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Σα ηνπσλχκηα απνηεινχλ, φπσο έρεη εηπσζεί, κηα έθθξαζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ
αλζξψπσλ κε ηνχο ηφπνπο. Με ην ηνπσλχκην, αλαγλσξίδεηαη θαη δειψλεηαη φηη
θάπνην αλώλσκο θοκκάηη ηοσ θσζηθού τώροσ έγηλε επώλσκος αλζρφπηθός
ηόπος. Καη' απηή ηελ έλλνηα έλα αληηθείκελν ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο
θηινινγίαο, πνπ είλαη βαζηθά ε ελαζρφιεζε κε ηα ηνπσλχκηα θαη ηα
αλζξσπσλχκηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη
πεδίν αλζξσπνγεσγξαθηθήο
πξνζέγγηζεο. Αλ ζηελ πξνζέγγηζε απηή ζπκπεξηιάβνπκε ηα γεσγξαθηθά
νλφκαηα φισλ ησλ γήηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ρσξψλ, ησλ ιαψλ θ.ιπ.
γίλεηαη θαλεξφ φηη ε «γεσλπκηθή» αλάιπζε είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
αλζξσπνγεσγξαθίαο. Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηεο πξψελ
Γηνπγθνιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (πΓΓΜ ή FYROM), πνπ
πξφβαιε μαθληθά ζηελ επηθαηξφηεηα, έδεημε κε παξαζηαηηθφ παηδαγσγηθφ
ηξφπν πφζε ζεκαζία απνδίδνπλ ηα θξάηε θαη νη ιανί ζε έλα δήηεκα πνπ απφ
γισζζηθφ (πνπ κνηάδεη) γίλεηαη γεσγξαθηθφ θαη γεσπνιηηηθφ (φπσο ηα ζχλνξα
ή ε νηθνλνκία).
ην κάζεκα πνπ αθνινπζεί ζα δνζνχλ κεξηθά ζηνηρεία απφ ην ρψξν ησλ
γεσγξαθηθψλ νλνκάησλ κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνίεζεί ν αλαγλψζηεο ζηε
ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή. Υσξίο λα ην ππελζπκίδνπκε ξεηά ζε θάζε ζεκείν, κε ηε
ιέμε ηνπσλχκηα ελλννχκε
γεληθφηεξα ηα γεσλχκηα, δειαδή ηνπσλχκηα,
πδξσλχκηα, νξεσλχκηα θαη άιια εδαθσλχκηα ή απιά ζεζεσλχκηα.
ΓΛΩΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΔΩΝΤΜΙΑ
Γηα έλα παηδαγσγηθφ ζέκα πνπ είλαη θαηά βάζε αλζξσπνινγηθφ-πνιηηηζηηθφ θαη
πνπ άπηεηαη ηεο γεσλπκίαο, ην φλνκα ησλ Κπθιάδσλ πνπ «θπθιψλνπλ» ηελ
αξραία ηεξή λήζν ηεο Γήινπ, ζα κπνξνχζε λα καο έξζεη ακέζσο ζην κπαιφ. Ζ
πξνθαλήο εηπκνινγία (θχθινο-Κπθιάδεο), ν κπζηηθηζκφο πνπ θξχβεηαη πίζσ
απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεξνχ απηνχ ρψξνπ θαη ε παξάδνζε πνπ
ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ απνηεινχλ ζνβαξά αλζξσπνινγηθά θαη
αλζξσπνγεσγξαθηθά θίλεηξα γηα έξεπλα. Μηα πηπρή είλαη γεσπνιηηηθή, αθνχ ε
Γήινο ήηαλ θαη έδξα ηεο «Γειηαθήο πκκαρίαο», άξα ζηνηρείν θαη ηεο
αζελατθήο εγεκνλίαο.
Ωζηφζν ηελ πξνζνρή ζα πξνζειθχζνπλ εδψ άιια ελδηαθέξνληα ζηνηρεία: ε
έλα άκεζν γισζζνινγηθφ επίπεδν πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πην πνιιά
νλφκαηα ησλ λεζηψλ ‒λεζσλχκηα‒ (Άλδξνο, Σήλνο, ίθλνο θαη φρη κφλν ζηηο
Κπθιάδεο) πεξηέρνπλ ζηελ θαηάιεμε έλα φκηθξνλ. Μήπσο απηφ είλαη ν θνξέαο
ηεο έλλνηαο «λεζί»; Ζ παξαηήξεζε δελ είλαη θαζφινπ πξσηφηππε αθνχ, γηα
παξάδεηγκα ζηε δαληθή γιψζζα, έλαο παξφκνηνο θζφγγνο θαη έλα παξφκνην
γξάκκα (ø) απνηεινχλ ηε κνλνγξάκκαηε ιέμε πνπ ζεκαίλεη «λεζί». (Σν
βξίζθνκε, γηα παξάδεηγκα, ζην φλνκα Φεξφεο Νήζνη: Færøer = Fær-ø-er =
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Πξνβαην-λήζη-α ή Μαθξν-λήζη-α, ζηα δαληθά, φπνπ -er είλαη ε θαηάιεμε ηνπ
πιεζπληηθνχ).
ε έλα άιιν επίπεδν πξνζέγγηζεο, ζα κπνξνχζακε αθφκα λα αλαξσηεζνχκε
γηαηί ηα λεζσλχκηα κνηάδνπλ λα είλαη αξζεληθνχ γέλνπο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή
θαηάιεμε ζε -ος. Βέβαηα ζηε ζχγρξνλε γιψζζα ε θαηάιεμε απηή έρεη
ζπληεξεζεί απφ ηε ιφγηα παξάδνζε θαη ηελ θαζαξεχνπζα. Ζ θπζηνινγηθή
εμέιημε ήηαλ πξνο ην ζειπθφ γέλνο, φπσο ην βιέπνπκε ζηνλ ηίηιν ηνπ
ζνισκηθνχ έξγνπ «Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο», δειαδή: ε Εάθπλζν, ηεο
Εάθπλζνο.
Ζ ιέμε «λεζάθη» πνπ φιν θαη ζπρλφηεξα αθνχκε, ζα κπνξνχζε θαη απηή λα
απνηειέζεη έλα ζηνηρείν ζηελ γισζζηθή αλζξσπνινγηθή έξεπλά καο ηεο
γεσλπκίαο. Σί εθθξάδεη ην ππνθνξηζηηθφ κε ηελ θαηάιεμε -άθη; Σελ αληίιεςε
θάπνηνπ κηθξνχ κεγέζνπο εθ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ λεζησηψλ ή ηε ζπκπάζεηα
ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ γηα ηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο; Ζ
«κηθξφηεηα» είλαη 1) έλα αληηθεηκεληθφ γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (απφ απηά
πνπ ζπληζηνχλ ηε «λεζφηεηα»)
ή 2) θαζεκεξηλφ ξηδσκέλν βίσκα ηνπ
αλζξψπνπ πνπ δεη ζην λεζί (θαη έρεη λα θάλεη κε ηε «λεζησηηθφηεηα»); Πνηα
απφ ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηά εθθξάδνπλ θάπνηα «γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ
ρψξνπ»;
ηελ αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρνπλ γεληθνί θαζνιηθνί ραξαθηήξεο (universals)
πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θάπνηα γλσζηηθή δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ. Γειαδή
αλ αληηιακβαλφκαζηε φινη νη άλζξσπνη θαη ζε φινπο ηνπ ηφπνπο θάπνηεο
ρσξηθέο δνκέο, κπνξνχκε κε ηε γιψζζα καο ‒φπνηα θαη άλ είλαη‒ λα ηηο
απνδψζνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζε θάζε αλζξψπηλε γιψζζα ππάξρεη ε αληίζεζε
«εδψ-εθεί», φπσο ππάξρεη θαη ε αληίζεζε ηνπ «ηψξα-άιινηε». ηα γαιιηθά
κπνξνχκε λα
επηζεκάλνπκε θαη έλαλ πηζαλφ θσλεηηθφ ζπκβνιηζκφ ζηηο
αληίζηνηρεο ιέμεηο ici-là. Σν ici (εδψ) πεξηέρεη ην θζφγγν /i/ γηα ηνλ νπνίν
απαηηείηαη κηθξφ άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο, ελψ ην là πεξηέρεη ην θζφγγν /a/ γηα
ηνλ νπνίν απαηηείηαη κεγάιν άλνηγκα. Δχθνια κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη γηα ην
«εδψ-θνληά» καο δελ ρξεηάδεηαη δπλαηή θσλή, ελψ γηα ην «εθεί-καθξπά»
ρξεηάδεηαη. Αλάινγα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη κε ην αγγιηθφ δεπγάξη this (απηφ
εδψ) θαη that (απηφ εθεί πέξα).
O θσλεηηθφο ζπκβνιηζκφο πνιχ ιίγν ρξεζηκεχεη ζηε αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Ο
«κηθξννξγαληζκφο», κε ηα πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ ηε «θάιαηλα», είλαη
βαξχηεξε ιέμε. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε κηα έξεπλα φπνπ
δεηήζεθε «κεηαμχ ησλ πφιεσλ Τκέιε, ΄Αξαθ θαη Υηνπκπ (κηαο θαληαζηηθήο
ρψξαο) λα επηζεκαλζεί ε πξσηεχνπζα», ε εχερε θαη θαινγξακκέλε κε χςηινλ
Τκέιε ζεσξήζεθε ε πην πηζαλή. Με ηε ινγηθή απηή ζα κπνξνχζακε λα
αλαδεηήζνπκε θάπνηα ζρέζε αληίζεζεο, γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηε Λάξηζα
θαη ηνλ Πχξγν. Ζ ιέμε ιάρηζα ίζσο παξαπέκπεη ζε κηα ήξεκε ζειπθφηεηα (ι-α,
ζ-α), ελψ ή ιέμε πύργος ζα εθθξάδεη ηελ επηζεηηθή αλδξνπξέπεηα (ξ-γ)
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Πέξα απφ ηνπο θαζνιηθνχο
γισζζηθνχο ραξαθηήξεο θαη ην θσλεηηθφ
ζπκβνιηζκφ πνπ κπνξεί λα εθθξάδνπλ ζηνηρεία απφ ηε δνκνινγεκέλε αληίιεςε
ηνπ ρψξνπ, ε ζεκαζία ησλ ηνπσλπκίσλ δειψλεη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κηα
ηαμηλφκεζε νκφινγε πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ην δεπγάξη
ηνπσλπκίσλ «θάκπνο-θνξπθή» εθθξάδεη κηα απηνλφεηε πςνκεηξηθή ζρέζε.
Απηφ επαιεζεχεηαη θαη ζηαηηζηηθά, αλ δειαδή ζπγθξίλνπκε ην κέζν φξν ηνπ
πςνκέηξνπ ησλ ηφπσλ πνπ, ζηε Διιάδα, νλνκάδνληαη θάκπος θαη ησλ ηφπσλ
πνπ νλνκάδνληαη θορσθή. Ζ ζρέζε είλαη 230 m / 600 m.
Ο Alfred Gell, ζε κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο ηνπ, επηρεηξεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηε
ζρέζε αξζξσηηθνχ/θσλεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ θαη γεσλπκίαο κε βάζε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνπο Umeda ηεο Παπνχα - Νέαο Γνπηλέαο. Τπνζηεξίδεη φηη
ζε κεξηθέο γιψζζεο πνπ νκηινχληαη ζε ππθλά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπνπ
ζαθψο ππεξηζρχνπλ ε αθνή θαη ε φζθξεζε ζηελ φξαζε (θαη κάιηζηα γηα
κεγάιεο απνζηάζεηο), παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά θαηλφκελα θσλεηηθνχ
ζπκβνιηζκνχ. ηνπο Umeda, γηα παξάδεηγκα, ηα θαηληαθά ζχκθσλα φπσο ην
/d/ θαη ην /t/ εθθξάδνπλ ηε «θεληξηθφηεηα», ελψ ηα ππεξσηθά φπσο ην /g/ θαη ην
/k/ εθθξάδνπλ ηελ «πεξηθεξεηαθφηεηα». Αθφκα, ζηε ιέμε sis πνπ ζεκαίλεη
βνπλφ, ν επαλαιακβαλφκελνο ζπξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ /s/ θαη ην θιεηζηφ
θσλήελ /i/ ζπλδένληαη κε ραξαθηήξεο ησλ βνπλψλ ηνπ ρψξνπ φπνπ δνπλ νη
Umeda θαη εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο ιέμεηο πνπ δειψλνπλ παξφκνηνπο
ραξαθηήξεο. Ζ ιέμε awsis, ζηε νπνία νη θζφγγνη /aw/ πξνθέξνληαη έηζη ψζηε
ην πνιχ αλνηρηφ /a/ λα «θξελάξεη» πάλσ ζην /w/, ζεκαίλεη απηφ πνπ ζα
κπνξνχζακε λα αληηιεθζνχκε αλ αλαιχακε εηπκνινγηθά ηε ιέμε: «θξάγκα
βνπλψλ».
ε θαζαξά θπζηθν-αλζξσπνινγηθφ θαη ζσκαηνινγηθφ επίπεδν κηα γεληθή
αίζζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ζα απνηεινχζε θαη ηε βάζε γηα κηα δνκνιφγεζή ηνπ
κπνξεί λα πξνέιζεη 1) απφ ην πεδίν βαξχηεηαο, πνπ καο δίλεη ηε δηεχζπλζε
πάλσ-θάησ (ηεο θαηαθνξχθνπ), 2) απφ ηε θαηλνκεληθή θίλεζε ηνπ ήιηνπ κε ηελ
αλαηνιή (Αλαηνιή) θαη ηε δχζε (Γχζε) θαη 3) απφ ην γεσκαγλεηηθφ πεδίν πνπ
καο δίλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Βνξξά. Ζ αίζζεζε
ηνπ «πάλσ-θάησ» είλαη
πξάγκαηη γλσζηή θαη θπξίαξρε ζην αλζξψπηλν είδνο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ
φξζηα ζέζε θαη ηελ πηψζε. ε θάπνηα επνρή ηεο εμέιημήο καο, ε θπξηφηεξε αηηία
ζαλάηνπ ήηαλ ε πηψζε απφ ηα δέλδξα. Αληίζεηα ν Βνξξάο θαη ηα άιια ζεκεία
ηνπ Οξίδνληα δελ απνηεινχλ έλα γεληθφ θαη θαζνιηθφ πιαίζην νλνκαηνζέηεζεο
ηνπ ρψξνπ. Γη' απηφ θαη ε γεσλπκία ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαθφξπθν
παξά κε ηα ζεκεία ηνπ Οξίδνληα. Αλ ζέιακε λα πεξηνξηζηνχκε ζηελ ειιεληθή
ηνπσλπκία, ηα επηξξήκαηα άλσ θαη θάησ
πξνζδηνξίδνπλ εθαηνληάδεο
ηνπσλχκηα, ελψ ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα βξίζθνληαη κφλν ζε ειάρηζηεο
δηνηθεηηθέο νξηνζεηήζεηο. Σα «Βφξεηα πξνάζηηα» ηνπ Αηηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ
απνηεινχλ κηα ζπάληα πεξίπησζε ειιεληθήο νλνκαηνζεζίαο κε ρξήζε ζεκείνπ
ηνπ νξίδνληα. εκεηψλνπκε πσο ην «άλσ» ελλνεί πνιιέο θνξέο θαη «πέξα»
«εθείζελ».
Ο David Sopher παξαηεξεί φηη ην θηλέδηθν ηνπσλπκηθφ ζχζηεκα αληιεί πνιιά
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απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ηνπ νξίδνληα. Ίζσο νη Κηλέδνη είραλ επηζεκάλεη πψο
ηα θηλέδηθα θνπηάιηα απφ «νπηή γε» (ςεκέλνο πειφο), φηαλ ηα ζηξηθνγχξηδαλ
ζαλ «ξνπιέηα» πάλσ ζην ηξαπέδη, ζηακαηνχζαλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο
«πξνζαλαηνιηζκέλα» πξνο ην Βνξξά. Γίλνληαλ δειαδή ππμίδεο. Σα νλφκαηα
Πεθίλν θαη Ναλθίλ (ή Ναλθίλγθ) εηπκνινγνχληαη σο «Πξσηεχνπζα ηνπ Βνξξά»
θαη «Πξσηεχνπζα ηνπ Νφηνπ».
Υσξίο λα θχγνπκε απφ ηνλ
αλζξσπνγεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ε ηαπσληθή πξσηεχνπζα Σφθην
εηπκνινγηθά ζεκαίλεη «πξσηεχνπζα ηεο Αλαηνιήο». Απφ ηηο δπηηθέο γιψζζεο,
ππνζηεξίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, νη αγγινζαμνληθέο γιψζζεο ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ φηη νη λενιαηηληθέο. Βέβαηα ην δήηεκα
πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην θαηά πφζν θάπνηα
ηνπσλχκηα είλαη ιατθά θαη παξαδνζηαθά ή έρνπλ πιαζηεί απφ ινγίνπο θαη ηε
δηνίθεζε ή ηηο ζηξαηησηηθέο γεσγξαθηθέο ππεξεζίεο.
Πέξα απφ ηε ρξήζε ησλ ζεκειησδψλ δηεπζχλζεσλ ζην ρψξν, αλζξσπνινγηθή
ζεκαζία έρεη επίζεο θαη ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία νλνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ
ππφςε θαη άιινπο
γεληθνχο ηνπνινγηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ρψξνπ. Γηα
παξάδεηγκα ην κέζν θαη ην θέληξν, φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη άλζξσπνη.
Δπίζεο, ζε ζρέζε κε κηα επζεία φπσο ε αθηή, είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαδεηεζεί
ή χπαξμε ηνπσλπκίσλ πνπ λα δειψλνπλ ην «πξνο ηελ αθηή» ή «απφ ηελ
αθηή». Αθφκε, ζε έλα λεζί, αο πνχκε θπθιηθφ, ζα είρε αλζξσπνινγηθή αμία σο
πξνο ηε δνκνιφγεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θάηνηθφ ηνπ αλ αλαθαιχπηακε
ηνπσλχκηα ή γεσλπκηθέο εθθξάζεηο πνπ λα δείρλνπλ ηε ζρέζε κε ην ρψξν σο
αθηηληθή (θεληξνκφιν ή θπγφθεληξε) θίλεζε θαη πεξηκεηξηθή (δεμηφζηξνθε ή
αξηζηεξφζηξνθε) θίλεζε.
Ο γάιινο επηζηεκνιφγνο Gaston Bachelard (1884-1962) ζην βηβιίν ηνπ Η
ποηεηηθή ηοσ τώροσ θάλεη πνιιαπιέο θαη βαζηέο αλαδεηήζεηο ζε ηέηνηα ζέκαηα,
φρη βέβαηα ζε ζρέζε κε ηα ηνπσλχκηα αιιά ζε ζρέζε κε ηελ ελζπλείδεηε ή φρη
δνκνινγίζηκε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ηφπσλ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη
ζηελ πεδνγξαθία θαη ηελ πνίεζε. ηε «δηαιεθηηθή ηνπ έμσ θαη ηνπ κέζα», πνπ
είλαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πην πάλσ βηβιίνπ, παξαζέηεη απφζπαζκα απφ
θείκελν κε ηηο εκπεηξίεο ελφο ζπγγξαθέα ζηελ απέξαληε πάκπα ηεο Νφηηαο
Ακεξηθήο:
«Μεηά από ηόζο ποιύ άιογο [= ηππαζία] θαη ηόζε ειεσζερία, θαη κεηά από
ηόζολ ορίδοληα ποσ έκελε πάληα ίδηος τφρίς λ' αιιάδεη, παρά ηολ
απειπηζκέλο θαιπαζκό, ε πάκπα έπαηρλε γηα κέλα ηελ όυε θσιαθής,
απ' ηης άιιες πηο κεγάιες».
Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ
ηφπσλ καο θέξλεη ζην λνπ απηφ πνπ γξάθεη ν Βίθησξ Οπγθφ ζηελ Παλαγία
ηφλ Παρηζίφλ θαη πνπ παξαζέηεη πάιη ν Bachelard: «Γηα ηολ Κοσαζηκόδο ο
θαζεδρηθός λαός ήηαλ ηο ασγό, ε θφιηά, ηο ζπίηη, ε παηρίδα, ηο Σύκπαλ». Ίζσο
πξέπεη εδψ λα ζπκεζνχκε ηελ πεξίθεκε εκηηειή εθθιεζία Sagrada Familia ηνπ
Gaudi ζηε Βαξθειψλε πνπ ελψλεη, άζηεγε θαη εκηηειήο θαζψο είλαη, ην κηθξφ
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«κέζα» κε ην απέξαλην «έμσ». ΄Ζ, λα θέξνπκε ζην λνπ καο, θαη κεξηθνχο
πίλαθεο ηνπ Ρελέ Μαγθξίη. ΄Οκσο γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηνπσλπκίαο, πνπ καο
ελδηαθέξνπλ εδψ, απηή ε ζρεηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ πνπ
δηαπηζηψλνπκε έρεη ηελ εμήο ζεκαζία: Σνπσλχκηα ησλ νπνίσλ ην θαλεξφ ή
εηπκνινγηθφ πεξηερφκελν είλαη θάπνην θπζηθφ, γεσγξαθηθφ ή πιεζπζκηθφ
κέγεζνο δελ είλαη βέβαην φηη αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξά
κφλν ζρεηηθά. Ζ πεξίπησζε «Πάξνο-Αληίπαξνο» είλαη έλα σξαίν παξάδεηγκα
αθξηβνχο νλνκαηνινγίαο αιιά απφιπηα «παξνθεληξηθφ». Πφζν αλεμάξηεηε θαη
ππεξήθαλε είλαη ε νλνκαηνδνζία ζην Μεγαλήζη ηεο Λεπθάδαο! Πφζν κεγάιν
φκσο είλαη απηφ ην κηθξφ λεζί;
Αλ ηα Νεζηά Άληακαλ
ήηαλ κόλν δύν,
ε
νλνκαζία κε ρξήζε ηωλ
ιέμεωλ «Βόξεηα» θαη
«Νόηηα» Νήζνο ζα ήηαλ
αξθεηή.
Δπίζεο κε ηελ επηπιένλ
ρξήζε
ηεο
ιέμεο
«Κεληξηθή»
Νήζνο
Άληακαλ ζα ξπζκηδόηαλ
ην δήηεκα ηνπ νλόκαηνο
ηνπ κεζαίνπ λεζηνύ.
Όκωο ε ύπαξμε θαη
ηέηαξηνπ
κηθξόηεξνπ
λεζηνύ επηβάιιεη ηε
ρξήζε
ελόο
αθόκα
επηζέηνπ «Μηθξή».
Αιιά ην λεζί απηό είλαη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην
«λόηην» πνπ, κάιηζηα,
αθνύ πξνζηίζεηαη ωο
ηέηαξην, αλαηξέπεη ηελ
έλλνηα ηνπ κεζαίνπ, ηεο
«Κεληξηθήο
Νήζνπ»,
αθνύ παύνπλ λα είλαη
κνλά θαη γίλνληαη δπγά.

