
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΥΟ ΑΡΧΑΙΟΠΙΝΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Ή μεγάλη σημασία των τοπωνυμίων για την ιστορία, την γεωγραφία, την 
γλώσσα, την εθνολογία και τον πολιτισμό γενικά ενός λαού, μιας περιοχής έχει 
έπισημανθή ήδη στο παρελθόν και έχει τονισθή ιδιαιτέρως άπο ειδικούς επιστήμο
νες, ιστορικούς, γλωσσολόγους και ονοματολόγους1. 

"Αλλα τοπωνύμια έχουν φτάσει ώς εμάς σήμερα μέσω της γραπτής παραδό
σεως (π.χ. Όμηρος, Θουκυδίδης, Ξενοφών, Στράβων, Παυσανίας, Στέφανος Βυ
ζάντιος κλπ.), άλλα όμως διέσωσε καί μας παρέδωσε ή προφορική παράδοση του 
λαοϋ μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ή παράδοση αυτή είναι ή μοναδική 
πηγή πού διεφύλαξε διαχρονικά τα ονόματα ενός τόπου ή μιας τοποθεσίας (μι-
κροτοπωνύμια). 

Συνεπώς ή σημασία της στις περιπτώσεις αυτές είναι ανεκτίμητη και ίσως 
αναντικατάστατη. Γιατί, όταν διασώζη το όνομα μιας περιοχής, μιας τοποθε
σίας ή ενός οικισμού παλαιού, ó όποιος έχει έρημωθή στα νεώτερα χρόνια καί 

1. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, «Γλωσσολογικοί Έρευνοα», 'Ακαδημία 'Αθηνών, Κέντρον Συντάξε
ως του 'Ιστορικού Λεξικού, Αεξικογρ. Δελτίον, Παράρτημα 2, Έν 'Αθήναις 19722, τόμ. Β','σ. 107. 

Κων. Άμάντου, «Ή σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων», Onomata 1, 1952, σσ. 1-3 (= 
Γλωσσικά Μελετήματα, σσ. 526-528). 

Ι. Α. Θωμόπουλου, Τά Τοπωνύμια μας, Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 6 καί 23. 
Τοΰ 'ιδίου, «Μελέτη Τοπωνυμική της νήσου Κέω», Έπετ. Έταιρ. Κυκλαδικών Μελετών, Γ 

(1963), 167, τοΰ Ιδίου, ΟΝΟΜΑΤΑ, 12 (1988), 966. 
Δικ. Β. Βαγιακάκου, «Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν 

Ελλάδι (1832-1962)», έν 'Αθήναις 1964, σσ. 302-303 (Άνάτυπον εκ τοΰ περιοδ. ΑΘΗΝΑ, 66 
(1962), 300-424 καί 67 (1963-64), 145-359), Τοΰ Ιδίου, «Συμβολή εις τήν μελέτην τοΰ τοπω-
νυμικοΰ ύλικοΰ της Καλαμάτας καί της πέριξ αυτής περιοχής», Πρακτικά Γ ' Τοπικού Συ
νεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, Παρ/μα 18, 'Αθήναι 1991, σ. 431. 

Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, «Τοπωνύμια Καρπάθου», Ααογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. 
Β' (1934), 109. 

Δημ. Π. Πασχάλη, «Τοπωνυμικόν της νήσου Άνδρου», έν 'Αθήναις, ΕΣΤΙΑ, 1938, σ. 5. 
Χριστ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικόν της Ρόδου, Ρόδος 1951, σ. 11 (νέα έκδοση, Ρόδος 

1996, Ύπουργεϊον Πολιτισμού, ΤΑΠΑ). 
Γ. Τ. Κόλλια, «Τοπωνυμικόν τοΰ Δήμου Δωριέων Παρνασσίδος, ΑΘΗΝΑ, 44 (1932), 107-8. 
Ι. Κ. Προμπονά, «Ή Γλώσσα τών Ναξιακών έγγραφων (1433-1837) καί τό παλαιότερον Να-

ξιακόν Ιδίωμα», Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Ζ ' (1968), σσ. 344, 380, 392. 

Τοΰ ίδιου, «Ή σημασία τών τοπωνυμίων για τήν ιστορία τών νησιών μας. Τό παράδειγμα της 
Σύρου», Πρακτικά τοΰ Α ' Πανελληνίου Όνοματολογικοϋ Συνεδρίου (Λήμνος 27-29 Σε
πτεμβρίου 1991), 'Αθήνα 1994 (άνάτυπον). 
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του όποιου ονόματος ή ρίζα ανάγεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα, τότε αυτό 
δείχνει: 

α) την αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία, έστω και περιορισμένη κάποτε αριθ
μητικά, σ' αυτόν τον τόπο, επομένως την αδιάσπαστη ιστορική - εθνική ενότητα 
τού τόπου αυτού2, 

β) τήν γλωσσική συντηρητικότητα αυτών τών ανθρώπων3 (τοΰ λαού δηλαδή), 
οι όποιοι με ευλάβεια και σεβασμό κράτησαν ζωντανή τήν γλωσσική προφορική 
παράδοση τών προγόνων τους καί τήν εμπιστεύθηκαν με τήν σειρά τους στους επι
γενόμενους, δίνοντας μας μ' αυτόν τον τρόπο τό στίγμα της συνέχειας της ζωής 
στον συγκεκριμένο τόπο4. 

