου τα υποκοριστικά σε - yiiika άλλοτε δέχονται τον τόνο στο θέQ

μα και άλλοτε στην κατάληξη .
Μπαρούσκα, η ( zd baruëka' Καβ.)
Τοποθεσία όπου λιμνάζει νερό καθώς τρέχει λιγοστό από μικρή
πηγή.

9
Το τοπν. από το σλαβ. bara "το τέλμα, ο βάλτος" και την υπο-

1. Vasmer

278 χεξ.' Weigand

2. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα

17 «εξ.* Malingoudis, Studien

IM-3 κεξ.

Β' 106.

3. Σάρρου , Βύτσα 199.
4-. Βλ. Κοραή, Άτακτα 4- 48-4-9* Χρ. ΪΙαντελιδου, "Βυζαντινά και Νεοελληνικά."
Αθηνά 41 (1929)
5. Berneker

36, όπου προτείνεται η παράγωγη από" το Ttcpa.babouch"nontoi5xai".

36, στο λ. baba' Kiparsky 265.

6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.
7. Vasmer 307.
8. Kiparsky 264.
9. Berneker

43' Miklosich 7.

- 661 -

κορ. κατάλ. - yiiika . Το τοπν. σε υποκοριστικό τύπο σε αντιδια
στολή προς το τοπν. Μπάρες, οι (βλ. τοπν. στα Ε . Σ . ) .
Μπελίζνα, η (zd bilizna'

I.)

Ονομασία τόπου με χωράφια σε πλαγιά, όπου καλλιεργούσαν σ ι 
τάρι και καλαμπόκι.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. bëlï> "λευκός"
την κατάλ. - tî3Ha

ο

και

(-izna) που είναι γνωστή στα εκκλησιαστικά

σλαβικά (όπως και στα ανατολικοσλαβικά και τα πόλων.) . Ή δ η στα
ρωσ. συναντούμε τον τύπο &ejiH3Ha
Πβ. ακόμη το σορβ. bèlizri
Μπελίζνοβο, το

"η λευκότης" (<πολ. belizna) .

και bjelezrî

"το στέαρ του δέντρου" .

(stu biliznuvu" Πάπ.)

Ονομασία υψώματος με άσπρους ογκόλιθους.
Το τοπν. από το εκκλησ. σλαβ. *belizna

"η λευκότης" (βλ.

προηγούμενο τοπν.) και τη σλαβ. επιθετ. κατάλ. - ovo . Η ονομα
σία του τόπου από τους λευκούς βράχους της περιοχής.
(s%ß

Μπιάλες,οι

by'âlis* Φρ.) - Μπιάλο, το

(stu bfälu' Τσεπ.)

Πλαγιά δασωμένη με βαλανιδιές, όπου υπάρχει και πηγή νερού
(Φρ.)* ονομασία δασωμένης πλαγιάς με αργιλλώδες έδαφος

(Τσεπ.).

Τα τοπν. πρέπει να σχετιστούν με το βουλγ. επίθ. ÖflJi - a -ο
7
κι αυτό απο το σλαβ. beli, με τροπή του ë σε Η ( = ια)

"ο άσπρος"

1. Kiparsky 264.
2. Berneker

55' Miklosich 12.

3. Kiparsky

211 κεξ.

4. Kiparsky 212' Popoviö 16.
5. Miklosich 12.
6. Vasmer

307* Weigand

43' Malingoudis, Studien 156.

7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 86' σύμφωνα με τον Λαμψίδη (σελ. 16) ο τύπος είναι διαλεκτυκο'ς και, ανήκει, στις ανατολικε'ς διαλε'κτους της Βουλγαρίας.
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τροπή που παρατηρείται και σε σλαβ. τοπν. του ελληνικού χώρου .
Πβ. και το αρομ. beala θηλ. του επιθ. bel "άσπρος" και bvealä
"κομμάτι ασπρορουχου η εριούχου υφάσματος" 2.
Η λ. γνωστή σε τοπν. σύνθετα ή περιφραστικά: Μπιαλονίκος
3
(Πελοπ.),τα βουλγ. Bjal Grad, Bjalo - graduo σλοβ. Bielograd
και το υδρων. Bjala reka (και στη διάλεκτο της Ροδόπης Bêla rë4
5
ka)

ταυτόσημο του ελλην. Ασπροπόταμος. Βλ. και επών. Μπγιάλας .

Μπίκα, του (st bika' Ντ.)
Ονομασία χωραφιού, ιδιοκτησία της οικογ. Μπίκα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπίκας (και Μπίκος) κι αυτό
7
8
από το βουλγ. 6 Η Κ "Ο ταύρος" (< σλαβ. bykï> "το ίδιο") (βλ.
και τοπν. Μπίκαινας, της
Μπίκου, η

στα Ε.Ε.).

(zd biku' Σκ.)

Ονομασία βρύσης πιθανώς από το επών. κάποιου Μπίκου που χρη
ματοδότησε την κατασκευή της.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπίκος (βλ. προηγούμενο τοπν.
και το τοπν. Μπίκαινας, της στα Ε.Ε.). Η αλλαγή του γένους ανα
λογικά προς το γένος της λ. βρύση, η.
Μπιστρίτσι, το ( stu bistrits" Λ. )
Ονομασία παλιού συνοικισμού κοντά σε ορμητικό ρυάκι το οποίο
με τις καταιγίδες του χειμώνα συμπαρασύρει ξύλα και πέτρες.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ^Υ^Γϊ» "γρήγορος" (πβ.βουλγ.
1.
2.
3.
4-.
5.
6.
7.
8.

Vasmer 269 κεξ-'Weigand 24-" Malingoudis, Studien 74·, 136.
Papahagi 268, 269.
Malingoudis, Studien 23, 171.
Schramm 201.
OTE Αθ.
OTE Αθ.
Βουλγαροελλ. Λεξ. 54.
Berneker 112.
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bistï>r,
-BC&

σλοβ. bister, σερβ. bistar κλπ.)

και τη σλαβ. κατάλ.

.

Με το παλαιοσλαβικό υδρων. *Bystrica είναι γνωστά πάνω από
15 ποτάμια στη Βουλγαρία και τη Γιουκοσλαβία (και χωριό Bistrica,
κοντά σε ομώνυμο ποτάμι, τοπν. το οποίο μαρτυρείται από τον 13.
αι.). Πβ. επίσης τα σλοβακ. Bystrica, Bystrice, το τσέχ. Bystfice
3
και τα πολυάριθμα πολ. Bystrzyca ' από την Αλβανία τα υδρων. Bi
strica, Bushtrica και το τοπν. Bustrica ' από τη Ρουμανία τα Bistra, Bistra Mica, BistreÇul, Bistrica, Bistricioara κλπ. και
από την Ελλάδα Bistrica "ονομασία του Αλιάκμονα" , Βιστρίτσα "δε
ξιός παραπόταμος του Σπερχειού, ο άλλοτε Ίακχος" και Βιστρίτσα
(Εύβ.) 7 .
Μπόγκοβο, το (stu bóguvu' Λεσν.-Ντομπρ.-Σκ.)
Ονομασία θέσης δασωμένης με βαλανιδιές και πεύκα, όπου υπάρ
χει εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και νεκροταφείο. Η τοπο
θεσία βρίσκεται στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των χωριών Αεσινίτσα, Ντομπρίνοβο και Σκαμνέλι.
ο

Ο Vasmer ετυμολογώντας το ίδιο τοπν. από τον Αμάραντο (Κό
νιτσα) το συνάπτει με το σλαβ. *Bukovo "τόπος με οξιά" και το θεω
ρεί ως της ίδιας ετυμολογικής αρχής με το τοπν. Μπουκοβίνα ( Η9
λεία και Ελευσίνα) . Το τελευταίο τοπν. (Μπουκοβίνα) σωστά, κατά
τη γνώμη μας, αποδίδεται στο σλαβ. buky "οξιά" (πβ. και τους σλαβ.
τύπους bukovyna "δάσος οξιάς" και το ταυτόσημο σερβοκρ. bukovina).
Το γεγονός όμως ότι το τοπν. του Ζαγορίου (πιθανώς το ίδιο
συμβαίνει και στην Κόνιτσα) εκφέρεται με τον τύπο bóguvu κι αφού
1. Miklosich 27' Berneker 113.
2. Vasmer 305.
3. Duridanov 48, 105.
4. Seliäfiev 241, 228.
5. Iordan, Topon. romîn. 122, 449, 500.
6. Capidan, Romani nomazi 54.
7. Vasmer 103, 111.
8. Vasmer 42.
9. Vasmer 143, 156.
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ε uvea γνωστό ότι το σλαβ. u

αποδίδεται στην ελλην. γλώσσα με ου

δε θα μπορούσαμε να έχουμε από το σλαβ. buky "η οξιά" ελλ. bógu
αλλά bugu.Εκτός αυτού δε θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί τρο
πή του ύ

σε

ό στην ελλην. γλώσσα (αντικώφωση), αφού η τροπή

αυτή και σπάνια είναι και τα λιγοστά παραδείγματα που έχουν ό αν
τί

οφείλονται σε τύπους όπου το ύ
2
προτονικη) συλλαβή .
u

ήταν σε άτονη

(ιδιαίτερα

Γι'αυτό νομίζουμε ότι το τοπν. Μπόγκοβο προέρχεται από

το

σλαβ. bogt "ο θεός" (bogynja "η θεά") και τη σλαβ. κτητική κα4
5
ταλ. -ovo . Ας σημειωθεί εδώ η πληροφορία του Λαμπρίδη

"ότι η

μεγάλη οικογένεια Μποκάτες από τα Πάνω Σουδενά πανηγύριζε την η 
μέρα της Μεταμόρφωσης του Χριστού" σε σχέση με την εκκλησία της
Μεταμόρφωσης που βρίσκεται στη θέση Μπόγκοβο.
Μπόργια, η (zd bórY'a' Δεσν.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπήρχαν αμπέλια και ψηλότερα δάσος
με πεύκα.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το μεσν. βουλγ. borije "πευκόδεντρα" κι αυτό από το σλαβ. borï> "το πεύκο"* βλ. επίσης το σερβοκρ. bôrje "πευκοδάσος" . Από τα σλαβ. το αλβ. borikë "πεύκο"
7
(<σερβ. borika) .
Η λ. ως τοπν. με τους τύπους Μπόρια (περιοχή Κοριτσάς) , Βο9
10
(περιοχή Gora της Αλβανίας) και Μπόριανη
(Δράμα)

rja

1. Vasmer

275' Weigand

15.

2. Βλ. Στ. Μάνεση, "Αντικωφωτικά φαινόμενα βορείων ιδιωμάτων." ΛΔ 11 (1966-67)
3

κεξ. χαυ ιδιαίτερα στις σελ. 57-58.

3. Miklosich

16' Berneker 66.

•+. Η κατάλ. είναι και επιθετική. Βλ. Weigand
nova, Öe&ovo).
5. Λαμπρίδου, Αγαθόεργήματα 31.
2
6. Miklosich

19 Berneker

76,λ. borb .

7. Meyer, EW alb. Spr. 42.
8. Αθηνά 25 (1913) 452' Εθνολ. Στατ. 1913.
9. Seiner, Ergebnisse 89.
10. Vasmer 227.

4-3 'Malingoudis, Studien 28 ( λ. öiii-
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Μπουγιάνηδες, οι (>sts

buVànôis' Λεσν. )

Τοποθεσία πάνω από τη θέση Λίσβες, όπου, σύμφωνα με την πα
ράδοση, είχε εγκατασταθεί οικογ. κιβδηλοποιών που είχαν έλθει α
πό την Αλβανία.
Οι Μπούιοι ή Μπογιάνοι,σύμφωνα με τον Αραβαντινό , ήταν φυ2
λή βλάχικη. Ο Δαμπρίδης αργότερα αναφέρει ότι "από του 1321
μέχρι του 1933 Μπούιας ην επώνυμον του Αλβανού Γκίνη Σπάτα" και
σε σημείωση: "το επών. Μπούιας προ εκατονταετηρίδων φέρει και οικο
γένεια τις εις Λεσνίτσαν Ζαγορίου...Κατώκουν δε κατ'αρχάς εις
τρώγλας, λέγεται, και αγρίως διητώντο, απεκαλούντο δε Μπούιοι
και Μποϊάνοι, εν οις και Θεοδόσιος τις Μποϊάνης, δωρησάμενος
μετά της συζύγου του Κάλως Ισκάνοβας το 1647 και τριώδιον εις
3
την εκκλησίαν της Αγίας Τριάδος". Τέλος ο Μπόγκας στο λ. Μπούι
οι ή Μπογιάννοι,αντλώντας από τον Λαμπρίδη,αναφέρε ι : "όνομα
Αλβανοβλάχων κατοίκων της Ηπείρου ζώντων εις τρώγλας".
Το τοπν. από τη Λεσινίτσα προέρχεται από το όνομα φυλής
ή επών. Μπογιάνος το οποίο σχημάτισε πληθ. σε -ηδες επειδή πα-ρασυσχετίστηκε
με το βαφτ. Γιάννης και σχημάτισε αναλογικά
προς τον πληθ. Γιάννηδες τον τύπο Μαουγιάνηδες.
Το όνομα Μπούιος ή Μπογιάνος προέρχεται από τη σλαβ. ρίζα
buj "απερίσκεπτος, άγριος" απ'όπου το βουλγ. bujen"ßiaioc",σερβ.
, 4
bujan "οξύθυμος, ορμητικός",ρωσ. bujanï» "πυροβολώ" σερβοκρ. büjan "άφθονος // εύρωστος" . Από τα σλαβ. προήλθαν τα αρομ. bili
ari-nä" ούτι δανός, ελεεινός" και το αλβ. bujanë-a "βαθύ μέρος ποταμου..,7.
1. Αραβαντινου', Χρονογραφία Β' 113.
2. Λαμπρίδου, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Μαλακασιακά Α', εν Αθήναις 1888 16.
3. Μπο'γχας 1 255.
4. Miklosich 23' Berneker 98.
5. Popovid 529. Σύμφωνα με τον Miklosich (ο'.π.) οι σλαβ. λε'ξεις σχετίζονται
με το τουρκ. p. boujumak,TO οσμαν. büjümek "γίνομαι μεγάλος, αναπτύσσομαι",
ενώ ο Berneker (ο'.π.) υποστηρίζει την προε'λευση τους από τον αρχ. ινδικό'
συγκριτικό' bhüyän "μεγαλύτερος, ισχυρο'τερος".
6. Papahagi 292.
7. Akademia e Shkencave, Fjalor 190.
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Σχετικά είναι τα τοπν. Βογιάνα "ποταμός της Αλβανίας στα
σύνορα της με τη Γιουκοσλαβία" (<αλβ. bujanë-a) και τα κατωιταλικά Boiano "δρόμος κοντά στο Μάλβιτο" και Boianum " villa d'
2
un Boius" , τοπν. τα οποία προέρχονται μάλλον από αλβανικούς ε
ποικισμούς.
Μπουγιάνηοων, Λακκούβες

(laküvis

bu^ânoun" Λεσν.)

Ονομασία θέσης όπου οι Μπουγιάνηοες είχαν εγκαταστήσει το
κιβδηλοποιέ ίο τους.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE λακκούβα, η (από συμφυρμό
3
των λ. λάκκος + γούβα) και το Μπουγιάνηδες (βλ. προηγούμενο τοπν.) .
Μπουγκάτσια, η (zd bugätäa" Κουκ.)
Επίπεδη περιοχή κάτω από το χωριό Κουκούλι, δασωμένη με ο
ξιές και βαλανιδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. buk "η οξιά" ( σλαβ. bu4
ky) και τη σλαβ. κατάλ. -aöa ( σλαβ. -aka, με τροπή του k σε S
φαινόμενο που συναντιέται μόνο στις νοτιοσλαβικές γλώσσες και εμ
φανίζεται συχνά στα τοπν. όπως π.χ. σλοβ. Divaca, Grmaóa,κροατ.
2upariaöa , σερβ. Dobraòa , βουλγ. Krivaöa κλπ.) . Ας σημειωθεί ε
πίσης ότι με την παραπάνω κατάληξη σχηματίζονται τοπν. στα σερβοκρ.και στα σλοβ.,που ως επί το πλείστον είναι γεωγραφικοί όροι,και
ότι η κατάλ. παρουσιάζεται και στα σλαβ. τοπν. της Πελοποννήσου,
όπως δείχνουν τα τοπν. Γαράντζα (<*Goraöa < gora "βουνό", Γλιμπάτσα (<σλαβ. Grbaca < gtrbft "το κύρτωμα, η ράχη, ο λόφος "
κλπ. .

1.
2.
3.
ί+.
5.
6.

ΜΕΕ, στη λ.
Rohlfs, Diz.TO Cal. 26.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Miklosich 24.
Popovid 15-16, 310, 312.
Malingoudis, Studien 4M·.
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Μπουγκρανά, η (zd bugranâ" Αρτσ.)
Ονομασία περιοχής κοντά

στη θέση Λίμνη με χωράφια δημητρια

κών.
Το τοπν. προέρχεται μάλλον από τη σλαβ. πρόθ. ρο "εις" και
το επίσης σλαβ. grana "το δράγμα, το μάτσο, η θημωνιά" (βουλγ.
grana "ο κλάδος", σλοβ. grana κλπ.) με τροπή του αρχικού ρ σε
b στη συμπροφορά με το -η της αιτιατ. του θηλ. άρθρου στα ελλη
νικά.
Μπουζοβά, η

(zd buzuvâ' Βίτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας στη θέση Βουνό όπου σήμερα υπάρχουν χω
ράφια με δημητριακά.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το σλαβ. bï>zi> "η
3
4
ακτή η ελειος, η κουφοξυλια" και τη σλαβ. επιθετ. κατάλ.-ova .
Πβ. και το βουλγ. επίθ. 6ϊ>3θΒ^ -a

-ο

"ο της κουφο^υλιάς" .

Μπουΐσι, το (stu buis* Φλ.)
Τοποθεσία με βαθιά χαράδρα που όταν έχει ομίχλη γίνεται
σκοτεινή και φοβερή.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ-buj ή bujt'O άγριος,ο τρο
μερός" (βλ. και τοπν. Μπουγιάνηδες, οι στα Ξ.Σ.) και τη σλαβ.
7
κατάλ. - isb (<-ysjï>) .
Μπουλμπάνη, ο Στάλος του (stu stâlu d bulbân* Νεγ.)
Χωράφι ιδιοκτησία του Μπουλμπάνη και η γύρο περιοχή με μεγά
λα δέντρα όπου στάλιζαν τα ζώα.Το επών. σήμερα δεν υπάρχει στο
1=
2.
3.
4.

Miklosich 253.
Berneker 346' Miklosich 76.
Berneker 111' Miklosich 26.
Βλ. Miklosich, Stammbildungslehre 229" Malingoudis, Studien 76, 91 114
(στα τοπν. απο την Πελοπόννησο Ομπροβά, Πραστοβά, Τρομοσοβά).
5. Βουλγαροελλ. Λεζ. 83.
6. Miklosich 23' Berneker 98.
7. Miklosich, Stammbildungslehre 345" Malingoudis, Studien 68, λ. Milisova.
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χωριό.
Το περιφρ. τοπν. από το ουσ. στάλος, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.)
και το επών. Μπουλμιτάνης. Το επών. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ.
* bï>lvan£ και * bal (Έ>) vanfc "ο κορμός, το σ τ έ λ ε χ ο ς / η κολόνα//ο
δριάντας" (πβ. σερβοκροατ. balvan, bolvan , σλοβ. balvan

α-

ρωσ. ßoJt-

BaH "κορμός / κουτός / αγροίκος" κλπ.) . 0 Vasmer υποστηρίζει ό
τι είναι δύσκολο να διακριβωθεί ποιος από τους δύο τύπους είναι
ο αρχικός, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τύπος με Έ> είναι
ο αρχαιότερος. Από τον τύπο με Έ> με αφομοίωση των φωνηέντων προ
ήλθε ο τύπος με a

γνώμη την οποία φαίνεται ότι είχε ήδη δεχτεί

ο ßerneker παραθέτοντας ως αρχ. ρωσ. τύπους τους τύπους με θεμα2
τικό Έ> (SkJioaH-B, ÖtJi-bÖaii-b,
6oji6aHï>) .
Μπουτσινίσιο, το

(stu

butäiniäu* Γρεβ.)

Λασωμένη τοποθεσία με πηγή και ένα αμπέλι.
Το τοπν. από το σλαβ. buöint "τόπος με οξιές"

3

(πβ. και τσεχ.

bucina "δάσος με ogiéç"<buky " η οξιά" ) και την κατάλ. -iëu ( <
-ysjï>) . Από τα σλαβ. και το αρομ. bucine "το κούτσουρο,

ο

κορ

6

μός" .
Διαφορετικής ετυμολογικής αρχής πρέπει να θεωρηθούν τα ρουμ.
τοπν. Bucinif, Bucenis κλπ. (<ρουμ. bucini? "το βρομόχορτο,
πετροσέλινο"'πβ. και βουλγ. ßy^HHHUi

"το βρομόχορτο, η

το

μαγκού-

7

τα") .
Μπούτσινο, το

( stu bütsinu -

Σκ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής.

1. Miklosich

Τ Berneker

41" Vasmer, REW

I 101.

2. Vasmer ό. π .' Berneker ο'.π.
3. Weigand 35.
4. Miklosich

24, στο λ. buky.

5. Miklosich, Stammbildungslehre 345* Malingoudis, Studien 68 ,στο À.MilisOva.
6. Papahagi 290.
7. Iordan, Topon. romîn. 43 5' Βουλγαροελλ. Λεξ. 82.
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Το τοπν. από το σλαβ. bucini) "δάσος με οξιά". Βλ. και προη
γούμενο τοπωνύμιο.
Μπρανίκα, η

(zd branika* Τζ.)

Δασωμένη περιοχή με βαλανιδιές, όπου απαγορευόταν η υλοτόμηση, η βόσκηση και γενικά κάθε δραστηριότητα. Αποτελούσε ένα δά
σος προστατευτικό.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο βουλγ. ουσ. öpaHB (που προ
έρχεται από το ρ. ÖpaHH "προστατεύω, απαγορεύω") και τη σλαβ. υ2
ποκορ. καταλ.- ika . Απο το ίδιο ουσ. με την παραγ. κατάλ. -içte
το ρουμ. προσηγ. braniçte "δάσος όπου απαγορεύεται η βόσκηση, το
3
4
προστατευτικό δάσος" και τα τοπν. Braniftea, Branistari, Bränisteni κλπ. .
Πβ. και επών. Μπρανίκας .
Μπράτο, το (stu brâtu'Tσεpv.) - Μπράτα, τα (sta brâta" Βραδ.)
Ονομασία περιοχών με χωράφια.
7
Ήδη ο Vasmer ο οποίος αναφέρει δύο τοπν. Μπράτι (από την Α
χαΐα και την Ηλεία), δε δέχεται παλιότερη ερμηνεία του Pogodin σύμ
φωνα με την οποία τα τοπν. σχετίζονται με το σλαβ. bratï» "ο αδελQ

φός". Αντίθετα ο Zaimov επανέρχεται στην παλιά ερμηνεία από το
bratb και αποδίδει τα τοπν. στο περιεκτικό *Bratt>e.
Κατά τη γνώμη μας τόσο τα τοπν. Μπράτο, το και Μπράτα, τα
από το Ζαγόρι όσο και τα τοπν. Μπράτι από την Πελοπόννησο πρέπει
9
να θεωρηθούν κυρίων, απο το επών. Μπράτος και Μπράτης αντίστοιχα
1.
2.
3.
4.
5.

Βουλγαροελλ. Λεξ. 73' Miklosich 18, στη λ. bor- .
Miklosich, Stammbildungslehre 252.
Σαραφόδης 60.
Ι or dan, Topon. romîn. 86.
Για τη σχέση του ρη'μ. branja με το ουσ. brana "η σβάρνα κλπ. βλ. Meyer,
EW alb. Spr. 4-4.
6. ΟΤΕ Αθ.
7. Vasmer 136,144.
8. Zaimov 112.
9. ΟΤΕ Αθ.
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τα οποία προέρχονται από το σλαβ. κύριο όνομα *BratL·, βουλγ .Brat
που είναι συγκεκομμένοι τύποι Tou*Bratomirï> (πβ. το ΑΡΧ. . σλαβ.
κύριο όνομα BpaTOMHpb) . Το τοπν. Μπράτο, το - Μπράτα τα από την
εμπρόθ. γεν. εv.:st brât(u) > brât(u), tu και brâta αναλογικά
προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το τοπν. Μπράτι από το ε
πών. Μπράτης με μεταπλασμό από την εμπρόθ. γεν. ενικού st brât d ) > brät(i), tu .
Πβ. και το σύνθετο τοπν. Μπραταλώνι, του "λόφος επί του ο2
ποιου υπήρχε άλλοτε αλώνι του Μπράτη ή του Μπράτου" (Πωγώνι) .
Μπράτσινα, η

(zd brâtâina' Γρεβ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής όπου υπάρχουν δύο βράχοι κοντά
ο ένας στον άλλο.
Το τοπν. μάλλον πρέπει να σχετιστεί με το θηλ. ßpayeHa του
βουλγ. επιθ. öpa^eH, -*iHa,-MHO "έγγαμος -η -ο" και ιδιαίτερα με3
ταφορικά από τη φρ. Gpä^HHa flBOHKa "συζυγικό ζευγάρι" κατά πα
ράλειψη του ουσ. flBÓHKa, από το κατεξοχήν γνώρισμα της περιοχής,
δηλ. "το ζευγάρι" των βράχων. Το επίθ. προέρχεται από το σλαβ.
bratî> "ο αδελφός".
Μπρεζιούνα, η

(zd bri2üna" Βίτσ.)

Ονομασία τοποθεσίας στη θέση Βουνό με χωράφια.
4
Το τοπν. μάλλον φυτών, από το σλαβ. brëza "η σημύδα" (με
τροπή του σλαβ. ë σε ε στα ελληνικά) και τη σλαβ. κατάλ.
5
-un(a) . Η λ. brëza δίνει τοπν. τόσο στο σλαβόφωνο χώρο: π.χ.
σλοβ. Brëza, Brëzovije, ΒΓέζονο,σερβ. Brezova, ουκρ. Borezyna
Berezaii, Berenza, Bereznyia, ρωσ. Berezinki όσο και της Ρουμα
νίας: ΒΓθ3Ζ3(σλαβ. ë > ρουμ. ea) , Brezila, Brezoaia,Brezoi κλπ. .

1. Duridanov

230.

2. Παπαχαρίση, Πωγώνι,

816.

3. Βουλγαροελλ. Λεξ. 74.
4·. Miklosich

11, στη λ. berza -

5. Miklosich, Stammbildungslehre
6. Iordan, Topon. romîn. 80.

141'Malingoudis, Studien 60,στο X.KBr£-KBrÒun(c
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Μπρέζντες, ou

(sts

brézdis" Βραδ.)

Τοποθεσία με μικρά χωράφια, όπου καλλιεργούσαν βρίζα και σι
τάρι. '
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. brëzda "η αυλακιά, το αυ1
2
λάκι" με τροπή του σλαβ. ë σε ελλην. ε . Από τα βουλγ. η λ.ως
προσηγ..„4
στα αρομ. brazda "το αυλάκι"3 καιστααλβ. brazde-a " η
αυλάκια .
Μπρουβάγια, η (zd

brubäia* Βίτσ.)

Τοποθεσία κατωφερική και δασωμένη στη θέση Κορνίσι, όπου άλ
λοτε υπήρχαν αμπέλια και καρποφόρα δέντρα.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. επίθ. prsvéje "ο αρ
χαίος, ο παλιός (από το αρχ. σλαβ. prï>vï> "πρώτος") με τροπή του
σλαβ. άτονου Έ> σε ελλην. ου και του τονισμένου σλαβ. ë σε ελ
λην. α .
Μπρούζου, του (zd

bruz" Βίτσ.)

Τοποθεσία στην κάτω συνοικία της Βίτσας, όπου υπάρχει μια κε
ρασιά σε χωράφι,ιδιοκτησία της οικογ. Μπρούζου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπρούζος κι αυτό από το αρχ.
σλαβ. brtzï) "ταχύς, γρήγορος" (βουλγ. brfcz, hr"bie ,"br\izam" σπζΰο

δω", σερβ. brz κλπ.) .
Από το σλαβ. επίθ. και τα τοπν. στη Ρουμανία: Bîrz, Bîrza,
9
Bîrzei, Bärzuica, BerzunÇul
κλπ. .
1. Miklosich

19 και Berneker, στο λ. borzda.

2. Για την τροπή του σλαβ. ë

σε ελλ. ε

βλ. Vasmer

Studien 136-139.
3. Papahagi

283.

4. Γκίνηε 57.
5. Miklosich
6. Vasmer
7. Vasmer

244, λ. pervü.

278 κεξ.'Weìgand

16-17.

269' Malingoudis, Studien 136-139.

8. Miklosich

11, στη λ. berzü.

9. Iordan, Topon. romîn. 122.

269-272 και Malingoudis,
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1
Νάτσου, τοο

( stu

j

nats " Καλ. )

Η θέση συνηθίζεται και με τον τύπο: η Γκορτζιά του Νάτσου.
Η ονομασία της οφείλεται στο όνομα κάποιου βοσκού Νάτσου
που
σκοτώθηκε εκεί από τα εξαγριωμένα γελάδια.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νάτσος (πβ. και τις παραλλα
γές Νάτσης, Νάτσας) κι αυτό από το βουλγ. βαφτ. HaMO που είναι
..
2
χαϊδευτικός τύπος του βαφτ. flHaKH .
Νεζερός, ο

(stun

niziró" Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπάρχει μικρή λίμνη με καλάμια.
3
Το τοπν. συμφωνά με τον Vasmer πρέπει να σχετιστεί με τα
αρχ. βουλγ. ezero, ezert , βουλγ. ezero, σερβοκρ. jêzero "η λίμ
νη" με ανάπτυξη ενός αρχικού n στη συμπροφορά του τοπν. με το
άρθρο τον στην ελληνική.
Η λ. συχνή ως τοπν.: βουλγ. Ezero, Jazero και στον ελληνό
φωνο χώρο: Μέγας Οζερός (Ιωάνν.), Νεζερά "ονομασία κοιλάδας" (Α4
5
χαΐα), Νεζερός (Λάρισα) , Νεζερά, τα και Νεζερίστα, η (Άρτα) .
Νιάντοβο, το (stu rfâduvu' Λιασκ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχε παλιός οικισμός και σήμερα ερημωμένο
μοναστήρι του Αγίου Μηνά. Ήδη ο Λαμπρίδης αναφέρει σχετικά"...
η κωμόπολις αύτη (Διασκοβέτσι) απετελέσθη εκ... Νι,ατόβου, ένθα
υπάρχει μονή επ'ονόματι του Αγίου Μηνά".
Το τοπν. προέρχεται από το συντετμημένο σλαβ. κύριο όνομα
Net- (από κύριο όνομα Nëtmir) με τη σλαβ. κτητική κατάλ. -ovo
και απόδοση του σλαβ. ë με -ια στα ελληνικά.
1.
2.
3.
4.
5.

ΟΤΕ Αθ.
Λαμψίδης 46.
Vasmer 45.
Vasmer 45, 101 136.
Λεξ. ΔΚΟΕ 265.

6. Λαμπρυδου, Αγαθοεργτίνιατα

61.

7. Vasmer 44' Γεωργακά, Πελοπόννησος 400.
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Νύστες, οι

(sts

n'iätis" Καμν.)

Τοποθεσία με άγονα πετροχώραφα.
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. δεν έχει σχέση με την ελλην.λέ
ξη νύστα, η.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να σχετιστεί με τη σλαβ. ρίζα

niatï

"φτωχός, πενιχρός"

και να αποδοθεί ιδιαίτερα στα βουλγ. επίθ.
2
Hum, -Ά, -ο ή HHIHH, -Ά, -ο "φτωχός" με την έννοια "φτωχός σε από
δοση τόπος, άγρια χωράφια".
Ντέλγκινα, η (zd délg'ina" Δολ.)
Τοποθεσία με μακρόστενα χωράφια, όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, υπήρχε παλιός συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. d&lgs "μακρύς" (αρχ.
3
β ο υ λ γ . âl-bq-b, β ο υ λ γ . dï>lg κ λ π . )
και τη σλαβ. ε π ι θ ε τ . κ α τ ά λ . - B n a
4
(αρσ. -ί>ιν&, ουδ. -&πο) με τροπή του ισχυρού (τονισμένου) σλαβ.
Β

σε ελλην.

ε

κατά παράλειψη του προσδιοριζόμενου ουσιαστι

κού.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής (με λόγιο εξελληνισμό) είναι
το επών. Δέλγας

και τα τοπν. Δέλγα (Αιτ.), του Δέλγα, η Δέλγα
7
(Πελοπ.), Δέλγα (Ανδρίτσαινα) . Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. επών.

Μακρής.
Το τοπν. από το Ζαγόρι δε

θα μπορούσε να είναι ανδρωνυμικό

γιατί α) επών. *Ντέλγκας δε μαρτυρείται και β) αν το τοπν. ήταν
κυριών, τότε η εκφορά του θα ήταν με εμπρόθετη γενική (st^s delg'inas ) και όχι με εμπρόθετη αιτιατική.
1. Miklosich 215.
2. Βουλγαροελλ. Λεξ. 694.
3. Berneker

251'Miklosich 40, στο λ. delgü'Vasmer, REW Ι 359, στο λ. flCWTHH.

4. Vasmer 306' κατά

τον Malingoudis, Studien, τα σλαβ. τοπν. σε -ina προέρχον

ται, απο' αφηρημένα προσηγ. που με την κατάλ. -ina γίνονται γεωγραφικοί ο'ροι απ'
οπού τα τοπωνυμία, όπως π.χ.το τοπν. Γο'λυνα <γεωγραφ.ο'ρος golina "γυμνή περιο
χή" (σελ. 43), το τοπν. Μοκρυνας <γεωγρ. ο'ρος mokrina "υγρή περιοχη"(σελ.69)κλπ
5. Vasmer

278' Weigand

17' Malingoudis, Studien 143-144.

6. Georgacas-McDonald 130.
7. Vasmer

69, 147" Georgacas-McDonald 130.
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Ντιβέσια, τα

(sta divésa" Βίτσ.-Σοπ.)

Ονομασία τοποθεσίας στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των
χωριών Βίτσα και Σοποτσέλι, όπου υπάρχει μεγάλος βοσκότοπος.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τον πληθ. divesa του αρχ.
βουλγ. divb ή divo (γεν. divese) "το θαύμα" . Το αρχ. βουλγ. θέ
μα σε -es-, που δε συναντιέται στις ομόρριζες λέξεις των άλλων
σλαβ. γλωσσών, από επίδραση του Öudo, -ese "το θαύμα" . Άγνωστη
η αιτία που δημιούργησε το τοπωνύμιο.
Ντοβόνη, του (ζ

duvón" Δόλ.)

Με την ονομασία αυτή χαρακτηρίζεται ένα χωράφι, ιδιοκτησία
κάποιου Ντοβόνη. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στη Δόλιανη, αλλά
υπάρχει στο γειτονικό Τσερνέσι.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ντοβόνης κι αυτό μάλλον
από το βουλγ. dï>b "ο αγροίκος, ο ανόητος" (<σλαβ. dobï> " η βαλα2
νιδια") και τη σλαβ. καταλ. -onjb με την οποία σχηματίζονται προ3
πάντων κυρία ονόματα .
Ντοβρά, η (sn duvrâ)
Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου σε υψόμετρο 1000 μ.
Ο κάτοικος duvrianits, duvrianitsa (= Ντοβριανίτης, Ντοβριανίτισσα).
4
Συμφωνά με την παράδοση το χωρίο δημιουργήθηκε απο τη με
τοικεσία των κατοίκων του χωριού Κοσάρτσικο ή Ντοβρά της Κόνιτσας.
Ας σημειωθεί η ύπαρξη εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και στα δύο χω
ριά.
Το τοπν. προέρχεται από το θηλυκό του βουλγ. επιθ. floötp,-6pa,
-Ορό "ο καλός" , κατά παράλειψη ουσιαστικού.
1. Η λ. είναι συγγενική προς το λιθ. diëvas "θεο'ς", αρχ. ινδ. dëvas, λατ. deus,
αΐνιιβ,ελλ. δυοε (Berneker 202' Vasmer, REW I 351).
2. Berneker 216.
3. Miklosich, Stammbildungslehre 14-0' Vasmer 307.
4. HE 10 (1961) 521 χεξ.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 213.
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\
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι τα τοπν. Αοβράνη (Γρεβ.)1,
Ντοβράτοβο "παλιά ονομασία του χωριού Βαλτόλακκος"s(Κοζ.) , τα αλβαν. Dobreni (2 φορές), Dobroniku, Dobruna, Dbrusha, Dobrushta
και τα ρουμ. Dobrana, Dobrei, Dobricul, Dobrina, Dobraia .

Ντοβράς, ο Κάμπος της

(stun gâbu

ts duvräs" Ντ.)

Ονομασία μιας αρκετά εκτεταμένης περιοχής με σιταροχώραφα κον
τά στο χωριό Ντοβρά.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE κάμπος, ο και το τοπν. Ντο
βρά (βλ. προηγ. τοπν.).
Ντόμπρες, οι

(sts

dóbris" Φρ.)

Τοποθεσία φαραγγώδης που διακρίνεται από τους χωριανούς σε
Πάνω και Κάτω Ντόμπρες, ανάλογα με τη θέση τους πάνω ή κάτω από
το δημόσιο δρόμο.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. dtbrb "η κοιλάδα, το
5
φαράγγι" με τροπή του σλαβ. ισχυρού (τονισμένου) Β
σε ελλην.ο
και του σλαβ. άτονου Β σε ελλην. ι . Βλ. και στα τοπν. Δόβρη,η
Δόβρες, οι (στα Β.Σ.).
Ντομπρίνοβο, το (stu dubrinuvu)
Όνομα χωριού του Ζαγορίου που είναι σήμερα γνωστό και με το
επίσημο όνομα Ηλιοχώρι. Ο κάτοικος dubrinuvits,dubrinuvi'tsa (=Ντομπρινοβίτης, Ντομπρινοβίτισσα).
7
Το τοπν., σύμφωνα με τον Vasmer προέρχεται από το σλαβ. κύ-

1. Vasmer 181.
2. ΜΕΕ, στο λ.
3. Seiner, Ergebnisse 90.
4. Iordan, Topon. romîn. 110-111.
5 . Berneker 242.
6. Vasmer 278 κεξ.'Malingoudis, Studien 143 κεξ.
7. Vasmer 31.
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pio όνομα Dobrin και τη σλαβ. κτητική κατάλ. -ovo. Το ^ύριο όνο
μα Dobrin προέρχεται από το επίθ. dobr "καλός" (πβ. και ουσ.ΛοδρέΐΗΗ "η αρετή" ) και την κατάλ. - in με την οποία σχηματίζονται κύρια ονόματα (πβ. OpjiliH BeceJlHH, EOJKHH κλπ.) .
To Dobrin ως κύριο όνομα συνηθίζεται επίσης στη Ρουμανία
και δίνει κυριών, τοπν., όπως: Dobrin, Pîrîul lui Dobrin, Dobrina, Dobrinca κλπ. 4.
Ντουλβές, οι

(sts

dulvés " Μαν. )

Ονομασία δασωμένης πλαγιάς.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τον πληθ. fltpBâ του βουλγ.
5
ουσ. π/bpBO "το δέντρο, το ξύλο" με τροπή του σλαβ. άτονου ϊ>
σε ελλ. u και του r σε 1 στο συμφωνικό σύμπλεγμα rv . Η αλλα
γή του γένους στα ελληνικά αναλογικά προς τα πολλά θηλ. σε -α.
Ντουλμπινίκου, το

(stu

dulbiniku" Π.Σ.)

Ονομασία περιοχής με φυσικό βαθούλωμα, όπου υπήρχαν χωρά
φια.
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. ffbjiöHHa "το βάθος, η κοιQ

λότητα" ( αρχ. σλαβ. dtlbo < "σμιλεύω, σκαλίζω") και την επίσης
σλαβ. κατάλ. - ikï>, κατάλ. με την οποία σχηματίζονται υποκοριστικα και ουσιαστικά απο επίθετα 9.

1. Vasmer, REW Ι
2. Λαμψίδης

45.

3. Pu§cariu

381.

356.

4. Iordan, Topon. romîn. 110, 178.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 248' Berneker
6. Vasmer
7. Κατά

232.

278 κεζ." Malingoudis, Studien 143 κεζ.
τον

Vasmer (σ. 292) ως συνε'πεια της τροπής 1 + σύμφ.>Γ +

τηρείται και η τροπή του σλαβ.
φούρκα > φουλκα, Σερβία >
8. Berneker

r +

συμφ.

συμφ. παρα

> ελλ. It σύμφωνο. Πβ. και

τα

Σελβία (Vasmer 256).

250' Βουλγαροελλ. Λεξ. 247.

9. Όταν η κατάλ. προστίθεται σε ουσ. που δηλώνουν δε'ντρα, το'τε τα παράγωγα δη
λώνουν το δάσος που αποτελείται απο' τα δε'ντρα αυτά (Miklosich, Stammbildungslehre

246).
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Ντούμα, του

ή

Ντούμες, OL

(st duma - sts dümis* Στ.)

Ονομασία υψώματος με πυκνό δάσος. Το επών. Ντούμας, που ή
ταν γνωστό στο χωριό παλιότερα, σήμερα δεν υπάρχει.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ντούμας (και Δούμας με λόγιο
εξελληνισμό, πβ. και τοπν. Δούμα, η Ράχη του στα Ξ.Σ.). Το επών.
Ντούμας προέρχεται ή από το βουλγ. Duma (ως επών. συναντιέται και
στη Ρουμανία), χαϊδευτικό του Dumitru ή από το flyMa "το κοινοβου2
λευτικο σώμα στη Ρωσία πριν από το 1917" (<Ryua "ο λόγος, η λέξη,
η κουβέντα") απ'όπου και το ελλ. δούμα, η "το ίδιο" . 0 μεταπλασμός του τοπν. από την εκφορά του με εμπρόθετη γεν. αρσ. (st du
ma) που συγχύθηκε με την εμπρόθετη αιτιατ. θηλ. (st duma), απ'
όπου η Ντούμα και πληθ. Ντούμες, από τις πολλές ιδιοκτησίες.
4
Βλ. και τοπν. Ντούμα, του (Τριφυλ.) και από το Ζαγόρι Ντού
μα, ο Λάκκος του (στα Ξ.Σ.) και Ντούμα, Πάντε αλ (στα Ξ.Αρ.).
Ντούμα, ο Λάκκος του (stu

lâku duma" A.M.)

Ονομασία μικρής χαράδρας.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE λάκκος, ο (βλ. τοπν. στα
Ε.Ε.) και το επών. Ντούμας (βλ. παραπάνω). Άγνωστη η αιτία που
συνέδεσε το επών. του Ντούμα με την παραπάνω θέση.
Ντραγκονιάκι, το

(stu dragun'âk" Νεγ . )

Δασωμένη τοποθεσία κοντά στο δημόσιο δρόμο προς Φραγκάδες,
ανάμεσα στις θέσεις Βλαχόστρατα και Γεφυρίτσια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. drakont "ο δράκον
τας" (^ελλ. δράκων) και τη σλαβ. κατάλ.-jakï) . Η παράδοση δε
διασώζει κάτι που να δικαιολογεί την ονομασία του τόπου.
1. Pufcariu 47.
2. Βουλγαροελλ. Λεξ. 244·' Berneker 237' Miklosich 52.
3. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.
4. Georgacas-McDonald 215.
5. Berneker 220' Miklosich 49.
6. Miklosich, Stammbildungslehre 244.
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Ντραγκούσια, η ( zd dragûâa " Βιτσκ.- Πάπ.)
Περιοχή που βρίσκεται στο σύνορο Βιτσικού και Παπίγκου, ό
που υπάρχει πηγή που βγαίνει μέσα από σπηλιά.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. προσωπωνύμιο Dragué(a)(<
dragï> "αγαπητός" + κατάλ. -uä(a)"nß. επίσης τα σλαβ. προσώπων.
Goluä(a) < golï>

"γυμνός" + κατάλ. - uâa καθώς και τα Drag ή Dra

που είναι υποκορ. τύποι των Dragomir,Dragoslav
2
κτητ. καταλ. - Da (αρσ. -]u) .
go

και τη θηλ.

Ντρεστενίκο, το (stu dristiniku")
Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου σε υψόμετρο 950 μ.
και στην ΝΑ άκρη της περιοχής του. Ο κάτοικος dristinkbts, dristinkotsa

(= Ντρεστενικιώτης, Ντρεστενικιώτισσα).
3
Συμφωνά με τον Λαμπριοη το χωριό "κατωκήθη κατά παραοοσιν

υπό ποιμένων Αλβανών... Εκτός δε τούτου ουδέποτε ενταύθα ωμιλείτο η Βλάχικη γλώσσα, αλλ'ανέκαθεν, κατά παράδοσιν τετριμμένως η
Ελληνική μετά πολλών αλβανικών λέΕεων" και "...κείται εις κοιλά
δα και διασχίζεται προς τα κάτω μάλιστα υπό βαθέως λάκκου.".

4
Το χωριό μαρτυρείται με τον τύπο Τριστεάνικος από το 1319 .
5
Κατά τον Vasmer το τοπν. σχετίζεται με το νοτιοσλαβ. τοπν.

Trsstenikt . Και τα δύο ανάγονται στο αρχ. σλαβ.trtstB

"το καλά

μι"

και τη σλαβ. κατάλ. -ikï> που εκτός των άλλων χρήσεων είναι
7
και περιεκτική σε παράγωγα ουσ. που δηλώνουν δέντρα .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής με το παραπάνω τοπν. είναι από
τον ελληνόφωνο χώρο τα τοπν.: Τριστενίκου Μετόχιον (Θεσσ.), Δρεστενά (Φωκ.-Πάτρα), Τρεστενά (Αρκ.), Τρέστενικ
κα Μετόχιον (Χαλκιδ.), Τρεστενίτσα (Ζίχνη)

(Πέλλα), Τρεστενί-

και Τρέσταινα ,

1. Λαμψίδης 45,46'Iordan, Topon.romîn.166-167'Berneker

213.

2. Malingoudis,Studien 4-4,στο λ. Golusja.rta την χατάλ.-§β στα χυρια ονόματα
βλ. Ν.Draganti, Numele proprii cu suf.-§a, Cluj
3. Λαμκριδου, Αγαθοεργτίματα
4. Soustal

80-81.

273. 5. Vasmer 32, 54.

6. Mìklosich 364.
7. Miklosich, Stammbildungslehre 246.
8. Vasmer

98,115, 133, 159, 201, 213, 222.

9. Weigand 16.

1933, 21.
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από το σλαβόφωνο χώρο τα: σερβοκρ. Trstènîk , βουλγ. Trtstenik ,
2
το υδρων. Trsteniéka reka "παραπόταμος του Αξιού",από την Ιστρία
3
Tersteniko , από τη Ρουμανία: Trestenicul, Guva Trestiei, Tresti4
5
oara κλπ. και από την Αλβανία: flpecTeHHK-y .
Ντριάνοβο, το

(stu αΓίείηυνιι'Καμν. )

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχε χωριό. Οι κάτοικοι του, σύμ
φωνα με την παράδοση, επειδή είχε πέσει χολέρα, το εγκατέλειψαν
και εγκαταστάθηκαν στη θέση Παλιοκρανιά, απ'όπου για τον ίδιο λό
γο έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στο σημερινό χωριό Καμίνια. Η τοποθε
σία σήμερα είναι δασωμένη με βαλανιδιές και αρκετές κρανιές.
κατά τα μέσα του 19. α ι . το χωριό υπήρχε, αφού ο περιηγητής
pert

Ήδη
Isam-

αναφέρει "...δια των κοινοτήτων Δριανόβου...φθάνει τις (3

ώρες) εις Λιασκοβέτσι και εντεύθεν εις (1 ώρα) Φραγκάδες".
7
8
Τόσο ο Vasmer όσο και ο Γεωργακάς αποδίδουν το τοπν. στο
βουλγ. drënovo "τόπος με κρανιές" κι αυτό από το βουλγ. drën( <
σλαβ. dernü ) 3 , με τη
τη γνωστή τροπή του σλαβ. ë
σε ελλην. ια ,
11
και την κατάλ. -ovo
Το τοπν. συναντιέται στην Ελλάδα με τους τύπους: Ντριάνοβο,
12
το (Γραμμένο Ιωανν.)
, Ντριάνεβα, τα (Χουλιαραδες), Δριανοβον
(Ελασσώνα), Δρυάνοβον (Ανασελίτσα Κ ο ζ . ) , Δριάνιστα (Κατερίνη),

7
Ντριάνοβο

(Σέρρες) και Δρένοβα (Δράμα) , στη Βουλγαρία:Drjanovo

1. Vasmer 33.
2. Duridanov 82.
3. Popovid

145.

4. Iordan, Topon. romxm. 103.
5. Seliäcev

58, 248.

6. Αντ. Μηλιαράχη- Ém. Isampert,Οδοιπορικά Μακεδονυας,Ηπείρου και. Θεσσαλιίαε,
εν Αθήναις
7. Vasmer

1878

244 και 257.

32, 45, 99, 182, 204, 220, 225.

8. Γεωργαχά, Πελοπόννησος 399.
9. Miklosich 42.
10. Vasmer

269' Weigand

24" Malingoudis, Studien 136.

11. Miklosich, Stammbildungslehre
12. Μπε'ττη, Γραμμένο 691.

229.
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(συχνό) , στη Ρουμανία: Dranov, DranovaÇul, Drinova κλπ. , και στην
Αλβανία:Drjanova ,Δρένοβον (Κορυτσά) ,βνβΗΟΒΆ,ΙίρβΗΟΒκυ,Ά,ΙΙρβΗΟΒΟ,
flPHHOBO5.
Ντρόσκοτο, το (stu dróèkutu' Τσερν.)
Ονομασία υψώματος που η πλευρά του διασχίζεται από μεγάλο
λαγκάδι γεμάτο χαλίκια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ.α:τοζ9'Β (και μεσν.
βουλγ. drozgï.) "το πτηνό τσίχλα" και την κατάλ. -ota με την
οποία σχηματίζονται σλαβ. κύρια ονόματα. Με την παραπάνω κατάλ.
και με τις παραλλαγές της (-ota, -eta, -età) σχηματίζονται στα
σλαβ. επών. από ονόματα ζώων . 0 μεταπλασμός (από θηλ. σε ουδέ
τερο) προήλθε από το ότι ο τύπος *Drozgota θεωρήθηκε ως πληθ.
ουδετέρου με ενικό τον τύπο Ντρόσκοτο, το.
Ντρουβουφτσές, ot (sts druvuftsés" Κ.Σ.)
Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια, κοντά στη θέση Βουνιστές.
Πρόκειται ασφαλώς για σλαβ. σχηματισμό με τη γνωστή στους
Q

νοτιοσλάβους κατάλ. -(ov)Bce, -(ον)BCÌ με την οποία σχηματίζον
ται στην Ελλάδα τοπν. όπως Γκλαμπόφτσα, Δόφτσα, Μελάφτσα, Μοράφ9
,
10
τσα, Μπαλάφτσα, ΡαΙκόφτσα, Σνεφτσα κλπ. . Κατά τον Vasmer με
την κατάλ. αυτή σχηματίζονται εθνικά, όπως π.χ. Moravbci " ο
κάτοικος του Μοράβα" απ'όπου παράγει το τοπν. Μοράφτσα (Κιλκίς)
για το σχηματισμό του οποίου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη τοπν.
Morava στην περιοχή.
Z0NF

1. Mladenov
2.

3 (1927) 142.

l o r d a n , Τοροιι. romîn. 4 7 7 .

3 . Popovid

294.

4. Εθνολογ. Σταχ. 4.
5. SeliSöev

56, 60, 230, 233, 296, 297, 325.

6. Benreker

227' Vasmer, REW I 372.

7. Malingoudis, Studien ο'που τα κΰρια ονόματα Malota(ocA. 67), Osota (σελ. 79),
PBsotiäte

(σελ.95). Κατά τον Weigand

(σελ. 43) με την χατάλ. -ota

τίζονται αφηρημε'να ουσιαστικά'.
8. Popovic
9. Vasmer

6, 38.
215, 226, 207, 208, 221, 212, αντίστοιχα.

10. Vasmer 208.

σχημα
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Κατά τον ίδιο τρόπο το τοπν. του Ζαγορίου προέρχεται από το
εθνικό *Dr-&vov&ci το οποίο σχηματίζεται από το τοπν. *ΌτΈνΒί ( <
σλαβ. dri>va "το δέντρο, το ξύλο", αρχ. βουλγ. drtva , βουλγ. dtrvo
1
κλπ.) και την κατάλ. εθνικών -(ov)&ci. Η μετακίνηση του τόνου
στη λήγουσα του τοπν. μάλλον αναλογικά προς τον τόνο του γειτο
νικού τοπν. Βουνιστές.

Οβουσίνα, η (stn uvuSina" Δόλ.)
Ονομασία στρογγυλοκόρυφου υψώματος.
,

,

ο

Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τη σλαβ. ρίζα vys-"ψήλος"
και τη σλαβ. κατάλ. θηλ. γένους -&na (αρσ. -&η&), πβ. και τον
σλαβ. τύπο vyä&nb "αυτός που βρίσκεται ψηλά" , με τροπή του σλαβ.
y σε ελλ. ου, τροπή που εμφανίζεται στα παλιότερα σλαβ. δάνεια
4
της ελληνικής . Το αρχικό ο- πρέπει να προήλθε από τη συμπροφορά
5
της λ. με τη σλαβ. πρόθεση ο (και ob ή obo) "εις" η οποία νομί
στηκε θεματικό στοιχείο της λ. vys&na.
Ουλιανίκος, ο (stun ul'aniku* Βίτσ.)
Ονομασία τοποθεσίας πάνω από τη θέση Λεφτοκαρυά προς την
κατεύθυνση της θέσης Βαρκό.
Το τοπν. προέρχεται από το σερβοκρ. uj^anik (ή v^anik) "τό
πος όπου είναι εγκατεστημένες κυψέλες" κι αυτό από το σλαβ.ιιΐϊϊ
7
"κυψέλη" (πβ. βουλγ. ulej, σερβ. uljevi, πόλων, ulewnik κλπ.)
Q

και τη σλαβ. κατάλ. -ikï> .

1. Benreker 232.
2. Miklosich 398.
3. Sadnik-Aitzetmüller 163 και 335 ( αρυθμ. 1127).
4. Vasmer 276' Weigand 19.
5. Vasmer, REW II 236" Βουλγαροελλ. Λεξ. 700.
6. Popovid 538.
7. Miklosich 372, στο λ. ulij" για την προέλευση της λ. βλ. Vasmer REW III
181, στη λ. yJIgÖ.
8. Miklosich, Stammbildungslehre 246.
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Το τοπν. πρέπει μάλλον να θεωρηθεί σλαβικός σχηματισμός με
τη σλαβ. πρόθ. ρο "εις, προς" (με τροπή του σλαβ. ο σε ελλην.
2
3
α ) και το σλαβ. επίθ. pikü "κάθετος" , κατά παράλειψη του ουσ.
gora "βουνό". Πρέπει να υποθέσουμε ότι η ονομασία του βουνού προη
γήθηκε της ονομασίας του χωριού στο οποίο έδωσε το όνομα του.Προς
αυτή την κατεύθυνση μας οδηγεί: α) η σημασία των σλαβικών λέξεων
που συμφωνεί με τη διαμόρφωση του εδάφους της περιοχής, καθώς το
βουνό υψώνεται σχεδόν κατακόρυφα τόσο από το μέρος της χαράδρας
του Βίκου όσο και από το μέρος της χαράδρας του Αώου και β) αν
συνέβαινε το αντίθετο (δηλ. αν το όνομα του χωριού έδινε το όνο
μα στο βουνό ) τότε για την ονομασία του υψώματος θα χρησιμοποιόταν ένα παράγωγο επίθετο: π.χ. *Παπιγκινό (βουνό) κλπ. και όχι
Πάπιγκο.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής πρέπει να θεωρηθεί και το ορωνύμιο της Αλβανίας Maja e Papingut που βρίσκεται ΒΔ του Παπίγ4
ηου περίπου 31 χιλιομ. και ΝΑ της Πρεμετής περίπου 14 χιλιόμετρα .
Παρνέσι, το

(stu parnéë" Boß.)

Ονομασία συνοικίας του χωριού από το επών. της οικογένειας
Παρνέση που εξακολουθεί να υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Παρνέσης
με μεταπλασμό κατά το σχήμα:τ(ου) Παρνέσ(η) > Παρνέσ(ϊ), το. Το
επών. Παρνέσης προέρχεται μάλλον από το βουλγ. napHa (πβ. και β'
5
πρόσ. napHem ) "τσουρουφλίζω, καίω επιπόλαια" και τη σλαβ. κατάλ. -e&h, -eëa με την οποία σχηματίζονται ονόματα προσώπων, όπως Boleä, Boleäa, Öerneä, Mileä και ελλ. Μιλέσης κλπ. .
1. Miklosich 253.
2. Vasmer 267 xeÇ.'Weigand 13 ηεζ.' Malingoudis, Studien 134· κεξ.
3. Miklosich 246.
4. Soustal 226.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 824, 823 στο λ. napBaM.
6. Για την κατάλ. βλ. Vasmer 304 και Malingoudis, Studien 25, 28 και 68.
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Πετσιού, του

(st

pétsu" Δόλ. - Λεσν.)

Το τοπν. χαρακτηρίζει περιοχή όπου και ιδιοκτησία της οικογ.
Πετσιού (Δόλ.) και βρύση με την ευρύτερη περιοχή, που χτίστηκε
με έξοδα κάποιου Πετσιού (Δεσν.).
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πέτσιος κι αυτό από τον
βουλγ. χαϊδευτικό τύπο Ueno και Ileuo του βαψτ.ΠβΤΈιρ .
Πιλοτίτσα, η

(zd bilutitsa" Μακρ.)

Ονομασία υψώματος με χωράφια, όπου υπήρχαν μερικές καλύβες
και ένας μύλος.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στο σλαβ.
2
κύριο όνομα Pilota ( σλαβ. pilfc "το πουλί" + την κατάλ. -ota με
την οποία σχηματίζονται στα σλαβικά κύρια ονόματα από λέξεις που
σημαίνουν ζώα, όπως π.χ. Pbsota <p&si> "σκύλος", Osota < osa
3
4
"σφήκα" κλπ. ) και την καταλ. -ica . Η παράδοση δε διασώζει το
λόγο που προκάλεσε την ονομασία της περιοχής.
Πινάσοβα, τα

(sta pinâsova" Πέτρ.)

Τοποθεσία με χωράφια όπου καλλιεργούσαν σιτάρι και καλαμπό
κι .
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το σλαβ. κύριο όνο
μα *Pinasï> (<pt>na "ζεύω" και την κατάλ. -aä& ' πβ. επίσης και τα
σλαβ. επίσης κύρια ονόματα *Goraäb < gorëti "καίω", *Chotas& <
chotëti "εύχομαι" ) και την κτητική σλαβ. κατάλ. -ovo. Από τον
τύπο *Pinasovo σχηματίστηκε πληθ. Πινάσοβα αναλογικά προς τα
χωράφια, κτήματα κλπ.
1. Λαμψιδης 46.
2. Miklosich 246.
3. Malingoudis, Studien

79, 95.

4. Miklosich, Stammbildungslehre 293.
5. Miklosich 237.
6. Malingoudis, Studien

45, 48.
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(st piâot1" Λεσν. - Ντομπρ.)

Πισότη, του

Τοποθεσία με χωράφια και κτήματα στο σύνορο των κοινοτικών
περιοχών των χωριών Λεσινίτσα και Ντομπρίνοβο που ήταν ιδιοκτη
σία μιας οικογένειας από τις παλιότερες του χωριού

(Ντομπρ.)και

της οποίας οι τελευταίοι απόγονοι παραχώρησαν τα κτήματα τους
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πισιότης

κι αυτό προ

έρχεται από το σλαβ. κύριο όνομα Pbsçta (<pbsi> "σκύλος" + κατάλ.
-ota) . Βλ. και προηγούμενο τοπωνύμιο.
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής και τα τοπν. από την Πελοπόν
νησο: Πισαντίστης

(ο), Μπισιντίστε

(το), Πισεστίστες, Μπισοντί-

στης (ο) .
Πιστρίτσιος, ο (stum

bistritSu' Τσερν.)

Ονομασία λόφου γυμνού στην κορυφή, όπου παλιότερα, σύμφωνα
με την παράδοση,υπήρχε συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρχ. σλαβ. pbstrï> "χρωμα
τιστός, ποικιλόχρωμος"

και τη σλαβ. υποκορ. κατάλ.-iöjfc . Από τα
5
σλαβ. και το ρουμ. επιθ. pestriÇ, -a "ποικιλόχρωμος" και το αρομ.
pestru, -rä "ποικιλόχρωμος, παρδαλός" .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι τα κύρια ονόματα: Püstrakov,
Püstrjakov

(βουλγ.), Pestrik, Ρ β β ^ ί ^ ν , κ λ π . και τα τοπν. από τον

ελληνόφωνο χώρο το: Πιστράκοβο (Πελοπ.), από το σλαβόφωνο χώρο τα:
7
Pestriâino, Pestrikov κλπ. και από τη Ρουμανία τα: Pestra, PestriQ

Ça, PestriÇul, PistriÇa

κλπ. .

1. Malingoudis, Studien 95.
2. Malingoudis
3. Miklosich

ο.π.
271' Vasmer, REW

4-. Miklosich, Stammbildungslehre
5. DicÇicmar

II 348.
336.

RomÎT»-German 439.

6. Papahagi 969.
7. Malingoudis, Studien 96.
8. Iordan, Topon. romîn. 131, 343.
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Πλοσκάκος, ο

(stum

bluskâku' Bpaö.)

Ονομασία μικρότερου οροπεδίου σε αντιδιαστολή προς το Πλόσκο (βλ. επόμενο τοπν.).
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. ploskï> "πλατύς, επίπεδος"
και τη σλαβ. υποκορ. κατάλ. -aku (με την οποία ουσιαστικοποιούνται επίσης και επίθετα) .
Φυσικά δεν είναι απίθανος ο σχηματισμός του υποκοριστικού
τύπου στα ελληνικά με την προσθήκη της υποκορ. κατάλ. -άκος, αλ
λά προτιμήσαμε τη σλαβ. υποκορ. κατάλ. σε ένα τοπν. που είναι
σλαβικής ετυμολογικής αρχής.
Πλόσκος, ο (stum blósku" Βραδ.- Πάπ. - Τσεπ.)
Ονομασία αρκετά εκτεταμένου οροπεδίου στο σύνορο των κοινο
τικών περιοχών του Βραδέτου, του Παπίγκου και του Τσεπελόβου.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. ploskü "πλατύς, επίπεδος"
(πβ. και βουλγ. plosftk , σερβοκρ. plòsan, σλοβ. plôsk, ploska που
3
είναι τύποι συγγενικοί με το ελλην. τιλάζ και το αρχ. γερμ.flach) .
Βλ. και τοπν. Πλόσκενα, η (στα Ε.Σ.).
Πογδορά, η

ή

Πογδορές, οι (zd buYôurâ - sts puYôurés' Πάπ.)

Αρκετά εκτεταμένη περιοχή που εκαλλιεργείτο μέχρι τα τελευ
ταία χρόνια,ΝΔ του Μικρού Παπίγκου στους πρόποδες του Κούπου, ό
που, σύμφωνα με την παράδοση,υπήρχε χωριό.
Το τοπν., σύμφωνα με τον Vasmer,προέρχεται από το σλαβ.Podï>go4
rbje απ'όπου το σερβοκρ. και σλοβ. τοπν. Podgora και το βουλγ.
5
προσηγ. noflropHe "οι πρόποδες, το ριζοβούνι, τα ρίζα" με αντι
μετάθεση των φθόγγων δ και γ.
1.
2.
3.
4.
5.

Μηνά, Μεγέθυνση 72 καυ σημ. 2' Miklosich, Stammbildungslehre 240.
Miklosich 251.
Vasmer, REW II 374, στη λ. nnOCKHH.
Vasmer 47, 64, 149, 157.
Βουλγαροελλ. Λεξ. 876.
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0 Malingoudis όμως εκφράζει την άποψη ότ,ι στο τοπν. μπορεί
να υπάρχει, μια ελλην. σύνθεση από το ουσ. πόδι (και ποδο- στη σύν
θεση) και το ελλην. δάνειο γορά (<σλαβ. gora) . ο τύπος σε πληθυν
τικό αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ.
Πβ. και από τον ελληνόφωνο χώρο τα τοπν. Πογδορά και Πογδόριανη (Ιωάνν.), Ποδογόρα (Πρέβ.), Ποδογορά (Τριφ.- Ελευσίνα) και
2
Ποδογόριανη (Καβάλα) .
Πολίτσα, η ( zd bulitsa* Λ.- Φλ.)
Ονομασία μικρών και χαμηλών επίπεδων επιφανειών (Δ.)* τοπο
θεσία κάτω από τη θέση Χουχλαστή με αναβρυστικά νερά.
Το τοπν. προέρχεται από τον σλαβ. γεωγραφικό όρο polica "χα3
μηλή, ομαλή πεδιάδα" και αυτός από το σλαβ. polje "λιβάδι, πεδιά
δα" και τη σλαβ. υποκορ. κατάλ. -ica.
Πβ. και σερβοκρ. προσηγ. polica "μικρή πεδιάδα" και τοπν.
4
Polica στη Δαλματία .
0 τρόπος εκφοράς του ζαγορήσιου τοπν. αποκλείει τον χαρακτη
ρισμό του ως κυριών, και την απόδοση του στο επών. Πουλίτσας (τό
τε η εκφορά θα ήταν st pulita) . Η μορφολογία εξάλλου του εδά,φους
κάνει απίθανη τη συσχέτιση του με τα Ηπειρωτ. μπουλ'ίτσα, η " μι
κρό, κτιστό στον τοίχο ντουλαπάκι", και πουλίτσα, η "σανίδα, εί
δος ραφιού" (πβ. και τα ίδιας ετυμολογ. αρχής αλβ. policë-a" η
7
ft
9
εταζέρα" , αρομ. pulita "σανίδα" και ρουμ. polita "η εταζέρα" .
Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποδοθούν στο σλαβ. polica "σανίδα,
θριγκός" (< σλαβ. pola)
1. Malingoudis, Studien 45 στο λ. Gora.
2. Vasmer 47,64,149,157.
3. Malingoudis, Studien 87.
4. Popovid 161.
5. Βλ. Georgakas, Beiträge I 370-371.
6. Μπο'γκας 1 256, 314 και 2 156.
7. Χριστοφοριδης 277.
8. Papahagi 1026.
9. Κοτολοΰλης 384.
10. Miklosich 255, στο λ. pola 1.
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Πολιτσιές, ot (sts pultSés* Μπ.-Ντρ.)
Επίπεδη τοποθεσία με χωράφια κοντά στη θέση Ζλάροβο (Μπ.)'
ονομασία τοποθεσίας με σιάδια επάνω σε ύψωμα (Ντρ.).
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. poljcé (<σλαβ. *poljbce
polje"XLßaöL, οροπέδιο" + υποκορ. κατάλ. ουδέτ. γένους -bee) .
2
Πβ. και τοπν. Πολ(ι)τσά, η (Κωστήτσι Κατσανοχωρίων) , Πολ3
τσές, οι "τοποθεσία με αγρούς και θάμνους" (Φορτώσι Κατσανοχ.) .
4
Η λ. μαρτυρείται ως τοπν. από το 1380 .
Πορτάραβα, η

(zd burtârava' A.M.)

Τοποθεσία στον ποταμό Βοϊδομάτη του οποίου οι όχθες είναι
σχεδόν κατακόρυφες. Στο σημείο αυτό υπάρχει στενό μονοπάτι λα
ξευμένο στο βράχο.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. poruta "η πύλη, η
5
6
πόρτα" και την καταλ. -ara
> *porutara + την επιθετ. καταλ.
7
-ava (αρσ. -avs) .
Πρίζοτα, η

(sn brizuta"

Μακρ.)

Τοποθεσία προφυλαγμένη από το βοριά που παλιότερα υπήρχαν
χωράφια όπου καλλιεργούσαν κριθάρι και σιτάρι. Σήμερα ο τόπος
έχει δασωθεί.
Το τοπν. μάλλον είναι κυριών, από το σλαβ. κύριο όνομα
*Prizota < σλαβ. priz "παρδαλός, ποικιλόχρωμος" + κατάλ. -ota
( <-Qta) με την οποία σχηματίζονται κύρια ονόματα (πβ. και τα
σλαβ. κύρια ονόματα Lbstçta ( <lbstb "η πονηριά"), Malota (< malï>

1. Malingoudis, Studien 87,
2. Λαζάνη, Κατσανοχ. II

261.

3. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι

1063.

μ. Soustal

στο λ. Poljce-

21+0.

5. Miklosich

260.

6. Miklosich, Stammbildungslehre 88.
7. Vasmer

303 ' Miklosich, Stammbildungslehre

8. Miklosich

264-.

220

κεξ.
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"μικρός κλπ.

και τα ταυτοσημία Λιάρος, Παρδαλός

κλπ. .

Προβοδινός, ο (stum bruvuonó" Νεγ.) - Προβαντινός, ο
bruvadnó* Τσεπ.)

(stum

Ονομασία μεγάλου δάσους που είναι συνέχεια του δάσους του
Κοζιακού. Πρόκειται για το ίδιο τοπν. με διαφορετική εκφορά στα
δύο χωριά.
3
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. provodt "η διάβαση" (<ρ.
4
5
npOBOflHTH "οδηγώ διά μέσου" και τη σλαβ. κατάλ. -Éni, , με λό
γιο εξελληνισμό του d σε ö (Νεγ.) και με παρετυμολογική επίδρα
ση της λ. πρόβατο (Τσεπ.). Ίσως και το ελλην. προβοδώ "κατευοδώνω" να έχει την αρχή του στο σλαβ. p. provoditi .
Πρόπαση, η (sn própaè' Βιτσκ.)
Ονομασία φυσικού χάσματος κάτω από το δρόμο Αρτσίστας—Βιτσικού, στο ύφος της εκκλησιάς του Άι-Γιάννη, με άνοιγμα διαμέτρου
1-1,5 μ. και βάθος άγνωστο. Ρίχνοντας κανείς πέτρες από το στό
μιο του ακούει τα κτυπήματα της στα τοιχώματα του έως ότου χάνον
ται .
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. p. propasti "πέφτω,
κατακρημνίζομαι" και ιδιαίτερα με τον γεωγραφικό όρο που είναι
γνωστός στα σερβοκρ. με το θηλυκό ουσ. propad "η σχισμή, ο κρη
μνός", λ. που στις άλλες σλαβικές γλώσσες εμφανίζεται με τον
7
τύπο propast "το ίδιο" . Από τον τύπο propast με αποβολή του τε
λικού -t στα ελληνικά (δεν είναι δυνατή απόληξη ελλην. λ.σε t ) ,
με διατήρηση του θηλ. γένους και προσθήκη του χαρακτηριστικού
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malingoudis, Studien 66, 67, 79, 95.
ΟΤΕ Αθ.
Weigand 14.
Meyer NS II 87.
Malingoudis, Studien 157.
Ανδριώτη, Ετϋμ. Λεξ., στο ρ. προβοδώ.
Malingoudis, Studien 90' Sadnik-Aitzetmüller 108, 280 (αριθμ. 632)' Miklosich 264, στο λ. pro-, ο'που καυ λ. propastB.
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για το θηλ. γένος των ελλην. ουσ. -η προήλθε το τοπν. Πρόπαση.
Πβ. και τα ίδιας ετυμολ. αρχής τοπν. από τον ελλην. χώρο;
Πρόπαντη (4 Φορές) , Πρόπαντπς (Πελοπ.) και. Προπάντου "χωριό
στη Μαγνησία" και από τη Βουλγαρία τα: Propada, Propadeto και
2
Propado
(zd

Ράγια, η

râY'a' Ντομπρ,)

Σχετικά ομαλή έκταση με εύφορο έδαφος και πλούσια νερά.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. pati (γεν. pan) "ο
παράδεισος" (πβ. αρχ. βουλγ! raJB^ βουλγ. raj σερβοκρ. räj(γεν.
râja), ρωσ. paß κλπ.) 3 . Από τα αρχ. βουλγ. η λ. και στα αρομ. με
τον τύπο raiu "το ίδιο"4.
Πβ. και το ταυτόσημο μεσν. ελλην. τοπν. Παραδείσι "κηπευόμενο μέρος με πολλά νερά" (<παράδεισος "λοχμώδες, κατάφυτον μέρος" όπως και το επών. Ράιος.
(zd

Ραδόβολη, η

raôovul" Πάπ.)

Ονομασία της ΒΔ πλευράς του υψώματος της Αστράκας απ'όπου
περνάει το μονοπάτι που οδηγεί προς τη Δρακόλιμνη, τη Γκαμήλα
και το Τσεπέλοβο.
Κατά τον Vasmer το τοπν. προέρχεται πιθανώς από σλαβ. κύ
ριο όνομα. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει το σλαβ. κύριο όνομα
Radobori> και το επίθ. *Radoborjï> με ανομοιωτική τροπή στα ελ~
λην. του r-r σε r-1.
(st

Ράικου, του

râiku* Τσεπ.)

Ενν. το πριόνι. Τοποθεσία όπου κάποιος Ράικος είχε εγκα
ταστάσεις νεροπρίονου.
1. Georgacas-McDonald
2. Zaimov

113.
272, στο λ. vaj

3. Miklosich
4. Papahagi

1038.

5. Θωμοπούλου, Κέω£
6. Vasmer

239.

48.

130.

1' Vasmer, REW II

486.
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Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Ράικος το οποίο προέρ
χεται από το σλαβ. κύριο όνομα. Rajko. Το σλαβ. Rajko θα μπορούσε
να προέλθει από τον τύπο *Rad-bko αφού είναι γνωστή στα σερβοκρ.
και στα βουλγ. η τροπή οοοντ. + Bko > jko,aÀÀa επειδή το κύριο
όνομα συναντιέται τόσο στα ανατολικά όσο και στα δυτικά σλαβικά
είναι πιθανότερη η προέλευση του από το σλαβ. raj "ο παράδεισος" .
Πβ. και τοπν. Ράικος, το Ράικο, του Ράικου (Πελοπ.)
2
κο "όνομα χωριού" (Ιωανν.) .

και Ράι-

Ράντινα, η (st rädina' Πάπ.)
Ονομασία μακρόστενης περιοχής με βοσκότοπο πάνω από τη θέση
Κούπος.
Το τοπν. είναι μάλλον κυριών, και προέρχεται από ένα σλαβ.
κύριο όνομα που πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. radï> "χαρούμενος,
3
4
5
εύχαρις" (πβ. επών. Ράντος και Ράδος και τα σλαβ. Radesa,RadOmirï>, Rado-slavî> κλπ. ) και την κατάλ. -ina(apo. -ini») ή -Ena
(αρσ.- &nï>) αφού είναι γνωστό πως τα σλαβ. i και h αποδίδονται
με ι στα ελληνικά. Πβ. και σχηματισμούς βουλγ. κυρίων ονομάτων
7
σε -ΗΗ:ΟρΛΗΗ, floSpHH, BeceJlHH κλπ. .
Ράντοβανι, το (stu radovân' Ντ.)
Με το τοπν. ονομάζεται η περιοχή απ'όπου περνάει ο δρόμος α
πό το συνοικισμό Καρυές προς τον Κάμπο της Ντοβράς.
ο

Το τοπν. μνημονεύει ο Λαμπρίδης ο οποίος αναφέρει: "το προϋ
πάρχον τούτο χωρίον (δηλ. η Ντοβρά) μετά την διάλυσιν του.,.Ραντοβάνη (τόπου χαρίεντος)...".
1. Malingoudis, Studien 96.
2. Λεξ. ΔΚΟΕ 130.
3. Miklosich

272' Vasmer, REW II 481, στο λ. p3fl.

4. Georgacas-McDonald 241.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Malingoudis, Studien 96.
7. Λαμψίδης 45.
8. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 51.
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Σύμφωνα με τον Vasmer το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. ε
πί θ. *radovanjB KL αυτό από το κύριο όνομα PanoBaH (<paflBaM ce
2
"χαίρομαι" ).
Το τοπν. συχνότατο στα σερβοκρ. με τους τύπους Radovanije,
ο

Radovan, Radovanci' πβ. επίσης και το ρουμ.0ΐιηρϊ3 Radovanului
Ράσιανη, η

.

(st raäan' Ντομπρ.)

Τοποθεσία με αμπέλια και χωράφια, όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, υπήρχε παλιός συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί σλαβ. σχηματισμός με τη σλαβ. καταλ. -ani η -jam με την οποία σχηματίζονται εθνικά ονόματα 4 και
να σχετιστεί με τα σλαβ. rasü "όνομα περιοχής του σερβ. βασιλεί5
ου, το σημερινό Novi Pazar" ή το υδρων. Raéa (κροατ.) "όνομα
• ,.6
του ποταμού Arsia
Ρεγκουζίνα, η

(st riguzina' Δεμ.)

Ονομασία πηγής και της ευρύτερης περιοχής με υγρό έδαφος ό
που ευδοκιμούν υδροχαρή φυτά, γνωστά στο χωριό με το όνομα pouyκόζια.
7
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. rogozina "η ψάθα, ο τάπης"
κι αυτό από το σλαβ. rogozü "ο πάπυρος" και τη σλαβ. κατάλ.-bna
με τροπή του σλαβ. ο σε ελλην. ε τροπή που πραγματοποιείται ό.8
ταν το ο είναι άτονο και κοντά σε υγρά .
Από τα παραπάνω σλαβ. η λ. ως προσηγ. στα ρουμ. rogojinä "η

1. Vasmer

48, 175'

2. Λαμψύδης

Popovic

162.

4-"+.

3. Iordan, Topon. romîn. 22.
4. Stadtmüller, Προβλήματα 160' Vasmer
5. Miklosich
6. Popovic

273.

65, 152.

7. Miklosich
8. Vasmer

302.

280.

238-239, 268' Malingoudis, Studien 126.
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ψάθα" , αρομ. rugoz, rugoçu, arugofu και arugoZ και το Ηπειρωτ.
ρουγκόζου, το "είδος φυτού της λίμνης με το οποίο κατασκευάζουν
τις καλές, τις στερεές ψάθες" .
Πβ. από τον ελληνόφωνο χώρο τα τοπν.: Ρεούζι και Ρεγούζι
(Εύβ.), Ρεγκόζενα (Δάκων.) και από το σλαβόφωνο τα: Rogozen, Rogozina (βουλγ.), Rogoza (σλοβ.), Rogoznica, Rogoza (σερβοκρ.),
4
Rogozno . Βλ. και στο τοπν. Ρογκόζι, το (στα Ε.Σ.).
Ρζιάνα, η

(st räana" Δεμ.)

Δασωμένη σήμερα περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια στα
οποία καλλιεργούσαν βρίζα.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. ruzï (ΓΪ>ΖΒ) "η βρίζα" και
την κατάλ. -ënï>. Το τοπν. διατηρεί τον τονισμό της σλαβικής.
Ριζιανά, τα

(st

arzanâ)

Ονομασία αρκετά εκτεταμένου οροπεδίου που τμήματα του ανή
κουν στα χωριά: Μπάγια, Νεγάδες, Φραγκάδες, Στολο^ό, Καλοτά, Μανασή και Τζοντίλα. Μέσα στη μεγάλη αυτή έκταση υπάρχουν ονομα
σίες επιμέρους τμημάτων ανάλογα με τη θέση των Ριζιανών ως προς
τα παραπάνω χωριά. Έτσι έχουμε: Πάνω Ριζιανά, Κάτω Ριζιανά (Τζ.)
Εκείθε Ριζιανά (Νεγ.) κλπ.
Το τοπν. αναφέρει ήδη ο Λαμπρίδης , ο οποίος το ερμηνεύει
ως "περιοχή εν η ακμάζει η σίκαλις", ενώ πρέπει να θεωρηθεί α7
πίθανη η συσχέτιση του με το ελλ. ουσ. ρίζα, η .

1. Κοτολουλης 426.
2. Papahagi 1045, 1043, 214.
3.
4.
5.
6.
7.

Μπόγκαε 1 328.
Vasmer 112, 172.
Βλ. στο επόμενο τοπν.
Λαμκριδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 34.
Zaimov -Θαβώρηε 38.
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Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από τ ο σ λ α β . r u è i
β ο υ λ γ . x"bi,

σερβοκρ. χ&ί,

(rï>2&) "η β ρ ί ζ α " ( π β .

σ λ ο β . Γβ&,ρωσ. rk£& α π ' ό π ο υ και ρωσ.

ε π ί θ . r-h&an-b " β ρ ί ζ ι ν ο ς " και τ α δημώδη ap-KaHÓib, opHcaHOï» κ λ π . )
2
3
και τη σλαβ. ε π ι θ ε τ . κατάλ.-ëivb
(-Jan's) . Κατά τον Weigand
η μ ε τ α τ ό π ι σ η του τόνου από επίδραση ελληνικών παραδειγμάτων σε
- ι α ν ό ς , ενώ το α ρ χ ι κ ό α μάλλον αποτέλεσμα της συμπροφοράς με το
άρθρο τα στα ε λ λ η ν ι κ ά .
Ροβέτσι, το (stu r u v é t s '

Δεμ.)

Ονομασία μ ι κ ρ ο ύ κάμπου με βρύση από το νερό τ η ς ο π ο ί α ς σ χ η 
ματίζεται

ρυάκι.

Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το σ λ α β . r o v s "όρυγμα, xdcppoQ, ο χ ε 5
τ ό ς " και την υποκορ. κ α τ ά λ . - e c (<-&c&) .
4

Της ί δ ι α ς ε τ υ μ ο λ ο γ ι κ ή ς αρχής ε ί ν α ι και τ α τ ο π ν . Ποροβός (<
ρο-+ rovE)

από την Π ε λ ο π . , Ζαραβίνα

(<Zarov&na) στην

Ή π ε ι ρ ο και

Ποροβίτσα στην Αχαΐα .
Ρογκοβό, τ ο
(stu
ruguvó" Πάπ.- Τσεπ.)
Περιοχή με κήπους και πολλά ν ε ρ ά Β του Παπίγκου ( Π ά π . ) ' τ ο 
π ο θ ε σ ί α στο χ ε ί λ ο ς

της χαράδρας του Β ί κ ο υ , όπου ε ί ν α ι

κ α ι τ ο μοναστήρι του
Κατά τον Vasmer

7

χτισμένο

Άι-Γιάννη.
τ ο τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το σλαβ. rogî> " τ ο

κ έ ρ α ς " , ο ο π ο ί ο ς π α ρ α τ η ρ ε ί ό τ ι σ χ ε τ ι κ ά τοπωνύμια δ ε ν αναφέρονται
από τον ν ο τ ι ο σ λ α β ι κ ό , αλλά από τον δ υ τ ι κ ο σ λ α β ι κ ό χώρο.

ι. Miklosich

285' Vasmer, REW I I

529

στο λ. poHCb.

2. Weigand

41' Malingoudis, Studien 128, στο λ.

3 . Weigand

ο'. ι.

4. Miklosich
5. Vasmer

285,

Άλλη ε 

Suljanica.

στο λ. ry- ' Malingoudis, Studien 98.

305' Weigand

41.

6. Malingoudis, Studien 98, dit ου αναφέρονται και τοπν. aid σλαβόφωνες
7. Vasmer

49.

ιερυοχές.
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τυμολογία προτείνει ο Pavlovid , ο οποίος σχετίζει το τοπν. με
το αρομ. aruga (<λατ. ruga) "στενωπός που οδηγεί τα πρόβατα στη
μάντρα" συσχέτιση η οποία προϋποθέτει παραγωγική δύναμη της σλαβ.
κατάλ. -ovo στα αρομούνικα.
Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για σλαβικό επιθετικό σχηματισμό
2
απο το σλαβ. rogï> και την επιθετ. καταλ. -ovo . Η λ. rogï> δεν χρη
σιμοποιείται εδώ με τη σημασία "κέρας", αλλά ως γεωγραφικός όρος
3
με τη σημασία "γλώσσα, λωρίδα γης" , ταυτόσημο με την Ηπειρωτ.λέ
ξη ζωνάρι. Πβ. επίσης από το Μαυροβούνι τα τοπν. Rugovo, Rugovo
Klisura κ αι Rugova , τα σερβ. Rogova, Rogovo και το ρουμ. Rogova .
Ροϊνίκος, ο

(stu

ruiniku" Αρτσ.)

Άλλη ονομασία του υψώματος της Γκραμπάλας και ιδιαίτερα της
πλευράς που υψώνεται πάνω από το χωριό Αρτσίστα. Η φωνητική ομοιότητα του τοπν. με το βυζαντ. τοπν. Ρεύνικον (άλλη ονομασία του
τοπν. Καστράκι) συνετέλεσε ώστε τα δύο τοπν. να συγχέονται από
τους χωριανούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των χωριανών υπήρχε πη
γάδι στη θέση και ιδιαίτερα κοντά στο τοπν. Χωράφι του Μπέλου.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. rovtnikt "το φρέαρ" (<σλαβ.
7
8
rovB "τάφρος, όρυγμα" + υποκορ. κατάλ, -ikï> ) με αποβολή στα ελ
ληνικά του μεσοφωνηεντικού ν.
9
Πβ. και τοπν. Ροβεννικον, το,σερβοκρ. Rovnice , τα πολ. υδρων.
Rawa ., Rawka , Rawica , Rawe και τα ρωσ. Rova, Rava
1. Milivoj

Pavlovid, "Miscellanea etymologica balkanica." BALKANICA 111(1972)527.

2. Malingoudis, Studien 26, 153' Weigand
3. Vasmer, REW

II

526' Miklosich

280.

4. Pavlovid , ό . π .
5. Iordan, Topon. romîn. 480.
6. Soustal

250.

7. Miklosich

285, στο λ.

ry-

8. Vasmer

304" Μήνα, Μεγέθυνση

9. Vasmer

107.

10. Duridanov

261.

72.

43.
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Ρουτέτσια, τα ( sta rutétâa" Βι'τσ.)
Ανώμαλη έκταση στη θέση Βουνό, όπου υπήρχαν χωράφια, δέντρα
και μεγάλοι ογκόλιθοι.
Το τοπν. πρέπει να συνδεθεί με το σλαβ.rttb "η εξέχουσα ά
κρη, το ρύγχος" (πβ. βουλγ. r£t "μικρό ύψωμα", σερβοκρ. ft "η
κορυφή βουνού",
αρχ. ρωσ. r£tï> "η κορυφή, το ράμφος" κλπ.) και
2
την επίσης σλαβ. κατάλ. -ec (- B O B ) .
Πβ. και τα σλαβ. τοπν. Rat (σερβοκρ.), Rata, Ratta (βουλγ.)
3
ι
κλπ. .
Σαντίκο, το

(stu sadiku" Δεμ.- Δρ.)

Ονομασία μύλου και της γύρο περιοχής (Δεμ.)' τοποθεσία όπου
υπήρχε ένα αμπέλι (Δρ.).
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ.Sadι> "ο κήπος, το αμπέ4
λι" (η δεύτερη σημασία στις νοτιοσλαβικές γλώσσες) και τη σλαβ.
υποκορ. καταλ. -ik& 5.
Σελά, τα (sta s ila' Πάπ.)
Μεγάλη καλλιεργήσιμη έκταση από τη θέση Άγιος Νικόλαος μέ
χρι τη θέση Τσέκνεβος.
Ο τρόπος εκφοράς και το γένος του τοπν. δεν επιτρέπουν την
ετυμολόγησή του από το επών. Σελάς (<επαγγελμ. σελάς "αυτός που
κατασκευάζει σέλες") ή από το περιεκτικό *σελάς (<ουσ. σέλα, η +
περιεκτ. κατάλ. -άς), δηλ. "τόπος με πολλές ράχες, σελώματα".Στις
παραπάνω περιπτώσεις η εκφορά του τοπν. θα ήταν st silâ και όχι
sta silà .

1. Miklosich

285' Vasmer, REW II 539' Malingoudis, Studien

2. Vasmer

305' Weigand

3. Vasmer

REW II 539' Malingoudis, ο'.π.

98.

4-1.

4-. Malingoudis, Studien 98' Miklosich

290, στο λ. sed (IV)' Vasmer, REW

II

567,λ. cafl
5. Miklosich, Stammbildungslehre 2M-6' για τις άλλες χρήσεις της κατάλ. (3λ. Ma
lingoudis, Studien

56, λ.

Kosmenik.
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Γι'αυτό πιστεύουμε πως το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στον
πληθ. cejiä. του βουλγ. ουσ. ceJlO "το χωριό" (πβ. και αρχ. βουλγ.
1
2
selo "η σκηνή// ο αγρός") , άγνωστο για ποια αιτία .
Σέλτσενα, τα

(sta séltëina' Καμν.)

Τοποθεσία με λιβάδια, όπου παλιότερα υπήρχε συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. selo "αγρόκτημα,
3
χωριό" και την υποκορ. κατάλ. -bee απ'όπου ο τύπος sel&ce , δηλ.
4
selica "χωριουδάκι" και τη σλαβ. επιθετ. (και τοπωνυμική) κατάλ.
-&na με τροπή του σλαβ. b σε ελλην. e .
Πβ. και τα ίδιας ετυμολογικής αρχής τοπν.: Σέλτση (Πωγώνι)
7
που ερμηνεύεται απο τον Λαμπριδη ως "χωριδιον", Άη-Νικόλα Σέλιτσα, Σέλιτσα, Σελινίτσα (Μεσσηνία), Σελίτσανη (Λάρισα), Σελίτσα (Λακωνία) και από το σλαβόφωνο χώρο: το σλοβ. Selcani , τσεχ.
ο

Sedlöany,

το βουλγ. Selce κλπ. .

Σιλάτος, ο (stu

silätu" Καπ.)

Ονομασία ορμητικού ποταμού.
Το τοπν. δε θα μπορούσε να αποδοθεί στο λατ. sella και τη
λατ. επιθετ. κατάλ. - atus, αφού η σημασία της λατ. λέξης δε θα
μπορούσε να χρησιμεύσει για την ονομασία ενός ποταμού.
Γι'αυτό νομίζουμε ότι το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το
1. Βουλγαροελλ. Λεζ. 1221 · Vasmer, KEW II 606.
2. Τα τοπν. Σελλά

τα οποία αναφέρει ο VasmerCS1!·, 138, 149) δεν μπορεί να δια-

κρι,βωθεί αν σχηματίζονται απο' τα ελλην. Σελάς τί σελάς

η αν πρε'πει να αποδο

θούν στο βουλγ. cejia.
3. Βλ. τοπν. Σελιο, το

(στα Ε.Σ.)

ι+. Malingoudis, Studien 99.
5. Vasmer
6. Weigand

306' Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -ενα.
17 ' Malingoudis, Studien 66.

7. Ιω. Λαμπρίδου, Ηπειρωτ. ^teλετηματα, Πογωνίακά, εν Αθ.
8. Malingoudis, Studien

99' Duridanov 217.

1889 11.
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σλαβ. CHJia "η δύναμη, η ορμή" (τιβ. και αρχ. βουλγ., βουλγ. Sila
σερβ. Sila κλπ.) και τη σλαβ. κατάλ. -atï> (πιθανώς από τη λατ.
- atus) με την οποία δηλώνεται αυτός που έχει ό,τι δηλώνεται α2

u

πο το θέμα της λ. . Η λ. ως προσηγ. και στα αρομ. sila (πληθ.βϊ3
le) "η ορμή, η βία" .
Σινίτσι, το ( stu snips' Καπ.)
Ονομασία μεγάλης και βαθιάς οβίρας (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.)στον
Ξεροπόταμο που έχει πάντοτε νερό. Με το ίδιο όνομα είναι γνωστή
και η γύρο περιοχή.
4
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. sinB "ο κυανούς" και
5
την κατάλ. - Beb . Η ονομασία απο το γαλαζοπράσινο χρώμα της ο
βίρας. Πβ. επίσης και τα παράγωγα sinbeb "ο δαίμων" και ρωσ.εϊnecï> "ο διάβολος" , όπως και τα τοπν. Σίνια, Σίνιες (Πελοπόνν.),
και από το σλαβόφωνο χώρο τα: Sinia brjag, Sinia vir, Sinite Κα
ν
mane, Sin]a Glava
κλπ. .
Σίρα, η

(st sira* Πέτρ.)