Σα νλφκαηα ησλ (κεγαιχηεξσλ) Νήζσλ Άληακαλ απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα
ησλ δπζθνιηψλ κηαο αληηθεηκεληθήο νλνκαηνδνζίαο. Τπνγξακκίδνπκε εδψ ην
εμήο: Αλ ηα νλφκαηά ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα κηαο βησκαηηθήο ζπλαίζζεζεο
«βνξεηφηεηαο», «κηθξφηεηαο» θ.ιπ., ζα είρακε έλα σξαίν παξάδεηγκα
«γλσζηηθήο δνκνιφγεζεο ηνπ ρψξνπ» κε αλάδεημε ζρέζεσλ, δνκψλ θαη
ιεηηνπξγηψλ πνπ ίζσο πξνεξρφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ή ηνπο
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πξψηνπο νηθηζηέο (επνίθνπο). Σα επίζεηα φκσο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη
ρσξίο ακθηβνιία ρξήζηκεο δηνηθεηηθέο ή ιφγηεο επηλνήζεηο.
Σειεηψλνληαο ην κέξνο απηφ ζεσξνχκε ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε : 1) Πφζν
πεξίεξγε είλαη ε εηπκνινγηθή ζρέζε ηεο αγγιηθήο ιέμεο North (Βνξξάο) κε ηηο
αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο λέρζε (θάησ) θαη λέρηερος (θαηψηεξνο) θαη 2) Πφζν
πεξίεξγε είλαη ε ραξηνγξαθηθή επζπγξάκκηζε ησλ πφιεσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε
ηλδνεπξσπατθή ξίδα ales (φπσο ζηε ιέμε Διεπζίλα). Βι ράξηε. Ναη. Σα νλφκαηα
έρνπλ θάπνηα ζρεηηθή ηζηνξηθή αμία. Όκσο πφζν ρσξηφ (= Dorf) είλαη ην
Düsseldorf, απηή ε σξαία πφιε ηεο Γεξκαλίαο;