"Αν οι προηγούμενες σκέψεις έχουν εδραία βάση, τότε οί σημερινοί κάτοικοι 
τών Πετραλώνων (πρώην Βερβίτσας) 'Ολυμπίας τοΰ νομού 'Ηλείας είναι οί συνε
χιστές καί εκφραστές μιας τέτοιας προφορικής γλωσσικής-ίστορικής παραδόσεως, 
αφού διέσωσαν καί χρησιμοποιούν στην προφορική λαλιά τους δύο άρχαιοπινή 
τοπωνύμια, τά: Πέρχοντας (ό) καί Ζάγκλες (οί). Τό δεύτερο χρησιμοποιείται καί 
στον ενικό αριθμό: Ζάγκλα (ή)5. 

Ό Πέρχοντας είναι ύδρώνυμο τοπωνύμιο. Τό όνομα αυτό φέρει χείμαρρος, 
ρέων κατά μήκος τών δυτικών παρυφών τοΰ σημερινού οικισμού6 καί τών Α. ύπω-

2. Στην μακρόχρονη διατήρηση μιας ονομασίας συντελεί «ή σπουδαιότης του τόπου καί 
έν γένει ή συχνή καί συνεχής χρήσις τοΰ ονόματος» (Ί. Σαρρή, «Τοπωνύμια της Αττικής», 
ΑΘΗΝΑ, 40 (1928), 117. 

3. Γιατί οί άνθρωποι τής κατηγορίας αυτής, πού ζουν συνήθως έξω άπό τήν επίδραση τής 
σχολικής παιδείας, κρατούν ζωντανή τήν προφορική γλωσσική παράδοση στην πιο γνήσια μορ
φή της, λόγω τής συντηρητικότητάς τους, αλλά και γιατί κρατούν πιο καθαρή τή λαϊκή \|π;χή 
τους, παρά τις μεταναστεύσεις, τους αποικισμούς ή τις περιόδους δουλείας πού περνοΰν καί οί 
όποιες αναμφισβήτητα αφήνουν έντονα τά ίχνη επίδρασης στή γλώσσα ή σέ άλλες μορφές καί 
εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού βίου καί πολιτισμού. Πρβλ. σχετικά καί Δημ. Σ. Λουκάτου, «Ή λαϊκή 
παράδοση καί ó ενιαίος ελληνικός χαρακτήρας», στον τόμο: «Ή Ελληνική Παράδοση», 
ΕΥΘΥΝΗ, «Κείμενα τής Μεθορίου», αρ. 2, 'Αθήνα 1979, σ. 88. 

4. «Τά τοπωνύμια δέν υπάρχει φόβος νά χαθοΰν... όσο υπάρχουν τά πρόσωπα πού (τά) 
προφέρουν» (Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, ο.π., σ. 11). 

5. Τήν άποψη για διαχρονική ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή τών Πετραλώνων ενι
σχύει ή διατήρηση μέχρι σήμερα καί άλλων τοπωνυμίων τους (άρχαιοπινών, βυζαντινών, νεω
τέρων) όπως: Άρια (ή), Άσφένταμος (ό), Δάφνη (ή), Κάκκαβος (ό), Κοπριά (ή), Πόρος (ό), Με-
γαβουνός (ό), Τράχωνες (οί), Βίγλα (ή) Βιγλατούρι (τό), Δρυμωνάρι (τό), Λενικό (τό), Χαλα
σμένο βουνί (τό) κ.ά. 

6. 'Αναφέρεται για πρώτη φορά, καθόσον γνωρίζουμε, στην ενετική απογραφή τής Πελο
ποννήσου (1689, απογραφή Corner) μέ τό παλαιότερο όνομα Βερβίτσα (ή Βερβίτζα) (ή). 'Ανήκε 
στο Territorio Di Arcadia καί είχε 119 κατοίκους, πληθυσμό δηλ. σχετικά μεγάλο για τά μέτρα 
τής εποχής εκείνης καί τις ιστορικές περιπέτειες τής Πελοποννήσου, πού είχαν προηγηθεί (λοι
μοί, λιμοί, πόλεμοι, μετοικεσίες). Βλ. Σπ. Λάμπρου, «'Απογραφή του νομού Μεθώνης έπί Βε
νετών, 1689», ΔΙΕΕ, 2 (1885), 686-710, Βασ. Παναγιωτόπουλου, «Πληθυσμός καί Οικισμοί τής 
Πελοποννήσου (13ο; - 18ος αιώνας)», 'Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, 'Αθήνα 1985, σ. 102 
κ.έξ., 227 (αριθ. 81) (ανατύπωση 1987), Δημ. Πετρόπουλου, «Χωριά καί κωμοπόλεις τοΰ 
άλλοτε νομοΰ Μεθώνης», ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1961, σσ. 53-64. 
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ρειών του βουνοϋ Πλατύβουνας (ό, ύψόμ. 918 μ.), το όποιο ταπεινούται ομαλά 

στην πλευρά του προς τον Πέρχοντα. 