Ονομασία λαγκαδιού με μια μικρή πηγή.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. θηλ. επίθ. syra, apa.syrB
ο

(πβ. syra palica) "υγρός" κατά παράλειψη των ουσ. Πο*ϊΒβ "έδα
φος", 3βΜΛΗ "γη" κλπ.
Πβ. και τα τοπν. Sira "ονομασία παραποτάμου του Α£ιού", Sy1. Miklosich

296, στο λ. si-2 ' Vasmer, REW II

624.
W

2. Miklosich, Stammbildungslehre 182 κεξ.*Weigand
3. Papahagi

1084.

4. Vasmer, REW
5. Vasmer

Kiparsky

II

626' Malingoudis, Studien

100.

305.

6. Miklosich

295, στο λ.

si-1' Vasmer, REW

7. Malingoudis, Studien, 100.
8. Miklosich

335, λ.

syrü 1.

II

626, λ. CHHeu.

192.

- 699 -

ree

"παραπόταμος του Δνειπέρου", Sirava "ποταμός της περιοχής

Radovié" και Cypâ συχνότατα υδρωνύμια στη Ρωσία .
Σιρόκο, το (stu sirâku' Αρτσ.)
Περιοχή με χωράφια στις πλαγιές υψώματος με πολλές πέτρες.
2
Κατά τον Vasmer τα. τοπν. Συράκον και Σίρακον (Ήπειρος Αττική) προέρχονται από το σλαβ. Sirakï> "πλατύς, φαρδύς". Ορθό
τερη όμως πρέπει να θεωρηθεί η ερμηνεία του Malingoudis ο οποίος
συνάπτει τα τοπν. με το φωνητικά πλησιέστερο προς αυτά σλαβ. siraki) "φτωχός, ορφανός" , λ. που, όπως και η ταυτόσημη ελληνική
ορφανός,είναι συχνή στην ελλην. τοπωνυμολογία, τόσο απλή όσο
4
και συνθέτη . Η υπόθεση πως δεν πρόκειται για μια κατευθείαν ο
νοματοθεσία των Σλάβων, αλλ'ότι τα τοπν. αυτά δόθηκαν από Αλβα
νούς, άποψη που είχε διατυπώσει και ο Σπ. Λάμπρος , ενισχύεται
από το γεγονός ότι τόσο η Ήπειρος όσο και η Αττική υπήρξαν π ε 
ριοχές που είχαν δεχθεί εγκαταστάσεις Αλβανών .
7
Η λ. και ως επών. (πβ. Ιωάννης Συρράκος στον Αραβαντινό ) ,
επών. που, κατά τη γνώμη μας, κακώς κατατάσσεται στα επών. που
Ο

προέρχονται από την "Εργατική και συντεχνιακή ζωή" . Πβ. και το
û

τοπν. Kroj

äirakut "η πηγή του Σιράκου" (Πελοπόνν.) .

Σίτσινα, η

(st sitsina* Πέτρ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν αρ
χικά το χωριό Πέτρα. Στο κέντρο της ευρύτερης αυτής περιοχής υ-

1. Duridanov
2. Vasmer

218" Vasmer, REW III 47-48.

53, 122.

3. Miklosich

296, λ. siru' Malingoudis, Studien

4. Λεξ. ΔΚΟΕ

110, 270.

110, σημ. 24.

5. Λάμπρου, Αττυκή 191.
6. Malingoudis, ο. π.
7. Αραβαντινου, Χρονογραφία Β

163-164.

8. Τριανταφυλλίδης 48.
9. Georgacas-McDonald

317' Georgacas, Place and other names, ZfB

3 90-91.
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πάρχει τοποθεσία γνωστή με το όνομα Παλιοχώρι.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. situ "το βούρλο" (πβ. εκ2
κλ. σλαβ. sitije , σερβοκρ. sita κλπ.) και την κατάλ. - ina με
την οποία σχηματίζονται προσηγορικά που δηλώνουν τον τόπο όπου
3
υπάρχει ένα φυτό . Η τροπή του t σε ts μάλλον στα ελληνικά σύμ
φωνα με τα βάτινο-βάτσινο, βυτίον-βουτσί κλπ. (μαλάκωμα του t
πριν από i).
Πβ. και τα τοπν. Σιτίστα < σλαβ. Sitisöe (Αιτωλοακαρν.), Σίταινα < σλαβ. SitBna (Αρκαο.), Σίτοβον < σλαβ. Sitovo (Κοζάνη) .
Σλίβα, η

(st

§ii v a · Δολ.- Λεσν.- Λιασκ.)

Χορτολίβαδα με καρυδιές, κορομηλιές και δαμασκηνιές (Δόλ.)'
ύψωμα με δάσος από πουρνάρι και οξιά και με βοσκοτόπια (Λεσν.)
χωράφια με λιγοστές κορομηλιές (Λιασκ.).
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το σλαβ. CJiriBa
"το δαμάσκηνο" και "η δαμασκηνιά", λ. η οποία αρχικά σήμαινε το
χρώμα του δαμάσκηνου. Η λ. είναι συγγενική με τα λατ. *livos, liveo, -ere "είμαι πελιδνός"5.
Πβ. και τα ίδιας ετυμολογ. αρχής τοπν. Σιλίβα, η και Σιλιβγιά (Κόνιτσα) , Σκλήβαινον < σλοβ. Slivbno (Τρικ.), Σκλιβινίτσα < σλαβ. SlivBnica (φωκίδα), Σκλίβα (Ήλιδα και Τριφυλία) με
Q

τη γνωστή τροκΑ

του σλαβ. συμφων. συμπλέγματος si

τα ρουμ. Slimnic (ul) , Slimn(ul), Slivna, SlivuÇa
va "παραπόταμος του Βαρδάρη"

σε ελλ. ski ,
g
κλπ. και S u 

1. Ήδη ο Άμαντος (Γλωσσ. Μελ. 221) αναφε'ρευ το τοπν. Σίταινα ως ένα από τα
"δυσεξήγητα η' ζε'να".
2. Miklosich 296, λ. situ" Vasmer REW II 629, λ. CHT.
3. Malingoudis, Studien 69.
4. Vasmer 75, 158, 188.
5 . Vasmer, REW I I 660"
6.

Miklosich

Σ τ ε ρ γ υ ο π ο υ λ ο υ , Κο'νιτσα HX 13

7 . Vasmer

9 7 , 117,

145,

307.
173.

149.

8. Weigand 28-29' Malingoudis, Studien 133.
9. Tordan, Topon. romîn. 97.
10. Duridanov 276.
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Σμολιάσος, ο

(stu zmuïâëu'

Κ.Σ.)

Τοποθεσία προς το χωριό Τσερβάρι, όπου παλιά υπήρχε συνοικι
σμός. Ο Λαμπρίδης

αναφέρει για το χωριό: "Το πλείστον των κατοί

κων Σμολιάσου τω μεν 1559 συνωκίσθη ΒΔ των Κάτω Σουδενών, το νέον
Σμολιάσον σχηματίσαντες, ένθα και ερείπια λιθοκτίστων οικιών και
ναού επ'ονόματι της Αγίας Βαρβάρας. Περί δε τα τέλη του ΙΖ'αιώ
νος μετηνάστευσαν...ένεκα εμφανίσεως δαιμόνων ους

ευφυείς επεν-

νόουν την ανάγκην του συνασπισμού συναισθανόμενοι".
2
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. smola "το ρετσίνι// η πίσα"
3
και τη σλαβ. κατάλ. - aäju , άγνωστο για ποια αιτία.
Με τη λ. σχηματίζονται τοπν. τόσο στον ελληνόφωνο όσο και
4
στο σλαβόφωνο χώρο: Σμολίσκια < smola + - &skï> , Σμόλια < Smolbja (Καρδίτσα), Σμολιανά < Smoljane (Αγρίνιο), βουλγ.Smolsko,
Smolevica., Smoljanovci, σερβοκρ. Smoljeva, Smolnik, Smoljanac, SïtioIjana, τσεχ. Smoina, Smolnik,πολ. Smolany, Smolsko ρωσ.επιοΓ skaja
Smol'skie, Smol skoe, Smolensk .
Σμόλιοβα, η

(st zmólova" Δεσν.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,
υπήρχε συνοικισμός.
Πρόκειται για έναν κτητικό σχηματισμό από το σλαβ. smola "το
f

ρετσίνι, η πίσσα"
και Σμόλια

7

την επιθ. κατάλ. - jb

στην περιοχή της Καρδίτσας

1. Λαμπριδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 27 σημ. 1.
2. Miklosich

311" Vasmer, REW II 675.

3. Miklosich, Stammbildungslehre 312.
4. Malingoudis, Studien 101.
97, 75-76' Malingoudis, ο'.π.

6. Βλ. προηγούμενο τοπν.
7. Miklosich, Stammbilduhgslehre 72.
8. Vasmer 97.
9. Weigand

) και την κατάλ. - ova με

σχηματίζονται κτητικά επίθετα 9 .

την οποία

5. Vasmer

(βλ. και τοπν. Smolja

M-3 " Vasmer 307.
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Από τα σλαβ. η λ. δάνειο στα αρομ. με τον τύπο smolä και
στα ρουμ. με τον τύπο smoala
Σουδενά, τα Κάτω
zdinâ).

(sta Kâtu zdinâ) - Σουδενά, τα Πάνω (sta pânu

Ονομασία χωριών του Ζαγορίου. Ο κάτοικος Katuzdirióts, Katuzdiriótsa (=Κατωσουδενιώτης - Κατωσουδενιώτισσα) και panuzdirióts,
panuzdiriótsa,(= Πανωσουδενιώτης - Πανωσουδενιώτισσα). Τα χωριά
είναι επίσης γνωστά και με τα ονόματα Κάτω και Ά ν ω Πεδινά.
Τα χωριά αναφέρονται ήδη από το 1361 σε χρυσόβουλλο του κρά,

.

,2

λη Συμεών προς τον Ιωαννην Τσαφαν Ουρσινον Δουκαν ως Σουδενά .
Σε ενθύμηση του 1627 τα χωριά αναφέρονται ως Στούδενα ("...παρ'
εμού του ευτελούς και ελάχιστου Σγουρού εκ Κάτω Στουδενών") 3 ο
4
δε Λαμπρίδης ερμηνεύοντας το τοπν. Στούδενα ως "τόπο ψυχρό" ,α5
ναφέρει ότι τα χωριά μέχρι του 1634 ελέγοντο Στούδενα .
Κατά τον Vasmer , ο οποίος είχε υπόψη και τους δύο τύπους
(Σουδενά, Στούδενα), ο τύπος Σουδενά προέρχεται από το σλαβ.*3οdï>nï> < sodi "το δικαστήριο". Επειδή όμως λείπουν παραδείγματα
τροπής του σλαβ. Q σε ελλ. u προτιμάει την ερμηνεία του τοπν.
από το λατ. sudis (απ'όπου και το ελλην. προσηγ. σούδα). Ο τύ
πος Στουδενά κατά τον Vasmer προέρχεται από το σλαβ. Student
"ψυχρός". Κατά τον Malingoudis το τοπν. προέρχεται από το σλαβ.
Sodï) όχι όμως κατευθείαν από το προσηγορικό, αλλά το κύριο ό
νομα Süden .

1100 "Κοτολου'λης

1. Papahagi

449.

2. Χρ. Χρηστοβασυ'λη, "Η Ήπειρος και τα εν αυτή σερβικά ονόματα." Ηπευρωτ.Ημερολο'γιον

1914· 47.

3. Δημ. Σάρρου, "Ηπειρωτικαί ενθυμήσεις η χρονικά σημειώματα και επιγραφαι."
ΗΧ

12 (1937)

108.

4. Λαμπρι'δου, Αγαθοεργηματα 30, σημ. 1, ο'που αναφε'ρεται ο'τι:"εν τινι ανασκαφή
...προς ανε'γερσυν ουκίας ευρε'θη σταυρός, εν ω Στούδενα ("το'πος
κωμο'πολις αύτη αποκαλείται".
5. Ιω.Λαμπρι'δου, Μελετη'ματα,Κουρεντυακά και Τσαρκοβιστιακά 24.
6. Vasmer

51, 139, 323.

7. Malingoudis, Studien

108.

ψυχρός") η
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Η ετυμολογία του τοπν. από το επίθ. *σουδινός (<σούδα + κατάλ. -ινός) και *σουδινά (χωράφια, κτήματα κλπ.) πρέπει, κατά
τη γνώμη μας να απορριφθεί και για το γεγονός ότι προϋποθέτει α
μάρτυρο τύπο και για λόγους φωνητικούς αφού η τροπή του i σε e
κοντά σε n πραγματοποιείται σπάνια, ενώ πραγματοποιείται συχνά
κοντά στα υγρά.1.
Γι'αυτό νομίζουμε ότι το τοπν. με αρχικό τύπο Στούδενα προ
έρχεται από το σλαβ. επίθ. student "ψυχρός, κρύος" κατά παράλει
ψη του ουσ. selo "χωριό", επίθετο που εμφανίζεται στα τοπν. studena (reka)

"κρύο ποτάμι", studeno (selo) "κρύο χωριό", studen2
ètica, Studenöica, Studesnica, StudeniSka reka, Studenka
3
*
και Studena . Ο τύπος Σουδενά προήλθε από το Στούντενα και Στουντενά (κατά τα πολλά επίθετα σε -ινός) > Stdenâ
(με συγκοπή του
άτονου u ) >zdenâ > Σουδενά από παρετυμολογία προς το NE σούδα,
η.
4
Πβ. ε π ί σ η ς επών. Σουδενάς από τ ο γ ε ι τ ο ν ι κ ό χωρίο Τσερβάρι
καθώς και τα ρουμ. τ ο π ν . Studena,
Σουδενίκος, ο

(stun

StudiniÇa .

z d i n i k u " Α ρ τ σ . - Μαν.- Πάπ.)

Τοποθεσία χαραδρώδης κ α ι α ν ή λ ι α κάτω από τον Ά ι - Β α σ ί λ η
( Α ρ τ σ . ) ' ονομασία βρύσης σ τ ο υ ς πρόποδες τ ο υ βουνού Μ ι τ σ ι κ έ λ ι με
πολύ κρύο ν ε ρ ό ( Μ α ν . ) ' α ν ή λ ι α τ ο π ο θ ε σ ί α με κ α τ α π ρ ά σ ι ν ε ς β ο σ κ ί σ ι μες λ ω ρ ί δ ε ς γ η ς στο ύψωμα τ η ς Γκαμήλας ( Π ά π . ) .
Με τον τύπο Σουδενίκος το τ ο π ν . ε μ φ α ν ί ζ ε τ α ι στα κτηματολό
γ ι α των χωριών Αρτσίστα και Μανασή.
Κατά τ ο ν M a l i n g o u d i s , ο ο π ο ί ο ς αναφέρει το τ ο π ν . από την
Πελοπόννησο με τ ο ν τύπο Σ ο υ ν τ ε ν ί κ ο ς , τ ο τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ή από
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ε.
Duridanov
14, 59-60.
Popoviö 145.
Πελ. Οικονομιδου, Ελαφοτοπος Ζαγορύου, Αθήναι
Iordan, Topon. romîn. 121.
Malingoudis, Studien 108.

1979

79.
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το κύριο όνομα Sudeni> ( < *Sodenï>) και την κατάλ. - ikï> η από
το προσηγ. sodï> "η κρίση, η δίκη".
Η φωνητική όμως των τοπν. κάνει πιθανότερη την προέλευση
τους από το σλαβ. επίθ. student "ψυχρός, npuoç" (βλ. και προη
γούμενο τοπν.) και την κατάλ. -ikï, με την οποία ουσιαστικοποιούνται επίθετα (χρησιμοποιείται επίσης και για το σχηματισμό υπο. 2
κοριστικων ) με συγκοπή του άτονου u
και ανομοιωτική αποβολή
του t στο σύμπλεγμα των οδοντικών td
που σχηματίστηκε μετά
τη συγκοπή. Εξάλλου και σημασιολογικά το σλαβ. επίθ. θα μπορού
σε να χρησιμοποιηθεί για την ονομασία ενός τόπου ανήλιου, ψυχρού
με κρύο νερό κλπ., όπως είναι οι παραπάνω περιοχές.
Με τα παραπάνω πρέπει να σχετιστεί και το τοπν. Σεντενίκου
"μια από τις πιο αξιόλογες και μεγάλες ανάβρες στην ανατολική
3
πλευρά της λίμνης" .
Σούσκαρα, τα (sta SuSkara' Κουκ.)
Πετρώδης τοποθεσία με μικρούς βάτους.
4
Κατά τον Vasmer το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ.
Suäbkara
κι αυτό από το επίθ.
sucht,
"ξερός, άγο·νος" .
Στόγια, λα

( la stóya' Λεσν.)

Το τοπν. αναφέρεται σε βρύση που είναι κοντά στο σπίτι της
οικογ. Στόγια.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Στόγιας το οποίο πρέπει
να αποδοθεί στο σλαβ. ρ. stoj (και stojati ή stojç) "κάθομαι,

1. Malingoudis, Studien
2. Miklosich,

153.

Stammbildungslehre

24-6 κεξ.

3. Αθ.Ψαλίδα,"Τοπογραφία Ιωαννίνων." Ανατ.από" το περιοδ. Νέος Κουβαράς 3(1966).
4-, Vasmer

51.

5. Sadnik- Aitzetmüller

126, 312

(αριθμ. 907).
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στέκομαι" (πβ. και βουλγ.

, σερβ.stajati κλπ.) Πβ. και
,
2
το βουλγ. βαφτ. C T O H H ( < p. CTOfl + κατάλ. -aH)
και τα επών.
Στόγιος, Στο (υ) γιάνος, Στο (υ)γιάνης, Στο (υ) γιανίδης, Στο(υ)για3
νόπουλος κλπ. .
Παρά την εκφορά του τοπν. με την αρομ. πρόθ. la "εις", το
κατατάσσουμε με βάση την ετυμολογική αρχή του στα Ξ.Σ.
CTOH

Στογίάνια, τα ( sta stufària* Πέτρ.)
Τοποθεσία όπου υπήρχαν χωράφια, κήποι και υποστατικά της
αρχοντικής οικογ. Στογιάνη.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Στογιάνης με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Στογιάν(η) > Στογιάν(ϊ),
το και πληθ. Στογίάνια αναλογικά προς τους πληθ. χωράφια, κτή
ματα κλπ. Το επών. Στογιάνης προέρχεται από το βουλγ. βαφτ.Οτο4
ÄH<p. C T O H +καταλ. -aH .
Στολοβό, το

(stu stuluvó)

Ονομασία χωριού του Ζαγορίου κτισμένου σε κορυφή υψώματος,
γνωστό και με το επίσημο όνομα Διπόταμο. Ο κάτοικος stuluvits
(= Στολοβίτης), stuluvitsa(=Στολοβίτισσα).
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. stols "κάθισμα, θρόνος"
και ιδιαίτερα από τη σημασία της λ. που ως γεωγραφικός όρος ση
μαίνει "περιοχή επίπεδη σαν τραπέζι"
και την επιθετ. κατάλ.
-ονϊ> . Ή δ η ο Λαμπρίδης κάνοντας λόγο για το χωριό Στολοβό το
ερμηνεύει ω ε "είδος τραπέζης".
j. Miklosich 319' Vasmer REW III 21. Τα p. ανάγονται στο IE stä-:sta- και
είναι της ίδιας ρίζας με τα λατιν. status, stare κλπ.,τα ελλην. στατος, υστημυ, το γερμ. stehen κλπ.
2 . Λαμψίδης
3 . Βλ. ΟΤΕ

45.
Αθ. ,ο'που τα επώνυμα ο ρ θ ο γ ρ α φ ο ύ ν τ α ι με - ν ν - , καθώς, ο'πως φ α ί ν ε τ α ι ,

θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι σ ύ ν θ ε τ α με β ' σ υ ν θ ε τ ι κ ό ' το βαφτ. Γ ι ά ν ν η ς .
4 . Λαμψίδης
5 . Vasmer

4 5 ' Sadnik - A i t z e t m ü l l e r
52' Malingoudis, Studien

6. M i k l o s i c h , S t a m m b i l d u n g s l e h r e

106.

229.

7 . Λ α μ π ρ ί δ ο υ , Μελετήματα, Ζ α γ ο ρ . A '

124.

34.
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Της ίδιας ετυμολογ. αρχής είναι από τον ελληνόφωνο χώρο και
το τοπν. Στόλος (Αρκαδ.) και από το σλαβόφωνο τα: Stolo Kadiostol (γιουγκ. Μακεδ.), Stolüt (ρουλγ.), Stol, Stola, Stolovi(σερβοκρ.), Stolova, Stolovaja (ρωσ.), Stolowa Gora, Stolowo (πολ.)
3
και το βουλγ. Stolova Planina .
Στομπόρια, τα

(sta stumbórY'a" Φρ.)

Περιοχή με ποτιστικούς κήπους.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. stoborï> "η κολώνα" απ'όπου
και το βουλγ. stobof "τα κάγκελα, το κιγκλίδωμα, ο φράχτης" .
Στούντιβη, η

(st studvi * Κ.Σ.)

Ονομασία πηγής μεταξύ Άνω και Κάτω Σουδενών με πολύ κρύο
νερό.
5
Το τοπν. προέρχεται απο το σλαβ.Ξΐμαϊ> η studB "το κρύο"
και την επιθετ. κατάλ. -ivï> με την οποία σχηματίζονται ουσιαστικα απο επίθετα 6.
Στρόκινα, η

(st

strókina' Λεσν.)

Δασωμένη περιοχή απ'όπου βγάζουν ξύλινες ôonoûç για τις σκε
πές, για την υποστύλωση των κληματαριών κλπ.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. stropu "η στέγη// η σκαλω7
σιά που κρατάει τη στέγη / η κορυφή της στέγης" και την επίσης

1. Vasmer

158.

2. Malingoudis , Studien
3. Popovic

106 .

171.

4. Miklosich 323'Vasmer, REW III 16' Duridanov 166'

γυα την

Miklosich, Stammbildungslehre 91.
5. Miklosich, 327, στο λ.

styd-1' Vasmer, REW III

6. Miklosich, Stammbildungslehre
7. Miklosich

326' Vasmer, REW

223 χεξ.'Kiparsky
III

30.

33.
208.

κατάλ. -orï> (Βλ.
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σλαβ. κατάλ. -ina,με την οποία δηλώνονται τόποι όπου υπάρχει ό,τι
δηλώνεται από το θέμα , με τροπή του ρ σε k από επίδραση της αρομ. όπου η τροπή είναι συχνότατη στα δάνεια της αρομουνικής όταν πρόκειται για αρχική η μεσαία θέση του ρ . Πβ. και το αρομ.
3
strop, τιληθ. strokï "το κοντάρι, ο πάσσαλος" .
Στρουζνίκο, το (stu struâniku ή stu stru^niku" Λεσν.)
Τοποθεσία με ποτιστικούς κήπους.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. struga "ρους, ροή
4
ρυάκι με νερό" , λέ£η που εμφανίζεται ως υδρωνύμιο με τους τύπους
Struzny, Struzne (Πολ.), Struznoe και Struzna(Ρωσ.), Struzyna,
Struzyny (Πολ.), Struzina (Γιουγκ.) με την προσθήκη των επιθημά
5
των *-bn -ik-: Struznik(Πoλ.), StruSnik (Σλοβ.) κλπ. .
0 Duridanov προσπαθώντας να ετυμολογήσει το υδρων. Strosnica, που το χαρακτηρίζει ως "δυσετυμολόγητο", το ανάγει στο βασι
κό τύπο *Qstrovbética (<βουλγ. ostrovï» "νησί ποταμού") με τους
διάμεσους τύπους *Strovética > *Stroëtica ξεκινώντας από την
παρατήρηση ότι τα περισσότερα ονόματα σε -änica προέρχονται α
πό παλιότερους τύπους σε -§tica.
Στρουμπέτσικο, το ή Στρουμπέτσικα, τα
bétèka" Λιασκ.-Φρ.).

(stu ëtubétsku ή sta âtru-

Τοποθεσία στα σύνορα των χωριών, όπου, σύμφωνα με την παρά
δοση, υπήρχε παλιός συνοικισμός. Σήμερα είναι μια βραχώδης πλευ1. Malingoudis, Studien

69,

στο λ. Mokrina.

2. Η τροπή, η οποία γίνεται χωρίς εξαίρεση στην κλίση γιατί το απαιτεί η ορ
γάνωση του κλιτικού συστη'ματος της αρομ., θίγει ιδιαίτερα τα παλιο'τερα δά
νεια τηε αρομουνικη'ς (Κατσάνης 85).
3. Papahagi

1125.

4. Miklosich
5. Udolph

318, στο

268-272.

6. Duridanov

2M-3.

λ.

srü-' Vasmer

REW III

31.
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ρά με σκουρόχρωμη γαλαζόπετρα δασωμένη με βαλανιδιές και στην κο
ρυφή με οζιές και πεύκα.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το βουλγ.strBb "χο θραύσμα,
το θρύμμα// η ρωγμή" (<αρχ. σλαβ. strebt "ο ελλειπής, ο ανάπηρος")
και την επιθετ. κατάλ.--&3^ -fcskà, -&sko, με την οποία σχηματίζονται επίθετα από ουσιαστικά και σπάνια από επίθετα 2 , και με τις
τροπές: α) του συμφων. συμπλέγματος sk > ck που πραγματοποιεί
ται στα βουλγαρικά μετά από ηχηρό φθόγγο (η τροπή χρονολογείται
3
από τον 14. αι.) και β) του σλαβ. ισχυρού (τονισμένου) & σε ελ4
λην. ε . Η αναγραφή των τοπν. στα κτηματολόγια των χωριών με τον
τύπο Στρουμπέτσικον (με ανάπτυξη δηλαδή ενός ι) οφείλεται στα πο
λυάριθμα ελλην. επίθετα σε -ικος.
Σφέτσου, του

( st sfets' Σκ.)

Ενν. η καρυά" περιοχή όπου υπάρχει καρυδιά σε χωράφι, ιδιο
κτησία κάποιου Σφέτσου.
Το τοπν. κυριών, από επών. Σφέτσος, επών. το οποίο σύμφωνα
5
με το Σταμνόπουλο προέρχεται από το βαφτ. Σήφης και την καταλ.
-έτσος.
Η ετυμολογία του Σταμνόπουλου δεν είναι σωστή κατά τη γνώμη
μας. Το επών. πρέπει να αποδοθεί στα σλαβ. svèca, svecen "ο Φε
βρουάριος" (πβ. και βουλγ. svesta,σερβ. svijeca, ρωσ.svèca κλπ.)
με τροπή του σλαβ. συμφων. συμπλέγματος sv σε sf στα ελληνικά ό
πως φαίνεται από τα τοπωνυμικά παραδείγματα: Σφελένικον < σλαβ.
7
Svilen&nikb, Σφολενός < σλαβ. S("b) volent
κλπ. .

1. M i k l o s i c h

3 0 0 , στο λ.

2. Miklosich,

Stammbildungslehre

skerbü.
278 κ ε ξ . ' M a l i n g o u d i s , S t u d i e n

Koribska.
3 . Vasmer
M·. Vasmer

307.
278 >^.*Weigand

5. Σταμνο'πουλοε
6. Miklosich
7. Vasmer

17 κεξ. Malingoudis, Studien

113.

333,
297-298.

στο X.svit-(2).

1M-4.

5 4 , στο λ.
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Πβ. και το ταυτόσημο
Τζόβα, του

ελλην. επών. Φλεβάρης .

(st d2óva" Τσερβ.)

Ενν. η στρούγκα (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Αρ.) όπου είχε τις
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του κάποιος Τζόβας. Το επών. υπάρχει
και σήμερα στα Κάτω Σουδενά.
Κυριών, τοπν. από το επών Τζόβας κι αυτό πρέπει να σχετιστεί
με τα σλα( ρ. zova "φωνο~ " "" ουλγ. zova pcJ. zovu,zov& και ζοva) και τα ουο.: βουλγ., ΟΛορ. ζον, ρωσ. oUB (γεν. 3ÓBa) "η φωνή,
2
η κλήση" με τροπή του ζ σε dz στα ελλην. εξαιτίας της συμπροφοράς του έπων. με το -η

του αρσεν. άρθρου στην αιτιατ. ενικού.

Τζοντίλα, ι) (st dzdila ή st zdila)
Ονομασία χωριού στη ΒΔ πλευρά του βουνού Μιτσικέλι. Ο κάτοι
κος (d)zdiiâts, (d) zdil'âtsa (=Τζοντιλιάτης, Τζοντιλιάτισσα).
Η αντίληψη των Ζαγορήσιων και των ντόπιων λογίων σύμφωνα με
την οποία το τοπν. σχετίζεται με το κοινό NE τσαντίλα ή το σλαβ.
tsedilo είναι λανθασμένη, αφού, για φωνητικούς λόγους η τροπή του
ελλ. α ή του σλαβ. e σε ο (ή υ.) είναι αδύνατη.
Γι'αυτό πιστεύουμε πως το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τα
σλαβ. zdila και zdêla (<σλαβ. skondêlu) "το όστρακο, το κεραμί3
δι" , αφού τόσο σε πρόσφατα ανοιγμένο δρόμο προς το εξωκκλήσι
του Άι-Γιάννη όσο και σε άλλα μέρη παλιότερα βρέθηκαν όστρακα.
Ας σημειωθεί εδώ το ίδιο τοπωνύμιο ως όνομα χωριού, γνωστού σή
μερα με το όνομα Ζωοδόχος, στα δυτικά καμποχώρια των Ιωαννίνων,
4
κοντά στα ερείπια της αρχαίας Πασσαρωνος . Η τροπή του z σε dz
εξαιτίας της συμπροφοράς του ζ με το t (ή d) του θηλ. άρθρου
στα ελληνικά.
1. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς
2. M i k l o s ì c h

1405, λ.

3. Miklosich

301.

λ'

' ΟΤΕ

Αθ._

z u - ' Vasmer, REW

';, Κ. Νικολαιδου, Ζωοδόχος, Αθήνα

I

459.

1976 21 κεξ.
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Τζουμέρκα, η

( zâ

dSumérka" Boß.)

Ονομασία βρύσης και. της γύρο περιοχής όπου κάποιος Τζουμέρ
κας πήγε να πιεί νερό και πέθανε εκεί.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τζουμέρκας με μεταπλασμό αναλογικά προς τη λ. βρύση. Το επών. Τζουμέρκας προέρχεται
από εθνικό (<τοπν. Τζουμέρκα + τη χαρακτηριστική για το αρσεν.
γένος κατάλ. -ς " πβ. και Βαλαώρας, Βλαχάβας, Βόοενας κλπ.) .
2
Το τοπν. Τζουμέρκα, τα, σύμφωνα με τον Vasmer , εμφανίζεται α
πό το 1696 με τον τύπο Τζιουμέρκα και αναφέρεται από τον Αραβαντινό με τους τύπους Τσουμέρκα και Τσουμέρνικον, προέρχεται από
το σλαβ. *ûemerb (βουλγ. Öemerika, cemeriga , σερβοκρ. cemèrika)
" η σκάρφη, ο ελλέβορος" και είναι της ίδιας ετυμολογικής αρχής
με τα σερβοκρ. τοπν. Öemerna, Öemernica κλπ.
Τζουρνάβες, οι (sts

d_2urnävis" Κ.Σ.)

Ονομασία πλαγιάς, όπου υπήρχαν χωράφια.
3
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. crfcrvB "μαύρος" και την ε4
πιθετ. κατάλ. -ava (πβ. και το νεοσλοβ.επίθετο crnav "μαυριδε5
6
ρός" ) με μετάθεση του r και τροπή του σλαβ. 6 σε ελλην. τζ
π.χ.: Τζιαρνοβόντα < σλαβ. c&rna νοά3"μαύρο νερό", Τζουμέρκα <
"7

σλαβ. aemerbnikîx Τζέλοβα <σλοβακ.Öelovce κλπ. .
Τζουρνόκος, ο (stun d2urnóku" Βίτσ.)
Τοποθεσία με σκουρόχρωμους λόφους κάτω από το μοναστήρι
του Προφήτη Ηλία.

1. Τριανταφυλλιδηε
2. Vasmer

33.

53.

3. Miklosich

34.

4. Miklosich, Stammbildungslehre
36 (στο

λ. Dubrava) χαι

154' Udolph

5. Miklosich, Stammbildungslehre
6. Vasmer

300.

7. Vasmer

34, 53, 55.

220' Weigand, 40' Malingoudis, Studien 35-

220.

555

κεξ.
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Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. crï>n£ ο μαύρος'
2
και τη σλαβ. επιθετ. κατάλ. -okï> . Για την τροπή του σλαβ. δ
σε ελλ. τζ, βλ. προηγούμενο τοπωνύμιο.
Τόζιου, του (st toz* Γρεβ.)
Περιοχή όπου είχε τις ποιμενικές εγκαταστάσεις του κάποιος
κτηνοτρόφος Τόζιος.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τόζιος < βαφτ. Τόζιος
το οποίο

κακώς,κατά τη γνώμη μας,συνάπτεται με το Χριστόδουλος

3

αφού φωνητικές δυσκολίες δεν το επιτρέπουν. Γι'αυτό νομίζουμε
ότι το βαφτ. Τόζιος πρέπει να αποδοθεί στο βουλγ. Tomo που εί
ναι χαϊδευτικός τύπος των βαφτ. Toflop
Τορίτσα, η

και C T O H H .

( zd duritsa' Πέτρ.)-Τορίτσες, οι (sts turitsis" I)

Ονομασία τοποθεσίας στο σύνορο των χωριών Πέτρα και Ιτέα
όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. TopHine
μάντρα"

"ο κοπρώνας, η

(<σλαβ. tort "ο ανοιγμένος δρόμος" + κατάλ. -ica) . Α

πό τα σλαβ. η λ. στα αρομ. με τους τύπους:täri§te, tura§te, turiate και turu§te "το μαντρί"

και στα αλβ. turiät "μάντρα, στά

7

νη" .
ο

Πβ. και τα τοπν. Τόριστα (Γρεβ.-Αιανή) , Τουρίτσα
1. Miklosich

(Νιγρί-

34·' απο το σλαβ. προσηγ. και το επών. Τσοΰρνος (Τριανταφυλλίδης

80)' κβ. και τα ταυτο'σημα Μαύρος (<επιθ. μαύρος), Καράς (<επιθ. καράς
τουρκ. Kara), Λάιος (<αρομ. laxü).
2. Kiparsky 249' Miklosich, Stammbildungslehre 253.
3. Πελ. Οικονομιδου, Ελαφο'τοπος Ζαγορίου, Αθήναι 1979 24.
4. Λαμψυδης 46.
5. Βουλγαροελλ. Λεξ. 1344'Malingoudis, Studien 112' Miklosich
Stadtmüller, Προβλήματα

352,στο λ.ter-'

160.

6. Papahagi 1173,1205,1206,1208'Th.Capidan, Romani nomazi 170.
7. Meyer, EW
8. Vasmer

alb. Spr. 452' Akademia e Shkencare, Fjalor 2009.

189' Κ. Σιαμπανοπούλου, Αιανη, Θεσσαλονίκη

1974

335, σημ. 1.
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τα)

Τόριστα (Γρεβ.) , Μεσαία
3
(Πελοπ.) .
(st

Τορόση, του

Τάριτσα, Πάνω Τάριτσα, Τάρτσα

turoä' Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής από το όνομα κάποιου Τορόση, άγνωστο για
ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τορόσης

κι αυτό από

το σλαβ. tort (βλ. προηγούμενο τοπν.) και την κατάλ. - O S B με
την οποία σχηματίζονται κυρίως ονόματα προσώπων .
(stun

Τ,ουπλέτσος, ο

duplétsu' Λεσν.)

Τοποθεσία ζεστή και υπήνεμη όπου γρέκιαζαν τα ζώα κατά τις
ψυχρές μέρες του χρόνου.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. topis "θερμός" (και βουλγ.
topsl, σερβοκρ. tòpla, toplo κλπ. <

σλαβ. * teplï>)

και την κα

τάλ. -ec (<-BC&) με την οποία εκτός των υποκοριστικών σχηματίζον
ται και ουσιαστ. από επίθετα .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι από τον ελληνόφωνο χώρο
τα τοπν.:Τόπλιτζα

(Ιωάνν.), Τοπλιτζός

( Έ β ρ ο ς ) , Τοπλίτσα (Τρίκα-

Q

λα) , Τόπλιανη
\.a,

(Βέροια) , στη Ρουμανία τα: Topla, TopleÇ., Topli-

Toplicioara

κλπ.

και από το σλαβόφωνο χώρο τα:σερβοκρ.-σλοβ.

Toplica, το υορων. Topli

dol "θερμό ρυάκι, τσεχ. Teplice,σλοβακ.

10

Teplica .
1. Vasmer 222.
2. Αραβαντυνοΰ, Χρονογραφία Β' 346.
3. Malingoudis

112.

4. ΟΤΕ Αθ.
5. Malingoudis, Studien 114, στο λ. Tromoëova, 162' Vasmer 307' Miklosich,Starnmbildungslehre 343.
6. Miklosich

352 ,λ. tep-2' Vasmer, REW III 94.

7. Miklosich, Stammbildungslehre
8. Vasmer

306 t^.'Weigand 41'Vasmer 305.

54, 97, 213.

9. Iordan, Topon. romîn. 111.
10. Duridanov

13, 43, 131, 203, 246, 256.
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Τουρνοβά, τα

(sta turnuvâ" Πάπ.)

Καλλιεργήσιμη άλλοτε περιοχή στα ΒΔ σύνορα της κοινοτικής
περιοχής του χωριού Πάπιγκο, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υ
πήρχε συνοικισμός.
Βασικός τύπος για το τοπν. είναι ο νοτ'ιοσλαβικός ΐρηονο"αγκαθότοπος" κι αυτός προέρχεται από το αρχ. σλαβ. ternü ή trï>nï>
2
"το αγκάθι" και την επιθετ. κατάλ. -ovo. 0 πληθ. αριθμός στην
ελληνική από αναλογία προς τους πληθυντικούς χωράφια, κτήματα
κλπ.
Η λ. χρησιμοποιείται ως βάση για το σχηματισμό πολλών τοπν.
τόσο στον ελληνόφωνο χώρο: Τούρνοβο (Κόνιτσα), Τουρναβόν (Τρίκ.),
3
4
Τουρνίκι (Αργολ.-Γρεβ.) , Ντρινίκου (Τριφυλία) όσο και στο σλα
βόφωνο: βουλγ. Τϊ>ηονο, Trunkata, Trünica, σερβοκρ.ΤΓηονο, Trnicina, Trnakovac, Tracina, Trnava (υδρων.), σλοβ. Trnik, Trnike
Trnic, Trnice, Trnava (υδρων.), τσέχ. Trnkov, Trnava (υδρων.),
5
πολ. Tarnucznyk, Tarnava . Πβ. και από τη Ρουμανία τα : Tirnava, Tîrnava, Tîrnava Mare, Tîrnava Mica, Tîrnova, TîrnaviÇa,
TîrnoviÇa .
(zd

Τσάστα, η

diâsta" Πάπ.)

Τοποθεσία με ποτιστικούς κήπους παλιότερα, όπου σήμερα φυ
τρώνουν μπουρδέγκες κι άλλα άγρια λάχανα.
Το τοπν. προέρχεται από το βουλγ. θηλ. ουσ. ^acr "το κομ7
μάτι, το μερίδιο" (αρχ. σλαβ. cçstfc μικρορωσ. cast, αρχ.ρωσ.
ο

casts "κομμάτι, χωράφι, κληρονομιά" κλπ.)
1. Vasmer

3 . Vasmer

4.
5.
6.
7.
8.

του γέ-

53.

2. Miklosich
βικές

με διατήρηση

3 5 5 ' Vasmer, REW I I I 9 8 . Η λ . σ υ ν α ν τ ο έ τ α υ σ ' ό λ ε ς σ χ ε δ ό ν τι,ς σλα

γλώσσες.
54, 9 8 , 127,

189.

Malingoudis, Studien 114.
Vasmer 53' Malingoudis, Studien 114' Duridanov 134.
Iordan, Topon.romin. 480.
Βουλγαροελλ. Λεξ. 1434.
Miklosich 32, στο λ.δβηεΐϊ' Vasmer, REW III 305.
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νους στα ελληνικά.
Τσερνέσι, το

(stu

täirneä)

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στο ανατολικό του
τμήμα. Ο πληθυσμός του χωριού είναι βλαχόορωνος. Μνημονεύεται σε
κτητορικό του α'μισού του 14. αι. . 0 κάτοικος täirniaots(=Τσερνεσιώτης), tèirniSótsa (=Τσερνεσιώτισσα).
2
Ήδη ο Λαμπρίδης κάνοντας λόγο για το χωριό Τσερνέσι ερ
μηνεύει το τοπν. ως "μέλανα τόπον". Για την ερμηνεία του τοπν.
έχουν διατυπωθεί επίσης οι ακόλουθες γνώμες: α) Κατά τον Weigand
3
και τον I. Iordan το τοπν. ανάγεται σε έναν αρομ. τύπο Cernevi .
β) Ο Φουρίκης υποστηρίζει πως πρόκειται για αλβ. σχηματισμό με
4
την αλβ. κατάλ. -esi
και γ) κατά τον Malingoudis το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το σλαβ. κύριο όνομα Öernes . Η
πρώτη άποψη δεν έγινε δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανάλογο προση
γορικό στα σχετικά λεξικά. Ίσως ο χαρακτηρισμός του τοπν. ως αρομούνικου προέρχεται από το γεγονός ότι ο πληθυσμός του είναι
βλαχόφωνος.
Η ερμηνεία του Φουρίκη αποδυναμώνεται α) από την ανυπαρξία
σχετικής προσηγορ. λέξης στα αλβ., από το θέμα της οποίας με την
προσθήκη της αλβ. κατάλ. -è'si θα προερχόταν το ζαγορήσιο τοπν.
και β) από το γεγονός ότι η αλβ. κατάλ. -ësi δεν τονίζεται .
Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η άποψη του Malingoudis πι
στεύουμε ότι το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. σβπιυ.(αρχ. σλαβ.

1. Δ. Ζακυθηυου

"Οι Σλάβοι εν Ελλάδι και αι σλαβικαί τοπωνυμίαι." Νέα Εστία

35 (1944) 1+88.
2. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα 84.
3. Vasmer

55 ' Iordan, Topon. romîn.

4. Φουρίκη, Αττική

125, σημ. 8.

5. Malingoudis, Studien 28.
6. Camaj 56.

118, σημ. 11.
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οπ>ηΈ, βουλγ. örtn, cranica "μουριά", σερβοκρ. cfn ,σλοβ. crn
1
2
κλπ.) και τη σλαβ. κατάλ. -eëB . Από τα παραπάνω σλαβικά και
τα παράγωγα της ελληνικής γλώσσας τσεράνη "το μαύρισμα από κα
πνό", το ρ. τσερνιάζω "μαυρίζω" , τα αρομ. τσερνίτσι ου και τσιρνίτσι<
"συκάμινος παράγουσα μαύρα μούρα" , όπως και τα ρουμ.
cerni "μελανιάζω / μαυροφορώ// πικραίνομαι", cernealä "το με5
λανι" .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι και τα τοπν.: α) από τον
ελληνόφωνο χώρο τα: Τσέρνοβες (Πελοπ.), Τσερνίλο (Λάρισα), Τσερνοβίτι (Φθιώτιδα), Τσερνίτσα (Μεσσ.), Τσερνολίστα (Φλώρ.), Τσέρνα και Τσερνέσοβο (Πέλλα) , β) από το σλαβόφωνο χώρο τα: σερβ.
Crne, Crnko, το ρωσ. Cernovo κλπ. και γ) από τη Ρουμανία τα:
Cerna, Cernahora, Cerna-Räzä§i, Cerna Sat, Coastele Cernei,CerQ

naia, Cernila, Cernât, Cernisoara
Τσερπη, η (st tëerp' Σκ.)

κλπ. .

Ονομασία περιοχής με χωράφια όπου καλλιεργούσαν δημητριακά.
Το τοπν. προέρχεται από το σλαβ. öerpü (και αρχ. σλαβ.crept)
"το θραύσμα, το θρύψαλο" (πβ. και τα: βουλγ. crëp,σερβοκρ.crijep
"θραύσμα, κεραμίδι στέγης", σλοβ. orêp "θραύσμα, σπασμένη χύτρα",
9
ρωσ. yepen κλπ.) . Η παράδοση δε διασώζει την αιτία της ονομασί
ας του τόπου.
Πβ. και το τοπν. Τσερπίτσα (Νιγρίτα) ) < εκκλησ.
σλαβ.Òrepica "το όστρακο", με μετάθεση του r
1. Miklosich

34' Vasmer, REW

III 326.

2. Miklosich, Stammbildungslehre
3. Weigand

34-3" Vasmer

304' Duridanov

300.

28.

4. Νικολα'ΰδου, Λεξ. 549, 556.
5. Κοτολοΰλης
6. Vasmer

109.

102, 108, 154, 196, 201" Malingoudis, ο'.it.

7. Malingoudis, Studien 28' Duridanov, τα σχετικά λήμματα στο ευρετήριο, σελ.391.
8. Iordan, Topon. romîn. 117-118, 504' Popovic
9. Miklosich
10. Vasmer

34" Berneker

223.

11. Vasmer, REW, ο'.π.

147' Vasmer, REW

118.

III

323.
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Τσετση,του(st

täet|* Λιασκ.)

Ενν. την καλύβα'περιοχή όπου υπήρχε καλύβα ιδιοκτησία της
οικογ. Τσετση.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσέτσης το οποίο προέρ
χεται από το σλαβ. κύριο όνομα éec(o) που είναι,πιθανώς,συγκεκομ
μένος τύπος του Öek-an < (<Oekanï>) .
Πβ. επίσης τα σλαβ. κύρια ονόματα: κροατ. Cecko,Cecie,τσεχ.
Öec, Czieczo και τα τοπν.: σερβ. Öeöina (<κύριο όνομα Öeca του
11. αι.), Öecava, Öecevo, Cecina, Öecavac, Cecovac κλπ. .

Τσιλίστα

(tjiliâta" Λεσν.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρχ. σλαβ. seliSte (και βουλγ.
seliSte) "σκηνή / οικία // κατοικημένος χώρος" (<σλαβ. selo "χωριό") 2 με τροπή του αρχικού s- σε ts- μάλλον μέσω της αρομουνικής (το τοπν. ανήκει σε βλαχόφωνη περιοχή), όπου είναι γνωστή
3

η τ ρ ο π ή : μ ι σ ό ς > Ηΐϊ^ϊμ,σιφώνι > Ç i f u n e ,
s a p p a r e > s a p >1;ap κ λ π .
Η λ. με τις παραλλαγές της γνωστή ως τοπν. στην Ελλάδα: Σέλιτσα (Ευρυτ.), Σελίτσα (Αχαία), Σελίνιτσα, Σελινίτσα, Σελίτσα,
4
Σέλιτσα (Λακων.), Σέλιτσα (Κοζ.) , στη Ρουμανία: Selistea, Sili5
stea, Sälistea κλπ. και από το σλαβόφωνο χώρο τα: σλοβ. Selisöe,
Selóani, Selnitsa σερβ. Selbcani, κροατ. Selnitsa, Selnitse,
Selnisóak, σερβοκρ. Seliëte, ουκρ. Selisce, πολ. Seliszcze κλπ. .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malingoudis, Studien 28.
Miklosich 289, λ. sed.
Κατσάνπς Hl' Papahagi 1214.
Vasmer 84, 138, 172 -173, 187.
Iordan, Topon. romîn. 257, 1445.
Vasmer, o.%.'Malingoudis, Studien 99' Iordan, Topon. romîn. 258.
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Τσουρνόγκο, το (stu täurnogu*

Boß.- Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής με μαυρόχωμα και λιγοστή βλάστηση (Βοβ.)'
ονομασία δάσους (Γρεβ.).
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο μεσν. βουλγ. cbrnogo κι
2
3
αυτό στο σλαβ. 6ΒΓΠΈ> "μαύρος" και τη σλαβική κατάλ. -og(ï>) .
4
Πβ. και τοπν. Τσουρνοκος στην περιοχή της Κόνιτσας .
Τσούτσκολας, ο

(st täutäkula"

Βίτσ.- stun tSutfkula' Τσερβ.)

Ονομασία υψώματος που αποτελεί σύνορο ανάμεσα στη Βίτσα
και στο Τσερβάρι.
Κατά τον Σάρρο "εξ επωνύμου τινός Τσιούτσκολα" άποψη που
επαληθεύεται από τον τρόπο εκφοράς του τοπν, στη Βίτσα. Ή δ η α
ναφέρεται σε κώδικα του Μονοδενδρίου, γειτονικού χωριού προς τη
Βίτσα, κάποιος Ιωάννης Τζούτζκολας από το έτος 1838 .
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσούτσκολας το οποίο
πρέπει να αποδοθεί μάλλον στο βουλγ. σιιδμίΐςα,υποκορ. του cuéulü "ο τσαλαπετεινός / το λοφίο / το τμήμα της κόμης που πέφτει
στο μέτωπο" με μετάθεση του k. Από τα βουλγ. η λ. και στα αρομ.
με τους τύπους' oïucïula "δρυοκολάπτης / τσαλαπετεινός// κορυφή,
λοφίο" και clucïulca "το ίδιο" .
Φιλτσίκα, η

( st filtsika'

Λεσν.)

Ονομασία βρύσης από το επών. κάποιου Φιλτσίκα που την κα
τασκεύασε .
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φιλτσίκας με μεταπλασμό αναλογικά προς το γένος της λ. βρύση, η . Το επών. Φιλτσί1. Popovic 234.
2. Berneker

169' Miklosich 34.

3. Miklosich, Stammbildungslehre 283' Kiparsky 248.
4. Στεργιοπουλου, Κόνιτσα HX 13 185.
5. Σάρρου, Βότσα 204.
6. HE

12 (1963) 3.

7. Papahagi 446.
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κας προέρχεται από το βαφτ. ΦΗΛΙΙΟ (σλαβ. υποκορ. του βαψτ. Φί
λιππος, απ'όπου και επών. Φίλτσος) και τη σλαβ. υποκορ. κατάλ.
2
-ikB (-ika) .
Φστέρνα, η

(st fStèrna* Βίτσ.)

Τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Βουνό με σπηλιές και κοιλωμέ
νους βράχους όπου μαζεύεται νερό.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο βουλγ. επίθ. neinepeH,-pHa,
-ρΗΟ "ο σπηλαιώοης, ο της σπηλιάς" (<βουλγ. peâtera) με στένω
ση του άτονου e σε if συγκοπή του δευτερογενούς i και τροπή
του αρχικού ρ σε f πριν από το t
στα ελληνικά.
Χαρβάτι, το

(stu

xarvât' Βίτσ.)

Δασωμένη σήμερα περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
5
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί ΐίυριων. από το επών. Χαρβατης
με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Χαρβάτ(η) > Χαρβάτ(χ), το.
Το επών. Χαρβάτης από το σλαβ. εθνικό Chrvati "ο Κροάτης" με
τροπή του σλαβ. r σε ar στα ελληνικά.
Πβ. και τα τοπν. Χαρβάτι (Αργολ.-Αττική), Χαρβάτα (Κρήτη)
καθώς και τα πολυάριθμα επών. από εθνικά, όπως: Γκέκας, Τσάμης,
Σαρακηνος, Αρναουτης, Βλάχος, κλπ.7.
Χλεμόρια, τα

(sta

xlimórYa' Τσεπ.)

Ονομασία υψώματος με βοσκοτόπια και μικρά χωράφια.
1. Τριανταφυλλίδης 14-.
2. Miklosich, Stammbildungslehre
3. Miklosich

24-4' Vasmer, REV?

II

246' Malingoudis, Studien 51. =
352' Βουλγαροελλ. Λεξ. 836.

4-. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. φ
5. ΟΤΕ

Αθ.

6. Vasmer

123, 127, 175.

7. Αντ. Χατζή, "Οι Σλάβου εν Ελλάδι."

Αθηνά

56

(1952) 75.
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To τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το σλαβ. chülmu "ο λόφος,
το βουνό" (πβ. αρχ. βουλγ. chl'Bm'B, βουλγ. chï>lm , σερβοκρ. hûm,
1
2
σλοβ. ΙιοΙιη,ρωσ.χοΛΜ κλπ.) και την επίσης σλαβ. κατάλ. -orï>
με μετάθεση του 1 και απόδοση του σλαβ.ϊ>1
με el στα ελληνι
κά .
Πβ. και τα ίδιας ετυμ. αρχής τοπν. Χέλμος (Λακ.), Χελμός
(Αχαί'α) , Χέλμη και Χέλμί ( Ήλιδα) , Χελμάτα (Κεφ.) και τα αλβ.
5
Chelm, Chelmica, Mali Chelmit .
Χρουστίτσα, η

(st xrustitsa* Λεσν.)

Ονομασία δασωμένης πλαγιάς.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο σλαβ. xpyCT "ο τριγμός της
φωτιάς, η σπινθηροβολία" (απ'όπου το εκκλησ. σλαβ. chrustb "ο
βρούχος, είδος ακρίδας", ρωσ. xpym "ο χρυσοκάνθαρος") και τη
σλαβική κατάλ. -Ica με την οποία,εκτός από υποκορ., σχηματίζον
ται και προσηγ. από τα οποία έχει εξαφανισθεί η υποκορ. σημα, 7
σια .

\
ν

1. Miklosich

92' Vasmer, REW

III

255.

2. Miklosich, Stammbildungslehre 91' Malingoudis, Studien
3. Vasmer

285-286.

Αντίθετα προς τον Vasmer ο Malingoudis (Studien

υποστηρίζει ο'τι η τροπή

79, 140, 145, 174.

'. Malingoudis, ο'.π.
. Vasmer, REW

III

14-5)

ΐ>1 > el δεν έγινε κατευθείαν, από τα σλαβικά, αλ

λά οφείλεται σε επίδραση της αλβανικής γλώσσας.
l·. Vasmer

69.

274-275.

. Miklosich, Stammbildungslehre

293.

- 720 -

2.2 3 APOMOYNIKA
Αγκατζίστα, ή Αγκρατζίστες, οι ( stn agradzista ή sts agridjzistis' Τσερβ.)
Τοποθεσία με χωράφια, όπου παλιότερα καλλιεργούσαν δημη
τριακά.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. προθετικό α - , το αρομ.
ουσ. grandzä (ή g r î n d z a ) "τό άγουρο σταφύλι" και τη σλαβ.
2
αρχής π ε ρ ι ε κ τ . κατάλ. - i ç t e (και - i ç t e a ) , κατάλ. η οποία
προστίθεται συνήθως σε ουσ. που δηλώνουν φυτά. Κατά τον Me3

w

yer-Lübke το αρομ. grandzä από το λατ. g r a n d i a " π ί τ ο υ ρ ο " .
4
Πβ. και το ελλην. γρέντζουλα, n ""Π αγρία σταφυλή" .
Αλή πασά, Φΐντΐνα. αλ ( f î n d î n a a l a l i p a è a * Λ.)
Ονομασία βρύσης, που συνδέεται με την παράδοση ότι σ'
αυτή ξεκουράστηκε ο Αλή πασάς.
Το τοπν. από το αρομ. f î n t î n a "η πηγή, η βρύση" (<λατ.
5
fontana
, ε π ί θ . f o n t a n u s , - a , -um " π η γ α ί ο ς " ) , τη γ ε ν . ε ν .
του αρομ. άρθρου a l u το οποίο προτάσσεται στα κύρια ονόμα
τα της αρομ. και το όνομα του γνωστού βεζίρη των Ιωαννίνων
A l i Paca.
1 . Papahagi

593.

ν 2 . Η ί δ ι α κ α τ ά λ . σ υ ν α ν τ ι έ τ α ι κ α ι σε ρ ο υ μ ά ν ι κ α φυτών, τ ο π ν . , ό π ω ς :
B u c i § t e a " δ ά σ ο ς με ο ζ υ ε ' ς " , C a p r i n i ç t e a " δ ά σ ο ς με κ ά ρ π ι ν ο υ ς " ,
Fasoligtea
439

" τ ό π ο ς με φασο'λια" κ λ π . ( β λ . I o r d a n , Topon.

romîn.

χεξ.).

3 . M e y e r - L ü b k e , α ρ ι θ μ . 3840 b .
4 . ΗΧ

9(1934)

236.

5. Papahagi 554'

γ ι α τ η ν εξάπλωση τ η ς - λ . σ τ ι ς ν ε ο λ α τ ι ν ι χ ε ' ς γλώσσες.,

βλ. Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ .
6 . Λαζάρου 2 2 8 .

3426.
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Αλούνε ( a i t i n e ' Λεσν.)
Ονομασία τοποθ. γεμάτης με λεφτοκαρυές.
Το τοπν. από τον πληθ. alune του αρομ. θηλ. ουσ. alunä
1
"η λεφτοκαρυά" < λατ. abellana . Στα αρομοΰνικα βρίσκεται επίσης και με τον τύπο luna, πληθ. lune 2
Η λ. και σε άλλες βλαχόφωνες περιοχές ως τοπν. και με
3
τους δύο τύπους: Αλούνου (Δίστρατο Κονίτσης) , AOÛVL (Δέση
και Τυχάι Ασπροποτάμου), Φάντν'α AOÛVL (Τζούρτζια Ασπροποτάμου) . Πβ. επίσης και από τη Ρουμανία τα τοπν. Aluna, Alunul,
5
6
Pojana Alunului κλπ.
της ίδιας ετυμολογικής αρχής .
Αλουνίσιου, το ( st aluniëu. * Ντρ.)
Τοποθεσία προσήλια με λεφτοκαρυές.
Από το αρομ. ουσ. alunä "η λεφτοκαρυά" (βλ. προηγούμε
νο τοπν.) και την αρομ. περιεκτική κατάλ. -ί§(από τη λατ.
-esis <-ens±s). Η προσθήκη του άρθρου στην ελληνική. Το τοπν.
3υχνό στη Ρουμανία με τους τύπους: Alunisul-Bälänesti, Aluixsul de Jos, Alunisul de Sus, Piscul Alunisului, Poiana ALunisului, Aluniselul κλπ. '
Ιηαριάτσινα, η ( sn amariâtsina" Πάπ.)
Ονομασία βρύσης με λιστοστό νερό.
Από το αρομ. amareâ^a "η πίκρα" (< λατ. amaritia "το

1. Papahagi 140.
2. Papahagi 753.
3. Στεργιοπούλου, Κόνιτσα, ΗΧ 9 (1934) 214·.
4. Χατζηγάκη, Ασκροποταμο 139 και 151 αντίστοιχα.
5. Iordan, Topon. romîn 49.
5. Ας σημειωθεί ότι με τη λ. luna αναφε'ρεται (Papahagi 753) και παιγνίδι
κατά το οποίο τα παίδια κάνουν σωρούς από" 5-10 φουντουκιά και προσπαθούν
να τα πετύχουν με άλλο φουντούκι. Οσα από" τα φουντούκια ξεφύγουν απο' το
μικρό σωρό τα παίρνει το παιδί που τα πέτυχε κοκ.
'. Iordan, Topon. romîn. 434.
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CÒLO")

και την σλαβικής αρχής επιθετ. κατάλ. -fcna.

Αμπαλίκεε, OL ( sts ambal'ikxs' Κουκ.)
Τοποθεσία με λιβάδια και οπωροφόρα δέντρα. Παλιότερα
υπήρχαν αμπέλια^
Το τοπν. από το αρομ. προθετικό α- και το επίσης αρομ.
2
ουσ. baliga "η κοπριά". Κατά τον G.Meyer
το αρομ. ουσ. απο
τα αλβ. balgë-a, bajgë-a "η κοπριά" (< αλβ. bagël:ë και bagle.
Η λ. και στα ρουμ. με τον τύπο baliga "η κοπριά, η σβουνιά"3.
Αμπάρε (ambare' Λεσν.)
Θέση όπου παλιότερα αποθήκη δημητριακών.
Η φωνητική του τοπν. το φέρνει πλησιέστερα προς το αρομ.
ambare ( πληθ. ambari) "αποθήκη1^ κι αυτό από το ελλην. αμπάρι,
το < τουρκ. ambar . Πβ. και το ταυτόσημο τοπν. από την Ιτέα
Αποθήκη, η (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Αμπουτσιά ( ambutëâ* Λεσν.)
Ονομασία λαγκαδιού με

πηγή που το νερό

της

μυρίζει

θειάφι. Από την ονομασία* του λαγκαδιού και το όνομα ολόκληρου
του λόφου.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. ambuÇôs "βρόμικος", αμπουτσίρι. "μυρουδιά, δυσωδία", αμ-πουτσάτου "δυσώδηςμε επίδραση της ελλην. κατάλ. -ιά (< -εά) που εκτός των άλλων
7
δηλώνει και οσμή (π.χ. αβγουλ(.ά, αθοτυρεά κλπ.) .
1. Papahagi 143' Meyer-Lübke, αροθμ. 403.
2. Papahagi 254' G. Meyer, "Etymologisches aus den Balkansprachen."
IF 6 (1896) 116.
3. Κοτολοΰλης 66.
4. Papahagi 144.
5. ΙΛΝΕ, στη λ.'χατά τον Papahagi, ο', π., το αρομ. απο το τουρκ. ambar.
6. Βλ. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 2, 194 κεξ., 240 κεξ.
7. Papahagi 146. Κολτσίδα, Κουτσ. γλώσσα 93.
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Αντάλκη, η (sn adâlk' "Πάπ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής προς Β του Παπίγκου.
Από το αρομ. dalgä "το κύμα, η δίνη" (< τουρκ. dalga) το
αρομ. προθετικό
α- και τροπή του μισόκλειστου αρομ. ά >ελλ.ι.
Άγνωστη η αιτία που δημιούργησε το τοπωνύμιο.
Αρετΐτούνια, η ( stn aripturia'Kan.)
Ονομασία απότομης πλαγιάς.
Το τοπν. από το αρομ. aripidinä "η κλίση, η κλιτύς,η κατω2
φέρεια" και τροπή του i σε u κατά τη χρησιμοποίηση, του τοπν.
από τους Έλληνες, τροπή που είναι συχνή στα ελληνικά από γειτ
νίαση του φθόγγου i με χειλικά, οδοντικά κλπ. σύμφωνα (π.χ.
τηπία> σουπιά, σησάμιον> σουσάμι κλπ. ) και αφομοιωτική τροπή
του bt σε pt. Αξιοσημείωτη η διατήρηση του γένους στα ελληνικά
τβ. και τα αλβ.ιχβρΐηβ-α "ανωφέρεια ή κατωφέρεια, κρημνός"
4
rrëpietë " κρημνώδης" κλπ. .
Ιρινι., λα ( larirfi* Boß.)
Ονομασία τοποθεσίας με υγρό έδαφος από την ύπαρξη στη θέιχ\ δέντρου, γνωστού και με το όνομα σκλήθρο.
Το τοπν. είναι φυτώνυμο από τον πληθ. aririi του αρομ. ουσ.
5
rin "το σκλήθρο" και την πρόθεση la που δηλώνει κίνηση, ή στάη . Το αρομ. arili από το λατιν. alnus, -i "η κλήθρα". Πβ. και
οπν. Σκλήθρο, τό στα Ε.Ε.
ρμπινέσοο, Πάντε ( pad arbinéiu/Φλ.)
Ονομασία ομαλής και επίπεδης επιφάνειας.
Το τοπν. είναι περιφρ. και σχηματίζεται από το αρομ. pade.
τόπος επίπεδος, σιάδι"^και το επίσης αρομ. arbines " ο Αλβα1. Papahagi 457' Steuerwald 199.
2. Papahagi 200· Νικολα'ίδου, Αεξ. 75.
3. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.
4. Χριστοφορίδης 304.
5. Papahagi 199.
6. Papahagi 721' Νικολαΐδου, Λεξ. 249.
7. Papahagi 940.
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1

2
αλβ. Arbënesh-i "Αλβανός" ( Arbëneshë-a "Αλβανίς") .
Πβ. -και τα τοτχν. Arbänasi και τα συνώνυμα Arnäutul, Fîn3
tîna Arnautului κλπ. από τη Ρουμανία .
νός"

Αρτσίόρηε? ο (stun artaór' Πάπ.)
Ονομασία βοσκότοπου στην ευρύτερη θέση Βουνό, Β του
Μεγ. Παπίγκου.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να θεωρηθεί κυριώνυμο από το κύ
ριο όνομα *Αρτσιόρης και να σχετιστεί με το αρομ. ουδ. ουσ.
aröior ( πληθ. arcioare) "τό κριθαράκι (η ασθένεια του ματιού)"
4
< λατιν. hordeolus .
r

Ασίμτου, του (st asimtu* Φρ.)
Ονομασία εικονίσματος που βρίσκεται επάνω στο Βλαχόδρομο (Βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Από το αρομ. simtu ή sîmtu, -tä "ο άγιος" <λατιν. san
ctus και την αρομ. πρόθ. α "εις". Πβ. και το ταυτόσημο ελλην.
τοπν. Αγιος, ο στα Ε.Ε.
Ασπρόης, ο ( stun asprói* Πάπ.)
Τοποθεσία με νεροσυρμένες ράχες και έδαφος από άσπρη άμ
μο.
Δε νομίζω πως το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το NE ασιτρογή, η (πβ. και λ. ασπρόη, τ\) < επίθ. άσποος + γή: , αλλά με
7
το ελλην. δάνειο της αρομ. aspra "λευκός" και την αρχαία αρομ.
και ρουμ. κατάλ. ~oi με την οποία σχηματίζονται πολλά τοπν.
1. Papahagi 193' NuxoXa'uôou, Λεξ. 78.
2. Χρυστοφορίδης 41.

3. Iordan, Topon. romîn. 265-266.

4. Papahagi 194.
5 . P a p a h a g i 1086 « a i

1094'

πβ.

rai

τα α ρ ο μ . συνώνυμα: s i n t u , S î n - ,

(d.it. στ Lg λ . ) . Βλ. Mau Meyer-Lübke, a p u ô y .
6 . ΙΛΝΕ, στη λ. ασπρογη· Μηνά. Μ ε γ έ θ υ ν ο η
7. P a p a h a g i 2 3 0 .

147.

7569.

Sum-

- 725 -

στη Ρουμανία, όπως: Bäicoi, Barbo! ; Bratoi, Dragoi, Gîrboi,
Ghioroi κλπ. Πβ. και τοπν. Πεταλόης, Κοκκίνόης, Μπελόη στά
Ξ . Αρ.
Ασπρομιαλόε, ο ( stun asprumnaló *Πάπ.)
Ονομασία τοποθεσίας άγονης με έδαφος ασπρουδερό. Κατά
2
τον Αναγνωστόπουλο "τόπος ου το έδαφος συνίσταται εκ λευκής
αργίλλου, παρεμφερούς το χρώμα προς μυελόν".
Αν ο τόπος ονομαζόταν από τη χρωματική του ιδιαιτερότη
τα σαν "μυελός", του οποίου το χρώμα είναι δεδομένο, δε θα
χρειαζόταν ο επιθετ. προσδιορισμός άσπρο-.
Γι'αυτό θεωρώ το τοπν. ως αρομούνικο, από το επιθ. aspru
3
( < ελλ. άσπρος και στη σύνθεση asprucanat ) και το επίσης α«
.
4
ρομ. meal"τόπος απρόσιτος, αδιέξοδος, σπανός" με κατέβασμα
του τόνου παρετυμολογικά προς το ουσ. μυαλό(ς). Βλ. και τα
τοπν. MtaAóe και λα Μυαλού Βίνι,του στα Ξ.Αρ.
Ατσι,άτζα ( atëâtÉa* Α.- Ντομπρ.)
Ονομασία βουνού με υψόμετρο 1800 μ. περίπου κατάφυτο α
ϊτό την ποικιλία του μαύρου πεύκου.
Από την αρομ. προθ. α
"εις" -t το αρομ. ουσ. èeaôea "η
5
πφήνα'/ η σχίζα" κι αυτό από το σλαβ. 6aóa .
ντσαρα, η ( stn atäära" Φρ.)
Βλ. τοπν. Τσαρα, η στα Ξ. Αρ.
Ιτσούγκλα, η (sn atäugla" Πάπ.)
Η ανατολική και νοτιοανατολ. πλευρά του λόφου όαου το
:ικόνισμα του Αγίου Χριστόφορου. Περιοχή που ήταν άλλοτε Η « άφυτη από αμπέλια. Σήμερα δασωμένο από διάφορα είδη δέυτμω\>..
1. l o r d a t i , Topon. r o m î n .

5 54.

2 . Αναγνωσιοιιούλου, Συμβολή 9 0 .
3. Papahagi

230.

4. Papahagi

792.

5. P a p a h a g i

429.
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Το τοπν. από το αρομ. giug "ζυγός όρους // ανωφέρεια"
1
2
< λατ. ]ugum και με το άρθρο στη γεν. ενικού a giuglu . Η
αλλαγή του γένους στά ελληνικά.
Ατσουρίάτσα ( atäuriateä'Aeov.)
Ομαλή επίπεδη περιοχή με μικρό ρέμα.
Μάλλον από τον πληθ. aÇ του αρομ ουσ. at "τό

aXoyo,
3
το βαρβάτο άλογο το κατάλληλο για οχεία" (< τουρκ. at)
και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό zureaÇa "τρελλός"
(< zurleaÇa<zurlu< ελλ. ζουρλός) .

Βαλαδιμέρη, η ( st valaôimér" Νεγ.)
Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής%όπου αμπέλια. Οι
παλιότεροι θυμούνται στην περιοχή αυτή οπωρώνες.
Το τοπν. προέρχεται από τα αρομ. vale "η κοιλάς// το
5
ρείθρο"< λατ. vallis, -is "η κοιλάς" (απ'όπου το ρουμ.
vale, ιταλ. valle κτλ. ) , την πρόθ. di "από, εκ" (<λατ.
7
*
de) και τον πληθ. meri του ουσ. mer "το μήλο"< λατιν.ΠΊΘ
Ο
lum,-i "το ίδιο" ( απ' όπου το ρουμ. π&Γ,αλβ. mollë-a,ιταλ.
melo κλπ. .Το θηλ. άρθρο αναλογικά προς το γένος της λ.
βρύση.
Βαλαδιμέρη, το Γεφύρι στη (tu y\ifir
st valaôimér'Νεγ. )
Ονομασία γεφυριού κοντά στη βρύση Βαλαδιμέρη (βλ. τοπν.)
Βαλερά (valerâ' Γρεβ.-vaïarâ* Ντομπρ.)
Λάκκοι απότομοι και με μεγάλο βάθος.
1. Papahagi 634' Νιχολα'ίδου, Λεξ. 530.
2. Λαζάρου 227.
3. Papahagi 237.
4. Papahagi 1305.
5. Papahagi 1252.
6. Meyer-Lübke, αριθμ. 9134.
7. Papahagi 467* Νυκολαι'δου, Λεξ. 361.
8. Papahagi 794.
9. Meyer, EW alb. Spr. 285' Γκινηε 25.
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Από τα αρομ. ουσ. vale "κοιλάδα//χείμαρρος" < λατ. v a l u s ,
-is

"κοι,λάς")

και το επίθ. aräü "κακός" λατιν. reus "υπόδι2
3
κος, κατηγορούμενος" απ' όπου το ρουμ. rîu "κακός" f ιταλ. rio
4
"κακός" κλπ. . Πβ. και το ταυτόσημο τοπν. Κακόλακκος από το Πωγώνι, όπως και το επών. Βαλεράς.
Βαλι, Αα Τρέι

(la trèyivâii" Λ.)

Ονομασία της τοποθεσίας όπου ενώνονται τρία ρυάκια σε ένα.
,
5
Από το αρομ. αριθμ. trei "τρεις" (<λατ. très) και το αρομ.
ουσ. vale "κοιλάδα// χείμαρρος" (βλ. τοπν. Βαλαδιμέρη, Βαλερά).
Πβ. και το ίδιας ετυμολογικής αρχής τοπν. Βαθειά Βάλη "βαθειά
/Γ

κοιλάς" από την Ιθάκη .
Βάλια Κάλντα ( val'akâlda " Boß. )
Ονομασία ρέματος που δεν έχει πολύ κρύο νερό. Αυτό οφείλε
ται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του βρίσκεται σε γυμνό
μέρος έτσι

ώστε είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, ιδιαίτερα το κα

λοκαίρι που μένει νερό σε κοιλώματα της κοίτης του, γνωστά στο
Ζαγόρι με τη λ. οβίρα (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε . Σ . ) .
Από το αρομ. vale "κοιλάδα//χείμαρρος" (βλ. προηγούμενα
τοπν.) και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό σε θηλ. γένος
calda (αρσ. caldu[<^aT. caldus<^aT.calidus] "θερμός".
1. Papahagi 1252.
2. Papahagi 191* Νιχολα'ίδου, Αεξ. 69.
3. Στα ρουμάνικα, όπως και στα αρομοΰνικα, ο δικαστικο'ς όρος "κατηγορούμενος"
έχει επιθετικοποιηθεί με τη σημασία "καχο'ς" και ε'χει απωθήσει τη λατιν. λ.
malus ( Pu§cariu 460).
4. Meyer-Lübke, αριθμ. 7274-.
5. Papahagi 1193.
6. Σπ. Μουσούρη, Τοπωνυμιχόν της νήσου Ιθάχης, Αθήνα 1959, 25.
7. Papahagi 307' Meyer-Lübke, αριθμ. 1506.
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Βάλια Mdpe (vàl'amâre* Ντομπρ.)
Ονομασία του μεγαλύτερου ρέματος και της γύρο περιοχής
δυτικά του χωριού.
Από το αρομ. vale "κοιλάδα//χείμαρρος" και το επιτασσόμενο αρομ. επίθ. mare "μεγάλος" (<λατ. mas, maris "άρρην") . Βλ.
και τοπν. Μπαλιά Μάρε. Το τοπν. αναφέρεται ως υδρωνύμιο δύο
2
φορές σε παραπόταμους του Αξιού: Valjamari και Vale Mare .
Βάλια Σάκα ( val'aââka * Δραγ . )
Δύο ρέματα από τα οποία το ένα τροφοδοτείται από τα νερά
της βροχής, ενώ το άλλο έχει λιγοστό νερό.
Από το αρομ. θηλ. ουσιαστ. vale "κοιλάδα//χείμαρρος"(βλ.
προηγούμενα τοπν.) και το επιτασσόμενο θηλ. επίθ. seacä, του
3
επιθ. sec "ξηρός" (<λατ.siccus, -a, -um "ξηρός" απ* όπου και
4
τα ρουμ. sec, ιταλ. secco, γαλλ. sec, ισπαν.-πορτ. seco κλπ.).
Η τροπή του λατ. i > αρομ. e είναι συχνή π.χ. λατ. video
βέντου "βλέπω", λατ. lignum >λέμνου "ξύλο", λατ. signum>
5
oéuvou "σημείο" κλπ. .
Το ίδιο τοπν. Βάλια Σιάκα συναντιέται και στο χωριό Χαλί
κι του Ασπροποτάμου .Πβ. και τα ταυτόσημα υδρωνύμια από την
περιοχή του Αξιού:Ξεροπόταμο , σλαβ. Sucha rëka, όπως και
7
Vale Saka. Επίσης τα συχνά τοπν. ' απο τη Ρουμανία Seaca, Seaο

ca Bâtrina, Valea S(e)acä, Secätura κλπ. .Η λ. συναντιέται και
9
ως επών. Σιάκ(κ)ας .Βλ. και τοπν. Σιάκα, το Αλώνι τού και Σάκα
(ονομασία βρύσης ) στά Ξ.Αρ.
1. Papahagi 769' Νι,κολα'ίδου, Αεξ. 280.
2. Duridanov277 καυ 282 αντίστουχα.
3. Papahagi 1075.
4. Meyer-Lübke, αρι,θμ. 7897.
5. Βλ. Νυκολαιδου, Λεξ. 116, στο λ. βεντου.
6. Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 129.
7. Duridanov 282.
8. Iordan, Topon. romîn 127.
9. Βλ. OTE Αθ.' OTE, Θεσσ.
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Βάλε Σάσα ( valeéâéa' Boß)
Τοποθεσία όπου ενώνονται, έ£ι ρυάκια σε ένα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. vale "κοιλάδα//
χείμαρρος" (βλ. και προηγούμενα τοπν.) και το αρομ. αριθμητ.
case "εζι" (< λατ. sexe) .
Βάλε Σάσα ( valeaaâa'lshrp. )
Ονομασία περιοχής/ όπου,σε σχεδόν επίπεδη επιφάνεια,κυ
λάει ένα μικρό ποτάμι.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το αρομ. ουσ. vale (βλ.
παραπάνω) και τον αρομ. επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό
2
seasa (αρσ. ses) "επίπεδος" (<λατ. sessus "το κάθισμα")
3
απ' όπου το ρουμ. §es "πεδιάδα, κάμπος"
και το αλβ. shesh
-i "η πλατεία, το επίπεδο μέρος" .
Βαλνταλάκο (valdaläko* Λεσν.)
Ονομασία λάκκου με απότομες όχθες.
Από το αρομ. θηλ. ουσ. vale "κοιλάδα//χείμαρρος",την πρόθ.
u
5
de ( ή di) "από, εκ" και το ουσ. (a)lak
"λάκκος" , δηλ.
"ο χείμαρρος από το λάκκο".
Βάλτα Ατλάζι να, τ\ ( st valtatlâz1na* Πάπ.)
Τοποθεσία Α του Μικρού Παπίγκου,όπου, επειδή είναι υγρός
ο τόπος, σχηματίζεται μια λωρίδα γης (στο Ζαγόρι ονομάζεται
ζωνάρι) που είναι καταπράσινο όλο το χρόνο.
Από το αρομ. balta "το έλος, το στεκούμενο νερό" (βλ.
και τοπν. Μπάλτα στα Ξ.Αρ.) και το επίθ. *atlazina (<αρομ. θηλ.
7
ουσ. atlaze "το ατλάζι" και τη σλαβικής αρχής επιθετ. κατάλ.
ΜΙΈ>, -&na, - b n o \ Η λ. atlaze από το αραβοτουρκ. atlas. Πβ.
1. Papahagi

1144.

2. Papahagi

1149.

3. Κοτολοΰλπς 472.
4. Γκίνης 392' Meyer, EW alb. Spr. 402' κατά τον Meyer-Lübke, αριθμ.
7882, το ρουμ. §es ιροέρχεταυ απο' το αλ3ανυκο' shesh~i.
5. Νικολα'ιΤδου, Λεξ. 251' Papahagi 723, λ. lakx.
6. Papahagi 254.
7. Papahagi 238.
8. Vasraer 306.
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επίσης το σλαβ. otlasft

και το ρωσ. aTJiac

Βάλτου, Αα (la vâltu* Λ.)
Ονομασία βαλτότοπου.
Από το αρομ. valtu "το έλος" (Βλ.και τοπν. Μπάλτα στά
Ξ.Αρ·) .
Βάσιοος,, Ηοϋκα τηε (nuka ts vâëus. Τσερν.)
Χωράφια, ιδιοκτησία κάποιας Βάσιως, όπου παλιά υπήρχε
και μια μεγάλη καρυδιά.
Το τοπν. είναι περιφρ.από το βαφτ. Βάσι,ω και το αρομ.
ouo.nucä "η καρυδιά" < λατ.nuxtnucis "το καρύδι//η καρυδιά
Από το λατ.και τα ιταλ.ηοσβ', γαλλ. ηοΐχ,ισπ. nuez, πορτ.
ηοζ, ρουμ. nuca κλπ.
Βατσινετο (Vatsinetu 'Boß.)
/
Ονομασία ομαλού υψώματος.
Από το αρομ. vagina "η βατσινιά" και την αρομ. (και
ρουμ.) περιεκτ. κατάλ.-et (<λατ. -etum) με την οποία σχημα
τίζονται συνήθως φυτών, τοπν., όπως αυτά εμφανίζονται στη
Ρουμανία, όπου: cärpinet "μέρος με κάρπινους", Cornet "μερος με κρανιές", Fäget "δάσος με βαλανιδιές" κλπ. ._
Βί6ρα, η (st viBra" Ντομπρ.)
Ονομασία μικρού υψώματος.
Το τοπν. δε νομίζω πώς πρέπει να σχετιστεί με το κοιη
νό NE β ίδρο., η "ο κάστορας"< σλαβ. vidra,acpou σύμφωνα με
τις πληροφορίες ούτε κοντά σε ποτάμι βρίσκεται το μέρος ού
τε η διαμόρφωση του εδάφους θυμίζει το παραπάνω ζώο.
1. Vasmer, REW Ι 31.
2. Papahagi 1253.
3. Papahagi 914.
4. Meyer-Lübke, αριθμ. 6009.
5. Papahagi 1259.
6. Iordan, Topon. romîii. 424 κεξ.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεζ. στη λ."ΙΑΝΕ, στη λ.'Meyer, KS II 20.
8. Papahagi 278.
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Γι ' αυτό θεωρώ ότι το τοπν. πρέπει, να αποδοθεί στο αρομ.
bîrôa (και birdä) "το ύψωμα, ο λόφος" με μετάθεση του r
ίσως από επίδραση του vidrä "ο κάστορας". Το αρομ. birdä
2
από το βουλγ. 6-ΆΡΜΟ "υψωματάκι, ραχούλα, λόφος" .
Η λ. γνωστή ως τοπν. στη Ρουμανία με τους τύπους Bîrda
3
Bîrdocul, B±rde§ti κλπ. .
Βιρτζιτούρι ( vird^tur 1 " Λεσν.)
Ονομασία μονοπατιού που είναι, γεμάτο πρασινάδα, ενώ το
βουνό γύρο είναι πετρώδες και κατάξερο.
Από τον πληθ. virdzäturi του αρομ. ο'υσ. wirdzätura"πρα4
"ν
· 5
σινάδα" <λατ. viridis, -e "χλωρός, πράσινος" . Πβ. και αλβ.
verth, verdhi "ο κίτρινος"
και το αλβ. τοπν. Vjer&ha (χω7
ριό στις εκβολές του Αρίνου)
. Η λ. και στα ρουμ. verde πρά
ο
σινος, χλωρός" απ' όπου και τα ρουμ. τοπν. Valea Verzii,
9
Balta Verde, Verdele, Muntele Verde κλπ. .
ΒΑασεν£σιο, το ( stu vlaèinièu*Βρα6.)
Τοποθεσία με πλούσια βοσκοτόπια.
,·
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. * vlaseni
<σλαβ. vlasi) "μαλλιά"
+ την αρομ. [ και ρουμ.] κατάλ.-eni
1. Papahagi 278.
2. Βουλγαροελλ.,Λεξ, 84.
3. Iordan, Topon. roinîn. 34.
4. Papahagi 1267' Νιχολαΐδου ,Αεξ. 115.
5. Για τη διάδοση τηε λ. στις ρομανιχε'ς γλώσσες $λ. Meyer- Lübke,
αριθμ. 9368α.
6. Meyer, EH al±>. Spi». 466* Miklosich, Rom. Elem.71 (αρ. 916).
7. Stadtmüller, Forschungen 90.
8. Κοτολουληε 517.
9. Iordan, Tppon; romïn. 134.
0. Miklosich 394, λ. volsü" βλ. και τοπν. Βλάσινα, η στα Ξ.Σ.
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[καί-ani ]η οποίυ. είναι: α) επιθετική και β) τοπική ) και
την αρομ. περιεκτ. κατάλ.-1§.Της ίδιας ετυμολογικής αρχής
είναι τα ελλην. προσηγ. βλάσανη "ποώδες φυτό ...μοιάζει με
2
3
αγριάδα" , βλασάντι "είδος πόας"
και βλάσανη,η "είδος χόρ
4
του" .
Πβ. επίσης και το φυτό βλασία "γένος λεπτότατων ποών" .
Βλάσιουλ, Αάζινα α (lâzna a vlââul" Λεσν.)
Χωράφι που ήταν ιδιοκτησία ενός ηγουμένου Βλασίου.
Το Αάζινα από το αρομ. laz(i)na "τόπος για ανοιξιάτι
κη βοσκή" (και lädzina "κάμπος για βοσκή στους πρόποδες του
βουνού" \ Κατά τον Vasmer από το σλαβ. *lazina "πλήθος δέν
τρων πεσμένων το ένα επάνω στο άλλο" ή από το σερβοκρ. lâzina "υλοτομημένο δάσος". Η σημασία αυτή μετέπεσε στη σημασία
"τόπος για βοσκή" αφού μετά το κόψιμο των δέντρων αναπτύσσε
ται χορτάρι. Έτσι με την τελευταία σημασία η λ. βρίσκεται
<λ)ς δάνειο στα αλβ. llazinë-a "τόπος κενός εις το μέσον της
ο

χώρας, όπου δένουσι τους ίππους, όνους κλπ." και στα ελλην.
λάζινα, η "τόπος ειςον θέτουν τα πρόβατα προς βοσκήν κατά
9
την άνοιξιν" . Πβ. και τα τοπν. Λα£(.νιά (Κόνιτσα), Αα£ινι.ές
10
(Άρτα) και τα: σερβοκρ. Lazine, Lazina, σλοβ. Lazina
1.
2.
3.
H.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iordan, Topon. romîn. 403 κεξ.
HE 29 (1980) 256.
HX 7 (1932) 224.
Μπόγκας 2 13.
MEE, στη λ.
Papahagi 726, 721.
Vasmer 38, 58.
Χρυστοφορίδης 192.
Μπο'γκας 1207.
Vasmer 38, 58.
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To β' μέρος του τοπν. είναι το βαφτ. Vlasie(<sÀÀ. Βλά
σης / Βλάσιος)
με το επίτασσόμενο άρθρο της γενικής.
Βουζίσι, το (stu vuziä" Βίτσ.)
Τοποθεσία με χωράφια προς τα υψώματα του Βαρκού στο
χωριό Βίτσα.
ο
Το τοπν. αναφέρεται από τον Λαμπρίδη
"... παρά το
Βουζής φαίνονται μεταναστεύσαντες διά τας επιδρομάς των Τούρ3
κων ... " και με τον τύπο Βοζύσπ σε προικοσύμφωνο .
Το τοπν. από το αρομ. vuje ή vujü και vuz "η αφροξυλιά"
4
(sabucus ebulus) <σλαβ. ΒΊ>ΖΊ> (βλ. τοπν. Βούζι,α,τα στα Ε.Σ.)
και την αρομ. (και ρουμ.) περιεκτική κατάλ. -i§ .
Βουλάγκα, η (st vulâga' Λιασκ.)
Ονομασία περιοχής με χωράφια μέσα σε δασωμένη περιοχή.
Από το αρομ. vuloâga "το ξέφωτο" κι αυτό από το προ7
σλαβ. BOJiora (βλ. και τοπν. Βουλόγκες στα Η. Σ.).
Βουλαγκαράτσα (vulàgarâtga* Λ.)
Οροπέδιο σε μεγάλο υψόμετρο όπου δεν υπάρχει βλάστηση,
γιατί κάνει πολύ κρύο.
Το τοπν. σύνθετο από το αρομ. vuloagä "το ξέφωτο" (βλ.
προηγούμενο τοπν.) και το επίσης αρομ. επίθ. ara£e "κρύος,
1. Iordan,Topon. romîn. 305.
2. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα, Ζαγοριαχά 37.
3. HE 24 (1975) 313.
4. Papahagi 1280, 1283.
5. Iordari, Topon. romîn. 433 «εξ.' κατά τον Puçcariu, Beminutifsuffixe 202
κεζ., στα ρουμ. με την κατάλ. -ϊ§ σχηματίζονται: α) υποκοριστικά,
β) περι,εΜτυκά καυ γ) επυρρη'ματα.
6. Papahagi 1281.
7. F r . Miklosich, Lexikon palaeoslovenico-graecolatinum, Wien 1862-1865,65.
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ψυχρός"

<Àa.T.recens-entis "πρόσφατος, νέος". Από το λατ.
2
και το ρουμ. rece "δροσερός κρύος" , ιταλ. recente, αρχ.
3
γαλλ. roisent κλπ. .
Βοολάγκα Χάρμπα

(vulâga xârba" Λ.)

Λιβάδι το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1400μ.περίπου σε
ξέφωτο δάσους με πεύκα. Σύμφωνα με την παράδοση εκεί είχε
χωράφια κάποιος Χάρμπας που μαζί με κάποιον Τσόλη αλ Νάστα
ήταν τα μεγαλύτερα παλικάρια της περιοχής.
Το τοπν. από το αρομ. vuloagä "το ξέφωτο" (βλ. τοπν.
Βουλάγκα, η) και το επών. Χάρμπας. Ο Ααμπρίδης κάνει ήδη
λόγο για τον Χάρμπα:"Η ανδρεία των κατοίκων πολλών κοινοτή
των οίον ... Λαΐστης, εξ ης ο περιώνυμος Χάρμπος...". Το
όνομα Χάρμπας προέρχεται από τα αρομ. hârba ή härbie "σιδερένια βέργα για να γεμίζουν τα όπλα" κι αυτά από το
τουρκ. harbi "ράβδος γεμίσματος και καθαρισμού του όπλου" .
Η λ. και σε παλιότερα ελλην. κείμενα χαρμπί, το "κοντάρι
δυο μέτρα μακρύ και μυτερό//μικρή σούβλα για το γέμισμα της
πιστόλας" και χάρμπα, π. "το πρόχειρο παιδικό τόξο από κλα7
8
δί συκιάς" . Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και το επών. Χαρμπής .
ΒουλτσLούτουρου
(vultéuturu' Λεσν.)
Βακούφικα χωράφια με υγρό έδαφος.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papahagi 185.
Κοτολουλης 412.
Meyer-Lübke, αριθμ. 7109.
Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγοριακά Β' 38.
Papahagi 643 χαι 649 αντίστοιχα.
Heuser-Çevket 231' Steuerwald 365.
Μπόγχα, Τουρκ. Λέξ. 73.
Τριανταφυλλίδης 76.
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Το τοπν. από συμφυρμό των πληθυντικών vulture και vultucuri του αρομ. αρσεν. ουσ. vultuc "το έλος, το τέναγος"
>vultu£uri> vul^üturi (με αντιμετάθεση των t και % ) .
Βραδέτο, το
( stu vraôétu )
Χωριό στο Κεντρικό Ζαγόρι με το μεγαλύτερο υψόμετρο
(πάνω από 1300μ.). 0 κάτοικος vraöitnos (=Βραδετινός) vraôitni (= Βραδετινή).
2
Το τοπν. από το αρομ. brad "το έλατο" και την περιε3
κτική κατάλ. -et (της ίδιας αρχής με την ιταλ. περιεκτική
4
κατάλ. φυτών -eto <λατ. -etum) . Η αρομ. λ. από το λατ.
brathy,-yos "το βράθυ" (< ελλ. βράθυ, -woe "είδος θάμνου
έχοντος φύλλα κυπαρισσοειδή"), απ' όπου το αλβ. bredh -i
"το έλατο" και το ρουμ. brad "το ίδιο"'πβ. και ρουμ. brädet
7
"το ελατόδασος" . Το τοπν. γνωστό στη Ρουμανία με τους τύ
πους: Brädet(ul), Brädetului, Valea Brädetului, BradaÇelul
κλπ.
Βραοέτου, η Σκάλα του (st skâla t vraôétu' Βραδ.)
H περίφημη τεχνητή αυτή σκάλα,πού είναι φτιαγμένη με
καλντερίμι στο βράχο που υψώνεται πάνω από τη θέση Μεσαριά,
ήταν στο παρελθόν ο μοναδικός δρόμος που οδηγούσε στο χωριό
Βραδέτο.
Στη διάρκεια της διαδρομής που έχει μήκος 1250μ. βρίσκου
με ανεβαίνοντας τις τοποθεσίες Μεσαριά, Kóvtava,
Ξενοδοχείο

1. Papahagi 1281.
2. Papahagi 282.

3. Iordan, Topon. romîn. M-24 χεξ.
i4. Battisti-Alessio 1560.
5. LSJ, στη λ.'Δημητράκου, Λεξ.,στη λ.

6. Γκίνης 58' Meyer, EW alb. Spr. Μ-5.
7. Κοτολούλης 82.