Ο γάιινο θηιφινγνο Xavier Guichard (Ξαβηέ Γθηζάξ) ζην έξγν ηνπ Eleusis Alesia
(1936), φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη 555 ράξηεο, επεζήκαλε ηελ παξνπζία ζηνλ
επξσπατθφ γεσγξαθηθφ ρψξν πνιπάξηζκσλ ηνπσλπκίσλ κε θνηλή ηε ξίδα -ales ηα
νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζηα εμήο ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (l) ηνπίν κε ιφθν, πνηάκη
θαη πεγάδη, θαη (2) ππαγσγή ζε κεξηθέο επζείεο. Σν γθξίδν νξζνγψλην ηεο εηθφλαο
παξαπέκπεη γηα ηα πνιπάξηζκα γαιιηθά ηνπσλχκηα ζε άιιν ράξηε. ην ζεκείν
ζπλάληεζεο ησλ επζεηψλ βξίζθεηαη n πφιε Alaise. Βι. θαη ηελ επφκελε εηθφλα.

6

Θέζεηο κε ηνπσλχκηα Διεπζίλαο θαη Αιχζηαο ή Αιέζηαο αλαγλσξίδνληαη ζε πνιιέο
εθηάζεηο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ θαη απνηεινχλ αληηθείκελν κηαο «κπζηηθήο» γεσγξαθίαο.
Αο ζπκεζνχκε ηελ Διεπζίλα θαη ηα «ειεπζίληα κπζηήξηα». «Διεπζίλεο» ππήξραλ, θαηά
ηνλ Γθηζάξ, δχν.

Η ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ
ε πνιιέο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο ε ιέμε "ζάιαζζα " απνδίδεηαη κε
εηπκνινγηθά ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο ιέμεηο φπσο mer (γαιι.), mare (ηηαι.),
Море (ξσζ.), ελψ ε ειιεληθή ιέμε έρεη πηζαλψο πξνειιεληθή πξνέιεπζε.
Αλάινγα ζπκβαίλνπλ θαη κε ηε ιέμε "λήζν" (λεζί) πνπ ζε πνιιέο επξσπατθέο
γιψζζεο [isola (ηηαι.), isla (ηζπ.), island (αγγι.)] θαίλεηαη λα έρεη κηα θνηλή
πξνέιεπζε μέρσξε απφ ηελ ειιεληθή (γηα ηελ νπνία παξάβαιε: λασς, λεύζης,
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λήζζα, ιέμεηο πνπ φιεο ζπλδένληαη κε ην πγξφ ζηνηρείν θαη ελδέρεηαη λα
παξαπέκπνπλ ζηε κνξθή ηνπ «Αξρηπειάγνπο» [= ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ] ζαλ
επηπιεφλησλ φγθσλ). Αληίζεηα, ην φξνο (βνπλφ) παξνπζηάδεη νκνηφηεηα ζηα
ειιεληθά θαη ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο (ξσζ. Гора) φρη φκσο θαη ζηηο λενιαηηληθέο.
Σέηνηεο παξαηεξήζεηο νδεγνχλ ‒φηαλ αθνινπζνχληαη επαθξηβψο νη θαλφλεο ηεο
γισζζνινγίαο θαη ηεο εζλνινγίαο‒ ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επαθέο
ησλ ιαψλ θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Ο αξραηνιφγνο Cyrus Gordon, γηα
παξάδεηγκα, βαζηδφκελνο ζηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ξίδα para
ζε πνιπάξηζκα νλφκαηα πνηακψλ ηεο Ν. Ακεξηθήο (Παξαλά, Παξαγνπάεο,
Παξατκπα, Παξαλάηκπα, θ.ά) θάλεη έλα ζπζρεηηζκφ κε ηνλ Δπθξάηε, ηνπ
νπνίνπ ε κε εμειιεληζκέλε απφδνζε πεξηέρεη θαζαξά ηελ ίδηα ξίδα. Φηάλεη έηζη
ζην ζπκπέξαζκα φηη πξν 6000 εηψλ ζα ππήξρε κηα ζρέζε αλάκεζα ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Ν. Ακεξηθήο.
ε γεληθφηεξε βάζε, νη γεσγξαθηθνί φξνη, ηα ηνπσλχκηα ή ε ζπζηεκαηηθή
επαλάιεςε ησλ θαηαιήμεψλ ηνπο απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν
δηαζηαχξσζεο ή απνθάιπςεο αλζξσπνγεσγξαθηθψλ θαη ηζηνξηθψλ
πιεξνθνξηψλ. Ο πίλαθαο πνπ δίλνπκε πην θάησ (ζε απφζπαζκα) επηηξέπεη
ζηνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξηθή
δηαδνρή ησλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηε ν ρψξνο απηφο. ην ράξηε βιέπνπκε
πσο είραλ θαηαιεθζεί θαη επνηθηζζεί δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μ. Βξεηαλίαο πξηλ
απφ ηνπο Ννξκαλδνχο.