Το τοπωνύμιο αυτό, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι ενα από τα ελάχιστα πού 

απαντώνται στον ελληνικό χώρο (ίσως και τό μοναδικό), τού όποιου τό όνομα πα

ράγεται από τό ομηρικό ρήμα «σπέρχω» και ειδικότερα από τήν μετοχή του ενερ

γητικού ενεστώτα: Ό σπέρχων > τον σπέρχοντα > τον πέρχοντα> τον Πέρχοντα 

(μέ αποβολή τού αρχικού σ, πρβλ. εκ της άρχ. ελλην.: σμικρός - μικρός, στέγος -

τέγος, στέγη - τέγη (λατ. stega), σπυρός - πυρός, σπέλεθος - πέλεθος, Πολυσπέρ-

χων - Πολυπέρχων κ.ά., εκ της μεσαιωνικής: σκάμνον (= σκίμπους, "σκαμνί") - κά-

μνον, σκαπούλιον - καπούλιον (Du Cange), σκώπες (σκώψ) = είδος μικρών γλαυ

κών - κώπες (Ευστάθιος), σμύρνα - μύρνα κ.α., εκ της νέας ελληνικής: σκαλιάζω 

(άναρριχώμαι) - καλιάζω, λατ. scapula - καπούλι, σκελετός (σκληρός άρτος, Κύ

θηρα) - κελετός (επίθ.), σκόλοψ (άρχ.) - κόλοπας (= σφήνα, Θράκη), σπιθαμή - πι

θαμή κ.α.)7. Ακολούθως ελέχθη στην ονομαστική πτώση ó Πέρχοντας, μέ προσαρ

μογή τού τύπου στο κλιτικό σύστημα της Νέας Ελληνικής8. Πρβλ. (τον κόρακα) ó 
κόρακας, (τον γείτονα) ó γείτονας, (τον μήνα) ó μήνας, (τον άρχοντα) ó άρχοντας 

κ.λπ.8. 

'Από τήν Ιδια ρίζα παράγεται και τό όνομα άλλου ονομαστού ελληνικού πο

ταμού, τού Σπερχειοϋ (νομός Φθιώτιδας)9, τού γνωστού άπό τήν νεώτερη ιστορία 

μας (μάχη της 'Αλαμάνας - 'Αθανάσιος Διάκος). Αυτό όμως δεν παράγεται άπό 

τήν ενεργητική μετοχή αλλά άπό τό αρχικό θέμα τού ρ. «σπέρχω»10 (σπερχ-) μέ τήν 

προσθήκη της παραγωγικής καταλήξεως -ειός (Σπερχειός = ó ορμητικός, ó σπεύ-

δων, πρβλ. και Αλφειός", Πηνειός κ.λπ.). 

7. Βλ. Χρ. Γ. Παντελίδου, «Προσθήκη και άφαίρεσις σ προ συμφώνου εν τή 'Αρχαία, 
Μέση και Νέα Ελληνική», Byzantinish - Neugriechische Jahrbücher 6 (1927-28), 404, 406, 407, 422 
(πρβλ. Ι. Κ. Προμπονά, (1968), σ. 408, γ). "Αν υποθέσουμε οτι ή αποβολή τού αρχικού σ έχει 
τήν αφετηρία της στην αιτιατική τού πληθυντικού (τους σπέρχοντας), προκειμένου να δηλωθεί 
ιδιότητα ισχύουσα γενικότερα, τότε αυτή οφείλεται σέ απλοποίηση των δύο γειτονικών σ ή σε 
άνομοίωση (= άνομοιωτική αποβολή τού δεύτερου σ, κατά τήν συνεκφορά άρθρου + ονόματος) 
λόγω της γειτνίασης μέ τό ληκτικό σ τού άρθρου (τους). Πρβλ. καί Ί. Κ. Προμπονά, ο.π. (1968). 

8. Ant. Ν. Jannaris, An Historical Greek Grammar Chiefly of the Attic Dialect, Hildesheim, 
1968, p. 545, Νικ. Π. 'Ανδριώτη, 'Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 127, Σ. 
Μενάρδου, «Τοπωνυμικόν της Μυκόνου», ΕΕΒΣ, 2 (1930), 242, Γ. Ν. Χατζιδάκι, ο.π., σ. 14, κ.ά. 

9. Γεωγραφικό Αεξικο Ελληνικών τοπωνυμίων, Γεωγραφ. 'Υπηρεσία Στρατού, 'Αθήνα 
1994, τόμ. 3°̂ , σ. 313. 

10. Πρβλ. από τήν Ιδια ρίζα καί τά: σπερχνός (< σπερχ-νός = βιαστικός, ταχύς, ορμητι
κός), σπέργδην (σπέρχ-δην, μέ συμπνευματισμό τών έτερόπνοων: χ-δ > γ-δ), πρβλ. Ήσύχ. 
«σπέργδην έρρωμένως», άσπερχές (< α εύφων. + σπέρχ-ω = βιαστικά, ακατάπαυστα) ή (< α 
έπιτατ. + απέρχομαι = είμαι οξύθυμος, όργίλος). Βλ. Ί . Δρ. Σταματάκου, «Λεξικόν 'Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσης», έκδ. οίκος Πέτρου Δημητράκου, 'Αθήναι 1949, στή λ. σπέρχω (καί στα 
όμόρριζα). Ώς β ' συνθετικό τό άσπερχές προϋποθέτει τό * σπέρχος (πρβλ. γένος -» ευγενής, 
ήθος -» εύηθής, κήδος -> άκηδής κ.λπ.). 

11. Κατά τον Curtius πιθανώς παράγεται από τή ρίζα τού άλφ-ός (= ύπόλευκος λέπρα τού προ-

15 
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Το ρ. «σπέρχω» χρησιμοποιείται πολλάκις στον "Ομηρο (και σε μεταγενέστε
ρους συγγραφείς) κυρίως ώς παθητικό (= κινούμαι ορμητικά, «μετά σπουδής», 
επείγομαι, «βιάζομαι», επιπίπτω, οργίζομαι). Το ενεργητικό (σπέρχω) σημαίνει: 
«θέτω εις ταχεϊαν κίνησιν», ώς αμετάβατο δε σημαίνει: τρέχω, «βιάζομαι», 
εφορμώ, οργίζομαι. 