8. Iordan, Topon. romîn. 425.
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του Αποστόλη, I O L O Καγκέλι , Αλωνάκι ή Αλωνούτσι και Αγι,ο Α
θανάσιο, όπου τελειώνει η Σκάλα. Σε 200-300μ. συναντάμε το
χωριό Βραδέτο.
Το τοπν. από το κοινό NE σκάλα, η (βλ. σχετικό τοπν.
στα Ε.Λ. και το τοπν. Βραδέτο (βλ. τοπν. στα Ξ.Αρ.).
Βρύση, Αα ( la vris* Λ.)
Νεότερη ονομασία του υδρωνυμίου Φΐντίνα Ράτσι. ή Εόποτο
αλ Ράτσι. (βλ. τοπν. στα Ξ.Αρ.).
Το αρομ. προσηγ. vrxsi πρέπει να θεωρηθεί από τα νεότε
ρα ελλν. δάνεια της αρομ. αφού δεν περιλαμβάνεται στα αρομ.
λεξικά.
Γίνι, α ( a y'ini' Λ.)
Παλιός αμπελότοπος που σήμερα είναι ακαλλιέργητος.
Το τοπν. από το αρομ. γϊη (πληθ. γίιίϊ) "το κρασί//το
αμπέλι"
κι αυτό από το λατ. vinea "ο αμπελώνας//το κλήμα"
με τη γνωστή τροπή στα αρομούνικα του λατ. ν σε γ , όπως π.χ.
αρομ. γίνγκιτς < λατ. vigiliti, αρομ. γι,άοτιε < λατ. vespa
κλπ. .
Γιρμάρι., το (stu Yirmar* Λιασκ.)
Ονομασία αρκετά εκτεταμένης περιοχής, όπου παλιότερα
οι μεγαλύτεροι αμπελώνες του χωριού.
Το τοπν. από το αρομ. Y^rmu (πληθ. γθπίϊ) "το σκουλήκι"
(κι αυτό από το λατιν. vermis -is με την τροπή του λατ. ν >
5
αρομ. γ) και την αρομ. (και ρουμ.) καταλ.-αιτ(ί) .

1. Papahagi 622' Νικολαίδου, Λεξ. 133.
2. Ό χ ι μο'νο η τροπή του λατ. ν >αρομ. γ, αλλά γενικά, n ουράνωση των χειλι
κών είναι μια τροπή που διαφοροποιεί τα αρομούνικα απο' τις άλλες τρεις
διαλε'κτους της λατινικής της Βαλκανικής, δηλ. τα δακορουμάνικα, τα
ιστρορουμάνικα και τα μογλενίτικα. Ετσι τα χειλικά p,b,f,v,m ουρανώνονται αντίστοιχα σε k', g', ϊί',γ'. η'(Κατσάνης 80).
3. Νικολαίδου, Λεξ. 130.
ι+. Papahagi 620.
5. Πβ. τα ρουμ. τοπν. με την κατάλ. -ar(i) : Bahnari, Brebinari, Budari
κλπ. (Iordan, Topon. romîn. M-12 κεξ.).
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Γίστάρα, Ί\ ( st Y'istqara" Ντομπρ.)
Περιοχή με τα ευφορότερα χωράφια.
Από το αρομ. yisteare (πληθ. yisteri) ή ayisteare "ο
θησαυρός" κι αυτά ή από το αλβ. vistar "καλοντυμένος" ή
1
απο το λατ. vestiarium .
Γίτι, Βάλυα vet λα (vâl"a dila v'iti" Γρεβ.)
Λάκκος με αγριοκλήματα.
Από το αρομ. vale "κοιλάδα, χείμαρρος" (< λατ. v a l u s
2
'„
-is) ,τις αρομ. προθέσεις ντι λα και το θηλ. ουσ. vita ,(και
3
aYita) "το άγριο κλήμα της αμπέλου" (< λατ. viteus "αμπέλινος").
Ντότζ αλ Γι,ώτη ( dodz al YÒt ' Λεσν. )
Ο Γιώτης, σύμφωνα με πληροφορία των χωριανών, ήταν τε
χνίτης που έφτιαχνε βαρέλια.
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. dodzi (ή doadze)Tou
αρομ. θηλ. ουσ. doagä "η δόγα" (κι αυτό από το λατ. doga
"είδος βάζου ή μέτρο υγρών" απ' όπου και το ελλ. δόγα . Το
άρθρο al για το αρσεν. γένος που εκφράζει τη σχέση της γε5
νίκης και της δοτικής (< λατ. ad ilium) και το ελλην. βαφτ.
(και επών.) Γιώτης που είναι συγκομμένος τύπος του βαφτ. Πα6
ναγιωτης
Γκάβρα, η (st gâvra' Τσεπ.)
Ονομασία θέσης όπου υπάρχει σπηλιά.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. gâvra "η φωλιά" (<λατ.

1. Νιχολα'ίδου, Λεξ. 134·.
2. Papahagi 1252.
3. Papahagi 625, 119' Νυχολα'ύ'δου, Αεξ. ό.π.
4-. Papahagi 496.
5. Papahagi 128.
6. Μπόγκας 1 4-43, 448.
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*cavula <cavum "φωλιά" . Η λ. ως προσηγορική στα αλβ. με
τους τύπους gavër-gavra και zgavër-zgavra "το κοίλωμα, το
2
3
κούφωμα" και στα ρουμανικά gaura "η τρύπα" . Αξιοσημείωτη
η διατήρηση του γένους στα ελληνικά.
(st gavrila" Φλ.)

ΓΉαβρίλα, η

Ονομασία βρύσης και της γύρο ομαλής επιφάνειας.
Το τοπν. κυριώνυμο από το αρομ. θηλ. βαφτιστικό Gavri4
./
5
lä . Πβ. και τα ρουμ. βαφτιστικά Dänila, Gerila κλπ. .
Γκαλιάτα, η (st gal'âta* Σκ.)
Ονομασία γυμνής πλαγιάς
Από το αρομ. θηλ. ουσ. gäleatä "το κανάτι, ο κουβάς"
κι αυτό από το λατ. galleta "ο κουβάς" , απ' όπου και το
^

Q

ρουμ. gäleatä "το ίδιο" . Ας σημειωθεί η διατήρηση του γέ
νους του αρομ. ουσ. στο τοπωνύμιο.
Ε*καλντLρούσα, η ( st galdiruéa" Δόλ.-Καβ.-Ντρ. )
Με το παραπάνω όνομα είναι γνωστό ένα ρέμα στη Δόλιανη
που το νερό του το καλοκαίρι λιγοστεύει και μένει μόνο σε
οβίρες και ιδίως στη μεγάλη οβίρα της Δέσης. Με το ίδιο όνο
μα είναι γνωστό το ρέμα και στα άλλα δύο χωριά. Η λ. ως προ
σηγορική δε χρησιμοποιείται στην περιοχή.

1. P a p a h a g i 5 8 1 ' P a s c u 5 4 .
2 . r x i ' v n s 136, 4 8 8 .
3 . Κοτολοΰλης 2 1 3 .
4. P u § c a r i u , Deminutivsuffixe
5. I o r d a n , Topon. r o m î n .

342.

6. P a p a h a g i 584.
7. Meyer-Lübke, αρϋθμ. 3656.
8. Κοτολοΰλης 214.

93.
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Το τοτιν. προέρχεται, από το αρομ. cäldäruce "μικρός λέβης" <αρομ. cäldare "λέβης" (<λατ. caldaria "λέβης" ή caldarium
"λουτρών, πυριατήριον") και την υποκορ. κατάλ.-uç,
είτε επειδή μοιάζουν οι οβίρες με μικρούς λέβητες είτε επει
δή τους καλοκαιρινούς μήνες το νερό θερμαίνεται μέσα σ' αυ
τές.
Στο Ασπροπόταμο, όπου συναντούμε τοπν. Γκαλτερούσα,
σώζεται ως προσηγορική η λέξη και σημαίνει "είδος κακαβιού,
2
αγγείο ξύλινο η μπρούτζινο" . Της ίδιας ετυμολογικής αρχής
3
και το τοπν. Cäldaru§a από τη Ρουμανία .
Γκαλντί ρούσας, η Γέφυρα τηε
(st Y'efira ts 93ΐαίΓύ§33*Δόλ.)
Ονομασία γέφυρας που ενώνει τις όχθες του ρέματος της
Γκαλντιρούσας (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Γκαμπρίλα, Κόντρο V T L ( kp'dru di gabrila' Ντομπρ.)
Χωράφια σε ίσιωμα και λόφος στην άκρη. Σύμφωνα με την
παράδοση στο λόφο ήταν το μνήμα μιας κοπέλας.
Το α' μέρος του τοπν. προέρχεται από το αρομ. codru ή
codur που έχει τις σημασίες "κορυφή βουνού//δάσος//τόπος
προφυλαγμένος ολόγυρα// δημόσιος χώρος//νεκροταφείο//κόθρος"
κι αυτό από τα λατιν. quadrus "τετράγωνρς" ή codra "βοσκότόπος του δάσους// η βοσκή" . Στο τοπν. του Ζαγορίου με τη
σημασία "μνήμα, νεκροταφείο". Της ίδιας ετυμολογικής αρχής το
ρουμ. codru "παρθένο δάσος", ιστρορουμ. kodru "δασωμένο βου
νό", επίσης το ρουμ. codru "κομμάτι ψωμί"9το ίδιο στα μογλενίτικα με τη σημασία "τετράγωνο κομμάτι γλυκίσματος" και αλβ.
kodrë-a "λόφος//καλλιεργούμενο τμήμα γης σε κατωφέρεια στους

1. Papahagi 330.
2. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 131.
3. Iordan, Topon. romîn. 389.
4. Papahagi 377.
5. Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ . 6 9 2 1 .
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πρόποδες λόφου" .
Το β' μέρος του τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. βα
φτιστικό Gavrilä (βλ. τοπν. Γκαβρίλα στα 3.Αρ.) με αφομοίω
ση του ν ως προς τη διάρκεια που από επίδραση του g γίνεται
κι αυτό στιγμιαίο b.
Γκινι,άσα (gìriasa * Ντομπρ. )
Περιοχή κοντά στο Γυφτόκαμπο όπου παλιότερα υπήρχαν χω
ράφια και κτήματα. Σήμερα το μέρος είναι δασωμένο με πεύκα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσιαστ. ghinea^ä
"η ευτυχία//το κτήμα, η περιουσία" (< ghine "το καλό, η ευτυ2
χία"< λατ. bene) .
Γκι,όνεε, οι ( sts gonis' Στ.)
Ονομασία δασωμένης περιοχής. Άγνωστη η αιτία που δημιούρ
γησε το τοπωνύμιο.
Το γένος του τοπν. δυσκολεύει τη συσχέτιση του τοπν. με
το όνομα του πουλιού γκιόνηςή το βαφτ. Γκιόνης (=Γιάννης).
Γι* αυτό νομίζω πως πρόκειται για το αρομ. θηλ. ουσ.
ghxonä ή ghxone "το δέρμα, η σόλα" κι αυτό από το τουρκ.
gön "δέρμα//άχρηστος φλοιός βαλανιδιάς που χρησιμοποιήθηκε
Α
ήδη για την κατεργασία δερμάτων . Από το τουρκ. και το σλαβ.
-<
5
gjonu "η σόλα" ·
ΓΉιόνη, Γκάβρα αλί (gàvraliq'óni* Γρεβ.)
Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχει σπηλιά.

1. Το αλβ. kodrë-a θεωρείται δάνειο από τα ρουμ. τόσο από τον Eqrem
Çabej ("Études d etimologie albanaise XI." Buletin 1963-64, 93) όσο
και απο' τον Meyer-Lübke, αριθμ. 6921-2.
2. Papahagi 611.
3. Papahagi 612.
M-. Steuerwald 335.
5. Miklosich 65.
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Τό α' μέρος του περιφραστικού τοπν. από το αρομ. θηλ.
ουσ. gavrä "η τρύπα, η φωλιά"< λατ. *cavula< cavum "φωλιά"
(βλ. και τοπν. Γκάβρα στα Ξ.Αρ.).Το β' μέρος είναι ο τύπος
2
της γεν. και δοτικής εν. του αρομ. άρθρου το οποίο προτάσ
σεται στα κύρια ονόματα της αρομουνικής (π.χ. alu Miha, ale
3
4
Marie κλπ.) και το αλβ. προέλευσης βαφτ. (και επών. ) Γκι.όνης .
Γκίρτια, τα
(sta g'irtx'a" Στ.)
Ονομασία περιοχής όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια και
χωράφια.
Ο τύπος του τοπν. (πληθ. ουδ.) δείχνει πως πρόκειται για
5
κυριώνυμο τοπν. από το επών. Γκίρτης σύμφωνα με το σχήμα :
τ(ου) Γκίρτ(η) > Γκίρτι. ,το > Γκίρτια,τα. Το επών. πρέπει να
σχετιστεί με το αρομ. ghirifcä "η ασθένεια των ματιών κερατιτις" , απ' όπου με αποβολή του άτονου 1, προήλθε ο τύπος
*ghirta και έπων. Γκίρτης 7.
Γκΐτοϋνιου
(gîturïu* Ντομπρ.)
Περιοχή με χωράφια. Η λ. δε χρησιμοποιείται ως προσηγορι
κή από τους βλαχόφωνους κατοίκους του χωριού.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. gîtdriiu ή gutuniü ή
ο

guturie "η κυδωνιά" < λατ. cotoneum < cydoneum < κυοώνιον.
Πβ. επίσης και το σλαβ. gdunije,παλαιoσλ. gdunja, βουλγ.dunja,
1. Papahagi 581* Pascu 54.
2. Papahagi 128' Νικολαΐδου, Λεξ. 17.
3. Λαζάρου 227-8.
4. Τριανταφυλλίδης It' Meyer, EW alb. Spr. IUI.
5. ΟΊΕ Αθ.
6. Papahagi 612.
7. Η συσχέτιση του έπων. με το αλβ. gerth-i "η σφήκα" συναντάει φωνητυκες
δυσκολίες (τροπή του τονισμένου e > i και του th > t ).
8. Papahagi 589, 606.

- 742 -

σερβ. tunja και dunja κλπ. και τα ρρμανικά: ιταλ. cotogno,
λογγοβ. kidondza, γαλλ. coig, προβ. codonh, καταλ. codony
κλπ. .
Γκόγκλοοι, , Βάλε (vale gónglui* Φλ.)
Ονομασία ρυακιού που περνάει ανάμεσα από χωράφια.
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. vale "το ρυάκι" <λατ. val3
/
lis και το επίσης αρομ. ουσ. gongalä ή góngula ή conculä
4
"η αίρα, το ζιζάνιο του σιταριού" με το επιτασσόμενο άρθρο
της γεν. ενικού.
Γκουράτσες (gurätsis" Γρεβ.)
Τόπος με πολλά λιβάδια απ' όπου πηγάζουν πολλά και κα
θαρά νερά με τα οποία υδρεύεται η κοινότητα.
Το τοπν. είτε από το αρομ. gura "το στόμα//η πηγή" και
την αρομ. κατάλ. -eaÇa ή -a^ä ( <λατ. -itia) είτε από
τον πληθ. curaÇ του αρομ. επιθ. curat, -tä "κατάλληλος// κα7
θαρός//φωτεινός από την καθαρότητα των νερών της περιοχής.
Η τροπή του αρχικού c(k) σε g στη συμπροφορά με την πρόθε- 8.
ση xn
Γχοΐίρίτσα ( guritsa* Λεσν.)
Τοποθεσία του συνοικισμού Πρίσκος, όπου μικρή πηγή.
„
9
„
Απο το αρομ. guri^a "μικρό στόμα" < gura ( <αλβ.^ΓΓβ-3
1. Miklosich 61"

Berneker 299.

2. Meyer-Lübke , αρι,θμ. 2436.
3. Papahagi 1252.
4. Papahagi 593, 379" Νυκολαί'δου, Λεξ. 143.
5. Papahagi 602" Pu§cariu 132-133.
6. Κατσάνης 169.
7. Papahagi 413.
8. Papahagi 689' Νυκολαυδου, Λεξ., στο λ. αν.
9. Papahagi 604.
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"η πηγή" < λατ. gula)+ υποκορ. κατάλ.-iÇa.
Γκουρνοράτε, το ( stu gurnorats"Βραδ.)
Τοποθεσία βαθουλωτή και ανήλια μέσα στο Βίκο, με έδαφος
υγρό και αργιλλώδες, περιτριγυρισμένη από οξυκόρυφους βράχους.
Το τοπν. σύνθετο από το αρομ. ουσ. gurnä "η δεξαμενή"
(< αλβ. gurnë "η πηγή" < κοινό NE γούρνα <αρχ. ελλ. γρώνη
2
"κοίλωμα" ) και το επίσης αρομ. επίθετο raÇe ή araÇe "κρύος,
3
δροσερός(< λατ. recens) με ανάπτυξη ενός συνθετικού -ο-.
Γκούτσίλο, το (stu giitsilu" Μπ.)
Ονομασία μικρού λόφου στη μέση του χωριού, απ' όπου περ
νάει ο δρόμος για το Σοποτσέλι.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. guöilie "η κορυφή" που
εμφανίζεται και με τον τύπο gugiulie 4.
Γχρεντίνί (gridin "Τσερν.- girdin' *Δρ.) ΓΉρεντ£νία ή Γκερντίνια (gridirfa ή girdin'a'ffcmp. )Γχρεντίνα, η ( st gridina* Καπ.)
Περιοχή στη θέση Πεστρίτσιο με νερό και μικρούς κήπους
όπου υπήρχε παλιός συνοικισμός (Τσερν.)• περιοχές με κήπους
(Δρ.-Μακρ.-Καπ.).
Τα τοπν. από τα αρομ. gradina "κήπος, λαχανόκηπος" και
5
με μετάθεση του r gîrdina και gärdinä , όλα από το αρχ. σλαβ.
(και βουλγ.) gradina "κήπος" . Από τα σλαβ. η λ. στα αλβ.
1.
2.
3.
4.

Papahagì 605' Meyer, EW alb. Spr. 135.
Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
Papahagi 1039 χαυ 185.
Papahagi 600 και 602' aito τον Papahagi αναφέρονται, 15 συνώνυμα της λ.
guóilie γεγονός ίου εύναι, ενδευκτι,χό γυα τη ζωη των Αρομοΰνων.
5. Papahagi 594, 586 Kau 589.
6. Pu§cariu 346' Miklosich 73, λ. gordü' Berneker 330.
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g r a d i n e - a "κήπος ααρά την ο ι κ ί α ν " και στα ρουμ» gradiîîa*'
α π ' όπου και τα τοπν. Gradina Itti Gobe, G r a d i n i , G r a d i n i l e
3
κλπ.'. Με τα παραπάνω προσηγορικά πρέπει να σχετιστούν τα;
γερμ. Garten, αρχ. γερμ. «gardo, γοτθ. garda "φράχτης'^ γαλλ.
4
jardin„όλα από το IE *ghorto~, *ghordho .
Κατά τον Malingoudj s και ελλην. δάνειο *\taoöiva
(< σλαβ.
gradina) απ οίΐου τοπν. FcspôCwo,, Γαρδινες κλπ." .
Προτιμώ την ετυμολόγηση των ζαγορήσιων τοπν» από τα αρο~
μούνικα και όχι από τα σλαβικά, γιατί 1) το σλαβ. a δεν απο
δίδεται με e στα σλαβ. δάνεια της ελληνικής, ενώ to αρομ, a
(που προέρχεται από στένωση του a) είναι πλησιέστερα προς
το ελλην. e. 2) Το ουρανικό κ" δεν υπάρχει στη σλαβ. λέξη? ε
νώ αντίθετα τα παραπάνω σλαβ« δάνεια της αρομουνικής σχηματί
ζουν πληθυντικό με ουρανικό η" και 3) στις τρεις από τις τέσ
σερις περιπτώσεις {εκτός δηλ. του Καπεσόβου) τα τοπν. βρίσκον
ται σε περιοχές όπου μιλιέται ή μιλήθηκε η αρομ. γλώσσα.
Τκρέαυσα, τα ( sta greuSa" Μαν.-Τζ.)
Ανώμαλες τοποθεσίες δασο^μένες με πουρνάρια και βαλανιδιές»
Τα τοπν. από το αρομ. greu§ü (πληθ. greu§i) "δεντράκι
6
παρόμοιο με πουρνάρι" που μοιάζει με τον ilex aquifolium,δέν
τρο που είναι γνωστό στην Ελλάδα με τα ονόματα λιόπρινο, αρκουδοπούρο, λαυρος κλπ.7 . Γνωστό στα αρομ. επίσης με τη λ. gàiruçu .
1. Χριστοφορίδηε 118* Miklosich, Slav. Elem. 19* Meyer, ËW alb. Spr. 128.
2. Κοτολοΰλπς 222,
3. Ionian, Topon. romïu. 27.
4. Wahring, Deutsches Wörterbuch, λ. Garten,
5. MalJngoudis, Studien ΐ·ΐ6.
6. Papahagi 59ß.
7. Iordan, Topon, romîn ,
8. Papahagi 598.

273

και σημ. Ί.
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Γκριάκα, ο Λάκκο"

(sfeu lâku griâka" Τσεπ.)

Ονομασία λάκκου που Σύμφωνα με τον πληροψορητή μου πήρε
το όνομα του από μια γυναίκα που έπεσε και σκοτώθηκε εκεί.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. εθνικό Greacä (αρσ. Grec )
1
"η Ελληνίδα" < λατ. Graecus .
Σημαντικό, νομίζω, τοπν. για την ιστορία του τόπου που
επιβεβαιώνει πληροφορίες των βλαχόφωνων πληροφορητών μου (Απ.
Τσαρουχά από τη Βοβ. και Γ. Ζαμπίρη από τη Μακρ. ηλικίας τό
τε πάνω από 80 ετών) σύμφωνα με τις οποίες οι παππούδες τους
τους έλεγαν ότι στο Τσεπέλοβο και το Κεντρικό Ζαγόρι μιλούσαν
τα παλιά χρόνια, όπως εδώ", δηλ. αρομούνικα.
Και στη Ρουμανία είναι συνηθισμένα τα τοπν. με τα παραπάνω εθνικά .
ΓκρέντΡχ

(grîdza" Γρεβ.)

Ονομασία μιας συνοικίας του χωριού.
Από το αρομ. grxndzä "ο βράχος, ο ογκόλιθος" κι αυτό από
3
το λατ. grandis, -e "ο μέγας" . Βλ. και τοπν. Γρεβενίτι, το
(στα Ε .Ε . ).
Γκρουάπε, α ( agruäpä" Λεσν.)
Περιοχή σχεδόν επίπεδη με αρκετά εκτεταμένο κοίλωμα.
4
Το τοπν. απο το αρομ. groapa "η γούρνα, ο τάφος" με
πρόταξη της πρόθεσης a,

που συντάσσεται με αιτιατ. για τη

δήλωση στάσης ή κίνησης.
Η λ. πολύ συχνή ως τοπν. και στη Ρουμανία (όπου και προ
σηγορικό groapa) με τους τύπους Groapa, Groapa Mare, Groapelor
5
Gropani κλπ. . Περισσότερα βλ. στο τοπν. Γκρόπα (στα Ξ.Αλ.).
1. Papahagi 595.
2. lordati ,Τοροη. romîn. 273

και σημ. 4.

3. Papahagi 598.
4·. Papahagi 598.
5. lordati, Topon. romîn. 28-29.
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Γκρούνία, τα ( sta grdria' Βίτσ.)
Απόκρημνο μέρος ανάμεσα στη Βίτσα και το Μονοδέντρι
που προβάλλεται προς τη χαράδρα του Βίκου.
Από το αρομ. grdriìu "το πηγούνι" κι αυτό από το λατ.
grunium "ρύγχος γουρουνιού" απ' όπου το ιταλ. grugno "ρύγχος"
2
το γαλλ. groin κλπ. .
3
Η λ.ως τοπν. στη Ρουμανία (Grunjul, Grunjii Tari κλπ.) ,
όπως και στην Bagnara της Καλαβρίας (Grugnu) ως όνομα μέρους
της παραλίας .
Γούρνα Στάρμπα (Yurna Stârba' Τσεπ.)
Πηγή με λιγοστό νερό.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. gurnä "πηγή, δεξαμενή"
και το επίσης αρομ. επίθ. βΐ:βΓρα,θηλ. stearpä "στέρφος" <
ελλ. στέρφος, στέρφα < αρχ. στέρι·<ρος με τροπή του ρ σε b
ίσως από επίδραση του ηχηρού r. Η τροπή του g της λ. gurnä
ο

σε γ από επίδραση τ ο υ αρομ. υ π ο κ ο ρ . Yurni^ä

"κοίλωμα"

.

Γρκίβα (Yriäva" Λ.)
Όνομα τοποθεσίας όπου σε μεγάλο βράχο υπάρχει ένα κοί
λωμα.
Το τοπν. από το ελλην. προστ\\.
γράβα, η (βλ. τοπν. Γράβα, η στα Ε.Ε.) με διφθόγγιση -eâ- (-iâ-) του τονισμένου
ελλην, -Α- στα ελληνικά δάνεια της αρομουν., όταν το -Α

Ι. Papahagi 600.
2. Meyer-Lübke, αρυθ. 3894.
3. Ι or dan, Topom. .pomîutBO·
4. Rohlfs, Diz. TO Cal. 134.
5. Papahagi 605.
6. Papahagi 1114.
7 . Κατσάνηε 178.
8 . Papahagi 629.
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ακόλουθε ί σύμφωνο + r , όπως τι. χ. πράσο > preas, prea§,
ράχη > areäha κλπ.
Ααγγόπουλου, Πάντε αλ

(pâde al 6agópulu"Φλ.)

Τοποθεσία με χωράφια ιδιοκτησία της οικογένειας Δαγγόπουλου.
Περιφραστικό τοπν. από το αρομ. pade "επίπεδη περιοχή,
2
πεδιάδα" (βλ. και τοπν. Πάντε Λούγκα, Τϊάντε Μάρε) το προτασ3
σόμενο στα κυρία ονόματα αρομ. άρθρο al(u) και το επών. Δαγγόπουλος. Το επών. Δαγγόπουλος από το επών. Ταγγόπουλος με
λόγιο εξελληνισμό και το τελευταίο από το επών. Τάγγας
και
την υποκορ. κατάλ.-όπουλος. Το επών. Τάγγας από το κοινό NE
ταγγός "αφίς, για λάδι" + την κατάλ. -ας (που χρησιμοποιείται αντί της -ος: έγγονος-εγγονας, Φίλι,ππος-Φίλιππας κλπ.)
και με ανέβασμα του τόνου αφού τα επίθετα που σχηματίζουν κύ
ρια ονόματα ανεβάζουν τον τόνο (π. χ. φαι,δρός-Φαίδρος, σεμνήο

Σέμνη, λαμπρός-Λάμπρος κλπ. ) .Της ίδιας ετυμολογ. αρχής και
9
το επών. Τσάγγας από τον τύπο του επιθέτου τσαγγός .Γι' αυ
τό ορθότερη η γραφή του έπων. με γγ αντί του γκ.

Ζβύντουρα (zvindura"

Λεσν.)

Ονομασία ράχης εκτεθειμένης στο άνεμο. Εκεί υπήρχαν τα
αλώνια του χωριού για το λίχνισμα των δημητριακών.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τα αρομ. svintur, svinturedzü ή zvintur, zvinturare, zvinturat, -tä, zvinduredzü ή
azvlmtur "ξηραίνω στον αέρα, λιχνίζω//εφορμώ, πέφτω ορμητικά",

1. Κατσάνης 3 6 .
2 . P a p a h a g i 75Μ-' M e y e r - L ü b k e , α ρ ι θ μ . 5119.
3 . Λαζάρου 2 2 8 .

4. Βλ. και Τριανταφυλλίδη 171 και 189,σημ. 219.
5. Βλ. ΟΤΕ Αθ. και ΟΤΕ, Θεσσ. στο επών. Ταγκας.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ.,στη λ.
7. Ανδριώτη, 6.%., στο λ. -es.
8. Θωμοπούλου, Κέωε 158' Αντιχάρισμα 202.
9. Δημητράκου, Λεξ.,στη λ. ταγγόε·
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azvimturare "η γήρανση, το λίχνισμα" < λατ.*exventulare
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής το ιταλ. sventolare "ανεμίζω,
ο
λιχνιζω", το ρουμ. zvîntura "λιχνίζω"
και τα ελλην. σβεντουρώ
>ί
(Κύθηρα) και σβουντουρίζω (Ζαγόρι)
Ζόρου, Άγχουρλου αλ

3

( àgurlu al zóru" Φλ.)

Τοποθεσία προς τη θέση Αυτιά όπου υπήρχε χωράφι, ιδιο
κτησία κάποιου που είχε το επών. Ζόρος.
Το τοπν. από το αρομ. ägur (και με το επιτασσόμενο άρθρο
4
ägurlu) "το χωράφι, το όργωμα" <αρομ. âgru (με μετάθεση του
r) < λατ. ager , το προτασσόμενο για τα κύρια ονόματα άρθρο
(γεν., δοτ.) al(u) και το επών. Ζόρος. Το επών. από το επί
σης αρομ. zore "η δυσκολία" <τουρκ. zor "η ρώμη, η αλκή, η
7
δύναμη" . Από τα τουρκ. η λ. στα αλβ. zor "σφοδρότης, ορμή//
g

δυσκολία" καθώς και στα βουλγ, σερβ., ρουμ. και NE . Πβ. και
9
10
11
το βαφτ. Ζόρω και το επών. Ζώρης
(<κοινό NE ζόρι.) , ενώ
το Ζόρας πρέπει σωστότερα να αποδοθεί στο σλαβ. zora "η αυγή
Ζουγκουλίτα (ζιιςυΙϊίβ'Γρεβ. )
Ονομασία περιοχής με μικρά υψώματα.
Από το αρομ. giug "η ακρώρεια, η ανωφέρεια, ο ζυγός όρους" 12 την υποκορ. κατάλ. -ul και την ελληνικής αρχής κατάλ.
13
14
-it
που εκτός από εθνικά σχηματίζει και ουσιαστικά
1. Papahagi 1141, 1307 και 250 αντίστοιχα.
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 3113.
3. Pascu 95.
4. Papahagi 117.
5. Papahagi 116.
6. Λαζάρου 227.
7. Papahagi 1303.
8. Meyer, EW alb. Spr. 486' Miklosich 404.
9. Γταμνο'πουλος 200' Eu. Σκουβαρά, Ολυμπιώτισσα, Αθήναι 1967, 205.
10. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
11. Τριανταφυλλίδης 79.
12. Papahagi 634' Νικολαιδου, Λεξ. 530.
13. Κατσάνηε 166.
14. Α ν δ ρ ι ώ τ η , Ε τ υ μ . Λ ε ξ . , στο λ. - ί τ η ς

Ι'

Αμάντου, Γ λ ω σ σ - Μ ε λ . 10-3.
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Ζουρίκα, η (st èurika' Γρεβ.-Φλ.)
Ονομασία συνοικίας (Ντομπρ.)*ορμητικός παραπόταμος του
Αράχθου (Γρεβ.-Φλ.).
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το άρομ. θηλ.
βαφτ. *Zoricar συγγενικό με το ελλην. βαφτ. Ζόρω (βλ. τοπν.
Άγκουρλου αλ Ζόρου στα S.Ap.). To *Zorica είναι υποκορ. σχη
ματισμός με την αρομ. υποκορ. κατάλ. -ica. Πβ. και το αρομ.
1
θηλ. βαφτ. Zor-ila .
Ο υποκορ. τύπος του βαφτιστικού θα μπορούσε να προέλ
θει και από τα ελλην., όπου η κατάλ. -ίκα ( <αρομ.-±θ3)
σχηματίζει υποκορ. βαφτιστικών. Το τοπν. κατατάσσεται όμως
στα "ζενόθετα αρομούνικα" επειδή και οι δύο περιοχές όπου
αυτό συναντιέται είναι βλαχόφωνες.
Θερίτσέτα ( sta ôiritséta' Τζ.)
Τοποθεσία με φτέρη.
Πρόκειται για το τοπν. Φεριτσέτα (βλ. τοπν. στα Ξ.Αρ.)
2
με τροπή του f > θ στα ελληνικά.
Κάλε Ασπάρτα

( Kâïaspârta' Boß.)

Δρόμος στη μέση του βουνού που οδηγεί στην τοποθεσία
Πιτρούμσα, όπου υπήρχε παλιό φρούριο.
Το περιφραστικό τοπν. από το αρομ. ουσ. cale "ο δρόμος"
3
<λατ. callis, -is "ο δρόμος" και την παθητ. μετοχή aspartu
1. P u f c a r i u , Deminutivsuffixe

150" I o r d a n , Topon. romîn. 362. Για σχημα

τισμού^ κυρίων ονομάτων σε - i l a

βλ. P u ç c a r i u , ο', π. 93 και Iordan ,ό*. π.

342.
2. Για την εναλλαγή φ και θ

βλ. Χατζιδάκη, ΜΝΕ 1

155.

3. Papahagi 307' ε ί ν α ι χαρακτηριστική γ ι α τη ζωη' των Αρομοΰνων η υ ι ο θ έ τ η 
ση α ν τ ί της λατ. λ. v i a

"οδός" της λ. c a l l i s "μονοπάτι με'σα απο' δάση

και βουνά". Πβ. και στον Ουάρρωνα "ut Apuli s o i e n t f a c e r e , qui per c a l l e s i n montes Sabinos pecus d u c u n t " .
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-ä του αρομ. ρημ. aspargu "διαφθείρω, καταστρέφω, χαλώ"
(< λατιν. spargo» -rsi, -rsum, -ere "σπείρω, σκορπίζω") .
Κάλεα Μάρε (Kàlàmàre" Φλ.)
Ονομασία του μεγάλου δρόμου που οδηγούσε προς τα Γρε
βενά.
Το περιφραστικό τοπν. από το αρομ. ουσ. cale (βλ. προη
γούμενο τοπν.) και calea με το επιτασσόμενο άρθρο -a για την
2
ονομαστική και αιτιατική ενικού και τον επιτασσόμενο επιθετ.
προσδιορισμό mare "μεγάλος" (< λατ. mas-maris "ο αρσενικός,
ο

ο άντρας") .
Κάλντα, η

( zd gâlâa' Φρ.)

Ονομασία χειμάρρου που έχει νερό μόνο το χειμώνα. Το κα
λοκαίρι έχει λίγο νερό στις οβίρες, όπου κολυμπούν τα παιδιά.
Το τοπν. από το αρομ. επίθ. caldu, -da "θερμός" < λατ.
4
caldus και calidus με παράλειψη του ουσιαστ. vale "το ρεί
θρο, ο χείμαρρος".
Η λ. ως τοπν. και στη Ρουμανία: Caldul, Somesul Cald,
E;
Caldesiul κλπ. ".
Καλούγκρουι, Αα

( la kalugrui" Φλ.)

Από το αρομ. ουσ. cälugru ( και
1. Papahagi 228.
2. Λαζάρου 227.
3. Papahagi 769.
4. Papahagi 307.
5. Iordan, Topon. romîn. 111.

cälugur, cälugär) "ο
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καλογηρος" (που κατά τον Papahagi προέρχεται από το σλαβ. ka„ ι
2
lugeru) με την πρόθ. la "εις, προς" , το επιτασσόμενο άρθρο
3
-lui ( γεν. και οοτ.) και με ανομοιωτική αποβολή του 1.
( stu kanaliste' Λ.)

Καναλίστε, το

Πηγή που το νερό της έβγαινε από 4-5 πήλινους σωλήνες .
4
Από το αρομ. ουσ. canale ή canale και τη σλαβ. αρχής
αρομ. περιεκτική κατάλ. -içte (πβ. porumbiçte "αραβοσιτώνας')
< σλαβ. -iéta, απ' όπου ρουμ. -içte και αλβ. -ishtë .
( st kapérôa' Δόλ.)

Καπέροα, του

Ονομασι'α περιοχής με χωράφια, όπου και ιδιοκτησία κάποιου
Καπέρδα.
ο

Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Καπέροας κι αυτό από το αρομ.
caperôa "πάπλωμα//επικάλυμμα της ράχης του μουλαριού ή του αλόII 9

γου" .
Κααιτσινα

( kap^-tsîna" Γρεβ.)

Τοποθεσία με αμπέλια. Η λ. ως προσηγορική δε χρησιμοποιεί
ται σήμερα από τους Αρομούνους.
Από το αρομ. ουσ. kapiÇîna "το κρανίο, το κεφάλι//ο βολβός

1. Papahagi 332.
2. Papahagi 721' Νυκολαί'δου, Λεξ. 249.
3. Λαζάρου 227.
4. Papahagi 335, 311.
5. Pu§cariu 168.
6. lordan, Topon. romîn. M-39 κεξ.
7. Camaj, Wortbildung 105.
8. OTE Αθ.
9. Papahagi 338.
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του σκόρδου" (< λατ. capitina) απ* όπου και επών. Καπι,τσίνας
Η λ. ως προσηγορ. και στα ρουμ. capatina "κεφάλι, κρανίο, βολ3
4
βός" όπου και τοπν. CäpäCinata .
Καπράντζοί)

( kaprândzu* Λεσν.)

Ονομασία πηγής" το επών. Καπράντζος υπάρχει και σήμερα στο
χωριό.
Το επών. από το αρομ. επίθ. cäprindzu, -dzä "κατσικίσιος//
ο αστράγαλος του κατσικιού" (< λατ. *capringeus) . Η τροπή του
i > a ή από αφομοίωση ( a - i > a - a ) ή αναλογικά προς το
capra "κατσίκα", caprâr "ο γιδοβοσκός" κλπ.
Καρούσιο, λα

( la karuéu* Λ.)

Πλαγιές και σιάδια με πηγή.
6
Κυρίων, τοπν. απο το έπων. Καρουσης ( < αρομ. ουδ. ουσ.
7
cärucü "η τροχαλία//το καρούλι του υφαντή" ) και την αρομ. πρόθ.
la "εις, προς".
Κάρπινου, α

( akàrpinu' Λεσν.)

Τοποθεσία δασωμένη με ένα είδος βελανιδιάς γνωστής στην πε
ριοχή Ζαγορίου με το όνομα γράβος.
Από το αρομ. carpin και κάρπιν0 "οστρύα, δέντρο με σκληρό
ο

ξύλο, κοινώς γαβρί"

και την πρόθ. α "εις". (Βλ. και τοπν. Κάρπι.-

1. Papahagi 340.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Κοτολοΰλης 103.
4. Iordan, Topon. romîn. 463.
5. Papahagi 341.
6. ΟΤΕ Αθ.
7. Papahagi 348.
8. Papahagi 317' Νικολαΰδου, Λεξ. 204.

νος, ο . -"~ς ί5ιας ετυμολογ. αοχ~:ς και το τοπν, Καρπενίσι >. 1).,
carpen - accu, πεοιεκτ. καταλ. -ι§
ι, sta kasa' Τσε-..)

Κάσια, τα

Ονομασία χωοαοιών a~c τον ιδιοκτήτη Κάσιο.
_

,

,

2

,

,

ίο £-.ων. Κάσιος (το επών. αναφέρεται ηδη απο τον Λαμ-ριοη
3
,
4
ως Κασσος ) απο το αοομ. ca§u "το τυρί" < λατ. caseus . Η έντο
νη ουοανικότητα του έ με υποχρεώνει να αποκλίνω ατην ετυμολο^ηστ) του τοπν. από το apou. προσηγορικό. Κακώς,νομίζω,ότι αναοέρει ο Μπόγκας στο κεφ. "T/ούοκικα κύρια ονόματα κατά το Γιαννιώτικο ιδίωμα", όπως και ο Μπούτουοας, ότι το όνομα Κάσος; προέρ
χεται από το τουρκ. Καστίμ". (Βλ. τοπν. Κασίμη, του στα Ξ.Τ.και
Κασίμαι,να,η στα Ε.Ε.).
Κασίάρου
( kasâru" Βο3.)
Ονομασία τρπρθεσίας όπου είχε τα υποστατικά του ένας κτη
νοτρόφος .
Το τοπν. ίσως κυριώνυμο (πβ. επών. Κασιάρος, Κασιάρας, Κασιάρης και Κασάρης ) από τα αρρμ. cacar "ο τυροκόμος" (< λατ.
casearius "ό,τι αναφέρεται στο τυρί" ή cacare "το τυροκομε ίο//η
7
τύχη" ( < XaT.casearia "τυροκομείο") , Από τα λατ. και τα: ιταλ.
caciaia, αρχ. γαλλ. chesiere, ισπ. quesera, πορτ. queijeira κλπ.
Από το αρομ. cacare και ιδιαίτερα από τη σημασία "τύχη" το Ηπει9
ρωτ. κασιάρα, η "η πρρκοπή" ' πβ. επίσης τη φράση: κακή κασιάρα
1.

l o r d a r . , Topon. r o m i n . ^33

2.

ΟΤΕ Α θ .

3. Λ α μ - ρ ι 5 ο ν , Αγαθοεργήματα 3 '
ρά του

s

-*.zi.

39'

.

-. Papahagi 315.
5. Η-ο'γχας 1 -45' "τοΰτο-ρας 12^.
5. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Θεσσ.
". Papahagi 351.
3. M e y e r - L ü b k e , α ρ ι θ μ .
9. Μπο'γχας 2 219.

1735.

το σσ ίσιος ν - ο 5 η ν ό ν ε ι

την cjcaviv.^' π ? e >,•:>-
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Ίίακη προκοπή" και την κατάρα: χακοσιαρεμένη . Η λ. δάνειο επ ίσης στα βουλγ. kaser "είδος τυρί-ου"2 και στα τουρκ. kasar
3
4
και kaser "το ίδιο" , απ' όπου το κοινό NE κασέρι .
Ας σημειωθούν τέλος τα τοπν. από την Καλαβρία: Cassâri
"δρόμος κοντά στο Palizzi", Cassar! "χωριουδάκι κοντά στη Fa
brizia" και Casseri "δρόμος της Caulonia" που ανάγονται στο
5
μποβέζικο cassari "τυροποιείο των βοσκών" .
Κασιούρα, η
( sn gaëura' Μπάγ.)
Δασωμένες ράχες με αργιλλόχωμα ΝΔ του χωριού. Διακρίνονται
σε "πέρα" και "δώθε".
Από το αρομ. casu "τυρί" ( < λατ. caseus) και τη λατ. αρ7
χής περιεκτ. κατάλ. -ura . Πιθανή επίσης η προέλευση του τοπν.
Q

από το επών. Κασιούρας (και Κασιούρης) που έχει την ίδια ετυμολογ. αρχή (πβ. μαλλί> μαλλούρα > Μαλλούρας επών.).
Κάσιου, του

( st kas" Νεγ.)

Ενν. τη βρύση. Ονομασία περιοχής με αμπέλια, από το επών.
του Στέφ. Κάσιου με έξοδα του οποίου χτίστηκε η βρύση. Το επών.
δε σώζεται πια στο χωριό.
Για το επών. βλ. τοπν. Κάσια, τα στα S. Αρ.
Κάτσιδα

( kàtsiôa" Γρεβ.)

Τοποθεσία κλιμακωτά διαμορφωμένη με χαμηλούς τοίχους (6έ1. Meyer, NS II 75.
2. Pascu 33.
3. Heuser-§evket 323.
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
5. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 55.
6. Papahagi 319.
7. Μηνά, Μεγέθυνση 131.
8. OTE Αθ.
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ματα ονομάζονται στο Ζαγόρι) για να συγκρατούν το χώμα. Στη θέ
ση υπήρχαν παλιότερα αμπέλια.
Το τοπν. φυτών, από τα αρομ. ca-Çiôa ή cä^ioä, λέΕη που
ερμηνεύεται με αμφιβολία ως "μενεΕές//τουλίπα//σκίλλα//λευκόϊον" 1 .
Κέτρι Άλμπι

( këtri albi' Λ.- Τσερν.)

Τοποθεσία όπου δεσπόζουν άσπροι βράχοι. Το τοπν. γνωστό
στο Τσερνέσι και με την ελληνική ονομασία του Άσπρα Λιθάρια
(βλ. τοπν.στα Ε.Ε.)
2
Από τον πληθ. ketri του αρομ. ουσ. keaträ "πέτρα, βράχος"
(< λατ. petra ) και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό albu,
3
-a "λευκός" ( < λατ. albus)
Πβ. και τα κατώιταλ. τοπν. Pietralba και Pietrarva (δια4
λεκτικό) .
Κέτρι Ανάλτε

( k'itr anâlti"

Δόλ.)

Τοποθεσία βραχώδης και απότομη.
Το τοπν. από τον πληθ. ketri του αρομ. θηλ. ουσ.
(βλ. προηγ. τοπν.) και τον πληθ. analte (αρσ. analÇ. )
αρομ. επιθ. analtä (αρσ. analt ) "ψηλός" ( < λατ. in
Πβ. και τα προσηγορικά, ρουμ. înalt "ψηλός" και
"το ίδιο".
Κέτρι λ ι Μάρε

( k'itrili mari" Γρεβ.)

Γυμνή βραχώδης τοποθεσία.
1. Papahagi 321, 357.
2. Papahagi 703.
3. Papahagi 133.
4. Rohlfs, Diz. TO Cal. 242.
5. Papahagi 152.
6. Pu§cariu 111, σημ. 3.

keaträ
του επίσης
altus) .
αλβ. naltë
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Από τον πληθ. ketri (βλ. προηγούμενα τοπν.), το αρομ. θηλ.
προκλιτικό άρθρο li

και τον πληθ. mari του αρομ. επιθ. mare
2
"μέγας" ( < λατ. mas ) .

Κιάρη, η

( zd gäre' Φλ.)

Ονομασία ανήλιας τοποθεσίας.
3
Το τοπν. απο το αρομ. keare "το ανήλιο" , ρηματ. ουσιαστ.
4
του ρήμ. ker "αφανίζομαι, πεθαίνω" κι αυτό από το λατ. perire
"χάνομαι, απόλλυμαι". Από τα λατιν. και το ρουμ. pieri "αφανί,
5
ζομαι, πεθαίνω" .
Το ίδιο τοπν. αναφέρεται και από τον Π. Αραβαντινό : "...
εις τας μεσημβρινάς κλιτύας της καλούμενης Καμνά ή Κιάρι ορο
σειράς . . . " .
Κιάτρα Αούγκα, η

( sn g'atralunga' Μακρ.)

Ονομασία δύο ψηλών βράχων που από τη μια μεριά είναι από
τομοι με ύφος 100 περίπου μέτρων και από την άλλη βατοί, σχεδόν
επίπεδοι.
Από το αρομ. ουσ. keaträ "βράχος" (βλ. προηγούμενα τοπν.)
και τον επι τασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό lungu
7
λατ. longus ) .

"μακρύς" ( <
ο

Πβ. και τα ρουμ. τοπν. Valea Lunga, Lungasi, Lungul κλπ. .
Κιάτρα λ' 'Αριε

( k'âtralârie" Μακρ.)

Περιοχή με υπολείμματα αρχαίων τειχών, όπου συχνά βγαίνουν
1. Papahagi 735.
2. Papahagi 769.
3. Papahagi 702' Νιχολαϊδου, Λεξ. 212.
4. Papahagi 704.
5. Κοτολουλης 375.
6. Π. Αραβαντινου, Μονογραφία περο Κουτσό βλάχων, εν Αθήναις 1905 44.
7. Papahagi 7 54.
8. Iordan, Topon. romin. 115.
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στην επιφάνεια όστρακα. Σήμερα υπάρχουν στη θέση ερείπια εκκλη
σίας της Αγίας Τριάδας. Το τοπν. είναι γνωστό και ως Πέτρα του
Άρεως.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. keatra "πέτρα",
-ι
το αρομ. άρθρο για τη γεν. (και δοτ.) alu (με αποβολή του αρ
χικού a- στη συμπροφορά με τη λ. keatra και έκθλιψη του -u
στη συμπροφορά) και το όνομα του θεού Άρη με το οποίο συνδυά
στηκαν στη (ραντασία του λαού οι ογκόλιθοι του αρχαίου κτίσματος.
Κιάτοα Αουτ ι

( k'àtra luti * Ντομπρ. )

Τοποθεσία όπου πάνω σε βράχο είναι χτισμένη εκκλησία του
Αι-Γιάννη (γιορτάζει στις 24 Ιουνίου), ενώ η γύρο περιοχή έχει
έδαφος υγρό και αργιλλώδες.
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. keatra "βράχος" (βλ. προηγού2
μένα τοπν.) και το επίσης αρομ. lut "πηλώδης, αργιλλωδης γη"
( < λατ. lutimi, -i "πηλός, λάσπη, άργιλλος"). Η λ. ως προσηγ.
και στην Ήπειρο, όπου λούτος, ο "εκλεκτόν χώμα κατάλληλον δια
3
φυτείας ανθέων" .
( k'atraróèa" Λ.)

Κιάτρα Ρόσια

Θέση όπου δεσπόζει ένας κοκκινωπός βράχος.
Από το αρομ. θηλ. ουσ. keatra "βράχος" (βλ. προηγ. τοπν.)
4
και το αρομ. επίθ. aroçu και roçu "κόκκινος" ( < λατ. roseus) .
Η λ. ως προσηγορική και στην Ήπειρο με τον τύπο ρώσα, η " η
5
κοκκινόξανθη γίδα" .
6
Πβ. και το ταυτόσημο τοπν. Pietrarossa από τη Καλαβρία. ·
1. Το άρθρο στα apoy. προτάσσεται σε περιπτώσεις κυρίων ονομάτων, ενώ επι
τάσσεται κανονικά σε περιπτώσεις προσηγορικών (Λαζάρου 228).
2. Papahagi

756.

3 . Μπο'γκας 1 2 1 9 .
4. Papahagi

209.

5. Μπο'γκας 2 2 4 5 .
6. R o h l f s ,

Diz.

ΤΟ C a l .

242.
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( sts kikutis' Σκ.)

Κίκουτες, οι

Ονομασία άγονης πετροπλαγιάς με χαμόκλαδα.
Ο τονισμός του τοπν. οδηγεί στην ερμηνεία του τοπν. από
το αρομ. kikuta "η σταγόνα//η συμφόρηση, η παραλυσία" και ιδι2
αίτερα από τις σημασίες "ο φτωχός, ο άγονος//ο κεραυνός" .
Κύκλε Μάρι

( kikle

mari' Γρεβ.)

Τοποθεσία με μεγάλα αμπέλια.
Το τοπν. από τον πληθ. kikle, του αρομ. ουσ. kiklä ( <
3
^
ελλ. κύκλος) και τον πληθ. mari του αρομ. επιθ. mare "μεγά4
λος" ( < λατ. mas-maris) .
Κιαρλούγκα, η ( sn gärlunga* Πάπ.)
Μακρόστενη τοποθεσία με πλούσιο χορτάρι και βρύση κάτω από
την εκκλησία της Παλιουρής.
Το τοπν. σύνθετο από το αρομ. θηλ. ουσ. keare "το ανήλιο"
(βλ. τοπν. Κιάρη, η ) και το επιτασσόμενο αρομ. επίθ. lungu,-gä
5
"ο μακρύς" . Ας σημειωθεί η διατήρηση του γένους στα ελληνικά.
Κέμποολου Μάρε

(kîmblumâre* Φλ.)

Ονομασία μεγάλης και επίπεδης επιφάνειας.
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. cîmpu (και έναρθρα cîmpul και
cîmplu ) "ο κάμπος" ( < λατ. campus,-i) και το επίσης αρομ.επίθ.
7
mare "μέγας" (< λατ. mas, -ris) . Πβ. και το ταυτόσημο ελλην.
τοπν. Μέγας Κάμπος.
1. Πβ. χικουτα, η "γένος φυτών της οικογένειας των σκιαδανθών, το ψευδοκώνειον" (Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.).
2. Papahagi 707.
3. Papahagi 706.
4·. Papahagi 769.
5. Papahagi 754.
6. Papahagi 359.
7. Papahagi 769.
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( kîmburi ' Ντομπρ. )

Ktμπουρί

Τοποθεσία με μικρές ομαλές και επίπεδες επιφάνειες.
Από τον πληθ. kîmpuri του αρομ. ουσ. cimpu "ο κάμπος, η
πεδιάδα"

< λατ. campus, -i .

Η λ. ευρύτατα διαδεδομένη στις

ρομανικές γλώσσες: ρουμ. camp, ιταλ. campo, γαλλ. champ, προβ.καταλ. camp, ισπ.-πορτογ. campo κλπ. όχι μόνο με τη σημασία
"πεδιάδα", αλλά και με τη σημασία "πεδίον μάχης" και "μάχη" απ'
2
όπου και το γερμ. Kampf "ο αγώνας" . Ας σημειωθεί ότι ο παραπάνω
πληθ. της αρομ. λέξης είναι νεότερος σχηματισμός του παλαιότε-

3
ρου cîmpii και αποδίδεται σε αναλογία (πβ. το κατωιταλ. campora) .

Κΐρλιμάρι

( kîrlimari ' Γρεβ.)

Αρκετά εκτεταμένη τοποθεσία με βοσκοτόπια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το επίσης αρομ. gîrligar
"η ποιμενική ράβδος//το άγκιστρο//ο γάντζος", πληθ. cîrligare,'
4
( < αρομ. cîrlig < ταταρικό kyrla gan) με παρετυμολογία προς
το αρομ. επίθ. mare "μέγας".
Κΐρπα

(kîrpa- Μακρ.)
Τοποθεσία που οφείλει το όνομα της στο κουρελιασμένο ρούχο

του παιδιού που βρέθηκε στο μέρος αυτό (για τη σχετική ιστορία
βλ. τοπν. Κοσίτσα στα Ξ. Α ρ . ) .
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. cirpa "κουρέλι// μικρό κομ
μάτι υφάσματος" < σλαβ. kürpa "μαντίλι"
"μαντίλι"

(πβ. και το βουλγ .Kî>pna

).

Κΐτρΐνίτ, λα

(la kîtrînit* Ντομπρ.)

Ονομασία σκοτεινής και ανήλιας ράχης με μαυριδερό έδαφος(κό-

1. Papahagi 359.
2. Meyer-Lübke, αριθμ. 1563.
3. Pu§cariu 9.
4. Papahagi 364.
5. Papahagi d.U.
6. Βουλγαροελλ. Λεξ. 500.
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ζιακα).
Από το αρομ. cätränit, -ta (μετχ. του ρ. cätran(s)escu)
"κατραμωμένος, σκούρος, χολιασμένος" με τροπή των a - a σε
2
3
ì - î

και την πρόθ. la "ει,ς" .

Κλέι

( klêi' Δόλ.)

Με το όνομα είναι γνωστή περιοχή με κοινοτικά κτήματα σκου
δεν υπήρχε καμιά ιδιοκτησία.
Το τοπν. από τον πληθυντικό elei του αρομ. ουσ. cleai ή
u
4
cleaie το κλειδί, το λουκέτο" (< λατ.σίανΐβ, -is "το ίδιο") .
Από το λατ. το ρουμ. cheie, ιταλ. chiave, γαλλ. clef, το
5
γαλλ. clavier "κλειδοκυμβαλο" κλπ. και συγγενικά το ελλ. κλείς,
r

και τα εκκλ. σλαβ. και ρωσ. kljuöt, σερβοκρ. kljùka κλπ. .
7
Πβ. και τα ταυτόσημα ελληνικά τοπν. Κλειδί (όνομα 4 χωριών)
και Κλειδαριά, η από τα Κάτω Σουδενά.
Κοάστα ( kuâsta' Λεσν.)
Ονομασία μικρής ράχης.
Q

Από το αρομ. coastä "το πλευρό//η πλαγιά//η ακτή" κι αυτό
από το λατ. costa -ae "η πλευρά". Από τα λατινικά και τα ρομανικά:ρουμ. coastä, ιταλ. kosta, γαλλ. côte, ισπ. cuesta, πορτογ.
9
^
costa κλπ. . Πβ. και την αρομ. φράση: " casearea u bagära tu
coasta di munti", δηλ. "το ποιμνιοστάσιο βρίσκεται στην πλαγιά
του βουνού".
1. Papahagi 355.
2. Κατσάνης 41 κ ε ξ .
3. Papahagi 721.

4·. Papahagi 372' Νικολαυδου, Λεξ., στη λ.
5. Meyer-Lübke, αρυθμ. 1981.
6. Miklosich 120,λ. kljuk7. Λεξ. ΔΚΟΕ 70.
8. Papahagi 375.
9. Meyer-Lübke, αρυθμ. 2279' ας σημευωθεύ ότι n γαλλ. λ. côte ίίολλέε φο
ρές χρησιμοποιείται και με τη σημασία "βουνό".
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Η λ. ως προσηγορ. με τον τύπο κόστα, η "η ακτή" (< ιταλ.
costa) συναντιέται στην Ήπειρο και στα απέναντι Ιόνια νησιά
2
,
3
4
(Ζάκυνθο και Λευκάδα ) , καθώς επίσης και ως τοπν. .
Πβ. και τοπν. Κουάστα, η "δύσβατη πλαγιά" στο Ασπροπόταμο .
Κοκκίνόης, ο

( stun gukhói" Βiτσ.-Κουκ.-Μπάγ.-Πάπ.-Τσερν.)

Τοποθεσίες με κοκκινωπό χώμα.
Το τοπν., σύμφωνα με τη φωνητική του, θα ήταν δυνατό να
προέλθει από σύνθεση του επιθ. κόκκινος και του ουσ. γη με έκ
πτωση του μεσοφωνηεντικού γ. Ωστόσο μια τέτοια σύνθεση θα έδινε
οξύτονο σύνθετο, όπως συμβαίνει στα προσηγ. ασπρογή, μαυρογή,
φυτογή κλπ. .
Γι' αυτό θεωρώ ότι το τοπν. προέρχεται από το αρομ. coccinus
7
8
( < ελλ. κόκκινος) και την αρομ. (και ρουμ.) κατάλ. -oi
( βλ.
και τοπν. Ασπρόης, Μπελόης και ιδιαίτερα Πεταλόης στα Ξ. Α ρ . ) .
9
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στην περιοχή της Ελασσώνας .
Κόκλι, Αα
( lakókl'i" Boß.)
Ονομασία καρτεριού, δηλ. τόπου όπου στήνουν ενέδρα οι κυνη
γοί .
Το τοπν. από την αρομ. πρόθ. la "εις"
li ή

και τον πληθ. coki-

cokile, του αρομ. cokil, -lä "το παιδί//ο νόθος" (< βουλγ.

1. Μπο'γχαε 2 139.
2. Λ. Ζώη, Λεξικον ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακΰνθου 2 224.
3. Χ. Λάζαρη, Τα Λευκαδίτοια, Ιωάννινα 1970 77.
4. Η.u.R. Kahane, Italienische Ortsnamen in Griechenland 112.
5. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 137.
6. Γ. Κουρμουλη, Αντιίστροφον λεξικόν της Νέας Ελληνικής,131.
7. Κατσάνης 179.
8. Iordan, Topon. romîn. 5Μ-Μ·.
9. Ε. Σχουβαρά, Ολυμπιώτισσα, Αθήναι 1967 453 και 456.
10. Papahagi 721* ΝΐΜολαιδου, Λεξ. 249.
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1
kopile "ο νόθος" με τροπή του ρ > k στα αρομ.) και συγκοπή
2
του άτονου i. Πβ. και επών. Κόκλας .
Κόντου, λα Φουντΐνα αλ

( la fundîna al kóndu' Boß.)

Ονομασία βρύσης που οφείλει την ονομασία της στο ότι κά
ποιος Κόντος ερχόμενος από τη Θεσσαλία στο χωριό του, τη Βοβούσα, κάθισε στη βρύση για να ξεδιψάσει και να ξεκουραστεί
και πέθανε εκεί.
3
Το περίφρ. τοπν. από την αρομ. πρόθ. la "εις" ,το αρομ.
ουσ. funtîna "η πηγή"
(βλ. και τοπν. Φϋντΐνά Βίνιτα και
3>ouvTÎva στα Ξ. Αρ. ) το προτασσόμενο
σία κύρια αρσεν.
ονόμ. άρθρο al (με συγκοπή του τελικού -u ) και το επών. Κόν
τος, το οποίο πρέπει να αποδοθεί στο προσηγ. κόντης (< ιταλ.
conte ), όπως και το επών. Κόντης (βλ. σχετ. τοπν.), και όχι,
όπως υποστηρίζει ο Τριανταφυλλίδης , στο επίθ. κοντός με ανέ
βασμα του τόνου, αφού έχουμε επών. Κοντός.
Κόντρου, λα

( la kódru' Γρεβ.-Φλ.)

Ονομασία συνοικίας του χωριού που είναι χτισμένη σε βρα
χώδες ύψωμα (Γρεβ.)" περιοχή με μικρά χωράφια "τετράγωνα, σαν
κομμάτια πίτας"(Φλ.).
Τα τοπν. προέρχονται από το αρομ. ουσ. codru ή codur κορυ
φή βουνού//δάσος//τόπος προφυλαγμένος ολόγυρα//νεκροταφείο//
7
8
κόθρος" < λατ. quadrus "τετράγωνος" . Η λ. ως προσηγορική στα
1. Papahagi 378' Miklosich 129.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Papahagi 721.
4. Papahagi 572.
5. Λαζάρου 228.
6. Τριανταφυλλίδης 54.
7. Papahagi 377.
8. Meyer-Lübke, αριθμ. 6921.
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ρουμ. codru "μεγάλο δάσος//μεγάλο κομμάτι ψωμιού" , τα αλβ.
kodrë-a "ο λόφος"2ή kodër (πληθ. kodra ) "ο λόφος, το ύψωμα"
3
και υποκορ. kodrine-a "ο λοφίσκος" .
Η λ. συχνή ως τοπν.: Κόντριζα, η "μικρός λόφος" (Λάκκα
4
Σουλίου) , Κόντρος, ο "ντυμένος με πουρνάρια στενόμακρος λόφος"
5
(Γραμμένο Ιωανν.) , Κόντρες, OL "περιοχή με χωράφια και βο
σκές που χρωστάει το όνομα της στις υπάρχουσες εδώ πλήθος ριζιμιές πέτρες, κόντρες συνήθως λεγόμενες" , Κόντρες, ou "περιο7
χη με χωράφια και μάνδρες" (Κουρεντα Ιωανν.) , Κόντρος και Κόνο
τρας "πετρώδης λόφος παρά τον Ταφιόν" (Κεφαλονιά) , Κόντρα, η
9
10
- Κόντρες, οι (Τριφυλία) , Κόντρα "βραχώδης λόφος" (Αττ.)
και
Kodru ( < ρουμ. codru "βουνό") από την Ιστρία , CodreÇul, Codriçorul, CodroviÇa, Codrul κλπ. από τη Ρουμανία 12
Κόρμπου, λα

( la kórbu' Μακρ.)

Ονομασία σκουρόχρωμου βράχου και της γύρο περιοχής. Την
ύπαρξη κορακιών δεν ήταν σε θέση να πιστοποιήσουν οι πληροφορητές μου.
Το τοπν. από την αρομ. πρόθ. la "εις" και το αρομ. ουσ.
corbu "ο κόρακας" ή το επίθ. corbu -a "μαύρος, ελεεινός, δυ13
στυχής" ( <λατ. corvus "ο κόρακας") . Η λ. δίνει δάνεια προσηγ.
1. Dic-Çionar

r o m î n - g e r m a n , B u c u r e § t i 1963

130.

2. Χριστοφορίδης 161.
3. Γκινης 197.

4.
5.
6.
7.

Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνύμια της Λάκκας Σουλίου." HE 25 (1976) 49.
Στ. Μπεττη, "Τοπωνυμικο'ν Γραμμε'νου Ιωαννίνων." HE 8 (1959) 690.
Μπέττη, Βελτσίστα 40.
Μπε'ττη, Κουρεντα 146.

8. Ηλ. Τσιτσε'λη, Συλλογή ονοματοθεσιών τηε ντίσου Κεφαλληνίας, ε ν Αθη'ναις
1877

22.

9 . Georgacas-McDonald 1 6 2 , 3 1 3 .
1 0 . Σαρρη, Αττυκη 1 3 2 ' Φ ο υ ρ ί κ η , Αττική 1 1 5 .
1 1 . P o p o v i d 4-79.

12. Iordan, Topon. romîn. 86.
13. Papahagi 381.
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στα ελλην. όπου κόρμπου

"χαρακτηρισμός της μαύρης γίδας" ,

YKÓpbouc, ο "τράγος για το φαιό, για το λερό χρώμα του",γκόρ2
3
bou "μαλλί από γκópbo τράγο" , γκόρμπα, η "η μαύρη γίδα" .Πβ.
4
επίσης το ρουμ. corb
(και κύριο όνομα Corb , ταυτόσημο προς
τα ελλην. Κόρακας, Κοράκης) και αλβ. korbë-a "ο θήλυς κόρακας
//η δύστυχη" , όπως και τα επών. Κόρμπας, Κόρμπος .
Ο τρόπος εκφοράς του τοπν. με οδηγεί στην κατάταξη του
στα Ξ. Αρ. τοπν., μολονότι η αρομ. λ. δίνει προσηγορικά και
στην ελληνική.
( tâuma kórbulu' Φλ.)

Κόρμπουλουι, Τσούμα α

Ονομασία ψηλής κορυφής όπου σύχναζαν κοράκια.
^
7
Το περιφραστικό τοπν. από το αρομ. ουσ. óiuma "η κορυφή"
(βλ. τοπν.στα Ε Α ) , το άρθρο
a - lui για τη γεν. (και δοτ.)
Q

εν. του αρσεν. (και ουδ.) γένους

και το αρσεν. αρομ. ουσ.

corbu "ο κόρακας" (βλ. προηγούμενο τοπν.), με αποβολή του προτασσόμενου άρθρου α

στη συμπροφορά με το ciuma και συγκοπή

του άτονου i του επιτασσόμενου άρθρου.
Κορνίσι, το

( stu kurnis" Βίτσ.) - Κορνίσι,α, τα

( sta kurni-

sa" Βραδ.)
Επικλινής τοποθεσία, όπου παλιότερα αμπελώνες

οπωρο

φόρα δέντρα και αυτοφυείς λεφτοκαρυές* σήμερα το μέρος είναι
δασωμένο (Βίτσ.)' τοποθεσία πέρα από την Μπελόη (βραδ.).

1. Meyer, NS II 75.
2. Μπο'γκας 1 97.
3. Μπο'γκας 2 213.
4. Pu§cariu 348, 380, 382.
5. Γκίνης 206.
6. ΟΤΕ Αθ.' νομίζω πως με τα παραπάνω πρέπει να σχετιστεί και το επών.
Κο'ρπας και όχι με το αλβ. korp-i "κορμί, κορμός" (Τριανταφυλλίδης 77).
7. Papahagi 449.
2
8. Για το άρθρο στα αρομ. βλ. Λαζάρου 227 και Papahagi 99 (λ. α ), 751
(λ. -lui).
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Τα τοπν. προέρχονται- από το αρομ. cornu ( πληθ. corni )
"η κρανιά" ( λατ. cornus "το ίδιο") και τη συνήθως τοπωνυμική
)μι
2
κατάλ. -is που συνοδεύει ονόματα φυτών (ταυτόσημη της -et)
Το τοπν. και στη Ρουμανία με τους τύπους Cornisul, Dealul
Cornisului, Cornisani, Cornisi ( και το ταυτόσημο Cornet) κλπ. ,
4
Πβ. και τοπν. Κουρνέσι από το Ασπροπόταμο (με την κατάλ. -eç,
5
παραλλαγή της -i§ ).
Κοσίτσα, η

( zd gusitsa' Μακρ.)

^
.
.6
Τοποθεσία κοντά στο ποτάμι .
1. Papahagi 382.
2. lordati, Topon. romîn. 49, 433.
3. lordan, Topon. romîn. 435.
4. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 63.
5. lordan, Topon. romîn. 436.
6. H τοποθεσία πήρε το όνομα της από το ακόλουθο περιστατικό, όπωε μου
το αφηγήθηκε ο 98χρονος τότε (1980), μακαρίτης πια, Γιώργ. Ζαμπίρης:
"Εκείνα τα χρόνια ζοΰσε εδώ, στα τελευταία σπίτια του χωρίου,μια οικο
γένεια με τρία παιδιά, από τα οποία το ένα ήταν ανυπόφορο και δΰστροπο.
Μια βραδιά για να το φοβίσει η μάννα του το έβγαλε έξω από το σπίτι. Ή 
ταν χειμώνας καιρός κι ενώ έσκουζε το παιδί, περνάει ένας λύκος και το
αρπάζει. Μετά από λίγη ώρα βγαίνει η μάννα έξω, αφοί δεν άκουγε το παι
δί, δεν το βρίσκει έξω και φωνάζει το χωριό. Βγαίνουν τότε οι χωριανοί
να ψάξουν για το παιδί και βρίσκουν κοντά στο ρέμα μια κοτσίδα από τα
μαλλιά του παιδιού και γ ι ' αυτό το μέρος αυτό το λέμε: στην Κουσίτσα.
Προχωρώντας πιο πέρα βρήκαν τη σακουλίτσα, μέσα στην οποία έβαζαν τα
φυλαχτά των παιδιών, και το μέρος το λέμε στ'Σακούλα. Γυρίζουν έπειτα
σε μια μεριά κι εκεί βρίσκουν ένα κομμάτι από το ποδάρι του παιδιού και
το λέμε το μέρος Τσιοΰτσιου, γιατί το ποδάρι στα βλάχικα το λέμε τσυούτσιο. Κι από εκεί ο λΰκος,αφοΰ έφαγε ό,τι έφαγε απ' το παιδί, πήγε προς
το φλαμπουραρίτικο έσκαψε εκεί μια τρυπά όπου έθαψε το υπόλοιπο κι εκεί
το λέμε Γκράπα α Λούπλουι".

- 766 Το τοπν. από το αρομ. cusiÇa "ο πλόκαμος, η πλεξίδα"
κι
αυτό από το βουλγ. kosica "πλόκαμος αλόγου", υποκορ. του σλαβ.
2
3
kosa "μαλλιά" . Πβ. και ρουμ. cosila "η πλεξούδα" .
Από τα σλαβ. η λ. ως προσηγορική στα Ηπειρωτ., όπου κόσα,
η "η πλεχτή κοτσίδα των γυναικών και των κοριτσιών" .
Κΐτρΐμιτζίνε ( kîtrîmidzine" Λ.)
Ομαλός επίπεδος βοσκότοπος.
Το τοπν. από τη αρομ. πρόθ. cîtrî

(και cätra, citrä,cäta,
-.
5
cîta) "προς, κατά το ..." (< λατ. contra) και το επίσης αρομ.
θηλ. ουσ. minÇime "έντομα που ενοχλούν τα ζώα//οι ψείρες του
κεφαλιού" με αφομοίωση (η - m > m - m ) .
Κουμπουρτούρι, το ( stu kampärtur" Φλ.)
Τοποθεσία όπου παλιότερα γινόταν η μεγάλη αγορά του Ζαγο
ρίου, ειδικότερα παζάρι ζώων.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. cumpäratura ή acumpäratu7
8
rä, που σχηματίζεται από τις μετοχές cumparat ή acumpärat
(του ρ. acumpar ή acumpärare "αγοράζω < λατ. comparare "προμηθεύω, αγοράζω") 9 και τη λατ. αρχής κατά. -ura. Πβ. και τα λατιν.
παράγωγα από επίθ. σε -tus (ή -sus) π.χ.: scriptus-scriptura,
cultus- cultura κλπ.
Η λ. ως προσηγ. και στα ρουμ. cumpäratura "αγόρασμα, ψώνισμα//ψώνιο"
Η αλλαγή του γένους από αναλογική επίδραση της λ. παζάρι,
στα ελληνικά, αναλογία την οποία ενίσχυσε και η φύση του κλει
στού αρομ. φθόγγου -ä (= αλβ. ë =βουλγ.£ )-.
1. Papahagi 422.
2. Pugcariu 296.
3. Miklosich 133" Vasmer, REW I 639.
4. Μπόγχας 1 189.
5. Papahagi 354.
6. Papahagi 803.
7. Papahagi 405 .
8. Papahagi 105.
9. Papahagi , d.π .
10. Μηνά, Μεγέθυνση 131.
11. Κοτολου'ληε 153.
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Κουρκούπετα, τα

( sta kurkupita' Τζ.)

Τοποθεσία, όπου παλιά αμπέλια. Χαμηλότερα είχε νερό και
εκεί υπήρχαν ποτιστικοί κήποι.
Το τοπν. από το αρομ. curcubéta "το κολοκύθι// το ξεροκολόκυθο και το φλασκί που γίνεται απ' αυτό", λ. που προέρχεται
από έναν προπαροξύτονο τύπο curcubetä < λατ. cucurbita "το κο
λοκύθι" με μετάθεση του r.
Πβ. και τα έπων. Κουρκουμπέτης, Κουρκουπέτης ταυτόσημα
των ελλ. αρχής Κολοκύθης, Κολοκύθας.
Από τη λ.,που ως προσηγορ. υπάρχει και στα ρουμ.,τα τοπν.
3
Curcubata, Curcubéta, Curcubéta Mare, Curcubéta Mica .
Κοορκούσι, λα

( la kurkus" Λ.)

Περιοχή όπου παλιότερα αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα, όπως
μηλιές, αχλαδιές, καρυδιές κλπ.
Το τοπν. από τον πληθ. curcusï του αρομ. θηλ. ουσιαστ.
4
curcu§u (και curcu§e ) "είδος αχλαδιάς" .
Κουρπανίσια, τα

( sta curpanisa* Τσεπ.)

Τοποθεσία όπου παλιά αμπελότοπος.
Το τοπν. από το αρομ. curpan "κλάδος αμπέλου//έλικας κολοκυθιάς" και την περιεκτική κατάλ. ~iq . Της ίδιας ετυμολογικής
αρχής προσηγορικά υπάρχουν στα ελλην., όπου κουρπανα, τα "οι πε7
ρικοκλάδες, τα βλαστάρια της κουρπανιας, είδος αγριοκληματος" ,
1. Papahagi 415' Pu§cariu 240, 450' Meyer-Lübke, αριθμ. 2365.
2. ΟΤΕ Αθ.
3. Iordan, Topon. romîn. 508.
4. Papahagi 416.
5. Papahagi 419.
6. Βλ. χαυ τοπν. Βουζύσυ, Kopvtoo κλπ. στα Ξ.Αρ.
7. Μτιόγχας 1 195.
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κοϋλμπερη (Κάρυστος) για την clematis cirrhosa, κουρμπενο (Πάρνων) για την clematis flammula και κουρμπένια, η για την clema1
tis vitalba , στα αλβ. kulper-i "η κληματσιδα, η αγράμπελη, η
2
χελιδρονια" και kurper-i "το ίδιο" και στα ρουμ. curpen "έλι~
3
κας" . Όλα τα παραπάνω προσηγ. πρέπει να αποδοθούν στο λατ.
4
colubrinus "οφιοειδής" ·
Πβ. και τοπν. Γκουρμπι.νι.ά, η "τόπος όπου φυτρώνουν άφθονα
γκούρμπινα (είδος άγριου αναρριχόμενου φυτού)" .
( zd gurtxa' Δόλ.)

Κοόρτια, η

Μεμονωμένη περιοχή ανάμεσα σε υψώματα και ρέματα με χωράφια,
όπου σώζονται λείψανα από διαχωριστικούς μικρούς TOÌXOUQ και δέν
τρα που χρησίμευαν ως ανεμοφράχτες.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. curte, συνών. του Ηπειρωτ.
οβορός,"η πλακόστρωτη αυλή//ο μαντρότοιχος" με διατήρηση του
θηλυκού γένους στο τοπν.
Κουσάρι, η Βρύση - Κουσάρι, ο Λάκκος - Kougópta, τα ( st vris
kusâr - stu lâku kusâr - sta kusâ^a* Κουκ.)
Τα Κουσάρια είναι τοποθεσία με δάση και χωράφια. Στην ευρύ
τερη αυτή περιοχή και τα μικρότερα τοπν.: η Βρύση Κουσιάρη και
ο Λάκκος Κουσιάρι. Το τοπν. αναφέρεται από τον Λαμπρίδη: "η με
ταξύ των αυτών κωμών (Μπάγιας και Κουκουλίου) εν τη θέσει Κου7

σιάργ^α..."

β

και σε διαθήκες των ετών 1878 και 1896 .

1. Χελδράϊχ-Μηλιαράκης 1' Δημητράκου, Αεξ., στη λ.
2. Γκινης 215, 220" Camaj, Wortbildung 101, 121-122.
3. Κοτολουλης 155.
4-. Κ. Οικονόμου, Διορθώσεις και προσθήκες στα'Γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου'
του Ευ. Μπο'γκα." ΗΧ 23 (1981) 230.
5. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 437, 669.
6. Papahagi 420' Μπο'γκας 1 279.
7. Λαμπρίδου, Αγαθόεργηματα Β'81.
8. HE 24 (1975) 320, 323.
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Τα τοπν. κυριών, από το επών. Κουσίάρης

H L αυτό από το

αρομ. cuçare "μάντρα (από πλεχτά καλάμια η βέργες)//στεγνωτήριο
2
καλαμποκιού" , προσηγ. το οποίο προέρχεται από το σλαβ. koéara
(και παλαιοσλοβ. koéarja) "κόφινος κυκλικά πλεγμένος// ο τόπος
3
ο τριγυρισμένος με πλεγμένο φράχτη" ή από το βουλγ. KOüiapa
4
"η μάντρα, το ποιμνιοστάσιο" .
Πβ. και τοπν. τόσο από τον ελληνόφωνο χώρο: Κοσιάρη, Λάκ5
κα (Τριφυλια) όσο και από τις σλαβόφωνες περιοχές: Koéara,
Koèare (Σερβ. ) , Koâare
Koéarski

(Βοσνία-Κροατία) κλπ.
7
potok, koäarka .

Κουσόρι, λα

και τα υδρων.

( la kuéóri* Λ.)

Ονομασία περιοχής, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. από τα αρομ. cufor ή cuçore (πληθ. cu§oare, cuQ

cori) "κάνίστρο// κυψέλη" , συγγενικά με το επίσης αρομ. co§u
ν
9
(πληθ. co§uri ) "το κοφίνι, το κανιστρο" , απ' όπου σχηματίζον10
ται με την υποκορ. καταλ. -or
. Ό λ α όμως προέρχονται από το
ϊ
11
παλαιοσλ. koài "καλάθι"
απ' όπου και το αλβ. kosh-i "το κο12
φίνι, η κόφα" .(Βλ. και τοπν. Κουσόρια, τα - Ε. Α ρ . ) .
Κουτσιουμπα
( kutéuba" Ντομπρ.)
Τοποθεσία με χωράφια και δάση, όπου γινόταν και γίνεται
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Papahagi 4-23.
3. Miklosich 134, στο λ. koéi ' Malingoudis, Studien 56.
4. Βουλγαροελλ. Λεξ. 482.
5. Georgacas-McDonald 164.
6. Malingoudis, Studien 57.
7. Duridanov 187, 266.
8. Papahagi 423.
9. Papahagi 323.
10. Γυα την κατάλ. βλ. στο τοπν. Πρασο'ρια, τα στα Ξ.Αρ.
11. Miklosich 134.
12. Γκόνης 207' Meyer, EW alb. Spr. 201.
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υλοτομία.
Το τοπν. από το αρομ. cuóiuba ή cuòiub (πληθ. cuclbe)
"το κούτσουρο, ο κορμός δέντρου" . Της ίδιας ετυμολογικής αρχής
πρέπει να θεωρηθούν και τα Ηπειρωτ. κουτσού^ώ', το "το ξύλινο
σκαμνί", κουτό'μπέλuà " τα μικρά πελεκούδια" και γκουτζούκία,
3
τα "τα κουτσουρια, οι ρίζες των δέντρων" .
Τόσο τα Ηπειρωτ, όσο και τα αρομ. προσηγορικά πρέπει να
θεωρηθεί ότι προέρχονται από τα αρχ. ουσ. κόσυμβος ή κοσύμβη,
από τα οποία ο Φάβης παράγει και τα : γκουτσούπι, το "χοντρά
καυσόξυλα που παίρνονται από ρίζες" (Βέροια), μεγεθ. γκουτσουπα,
η "το ίδιο"(Βελβεντό) και επίθ. γκουτσουπός "αυτός που έχει κομ4
μένο το κεφάλι, την κορυφή" (Αίνος) . Πβ. και τοπν. Koυσ-σoυμboL,
οι απο την Κασο .
Κουφολάσα, η

( zd gufulâsa' Μακρ.)

Τοποθεσία με μικρούς ποτιστικούς κήπους και χωράφια.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. επίθ. cufuroasä (αρσ. cufurós )
< αρομ. ουσ. cufoare< λατ. con-foria (* conforio "καταμιαίνω",
foria, -orum "η υγρότερα κόπρος") και τροπή του r > 1 η οποία
πραγματοποιείται σε ελληνικά και λατινικά δάνεια της αρομουνικής .
Η ονομασία του τόπου ή επειδή λιπαίνονταν συχνά με κοπριά ή από
την υγρότητα του τόπου.

1. P a p a h a g i

395.

2 . Μπο'γκας 1 1 9 7 .
3 . Μπογκας 2 1 6 .
4 . Βασ. Φάβη, " Μ ε τ ά θ ε σ ι ε «ca α ν τ ι μ ε τ ά θ ε σ η φ θ ό γ γ ω ν . " ΛΔ 2 (194-0) 8 4 .
5. Μηνά, Κοίσος 7 1 .

6. Η αρομ. επιθετ. κατάλ. -os, θηλ. -oâsa (< λατ. -osus) σχηματίζει επίθε
τα απο ουσιαστ. η ρήματα (Κατσάνης 171).
7. Papahagi 397.
8. Κατσάνης 111.
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Αάβοα, του (st lâvôa* Κουκ.)
Ενν. τη γέφυρα. Το μικρό γεφύρι είναι γνωστό και ως Γέφυρα
του Εβραίου (βλ. το τοπν. στα Ε.Ε.). Από το όνομα κάποιου Σοποτσελίτη Λάβοα που την έφτιαξε.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Λάβοας κι αυτό από το αρομ.
2
προσηγ. lavda "η δόξα, ο έπαινος" ( <λατ. laus -udis, laude
3
"ο έπαινος") με τροπή του συμφων. συμπλέγματος vd >νδ (αφο
μοίωση ως προς τη διάρκεια).
4
0 Georgacas υποστηρίζει ότι το ελλην. επών. Δάβδας, που
συναντιέται και σε κατάλογο οικογενειών από το Μπεράτιμετον
τύπο Lavda, "φαίνεται να είναι αλβανικής αρχής" και σχετίζε
ται με τα λατιν. αρχής αλβαν. προσηγ. lavdi-a "η δόξα, ο έπαι
νος" lavdërim-i "ο έπαινος", lavdëroj "επαινώ", lavdishëm
"δοξασμένος" κλπ. , τα οποία απέχουν κάπως φωνητικά από το
ελλην. επώνυμο. Από τα λατιν. η λ. ως προσηγορική και στα
ρουμ.: lauda "επαινώ^ καυχώμαι // läudabil "αξιέπαινος", läudäros, -oasä "καυχησιάρης" läudarofenie "ο κομπασμός" .
Πβ. επίσης τα τοπν. Δάβδα, του (το, η ) , ονομασία χωριού
στην Ολυμπία, Λάβδας "μικρό χωριό στη Δυτ. Μαδεκονία (Γρεβενά)
7
και Λάβδα στην Κέρκυρα , όπως και το λατινογενές αυστριακό ε
πώνυμο Lauda.
Αάγ ιστό

(ΙΕγ'ίτ^ο

Ντομπρ.)

Τοποθεσία με μαύρο χώμα, όπου παλιά

ήταν αμπελότοπος.
ο

Το τοπν. από το αρομ. επίθ. laiÇu, -Ça "μαύρος, σκοτεινός "

1. Το επών. πολλές φορές στον κατάλογο ΟΤΕ Αθ.
2.

Papahagi 726.

3.

Meyer-Lübke, αριθμ. 4944.

4.

Georgacas, BzN 14(1963) 295-298.

5.

Τκίνης

6.

Κοτολουλης 291.

225.

7.

Georgacas, ο', π." Georgacas-McDonald 174' Λεξ. ΔΚΟΕ 80, 238.

8.

Papahagi 729.
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( <αρομ. laiü<Aa.T. *lajus ) με ανάπτυξη μεσοφωνηεντικού γ·
Με το laï^û πρέπει ίσως να σχετιστεί και το Ηπειρωτ.(περιο2
χή της Κόνιτσας·) λαγιούτσης,ο "ο κατάμαυρος" .
3
Πβ. και επών. Λάϊστος .
Αάκου, α

(alâku* Δεσν.)

Τοποθεσία με χωράφια που έχουν υγρό χώμα. Το χειμώνα ο τό
πος σκεπάζεται με νερό.
Η εκφορά του τοπν. μας οδηγεί στην ετυμολόγησή του από το
αρομ. lac" "λίμνη, έλος// λαγκάδι" και την πρόθ. a "εις" που
5
συντάσσεται με αιτιατική . Η λ. ως προσηγ. και τα αλβ. με τον
τύπο llakë-a "κοίλωμα εδάφους με θολό νερό, συχνά σε βουνό,
απ'όπου πίνουν νερό τα πρόβατα" . Βλ. και τοπν. Λάκκος, ο (Ε.Ε)
και Αακομπούτη, του (3;Αλ·).
Λάμπρου Τσουκαρόσια

(lâmbru täukaiioäa" Φλ.)

Ονομασία τοποθεσίας στην ευρύτερη περιοχή Τσουκαρόσια (βλ.
τοπν. στα Ξ.Αρ.) από το όνομα κάποιου βοσκού Λάμπρου που βο
σκούσε εκεί τα πρόβατα του.
Ααπούσες, οι —Ααπούσια, τα
Τσερν.).

(sts lapuäis' Λεσν.-sta lapùsa*

Τοποθεσίες όπου φυτρώνει ένα πλατύφυλλο φυτό, ύψους 50-60
εκατοστών που στα αρομούνικα (οι κάτοικοι και των δύο χωριών
είναι βλαχόφωνοι) λέγονται λαπούσες και λαπούσια αντίστοιχα.
Τα τοπν. φυτών, από το αρομ. ουδ. ουσ. läpucü "φυτό με πλατιά φύλλα και κίτρινα άνθη" κι αυτό από το βουλγ. lopuâ "το

1.

Papahagi 722.

2.

Μπόγκας 2 223.

3 . ΟΤΕ Αθ. (3 φορές)
4.

Papahagi 721' Νικολα'ίδου, Λεξ. 251.

5.

Papahagi 99' Νικολα'ύδου, Λεξ., 1.

6.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1034.

7.

Papahagi 730' Νικολαιδου,Λεξ. 254.
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φυτό άρον (arum maculatum)" <σλαβ. lopuchü . Πβ. και αλβ.
llapushë-a "το λάπαθο // το φύλλο του αστακιού του καλαμπο-:
2
3
κιού" και llapush "ο έχων κυρτωμένα τα ώτα" . Το θηλ. γένος
στο τοπν. της Λεσινίτσας ίσως από επίδραση του αρομ. θηλ. ουσ.
lapuçe "ο λοβός του αυτιού" .
5
Το τοπν. γνωστό στο Ασπροπόταμο , όπου Ααπούσια, τα "θά
μνος σε ύφος 30 εκατοστών με μεγάλο πλατύ φύλλο" και στη Δωρίδα , όπου Λαπούσ', το "εκ του εκεί ευδοκιμούντος φυτού".
7
8
Πβ. και ρουμ. τοπν. Lapuçata , όπως και επών. Ααπούσης .
Ααπτοάσα (laptoâsa* Δεσν.)
Τοποθεσία με πλούσια βοσκοτόπια.
Το τοπν. από το αρομ. επίθ. läptoasä "γαλακτώδης, αυτός
Q
που δίνει γάλα" <λατ. lactosus "γαλακτούχος" με τροπή του
10
11
λατ. ό>αρομ. -oäκαι του λατ. συμφ. συμπλέγματος et > pt
Πβ. και το ρουμ. επίθ. laptos, -oasa "αυτός που δίνει γάλα" 12
Το τοπν. από την κτηνοτροφική χρήση του τόπου.
Αέίσου, το

(stu leiêu* Φλ.)

Ονομασία θέσης, όπου παλιότερα υπήρχε νεκροταφείο. Σύμφω-

1.

Berneker 733' βλ. και Καββάδα 575.

2.

Γκίνηε 257" Χριστοφορίδης 191.

3.

Τσε'τσηε 103.

4.

Papahagi, ό.π.

5.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 68.

6.

Κόλιας 133.

7.

Iordan, Topon. romxn. 466.

8.

ΟΤΕ Αθ.

9.

Papahagi 730.

10 .

To ί δ ι ο συμβαίνει και στα παλιότερα ελληνικά δάνεια της αρομουνικης
(βλ. Κατσάνη 58).

11.

Κατσάνης 14.

12.

D i ç t i o n a r Romin-German, Bucure§ti 1963 344·.
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να με τις πληροφορίες από το χωριό το τοπν. οφείλει την ονο
μασία του στην ευχετική επίκληση "Κύριε ελέησον".
Νομίζω απίθανη, αν και δυνατή, την προέλευση του τοπν. από
την παραπάνω φράση. Κατά τη γνώμη μου προέρχεται από το αρομ.
1
2
lesü "το πτώμα" < τουρκ. les "το πτώμα// το νεκροταφείο
με
ανάπτυξη του φθόγγου i παρετυμολογικά προς το ελέησον.
(sta liptósa" Δόλ.)

Αεπτόσια, τα

Ονομασία υψώματος χωρίς μεγάλα δέντρα, αλλά από αραιά μι
κρά πουρνάρια.
Το τοπν. πιθανώς από το ελλην. επίθ. λεπτός + την αρομ.
κατάλ. -osü ( <λατ. osus), κατάλ. η οποία έχει μεγάλη επίδοση
στα ελλην. δάνεια της αρομ.,επίδοση στην οποία βοήθησαν τα
ελλην. επίθ. σε -ός: Πβ. αρομ. l^ärosü ( <λαγαρός), lipros
3
( <λεπρός) κλπ. .Το τοπν. από τα μικρά πουρνάρια που υπάρχουν
στην περιοχή.
Αιπουράρια . ( l'ipurâ^'a * Μακρ . )
Ονομασία περιοχής δασωμένης με χαμηλά δέντρα (κέδρους,
πουρνάρια κλπ.). Οι παλιότεροι θυμούνται ότι στην περιοχή αυ
τή υπήρχαν πολλοί λαγοί.
Το τοπν. ζωώνυμο από το αρομ. l'ipurar (πληθ. lipurari)< λατ.
4
leporarius "ο αναφερόμενος στο λαγό // ο φύλακας λαγών" .
Το τοπν. από τους πολλούς λαγούς που υπήρχαν παλιότερα.
Αιάγχα, του

(st länga' Μπάγ.)

Ενν. η ράχη. Το ύψωμα οφείλει την ονομασία του στο ότι το
1934 βρέθηκε εκεί νεκρός ο Μπαγιώτης Κ. Λιάγκας, που,Φλεβάρη
μήνα,έρχονταν από ταξίδι στο χωριό.

1.

Papahagi 735.

2.

Heuser-Çevket

3.

Κατσάνης 1 7 1 .

4.

Papahagi 760' Walde 1 786, στο λ. lopus.

37 5.
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Κυριών, τοπν. από το επών. Διάγκας κι αυτό από το αρομ.
leangä ή leangu, -a "ο μωρός, ο ανόητος, ο χάχας" .
Αιάγκινο, το ( läg'ino " Λ. — stu ïag'inu * Στ. )
Ονομασία μακρόστενης και χαμηλής κοιλάδας (Λ.)' τοποθεσία
με χορτολίβαδα χαμηλά, ενώ γύρο-γύρο υπάρχει δάσος (Στ.).
Τα τοπν. από το αρομ. leagän ή λεάγκαν ο υ "η κούνια, η σαρ2
"
μανίτσα" με τροπή του αρομ. μισόκλειστου η κλειστού φθόγγου
ä ή a (=î) σε i στα ελληνικά. Η ονομασία του τόπου από τη
διαμόρφωση του εδάφους.
Αιμαντζούρι, το

(stu limandzùr* " Καβ.)