Γεληθά ε place-name investigation σο κέξνο ησλ place-name studies
παξνπζηάδεη πνιιαπιφ αλζξσπνγεσγξαθηθφ ελδηαθέξνλ.
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Με βάζε ηελ ηνπσλπκηθή έξεπλα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ν παξαπάλσ ράξηεο
ησλ δηαδνρηθψλ θαηαθηήζεσλ πνπ ππέζηεζαλ ηα βξεηαληθά λεζηά κέρξη ηνπο
Ννξκαλδνχο (1066). Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ξσκατθέο-ιαηηληθέο εθδνρέο.
ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΩΝ ΣΟΠΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΔΞΩΝΤΜΙΑ
ηα πιαίζηα ησλ ζεκεξηλψλ θξαηψλ ε έξεπλα ησλ ηνπσλπκίσλ δελ έρεη κφλν
αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. Έρεη θαη εηδηθφηεξε ζεκαζία. Πνιχ ζπρλά, απιά
ηνπσλχκηα αιιά θαη νλφκαηα ρσξψλ αιιάδνπλ. Άιινηε πξφθεηηαη γηα θαζαξά
ζπκβνιηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην εζληθφ ή εζλνηηθφ γφεηξν θαη
άιινηε γηα ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν εδαθηθφ γεσπνιηηηθφ
ραξαθηήξα.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ρσξψλ ηηο Αθξηθήο,
είδακε καδηθέο κεηνλνκαζίεο: Εαΐξ (πξψελ Βειγηθφ Κνγθφ θαη κεηά πάιη Εαΐξ),
Σαλδαλία (πξψελ Σαλγθαλίθα, καδί κε ηε λήζν Εαλδηβάξε), Γθάλα (πξψελ
Υξπζή Αθηή), Μπέληλ (πξψελ Γαρνκέε), Εάκπηα (πξψελ Β. Ρνδεζία) θ.ά. Αο
ζεκεησζεί φηη ε Νφηηα Αθξηθή, φπνπ πξφζθαηα ν καχξνο πιεζπζκφο απέθηεζε
αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δε κεηέβαιε ην φλνκά ηεο ππέξ ηνπ νλφκαηνο
Αδαλία, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο παξαδνζηαθφ νη θαηαπηεδφκελνη καχξνη
θάηνηθνη.
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Σν «Breitenbach»
(Μπξάηηελκπαρ, γεξκ.
Πιαησρύαθας) ηεο Αιζαηίαο
κεηαθξάζηεθε απφ «εζληθηζηέο»
ζε «Large-Rivière» (Λάξδ-ξηβηέξ,
γαιι. Πιαησπόηακος).

ην ρψξν ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, κεηά ηηο κείδνλεο πνιηηηθέο αιιαγέο
ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα, παξαηεξήζεθαλ κεξηθέο εχινγεο
κεηνλνκαζίεο. Γηα παξάδεηγκα ην επίζεκν φλνκα ηεο Λεπθνξσζίαο, ζηηο
ζρέζεηο ηεο κε ηηο μέλεο ρψξεο, δελ ζα πξνέξρεηαη πιένλ απφ ηε ξσζηθή
απφδνζε (Μπηεινξνζίγηα) αιιά
απφ ηε ιεπθνξσζηθή (Μπειαξνχο). Ζ πην
ελδηαθέξνπζα αιιαγή, κε κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία, είλαη ε επαλαθνξά ηνπ
παιαηνχ νλφκαηνο ηνπ Λέληλγθξαλη, δειαδή Αγία Πεηξνχπνιε. ηα ειιεληθά,
πάλησο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε ε απφδνζε Αγηνπεηξνχπνιε, αθνχ ην επίζεην
"άγηνο" πξνζδηνξίδεη ην φλνκα Πέηξνο θαη φρη ηελ πφιε. Άιιεο αιιαγέο:
Μαξηνχπνιε (πξψελ Εληάλνθ), Νίδλη Ννβγθνξφλη (πξψελ Γθφξθη, πξνο ηηκή
ηνπ Μαμίκ Γθφξθη, πνπ γελλήζεθε εθεί), Δθαηεξίλκπνπξγθ (πξψελ
βεξληιφθζθ).Σα νλφκαηα Εληάλνθ θαη βεξληιφθ αλήθνπλ ζε πξνεμάξρνπζεο
θπζηνγλσκίεο ηεο ζνβηεηηθήο ηζηνξίαο.
Απφ πνιιά ρξφληα, πνιιά γλσζηά θηλεδηθά ηνπσλχκηα έρνπλ άιιε επίζεκε
απφδνζε απφ απηή πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχζακε ζηηο δηάθνξεο
γιψζζεο. Γηα παξαδεηγκα ην Πεθίλν απνδίδεηαη επίζεκα ζηα αγγιηθά σο Beijing
(πξνθέξεηαη "πεηγίλ") θαη φρη σο Peking ή Peiping. Δπίζεο ε Καληψλ
απνδίδεηαη σο Guangzhou (Γθνπάλγθηζννπ) θαη φρη σο Canton. Ζ ίδηα ε Κίλα
ιέγεηαη Zhongguo!
Ζ Βηξκαλία έγηλε Burma θαη κεηά Myanmar, πνπ είλαη ην παξαδνζηαθφ ηεο
φλνκα. Ζ Κευιάλε έγηλε ξί Λάλθα, πνπ είλαη δεθηφ ζηελ ειιεληθή γιψζζα,
ζηελ νπνία, πάλησο ππήξρε ην φλνκα Σαπξνβάλε. Σν εξψηεκα είλαη αλ κηα
λεζησηηθή ρψξα πνπ αιιάδεη φλνκα σο θξάηνο, πξέπεη λα δηεθδηθεί θαη αιιαγή
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ηνπ νλφκαηνο ηνπ λεζηνχ κε βάζε ηελ θπξίαξρε γιψζζα-εζλφηεηα. Σν άιινηε
ηάκ είλαη ε ζεκεξηλή Σατιάλδε. Ζ ζεκεξηλή Σατβάλ (ή Σατνπάλ) είλαη ε άιινηε
Φνξκφδα, πνπ ζεκαίλεη ζηα πνξηνγαιηθά, πνπ ήηαλ γιψζζα ηεο
απνηθηνθξαηίαο, «φκνξθε» λήζνο.

Ζ αιιαγκέλε
δηεζλήο νλνκαζία ηεο πξψελ
Bombay- Βνκβάεο

Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ γίλεηαη ρξήζε φρη ηνπ επίζεκνπ ή γεληθά
απνδεθηνχ νλφκαηνο αιιά ελφο άιινπ νλφκαηνο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα
εμσλχκην ή εμψλπκν . χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε (ΖΔ), «εμσλχκην είλαη έλα
γεσγξαθηθφ φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα γιψζζα γηα κηα γεσγξαθηθή
νληφηεηα πνπ θείηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή (area) φπνπ ε γιψζζα έρεη επίζεκν
θαζεζηψο θαη ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
επίζεκε γιψζζα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ε γεσγξαθηθή νληφηεηα». Δίλαη
θαλεξφ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ην ιεμηιφγηφ καο, κε ιέμεηο φπσο
Γεξκαλία (γεξκ., Deutschland), Γαιιία (γαιι. France), Κσλζηαληηλνχπνιε
(ηνπξθ. Istanbul), βξίζεη απφ εμσλχκηα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκάλνπκε εδψ
πσο ε Σνπξθία δηεθδίθεζε ηελ ακεηάθξαζηε ρξήζε ηεο ιέμεο «Istanbul» απφ
φιεο ηηο γιψζζεο-ρψξεο, ελψ ε FYROM δηεθδηθεί ηε κεηαθξαζκέλε ρξήζε ηεο
νλνκαζίαο ηεο ρψξαο. Γειαδή αλ ζε θάπνηα γιψζζα δηδάζθεηαη φηη ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζηε «Μνπθνπληάλ» (= Μαθεδνλία), ε FYROM πξέπεη θαη
απηή λα ιέγεηαη Μνπθνπληάλ ζηε γιψζζα απηή, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί κηα
εληαία ηζηνξία ηνπ ρψξνπ ηεο. Τπνζηεξίδνπκε φηη 1) είλαη βέβαηα δηθαίσκα ηνπ
θάζε θξάηνπο θαη ηνπ θάζε ιανχ λα θάλεη ρξήζε νπνηαζδήπνηε
απηνπξνζδηνξηζηηθήο νλνκαζίαο αιιά 2) ε φπνηα νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη,
δελ πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ππνρξεσηηθά θαη λα δηαδίδεηαη αλαγθαζηηθά δηα ηνπ
νρήκαηνο ησλ δηεζλψλ γισζζψλ.
Αλ θαη πνιιέο ξίδεο ιέμεσλ (θηλ-, θηλέδ-, ζηληθ- θαη ζεξν- π.ρ. Κίλα, θηλέδηθν,
ζηληθφ θαη ζεξνηξνθία) ελλννχλ ζηε γιψζζα καο ηε Zhongguo, αγλννχκε ην
πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο κεγάιεο απηήο ρψξαο, ηεο Κίλαο. Αλάινγα βέβαηα
πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο. Σα γεξκαληθά ζηα ξσζηθά
ιέγνληαη «κνπγθηθά» (Νηκέηζθη, «γιψζζα ησλ κνπγθψλ») αιιά ε ρψξα
Германия (Γθεξκαλίγηα, Γεξκαλία).
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Ζ Εηκπάκπνπε. Απφζπαζκα (δεμηά) απφ γισζζάξη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηα
επίζεκα νλφκαηα ησλ ρσξψλ, ησλ θξαηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ. Οη γιψζζεο ηνπ
γισζζαξηνχ, δειαδή νη έμη επίζεκεο γιψζζεο ησλ ΖΔ, είλαη αγγιηθά θαη γαιιηθά,
ξσζηθά θαη ηζπαληθά, θηλέδηθα θαη αξαβηθά.