Ή σημασία αύτη της «ορμητικής, βιαστικής κίνησης» προσιδιάζει ακριβώς 
και στον Πέρχοντα τών Πετραλώνων. Πράγματι, επειδή στην θέση Τριλάγκαδα 
(τά), απ' οπού πηγάζει, δέχεται τα ύδατα τριών μικρότερων χειμάρρων - χανδά
κων, αλλά και λόγω της κατωφερούς ροής του, κινείται ορμητικά, «μετά 
σπουδής». Στην μοναδική δε θέση, τήν κατάλληλη για ευχερή διάβαση του και 
είσοδο στον οικισμό τών Πετραλώνων άπό τά δυτικά, δημιουργούσε, σε περι
πτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας ή αιφνίδιου ύετού, σοβαρά προβλήματα και εγκυ
μονούσε μεγάλο κίνδυνο πνιγμού για ζώα και ανθρώπους πού επιχειρούσαν νά 
τον διαβούν, πριν κατασκευασθεί το υπάρχον σήμερα στο σημείο αυτό μικρό λι
θόκτιστο γεφύρι. 

Παραθέτουμε ακολούθως ενδεικτικά παραδείγματα χρήσεως τοΰ ρήμ. «σπέρ
χω» στον "Ομηρο και σε άλλους ποιητές: 

Όμηρος, Τ 317-18: «...οπότε σπερχοίατ' Αχαιοί 
Τρωσίν εφ' ίπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν "Αρηα» 

Ψ 870-71: «απερχόμενος ό' άρα Μηριόνης εξείρυσε χειρός 
τόξον, άτάρ ό' όιστόν εχεν πάλαι, ώς ϊθυνεν» 

Ω 322: «απερχόμενος δ' ο γεραιός έοϋ έπεβήσετο δίφρου» 
Ν 334 (άμετάβ.): «οθ' υπό λιγέων ανέμων σπέρχωσιν άελλαι» 
ι 100-1: «αύτάρ τους άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους 

απερχόμενους νηών επιβαινέμεν ώκειάων». 
Όρφεύς, Λιθικά 700-1: «τήν άρα κείνοι άνερχομένην έσορώντες 

απερχόμενοι ποτί βωμόν... ρώονται έφερπύζοντες άυτμήν» 
Πίνδαρος, Νεμ. 1, 60: «'Αλλά θεών βασιλέα σπερχθείσα θυμώ πέμπε δράκοντας αφαρ» 
Ευριπίδης, "Αλκ. 256: «τάδε τοι με απερχόμενος ταχύνει» 

(«έτσι με βιάζει άγριος και θυμωμένος» Γ. Τσοκόπουλος) 
Μήδεια, 1133: «Μη σπέρχου» («Μή βιάζεσαι») 

Άπολλ. Ρόδ. Άργον. Ι, 1253: «ευ δέ μιν (= τον Ηρακλή) εγνω 
σπερχόμενον μετά νήα δια κνέφας». 

Το τοπωνύμιο Πέρχοντας, λοιπόν, έτυμολογούμενο άπό το ομηρικό ρήμα 
«σπέρχω» (ειδικότερα άπό τήν μετοχή τού ενεργητικού ενεστώτα αυτού) είναι σπά
νιο (ίσως μοναδικό) και πολυτιμότατο στοιχείο τής προφορικής γλωσσικής μας 
παραδόσεως. Γιατί, στην περίπτωση μας, διασώζει α) γλωσσικό τύπο μή παραδι-
δόμενο μέ τή μορφή αυτή άπό τήν γραπτή παράδοση (άρα συμπληρώνει το υπάρ
χον κενό της) καί β) γλωσσικό φαινόμενο (τήν αποβολή τού αρχικού σ), πού πα-

σώπου, λατιν. vitiligo, όπως καί τα κύρια ονόματα "Αλπεις (Alpes) καί Elbe. Βλ. Ί. Δρ. Σταματά-
κου, ο.π. στή λ. αλφός, επίσης, Βαγιακάκος, όπου σημείωση 14, σσ. 448-451, καί LS στην λ. αλφός. 
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ρατηρειται επίσης και στην αρχαία και στη μεσαιωνική ελληνική γλώσσα. Συνεχί

ζει δηλ. τήν παλαιά παράδοση της γλώσσας μας και συμβάλλει στην ενότητα και 

στην συνέχεια της. 

Κατά ταύτα, επομένως, ή αξία και ή σημασία της προφορικής γλωσσικής μας 

παραδόσεως καθίσταται προφανής και άναμφίλεκτη, άφοϋ είναι «πλούσια και πι

στή πηγή της ιστορίας τής ελληνικής γλώσσης... (και) πολλαχώς δύναται να συμ

πλήρωση και να διόρθωση τήν γραπτήν»12. 

Το δεύτερο άρχαιοπινές τοπωνύμιο τών Πετραλώνων είναι ol Ζάγκλες. Είναι 

μικροτοπωνύμιο ευρισκόμενο στην τοποθεσία Κατηφόρα (τά), επί του παλαιού 

ήμιονικοΰ δρόμου, ο όποιος συνέδεε13 τα Πετράλωνα μέ τον όμορο οικισμό Λινί-

σταινα (ή). 'Οφείλουν το ονομά τους στο σχήμα (τριπλή γωνία - καμπύλη) πού έχει 

στο μέρος αυτό ó προαναφερθείς δρόμος. 