Ονομασία χωραφιών όπου παλιότερα έσπερναν καννάβι. Σήμερα
καλλιεργούν κυρίως φασόλια.
Το τοπν. από τον πληθ. limäöuri του θηλυκού ουσ. limändurä
^
3
ή limaöura "ο κόπανος (λίνου, καννάβεως)" με τροπή του 6 >
dz, όπως συνηθίζεται στα ελλην. δάνεια της αρομουνικής: ανα"" '
4
ποδιά > anapudzxle, αράδες > arädz κλπ. . Ο μεταπλασμός σε ου
δέτερο στην ελληνική, αναλογικά προς τα πολλά ουδέτερα σε
-ούρι.
Αισόρλουι, Πάντε

(pade lièórlui" Φλ.)

Ονομασία μικρής επίπεδης επιφάνειας.
/Γ

Σύνθετο τ ο π ν . από το αρομ. ουσ. pade "η π ε δ ι ά δ α "
(βλ.
τ ο π ν . Πάντε Μάρε στα Ξ.Αρ.) κ α ι το ε π ί σ η ς αρομ. ε π ί θ . l i s o r ,
- o a r ä " ε λ α φ ρ ό ς , κ ε ν ό ς , τ ρ ε λ λ ό ς " ( < λ α τ . l e v i s + αρομ. κ α τ ά λ .

1.

Papahagi 733.

2.

Papahagi 733" Νικολαιδου, Λεξ. 256.

3.

Papahagi 738' ΝιηολαΖδου,

4.

Κατσάνης 95-96.

5.

Μπούτουρας 75.

6.

Papahagi 9HO

Λεξ. 261.
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§or) με το επιτασσόμενο άρθρο αρσεν. γένους για τη γεν. (και
2
δοτ.) ενικού -lui .
Αού νου ς , ο. {stun lumi" Δρ.)
Τοποθεσία με χωράφια,όπου παλιότερα υπήρχαν άγριες λεφτοκαρυές.
Το τοπν. φυτών, από το αρομ. αρσ. ουσ. αλούνου "η λεφτοκα3
ρυά" (βλ. και τοπν. Αλούνε στα Ξ.Αρ.).
ΑουΕιοαρα, α

(alukäoara" Α.)

Ονομασία σχετικά μεγάλου βοσκότοπου που διασχίζεται
ένα μικρό ρέμα.

από

Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. a "εις" και τον
ουσ. luncufoara, που είναι υποκορ. τύπος από το αρομ. lunca
(< βουλγ. lçka) "κοιλάδα μακριά, πλατιά και χλοώδης" + την
υποκορ. κατάλ. -"§oarä {αρσ. -çor) .
7
Πβ. και τα ρουμ. τοπν. Luncçoara, Luncforul, Luncufoara .
Αούπλουι, Γκράπα α

(gabralupuli* Ντομπρ.—grâpa a ΙύρΙυχ'Φλ.)

Ονομασία τοποθεσίας δασωμένης με οξιά, έλατο και πεύκο
(Ντομπρ.)* για το τοπν. από το Φλαμπουράρι βλ. στο τοπν. Κοσίτσα, η (Ξ.Αρ.).
ο

Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. groapä "γούβα, λάκκος"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papahagi 744.
Papahagi 751' Λαζάρου 227.
Νικολα'ίδου, Λεξ. 25.
Papahagi 99.
Papahagi 753.
Pu§cariu, Deminutivsuffixe 211 κεξ.
Iordan, Topon. romm. 359.
Papahagi 598.
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(πβ. Hat τοπν. Γκρόπα, η στα Ξ.Αλ.)/ το επίσης αρομ. ουσ. lup
"ο λύκος" ( <λατ. lupus) και το προτασσομενο Hat επιτασσομε2
νο άρθρο της δοτικής ενι πού για το αρσ. γένος a-lui . Το τοπν.
από το Ντομπρίνοβο με μετάθεση των φθόγγων r (και ηχηροποίηση
του ρ στο συμφων. σύμπλεγμα pr) και του 1.
Αούτουρί

(lüturi* Ντομπρ.)

Άλλη ονομασία της πηγής που είναι γνωστή και
Βρομονέρι, το (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
3
Το τοπν. αναφέρεται επίσης από τον Λαμπρίδη
οποία χαρακτηρίζεται ως "θειούχος".
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. luturi του
lut "η αργιλλώδης γη, πηλός"< λατ. lutum "πηλός"

με το όνομα
,
σε πηγή, η
αρομ. ουσ.
. Της ίδιας

ετυμολογικής αρχής και το Ηπειρωτ. προσηγ. λούτος, ο "εκλεκτόν
5
χώμα //το ασπρόχωμα" .
Αυκούστα, η

(st ïkusta* Καλ.)

Τοποθεσία όπου άλλοτε υπήρχαν χωράφια με δημητριακά. Η ο
νομασία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το γεγονός ότι από
εκεί περνούσαν λύκοι.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. läcustä "η ακρίδα" (<λατ.
7
·
·
*lacusta <locusta "η ακρίδα") με παρετυμολογικη επίδραση της
λ. λύκος.
1. Papahagi 755.
2. Λαζάρου 227' Papahagi 99 (λ. a - ) , 751 (λ. -lui).
3. Λαμπρίδου, Μελετήματα,Ζαγορ. Α'20-21.
4. Papahagi 756. Για την εξάπλωση της λ. στις ρομαν. γλώσσες βλ.Meyer Lübke, αριθμ. 5189.
5. Μπο'γκας 1 219.
6. Papahagi 727.
7. Meyer-Lübke, αριθμ.5098. Κατά τον Pu§cariu (Etymologisches Wörterbuch
der rumänischen Sprache, Heidelberg 1975 81), η τροιη του λατ. locusta
σε !'!lacusta, οφείλεται σε παρετυμολογικη επίδραση των λ. lacus η lacerta .
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Μάγκου

(mângu* Μακρ.)

Ονομασία κορυφογραμμής, Η παράδοση δε διασώζει την αιτία
που δημιούργησε το τοπωνύμιο.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το επών. Μάγκος κι αυτό από
το αρομ. mangu "ο ασυμπλήρωτος, ο ατελής /αυτός που δεν έχει
2
το απαιτούμενο βάρος" κι αυτό ή από το αλβ. mangu "λειψοβαρής" 3 ή από το λατ. mancus "ο αριστερόχειρας". Προτιμούμε την
προέλευση του έπων. από το αρομ. προσηγορικό, γιατί η περιοχή,
όπου συναντιέται το τοπν. είναι βλαχόφωνη. Βλ. και τοπν. Μάγκου Καθίσματα (στα Ε.Ε.).
Μάλι ου του

(st mal" Βίτσ.-Νεγ.)

Ονομασία ευρύτερης περιοχής, όπου βρίσκεται το αμπέλι κά
ποιου Μάλιου (Βίτσ.)" βρύση που ήταν στο χωράφι, ιδιοκτησία
του Νεγαδιώτη Μάλιου (Νεγ.).
Κυριών, τοπν. από το επών. Μάλιος. Δε νομίζουμε πιθανή την
προέλευση του επών. από το αλβ. mal-i "το βουνό", όπως υποστη
ρίζει ο Jochalas , αλλά από το αρομ. maliü "ο κόπανος πλύ5
στρας το ξύλινο σφυρί" ή από το ιταλ. maglio "η σφύρα, ο κόπανος" . Τόσο το αρομούν. προσηγ. όσο και το ιταλικό προέρχο
νται από το λατ. malleus "σφυρί" απ'όπου και το σλαβ. mail
"το σφυρί" .
Μανίλι

(manil" Γρεβ.)

Πρόκειται για δασωμένη περιοχή με βαλανιδιές στα κλαδιά,
των οποίων βγαίνει το γνωστό παράσιτο ιξός.

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Papahagi 768.
3. Χριστοφοριδης 196.
4. Jochalas, Conziderazioni 316, 318.
5. Papahagi 766.
6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 5268.

7.

Miklosich 18 2.
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Το τοπν. από τον πληθ. malirii του αρομ. αρσ. ουσ. malin
"είδος τσίχλας" με αντιμετάθεση των 1 και η- Το τοπν. πιθανό
τατα ζωώνυμο από τις τσίχλες που συχνάζουν εκεί, αφού είναι
γνωστό ότι ο καρπός του ι£ού είναι προσφιλής τροφή τους.
Μαντζιλίκα, του

(st mandzlika" Αρτσ.)

Ονομασία πηγαδιού και της ευρύτερης περιοχής,που βρίσκε
ται στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών της Αρτσίστας και των
Ά ν ω Ραβενίων. Η παράδοση δε διασώζει την αιτία που συντέλεσε
στην ονομασία του τόπου.
Το τοπν. πιθανώς κυριών, από το επών. *Μαντ£ι.λ£κας κι αυ2
τό από το επών. Μαντζίλας + υποκορ. κατάλ. -ίκας (< αρομ.
-icu, -ica), όπως εμφανίζεται στα επών. Σταύρος-Εταυρίκαε,
Τόλης-Τολίκας, Καρμπούνης-Καρμπουνίκας κλπ. . Το επών. Μαντζίλας από το ρουμ. mazil "μέλος της κατώτερης βαθμίδας στην ιε4
ραρχία των βογιάρων εαυτός που του έχει αφαιρεθεί το αξίωμα" .
Μαραμαύρο

(maramâvro" Λ.)

Τοποθεσία, όπου παλιότερα υπήρχε μύλος, από τον οποίο σή
μερα μόνο ερείπια σώζονται.
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. moarä "ο μύλος" ( <λατ. mola,
5
-ae) και το ελλην. επιθ. μαύρος. Κατατάσσουμε το τοπν. στα
S.Ap., και για το συντακτικό του σχήμα (ουσ. + επίθ.) και επει
δή πιστεύουμε ότι το επίθ. μαύρος, μολονότι δε μαρτυρείται,
πρέπει να μπήκε ως δάνειο στα αρομ., όπως δηλώνει το αρομ.
σύνθετο mavrumât "μαυρομάτης" .

1 . Papahagi 766.
2 . ΟΤΕ Αθ.
3 . Στοψνότιουλος 1 1 3 .
4.

I o r d a n , Topon. romîn.

5 . Papahagi

819.

6 . Papahagi 773.

217.
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Μάρλι ( (marl'i' Φλ·)
Τοποθεσία με μικρά αμπέλια, όπου συγκεντρώνονταν οι πρού
χοντες για να συζητήσουν τα προβλήματα του χωριού και να πά
ρουν αποφάσεις.
Το τοπν. από τον πληθ. mari του αρομ. επιθ. mare "ο μεγάλος /ο γέροντας" ( λατ. mas, maris) και το επιτασσόμενο άρ2
θρο -l'i της αιτιατικής (και ονομ.) πληθυντικού .
Κάτη, α Γκούρα αλου (la gura al u mât" Ντομπρ.)
Ονομασία πηγής, άγνωστο για ποια αιτία.
Το γεγονός ότι το β'μέρος του περιφραστικού τοπν. εκφέρε
ται με το αρομ. άρθρο alu, το οποίο προτάσσεται στα κύρια ονό
ματα , μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το β'μέρος του τοπν. εί4
5
ναι το επών. Μάτπε (κι αυτό από το εθνικό Μάτης που προέρχεται από κάποιο τοπν. Μάτι. -βλ. και τοπν. Βοϊδομάτης στα Ξ.Σ.).
Το α'μέρος του τοπν. αποτελείται από την αρομ. πρόθ. a "εις"
~
7
και το αρομ. προσηγ. gurä "το στόμα" και συνεκδοχικά "πηγή"
(βλ. και τοπν. Γκούρα, n στα Ξ.Αλ.).
Μάτσο Ρόσιου, λα (la mâtsu róèu" Λ.)
Ονομασία μικρής πηγής της οποίας το νερό σχηματίζει ένα
μικρό ελικοειδές αυλάκι με κοίτη κοκκινωπού χρώματος.
Το τοπν. περιφραστικό από το αρομ. maÇu "το έντερο" ( λατ.

1 . Papahagi 769.
2.

Λαζάρου 227.

3.

Λαζάρου 228.

4.

ΟΤΕ Αθ.

5.

Βλ. για ανάλογους σχηματισμούς Τριανταφυλλίδη 34-35.

6.

Βλ. τοπν. Μάτι. "πηγή παρά το Κάτω Σούλι Μαραθώνος", πηγή παρά την
Βραώναν","θεσις χατά το ΒΔ άκρον της Ααρισαϊκης πεδιάδος"(Σαρρη',Αττική
137'ΜΕΕ)και Μάτν τρεις φορε'ς ως υδρωνυμιο στην Πελοπο'ννησο (GeorgacasMcDonald 190).

7.

Papahagi 603.
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mattya ή mattea "είδος πολυτελούς εδέσματος)

και τον επιτασ-

σόμενο επιθετ. προσδιορ. ro§ü (και arogü) "κόκκινος" ( <λατιν.
2
roseus) . Η ονομασία του ρυακιού μεταφορικά από την ομοιότητα
του με άντερο και από το χρώμα του εδάφους.
Μελισιόρι, α

(a meliéóri'Λεσν.)

Ονομασία ράχης δασωμένης με φτελιές.
-ο

3

Το τοπν. φυτώνυμο από το αρομ. meliu "είδος φτελιάς"
- 4
την υποκορ. καταλ. -^ox (και πληθ. -sori) .
Μερίοί, το ή Μερίσια, τα

και

(stu mirîs — sta mirisa" Μπάγ.)

Στενόμακρη κοιλάδα απέναντι του χωριού Μπάγια προς Ν. Με
τον ίδιο όνομα είναι γνωστό και το ποταμάκι που διατρέχει την
κοιλάδα.
Το τοπν., που αναφέρεται και από τον Λαμπρίδη 5 " ... και
απέναντι της Μπάϊας Α του χειμάρρου Μερίς . ..", προέρχεται
από το αρομ. ουσ. mer (πληθ. meri) "το μήλο" ( <λατ. malum)
και την περιεκτ. καταλ.-iç7.
Πβ. και τα τοπν. από τη Ρουμανία: Meriç (ul), Meriçani,
ο

Meri§e§ti κλπ. .
Μέση, Ά π α ντιτ

(âpa dit mési" Λεσν.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου τρεις πηγές από τις οποίες η μια
έχει νερό σ'όλη τη διάρκεια του χρόνου.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papahagi 773.
Papahagi 1044 και 209.
Papahagi 794.
Papahagi 74-4-, λ. liçor ' Pu§cariu, Deminutivsuffixe 211 χεξ.
Λαμπριδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 19.
Papahagi 794.
Iordan, Topon.romîn. 49, 433 κεξ.
Iordan, Topon.romîn. 437.
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Το τοπν. περιφραστικό από το αρομ. ουσ. apä ^'νερό" ( λατ.
aqua με τροπή του λατ. q αρομ. ρ, τροπή που πραγματοποιείται
,

2

και στα δάνεια της αρομ. από τα ελλην. ) , την αρομ. πρόθ. dit
3
"από" (<di tu <di tru <di ntru <λατ. de intro) και το δάνειο
της αρομ. από τα ελλην. mese και mesi "το κέντρο, το μέσο
( < ελλ. μέση) .
Τα τοπν. Νάπα, Άπα κλπ. δεν πρέπει να σχετιστούν με το
-5
αρομ. apa .
Μιάλοε/ (ο)

(stun umnaló" Βίτσ. —stun mnaló" Βραδ. —la mnàlu'
Λεσν. — mnälos" Μακρ. — stu mrïâlu" Σκ. —stun umrfâ1ό" Τσερβ.)

Τοποθεσία στη θέση Κοονήσι άδεντρη με αργιλλόχωμα (Βίτσ.)'
θέση με τριμμένη μαυρόπετρα που στο Ζαγόρι είναι γνωστή με το
όνομα κόζιακας (Βραδ.)" τοποθεσία με σχιστόλιθους, όπου "δεν
πιάνεται" δέντρο (Λεσν.)" ονομασία τοπο^εσίαζ
με χαλίκι σε πλα
γιά (Μακρ.)" τοποθεσία με αργιλλόχωμα και νεροφαγωμές (Σκ.)"
τοποθεσία με λείες στρογγυλές πέτρες (Τσερβ.).
"Οσοι μέχρι τώρα ασχολήθηκαν με τα σχετικά τοπν.τα σχετίζουν
στη λ. μυαλός. Έτσι ο Χρ.Σούλης αναφέρει:" Τοπωνυμία συνήθης,
διδομένη εις εδάφη αργιλλώδη κατολισθαίνοντα. Η λ. έχει σχέσιν
προς το μυελός". Ο Δ. Σάρος ερμηνεύοντας το παραπάνω τοπν.από
τη Βίτσα λέγει: "τοποθεσία, ης το έδαφος εΕ αργίλλου παρεμ-

1.
2.
3.
4.
5.

Papahagi 171.
Κατσάνης 85.
Papahagi 490' Νικολα'ίδου, Λεξ. 377.
Papahagi 795.
Γι'αυτά βλ.: Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 182' Δικ. Βαγιακάκου, "Αρχαία και
μεσαιωνικά τοπωνυμία της Mavns." Ελληνιχά 15 (1957) 203 κεξ.'Δικ. Βα
γιακάκου, "Ετυμολογικά και σημασιολογικά." Αθηνά 55 (1951) 43 κεξ.
6. Σουλτίΐ Χουλιαράδες 236.
7. Σάρρου, Βίτσα 201.

»
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φερούς προς το χρώμα του μυελού". Τέλος ο Μπουντώνας για το
τοπν. Μνιαλίτσα "είδος γης σαν του μνιαλό".
Τόσο όμως οι περιγραφές των τόπων από το Ζαγόρι (από την
άποψη διαμόρφωσις του εδάφους και από την άποψη χρώματος) όσο
και ο τονισμός και η φωνητική απόδοση τους πρέπει να μας κάνει
επιφυλακτικούς στο να δεηθούμε την προέλευση των τοπν. από
τις ελλην. λέξεις μυαλό, το και μυαλός, ο. Το γεγονός επίσης
ότι τα τοπν. συναντιούνται και σε περιοχές με βλαχόφωνους
πληθυσμούς, ενισχύει την άποψη ότι τα τοπν. δεν έχουν σχέση
με την ελλην. λέξη, η οποία δε συναντιέται ως δάνειο στα αρομούνικα.
Γι,'αυτό τα παραπάνω τοπν. πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να
σχετιστούν με το αρομ. meal (πληθ. mealurï) "τόπος απόόσιτος,
2
αδιέξοδος, σπανός" . Φυσικά η ελλην. λέξη μυαλός, ο έπαιξε
παρετυμολογικά το ρόλο της τόσο στον τονισμό όσο και στην ανά
πτυξη του αρχικού ο- στη συμπροφορά με το άρθρο, ιδιαίτερα σε
περιοχές όπου η βλάχικη δε μιλιέται σήμερα, αλλά που ίσως κά
ποτε μιλιόταν.
Η αρομ. λ. σε πληθ. αριθμό συναντιέται ως τοπν. και στο
3
Ασπροπόταμο με τον τύπο Μιάλουρι "χαλάσματα, σάρες στο χωριό
Κρανιά". Βλ. και τα τοπν. Ασπρομι,αλόε και Μιάλου BivtTOu, λα
(στα Ξ.Αρ.).
Μιάλου

Β ί ν ι τ ο υ , λα

( l a mn'âlu v i n i t u " Φλ.)

Τοποθεσία άγονη με τ ρ ι μ μ έ ν η γ α λ α ζ ό π ε τ ρ α .
Το τ ο π ν . π ε ρ ι φ ρ α σ τ ι κ ό από το αρομ. meal "τόπος α π ρ ό σ ι τ ο ς ,
4
α δ ι έ ξ ο δ ο ς , σπανός"
(βλ. και προηγούμενο τ ο π ν . ) κ α ι το ε π ί σ η ς

1.

Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κεριί του γλωσσίΜοΰ ιδιώματοί Βελ($εντοΰ χαι των
περιχώρων αυτού, εν Αθηναίε 1892, 95.

2. Papahagi 792.
3. Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 139.
4. Papahagi 792.
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αρομ. επίθ. vinit, -tä "μελανωπός" ( <λατ. venetus "θαλασσόχρους, κυανούς" ) ως ετχ ι τασσόμενος επιθετ. προσδιορισμός.
Μιντσίνι

(mintzin* Δόλ.)

Ράχη ανάμεσα από τις θέσεις Κουρί και Γκουργκούλιο. Μεγάλο
ύψωμα με συνεχόμενη πλαγιά από τα ανατολικά και απότομο γκρε
μό από τα δυτικά που καταλήγει σε ποτάμι.
Το τοπν. από το αρομ. minÇime "έντομα που ενοχλούν τα
2
ζώα" με ανομοιωτική τροπή των m-m >m-n. Βλ. και τοπν. Κίτρΐμιτζίνε (στα Ξ.Αρ.).
Μιντσουσίτσα, α

(amindzuëitsa* Γρεβ.)

Περιοχή σε πλαγιά,
Το τοπν. πρέπει να
3
ψείρα" με τροπή του ψ
που να δικαιολογεί την

η οποία παλιότερα ήταν αμπελότοπος.
σχετιστεί με το αρομ. aminçuçiÇa "η
>Ç. Στην περιοχή δε σώζεται παράδοση
ονομασία του τόπου.

Μιντσουσίτσας, ο Λάκκος της

(stu lâku ts mindzuéitsas" Ντρ.)

Ονομασία λαγκαδιοΰ με ξηροπόταμο που αρχίζει από τη θέση
Μιντσουσίτσα.
Το τοπν. περιφραστικό από το ουσ. λάκκος, ο (βλ. τοπν.
στα Ε.Ε.) και το τοπν. Μι,ντσουσίτσα (βλ. προηγούμενο τοπν.)
Μ ι ρμ ί ντου

(mirminâu ' Δεσν. )

Ονομασία περιοχής, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, σκοτώ
θηκε και θάφτηκε εκεί κάποιος Τούρκος Τζενέλ-μπέης.
Το τοπν. από το αρομ. mirmintu "το μνήμα, ο τάφος" < λατ.
monumentimi . Η λ., που είναι γνωστή και στα ρουμ. με τον τύπο
1.

Päpahagi 1265.

2.

Päpahagi 803 .

3.

Päpahagi 14-7.

4.

Päpahagi 805' η λ. στα αρομ. συναντιέται επίσης χαι με τους τυπουε
märmintu (σελ.783), mirmit (σελ.805), mîrmindu (σελ.816), raurmind(u),
murniinte, murmintu (σελ.836).
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mormînt "τάφος" , είναι συνηθισμένη ως τοπν. στη Ρουμανία με
τους τύπους: Mormintele, la Montante, Dealul Mormintelor,
2
Mormîntul Uriasului κλπ. .
Μιχαγιάννη, λα

(la mixaVâni" Λεσν.)

Ονομασία της επάνω συνοικίας του χωριού. Η ονομασία της
οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την παράδοση, δύο αδέρ
φια ο Μίχας και ο Γιάννης αφού έφυγαν από τον παλιό συνοικι
σμό Μπαϊάσα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο επάνω μέρος του χω
ριού που από τότε πήρε το όνομα τους.
Το τοπν. κυριών, από το αρομ. βαφτ. Miha "Μιχαήλ"
και
Γιάννης και την πρόθεση la "εις". Η σύνθεση των δύο βαφτιστι
κών δεν μπορεί να είναι ελληνική, αφού τα επών. που προέρχον
ται από τη σύνθεση δύο βαφτιστικών αναπτύσσουν στα ελληνικά
συνθετικό φωνήεν -ο-: π.χ. Νικολογιάννης, Σηφογιαννάκης, Σω4
τηρογιαννέας, Αποστολογιάννης, Ελενογιάννης κλπ. .
5
Από το αρομ. Miha και επών. Μίχας .
Μνιάσες, οι

(sts mrfâsis' Λιασκ.)

Τοποθεσία με αμπέλια σχεδόν ορθογώνια και κάπως υπερυψω
μένη ανάμεσα από τις θέσεις Ρωμιά και Μπιούτες.
Το τοπν., που σε παλιότερα έγγραφα αναφέρεται με τους τύ
πους "στυμιάσα" και "εις την μιάσαν" , προέρχεται από το αρομ.
7
measä "το τραπέζι" ( <λατ. mensa) με συνίζηση του ea >ja και

1.

Κοτολουληε 325' Pu§cariu, EW 95' συμφωνά με τον Meyer-Lübke
5672) το ο αντί του u από επίδραση της λ. moarte.

2.

Iordan, Topon. romîn.237.

3.

Λαζάρου 228.

4.

Τριανταφυλλίδης 108.

5.

ΟΤΕ Αθ.

6.

HE 4 ( 1 9 5 5 ) 739, 8 8 5 .

7.

Papahagi 792' Th. Capidan, Romàni nomazi, Cluj 1926 171.

(αριθμ.
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τροπή του συμπλέγματος mj >mri (βλ. Εισαγωγή 1.313 2 γ ) . Η ονο
μασία του τόπου από τη διαμόρφωση του εδάφους.
Μουκαρ ία

(mukari'a " Λ. )

Ονομασία μικρού υψώματος δασωμένου με βαλανιδιές, στις ο
ποίες αναπτύσσεται ο ι£ός, το γνωστό παράσιτο.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. mucare ή mucoare "χυμός
μυ&ώδης ή γλοιώδης // γλοιώδεις μύκητες" ( <λατ. mucor-oris
"η μούχλα // ασθένεια του αμπελιού") και την ελλην. προέλευ2
σης αρομ. κατάλ. -ie ( <ελλ. -ιά ή-£α) με την οποία σχηματί
ζονται όχι μόνο ελληνικά, αλλά και λατιν. δάνεια της αρομουνικής. Η ονομασία του τόπου από τους γλοιώδεις καρπούς του ιξού.
Μουλζιάρα, η

(st mulâàra" Μπ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου υπάρχουν χωράφια με παχύ χώμα,
υπήνεμα και προφυλαγμένα.
Το τοπν. από τα αρομ. mulzeare "το άρμεγμα" και mulzarä
3
"το πρόβατο η το κατσίκι του γάλακτος" <λατ. itiulgearia . Απο
την πρά£η του αρμέγματος και η ονομασία του τόπου, ο οποίος,
σύμφωνα με την περιγραφή, είναι κατάλληλος για τόπος στάθμευ3
σης ζωών, για τσαρκος .
Μούλια, Γκόρτσα

(górtsa mul'a* I.)

Τοποθεσία,όπου υπάρχει ακόμα και σήμερα αγριοαχλαδιά, ι
διοκτησία κάποιου Μούλια.
Το τοπν. περιφραστικό από τον πληθ. gorÇa του αρομ. ουσ.
gorÇu "άγριο αχλάδι" (βλ. και τοπν. Γκορτζιά, -η στα Ε.Αλ.)
5
και το επών. Μούλιας · Το επών. Μούλιαε απο το αρομ. επιθ.

1.

P a p a h a g i 826" Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ .

2.

Κατσάνης 3 8 ,

3.

Th. Capidan, Romani nomazi, Cluj 1926 104·, 169.

4.

Papahagi 593.

5. OTE Αθ.

5712.

40.
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mul'iû, mule "μαυριδερός, μελαψός" < λατ. mulleus "κοκκινωπός" .
Μούμα

(muma" Δεσν.)

Ονομασία μεγάλης πηγής και της γύρο περιοχής.
2
3
Το τοπν. από το αρομ. mumä "η μητέρα" ( <λατ. mamma, ae) .
Ας σημειωθεί εδώ ότι η σημασία "μάννα" δηλώνει συνεκδοχικά
την "πηγή" σε ταυτόσημες λέγεις διαφορετικών γλωσσών, όπως:
το ελλ. μάννα, η (πβ. τοπν. Μάννα Νερού, στα Ε.Ε.), το σλάβ.
mati (πβ. τοπν. Βοϊδομάτης) και το παραπάνω αρομ. mumä.
Μούρα, η Μεγάλη

(st πιίγάΐ mura* Φλ.)

Ονομασία περιοχής, όπου σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε
μεγάλη βατομουριά.
Το τοπν. περιφραστικό από το ελλ. επίθ. μεγάλος και το αρομ.
θηλ. ουσ. mura "η βατομουριά" ( <λατ. morum-i "το συκάμινο /
4
ο καρπός της βάτου" <ελλην μόρον, το "το βατόμουρο". Αρχικά
η ονομασία του τόπου ήταν Μούρα, η οποία διαστάλθηκε σε "μι
κρή" (βλ. παρακάτω) και "μεγάλη".
Μούρα, η Μικρή

(st mkri mura" Φλ.)

Ονομασία μικρότερης περιοχής" η ονομασία σε αντιδιαστολή
προς τη Μεγάλη Μούρα.
Το τοπν. περιφραστικό από το επίθ. μικρός και το αρομ.
ουσ. mura (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Μουράρου, α

(a murâru" Δεσν.)

Τοποθεσία με μικρή επίπεδη επιφάνεια και πλαγιά με πεύκα.
Το επών. Μουράρος υπάρχει ακόμη στο χωριό.

1.

Papahagi 832' Meyer-Lübke, αριθμ. 5731.

2.

Papahagi 832.

3.

Meyer-Lübke, αριθμ. 5277.

4.

Papahagi 835.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Μουράρος και την αρομ. πρόθ.
a "εις". Το επών. Μουράρος (και Μουραρίδης) από το αρομ. mu
rar (πληθ. murari) "ο μυλωνάς" <λατιν. molarius "αυτός που γυ2
ρίζει τις μυλόπετρες" ( <mola-ae "η μυλόπετρα"). Πβ. και το
ταυτόσημο επών. Μυλωνάς.
Μούργκος, ο

(stu murgu" Boß.)

Ονομασία υψώματος με σκουρόχρωμο έδαφος.
Το τοπν. από το αρομ. επίθ. murgu, -ä "γκριζωπός, μελανόφαιος (/ όνομα που δίνεται σε σκυλιά και άλογα γκριζωπά" < αλβ.
3
4
murg . Η λ. επίσης: στα ελληνικά, όπου κοινό NE μούργος, ο
5
και τα Ηπειρωτ. μούργας και μούργκας , λέξεις που χαρακτηρί
ζουν μόνον σκύλους σκούρου χρώματος, στα ρουμ. murg "ο ψαρός
(το οποίο κατά τον Maidhof προέρχεται από το λατιν. amurga,
<ελλην. αμόλγη ), στα αλβαν. όπου murg*é-a "η μούργη" , aiurg8
9
u "ο καλόγερος" , murk και murgu "σκοτεινός, μαύρος" , το
βουλγ. murgo "μαυριδερός", το σερβ. murga "συκάμινα με το
χρώμα της ελιάς" .
Νομίζουμε ότι το τοπν. είναι αρομουνικής αρχής επειδή:
α) το τοπν. βρίσκεται σε βλαχόφωνη περιοχή,
β) οι περισσότερες από τις ίδιας ετυμολογικής αρχής λέξεις
των άλλων γλωσσών έχουν χάσει την επιθετική τους σημασία και
δηλώνουν συγκεκριμένα ουσιαστικά, όπως "μαύρος σκύλος", "κα
λόγερος" κλπ., για τα οποία η παράδοση δε διασώζει κάτι σχετικό.
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Papahagi 83 5.
3.

Papahagi 836.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεζ., στη λ. μούργος.

5. Μπόγχας 1 24-1 και 2 4-0.

6. Κοτολούλης 328' Murnu 32-33.

7. Χριστοφορίδηε 222.
8.

Γκίνηε 263.

9. Meyer, EW alb. Spr. 292, ο οποίος ετυμολογεί τις
λατ. am\xcca<eX\. αμόργη.
10.

Miklosich 201.

αλ3· λε'ξεις από το
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Μούρι Σάσα, α

(a muriëâsa" Δεσν.)

Τοποθεσία όπου υπάρχουν βατομουριές.
Το τοπν. περιφραστικό προέρχεται από τον πληθ. muri ή mu
re του αρομ. ουσ. mura "το μούρο, το βατόμουρο" ( <λατιν.
murus) και το επιτασσόμενο αριθμητικό case "έ£ι" ( <λατιν.
2
sex) . Η ονομασία από τις eg ι,αρχικά,συστάδες με βατομουριές.
Μουρτζίνα, η

(st murdzina" Σκ.)
3
Συμφωνά με τον Δαμπριοη στη θέση αυτή "ο Ζαγορήσιος αρ
ματολός Ντούβλης, οροφύλαξ του Ζαγορίου, ... σπεύδει, παρατάττει τους περί αυτόν έμπροσθεν της Αγ. Παρασκευής εις την θέσιν Μουρτζίνα, πυροβολεί και φονεύει τον λήσταρχον".
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. murrina (και murtuÇina)
"ο πεθαμένος" ( <προσλαβ. mrücina με μετάθεση του r ) .
Βλ. και το ταυτόσημο τοπν. Αποθαμένος, ο (στα Ε.Ε.).
Μούσκα, λα Πάντε αλ

(la pad al muska' Λεσν.)

Τοποθεσία χαμηλή και υγρή με πλούσια βοσκοτόπια, όπου μα
ζεύονται και βόσκουν τα ζώα. Γι'αυτό συγκεντρώνονται εκεί πολ
λά έντομα και ιδιαίτερα μύγες.
Το τοπν. περιφραστικό από το αρομ. ουσ. pade "η πεδιάδα,
5
το λιβάδι" ( <προσλαβ. pad&) και το επίσης αρομ. ουσ. musca
n

ζ-

"η μύγα"

στη γ ε ν . ε ν . με το προτασσόμενο άρθρο a l (e) . Η λ.

1 .

Papahagi 835'

Νικολαϊδου, Λεξ.

302.

2.

Papahagi 1144.

3.

Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα 237.

4.

Papahagi 837.

5.

Papahagi 940.

6.

Papahagi 838' Meyer-Lübke, αριθμ. 5766.

7.

Το αρομ. άρθρο κανονικά επιτάσσεται στα προσηγορικά. Ορισμένες φορέε
όμω£ προτάσσεται, αναλογικά προς το άρθρο των κυρίων ονομάτων, ο'που
η πρόταξη του είναι κανονική" (Λαζάρου 228).
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εδώ σε περιληπτικό ενικό. Το τοπν. συνηθίζεται επίσης και με
την ελλην. μετάφραση του ως: Μύγας/ το Σι-άδι της (βλ. τοπν.
στα Ε.Ε.).
Μούτζιου, α

(amud2u* Ντομπρ.)

Τοποθεσία με βοσκότοπο, κλεισμένη γύρο-γύρο, που την χρη
σιμοποιούσαν για να μαντρώσουν τις αγελάδες. Αυτές όμως, όταν
πλησίαζε
λύκος, αρκούδα ή άλλο αγρίμι, μούγκριζαν και αντι
λαλούσε όλη η περιοχή.
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. *mudziu που πρέπει να σχετιστεί
με τα αρομ. ρήματα mudzescu και mug "μουγκρίζω" ( <λατιν. mugxre) .
Μπαζάκα, του

(zd bazâka" Λιασκ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής, όπου υπήρχε ιδιοκτησία κάποι
ου Μπαζάκα. Το επών. δε σώζεται πια στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαζάκας (και Βαζάκας με λόγιο εξελληνισμό) κι αυτό από το αρομ. bazacä "η μεγάλη κοι
λιά // ο κοιλαράς" ( < τουρκ. bezâga "φλεγμονή, φούσκωμα δέρμα3
τος") . Λιγότερο πιθανή η προέλευση του έπων. από το επών.
Μπάζας ( <κοινό NE μπάζα, η < ιταλ. bazza ) και τη μεγεθ. κατάλ.
-άκας,όπως και τα: Αρμένης-Αρμένάκας/ Δημήτρης-Δημητράκας, Σιάφας-Σιαφάκας κλπ. .
Μπαζάκα, το Γιοφύρι του

(stu γΊαΐίΓ d bazâka* Βίτσ.)

Ονομασία περιοχής, όπου βρίσκεται γεφύρι χτισμένο με έξο
δα κάποιου Μπαζάκα, στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδάκια.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE γιοφύρι, το και το
επών. Μπαζάκας (βλ. προηγούμενο τοπν.).
1.

Papahagi 827.

2.

Βλ. ΟΤΕ Αθ., στα επώνυμα.

3.

Papahagi 267.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

5.

Μηνά, Μεγέθυνση 164.
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Μτταζάκα, η Καρυδιά του

(zd gar^ä d bazâka" Βίτσ.)

Περιοχή, όπου υπάρχει, χωράφι με καρυδιά, ιδιοκτησία της
οικογένειας Μπαζάκα.
Το περιφραστικό τοπν. από το Ηπειρωτ. καργυά, η ( <αρχ.
καρϋα, η με συνίζηση) και το επών. Μπαζάκας (βλ. προηγούμενα
τοπν.).
Μπαιάσα

(baiàsa' Boß.)

Άλλη ονομασία του χωριού Βοβούσα. Με το ίδιο όνομα είναι
γνωστός στους βλαχόφωνους και ο ποταμός Αώος.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. bäiasä "λίμνη, έλος" .
Η λ. ως προσηγ. και στα ρουμ. όπου bäiasä "το ίδιο" ( <baje
3
+ κατάλ. -(i)oasa)
Η λ. ως τοπν. στη Ρουμανία με τους τύπους: Bäiasä, Schi4
tul Bäiasä, Bäioasa .
(stu bcTitân'" Boß.) — Μπαϊτάνια, τα (sta baxtârîa"
Δόλ.).
Δασώδης περιοχή, όπου παλιότερα υπήρχε συνοικισμός (Βοβ.)"
ονομασία προσήλιου τόπου με χωράφια και μερικές πηγές (Δόλ.)
Το τοπν. από το αρομ. bätarie (και batale) "το γναφείο"
( <λατ. batt(u)alia "η μάχη" < batiuo "κτυπώ" // μάχομαι" ) με
ανάπτυξη φθόγγου i παρετυμολογικά προς τη λ. γαϊτάνι από τη
σχέση του μύλου που γυρίζει χτυπώντας με τα σφυριά τα μάλλινα

Μπαΐτάνι, το

1. Μπόγκας 1 161.
2.

Papahagi 260.

3.

Iordan, Topon. romîn. 364, 467.

4.

Κατά τον Iordan (d.it.) τα παραπάνω ρουμ. τοπν. μπορεί να προέρχονται
από κύριο όνομα με την κατάλ. -a§ με την οποία σχηματίζονται προσηγ.
που δηλώνουν το άτομο που ασχολείται με ο',τι αναφέρεται στο θέμα της λ.
(Eu^cariu, Deminutivsuffixe 209)' πβ. και ρουμ. bäias "ο βαλανευς,
ο υπηρέτηζ του λουτρού" (Σαραφίδης 4-0).

5.

Papahagi 266.
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υφάσματα και του γαϊτανιοό που είναι είδος χορού με κυκλική
κίνηση των χορευτών γύρο από ένα κοντάρι.
Μπάκΐράτσα

(bakîrâtsa* Φλ.)

Τοποθεσία που οφείλει την ονομασία της στην ύπαρξη χαλκού
στο έδαφος της.
„ 1
Το τοπν. από το αρομ. bacxre "ο χαλκός" ( <τουρκ. bakxr)
2
και την αρομ. κατάλ. -ea^ä (ή -aÇa) <λατ. -itia .
Μπαλαΐτα, του

(zd balaita" Καλ.)

Ονομασία καρτεριού από το όνομα κάποιου Βασίλη Μπαλαΐτα,
ονομαστού κυνηγού του χωριού, που συνήθιζε να κυνηγάει σ'αυτό
το μέρος.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπαλαΐτας κι αυτό από το
3
~ ^·
4
αρομ. balaiu "ξανθός" (και ρουμ. balai "ξανθός, φαρομαλλης" )
5
και την ελλην. αρχής αρομ. καταλ. -it .
Μπαλιά Μάρε

(mbâl'a märe" Γρεβ.)

Ονομασία μιας αρκετά εκτεταμένης περιοχής με χωράφια.
Το τοπν. είναι παραλλαγή του τοπν. Βόλια Μάρε (βλ. τοπν.
στα 3.Αρ.) από το Ντομπρίνοβο και σχηματίζεται με το αρομ.
ουσ. valea "η κοιλάδα" ( <λατιν. vallis και valle -i "η κοιλάδα" ) και το επίσης αρομ. επιθ. mare "μέγας" ( <λατιν. masmaris) 7 . Η τροπή του αρχικού ν- της λ. valea σε b- εξαιτίας

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papahagi 260.
Κατσάνης 169.
Σαραφύδης 40.
Κοτολοΰλης 71.
Κατσάνης 166.
Papahagi 1252' για την εξάπλωση τηε λ. στις άλλες ρομανικές γλώσσες
βλ. Meyer-Lübke, αριθμ. 9134-.
7. Papahagi 769.

ί
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της συμπροφοράς του ν με την πρόθ. n (επίσης και με τους τύπους an, m , in)1.
Μπάλια Μπαλιά

(balabàla" Γρεβ.)

Ονομασία τοποθεσίας που είναι γνωστή και με το ελλην.
τοπν. Γιδόρεμα, το (3λ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Πρόκειται για παραλλαγή του αρομ. τοπν. Vâlea Balia με
τροπή του αρχικού ν- της λ. valea σε b (βλ. προηγούμενο τοπν.)
Το περιφραστικό τοπν. Vàlea Bàlia προέρχεται από το αρομ. ουσ.
valea "κοιλάδα, ρείθρο" και το επίσης αρομ. επιθ. bal'iu "ο κα
τάστικτος // όνομα που δίνεται σε άλογα και σκύλους με παρδαλό
2
κεφάλι" ( <λατιν. *baleus) , απ'όπου το κοινό NE μπάλιος "α3
σπροκέφαλος, για πρόβατο" και το αλβ. bale "άλογο με άσπρο
4
μέτωπο // ο άσπρος κεφαλόδεσμος των γυναικών" . Αξιοσημείωτη
για την ελλην. ονομασία του τόπου (Γιδόρεμα) η σημασία των λ.
μπάλλια και μπάλλιου "μαύρη κατσίκα με άσπρο κεφάλι" στο Βελβεντό .
Μπάλτα, λα

(la bàita' Λεσν.- Φλ.) .

Ονομασία τοποθεσιών όπου αναβρύζει νερό.
Το τοπν. από το αρομ. balta "στάσιμο νερό, έλος, βάλτος"
7
8
και την αρομ. πρόθ. la "εις" . Κακώς ο Georgacas αναφέρει
1.

Νυκολα'ίδου, Λεξ. 37'

Papahagi 846.

2.

Papahagi 255.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

4.

Meyer, EW alb. Spr. 24.

5.

Murnu 33-34.

6.

Papahagi 254' Βλ. και Γ.Δ. Δελόπουλου, "Η Άρτα και ορισμένα συγγενι. ηά της τοπωνυμία." Α'Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου,
Θεσσαλονίκη 1977 163-177.

7.

Papahagi 721.

8.

Georgacas, Place and other names ZfB 3 81.
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προσηγορικό μπάλτα, η από το Ζαγόρι παραπέμποντας στον Αναγνω
στόπουλο , όπου δεν μαρτυρείται τέτοιο προσηγορικό. Η λ. εμφα
νίζεται στα αρομ. και με τους τύπους blatä ( <σλαβ. blato),
2
3
valfcu ( <ελλην. βάλτος) και μπάλτου . Η λ. και στα ελλ., ό4
που κοινό NE βάλτος και μεσν. βάλτη, βάλτον ( <σλαβ. blato) ,
5
στα αλβ. baïtë
(το ουρανικό 1'δεν επιτρέπει την απόδοση του
τοπν. στο αλβ. προσηγορικό), στα ρουμ. balta και φυσικά στα
7
σλαβ. με τους τύπους bolto, βουλγ. blato κλπ. .
Κατά τον Berneker το αρομ. (και το ρουμ.) balta προέρχον
ται

από το αλβ. baïtë κι αυτό από ένα ιλλυρικό *baltom, πληθ.
ο

baïta . Ως προς την προέλευση του κοινού NE βάλτος δυσκολεύ
εται να αποφανθεί, για το αν προέρχεται από τον ιλλυρικό ή τον
σλαβικό τύπο .
Μπάλτα α Στρίτζι.

(balta stridzi* Δεσν.)

Βαλτώδης τοποθεσία κοντά στον Αώο, όπου το ποτάμι μαζεύει
πολύ νερό.
Το περιφραστικό τοπν. από το αρομ. balta (βλ. προηγούμενο
τοπν.) την αρομ. πρόθ. a

"εις"

και τον πληθ. stridzi του

αρομ. ουσ. striga "η στρίγγλα, η μάγισσα"

. Στο χωριό δε δια

σώζεται σχετική παράδοση που να δικαιολογεί την ονομασία του
τόπου.

1.

Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 90.

2.

Papahagi 279, 1253.

3.

Νικολα'ίδου, Λεξ. 311.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ. και ΙΛΝΕ, στη λ. βάλτο?·

5.

Meyer, EW alb. Spr. 25.

6.

Κοτολουληε 67.

7.

Miklosich 18' Berneker 70.

8.

Berneker, ό.π.

9.

Οι ίδιες αμφιβολίες διατυπώνονται και στο ΙΛΝΕ.

10.

Papahagi 99.

11.

Papahagi 1122.
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ΜπαλτLuo

(baltiko* Γρεβ.)

Περιορισμένη επίπεδη επιφάνεια όπου αναβρύζουν νερά.
Το τοπν. από το αρομ. μπάλτου "το έλος, ο βάλτος" και
. 2
την αρομ. υποκορ. καταλ. -ìcu .
Μπαμπά, α

(abâba* Ντομπρ.)

Ονομασία υψώματος δασωμένου με οξιές, στην κορυφή του ο
ποίου υπάρχουν βριζοχώραφα.
Το τοπν. από την αρομ. πρόθ. a "εις" και το αρομ. ουσ. ba3
bä "η ηλικιωμένη γυναίκα, η γιαγιά" < σλαβ. baba "η γιαγιά".
Κατά τον Berneker η σλαβ. λέξη ηχοποιημένη από τη γλώσσα των
παιδιών . Η λ. επίσης στα ελλην. βάβω και μπάμπω, στα ρουμ.
5
babà και στα αλβ. bab'é . Άγνωστη η αιτία που συντέλεσε στην
ονομασία του τόπου. Βλ. και τοπν. Μπάμπω, η (στα Ε.Σ.).
Η λ. ως τοπν. Μπάμπες (Πελοπ.) , Μπάμπα (Κόνιτσα) "ονομα7
σία βράχου" και"ονομασία βουνού στην Πίνδο" , όπως και το σέρ
α
βοκρ. τοπν. Baba και τα πολυάριθμα βουλγ. Baba .
Μπαρμπαρόσια, η

(st barbaroäa* Τσεπ.)

Βρύση σε περιοχή με κοκκινόχωμα, όπου φυτρώνουν άγρια κρεμύδια.
Το τοπν. σύνθετο με α'συνθετ. το αρομ. ουσ. barba "η ρίζα
. 9
του πρασου η του κρεμυδιου" και β συνθετ. το θηλ. του επίσης
1. Νικολαΐδου,Λεξ. 311.
2. Pu§cariu, Deminutivsuffixe 122, σημ. 2 και 123 κεξ.'Μηνά, Μεγέθυνση
72 και 75, σημ. 10.
3. Papahagi 251.
4. Berneker 36.
5. Meyer, EW alb. Spr. 22* Meyer NS II 15.
6. Georgacas-Mc Donald 202, όπου το τοπν. ετυμολογείται από το αλβ. babë
"η θεία" .
7. Vasmer 4-1, 9Μ-.
8. Vasmer 94.
9. Papahagi 256.
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αρομ. επιθέτου ro§u, -e (και aroçu, -e) "κόκκινος" ( <λατιν.
roseus) . Το τοπν. πιθανώς από ποικιλία κρεμυδιου που είναι
γνωστή με το όνομα κρόμμυον το ερυθρόν (allium roseum), η
2
σκίλλη, το άγριο κρεμύδι . Το τοπν. σε περιληπτικό ενικό.
Μπάρμπες, OL

(sts bàrbis* Καμν.)

Ονομασία περιοχής όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. πιθανώς φυτώνυμο από το αρομ. ουσ. barba "η ρίζα
3
του πρασου ή του κρομυδιου" ( <λατ. barba) . Βλ. και το προ
ηγούμενο τοπωνύμιο.
Μπαχούτο

^Ηχύτ,ο" Μακρ.)

Ονομασία χωραφότόπου.
Το τοπν. από το αρομ. pähä (ή pîha) "η αξίία, η τιμή" (<
4
5
τουρκ. paha, beha "το ίδιο") και την αρομ. καταλ. -ut . Η
τροπή του αρχικού ρ σε b στη συμπροφορά της λ. με την πρόθ.
n (ή în) "εις" 6 .
Μπελόη, η

(zd bilói' Βίτσ. -Βρα6. -Καβ.)
7

Τοποθεσία με χωράφια και βαλανιδιές·κατά τον Σάρρο "επει
δή πλησίον υπάρχουσι στρώματα πηλού" (Βίτσ.)* θέση βραχώδης,
ψηλή, στα χείλη της χαράδρας του Βίκου (Βραδ.)' τοποθεσία σε
πλαγιά με ασβεστόχωμα, όπου υπάρχουν καρυδιές (Καβ.).
Η ερμηνεία του Σάρρου από το πηλός + γη δε νομίζω πως ευ
σταθεί αφού είναι γνωστό ότι ο πηλός συνήθως προϋποθέτει ύπαρ
ξη νερού (η λ. πηλός στο Ζαγόρι συναντιέται μόνο με τη σημα-

1.

Papahagi 1044-, 209.

2.

Γεννάδιος 532' Χελδράιχ-Μηλιαράχης 120.

3.

Papahagi 256.

4 . Papahagi 953, 988.
5.

Κατσάνης 165.

6.

Papahagi 846, 689.

7.

Σάρρου, Βίτσα 199.
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σία "βόρβορος, λάσπη". Εκτός από την περίπτωση του τοπν. από
τη Βίτσα και ou δύο άλλες θέσεις δε χαρακτηρίζονται από την
πηλώδη σύσταση του εδάφους τους.
Γι'αυτό πιστεύουμε πως το τοπν. προέρχεται από το αρομ.
bel "λευκός" <προσλαβ. bëlï> απ'όπου τα Ηπειρωτ. μπέλα, η "η
με άσπρο κεφάλι προβατίνα", μπέλου, το "το λευκό, πρόβατο ιδί2
ως" και την παλιά ρουμαν. κατάλ. -oi, όπως συναντιέται στα
3
ρουμ. τοπν. Bärboi, Botox, Bräiloi, Dragoi κλπ. .
Το ίδιο τοπν. Μπελόη συναντιέται και στο Ασπροπόταμο .
Μπινάϊα, η

(zd bnâia* Βραδ.)

Θέση με χωράφια και βοσκότοπους σε μέρος "χωμένο" και σκο
τεινό.
Το τοπν. από το αρομ. binae "το οικοδόμημα" ( <αρομ. bina
5
< τουρκ. bina "το κτήριο, το οικοδόμημα" . Η παράδοση δε δια
σώζει την ύπαρξη οικοδομήματος σ'αυτή τη θέση. Γι'αυτό πιστεύω
ότι το τοπν. προέρχεται από τις πλαγιές που υψώνονται απότομα
γύρο από τη θέση σαν ψηλός τοίχος. Πβ. και τα Ηπειρωτ. μπινάς,
ο "το μεγάλο κτήριο, ο πολύ ψηλός τοίχος" καθώς και την έκ
φραση "στέκ' σα bvâç" για άνθρωπο ή πράγμα που το ύψος του
δεν επιτρέπει τη θέα κλπ., που συνηθίζεται πολύ στο Ζαγόρι.
1 . Papahagi 268.
2.

Μπόγκας 1 250, 2 231.

3.

Iordan, Topon. romîn. 544-' εδώ δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με την
απόληξη ελληνικών τοπν. στο στόμα των αλβανόφωνων της Αττικής, όπως
π.χ. Kamatero-j (=Καματερό), Theriko-j (=θερι,κός) κλπ. (βλ. Χρ.ΠετρουΜεσογείτου, "Ελληνικοί λέξεις εν τω ιδιώματι των αλβανοφώνων της Ατ
τικής." Αφιερ. eis Κ. Άμαυτον 250-251), τα οποία, όπως φαίνεται, εί
χαν επίδραση στα κατωιτ. τοπν. Mungiói, Petrotói, Scangiói, Sgrói κλπ.
(Rohlfs, Dis. TO Cal. 204, 239, 308, 321).

4.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 78.

5.

Papahagi 272.

6.

Μπόγκας 2 232' Μπόγκα, Τουρκ. λέξεις 43.
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(sts byùtis" Διασκ.)

Μπιούτες, οι

Τοποθεσία με ποτιστικούς κήπους·
Το τοπν. από το αρομ. biuta, θηλ. του αρομ. επιθ. biut
"η πόση // ο πιωμένος, ο μεθυσμένος" , από το αρομ. (και ρουμαν.) ρήμα beau "πίνω" που σύμφωνα με τον Puscariu προέρχεται
2
απο το λατ. bibere . Το τοπν. μάλλον μεταφορικά δοσμένο στη
θέση που "ρουφάει, πίνει" το νερό.
Μπιρνίκα, η

(zd birnika' Τσεπ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου σήμερα σώζονται ερείπια κτηνοτρο
φικών εγκαταστάσεων.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. bîrnu (και brîn) "ο κύκλος, ο περίβολος, η μάντρα"3 και την αροχι. υποκορ. κατάλ.
-leu, -ica (απ'όπου και η ελλην. -ίκος, -ίκα) . Τα αρομ. προσηγορ. από το σλαβ. brï>v&no (βουλγ. brfcvno, σερβ. brv, brvina
Λ
5
κλπ.) "το δοκάρι" απ'όπου και το ρουμ. bxrnä "δοκάρι, καδρόνι" . Η εξέλιξη της σημασίας "δοκάρι, καδρόνι" σε"μάντρα" πι
θανώς από τη χρησιμοποίηση καδρονιών στην κατασκευή μαντρών.
Μπισίνα, η Γούρνα

(st yurna biäina" Σκ.)

Ονομασία τεχνητής υδατοδεξαμενής (λούτσας) χτισμένης με
πέτρες γύρο-γύρο. Δεν είναι γνωστή η αιτία που συνέδεσε το ό
νομα της λούτσας με το επών. κάποιου Μπισίνα. Το επών. υπάρχει
και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. περιφραστικό από το κοινό NE γούρνα, π (για τη
λ. βλ. στο τοπν. Γουρίτσα, η στα Ε.Ε.) και το επών. Μπισίνας.
η
Η λ. γούρνα και στα αρομ. με τον τύπο gurnä "η δεξαμενή" .

1.

Papahagi 277.

2.

Pu§cariu EW 16' Meyer-Lübke, αρυθμ. 1074.

3.

Papahagi 278, 284.

4.

Ανδρυώτη, Ετυμ . Λεξ ., στο λ.

5.

Miklosich 21.

6.

Κοτολούλης 77.

7.

Papahagi 605.

f
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To επών. Μπισίνας από το αρομ. bigina "η πορδή // ο φόβος, η
δειλία//
η ανοησία, η φλυαρία, το ψέμα" κι αυτό από το λατ.
*vissinare "πέρδσμαι" απ'όπου και τα ρουμ. baçina, σικελ. bis2
sinu "πορδομανίταρο" κλπ. .
Μτχιτιρνα, Βάλε ντι

(vale di butîrna" Δ.)

Ονομασία ενός ξηροπόταμου που αρχίζει από την κατεύθυνση
του Παλαιοχωρίου.
Το περιφρ. τοπν. από το αρομ. vale "ο χείμαρρος, το ρεί3
4
θρο" , την αρομ. πρόθ. di "από, εκ" και το επίσης αρομ. επί
θετο bitÎrnu, -na "παλιός, αρχαίος // γέρων" με τροπή του i
σε u από επίδραση του γειτονικού χειλικού. Το επίθ. bitirnu
από τα λατιν. veteranus και vetranus .
Από το χωριό Τσερνέσιμου ανέφεραν και επών. Μπιτίρνας
ταυτόσημο του ελλην. Παλιός. Βλ. και τοπν. Πιτούρνα και Στΐνα
Μπιτΐρνα (στα Ξ.Αρ.).
Mrcoyντάνι, το

(stu buydan" Φρ.) — Μπουνντάνια, τα (sta buvdân'a * Π. Σ .}

Τοποθεσία επικλινής, δασωμένη με οξιά, όπου υπάρχει χτι
στή βρύρη (Φρ.)" τοποθεσία με χωράφια όπου έσπερναν σιτάρι,
κριθάρι και βρόμη (Π.Σ.). Η παράδοση δε διέσωσε την αιτία που
συντέλεσε στην ονομασία των τόπων.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το επών. Μπογντάνης (και Μπογ-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Papahagi 275.
Meyer-Lübke, αριθμ. 9380' Pugcariu EW 16 (αριθμ. 190).
Papahagi 191.
Papahagi 467.
Papahagi 276.
Meyer-Lübke, αριθμ. 9287.
Βλ. και Αχ. Λαζάρου, "Αρομουνικη ανθρωπωνυμία." Β' Συμπόσιο Γλωσσολο
γίας του Βορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη 1983, 179.
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ντάνος) με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Μπογντάν(η) > το
Μπογντάνι (Φρ.) >Μπογντάνια, τα (Π.Σ.) αναλογικά προς τους
πληθυντ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Μπογντάνης(και Μπογδάνος με λόγιο εξελληνισμό από το αρομ. επίθ. buydân, ~nä
(πληθ. buydani, -ne) "ωραίος, ευπαρουσίαστος, σεμνοπρεπής" <
-* 2

3

προσλαβ. bogudanu απ'όπου και το τουρκ. Bugdan "ο Μολδάβας" .
Πβ. επίσης τα Μπουγδανιά, η ή Μπουγδανία, η "άλλο όνομα της
4
5
Μολδαβίας" , Bogdani (περιοχή Βερατίόυ) Μπογντάνο "χωράφια,
F

6

δάση και βοσκές, όπου ίχνη παλιού χωριού" ( Λακκα Σούλι) και
, ,
7
το αλβ. οικογενειακό όνομα Bogdananj .
Μπόζία, τα (sta bóèa* Νεγ.)
Τοποθεσία στο Δ μέρος του χωριού όπου είχε τα κτήματα του
ο Μπόζιας, που, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν πατέρας του Μι
χαήλ του Γενναίου, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας.
g
Ο Vasmer εξετάζοντας το τοπν. Μποζικά (Κόρινθος) το θεω
ρεί ως ελλην. σχηματισμό από το όνομα *Μπόζι, το οποίο σχετί
ζει με το σλαβ. bï>zï> "ο σαμπούκος, η βουζιά". Επειδή όμως το,
τονισμένο σλαβ. Έ> αποδίδεται στα ελληνικά με ύ (=ου) δεν επι
τρέπει την παραγωγή τόσο του ονόματος *Μπόζι όσο και του ζαγορήσιου τοπν. από το σλαβ. bfczt.
Το τοπν. από τους Νεγάδες πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από
το επών. Μπόζιας κι αυτό μήτρων, από το αρομ. boje "η γυναίκα
(ιδιαίτερα Ελληνίδα) που κάνει ζωή πόλεως και φοράει ρούχα
πόλεως" ( πιθανώς από το σλαβ. bogu "ο θεός"^. Βλ. και επών.
Μπόζιος από το βλαχόφωνο χωριό Σιράκο (Ιωανν.).
1 . ΟΤΕ Αθ.
2 . Papahagi 291.
3 . Heuser-Çevket

86·

4 . Μπόγκας 1 2 5 4 .
5. Seiner, Ergebnisse

89.

6. Σπ.Μουσελιμη, "Τοπωνύμια τη£ Αάκκας
7. Camaj, Wortbildung 128.
8. Vasmer 125.
9. Papahagi 281.

Σουλίου." HE 25(1976) 50.

f-
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Μπόρου

(mbóru" Ντομπρ.)

Ονομασία μονοπατιού που οδηγούσε από το Ντομπρίνοβο προς
το Μέτσοβο. Συνηθίζεται επίσης και με τον τύπο Τσούμα ντι Πό
ρου (βλ. τοπν. στα Ξ.Αρ.).
Το τοπν. από το αρομ. por "η διάβαση, το πέρασμα" (<ελλην.
1
πόρος) με τροπή του ρ σε b εξαιτίας της συμπροφορας της λ. με
την προθ. n η m "εις" .
Μπουνιάλες,. οι

(sts burîâlis" Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια.
Το τοπν. από τον πληθ. puneale του αρομ. θηλ. ουσ. pune3
aüä "το πηρουνι" . Άγνωστη η αίτια που έδωσε την ονομασία
στον τόπο. Ας σημειωθεί εδώ η διατήρηση του γένους του αρομ.
προσηγορικού. Η τροπή του ρ σε b εξαιτίας της συμπροφοράς του
τοπν. με τις αρομ. προθ. n, In "εις".
(zd budirâsa* Βίτσ.) — Μπουντουροάσα, λα (la
buduroâsa* Λ.)
Τοποθεσία στη θέση Κορνίσι με αμπέλια (Βίτσ.)* ονομασία
μικρού ρέματος και της γύρο περιοχής (Λ.).
Τα τοπν. προέρχονται από το αρομ. ουσ. mbutoare "η βρόμα,
4
η δυσωδία" , την αρομ. θηλ. επιθετ. κατάλ. -oasä, αρσεν. -osü
( <λατ. -οειιβί,με την οποία σχηματίζονται επίθετα από ουσ. ή
5
ρήματα , και τροπή του t σε d από επίδραση του προηγούμενου b
(αφομοίωση). Το αρομ. mbutoare από το λατ. putor-ore "βρόμα,
δυσωδία" , Βλ. και τοπν. Πουτουράσα, η (στα 3.Αρ.).

Μπουντιράσα, η

1.

ΝυχολαΙδου, Λεξ. 436' Papahagi 1005.

2.

Papahagi 84-6, 689.

3.

Papahagi 1029

4.

Papahagi 791.

5.

Κατσάνπς 171.

6.

Meyer-Lübke, αρι,θμ. 6883.
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Μπούρδα, λα

(la burôa" Δεσν.)

Παλιά οικογ. του χωριού Λεσινίτσα που είχε το σπίτι της
στην παραπάνω τοποθεσία.
Κυριών, τοπν. από την αρομ. πρόθ. la "εις" και το επών.
Μπούρδας. Το επών. Μπούρδας από το αρομ. θηλ. ουσ. burôa "με2
γάλος σάκκος από καννάβι" ( <αλβ. burdhë-a "βαμβακερό χοντρό
ύφασμα, υφαντό πανί απ'όπου φτιάχνουν σακκιά για τα φορτώμα3
τα των ζώων ) . Το επών.,χωρίς αμφιβολία, θα μπορούσε να προ
έρχεται και από το κοινό NE μπούρδα, η "η ανοησία", αλλά ο
τρόπος εκφοράς του τοπν. και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε
βλαχόφωνη περιοχή μας κάνει να αποκλίνουμε στην προέλευση του
επών. από το αρομ. burôa.
Μπουρλεμάρι, α

(a burlemâri* Γρεβ.)

Τοποθεσία με μεγάλα δέντρα, όπου στάλιζαν τα ζώα.
Το τοπν. σύνθετο με α' συνθετικό τον πληθ. arburi του
4
αρομ. ουσ. arbure και arbur "το δέντρο" ( <λατ. arbor, -ore)
5
με το επιτασσομενο άρθρο της ονομ. πληθ. -li και με β συνθετ.
τον πληθ. mari του αρομ. επιθ. mare "μεγάλος" ( <λατ. mas,
-ris) . Δηλ. έχουμε τον τύπο arburilimâri >rburilimâri (με
αποβολή του a- στη συμπροφορά με την πρόθ. a)> burlimâri (με
συγκοπή του άτονου i και άνομοιωτική αποβολή του r ) .
Μπουσάρικα Νίκα

(buèârika n'ika" Φλ.)

Τοποθεσία που είναι γνωστή και με το τοπν. Παλιοκκλήσι,
όπου σήμερα είναι κτισμένη η εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, προ
στάτη των αμπελιών.

1.

Papahagi 721.

2.

Papahagi 297.

3.

Akademia e Shkencave, Fjalor 198.

4.

Papahagi 193' Meyer-Lübke, αριθμ. 606.

5.

Λαζάρου 227.

6.

Papahagi 769.
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Το τοπν. περιφραστικό από το αρομ. ουσ. bisear(i)cä (και
με τους τύπους bisericä, bäsearica, bäsearcä) "εκκλησία" ( <
λατ. basilica^-ae < ελλ. βασιλική) και το επίσης αρομ. θηλ.
επίθ. riicä (αρσ. riic) "μικρός" ως επιτασσόμενος επιθετ. προσ
διορισμός του ουσ. bisear(i)cä. Ο τύπος busarika του τοπν.
με τροπή του i σε u από επίδραση του γειτονικού χειλικού. Πβ.
2
επίσης το ρουμ. bisericä "εκκλησία" και το δαλμ. basalka "το
3
4
ίδιο" . Το επιθ. riic, -ä σύμφωνα με τον Papahagi από το λα5
τιν. *micus. Κατά τον Meyer-Lubke απο το λατ. mica "το ψίχου
λο", ο οποίος σημειώνει ωστόσο ότι μπορεί να έχει σχέση και
με το ελλ. (δωρ.) μικκός. Τέλος ο Puscariu αποδίδει το ρουμ.
mie το ελλ. μικ(κ)ός.
Βλ. τοπν. Μτιισάρκα "παλιό μονοστήρι με εκκλησία"(Ασπροπό7
S
ταμο) και από τη Ρουμανία : Biserica Alba, Biserica Arsa, Βί
α
serica din Vale, Biserica Veche κλπ. .
Μπουσουρία

(busuria* Γρεβ.)

Περιοχή δασωμένη με πεύκα και βαλανιδιές.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. busulie "το κουκουνάρι
του πεύκου 10 με τη συνηθισμένη στα αρομ. τροπή του μεσοφωνηεντικού 1 σε r, όπως αυτή εμφανίζεται και στα ελλην.δάνεια
της αρομουνικής: αληθινά >arihinâ, περγολιά >pirgurie κλπ." .

1 . Papahagi 27 5, 265.
2.

Κοτολουλης 77.

3.

Popovió 57.

4.

Papahagi 924-925.

5.

Meyer-Lübke,

6.

Puscariu 321.

7.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 140.

8.

Xordan, Topon. romîn. 232.

9.

Βλ. επίσης Αχ. Λαζάρου, "Η ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσης δυα της

αριθμ. 5559

ιστορίας του ο'ρου Βασιλυκή-Basilika." Ιϊλάτων 26 (1974) 277-288.
10.

Papahagi 299.

11.

Κατσάνης 112.
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Μπούτζια, τα

(sta bûd2a" Καβ.)

Ονομασία απόκρημνης τοποθεσίας όπου ανεβαίνουν μόνο τα κα
τσίκια για να. βοσκήσουν.
Το τοπν. από το αρομ. budzä "το χείλος, η άκρη, η κορυφή"
1
(η λ. και με τον τύπο buzä) < αλβ. buzë-a (βλ. τοπν. ΜπουζάΟεε^
οι στα Ε.Β . ) .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι τα επών. Μπούτζης,
Μπούτζας καθώς και το τοπν. Μπούτζα "μεγάλη σπανόραχη" απο
το Ασπροπόταμο .
Μπούτη, λα

(la bûti' Λεσν.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν τα κτήματα κάποιου Μπούτη.
Το τοπν. κυριών, από την αρομ. πρόθ. la "εις" και το επών.
Μπούτηç (για το επών. βλ. τοπν. Λακομπούτη, του στα Ξ.Αλ.).
Μολονότι το επών. είναι αλβανικής αρχής, κατατάσσουμε το παρα
πάνω τοπν. στα Ξ.Αρ. από τον τρόπο εκφοράς του.
Μπραντόη, η

(zd bradói" Δεμ.)

Ονομασία μεγάλου δάσους με πεύκα και έλατα.
4
Το τοπν. απο το αρομ. brad '.'το έλατο" και την αρχαία
5
αρομ. (και ρουμ.) καταλ» -oi . Το αρομ. προσηγ. κατά τον Papahagi από το λατ. bratus "δέντρο παρόμοιο με κυπαρίσσι". Ο Me
yer όμως παρατηρεί ότι η λ. bratus συναντιέται μόνο μια φορά,
στο 12. βιβλίο του Πλινίου,και ουδέτοτε έγινε δημώδης. Γι'αυτό
σχετίζει το αρομ. brad, όπως και τα αλβ. bredh-i ή breô-6i "το
έλατο", με το ελλην. βράθυ, -υος "είδος θάμνου με φύλλα κυπα-

1.
2.
3.
4.

Papahagi 290.
ΟΤΕ Αθ.
Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 141.
Papahagi 282.

5.

Πβ. τα ρουμ. τ ο π ν . σε - o i :
romiti. 544.

6.

Meyer, EW a l b . S p r . 4 5 .

B ä r b o i , B r ä t o i , B r e z o i κ λ π . ( I o r d a n , Topon.
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Το τοπν. περιφραστικό από το αρομ. ουσ. bisear(i)cä (και
με τους τύπους bisericä, bäsearica, bäsearcä) "εκκλησία" ( <
λατ. basilica-ae < ελλ. βασιλική) και το επίσης αρομ. θηλ.
επί θ. riicä (αρσ. riic) "μικρός" ως επι τασσόμενος επιθετ. προσ
διορισμός του ουσ. bisear(i)cä. 0 τύπος busarika του τοπν.
με τροπή του i σε u από επίδραση του γειτονικού χειλικού. riß.
επίσης το ρουμ. bisericä "εκκλησία" και το δαλμ. basalka "το
ίδιο" . Το επιθ. riic, -ä σύμφωνα με τον Papahagi από το λα,
5
τιν. *micus. Κατά τον Meyer-Lubke απο το λατ. mica "το ψίχου
λο", ο οποίος σημειώνει ωστόσο ότι μπορεί να έχει σχέση και
με το ελλ. (δωρ.) μικκός. Τέλος ο Puçcariu αποδίδει το ρουμ.
mie το ελλ. μικ(κ)ός.
Βλ. τοπν. Μπισάρκα "παλιό μονοστήρι με εκκλησία"(Ασπροπό7
8
ταμο) και από τη Ρουμανία : Biserica Alba, Biserica Arsa, Βί
α
serica din Vale, Biserica Veche κλπ. .
Μπουσουρία (busuria* Γρεβ.)
Περιοχή δασωμένη με πεύκα και βαλανιδιές.
Το τοπν. από το αρομ. θηλ. ουσ. busulie "το κουκουνάρι
του πεύκου
με τη συνηθισμένη στα αρομ. τροπή του μεσοφωνηεντικού 1 σε r, όπως αυτή εμφανίζεται και στα ελλην.δάνεια
της αρομουνικής: αληθινά >arihinâ, περγσλιά >pirgurie κλπ.~ .

1.

Papahagi 275, 265.

2.

Κοτολοΰλης 77.

3.

Popovió 57.

4.

Papahagi 924-925.

5.

Meyer-Lübke,

6.

Puscariu 321.

7.

Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 140.

8.

lordali, Topon. romiti. 232.

9.

Βλ. επίσης Αχ. Λαζάρου, "Η ακτινοβολία της ελληνικής γλώσσης δυα της

αριθμ. 5559

ιστορίας του όρου Βασιλική-Basilika." ΤΙλάτων 26 (197Μ-) 277-288.
10.

Papahagi 299.

11.

Κατσάνης 112.
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ρισσοειδή" , απ'όπου και, το λατ. brathy, -yos .
Πβ. και τα τοπν. Μπρεντόγια ή Μπι,ρντόγι,α, τα "μεγάλο δά3
σος από πουρνάρια" (Πλαίσια Κατσανοχ.) και Μπραντόγια, τα
"μεγάλο πρινοδάσος" (Κσρύτιανη Κατσανοχ.) .
Μπράτζ, λα

(la bradz" Λεσν.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής με έλατα.
Το τοπν. από τον πληθ. bradz του αρομ. (και ρουμ.) ουσ.
brad "το έλατο" και την αρομ. πρόθ. la "εις".
Βλ. και τοπν. Brazi από τη Ρουμανία , όπως και τα ζαγορήσια Βραδέτο, το και Μπραντόη, η (στα 3.Αρ.).
Μπρίνος, ο(stum bri'nu* Μον.)
Ονομασία ψηλού λόφου με πετρώδες έδαφος και πολλά πουρνά
ρια. Σύμφωνα με την παράδοση όταν χιονίζει στον Όλυμπο, οι
θεοί μαζεύονται στον Μπρίνο.
Δε νομίζουμε ότι είναι τόσο πιθανή η συσχέτιση του τοπν.
με το αρχ. ουσ. πρίνος, ο όσο και αν θα ήθελε κανείς να επι
καλεστεί την συντηρητικότητα των τοπν. ή να στηριχθεί τόσο
την ύπαρξη πουρναριών στη θέση όσο και τη σχεδόν απόλυτη φωνη
τική ομοιότητα. Ωστόσο η λ. δε χρησιμοποιείται ως προσηγορική
στο Ζαγόρι και επιπλέον θέσεις που χαρακτηρίζονται από την

1.

LSJ nab Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

2.

Βλ. και τοπν. Βραδέτο, το (στα Ξ.Αρ.).

3.

Λαζάνη, Κατσανοχ. I W O .

4.

Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 867.

5.

Papahagi 282.

6.

Jordan, Topon. roman. 61.

7.

Σάρρου, Βίτσα 202' as σημειωθεί εδώ πως ο Λαμπρίδης (Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 38), ο οποίος δεν παραλείπει τις ετυμολογικές παρεκβολές του
για τους τόπους που αναφέρει, δε σημειώνει, τίποτε για το τοπν. Μπριύνοε
το οποίο αναγράφει με b και όχι με ρ, πράγμα που θα ήταν μια έμμεση
τουλάχιστον ένδειξη της συσχέτισης του τοπν. με τη λ. πρίνος, ο.
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ύπαρξη πουρναριών είναι γνωστές με τα τοπν. Πουρνάρι», Πουρνά
ρια, Πουρνάρια κλπ.
Tu'αυτό νομίζω πως το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ.
brxn "η μάντρα, ο περίβολος" . Η ονομασία του τόπου πιθανώς
από τον περίβολο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων που υπήρ2
χε στη θέση αυτή .
Μπρούμα, Φΐντινα αλ

(fîndînal

bruma" Λ.)

Ονομασία χτιστής βρύσης πιθανώς από κάποιο μέλος της οικ.
Μπρούμα που χρηματοδότησε την κατασκευή της.
Το περκρρ. τοπν. από το αρομ.θηλ. oua.fîntîna " η πηγή,
3
η βρύση" (βλ.σχετικό τοπν.στα Η.Αρ.),το άρθρο al για τη γεν.
.4
,
,
αρσενικού και το έπων.Μπρουμας.Το έπων. Μπρουμας πρέπει κι
„

ς

αυτό να αποδοθεί στο αρομ. bruma "πάγος,λευ1*ός//δροσοπάχνη
( <λατ. bruma, -ae "η μικρότερη μέρα του χειμώνα / ο χειμώνας").
Από το λατ. προέρχεται και το ρουμ. bruma "πάχνη"0, απ'όπου
το αλβ. brymë-a "η πάχνη" . Πβ. επίσης το Ηπειρωτ. Μπρουμάρ'ε,
ο

9

ο "ο Οκτώβριος" , το αρομ. Bruroar "ο Νοέμβριος" και τα ρουμ.
brumar "το ίδιο" και brumar mie ή brumarel "ο Οκτώβριος"10
.
11
Βλ. και κυριών, τοπν. Μπρούμα, του από την Ολυμπία
Νιάκα, α

(arfäka" Δεσν.)

Τοποθεσία με βράχο κοιλωμένο που μοιάζει με κούνια μωρού,
ι2
Κατά τον ΈΕαρχο' "... εις το λιθάρι το καλούμενον Νάκα".
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

Papahagi 284-,
Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα Β'106.
Papahagi 554·.
4. Papahagi 128' Νικολαί'δου, Λεξ. 17.
Papahagi 285.
Pu§cariu, EW 19.
Meyer, EW aUb. Spr. 4-9.
Μκόγκας 1 261.
Papahagi 285.
Meyer-Lübke, αριθμ. 1335.
Georgacas-McDonald 210.
Ν. Εξάρχου, To Βρυσοχώρι» (Ζαγορίου), Ιωάννινα 1975, 64.
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Το τοπν. από το αρομ. rieac "το βρέφος" και συνεκδοχικά
"η κούνια" από την ομοιότητα του κοιλωμένου βράχου με κούνια
μωρού. Για το αρομ. rieac βλ. στα τοπν. Νιάγκια, τα και Νιάγκου, του (στα Ε.Αρ.). Από το αρομ. προσηγ. και το ελλ. νιάκα,
2
η "είδος φορητού λίκνου" . Πβ. και επών. Νιάκας "αυτός που
φτιάχνει νιάκες".
Νιβίάστας, η Σπέρα της ή Νιβιάστας, η Σπιάρα της (st spéra
ts nivY'ästas ή st spx'âra ts nivyastas" Βραδ.)
3
Περιγραφή του τοπν. δίνει ήδη ο Λαμπρίδης : "Μεταξύ των
παρά τω Βραδέτω αλωνιών χαίνει βόθρος τις Κεάδας, εις ον ριπτόμενοί λίθοι και προσκρούοντες εις τα πλευράς αυτού αποτελούσιν ήχον φοβερόν και απαίσιον, φθάνουσι δε εις τον πυθμένα
4
μετά εν λεπτόν" και ο Ααζαρίδης την αιτία της ονομασίας του
τόπου: "... εκ του συνωστισμού των ίππων Βλαχοποιμένων εις τα
οροπέδια του Βραδέτου εξ άλλου .μέρους νύμφην οδηγούντων, κατέπεσεν εκείνη εκ του ίππου της και άφαντος εις τον καιάδα τού
τον εγένετο, ...".
Το τοπν. περιφρ. από τα Σπέρα (βλ. τοπν. στα Ε.Αλ.) ή Σπι
άρα (βλ. τοπν. στα 3.Αρ.) και το αρομ. προσηγ. niveastä (και
5
ρουμ. nevastä) "η σύζυγος, η νύφη" κι αυτό από το σλαβ. nevesta "η αρραβωνιαστικιά, η μνηστή" (και βουλγ. nevésta) με
τροπή του σλαβ. ë σε αρομ. ia.
Πβ. και τοπν. Φάντ'να αλί μβιάστιλι στο χωριό Γουδοβάσδα
7
του Ασπροποταμου με συγκοπή του άτονου i και τροπή του n σε
m (αφομοίωση) από επίδραση του χειλικού ν στο συμφ. σύμπλεγμα
ην.

1.

Papahagi 922.

2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

3.

Λαμπρόδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α'20.

4.

Κ. Λαζαρίδη, Ονομαστές βρύσες του Ζαγορίου 30.

5.

Papahagi 900.

6.

Miklosich 214' Popoviö 533.

7.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 151.
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Νικάτα

(nikâta' Φλ.)

Τοποθεσία με αργιλλώδες,έδαφος, όπου μαζεύεται νερό.
Το τοπν. από την αρομ. μετοχή nicat, -tä "πνιγμένος, πλημ
μυρισμένος" χου ρήματος nee, nicai, -cat, -care "πνίγομαι,
2
»
3
πλημμυρίζω" ( <λατ. necare "φονεύω, θανατώνω/ πνίγω") . Πβ.
και την αρομ. μετοχή înecat, -tä "πνιγμένος, βυθισμένος, κα
τακλυσμένος" .
Νίκουρα, η

(st nikura* Δόλ.)

Ονομασία τοποθεσίας με βοσκότοπους, όπου βρίσκεται και
μια μικρή πηγή,
5
Το τοπν. από το αρομ. επίθ. n'ic, riicä "ο μικρός" και την
υποκορ. κατάλ. •'ura ( <λατ. -ullus, -ulla, -ullum) κατά πα
ράλειψη του προσδιοριζόμενου ουσ. fîntxna, izvur "η βρύση, η
πηγή" κλπ.
Νιπιρτικα

(nipirtika"

Φλ.)

Τοποθεσία βραχώδης με πολλές σχισμές, μέσα στις οποίες
φωλιάζουν φίδια και ιδιαίτερα οχιές.
7
Το τοπν. από το αρομ. nipxrticä "η οχιά" . Η λ. και στα
ρουμ. με τον τύπο napîrca (και μεσν. ρουμ. nepertike "το ίδιο"'
9
όπως και στα αλβ. neperkë-a ή nepkrë-a "το ίδιο" .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papahagi 886.
Papahagi 871.
Meyer-Lübke, αριθμ. 5869.
Dicfionar Romîn-German, Bucurefti 1963 316.
Papahagi 924' $λ. και τοπν. Μπουσάρικα NCKOL (στα Ξ.Αρ.).
Pu§cariu, Deminutivsuffixe 180 χεξ.
Papahagi 895.
Κοτολοΰληε 333' Miklosich, Rom. Elem. 71, οπού οι λ. σχετίζονται με
το λατ. vipera.
9. Χριστοφορίδηε 232' Meyer, EW alb. Spr. 303.
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Νίρλου

(riirlu* Λ.)

Τοποθεσία βραχώδης με γαλαζόπετρα.
Τα τοπν. από το αρομ. επίθ. riirlu, -lä "ο κυανούς, ο γαλά
ζιος" κι αυτό ίσως από το λατ. merula "το κοτσύφι" .
Νιτσέτα, τα

(sta nitééta* Τσεπ.)

Ονομασία βοσκότοπου και κυματοειδή εδαφολογική διαμόρφωση.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. ni£ä "η κούνια, το
2
λίκνο" (ίσως συγκεκομμένος τύπος του särmänicä) και την περι3
εκτ. κατάλ. -et . Η ονομασία του τόπου από τα αλλεπάλληλα κοι
λώματα του εδάφους.
Νούκα, α

(anuka" Λεσν.) — Νούκα, η

(st nuka* Σκ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχε μια καρυδιά (Λ.)'
ονομασία συνοικίας στο χωριό Σκαμνέλι την οποία αναφέρει ήδη
ο Ααμπρίδης .
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. nuca "η καρυδιά"
5
( <λατ. nux, -eis "η καρυδιά") . Χαρακτηριστική είναι η εκφο
ρά του τοπν. από τη βλαχόφωνη Λεσινίτσα με την αρομ. πρόθ. a
"εις" ενώ στο ελληνόφωνο Σκαμνέλι με εμπρόθετη αιτιατική.
Πβ. και από το Ασπροπόταμο το τοπν. Νούκα αλ Πούλ "η καρυδιά του Πουλιού" και τα ταυτόσημα ελλην. Καρυά, η —Καρυές,
οι (στα Ε.Ε.).
Νούκα Μάρε, α

(anuka mare* Γρεβ.)

Τοποθεσία με αμπέλια, όπου παλιότερα υπήρχε μια μεγάλη κα
ρυδιά.

1.

Papahagi 927.

2.

Papahagi 899.

3.

Iordan, Topon. romin. 424 κεξ.

4.

Λαμπρύδου, Αγαθοεργηματα 87.

5.

Papahagi 914' Νοκολα'ύδου, Λεξ. 355.

6.

Χατζπγάκη, Ασπροπόταμο 142.
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Το τοπν. περιφρ. από το αρομ. ουσ. nuca "η καρυδιά" (βλ.
προηγούμενο τοπν.) και το επίσης αρομ. επίθ. mare "μεγάλος"
ως επιτασσόμενος επιθετικός προσδιορισμός.
Νούκα α Πάπλουι

(nukapéplui* Δρ.)

Ονομασία θέσης όπου σήμερα υπάρχουν μερικές καρυδιές.
Το τοπν. περιφρ. από το αρομ. ουσ. nuca "καρυδιά" (βλ.
προηγούμενα τοπν.) και το επίσης αρομ. συσ. pap "γέρος" ( <
ο
λατ. pappus) στη γενική πτώση που σχηματίζεται με το προτασ3
σόμενο και επιτασσόμενο άρθρο a -lui (a paplui "του παππού") .
Η παράδοση δε διασώζει την αιτία που δημιούργησε το τοπωνύμιο.
Ντανιάννη, του

(st daVan' Δ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής από το όνομα της
οικογ. Νταγιάννη, μέλος της οποίας έχτισε τη βρύση. Το επών.
υπάρχει ακόμη στο χωριό.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Νταγιάννης το οποίο
προέρχεται από το επών. Ντεγιάννης με τροπή (αφομοίωση) του
e σε a. Το επών. Ντεγιάννης πρέπει να θεωρηθεί πατρωνυμικό α
πό την αρομ. πρόθ. de (και di) "από, εκ" και το βαφτ. Γιάννης.
Ιϊβ. και τα ιταλικής αρχής επών. Δακορώνιας ( < Da Corogna
4
"από την Κορώνη"), Δαμωδός ( <Da Modon "από τη Μεθώνη"
κλπ.
τα οποία σχηματίζονται κατά τον ίδιο τρόπο.
Ντισιάσα

(dièâsa' Φλ.)

Ονομασία επίπεδης επιφάνειας, όπου, σε παλιότερες εποχές,
πήγαιναν όσους έπασχαν από φυματίωση.
Το τοπν. είναι σύνθετο από την αρομ. πρόθ. di "από, εκ"
5
(<λατ. de) και το αρομ.επίθ. σε θηλ. γένος çeasa "επίπεδη, πε1.
2.
3.
4.
5.

Papahagi 769.
Papahagi 9Ψ+.
Λαζάρου 227.
Τριανταφυλλίδης 93.
Papahagi 467.
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διάδα" (αρσ. ces) <λατ. sessus .
Ντουλοζία

(dulqâSa' Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής νιε βοσκοτόπια και δάσος.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. duloa$e "ασθένεια στη
2
σπλήνα των ζώων, νταλάκι" , άγνωστο για ποια αιτία.
Ντούμα, Πάντε αλ

(padalduma* Γρεβ.)

Αρκετά εκτεταμένη, σχεδόν επίπεδη, επιφάνεια, κάτω από τη
θέση Κυράνα, με σπηλιά, όπου,σύμφωνα με την παράδοση,κρύβον
ταν οι κλέφτες.
Το τοπν. σύνθετο από το αρομ. ουσ, pade "το επίπεδο μέρος,
3
η πεδιάδα" , το προτασσόμενο για τα κύρια ονόματα αρσ. άρθρο
4
στη γεν. al(u) και το επών. Ντούμας (βλ. τοπν. Ντούμα, του
στα Ξ.Σ.), δηλ. "το σιάδι του Ντούμα".
Ντραβάλι

(ndravàl'i* Λ.)

Ονομασία περιοχής που βρίσκεται ανάμεσα από δύο ρέματα.
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. ndrä ή nträ "με
ταξύ" ( <λατ. intra και τον πληθ. val'i (και valïurï) του επίσης αρομ. ουσ. vale "το ρέμα, ο χείμαρρος / η κοιλάδα" .
Πβ. και τα σύνθετα ρουμ. τοπν. με πρόθ.+ ουσ.: Treadamul,
7
Tradamul, Trapold, Trainei κλπ. .
Ντρεβάλιο

(drevâïio* Boß.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου υπάρχουν τρία ρέματα που ξεκινούν
το ένα από τη θέση Κουμπή, του, το άλλο από τη θέση Λιβάδι και
1. Papahagi 1149.
2.

Papahagi 506.

3. Papahagi 9Η0.
4.

Λαζάρου 228' Papahagi 128.

5.

Papahagi 867 και 909.

6.

Νιχολα'ιδου, Λεξ. 110* Papahagi 1252.

7.

Iordan, Topon. romm. 494.
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το πρίτο από τη θέση Μόρφα.
Το τοπν. είναι σύνθετο και προέρχεται από το αρομ. αριθμ.
treï ή trei "τρεις" ( <λατ. très) και τον πληθ. vali του
αρομ. ουσ. vale "το ρέμα, ο χείμαρρος" . Η τροπή του αρχικού
t σε d εξαιτίας της συμπροφοράς του με το n της πρόθ. în "εις".
Ντριστάλα — Ντριστέλι

(dristâla - dristél" Φλ.)

Ονομασία περιοχής όπου παλιότερα υπήρχε νερόμυλος και νεροτριβές.
Το τοπν.,που συνηθίζεται και με τους δύο τύπους, προέρχε
ται από το αρομ. drastealä και τον πληθ. draçteïï (πβ. και
τους τύπους drîçteala, graçteala και tristella) "είδος μύλου
3
<-·
4
για μαλλιά, γναφείο" με τροπή του αρομ. a σε ελληνικό i .
Τα αρομ. προσηγ. προέρχονται από το βουλγ. drtstja "κναφείο*1
5
και drtëta "το κναφείο" , ενώ από τα αρομ. προέρχονται τα
Ηπειρωτ. άριστέλλα, η "το νεροτριβειό" και ντριστέλα, η "η δε
ξαμενή μέσα στην οποία αφήνουν τα μάλλινα υφάσματα και φουντωνουν „6
'Οκλι ΣιόρλοΐΗ

(okïiâorlui* Φλ.)

Ονομασία υψώματος προς τα Δ

του χωριού, όπου πρώτα "χτυ

πούν" οι ακτίνες του ήλιου.
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. ocïi του αρομ. αρσ.ουσ.
7
ocïïu "το μάτι" ( <λατ, oculus) και το επίσης αρομ. αρσ.ουσ.
soare (πληθ. sorï) "ο ήλιος" (<λατ. sol, -1ΐ3)βστη γεν. ενι-

1. Papahagi 1193.
2. Papahagi 1252.
3. Papahagi 501 και 502, 596, 1196.
4.

Για την αντιστοιχία του αρομ. ä με το ελλ. χ βλ. Κατσάνη 53.

5. Miklosich 12, στο λ. dersti-.
6. Μκόγχαε 1 270, 2 236.
7.

Papahagi 932.

8. Papahagi 1101.
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κού με το επιτασσόμενο άρθρο -lui .
Πβ. και τοπν. Ουάκλου "\iépoç σπανό σε σχήμα ματιού" (Ασπροο

πόταμο").
Όου, λα

(la 6u' Boß.)

Αρομούνικη ονομασία του υψώματος Αυγό, το (βλ. τοπν. στα
Ε. Ε.).
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουδ. ουσ. oü (πληθ. oaüä)
3
"το αυγό" ( <λατ. ovum) .
Ορτ£ίστι (ordjiëti' Ντομπρ.)
Ονομασία λόφου με πλούσιες πηγές* όπου υπήρχαν βριζοχώραφα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουδ. ουσ. ordzu "το κρι4
θάρι" ( <λατ. hordeum) και την σλαβ. αρχής περιεκτική κατάλ.
-iSte .
Πβ. και ρουμ. τοπν. Orziftea ( <ρουμ. orz "το κριθάρι") .
Ουμπρός, ο

(stun umbro' Φλ.)

Τοποθεσία κλεισμένη γύρο-γύρο όπου συγκεντρώνονταν τα ζώα
του χωριού.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. ubor (και obor) "η
„ 7
αυλή, περιφραγμένος χώρος" ( <βουλγ. oboru) με μετάθεση του
r και με προσθήκη ενός καταληκτικού -s αναλογικά προς το ίδιας
ετυμολογικής αρχής κοινό NE οβορός, ο (βλ. τοπν. στα Ε.Σ.).

1 . Λαζάρου 228.
2.

ΧατζίΊγάκη, Ασπρο πόταμο 143.

3.

Papahagi 938.

4.

Papahagi 937.

5.

Iordan, Topon. romm.439.

6.

Iordan, ο',π., 444' κατά τον Pu§cariu (σελ. 449), οι περισσότεροι γεωρ
γικοί όροι τηε ρουμάνικης είναι δάνεια από τη λατινική.

7.

Papahagi 1229, 932' Νικολαΐδου, Λεξ. 393.
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Ουρέκλι, λα

(la urékl'i' Βοβ.-Φλ.)

Αρομούνικη ονομασία του μεγάλου υψώματος (υψόμετρο 2085μ.)
στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών Βοβούσας και Φλαμπουραρίου,
γνωστό και με την ονομασία Αυτιά, τα (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.).
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. orecïi του αρομ. θηλ.
-ι
ουσ. ureacl'e "το αυτί" <λατ. uric (u) la < auricula (οι τύποι
με ο αντί au εμφανίζονται ήδη στους Appendix Probi και στον
2
Κικέρωνα) .
Ουσκίντε

(uskmdä* Λεσν.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια που
εγκαταλείφθηκαν γιατί ο τόπος ήταν πολύ ξερός και σκληρός.
3
Το τοπν. προέρχεται από το γερούνδιο uscanda του αρομ.
ρήμ. (α'συζυγία) usîc (uscaï, uscat, uscare) "αποξηραίνω" (<
λατ. exsuccare +*ob-siccare) .
Ουχιάου, λα

(la ux'âu' Boß.)