Σα ΖΔ εθδίδνπλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα γισζζάξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα
επίζεκα νλφκαηα ησλ θξαηψλ. Δπίζεο ην πκβνχιην Γεσγξαθηθψλ Ολνκάησλ
ησλ ΖΠΑ (The United State Board on Geographic Names) εθδίδεη γεσγξαθηθά
νλνκαηνιφγηα (gazetteers).
Μηα
ζπζηεκαηηθή
καδηθή
αιιαγή
ηνπσλπκίσλ έγηλε ζηελ Ηξιαλδία ηνλ 19ν
αηψλα απφ ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο
θαηνρήο.
ε
έξγν
ηνπ
κε
ηίηιν
«Translations»
(1980),
ν
Ηξιαλδφο
ζπγγξαθέαο Brian Friel θαηαγγέιιεη ηνλ
πνιηηηζκηθφ ηκπεξηαιηζκφ κε επηθέληξσζε
ζηα δεηήκαηα ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ
αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. Σν έξγν, πνπ
αλεβάζηεθε θαη ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Ο
Ξεξηδσκφο», έρεη ελδηαθέξνληα γεσραξηνγξαθηθά θαη ζρνιηθά ζπκθξαδφκελα.
ηελ εηθφλα ην εμψθπιιν κε κηα δίγισζζε
πηλαθίδα, ν ζπγγξαθέαο θαη κηα ζθελή.

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ
ηε ρψξα καο, κε ηε ηξηζρηιηεηή γξαπηή παξάδνζε αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο
πεξηπέηεηεο ηνπ εδάθνπο πνπ απνηέιεζε ρψξν δηαβίσζεο ηνπ ειιεληζκνχ, ηα
ηνπσλχκηα έρνπλ κεγάιν θαη αλεμάληιεην ελδηαθέξνλ. Μεξηθά επηβηψλνπλ απφ
ηελ αξραία επνρή, ελψ ηα πεξηζζφηεξα απνηεινχλ αλαζχζηαζε ή ζχγρξνλε
επηλφεζε πνπ ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ κεηνλνκαζία.
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ε πφιεηο κηθξέο, φπσο ε Πξέβεδα, αιιά θα πφιεηο κεγάιεο, φπσο ε Μφζρα, ηα
νδσλχκηα απνηεινχλ κέζν έθθξαζεο ηηκήο απέλαληη ζε θάπνηα πξφζσπα ή κέζν
πξνβνιήο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ επηβάιιεη ην άξρνλ
θνηλσληθφ ζχκπιεγκα. Ο κεγάινο δξφκνο ηεο παξαιίαο, ιέγεηαη ζηελ Πξέβεδα
Λεσθφξνο Δι. Βεληδέινπ. Φσηνγ. απφ ην ηζηνιφγην ηνπ θαζ. Δπ. Απδίθνπ.

Ζ κνζρνβίηηθε εηθφλα είλαη απφ δξφκν ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο επνρήο. Καη πξνζθέξεηαη
ζε θάζε είδνπο ζεκεηνινγηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο αλαιχζεηο. Σφηε ιεγφηαλ αθφκα
Σβέξζθαγηα (Οδφο Σβεξ) ελλνψληαο θαηεχζπλζε πξνο ηελ πφιε Σβεξ. Μεηά ηελ
Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε (1917) κεηνλνκάζηεθε ζε Οδφ Γθφξθη (Οπιίηζα Γθφξθαβα),
ελψ ε ίδηα ε πφιε Σβεξ έγηλε Καιίληλ, πξνο ηηκήλ ηνπ νκψλπκνπ ζνβηεηηθνχ, εγέηε.
Απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ ην φλνκα έρνπκε θαη ζην Καιίληλγθξαλη (ηελ άιινηε πξσζζηθή
πφιε Καίληγθζκπεξγθ, φπνπ είρε δήζεη ν Καλη). Οη επηγξαθέο ησλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ
πνιχ «πξνεπαλαζηαηηθφ» ελδηαθέξνλ. Γηαθξίλνπκε κηα γαιιηθή επηγξαθή θαζψο θαη
δείγκαηα ηεο παιηάο νξζνγξαθίαο (θαηάιεμε -ΑΒΟ θαη ην ζηαπξσηφ έςηινλ ).
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Οη κεηνλνκαζίεο
απνβιέπνπλ ζηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελφγισζζσλ
ηνπσλπκίσλ, ζπλήζσο ζιαβηθψλ θαη ηνπξθηθψλ. Γίλνληαη κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ αθνινπζείηαη νξηζκέλε δηαδηθαζία. Σα
ηνπσλχκηα Βνζηίηζα θαη άισλα, γλσζηά απφ ηηο ζπλειεχζεηο πνπ έγηλαλ εθεί
ζηηο παξακνλέο/αξρέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, έγηλαλ Αίγην θαη Άκθηζζα.
Ωζηφζν ε Βφληηζα θαη ε Πξέβεδα, πφιεηο ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, έκεηλαλ
ακεηάβιεηεο. Σν ίδην θαη ηα πάηα θαη ε Βαξπκπφκπε, πνπ ην φλνκά ηνπο
πξνέξρεηαη απφ ηηο αξβαλίηηθεο νηθνγέλεηεο ηεο πεξηνρήο.
Ο Γ.Π. αββίδεο επηθξίλνληαο ζε έλα ζεκείσκά ηνπ ηελ «"εζληθή" καο πνιηηηθή
ηνπ άθξηηνπ καζθαξέκαηνο ηφζσλ ηνπσλπκίσλ» επηζεκαίλεη ζε βηβιηνθξηηηθφ
απφζπαζκα απφ έλα ζρεηηθφ βηβιίν γηα ηε Γσξίδα ηα εμήο: «Απνθαζίζηεθε
απφ ην Κξάηνο θαη ηνπο κνξθσκέλνπο ηνπ ζπκβνχινπο λα δνζνχλ νλφκαηα
πνπ, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ζηεξνχληαη ηζηνξηθήο θαη ιανγξαθηθήο
ζεκαζίαο. Καη δφζεθαλ νλφκαηα πνπ βνήζεζαλ ζηνλ αθαληζκφ ησλ κλεκείσλ
ηεο δσήο ησλ πεξαζκέλσλ αηψλσλ ηνπ ιανχ».
Με ην ίδην επηθξηηηθφ βιέκκα αληηκεησπίδνληαη κεηνλνκαζίεο ζέζεσλ ζην Ννκφ
Γσδεθαλήζνπ. ε ηνπηθφ πεξηνδηθφ (Δρόκος, Γεθ. 1983) δηαβάδνπκε: «Ο
ηξφπνο ηεο πξφζθαηεο κεηνλνκαζίαο απέδεημε ηελ παληνδπλακία αιιά θαη ηελ
αζρεηνζχλε ηεο ειιεληθήο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο νπνίαο κεξηθέο ελέξγεηεο
γίλνληαη ‒αο ην πνχκε μεθάζαξα‒ επηθίλδπλεο θαη αληεζληθέο! [...] Γελ είλαη
θαζφινπ ινηπφλ αδηθαηνιφγεηε ε αγαλάθηεζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ
αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, φρη κφλν γηαηί
παξαγθσλίζηεθαλ αιιά θαη γηαηί δπζθνιεχεηαη ε εξγαζία ηνπο».
Σν πκβνχιην Σνπσλπκηψλ γλσκνδνηεί γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπσλχκηα.
Σν Λεμηθφ ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Οηθηζκψλ ηεο Διιάδνο, πνπ εθδίδεη ε
Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο πεξηιακβάλεη ιεμηθνγξαθεκέλνπο
ηνπο 13.000 πεξίπνπ νηθηζκνχο ηεο ρψξαο καο Ζ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία
ηξαηνχ (ΓΤ) δηαζέηεη ειιελφγξαπηα θαη ιαηηλφγξαπηα νλνκαηνιφγηα ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ ππφ έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
ΟΓΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΙΑ ΣΩΝ ΟΓΩΝ
Ο ππθλφο ζε αλζξσπνγεσγξαθηθέο εθδειψζεηο αζηηθφο ρψξνο, ε πφιε, έρεη
δψζεη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ζηε γεσλπκία. Πξφθεηηαη γηα ηα νλφκαηα ησλ νδψλ,
νη νπνίεο πνιπδηαζπνχλ θαη ηαπηφρξνλα αλαζπλζέηνπλ έλαλ ηφπν. Με ηηο
νδνχο, ν ρψξνο αλαθαηαλέκεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε κηα άιιε βάζε. Ωο θάπνην
βαζκφ, νη νδνί γίλνληαη, απηέο νη ίδηεο, θαηλνχξηνη ηφπνη. Σφπνη αλζξσπηθνί θαη
επψλπκνη. Ζ Λεσθφξνο ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ε Πέκπηε Λεσθφξνο
ζηε Νέα Τφξθε, ε ΄Ομθνξλη ηξίη ζην Λνλδίλν, ε Μπάλνθ ηξάζε ηεο Επξίρεο,
ε Ηζηηθιάι Σζαληεζί (ην Πέξαλ) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή ε Σβέξζθαγηα
(Οπιίηζα Γθφξθαβα, Οδφο Γθφξθη, θαηά ηε ζνβηεηηθή επνρή) ηεο Μφζραο
απνηεινχλ ζηελ θπξηνιεμία ηφπνπο. Καη ηαπηφρξνλα ζχκβνια γηα ηνπο
θνζκνπνιίηεο, ηνπο ηαμηδηψηεο ή ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.
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Σν Σφθην ίζσο απνηειεί ηε κφλε εμαίξεζε κεγαινχπνιεο φπνπ νη πην πνιινί
δξφκνη δελ έρνπλ νλφκαηα! Όπσο γξάθεη ν ηέιηνο Κνχινγινπ: αθφκε θαη
ζήκεξα αλ θάπνηνο ζέιεη λα δψζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, δελ γξάθεη
ηνλ αξηζκφ ή ην φλνκα ηνπ δξφκνπ (πνπ ππάξρεη κφλν ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ)
αθνχ θαλέλαο ηαμηηδήο δελ ζα μέξεη λα βξεη ην δξφκν θαη θαλέλαο πεξαζηηθφο
δελ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη. ρεδηάδεη απιψο ζε έλα ραξηί ην ζπίηη ηνπ,
πξνζδηνξίδνληαο νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ηεο γεηηνληάο. Σα ζεκεησκαηάξηα ησλ
δηεπζχλζεσλ είλαη ζειίδεο γεκάηεο κε ζρεδηαγξάκκαηα. Σν δήηεκα δελ άθεζε
απαξαηήξεην θαη ν ζεκεηνιφγνο Roland Barthes, ν νπνίνο ζπγθξίλεη ην δπηηθφ
αξηζκεηηθφ ηξφπν νλνκαζίαο ησλ νδψλ (π.ρ. ζηηο ΖΠΑ) κε ηελ αλππαξμία θάζε
νξζνινγηθνχ ζηνηρείνπ νδσλπκίαο ζην Σφθην.
Έλαο ακεξηθαλνραβαλέδνο επηρεηξεκαηίαο πνπ δηεπζχλεη κηα πηηζαξία
δηαλνκήο θαη' νίθνλ ζην Σφθην δειψλεη φηη ζ' απηή ηελ ηφζν πνιχπινθα
εμειηγκέλε πφιε κπνξείο λα βξεηο ην δξφκν ζνπ κφλν κε ηε δηαίζζεζε.
Σαπηφρξνλα φκσο έρεη επηλνήζεη έλα δίθηπν δηαλνκήο «πίηζαο ζε 30 ιεπηά»
πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαδξνκή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ην κεραλάθη ζε 7 ιεπηά. Ο
ηζνπεδσηηθφο ζεηζκφο ηνπ 1923, νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Β' Παγθ. Πνιέκνπ θαη νη
βηαζηηθέο αλνηθνδνκήζεηο πνπ επαθνινχζεζαλ ίζσο είλαη ε αηηία γηα ηελ
θαηάζηαζε απηή. Μεξηθνί ηζηνξηθνί φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ραψδεο πξφηππν
ηνπ Σφθηνπ δελ είλαη ηπραίν αιιά αθνινπζήζεθε εθ πξνζέζεσο. Ζ κε
ζπζηεκαηηθή ράξαμε ησλ νδψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρσξηψλ
πνπ αλάβιπζαλ θαη απιψζεθαλ άηαθηα είρε ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα
επηβξαδχλεη ηελ πξνέιαζε ησλ εηζβνιέσλ ζηηο πφιεηο-θένπδα ησλ αξρφλησλ.
Καη ίζσο ζε κεηαγελέζηεξε θάζε απηά ηα απζφξκεηα πνιενδνκηθά ζηνηρεία λα
απνηέιεζαλ θαη πνιενδνκηθφ πξφηππν ζην νπνίν δφζεθε κηα πξσηνθαζεδξία
ζηε θπζηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ. Όζν, βέβαηα, απηφ δελ ράλεηαη απφ ηηο κεγάιεο
νδηθέο αξηεξίεο θαη ηνπο νπξαλνμχζηεο πνπ βξίζθνληαη ζθφξπηνη ζε θάζε
ζπλνηθία!