Τό εν λόγω τοπωνύμιο μας θυμίζει τήν γνωστήν ήδη από τήν αρχαιότητα 

Ζάγκλη (ή Δάγκλη)ί3α, πόλη στο ΒΑ άκρο τής Σικελίας, μετονομασθεϊσαν αργότε

ρα σε Μεσσήνη: «Ζάγκλη- άρχαΐον όνομα της Μεσσήνης, εκ τον σχήματος τής φυ

σικής προκυμαίας, ήτις σχηματίζει τον λιμένα» (LS στή λ. Ζάγκλη). 

Ό Θουκυδίδης αναφέρεται στην ίδρυση της: «Ζάγκλη δέ τήν μέν αρχήν από 

Κύμης τής εν Όπικία Χαλκιδικής πόλεως ληστών άφικομένων φκίσθη» (6, 4, 5), 

στην μετονομασία και στην ετυμολογία τοΰ ονόματος της: «όνομα δέ το μέν 

πρώτον Ζάγκλη ήν υπό τών Σικελών κληθείσα, οτι δρεπανοειδές τήν ίδέαν το χω

ρίον εστίν (το δέ δρέπανον οι Σικελοί ζάγκλον καλοϋσι), ύστερον <5' αυτοί μέν υπό 

Σαμίων και άλλων 'Ιώνων έκπίπτουσιν, οι Μήδους φεύγοντες προσέβαλλον Σικε

λία, τους δέ Σαμίους 'Αναξίλας Ρηγίνων τύραννος ου πολλφ ύστερον έκβαλών και 

τήν πόλιν αυτός ξεμμίκτων ανθρώπων οίκίσας Μεσσήνην από τής εαυτού το 

άρχαίον πατρίδος άντωνόμασεν» (6, 4, 5-6). Τά γεγονότα αυτά συνέβησαν «περί τό 

490 ή 480 π.Χ.»14. 

Για τήν μετονομασία τής Ζάγκλης σέ Μεσσήνη πρώτος κάνει λόγο ô Η ρ ό 

δοτος (7, 164): «ό δέ Κάδμος οϋτος]5... οιχετο εις Σικελίην, ένθα μετά Σαμίων εσχε 

12. Γ. Ν. Χατζιδάκι, Σύντομος 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Γλώσσης, Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων Βιβλίων, Περίοδος Δευτέρα, αριθ. 18, 'Αθήναι 19672, σ. 81. 

13. Ό σημερινός αυτοκινητόδρομος ακολουθεί άλλη διαδρομή, δεν διέρχεται από τα 
Κατηφόρα. 

13α. Επιγραφή τών αρχών του 5ου αι. π.Χ. επάνω σέ άσπίδα-λάφυρον, ή οποία βρέθηκε στίς 
ανασκαφές τής 'Ολυμπίας (1937-38) αναγράφει: «ΔανκλεΙοι Ρηγίνων». Μ' αυτήν διαφωτίζεται ή 
«προϊστορία τών σχέσεων μεταξύ Δαγκλής (=Ζάγκλης) καί Ρηγίου». Ή ήγεμών τοΰ τελευταίου 
Άναξίλαος (494-476 π.Χ.) «έπεξέτεινε τήν κυριαρχία του και στην σικελική Ζάγκλη» (Η. Bengston, 
'Ιστορία τής 'Αρχαίας 'Ελλάδος, ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα, 1979, σ. 170 και 252, 253, σημ. 111). 

14. Δικ. Β. Βαγιακάκου, «Έκ τοΰ ονοματολογικού τών Ήλειακών τοΰ Παυσανίου», Πρα
κτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Ήλειακών Σπουδών, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, Παρ/μα 15, 'Αθήναι 
1989, σ. 418. Κατά τον Ν. Δ. Παπαχατζήν {Παυσανίου Μεσσηνιακά καί Ηλιακά, Εκδοτική 
'Αθηνών, 'Αθήνα 1979, σ. 78, σημ. 3) συνέβησαν τό 490 ή 489 π.Χ., κατά δέ τήν 'Ιστορία τοϋ 
Έλλην. "Εθνους, Εκδοτική 'Αθηνών, τόμ. Β', σ. 355, συνέβησαν τό 486 π.Χ. 

15. Πρόκειται για τον γιο τοΰ Σεύθου, βασιλιά τής νήσου Κώ. 
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τε καί κατοίκησε πόλιν Ζάγκλην τήν ες Μεσσήνην μεταβαλοϋσαν το όνομα». 
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ó Στράβων (268), ó όποιος έτυμολογει και το 

παλαιό δνομα της πόλεως από την μορφή πού είχε ó χώρος της: «(Μεσσήνη) κτί
σμα ό' εστί Μεσσηνίων των εν Πελοποννήσφ, παρ' ών τοϋνομα μετήλλαξε καλού
μενη Ζάγκλη πρότερον δια την σκολιότητα των τόπων (ζάγκλον16 γαρ εκαλείτο το 
σκολίόν) Ναξίων οϋσα πρότερον κτίσμα των προς Κατάνην επώκησαν ό' ύστερον 
ΜαμερτΙνοι Καμπάνων τι φνλον». Στην αιτία της ονομασίας της αναφέρονται επί
σης ó Διόδ. ó Σικελιώτης (4, 85, 1): «κατά μεν γάρ Σικελίαν (λέγεται) κατασκευά-
σαι Ζάγκλω τω τότε βασιλεύοντι της τότε μεν υπ' αύτοϋ Ζάγκλης, νϋν δε Μεσσή
νης ονομαζόμενης, άλλα τε και τον λιμένα προσχώσαντα την ονομαζομένην Άκτήν 
ποιήσαι» και ó Στέφανος Βυζάντιος («Εθνικά», στή λ. Ζάγκλη): «οι μέν από Ζά-
γλου τοϋ γηγενούς η από κρήνης Ζάγκλης, οί δε δια το εκεί Κρόνον το δρέπανον 
άποκρνψαι [...], το γάρ δρέπανον οί Σικελοί ζάγκλον καλοϋσι». 