Βραχώδες ύψωμα με σχισμές όπου βρίσκουν καταφύγιο φίδια
και ιδιαίτερα οχιές.
5
Το τοπν. από το αρομ. ουσ. uheaüä "η οχιά" με αποβολή
του τελικού -ä.
Παλαρία

(palaria' Τσερν.)

Ονομασία ενός μικρού χωραφιού έξω από το χωριό.

1.

Papahagi 1241.

2.

Βλ. MOIL Κατσώνη 4.

3.

Το γερούνδιο της αρομ. σχηματίζεται από το θέμα του ενεστ. η του αο
ρίστου και την κατάλ. -ända για τα αρομουνικα της βόρειας ομάδας στην
οποία ανήκουν καυ τα αρομ. της Ηπείρου (βλ. Μπουσμπουκη 112 κεξ.).
Πβ. και τη

ρουμ. κατάλ. γερουνδίων σε -îrrt ιί -înta

κλείσιμο του ä σε ΐ (Μπουσμπούκηε190).
4.

Papahagi 1248'Νικολαιδου,Λεξ. 398.

5.

Papahagi 1231.

με μεγαλύτερο
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Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. pälärie "το γαμήλιο δώρο για
τη νιόπαντρη" , λ. που πρέπει να σχετιστεί με τα αλβ. païaré
και parale "ξύλινη γαβάθα" . Η ονομασία του χωραφιού ίσως από
το γεγονός ότι είχε προσφερθεί ως γαμήλιο οώρο.
Παλτένια, τα

(sta paltéria* Μπ.)

Ονομασία ωραίας χτιστής βρύσης και της γύρο τοποθεσίας
όπου υπάρχουν πλατάνια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. paltin (πληθ. paltinï) "ο πλάτανος" με την τροπή i >e κοντά στο υγρό στα ελλη
νικά και με
μετακίνηση του τόνου αναλογικά προς το ουσ.
πλατάνι, το. Βλ. και επόμενο τοπωνύμιο.
Παλτινίσι, το

(stu paltiniS* Ντομπρ.-Τζ.-Τσερν.)

Τοποθεσία με χωράφια ποτιστικά και ξεροπλάτανους (Ντομπρ)*
ονομασία θέσης χαμηλής με βριζοχώραφα (Τζ.)' ονομασία ομαλής
επίπεδης επιφάνειας με πλατάνια (Τσερν.).
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. paltin (και με τους
τύπους plâtan και paltän) "ο πλάτανος" ( <λατ. platanus
<
7
8
ελλ. πλάτανος ) και την περιεκτ. κατάλ. -χφ ). Πβ. και το ρουμ.
g
προσηγ. pältinis "το πλατανόδασος" , όπως και τα ρουμ. τοπν.
Paltiniç, Paltinifiului, Paltiniçul κλπ.

1.

Papahagi 954.

2.

Meyer, EW alb. Spr. 320.

3.

Papahagi 942.

4.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ε.

5.

Papahagi 942, 993.

6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6582.

7.

Walde II 319.

8.

lordati, Topon. romîn. 49, 433.

9.

Dic-fionar Romin-German, Bucure§ti 1963 430.

10.

Iordan, Topon. romxn. 85, 438.
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Πάλτινος, ο

(stum bâltinu' Βίτσ.-Βοβ.)

Τοποθεσία στη θέση Βουνό, όπου παλιότερα υπήρχαν πλατάνια
(Βίτσ.)* ονομασία θέσης με αγριοπλάτανους (Βοβ.).
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. paltin "ο πλάτα
νος" (βλ. και προηγούμενα τοπν.)·
Η λ. ως τοπν. και στο Ασπροπόταμο με τον τύπο Πάλτινου,
του "βουνό με λίγα Εεροπλατάνια" * συχνή Π λέξη σε τοπωνυμική
χρήση και στη Ρουμανία με τους τύπους Paltina, Paltini, Palti3
nul, Paltenui κλπ. .
(sts palturis* Τσεπ.) —Παλτοΰρι (palturi* Λεσν.)

Παλτούρες/ οι

Ονομασία βραχώδους υψώματος (Τσεπ.) * τοποθεσία όπου παλιά
υπήρχαν χωράφια, ενώ σήμερα υπάρχει δάσος με οΕιά και πεύκο
(Λεσν.).
Τα τοπν. προέρχονται από το αρομ. θηλ. ουσ. pälturä (πληθ.
4
palturï) "το πανδαιμόνιο, ο πανζουρλισμός" . Το τοπν. από το
Τσεπέλοβο διατηρεί το θηλ. γένος του αρομ. προσηγ. και σχημα
τίζει στα ελλην. πληθ. με την κατάλ. -ες. Το τοπν. από τη Λεσινίτσα προέρχεται από τον πληθ. του αρομ. προσηγορικού.
Η λ. pältura συναντιέται στα αρομ. και με τον τύπο pläturä
5
που έχει μεταφορικά τη σημασία "συμμορία" .
Πάντε Αουγκα

(padeluga" Boß.)

Ονομασία ενός μακρόστενου μικρού κάμπου.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το αρομ.
θηλ. ουσ. pade "επίπεδη περιοχή, πεδιάδα" ( <αρχ. σλαβ. pad&)

1. Papahagi 942.

2. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 87.

3.

Iordan, Topon. roram. 85, 392.

4.

Papahagi 955.

5.

Papahagi 996.

6.

Papahagi 940.
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και τον επί,τασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό lungu, -a "μακρύς"
1
( < λατ. longus) .
Πάντε Μάρε

(pademâre* Γρεβ.--Δόλ.-Λ.-Λεσν.-Μακρ.-Φλ.)

Ονομασία πεδινών, σχετικά εκτεταμένων,περιοχών.
Το περΐ(ρρ. τοπν. προέρχεται από το αρομ. pade "η πεδιάδα"
(βλ. προηγούμενο τοπν.) και το επίσης αρομ. επιθ. mare "ο μέ2
γας" ( <λατ. mas, -ris) .
Παντίκα

(padika' Boß.)

Μικρή πεδινή επίπεδη επιφάνεια με ωραία πηγή, όπου γίνον
ταν τα μεγαλύτερα γλέντια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. pade "η πεδιά
δα" (βλ. προηγούμενα τοπν.) και την αρομ. (και ρουμ.) υποκορ.
3
καταλ. -icu, -ica , κατάλ. που έγινε παραγωγική και στα ελλη.4
νικά .
Παντούρι (padur* Λ.)
Ονομασία δασωμένης περιοχής.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. pädure (και
5
6
pidure) "το δάσος" ( <λατ. palus, -udis "το έλος, το τέλμα"
7
πβ. και τα λατ. palus, -ude και padule ). Απο τα λατ. και
8
9
το αλβ. pül "το δάσος" από ενδιάμεσο τύπο pedhyll .
1.

Papahagi 754' Meyer-Lübke, αριθμ. 5119.

2.

Papahagi 769.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ.Λεξ., στο λ.-twos' Pu§cariu, Deminutivsuffixe 123 κεξ.

4.

Μηνά, Μεγέθυνση 72, 75.

5.

Papahagi 952, 988.

6.

Pu§cariu 328 .

7.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6183, όπου χαι η εξέλιξη τηε λ. στις άλλες ρομανιχεε γλώσσες·

8.

Meyer, EW alb. Spr. 360.

9.

Popovic 81.
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Η λ. συχνά ως τοπν. στη Ρουμανία με τους τύπους: Pädure,
Pädurea, Valea Pädurii, Padurile, PaduriÇa κλπ. . Πβ. και τα
κατωιταλ. τοπν. Paludi (διαλεκτ. Paluri) και Panduri "δασωμέ• „2

νη περιοχή

.

Παρλέντ£ί (parléndz1* Λεσν.)
Δασωμένη τοποθεσία με οΕιά, όπου παλιότερα υπήρχαν βοσκο
τόπια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. pärleandzä
3
(και parleaÇa) "καμμένος τόπος" . Συγγενικά πρέπει να θεωρη
θούν και τα ρουμ. pîrleala "καφάλισμα", pirli "καψαλίζω", pîr4
loaga "χερσότοπος" .
Παρούμπια, τα

(sta parumbv'a' Βίτσ.-Κουκ.-Σοπ.)

Τοποθεσία στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των τριών
χωριών, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. θηλ. ουσ. parumbä
5
(αρσ. parumbu) "η φάσα, το περιστέρι" ( <λατ. palumbus, -a)
με τροπή του αρομ. ä σε ελλην. i. 0 πληθυντικός του τοπν.
αναλογικά προς τη λ. αμπέλια.
Πατιτζάτα

(patidzàta* Λ.)

Τοποθεσία με επίπεδους βοσκότοπους και πευκοδάσος.
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. μετοχή pätidzat, -tä
"βαπτισμένος" του ρήμ. patedzü κι αυτό από το λατ. p. bapti-

1.

Iordan, Topon. romîn. 85.

2.

R o h l f s , D i z . TO Cal.

3.

Papahagi 960.

4.

Κοτολουληε 378, 379.

5.

Papahagi 962' για την εξάπλωση της λ. στις ρομαν. γλώσσες βλ. Meyer-

22<+, 2 2 5 .

Lübke, αριθμ. 6181. Για τη διάδοση της λ. στις γλώσσες της Βαλκανι
κής βλ. Chr. Holiolòev, "Sprachgeographische Betrachtungen in den
Balkansprachen!' ZfB 15 (1979) 43, 48.
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zare ( <ελλ. βαπτίζω <βάπτω + κατάλ. -ίζω) . Πβ. και τα ρουμ.
3
boteza "βαφτίζω" και botez "το βαφτισμα" .
(pâtu* Δόλ.)

Πάτου

Περιοχή με χωράφια που μοιάζει με κρεβάτι.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. pat και π ά τ ο υ "το κρε4
5
βάτι" . Σύμφωνα με τον Κατσάνη η λ. προέρχεται από το ελλην.
πάτος, ενώ κατά τον Meyer-Lübke
από το λατ. patulus "ανοι7
κτός, ευρύς". Η λ. επίσης στα ρουμ. pat "το κρεβάτι" . Πβ.
και το ταυτόσημο τοπν. Κρεβάτι, το (στα Ε.Ε.).
Πέκουρα

(pékura" Φλ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής με σκούρο, μαύρο χώμα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. pécurâ "η πίσσα" ( <λατ.
picula "το ίδιο") . Η λ. επίσης συναντιέται και στα ρουμ. με
τον τύπο päcurä, λ. που έχει και τη σημασία "ο άδης, τα τάρ9
τάρα, η κόλαση" .
Πέρι

(péri" Τσερν.)

Δασωμένη περιοχή, η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, οφεί
λει την ονομασία της στο γεγονός ότι εκεί βρέθηκαν τα μαλλιά

1.

Papahagi 964.

2.

Frisk, Griech. etym. Wörterbuch I 218.

3.

Κοτολοΰλης 81.

4.

Papahagi 950' Νικολα'ίδου, Λεξ. Hl6 .

5.

Κατσάνης 180

6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6302

7.

Κοτολουλης 366.

8.

Papahagi 967.

9.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6483' κατά τον Puscariu (σελ. 237) για λόγους
οικονομίας της γλώσσας χαι για να μη συγχέεται με τη σχεδόν ομόηχη
päcurar "βοσκός", η λ. päcurä

εμφανίζεται εκεί όπου δε χρησιμοποι

είται η λ. päcurar και αντίστροφα.
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μιας κοπέλας που είχε αρπαχτεί από αρκούδα.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η παράδοση είναι ή όχι υστερογενής
για να δικαιολογήσει την ονομασία του τόπου. Πάντως
στα αρομ. υπάρχουν δύο ομόηχες λέΕεις διαφορετικής σημασίας
για την ετυμολογία του τοπωνυμίου. Πρόκειται για τον πληθ. pe
ri του αρομ. ουσ. per "η αχλαδιά" ( <λατ. pirus) και τον
2
πληθ. peri του αρομ. ουσ. per "τα μαλλιά" { <λατ. pilus) με
τροπή του λατιν. μεσοφωνηεντικού 1 σε r στα αρομ. (και ρου.. 3
μάνικα) .
Πβ. και τα τοπν. Πέρυ "πλαγιά με ελάτια και αγριοαχλαδιές", Περλαφούστ (=πέρου λα Φούστη "η αχλαδιά του Φούστη") και
Πέρου αλ Βασίλ ("η αχλαδιά του Βασίλη") από το Ασπροπόταμο .
Πεταλόης, ο

(stura bitalói' Βίτσ.)

Ονομασία δύο τοποθεσιών: α) πάνω από τον Προφήτη Ηλία
και 3) στη θέση Κορνίσι, τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από
την ύπαρξη αργιλλοσχιστολίθων που μοιάζουν με πέταλα.
Δε νομίζω πως το τοπν. είναι ελληνικός σχηματισμός με β'
συνθετ. τη λ. γη, αφού τα προσηγορικά με β'συνθετ. τη λ. γη
είναι οζύτονα: π.χ. ασπρογή, μαυρογή, φυτογή κλπ. .
Γι'αυτό πιστεύω ότι το τοπν. προέρχεται από το αρομ. petala "το πέταλο" και την παλιά περιεκτική κατάλ. -oi . Με
την ίδια κατάλ. πρέπει να θεωρηθούν ότι σχηματίζονται και τα
τοπν. Ασπρόης, Κοκκινόης, Μπελόης αντίστοιχα από τα αρομ.
aspru, coccinus και bel ( <σλαβ. bëlï> "άσπρος"). Ιδιαίτερα

1.

Papahagi 967.

2.

Papahagi 968.

3.

Pu§cariu 140' ας σημειωθεί εδώ οτι στη Ρουμανία για τα ανδρικά μαλ-·
λιά χρησιμοποιούν τη λ. chicä, ενώ η λ. par χρησιμοποιείται μόνο
για τα γυναικεία μαλλιά ($λ. Pu§cariu 10).

4.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 143.

5.

Γ. Κουρμοΰλη, Αντίστροφον Λεξικόν της Νέας Ελληνικής 131. ,

6.

Papahagi 970.

7.

lordati, Τοροη. romxn. 544.
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το τελευταίο τοπν. που σχετίστηκε με την ελλ. λ. πηλός χαρα
κτηρίζει περιοχή που κάθε άλλο παρά πηλώδη σύσταση έχει (βλ.
για τα τοπν. στα Ξ.Αρ.).
Πιάστιρε, λα

(la p^âstire" Λεσν.-Ντομπρ.)

Ονομασία τοποθεσίας στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών
των χωριών Λεσινίτσα και Ντομπρίνοβο, όπου υπάρχουν σπηλιές.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. *peaçtera με στέ
νωση του άτονου e και απόδοση του αρομ. ä με e στα ελληνικά.
Το αρομ. *pea§terä πρέπει να σχετιστεί με το βουλγ. peètera
1
2
"η σπηλιά" με απόδοση του σλαβ. e με ea στα αρομ. και του
„3
σλαβ. a με αρομ. a . Από τα βουλγ. η λ. και στα ρουμ.pesterà
4
"το σπήλαιο" .
Βλ. και τοπν. Πιάστερι, λα από το Ασπροπόταμο .
Πιντιλάγια, η

(zd bidilâya' Βραδ.)

Εκτεταμένη τοποθεσία με χορτολίβαδα. Το χώμα της είναι
σκουρόχρωμο σε αντίθεση με τα γύρο πετρώματα.
Το τοπν. είναι σύνθετο και πρέπει να αποδοθεί στο θηλ.
αρομ. ουσ. pade "η πεδιάδα, το λιβάδι" (με τροπή του a + n
ή ι σ ε ΐ + η ή ι « αναλογικά προς τα λατ. και ελλ. δάνεια της
αρομουνικής όπου πραγματοποιείται η παραπάνω τροπή- κβ. λατ.
7
campus >cîmbu, λατ. lana >lina, ελλ. σπανός >spîn κλπ.)
και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό laxe (αρσ. laiü)
8
"μαύρος" { <λατ. *lajus) με διατήρηση του θηλ. γένους στα

1.

Miklosich 244.

2.

Η τροκη αυτή διαπιστώνεται από τον Κατσάνη (σελ. 46-47) στα ελλην.
και λατ. δάνεια της αρομουνικης γλώσσας.

3.

Η τροπή είναι γενική για το α στο τέλος της λέξης (Κατσάνης, 42).

4.

Κοτολουλης 373.

5. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 90,
6.

Papahagi 940.

1.

Κατσάνης 36.

8.

Papahagi 722.
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ε λ λ η ν ι κ ά . Από το αρομ. ε π ί θ ε τ ο κ α ι το ε λ λ η ν . λ ά γ ι ο ς .
Πι,ρέτα

( p i r é t a " Φλ.)

Ονομασία πλαγιάς, όπου υπάρχουν πολλές άγριες αχλαδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. per "η αχλαδιά" (<
2
λατ. pirus) και την περιεκτική κατάλ. -et που προστίθεται
συνήθως σε ονόματα δένδρων για να δηλώσει το δάσος, το μέρος
όπου υπάρχουν πολλά από τα δέντρα που δηλώνονται από το ουσιαστικό , με στένωση του άτονου e. Η προσθήκη του τελικού -α
ίσως από επίδραση του ελλην. ουσ. αχλαοιά.
4
Πβ. και τοπν. Peretul από τη Ρουμανία .
Πιτούνη, του

(st pitùri" Τσεπ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής από το επών. κάποιου
Πιτούνη άγνωστο για ποια αιτία.
Κυριών, τοπν. από το επών. Πιτούνης (πβ. και επών. Μπιτούνης στο Μέτσοβο) κι αυτό ή από το λατ. bitumen -inis (και
ιταλ. bitume του 14. αι. και τα κύρια ονόματα Bitumus, Bituno,
5
Bituollus ) ή από το ελλην. μπιτούμ (πβ. και βιτούμ./ βιτούμιον) μέσα από την αρομουνική με τροπή του m σε ri .
Πβ. και το ταυτόσημο επών. Πίσσας .
Πι,τούρνα, η

(zd bituma' Κουκ.-Μπάγ .-Μπ.-Σοπ.-Τσερν. )

Αρκετά εκτεταμένη τοποθεσία, δασωμένη σήμερα με βαλανιδι
ές, ΝΔ της Μπάγιας, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρχε χω-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Μπόγκας 1 206.
Papahagi 967.
Iordan, Τοροη. romin. 424 κεξ.
Iordan, Τοροη. romin. 427.
Battisti-Alessio 536.
Δημητράκου, Λεξ-, στις λ.
Κατσάνηε 91.
Αντιχάρισμα 171.
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pio, το οποίο σήμερα έχει εξαφανιστεί . Σήμερα η τοποθεσία
ανήκει στο Κουκούλι, στη Μπάγια, στη Μπούλτση και στο Εοποτσέλι (Κουκ.-Μπάγ.-Μπ.-Σοπ.)" ονομασία δασωμένης περιοχής με βα
λανιδιές, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια (Τσερν.)·
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. επίθ. bitîrnu, -nä "ηλι2
3
κιωμένος, παλιός" ( <λατ. veteranus και vetranus "παλιός"
απ'όπου και p. mbitîmescu "γηράσκω" ) με τροπή του αρομ. Ì
σε u στα ελληνικά από επίδραση των γειτονικών οδοντικού και
υγρού.
Πιτρούμσα

(pltriimsa* Boß.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου δεσπόζει τρυπημένος βράχος. Από
την οχυρή αυτή τοποθεσία φρουρούσαν το φυσικό πέρασμα κατά μή
κος του ποταμού.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. pitrumsu, -sä (πληθ. ρι
ς
trumsi, -se) "ο τρυπημένος πέρα για πέρα" ( <λατ. petru(n)sus <*pertu(n)siare "τρυπώ πέρα για πέρα" ). Πβ. και το αρομ.
η
p. pitrundu "διαπερνώ, εισχωρώ" και το ρουμ. pätrund .
Πιτρουνίκλια, λα

(la pitrunikia'

Φλ.)

Ονομασία πετρώδους υψώματος που σε παλιότερες εποχές ήταν
ο κατεξοχήν περδικότοπος της περιοχής.
Το τοπν. είναι ζωώνυμο και προέρχεται από το αρομ. θηλ.
'

'

β

ουσ. pitrunikïe (και piturikïe) "η πέρδικα" . Η λ. και στα
9
, '
ρουμ. με τον τύπο potîmiche και τα δυο απο το λατιν. cotur1.

Κ. Λαζαρίδη, "Στοιχεία σχετικά με το εξαφανισμένο χωριό του Ζαγορίου
'Πετοΰρνα'." HE 3 (1954) 573-575.

2.

Papahagi 276.

3.

Meyer-Lübke, αριθμ. 9287.

4.

Papahagi 788.

5.

Papahagi 986.

6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6436.

7.

Papahagi 986' Pu§cariu 113.

8.

Papahagi 986, 987.

9.

Κοτολουληε 387.
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nikula, υποκορ. του coturnix, -icis "το ορτύκι" (λ. που κατά
τον Walde είναι ονοματοποιημένη ) με επίδραση του perdix,
-icis . Πβ. και τα ελλ. τοπν. Πέρδικα "ονομασία χωριών", (5
3
φορές) και Περδιχάκι .
Πιντούρα Γκράου

(pîdura grâu' Λεσν.)

Ονομασία πυκνά δασωμένης περιοχής.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. pîdure "το δά
σος" (3λ. τοπν. Παντούρι, στα Ξ.Αρ.) και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδιορισμό greauä (αρσ. greu) <λατ. gravis και*grevis
5
κατά το levis με τροπή του eâ σε a και συγκοπή του μισόκλει
στου τελικού -ä.
Πλαχίσι, το

(stu plak'is" Δρ.)

Ονομασία τοποθεσίας απ'όπου έβγαζαν πλάκες.
Το τοπν. προέρχεται από το ελλην. δάνειο της αρομουν.
placa και την περιεκτ. κατάλ. is.
Πλιάκα, το Καραούλι του

(stu karaûl' t pl'âka* Φλ.)

Ονομασία υφώματος όπου οι Τούρκοι είχαν σκοτώσει κάποιον
ληστή Πλιάκα. Το πτώμα του το είχαν φέρει έπειτα στο Μοναστή
ρι της Βουτσάς για να το δει ο κόσμος.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και προέρχεται από το αρομ.
cäräule "η σκοπιά" (βλ. και τοπν. Καραούλι, το στα Ε.Τ.) και
το επών. Πλιάκας, το οποίο πρέπει να αποδοθεί στα αρομ. pl'eacä και pleacä" "ο γέροντας", λ. που είναι άκλιτη και χρήσιμο

ι. Walde Ι 282.
2.

Νικολαυδου, Λεξ. 427' Puçcariu, EW 120.

3. Λεξ. ΔΚΟΕ 118, 277-278.
4. Papahagi 988.

5. Papahagi 596' Meyer-Lübke,αριθμ.3855.
6. Papahagi 343.
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ποιείται ιδιαίτερα στην κλητική ( <αλβ. plak-u "ο γέρων//
2
3
παλαιός // ο δημογέρων" . Πβ. και επών. Πλιάκος .
Πλιάμτσα, α

ο

(aplâmtsa* Λεσν.)

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν έγινε η μετοίκηση των κατοί
κων από το συνοικισμό Μπαϊάσα στο σημερινό χωριό Βοβούσα, τα
σπιτάκια που έμειναν στη σημερινή θέση Πλιάμτσα τα χρησιμοποι
ούσαν για την αποθήκευση του άχυρου. Αργότερα στο μέρος φυτεύ
τηκαν αμπέλια, ενώ σήμερα είναι ένας χερσότοπος.
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. a που συντάσσεται
με αιτιατ. για να δηλώσει τη στάση ή την κίνηση και τα επί
σης αρομ. pïeamiÇa "ο στάβλος, το αχούρι" , pleam(n)itä "το
υπόγειο", pleança "ο στάβλος, το αχούρι", όλα από το προσλαβ.
και βουλγ. plëvïnica "η αποθήκη αχύρων" .
Πλ>.κατσ6ρια, τα

(sta plikat|órY'a" Μπ.-sta prikataórY'a* Τζ.)

Θέση στη ΝΑ πλευρά του λόφου απέναντι από το χωριό (Μπ.)*
ονομασία τοποθεσίας με σιταροχώραφα σε πλαγιά (Τζ.).
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με τη μετοχή plicat, -tä
7
(και aplicat, -tä) του αρομ. ρήμ. aplec "κατεβάζω / γέρνω /
ο

ο

φεύγω"( <λατ. plicare) και την υποκορ. κατάλ. -§or . Η ονο
μασία του τόπου από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει πλαγιές των
οποίων το έδαφος πάθαινε καθιζήσεις. 0 τύπος από τη Τζοντίλα
με μεταβολή του 1 σε r
(αφομοίωση )'. 1 -r >r -r.
1.

Papahagi 996, 1002.

2.

Γκίνηε 326' Χριστοφορίδηε 274.

3.

ΟΤΕ Αθ.

4.

Papahagi 99' Νυκολα'ίδου, Λεξ. 1.

5.

Papahagi 1002.

6.

Papahagi 996.

7.

Papahagi 175, 997.

8.

Papahagi 175' Meyer-Lübke, αριθμ. 6601.

9.

Για την -κατάλ. -§or> βλ. Pu§cariu, Deminutivsuffixe 211 κεξ.

- 326 -

Της ίδιας ετυμολογ. αρχής πρέπει να θεωρηθεί και το τοπν.
Πλικάτι(ον) από την περιοχή της Κόνιτσας .
Πλίνος, ο

(stum bli'nu* Δ.)

Ονομασία μεγάλου υψώματος με πυκνό οάσος οΕιάς.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. επίθ. plin, -nä
ο
"πλήρης, γεμάτος" ( < λατ, plenus απ'όπου και το ρουμ. plin,
3
piina ) κατά παράλειψη του προσδιοριζόμενου ουσ. pädure "δά
σος".
Πλοάτσε, Βάλε ντι

(vale di ploâtëe" Λεσν.)

Ονομασία λαγκαδιού απ'όπου έβγαζαν πλάκες για το σκέπασμα
των σπιτιών.
Το τοπν. είναι περίφρ. και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
4
5
vale "το ρείθρο, ο λάκκος" , την πρόθ. di "από, εκ" και το
επίσης αρομ. θηλ. ουσ. ploaöe (πληθ. ploéï και ploóluri) "η
πλάκα" <σλαβ. ploca "πλάκα, έλασμα" απ'όπου βουλγ. ploca "η
πλάκα της αριθμητικής", mio'îa "Π πλάκα", iuiOMKa "το πλακάκι"
ο

και το αλβ. plloçë-a .
9
Πβ. και το τοπν. Πλουάτσα (2 φορές) από το Ασπροπόταμο .
Πλόπου (plop ' Φλ.)
Τοποθεσία με ομαλή επίπεδη επιφάνεια και δάσος με πεύκα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. plop (πληθ. plokï) "η

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.·
8.
9.

Λεξ. ΔΚΟΕ 124.
Papahagi 99 8.
Pu§cariu, EW 117.
Papahagi 1252.
Papahagi 467' Νιχολα'ιδου, Λεξ. 361.
Papahagi 1000.
Miklosich 251' Βουλγαροελλ. Λεξ. 850.
Academia e Shkencave, Fjalor 1509·
Χατζπγάχη, Ασπροπόταμο 144.
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λεύκα/ < μεσν. λατ. plopus <λατ. populus "η λεύκα". Η λ. συ
ναντιέται επίσης στα αρομ. με τον τύπο plup (πληθ. plukï) ,
,
4
στα ρουμ. plop και στα αλβ. plep-i "η λεύκα" .
Πβ. και τα τοπν. IIXÓKta, Αα Πλόκι. και Πλόπο από το Ασπροπόταμο , όπως και τα πολυάριθμα από τη Ρουμανία: Plopi, Plopilor, Plopiç, Plopät κλπ..
Πλούκι

(pluk" Λεσν.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν λεύκες.
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. pluki του αρομ. αρσ.ουσ.
7
plup "η λεύκα" . Βλ. και προηγούμενο τοπωνύμιο.
Πβ. και τοπν. Πλούπος "πηγή όπου υπάρχει δένδρον πλούπος"
ο

στο χωριό ελεύθερο Κονίτσης .
Πόρου, Τσούμα ντι

(täuma di póru* Ντομπρ.)

Ονομασία τοποθεσίας απ'όπου περνούσε ο δρόμος που οδηγού
σε παλιότερα προς το Μέτσοβο και τη Θεσσαλία.
Το τοπν. είναι περιφρ. και σχηματίζεται με το αρομ. oïuma
9
"κορυφή βουνού" (βλ. και τοπν. Τσούμα, η στα Ε.Δ.) την πρόθ.
di "από, εκ"
και το επίσης αρομ. ουσ. πόρ ο υ "ο πόρος, η διά
βαση" ( <ελλ. πόρος) . Το τοπν. συνηθίζεται επίσης και με τον
τύπο Μπόρου (βλ. τοπν. στα Β.Αρ.) με τροπή του ρ σε b στη συμπροφορά με την πρόθ. în και παράλειψη του ουσ. ciumä.

1. Papahagi 1000.
2.

Miklosich, Rom. Elem. 51 (αρν,θμ. 647).

3.

Papahagi 1001

4.

Κοτολούλης 382' Miklosich, σ.π.

5.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 144.

6.

Iordan, Topon. romîn 95.

7.

Papahagi 1001.

8.

Κτεργοοποΰλου, Κάνυτσα ΗΧ 13 163.

9.

Papahagi 450.

10.

Papahagi 467' Νιχολαίίδου, Λεξ. 361.

11.

Νιχολαιδου, Λεξ. 436"

Papahagi 1005, στη λ. por.
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(la puskl'a" Φλ.)

Προύσκλια, λα

Ονομασία περιοχής, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, έστελναν
όσους αρρώσταιναν από χολέρα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. puscïe (πληθ. puscïi) "η
-ι
πανούκλα" ( <λατ. pustula) ·
Πβ. και το τοπν. Δα Κίνου ντι λα Πούσκλι "το πεύκο της πα2
νούκλας" (λατ. pinus >αρομ. kinu) από το Ασπροπόταμο .
(zd butrâsa" Μπ.)

Πουτουράσα, η

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχαν πολλά αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. putoare "η δυσωοία,
3
η βρόμα" ( <λατ. putor, -orem) και την αρομ. επιθετ. κατάλ.
για το θηλ. γένος -oasä, αρσ. -osü ( <λατ. -osus) με την οποία
σχηματίζονται επίθετα από ουσ. και ρήματα .
Η λ. ως προσηγ. και στα ρουμ. puturoasä (αρσ. puturos) "η
5
βρομιάρα/' η δυσωδια" απ'όπσυ και τα ρουμ. τοπν. Fintina Puturoasä, Vîna Puturoasä, Izvovul Puturos κλπ .
Βλ. και τοπν. Μπουντιράσα, η και Μπουντουροασα, λα (στα
Ξ. Αρ.).
Πρασόρια, τα

(sta prasórY'a* Τσερβ.)

Ονομασία υψώματος με χωράφια όπου έσπερναν σιτάρι και βρίζα.
7
Το τοπν. που μπορεί να είναι: α) κυριωνυμο ,ή β) φυτώνυμο
που δηλώνει τον τόπο όπου υπάρχουν πράσα, πρέπει να σχετιστεί
με το αρομ. praçu (και με τους τύπους preas ή preas)"το πρά-

1.

Papahagi 1034-1035* Meyer-Lübke, αριθμ. 6867.

2.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 89' πΒ. επίσης και δύο μπαλάντες για την πανού
κλα στου

Weigand, Aromunen II 156 κεξ.

3.

Papahagi 1036.

4.

Κατσάνης 171.

5.

Κοτολοΰλης 404.

6.

Iordan, Topon. romin.120.

7.

Κατά τον Σταμνόπουλο (σελ. 198) οι καταλ. έπων. -όροε, - όρηε 5 -ópos
είναι χαϊδευτικές και ιδιαίτερα διαδεδομένες στη Ρουμανία.
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σο" και την αρομ. (και ρουμ.) υποκορ. κατάλ. -§or . ΙΙβ. και
τα ελλην. επών. Πράσος, Πρασάς/ Πρασάχης κλπ. 0 πληθυντικός
αριθμός αναλογικά προς τους πληθυντικούς χωράφια, κτήματα κλπ.
(stu ptinxsu* Πάπ.)

ΠτινίσίΟ, το
Ονομασία
με ζώνη) στο
Το τοπν.
3
βαρέλι" και

ζωναριού (στενόμακρου τμήματος γης που μοιάζει
ορεινό συγκρότημα της Γκαμήλας, Β του Παπίγκου.
πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. putina "καδί,
την αρομ. κατάλ. -χψ, η οποία σχηματίζει συνήθως

φυτών, περιεκτικά τοπν., αλλά συνάπτεται και με άλλα ουσ. ό
πως φαίνεται στα ρουμ. τοπν. Albiç ( <alb "λευκός"), Grebeniç
( <greban "το ύφωμα, ο βράχος"), Mocerif ( <mociar "ο βάλτος")
4
κλπ . Η παράδοση δε διασώζει ανάμνηση τέτοιων δοχείων στην
περιοχή.
Ράρες, ot

(sts räris" Καβ.)

Τοποθεσία όπου παλιότερα υπήρχαν μικρά χωράφια. Σήμερα ο
τόπος είναι δασωμένος με βαλανιδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. arare "το όργω5
μα" με διατήρηση του θηλ. γένους στα ελληνικά, αποβολή του
αρχικού a- στη συμπροφορά με την αρομ. πρόθ. a "εις" και euφορά σε πληθ. αναλογικά προς τα πολλά χωράφια που υπήρχαν ε
κεί. Το ουσ. arare (και με τον τύπο airare ) είναι μεταρρημαη

τικό ουσ. από το p. ar "οργώνω" (< λατ. arare) .
Ράσα, Παντούρι αλ

(padur al rasa" Λ.)

Ονομασία δάσους όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια της οικογ.

1.

Papahagi 1008, 1009' Κατσά\)Γ|ς 36.

2.

Pu§cariu, Deminutivsuffixe 211

3.

Papahagi 1036.

4.

Iordan, Topon. romin. 433 χεξ.

5.

Papahagi 184.

6.

Papahagi 128.

7.

Papahagi 182.

ηζζ.
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Ράσα. Το επών. εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει στο χωριό.
Το περιφρ. τσπν. σχηματίζεται με το αρομ. ουσ. pädure "to
1
2
δάσος" ( <λατ. palus, -ude και padule ), το προτασσόμενο στα
3
κύρια ονόματα άρθρο alu (για τη γεν. και δοτ. εν.) και το
επών. Ράσας.
Το επών. Ράσας προέρχεται ή από το ελλην. δάνειο της αρομ.
4

<J

5

rasa "το ράσο" (κατά τον Ανδριώτη το επών. προέρχεται από
τον πληθ. ράσα, τα του ουσ. ράσο, το) ή από το αλβ. rrasë-a
"η πλάκα" απ'όπου και τα τοπν. Ράσα, η και Ράσεε/ οι
από
την Ολυμπία .
Ρασαντίνη, η

(st rasadin 1, Λιασκ.)

Ονομασία βρύσης μέσα στο δάσος με πολύ κρύο νερό. Τοποθε
σία ειδυλλιακή, με μικρά επίπεδα βοσκοτόπια σε Εέφωτα του δά
σους όπου γίνονταν σπουδαία φαγοπότια.
ο

Σωστά υποθέτει ο Αυδής

πως το τοπν. είναι βλάχικο. Πράγ9
μάτι προέρχεται από το αρομ. räsädinä "το ντέφι" με τροπή
του τελικού-ä σε i στα ελληνικά. Είναι άγνωστη η αιτία της ο
νομασίας.
Ράτσία, η

(st râtaa" Mît.)

Έκταση με άφθονα κρύα νερά, αλλά όχι κατάλληλη για σπο
ρά, γιατί αποτελείται από μικρούς λόφους.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. επίθ. ra£e ή araÇe "κρύ-

1.

Papahagi 9 52.

2.

Meyer-Lübke, αριθμ. 6183'- Pu§cariu 328.

3.

Λαζάρου 228.

4.

.Papahagi 1038.

5.

Αντυχάρυσμα 175.

6.

Γχίνηε 364.

7.

Georgacas-McDonald 241.

8.

Αυδτί Βασ., Το χωρίον Αιασκοβέτσυον νυν Αεπτοκαρυά 35-36.

9 . Papahagi 1040.
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ος, ψυχρός" ( <λατ. recens, -ntis "ο πρόσφατος")

κατά παρά-

λειψή του ουσ. fîntîna "πηγή, βρύση".
Πβ. και τα πολυάριθμα ρουμ. τοπν. Räcea, Rece, Fîntîna
2
Rece, Valea Rece κλπ. .
Ρίντζα, η

(st rindza" Δόλ.)

Ονομασία βρύσης με πολύ κρύο νερό και της γύρο περιοχής
όπου παλιότερα υπήρχαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το θηλ. αρομ. ουσ. arîn-J

dza "η πυτια" (πβ. και ρουμ. rinza)

3

με διατήρηση του γένους

στα ελληνικά, τροπή του ί σε i και αποβολή του αρχικού

a-

στη συμπροωορά με την αρομ. πρόθ. a "εις".
Ρίου 'Αλμτιου, α

(arî'u âlbu' Boß.)

Ονομασία ποταμού που κυλάει ορμητικά σε βραχώδες

έδαφος με

μεγάλη κλίση. Συνηθίζεται και με την ελλην. ονομασία Ασπροπόταμος.
Το τοπν. είναι περίφρ. και αποτελείται από την αρομ. πρόθ.
4
Λ„
a "εις", το αρομ. ουσ. rxu "το ποτάμι" ( <λατ. rivus)

και το

επίσης αρομ. επίθ. albu, -bä "λευκός, άσπρος" ( <λατ. albus)
ως επιτασσόμενο επιθετικό προσδιορισμό.
Ptou Parol·

(riu râtsi" Ντομπρ.)

Ονομασία πηγής με πολύ κρύο και μικρού ποταμού που σχημα
τίζεται από το νερό της.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. rxü "το πο
τάμι" (βλ. προηγούμενο τοπν.) και το αρομ. επίθ. raÇe (και
araÇe) "ψυχρός, κρύος" ( <λατ. recens, -ntis) .

1. Papahagi 1038, 185.
2.

Iordan, Topoii. romxn. 120, 548.

3.

Papahagi 202.

4.

Papahagi 104-3.

5. Papahagi 133.
6.

Papahagi 1038, 185.
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Ροά,τα

(rqâta* Γρεβ.)

Εκκλησιαστική περιοχή, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. roatä (και aroatä) η ρό
δα // η τρυπημένη πέτρα του μύλου" κι αυτό από το λατ. rota
2
"ο τροχός" με τροπή του τονισμένου ό σε od, φαινόμενο που
3
πραγματοποιείται όταν ακολουθεί ä ή e . Άγνωστη η αιτία της
ονομασίας του τόπου.
Πβ. και το ταυτόσημο τοπν. Ρόδα "ονομασία συνοικισμού"
4
(Κερκ.) .
Ρόσια, α

(aróéa' Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής με κοκκινόχωμα.
Το τοπν. προέρχεται από το θηλ. επίθ. roçe (αρσ. roçu)
5
"κόκκινος" ( <λατ. roseus) και την αρομ. προθ. a "εις". Η λ.
και στα χωριά της Κόνιτσας, όπου ρώσ'α, r\ "η κόκκινόξανθη γίδα" 6 .
Ρούγα, η

(st rÛYa* Μον.)

Ονομασία πλατείας όπου συγκεντρώνονταν τα γιδοπρόβατα
7
του χωριού, όπως μας πληροφορεί ο Σάρρος .
Σύμφωνα με την παραπάνω πληροφορία το τοπν. πρέπει να σχεο

τιστεί με το αρομ. ruga (και aruga) "η στρούγκα" ( <λατ.ruga)
και όχι με το κοινό NE ρούγα, η "ο δρόμος, η στράτα" (μεσν.
9
ρούγα < λατ. ruga) .
1.

Papahagi 1043, 208.

2.

Meyer-Lübke, αριθμ. 7387' Popovió 56.

3.

Η τροπή αυτή που είναι κοινή στις τέσσερις λατινικές διαλέκτους της
Βαλκανικής δεν προσβάλλει νεότερα δάνεια (Κατσάνης 58).

4.

Λεξ. ΔΚΟΕ 292.

5.

Papahagi 1044.

6.

Μπόγκας 2 245.

7.

Σάρρου, Βίτσα 202.

8.

Papahagi 1045, 214.

9.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Από το λατιν. ruga η λ. και στα αλβ. με τον τύπο rrugë-a
"ο δρόμος // το ταξίδι" .
Σάκα, α

(aââka" Ντομπρ.)

Ονομασία βρύσης που έχει στερέψει και δεν έχει πια νερό.
Το τοπν. προέρχεται από το θηλ. του αρομ. επιθ. sec, sea2
ca "Εερός, στεγνός" ( <λατ. siccus) , κατά παράλειψη του ουσ.
fîntîna "πηγή" και με ουράνωση του s σε è μετά τη συνίζηση
του ea σε ia.
Η λ. συχνή ως τοπν. στη Ρουμανία με τους τύπους: Valea
3
S(e)aca, Secätura, Padina Seaca κλπ . Βλ. και τοπν. Βάλια Σάκα
(στα S.Ap.).
Σαλαντούνες, οt

(sts äalandunis' Κ.Σ.)

Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια.
Το τοπν. είναι μάλλον ψυτώνυμο και προέρχεται από το αρομ.
4
saranduna "η παπαρούνα" με τη συχνή στα αρομ. τροπή του με,5.
σοφωνηεντικου r σε 1
Σάλτσε

(saltäe' Γρεβ.)

Περιοχή όπου υπάρχει ρεματιά με πολλές ιτιές.
Το τοπν. είναι ωυτών. και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
salÇe (πληθ. säl£i) "η ιτιά" ( <λατ. salix, -icis) σε περι
ληπτικό ενικό.
7 ,
Η λ. ως προσηγορ. και στα ρουμ. salcie οπού δίνει τοπν.
με τους τύπους: Salcia, Gura Sälciei, Sälcia Nouä, Sälcia

1.

Γκίνηε 368' Meyer, EW alb. Spr. 376*

Miklosich, Rom. Eiern. 56.

2.

Papahagi 1075* Meyer-Lübke, αριθμ. 7897.

3.

Iordan, Topon. romm. 127.

4.

Papahagi 1051.

5.

Νικολαίδου

Λεξ. μα" Κατσώνης 111.

6 . Papahagi 1050.
7.

Puseariu 455'αε σημειωθεί εδώ ότι η ιτιά είχε μεγάλη σημασία για την
κτηνοτροφία,αφού αυτή αποτελούσε τη βασυχτ" τροφή' των ζώων (Puçcariu 4-63).
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Veche κλπ. .
Σαλτσέτο

(saltaéto" Γρεβ.)

Ονομασία περιοχής όπου υπάρχουν πολλές ιτιές.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
sal£e "η ιτιά" (βλ. και προηγούμενο τοπν.) και την αρομ. (και
2
ρουμ.) περιεκτική κατάλ. -et <λατ. -etum, απ'όπου και η ιταλ.
περιεκτική κατάλ. -eto .
Σαντάνλουι, Πάντε

(pâde aandânlui" Φλ.)

Ονομασία μικρής επίπεδης επιφάνειας με πηγή.
Το τοπν. είναι περιφρ. και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
4
pade "η πεδιάδα, το επίπεδο μέρος" και το επίσης αρομ. ουδ.
ουσ. çandan (και με τους τύπους çandan, çindan και θηλ. çin5
dane) "το κηροπήγιο, η καντήλα" ( <τουρκ. çamdan) με το επιτασσόμενο άρθρο για τη γεν. και δοτ. ενικού του αρσεν. και
ουδ. γένους -lui . Από το τουρκ. προσηγ. προέρχονται το ελλην.
7

σαμντάνι,, το, το αλβ. shandan-i και το βουλγ. Sandal ή äandan .
Άγνωστη η αιτία της ονομασίας του τόπου.
Πβ. και τα ταυτόσημα ελλην. τοπν. Καντήλα, η από την
Q

Ολυμπία και την Πυλία (2 φορές) .
Σαρμάτα

(sarmâta* Ντρ.)

Ονομασία βοσκότοπου.

1.

Iordan, Topon. roinin. 99.

2.

Για την κατάλ. -et που συνάπτεται ιδιαίτερα με ονόματα φυτών βλ. Ior
dan, Topon. romin. 424 κεζ., ο'που και τα περιεκτικά φυτών, τοπν.:
Auret, Bradet, Carpinet, Cornet κλπ.

3.

Battisti-Alessio 1560.

4.

Papahagi 940.

5.

Papahagi 1143, 1144, 1151.

6.

Λαζάρου 227.

7.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.'Γκίνης 390" Miklosich 337.

8.

Georgacas-McDonald 146.

- 835 -

Το τοπν. προέρχεται από το θηλ. της αρομ. μτχ. särraat,
1
-ta (και με τον τύπο sirmat, -tä) του ρήμ. sirmu "διασκορπί
ζω τα πρόβατα ή τα άλογα μετά την ανάπαυση τους για να βοσκήσουν ,.2.
Σάρπη

(äarpi* Ντομπρ.)

Ονομασία παλιού συνοικισμού, ο οποίος, σύμφωνα με την πα
ράδοση, εγκαταλείφθηκε, επειδή σ τόπος είχε πολλά φίδια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. çarpë "το (ρίδι // μτφ.
3
4
κακός, πονηρός, κακεντρεχής" ( <λατ. serpens ). Η λ. ως προσηγ. και στα ρουμ. όπου κύριο όνομα Carpe . Πβ. και το ελλην.
επών. Σάρπης καθώς και το ταυτόσημο ΦίΟης .
Σάτο, το

(stu sâtu" Δρ.)

Θέση όπου παλιότερα υπήρχε συνοικισμός από τα σπίτια του
οποίου μόνο λιθοσωροί απομένουν.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. ουδ. ουσ. sât "το
7
χωριό" . Ο τρόπος εκφοράς του τοπν. και η ύπαρξη s και όχι s
δεν μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε το τοπν. κυριών, και να το
ο

σχετίσουμε με το επών. Σιάτος
9
τυχισμένος" ).
Σικαρίνια, τα

( <τουρκ. sat "χαρούμενος, ευ-

(sta sikariria* Boß.)

Ονομασία λόφου με χωράφια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουσ. sicäririe (πληθ. si-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Papahagi 1060.
Papahagi 1096.
Papahagi 114-14.
Meyer-Lübke, αριθμ. 7855.
Pu§cariu 382.
ΟΤΕ Αθ.
Papahagi 1052.
ΟΤΕ Αθ.
Steuerwald 867.
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carinii) 'τόπος με σίκαλη" κι αυτό από το αρομ. sicara ( <λατ.
2
secale) . Πβ. και ρουμ. secara "η σίκαλις" απ'όπου και τοπν.
3
Secara .
Σιλι,τούρα, η (st sil'itura' Δόλ.-Κουκ.-Σκ.-Φλ.) - Σιλίτούρες,
ça (sts silitûris" Τσερ3.) - Σαλατοόρα, η (st Salatura' Boß.Λ. -Αεσν. -Ντομπρ. ).
Ύψωμα που μοιάζει με σέλα (Δόλ.)' ονομασία μονοπατιού
4
και της γύρο απ αυτό περιοχής (Κουκ) * ονομασία υψώματος ( Σ Η . ) '
ονομασία διάσελου που γυρνάει τα μισά νερά από το ένα μέρος
και τα άλλα μι,σά από το άλλο (Φλ.) ' ύψωμα που μοιάζει με σέ
λα (Τσερβ.)' ονομασία αυχένα (Βοβ.)' ύψωμα που μοιάζει με σέλωμα (Λ. -Λεσν.)" ονομασία υψωμάτων και αυχένας ανάμεσα τους
που μοιάζει με σκαφίδα (Ντομπρ.).
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. silaturä (πληθ. siläturï) "ο αυχένας, το φαράγγι" ( <λατ. *sellatura <λατ. *sellare) . Κατά τον Meyer-Lübke η λ. silaturä είναι παράγωγο του
λατ. sella, ενώ ο Pascu αναφέρει ότι η λ. συναντιέται ως δά
νειο στην Ήπειρο με τη σημασία "σωρός χαλικιών / κατωφέρεια
βράχου, γκρεμός".
Η διπλοτυπία του τοπν. (i-i, a-a) προέρχεται από διαφορε
τική εξέλιξη του αρομ. μισόκλειστου φθόγγου ä στα ελληνικά.
Από τον τύπο *silaturä προέκυψε ο τύπος salatura με αφομοίωση.
Η λ. ως τοπν. συναντιέται και στο Ασπροπόταμο όπου Σαλατούρα "ονομασία γυμνού υψώματος" και Σαλατούρα αλ Φι,άτιλορ
ο

"λάκκα σπανή, διάσελο" .
1.

Papahagi 1082.

2.

Meyer-Lübke, αριθμ. 7763.

3.

Κοτολουλης 439' Puçcariu 382' lordali, Topon. romin.390.

4.

HX 8 (1933) 110.

5.

Papahagi 1150.

6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 7795.

7.

Pascu, Rum. Eiern. 85.

8.

Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 145.
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Σιόμπολο, το

(stu èómbulu' Πάπ.)

Καταπράσινη όλο τον καιρό λωρίδα γης (στο Ζαγόρι είναι
γνωστή με τον γεωγραφικό όρο ζωνάρι,) πάνω από τη θέση Κούπος
σε πολύ απότομο γκρεμό γεμάτο χαλίκια.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. §ombur (και combu
ra) "η μικρή πέτρα, το χαλίκι" με τη συνηθισμένη στα αρομού2
νίκα εναλλαγή των φθόγγων r και 1 .
Πβ. και επών. Σιόμπουλος, Σόμπολας (και Σιόμπολος, Σιό3
μπολας) και τα ταυτόσημα τοπν. Χαλίκι, Χάλι,κας, Χαλι,κερό,
4
Χαλίκια κλπ. .
Σίόντη, Γκούρα αλου

(gura al u éóndi' Ντομπρ.)

Ονομασία πηγής άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και σχηματίζεται με το αρομ.
προσηγ. gura "το στόμα / συνεκδ. η πηγή" ( <λατ. gula) 5 και
το επών. Σιόντης με το προτασσόμενο στα κύρια ονόματα άρθρο
al(u) για τη γεν. και δοτ. του αρσενικού γένους . Το επών.
Σιόντης πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. siod "είδος πιπεριού" .
Q

Πβ. και τα ταυτόσημα ελλην. επών. Πιπέρης, Πιπέρας .
Σιρίνι, το

(stu siriri" Γρεβ.-Μακρ.)

Ονομασία χωραφιών κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευ
ής (Γρεβ.)' δασωμένο σύρραχο όπου παλιότερα υπήρχαν κτηνοτρο
φικές εγκαταστάσεις και πλάκες για αλάτισμα των ζώων (Μακρ.).
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. säririe "ο τόπος όπου δί-

1.

Papahagi 1155.

2.

Κατσάνης 111-112.

3. ΟΤΕ Αθ.
4.

Georgacas-McDonald 278-279.

5.

Papahagi 603.

6.

Λαζάρου 228' Papahagi 128.

7.

Papahagi 1090.

8.

Τρυανταφυλλίδης 19, 56.
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νουν αλάτι στα πρόβατα" ( <λατ. salina <salinus, -a, -um)
και τροπή του μισόκλειστου αρομ. ä σε i στα ελληνικά.
Πβ. και τα περκρρ. τοπν. Σερίνι μικρόν και Σερίνι μεγάλον
3
(Γρεβενά) και τα ταυτόσημα ελλην. Αλατσιά, Αλατσιές (στα Ε.Ε.).
(sta sirpurìa' Ντ.)

Σιρπούνια, τα

Ονομασία δύσβατης περιοχής με μικρές χαράδρες και ρεμα
τιές γεμάτες από πέτρες.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. επίθετο §irpoη'ί.ΰ(πληθ. cirpórii) "ο κακός (όπως το φίδι) " κατά παράλειψη
του προσδιοριζόμενου ουσιαστ. και τροπή του ό σε ύ στα ελλη
νικά από επίδραση του προηγούμενου χειλικού (ρθόγγου ρ.
Σΐν Νικοάρα ή ΣΪν Νικόλα

(sînnikoâra ή sìnnikóla', Ντομπρ.)

Πρόκειται για ονομασία της ίδιας περιοχής όπου υπάρχει
εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Το τοπν. είναι αγιωνύμιο και προέρχεται από το αρομ. Sxn(και με τους τύπους Sinti-, sîmtu, -tä, simtu, sintu) "ο άγιος"
5
( < λατ. sanctus απ'όπου και στα αλβ. με τους τύπους sh'ént
ft

7

και shën ) και τον αρομ. τύπο του βαφτ. Νικόλαος, Nikoara ή
με τον ελλην. Νικόλα(ς).
Πβ. επίσης τα ρουμ. τοπν. Sinicoara, Sinnicoara, SÎnnicoο

laul, Necoara .
1.

Papahagi 1060.

2.

Meyer-Lübke, αριθμ. 7535.

3.

^ρα$ν.\>τκ,\>ού, Χρονογραφία Β' 343.

4.

Papahagi 1153.

5.

Papahagi 109 5, 1094, 1133.

6.

Meyer, EW alb. Spr. 404" Χριστοφορυδης 325.

7.

Pu§cariu 351' Papahagi 1095, στο λ. Sin.

8.

Iordan, Topon. romîn. 244, 342.
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(sîmtilie" Ντομπρ.)

Σΐμτ Ηλιε

Ονομασία υψώματος όπου υπάρχει μικρή εκκλησία του Προφήτη
Ηλία.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. επίθ. sînttu "ο άγιος"
(βλ. προηγούμενο τοπν.) και το βαφτ. H i e ( <Ηλύας) .
Πβ. και το ρουμ. αγιωνύμιο Sfîntul H i e .
Σκάμνου, λα

(la skâmnu" Φλ.) — Σκάμνε, λα

(la skâmne' Boß.)

Ονομασία περιοχής από μια μεγάλη πέτρα που μοιάζει με
σκαμνί (Φλ.)' περιοχή στους πρόποδες υψώματος με ορθογώνιες
πέτρες που μοιάζουν με χαμηλά καθίσματα (Βοβ.).
2
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. la "εις" και τον
ενικό και πληθυντικό τύπο αντίστοιχα του αρομ. ουσ. scamnu
3
(πληθ. scamne) "το σκαμνί" ( <λατ. scamnum) .
Σκάμνου Λάί, λα

(la skâmnu ΐ Ώ * Λ.)

Ονομασία περιοχής από μεγάλο γαλαζοπράσινο βράχο που μοι
άζει με σκαμνί.
Το τοπν. είναι περκρρ. από το αρομ. ουσ. scamnu "το σκα
μνί" (βλ. προηγ. τοπν.) και τον επιτασσόμενο επιθετ. προσδι
ορισμό laiu "μαύρος" ( <λατ. *lajus) .
Σκαρπέτι

(skarpét * Λ.)

Το τοπν.πρέπει να αποδοθεί σ*ο σρομ.scarpa
ή scarpa
"ο βράχος" (λέγεις που πρέπει να σχετιστούν με τα αλβ. karpë-a,
krep-i και shkrep-i "γκρεμός, βράχος" ) και την αρομ. (και

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iordan, Topon. romm. 243.
Papahagi 721.
Papahagi 1062.
Papahagi 722.
Papahagi 106U, 1145.
Χριστοφορύδης 151, 166, 332' περισσότερα για τα αλβ. προσηγορικά βλ.
στου Vasmer, Schriften 890.
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ρουμ.) περιεκτ. κατάλ. -et ( <λατ. -etum) . Πβ. και τα προσηγ.
σκαρπί, σκραπί και σκράπες "εδάφη ασβεστολιθικά, άνυδρα, με
ανώμαλον και οξύληκτον επιφάνειαν, αραιώς καλυπτόμενα από θα2
μνωδη βλαστησιν..." .
(st sk'ig'in* Δόλ.)

Σκίγκινη, η

Τοποθεσία συνέχεια της θέσης Κεραμίδα με σιταροχώραφα και
δάσος από βαλανιδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. προσηγ. σκίγκιν (ή σγκί3
γκινα) "το ρούδι, το σουμάκι (rhus coriaria)" .
Το τοπν. συναντιέται και στο Ασπροπόταμο με τον τύπο
Σγκιγκιν .
Σκινίσιο, το

(stu sk'ini's ' Σκ.)
5

Το τοπν. αναφέρεται και από τον Λαμπρίδη ως "ατραπός σκό
λια και κατωφερής".
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. skin (πληθ. skini) "το
αγκάθι / η βάτος" (κι αυτό ή από το λατ. spina, -ae "το αγκά
θι" ή από το επίσης λατ. spinus, -i "η αγρία κοκυμηλέα" )
και την αρομ. περιεκτ. κατάλ. -is, που εμφανίζεται και σε άλ
λα αρομ. τοπν. του Ζαγορίου π.χ. Βουζίσι, Κορνίσικλπ. Η κατάλ.
-ο στα ελληνικά αναλογικά προς τα πολλά ουδέτερα σε -ο.
Σκΐρκα, α

(askîrka' Λ.-Φλ.)

Ονομασία πετρώδους τοποθεσίας (Λ.)' μεγάλη βραχώδης πλα-

1.

Iordan, Topon. romin 424 κεξ.

2.

Π. Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία." HE 20 (1971) 923.

3.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 145' Χελδράϋχ - Μηλιαράκ'ης 25' Καββάδας 31+92.

4.

Χατζηγάκη, ο.π.

5.

Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Α' 34- και Β' 64-, σημ. 1.

6.

Papahagi 1097-1098.

7.

Βλ. και Meyer-Lübke στους αριθμούς 8150-8155.
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γιά, στις σκισμένες πέτρες της οποίας έχουν φωλιές, αλεπούδες,
κουνάβια κλπ. (Φλ.).
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. a "εις" και το
επίσης αρομ. ουσ. scîrca "τόπος πετρώδης" (αλβ. skërkë "γκρε
μός" . Βλ. και στο τοπν. Σκρίκα, η (στα Ε.Αρ.).
Σόποτο Κοπάνί

(Sóputu kupân"1* Boß.)

Ονομασία βρύσης με πέτρινη σκαφίδα όπου ποτίζονται τα ζώα.
Το τοπν. σχηματίζεται με τα αρομ. ουσ. çoput "ο σωλήνας
2
απ'όπου χύνεται το νερό μιας πηγής" <σλαβ. sopofcb (βλ. και
τοπν. Σόποτο, το στα Ε.Σ.) και το επίσης αρομ. cupane (και
cupanä) "η σκάφη" < βουλγ. KonaH "το σκάλισμα, το σκάψιμο",
4
KonaHKa "το ίδιο"' πβ. και KonaHe "το σκαψίδι" < σλαβ. kopati "σκάβω"5.
Σόποτο αλ Ράτσι

(éóputu al ràts^'A.)

Ονομασία βρύσης που είναι γνωστή και με το όνομα Φΐντινα
Ράτσι.
Το περιψρ. τοπν. σχηματίζεται με το αρομ. çoput (βλ. προ
ηγούμενο τοπν.), το προτασσόμενο άρθρο al για τη γεν. και δοτ.
6
7
ενικού και το επίσης αρομ. raÇe (και araÇe) "ψυχρός, κρύος" .
Σοποτσέλι, το (stu âuputééï) — Σοποτσέλια, τα (sta suputèéla' Δεμ.-Καλ.-Πέτρ.)
Με το όνομα Σοποτσέλι είναι γνωστό ένα από τα χωριά του
1. Papahagi 1067,
2. Papahagi 1155.
3. Papahagi <+09.
4.

Βουλγαροελλ. Λεζ. 476.

5.

Miklosich 128, στο λ. kop-.

6.

Papahagi 129' Νικολαϊδου, Λεξ. 17' το άρθρο τηε αρομ. κανονικά επι
τάσσεται. Μερικές φορές όμως προτάσσεται αναλογικά προς τα κΰρια ο
νόματα, των οποίων το άρθρο κανονικά προτάσσεται (Λαζάρου 228).

7.

Papahagi 185, 1038.
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Ζαγορίου, το σημερινό Δίλοφο. 0 κάτοικος suputâilxts, ôuputSilitsa (=Σοποτσελίτης, Σοποτσελίτισσα) . Τα τοπν. σε πληθ. δηλώ
νουν αγροτικές περιοχές με βρύσες (Δεμ.-Καλ.-Πέτρ.).
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. çoput "ο σωλήνας απ'όπου
χύνεται το νερό μιας πηγής" (βλ. προηγούμενα τοπν.) και την
1
αρομ. (και ρουμ.) υποκορ. καταλ. -el ( <λατ. -ellum) με τροπή
2
του t + e (ή i) >% + e (ή i) , όπως αυτή εμφανίζεται στα παρα
δείγματα: bäiat-bäia£el, capat-capaÇel, clopot-clopoÇel, deget3
degeÇel κλπ. . Εσωαλμένη πρέπει να θεωρηθεί η ετυμολόγηση του
4
τοπν. από τον Vasmer ο οποίος το αποδίδει σε συμωυρμό των
σλαβ . sopotï. + selo.
Η εκφορά των τοπν. σε πληθ. προέρχεται από αναλογία προς
τους πληθυντικούς χωράφια, κτήματα κλπ.
Πβ. και τα τοπν. Σουπιτσάλε και Σουμπουτσάλε από το Ασπροπόταμο .
Σουγκάρλου, α

(asugârlu' Λ.)

Ονομασία ομαλού επίπεδου βοσκότοπου με πλούσιο χορτάρι.
Το τοπν. είναι ζωώνυμο και προέρχεται από το αροχι. sugar
(θηλ. sugarä) "μικρό αρνί ή άλογο που ακόμα βυζαίνει" (<αρομ.
g
3ΐκί<λατ. sugere "βυζαίνω") και το προτασσόμενο και επιτασ7
σόμενο άρθρο για το αρσεν. της γεν. και δοτ. ενικού a-lui .
Από το αρομ. προσηγ. τα ελλην. σιουγκάρα, η "η οφιμογέννητη
ο

αρνάδα" κ α ι σι,ουγκάρι, το " τ ο οψι,μογέννητο α ρ ν ί " , το
9
10
s u g a r - i κ α ι το β ο υ λ γ . ο ν τ 3 ρ β
1.

Puscariu, Deminutivsuffixe 165.

2.

Κατσάνης 92-93.

3.

Pu§cariu, Deminutivsuffixe, ό.π.

4.

Vasmer 53.

5.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 119.

6.

Papahagi 1131.

7.

Λαζάρου 227.

8.

Μπόγχας 2 177.

9.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1800.

10.

Βουλγαροελλ. Λεξ. 1301.

αλβ.
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SouTCOUTLKog, ο

(stun äuputiku' Δόλ.)

Ονομασία μικρής βρύσης με χτισμένο σκέπαστρο.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. çuputic "η μικρή πηγή"
< çoput (βλ. τοπν. Εόποτο, το στα Ε.Σ.) + την υποκορ. κατάλ.
-ik .
Πβ. και τοπν. Σιοποτέκο από την περιοχή της Κόνιτσας .
EouTtomCpi, το

(stu suputir" Δρ.)

Ονομασία βρύσης με χτιστή λεκάνη για το πότισμα των ζώων.
Σύμφωνα με την παράδοση, όποιος πήγαινε στη βρύση έπρεπε να
βγάλει μια μάλλινη κλωστή από το ρούχο του για να μη συναχωθεί. Η ίδια παράδοση υπάρχει και στο χωριό Αρτσίστα για

τη

βρύση Πανέτση. Η παράδοση δημιουργήθηκε ώστε να υπενθυμίζει
στους ανθρώπους να έχουν πάντοτε μαζί τους ένα μάλλινο ρούχο
για να προστατεύονται από το κρύο καθώς,ιδρώμενο ι από

την

προσπάθεια της ανάβασης, κάθονται να ξεκουραστούν στα πεζού
λια των παραπάνω βρυσών.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. §uputir (πληθ. çuputire)
"η πηγή, η βρύση" .
Σουπουτουράτο

(Suputurâtu' Φλ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής με πολύ κρύο νερό.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αρομ. çupturat, -tä
5
"ο μουρμουρίζων, ο κελαρύζων" με ανάπτυξη του φθόγγου u από
επίδραση των λ. çoput "πηγή" και §uputire "το ίδιο".

1. Papahagi 1160.
2.

Βλ. Pu§cariu, Deminutivsuffixe 123 Μ εξ. όπου πλάι στα ρουμάνικα πα
ραδείγματα αναγράφονται και τα αρομ. arbur-xR, fit-iko "μιχρη χοπε'λα", kluput-iko "καμπανίτσα" κλπ.

3.

Στεργιοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 173.

4. Papahagi 1160.
5. Papahagi 1160.
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Σoupivo

(surino* Φλ.)

Ονομασία πλαγιάς με αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ουδ. ουσ. surin "τόπος
προσήλιος" ( <λατ. *solinus) .
Πβ. και τα ταυτόσημα ελλην. τοπν. Προσήλιο, το και Προσή
λια, τα.
Σοορπάτα, η

(st surpàta' Βοβ.~Τζ.)

Ονομασία βρύσης και της ευρύτερης περιοχής με έδαφος σα
θρό (Βοβ.)* ύψωμα με πλαγιές απότομες γεμάτες από λακκιές με
χαλίκια (Τζ.).
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. μετοχή surpat, surpatä
του ρήμ. surpu "αναποδογυρίζομαι, γκρεμίζομαι" ( <λατ. *sub2
rupare) . Η ονομασία οφείλεται στη σαθρότητα του εδάφους.
Πβ. και τα ρουμ. τοπν. Stirpatele, Stirpatele Manästirii,
.3
Stirpaci, Polana Surpat a .
Σούστες, οι

(sts äustis" Πάπ.)

Ψηλοί πέτρινοι οβελίσκοι που υψώνονται πάνω από μεγάλες
οβίρες (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.) του Βοϊδομάτη.
Δε νομίζω πως το τοπν. θα μπορούσε να σχετιστεί με το
κοινό NE σούστα, η "το ελατήριο", αλλά με τον πληθ. suste του
αρομ. θηλ. ουσ. suscä "το οίδημα, το ύψωμα" (ταυτόσημο του
4
t
5
éiuma) κι αυτό ίσως από το λατ. suscitare "ερεθίζομαι" .
Σούτο, Βάλε VTL

(vale di suto" Boß.)

Βαθειά και δασωμένη λακκιά, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,
βγαίνουν τα βράδια οι διάβολοι. Από τα ξύλα των δέντρων της

1. Papahagi 1137.
2. Papahagi 1137, 1138.
3.

Iordan, Topon. romxn. 45.

4.

Papahagi 1161.

5.

Meyer-Lübke, αριθμ. 8482.
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H

λακκιάς φτιάχνουν τα καλύτερα βαρέλια κρασιού.
Το τοπν. είναι nepicpp. και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
[ale "το ποτάμι, ο χείμαρρος" την πρόθ. ντι. (και ντε) "από,
V 2
ÌSK" και το επίσης αρομ. çut "ο χωρίς κέρατα" και ιδιαίτερα
Ì
3
^πό τη σημασία "ο διάβολος" , σημασία που έχει μόνο η αρομ.
Ιέξη από τις λέξεις της ίδιας ετυμολογικής αρχής που συναντι
ούνται σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες. Βλ. και τοπν. Σούτη,
το ÀLÔapt του (στα Ε.Ε.).
Σπάταλες, ot (sts spâtalis' Τσερβ.)
Ονομασία περιοχής όπου παλιότερα υπήρχαν ποτιστικοί κήποι.
Απίθανη κατά τη γνώμη μας η συσχέτιση του τοπν. με το
επίθ. σπάταλος, -η, -ο. Γι'αυτό πιστεύουμε ότι το τοπν. είναι
Φυτών, και προέρχεται από το αρομ. spatâïe (και pästäl'e) "το
4
πράσινο
φασόλι" με μετακίνηση του τόνου αναλογικά προς το
πράσivo φασόλι'
επίθ. σπάταλος.
Σπιάρα, η

(st spx'âra'

Σκ.-Τσεπ.)

Τοποθεσία με σπηλιά στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών
των χωριών Τσεπέλοβο και Σκαμνέλι.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με ένα αρομ. *speara το οποίο
προήλθε από το Ηπειρωτ. σπέρα, η (βλ. τοπν. στα Ε.Αρ.) με τρο
πή του -é- σε -eâ- (-ιά~) φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται συ
χνά σε λατινικής και ελληνικής αρχής λέξεις της αρομουνικής:
βατσέλα >vaÇeala, κουβέλι >cuvealä κλπ. και mensa >measä, se5
ra > seara κλπ. .

1.

Papahagi 1252.

2.

Νιχολα'ίδου, Λεξ. 361.

3.

Papahagi 1161.

4.

Papahagi 1105 χαι 962.

5.

Κατσάνηε 46-47.
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Σπίντζουρας, ο ή Σπιντζουρατούρα (stun spindzura ή spindzuratura* Boß.)
Τα τοπν. αναχρέρονται στην ίδια τοποθεσία. ΙΙρόκειται για
απότομη, σχεδόν κάθετη,πλαγιά με πτώση νερού, όπου παλιότερα
OL Βοβουσιώτες υλοτόμου είχαν τα εργοστάσια κοπής και επεξερ
γασίας του ξύλου.
Τα τοπν. πρέπει να σχετιστούν με τα αρομ. spindzur και
aspindzur "κρεμώ, κρεμιούμαι" ( <λατ. *expediolare) aspindzurare "το κρέμασμα", aspindzurätoare "τόπος όπου κρεμιούνται
διά(ρορα αντικείμενα" . Πβ. και το ταυτόσημο ελλ. τοπν. Κρέμα
ση, η (στα Ε.Ε.), όπως και τα ρουμ. spînzura "κρεμώ", spînzurat "κρεμασμένος", spînzuratoare "η κρεμάλα" .
Ίσως με τα παραπάνω πρέπει να σχετιστεί και το τοπν. Σπιν3
τζουριά, η (Τριφυλία) .
Στιχίε, λα

(la stix'ie" Λεσν.)

Βαθύ και πυκνά δασωμένο λαγκάδι.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να σχετιστεί με το αρομ. ουσ. stihiu (πληθ. stihix) "ο μυθικός δράκων, το στοιχειό" και την
5
πρόθεση la "εις" . Η αιτία της ονομασίας είναι άγνωστη.
Στύνά, α

(astîna* Γρεβ.-Λ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιότερα υπήρχε στάνη (Γρεβ.)'
θέση όπου και σήμερα ακόμη υπάρχουν κτηvoτpocpικές εγκαταστά
σεις (Λ. ) .
Το τοπν. από την αρομ. πρόθ. a "εις" και το ουσ. stîna
(και stane) "η στάνη, το κατάλυμα των προβάτων" ( <σλαβ.3ΐ3ηϊ>
απ'όπου και το ελλην. στάνη, η, το ρουμ. stîna και το αλβ.

1. Papahagi 1106, 229.
2.

Κοτολοΰλης 455.

3.

Georgacas-McDonald 257.

4.

Papahagi 1116.

5.

Papahagi 721.

6.

Papahagi 1118, 1111.
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stan-i ).
Στινά Μπιτίρνά

(stìnabitirna* Τσερν.)

Τοποθεσία με πλούσια βοσκοτόπια σήμερα, όπου παλιότερα υ
πήρχαν ποιμενικές εγκαταστάσεις.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. stîna "η στάνη" (βλ. και
προηγούμενο τοπν.) και τον επίσης αρομ. επιτασσόμενο επιθετ.
προσδιορισμό bitxrnu, -nä "παλιός, γέρος, αρχαίος" ( <λατ.
2
veteranus) . Βλ. και τοπν. Πιτούρνα, η (στα Ξ.Αρ.) και το ταυ
τόσημο ελλην. Παλυόστανη, η (στα Ε.Ε.).
Στούρος, ο (stun äturu" Βίτσ.-Τσερβ.) — Στούρια, τα (sta
Sturba' Λιασκ.)
Τοποθεσία με χωράφια (Βίτσ.)' ονομασία υψώματος ΒΑ του χω
ριού Τσερβάρι με υψόμετρο 1559 μ. (Τσερβ.)' ονομασία τοποθε
σίας με αμπέλια" επειδή τα αμπέλια ήταν κοντά το ένα με το άλ
λο, έβαζαν ενδιάμεσα για να τα χωρίζουν όρθιες πέτρες
σαν
τούβλα, τους στούλους, δηλ. μακρόστενες πέτρες χωμένες στο χώ
μα (Λιασκ.).
Τα τοπν. προέρχονται από τον ενικό και πληθυντικό αριθμό
αντίστοιχα του αρομ. ουσ. stur, πληθ. sturï "ο στύλος" κι αυ
τό από το Ηπειρωτ. στούλος, ο "εις το Ζαγόρι ονομάζεται το
ορόσημον αποτελούμενον από στενόμακρον λίθον κατακορύφως εμπεπηγμένον εις την γην προς διαχωρισμόν κτημάτων, κοινοτικών
ορίων, βοσκοτόπων, απηγορευμένων εκτάσεων από ελευθέρων κλπ y
με την κανονική στα αρομ. τροπή του μεσοφωνηεντικου, 1, σε r 5.
Το ζαγορήσιο στούλος, ο από το κοινό NE στύλος, ο με τροπή
του ϊ(=υ) σε u από τη γειτνίαση του υγρού 1 . Από τα ελλην.

1.

Meyer, EWalb. Spr. 391.

2.

Papahagi 276' πβ. και p. mbitîrnescu "γερνώ" (Papahagi 788).

3.

Papahagi 1127.

4.

Π. Γρίσπου, "Δασική Λαογραφία." HE 20 (1971) 928.

5.

Κατσάνης 62, 112.

6.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ου.
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η λ. και στα αλβ. με τους τύπους ättil ή ätüle "ο στύλος" .
Στράντζα

( stranerà * Boß.)

Ονομασία ψηλού και δασωμένου βουνού.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να σχετιστεί με το αρομ. strajä
2
"η φρουρά, η σκοπιά" με άνομοιωτική τροπή του ê(=j) σε dì
εξαιτίας του γειτονικού εξακολουθητικού η, δηλ. n + ί (εξακολουθ. + εξακολουθ.) > n + djfe (εΕακολουθητ. + στιγμιαίο). Το
"
3
t
αρομ. strajä από το βουλγ. CTpaaca "η φρουρά/
το φυλάκιο" .
Στριγκα, Μπαλτά αλι

(bàita ali striga" Ντρομπρ.)

Καταρράκτης του Κρυοπόταμου ή Ρίου Ράτσι (βλ. τοπν. στα
Ξ.Αρ.) και η γύρο περιοχή που είναι άγρια και φοβερή.
Το τοπν. είναι περιφραστικό και σχηματίζεται με το αρομ.
4
θηλ. ουσ. balta "το στεκούμενο νερό, ο βάλτος" (βλ, σχετικό
τοπν. στα Ξ.Αρ.), το προτασσόμενο άρθρο ale για τη γεν. και
5
δοτ. ενικού του θηλ. γένους και το ουσ. striga "η μάγισσα,
/Τ

η στρίγγλα" ( <λατ. striga) .
Η λ. ως προσηγ. και στα αλβ. shtrigë-a (όχι κατευθείαν
από τα λατινικά, αλλά από τα σλαβικά) απ'όπου πιθανώς και το
ο

τοπν. Στρίγκα από την Τριφυλία .
Στριγκόνι, λα

(la atrigóni" Λεσν.)

Τοποθεσία όπου υπάρχει ένα φυτό απ'το οποίο τα ζώα όταν
φάνε πολύ, ψοφούν. Σε μικρή ποσότητα κάνει το γάλα πικρό.
1.

Meyer, EW alb. Spr. M-19.

2.

Papahagi 1119.

3.

Βουλγαροελλ. Λεζ. 1291' Miklosìch 293, στο λ. serg-.

4.

Papahagi 254.

5.

Το προτασσόμενο άρθρο στα αρομούνικα ισχύει μόνο για τα χΰρια ονόματα.
Αναλογικά όμως προς αυτά προτάσσεται ορισμένες φορές και στα προσηγο
ρικά (Λαζάρου 228).

6.

Papahagi 1122.

7.

Meyer, EW alb. Spr. 418.

8.

Georgacas-McDonald 260.
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Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από τον πληθ. §tir(i)goriï του αρομ. ουσ. çtirgoarie ή stirigoarie "ελέβσρος ο λευκός"
με μετάθεση του r. Πρόκειται για το βέρατρον το λευκόν (veratrum album), φυτό δηλητηριώδες που ευδοκιμεί στις ορεινές βο
σκές της Μακεδονίας και της Πίνδου, όπου είναι γνωστό με το
2
όνομα στερόγιανι ή στερόγιαννι. . Σ'αυτό το είδος αναφέρεται
3
πιθανώς ο ελλέβορος ο λευκός του Θεοφράστου .
Τζάμι.να, η (st däämina* Βίτσ.) — Τζάμινε, λα (la diamine"
Λεσν.).
Τοποθεσία με χωράφια (Βίτσ.)* ονομασία χτιστής βρύσης μέ
σα στο χωριό (Λεσν.). Η παράδοση δε διέσωσε την αιτία της ο
νομασίας των τόπων.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. dzeamin, -nä (πληθ. dzeantirii, -ne) "ο δίδυμος" ( <λατ. geminus) . Η λ. και στα ρουμ.
με τους τύπους gemin, -a και geamän,-a .
Πβ. και το ελλην. ταυτόσημο τοπν. Διμδές, οι (στα Ε.Ε.).
Τζάντιλε

(dzadile* Λεσν.)

Δασωμένη περιοχή με πεύκα απ'όπου οι κάτοικοι του χωριού
προμηθεύονται το δαδί.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. dzadä (πληθ. dzade) "μι
κρό δεμάτι από ράβδους πεύκου που χρησιμοποιούνται για να ανάβουν τη φωτιά" ( <λατ. daeda) και το επιτασσόμενο άρθρο
-ile για την ονομ. και αιτ. των θηλ. ουσιαστικών στον πληθυν7
τικό αριθμό .

1.

Papahagi 1156.

2.

Χελδράιχ-Μηλιαράχης 121' Γεννάδιος 174·' Καββάδαε 788.

3.

Θεοφράστου, ItepL Φυτών Ιστορίας 9, 10, 1 και 9, 18, 2.

4.

P a p a h a g i 522.

5.

Dic-Çionar Romîn-German 2 4 6 , 2 4 7 .

6.

Papahagi

7.

Λαζάρου 227, 2 2 8 .

519.
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Τζάτοιου, του

(st dââtè' I.)

Ονομασία περιοχής uè χωράφια. Άγνωστη η αιτία που συνέ
δεσε τον τόπο με το όνομα της οικογ. Τζάτσιου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τζάτσιος κι αυτό πρέ
πει μάλλον να αποδοθεί στο αρομ. αριθμητικό dzaÇ.e "δέκα" ( <
1
,
λατ. decern) , ιδιαίτερα από τη φράση των Ζαγορήσιων όταν θέ
λουν να δηλώσουν ότι κάποιος είναι βλάχικης καταγωγής: aftós
ini dèatèi pri dèatéi, δηλ. "είναι πέρα για πέρα βλάχος", "δέ
κα στα δέκα", φρ. σημασιολογικά όμοια με την ελληνική "εκατό
τοις εκατό".
ΤΕότζιου, του

(st d2ód2u" Φλ.)

Ονομασία καρτεριού στη θέση Φλάμπουρα όπου κυνηγούσε κά
ποιος Τζότζιος από το Φλαμπουράρι. Το επών. συναντιέται και
στην Αρτσίστα.
Τό τόπν. είναι κυριών, από το επών. Τζότζιος κι αυτό από
το αρομ. jondzi, πληθ. του αρσ. ουσ. jongu "ο ρόζος (ιδιαίτ.
2
του δέντρου") .
Τζουγκάστρου, α (adjugâstru' Λεσν.) - Τζουγκάστρο, το (stu
djugâstu" Σκ.)
Δασωμένη περιοχή με βαλανιδιές, όπου παλιότερα εδέσποζε
ένα μεγάλο σφεντάμι (Λεσν.)" ονομασία χωραφιού σε ύψωμα (Σκ.).
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από την αρομ. πρόθ.
a "εις" και το επίσης αρομ. ουσ. giugastru (και jugastru) "το
3
σφεντάμι" ( <λατ. *jugaster) .
Πβ. επίσης το τοπν. Τζουγκάστρου "μεγάλο σφεντάμι
στο
4
βουνό Θυμίαμα" (Ασπροπόταμο) και τα ρουμ. Jugastra, Jugast5
reni, Jugastrul Nou, Jugastrul Vechi, Dealul Jugastrului .

1 . Papahagi 520 .
2.

Papahagi 698.

3.

Papahagi 635, 698.

4.

Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 147' Iordan, Topon. romin.391.

5.

Papahagi 449.
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ΤζουμοπLτΐρνα, η

(st dSumupitîrna' Λιασκ.)

Ονομασία ενός από τα μεγαλύτερα υψώματα του χωριού όπου
υπήρχαν και χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί σύνθετο και να αποδοθεί στο
αρομ. ουσ. ciumä "άκρη, κορυφή όρους" και τον επιτασσόμενο
επιθετ. προσδιορισμό bitîrnu, -nä "παλιός, αρχαίος" . Βλ.και
στα τοπν. Τσοόμα, η (στα Ε.Αρ.) και Πιτούρνα, η (στα 3.Αρ.).
3
Πβ. και το ταυτόσημο Παλιόραχη από την Τριφυλία .
Τζουνάκες, οι

(sts d|unâk'is" Bpaô.)

Ονομασία τοποθεσίας δασωμένης σήμερα με σφεντάμια, λεφτοκαρυές και μεράνζες, όπου άλλοτε υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τζουνάκας ή Τζουνάκης (πβ. και Τζουνάκος) με μεταπλασμό από σύγχυ
ση του εμπρόθ, αρσεν. άρθρου στη γεν. ενικού με το εμπρόθ.
θηλ. στην αιτιατ. ενικού: στ(ου) Τζουνάκ(η) > st dèunâk' > η
Τζουνάκ(η) ή στ(ου) Τζουνάκα>st dèunâka >η Τζουνάκα. 0 πληθ.
αναλογικά προς τις πολλές ιδιοκτησίες που υπήρχαν στη θέση.
Τα επών. Τζουνάκας, Τζουνάκης προέρχονται από το αρομ. §iunac
"ανδρείος, ρωμαλέος" κι αυτό από το σλαβ. àunak "ο νέος, ο
νεανίας" απ'όπου και το αλβ. çunak-u "το μικρό παιδί / άνθρωπος άπειρος, αυτός που ενεργεί' σα μικρό παιδί" .
Τζουνάπινη, α

(adäun'äpini* Λεσν.)

Ονομασία ράχης με δάσος από κέδρα.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από τον πληθ. $iuneapirix του αρομ. ουσ. ifluneapine "η άρκευθος, το κέδρο" (<

1.

Papahagi 449.

2.

Papahagi 276.

3.

Georgacas-McDonald 224.

4. OTE Αθ.
5.

Papahagi 636.

6.

Akademia e Shkencave, Fjalor 280.
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λατ. juniperus) και την πρόθ. a "εις".
Πβ. και τοπν. Τζουνάπιρου "μεγάλος κέδρος πάνω σε βράχο
2
του Κόζιακα" ίΑσπροπόταμο) .
Τίζα, α

(atiza" Boß.)

Ονομασία περιοχής από την ύπαρΕη εκεί ενός δέντρου γνωστού
στους Αρομούνους με το όνομα τίζα.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το αρομ. tisä
(πληθ. tise) "ο σμίλακας, δέντρο ρητινώδες και σπάνιο που βρί3
σκεται στην Πίνδο" κι αυτό από το σλαβ. tisu, tisa "η πεύκη"
4
(νεοσλοβ., βουλγ. tis "σμίλαΕ, αρκουδόβατος") συγγενικό με το
λατ. taxus, -i "ο σμίλαΕ" · Πβ. και αλβ. tis-i "ο τσΕος, το
ήμερο έλατο" .
Τοάκα, λα

(la toâka' Boß.-Λ.)

Περιοχή όπου παλιότερα υπήρχε εκκλησία (Βοβ.)' ονομασία
δασωμένης θέσης, άγνωστο για ποια αιτία (Λ.).
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. la "εις" και το
επίσης αρομ. ουσ. toacä "σανίδα από ξύλο ή σιδερένιο ημικύ*
7
κλιο που χρησιμοποιούσαν σαν καμπάνα στην εκκλησιά" . Η λ.και
Q

στα αλβ. tokë-a "το σήμαντρο" και τα δύο από το λατιν. ηχοποιημένο tok "το χτύπημα" (ιταλ. tocco "το χτύπημα μιας ώρας",
9
ρουμ. toca κλπ.) .

1.

Papahagi 63 6' G. Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen, Leipzig
1888 31, 45.

2.

Χατζηγάκη, Ασπροποταμό

147.

3.

Papahagi 1183.

4.

Miklosich 357' Sadnik-Aitzetmüller

5.

Vasmer, REW III 107' Walde II 653.

6.

Γκύνης 428.

7.

Papahagi

1186.

8.

Γκι'νης 4-29.

9.

Meyer-Lübke,

αριθιι.

8767.

136, 318" Βουλγαροελλ. Λεξ. 1338.
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Πβ. και τα ρουμ. τοπν. Toaca, Muntele Toaca, Valea Toacei .
Τριτσάρα

(tritèâra* Μακρ.)

Ονομασία στενού περάσματος που οδηγεί από το χωριό στα
αμπέλια του χωριού, τα οποία είναι γνωστά με το ίδιο όνομα.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. tri^eare "η
2
διάβαση, η δίοδος, το πέρασμα" κι αυτό από το αρομ. p. tree
3
"περνώ" ( <λατ. trajicere "διέρχομαι, διαβαίνω") .
Τσάρα, η

(zd d_2ära' Δόλ.) — Ατσάρα, η

(stri atäara' Φρ.)

Τοποθεσία πάνω από τη θέση Παλιοχώρι σε υπήνεμο μέρος με
χωράφια (Δόλ.) * ονομασία λόψου με τριμμένα γαλαζοπράσινα χα
λίκια (Φρ.) .
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. -Cara "το χωράφι, το
4
5
όργωμα" ( <λατ. terra με τροπή του λατ. t σε αρομ. ç ) . Πβ.
και ρουμ. Cara "χώρα, πατρίδα / περιοχή, τόπος" και Çaran "ο
6
γεωργός" . Το τοπν. από τους Φραγκάδες με την πρόθ. ä η οποία
νομίστηκε ως θεματικό φωνήεν. Ας σημειωθεί εδώ η διατήρηση
του γένους του αρομ. προσηγορικού στα ελληνικά.
7
Πβ. και επών. Τσάρας .
Τσάοκα, α

(atèâska* Boß.)

Ονομασία τοποθεσίας που μοιάζει με τσάσκα, είδος φλιτζανιού με ανοιχτά χείλη.
0 τρόπος εκφοράς του τοπν. και το γεγονός ότι η Βοβούσα
είναι ένα από τα βλαχόφωνα χωριά του Ζαγορίου μας αναγκάζει

1.

lordati, Topon. romxii. 238.

2.

Papahagi 1196.

3.

Papahagi 1193.

4.

Papahagi 1214.

5.

G. Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen, Leipzig 1888 35.

6.

Meyer-Lübke, αριθμ. 8668.

7.

Τριανταφυλλίδης 81.
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να αποδώσουμε το τοπν. στο αρομ. éeaçca "το φλιτζάνι" και
όχι στο βουλγ. ^arnica "το ποτηράκι", το φλιτζανάκι" (υποκορ.
ρ
του σλαβ. óaéa "το ποτήρι" απ'όπου προέρχεται τόσοτοαρομ.
3
προσηγ. όσο και το K O L V O NE τσάσκα, π "το φλιτζάνι" και το
ρουμ. cea§ca .
Τσερβάρι, το

(stu tsirvâr)

Έ ν α από τα χωριά του Ζαγορίου που βρίσκεται στο δυτικό
τμήμα του χτισμένο σε υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων. Ο κάτοικος
tsirvarybts (Τσερβαριώτης) , tsirvaryötsa (Τσερβαριώτισσα) .
Το χωριό αναφέρεται από το 1361 σε χρυσόβουλλο του Κράλη
5
Συμεών προς τον Ιωάννην Τσάφαν Ουρσίνον Δούκαν με τους τύg
πους Tserbarën, Tserbarin, Zerbaro .
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. Çerbu "το ελάφι" ( <λατ.
cervus) και την αρομ. (και ρουμ.) περιεκτική κατάλ. -Mrie η
ο

οποία συνάπτεται ιδιαίτερα με θέματα λέξεων που δηλώνουν ζώα .
9
Πβ. και τα ρουμ. τοπν. Cerbaria και Vxlceaua Cerbarului ,
το όνομα του δαλματικού νησιού Cervaria (ιλυρ. Βρεττία, ελλην.
Ελαφούσα)
και το κατωιταλ. Cervaru "τόπος ελαφιών"
Τσιούτσιος, ο

(stun tâutéu" Μακρ.)

Τοποθεσία που πήρε το όνομα της επειδή εκεί βρέθηκε το
πόδι κάποιου παιδιού που είχε αρπάζει ο λύκος (βλ. τοπν. Κοσίτσα, η στα Ξ.Αρ.).

1.

Papahagi 431.

2.

Βουλγαροελλ. Λεξ. 1434' Berneker 137" Miklosich 31.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

4.

Pu§cariu 373.

5,.

Χρηστοβασίλη, Ή π ε ι ρ ο ς 4 7 .

6 .

S o u s t a l 274.

7.

Papahagi 1218.

8.

lordati, Topon. romin. 418 χεξ.

9.

Georgakas, Beiträge II 407, σημ. 4.

10.

Rohlfs, Diz. TO Cal. 63.
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και
ών"
πει
τσι

Το τοπν. προέρχεται, από το αρομ. cïucïul (πληθ. àïuéiule
cïuce) "το πόδι, το ποδαράκι στη γλώσσα των μικρών παιδι
(πβ. και oïucïu "το μωρό, το μικρό παιδί") .Συγγενικά πρέ
να θεωρηθούν το σλαβ. cuca και το αλβ. tsutse-a "το κορί2
μέχρι 12 χρόνων" .
Πβ. και επών. Τσιούτσιος και Τσοότσος .

Τσίπιανη, η

(st tsiptfan* Γρεβ.)

Τοποθεσία υπήνεμη και προσήλια όπου παλιότερα ξεχείμαζαν
οι κτηνοτρόφοι με τα ζώα τους. Σήμερα ο τόπος είναι γεμάτος
αμπέλια.
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. Ôipeanï του αρομ. Öip,
éipa "παρατσούκλι που δίνεται στους βλάχους του Gramosteni
της Βουλγαρίας" KL αυτό από το επίσης αρομ. öipä "μαντίλι α5
σπροκόκκivo,κεντημένο στις άκρες" με μεταπλασμό στα ελληνικά
αναλογικά προς τα πολλά θηλ. ουσιαστικά σε-±(=η). Πβ. και τα
αλβ. çipë "το πιμπίλωμα", σερβ. cip "λεπτός", βουλγ. cipü
"πλακουτσομύτης" .
Τσουκαρνιάρα, η

(zd dSukarridsa' Βίτσ.-Μακρ.-Τσεπ.)

Ονομασία βραχωδών και άγονων υψωμάτων με εκτεταμένες λα
γκαδιές γεμάτες από χοντρή άμμο.
Το τοπν. είναι σύνθετο και προέρχεται από το αρομ. θηλ.
ουσ. öxucä "η κορυφή" (βλ. και τοπν. Τσούκα, η στα Ε.Α.) και
το επίσης αρομ. επίθ. arinós, -oâsa "ο αμμώδης, ο αμμουδερός"
7
( <λατ. arenosus) ως επιτασσομενος επιθετ. προσδιορισμός.

1.

Papahagi 446.

2.

Miklosich, Slav. Elem. 17.

3 . OTE Αθ.
4.

Τριανταφυλλίδης 66.

5.

Papahagi 441.

6.

Papahagi 445.

7.

Papahagi 199.
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(a taukamére* Δ.)