Σν κηθξφ απηφ εηθνλφγξαπην (θφκημ) εθθξάδεη πνιχ απιά θαη θαζαξά ην δήηεκα ηεο
γεσπνιηηηθήο ηεο γεσλπκίαο.

Αλ ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο νδσλπκίαο απνηειεί έλα θαηάινηπν ηεο
πξνζπάζεηαο γηα δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κε βάζε ηηο ίδηεο ηηο
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δνκέο ηνπ ρψξνπ (ζην Σφθην), ην ίδην πξάγκα γίλεηαη, ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, κε
ηε ζπζηεκαηηθή νδσλπκία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο
εμνπζίαο κε ηελ θηινεμνπζηαζηηθή νδσλπκία (Οδφο Βαζηιέσο…, Οδφο
Πξσζππνπξγνχ…). ηηο κηθξέο πφιεηο, φηαλ θάπνηνο δεηάεη πιεξνθνξίεο
ρξεζηκνπνηψληαο νδφ θαη αξηζκφ, δειψλεη έκκεζα ην γεγνλφο φηη δελ είλαη απφ
θείλα ηα κέξε, αθνχ είλαη βέβαην φηη νη ληφπηνη έρνπλ άιιν ζχζηεκα ζήκαλζεο.
Ωζηφζν ε νδσλπκία, πνπ ηνπο είλαη εληειψο άρξεζηε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ηνπο, κεηέρεη ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηεο ζεζκνπνηεκέλεο κλήκεο πνπ ζπλήζσο
παξάγνπλ θαη αλαπαξάγνπλ νη θξαηηθνί κεραληζκνί θαη φρη κφλν απηνί.

Σν φλνκα ελφο νπαιηθνχ ρσξηνχ, ιέγεηαη πσο έρεη πεξηζζφηεξα γξάκκαηα απφ φζνπο
θαηνίθνπο έρεη ην ρσξηφ. Ζ κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά: St Mary's Church in the Hollow of
the White Hazel near a Rapid Whirlpool and the Church of St. Tysilio near the Red
Cave.

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα φζα γξάθεη ζε κηαλ εξεπλά ηνπ ν Δπάγγεινο Απδίθνο
γηα ηηο νλνκαζίεο θαη κεηνλνκαζίεο ησλ νδψλ ζηελ Πξέβεδα, φπνπ επηθξαηεί ην
ζπλεζηζκέλν πξνζσπνιαηξηθφ ζηνηρείν: «Οη νδνί ηεο Πξέβεδαο θηινμελνχλ
ηνπο Φηιειειεχζεξνπο έλα ρξφλν κεηά ηνπο θηινβαζηιηθνχο. Πάλσ ζε απηέο
θαηαγξάθεηαη ε ζθνδξή θνκκαηηθή θαη ηδενινγηθή ζχγθξνπζε πνπ ζπάξαδε
ηελ Διιάδα ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη απνθάζεηο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Πξέβεδαο αληαλαθινχλ ην ηξφπν πξφζιεςεο απφ ην
ιαφ ησλ θπξίαξρσλ αληηζέζεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.[...]. Ζ βαζηθή κνξθή
πξφζιεςεο ήηαλ ε κεηνλνκαζία ησλ νδψλ κε νλφκαηα πνπ ζεκαηνδνηνχζαλ
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ηελ θαηάθαζε θαη θπξίσο ηελ αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζε θάπνηεο
ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο.[..] Γηλφηαλ κάιηζηα κε ηφζν απφιπην θαη
ζνξπβψδε ηξφπν, ψζηε λα πείζνπλ θάπνηνπο γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο». Σα
ηειεπηαία ρξφληα, πάλησο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , αζθψληαο ηελ νδσλπκηθή
ηνπ εμνπζία ζηξάθεθε πξνο αμίεο ιηγφηεξν θζαξηέο θαη θαζφινπ
πξνζσπνιαηξηθέο. Ο κεγαιχηεξνο δξφκνο ηεο πφιεο απηήο κεηνλνκάζηεθε ζε
«Λεσθφξν Δηξήλεο». Καηά πεξίεξγε ζχκπησζε είλαη ν δξφκνο πνπ θηάλεη
απέλαληη ζρεδφλ απφ ηελ ΝΑΣΟτθή αεξνπνξηθή βάζε ησλ AWACS...
Παξφκνηεο είλαη βέβαηα νη ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο ρσξίο λα
απνηειεί εμαίξεζε θαη ε πξσηεχνπζα. Απφ θαζαξά γεσγξαθηθή θαη
ζεκεηνινγηθή πιεπξά κάιηζηα ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε θαη ην εμήο:
Δλψ ν ρψξνο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληαίνο θαη
αδηαίξεηνο ‒Αζήλα‒, θάζε δήκνο ηνπ κπνξεί λα ηηκήζεη κε νλνκαηνζεζία έλα
πξφζσπν, έζησ θαη αλ ππάξρνπλ ήδε νδνί κε ην φλνκα απηφ ζε άιια ζεκεία
ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Έηζη έρνπκε 46 δξφκνπο κε ην φλνκα ηνπ Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ ‒κε πην γλσζηφ ηελ Οδφ Παλεπηζηεκίνπ!‒, 33 κε ην φλνκα ηνπ
Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ θαη άιιεο 33 κε ην φλνκα ηνπ Αξηζηνηέινπο. Οη νδεγνί
ηαμί δηεγνχληαη δηάθνξεο ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσληαθήο ηξέιαο γη' απηή
ηελ πνιπζεκία θαη πψο απφ ην ληχζηκν, ηελ νκηιία θαη κηαλ απζφξκεηε
ρεηξνλνκία ηνπ επηβάηε κηα "Βαζηιίζζεο νθίαο" κπαίλεη ζσζηά ζην λνεηηθφ
ηνπο ράξηε. Ο Γήκνο Γάθλεο θαζηέξσζε μερσξηζηφ ρξψκα γηα ηηο πηλαθίδεο
ησλ δξφκσλ ηνπ. Έηζη ρξσκαηίδεη θαη εμσξαΐδεη ην έδαθνο άζθεζεο ηεο
εμνπζίαο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηνπο δηαθηλνπκέλνπο κεηαμχ ησλ
φκνξσλ δήκσλ.
ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΩΝΤΜΙΑ
ην κέξνο πνπ αθνινπζεί ζα
εκβαζχλνπκε ζηελ εηπκνινγία κεξηθψλ
γεσλπκίσλ θαη νλνκάησλ ιαψλ. Θα πξνζεγγίζνπκε επίζεο θαη ην ρψξν ησλ
γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ (geographical nicknames). Ζ επαθή ησλ δπν
δεηεκάησλ δελ είλαη ηπραία. Πξαγκαηηθά, ζην πξνζσλχκην βιέπνπκε θαζαξά ην
ζπκβνιηζκφ ή ηε κεηαθνξά πνπ επηρεηξνχληαη, πξάγκα πνπ ζην γεσλχκην
θξχβεηαη, νπφηε ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη θαλείο ζηελ εηπκνιφγεζή ηνπ.
Δμάιινπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί, ρσξίο ππεξβνιή, φηη ηα πξαγκαηηθά
γεσλχκηα είλαη ζε κεγάιν βαζκν πξνζσλχκηα ηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ,
επηθξάηεζαλ ή επηβιήζεθαλ.
Ζ επηινγή ησλ εηπκνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ έγηλε κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη κε
ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε πνηθηιία ηελ νπνία παξνπζηάδεη ε πξνέιεπζε ησλ
ηνπσλπκίσλ θαη ησλ εζλσλπκίσλ. Σα γεσγξαθηθά πξνζσλχκηα επειέγεζαλ
ελδεηθηηθά ψζηε λα θαλεί ε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο.
ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζεί παξάξηεκα κε πίλαθα γεσλπκίσλ θαη
γεσγξαθηθψλ πξνζσλπκίσλ ζην νπνίν θαη παξαπέκπνπκε γηα λα γίλνπλ
θαηαλνεηέο νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ.
17