Στα Πετράλωνα τό τοπωνύμιο απαντάται και σέ άλλη θέση, πλησίον τοϋ 
Πέρχοντα, στις Α. υπώρειες τού βουνού Πλατύβουνας (ό), στον αγροτικό δρόμο 
προς τις τοποθεσίες Δρυμωνάρι (τό) και Φτεριάς (ό). Έδώ όμως χρησιμοποιείται 
τό όνομα τού τοπωνυμίου στον ενικό αριθμό (ή Ζάγκλα), ίσως γιατί εδώ ό δρό
μος σχηματίζει μία καμπύλη-γωνία. 

Ή λέξη Ζάγκλη είναι ελληνική και ώς τοιαύτη τήν αναφέρει στο λεξικό του 
ó Boisacq17. 'Αντίθετα, ό Hofmann18 δέν τήν περιλαμβάνει στο ετυμολογικό λεξι
κό του, επειδή προφανώς τήν θεωρεί ώς μή ελληνική, ώς ξένη λέξη19. Ή επιβίω
ση της όμως μέχρι σήμερα στα Πετράλωνα ώς τοπωνυμίου (με τον παρεμφερή 
τύπο Ζάγκλες - Ζάγκλα)20, και μάλιστα χάρη στην προφορική γλωσσική παρά
δοση, ενισχύει τήν άποψη για τήν ελληνικότητα της, άφοΰ δέν είναι δυνατόν οί 
κάτοικοι της περιοχής τών Πετραλώνων να τήν παρέλαβαν από τους Σικελούς 
και να διατήρησαν μιά ξένη λέξη από τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δέν μας 
είναι γνωστές σχέσεις επικοινωνίας τόσο στενές μεταξύ τών κατοίκων τών δύο 
(μακρινών άλλωστε μεταξύ τους) περιοχών, ώστε να προκύψει αυτός ό γλωσ
σικός δανεισμός υπό τον ορο βέβαια ότι ή περιοχή τών Πετραλώνων κατοικείται 

16. Για τον τονισμό ζάγκλον ή ζαγκλόν, για τήν επιβίωση στην νεωτέρα Ελληνική τοϋ 
έπιθ. ζαγκλος (= ανάπηρος στά χέρια ή στα πόδια ή άνεπιτήδειος για κάτι) και για τό «ζαγ-
κλός, mutilus, mancus» (Du Cange). Βλ. Βασ. Φάβη, «'Ανάλεκτα Φιλολογικά», ΑΘΗΝΑ 53 
(1949), 280-281. 

17. Em. Boisacq, Dictionaire étymologique de la langue grecque, Heildelberg-Paris 1938 

(άνατύπ. Heildelberg 1950). 

18. J. B. Hofmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, München, 1950 (έξελλη-
νισθέν υπό τοϋ Άντ. Ν. Παπανικολάου, εν 'Αθήναις, 1974). 

19. "Ισως ν' ακόλουθη ο' αυτό τον Θουκυδίδη (βλ. ανωτέρω σ. 5). Βλ. καί Φάβη, ο.π., σημ. 16. 
20. Το δνομα Ζάγκλη φέρει μιά ράχη (στην περιοχή τοϋ Ξυλοκάστρου Κορινθίας), Ζαγ-

κλακόρρεμα ονομάζεται ρέμα (στην περιοχή Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας) καί τα Ζαγκλαίικα 
είναι «κατοικημένος τόπος» στην περιοχή της 'Αμαλιάδας 'Ηλείας (βλ. οπού σημ. 9, τόμ. 3ος, 
σ. 455). Επίσης «σημερινόν τοπωνύμιον Αεβαδείας έχει τον τύπον Ζαγκλόρρεμα (ρεύμα ελι
κοειδές, με στροφάς)» (Βαγιακάκος, ο.π., σ. 419). 
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από τα αρχαία χρόνια21. 
Ή λέξη είναι σύνθετη από το ζα- (=διά) και το αγκύλος (< αγκος, το = το κα-

μπύλον ή κοίλον) = ó πολύ καμπύλος, ο κυρτός. Πράγματι, πολύ καμπύλο, κυρ
τό, γωνιώδες, λόγω της έντονης ανωφέρειας - κατωφέρειας, είναι το μέρος του 
προαναφερθέντος ήμιονικοϋ δρόμου, πού φέρει αυτήν την ονομασία (Ζάγκλες). 

Το Μέγα Έτνμολογικον αναφέρει σχετικά: «Ζάγκλον το δρέπανον. "Ως φη-
σι Καλλίμαχος: κέκρυπται γυνή ζάγκλον ύποχθονίη. Παρά το ζα επιτατικον και 
το άγκύλον, ζάγκυλον και κατά συγκοπήν, ζάγκλον, το λίαν άγκνλον»22. 