Τσούκα Μάρε, α

Ονομασία μιας από τις ψηλότερες κορυφές της περιοχής.
Το τοπν. προέοχεται από την αρομ. πρόθ-a "εις",το αρομ.
ουσ. âïuca (βλ. προηγ. τοπν.) και το επίθ. mare "ο μεγάλος"
-ι
( <λατ. mas-maris) . Η ονομασία του υψώματος σε αντιδιαστολή
προς χαμηλότερο ύψωμα γνωστό με το τοπν. Τσούκα Νίκα (βλ. πα
ρακάτω) .
(tèukamâseïi* Μακρ.)

Τσούκα Μάσελί

Ονομασία περιοχής από την ύπαρξη ενός βράχου, κοντά στον
οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, έμενε μια γριά.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το αρομ. ουσ. ciucä (βλ. προη
γούμενα τοπν. και τοπν. Τσούκα, η στα Ε.Λ.) και το έναρθρο
ουσ. a moäselei "της γριάς" (του αρομ. moase "η γριά, η γερόν3
τισσα" ) με συναίρεση του ψωνηεντικου συμπλέγματος oä σε à.
(a tjukarìika' Λ.)

Τσούκα Νίκα, α

Ονομασία μιας χαμηλότερης κορυφής σε αντιδιαστολή προς το
τοπν. Τσούκα Μάρε, α (βλ. τοπν. στα
Ξ.Αρ.).
Το τοπν. είναι περιφρ. από την αρομ. πρόθ. a "εις", το
ουσ. ciucä (βλ. προηγ. τοπν.) και το αρομ. επίθ.riic,riicä"ο
μικρός" .

Τσούκα Ρόσια

(tèukardàa' Λ.-Λεσν.-Τσερν.-Φλ.)

Ονομασία δύο υψωμάτων το ένα στο σύνορο των χωριών Λάιστα
και Λεσινίτσα και το άλλο ανάμεσα από τα χωριά Τσερνέσι και
Φλαμπουράρι, εξαιτίας του χρώματος του εδάφους τους.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. ciucä "η κορυφή" και το

1.

Papahagi 769.

2.

Λαζάρου, 227-228.

3.

Papahagi 819.

4.

Papahagi 924' περισσότερα για τη λ. βλ. στο τοπν. Μπουσάρικα Νίκα
(στα Ξ.Αρ.)
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επίθ. aro§u, -e "κόκκινος" ( <λατ. roseus) .
Τσούκα Τζινά (tèukadzîna' Boß.-Μακρ.-Τσερν.) — Τσούκα Τζίνι
(tëukadzîni* Φλ.)
Με τους παραπάνω τύπους χαρακτηρίζεται το CÒLO ύφωμα, ό
που, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, κατοικούσαν νεράιδες και δαι
μονικά.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. cïuca "η κορυφή" και το
επίσης αρομ. Dzina "η νύμφη" ( <λατ. Diana) , λ. που συναντι3
έται και στα ρουμ. με τον τύπο Zana . Το τοπν., όπως εκcpέpεται στο χωριό Φλαμπουράρι, σχηματίζεται με τον τύπο Dzîne που
είναι πληθ. του Dzîna.
Φαγκίς,

λα

(la fagiä' Λ.)

Ονομασία βουνού πυκνά δασωμένου με μικρή οξιά.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το αρομ. fag "η
οξιά" (βλ. και επόμενο τοπν.) και την περιεκτική κατάλ. -i§
που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σχηματισμό φυτών, τοπω. 5.
νυμιων
Φαγκουβίντου

(faguvindu" Boß.-Τσερν.)

Άγριο ύφωμα στο σύνορο των χωριών Βοβούσα και Τσερνέσι,
όπου ο αέρας ποτέ δε σταματάει, δασωμένο με ο§ιές γερμένες
από το δυνατό φύσημα.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το αρομ. fag (πληθ. fadzï) και
φάγκ ο υ "η ο£ιά" ( <λατ. fagus "το ίδιο") και το επίσης αρομ.
7
vintu (ή vimtu) "ο άνεμος" ( <λατ. ventus "το ίδιο") .

1.

Papahagi 209.

2.

Papahagi 525' ΝικολαΙδου, Λεξ. 527.

3.

Pu§cariu 271, 527-528.

4.

Papahagi 538.

5.

Iordan, Topon. romin. 66, 4-33 χεξ.

6.

Papahagi, ό.π." ΝικολαΙδου, Λεξ. 561' Meyer-Lübke, αριθμ. 3145.

7.

Papahagi 1266, 1264.
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Φόλα, του

(st fâla' Τσεπ.)

Ονομασία οβίρας (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Σ.) από το επών.
κάποιου Φάλα, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φάλας που προέρχεται
από το αρομ. falä "η υπερηφάνεια, το καμάρι" (και ρουμ. falä
2
"το καύχημα" ) κι αυτό από το σλαβ. chiava "ο έπαινος, το εγ3
κώμιο" (πβ. αρχ. σλαβ., βουλγ. hvala κλπ. ) .
Πβ. και τοπν. Βάλια ντι λα Φάλε από το Ασπροπόταμο .
Φαρμάκι, α

(afarmäk'* Βοβ.-Φλ.)

Ονομασία δύο υψωμάτων ανάμεσα στα δύο χωριά που οφείλεται
στο γεγονός ότι εκεί αναπτύσσεται ένα δηλητηριώδες φυτό.
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από την αρομ. πρόθ.
a "εις" και το αρομ. ουσ. färmac "δηλητηριώδες φυτό" ( <αρομ.
farmac "το δηλητήριο" < ελλ. φαρμάκι) .
Φεριτσέτι, το (stu firitsét) — Φεριτσέτα, τα (sta firitséta"
Τζ.)
Πλαγιά με κοκκινωπό χρώμα δασωμένη με λιγοστές βαλανιδιές
και ο£ιές κι ανάμεσα τους πολλή φτέρη (Λιασκ.)' ονομασία τοπο
θεσίας γεμάτης με φτέρη (Τζ.).
Το τοπν. είναι φυτών, και προέρχεται από το αρομ. ουσ.
fericä "η φτέρη" ( <λατ. *filicaria και filex, -ice "το ίδιο")
7
και την περιεκτ. κατάλ. -et ( <;λατ. -etum) .
Πβ. και τοπν. Fericet καθώς και τα πολυάριθμα φυτών. τοπν.
ο
από τη Ρουμανία . Βλ.και τοπν. Θεριτσέτα, τα (στα Ξ.Αρ.).
1. Papahagi 538.
2.

Κοτολουλης 195* Pu§cariu 348.

3.

Miklosich 91' Vasmer, REW III 234-' Berneker 406.

4.

Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 130.

5.

Papahagi 544.

6.

Meyer-Lübke, αροθμ. 3298 και 3294.

7.

Battisti-Alessio 1560, λ. -eto ' G. Rohlfs, Historische Grammatik der
italienischen Sprache III 341.

3.

Iordan, Topon. romin.424

χεξ.
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Φιάτα, η

(st fx'âta" Σκ.)

Ονομασία σχεδόν επίπεδης τοποθεσίας, άγνωστο για ποια αι
τία.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. θηλ. ουσ. featä "η μικρή
κοπέλα, η παρθένα" ( <λατ. fêta "η λεχώνα") με διατήρηση του
γένους στα ελληνικά.
Φιάτελεϊ, Κόντρο α

(kodru a fx'àtel'e" Ντομπρ.)

Ονομασία τοποθεσίας που,σύμφωνα με την παράδοση, ocpείλει
το όνομα της στο ότι εκεί είχαν θάψει μια κοπέλα.
Το τοπν. είναι περΐ(ρρ. από το αρομ. corchi "το μνήμα, το
2
κοιμητήρι" και το επίσης αρομ. feata "η κοπέλα" (βλ. προηγού
μενο τοπν.) με το άρθρο a-lei για τη γεν. (και δοτ.) ενικού
3
των θηλυκών ονομάτων .
Φιάτελο, Πάντε

(pade ffatelo" Bog.)

Άλλη ονομασία της τοποθεσίας που είναι γνωστή και με το
τοπν. Κοριτσόκαμπος (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.). Σύμφωνα με την πα
ράδοση πριν από 200-300 χρόνια, κάθε 24 Ιουνίου (Γενέθλιο του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου), αντάμωναν στη θέση αυτή οι κάτοι
κοι των χωριών Βοβούσα και Περιβόλι (διοικητικά ανήκει στην
επαρχία Γρεβενών). Στο πανηγύρι που γινόταν εκεί πραγματοποι
ούνταν τα συνοικέσια ανάμεσα στους νέους και τις νέες των
δύο χωριών, συνοικέσια τα οποία κανονίζονταν από τους παππού
δες, τους πατριάρχες, των οικογενειών.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το αρομ. pade "επίπεδη περιο
χή, πεδιάδα" (βλ. και τοπν. Πάντε Αούγκα, Πάντε Μάρε
κλπ.
στα Ξ.Αρ.) και τη γεν. πληθ. a featelor
του αρομ.ουσ. fea
tä "η κοπέλα".

1. Papahagi 546' Meyer-Lübke, αριθμ. 3269.
2. Βλ. για τη λ. στο τοπν. Κόντρου, στα Ξ.Αρ.
3. Λαζάρου 227.
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Φίτσιου, του

(st fitjs" Λιασκ.)

Τοποθεσία με μεγάλες βαλανιδιές που τις χρησιμοποιούσε κά
ποιος κτηνοτρόφος Φίτσιος από τη Δόλιανη για να σταλίζει τα
ζώα του.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φίτσιος (πβ. και επών.
Φίτσης από το χωριό Τσερβάρι), το οποίο προέρχεται από το
αρομ. fióxu "μικρή πέτρα που χρησιμεύει σε παιδικό παιγνίδι //
2
ο κοντός άνθρωπος, ο πυγμαίος" .
Φΐντίνα Biviτα

(fîndîna vinita* Boß.-Λ.)

Ονομασία πηγών που το νερό τους κυλάει σε πετρώματα με
γαλάζιες αποχρώσεις.
Το τοπν. είναι περκρρ. από το αρομ. ουσ. fîntîna "η πηγή,
3
η βρύση" ( <λατ. fontana) και το επίσης αρομ. επίθ. vinit,
-tä "ο γαλάζιος" ( <λατ. venetus, -a, um) ως επιτασσόμενος
επιθετ. προσδιορισμός.
Φΐντίνα

Ράτσι

(fîndîna râtsi" Α.)

Περιοχή όπου υπάρχει πηγή με πολύ κρύο νερό.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. fintîna (βλ. προηγούμε
νο τοπν.) και το επίθ. ra£e (και ara^e) "ψυχρός, κρύος" ( <
5
λατ. recens, -entis) .
Πβ. και τοπν. Φάντνα Αράτσι από το Ασπροπόταμο .
ΦΐντΪνά Στέρπα

(fîndîna stèrpa* Γρεβ.)

Ονομασία βρύσης που άλλοτε έχει νερό και άλλοτε όχι.

1.

Πελ. Οικονομίδου, 0 Ελαφότοπος Ζαγορίου, Αθήναι 1979 78.

2.

Papahagi 54-7.

3.

Papahagi 554-.

4.

Papahagi 1265.

5.

Papahagi 1038.

6.

Χατζηγάχη, Ασπροχόταμο 150.
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Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το αρομ. fîntîna (βλ.
προηγ. τοπν.) και, το επίσης αρομ. επίθ. sterpu, stearpa "στεί
ρος, άγονος" ( < λατ . *ster (i)pus < ελλ. στέρκρος) .
2
Πβ. και τοπν. Φάντνα Στιάρυπα από το Ασπροπόταμο .
Φλάμουρα, η ή Φλάμπουρα, η

(st flâmura ή st flambura'Boß.-Λλ.)

Πρόκειται, για την ίδια τοποθεσία, που στο χωριό Φλαμπουράρι συνηθίζεται και με τους δύο τύπους, και αναφέρεται σε
ύψωμα.
Το τοπν. προέρχεται από τα αρομ. flamburä ή flamulä (το
δεύτερο με τροπή του 1 σε r αναλογικά προς το flamburä) "η
σημαία" ( <λατ. flammula "η μικρή σημαία" )με ανάπτυξη b
και διατήρηση του γένους στα ελληνικά.
Φουντινά, η

(st fundinä* Δρ.)

Ονομασία βρύσης με πέτρινη σκάωη.
r
Το τοπν. από το αρομ. funtîna "η βρύση, η πηγή" (πβ.και
fîntîna απ'όπου και σχετικά τοπν. στα 3.Αρ.).
Η λ. συχνότατη ως τοπν. στα βλαχόφωνα χωριά του Ασπροπο6
τάμου .
Φοορλουι, Κάλε α

(kâle a f u r l u i " Φλ.)

Στενό μονοπάτι σε πλαγιά, α π ' ό π ο υ , σύμφωνα με την παράδο
ση, περνούσαν ο ι κλέφτες.
Το τ ο π ν . ε ί ν α ι περιφρ. και προέρχεται από τα αρομ. ουσ.
c a l e "ο δρόμος" ( < λ α τ . c a l l i s - i s "η ατραπός, το μονοπάτι μ έ 7
σα από τα βουνά και τα δάση") και fur "ο κλέφτης" ( < λ α τ ι ν .
1. Papahagi 1114* ο Meyer-Lübke (αριθμ. 3072) παράγει, το ρουμ. sterp και
το αλβ. Sterpe από το επίσης λ α τ ι ν . ^extirpus "άγονος".
2 . Χατζηγάκη, Ασπρο πόταμο 153.
3 . Papahagi 555.

4 . Κατσάνης 124.

5. Papahagi 572.
6- Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 149-154·.
7. Papahagi 307' η παραπάνω λ. ε ί ν α ι χαρακτηριστική για τον τρόπο ζωτίς
των Αρομουνων στα βουνά και τα δάση, αφού γ ι α να εκφράσουν την έννοια
"οδός" χρησιμοποίησαν τη λ. c a l l i s

και όχι π.χ. τη λ.

via.
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fur, furis "το ίδιο")
του αρσεν. γένους

με το άρθρο της γεν. (και 6οτ.) ενικού

a -lui .

Πβ. και τα τοπν. Φάντνα Φούρλι,ορ "βρύση κλεφτών" και ©άν3
τνα αλ Φούρλου "βρύση του κλέςοτη" από το Ασπροπόταμο .
Φουρτζιάσκα, η

(st furdââéka* Δεμ.)

Ονομασία δασωμένης σήμερα περιοχής με βαλανιδιές.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρομ. frundzä

(πβ. επίσης

και τους τύπους frînza και frîndza) "το φύλλωμα, η φυλλωσιά
4
του δέντρου" ( <λατ. frondia "το ίδιο") και τη σλαβ. υποκορ.
κατάλ. -aéka με μετάθεση του r ( frundzä >furndzä )·Η σλαβ. κατάλ. -aéka φαίνεται ότι κάποια εποχή πέρασε στα αρομ., πράγ5
μα το οποίο συνέβη στα ρουμ., όπου συναντούμε κατάλ. -acca .
Φράγκα, α

(a franga* Λ.)

Τοποθεσία όπου υπάρχουν πολλές μικρές, άγριες cppάoυλες.
Το τοπν. προέρχεται από την αρομ. πρόθ. a "εις" και το
αρομ. ουσ. franga "το χαμοκέρασο, η φράουλα" ( <λατ. fraga)
7
σε περιληπτικό ενικό. Κατά τον Meyer-Lubke το αρομ.ουσ. προ
έρχεται από το επίσης λατ. fragum.
Φράψινο

(frags inu" Μακρ.)

Ονομασία δασωμένης

περιοχής με βαλανιδιές και λιγοστούς

φράξους.
Το τοπν. προέρχεται από το αρομ. frapsin (πληθ. frapsirii)
ο

"ο φρά£ος, η μελιά" ( <λατ. fraxinus) . Από τα λατ. η λ. ως
1. Papahagi 572.
2.

Λαζάρου 227.

3.

Χατζηγάχη, Ασπροπόταμο 154.

4. Papahagi 566, 564.
5. Puscariu, Deminutivsuffixe 216" Kiparsky 193, 194' Miklosich, Stam
mbildungslehre 2514, 342.
6.

Papahagi 560.

7.

Meyer-Lübke, αριθμ. 3480.

8.

Papahagi 560.
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προσηγ. στα ρουμ. frasin, ιταλ.
2
i, frashnje, frashnja .
Η λ. συχνότατη ως τοπν. στη
Frasin-Vale, Dealul Frasirmlui,
κατωιταλ. τοπν. Frascino (Manca
4
Frascino .
Φρίγκα, του

frassino

1

και τα αλβ. frashër-

Ρουμανία: Frasini, Frasinile,
Frasänu κλπ. . Πβ. επίσης τα
del-) , Frascio και το επών.

(st friga* I) .

Περιοχή όπου υπήρχε χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Φρίγκα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φρίγκας το οποίο προέρχεται από το αρομ. Frincu, Frmcä "ο Φράγκος, ο Γάλλος"
( <αλβ. Frëng-u ) με τροπή του αρομ. Î σε 1 στα ελληνικά.
Πβ. και επών. Φράγκος (βλ. για το επών. στο τοπν. Φραγκά6ες, ÖL στα Ε.Ε.).
Χαρακουσαίοι, οι

(sts xarakuséus* Ντομπρ.)

Ονομασία ενός συνοικισμού του χωριού.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Χαρακούσος (πβ. και
επών. Χαραχούσης) με την κατάλ. πληθ. -αίοι που, όπως και η
κατάλ. -άοες, δήλωσε αρχικά τα μέλη μιας οικογ. και έπειτα
το μέρος όπου αυτά έμεναν. Το επών. Χαρακούσος (και Χαραχούσος, Χαραχούσης με αφομοίωση των χ-k σε χ-χ) προέρχεται από
ο

το αρομ. caracuçû, -se "ο φυματικός"
του k-k σε χ-k.

1.

Meyer-Lübke, αροθμ.

3489.

2.

Γκιώνης 127.

3.

lordati ,Topon.r>omîn. 67-68.

4.

Rohlfs, Diz. TO Cal. 116.

5.

Papahagi 564.

6.

Akademia e Shkencave, Fjalor 503.

7.

OTE Αθ.

8.

Papahagi 343.

με ανομοιωτική τροπή
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2.24

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Άνθα, η

( stn ânda* Τσετι.)

Ονομασία μικρής βρύσης και υψώματος πάνω από το χωριό.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. ano "ο εφιάλτης,
ο βραχνάς", λ. η οποία συνάπτεται με τα αρχ. αλβ. amë, ëmë
"η μητέρα" . Άγνωστος ο λόγος που συντέλεσε στη δημιουργία
του τοπωνυμίου.
Απράστα, η (sn aprâéta" Πάπ.)
Ονομασία περιοχής που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν κατά
φυτη από αμπέλια και καρποφόρα δέντρα.
Το τοπν. προέρχεται από τα αλβ. θηλ. ουσ. prashitje
prashitja "το σκάλισμα της γης" (από το ρήμα prashit "ανα2
σκάπτω, σκαλίζω" )και το προθετικό a- μάλλον στη χρήση του
τοπν. από τους Έλληνες) Πβ. και τα p. praéis, praéin', tsapra3
éis "σκαλίζω ένα αμπέλι για δεύτερη φορά" .
Αραγκόι, το

(st aragói" (Καβ.)

Ονομασία ομαλής επιφάνειας με βοσκολίβαδα και βαλανιδιές,
όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια με καλλιέργειες δημητριακών.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Ράγκος
(βλ. για το επών. στο τοπν. Ράγκου, του στα Ξ.Λ.) και την κατάλ. -j όπως αυτή εμφανίζεται σε ελλην. τοπν. της Αττικής και
της Πελοποννήσου στο στόμα των αλβανοφώνων πληθυσμών των παρα
πάνω περιοχών . Το προθετ. a-ίσως στη χρήση του τοπν. από
τους Έλληνες.

1. Γυα την ετυμολόγηση της λ. βλ. Meyer, EW alb. Spr. 13 Mao Baric
2. Γκυνης 333.
3. Meyer, EW alb. Spr. 351.
4. Βλ. καυ τοπν. Zepßoc

η' Ζερβουα (στα Ξ.Αλ.)

16.
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Αρτσίστα, η

( sn artsista )

Ενα από τα χωριά του Ζαγορίου, που βρίσκεται, στο δυ
τικό τμήμα του. 0 κάτοικος artsistnós, -i ή artsisnós, -i
(= Αρτσιστινός -ή ) .
Το τοπν. είναι φυτώνυμο. Προέρχεται από το αλβ. arrç-i
ι
"ραμνος η ψευδής (Rammus fallax)" η κοινώς λεγομένη βουρ2
βουλιά ή ιιαυραγκαθι.ά και την αλβαν. κατάλ.-ishtë (και με
3
το οριστ. άρθρο -ishta ) που δηλώνει τον τόπο, όπου αναπτύσ
σεται ένα ορισμένο είδος χόρτου, θάμνου ή δέντρου . Πβ. επί
σης και τα τοπν. 'Αρζα και Άρτζα από τη διοίκηση της Τεπελένης
, 5
και της Πρεμετης .
Ατζάιμα, η

(sn adèâima' Πάπ. )

Ονομασία μεγάλης χοανοειδούς λαγκαδιού Α

του Μεγ. Παπί-

γκου, που, όταν βρέχει, κατεβάζει πολλά νερά συμπαρασύροντας
με μεγάλο θόρυβο πέτρες και κορμούς δέντρων.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. θηλ. ουσ^ çajme
ή

çâjmja

"ο αετομάχος"

και το προθετικό a- ίσως στα ελλη

νικά. Την αλβ. λ. ο Meyer την ανάγει στο αρχ. σλαβ., σερβ,,σλοβ.
7
éaplja "το ίδιο" . Με τη λ. αετονιάχος είναι γνωστό στην ΕλQ

λάδα "γένος πτηνών της οικογενείας των κορακιδών" . Αξιοση
μείωτη η διατήρηση στο ζαγορήσιο τοπν. του γένους του αλβαν.
προσηγορικού.

1. Γκίνης 37.
2. Χελδράιχ-Μηλιαράκης 23' Καιάδας 3354' Γεννάδιος 768.
3. Γεωργακάς, Συμβολή 66' Georgacas, Place and other names, ZfB 4
(1966) 31.
4. Έτσι π.χ. gorrishtè'-a "τάπος κατάφυτος απο άγριες αχλαδιε'ς", dardfaishtè'-a κλπ. (Γκινης 140, 79).
5. Αραβαντινου, Χρονογραφία
6. Γκινης 69.
7. Meyer, EW alb. Spr. 443.
8. Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

Β' 368, 372' Εθνολογ. Στατ. 4, 15.
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Βάγκες, οι

( sts vängls" Ντρ.)

Ονομασία καλλιεργήσιμων περιοχών με περιοσμένη έκταση.
Από το αλβ. θηλ. ουσ. vangë-a "σκαπτικό όργανο που
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μικρών κομματιών γης
ή για το άνοιγμα αυλακιών"

κι αυτό από το λατ. vanga " ε ί 2
δος σκαλιστηριού" απ' όπου το ιταλ. vanga και το ελλην.

βάγγα σε χρήση μόνο στην Κρήτη με τις σημασίες: "αυλάκι,
3
4
μικρή τάφρος//μικρό ρυάκι"
και ρ. βαγγίζω "σκαλίζω" .
Πβ. και τοπν. Τσαπίσματα (στα Ε.Ε.).
Βάκαση, τού ( st vakas" Τσεπ.)
Ονομασία της κάτω συνοικίας του χωριού.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών.
5
Μπάκασης
(και Βάκασης με λόγιο εξελληνισμό στα ελληνικά
κατά τα babo > βάβω, barella > βαρέλα

κ λ π . ) . Το επών.

πρέπει να προήλθε από εθνικό αφού με την κατάλ. -as σχημα
τίζονται στα αλβαν. εθνικά, όπως π.χ. tiranas "ο κάτοικος
των Τιράνων", mirditas
παραπάνω
bage-a

"ο κάτοικος της Mirdita" κλπ. . Η

κατάλ. προστέθηκε σε κάποιο τοπν. *Bagë-a (< αλβ.
7
"η ρωγμή, το σκίσιμο" ) για να δηλώσει τον κάτοικο

αυτού του τόπου.

1. Akademia e Shkencare, Fjalor 2110' Χρυστοφορίδης 373.
2. Meyer-Lübke, αριθμ.9137.
3. ΙΛΝΕ, στη λ.
4. Meyer, HS IV 15.
5. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
6. Camaj, Lehrbuch

56' as σημειωθεί εδώ ότι η αλβ. κατάλ. -as δεν

τονίζεται σε αντι'θεση με τη σλα3- -asB η' -aSjï> (Malingoudis, Studien

161" Miklosich, Stammbil dungslehre 34-2).

7. Γχίνης 4-2.
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Πβ. και το αλβ. τοπν. Bagasi , που ασφαλώς προήλθε,
όπως και το τοπν. του Ζαγορίου, από το εθνικό ή το επών.
του πρώτου οικιστή, καθώς και τα κυριών, τοπν. από την Πε
λοπόννησο: το μνήμα του Μπάκαση, του Αρα Μπάκαση, του Σκίμπι. Μπάκαση, τα οποία ο Georgacas καταλέγει στα αλβ. τοπω2
νυμια .
Βάρδα, η ( st vârôa)
Παραπόταμος του Αράχθου με απότομες όχθες και ορμητικό
ρεύμα, ιδιαίτερα το χειμώνα. Περνάει από τις περιοχές πολλών
χωριών (Τσερν.-Φλ.-Μακρ.-Δρ.-Δόλ.)
Το τοπν. προέρχεται μάλλον από το αλβ. θηλ. επίθ. bar3
dhë "η άσπρη, η λευκή" κατά παράλειψη του θηλ. ουσ. rekë
4
"το ποτάμι" με τροπή του αλβ. b σε ν στα ελλην. (λόγιος ε
ξελληνισμός) , απόδοση του αλβ. ë με a στα ελληνικά και δια
τήρηση του θηλυκού γένους. Πβ. και τα ταυτόσημα υδρων. Άσπρος
και Ασπροπόταμο για τον ορμητικό Αχελώο και Ρίου Αλμπου
(στα Ξ.Αρ.) από τρ χωριό Βοβούσα.
Βάρπια, η

( st νΐΓρχ&' Ντρ.)

Τοποθεσία με ομαλά βοσκοτόπια και πλαγιές. Παλιότερα ή
ταν χωράφια με δημητριακά και αμπέλια.
5
Το τοπν. από το αλβ. vrap-i "το τρέξιμο, η τρεχάλα"
με μετάθεση του r πιθανώς στα ελληνικά. Το αλβ. vrap-i

1. Seiner, Ergebnisse 88.
2. Georgacas-McDonald 201, 291 και 350.
3. Γχυ'νης 46' Meyer, EW alb. Spr. 27.
4. Meyer, EW alb. Spr. 363.
5. Γκόνης 477.
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παράγωγο από τη ρίζα vrep- σχετίζεται με τους ελληνικούς
ι
τυπουδ Fpëraa κ α ι Ρρι,τιτω . Από τ α α λ β . η λ . κ α ι σ τ α αρομ.
2
με τ ο ν τύπο arrapa "η σπουδή, η βιασύνη" . Πβ. κ α ι τ ο π ν . Αρ έ ν τ α (στα Ε.Αλ.).
Βίκοει ο ( stu viku)
Ονομασία της περίφημης χαράδρας του Ζαγορίου με μήκος
πάνω από 20 χιλιόμ. που χωρίζεται σε δύο τμήματα, τον Mtκρό Bino (μέχρι το χωριό Κουκούλι) και τον καθαυτό Bino
(από το χωριό Κουκούλι μέχρι τον κάμπο της Κόνιτσας). Οι
πλευρές του είναι σχεδόν κάθετες με άνοιγμα από 2 μέχρι
400μ. και ύφος που ξεπερνάει ορισμένες φορές τα ΙΟΟΟμ.
Για την ετυμολόγηση του τοπν. έχουν διατυπωθεί οι α3
κόλουθες εκδοχές; α) Ο Ιω. Λαμπρίδης παράγει το τοπν. α
πό τα σλαβικά και της δίνει τη σημασία "χάσμα", β) Ο Ευ.
Μπόγκας το ανάγει στο ησυχιανό βίκος* στάμνος ώτα έχων
"για το σχήμα της χαράδρας και τις αντιχήσεις της φωνής".
5
γ)Τέλος ο Κ. Άμαντος το ετυμολογεί από την αρχ. ελλην. ßtκίον (πρόκειται για το φυτό
vicia sativa, "το ρεβίθι").
Η πρώτη ερμηνεία δεν μπορεί να στηριχθεί αφού δε
βρήκα σχετικό λήμμα στα σλαβικά λεξικά. Η δεύτερη, ότι δηλ.
η ονομασία της χαράδρας οφείλεται στην ομοιότητα της με
στάμνα δεν μπορεί να γίνει δεκτή, αφού η χαράδρα παρουσιά
ζει τόση ποικιλία σχημάτων* εξάλλου το ησυχιανό βίκος δεν
μαρτυρείται στην Ήπειρο γενικότερα ούτε στο Ζαγόρι απ' όσο
γνωρίζω . Τέλος η γνώμη του Αμάντου πρέπει να απορριφθεί
1. Meyer, EW alb. Spr. 478.
2. Papahagi 1278.
3. Λαμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Ä 34* Λαμπρίδου, Άγα%οεργή\ίατα

12.

4. Μπόγκας 1 77.
5. Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 53.
6. Βλ. και, ΙΑΝΕ, στο λ. βι,'χα' ο Μπογχας πάλι στα "Γλωσαικά ιδιώματα
τηε Ηπείρου" δεν περιλαμβάνει σχετικό' λήμμα.
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γιατί α) το φυτό βίκος δεν είναι αυτοφυές και μια καλλιέρ
γεια του στις απρόσιτες πλαγιές της χαράδρας είναι απίθανη
και β) υπάρχει τόση ποικιλία φυτικών ειδών στη χαράδρα που,
ακόμη κι αν ευδοκιμούσε το φυτό βίκος,δέ θα μπορούσε να δώ
σει το όνομα του στη χαράδρα .
Κατά τη γνώμη μας η ετυμολογία του τοπν. πρέπει να α
ναζητηθεί αλλού. Στην περιγραφή της περιήγησης του, για βο
τανολογικούς λόγους, στη χαράδρα του Βίκου ο καθηγ. Κ. Γκανιάτσας αναφέρει: "Ο συνοδός μας ... μας εβοήθησε τόσον...
όσον και εις την διάβασιν δια μιας στενής ξύλινης και επι
κινδύνου μικράς γέφυρας επί απόκρημνων βράχων..." και παρα
κάτω: " Η μετάβασις από της μιας πλευράς της χαράδρας εις
την άλλην είναι εύκολος και περί το τέλος της ανοίξεως ακό
μη δια μέσου του αβαθούς ποταμίσκου εις πολλά μέρη αυτού
και μόνον εις μερικά σημεία δια μικρών προχείρων, ξύλινων
γεφυρών επί στενώματος των βράχων 4-10μ. πλάτους και άνωθεν
2
βαθείας κοίτης του ποταμίσκου" και ο Π. Γιαννακός: "Από ε
δώ .. . περνάς ένα γεφυράκι με σταλίκια και φθάνεις στο Βιτσ3
κό" . Ενα τέτοιο επίσης πρόχειρο γεφύρι υπήρχε επί Τουρκο
κρατίας στην Αγία Παρασκευή του Μονοδεντρίου σε μονοπάτι που
οδηγούσε από το μοναστήρι προς τη θέση "Σπιτάκια" όπου κατέ
φευγαν οι Μονοδεντρίτες σε καιρό τουρκικών επιδρομών. Ήταν
φτιαγμένο με σανίδες τις οποίες τραβούσαν αφού περνούσαν κι
έτσι έμενε αγεφύρωτο χάσμα 600 περίπου μέτρων.
Μετά απ' όλα αυτά νομίζουμε πως το τοπν. Βίκος προέρχε
ται από το αλβ. vig-u ή vik-gu
"η γέφυρα από μονόξυλο, το
ξύλινο πέρασμα, η περάστρα" . Ο Χριστοφορίδης σχετίζει το
αλβ. vik-gu με το ησυχιανό 0αβύκα·γέφυρα. Η λ. αναφέρεται
στο γλωσσάριο της Bop. Ηπείρου με τον τύπο βίγκι. "νεκροκρέ1. Βλ. Γκανιάτσα, "Βοτανικοί έρευναι επί της χαράδρας του Βίκου." HE
20 (1971) 251-275.
2. Βλ. Γκανιάτσα, ο.π. 256, 258.
3. Π. Γιαννακου*,"Η χαράδρα του Βίκου." HE 3 (1954-) 394.
4. Γκινηε 470" Χριστοφορίδης 384" Meyer, EW alb. Spr. 472.
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βάτο" . Απο τα αλβ. η λ. και στα αρομ. με τους
2
ή viga "δοκάρι"
Βιλεζα, η

τύπους vig

( st vilza* Ντρ.)

Περιοχή με παλιά καλύβα και με πολλά νερά.
Από το αλβ. vile "η έπαυλη, η κωμόπολη" την αλβ. υποκορ. κατάλ. -zë και με το οριστικό άρθρο vilëza "η μικρή
έπαυλη, το χωριουδάκι". Η συγκοπή του αλβ. ë πιθανώς στα ελ
ληνικά. Αξιοσημείωτη η διατήρηση της ουρανικής προφοράς του
αλβ. 1.
Το τοπν. είναι γνωστό στον ελλην. χώρο: Βίλι,ζα ή Β£λε3
4
ζα (στο Χρονικό του Μορέως) , Βίλιεζ,α., η (Αττική) , Βίλίζες,
ÖL
(Πελοπόνν.)" , Βίλζα, η "τοποθεσία κοντά στον οικισμό Κολλαίων" και Ράχη Βίλζα "τοποθεσία όπου πιθανό να χτίστηκε εκεί
το πρώτο σπίτι του χωριού ή του οικισμού Κολλαίων, γιατί έχει
6
απομεινάρια από γκρεμισμένο σπίτι" (Λάκκα Σούλι) . Σχετικά
7
είναι και τα τοπν. Βίλλι,α, η και Βί,λι,αντζίκι. , το (Αττ.) .
ο

Ο Λαμπρίδης επίσης αναφέρει "Ο δε εκ Ματσουκιού (τμ. Μαλακασίου) της Μονής Βίλζης ηγούμενος..." και στα Μαλακασιακά
Κάστρο Βίλζης, Βίλυζα ή Βίγλιτσα.
Πβ. ακόμη και τα αλβ. τοπν. Vilza στην περιοχή Kiri
9
και Vilëza στην περιοχή των Τιράνων .
1. Μπογιάς 2 12.
2. Papahagi 1263.
3. Στ. Δραγούμη, "Χρονικών του Μορέως τοιωνυμικά." Αθηνά 23 (1911) Μ-15'
του ίδιου, "Χρονικών του Μορέωε ιστορικά και τοπωνυμικά." Αθηνά 27
(1915) 335.
4. Σαρρη', Αττική 150' Φουρικη, Αττική 103.
5· Georgacas "McDonald
6

360.

· Μαρκο'πουλοε 252, 622.

7. Σαρρη, Αττική 150.
8. Λαμπριδου, Αγαθοεργηματα Α' 56 και Λαμπρι'δου, Μελετήματα, Μαλακασι,αηά Β' 23.
9. Seiner, Ergebnisse 99.
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Βορίλα, η - Βορίλες, ot

(st varila* Καμν. - sts vurilis' πάπ.)

Τόπος δασωμένος σήμερα που παλιότερα καλλιεργούνταν
(Καμν.)" τοποθεσία Δ

του Μεν. Παπίγκου που καλλιεργείται

και που παλιότερα ήταν αμπελότοπος

(Πάπ.).

Το τοπν. συχνό στον ελλην. χώρο με τους τύπους: Bopίλα,
1
2
η
(Πελοπ.) , Βορύλας, ο - Βορίλα, στου (Κούρεντα Ιωανν.) ,
Λόγγος του Βορίλλα , Βορίλα, Λόγγος (ΒΔ Μακεδ.) , Βορύλλες,
5
ot (χωράφια στα Πλαίσια Ιωανν.) και Φάντνα Μπορίλα (Ασπροπόταμο) .
7
0 Μέρτζιος προσπαθώντας να ετυμολογήσει το τοπν. Βορίλες το σχετίζει με το ρουμ. borrila "νότιος άνεμος" ή με τα
σλαβ. vrilja

"ψάθα από βέργες" vrluja "πηγή" ή με το αλβ.
ο

vrelë "δίνη ύδατος". 0 Βλαχόπουλος ανάγει το τοπν. από την
Καμνιά στο σλαβ. voril "ελατότοπος". Τέλος ο Χατζηγάκης ετυμολογεί το τοπν. του Ασπροποτάμου από το αρομ. λα μπουρίλι
"τα πουριά", δηλ. βρύση στα πουριά.
Η. εκφορά του τοπν. Λόγγος του Βορίλλα, Φάντνα Μπορίλα,
στου Μπορίλα

καθώς και η απόδοση του σε θέσεις όπου υπήρχαν

χωράφια μας κάνει να θεωρήσουμε το τοπν. κυριών, και να το
σχετίσουμε με το επών. Βορίλας ή Μπορίλας .
Το επών. Βορίλας ή Μπορίλας

πρέπει να αποδοθεί στο αλβ.

1. Georgacas - McDonald 116.
2. HE 11 (1962) 427.
3. Αραβαντινου, Χρονογραφία Α 81.
4. ΜΕΕ.
5. HE

28 (1979) 436.

6. Χατζηγάχη, Ασπροπο'ταμο 152.
7. Μέρτζιου, Συμβολή 198.
8. Αναστ. Βλαχοπούλου, Ιστορι-κη περι,γραφη Ανθρα«ιίτου, τέως Καμνυάε και,
Καλωτάς,

Ιωάννινα 1970 11.

9. Βλ. ΟΤΕ Αθ. καυ ΟΤΕ Θεσσ.
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HL αυτό από το ιταλ. barile .
3
Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. επών. Βαρέλας .

burile

και burli' "το βαρέλι"

Γκαμπέη, του

( st gabéi" Αιασκ.)

Περιοχή με πυκνό δάσος, όπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια
και βοσκολίβαδα.
Το τοπν. μάλλον κυριώνυμο από παρωνύμιο που έγινε επώνυ
μο *Γκαμαέ-ης κι αυτό από το αλβ. gabë-a "το σφάλμα, το λάθος//
4
5
η ανοησία <ρήμα gaboj "σφάλλω, γελιέμαι, απατώμαι" <ιταλ.
gabbare "γελιέμαι" .
Γκαμπόλη, του

(st gaból' "Φλ.)

Ονομασία περιοχήςόπου παλιότερα υπήρχαν χωράφια.
Κυριώνυμο τοπν. από το επών. Καμπόλης (ή Γκαμκόλης στη
συμπροφορά με το άρθρο). Το επών.,που συναντιέται πολλές φο7
ρές στην Αθήνα »χαρακτηρίζεται σε κυριοόνυμο τοπν. της Αττικής
ο

ως αλβανικής αρχής από τον Σαρρή , άποψη που επαναλαμβάνει ο
9
Φουρίκης ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει σχετικό προσηγορι
κό. Τόσο το επών. από την Αττική όσο κι από το Ζαγόρι προέρχε
ται από το αλβ. gabel "ο τσιγγάνος//ο πωλητής//ο γουναράς" απ'
όπου το αρβανίτικο (Σαλαμίνα) gabel "ο διάνος, ο κούρκος"
1. Χριστοφορίδης 59' Meyer, EW al±>. Spr. 54.
2. Miklosich, Rom. Elem. 5' Meyer, EW alb. Spr. 54' Meyer-Lübke,αριθμ.
1038 2.
3. Τριανταφυλλίδης 103.
4. Γκίνης 133' Χριστοφοριδης 111.
5. Γκινης 134' Χρυστοφοριδης 111.
6. Meyer, EW alb. Spr. 116.
7. OTE Αθ.
8.

Σαρρή, Α τ τ ι κ ή 1 5 5 .

9.

Φ ο υ ρ ί κ η , ATTLHTÎ

121.

10. Meyer, m alb. Spr. 116.
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Από το τελευταίο με τροπή στα ελληνικά του e> ο κοντά στο
χειλικό ο (π.χ. ρεβίθι. >ροβίθι. , peitdvt >ροπάνι. κλπ.) προήλ
θε το επών. Καμπόλης.
( sts §élbus" Τσερβ.)

Γκέλμπως, της

Ονομασία υψώματος όπου υπήρχε μεγάλο χωράφι ιδιοκτησία
της οικογένειας Γκέλμπα.Από το όνομα του ιδιοκτήτη αυτού του
χωραφιού πήρε το όνομα και όλη η περιοχή. Σύμφωνα με πληροφο
ρία των χωριανών είχαν έρθει τρεις-τέσσερις οικογένειες από
τη Β. Ήπειρο και είχαν εγκατασταθεί στο χωριό.
Το τοπν. είναι κυριών, από το ανδρών. Γκέλμπω και αυτό
από το επών. Γκέλμπας και την ανδρών, κατάλ. -ω.Το όνομα του
Ντίνου Γκέλμπα, που αναφέρεται σε κατάλογο οικογενειών από
2
3
το Τσερβάρι , πρέπει να σχετιστεί με τα αλβ. qelb-i "το πτύον" ,
4
gëlbas "βγάζω φλέμα" gelbèr "χλωρός πράσινος" λέξεις που πρέ5
πει να σχετιστούν με το λατιν. galbinus . Πβ. και το επών.
Γκέλμπεσης με την αλβ. κατάλ. -es .
Γκινίτσα, η

(st g'initsa* Καβ.-Καμν.)

Περιοχή δασωμένη με βαλανιδιές.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αλβ. gine-a "η νερουλή
7
8
λάσπη//η πλατεία" και τη σλαβικής αρχής αλβαν. κατάλ. -icë .
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. ο.
2. Πελ. Οικονομίδου, Ελαφότοπος Ζαγορίου, Αθήνα 1979, 78.
3. Γχινης 344.
4. Χριστοφορίδης 113.
5. Miklosich, Rom. Elem. 29 ' Meyer-Lübke, αριθμ. 364-6.
6. OTE Αθ.
7. Akademie e Shkencave, Fjalor 554.
8. Camaj, Wortbildung

66 .

874

Γκ,ίάνα, η

(st gäna" Καβ. )

Κάμπος με καλλιέργειες δημητριακών.
Το τοπν. από το αλβ. επίθ. gjanë(-i -a) "πλατύς" απ*
όπου και το ουδέΐ. ουσ. gjanë-të "το πλάτος, το εύρος" ,
Πβ. και το τοπν. Βρύση στη Γκ^άνα "τοποθεσία όπου υπάρ2

χει πηγή νερού" από τη Λάκκα Σούλι .
Γκι&τες, OL (sts. gätis" Καμν.)
Δάσος με βαλανιδιές και πουρνάρια.
3
Από το αλβ. επίθ. gjatë (-1 -a) "μακρύς, μακρουλός" .
, 4
„
,
Ήδη ο Αραβαντινος αναφέρει τοπν. Γϋ&,α,τοαε απο τη διοικηστι
Τεπελένης ως αλβανικής προελεύσεως και το ερμηνεύει ως "στενάμακρον". Επίσης τοπν. Γκιάτι, από τον καζά Αργυροκάστρου
6
και επών. Γιάτας (4 φορές) .
Fulvio,,
τα (sta gln'a* Βίτσ.)
Τοποθεσία της Κάτω Βίτσας με πολύ πυκνά κλαδερά, όπου
βόσκουν τα ζώα.
Κυριώνυμο τοπν. απ,ό το αλβ» βαφτιστικό και επών. Γκίνιτιε
αλβ. Gjin κατά το σχήμα: τ (ou) Γκίντι> Γκίνη> FH.ÎVL> το Γκίνι
και Γκύνια, αναλογικά προς τους πληθυντικούς χωράφια, κτήμ,αεα
κλπ.

1. Χριστοφορίδηε 125.
2. Μαρκόπουλος 253.
3. Γκίνης 147 ' Χριστοφοριδης 125.
4. Αραβαντινού, Χρονογραφία Β 369.
5. Εθνολογ-

Στατ. 11.

6. Μπίρης 354.
7. Τριανταφυλλίδης 13, 14.
8. Jochalas, Considerazioni 317.
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Γκιόκα, του

(st g'óka* Σκ.)

Τοποθεσία με κτήματα της οικογ. Γκιόκα. Το επώνυμο εξακολοθεί να υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Γκι,όκας το οποίο
προέρχεται από το αλβ. βαφτ. Γκι,όκας (=Γιώργος) .
Γκίόνία, τα (sta gönä* Ντρ.)
Τοποθεσία πολύ δασωμένη με γράβια και άλλα δέντρα.
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. είναι κυριώνυμο από το αλβ.
2
βαφτιστικό (και επώνυμο) Γκιόνης (- Γιάννης) *. Ο τύπος του
3
τοπν. κατά το σχήμα: τ(ου) Γκιονη> Γκιόνι., το> Γκιόνια, τα .
Γκόγκα, του (et góga" Καβ.)
Ονομασία θέσης όπου τα κτήματα της οικογ. Γκόγκα.
Το επών. Γκόγκας προέρχεται από το αλβ. gogë "παρωνύμιο
4
που δίνεται απο τους Αλβανούς στους Σλάβους" . Απ' αυτό προ
έρχεται και το αρομ. Gog και Gogä "παρωνύμιο που οι μουσουλ
μάνοι Αλβανοί (προπάντων της περιοχής της Σκόνδρας) δίνουν
5
στους βλάχους και στους Ορθοδόξους" . Πβ. επίσης στα αλβ.
yoyë-a "βλάχος" και voyéshë-a "βλάχα" . Το επών. Γκόγκας
καθώς και τα παράγωγα του Γκογκάκης, Γκογκάκος, Γκογκύδηε»
7
Γκόκογλου συναντιούνται πολλές φορές στην Αθήνα και Θεσσαλο
νίκη .

1. Τριανταφυλλίδης 14.
2. Τριανταφυλλίδης 14* Meyer, EH alb. Spr. 141.
3. 0 Γεωργακάς (Georgacas-McDonald 124) αποδίδει το επών. Γκυόνης
σε παρωνύμιο (από το πουλί γχιόνης) και τα τοπν. απο' την Πελοπόν
νησο (Γκιόνια, τα) στο προσηγορ. κίων-Κκ5νια (ό.π.157) όχι σωστά
κατά την γνώμη μας.
4. Meyer, EW alb. Spr. 126.
5. Papahagi 592.
6. Κ. Χριστοφορίδου, Λεξικον τηε αλβανικής γλώσσης, εν Αθη'ναις 1904,
65 και 489.
7. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ θεσσ.
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(sta góndria" Καβ.)

Γκόντρια, τα

Ονομασία δασωμένου υψώματος.
Το τοπν. από το αλβ. kodrë-a "λόφος, ύψωμα//καλλιερ
γούμενο τμήμα γης σε κατωφέρεια στους πρόποδες λόφου" (και
1
με τους τύπους koder-kodra) . Το αλβ. kodrë-a από το ρουμ.
2
codru
"δάσος" .
(sta gumstâ" Βιτσκ.)

Γχουμίστά, τα

Τοποθεσία δασωμένη με πουρνάρια και γράβους, όπου ίχνη
ποιμενικών εγκαταστάσεων.
Το τοπν. νομίζουμε ότι πρέπει να σχετιστεί με τα αλβαν.
qumësht-i "το γάλα" qumështor-i "ο γαλατάς" (πβ. και το φυ3
τό qumështore-qumështorja "ο φλόμος, το γαλατόχορτο") . Η
κατάλ. -ιστός πιθανώς αναλογικά προς τα πολυάριθμα επίθετα
σε -ιστός (< ρήμ. σε -ίζω).
Γκούρα, η (st gura" Γρεβ.-Δρ.-Καβ.-Λ.- Ντρ.-Σκ.-Τσεπ.-Φρ.)—
Γκούρες, οι

( sts guris" Τσερν.)

Τοποθεσίες με πηγές που δίνουν το όνομα τους και σε ευ
ρύτερες περιοχές με ποτιστικούς κήπους και ρέματα.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. gurrë-a "η πηγή"

4

κι

αυτό από το λατ. gula "το λαρύγγι". Η λ. ως προσηγορική
συναντιέται επίσης στα αρομ. gurä "στόμα" , στα ρουμ. gurä
"το ίδιο" κλπ. . Για τη σημασιολογική εξέλιξη της λ. βλ.
1. Papahagi 377, στο λ. codru" Γκίνης 197.
2. Eqrem Çabej, "Études d etymologie albanaise XI." Buletin 1963-64,93"
Meyer-Lübke, αριθ. 6921-2' Meyer, EW alB. Spr. 193.
3. Γκίνης 349' Χριστοφορίδης 294.
4. Γκίνης 145' Βλ. επίσης Georgacas-McDonald 305' Μαν. Τριανταφυλλίδης,
Νεοελληνική Γραμματική, Ιστορική Εισαγωγή 552' Φουρίκη, Αττική 105
που θεωρούν το τοπν. αλβαν. προελεύσεως.
5. Papahagi 603.
6. Meyer-Lübke, αριθ. 3910 οπού και τύποι της λ. στις άλλες ρομαν. γλώσσες.
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Puçcariu 132-133.
Ano το προσηγορικό και, τα αλβαν. αρχής επών. Γκοΰρας
και Γκούρης .
Γκοοράνια, τα

(sta gurân'a* Στ.)

Περιοχή με δάσος από βαλανιδιές και λίγα χωράφια που
καλλιεργούνται με καλαμπόκι.
Το τοπν, είναι δυνατόν να προέρχεται: 1) από το αλβ.
gurë-a "η πηγή" (βλ. πρηγούμενο τοπν.) ή 2) από το επίσης
2
αλβ. gur-i "πέτρα, βράχος" και την μεγεθυντική αλβ. κατάλ.
3
ân(e), nje (<λατ. -aneus) . 3) Πιθανή είναι επίσης η προέ4
λευση του τοπν. από το επών. Γκουράνης , το οποίο σχηματίζε
ται με την παραπάνω αλβ. κατάλ. ~ân(ë),κατάλ. με την οποία
σχηματίζονται και ονόματα προσώπων .
Γκοϋρτζίες, ot

(sts gurdäis" Ντρ.)

Ονομασία θέσης με χωράφια και τρεχούμενα νερά από πηγές
που βρίσκονται πιο πάνω.
Το τοπν. απο το αλβ. gurjrë-a "η πηγή" (βλ. σχετικό τοπν.)
και την αλβ. υποκοριστική κατάλ. -ëza>gurrëza>gurrza και
(gvircHis) με ανομοιωτική τροπή του εξακολουθητ. z σε στιγμι
αίο dé.
Το τοπν. συναντιέται επίσης στην Πελοπόννησο με τους τύ
πους Γκούριζα, η και Γκούρζα, η "η μικρή πηγή που βγαίνει από ένα βράχο" , στην Αττική (Πάρνηθα, Σταμάτα, Ελευσίνα) ,

' 1. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
2. Meyer, EW alb. Spr. 135.
3. Camaj, Wortbildung 128.
Η. ΟΤΕ Αθ.
5. Camaj, Wortbildung 128'για την κατάλ. Βλ. επίσης «αι Georgakas, Bei
träge II

416 και σημ. 2.

6. Georgacas-McDonald 306.
7. Φουρίχη, Αττική 105,

.
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στο Πωγώνι (Δρυμαδες) με τον τύπο Γπούρζα "χωράφια και κή1
2
κοι"
και Γκούριζ,α "πηγή'1 από τη Λάκκα Σούλι .
Γκρι.μπάλα, η

(st gribâla* Αρτσ.)

Ψηλό βουνό στην βόρεια πλαγιά του οποίου βρίσκεται το
χωριό Αρτσίστα. Δασωμένο με πουρνάρια στην πλευρά πάνω από
το χωριό, γυμνό και πετρώδες στις άλλες του πλαγιές.
Το τοπν., που είναι γνωστό από τις πολεμικές επιχειρή
σεις του '40 με τον τύπο Γκραμπάλα προφέρεται τόσο στην Αρ
τσίστα όσο και στα γύρο χωριά ως gribâla. Γι' αυτό πιστεύω
πως πρέπει να συναφθεί με το αλβ. gribë-a "λανάρι//τσουγκράνα, γραβάλα// είδος διχτιού" (ιδιαίτερα με τη β' σημασία)
4
και την επίσης αλβ. καταλ. -all και όχι με το Ηπειρώτ. γραβαλα "η τσουγκράνα του κηπουρού"5 . Τόσο η ελληνική όσο και
η αλβ. λέξη από το σλαβ. grava (σερβ. grebalo). Ας σημειωθεί
η διατήρηση του γένους της αλβ. προσηγ. λέξης. Ο τύπος του
τοπν. Γκραμπάλα με αφομοίωση του i-a σε a-a (οπισθοχωρητικά).
Πβ. και τα τοπν. Γραμπάλα, Γραμπαλίτσα από την Πελοπόν
νησο τα οποία θα πρέπει να σχετιστούν με το προσηγ. γραβάλα
7
και όχι με το κοινό NE οραμπάλα .
Γκρίλες, Ö L

(sts grills"Βίτσ.)

Τοποθεσία στη θέση Βαρκό στα σύνορα των χωριών Βίτσα
και Πάνω Σουδενά.
1. Παπαχαρίση, Πωγώνυ 37.
2. Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία της Λάκχας Σουλίου." HE 25 (1976) 199.
3. Akademia e Shkencave, Fjalor 573" Γκίνης 142.
4. Camaj, Wortbildung 116.
5. Μτιόγηας 1 104, στο λ. γραβα.
6. Geprgacas-McDonald 128, 133.
7. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
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Το τοπν. από το αλβ. grill-i "ο λίσβας, η μαλακόπεΐρα//
άγονη γη"' η λ. συνηθίζεται, στα αλβ. επίσης ως επών. ή επίθ.
με την β' σημασία .
Γκρεμίνα, η ( st grimina" Στ.)
Ονομασία του μεγαλύτερου γκρεμού της περιοχής.
Το τοπν. από το αλβ. θηλ. ουσ. greminë-a "ο γκρεμός,
2
το βάραθρο" κι αυτό από το ελλ. γκρεμός και την αλβ. κατάλ.
3
-ine που χρησιμοποιείται, για το σχηματισμό τοπν. . Ίσως με
το παραπάνω αλβ. θα πρέπει να σχετιστούν το αρομ. cremine
4
"το στουρνάρι" και το βουλγ. kreminj "το χαλίκι" .
5
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στην Πελοπόννησο (Τριφυλία) .
Γκρόπα, η ( st grópa' Δρ.)-Γκρόπες, οι (sts
Ν τ ρ . •)

grópis"

Καβ. -

'

Ονομασία υψώματος στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένα κοί
λωμα (Δρ.)'δασώδης έκταση με κοιλώματα (Καβ.)"τοποθεσία με χω
ράφια που ήταν ιδιοκτησία κάποιου Γκρόπα (Ντρ.).
Το τοπν. από το αλβ. gropë-a "ο λάκκος, το κοίλωμα, η
γούβα" κ ι αυτό από τα σ λ α β . grobfti " τ ά φ ο ς " (βουλγ. g r o b , o 8 p ß o K p .
7

ο

g r ô b κ λ π . ) . Η λ. σ υ ν α ν τ ι έ τ α ι ε π ί σ η ς στα αρομ. g r o a p ä " γ ο ύ β α ,
λ ά κ κ ο ς " , α π ' όπου κ α ι g r u p i ç t e a " τ ό π ο ς με πολλούς λ ά κ κ ο υ ς , κ ο ι -

1. Akademia e Shkencave, Fjalor 574' Γχίνηε 14-2' Χριστοφορίδης 119.
2. Γκίνης 141.
3. Eq. Çabej , "Rumänisch-albanische Lehnbeziehungen." Revue International
des études Balkanique, τόμ. 1-2 (1936) 173.
4. Papahagi 385.
5. Georgacas-McDonald 125, 304.
5. Γχίνης 143.
7. Meyer, EW alb. Spr. 131' Berneker 353' Vasmer, REW I 309.
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μητήρι" , στα ρουμ. groapa "λάκκος, τάφος" και στην περιοχή
2
της Κόνιτσας με τον τύπο γρόπα, η "η λακκιά, ο λάκκος" . Μο
λονότι η σλαβική είναι η "μητέρα" γλώσσα που έδωσε τα παρα
πάνω προσηγορικά στις άλλες βαλκανικές γλώσσες η φωνητική του
τοπν. πλησιάζει περισσότερο προς το αλβανικό προσηγορικό. Το
τοπν. από το χωριό Ντρεστενίκο είναι κυριών,* από το επών»
3
Γκρόπας (<αλβ. gropë-a). Ο πληθυντικός αναλογικά προς τα
πολλά χωράφια της περιοχής.
Το τοπν. συναντιέται και σε άλλα μέρη της Ηπείρου και
5
!
5
στην Αττική . Πβ. επίσης τα τοπν. Γκρούπες και Γκρόπεζα (Αττ.)
και το κατωιταλ. επών. Groppa το οποίο θεωρείται αλβανικό .
Γκρούμερο, το ( stu grumiru * Καλ. -Μπάγ . -Νεγ . -Τσεπ. )-Γκρουμόρια,
ΐά_(sta

grumoryh'

Taepv.-

Μακρ.)

Δασωμένη μακρουλή ράχη που εκτείνεται από το χωριό Μπά
γ ια μέχρι τα χωριά Τσεπέλοβο και Νεγάδες. Σήμερα καλύπτεται
από δάσος. Αλλοτε υπήρχαν εκεί αμπέλια και χωράφια(Μπάγ.-Νεγ.
Τσεπ.)' τα τοπν. των άλλων χωριών (Καλ.-Τσερν.-Μακρ.) είναι
χωραφότοποι όπου καλλιεργούνται δημητριακά.
Τα τοπν. πρέπει να σχετιστούν με τα αλβ. grunjëra "τα
σιτηρά, τα σιτάρια" και grunóre-grunórja "χωράφι που ήταν
7
σπαρμένο με σιτάρι, καλαμιές" με τροπή του n> m είτε στα

1. Papahagi 598, 600.
2. Μπο'γκαε 2 214.
3. ΟΤΕ Αθ.
4. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 437.
5. Σαρρη, Αττική 3 39.
6. Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 133.
7. Γκίνης 143' Χριστοφορίδηε 120.
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ελληνικά από αναλογία προς τη λ. μέρος είτε μέσα από τα
1
αρομ. όπου εμφανίζεται, η τροπή n>m . Τα παραπάνω αλβ. προση2
γορικά από το λατ. granimi "ο κόκκος του σίτου" .
Γράψη, η Βρύση ( st vris yra^ß'

Boß.)

Ονομασία βρύσης, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. *Γράψης, που σήμερα δε σώζεται στο χωριό, κι αυτό από το εθνικό
3
Γράψης < τοπν. Γρανίτη αφού είναι γνωστό ότι οι Αλβανοί σχη
ματίζουν εθνικά χωρίς καταλήξεις, όπως π.χ. Σούλης (εθνικό
και επών.)< Σούλι,, Γκούρας (εθν. και επών.)< Γκούρα κλπ. .
5
Το τοπν. Γράψη μάλλον, από το αλβ. grapcè "πριόνιοι" με τρο
πή του gr σε yr στην ελληνική γλώσσα, αναλογικά προς τα γρά
φω, γράμμα κλπ.
Γρίντια, τα (sta γιτίαγοί* Καβ.)
Σήμερα χορτολίβαδα, εκεί όπου παλιότερα ήταν αμπελότοπος.
Το τοπν. από το αλβ. grindje-grindja "η γκρίνια" . Η αλ
λαγή του γένους στα ελληνικά αναλογικά προς το αμπέλια.
Αρούγια, του ( st ôruya* Boß.)
Ιδιοκτησία της οικογ. Δρούγια. Το επών. εξακολουθεί και
σήμερα να υπάρχει στο χωριό.
Το επών. Δρούγιας από το αλβ. dru και ιδιαίτερα από τον

1. Κατσα'νηε 102.
2. Meyer, EW a l b . Spr. 133, λ. grur
3. Εθνολογ. Στατ. 6, 10.
Η. Τριανταφυλλίδης 34-35.
5. Akademia e Shkencave, F j a l o r
6. rxu'vTis 142.

570.
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οριστικό τύπο druja "το ξύλο, το δέντρο, το παλούκι, το
καυσόξυλο" με τροπή του d>6 (λόγιος εξελληνισμός). Η
~
2
συσχέτιση του έπων. με το αρομ, druga "η ρόκα" παρουσιά
ζει φωνητικές δυσκολίες, ιδιαίτερα για την τροπή g> γ'.
Ζάμτιιακας, ο ή Ζαμπιάκια, τα (stu zâbγaka sta zabγäkà'
Αρτσ.)
Περιοχή ΒΔ του χωριού, όπου παλιότερα υπήρχαν αμπέλια.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ζά3
μπιακας που είναι γνωστό χωριό (πβ. και επών. Ζάβιακας
με λόγιο εξελληνισμό) κι αυτό από το αλβ. zhabiak-u "ο φρύ4
νος, η μπρασκα" . Το τελευταίο από το σλαβ. zab&jakï. "τόπος
5
με βατράχια" <σλαβ. zaba "ο βάτραχος" (βουλγ. zaba, σερβοκρ.
6
7
zàba, σλοβ. zaba κλπ. ) και την σλαβ. κατάλ. -jakï> . Πβ. εQ

πίσης και τοπν. Zhabjaku στην Αλβανία .
Ζάπη, του

(st zap * Τζ.)

Ονομασία χωραφιών που ανήκαν στην οικογ. Ζάπη.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ζάπης
g
(και Ζιάπας ) .
Το επών. θα μπορούσε να σχετιστεί με το Ηπειρωτ. αζάπης

1. Γκίνης 98 * Χριστοψορίδης 87' Meyer, ËW all). Spr. 75.
2. Papahagi 502.
3. OTE Αθ.
4. Γκίνης 493' Miklosich, Slav. Elem. 37' Stadtmüller, Forschungen 146.
5. Popovic 165.
6. Miklosich 405'Vasiner, REW I 407.
7. Miklosich, Starambildungslehre
8. S e i n e r , Ergebnisse

244.

100' S e l i s c e v IX, 238, 302.

9. Σύμφωνα με τον Μπο'γχα (2 21) το επών. Ζιάπας προε'ρχεται από κάποια
αλ3. λ. που ε'χει τη σημασία " φ λ ο ι ό ς " , γ ι α τ ί οι προ'γονοι του ευεργε'τη,
που η'ταν ε μ π ε ι ρ ι κ ο ί γ ι α τ ρ ο ί , χρησιμοποιούσαν τους φλοιούς των φυτών
γ ι α θεραπευτικούς σκοπούς.

"ο ασύδοτος" (<τουρκ. azap "δούλος της αυλής//νεαρό παλι
κάρι σε ικανή ηλικία για υπηρεσία" ) απ' όπου επών. Αζάπης
4
ή με το κοινό NE ζάπι (<τουρκ. zaptx) , αλλά αυτό εμποδίζε- ·
ται από φωνητικούς λόγους (αποβολή του a- στην α' περίπτωση,
η έλλειψη ουρανικού & και στις δύο περιπτώσεις). Πβ. επίσης
και τα επών. Ζάπ(π)ης και Ζαπ(π)ίδης από την Αθήνα .
Γι' αυτό προτείνουμε την ετυμολόγηση του έπων. από το
αλβ. zhapë-a "ο φλοιός, η φλούδα, το δέρμα" (<σερβ. zavka ) .
Ζερβόι, το

ή

Ζερβόια, τα ( stu zirvol - sta zirvóìa' Ντρ.)

Τοποθεσία με αμπέλια.
Κυριώνυμο τοπν. από το ελληνικής αρχής επών. Ζερβός
(<ζερβός ) και την κατάλ. - j , όπως αυτή συναντιέται σε ελλη
νικά τοπν. της Αττικής στο στόμα των αλβανο(ρώνων : Kamatoró-j
(Καματερό), Ropó-j (Ωρωπός), Stavranó-j ( Σταυρανός),
Therikó-j (Θερικός-βορικός) κλπ. και στην Πελοπόννησο-.Galój,
Guritój κλπ.
Ζούκα, του

(st 2uka* Ντρ.)

Χωράφι, ιδιοκτησία κάποιου Ζούπα* το επών. δεν υπάρχει

1 . Μπογκας 2 6 .
2. Heuser-Çevket

52.

3 . Τρι,ανταψυλλύδης 6 7 .
4. Ανδριώτη, Ετυμ. Λ ε ξ . ,

στη

λ.

5 . ΟΤΕ, Αθ.
6.

Γκίνης 4 9 3 .

7 . H e y e r , EH a L b . S p i · .

488.

8. Τρκχνταφυλλυδης 5 3 .
9 . Χρ. Ϊ Ι έ τ ρ ο υ - Μ ε σ ο γ ε ύ τ ο υ , " Ε λ λ η ν ι ^ α ί λ έ ξ ε υ ς ε ν τω ι δ ι ώ μ α τ ι των αλβανοφώνων
τ η ς Α τ τ ι χ η * ς . " Αφυερωμα ε ι ς Κ. Αμαντον 2 5 1 .
10.

Georgacas-McDonald 124,

307.
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σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το ετιών. Ζ,ούκας.Το επών. προέρχεται
από το αλβ. 2ukë (και zhugë-a) "ο σχίνος, το σπάρτο"

κι

αυτό από το σλαβ. iukn (σεβ. &uk, £uka) "ο σχίνος" .
3
0 Malingoudis ετυμολογωντας το τοπν. Ζούκοβο από την
Πελοπόννησο το ανάγει στο σλαβ. £ukï>
νο]χα

"κάνθαρος" (>κύριο ό-

2ukï> + κτητ. κατάλ. -ovo) και παραθέτει πολυάριθμα

ονόματα προσώπων και τοπν. arto το σλαβόορωνο χώρο. Ωστόσο/
νομίζουμε, ότι δε θα μπορούσε να αποκλειστεί η απόδοση

.τους

στο σλαβ. £ukü "ο σχίνος".
Ως προς το ζαγορήσιο τοπωνύμιο, προτιμούμε την ετυμολόγησή του από το σλαβ. δάνειο της αλβανικής (και όχι από τα
δύο σλαβικά προσηγορικά), επειδή η περιοχή τόσο στα τοπν.
όσο και στα επών. παρουσιάζει έντονη αλβανική επίδραση.
Καλέντζη, του

( st kaléndz* Μπάγ.)

Ωραιότατη θολοσκέπαστηβρύση μέσα στο χωριό που έγινε
με δαπάνη κάποιου Καλέντζη.
4
Ο Vasmer αναφέρει τα τοπν.

Καλέντσι (Ιωάνν., Βόνιτσα),

Καλέντζι (Ζάκυνθος,Εύβ., Αττ., Αχαΐα) Καλέτζη (Χαλκιδ.) και τα
σχετίζει με τα: παλαιοσλαβ. kalBck ή το υποκορ. kalen&cb
<kal"&

5
"πηλός", ερμηνεία την οποία απορρίπτει ο Malingoudis .

Η ύπαρξη του τοπν. σε περιοχές,

με ανύπαρκτη τη σλαβ.

επίδραση (Ζάκυνθος, Εύβοια) μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε το
τοπν. κυριών, από το αρβανίτικο επών. Καλέντζης , επών. που

1. Meyer, F.W aUt>. Spr. 489' Χριστοφορίδης 396' Miklosich, Slav. Eiern.38.
2. Miklosich. 413.
9. Malingoudis, Studien

123.

4. Vasmer 36, 7 1 , 80, 111, 122, 134,

205.

5. Malingoudis, Studien 51, στο λ. Kai- .
6. Georgacas -McDonald 142' Βαγια««>ίου, Σχεδίασμα 1962 346.

- 885 -

στα αρβανίτικα θεωρείται επαγγελματικό (σημαίνει "γανωτζής" )
αντίστοιχο και ταυτόσημο του τουρκικής αρχής ελλην. έπων.
Καλατζής·
Καλίβζα, η

( zd galivza" Ντρ.)

Τοποθεσία με αμπέλια και υποστατικά.
Από το αλβ. kal'ive "η καλύβα" <ΝΕ καλύβα (συναντιέται
2
επίσης με τους τύπους kol'übe, koïùbe, korube) και την αλβ.
3
υποκορ. κατάλ. -zë. Η λ. ως προσηγορ. και στα αρομ. cälivä .
4
Ως τοπν. γνωστή η λ. στην Αττική Καλύβεζα και στην Πε5
'
6
λοπόννησο Καλύβιζα και kaljivaza, kaljiviza .
Καμποκούκια, τα

( sta kambukukä* Αρτσ.)

Χωραφότοπος προς τη θέση Λίμνη, όπου καλλιεργούσαν σι
τάρι, καλαμπόκι κλπ.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αλβ. këmbëkuge-këmbëkuqja
7
"το κουρκούτι" με παρετυμολογική επίδραση της λ. κάμπος. Η
ονομασία του τόπου πιθανώς από το υγρό και λασπώδες έδαφος. Από
το αλβ. προσηγ. προέρχονται και τα ελλην. κουμπουκούκϋα, τα
ο

"είδος άρτου εξ αραβοσίτου" , κραμποκούκι, το "η μπομπότα που
ψήνεται στην ανθρακιά"9 , όπως και το αρομ. cîmbacuke "ψωμί

1. Μΐίρηε 194-.
2. Meyer, EW alb. Spr. 170.
3. Papahagi 331.
4·. Φ ο υ ρ ί χ η , ATTLMTÎ 1 0 9 - 1 1 0 .

5. Ηλιοπούλου, Ηλεία 177.
6. Georgacas-McDonald 309.
7. DKLVnS 190.
8. Μπόγκα5;2 190, στο λ.'φωμυάτυκο.
9. Παπατρέχα, Ξηρόμερο 286.
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ατχό καλαμποκίσιο αλεύρι" .
Πβ. καϋ τα τοπν. Κουμπουκούκια, χα και Κεμπεκούκια, τα
arco την Ηλεία .
Καπέλα, η (zd gapéla" Καβ.)
Ονομασία μικρού στρογγυλού λόφου, όπου, σύμφωνα με την
παράδοση, υπήρχε παλιά εκκλησία.
3
Ο Θωμόπουλος κάνοντας λόγο για το ίδιο τοπν. (Κέως)το
χαρακτηρίζει ως φραγκικό. Το ζαγορήσιο όμως τοπν. πρέπει να
αποδοθεί στο αλβ. kapelë "παρεκκλήσι" <ιταλ. cappella "παρεκ4
κλησι <λατ. cappella "μικρό πανωφόρι// τόπος φύλαξης πανωφο
ριών στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ " απ' όπου
5
και η σημασία της ιταλ. λέξης .
Η λ. και στα ελλην. καππέλλα με τη σημασία "η άνευ οιασ
δήποτε οργανικής συνοδείας εκτέλεσις πολυφωνικής συνθέσεως"
και στα αρομ. capelä "καπέλο" που πρέπει να αποδοθεί στο λατ.
7
cappellus και οχι στο ιταλ. cappella .
Κατσαμάγκη, του

(st katéamâg' Ίΐέτρ.)

Ονομασία συνοικισμού από το επών. κάποιου Κατσαμάγκη
που κατάγονταν από το γειτονικό χωριό Χρυσοβίτσα και είχε
εκεί τα κτήματα του.
1. Papahagi 359.
2. Ηλιόπουλου Κ., "το τοπωνυμίΜο'ν της Ηλείας." Αθηνά 52 (1948) 177.
3. Θωμοπούλου, Κε'ως 17, 59.
4. Meyer, EW alb. Spr. 175.
5. Meyer-Lübke, αριθμ. 164-4-.
6. Δημητράκου, Λεξ. , στη λ.
7. Papahagi 313.

- 887 -

Το επών. Κατσαμάγκης
τσαμάκας, Κατσαμάκης)
2
η πολέντα"

Κατσαμάγκας, Κατσαμάγκος, Κα-

(MCXL

από το αλβ. kaçamak
"το κουρκούτι,
ο
~ 3

απ' όπου αρομ. caóimac και caéiumac "το ίδιο"

τουρκ. kaçamak

"εκφεύγω// είδος πολέντας"

ι

και σερβ., βουλγ.

kaëamak "χυλός από καλαμποκίσιο αλεύρι" . Πβ. και τα ταυτόσήμα ελλην. επών. Κουρκούτας και Κουρκούτης .
Κατσαμάγκια, τα (sta katàamâg'a * Καβ.)
Ονομασία δάσους με γρέκια όπου είχε τα μαντριά του κάποιος Κατσαμάγκης.
Από το επών. Κατσαμάγκης

(βλ. προηγ. τοπν.) κατά το

σχήμα:τ(ου) Κατσαμάγκ(η)> Κατσαμάγκ(L), το >

Κατσαμάγκα,τα

κατά το: μαντριά.
Κατσούλη, του

( st katâùl' * ΝεΥ . )

Τοποθεσία ΝΑ του χωριού με χωράφια και μεγάλα δέντρα
ιδιοκτησία της οικογ, Κατσούλη.
Το επών. Κατσούλης από το αλβ^βςχιΐ-χ
"το λθ(ρίο, το
7
8
λειρί//ο σκούφος" . Πβ. επίσης το ελλ. κατσοΰλα, η "σκούφια"
9

\J

(πβ. και επών. Κατσούλας) , αρομ. cäöxulä
"σκούφος//πρόσωπο,
άτομο// χωρίς φροντίδα" , ρουμ. cäciula "κουκούλα", όλα από

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Τριανταφυλλίδης 77" Γκίνηε 178' Meyer, EW alb. Spr. 182.
3. Papahagi 324.
M·. Steuerwald 4-65.
5. Meyer, ό.π.
6. ΟΤΕ Αθ.
7. Γκίνης 178.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
9. ΟΤΕ Αθ.
10. Papahagi 324.
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το λατ. casula

(και casubla) "σπιτάκι//παλτό με κουκούλα" .

Κόγια., του (st kóv'a " Βίτσ.-Λεσν.-Τσερβ. )
Τοποθεσία στα Λιβαδάκια, όπου ιδιοκτησία της οικογ. Κό
για (Βίτσ.)" στενό πέρασμα που πήρε το όνομα του Κόγια άγνω
στο από ποια αιτία (Τσερβ.).
2
Το έπων. Κόγι,ας από το αλβ. koje
"η κόρα του ψωμιού"
3
(και αλβ. p. koj "ταΐζω, ψωμίζω" ) , που πρέπει να σχετιστεί
4
με το ιταλ. cuòio (και cólo) "δέρμα, φλούδα" <λατ. corium
5
"δέρμα, σκύτος, φλοιός" .
Η λ. ως επών. και στη Σαλαμίνα με τους τύπους Κόγιας και
Κογι,άνοι.

και ως τοπν. Φάντ'να Κόϋα (Ασπροπόταμο) , Κόγια,
8
9
του (Μεσσηνία) και σπηλιά του Κόγια (Ιθάκη) .

Κόη, του

(st kói* Πάπ.)

Περιοχή ΝΔ

του Μικρού Παπίγκου, όπου ο Κόης έβοσκε τα

ζώα του.
Το επών. Κόης

από το αλβ. p. koj "ψωμίζω, ταΐζω"
12
(Πβ. τα πολυάριθμα ελλ. επών. από ρήματα ) .
Κόπριζες, οι

( sts kóprizis' Καβ.)

Ονομασία καλλιεργήσιμης έκτασης με καρυδιές και νερό.

1. Meyer-Lübke, αριθμ. 1752.
2. Gamaj, Wortbildung 108, 139.
3. Γκίνης 197.
4. Battisti-Alessio 1191.
5. Meyer-Lübke, αριθμ.2233.
6. Φουρίκη, Αττική

160, σημ. 2.

7. Χατζηγάκη, Ασπροπόταμο 151.
8. Georgacas-McDonald 158.
9. Μουσούρη, Τοπωνυμικον Ιθάκης 49.
10. Το επών. 29 φορές στον ΟΤΕ. Αθ.
11. Γκίνης 197' Χριστοφορίδης 161.
12. Ανδριώτη, Συμβολή 394 κεξ .
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Το τοπν. από το αλβ. kopër-i
"το μάραθο"
και την
2
αλβ. υποκορ. κατάλ. -za
. Τα υποκοριστικά αυτά στην αλβ. '
έχουν χάσει πολλές φορές την υποκορ. σημασία τους: π.χ.
vezë
κλπ.

3

"αυγό" (<ve "το ίδιο"), dorëzë "χερούλι" (<dorë "χέρι")

. Το αλβ. προσηγ. από το σλαβ. kopri. "το άνηθο", σερβ.
4
kopar, βουλγ.κοπϊ>ρ κλπ. .
Κότη, του

( st kot" Δόλ. )

Ενν. η βρύση.
Το επών. Κότης από το αλβ. kotë ή kot "μαυρίλα, η νύχτα
//μάταιος, ανώφελος" (με τη β' σημασία και ως επίρρημα)

απ'

όπου το αρομ. επίpp. cot "μάταια" .
Εδώ πρέπει να καταλεχτεί και το ανδρών. Κώτινα και Χον7
τροκώτινα , το οποίο αποδίδεται στο βαφτ. Κώστας.
Κοτσα,νάοες, οι

( sts kutèanâôis" Σκ.)

Ονομασία περιοχής προς το Γυψτόκαμπο με καλαμποχώραφα.
Q

Το τοπν. αναφέρεται από τον Λαμπρίδη

ως "Κοτσι,νάδες

(στέλεχος λάχανου)" και ως ονομασία ενός συνοικισμού, ενώ σε
παλιότερο έγγραφο, δηλ. σε κατάστιχο του μοναστηριού του Α
Ι.

Γ*ίνηε 205' ΧίΗ,στοφορόδης 162.

2.

Η υποκορ. κατάλ.-zë με την προσθήκη του οριστ. άρθρου .
-a

παίρνει τη μορφή -za και με την πρόταξη του τελευταίου θεματι

κού φωνήεντος των λε'ξεων εμφανίζει τις παραλλαγε'ς: -eza, -aza, -iza
κλπ. (Camaj, Lehrbuch 57' Φουρίκη, Τΐρέβεζα 288).
3. Το ίδιο συμβαίνει και στα ελληνικά, ο'που π.χ. τα υποκορ. ταιδυ, μου
στάκι κλπ. παίρνουν και άλλες υποκρ. καταλ. και γίνονται παυδάκυ,
μουσταχάχι κλπ.
Η. Meyer, EW alb. Spr. 198' Miklosich 129' Βουλγαροελλ. Λεξ. 477.
5. Γκίνηε 207' Meyer, EW alb. Spr. 202.
6. Papahagi 383.
7. Τριανταφυλλίδης 19.
8. Λαμπρίδου, Αγαθοεργήματα 87.
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γ ίου Νικολάου, του 1736 αναφέρε ταυ ο "Μύλος e ι. ς τους κοτζι,α.ναται,ς „1.
Θεωρούμε ότι το σημερινό τοπν. προέρχεται από τον παλιό
τερο τύπο του Κοτσινάτες με τροπή του t της κατάλ. σε 6 ανα
λογικά προς τους ελλην. σχηματισμούς τοπν. (από οικογεν. ονό
ματα) με την κατάλ. -άοες, κατάλ. με την οποία δηλώθηκαν αρ
χικά τα μέλη μιας οικογένειας και έπειτα ο τόπος όπου αυτά
2
διαμένουν . Το τοπν. Κοτσιανάτες πρέπει να αποδοθεί στο αλβ.
εθνικό *koçanat το οποίο προέρχεται από το τοπν. Koçanaj
(πβ. και τα ελλην. τοπν. Κοτσάνι,ον από την Τριφυλία και Ανω
και Κάτω Κοτσανόπουλον από την Πρέβεζα) και την αλβ. κατάλ.
εθνικών -at ( πβ. Kolonjat< Kolonia, Lataniat< Latani κλπ. ) .
To αλβ. τοπν. Koçanaj από το αλβ. προσηγ. kotéan "το ανώτερο
φαγώσιμο μέρος της κοφυφής του λάχανου" .
Κότσιας, ο Αάκκο

( stu lâku kótjSas" Σκ.)

Ονομασία λαγκαδιού.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κότσιας, το οποίο κατά
7
τον Ανδριώτη προέρχεται από τον πληθ. κότσια του κοινού NE
κότσι, "ο αστράγαλος του ποδιού// είδος παιγνιδιού" (<κόττ-ιον,
ο

υποκορ. του αρχ. κόττος "ο πετεινός//είδος ίππου" ). Το συν
τακτικό σχήμα όμως του περιφραστικού τοπν. από το Ζαγόρι δεν
1. Γ. Παϊσίου, "Το κατάστιχον της ιεράς μονής Αγιου Νικολάου Σκαμνελίου ."
HE 3 (1954) 477.
2. Κ. Αμάντου, "Τοπωνυμικά σύμμεικτα." Αθηνά 22 (1910) 190-191.
3. Seiner, Ergebnisse 93.
4. Αεξ. ΔΚΟΕ

231.

5. Φουρικη, Αττική 171.
6. Meyer, EW alb. Spr. 203.
7. Αντυχάρισμα 175.
8. Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στη λ .'LSj, στη
στη λ.

λ.κόττος * Δημητράκου, Αεξ.,
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είναι ελληνικό, αλλά αλβανικό . Γι' αυτό νομίζω πως το επών.
Κότσιας πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. kots "κρανίο, το πίσω
2
μέρος του κεφαλιού" . Το κοινό NE κότσι, δε νομίζω ότι προέρ
χεται από το ελλ. κόττος, αλλά πρέπει να σχετιστεί η" με το
αλβ. kots ή με το τουρκ. koç "το κριάρι//ο δυνατός, ο θαρρα3
λεος" απ' όπου και το αλβανικό.
Η λ. ως προσηγορ. και στα αρομ. coòiu "αστράγαλος" <ελλ.
4
κότσι. .
Κούζαινας, της

( sts kuzinas" Καμν.)

Ενν. η ράχη. Άγνωστη η αιτία που συντέλεσε στην ονομασία
τους υψώματος.
Το τοπν. κυριών, από το ανδρών. Κούζοανα <επών. Κούζης
ή Κούζας + ανδρών, κατάλ. -άχνα. Τα, επών. Κούζης και Κούζας
από το αλβ. kuze "μεγάλο και ρηχό ταψί με γυρισμένα χείλη" .
Εδώ πρέπει ίσως να καταλεχθεί και το επών. Κοοζέλης (<επών.
Κούζπς Λ Κούζας + υποκορ. κατάλ. -έλης το οποίο είναι δυνατό
να προέρχεται και από το τουρκ. güzel "ωραίος" και που εσφαλμένα, κατά τη γνώμη μας, αποδίδεται στο επιθ. κουζοολός 7.
Πβ. και το τοπν. Ctizzena "οδός του Condofuri= η σύζυγος
Q

του Cuzzo"

από την Καλαβρία.

Κουκουβάκου, του (st kukuvâk' Νεγ.)
Ενν. το χωράφι, από ιδιοκτησία της οικογ. Κουκουβάκου.
1. Georgacas-McDonald 35.
2. Meyer, EW alb. Spr. 202.
3. Steuerwald 541.
4. Papahagi 376.
5. OTE Αθ.
6. Akademia e Shkencave, Fjalor
7. Τριανταφυλλίδης 55.
8. Rohlfs, Diz. TO

Cal.93.

931' Χριστοφορίδηε 175.
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Το επών. Κουκουβάκος από το αλβ. kukuvajkë-a
"η κου1
2
κουβαγια" . Πβ. και τα προσηγ. : βουλγ. KyKyMEBKa , ρουμ.
3
„„4
cucuvea και τα αρομ. cucuvaie και cucuveaua .
Κουρκουλάτες, ot
( sts kurkulätis* Φλ.)
Ονομασία υφώματος.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κοΰρκουλας

5

και την αλβ.

κατάλ. -ati με την οποία σχηματίζονται όχι μόνο εθνικά, αλλά
και ονόματα που δηλώνουν το γένος, την οικογένεια στην οποία
ανήκει κάποιος . Το επών. Κούρκουλας κατά τον Τριανταφυλλίδη
από το προσηγ. κούρκουλας που σε ορισμένες συνθηματικές γλώσ
σες δηλώνει τον παπά, λ. που πρέπει να θεωρηθεί συγγενική με
το προσηγορικό *κουρκούλα, μεγεθυντ. του Ηπειρο^τ. κουρκούλ',
3
9
το "το λιθάρι, η πέτρα"
(βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Λ.) .

1. Γκίνης 215' Meyer, EW a l b . Spr.

213.

2. Βουλγαροελλ. Λεξ. 494.
3. Κοτολούλης 151.
4. Papahagi 394.
5. ΟΤΕ Αθ.
6. Φουρίκη, Αττική 171' πβ. και Αμάντου, Γλωσσ. Μελ. 58, σημ. 1, όπου
επών. από την Ήπειρο σε -άτες.
7. Τριανταφυλλίδης 62.
8. Μπόγκας 1 194.
9. Η φωνητική του τοπν. ( με 1
εθνικό (Κουκούλι + -ati
είχαμε τοπν. kukuïâtis

) δεν επιτρε'πει την παράγωγη του από

), ούτε από επών. Κουκούλης, αφού τότε θα
(=Κουκουλιάτες). Για τον ίδιο λόγο δε μας ε

πιτρέπεται η ετυμολόγηση του από το αρομ.euculéat
(Papahagi 393).

"ο με κουκούλα"
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Κούστα Σιδερή, του

(st kusta siôeri' Τσεπ.)

Ονομασία υψώματος.
Το περιφραστικό τοπν. από το βουλγ.ΚΜήα

"το σπίτι, η

καλύβα" (βλ. και τοπν. Κούστα, η-Ξ.Σ.) και το επών. Σίδερηε
ν
2
(και Stôépnc) , απ' όπου και τοπν. Σίδερι στους Φιλιάτες .Το
επών. Σίδερης από το βαφτ. Σίδερης κι αυτό κατά τον Μπούτουρα
από το Τ'σΐδώρος είτε με αποβολή του i στη συμπροφορά με το
άρθρο ο

και τροπή του ο > e κοντά στο υγρό είτε από παρετυ

μολογία npoç

τη λ. σίδερο.

Μολονότι το τοπν. προέρχεται από βουλγ. προσηγορικό και
ελλην. κύριο όνομα, το κατατάσσω στα Ξ.Αλ. αφού το συντακτικό
του σχήμα εμφανίζει αλβαν. προέλευση (πβ. τα τοπν. του Λίμ··
Μπέη, του Λίμι,-Φατούρους, "το αλώνι του Μπέη, Φατούρου" του
Μάλι-Μπούρα, του Μάλι-τΐρίφτη "το βουνό του Μπούρα, του παππά"
4
κλπ.).
Κρίκια, η
(zd grik'a" Ντρ.)
Τοποθεσία όπου διασταυρώνονται δύο μονοπάτια.
5
Το τοπν. από το αλβ. kryq-i "ο σταυρός" κι αυτό από το
1. Georgacas-McDonald 249.
2. ΜΕΕ· Λεξ. ΔΚΟΕ 134.
3. Μπουτουρας 71.
4. Georgacas-McDonald 325, 331.
5. Γκι,'νηε 213.
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Àax.crucem με εξέλιξη του λατ. u σε αλβ. y (=ä) . Πβ. και
ο
προσηγ. στα αρβαν. της Κορινθίας krikj-i "το σταυροδρόμι" .
Η λ. ως επών. και τοπν. συναντιέται στη Δυτ. Πελοπόννήσο με τους τύπους: Κρίκη (του), Κρίκι (το), Κρίκια (τά) ,
Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. τοπν. Σταυρός, ο (Ε.Ε.).
Κρόη , η

( zd grói" Ντρ.)

Ονομασία βρύσης. Σχετικό επών. δεν υπάρχει στο χωριό.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί υδρων. και να αποδοθεί στο
αλβ. αρσεν. ουσ. kro-i "η βρύση, η πηγή" (αόρ: τύπος krua)
4
κι αυτό από τα ελλην. κράνα, κρήνη . Ο μεταπλασμός από το
αλβ. προσηγορικό πραγματοποιήθηκε στα ελληνικά αναλογικά
5
προς το γένος της λ. βρύση, η. Πβ. και επών. Κρόης ·
Η λ. συναντιέται συχνά ως υδρωνύμιο στη Δυτ. Πελοπόν
νησο (Κρόι Διάκου, Κρόι. Μπάφη, Κρόι Καλόγερι, Κρόι Κατή
κλπ.)

s-

και στην Αττική

~]

με τους τύπους Κροϊσάρεσι (<kroj
s

i saresi "η βρύση της σάρας") και Κροί'σάρι. .
Κτόρι, ο Λάκκος ( stu lâku ktor" Τσεπ.)
Ονομασία λαγκαδιού στη θέση Κτόρι. .
Το περιφραστικό τοπν. από το ουσ. λάκκος (βλ. τοπν.
9
στα Ε.Ε.) και το αλβ. ουσ. kotorr-i "το βουβαλάκι" . Δεν
1. Meyer, EW alb. Spr. 207.
2. Georgacas-McDonald 316.
3. Georgacas-McDonald 172, 316.
Μ·. Γκίνης 211' Meyer, EW alb. Spr. 207.
5. Σταμνόπουλος 37, 180.
6. Georgacas-McDonald 316-317.
7. Φουρίκη, Αττιχτί 119-120.
8. Για την αλ3. λέξη βλ. και Camaj , Wortbildung
9. Γκίνης 207.

52, 101, 107, 118.
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είναι γνωστή η αιτία που έδωσε την ονομασία στον τόπο.
Αα£ίνα, η

(st lazîna" Ντρ.)

Ονομασία πλαγιάς δασωμένης με πουρνάρια.
Το τοπν. από το αλβ. llazinë-a "τόπος ανοιχτός με χορτάρι
// τόπος κενός εις το μέσον της χώρας, όπου δένουσι τους όνους,
ίππους κλπ." κι αυτό από το σλαβ. lazina (βλ. τοπν. Ααζι.νι.ές,
οι στα Ε.Σ.).
2
Το ίδιο τοπν. συναντιέται και στη Λάκκα Σούλι όπου χαρα
κτηρίζει "τοποθεσία δασοφυτεμένη με κουμαριές και τσεμουντζέλες'λίγα χωράφια στενόμακρα, άγονα που κάνουν πολλή ρίγανη και
σκυλορίγανες". Πβ. και τοπν. Αάζαινα "ονομασία συνοικισμού
3
στο Φορτώσι" .
Αάιστα, η

(st laìsta).

Ονομασία ενός από τα χωριά του Ζαγορίου στο βορειότερο ση
μείο της περιοχής του. Ο κάτοικος laistnós, laistni (=Λαϊστινός, Λαϊστινή). Οι Λαϊστινοί μιλούν αρομούν. διάλεκτο (όπως
και οι βλαχόφωνοι των γειτονικών χωριών Αεσινίτσας και Ντομπρίνοβου) αρκετά διαφορετική από εκείνη των άλλων βλαχό(ρωνων χω
ριών του Ανατολικού Ζαγορίου και της περιοχής του Μετσόβου. Ας
αναφερθεί εδω και η διαπίστωση του Weigand 4 οτι η Αάιστα είναι
το μοναδικό χωριό όπου χρησιμοποιούν το επίθ. negru "μαι'^ρος",
ενώ τα άλλα βλαχόφωνα χωριά χρησιμοποιούν το επίθ. "lai".
Σύμφωνα με τον Λαμπρίδη "... οικογένειαι ö εκ του χωρί
ου Λάσστε, ... προσχωρήσασαι αυτόθι, μετέδωκαν το όνομα της
πατρίδος αυτών εις Λάισταν...".
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. lashta-të "παλιός, αρχαίος

1.
2.
3.
4.
5.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1037* Χριστοφορίδης 191.
Μαρκόπουλος 449.
HE 29 (1980) 844.
Weigand, Aromunen I 143.
Ααμπρίδου, Μελετήματα, Ζαγορ. Â 8, σημ. 1" ίιβ. και το παλιότερο όνο
μα Λάκκα του χωριού* (Λαμπρι'δης, ο.π.* Weigand, ό.π., 140).
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// τα πρώιμα σπαρτά" με ανάπτυξη φθόγγου χ. Πβ. και το διπλό
σ του Λαμπρίδη το οποίο προφανώς δηλώνει την ουρανική προφορά
του φθόγγου s (=αλβ. sh).
2
3
Τόσο ο Haarmann όσο και ο Meyer παράγουν την αλβαν.λέξη
από το λατ. lassus + την αλβ. κατάλ. -të .
Το τοπν. Lashta συναντιέται επίσης στην περιοχή Puka της
Αλβανίας ' πβ. επίσης και Δάστα "όνομα χωριού" στην επαρχία
Γορτυνίας (Αρκαδ. ) , όπου, όπως είναι γνωστό, έχουμε εγκαταστά
σεις Αλβανών .
Λάκα, η

(st lâka' Βραδ.)