(Α) Όπσο παξαηεξνχκε, σο πξνο ηελ εηπκνινγία:
1.
Μεξηθνί ηφπνη ή πφιεηο ή θαη ιανί έρνπλ νλφκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ (Μάιηα, Πνισλία).
2.
ε άιιεο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα ηπραία ρξήζε ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ
ηειηθά επηθξαηεί ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε γεληθψο
αληηιεπηή πξαγκαηηθφηεηα (Ρίν Ηαλέηξν, Κακεξνχλ).
3. Ο ιφγηνο ζρεκαηηζκφο είλαη επίζεο πνιχ δηαδεδνκέλνο (Απζηξαιία.,
Ηλδνθίλα).
4.
Ζ ηηκεηηθή ρξήζε ελφο νλφκαηνο εγεκφλα γίλεηαη επίζεο ζπρλά
(Μαξηάλλεο Νήζνη, Φηιηππίλεο).
5.
Πνιινί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηελ αλζξσπφηεηα, δειαδή
απην-απνθαινχληαη «νη άλζξσπνη» (Ατλνχ, Καλάθ, Μπαληνχ).
6.
Μεξηθνί ιανί ηαπηίδνληαη νλνκαηνινγηθά κε ηνλ αιαδνληθφ ραξαθηεξηζκφ
ηνπ «δπλαηνχ» (Βηξκαλία, Σνπξθία).
7.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπκε κηα κπζνινγηθή ζπζρέηηζε (Καιθνχηα).
8.
Έλα ηνπσλχκην κπνξεί λα νλνκάζεη δπν δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο
νληφηεηεο (Βφξλεν, Μπξνπλέη).
9.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην φλνκα θηάλεη ζηε δηθή καο γιψζζα φρη
θαηεπζείαλ
απφ ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή νληφηεηα αιιά κε θάπνηα
κεζνιάβεζε (Κνπεγράγε).
Πξέπεη εδψ λα επηζεκάλνπκε φηη, παξά ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ
πξνέιεπζε, πνπ ν κηθξφο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δε καο επηηξέπεη λα
αληηιεθζνχκε, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη, ζε ιαλζάλνπζα ή
θαλεξή κνξθή, κηα δηαδηθαζία νλνκαηνζεζίαο πνπ απνξξέεη απφ ζρέζεηο
εμνπζίαο θαη επηβνιήο ηνπ νλφκαηνο. Θα κπνξνχζακε δειαδή άλεηα λα
κηιήζνπκε γηα κηα γεσπνιηηηθή ηεο γεσλπκίαο. Καη κάιηζηα, απηή δελ εμαληιείηαη
ζηελ νλνκαηνζεζία αιιά ζπλερίδεη κε άιια κέζα θαη ζηελ απνδνρή ελφο
νλφκαηνο απφ ηξίηνπο. Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ Απζηξαιία βιέπνπκε
φηη απηή ε ήπεηξνο πήξε έλα ιφγην επξσπατθφ φλνκα κέζσ ηεο βξεηαληθήο
ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην φλνκα ηεο δαληθήο
πξσηεχνπζαο Κνπεγράγεο θζάλεη ζηε γιψζζα καο κέζσ ησλ γαιιηθψλ θαη φρη
απφ ηα δαληθά. Δπηζεκαίλεηαη εδψ θάπνηα πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή επηβνιήο, φρη
βέβαηα αλαγθαζηηθά απφ Γάιινπο αιιά ίζσο απφ έιιελεο γεσγξάθνπο,
ιφγηνπο, δηπισκαηηθνχο ή (ζηε ζχγρξνλε επνρή) ηα ΜΜΔ. Πξφζθαην
παξάδεηγκα είλαη ην Κφζνβν θαη ε νλνκαζία ησλ θαηνίθσλ ηνπ «Κνζνβάξσλ».
Ζ θαηάιεμε –άρος δελ είλαη ζπλήζεο ζηα ειιεληθά, θαη κάιινλ πξφθεηηαη γηα
ζχγρξνλν «έηνηκν» δάλεην κε επίδξαζε μέλσλ γισζζψλ. Πην θπζηθή ζα ήηαλ ε
θαηάιεμε –ίηεο («Κνζνβίηεο») πνπ ζπλαληνχκε ζε πνιιά εζληθνηνπηθά νλφκαηα
(Κεξάζνβν-Κεξαζνβίηεο, Μέηζνβν-Μεηζνβίηεο, Σέξνβν-Σεξνβίηεο).
(Β) Ωο πξνο ηα πξνζσλχκηα, νη παξαηεξήζεηο καο ζα είλαη πην ζεκεηαθέο,
αθνχ θαη ε εκβέιεηα ησλ πξνζσλπκίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε.. Αο πάξνπκε, γηα
παξάδεηγκα, ηελ πξνζσλπκία «ην λεζί» γηα ην λεζάθη Αιθαηξάδ, φπνπ
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βξίζθνληαλ νη πεξίθεκεο θπιαθέο, απέλαληη ζηελ πφιε αλ Φξαληζίζθν. Δδψ
δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηελ επηβνιή ελφο ηνπσλπκίνπ πνπ δηεθδηθεί κηα
απνθιεηζηηθφηεηα, ζαλ λα ήηαλ ην κφλν θαη ζπνπδαηφηεξν λεζί. Αιιά ππάξρεη
θάηη ην δξακαηηθφ ή ππαηληθηηθφ θαη εηξσληθφ, πνπ θαζηζηά ην Αιθαηξάδ ην
θαη' εμνρήλ λεζί: νη θνβεξέο θπιαθέο. Σελ ίδηα έλλνηα είραλ ζηελ Διιάδα
παξφκνηεο αλαθνξέο «ζηα λεζηά» φπνπ ππήξραλ ζηξαηφπεδα πνιηηηθψλ
εμφξηζησλ.
Αο δνχκε επίζεο, ζαλ παξάδεηγκα, ηελ παξνκνίσζε ηεο Κνξίλζνπ ζαλ «Παξίζη
ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ». Σν δήηεκα απνηειεί αληηθείκελν κηαο βαζχηεξεο
αλάιπζεο ‒πνπ δελ πξφθεηηαη βέβαηα λα γίλεη εδψ‒ κε ζθνπφ λα
αλαγλσξηζζνχλ ηα ζπγθξίζηκα κεηαμχ Παξηζηνχ θαη Κνξίλζνπ ζηνηρεία θαη λα
αηηηνινγεζεί ή φρη ην πξνζσλχκην. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ίζσο θαη γηα ηηο δπν
πφιεηο:
ε ζπζζψξεπζε πινχηνπ, ε ειεπζεξηφηεηα θάπνησλ θχθισλ ή
ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη απνηθίεο, ε επαλάζηαζε (ηνπ 657 π.Υ. ζηελ
Κφξηλζν θαη ηνπ 1789 ζην Παξίζη). Φπζηθά ππάξρνπλ απζηεξφηεξα θαη
ζνβαξφηεξα θξηηήξηα ειέγρνπ νκνηφηεηαο ησλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ζε απηέο. Αιιά ζε
κηα πξψηε πξνζέγγηζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα παξαδερηνχκε πσο ην
πξνζσλχκην απηφ εθθξάδεη θάπνηα ρνλδξηθή νκνηφηεηα.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Α. ΠΙΝΑΚΑ ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΝΤΜΙΩΝ
ΟΝΟΜΑ

ΠΡΟΔΛΔΤΗ

Αγθόια
Αηγαίν

Απφδνζε ηνπ νλφκαηνο ελφο
ηνπηθνχ
θπιάξρνπ
ζηα
Πνξηνγαιηθά.
Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε.

Αίγππηνο

Πηζαλψο απφ πξνειιεληθή ιέμε.