Όμοίως στο λεξικό LS (στη λ. ζάγκλον) αναφέρεται: «ζάγκλον = δρέπανον 

προς θερισμόν, λατιν. faix. Κατά τον Στράβωνα, 268 ζάγκλον = σκολιόν (και επο

μένως συγγενές τψ αγκύλος)· και ó Θουκυδίδης 6, 4 λέγει οτι ήτο λέξις Σικελική 

αντί του δρέπανον. Πρβλ. Κούρτ. Gr. Et. σ. 606». 
Και ó Π. Δορμπαράκης αμφιβάλλει για τήν ξενική προέλευση της λ. ζάγκλον, 

αφού αναφέρει στο λεξικό του23: «ζάγκλον, το (παλαιά Σικελ. λ. ή ζα + ρίζ. τοϋ 
άγκών, αγκύλος), δρέπανον θερισμοϋ. 'Ομοίως ζάγκλη, ή και κύρ. Ζάγκλη, ή, αρχ. 
όνομα της Μεσσήνης, εκ τον σχήματος της προκυμαίας». Ό ίδιος για το ζα ανα
φέρει: «ζα-, αίολ. αντί διά, σπαν.(ίως) ώς πρόθ. αντί δια [...], κανον.(ικά) ώς 
άχώρ. μόρων, προθεματικόν, επιτατικον». 

Γίνεται λοιπόν φανερόν οτι το παλαιόν δνομα Ζάγκλη είναι λέξη ελληνική. 
"Ελληνες πρέπει να είχαν ονομάσει έτσι τήν Σικελική πόλη, ή ετυμολογία τού ονό
ματος της εκεί μας οδηγεί. Τούτο αποδεικνύεται και άπό τήν επιβίωση του (μέ τον 
παρεμφερή τύπο Ζάγκλες - Ζάγκλα) μέχρι σήμερα, σ' έναν μικρόν οικισμό της Πε
λοποννήσου, στα Πετράλωνα της επαρχίας 'Ολυμπίας τοϋ νομού Ηλείας και μά
λιστα, πράγμα Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτο, μέσω της προφορικής γλωσσικής παρα
δόσεως. "Ας σημειωθή επίσης οτι άπό τήν γραπτή ελληνική ιστορική παράδοση τό 
όνομα Ζάγκλη μαρτυρείται κατά τήν αρχαιότητα μόνο στον γεωγραφικό χώρο τού 
αποικιακού ελληνισμού τής Δύσεως και όχι στον κυρίως ελληνικό γεωγραφικό 
χώρο. Σ' αυτόν μαρτυρούνται οι συγγενείς, παράλληλοι τύποι Ζάγκλες-Ζάγκλα, 
και αυτοί άπό τήν προφορική γλωσσική παράδοση24. 

Ερωτηματικά βεβαίως γεννά εν προκειμένω ή μαρτυρία τού Θουκυδίδη οτι ή 
Ζάγκλη έλαβε τό ονομά της άπό τους Σικελούς («δνομα δέ το μεν πρώτον Ζάγκλη 
fjv υπό των Σικελών κληθείσα») και οτι τό «δρέπανον οι Σικελοί ζάγκλον κα-

21. Σημειώνουμε πάντως τήν παράδοση «για μια εγκατάσταση των Πισαίων τής Πελο

ποννήσου, τήν Π ίσα (Πίζα)», στις εκβολές του ποταμού "Αρνου στή δυτική πλευρά τής κεν

τρικής "Ιταλίας (βλ. Emanuele Greco, "Αρχαιολογία τής Μεγάλης 'Ελλάδας, University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 18). 

22. Etymologicum Magnum, εκδ. Th. Gaisford, Oxonii 1848 (άνατύπ. Amsterdam 1967), 
Φωτοτυπική ανατύπωση, εκδόσεις Πελεκάνος, Αθήνα 2000, στή λ. Ζάγκλον. 

23. Π. Χ. Δορμπαράκη, Έπίτομον Αεξικον τής "Αρχαίας 'Ελληνικής Γλώσσης, Έτυμολο-
γικόν - Έρμηνευτικόν, ΒιβλιοπωλεΙον τής «ΕΣΤΙΑΣ», Αθήνα, έκδοση τρίτη (α' εκδ. 1985). 

24. Πρβλ. και σημ. 16 καί 20. 
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λοϋσι» (6, 4, 5). Ή αξιοπιστία του ιστορικού γενικά δύσκολα αμφισβητείται. Ποι
ους ακριβώς όμως ονομάζει εδώ «Σικελούς»; 

α) τους αυτόχθονες κατοίκους της Σικελίας, οί όποιοι ζούσαν στο νησί, πριν 
από την άφιξη σ' αυτό τών Ελλήνων αποίκων; Επομένως οί λέξεις Ζάγκλη - ζάγ-
κλον δέν είναι ελληνικές; 

β) ή με τό «Σικελοί» δηλώνονται οί "Ελληνες άποικοι, ιδρυτές της Ζάγκλης, 
«πού έφτασαν εκεί από την Χαλκιδική Κύμη πού βρίσκεται στην Όπικία γη»; 
(Άγγ. Βλάχος) («Ζάγκλη δέ τήν μεν αρχήν από Κύμης της εν Όπικία Χαλκιδικής 
πόλεως ληστών άφικομένων φκίσθη, ύστερον δε και από Χαλκίδος και τής άλλης 
Ευβοίας πλήθος ελθον ξνγκατενείμαντο τήν γήν και οίκισταί Περιήρης και Κρα-
ταιμένης εγένοντο αυτής, ό μεν από Κύμης, ό δε από Χαλκίδος» (Θουκ. 6, 4, 5). 
'Από τα εδώ συμφραζόμενα φαίνεται οτι οί «λησταί», υπό τών οποίων «φκίσθη» 
ή Ζάγκλη, ειρηνικά «ξυγκατενείμαντο τήν γήν» τής Ζάγκλης μετά τών «ύστερον» 
έλθόντων Ελλήνων από τήν Εύβοια, επειδή ασφαλώς ήσαν ομοεθνείς και όμό-
γλωσσοι. Επομένως οί λλ. Ζάγκλη και ζάγκλον είναι ελληνικές; 