Ονομασία μεγάλης επίπεδης επιφάνειας. Σύμφωνα με τους Βραδετινούς: "Λάκα ονομάζουν οι Σαρακατσάνοι το ίσιωμα, το επίπε
δο μέρος".
Η λ. συναντιέται στα ελληνικά ως προσηγ« λάκκα, η "ό,τι
και ο λάκκος / μικρά κοιλότης, ιδίως επί εδάφους // ο πέριξ δα7
σωδών εκτάσεων άδενδρος, τόπος" , λ. που είναι μεγεθυντικός τύ
πος από το υποκορ. λακκί .
Η λ. όμως με τη σημασία "ίσιωμα, ισιότοπος, επίπεδο χωρά
φι"

και με τον τύπο lake (και laka έναρθρα) συναντιέται στα

αρβανίτικα
1.

με τη σημασιολογική εξέλιξη: λαγκάδι ->εύφορο μέ-

Χριστοφορίδης 179' Akademia e Shkencave, Fjalor 953' Γκίνης 224' Meyer,
EW alb. Spi-, 238.

2.

Haarmann 51, 63, 65.

3.

Meyer, ό. π.

4.

Seiner, Ergebnisse 20.

5.

MEE. Νομίζω ότι το τοπν. ατό την Αρκαδία κακώς σχετίζεται από τον Μη
νά (Κ. Μηνά, Συμβολή" στο τοπωνυμικό της Καρπάθου 43-44) με το τοπν.
Λάστος της Καρπάθου, το οποίο θεωρεί προελληνικό.

6.

Βλ. Βαγιακάκου Σχεδίασμα 1962 345.

7.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

8.

Μηνά, Κασος 73.

9.

Georgacas-McDonald 25, 321.

10.

Φουρίχη, Αττική 120" Georgacas-McDonald 35.
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ρος ->κάμπος ·> επίπεδη περιοχή. Επειδή το τοπν. του Ζαγορίου χα
ρακτηρίζει "μεγάλη επίπεδη επιφάνεια", σημασία με την οποία
δε χρησιμοποιείται η λ. στα ελληνικά, γι'αυτό θεωρούμε ότι το
τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αρβανίτικο laka "ίσιωμα" .
2
Η αρβανίτικη λ. συχνή ως τοπν. στην Αττική και στην Πελο3
ποννησο .
Αακομπόρτζη, του

( s t u lakubórdzi* Ντρ.)

Ονομασία λ α γ κ α δ ι ο ύ . Η α ι τ ί α τ η ς ονομασίας δ ε ν ε ί ν α ι γνωστή.
Το επών. Μπόρτζης δ ε ν ε ί ν α ι σήμερα γνωστό στην π ε ρ ι ο χ ή .
Το τ ο π ν . σ ύ ν θ ε τ ο από τ ο α λ β . l a k - u "ο α υ χ έ ν α ς βουνού" ( β λ .
4
επόμενο τ ο π ν . ) και το επών. Μπόρτζης . Το επών. Μπόρτζης από
το α λ β . borëza " τ ο πρόσβορόο" , υποκορ. του α λ β . b o r ë - a " τ ο
χ ι ό ν ι // τ ο μέρος τ ο υ β ο ρ ι ά "

με αποβολή τ ο υ άτονου i κ α ι α ν ο -

μ ο ι ω τ ι κ ή τροπή του z (ε!ςακ. ηχηρό) σε dz ( σ τ ι γ μ . ηχηρό)

ως

προς, τη δ ι ά ρ κ ε ι α από επίδραση του r (εξακολουθητικό ηχηρό) .
Γ ι α το σ υ ν τ α κ τ ι κ ό σχήμα του τ ο π ν . β λ . στο επόμενο τ ο π ω ν ύ μ ι ο .
Αακομποΰτη, του

(stu lakubut"

Τσεπ.)

Ονομασία λ α γ κ α δ ι ο ύ , όπου ε ί χ ε χωράφι κ ά π ο ι ο ς Μπούτης.
Το τ ο π ν . σύνθετο με α ' σ υ ν θ ε τ . το α λ β . lak-u "ο α υ χ έ ν α ς
7
βουνού"
( π β . κ α ι α λ β . l l a k ë - a "κοίλωμα με θολό ν ε ρ ό , συχνά
σε βουνό, όπου π ο τ ί ζ ο ν τ α ι τα πρόβατα" ) κ α ι β ' σ υ ν θ ε τ ι κ ό το
το επών. Μπούτης
1.

( β λ . τοπν.Μπούτη, λα σ τ α Β . Α ρ . ) . Το επώνυμο

Με τη σημασία " ε π ί π ε δ ο μ έ ρ ο ς " η λ. σ υ ν α ν τ ι έ τ α ι κ α ι στο Ασπροπο'ταμο
της Π ί ν δ ο υ , όπου γ ι α τ η ν ε ρ μ η ν ε ί α των τ ο π ν . Πούλυονπ μάρυ και, ΠούλυαVII υίκα δ ί ν ε τ α ι , η ε ρ μ η ν ε ί α "μεγάλο ε π ί π ε δ ο , μεγάλη λάκκα" χ α ι "μί,κρό
ε π ί π ε δ ο , μυκρη λ ά χ κ α " α ν τ ί σ τ ο ο χ α ( β λ . Χατζηγάχη, Ασπροποταμο 1 2 9 ) .

2.

Σαρρτί, Αττυκη 1 3 8 ' Φ ο υ ρ ί χ η , Αττική 1 2 0 .

3.

Georgacas-McDonald

4.

ΟΤΕ Αθ.

5.

Georgacas-McDonald 297' Φουρίκη, Αττυκή 140.

6.

Γχίνης 56.

7.

Γχίνηε 223.

8.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1034.

176, 320.
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Μπουτης δεν προέρχεται, κατά τη γνώμη μας, από το κοινό NE
μπούτι, το ( <τουρκ. but) 1 , ετυμολογία που προφανώς υπονοεί
ο
Τριανταφυλλίδης κατατάσσοντας το στα επών. που προέρχονται από
2
φαγώσιμα , αλλά, πιθανότερα, από το αλβ. but-i "το βαγενακι,
3
.
4
το βαρέλι" (πβ. και αρομ. bute "το βαγενι, το πιθάρι" ).
Ανεξάρτητα όμως από την ετυμολογική αρχή του επωνύμου, το
συντακτικό σχήμα του τοπν. φανερώνει αλβανική επίδραση. Πβ.
τοπν. âra panuèi, lâka kótéi, του Λάκα Κασίμη, του Λάκα Κλάδη
κλπ. .
Λάλιζα, η

(st lâïza' Αρτσ.)

Περιοχή με εύφορα χωράφια στα σύνορα των κοινοτικών περιο
χών της Αρτσίσταςκαι των Ά ν ω Ραβενίων. Δε διασώζεται παράδο
ση σχετική με την ονομασία του τόπου.
Το τοπν. από το αλβ. llallëzë-a , υποκορ. του αλβ. ουσ.
7
llallë-a "ο,τι προκαλεί φιλονεικία / φιλονεικία" με την υπο
κορ . κατάλ. -zë.
Η λ. εμφανίζεται και στο περιφραστικό τοπν. Λάλεζα Καργιά
σε κτηματολόγιο μοναστηριού στην περιοχή Κουρέντων .
9
Νομίζω πως και το τοπν. Λάλουζα (Ολυμπία) πρέπει να απο
δοθεί στο παραπάνω υποκορ. με τροπή στα ελληνικά του ë >u από
επίδραση του γειτονικού υγρού.
Aé£ta, τα

(sta lé£a" Κ.Σ.)

Ευφορότατα ποτιστικά χωράφια στον Κάτω Κάμπο.

1.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ ., στη λ.

2.

Τριανταφυλλίδης 57.

3.

Γκίνης 63.

4.

Papahagi 299.

5.

Georgacas-McDonald 35, 322 κεξ.

6.

Χριστοφορίδης 191.

7.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1034.

8.

HE 25 (1976) 744.

9.

Georgacas-McDonald 177, 323.
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To toEV. κυριών, από το επών. Λέζης (και Αέζας) κατά το
σχήμα: τ (ου) Αέζ(η) > Λέζ (i ) , το>Δέζια, τα αναλογικά προς τους
πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Λέζης από το αλβ. lez-i
2
"η κρεατοελια" .
(st léka' Ντρ.)

Δέκα, του

Ενν. το χωράφι. Ονομασία ευρύτερης περιοχής, όπου χωράφι,
ιδιοκτησία της οικογ. Αέκα.
Κυριών, τοπν. από το επών. (και βαωτ.) Λέκας κι αυτό από
4
το αλβ. Lekë-a "ο Αλέξανδρος // οι ορεινοί κάτοικοι της Σκόδρα" .
Πβ. και ΜΕΕ,στο λ. Αέκας, όπου Αέκας: "όνομα διαφόρων οικογε
νειών εκ των Αλβανοφώνων χωρίων της Αττικής".
Αεπούσια, τα

(sta l'ipuâa' Τσεπ.)

Ονομασία θέσης, όπου φυτρώνει ένα πλατύφυλλο φυτό ύφους 50
περίπου εκατοστών.
Το τοπν. φυτώνυμο από το αλβ. lëpushë "το λάπατο // το φύλ
λο του αστακιού του καλαμποκιού" (λέξη που συναντιέται στααλβ.
5
και με τον τύπο llapush) . Η αλβ. λέξη από το σλαβ. Ιοριιδ "το
e

φυτό arum maculatum" . Βλ. και τοπν. Λαπούσεε, οι — Δαπούσι,α,
τα στα 2.Αρ.
Από το σλαβ. προσηγ. το τοπν. Αουπούσι. στη ΝΔ Πελοπόν
νησο και από το σλαβόφωνο χώρο βουλγ. Lopuëna, σερβ. Lopuänik,
7
ρωσ. Lopuâanka .

1 . ΟΤΕ Αθ.
2.

Akademia e Shkencave, Fjalor 970' Τσέτσης 98.

3.

Τριανταφυλλίδης 13,14.

4.

Χρυστοφορίδης 181.

5.

Akademia e Shkencave, Fjalor 984, 1036.

6.

Berneker 733.

7.

Jord. Zaimov, "Bulgarische geographische Namen." Linguistique Balka
nique

XXIII 2 (1980) 15.
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Αετζέτος, ο

(stu licjèétu' Τσεπ.)

Ονομασία περιοχής δασωμένης με έλατα και πολλές πηγές.
Το τοπν. από το αλβ. lezét "ωραίος, ευχάριστος" KL αυτό
από το τουρκ. lezzet, -ti "νόστιμος / η τέρψη, η ευχαρίστηση" .
Το τοπν. από την ευχάριστη διαμονή που προσφέρει η θέση.
Α ι αρούσκ ι α, τα

(sta l'aruäk'a' Λιασκ.)

Τοποθεσία με χωράφια δημητριακών και αμπέλια.
2
Το τοπν. από το αλβ. larushk-u "το κλήμα" κι αυτό από το
3
λατιν. labrusca "το άγριο κλήμα" . Από τη λατ. λέξη το ρουμ.
läuru§cä, ιταλ. labrusca,νότ. γαλλ. lambrüsko, κατάλ. llambrusca κλπ. .
Η λ. ως τοπν. και στη Λάκκα Σούλι, όπου Λιαρούσκα, η "τό
πος με λίγα χωράφια" . Πβ. και τοπν. Larushku στην περιοχή
7
Kruja της Αλβανίας .
Αίάψα, η

(st l'ansa" Νεγ.)

Ονομασία υψώματος, όπου τα ερείπια παλιού συνοικισμού.
Η εκφορά του τοπν. δε μας επιτρέπει να καθορίσουμε το γέ
νος του τοπν. αφού ο φωνητικός τύπος st μπορεί να είναι εμπρό
θετη εκφορά γενικής αρσενικού (=στου) ή αιτιατ. θηλ. (=στη).
Ωστόσο, κυριώνυμο ή όχι, το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το
αλβ. lafshë-a "το λειρί του πετεινού// το λοφίο του κορυδαλο

λού / η πόσθη" < λ α τ . l a x a " τ ο λ ε π τ ό δέρμα"

με τροπή τουσυμφων.

1.

Meyer, EW alb. Spr. 242' Steuerwald 587.

2.

Akademie e Shkencave, Fjalor 9 52.

3.

Miklosich, Rom. Elem. 34' Haarmann 41.

4.

Meyer-Lübke, αριθμ. 4814.

5.

Μαρκόπουλος 349-350.

6.

Seiner, Ergebnisse 94.

7.

Για περισσότερα βλ. Vaclav Polak, "Balkanische Zusammenhänge und etymologische Forschungen." ZfB 1 (1962-63) 89.

8.

Γκύνης 222' Meyer, EW. alb Spr. 234.
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συμπλέγματος fs σε ps και gs στα ελληνικά (ανομοίωση ως προς
τη διάρκεια).
Αιοφάτα, η

(st lufâta" Ντρ.)

Ονομασία περιοχής νιε πολλές κουτσουπιές.
Το τοπν. φυτών, από το αλβ. θηλ. ουσ. lofatë-a "η κουτσουπιά" . Πρόκειται για το δέντρο ceratonia siliqua γνωστό στον
2
ελληνικό χώρο και με άλλα ονόματα .
Η λ. γνωστή ως τοπν. σε περιοχές που δέχτηκαν αλβανικούς
3
πληθυσμούς: Λιοφάτα κλπ. (Πελοπόνν.) , Αιοφάτα, η "παρθένο δά4
5
σος αριαδων κοντά στον Αχέροντα" , Λιοφάτιζες, οι (Ηλεία) .
Αιπιόρι, το

(stu ίίρχ'όΓ* Δεμ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου και μικρή πηγή.
Το τοπν. από το αλβ. lipë-a "η φιλύρα, η φλαμουριά" και
7
την αλβ. κατάλ. -(t)or που σχηματίζει και περιεκτικά τοπν.:
πβ. και τοπν. Αεστόρι ( <lese ή lise) "τόπος περιέχων βαλανι
διές"8.
Το τοπωνύμιο πιθανώς από την ύπαρξη σε παλιότερη εποχή των
παραπάνω δέντρων.
Αίτσενες, οι

(sts l'itsinis* Καμν.)

Δασωμένη σήμερα τοποθεσία, όπου άλλοτε υπήρχαν χωράφια.
Το τοπν. από το αλβ. θηλ. ουσ. lice (και έναρθρα licë-a)
"εργαλείο από ξύλο που χρησιμοποιούν για να χτυπούν το κάννά-

1.

Γκίνηε 232" Meyer, EW alb. Spr. 248.

2.

ΧελδράΊ,χ-Μηλι,αράκης 25.

3.

Georgacas-McDonald 182, 329.

4.

Σπ. Μουσελόμη, "Τοπωνυμία της Κάηηας

Σουλίου." HE 25 (1976) 202, ο'που

το τοπν. ετυμολογείται από το επόθ. ηλυόφυτον.
5.

Ηλιοπούλου, Ηλείο 177.

6.

Γκυνης 231.

7.

Camaj, Wortbildung 56.

8.

Φουρίκη, Αττική 122.
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βι" και την περιεκτ. αλβαν. κατάλ. -en . Ας σημειωθεί η ουρανικότητα του ϊ (=αλβ. 1) καθώς και η διατήρηση στο τοπν. του
γένους του αλβαν. προσηγορικού.
Αογχάτσα, η

(sn lugatéa" Ι 4 )

Τοποθεσία με χωράφια που διασχίζεται από ρέμα.
Το τοπν. από το αλβ. θηλ. ουσ. llogaçe - llogaçja "το τέλμα,
3
λάσπη με νερό" .
Πβ. επίσης τοπν. Ααγκάτσα "ποταμάκι που ξεκινώντας από την
4
ομώνυμη αναβρυστική λούτσα διασχίζει τον κάμπο" (Κούρεντα)
5
και γέφυρα της Ααγκάτσας που αναφέρεται απο τον Λαμπρίδη με
ταξύ Τσιαρκοβίτσας και Μαλακασίου".
Αογκάτσια, τα

(sta lgâtSa' Κουκ.)

Τοποθεσία υγρή, όπου άλλοτε αμπέλια, που τώρα έχουν παρα
συρθεί από το ρέμα που διαρρέει την περιοχή.
Το τοπν. από το αλβ. llogaçe - llogaçja "το τέλμα, λάσπη
με νερό" (βλ. προσηγ. τοπν.) με συγκοπή του δευτερογενούς u.
Κακώς ο Στεργιόπουλος αποκαθιστά το τοπν. με τον τύπο Δι.γχάτοαα. Ο μεταπλασμός σε ουδέτερο αναλογικά προς τον πληθ. αμπέ
λια.
Αόμη, η

(st lóm* Πάπ.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής προς Ν του Μεγ. Παπίγκου, απέναντι από το Βιτσικό.
7
Κυριών, τοπν. από το επών. Αόμηε κι αυτό από το αλβ.

1.

Akademia e Shkencave, Fjalor 991.

2.

Camaj, Wortbildung 53, 128.

3.

TxJvns 237.

4.

Μπε'ττη, Κούρεντα 428-429.

5.

Ααμπρύδου, Αγαθοεργηματα Β' 10.

6.

Στεργυοπουλου, Συμβολή 109.

7.

Βλ. ΟΤΕ Αθ. και ΟΤΕ Θεσσ., στα επών. Αώμη(ς).
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llom-i "η λάσπη, ο βούρκος" <σλαβ. lomï> "τόπος ελώδης" . Η
αλλαγή του γένους αναλογικά προς το γένος του ουσ. βρύση, η.
Πβ. και Κατσίκη, η (στα Ε.Αλ.)
Αοτζάτη, του

(st ludzâf Μακρ.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια.
Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια λόντζια
(βλ. τοπν. στα Ε.Λ.) ή κάτι σχετικό που να μοιάζει με λόντζια,
οπότε θα μπορούσε να ετυμολογηθεί το τοπν. ή από το παραπάνω
Ηπειρωτ. προσηγ. + κατάλ. -άτος, -άτη, -άτο ή κατευθείαν από
3
το ιταλ. loggiato "η συνέχεια της λόντζιας" , μας υποχρεώνουν
να θεωρήσουμε το τοπν. κυριών, από το επών. Luzat που είναι
δυνατό να προέλθει ή από το τοπν. Luzati ή από το επών. Luzë
+ κατάλ.-at με την οποία σχηματίζονται στα αλβ. ονόματα που
4
δηλώνουν τα μέλη μιας πάτριας ή ενός γένους .
Πβ. και αλβ. τοπν. Λουτζάτι, από τον Καζά του Δελβίνου ,
όπως και Luzat (κοντά στο Τεπελένι) .
Λοχία, η

(st lux'ia* Ντρ.)

Ονομασία περιοχής εκτεθειμένης στο χιόνι και τους βόρειους
ανέμους. Σύμφωνα με τους χωριανούς η ονομασία της θέσης οφεί
λεται στο γεγονός ότι εκεί σκοτώθηκε και θάφτηκε κάποιος λο
χίας.
Η τοποθεσία δεν οφείλει, κατά τη γνώμη μας, την ονομασία
της σε κάποιον λοχία, αλλά το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο
αλβαν. θηλ. ουσ. llohë-a "το νερόχιονο, ο ανεμοστρόβιλος" (<
σλαβ. loky) με παρετυμολογική επίδραση της λ. λοχίας στον το-

1.

T-aCvrts 237.

2.

Meyer, EW alb. Spr. 233' Miklosich 164, λ. lem-.

3.

Zingarelli 971, στη λ. loggia.

4.

Φουρίκη, Αττική 171, σημ. 1 χαι 172.

5.

Εθνολογ. Γτατ. 13

6.

Soustal 199.

7.

Γχόνηε 237* Χρυστοφορίδης 192* Meyer, EWalb. Spr.

233.
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νισμό, αφού το τοπν. *Llohë-a δε σήμαινε κάτι, για τους ελληνό
φωνους της περιοχής.
Μαγκέζα, η

(st mag'éza' Μαν.) — Μανκέζες, OL (sts mag'ézis'MTtav. )

Μεγάλη δασική έκταση που βρίσκεται στο σύνορο των κοινοτή
των Μπάγια και Μανασή, με μια κοιλάδα στη μέση, η οποία περι
βάλλεται από μικρά υψώματα.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. θηλ. ουσ. magje -magja "η
σκάφη (του ψωμιού) / το σκαφίδι του πλυσίματος" ( < ιταλ. madia
1
2
"η σκάφη") και την αλβ. υποκορ. κατάλ. -eza . Το τοπν. από τη
διαμόρφωση του εδάφους.
Μάζια, του

(st mâza' Νεγ. )

Ενν. τη βρύση. Πρόκειται για ονομασία βρύσης και της γύρο
δασωμένης περιοχής στην ευρύτερη θέση Ριζιανά. Η ονομασία από
κάποιον Μάζια που έχτισε τη βρύση.
3
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μάζιας κι αυτό από το αλβ.
4
5
maze-ja "το πουλάρι" , αλλά και "ο αρχάριος, ο μαθητευόμενος" .
Μάντια, η

(st màndY'a' Ντρ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου υπάρχουν πλούσιες πηγές, και της
γύρο περιοχής με ποτιστικά χωράφια.
Το τοπν. από το αλβ. επίθ. madhe-ja "η μεγάλη" με ανά7
πτυ^ΤΊ αλόγου ερρίνου (πβ. odeid<aôeta, βαάεύω < βαδεόω κλπ. )
και τροπή του η6 (αλβ. dh=6) σε nd στα ελληνικά. To madhe-ja
κατά παράλειψη του ουσ. gurrë-a "πηγή".
1.

Γχίνης 239' Meyer, EW alb. Spr. 253' Miklosich, Rom. Elem. 37.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ.

3.

ΟΤΕΑθ." Georgacas-McDonald 185, 332 (αριθμ. 9187 α).

4.

Χριστοφορίδπς 198.

5.

Georgacas-McDonald 333.

6.

Meyer, EW alb. Spr. 252' Χρυστοφορίδηε 193.

7.

Φ. Κουκουλε, "Περί αναπτύξεως ερρίνου εν τη νεωτέρα Ελληνική" Αθηνά
49 (1939) 100 κεξ.
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Μεγκλή, του

(st migli' Τσεπ.)

Τοποθεσία με χερσότοπο σήμερα, όπου παλιότερα υπήρχαν χω
ράφια με δημητριακά.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μεγκλής (και Μιγκλής με τρο
πή του e >i σύμφωνα με το βόρειο φωνηεντισμό). Το επών. Μεγκ
λής από το επών *Μεγκουλής με συγκοπή του άτονου u. Το Μεγκουλής από το Μεγκούλης (βλ. επόμ. τοπν.) με μετακίνηση του τό
νου, όπως και τα: Μουφτής-Μουφτής, Σπαής - Σπάης, Τσελεπής 2
Τσελεπής κλπ. .
Μεγκούλη, η Ράχη του

(st rax' t miguï" I.)

Ονομασία υψώματος από το όνομα μέλους της οικογ. Μεγκούλη,
άγνωστο για ποια αιτία. Το επών. εξακολουθεί και σήμερα να υ
πάρχει στο χωριό.
Το τοπν. είναι περιφραστικό από το ουσ. ράχη, η και
το
επών. Μεγκοόλης. Το επών. Μεγκοόλης (πβ. και επών. Μέγκουλας)
3
προέρχεται από το αλβ. mjegullë-a "η ομίχλη" μεταφορικά για
να δηλώσει άνθρωπο "ομιχλώδη, βλοσυρό, συνοφρυωμένο". Η λ.(συ
ναντιέται επίσης με τον τύπο mjergullë, mjengul στα αρβαν.
4
του Πόρου, rieguì στα γκεκικα) προέρχεται απο το λατ. riebula ,
5
απ'όπσυ το ρουμ. negurä "ομίχλη, καταχνιά" και το αρομ. negurä "το ίδιο" . Κατά τον Τριανταφυλλίδη τα επών. Μεγγούλης και
Μεγγούλας προέρχονται από το τουρκ. menkul "κινητός, μεταφερό
μενος", σημασίες που, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν απίθανο να
δώσουν επώνυμα.

1. ΟΤΕ Αθ.
2.

Αντϋχάρυσμα 202-203.

3.

Χρι,στοφορυδης 215' Johalas, Considerazioni 316, ο'που το επών. Μεγγουλας ανάγεται, στο αλβ. mjegullë-a "η

4.

αχλύς".

Meyer, EW alb. Spr. 283' για την εξάπλωση της λ. στις ρομανιχε'ς γλώσ
σες βλ. Meyer-Lübke, αρυθμ. 5865.

5.

Κοτολοΰλης 337" Pu§cariu, EW 101.

6.

Papahagi 871.

7.

Τριανταφυλλίδης 71.

- 906 -

Από τα αλβ. προσηγ. και τα τοπν. Μίγκουλι (Αργυρόκαστρο)
Minkul (ή Mingul) από την περιοχή της Δρόπολης στο κατάστιχο
2
3
του Sancak Arvanid , M L Y K O U X L O C "κοινότητα του Μαλακασίου"
4
και του Ράπι-Μίγγουλη (Πελοπόνν.) ·
Μεσάζια, τα

(sta misàfa" Ντρ.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια, ανάμεσα από δασωμένες εκτά
σεις.
Η θέση της περιοχής "ανάμεσα από δασωμένες εκτάσεις" δε
νομίζουμε ότι μπορεί να δικαιώσει την αντίληψη των κατοίκων
της περιοχής πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στα μέσο£, μέση κλπ.
και στο τοπωνύμιο.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Μεσάζης
(πβ. επών. Μεσάζου ) κι αυτό από το αλβ. mesäzhi "ο αγγελιαφόρος" ( < ιταλ. messaggia "άγγελος, αγγελιαφόρος" <λατ. mittere). Πβ. και τα ίδιας ετυμολογικής αρχής: message (γαλλ.), meη

sâfcge "αγγελία // υπηρέτης, δούλος" (προβηγκ.) κλπ. .Από το
γαλλ. προσηγ. και το τουρκ. message .
Μεσούνες, οι

(sts misunis* Καμν.)

Ονομασία τοποθεσίας με μακρόστενα χωράφια ανάμεσα σε δύο
μικρά ποτάμια.
Το τοπν. από το αλβ. mesun-i "η λωρίς, η γλώσσα, η στενή

1.

Αραβαντυνοΰ, Χρονογραφία Β 362.

2.

Köder 32.

3.

ApaSctVTbVou, Χρονογραφία Β 336.

4.

Georgacas-McDonald 34-1.

5.

ΟΤΕ Αθ.' 0 Σταμντόπουλοε (σ.155) αναφέρει, πωε οι καταλ.έπων. σε
-όζης, -άζαε ε'χουν μεγαλύτερη επίδοση στα αλ$ανικα'.

6.

Γκίνηε 250' Τσέτσηε 112.

7.

Meyer-Lübke, αροθμ. 5616.

8.

Heuser-Çevket 405.

9.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1119.

-άζος
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Μόκριζεε, οι

(sts mókrizis' Καβ.)

Τοποθεσία όπου δεσπόζει μεγάλος βράχος.
Το τοπν. από το αλβ. mokër-mokra "πέτρα επίπεδη και στρογγυ
λή σαν ρόδα //ο χειρόμυλος, η μυλόπετρα //τ\ μεγάλη πέτρα"
και
ρ
την υποκορ. κατάλ. -zë (και με το οριστικό άρθρο -za) . Το αλβ.
προσηγ. από το λατ. machina με τροπή του λατ. a σε ο από επί3
δράση του γειτονικού χειλικού .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής τα αλβαν. τοπν. Μοκρίτζα (Πρε4
μετή) και Μοκρίζι. (Αυλώνα) .
Μουρόσιο, το

(stu muroëu" Ντομπρ.)

Ονομασία χωραφιών και δασωμένης πλαγιάς με πεύκα και οξιές.
Το τοπν. από το αλβ. muros "το χτίσιμο κάποιου μέσα σε τοί
χο (κάστρου, σπιτιού, γεφυριού κλπ.) για να γίνει γερός και να
5
μην γκρεμίζεται" πιθανώς από την ύπαρξη κάποιου κτίσματος για
του οποίου το στέριωμα χρειάστηκε το "χτίσιμο" ανθρώπου. Σχετική παράδοση δε σώζεται σήμερα .
Μπάγια, η

(zd bàia)

Ονομασία του κεντρικότερου ίσως χωριού του Ζαγορίου, γνω
στού σήμερα και με το όνομα Κήποι. Ο κάτοικος ba^óts, ba'yótsa,
(=Μπαγιώτης, Μπαγιώτισσα).
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. bajë και έναρθρα bajë-a "το

1.

Γκίνης 259" Akademia e Shkencave, Fjalor 1161.

2.

Φουρίκη, Πρέβεζα 288.

3.

Meyer, EW alb. Spr. 285.

4.

Αραβαντινού, Χρονογραφία Β' 375, 379.

5.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1185-1186.

6.

Την ίδια λαϊκή πίστη, σύμφωνα με την οποία η αντοχή ενός κτίσματος
εξασφαλίζεται με τη θυσία ζωντανού οργανισμού, απηχεί και η παράδοση
για το χτίσιμο της γυναίκας του πρωτομάστορα στο γεφύρι της Άρτας.
Στο Ζαγόρι εξάλλου,είναι ευρύτατα διαδεδομένη η συνήθεια να σφάζεται
κόκορας στα θεμέλια του νεοανεγειρόμενου σπιτιού.
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μπάνιο", λ. που σύμφωνα με τον Miklosich

δεν μπορεί να αποδο2
θεί με βεβαιότητα σε κάποια γλώσσα. Αντίθετα ο Meyer σχετίζει
3
τη λ. με το σλαβ. ban ja "λουτρό" απ'όπου το ρουμ. baje "ορυ
χείο /'τόπος μπάνιου //πηγή μεταλλικού νερού" .
Η ονομασία του χωριού από τη σημασία "τόπος μπάνιου". Αι
τία οι πολυάριθμες οβίρες (βλ, για τη λ. στο τοπν. ΚασιδιάραΕ.Ε.) οι οποίες είναι κατάλληλες για μπάνιο, ιδιαίτερα το κα
λοκαίρι που το νερό του ποταμού πολλές φορές σταματάει και συγ
κεντρώνεται μόνο σ'αυτές.
4
Πβ. και τα τοπν. από τη Ρουμανία : Baia, Baia Mare, Baia
Noua, Baia Fier, Baia Episkope, Baia κλπ. και τα επών. Μπόγιας,
5
6
Βάγιας τα οποία θεωρούνται αλβ. αρχής .
Μπαρδασι, το

(stu barôâé* Πάπ.)

Βοσκότοπος στη χαράδρα του Βίκου, πάνω από τις πηγές του
Βοϊδομάτη, προς την πλευρά του Παπίγκου, όπου, σύμφωνα με την
παράδοση, προσπαθούσαν να χτίσουν την εκκλησία της Παναγίας.
Η εικόνα της όμως κάθε πρωί βρισκόταν στην απέναντι όχθη προς
την πλευρά του χωριού Βιτσικό, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το
ε^ωκκλήσι της Παναγίας. Εξάλλου στη θέση Μπαρδάσι κατρακυλού
σαν μεγάλοι βράχοι ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια για το χτίσι
μο της εκκλησίας σ'αυτό το μέρος.
1.

Miklosich, Rom. Elem. 4.

2.

Meyer, EW alb. Spr. 24.

3.

Meyer-Lübke, αριθμ. 916.

4.

Iordan, Topon. romxn. 52.

5.

Σαρρη, Αττο»ιί 155.

6.

Ως διαφορετικής ετυμολογικής αρχής πρέπει να θεωρηθούν τα κύρια ονόματα
Μπάγοοε, το σλαβ. Bajoslav απ'όπου το σλαβ. βαφτ. Bajo (Σταμνόπουλος
179) και το ρουμ. Baiu<Bajo (Puscariu 381) τα οποία πρέπει να σχετι
στούν με τα: βουλγ.6&ίίθ

"° ΐιπάρμπας, αυτός που λέει κουβέντες" (Βουλ-

γαροελλ. Λεξ. 27) αρχ. σλαβ. bajo, εκκλ. σλαβ. baju "διηγούμαι, συζητώ",
σερβοκρ. bajam "συζητώ, θαυμάζω", σλοβ. bajam, τσεχ. baju "λέω παραμύ
θια", βουλγ. baja "συζητώ, κάνω μάγια" κλπ. (Berneker 39'Miklosich 5 ) .
Ίσως αυτή την ομάδα λέξεων είχε

υπο'ψη του ο Λαμπρίδης (Αγαθοεργήματα

108) όταν σχέτιζε το τοπν.Μπόγια με τα μπάγιο "αδελφός" και μπόγια "μαν
τεία".
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Το τοπν. από το αλβ. bardhash-i (ή bardhosh) ο ασπροδερός .
Η ονομασία της περιοχής οφείλεται στο χρώμα του εδάφους
Μπάρδι, το

(stu bârôi' Μακρ.)

Ονομασία υψώματος με άσπρες πέτρες και χωράφια στους πρό
ποδες.
Το τοπν. από το αλβ. έναρθρο επίθετο barai "ο άσπρος" λ.
2
που σύμφωνα με τον Meyer είναι συγγενική με τα αρχ. ινδ. bharjate "φέγγει, λάμπει", bharja "λάμπων" και το αβεστ. barâzaiti "ακτινοβολεί".
Από το αλβ. επίθ. το ρουμ. προσηγ. barzä "πελαργός", το
αρομ. barzu, -zä "ο ψαρός" απ'όπου και τα Ηπειρωτ. μπάρτζο,το
"κατσίκι μαύρο με πρόσωπο κοκκινωπό" και μπάρτζα, η "κατσίκα
3
φαιού χρώματος" .
, 4
Το ίδιο τοπν.συναντιέται και στην Κορίνθια . Πβ. επίσης και
επών. Μπάρδης5 .
Μπάτί Κώστα, του (stu batkósta* Καβ.)
Ονομασία χωραφιών όπου σήμερα υπάρχουν καρυδιές.
Η μορφή του τοπν. φανερώνει αλβανικό σχηματισμό, όπως εμ
φανίζεται σε τοπν. της Πελοποννήσου: π.χ. του Λάκα Κώστα πρίφτη, του Λάκα Κλάδη, του Άρα Χρόνη, του Ρίζα Κώστα κλπ. .
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. bat-i "η παγίδα, το δόκα
νο" (βλ. τοπν. Μπάταινας, της στα Ε.Αλ.) και το αρσεν. βαφτ.
Κώστας.
Μπαχάες, οι

(sts baxâis" Πάπ.)

Ονομασία τοποθεσίας, πάνω από τη θέση Έλατα, με έδαφος
1.

Akademia e Shkencave, Fjalor 101" Meyer, EW alb. Spr. 27, στο λ. bar«'
Γκίνης 46.

2.

Meyer, EW alb. Spr. 27.

3.

Κοτολουλης 69* Papahagi 256' Μπο'γχας 1 248, 2 41.

4.

Μιχ.Κορδώση, Συμβολή στην ιστορία xat τοκογραφύχ της περιοχής Κορίνθου
στους Μέσους Χρόνους, Αθήνα 1981 244.

5. Μπίρης 198.
6. Georgacas-McDonald 322, 292, 345' ιαρο'μοια παραδείγματα μπορεί κανείς
να βρει χαι στις σελ. 293,299,306,312-313,316-317,321 και 338.
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πετρώδες όπου μόνο τσάι φυτρώνει.
Το τοπν. από την αλβ. πρόθ. pa "χωρίς",η οποία συνάπτεται
με την αιτιατική ουσιαστικών και επιθέτων , και το ουσ. häje-a
2
"τροφή(για ανθρώπους και ζώα)" 'το τοπν. δηλ. σημαίνει "τόπος
όπου δε βλασταίνει τίποτε, όπου δεν υπάρχει τροφή".
Μπλέτα, η

(zd bléta' Ντρ.)

Τοποθεσία με χωράφια.
Το τοπν. από το αλβ. bletë-a "η μέλισσα/ η κυψέλη" κι αυ3
τό από το λατ. *albiettus < alveus "κυψέλη" .Όχι σωστά, κατά
τη γνώμη μας,η άποψη του Meyer (βλ. σημ. 3) ο οποίος σχετίζει
με τα παραπάνω και το ρουμ. albina "η μέλισσα // το σερνικοβό4
5
τανο" το οποίο πρέπει να αποδοθεί στο λατ. alvina "η κυψέλη" .
Η λ. ως τοπν. στην Πελοπόννησο Ράχη-μπλέτα "η ράχη με κυr
7
ψέλες" και ως επών. Μπλέτα(ς).
Μπλότσκα, τα

(sta blótska' Στ.)

Τοποθεσία δασωμένη με πεύκα.
Το τοπν. από το αλβ. bloçkë-a "το κουκουνάρι του πεύκου,
8
9
το κουκουνάρι" κι αυτό από το lë-boç-kë <boçë-a το κουκου. ι ,.10
ναρ
Μπόμπολη, η (zd bôbuï* Αρτσ.)
Ονομασία συνοικίας στα ΝΑ του χωριού.

1.

Meyer, EW a l b .

Spr.

317.

2.

Akademie e S h k e n c a v e , F j a l o r

3.

Meyer, EW a l b .

4.

Κοτολοΰλης 2 8 .

5.

Meyer-Liibke, α ρ ι θ μ . 39 3 .

6.

Georgacas-McDonald 3 4 1 .

7.

ΟΤΕ Αθ.

8.

Γκΰνης 5 5 .

9.

Camaj, Hortbildung 109.

10.

Γκίνης, ó.it.

Spr.

641.

39* Γκΰνης 5 5 .
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Το τοπν. ή από το αλβ. bobol-i "το σαλιγκάρι μαζί με το
κέλυφος" ή κυριών, από το επών. Μπόμπολης ( <αλ3· bobol-i)
με αλλαγή του γένους από σύγχυση του εμπρόθ. άρθρου st που
μπορεί να θεωρηθεί ή εμπρόθ. γενική αρσεν. στ(ου) ή εμπρόθ.
αιτιατ. ενικού στ(η). Από το αλβαν. προσηγ. τα Ηπειρωτ. μπουμπουλίτσια, τα "οι αδένες, οι υπογνάθιοι συνήθως", μπουρμπόλια, τα "οι πολύ μικροί κοχλίες με το σαν ρεβίθι καβούκι τους",
μπόρμπουλουε, ο "ο μεγάλος κοχλίας που τρώγεται τηγανητός",
2
μπούρμπουλας "είδος κανθάρου" και μπορμπολυά, η "δασοβοτανικό είδος, η celtis australis" οι καρποί της μπορμπόλια εκ του
„3
σφαιρικού των σχήματος .
Πβ. και επών. Μπομπόλης, Μπόμπολος, Μπόμπολας και τα κατωιταλικά τοπν. (Καλαβρία): Bóbbulu "ονομασία βουνού" και Ca5
rabombulu "ονομασία πηγής" .
Μπάρκα, η

(3d bórka* Λεσν.)

Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια δημητριακών.
Το τοπν. προέρχεται από τον πληθ. bokrra του αλβ. ουσ.
bokerr "ο ποντικός των αγρών, ο αρουραίος" με μετάθεση του
rr.
Βλ. και τοπν. Μπόρκος, ο "όνομα χωραφιού" από τη Λάκα Σού,
7
λι .
Μπουγκάνια, τα

(sta bugârîa" Ντρ.)

Τοποθεσία με χωράφια. Παλιότερα υπήρχε στο χωριό επών.
Μπουγκάνης.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χριστοφορίδης 53.
Μπόγχαε 1 257, 258 και 2 232.
HE 19 (1970) 571.
Georgacas-McDonald 207' Σταμνόπουλοε 285.
Rohlfs, Diz. TO Cal.25, 47.
Γχίυης 56.
Σ. Μουσελόυη, "Τοπωνύμια της Λάχκας Σουλίου." HE 25 (1976) 54.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπουγκάνης κατά το σχήμα:
τ (ου) Μπουγκάν(η) -Μτιουγκάν(ί) , το -Μπουγκάνια, τα αναλογικά
προς τους πληθυντικούς κτήματα, χωράφια κλπ. Το επών. Μπουγκάνης από το αλβ. puganj "μαγαρίζω, μολύνω", puganës-i "βρο
μερός /μοιχός" και puganësi-a "η βρόμα, η μοιχεία"
Μπουκουμάδι, το

(stu bukmâô' Καβ.)

Ονομασία δασωμένης περιοχής με βαλανιδιές.
Το τοπν. σύνθετο από το αλβ. ουσ. bung-u "βαλανιδιά, ρου2
.
πάκι"<σλαβ. buky "βαλανιδιά" και τΟν επιτασσομενο στα αλβαν.
3
επιθετικό προσδιορισμό madh-i "μεγάλος" (πβ. poet i madh-i
"ο μεγάλος ποιητής", vellai i madh-i "ο μεγάλος αδελφός" και
4
κυριών, επών. Μπαρκουμάδι, στου<επών. Μπαρκουμάοης "κοιλαράς"
κλπ.).
Μπουκουρες, οι

(sts bukris' Στ.)

Ονομασία δασωμένης πλαγιάς.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Μπούκου5
ρας (πβ. και επών. Μπούκουρης ) κι αυτό από το αλβ. επίθετο
r

bukur "ωραίος, όμορφος" . Η αλλαγή του γένους από την εμπρό
θετη γενική: στ(ου) Μπούκ(ου)ρα (με συγκοπή των άτονων u ) ,
τύπος που συγχύθηκε με την εμπρόθ. αιτ. θηλυκού: στ(η) Μπούκρα
> η Μπούκρα. Ο πληθυντικός πιθανώς από τις πολλές ιδιοκτησίες
που υπήρχαν στην περιοχή (πβ. φρ. "έχω Μπούκρα", δηλ. "έχω χω
ράφι στη θέση Μπούκρα"). Από το αλβ. προσηγ. τα αρομ. bucur
7
λαμβάνω, νέμομαι", bucurile "η χαρά" και τα ρουμ. bucurâ "χαίQ

ρομαι", bucurie "η χαρά", bucurös "χαρούμενος" .
1.

Χριστοφοριδης

284.

2.

Γ κ ι ν η ς 6 2 ' Meyer, EW a l b .

3.

Γχύνης 2 3 8 '

4.

Georgacas-McDonald 29 5.

5 .

ΟΤΕ Αθ.

6.

Georgacas-McDonald 2 0 8 , 2 9 8 ' Mïïtpns 1 9 9 ' Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 7 8 .

7.

Papahagi

8.

Κοτολοΰλης

Meyer, ο . it.

289.
85.

Spr.

54.

252.
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Μπούλτση, η

(zd bults)

Ονομασία χωριού του Ζαγορίου γνωστή και με το επίσημο όνο
μα Ελάτη (από το Σεπτ. 1926). Ο κάτοικος bultsâts, bultsâtsa
(=Μπουλτσάτης, Μπουλτσάτισσα.).
Σύμφωνα με τον Λαμπρίδη : "Προ 280 περίπου ετών κτηνοτρό
φοι τινές οικογένειαι της Γαβρισιούς, χωρίου της περιοχής Κουρέντων . .., ένθα μέχρι σήμερον καλύβαι ηρειπωμέναι φαίνονται
υπό το όνομα Μπουλτσάτικα Καλύβια, μετώκησαν περί το νυν Μπούλτσι. ... εις τρεις διαφόρους θέσεις. ΑυΕηθείσαι δε μετά ταύτα
προσχωρήσει και άλλων κατοίκων εκ διαφόρων χωριδίων και ιδίως εκ του Πετσαλη συνωκισθησαν περί το έτος 1698"2.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Μπούλτσης
(και ανδρών. Μπούλτσω) με μεταπλασμό από σύγχυση στην εκφορά
της γεν. εν. του έπων.: στ(ου) Μποόλτσ(η) με την εμπρόθ. αιτιατ. εν. του θηλ. στ(η) Μκούλτσ(η). Το επών. Μπούλτσης από
το αλβ. bulçi (και έναρθρα bulçi-a) "το μαλακό μέρος του μά
γουλου από τα μήλα μέχρι το σαγόνι // αυτός που παίρνει τόση
3
τροφή όση χωράει το στόμα" , απ'όπου και τα αρομ. buldzinedzÜ
"πρήσκομαι, φουσκώνω" και bulóicós "πλήρης, γεμάτος" . Ας ση
μειωθεί εδώ και το εθνικό bultsâts που σχηματίζεται με
την
κατάλ.-άτης ( < αλβ. -ati), κατάλ. με την οποία σχηματίζονται
στα αλβανικά και εθνικά (πβ. Kolonjat <τοπν. Kolonia, Latan-

1.

Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα 52-53.

2.

Ας σημειωθούν εδώ OL προσπάθειες των Αλβανών εξωμοτών που κατά τον
17. αι. προσπάθησαν να εξισλαμίσουν τα χωριά των Κουρέντων (ΜΕΕ,
στο λ. Κουρεντα), όπως και το επών. Κ. Πετσάληε από το χωρίο' Μπούλ
τση σε κατάλογο συνδρομητών (Λαμπρόδου, Μελετήματα Ζαγορ. Α' 84).

3.

Academia e Shkencave, Fjalor 195.

4.

Papahagi 294.

5.

H κατάλ. -α-της, από αρχαία πρωτόχλυτα σε -α έπαψε πλέον να έχει πα
ραγωγική' δύναμη. Εμφανίζεται μόνο με τον τύπο -ϋάτηε στα NE ως κατάλ.
εθνικών από τοπν. με θέμα - ι . Βλ. Γ. Χατζιδάκη, "Ετυμολογικά

και,

τεχνολογικά.", Αθηνά 28 (1916), ΛΑ 105-107 και Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ.,
στο λ. -ιάτης.
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jat<xoTtv. Latani κλπ.) .
To COLO τοπν. Μπούλτση, η αναφέρεται και σε τοποθεσία του
2
χωριού Πεκλάρι (Κόν.)
Πβ. και τα επών. Βούλτσης, Βούλτσι-ος, Βούλτσος (με λόγιο
3
εξελληνισμό) και Βουλτζάτης, Βουλτζϋώτης (από εθνικά) .
Μπούρα, του

(zd bura" Φλ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν κτήματα, ιδιοκτησία κάποιου Μπούρα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπούρας κι αυτό από το αλβ.
bur ή burrë-i "ο άντρας // ο σύζυγος // ο γενναίος" . Από την
τελευταία σημασία και το αρομ. bura "ο ήρωας" . Ό χ ι τόσο πι
θανή η ετυμολογία του έπων. από το σλαβ. bura "τρικυμία, θύ~
ελλα, μπόρα" .
Το επών. ως τοπν. στην Πελοπόννησο με τους τύπους:
του
Μπούρα, Μπούρα-συκιά και του Μάλι-Μπούρα .
Μπουρκουμάοες, οι

(sts burkumâôis" Γρεβ.)

Ονομασία δάσους, άγνωστο για ποια αιτία.
Το τοπν. είναι σύνθετο με α' συνθετ. το αλβαν. αρσ. ουσ.
g
burg-u ή burk-gu "η υπόγεια αποθήκη // η φυλακή ( < λατ. burgus-i "το φρούριο, ο πύργος"9 ) και με β συνθετ. το επίσης
αλβ. επίθ. madh(i) "ο μεγάλος"

1.

Φουρίκη, Αττυκη 171.

2.

Στεργϋοποΰλου, Κόνιτσα ΗΧ 12 24-4.

3.

ΟΤΕ Αθ." ΟΤΕ Θεσσ.

4.

Γχίνης 63* Meyer, EW alb. Spr. 55.

5.

Papahagi 296.

6.

Τριανταφυλλίδης 78, 80.

7.

Georgacas-McDonald 208, 331.

8.

Γχυ'νης 62' Χροστοφορίδης 59.

9.

Meyer, EW alb. Spr. 54-55.

10.

Γχύνης 238.
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Μπουρλιαφα, του

(zd burlafa" Μεσ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου είχε χωράφια κάποιος Μπουρλιάφας.
Κυριών, τοπν. από το επών. Μπουρλιάφας. Το επών. είναι
σύνθετο από το αλβ. bur "ο άνδρας" (βλ. τοπν. Μπούρα, του
στα Ε.Αλ.) και το επίσης αλβ. ïaf "η φλυαρία //ο φλύαρος" <
2
τουρκ. laf "η πολυλογία, η φλυαρία" . Από το αλβ. laf και τα
3
επών. Αιάφας και Λιάφος .
(sta burória' Αιασκ.)

Μπουρόνια, τα

Ονομασία μεγάλης έκτασης με δάσος.
Το τοπν. ζωών. από το αλβ. buurorie "είδος φιδιού" . Η πα
ράδοση δε διασώζει την αιτία της ονομασίας.
Μπουφα, του

(zd bufa' Δόλ.-Τσεπ.)

Περιοχή με ποτιστικούς κήπους (Δόλ.)' ονομασία μικρής κοι
λάδας με καρυδιές (Τσεπ.).
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπούφας (και Μπουψέαε επίσης
5
πάρων. Μπούφος) κι αυτό από το αλβ. bufë-a "ο μπούφος" και
μεταφ. "ο βλάκας, ο ανόητος" ( <λατ. bufus απ'όπου και τοκοινό NE μπούφος, ο) . Από τα αλβ. το αρομ. bufa "η κουκουβάγια //
7
ο μονόφθαλμος, ο ανόητος" .
Πβ. και τοπν. Μπούφα, του "παλιό όνομα του χωριού Κορώνη"
Q

(Μεσσηνία)

και Buffa "ορεινός δρόμος κοντά στο Mormanno"

1. Meyer, EW alb. Spr.55.
2.

Γχι'νηε 236" Meyer, EW alb. Spr.233.

3. OTE Αθ.
4.

Bario 3.

5. OTE Αθ." Georgacas-McDonald 209-210.
6.
7.

Γχίνηε 60.
Papahagi 291.

8. Georgacas-McDonald O.TC.
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(Καλαβρία) .
Μπρατζή, του

(zd bradjii' Τζ.)

Ονομασία περιοχής ότιου υπήρχε αλώνι, ιδιοκτησία κάποιου
Μπρατζή. Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπρατζής κι αυτό από το αλβ.
2
brac-i "ο κλέφτης μικρών πραγμάτων" .
3
Πβ. και επών. Brazzi στο Reggio της Καλαβρίας ·
Νόστου, του

(st nast' Τσερν.)

Ονομασία ευρύτερης περιοχής, όπου βρίσκεται χωράφι, ιδιο
κτησία κάποιου Νάστου.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νάστος κι αυτό από το αλβ.
4
βαφτ. Nasto (ο τύπος συναντιέται και στα σέρβικα) . Πβ. και
θηλ. βαφτ. Νάστω από τη Θεσπρωτία το οποίο προέρχεται πιθανό
τερα όχι από το βαφτ. Ανάστα με αφαίρεση του α- και την κατάλ.
-ω , αλλά από το Νάστος και την κατάλ. -ω.
Νταλαγιώργη, του

(st dala^'ory" Καβ.)

Τοποθεσία με χωράφια όπου υπήρχαν ιδιοκτησίες της οικογ.
Νταλαγιώργη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Νταλαγιώργης. Το επών.
Νταλαγιώργης δεν είναι δυνατό να προέρχεται από σύνθεση του
επών. Ντάλας (βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Αλ.) με το βαφτ. Γιώργης,
αφού στις περιπτώσεις συνθέτων επωνύμων με βαφτιστικό και επώ
νυμο η σύνθεση είναι βαφτ. + επών. και όχι επών. + βαφτιστικό.
Εξάλλου η προέλευση του έπων. Νταλαγιώργης από το ιταλ. θηλ.
εμπρόθ. άρθρο dalla "από την" και το βαφτ. Γιώργης δεν είναι
δυνατή, αφού δεν υπάρχει συμφωνία στο γραμματικό γένος.

1.

Rohlfs, Diz. ΤΟ Cal. 31.

2.

Akademia e Shkencave, Fjalor 170.

3.

Rohlfs, Diz. TO Cal. 29.

4.

Pu§cariu 381.

5.

Μιτοΰτουρας 57.
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Γι'αυτό πιστεύουμε ότι το επών. Νταλαγιώργης προέρχεται
από το αλβ. dhallë-^a "το ξινόγαλο" , και συνεκδοχικά ως τοπν.
"ο τόπος όπου παράγεται £ινόγαλο", και το βαφτ. Γιώργης, δηλ.
από τον τύπο του Ντάλα Γι,ώργη, δηλ. "το μέρος όπου παράγει giνόγαλο ο Γιώργης", σύμφωνα με το σχήμα των αρβανίτικων τοπν.
της Πελοποννήσου: του Προ-Καρά "το ποτάμι του Καρά", του ΡάπιΓύφτου "ο πλάτανος του Γύφτου", του Ράπι.-Κόντη "ο πλάτανος
ο
του Κόντη", του Ράχη-Μπάγιος "η ράχη του Μπάγιου" κλπ. . Ας
σημειωθεί ότι στην περιοχή υπάρχει μεγάλη πυκνότητα τοπν. αλβ.
αρχής.
Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να ερμηνευθούν και τα επών. Νταλαγ».άννης, Νταλαγιώργος, Νταλακώστας, Νταλακλής, Νταλαμάγκας
κλπ.
Νταμπάτες, οι

(sts dabâtis* Νεγ.)

Περιοχή δασωμένη Ν του χωριού κοντά στη θέση Ριζιανά, ό
που παλιότερα υπήρχαν αγροκτήματα* σήμερα σώζονται μόνο ερεί
πια από τοίχους και καλύβες.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. dam-i "το άντρο, η φωλιά,
το άσυλο, το κρησφύγετο απ'όπου αλβ. επών. Damis (βλ. και
ελλην. επών. Ντάμης που συναντιέται στα Κάτω Σουδενά) και την
αλβ. κατάλ. -ates (ή -ati) που σχηματίζει στα αλβανικά ονό
ματα εθνικά όπως και ονόματα που δηλώνουν το γένος ή την πά
τρια. Έχουμε λοιπόν Dam-âtes και Dabat.es με τροπή του m σε
b, όπως πραγματοποιείται και στα: αμπάδα <αμάδα, αμπέλεια <
αμέλεια, γέμπορο <γεώμορον κλπ. .

1.

Γχύνηε 101" Meyer, EW a l b . Spi·. 83.

2.

Georgacas-McDonald 338,

3.

Georgacas-McDonald 298' με το αλβ. προσηγ. πρέπει να σχετιστούν τα:

341.

ελλ. ντάμι,, το "η αγροτική καλΰβη", (Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ . ) ,
τουρκ. dam "σκεπιί, μικρό' σπίτι, σταυλος" (Steuerwald 200), και το
αρομ. dama "σταΰλος, αχούρι" (Papahagi 457).
4.

Φουρίκη, Αττυχιί 168 κεξ.

5.

Αθηνά 49 (1939) 117-118.
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Της ίδιας ετυμολογικής αρχής είναι και τα τοπν. n Ντάμαλάκκα, Ντάμι,Εα. και Ντάμζα από την Πελοπόννησο .
Νταρντάνη, του

(zd dardén' Μον.)

Ονομασία χωραφιών, ιδιοκτησία της οικον. Νταρντάνη, πάνω
από τα οποία υψώνονται κατακόρυφοι ασβεστολιθικοί βράχοι.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Νταρντά2
νης (και με λόγιο εξελληνισμό Δαρδάνης )·Το επών. Νταρντάνης
προέρχεται από το αλβ. επίθ. dardante "ιστορικό επίθετο μιας
3
, 4
ιλλυρικής φυλής, των Δαρδανων" (και επιθ. darôan "ο χωρικός" ).
5
Πβ. και τοπν. στου Dapdave "λοφίσκοι και χωράφια" (Πωγ.) .
ΝτΕτσια, του

(zd ditäa* Λεσν.)

Ονομασία χωραφιού πίσω από τη ράχη Τζουγκάστρου,που το καλ
λιεργούσαν με φακές, ιδιοκτησία της οικογ. Ντίτσια.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ντίτσιαε κι αυτό από την αλβ.
λ. ndiçe "αυτός που χάνει τη μαλακότητα, τη φρεσκάδα (για τον
άνθρωπο) //ο μπαγιάτικος (για τα τρόφιμα)" .
7
Βλ. και κυριών, τοπν. του Ντίτσα (Τριφυλία) .
Ντόντου, του

(st dod' Σκ.)

Ενν. η στάνη. Ονομασία περιοχής όπου ήταν εγκατεστημένος
κάποιος κτηνοτρόφος Ντόντος με την οικογένεια του.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ντόντος
ο

κι αυτό από το αλβ. κύριο όνομα Dodi αντί του Θεόδωρος . Πβ.
και επών. Ντόντηε ·
1.

Georgacas-McDonald, 298.

2.

ΟΤΕ Αθ.

3.

Akademia e Shkencave, Fjalor 292 .

4.

Meyer, EW alb. Spr. 61, στη λ. darô'é .

5.

Παπαχαρι^ση, Πωγώνι 270.

6.

Akademie e Shkencave, Fjalor 1215.

7.

Georgacas-McDonald 215.

8.

Σταμνο'πουλος 183' Μποιίτουρας 69.

9 . ΟΤΕ Αθ.
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Ντόρη, του

(st dor" Τσεπ.)

Περιοχή με χωράφια, όπου ιδιοκτησία και της οικογ. Ντόρη.
Το κυριών, τοπν. προέρχεται από το επών. Ντόρης, το οποίο
πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. dorë-a "το χέρι" , ουσιαστικό
του οποίου το υποκορ. dorëza δίνει επών. Ντόρι,ζας, που ερμη.
.
.
2
νευεται απο τον Μπιρη ως "μικροχέρης" .
Ντουντοονάτεε, en

(sts dudunâtis* Δρ.)

Ονομασία μικρού υψώματος.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Ντουντοό3
νης και την αλβ. κατάλ. -ates (και -ati) με την οποία σχημα
τίζονται εθνικά και ονόματα που δηλώνουν τα μέλη ενός γένους,
μιας πάτριας και έπειτα τον τόπο όπου αυτά είναι εγκατεστημένα .
Το επών. Ντουντούνης προέρχεται από το προσηγ. τουτούνι,το
5
6
(και επών. Τουτούνης ) "ο ταμπάκος" ( <τουρκ. tütün "ο καπνός,
7
8
ο ατμός" απ'όπου το αρομ. tutune "καπνός" ) με τροπή του αρ
χικού t σε d εξαιτίας της συμπροφοράς με το n το άρθρου στην
αιτιατ. και του d-t σε d-d (αφομοίωση).
Ντοοσκοκώστα, του (st duskukósta" Καβ.)
Ονομασία σχεδόν επίπεδης περιοχής με χαμηλές βαλανιδιές.
Το συντακτικό σχήμα του τοπν. μας οδηγεί στην προέλευση
του από τα αλβανικά. Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. dushk-u
g
"το κλαδί που φυλάγεται το χειμώνα για τροφή των ζώων" , λ.

1.

Γχίνηε 94' Meyer, EW alb. Spr. 72.

2.

Μπίρηε 200.

3. ΟΤΕ Αθ.
4.

Φουρίκη, ATCUMII 168 κεξ.

5 . ΟΤΕ Αθ.
6.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

7.

Steuerwald 960.

8.

Papahagi 1209.

9.

Γχι^υηε 99.
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ταυτόσημη με την Ηπειρωτ. κλαδερό (βλ. τοπν. στα Ε.Ε.)/ και
το βαφτ. Κώστας και δηλώνει "το ντούσκο, το κλαοερό που είναι
ιδιοκτησία κάποιου Κώστα".
Πβ. το ίδιο συντακτικό σχήμα στα αρβαν. τοπν. της Πελοπον
νήσου, όπως π.χ.: του Ράχη-ΣτLpι, του Ράχη-Σκέφερη, του ΡάχηΛάμπρου κλπ. .Βλ. και τοπν. Ντούσκα, τα (στα Ε.Αλ.).
Ντούσκουρη, η

(ζ duSkur1' Λιασκ.)

Περιοχή δασωμένη με βαλανιδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. dushkull "το δάσος με βα2
λανιδιές" κι αυτό από το ουσ. dushk-u "η βαλανιδιά" (βλ. και
τοπν. Ντούσκα, τα, στα Ε.Αλ.) και την αλβ. περιεκτική κατάλ.
-(u)ll ή -(e)11 με τροπή του 11 σε rr. Η εναλλαγή των rr και
11 στα αλβανικά παράγωγα με τις παραπάνω καταλήξεις είναι συ
χνή: dokërr - dok'èll, piskërr - piskël, cingërr - cingël κλπ. .
Ντουχάνιστα, η

(zd dipanata* I.)

Παλιότερη ονομασία του χωριού Ιτέα.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. duhaniste (ή duhanistja)
5
"η καπνοφυτεία, τόπος φυτευμένος με καπνά, καπνοχώραφο κι αυ
τό από το αλβ. duhan-i "ο καπνός" ( <τουρκ. duhan "ο καπνός
καπνίσματος, το κάπνισμα") και την σλαβικής αρχής αλβ. περιη
εκτική κτάλ. -ishtë (και-ishta με οριστικό άρθρο) .
Η ονομασία του χωριού ίσως από καλλιέργεια καπνού σε πα
λιότερες εποχές.

1.

Georgacas-McDonald 34-2-34-3.

2.

Camaj, Wortbildung 119.

3.

Camaj, Wortbildung 115.

4.

Camaj, Wortbildung 117, 118.

5.

Γκόυης 98.

6.

Meyer, EW alb. Spr. 76' Steuerwald 245.

7.

Γυα την αλβ. καταλ. -ishtë (<σλαβ. -iste) βλ. Stadtmüller, Προβλή
ματα 159-160' Φουρίκη, "Συμβολή εις το τοπωνυμίκόν της Αττικη'ς."
Αθηνά 42(1930) 120' Γεωργακά, Συμβολή 66' Malingoudis, Studien 148
κεξ»
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Ντράγια, η

(zd drày'a" Φλ.)

Τοποθεσία με αμπέλια και χωράφια μέσα από την οποία περνά
ει το μονοπάτι που οδηγεί στο χωριό.
Το τοπν. προέρχεται μάλλον από το αλβ. tragë-a "το ίχνος,
το σημάδι" κι αυτό από το σλαβ. tragii (νεοσλοβ· trag "ίχνος",
2
σερβ. trag "ίχνος ποδιών" κλπ.) απ'όπου και το αρομ. tragä
3
"το ίχνος, το σημάδι // η άκρη" . Το αρχικό d του τοπν. εξαιτί
ας της συμπροφοράς του t-με το-η του άρθρου στην αιτιατική.
Ντρίβου, του

(st driv* Καβ.)

Ονομασία δάσους από το επών. του ιδιοκτήτη.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Ντρίβος κι αυτό μάλλον από
το αλβ. trivë-a "το χνάρι, το πάτημα του ζώου" .
Πβ. και επών. Ντρίβας απ'όπου και τοπν. του Ντρίβα από την
5
Τριφυλία .
Παλέσι, το

(stu paléé" Ντρ.)

Ονομασία άγριων και άδεντρων υψωμάτων πάνω από τη θέση Λι
βάδι.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. palesh "αυτός που είναι
χωρίς μαλλιά, ο φαλακρός" συνεκδοχικά για να ονομάσει ένα "φα
λακρό", άδεντρο μέρος. Το αλβ. palesh από το αλβ. στερητ. μό
ριο pa "χωρίς, άνευ" και το ουσ. lesh-i "το μαλλί" (πβ. και το
αντίθετο melesh).
Πέγκου, το

(stu péngu* Boß.)

Ονομασία δασωμένου υψώματος.

1. Γχίνης 431.
2. Miklosich 360.
3. Papahagi 1190.
4.

Γχινηε 437* Akademia e Shkencave, Fjalor 2028.

5.

Georgacas-McDonald 216.

6.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1337.
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Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. penk και με τον οριστικό
τύπο pengu "το ενέχυρο, το εχέγγυο, η υποθήκη" κι αυτό από το
λατ. pingus "το ενέχυρο" .
Από τη λ. και τα επών. Πέγκος, Πέγκας και Πέγγας (και
Μπέγκας με τροπή του ρ σε b εξαιτίας της συμπροφοράς με το αρ2
θρο τον) . Το παραπάνω τοπν. δεν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί
κυριών, και να σχετιστεί με το επών. Πέγκος αφού σ'αυτή την
περίπτωση η εκφορά θα ήταν st peng.
Πέντγες, OL

(sts pencils" Δρ.)

Ονομασία δασωμένης σήμερα περιοχής, όπου παλιότερα υπήρ
χαν χωράφια με καλλιέργεια δημητριακών.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. pendë-a "το στρέμ
μα, το τμήμα γης που μπορεί ένα ζευγάρι βοδιών να οργώσει σε
μια μέρα" ( <λατ. penna ) . Η λ. και στα αρομ. με τον τύπο
penda "το κοντάρι //το στρέμμα"-' .
Περτούπινα, η
pinis* Βίτσ.)

ή

Περτούτΐίνες, οι

(zd birtupina ή sts pirtù-

Τοποθεσία στη θέση Βουνό με χωράφια και λιβάδια.
Το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με την αλβ. ρίζα përtyp "ανα
μασώ, μηρυκώμαι" (απ'όπου και τα përtypës-it "τα μηρυκαστικά
ζώα", përtypje "το μάσημα, ο μηρυκασμός") και την αλβ. περιε
κτική ή πληθυντική κατάλ. -en, η οποία προσκολλάται σε θέματα
7
που τελειώνουν σε σύμφωνο, > *përtypën με τροπή στα ελληνικά

1.

Γκύνης 308' Meyer, EW alb. Spr. 327" Haarmann 95' Meyer-Lübke, αριθμ.
6490.

2.

OTE Αθ.

3.

Γκίνης 307' Χριστοφορίδης 255.

4.

Meyer, EW alb. Spr. 326.

5.

Papahagi 967.

6.

Γκίνης 320' Χριστοφορίδης 267.

7.

Camaj, Wortbildung 53 και 128 όπου και παραδείγματα πληθυντικών σχη
ματισμών σε -en.

- 923 -

του τραχέως αλβ. y σε ελλην. ου από επίδραση του κλειστού
ι
φθόγγου ρ .
(st prak" Αρτσ.)

Πράκου, τοο

Ενν. τα κουκούλια. Τοποθεσία όπου χωράφι, ιδιοκτησία της
οικογ. Πράκου, πάνω από το οποίο υψώνονται μεγάλοι βράχοι.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Πράκος
κι αυτό απο το αλβ. prak-u "το κατώφλι"2 ( <αρχ. σλαβ. prägt
"το κατώφλι" απ'όπου τα ρουμ. präg [de jos] "το κατώφλι",
Γ
η
;
4
5
prag [de sus) "το ανωφλι" και τα αρομ. präg και preag .
Πρίσκα, η

(zd brièka" Δρ.-Μακρ.)

Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει βρύση, την οποία, σύμφωνα
με την παράδοση, έχτισε κάποιος αρβανίτης Μπρίσκας.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Μπρίσκας (παι με τις
παραλλαγές Πρίσκας και Πρίσκος) με μεταπλασμό αναλογικά προς
το γένος της λ. βρύση, "η. Το επών. ΜπρΟσκας προέρχεται από το
7
αλβ. brisk"-u "το ξυράφι, ο σουγιάς" ( < bri "κέρατο" + επαύ
ξηση -sk- με την αρχική σημασία "μαχαίρι με κεράτινη λαβή" και
έκφραση dele briskë "πρόβατο με κέρατο").
g
Πβ. κ α ι τα ταυτόσημα επώνυμα Ξυράφης και Σουγιάς, όπως
ο
και το τ ο π ν . Αα Μπρίσκου " τ ο π ο θ ε σ ί α του Δ ι σ τ ρ ά τ ο υ " (Κόν.) .
1.

Ι Ί α την τροπή του i σε u μέσα στη λέξη απο' επίδραση των γ ε ι τ ο ν ι κ ώ ν
υγρών, χ ε ι λ ι κ ώ ν , υπερωυκών η' οδοντυχών συμφώνων βλ. Χατζιδάκη ΜΝΕ 2
2 8 1 , 295* του ί δ ι ο υ , Αθηνά 24 (1912) 22 « ε ξ . "

Φυλη'ντα, Γλωσσογν.

161 κ ε ζ .
2.

Γχίνης 331.

3.

Meyer, EW alb. Spr. 350' Miklosich 258, στο λ. porgü.

4.

Κοτολοΰληε

5.

Papahagi 1007, 1008.

388.

6. ΟΤΕ Αθ.
7.

Γχίνης 59* Χριστοφορίδηε 55-56' Akademia e Shkencave, Fjalor 181.

8.

Αντιχίρισμα 173.

9.

Στεργυοποΰλου, Κόνι,τσα ΗΧ 12 246.

3
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Ραντζα, η

ή

Ράντζες/ οι

(st rândza-sts rândzis" Τσεπ.)

Ονομασία λαγκαδιού και της γύρο τοποθεσίας που είναι δασω
μένη με κέδρα, καστανιές και λεφτοκαρυές.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. randzë (και rranzë) "η ρί
ζα //τ\ ρίζα των δέντρων" , ίσως από το γεγονός ότι η παραπάνω
τοποθεσία βρίσκεται στους πρόποδες, "στις ρίζες" υψώματος. Πβ.
και τα ταυτόσημα τοπν. Ρίζα, Ρίζες, Ριζά (στα Ε.Ε.).
Ραφίστα, η

(st rapJiSta' I.)

Αρκετά εκτεταμένη επίπεδη επιφάνεια με χωράφια δημητριακών.
2
3
Τόσο ο Φουρίκης όσο και ο Georgacas υποστηρίζουν ότι το
τοπν. προέρχεται από το αλβ. rrap "πλάτανος",την περιεκτική
κατάλ. -esi στην οποία προστέθηκε και άλλη περιεκτική κατάλ.
-iéta. Διαφορετική ερμηνεία προτείνει ο Vasmer για την παραλ
λαγή του τοπν. που εμφανίζεται με τον τύπο Λαφίστα (Άνω και
Κάτω), ο οποίος σχετίζει το τοπν. με το σλαβ. lépt "ωραίος,
αρμόζων".
Κατά τη γνώμη μας είναι απίθανος ο σχηματισμός περιεκτικού
από άλλο περιεκτικό (rrap'sistea < rrapesi "ο πλατανιάς + κα
τάλ. -iâta) αφού ήδη σχηματίζεται περιεκτικό με την κατάλ.
5
-iâta (rrapiéte "δάσος πλατάνων ), όπως και η συσχέτιση του
με το σλαβ, lépï>.
Γι'αυτό νομίζουμε ορθότερη την προέλευση του τοπν. από το
αλβ. rrafsh-i "η πεδιάδα, το επίπεδο" και τη σλαβ. αρχής αλβαν. περιεκτ. κατάλ. -iétë (και έναρθρα -iâta). Εδώ πρέπει να
ενταχθούν και τα τοπν. Άνω και Κάτω Ααφίστα αφού είναι γνωστή
, 7
η εναλλαγή των φθόγγων 1 και r στα αλβανικά. Πβ. και τον τυ1.

Baric 87' Camaj 117, 125' Χριστοφορυ'δης 300, στο λ. rranjë-a.

2.

Φουρύκη, Αττχχη 156, σημ. 1.

3.

Georgacas, Place and other names, ZfB Κ 31.

4.

Vasmer 39.

5.

Meyer, EW alb. Spr. 372.

6.

Γκιώνης 363' Χρυστοφορϋδηε 299.

7.

Camaj, Wortbildung 115.
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πο Δεαυσίτσα που παραθέτει ο Vasmer . Η τροπή fé σε gâ από ά
νομο ίωση ως προς τη διάρκεια.
Ρένια, η

(st réria' Ντρ.)

Περιοχή με χωράφια δημητριακών στις υπώρειες υψώματος.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. rrenja "η ρίζα δένδρου //
2
πρόποδες λόφου" .
Το ίδιο τοπν. και στην Τριφυλία' Πβ. επίσης επών. Ρένης
όπως και τα τοπν. η Pivta, τα Ρένι,α (Τριφυλία), Ρένιες, οι
(Ολυμπία), η βρύση του Ρένη (Πυλία) , Ρένιζα, η (Αττ.) και τα
πολυάριθμα ελλην. ταυτόσημα Ρύζα, PCÇec κλπ.
Ρεστιόρι,το

(stu rist^ór1* Δεμ.-Ι.)

Ονομασία ρέματος στο σύνορο των κοινοτικών περιοχών των
χωριών Δεμάτι και Ιτέα που τροφοδοτείται από τα νερά
πη
γής γνωστής με το όνομα Μάννα Νερού.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. rreshtor-e "n ταξινόμηση,
η τοποθέτηση κατά σειρά, το αράδιασμα" , άγνωστο για ποια αι
τία.
Ρότσια, του

(st rotea* Λιασκ.-Τσεπ.)

Περιοχή με λιβάδια όπου έβοσκε τα ζώα του κάποιος κτηνο
τρόφος Ρότσιας (Διασκ.)' ονομασία χωραφιών, ιδιοκτησία κάποιου
Ρότσια (Τσεπ.).
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Ρότσιος με εναλλαγή της κατάληξης σύμφωνα με τα Φίλιππος-Φύλιππας,
7
εγγονός-εγγόνας κλπ. . Το επών. Ρότσιος πρέπει να σχετιστεί με
1.

Vasmer 39.

2.

Γκίνης 366' Χριστοφορίδηε 304.

3.

Georgacas-McDonald 213, 344.

4.

Σαρρή, Αττική 148' Φουρύκη, Αττική 156.

5.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1686.

6.

OTE Αθ.' το επών. υιάρχει χαι στα Γιάννινα.

7.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. -αε.
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το αλβ. rroç-i "άσπρο περιστέρι" και ιδιαίτερα από τη χρήση
της λ. ως "χαϊδευτικής προσφώνησης για μικρό παιδί γεμάτο υγεία" ·
Σάκα, του

(st sâka" Ντ.)

Ενν. το αλώνι' περιοχή όπου υπήρχε αλώνι, ιδιοκτησία της
οικογ. Σάκα. Το επών. υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σάκας. Το επών. Σάκας
είναι μητρωνυμικό και προέρχεται από το αλβ. shakë-a "η σκύλα,
η κακή και ανήθικη γυναίκα" . Η φωνητική του τοπν. με αρχικό
è αποκλείει κάθε συσχέτιση με το κοινό NE σάκα, η "η τσάντα".
Σέσι, το

(stu §es' Τσερν.-Καβ.)

Ονομασία συνοικισμού στο χωριό Τσερνέσι, που είναι γνωστός
και με το επίσημο όνομα Δίλακκος (Τσερν.)* μεγάλη επίπεδη το
ποθεσία, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το χωριό Καβαλάρι πριν έρθει στη σημερινή του θέση (Καβ.).
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. shesh (και έναρθρα sheshi)
3
"η πλατεία, το επίπεδο μέρος //το πεδίο" κι αυτό από τη λατ.
4
μετχ. sessus, -a, -um του ρημ. sedeo "κάθομαι" . Η λ. επίσης
5
6
στα αρομ. ses - seasa και στα ρουμ. ses - casa "επίπεδος" .
7
0 Λαμπρίδης αναφέρει ήδη από το Σούλι: " ... τα εκλιπόν
τα Βίλια, Κοντάταις και Σέσιι ...". Από την Αττική αναφέρονται
g
τρεις θέσεις με το όνομα Σέσι. , επίσης Σιέσε Μάδε "μεγάλο ισι9
αδι του Ιΐλικατιου" (Κόνιτσα) και απο την Αλβανία τοπν.Sheshi
1.

Akademia e Shkeneave, Fjalor 1709.

2.

Akademia e Shkeneave, Fjalor 1815.

3.

Φουροκη, Αττική 15* Γκινης 392' Χριστοφορίδης 323.

4.

Meyer, EW alb. Spi». 402.

5.

Papahagi 1149.

6.

Κατά τον Meyer-Lübke (αριθμ. 7882) και τον Pu§cariu (328, 450-452)
η ρουμ. λ. προέρχεται απο' τα αλβανικά.

7.

Ιω. Λαμπριδου, Ηπειρωτ. Μελετήματα, Τα Σουλυωτιχά, εν Αθ. 1890 7.

8.

Σαρρη, Αττική 139.

9.

Στεργιοπουλου, Κόνιτσα ΗΧ 13 173.
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(στην περιοχή Durrësi)
Σ ί τ η , του

(st s i t '

.

Λιασκ.)

Θέση όπου άλλοτε ήταν το σπίτι, και, τα κτήματα της οικογ.
Σίτη.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Σίτης
κι αυτό από το αλβ. shyt "ο χωρίς κέρατα //κάδε πράγμα ακρωτη2
ριασμένο" .
Βλ. και τοπν. Σούτη, Λιθάρι, του (στα Ε.Ε.).
Σκιερές, οι

(sts ëk'éris* Τσερβ.)

Τοποθεσία με χωράφια και δάσος από βαλανιδιές, σφεντάμια
και πουρνάρια.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. shqërrë-a "το σκίσιμο, η
3
4
σκισμη" (και p. shqier "σχίζω" ) κι αυτό από το σλαβ. skora
"ο φλοιός, η κρούστα" .
Σκοκάτες, οι

(sts äkukatis* Γρεβ.)

Ονομασία μιας από τις συνοικίες του χωριού.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Σκόκας
(βλ. τοπν. Σκόκα, του ή Σκόκες, οι στα Ε.Αλ.) και την αλβ.
κατάλ. -at (και έναρθρα -ati) με την οποία σχηματίζονται εθνι
κά και λέξεις που δηλώνουν το γένος, την πατριά. Από αυτά
τα τελευταία,τα οποία εδήλωναν αρχικά τα μέλη μιας οικογένει
ας, δημιουργήθηκαν τοπν. που έδειχναν τον τόπο όπου αυτά ήταν
εγκατεστημένα.
Σκούρτη, του

(st skurt' Κουκ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν κτήματα της οικογ. Σκούρτη.
1.

Seiner, Ergebnisse 98.

2.

Γκίνης 417.

3.

Χριστοφορίδηε 340.

4.

Bario 27.

5.

Meyer, EW alb. Spr. 410' Miklosich 302.
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Κυριών, τοπν. από το επών. Σκούρτης κι αυτό, σύμφωνα με
τον Φουρίκη , από το αλβ. shkurtër "κοντός" ή skurtë-a "το ορ
τύκι". Το αλβ. shkurtër από το λατιν. curtus, -a, -um "βραχύς,
2
κοντός" . Από τα αλβ. και τα αρομ. scurtu, -ä "βραχύς", scur3
tu και ρουμ. scurt "σύντομος, κοντός" .
Πβ. επίσης και την ονομασία του μήνα Φλεβάρη στα αλβ.
4
5
6
Shkurt-i , αρομ. Çcurtu και Ηπειρωτ. Σκούρτης .
Σούγκα, τα

(sta suga" Βραδ.)

Ονομασία μικρού υψώματος με χωράφια δημητριακών.
Το τοπν. πρέπει μάλλον να αποδοθεί στο αλβ. sukë-a "ο λοφισκος, ο χαμηλός λόφος" με τροπή του k σε g στα ελληνικά
ο

όπως τα: ακάνθιον-^αγκάθι,, ακίδα-αγκίοα κλπ. .
Σουλίστες, οι

(sts sulistis" Δρ.)

Περιοχή με μικρά επίπεδα χωράφια, η οποία διασχίζεται από
ένα μικρό ρέμα.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθε ί στο αλβ. shulicë-a "η αμπάρα
9
της πόρτας //ί) κιγκλιδωτη πόρτα" ( < shul "ράβδος, μπαστούνι")
με σύγχυση της κατάλ. -ica προς την -ista, σύγχυση η οποία
10
παρουσιάζεται συχνά στα τοπν.

1.

Φ ο υ ρ ί κ η , Αττϋχη 1 6 0 - 1 6 1 " Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 7 8 .

2.

Meyer-Lübke, α ρ ι θ μ .

2421.

3.

Papahagi 1073, 1148'

4.

Γκι'νης 4 0 1 ' Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η ς

Κοτολούληε 4 3 8 .

5.

Papahagi

6 .

Μπόγκας 2 9 7 .

7.

Γκίνης 387.

8.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. γχ.

9.

Akademia e Shkencave, Fjalor 1951' Georgacas-McDonald 353' Meyer,

334.

1148.

EW alb. Spr. 419, στη λ. éuï.
10.

Vasmer 305.
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ΣουρεμάΟι, το

(stu Surimâô* Τσερβ.)

Πετρώδη γυμνά υψώματα, ένα ψηλότερο κι. ένα χαμηλότερο, με
πολλές λακκιές γεμάτες χαλίκια. Διακρίνονται, σε Μεγάλο και.
Μικρό Σουρεμάδι.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. ουσ. shur-i (και zhur-i)
"το χαλίκι //η άμμος" , το άρθρο i που προηγείται των αρσεν.
2
επιθ. (θηλ. e) και τον επιτασσόμενο στα αλβανικά επιθετ.
3
προσδιορισμό madh-i "ο μεγάλος" , δηλ. "η μεγάλη χαλικαριά".
Πβ. και τα Ηπειρωτ. άούρια ή σοΰρ ή σουραμιά "η συσσώρευ4
ση χαλικών σε κοίτη χαράδρας ψηλού βουνού" και τα τοπν. Σού5
ρίζα, Σούριζες και Σιούρζα (Πελσπ.) και Σοΰρος "λακκιά ...
το όνομα οφείλεται στο αμμουδερό του εδάφους" (Λάκκα Σούλι) .
Στέρεε, οι

(sts atéris" Ντρ.)

Ονομασία τοποθεσίας με κοιλωμένες πέτρες όπου μαζεύεται
νερό.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. èter "το γουδί", λ.η οποία,
σύμφωνα με τον Meyer , προέρχεται από το λατ. *pistarium. Πιθα
νώς όμως το αλβ. προσηγ. να προέρχεται από το ελλ. στέρνα, η
με τη χαρακτηριστική για τα αλβανικά τροπή του συμφ. συμπλέγ
ματος m >rr >r (πβ. βουλγ. gornica αλβ. goritsë "αγριαπιδιά",
Q

cornuta > kef irte "τετράποδο ζώο με κέρατα" κλπ. ).
Η λ. γνωστή ως τοπν. με τους τύπους: Σητέρες, οι "σχισμές

1.

Χριστοφορίδης 349' Meyer, EW alb. Spr. 420.

2.

Γκίνης 166.

3.

Γκίνηε 238' στα αλβ. το επίθετο προηγείται του ουσ. μόνο σε κλητικε'ε
αναφωνήσεις (Camaj

27).

4.

Μπόγκας 1 357.

5.

Georgacas-McDonald 354.

6.

Στ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία της Λάκκας Σουλίου." HE 25 (1976) 404.

7.

Meyer, EW alb. Spr. 415.

8.

Vasmer, Schriften 926. To ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο Πωγώνι
και χαρακτηρίζεται "αποβολή'", όπου συναντούμε τΰπους: ρίθυα<ορνίθια,
σερ«<5 <σερνυχό κλπ. (βλ. Μηνά, Πωγώνι 201).
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ανάμεσα στους βράχους που κρατάνε βρόχινα νερά. . . " (Κωστήτσι
Κατσανοχ.) , Ετερούλα, π "λάκκωμα (γούρνα) σε λιθάρι που κραταει το νερό της βροχής" (Λάκκα Σούλι) , Shxépeç, OL "...όπου
υπάρχουν μικρές λακκούβες σε βράχους που κρατούν βρόχινο νε3
ρό" (Πλαίσια Κατσανοχ.) και Στέρα, η "χαράδρα ονομασθείσα
ούτως από μίαν κοίλην πέτραν εις την οποίαν συλλέγεται νερό"
4
(Πωγωνι) .
Τζάμες, οι

(sts d^amis" Ντρ.)

Τοποθεσία με χωράφια και οπωροφόρα δέντρα καθώς και δάσος
με πεύκα και έλατα.

5
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. çam-i "το έλατο" κι αυτό

από το τουρκ. çam "λέξη με την οποία χαρακτηρίζονται όλα

τα

βελονοφόρα και κωνοφόρα δέντρα, ιδιαίτερα το πεύκο" . Από τα
τουρκικά η λ. και στα βουλγ. , όπου *JSM

"η ελάτη, το πεύκο,

τα κωνοφόρα δέντρα" .
Υποθέτουμε πως πρόκειται για αλβαν. ονοματοθεσία (και όχι
τούρκικη ή βουλγάρικη) γιατί στο ΝΑ τμήμα της περιοχής

του

Ζαγορίου, όπου και το χωριό Ντρεστενίκο, συναντιούνται σε με
γάλο αριθμό αλβαν. τοπωνύμια. Η τροπή του αλβ. ç (=té) σε di
στα ελληνικά , όπως και ο μεταπλασμός αναλογικά npoQ τις

λ.

θέση, περιοχή κλπ.
Τζόκη, του

(st d2ok" Βιτσκ.)

Περιοχή όπου υπάρχει χωράφι, ιδιοκτησία της οικογ. Τζόκη.

1. Λαζάνη, Κατσανοχ. II 262.
2.

Σπ. Μουσελίμη, "Τοπωνυμία της Λάκκα Σουλύου." HE 24 (1975) 823.

3. Λαζάνη, Κατσανοχ. Ι 44-2.
4.

Παπαχαρίση, Πωγωνι 271.

5.

Γχίνηε 70.

6.

Meyer, EW alb. Spi·. 444' Steuerwald 166.

7. Βουλγαροελλ. Λεξ. 1433.
8. Ανδρυώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τζ.
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Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το επών. Τζόκηε
κι αυτό από το αλβ. xhokë (και xhokë-a έναρθρα, απ'όπου και
επών. Τζόκας) "γούνινο ανδρικό ή γυναικείο παλτό" απ' όπου
και τα αρομ. ijfïoc ή Qiocä "το μάλλινο παλτό" .
Τόριζα, η

(zd dórza* Αρτσ.)

Περιοχή με χωράφια δημητριακών κοντά στη θέση Μεγάλη Λί
μνη.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. υποκορ. dorëzë-a ή dorëz3
a "το δραγμα, η χεριά" ( <dore "το χέρι" + υποκορ. καταλ.
-ëza) .
Τόσκα, του

(st tóska' Boß.)

Ονομασία βρύσης και της γύρο περιοχής, άγνωστο γι.α ποια
αιτία.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τόσκας. Το επών. Τόσκας
προέρχεται από το αλβ. toskë-a "ο κάτοικος της Νότιας Αλβανί
ας" 4 .
Πβ. και επών. Τόσκεσης από εθνικό Τόσκεσης < τοπν. Τόσκε5
σι (Δωδώνη, Τρίκαλα) κι αυτό από το toské-a και την αλβ. πε.6
ριεκτ. καταλ. -esi .
Τραγ ι α , τ>

( zd dràY'a ' Φλ. )

Τοποθεσία με π ο τ ι σ τ ι κ ο ύ ς κήπους.
Το τ ο π ν . π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι από το α λ β . t r a g ë - a " τ ο ί χ ν ο ς , το ση-

1.

Γκίνηε 481' Χριστοφορίδηε 391' κατά τον Meyer (EW a l b . S p r . 82) η αλβ.
λ. αποδίδεται στα ρομανικά: ιταλ. g i a c o "ο σιδεροπλεγμένοε
χαλαβρ. giàccu "εσωφόρεμα", γαλλ. jaque "σακκαίκι" κλπ.

2.

Papahagi 633.

3.

Χριστοφορίδηε 85' Γκίνηε 95.

4.

Γκίνηε 430' Χριστοφορίδηε 357.

5.

Μπίρης 202.

6.

Φουρίκη, Αττική 157.

χιτώνας",
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μάδι //v\ δ ι ε ύ θ υ ν σ η //χο καταορύγιο" KL αυτό από το σλαβ. t r a g ü
που έχει στις νοτιοσλ. γλώσσες τις σημασίες "ίχνος, ίχνος πο2
διού //ό,τι μένει πίσω //οι απόγονοι" . Από τα αλβ. η λ. και
^
3
στα αρομ. με τον τύπο traga "το ίχνος" . Η τροπή του αλβ. g
σε γ'στα ελληνικά.
Τρέπεση, η

(zd drépië* Σκ.)

Ονομασία τοποθεσίας με χωράφια και βοσκότοπους. Το τοπν.
αναφέρεται σε ενθύμηση του 1797 και σε κατάστιχο της Ιεράς
Μονής του Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου του 1736 .
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. *Τρέπεσης
κι αυτό από τον πληθ. trepe ή trëpe του αλβ. αρσεν. ουσ. trapi "το χαντάκι //ο πόρος //ο γήλοψος" και την κατάλ. -es (και
-ës-i έναρθρα) με την οποία σχηματίζονται στην αλβ. γλώσσα πο
λυάριθμα ονόματα που δηλώνουν: α) το πρόσωπο που κάνει ό,τι
δηλώνεται από τη ρίζα, β) αυτόν που έχει την ιδιότητα που δη
λώνεται από τη ρίζα και γ) αυτόν που προέρχεται από κάποιον
7
τόπο (εθνικά) . Πβ. και ta επών. Κούδεσης, Μάνεσης, Μάτεσης,
Ò

κλπ. που σχηματίζονται με την ίδια κατάληξη .
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής είναι και τα τοπν. Τρέπε ή Τρέ1πες (Αττική) το Τράπι., του Τρέπε, οι Τρέπες (Πελοπ.) και Τρέπες (Εύβοια) . Βλ. και στο τοπν. Τράφος, ο (στα Ε.Ε.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γκίνης 431" Meyer, EWalb. Spr. 433.
Miklosich 360' Malingoudis, Studien 113.
Papahagi 1190.
HX 9 (1934) 105.
HE 3 (1954) 478.
Γχύυης 433' Φουρίκη, Αττυχιί 126.
Camaj 56* Φουρίκη, Αττική 126.
Ανδριώτη5 Ετυμ. Λεζ., στο λ.
Σαρρή, Αττική 138.
Georgacas-McDonald 355.
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TpCctç, ο Λάκκος

(stu lâku trias" Τσεπ.)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το λαγκάδι οφείλει την ονομασία
του στο ότι εκεί ανταμώνονται τρεις χείμαρροι.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. stri-a "το κτήμα //το φέ
ουδο" με αποβολή του αρχικού s στη συμπροφορά με το εμπρόθ.
θηλ. άρθρο στη γενική και παρασυσχετισμό προς το αριθμητικό
xpCa.
2
Πβ. και τοπν. στου Στρία τη λάκκα (Τριφυλία) .
Τσάλες, οι (stg trails* Δεμ.)
Ονομασία περιοχής με μικρές πηγές.
Το τοπν. είναι, μάλλον κυριών, από το επών. Τσάληε (πβ.
3
και επών. Τσάλας, Τσαλίδης) κι αυτό από το αλβ. çalë ή cali
4
"ο κουτσός" με μεταπλασμό στα ελληνικά αναλογικά προς το γέ
νος των λ. βρύσες, πηγές κλπ.
Πβ. επίσης τα κυριών, τοπν. στου Τσάλ τη βρύση και στου
Τσάλ το καταράχι από την Πελοπόννησο .
Τσάμη, του

(st täam" Λιασκ.-Ντρ.)

Ονομασία βρύσης που έγινε με έΕοδα κάποιου Τσάμη (Λιασκ.)περιοχή όπου βρίσκονταν τα χωράφια της οικογ. Τσάμη (Ντρ.).
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσάμης κι αυτό από το
αλβ. εθνικό çam-i "ο κάτοικος της Τσαμουριάς, της Çamëri-a" ,
η οποία πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. ουσ. çam-i "το έλατο
//το ρετσίνι" ( < τουρκ. çam, λ. που χρησιμοποιείται γενικά για
ο

όλα τα κωνοφόρα και βελονοφόρα δέντρα ) .

1.

Georgacas-McDonald 3 5 3 .

2.

Georgacas-McDonald

3.

Τριανταφυλλίδης 78.

4.

Γ χ ί ν η ε 7 0 ' Meyer, EW alb.

5.

Georgacas-McDonald 3 5 5 .

6.

Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ς 3 0 ' Γκυνηε 7 0 .

7.