Αϊλνύ

Ηζαγελείο ηνπ βνξεηφηαηνπ λεζηνχ
Υνθάτλην ηεο Ηαπσλίαο. Δπηδνχλ
αθφκα
κεξηθέο ρηιηάδεο.
Φπζηθή γεσγξαθηθή έλλνηα.

Άκζηεξληακ
Αλδαινπζία
Αλόη
Απζηξαιία

ΗΜΑΙΑ

Παξαθζνξά απφ ην φλνκα ησλ
Βαλδάισλ.
Παιηφ φλνκα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ
άιινηε Βνξείνπ Βηεηλάκ.
Λαηηλνγελήο
ιέμε
πνπ
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«Κχκαηα»,
δειαδή
ζάιαζζα.
«Παξαζαιάζζηα
ρψξα».
«Οη άλζξσπνη».
«Αλάρσκα ζηνλ Πνηακφ
Άκζηει».
«Ννκάδεο».
«Μεηαμχ
(δπν)
πνηακψλ».
«Νφηηα, λνηφγεηα»

Απζηξία
Βαιθάληα
Βάξβαξνη

Βηξκαλία
Βόξλεν

Γξαηθνί

Ιλδνθίλα

Καιθνύηα
Κακεξνύλ

Καλάθ
Κνπεγράγε
Ληβεξία
Μάιηα

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Άγγινη γηα ηελ
κέρξη ηφηε «Νέα Οιιαλδία».
Δθιαηηληζκέλε
απφδνζε
ηεο
γεξκαληθήο ιέμεσο Österreich.
Ζ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ.
Ολνκαηνπνηία απφ ην "κπνπξκπνπξ" πνπ αθνχγεηαη φηαλ νη
μέλνη κηιάλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα,
πνπ αγλννχκε.
Πηζαλή παξαθζνξά ηεο βηξκαληθήο
ιέμεο «myanmar».
Παξαθζνξά ηνπ νλφκαηνο ηεο
πφιεο Μπξνπλέη, πνπ έρεη δψζεη
ην φλνκά ηεο θαη ζην νπιηαλάην
Μπξνπλέη.
Παιαηφηεξν φλνκα ησλ Διιήλσλ.
«...Οη θαινχκελνη ηφηε κελ γξαηθνί,
λπλ δε ΄Διιελεο» (Μεηεφροιογηθά,
Αξηζηνηέινπο). Ίζσο πξνέξρεηαη
απφ ηνπσλχκην.
Λφγηα επηλφεζε γεσγξάθνπ ησλ
αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα γηα λα
νλνκάζεη ηελ ρεξζφλεζν πνπ είλαη
κεηαμχ Ηλδίαο θαη Κίλαο.
ηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα "KaliKata".
Απφ ηηο γαξίδεο ή θαξαβίδεο πνπ
πξφζεμαλ νη πνξηνγάινη, φηαλ
έθηαζαλ ην 1471 ζηελ πεξηνρή. Σν
φλνκα «πνηακφο ησλ γαξίδσλ»
δφζεθε ζε έλα πνηάκη. Μεηά
δφζεθε ζε νιφθιεξε ηε ρψξα απφ
ηνπο Γεξκαλνχο.
Οη ηζαγελείο ηεο Νέαο Καιεδνλίαο.
Ζ ειιεληθή ιέμε πξνέξρεηαη απφ
κεηαγιψηηηζε
ηεο
αληίζηνηρεο
γαιιηθήο.
Liberia:
Ηδξχζεθε
απφ
ειεπζεξσκέλνπο
αθξνακεξηθάλνπο.
Απφ ηελ ειιεληθή νλνκαζία Μειίηε,
πνπ ραξαθηεξίδεη ηε θπζηθνγεσγξαθηθή ηεο κνξθή.
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«Αλαηνιηθφ
(γεξκαληθφ) βαζίιεην».
Σνπξθηθή ιέμε
πνπ
ζεκαίλεη
φξε
ή
νξνζεηξά.
Ζ κεησηηθή ζεκαζία ηνπ
άιινπ.
«Οη δπλαηνί».

Ίζσο πξνέξρεηαη απφ
ηνπσλχκην.

«Καηνηθία ηεο
Κάιη».
«Γαξίδεο».

Θεάο

«Οη άλζξσπνη».
Ζ δαληθή ζχλζεηε ιέμε
København
ζεκαίλεη
«Δκπφξσλ Ληκάλη».
«Υψξα
ησλ
Διεχζεξσλ».
Πξνέξρεηαη απφ ξίδα
πνπ
ζεκαίλεη
«βξαρψδεο χςσκα».

Μαξηάλλεο
Νήζνη
Μίζηγθαλ
Μόλαρν

Μπαληνύ
Πνιωλία
Ρίν Ιαλέηξν

όθηα
Σαϊιάλδε
Σέμαο

Σνπξθία
Φηιηππίλεο
Υαξηνύκ

Δθεί ν Δηξεληθφο Ωθεαλφο έρεη ην
κεγαιχηεξν βάζνο ηνπ. Απφ ην
φλνκα ηεο ηζπαλίδαο βαζίιηζζαο
Μαξίαο Άλλαο.
Πφιε θαη Λίκλε ησλ ΖΠΑ, απφ
ηλδηάληθε ιέμε.
Απφ
ηνπο
κνλαρνχο
πνπ
απνζήθεπαλ
ην
αιάηη
πνπ
πξνέξρνληαλ
απφ
ην
άιηζκπνπξγθ. (= αιαηφβνπλν).
Όινη ζρεδφλ νη καχξνη ιανί ηεο
Τπνζαραξηθήο Αθξηθήο.
Απφ ηελ πνισληθή ιέμε pole.
Αληηζηνηρεί ζην αλάγιπθν ηεο
ρψξαο
Οη πνξηνγάινη πνπ αλαθάιπςαλ
ηελ πεξηνρή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
1504 λφκηζαλ φηη ν θφιπνο ήηαλ
εθβνιέο πνηακνχ!
Ολνκάζηεθε έηζη απφ ην 16ν αη.
απφ ηε κλεκεηψδε εθθιεζία Αγία
νθία.
«Υψξα ησλ Διεχζεξσλ».
Με απηή ηε ιέμε ππνδέρηεθαλ ηνπο
πξψηνπο Ηζπαλνχο νη Ηλδηάλνη ελφο
ρσξηνχ. Ο ραηξεηηζκφο ζεσξήζεθε,
απφ παξεμήγεζε, φηη ήηαλ ην
φλνκα ηεο πεξηνρήο.
Υψξα ησλ «Σνχξθσλ».
Ολνκάζηεθαλ έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ
ηζπαλνχ βαζηιηά Φηιίππνπ ηνπ Β' .
Πξσηεχνπζα ηνπ νπδάλ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ηξηγσληθή γιψζζα
γεο κεηαμχ Λεπθνχ θαη Κπαλνχ
Νείινπ.

Β. ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΩΝΤΜΙΩΝ
Πόιε - Υώξα

Πξνζωλύκην

Αζήλα

- Μάηη ηεο Διιάδαο
- Ηνζηεθέο άζηπ.
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«Μεγάιε ιίκλε».

«Οη άλζξσπνη».
«Πεδηάδα,
ρψξα».

πεδηλή

Rio de Janeiro =
«Πνηακφο ηνπ Γελάξε».
(Αγία) νθία.
«Υψξα
Διεχζεξσλ».
«Φίινη».

ησλ

Καηά κηα άπνςε "turk"
ζεκαίλεη δχλακε.
.
«Πξνβνζθίδα
ειέθαληα».

Αιθαηξάδ

Δδηκβνύξγν

Ιξιαλδία

Κίλα

中国

Κόξηλζνο
Μπνξληό
νκαιία

Δπίζεκαίλεηαη επίζεο ε ρξήζε ηεο Αζήλαο ζε πνιιέο
εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ «Κφξδνβα, ε Αζήλα ηεο Γχζεο»,
«Δδηκβνχξγν, Αζήλα ηεο θσηίαο» θ.ιπ.
- Σν Νεζί
- Νεζί ηνπ πειεθάλνπ (απφ ηε ζεκαζία ηεο αξαβηθήο
ιέμεο "αιθαηξάδ")
- Νεζί ηνπ αγχξηζηνπ.
- Αζήλα ηνπ Βνξξά
- Πχξγνο ησλ παξζέλσλ
- Πφιε ησλ παιαηηψλ
- χγρξνλε Αζήλα
- Βνπλφ ηεο ζιίςεο
- Βαζίιηζζα ηνπ Βνξξά.
- Αρίιιεηνο πηέξλα ηεο Αγγιίαο
- καξάγδη ηεο Δπξψπεο
- Αγία Νήζνο
- Νεζί ησλ Αγίσλ
- Νεζί ηεο παηάηαο
- Λπθνλήζη
- Οπξάληα απηνθξαηνξία
- Οιάλζηζηε ρψξα
- Πεηλαζκέλνο δξάθνο
- Κνηκηζκέλνο γίγαληαο
- Μέζν βαζίιεην (είλαη ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο ηεο
Κίλαο, φπσο απνδίδεηαη κε θηλεδηθνχο ραξαθηήξεο, βι.
αξηζηεξά).
- Φσο ηεο Διιάδαο
- Παξίζη ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ
- Οίθνο ηνπ Οίλνπ
- Κέξαο ηεο Αθξηθήο
(ιφγσ ηεο
ραξηνγξαθηθήο
νκνηφηεηαο κε θέξαο)

Υνλγθ-Κνλγθ

- Σξάπεδα ηεο κηζήο αλζξσπφηεηαο.

Δθηά δξάθνη

- Λέγεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εμήο ρσξψλ: Ηλδνλεζία,
Μαιαηζία, Νφηηα Κνξέα, ηγθαπνχξε, Σατβάλ, Σατιάλδε θαη
Υνλγθ-Κνλγθ)
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