γ) ή, τέλος, μέ τό «Σικελοί» δηλώλονται οί αυτόχθονες κάτοικοι τής Ζάγκλης 
(βλ. ανωτέρω α), οί όποιοι ονόμαζαν τό δρέπανο «ζάγκλον», αλλά ή λέξη αυτή 
είναι δάνειο γλωσσικό άπό τους "Ελληνες αποίκους25, άρα ελληνική; 

Ή ετυμολογία όμως τής λ. «ζάγκλον», όπως έχουμε ήδη σημειώσει, δείχνει 
τήν ελληνική της προέλευση. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί και ή επιβίωση 
τών τοπωνυμίων Ζάγκλες-Ζάγκλα, τα όποια ανάγονται στην ίδια ρίζα μέ τό 
«ζάγκλον». 

Επομένως μεγαλύτερη πιθανότητα εγγύτητας προς τήν αλήθεια άπό τα προη
γούμενα έχουν οί περιπτώσεις β και γ. "Ισως όμως τό θέμα να χρήζη και περαιτέ
ρω διερευνήσεως, χωρίς να αποκλείεται και ή πιθανότητα ό ιστορικός στο θέμα 
αυτό να έπλανήθη. [Βλ. ανάλογη περίπτωση στό: Άγγ. Βλάχου, Παρατηρήσεις 
στον Θουκυδίδη. Συγγραφής Α -Θ', Δεύτερος τόμος, Βιβλία Ε'-Θ', Βιβλιοπω-
λεϊον τής «ΕΣΤΙΑΣ», Αθήνα 1994, σ. 253] (μάχη στις Έπιπολές). 

Άπό ολα πάντως τα προεκτεθέντα πιστεύουμε πώς γίνεται πρόδηλη ή σημα
σία και ή άξια τών τοπωνυμίων για τήν γλωσσική παράδοση, τήν γεωγραφία και 
τήν ιστορία μικρών περιοχών, οικισμών ή και όλης τής πατρίδος μας. «Δέν υπάρ
χει ασφαλεστέρα ιστορική πηγή τών τοπικών ονομάτων ορθώς έρμηνευομένων»26. 

Επομένως καθίσταται επιτακτική ή ανάγκη τής εξαντλητικής συλλογής και 
καταγραφής τους για ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, προτού ή αλματώδης τεχνο
λογική πρόοδος τής εποχής μας, ή όποια μεταβάλλει ριζικά τα μέσα συγκοινωνίας 

25. Ή είναι παλαιότερο (προαποικιακό) ελληνικό γλωσσικό δάνειο; 'Αρχαιολογικά ευρή

ματα (μυκηναϊκή κεραμική) τής Εποχής τοΰ Χαλκού στη Ν. Ιταλία δείχνουν οτι Μυκηναίοι 

"Ελληνες «αποβιβάσθηκαν στις ακτές τής Ν. Ιταλίας, τής Σικελίας και τής Σαρδηνίας, συνά

πτοντας ειρηνικές σχέσεις μέ τους γηγενείς πληθυσμούς», περιοδ. CORPUS, 28 (2001), σ. 41 κ.έξ. 

Πρβλ. επίσης Eman. Greco, ο.π., σσ. 17, 31-33 κλπ. 

26. Δημ. Π. Πασχάλη, ο.π., σ. 6. 
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και επικοινωνίας, τις άξιες και τή φιλοσοφία της ζωής, άλλα καί ή συνακόλουθη 

οικονομική, κοινωνική καί εν γένει πολιτιστική εξέλιξη οδηγήσουν στην αχρησία 

καί στή λήθη πολύτιμα καί ενίοτε αναντικατάστατα στοιχεία της γλωσσικής καί 

ιστορικής μας παραδόσεως27. 

27. Προκειμένου π.χ. για τα Πετράλωνα ή κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, με διαφο
ρετική διαδρομή από τον παλαιό ήμιονικό δρόμο προς τον όμορο οίκισμο Λινίσταινα (ή), ή μη 
γεωργική καλλιέργεια πλέον της εγγύς προς την τοποθεσία Κατηφόρα (τα) περιοχής καί ή δρα
στική μείωση της κτηνοτροφίας, έχουν οδηγήσει σε πλήρη σχεδόν αχρησία τον προαναφερθέντα 
ήμιονικό δρόμο. Συνεπώς οί Ζάγκλες ώς όνομα καί κατατόπι, κινδυνεύουν να λησμονηθούν, 
Ιδιαίτερα από τή νέα γενιά τών Πετραλωνιτών, πού έχει σήμερα άλλα ενδιαφέροντα καί ασχο
λίες. Αυτό, δυστυχώς, μας έδειξε σχετική επιτόπια ερευνά μας. Είναι, λοιπόν, προφανείς, εξ 
αυτού τού κινδύνου, οί επιπτώσεις για τήν γλωσσική καί ιστορική μας παράδοση. 