Meyer, EW a l b .

8.

Steuerwald

166.

Spr.

ό . it.

444

Spr.

444.
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Τσάνιστα, η

(st tSânsta' Αρτσ.)

Περιοχή με μικρές χαράδρες, απ'τις οποίες η μεγαλύτερη εί
ναι γνωστή με το όνομα ο Λάκκος της Τσάνιστας, που χύνουν τα
νερά τους στο λάκκο Ζουμπέρι. Παλιότερα στην περιοχή υπήρχαν
αμπέλια.
Το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο αλβ. tSan "η ρωγμή, η σχι
σμή" και την αλβ. περιεκτ. κατάλ. -iétë (και έναρθρα -iäta)
με συγκοπή του άτονου i.
Τσαπάρη, του

(st tëapâr" Λιασκ.)

Ονομασία περιοχής όπου είχε τις ποιμενικές του εγκαταστά
σεις κάποιος κτηνοτρόφος Τσαπάρης.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσαπάρης. Ήδη με το
όνομα αναφέρονται οι τσάμηδες Χασάν και Μουστοκρά Τσαπάρης και
άλλοι αλβανοί τοπάρχες ως άσπονδοι διώκτες των Χριστιανών .
3
Το επών. προέρχεται μάλλον από το αλβ. çapar-i "ο φιλικός δε4
σμος, η αδελφοποιια" .
Τσερλιάνιστα, η

(zd tsirïânata* Πέτρ.)

Ονομασία τοποθεσίας, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρ
χε μικρός συνοικισμός.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, και να αποδοθεί στο
αλβ. κύριο όνομα Cirlân ( <αλβ. cirlë-a "το πουλί τσίχλα"

1.

Meyer, EW ali. Spr. 444.

2.

ΜΕΕ, στο λ. Καραμουρτάται.

3.

Η φωνητική του έπων. με tä (το αλβ. ç = t§, ενώ το αρομ. -Ç = ts)3TO γε
γονός ότι τόσο στο Λιασκοβέτσι όσο και στη Ντοβρά (όπου συναντιέται
το επών.) υπάρχουν ευάριθμα τοπν. αλβ. προέλευσης και το γεγονός ότι
συναντιέται στις πηγές το προσωπωνύμιο Τσαχάρηε ως όνομα

Αλβανών το-

παρχών μας κάνουν υα αποκλίνουμε προς την αλβ. προέλευση του έπων.
και αποτρέπουν τη συσχέτιση' τους με το αρομ. -fäpar "ο έμπορος τράγων"
< trap "ο τράγος" + κατάλ. -ar (Papahagi 1215).
4.

Γκίνης 70' Meyer, EH alb. Spr. 444.

5.

Γκίνης 65' Akademie e Shkencave, Fjalor 228.
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και την αλβ. κατάλ. -an < αλβ.-en, κατάλ. που αρχικά είχε περι
εκτική σημασία και σιγά-σιγά πήρε σημασία αυξητική ) και τη
σλαβικής αρχής αλβ. -ishtë (και -ishta έναρθρα)< σλαβ. -iéta,
κατάλ. η οποία δηλώνει τον τόπο που βρίσκεται ένα πρόσωπο ή
πράγμα.
Τσουρίλια, τα

(sta tauri l'a" Σοπ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν αμπέλια και πηγές κάτω από το εΕωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής.
Το τοπν. είναι υδρών. και προέρχεται από το αλβ. curril-i
ο
"η κάνουλα του νερού, ο κρουνός, το ανάβρυσμα" . 0 πληθυντικός
αναλογικά προς τον πληθ. αμπέλια.
Τσουτίλεέ/ οι

(sts täutilis' Καβ.)

Ονομασία δάσους με βαλανιδιές.
Το τοπν. προέρχεται από το αλβ. téotilë "το Εύλο με το ο3
ποίο χτυπούν το βούτυρο" με διατήρηση του γένους στα ελληνικά.
Άγνωστη η αιτία της ονομασίας του τόπου.
4
Πβ. και τοπν. Τσοτίλι, το (Κοζάνη) .
Φαί!στα, η

(st faiata* Λιασκ.)

Ονομασία βρύσης. Η παράδοση δε δ ι α σ ώ ζ ε ι την α ι τ ί α τ η ς ο ν ο 
μασίας τ η ς .
Επειδή τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α τ ο π ν . που αναφέρονται σε βρύσες ε ί 
ναι κυριώνυμα, θεωρούμε κ α ι το παραπάνω τ ο π ν . κυριών, από το
επών. *Φαίστας με μεταπλασμό α ν α λ ο γ ι κ ά προς το γ έ ν ο ς τ η ς λ .
Βρύση, η . Το επών. *Φαϊστας π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ή από το α λ β . p .
fâj
5
.
"φουσκώνω, χ ο ρ τ α ί ν ω " ή από το επίσης α λ β . f a j - i " τ ο σφάλμα,
1.

Η παραπάνω κατάλ. έχει συμπέσει στα. ονόματα προσώπων και ζώων με τη
σλαβ.-an (Camaj, Wortbildung 128' Georgacas, Beiträge II 116, σημ. 2 ) .
2. Γκίνης 69.
3. Meyer, EW alb. Spr. 449' Bario 73.
4. Λεξ. ΔΚΟΕ 148,
5. Γκίνης 98.
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η αμαρτία" και, την επιθετ. κατάλ. -shtë (π.χ. lag "υγραίνω"
2
> επιθ. lagshte κλπ.) .
Φεράτη, του

(st firât* Βίτσ.)

Τοποθεσία στην ευρύτερη θέση Βουνό όπου υπήρχαν χωράφια.
3
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Φεράτης
4
κι αυτό από το *Βεράτης με τροπή του ν σε f . Το *Βεράτης προ
έρχεται από το επών. Μπεράττις Us λόγιο εξελληνισμό κι αυτό
από εθνικό που πρέπει να σχετιστεί με το αλβ. τοπν. Berati .
(st xaldup" Μπάγ . )

Χαλντούπη, του

Τοποθεσία όπου
Το τοπν. είναι
Χαλδούπης με λόγιο
αλβ. haldup, λ. με

υπήρχαν τα κτήματα της οικογ. Χαλντούπη.
κυριών, από το επών. Χαλντούπης (πβ. και
εξελληνισμό) το οποίο προέρχεται από το
την οποία χαρακτηρίζουν στο Βεράτι τους
g
Τούρκους από την ασιατική Τουρκία . Η λ. από τα αλβ. και στα
αρομ., όπου haldup "τούρκος στρατιώτης /σκαιός, άξεστος //λα7
φυραγωγος" . Πβ. και τα όσα αναφέρει σχετικά ο Αραβαντινός:
"... εκ τούτου δε ο Αλβανός και ο Ασιανός Οθωμανός υποβλέπονται και μισούνται, ως αν μη ήσαν ομόθρησκοι, και εκ τούτου
τα μεταξύ αυτών περιφρονητικά ονόματα Χαλτούπης και Αρναούτης
ανταποδίδονται".

1.

Papahagi 538, στο λ. fa(ï)e.

2.

Camaj, Wortbildung 123 και σημ. 274' η κατάλ. αυτή είναι διαφορετική
απο τη συχνή

στα τοπν. περιεκτική" κατάλ. -shtë.

3.

ΟΤΕ Αθ.

4.

Βλ. τοπν. Φοτσίναε5 τηε (στα Ε.Ε.).

5.

Φουρίχη, AtTbMtî 171' για το σχηματισμό εθνικών στα αλβανικά χωρίς πα
ραγωγική' κατάλ. βλ. Τριανταφυλλίδη

6.

Meyer, EW alb. Spi·. 145.

7.

Papahagi 641.

8.

Αραβαντινου,Χρονογραφία Β'153.

34—35.
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2.25. ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Αβάλος, ο

( stun avâlu" Λεσν.-Πάπ.)

Το ψηλότερο από τα υψώματα της περιοχής με βοσκότοπους,
πίσω από τη θέση Τσούκα Ρόσια.
Το τοπν. από την τουρκ. ρίζα haval "ύψος", απ' όπου και
το τουρκ. havaleleli "ο υπερμεγέθης, ο ψηλός, ο επικλινής" ,
+ ελλην. κατάλ. -ος. Η αποβολή του h- είναι συνηθισμένη στα
τουρκ. δάνεια της ελληνικής π.χ. τουρκ. havan> αβάνης, hab ul
2
3
leziz > αμπντιλεζί κλπ. . Πβ. και το σερβοκρ. βουνό "Avala
που αναφέρεται στη ΜΕΕ ως Αβάλα, η.
Αμζάλα ( amzâla* Λ.)
Θέση όπου παλιότερα οι στάνες κάποιου Γιάννη Γρίβα" διακρί
νονται επίσης ερείπια από λιγοστά κτίσματα.
Το τοπν. προέρχεται από το τουρκ. musalla "τόπος όπου γίνε4
ται η προσευχή" με συγκοπή του άτονου u και την προσθήκη της
πρόθεσης a "εις" στα αρομούνικα, τα οποία μιλιούνται στην περιο
χή. Το τοπν. πρέπει να είναι συγγενικό με το πελοποννησιακό τοπν.
Αμμουζάλες, ou που ο Γεωργακάς ορθογραωεί με μμ σχετίζοντας
5
το προφανώς με το ελλην. ουσ. άμμος .
Αρτόζη, του

( st artóz" Μον.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου τα χωράφια της οικογένειας Αρτόζη.
Το επών. εξακολουθεί να υπάρχει στο χωριό.
1. Δημητρυάδης 261' Steuerwald 375.
2. Μκογκα, Τουρκ. λέξευς, στυς λ.
3. Popovic 492, ο οποιίος το ανάγει, στο αραβικής προέλευσης hevle "ϋ"ψοε".
•+. Steuerwald 658"

Heuser-Çevket 428.

5. Georgakas- McDonald 101.
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Το επών. Αρτόζης

από το τουρκ. ortoz "είδος ορυκτού
ο
της ομάδας των αστρίων,είδος ορθοκλάστη" με ανομοιωτική τρο
πή των ο-ο > α-ο. Ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο Γεώργιος
Αρτοζης, μαρτυρειται σε συμφωνητικό του 1876 ως εφοροεπίτρόπος .
ΑρτόΡτ) οι Αευκες, του

( st artóz1 ts léfk'is*

Mov.)

Τοποθεσία με χωράφια, ιδιοκτησία της οικογένειας Αρτόζη,
όπου παλιότερα υπήρχαν λεύκες.
( st valkân' Νεγ.)

Βαλκάνη, η

Πυκνά δασωμένο ύψωμα με ξέφωτο στη μέση.
4
Απο το τουρκ. balkan "απότομη, ψηλή και δασωμένη οροσειρά" .
Από το ίδιο ουσ. προέρχεται και το τοπν. Balkan με το οποίο εί
ναι γνωστό το βουνό Αίμος ( λατ. Haemus, μεσν. ελλ. Ζυγός, βουλγ.
Stara Planina), απ' όπου και το όνομα της Βαλκανικής Χερσονήσου,
όπως και δύο βουνά στην έρημο του Τουρκμενιστάν, το ένα στην πε
ριοχή Böjük και το άλλο στην περιοχή Küoük .
Πβ. επίσης το προσηγ. μπαλκάνι,, το "το πολύ πυκνό δάσος ή
συστάδα ανάμικτη με θάμνους" (Αιτωλοακαρνανία) , το τοπν. Βαλ7
κανό, το (ονομασία χωρίου) στο Ασπροπόταμο και τα ρουμ. τοπν.
~
8
Balcanul, Balkani, Bälkani κλπ. από τη Ρουμανία .
1. Βλ. και Hans-Peter Vietze, Ludwig Zenker, Ingrid Warnke, Rückläufiges
Wörterbuch der türkischen Sprache, Leipzig 1975
-οζ (-öz)

195, όπου και άλλα σε

παράγωγα της τουρκικής.

2. Steuerwald 716' Δημητράκου, Λεξ., στη

λ. υαλοφανης.

3. Νικολαιδου, Βίτσα 91.
4. Heuser-§evket 58' Steuerwald 88.
5. Vasmer, REW

I 48.

6. Παπατρέχα, Ξτιρο'μερο 292.
7. Χατζηγάκη, Ασ*ροΐιοτ«)ΐθ 116, ο'που εσφαλμένα ετυμολογευ atto το σλαβ. μπαλχοίν.
8. I o r d a n , Topon. romîn. 4-98.
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Γιαβρούμη, ο Λάκκος του

( stu läku t vàvrurn" Αρτσ.)

Ονομασία μικρού και απόκρημνου λαγκαδιού. Ο Αναγνωστόπου
λος αναφέρει το τοπν. με τον τύπο "Λάκκους τ'ς Τσίκους τ' Γιαβρούμ'" από το όνομα κάποιας γυναίκας της οικογ. Γιαβρούμη που
έπεσε και σκοτώθηκε εκεί.
Το τοπν. είναι περιφρ. από το κοινό ΝΞ λάκκος, ο και το
2
επών. Γιαβρούμης που προέρχεται από το τουρκ. yavrum "αγαπη3
4
τέ μου" ( < τουρκ. yavru "το μικρό ζώο//το μικρό παιδί" ). Α
πό το τελευταίο και η λ. γιαβρί και γιαβρής "ο νεοσσός//ο πολύ
5
αγαπητός" (Ήπειρος) και γιαβρί "νεογνό// μτφ. αγαπητός" (Θασος) .
Γιαγκίνια, τα

( sta

γägίnà' Μπ.)

Θέση στους πρόποδες του Μιτσικελιού με δάσος.
Το τοπν. από το τουρκ. yangin "μεγάλη φωτιά, φωτιά// πυρετός
7
//καμμένος" .
Γιαλίμη, του
( st Y'alim* ΙΊάπ.)
Ενν. το μνήμα.Τοποθεσία κοντά στη θέση Στρούγκα, όπου, σύμ
φωνα με την παράδοση, σκοτώθηκε κάποιος Τούρκος Γιαλίμης. Σήμε
ρα στη θέση φαίνονται οι πέτρες όχι ενός, αλλά τεσσάρων μνημάτων.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Γιαλίμης κι αυτό από
το τουρκ. yalim "η φλόγα//η κόψη (σπαθιού, μαχαιριού κλπ.)//επίQ

πεδο, βαθμός//η υπόληψη, η εκτίμηση//η καταγωγή//ο χαρακτήρας" .
1. Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 100.
2. ΟΤΕ

Αθ. ' ΟΤΕ

θεσα.

3. Steuerwald, Deutsch-Türkisch Wörterbuch (έκδ. Langenscheidts Taschenwörterbuch) 315, στο λ. (mein) liebling' Μπόγια, Τουρ«, λέξεις 19, στο λ.
γιαβρί, το.
4. Steuerwald 1015.
5. Μπο'γχα, Τουρκ. λέξεις, ο. π.
6. Μηνά, Μεγέθυνση 74·.
7. Steuerwald 1005.
8. Heuser-§evket 687' Steuerwald 1003.
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Γοάλκα, το Καρτέρι του

( stu kartér

t yälka' Ντρ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχε πέρασμα ζώων. Εκεί συνήθιζε να κυ
νηγάει κάποιος με το όνομα Γιάλκας.
Το περιφρ. τοπν. προέρχεται από το κοινό NE καρτέρι, το
και το επών. Γιάλκας κι αυτό από το τουρκ. yalki "η ρόδα
βοϊδάμαξας" και την ελλην. κατάλ. -ας κατά τα επών. Βαρέλας,
Δαμάλας, Γρίβας κλπ.
Γιαντζη, του ( st y'andzi' Βίτσ.)
Τοποθεσία της Βίτσας με χωράφια στη αρχή του Βαρκού.
,
2
Κυριωνυμο τοπν. απο το έπων. Γιαντζής (πβ. και επών. Γιαντζίοης, Γιαντζόγλου) κι αυτό από τον τουρκ. στρατιωτικό όρο
yanci "αυτός που καλύπτει το πλάγιο μέρος μιας στρατιωτικής πα3
4
ράταξης"

( < τουρκ. yan "η πλευρά"

Γκάγκα, του

( st

+ κατάλ,-ci) .

gagà' Σκ.)

Ονομασία πετρώδους υψώματος.
5
Κυριωνυμο τοπν. απο το έπων. Γκαγκας και αυτό πρέπει να
σχετιστεί με το τουρκ. gaga "το ράμφος//το επιστόμιο (ενός κλα
ρίνου π. χ.)"
Πβ. και τη φράση: "αυτός ε ivi γκάγκας", δηλ. αυ
τός είναι γύφτος" που είναι συνηθισμένη στο Ζαγόρι πιθανώς από
το γεγονός ότι από τους κατοίκους του οι γύφτοι είναι εκείνοι
που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα με το κλαρίνο.
1. Steuerwald 1003.
2. ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ, Θεσσ.
3. Steuerwald 1005.
4. Steuerwald 1004.
5. Το επών. συναντιέται πολλές φορε'ς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη (βλ.
ΟΤΕ Αθ., ΟΤΕ Θεσσ.)
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Γκαμτζή, ο Λάκκος του

( stu läku t gamdzi* Αρτσ.)

Το κυριώνυμο τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το επών. (από
παρωνύμιο) Γκαμτίής κι αυτό να αποδοθεί στο τουρκ. gamze
"το ανοιγόκλεισμα των βλεφάρων, η ματιά//το λακκάκι στο πηγού
νι ή στο μάγουλο" με άνομοίωση του ζ σε dz.
Γκεσμέ^/ p.

( stu

g'izmé* Μον. )

Τοποθεσία στη θέση Βαρκό, όπου υπήρχε πηγή με πολύ καλό
νερό.

2
Το τοπν. αναφέρεται ήδη σε συμφωνητικό του έτους 1812 :
"το χωράφιον εις τον γκεσμέν από το κάτωθεν μέρος της στράτας".
3
Κατά τον Σάρρο πρόκειται για την τουρκ. λ. τσεσμέ (çeçme "πη
γή"), ο οποίος αναφέρει ότι "η εκεί πηγή λέγεται βρύσ(η) τ(ου)
Γκι'σμέ", επειδή ο λαός λησμόνησε τη σημασία της λ. τσεσμέ.
Κατά τη γνώμη μας το τοπν. πρέπει να αποδοθεί στο τουρκ.
gezme "περίπατος//η περιπολία του νυχτοφύλακα", μεταρρηματικό
ουσ. από το p. gezmek "τριγυρίζω//ταΕιδεύω//κάνω περίπατο" .
Έτσι λοιπόν ο λαός δεν ταυτολογεί όταν λέει "η βρύσ(η) τ(ου)
Γκι'σμέ".
Γκιοΰρκη, ο Λάκκος

( stu lâku gürk" Τσερβ.)

Περιοχή με λαγκάδι όπου είχε χωράφι κάποιος με το επών.
Γκιοΰρκης
Το τοπν. περιφρ. από το ουσ. λάκκος, ο και το επών. ΓΜ{.ούρ5
κης (πβ. επών. Γκούρκας ) κι αυτό από το τουρκ. gurk "η κλώσσα//ο κούρκος, ο διάνος που φωνάζει//η φωνή μιας κλώσσας ή ενός
1. Steuerwald 314.
2. Σ. Θεοδώρου, "Παλαιογραφυκά έγγραφα περιοχής Μονοδενδρίου Ζαγορίου."
HE 25 (1976) 185.
3. Σάρρου, Βύτσα 194.
4. Steuerwald 327.
5. ΟΤΕ Αθ.* ΟΤΕ Θεσσ.
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κούρκου" . Αξιοσημείωτο το συντακτικό σχήμα του περιφραστικού
2

•

τοπν. που δηλώνει αλβαν. επίδραση .
Γκόβελα, του

( st góvila'

Καλ.)

Ονομασία της περιοχής όπου το σπίτι της οικογ. Γκόβελα.Το
επών. υπάρχει ακόμη στο χωριό.
Το επών. από το τουρκ. gövela "αυτός που έχει φωτεινά κα3
στανα μάτια" ή από το ελληνικό δάνειο της τουρκ. göbele
ή
göble "το κορίτσι" < ελλ. κοπέλα .
Γκότση, η Βρύση του

( st vris

t

góte' Λεσν.)

Βρύση που κατασκευάστηκε με έξοδα μέλους της οικογ. Γκότση"
το όνομα εξακολουθεί να υπάρχει στο χωριό Λεσινίτσα.
Το τοπν. από το κοινό NE βρύση, η και το επών. Γκότσης. Κα5
τα τον Τριανταφυλλίδη το επών. Γκότσης προέρχεται από το τουρκ.
koç "κριάρι" και μετφ. "παλικαράς". Ίσως όμως έχει σχέση με το
επίσης τουρκ. goç, -çu "η πορεία των νομάδων" αφού είναι γνω
στή απόδοση του τουρκ. ö με το ελλ. ο: κόλλυβα > gole, δώρο >
tore κλπ. .
Γκότση, η Ράχη του

( st τάχ

t góts' Λιασκ.)

Ονομασία ψηλής ράχης με γιδόστρατα. Το επών. δεν υπάρχει
σήμερα στο χωριό Λιασκοβέτσι.

1. Steuerwald 341.
2. Georgacas-McDonald 35.

3. Heuser-Çevket 215" Steuerwald 339.
4. Symeonidis 38.
5. Τριανταφυλλίδης 68.
6. Steuerwald 333.
7. Symeonidis 43.
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Το τοπν. είναι περιφρ. από το H O L V Ó NE ράχη, η
επών. Γκότσης (βλ. προηγούμενο τοπν.).
Δαρ6ακάνη, του

και το

( st ôarôakân* Μπάγ.)

Ονομασία βρύσης που έχτισε κάποιος με το επών. Δαρδακάνης.
Το επών. Δαρδακάνης (και με τον τύπο Δαροαγάνης ) από το
ο
τουρκ. dardagan "ο άτακτος" .
Ζεμπέλη, η Βρύση του

{ st vris t

zimbél' "Κουκ.)

Πηγή προς Α του χωριού. Χτίστηκε από κάποιον με το επών.
Ζεμπέλης.
Κυριών, τοπν. από το επών. Ζεμπέλης (και Ζεμπέλας, Ζεμπε3
λιάδης ) κι αυτό από το τουρκ. cebeli "αυτός που ανήκει σέ άγη
μα τιμαριούχου//έφιππος χωροφύλακας επαρχίας" με τροπή του
τουρκ. e (=dz) σε ζ
στα ελληνικά, αντίστοιχη με αυτή που πα
ρατηρείται στα: ζελατίνα < ιταλ. gelatina, τζέρτζελο > ζέρζελο,
τζέρσεϊ > ζέρσε'ί κλπ.
Ζεμπέλη, ο Λάκκος του

(stu làku t zimbél' * Κουκ.)

Ονομασία του λάκκου όπου χύνονται τα νερά της Βρύσης του
του Ζεμπέλη (βλ. προηγ. τοπν.).
'Ικα, η

( stn ika" Δρ.)

Τοποθεσία τριγωνικού σχήματος με λιγοστά μικρά χωράφια στην
κορυφή.

1. ΟΤΕ Αθ. " ΟΤΕ Θεσσ.
2. Heuser-§evket 128' Steuerwald 203.
3. ΟΤΕ Αθ. ' ΟΤΕ Θεσσ.
4. Steuerwald 150.
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Από το τουρκ. ika "η διάβαση//η πρόκληση" . Λιγότερο πι
θανή η προέλευση του τοπν. από το αρομ. faxe ή hicä "η συκιά"
2
3
( < λατ. ficus)
με αποβολή του h στα ελληνικά .
Ιμάρι, το

( stu imâr" Βίτσ.)

Στενόμακρο τμήμα γης σε απότομη πλαγιά υψώματος, όπου κυ
νηγούσαν αγριόγιδα.
Από το τουρκ. emare "το σημάδι, το γνώρισμα, το σημείο α
νάπαυλας " .
Ισμαήλαγα, του

( st zmail^a' Τσερν.)

Τοποθεσία, όπου, σύμφωνα με την παράδοση,σκοτώθηκε και
θάφτηκε κάποιος Τούρκος Ισμαήλ.
Το τοπν. σε γενική κατά παράλειψη του ουσ. μνήμα προέρχε5
ται απο το τουρκ. βαφτ. Ismail ( <βιβλικό Ισμαήλ "ο Θεός ακούει" ) και το επίσης τουρκ. aga "κύριος, αφέντης" ( >κοινό NE
αγάς).
( st gaimàna' Γρεβ.)

Καιμάνα, η

ο

Ο ν ο μ α σ ί α βρύσης τ η ν ο π ο ί α α ν α φ έ ρ ε ι κ α ι ο Α α μ π ρ ί δ η ς .
Το τ ο π ν . α π ό τ ο τ ο υ ρ κ . μεταρρηματ.
ο υ σ . kaynama (< ρ .
9
kaynamak " β ρ ά ζ ω , π η γ ά ζ ω , α ν α β λ ύ ζ ω " ) με α ν τ ι μ ε τ ά θ ε σ η των m κ α ι η .
1- Heuser - Sevket 269.
2. Papahagi 654, 655" Pu§cariu 273, 305.
3. H αποβολή του h στα τουρκ. δάνεια της ελληνικής ε ί ν α ι συνηθισμε'νη π . χ . :
αρε'τς- αρε'τς "ο'σο-ο'σο" < τουρκ. hareç, (,'τς "καθο'λου" < τουρκ. h i ç ,
μουαμπε'τι, το "ψυχαγωγία με φιλική' συντροφιά" < muhabbet, ζαΐρε'ς, ο
"ζωοτροφή'"

< zahire

κλπ. (βλ. Μπο'γκα, Τουρκ. λ έ ξ ε ι ς , στα λ. )

4. Heuser-Çevket 1 7 1 ' Steuerwald 269.
5. Steuerwald 444.
6. ΜΕΕ, στη λ.
7. Steuerwald 12.
8. Λαμπρίδου, Αγαθοεργη'ματα Β' 95.
9. Heuser

§evket 328' Steuerwald 507.
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( kütsuk kalutâ' Γρεβ.)

Καλοτά, Κιουτσούκ

Ονομασία παλιού οικισμού κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νι
κολάου .
Από το τουρκ. επίθ. kücük "μικρός" και το τοπν. Καλοτά (βλ.
τοπν. στα Ε.Ε. ) , δηλ. η "Μικρή Καλοτά" σε αντιδιαστολή upoç
την Καλοτά η οποία φαίνεται εθεωρείτο ως η Μεγάλη.
Καμπέραγα, το Χάνι

( stu χάη kambéraγa'Δεμ.)

Τοποθεσία στη διακλάδωση του δρόμου Ιωαννίνων-Μετσόβου, που
οδηγεί προς τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου.
Το περιφραστ. τοπν. από το κοινό NE ουσ. χάνι, το (< τουρκ.
2
han) και το σύνθετο τουρκ. όνομα Καμπέραγας< τουρκ. Kamber "αρ3
χικά ο πιστός υπηρέτης του 4. χαλίφη Αλή " ( < αραβοτουρκ. kamber
"δούλος γεννημένος στο σπίτι του κυρίου του, δούλος πιστός" απ'
4
5
όπου και το επών. Καμπέρης ) και τον τουρκ. τίτλο aga απ' όπου
και το κοινό NE αγάς .
Καραμπάτσα, του

( st karabâtsa" Τζ.)

Ονομασία αμπελιού, ιδιοκτησία της οικογ. Καραμπάτσα. Το επών.
και σήμερα στο χωριό, όπως και στη γειτονική Καλοτά.
7
8
Το επών. Καραμπάτσας (και Καραμπάσης , Καραμπάτσης, Καρα7
μπατζάκης, Καραμπατσάκης κλπ. ) από το τουρκ. Rarabas, "χριστιανός
9
παππάς ή μοναχός//ο ανύπαντρος, που ζει ως μοναχός" με τοοητ\ του
1. Steuerwald 573.

2. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
3. Steuerwald 4-78' Heuser-Çevket 310.
4. Τριανταφυλλίδης 69.
5. Steuerwald 12.
6. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.
7. ΟΤΕ Αθ.
8. Τριανταφυλλίδης 69.
9. Steuerwald 488.
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s > τσ

στα ελληνικά.

Καραουλάνη, του

( st karaulân* Τζ.)

Ενν. τη βρύση. Το επών. δεν το θυμούνται στο χωριό.
2
Ο Λαμπριδης αναφέρει το επών. από τη Τζοντίλα: "Προς δε την
διατήρησιν του σχολείου προτοπή του κ. Καραολάνου...". Το επών.
Καραουλάνης σύνθετο από το τουρκ.kara "μαύρος" και το επίσης τουρκ.
3
ulan "άνθρωπος" . Πβ. επίσης τα τουρκ. σύνθετα προσηγορικά με α'
συνθετικό το επίθ. kara: kara-borsa "μαύρη αγορά", kara-çali "το
παλιούρι", Kara-deniz "η Μαύρη Θάλασσα", Kaara-orman "ο Μέλανας
Δρυμός", kara-göz "ο μαυρομάτης" κλπ.
Καρασουμάνη, του

( st karasmân" Τζ.)

Ονομασία βρύσης.
Από το επών. Καρασουμάνης κι αυτό από το τουρκ. kara και το
4
τουρκ. ουσ. sumen "ο μουκαβάς πάνω στον οποίο γράφουν" > karasumen και karasuman με αφομοίωση. Πβ. και τα κυριώνυμα τοπν. Κα5
ρασουμανη, του και Καρασουμανια, τα (Τριφυλία) και τον Οσμάν Πα
σά Καρασμάνογλου .
Κασίμη, του

( st kasim* Τσερβ.)

Ενν. βρύση* τοποθεσία κοντά στο Καλπάκι. Το επών. δε σώζεται
σήμερα.
7
Κυρίων, τοπν. από το επών. Κασίμη < τουρκ.Kasim "η αρχή
του χειμώνα (κατά τους Τούρκους αγρότες η 8. Νοεμβρ.), ο χειμώνας
Q
//ο Νοέμβριος" . Πβ. και τα ταυτόσημα ελλην. αρχής επών. Χειμώνας,
1. Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στο λ. τσ.
2. Λαμπρίδου, Αγαθοεργηματα Β' 113.
3. Heuser-Çevket 658' Steuerwald 964.
ι+. Steuerwald 852' Μ. Δημητριάδου, Λεξικον Ελληνο-τουρκίΗο'ν,ΤουρΗοελληνίΗο'ν,
1962 369.
5. Georgacas-McDonald 14-9' Georgacas, BzN 14 298.
6. Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία Α 392.
7. Τριανταφυλλίδης 161.
8. Heuser-Çevket 322' S-teuerwald 4-98.
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Χειμωνίδης κλπ. .
( st katri' Τσερν.)

Κατρή, του

Το τοπν. από το επών. του Κώστα Κατρή που σκοτώθηκε εκεί α
πό τους κλέφτες.
Το επών. Κατρής από το τουρκ. Karti "αυτός που δεν είναι πια
2
νέος, ο γέρος//ο Εηρός, ο παλιός" με μετάθεση του r. Κατά τον
3
Τριανταφυλλίδη , οποίος θεωρεί το επών. συγγενικό με τα επών. Καντρής, Κατράκης, από το αραβ. ή τουρκ. Kadri "ψηλής περιωπής, δυνα
τός, χότζας" ή από το τουρκ. katxr "μουλάρι".
Κεκέ, του

( st k'ik'é " Τζ. )

Ενν. τη βρύση. Από το επών. μέλους της οικογ. Κεκέ (σημερινού
Κεκόπουλου ) που έφτιαξε τη βρύση.
4
5
Το επών. Κεκες από το τουρκ. keke "τραυλός" . Η λ. επίσης
και στις ρομανικές γλώσσες αποδίδεται από τον Meyer-Lübke σε
ηχοπσίηση. Πβ. και από την Κάρπαθο προσηγ. κέκης, ο "ο τραυλός" .
Κίχου, του ( st k'ix " Νεγ . )
Ενν. τον κήπο. Ονομασία μέρους της περιοχής των Κήπων από την
ιδιοκτησία της οικογ. Κίχου. Το επών. δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό.
Το επών. Κίχος μάλλον από το τουρκ. kxh "ο βρόμικος//το περίτQ

τωμα //προτοπή σε μικρά παιδιά για την εκτέλεση της εργασίας τους" .
Κοτσάκια. τα

( sta kutéâkà" Π.Σ.)

Ονομασία περιοχής με χωράφια.
1. ΟΤΕ Αθ.- ΟΤΕ Θεσσ.
2. Steuerwald 496.
3. Τριανταφυλλίδης 69.
4. ΟΤΕ Αθ.
5. Τριανταφυλλίδης 70.
6. Meyer- Lû'bke, αριθμ. 4-687.
7. Κ. Μήνα',Τα ιδιώματα της Καρπάθου, Αθη'να 1970 130.
8. Steuerwald 523.
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Το τοπν. κυριών, από το επών. Κοτσάκης (πβ. και επών. Κοτσακίδης, Κοτσάκος)
2
ραλέος" .

κι αυτά από το τουρκ. koçak "ανδρείος, θαρ3

0 πληθυντικός αναλογικά προς τα χωράφια, κτήματα κλπ. .

Κουροΰοπ, του

( st kurùs" Καβ.)

Ονομασία τοποθεσίας με ποτιστικούς κήπους.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Κουρούσης KL αυτό από το
4
τουρκ. kuruç "το γρόσι" .
Κούρτη, στου
( st kurt" Λ.)
Ενν. το χωράφι. Ονομασία ομαλής επίπεδης επιφάνειας, όπου
χωράφι του Λαϊστινού Κούρτη.
Το κυριών, τοπν. από το επών. Κούρτης < τουρκ. Kurt "ο λύ5
κος" . Πβ. το όνομα του διοικητή του Βερατίου Αχμέτ Κούρτ πασά
και τα ταυτόσημα επών. Λύκος
7
"ο λύκος" .
Κουτσούκη, του

και Δούπας

(Ιωάνν.) < αρομ. lup

( st kutäük' " Νεγ.)

Ενν. η βρύση. Από το όνομα του φοβερού ληστή Κουτσούκη που
είχε εκεί το λημέρι του.
Κυριών, τοπν. από το επών. Κουτσούκης (πβ. και επών. Κου8
9
τσούκος ) κι αυτό από το τουρκ. επίθ. Kiiçiik "μικρός, νέος" .
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Heuser-§evket 349' Steuerwald 541.
3. Δυαφορετικης ετυμολογ. αρχής πρέπει να θεωρηθούν τα ελλπν. χοτσάχι, το
"το λϋανοτράγουδο" (Δημητράκου, Λεξ., στη λ.), χοτσάχυ

"ο περί την ρίζαν

της αμπε'λου λάχχος" (Αθηνά 35 [ 1923 J 122) χαι το αρομ. kvrfake "αστράβη
σαμαριου, το εξε'χον τεμάχιον του σάγματος" (Papahagi 426* Νιχολαίδου, Λεξ.
242) που πρέπει να αποδοθούν στο επίσης τουρκ. kucak "η αγκαλιά//ο Βλαστο'ς"
(Heuser -§evket 361' Steuerwald 561).
4. Τριανταφυλλίδης 70.
5. Steuerwald 567.
6. Τριανταφυλλίδης 55, 83.
7. Papahagi 755.
8. Τριανταφυλλίδης 70.
9. Steuerwald 573.
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Λουλάς, ο

(stun lulâ* Λ.)

Τοποθεσία δασωμένη με πεύκα, όπου παλιότερα υπήρχε οικι
σμός" ακόμα και σήμερα φαίνονται στο μέρος οι σωλήνες της ύ
δρευσης του παλιού οικισμού.
Χωρίς αμφιβολία το τοπν. πρέπει να σχετιστεί με το τουρκ.
lüle "κάτι που κυλάει, που κινείται" και ιδιαίτερα "ο σωλήνας
του τσιμπουκιού //χχέτρο

νερού /'σωλήνας νερού"

και προέρχεται

από τη σημασία "σωλήνας νερού", σημασία με την οποία δε συναν
τιέται

ως προσηγορική λ. σε άλλες γλώσσες, όπως το

ελλην.

λουλάς, ο "η πήλινη εστία του ναργιλέ //το κοίλον μέρος της
2
καπνοσύριγγος" το αλβ. llullë-a "η πίπα /ο μεταλλικός σωλή3
4
νας" , το αρομ. Iule "η πίπα" και το βουλγ. Jiyjia
"το τσι. „5
μπουκι
Τέλος ο τρόπος εκφοράς του τοπν. αποκλείει την προέλευση
του από κύριο όνομα.
Μαζί, το

(stu mazi* Σκ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπάρχει δάσος με πουρνάρια.
Το τοπν. φυτών, από το τουρκ. mazx "η κηκίς, το κηκίδι
ον"

απ'όπου το αρομ. mazie "το ίδιο"

και το αλβ. mazi .

Πρόκειται για τον καρπό της κηκιδιάς (quercus smilax ή δρυς
η σμίλαξ) γνωστής και με τα ονόματα πουρνάρι, αριά, λοιδοριά
κλπ. .

1.

Heuser-§evket 379' Steuerwald 592.

2.

Δημητράκου, Λεξ., στη λ.

3.

Γκίνης 237.

4.

Papahagi 751.

5.

Βουλγαροελλ. Λεξ. 521.

6.

Heuser-Çevket 395.

7.

Papahagi 78 6.

8.

Meyer, EW alb. Spr. 264.

9.

Χελδράιχ-Μηλιαράκης 110' Δημητράκου, Λεξ., στις λ. κηκίδι., κηχι,δυά.
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(sta madérfa" Τσερβ.)

Μαντένια, τα

Ονομασία θέσης όπου έβγαζαν πέτρα για το χτίσιμο των σπι
τιών.
Το τοπν. από το τουρκ. maden "το ορυκτό, το μέταλλο /το
μεταλλείο" , λ. από την οποία το κοινό NE μαντέμι, (το) , το
2
αλβ. madem-i και τα αρομ. mademe, madene . Το τοπν. εδω από
τη γενικότερη σημασία "ορυχείο".
Μπανταράχεε, οι

(sts badarâk'is* Σοπ.)

Τοποθεσία με αμπέλια ΒΑ του χωριού δίπλα και συνέχεια προς
τη θέση Φτέρες.
3
Το τοπν. από το τουρκ. badar "το νεογνό αρκούδας"
και
την τουρκ. κατάλ. -ak (ή -ek) με την οποία σχηματίζονται ε
κτός των άλλων και ονόματα που δηλώνουν τον τόπο όπου βρίσκε
ται κάτι ή — σπάνια — πρόσωπα που έχουν τα χαρακτηριστικά ή
τις ιδιότητες που αναφέρονται από το ουσιαστικό .
Μπιντέρη, του

(st bidér' Λεσν.)

Ενν. το πηγάδι* από το όνομα κάποιου Μπιντέρη που, σύμφω
να με την παράδοση,έπεσε και πνίγηκε σ'αυτό το πηγάδι.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Μπιντέρηε Η ι αυτό από το
τουρκ. peder "ο πατέρας" . Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. επών.
Πατέρας.
Μπούναρπf η

(zd bünar' Πάπ.)

Ονομασία μιας από τις συνοικίες του Παπίγκου.
Το τοπν. μάλλον κυριών, από το επών. Μηούναρης (βλ. κυ-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Heuser-Çevket 381" Steuerwald 594·.
Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.' Γκύνης 238' Papahagi 763.
Steuerwald 81.
Kissling 234.
ΟΤΕ Αθ.
Heuser-§evket 498.
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ριών. τοπν. από την Πελοπόννησο: του Μπούναρη, το ΜπούναρΟ
κι αυτό από το τουρκ. bunar "η πηγή" απ'όπου το αλβ. bunar-i
2
3
"το κεφαλονέρι //το πηγάδι" , το αρομ. bunar "πηγάδι" και το
4
βουλγ. 6yHap "το ίδιο" . Η αλλαγή του γένους από την εμπρόθ.
γεν. του επών. st bunar η οποία συγχύθηκε με την εμπρόθ. α ι τιατ. εν. θηλ. στ(η) Μπούναρ(η).
Μποορνάζη, του

(st burnâz" Λεσν.)

Περιοχή όπου βρισκόταν το σπίτι κάποιου Μπουρνάζη, ο οποί
ος, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο πρώτος που εγκαταστάθηκε
με την οικογένεια του
Το τοπν. κυριών,

σ'έναν από τους συνοικισμούς του χωριού.
από το επών. Μπουρνάζης

(και Βουρνάζης

με λόγιο εξελληνισμό και Μαουρνάζοε) κι αυτό από το τουρκ.
burnaz, λ. που στην καθομιλούμενη αποδίδεται σε κείνον που έ
χει μεγάλη και μακριά μύτη .
Νταοΰτη, του

(zâ daut" Καλ. )

Ονομασία βρύσης και της ευρύτερης περιοχής πιθανώς

από

κάποιον Νταούτη που την έκτισε.
C\

Το τοπν. κυριών, από το επών. Νταούτηε

"7

(και Δαουτης
ο

με λόγιο εξελληνισμό) κι αυτό από το τουρκ. Davut "ο Δαυίδ"
με αποβολή του μεσοφωνηεντικού ν .
Πβ. και τα τοπν. Νταούτι,, το

"χωρίον του τ. δήμου Βου-

1.

Georgacas-McDonald 208.

2.

Meyer, EW alb. Spr. 53' Heuser-Çevket 502.

3.

Papahagi 295.

4.

Βουλγαροελλ. Λεξ. 80.

5.

Τριανταφυλλίδης 72' Steuerwald 140.

6.

OTE Αθ. (14 φορές)' ΟΤΕ Θεσσ. (6 φορές).

7.

ΟΤΕ Αθ. (πολλές φορές)' ΟΤΕ Θεσσ. (15 φορές).

8.

Steuerwald 204' Heuser-§evket 129.

9.

0 Σταμνο'πουλος (σελ. 131) υποστηρίζει, ο'χι σωστοί κατά τη γνώμη μας,
οτυ προ'κειται για παράγωγη με την κατα'λ. -utto.
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πρασιών" (Ηλεία) , του Νταούτη, η Νταούτη "ονομασία χωριού,
το νεότ. Περιβολάκια"(Μεσσηνία) και του Νταούτη το ρέμα (Τριφυλία) .
Νταρλακούνη, του

(zd darlakun" Καλ.)

Ενν. η γέφυρα. Η ονομασία προέρχεται από μέλος της οικογ.
Νταρλακούνη που μάλλον χρηματοδότησε την κατασκευή της. Το
επών. υπήρχε παλιότερα στο χωριό, όχι όμως σήμερα.
Το τοπν. κυριών, από το επών. Νταρλακούνης κι αυτό μάλλον
από το τουρκ. tarlakunu "ονομασία του πτηνού κορυδαλλός ο λο3
φιοφόρος" .
Ντεμίρη, τ<* Μαντριά, του

(sta mandria t dimir" Αρτσ.)

Ονομασία περιοχής όπου είχε τις κτηνοτροφικές εγκαταστά
σεις του κάποιος κτηνοτρόφος Ντεμίρης. Το επών. εξακολουθεί
να υπάρχει και σήμερα στο χωριό.
Το περιφρ. τοπν. από το κοινό NE μαντρί, το και το επών.
Ντεμίρης. Το επών. Ντεμίρης (και με λόγιο εξελληνισμό Δεμίρης)
προέρχεται από το τουρκ. demir "το σίδερο, ο σιδερένιος" .
Της ίδιας ετυμολογικής αρχής και το επών. Δεμερτζής« ντεμιρ5
τ£ης (<τουρκ. demirci "ο σιδεράς" ).Πβ. και το ταυτόσημο ελλην. επών. Σιδεράς.
Βλ. και κυριών, τοπν. του Ντεμίρη στην επαρχία Πυλίας και
3 φορές στην Επαρχία Τριφυλίας .
Ντερβί, το

(s tu derv* Δρ.)

Τοποθεσία σε περίοπτη κορυφογραμμή, όπου υπήρχε δρόμος.

1.

Ηλιοπούλου, Ηλευο 182.

2.

Georgacas-McDonald 214.

3.

Steuerwald 899.

4.

Steuerwald 212' Τριανταφυλλίδης 72.

5.

Μπο'γκα, Τουρκ. λέξευς Μ-9.

6.

Georgacas-McDonald 215.
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Το τοπν. από το τουρκ. devri "η περιοδεία, ο περίπατος"
με μετάθεση του r. Από το τουρκ. προσηγορικό το Ηπειρωτ. ντέ2
s
3
bpL, το "η περιοδεία" , τα αρομ. devra και devri "ο γύρος"
4
και το αλβαν. devre "η περιοδεία" .
.
5
Γνωστά επίσης τα επών. Δέρβος , Δέρβας (γνωστό στο χωριό
Μπάγια) και Ντέρβοε και τα τοπν. Ντέρβαινα, η και Ντέρβο, το
από την Πελοπόννησο .
Ντουραχάνι, το (stu duraxân" Γρεβ.)
Περιοχή που το όνομα της οφείλει σε κάποιον Τούρκο αξιω
ματικό που σκοτώθηκε εκεί.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το τουρκ. Duragan "κύριο όνομα που συναντιέται περισσότερο στην περιοχή της
7
Σινώπης" με τροπή του g > x ίσως από παρετυμολογ ική επίδραση
του κοινού NE χάνι, ( <τουρκ. han) .
Το τοπν. συναντιέται επίσης και στη ΒΑ-A όχθη της λίμνης
των Ιωαννίνων,ιος όνομα περιοχής με μοναστήρι που ίδρυσε ο
Τούρκος Ντουραχάν-Πασάς ο οποίος στα 1434 ερχόμενος από το
ο

Μέτσοβο πέρασε την παγωμένη λίμνη με το ιππικό του .
Παπάζογλου, του

(st papäzuyl' Τσεπ.)

Περιοχή με καστανιές όπου υπήρχαν χωράφια, ιδιοκτησία κά
ποιου Παπάζογλου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Steuerwald 222.
Μπο'γκας 2 47.
Papahagi 4-66.
Meyer, EW alb. Spr. 64.
HE 18 (1969) 155 xat 19 (1970) 721.
Georgacas-McDonald 215.
Steuerwald 246.
Βλ. Δ. Σαλαμάγκα, Γιαννιώτιχα ιστοριοδιφικά μελετήματα, Γιάννινα
1958 66, σημ. 7 και του ίδιου, "0 παγετός του 1434 και το Μοναστή
ρι της Ντουραχα'νης. " εφημ. Ηπειρωτ. Μέλλον της 20. Μαρτίου 1952.
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Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από επών. Παΐΐάζογλου
κι αυτό από το τουρκ. papaz "ο παπάς" και την πατρων. χατάλ
-oglu (απ'όπου και ελλ. κατάλ. πατρων. έπων. -ογλου^) < -ι-ητιι-™
oglu "γιος". Η κατάλ. ταυτόσημη της ελλην. -£6η£.
Πεντζέλι, το

(stu pindj2él"

Δόλ.)

Ονομασία απότομης πλαγιάς όπου είχε χωράφι κάποιος Πεντζέλης.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Πεντζέλης με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Πεντζέλ(η) > Πεντζέλ(χ), το. Το επών
Πεντζέλης προέρχεται από το τουρκ. pençeli "αυτός (επί Γώων)
που έχει μεγάλα και ισχυρά πόδια με νύχια, το αρπακτικό ζώο //
μετφ. ο άγριος, ο βίαιος" .
Σαρή, του

(st sari" Τσερβ.)

Χωράφι ιδιοκτησία κάποιου Σαρή και η ευρύτερη περίογή
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σαρής K L αυτό ποοέοχεται από το τουρκ. sari "κίτρινος, ξανθός, χλωμός".
Πβ. και τα ταυτόσημα κύρια ονόματα: Flavius "κιτρινιάρτκ;"^
Γκάλμιιινος ( <αρομ. galbln "κίτρινος"), Ρούσος ( <ελλ. επίθ.
ρούσος "ξανθός"), Ξάνθος, Ξανθός κλπ.
Σάρου, του

(st sar" Βίτσ.)

Ονομασία δύο θέσεων: α) στη θέση Αεφτοκαρυά, όπου υπάρ
χει πηγάδι σε χωράφι της οικογ. Σάρου και β) σ τ η θέση Βαρκό
όπου άλλοτε υπήρχε μεγάλος φτελιάς σε χωράφι τ η ς οικογ.Σάρου.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σάρος το οποίο πρέπει
πρέπει να αποδοθεί όχι κατευθείαν στο περσ. sarhos^, αλλάστο
1.

Steuerwald 734.

2.

Ανδριώτη, Ετυμ. Αεξ., στο λ. -ο'γλου.

3.

Steuerwald 745' Heuser-§evket 499.

4.

Τριανταφυλλίδης 73.

5.

Τριανταφυλλίδης 83.

6.

Τριανταφυλλίδης 73.
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τουρκ. sarhoç "ο μεθυσμένος" .
Σέκη (η Καστανιά), του

(st seK [d gastanâ]" Σκ.)

Ονομασία περιοχής, όπου υπήρχε καστανιά σε χωράφι, ιδιο
κτησία κάποιου που είχε το παρατσούκλι Σέκης.
Το τοπν. προέρχεται από το παρατσούκλι Σέκης κι αυτό από
2
το τουρκ. §ek, -kki "η αμφιβολία" .
Σκαράπη, του

(st âkarâp' Φρ.)

Ενν. το εικόνισμα, το οποίο οφείλει το όνομα του σε κά
ποιον Φραγκαδιώτη κυνηγό με το επών. Σκαράπης . Αυτός κυνη
γούσε σε καρτέρι που βισκόταν κοντά στο εικόνισμα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Σκαράπης κι αυτό προ
έρχεται μάλλον από τα τουρκ. iska "αυτός που εφοδιάζει με νε3
4
ρό" και το Arap "ο Άραβας" ( >ελλ. αράπης και επών. Αράπης) ,
δηλ. "ο μελαψός, ο δούλος που μεταφέρει νερό, ο νερουλάς".
Σουλεϊμάν, του

(st sulimân' Φλ.)

Ονομασία βρύσης από το όνομα ενός Τούρκου αγροφύλακα που
την έφτιαξε.
Το τοπν. είναι κυριών, και προέρχεται από το τουρκ. κύ
ριο όνομα Süleyman "απόδοση στα τουρκικά του βιβλικού ονόμα5
τος Σολομών" με τροπή του άτονου e σε i και απλοποίηση των
δύο i που συνέπεσαν.
Πβ. και τα τοπν. Σουλιμά, το ή του (Τριφυλία), Σουλεϊμάνη, του (Ολυμπία) , Σουλεϊμάνια, τα (Τριφυλία) και από τη Ρου7
μανία το τοπν. Sullmanca .
1.

Steuerwald 799.

2.

Heuser-Çevket 583" Steuerwald 869.

3.

Steuerwald 44-3' Heuser-§evket 285.

4.

Steuerwald 52.

5.

Steuerwald 856.

6.

Georgacas-McDonald 253, 254.

7.

Iordan, Topon. romin. 344.
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TOLL'TII , το

(stu taip"

Ντρ.)

Ονομασία πηγών και της ευρύτερης περιοχής απ'όπου υδρεύ
εται το χωριό.
Το τοπν. προέρχεται μάλλον από το τουρκ. tayip "η μομφή,
η κατηγορία" , άγνωστο για ποια αιτία. Με το παραπάνω τουρκ.
ουσ. πρέπει να σχετιστεί και το γιαννιώτικο αϊπ "η ντροπή, το
2
αίσχος" (και ως επιφώνημα) , όπως και τα επών. Ταχτιλόγλου,
Τα'ίπλιάδης .
ΤΕάβαλη, του

(st dSâval" Καλ.)

Τοποθεσία όπου βρίσκονται χωράφια, ιδιοκτησία της οικογ.
Τζάβαλη.
Κυριών, τοπν. από το επών. Τζάβαλης κι αυτό από το επών.
Ζάβαλης με τροπή του αρχικού ζ σε dz

εξαιτίας της συμπροφο-

ράς με το εμπρόθ. άρθρο στη γεν. ενικού (στου Ζάβαλη >st zâvaï >Τζάβαλης). Το επών. Ζάβαλης από το τουρκ. zavalli "ο δυ4
στυχισμενος, ο κακόμοιρος" . Η λ. ως δάνειο και στα αλβ. με
τον τύπο zavall-ë "ο μπελάς, το χάλι //ο ταλαίπωρος, ο καημένος"„5.
Πβ. και επών. Ζαβαλής από την Κύπρο, όπου και επιφώνηματική χρήση της λ. π.χ. Εαβαλ-λί μου τον καημένον κλπ. .
Τζαφέρη, η Ασβεσταριά του

(st dzafér <än azvistar^ä' Νεγ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου είχε ασβεστοκάμινο κάποιος Τουρκαλβανός με το όνομα Τζαφέρης.

1.

Heuser-§evket 614' Steuerwald 907.

2.

Δ. Σαλαμάγκα, "Τουρκο-περσο-αραβικέε λέξεις στο γιαννιώτικο γλωσσι
κό' ιδίωμα." HE 10 (1961) 527.

3.

ΟΤΕ Αθ.

4.

Τριανταφυλλίδης 68' Steuerwald 104-7.

5.

Akademia e Shkencave, Fjalor 2210.

6.

Ανδρ. Κολίτση, Περύ των κυρίων ονομάτων χαυ των επωνύμων των Κυ
πρίων,εν Αθ. 1964 89.
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Το τοπν. είναι περιφρ. και σχηματίζεται με το κοινό NE
ασβεσταριά, η και το επών. Τζαφέρης. Το επών. Τζαφέρης (πβ.
και επών. Καρατζαφέρηε), που αναφέρεται από τον Λαμπρίδη ως
όνομα Αλαβανού λήσταρχου, προέρχεται- από το τουρκ. Caferx "ονο2
μασιά μιας σιιτικής αίρεσης /ο οπαδός της παραπάνω αίρεσης" .
Τζέρτζη (dzerdz' Boß.) -Τζέρτζη, του ή Τζέρτζυα, τα (st dzèrdz ή sta dzérdaa" Δόλ).
Τοποθεσίες με χωράφια από το επών. κάποιου ιδιοκτήτη με
το όνομα Τζέρτζης.
Κυριών, τοπν. από το επών. Τζέρτζης. Ο τύπος του τοπν.
από τη Δόλιανη με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ (ου) Τζέρτ£(τι)
> Τζέρτζ(ί), το και πληθυντ. Τζέρτζια, τα αναλογικά προς τους
πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Τζέρτζης προέρχεται από
το τουρκ. cerei "ο φοιτητής ανώτερης σχολής για το Δίκαιο
και τη Θεολογία" , λ. που συναντιέται ως δάνειο και στα σερ4
βοκρ. derz "ο νεανιας" .
Ίσως εδώ πρέπει να αποδοθούν και τα επών. Τζερτζούλης,,
5
Τζέρτζουλης, Τζερτζέληε κλπ. .
Τζουρμπάλη, του

(st d2urbâl* Καλ.)

Τοποθεσία που οφείλει την ονομασία της σ'έναν Τούρκο που
σκοτώθηκε εκεί.
Το τοπν. προέρχεται από το κύριο όνομα Τζουρμπάληε κι αυr

τό από το τουρκ. zorba ( π β . και επών. Ζορμπάς ) " δ ε σ π ο τ ι κ ό ς ,
7
8
α ρ π α κ τ ι κ ό ς , β ί α ι ο ς " κ α ι την ε π ι θ ε τ . κατάλ. - l i με τροπή
1.

Ιω. Λαμπριδου, Ηπειρωτικά Ηελετηματα, Κουρεντιαχά και Τσαρκοβιστιακά
44, σημ.

1.

2. Steuerwald 145.
3. Steuerwald 153.
4. Popovid 610.
5. Τριανταφυλλίδης 128, 214.
6. Τριανταφυλλίδης 68.
7. Steuerwald 1055.
8. Kissling 225.
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του ζ σε dz στα ελληνικά εξαιτίας της συμπροφοράς με το -η
του αρσεν. άρθρου στην αιτιατική.
Τσαγάνι, το

(stu täaYän" Φλ.)

Τοποθεσία με μικρούς γυμνούς λόφους και μικρά επίπεδα
βοσκολίβαδα.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τσαγάνης με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Τσαγάν(η) >το ΤσαγάV(i) .Το επών. Τσαγάνης από το τουρκ. çagan "οι αλυσίδες ή οι
τριχιές με τις οποίες δένουν τα πόδια των ζώων (ή και ανθρώ2
πων) για να μη φύγουν" .
Πβ. και κυριών, τοπν. από την Ολυμπία του Τσαγανά (<επών.
3
Τσαγανάς) ·
(st tjSalika* Νεγ.)

Τσαλίκα, του

Ενν. το στάλο" τοποθεσία ΒΑ του χωριού, όπου υπήρχε χω
ράφι του Κων. Τσαλίκα με μεγάλα δέντρα που χρησίμευσαν για
το στάλισμα των ζώων.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσαλύχας (πβ. και
4
επών. Τσαλίκης ) κι αυτό απο το τουρκ. çalik "γερτός, καμπουρης /δύστροπος /ξεθωριασμένος (για χρώματα /διαγραμμένος" .
Πβ. και τοπν. Τσαλίκι. (2 φορές) στην Τριφυλία .
Τσαμπλάκα, του

(st tâablâka* Βιτσκ.)

Τοποθεσία με χαλικαριές και δέντρα μέσα στη χαράδρα του
Βίκου" άγνωστη η αιτία της ονομασίας.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Τσαμπλά7
κας (πβ. και επών. Τσαμπλάκτις ) κι αυτό από το τουρκ. çaplak
1 . ΟΤΕ Αθ.
2.

Steuerwald

163.

3.

Georgacas-McDonald

4.

Τρι,ανταφυλλιΓδης 7 5 .

5.

Steuerwald

6.

Georgacas-McDonald

7 .

ΟΤΕ Αθ.

269.

165.
269.
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"το ηχηρό ράπισμα" ( <ρ. çaplamak "χειροκροτώ, ηχώ, κροτώ")
με τροπή του ç σε tä στα ελληνικά εξαιτίας της συμπροφοράς
με το συγκεκομμένο άρθρο t (=του) στη γεν. ενικού. Από τα τουρκ.
η λ. στη διάλεκτο του Πόντου, όπου οαπλάκα "ράπισμα /μύτη πλα2
κουτσερή" , στα αλβ. èupïakë, épïakë, éepïakë, Spjak "παλάμη,
3
4
χούφτα, χαστούκι"

και στα αρομ. cupleacä "παλάμη, χαστούκι" .

Πβ. και τα τοπν. Τσιμπλάκα το Πιστάνυ, αλβανικής προέλευ
σης κατά τον Αραβαντινό, (Μπεράτι)

και στου ΤσαμΙ>λι,άκου "χω

ράφια και η πέριξ έκτασις' κυριώνυμον" (Ιΐωγώνι) , όπως και
7
το ταυτόσημο έπων. Χαστούκηε ·
Τσάου, T O U

(st täau*

Τσερβ.)

Ονομασία απόκρημνης περιοχής* άγνωστη η αιτία που συνέδε
σε τον τόπο με το όνομα της οικογ. Τσάου.
Q

Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσάβος με αποβολή
του μεσοφωνηεντικού ν. Το Τσάρος προέρχεται από το τουρκικό
9
çav "η δό£α, η υπόληψη" και την κατάλ. -u με την οποία σχη,r
.
, 1 0
ματιςονται ονόματα προσώπων

1.

Steuerwald 865.

2.

Κατά τον A.A. Παπαδόπουλο (Ιστορι,χον Λεξυχόν τηε Ποντυχης διαλέχτου
2 256) η λ. οφείλεται σε ηχοποίηση απο τον ηχο αατλ και την κατάλ.
-άχα, όχι σωστά κατά

3.

τη γνώμη μας" βλ. και Μηνά Μεγέθυνση 71.

Meyer, EW alb. Spr. 419, ο'που η ερμηνεία τηε λ. απο' το σλαβ. äuplB
"ο ανάπηρος, ο ασθενής".

4.

Papahagi 1159.

5.

Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία Β'391.

6.

Παπαχαριση, Πωγώνυ 271.

7.

ΟΤΕ Αθ.

8.

ΟΤΕ Αθ.

9.

Steuerwald. 171.

10.

Με την κατάλ. -u (και τις παραλλαγε'ς της -ü, -ι,-χ) σχηματίζονται
επίσης και α) αφηρημένα ουσιαστ. β) ουσ. που δηλώνουν τον τόπο
ο'που συμβαίνει κάτι και γ) το αποτέλεσμα μιας ενέργειας (Kissling
232).
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Τσέγκι, το

(stu tâeg" Γρεβ.)

Αρχικά ονομασία βρύσης μέσα στο χωριό και έπειτα ονομασία
μια,ς συνοικίας του χωριού.
Το τοτχν. είναι ίσως κυριών, και πρέπει να αποδοθεί
επών. Τσέγκης

στο

με μεταπλασμό κατά το σχήμα: τ(ου) Τσέγκ(η)

Τσέγκ(ΐ), το. Το επών. Τσέγκης προέρχεται από το τουρκ. çenk,
-gi "το άγκιστρο, ο γάντζος //νύχι
αρπακτικού ζώου /'μουσικό όρ2
γανο παρόμοιο με άρπα" απ'όπου και το αρομ. cengiü "είδος άρ„3
πας
Τσόγκα, του

(st tâdga' Τσερν.)

Ονομασία λαγκαδιού ανάμεσα στο Φλαμπουράρι και στο συνοι
κισμό Σέσι του χωριού Τσερνέσι, όπου το 1912 οι Τούρκοι σκό
τωσαν κάποιον Τσόγκα.
Τα τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσόγκας το

οποίο

4
πρέπει να αποδοθεί στο τουρκ. çok, -gu "άφθονος, μπόλικος" .
Της ίδιας ετυμολογ. αρχής κατά τον Τριανταφυλλίδη

είναι και

το επών. Τσόκας.
Τσουλάκη, του

(st tSulâK* Λεσν.)

Περιοχή όπου βρίσκονταν τα κτήματα της οικογ. Τσουλάκη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσουλάκης το οποίο
προέρχεται από το τουρκ. çolak "αυτός που έχει ακρωτηριασμένο μέλος, ιδιαίτερα χέρι" . Από τα τουρκ. η λ. ως δάνειο στα
αρομ. fcïulac, -cä "ο κουλός", στα αλβ. çollak "το ίδιο" και
7
το βουλγ . MOTiaK "το ίδιο" .

1.

ΟΤΕ Αθ.

2.

Steuerwald 176.

3.

Papahagi 432.

4.

Steuerwald 190.

5.

Τριανταφυλλίδης 75.

6.

Steuerwald 190.

7.

Papahagi 448' Meyer, EW alb. Spr. 448" Βουλγαροελλ. Λεξ. 1145.
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Πβ. και τα ίδιας ετυμολογ. αρχής εκών. Τσολάκηε, Τσο(υ)λάκος, Τσολάκογλου κλπ. .
Τσουμπουσλή, του

(st tj?umbuäli" Τζ.)

Ονομασία καρτεριού από το παρατσούκλι Τσουμπουσλής κάποι
ου Λάζαρου Λέκου που κυνηγούσε σ'αυτό το μέρος.
Το τοπν. προέρχεται από το παρατσούκλι Τσουμπουσλής το
οποίο προέρχεται από το τουρκ. cümbuclü "ζωηρός, χαρούμενος //
2

αχαλίνωτος, ακόλαστος" <τουρκ. cübü§ "η κίνηση, η παρότρυνση,
2
ο ερεθισμός" + κατάλ. -lü (και με τους τύπους -lur -li, -lx)
3
με την οποία σχηματίζονται επίθετα από ουσιαστικά .
Τσουπλάκη, του

(st täuplak" Διασκ.)

Τοποθεσία όπου υπήρχαν ιδιοκτησίες της οικογ. Τσουπλάκη.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Τσουπλάκης κι αυτό
4
από το τουρκ. çxplak "γυμνός, ακάλυπτος /φαλακρός" με τροπή
του τουρκ. x σε u στα ελληνικά.
Φατίρα, του

(st fatira" Τσερβ.)

Ονομασία δάσους όπου υπήρχε χωράφι, ιδιοκτησία κάποιου
Φατ ί ρα.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Φατίρας, επών. που
ήδη αναφέρεται (Ντύνος Φατήρας) σε κατάλογο οικογενειών από
5
το Τσερβάρι . Το επών. Φατίραε πρέπει να σχετιστεί με το τουρκ.
fatxr "ο σχισμένος, διχασμένος //ο Δημιουργός /ονομασία του 35.
κεφαλαίου του Κορανίου" .

1. ΟΤΕ Αθ.
2. Steuerwald 162.
3. Kissling 225.
4 . Steuerwald 182.
5. ίίελ. Οικονομίδου, Ελαφότοπος Ζαγορίου, Αθήναι 1979 78.
6. Heuser-§evket 186' Steuerwald 293.
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Φέζος, ο

(stu fézu* Boß.)

Τοποθεσία όπου είχε σκοτωθεί ένας Τούρκος αποσπασματάρχης που ονομαζόταν Φέζος.
Το τοπν. είναι κυριών, από το τουρκ. κύριο όνομα Fez (πβ.
τον Φέζαγα - 18.αι. -και τον Φέζ αγά του 19.αι. και ελληνικό
2
επών. Φέζος ) κι αυτό από το όνομα της πόλης Fez του Μαρόκου
3
απ'όπου και το τονρ-κ. fes ( > ελλ. φέσι ).
Χαμιτη, του

(st xamxt*

Γρεβ.)

Ονομασία καρτεριού όπου είχαν σκοτώσει κάποιον Τούρκο
που το έλεγαν Χαμίτη.
4
Το τοπν. είναι κυριών, από το κύριο όνομα Χαμίτ κι αυτό
από το τουρκ. hamit "αυτός στον οποίο ταιριάζει η τιμή, ο έ
παινος (προσωνυμία του Θεού)" .
Χάμου ι του

(st χ am" Γρεβ.)

Ονομασία γεφυριού που οφείλεται, σύμφωνα με την παράδο
ση, στο όνομα κάποιου Τούρκου που το έχτισε.
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Χάμος το οποίο προ
έρχεται από το τουρκ. ham "ο όχι ώριμος //ο ωμός //ο ακατέργα7
8
στος" . Δε νομίζουμε σωστή τη γνώμη του Μπούτουρα ότι το
Χάμος προέρχεται από το τουρκ. hamit γιατί φωνητικές δυσκο
λίες δεν το επιτρέπουν (αποβολή του τονισμένου i και του t).
Βλ. και τοπν. Χάμαινας, OL Πέτρες της (στα Ε.Ε.).

1.

Ευ. Σκουβαρά, Ολυμπυώτυσσα 426 και 155 αντίστοιχα.

2.

ΟΤΕ Αθ.

3.

Ανδριώτη, Ετυμ. Λεξ., στη λ.

4.

Μπογχαε 1 "4Μ-6.

5.

Steuerwald 362.

6.

Βλ. χαι ΟΤΕ Αθ.

7.

Steuerwald 361.

8.

Μπο'γκας 1 446.
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Χαμπίλια, τα

(sta χ ambi l'a" Μπ.)

Τοποθεσία με χωράφια όπου καλλιεργούσαν φακή, σιτάρι και
άλλα δημητριακά.
Το τοπν. πρέπει να θεωρηθεί κυριών, από το επών. Χαμπίλης
(πβ. και επών. Χαμτιι,λίοης) με μεταπλασμό κατά το σχήμα:τ(ου)
Χαμπίλ(η) >Χαμπίλ(ι), το και Χαμπίλια αναλογικά προς τους
πληθ. χωράφια, κτήματα κλπ. Το επών. Χαμπίλης προέρχεται από
2
το τουρκ. Habil "ο Άβελ, ο γιος του Αδάμ" .
Χαντανή, του

(st xandani" Αιασκ.)

Ονομασία θέσης με ψηλά δέντρα τα οποία χρησιμοποιούσε για
το στάλισμα των ζώων κάποιος κτηνοτρόφος Χαντανής.
Το κυριών, τοπν. προέρχεται από το επών. Χαντανής >it< CO>3
τό από το τουρκ. handan "ο γελαστός, ο εύχαρις" και την τουρκ.
κατάλ. -ι με την οποία εκτός των άλλων σχηματίζονται και ονό4
ματα προσώπων .
Χαραμαντάε, ο

(stun χαΓ^πίαηαέ" Ντ.)

Περιοχή όπου υπήρχε χωράφι το οποίο είχε αγοραστεί από
την οικογ. Χαραμαντά.
5
Το τοπν. είναι κυριών, από το επών. Χαραμαντάς το οποίο
είναι σύνθετο από το τουρκ. kara "μαύρος" (η λ. συχνότατη ως
α' συνθετ. τόσο στα τουρκ. όσο και στα ελλην., όπου η λ. υ
πάρχει ως δάνειο) και το τουρκ. ουσ. manda "βούβαλος" ιδιαί
τερα από τη μεταφορική του σημασία "χοντρός άνθρωπος σαν βού
βαλος" με τροπή του αρχικού k σε χ. Της ίδιας ίσως ετυμολογ.
αρχής πρέπει να θεωρηθεί και το Ηπειρωτ. χαραμαντάνα, η "η
7
ψηλή και άκομψη γυναίκα" .
1. ΟΤΕ Αθ.
2. Steuerwald 352.
3. Steuerwald. 363.
4. Kissling 232.
5 . ΟΤΕ Αθ.
6. Steuerwald 605.
7. Μπόγκας 1 428.
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2.3

Υ Β Ρ Ι Δ Ι Α
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(stun avlütäaku' Πάπ.)

Αυλόΰτσιακος, ο

Ονομασία πλαγιάς πάνω από συνοικία Μπούναρη που διασχίζε
ται, από πολλά μικρά αυλάκια.
Θεωρούμε το τοπν. υβρίδιο και το ετυμολογούμε από τη γεν.
αυλού της λ. αυλός "αύλαξ, ο οχετός διά του οποίου φέρεται το
ύδωρ εις την δεξαμενήν του μύλου" και το αλβ. çakë-a "το ση
μείο, το μέρος στο αυλάκι του νερού που παίρνουν νερό για να
„2
ποτίσουν τα χωράφια .
Βρυσάγκαρη, η

(st vrisagar* Βίτσ.)

Τοποθεσία με μικρές πηγές.
Σύνθετο τοπν. με α' συνθετ. το ουσ. βρύση MOIL β' μάλλον
το επών. Σάκαρης ( <τουρκ. sakar "αδέξιος, αγροίκος" ) με την
εξέλιξη: Βρύση (του) Σάκαρη >Βρύσ'Σάκαρη >Βρυσάγκαρη με τρο
πή του k >g στα ελληνικά (πβ. ακάνθιον > αγκάθι, κι,νάρα > αγκι
νάρα κλπ.).
Βρυοαντραγκόνη, η

(st vrisandragón" Πάπ.)

Ονομασία βρύσης.

5
0 Αναγνωστόπουλος ήδη αναφέρει για την παραπάνω βρύση
"... αντί βρύσ'του Σιαντραγκόνη, ώσπερ όντως και ανέγνωσα αυ
τήν εις προικοσυμβόλαιον του έτους 1813".
Το τοπν. είναι σύνθετο από το κοινό NE ουσ. βρύση, η και
το επών. Σίαντραγκόνης. Το επών. Σι,αντραγκόνης πρέπει να α
ποδοθεί στην ελληνικής αρχής λατιν. λέξη sandaraca, ιταλ.
sandracca ή sandraca (γαλλ. sandaraque, ισπ.-πορτογ. sandâ-

1.
2.
3.
4.
5.

ΙΑΝΕ, στη λ.
Γκινης 70.
ΟΤΕ Αθ.' ΟΤΕ Ιωανν.
Heuser-§evket 528' Steuerwald' 790.
Αναγνωστοπούλου, Συμβολή 97.
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raca) <ελλην. σανδαραχη "είδος ρετσίνας που παίρνεται από
3
τη βάση του κορμού του δέντρου καλλιτρις (callitris)" και την
ι ταλ. κατάλ. -one.
»

Γκοντομπρϋνί, το

(stu gudubrin" Βραδ.)

Τοποθεσία με παχνιά όπου τάιζαν και πότιζαν τα πρόβατα.
Γύρο-γύρο υπάρχουν χωράφια.
Το τοπν. από το ελλην. επίθ. κοντός που είναι συχνό στη
σύνθεση προσηγορικών και κυρίων ονομάτων και σημαίνει υποκο
ρισμό: κοντοβολεύω, κοντόβραδο, κοντοστέκω-Κοντογούνης, Κον4
τογι.άννη£, Κοντοδήμας κλπ.) και το αρομ. ουδ. ουσ. brîn "σταύ, 5
λος, στάνη, μαντρί" .
Καραπλιάκως, της

(sts karapl'âkus ° Πάπ.)

Καλλιεργήσιμη έκταση, όπου το μεγαλύτερο χωράφι ήταν ιδι
οκτησία της οικογ. Καραπλιάκου.
Το επών. Καραπλι,άκος πρέπει να θεωρηθεί υβρίδιο με α'συν
θετικό το τουρκ. kara "μαύρος" (ή το ελλην. yuapÓLQ) και με β'
συνθετ. το αλβ. plak-u "ο γέροντας" , απ'όπου και το αρομουν.
pleaca "το ίδιο" 7. Από το αλβ. και τα ελλ. επών. Ηλιακής, Πλι.ά8
κος, Πλιάκας, Πλιακόπουλος κλπ. .
Κορφορ ι ζ, ι ανά, τα

(sta kurf urinane)

Αγροτική περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των κοινοτικών
περιοχών Μπάγιας-Νεγάδων-Φραγκάδων και Μανασή με χωράφια
στους πρόποδες και στις πλαγιές των γύρο υψωμάτων μέσα στη
μεγαλύτερη περιοχή των Ριζιανών.
1.

Meyer-Lübke, αριθμ. 7569b' Zingarelli 1541' Battisti-Alessio 3330,
ο'που αναφέρεται ο'τι η ιταλ. λέξη μαρτυρείται απο τον 16. αι.

2.

Με το ο'νομα αυτό αναφέρεται στο Διοσκορίδη.

3.

Γεννάδιος 803, 427' Καββάδας 3539.

4.

Τριανταφυλλίδης 106.

5.

Papahagi 285.

6.

Γκίνης 326' Meyer ,EW.alb.Spr. 344.

7.

Papahagi 996.

8.

OTE Α θ / OTE Θεσσ.
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Το τοπν. σύνθετο από το κοινό NE κορφή + τοπν. Ρίζίανά
(βλ. τοπν.στα S.S.).
Κουσιοράφτη, του

(st kuäuräft' Τσεπ.)

Ενν. το χωράφι.
Το τοπν. κυριώνυμο από το επών. Κουσυοράφτης κι αυτό από
το τουρκ. ku§ "το στρώμα, η στρώση /υλικό που μπαίνει κάτω
από το ύφασμα για την προστασία του από τον ιδρώτα" (και επών.
Κούσιος) και το ελλην. επαγγελματικό ράφτης. Το επών. Κούσι,ος
κατά τον Τριανταφυλλίδη προέρχεται από το τουρκ. kuç "πουλί" .
Δε νομίζουμε ότιτο επών.από το Ζαγόρι μπορεί να είναι σύνθεση
με α' συνθετικό το επών. Κούσι,ος (οπότε μπορεί να προέρχεται
από το τουρκ. ku§ "πουλί") + το επαγγελματικό ράφτης, αφού
τα σύνθετα επών. με ένα από τα συνθετικά επαγγελματικό προση
γορικό παρουσιάζουν τη μορφή επαγγελματικό + κύριο όνομα:
π.χ. Αλευρογι,άννης, Τσαγχαρογιάννηε κλπ. , ενώ εδώ έχουμε αν
τίστροφη σύνθεση. Πβ. επίσης και το επών. Φραγκοράφτης "ο ράφτης που ράβει φράγκικα ρούχα"4.
Κουτσοντόμπρί, το

(stu kutsudóbr* Ντ.)

Ονομασία τοποθεσίας όπου παλιός συνοικισμός στο τρίγωνο
που σχηματίζουν οι δρόμοι από Γιάννινα προς την Κόνιτσα και
προς το Κεντρικό Ζαγόρι. Επειδή ο συνοικισμός βρισκόταν κον
τά σε πέρασμα και γινόταν συχνά αντικείμενο ληστειών και αρ
παγών, οι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν και με τους κατοίκους
άλλων μικρών οικισμών (βλ. τοπν. Αστιραγγέλι,α, τα στα Ε.Ε.)
συγκεντρώθηκαν στο σημερινό χωριό Ντοβρά.
Το τοπν. είναι σύνθετο με α' συνθετικό το κουτσό- (βλ.
τοπν. Κουτσοκέφαλος στα Ε.Ε.) και το θηλ. του βουλγ. επιθ.

1.
2.
3.
4.

Steuerwald. 569.
Τριανταφυλλίδης 70.
Τριανταφυλλίδης 108.
Τριανταφυλλίδης 48.
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flo6pâ (αρσ.flOOip, ουδ. #ο6ρό) "καλή" που αποτέλεσε το αρ
χικό όνομα του συνοικισμού. Η σύνθεση του τοπν. με το πρόθ.
κουτσό- μετά την εγκατάλειψη του χωριού" ο τύπος Κουτσοντόμπρι. (<κουτσο- + Ντοβρά) αναλογικά προς το ουσ. κουτσοχωρι., το.
Παλίομοαρα, η

(zd baïumuâra" Φλ.)

Άλλη ονομασία της θέσης Παλιόμυλος. Η ονομασία του τόπου
από παλιό υδρόμυλο από τον οποίο σώζονται μόνο ερειπωμένοι
χαμηλοί τοίχοι.
Το τοπν. είναι υβρίδιο από το ελλην. επίθ. παλι,ός και
το αρομ. θηλ. ουσ. moarä "ο μύλος" < λατ. mola απ'όπου το
ρουμ. moarä, ιταλ. mola, γαλλ. meule κλπ. .
Στρογγυλοβακόλα, το

(stu strucjiluvakóla" A.M.)

Ονομασία περιοχής όπου υπάρχει κυκλικό χωράφι, ιδιοκτη
σία της οικογ. Βακόλα.
Το τοπν. είναι σύνθετο από το επίθ. στρογγυλό (ενν. χωρά
φι, βλ. σχετικό τοπν. στα Ε.Ε.) και το επών. Βακόλας (βλ.
για το επών. στο τοπν. Μπακόλα, ο Λάκκος του, στα S.A.).

1. Βουλγοροελλ. Αεξ. 213.
2. Papahagi 819.
3. Meyer-Lübke, αριθμ. 5641.
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1
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην παραπάνω διατριβή μελετήθηκαν 3546 τρπν., από τα
οποία τα 2481 είναι ελληνόθετα (ποσοστό
(69,97%) τα 1055
είναι ξενόθετα (ποσοστό 29,75%) και τα 10 είναι υβρίδια
(πρσσστό 0,28%).
Στο σύνολο των τοπωνυμίων (3546 τοπν.) τα ελληνόθετα
(2481) κατανέμονται σε υποκατηγορίες σύμφωνα με τον παρα
κάτω πίνακα.
Ε Λ Λ Η Ν Ο Θ Ε Τ Α
Π Ο Σ Ο Σ Τ Α
Υποκατηγορία
ζ

Λ α τ ι ν ι κ ή ς προέλευσης (Ε.Λ.)
Αρομουνικής
Αλβανικής

(Ε.Σ.)

π ρ ο έ λ ε υ σ η ς (Ε.Αρ.)

πρρέλευσης

Τουρκικής προέλευσης
Μικτής προέλευσης

Στο σΰνολο
των τοπν.

1988

80,13 %

56,06 %

92

3,71 %

2,59 %

118

4,76 %

3,33 %

42

1,69

%

1,18 %

30

1,21 %

0,85 %

93

3.75 %

2,62 %

118

4.76 %

3,33 %

Αριθμός
τοπωνυμίων

Ελληνικής προέλευσης (Ε.Ε.)
Σλαβικής πρρέλευσης

Στον αριθμό
των Ε,

(Ε.Αλ.)
(Ε.Τ.)

(Ε.Μ.)

Τα ξενόθετα (1055) κατανέμονται σε υποκατηγορίες, σύμφω
να με τον πίνακα που ακολουθεί:
Ξ Ε Ν Ο Θ Ε Τ Α
Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο
Υποκατηγορία
Λατινικά
Σλαβικά

(Ξ.Λ.)
(Ε.Σ.)

Αρομούνικα

1.
2.

(Ξ.Αρ.)

Αλβανικά

(Ξ.Αλ.)

Τουρκικά

(S.T.)

Αριθμο'ς
τοπωνυμίων

Στον αριθμό
των Ξ.

Στο σύνολο
των τοπν.

35

3,32 %

0,99 %

294

27,87 %

8,29 %

463

43,89 %

13,06 %

184

17,44 %

5,19 %

79

7,49 %

Βλ. και Εισαγωγή, σ. 4-5 χεξ.
Ou κατηγορίες ακολουθούν τη σειρά κατά την οποία οι αντίστοιχοι λαοί και
φύλα εμφανίζονται ιστορικά στην περιοχή'.
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Στο σύνολο των
λημμάτων (2661) τα ελληνόθετα είναι
1685(ποσοστό 63,32%) και κατανέμονται σε υποκατηγορίες,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:'

Ε Λ Λ Η Ν Ο Θ Ε Τ Α
Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο
Αριθμό'ε
τοπωνυμίων

Υποκατηγορία

Στον αριθμό'
των Ε.

Στο σύνολο των
λημμάτων.

Ελληνικής προέλευσης

(Ε.Ε.)

1316

78,10 %

49,46 %

Λατινικής προέλευσης

(Ε.Λ.)

60

4,56 %

2,25 %

67

3,98 %

2,52 %

Α ρ ο μ ο υ ν ι κ ή ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς (Ε.Αρ.)

32

1,90 %

1,20 %

Αλβανικής προέλευσης

(Ε.Αλ.)

30

1,78 %

1,13 %

Τουρκικής προέλευσης

(Ε.Τ.)

70

4,15 %

2,63 %

110

6,53 %

4,13 %

Σλαβικής προέλευσης

Μικτής προέλευσης

(Ε.Σ.)

(Ε.Μ.)

Τα ξενόθετα ανέρχονται σε 966 τοπωνυμικά λήμματα
36,30%) τα οποία κατανέμονται σε υποκατηγορίες, συμφωνά με
τον πίνακα που ακολουθεί:
Ξ Ε Ν Ο Θ Ε Τ Α
Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο
Υποκατηγορία
Λατινικά
Σλαβικά

(Η.Λ.)
(Ξ.Σ.)

Αρομούνικα

(Ξ.Αρ.)

Αλβανικά

(Ξ.Αλ.)

Τουρκικά

(Ξ.Τ.)

Αρυθμόε
τοπωνυμι'ων

Στον αριθμό
των Ξ.

Στο σύνολο των
λημμάτων.

32

3,31 %

1,20 %

281

29,09 %

10,56 %

392

40,58 %

14,73 %

183

18,94 %

6/88 %

78

8,07 %

2,93 %

Με βάση τους παραπάνω πίνακες και τη θέση των τοπν. στους
χάρτες της περιοχής, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι:
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Τα Ε. τοπν. αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 2/3 των
τοπν. του Ζαγορίου (σχεδόν 70 % ) , ενώ τα Ξ. λιγότερο
από το 30 % των τοπν. της περιοχής.
Το ποσοστό των Ε. τοπν. ξένης προέλευσης είναι πολύ μι
κρό (19,87 %) σε σχέση με τα Ε. ελληνικής προέλευσης
(80,13 % ) . Τα ποσοστά στα τοπωνυμικά λήμματα είναι 22,90%
και 78,10 % αντίστοιχα.
Στα Ξ. .τοπωνύμια παρατηρούμε ότι:
α) Στα Β.Λ., μολονότι είναι λιγοστά ως προς τον αριθμό,
είναι ομοιόμορφα διασκορπισμένα στην περιοχή του Ζαγο
ρίου. Ισως αυτή η κατανομή υποδηλώνει την υποταγή της
Ηπείρου, και του Ζαγορίου φυσικά, στους Ρωμαίους,
β) Τα S.S. τοπν. συναντιούνται με μεγαλύτερη πυκνότητα
κατά πρώτο λόγο στην περιοχή της Βίτσας και κατά δεύτε
ρο λόγο στον ορεινό όγκο της Γκαμήλας (δηλ. στις κοινο
τικές περιοχές των χωριών Παπίγκου Λεσινίτσας, στο βό
ρειο τμήμα των περιοχών του Τσεπελόβου, του Βραδέτου
και του Σκαμνελίου και στο δυτικό τμήμα της Λάιστας)
όπου συγκεντρώνεται περίπου το 1/3-1/4 των Ξ.Σ. τοπωνυ
μίων. Αραιότερα εμφανίζονται τα 3.Σ. τοπν. στις κοινο
τικές περιοχές των χωριών της ΒΑ πλευράς του Μιτσικελίου (8 κοινότητες: Ντοβρά, Μπούλτση, Τζοντίλα, Μανασή,
Καλοτά, Στολοβό, Καμίνια, Καβαλάρι με 38 συνολικά Ξ.Σ.
τοπν.).
Ας σημειωθεί επίσης ότι από τα 4 2 ονόματα χωριών του
Ζαγορίου τα 15 είναι
3.Σ. τοπωνύμια. Τέλος, τόσο
το όνομα της περιοχής (Ζαγόρι), όσο και τα τοπν. που
αναφέρονται στο μεγαλύτερο ποτάμι της (Βοϊδομάτη^), σ'
ένα από τα μεγαλύτερα βουνά της (Μιτσικέλι) και στο με
γαλύτερο οροπέδιο του Ζαγορίου (Ριζιανά) είναι Β.Σ. το
πωνύμια. Ας σημειωθεί επίσης η παρουσία σλαβόθετων
τοπν. σ'όλες τις Κοινοτικές περιοχές των χωριών του
Ζαγορίου, άλλοτε με μεγαλύτερη συχνότητα κι άλλοτε με
μικρότερη.
γ) Τα 5.Αρ. τοπν. είναι τα πολυαριθμότερα από τα ξενό-
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θετά τοπν. που συναντιούνται στην περιοχή του Ζαγορίου
(ποσοστό 43,89 %) . Αυτό είναι φυσικό, αφού στο βόρειο
τμήμα του Κεντρικού, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος του
Ανατολικού Ζαγορίου η αρομούνικη εξακολουθεί να μιλιέ
ται. Ωστόσο, αξιόλογος αριθμός 3.Αρ. τοκν. συναντιέται
και σε άλλες περιοχές όπου, σήμερα, τουλάχιστο, η αρομ.
γλώσσα δε μιλιέται. Πρόκειται για την περιοχή προς Δ
του Ανατολικού Ζαγορίου (δηλ„ τις περιοχές των χωριών
Δόλιανη, Δραγάρι και Μακρινή) το ανατολικό τμήμα της
περιοχής του Παπίγκου όπως και τα βόρεια τμήματα των
κοινοτικών περιοχών του Βραδέτου, του Τσεπελόβου και
του Σκαμνελίου (στα σύνορα δηλ. της βλαχόφωνης περιοχής
του Κεντρικού Ζαγορίου) . Αξιοσημείωτη είνα,ι η εντόπιση
αρκετών (16) Ξ.Αρ. τοπν. στην περιοχή της Βίτσας.
Σε αντίθεση με τα Ξ.Α. και τα 3.Σ. τοπν., τα 3„Αρ.
απουσιάζουν (ή σχεδόν απουσιάζουν) από ορισμένες περιο
χές, όπως: 1) από τα χωριά της ΒΑ πλευράςτου Μιτσικελίου (π.χ. Ντοβρά 1 8.Αρ. τοπν., Μανασή 1, Καλοτά 3 κλπ.)
2) από το 3Δ τμήμα του Ζαγορίου (Αρτσίστα 1, Άγιος Μη
νάς 0, Μεσοβούνι Ο, Τσερβάρι 7, Πάνω Σουδενά 1, Κάτω
Σουδενά 1, Μονοδέντρι 2, Βιτσικό Ο ) . 3) από το ΝΑ τμή
μα του Ζαγορίου (Πέτρα, Δεμάτι, Ιτέα με 7 συνολικά 3«Αρ.
τοπν.).
Παρά το μεγάλο ποσοστό τους, σε σχέση με τον αριθμό
των ξενόθετων τοπν. του Ζαγορίου, 2 μόνο ονόματα χωριών
αποτελούν Ξ.Αρ. τοπν. τοπν. (Βραδέτο, Τσερβάρι). Ίσως
αυτό αποτελεί ένδειξη για τον τρόπο ζωής των Αρομούνων
έξω από τους οικισμούς.
δ) Τα Ξ.Αλ.τοπωνύμια εντοπίζονται κυρίως στη ΝΑ περιοχή
του Ζαγορίου (Καβαλάρι, Ντρεστενίκο) και στη ΒΔ (Αρτσί
στα, Πάπιγκο). Στις δ6ο αυτές περιοχές εντοπίζεται το
1/3 των Ξ.Αλ. τοπωνυμίων του Ζαγορίου. Αξιοσημείωτο α
ριθμό Ξ.Αλ. τοπν. παρατηρούμε επίσης στην περιοχή των
χωριών Τσεπέλοβο (15 τοπν.) και Αιασκοβέτσι (9).
Στις περιοχές 3 χωριών {'Αγιος Μηνάς, Καπέσοβο, Πά-
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νω Σουοενά) δε συναντιούνται Ξ.Αλ. τοπν. Επίσης σε μερι
κά χωριά απαντούν ίχνη Ξ.Αλ. τοπωνυμίων (1-3 τοπν.).
Έ τ σ ι σε 20 χωριά συναντούμε μόνο 33 Ξ.Αλ. τοπωνύμια.
Τα ονόματα 4 χωριών (Αρτσίστα, Λάιστα, Μπάγια, Μπούλτση) ανήκουν στα Ξ.Αλ. τοπωνύμια.
ε) Ως προς τα Ξ.Τ. τοπν. της περιοχής του Ζαγορίου θα
θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι παρά τη μακροχρόνια (σχεδόν
5 αιώνες) κατοχή της Ηπείρου από τους Τούρκους τα τουρκ.
τοπν. του Ζαγορίου είναι λιγοστά (79) από τα οποία τα65
είναι κυριώνυμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια επιπλέον
ένδειξη της ιστορικά βεβαιωμένης κατάστασης για το Ζαγόρι
το οποίο από το 1430 μέχρι το 1868 ζούσε κάτω από καθε
στώς προνομίων. Μεταξύ των σχετικών διατάξεων απαγορευό
ταν η είσοδος Τούρκων στην περιοχή του.
Η μελέτη των τοπν. της περιοχής έδειξε ακόμη ότι:
1) Τα περιφραστικά τοπν. που δηλώνουν κτήση με ένα μέρος
της περίφρασης προσωπωνύμιο (βαφτ. ή επών.) παρατσούκλι,
επαγγελματικό κλπ. εκφέρονται με δύο τρόπους: κτήτορας
+ αντικείμενο ή αντικείμενο + κτήτορας. Αυτό όμως συνή
θως δε γίνεται τυχαία. Έ τ σ ι , όταν πρόκειται να δηλωθεί
ουσιαστική κτήση το σχήμα είναι: κτήτορας + αντικείμενο:
π.χ. στου Αρχόντου το Πηγάδι, στου Παππά το Κλαδερό,
στου Γιώτη το Ρόμπολο, στου Δρούγκα το Αλώνι κλπ. Αντί
θετα έχουμε το σχήμα: αντικείμενο + κτήτορας, π.χ. στη
Ράχη του Αλέξη, στο Γεφύρι του κυρ-Αλέξη, στην Οβίρα
του Παππά κλπ., όπου οι γενικές δηλώνουν το όνομα εκεί
νου που κάτι έπαθε, κάτι έκανε κλπ. στον τόπο, ο οποίος
για το λόγο αυτό συνδέθηκε με το όνομα του. Στην τελευ
ταία περίπτωση η γενική δε δηλώνει ουσιαστική κτήση.
2) Ετις

βλαχόωωνες περιοχές τα Ξ.Αρ.τοπν.δεν παίρνουν ποτέ

ελλην.άρθρο,σ,λλά πάντοτε ή τις αρομ.προθέσεις a,la ή τα αρομ.
άρθρα (-lu,-le,a -lui κλπ.).Έτσι για τον ερευνητή είναι μια
αρκετά καλή βάση για τον χαρακτηρισμό ενός τοπν. ως αρομούνικου ή άλλης (ελλην.-αλβαν. -σλαβ.κλπ.) προέλευσης.

