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Στο περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων Πλάτων τόμ. 38 (1986) 
σσ. 144-158 έδημοσίευσα μελέτημα μου με τον τίτλο «Τοπωνυμικον της περιοχής 
Εύρωστίνης της Κορινθίας». Είναι μέρος εκτενέστερης εργασίας μου, πού φέρει 
τον τίτλο Ή περιοχή Εύρωστίνης της Κορινθίας - Ιστορία, Λαογραφία και 
Γλώσσα και πού έτυχε επαίνου της Ακαδημίας Αθηνών. 

Στην παρούσα εργασία μου καταπιάνομαι (ή αρχή είχε γίνει παλαιότερα μέ 
δημοσίευμα στο τοπικό περιοδικό "Εύρωστινιανά Φύλλα") μέ τήν εξέταση των 
Οικογενειακών 'Ονομάτων της περιοχής, τών επωνύμων δηλαδή πού φέρουν οι 
κάτοικοι τοϋ δήμου Εύρωστίνης (εΐναι τό δυτικότερο τμήμα τού Νομού Κοριν
θίας, στα σύνορα μέ τήν Αιγιαλεία), είτε αυτοί είναι γηγενείς είτε έγκατεστάθηκαν 
εδώ αργότερα. Παρά τή δυσκολία πού παρουσιάζει αυτή ή έρευνα άπό τήν έλλει
ψη οιασδήποτε προγενέστερης εργασίας, ένόμισα οτι αξίζει τον κόπο να άσχοληθή 
κανείς μέ τό θέμα. Άπό τήν ετυμολογική διερεύνηση τών ονομάτων προσώπων ή 
τόπων μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα. Δέν πρόκειται για τήν Ικα
νοποίηση μιας απλής περιέργειας, άλλα για τήν κατανόηση τού ιστορικού παρελ
θόντος τού τόπου μας καί τήν εκτίμηση τών περιπετειών άπό τίς όποιες πέρασε 
αυτός ó τόπος κι αυτός ο λαός. Ωστόσο ή έτυμολόγηση τών οικογενειακών ιδίως 
ονομάτων λίγες φορές είναι εύκολη καί οχι σπάνια ακατόρθωτη ή παρακινδυνευ
μένη. Εύκολα γλιστρά κανείς σέ παρετυμολόγηση. "Ετσι κι αλλιώς ή τελική κρίση 
διατυπώνεται συχνά ώς πιθανολογική ή απλή εικασία. 

Μαζί μέ τά κυρίως οικογενειακά ονόματα εξετάζονται στην απαρίθμηση πού 
ακολουθεί καί τά παρωνύμια ή παρατσούκλια. Αυτά σημειώνονται μέ αστερίσκο. 
Πρέπει όμως να είπωθή οτι μερικά άπό αυτά (π.χ. Λινάρδος) λειτουργούν καί ώς 
κανονικά επώνυμα καί οτι πολλά οικογενειακά ξεκίνησαν ώς παρατσούκλια. Εδό
θησαν σέ κάποιον για να εκφράσουν κάποιες ιδιομορφίες του, σωματικές ή άλλες, 
συνήθειες, κουβέντες, κινήσεις του. Συνήθως προβάλλουν κάποιο ψεγάδι, ενίοτε 
καί κάποιο προτέρημα. Καί ήταν τόσο εύστοχα, ώστε εξελίχθησαν σέ κανονικά 
επώνυμα. Αυτό σέ παλαιότερους καιρούς. Σήμερα, μέ τήν καταγραφή τών ονομα
τεπωνύμων σέ παντοειδείς επίσημους καταλόγους καί ταυτότητες, ένα παρωνύμιο 
δέν μπορεί νά έδραιωθή ώς οικογενειακό δνομα τού φέροντος. "Ενας άπό τους λό
γους πού επικράτησαν τά παρωνύμια εΐναι οτι χρειάζονται για νά γίνη διάκριση 
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μεταξύ των εχόντων το ίδιο επώνυμο. "Ετσι επειδή ένας μεγάλος αριθμός οικογε
νειών φέρουν το όνομα Κολοκύθας, χρειάστηκε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τα 
παρατσούκλια Γαλής, Κεσές, Μανταράνης, Φίκιλης. Για το οικογενειακό Ταρνά-
ρης τα Γεωργιλέας, Γιωργούσης, Κωτσαρέλος, Λινάρδος κ.ο.κ. 

"Εγινε πρωτύτερα συσχετισμός τών ονομάτων με τις Ιστορικές περιπέτειες 
του έθνους. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος τών οικογενειακών ονομάτων οφείλεται 
λιγότερο ή περισσότερο στή μακρόχρονη, αναγκαστική ή μη, επικοινωνία και συμ
βίωση με άλλους λαούς. Άν άφήσωμε κατά μέρος τή μακρινή Ρωμαιοκρατία, 
έχουμε στην Ελλάδα (και στην Πελοπόννησο πού κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ) 
μετά τήν πρώτη "Αλωση (1204) τή φραγκική κατάκτηση, τή Φραγκοκρατία. Μετά 
τή δεύτερη "Αλωση της Κωνσταντινούπολης, ακριβέστερα από το 1460, ή Πελο
πόννησος, όπως και ολη σχεδόν ή ελληνική χώρα τουρκοκρατείται για αιώνες ως 
το 1821 καί για τις βόρειες περιοχές ώς τό 1912-13. Ύστερα από μια όλιγοχρό-
νια διακοπή οι Βενετσιάνοι, κερδίζοντας ένα σκληρό πόλεμο μέ τους Τούρκους, 
παίρνουν στην κατοχή τους τήν Πελοπόννησο καί μερικές ακόμη περιοχές: Ενε
τοκρατία 1684-1715. Όμως μερικές πόλεις καί φρούρια της Πελοποννήσου (Με
θώνη, Κορώνη, "Αργός, Ναύπλιο κ.α.) καί τα Επτάνησα είχαν περιέλθει πρωτύ
τερα στην κατοχή τών Ενετών. Πολύ πριν από τή Φραγκοκρατία έχουμε τίς εκτε
ταμένες επιδρομές διαφόρων Σλαβικών φύλων. Επωφελούμενοι άπό αδυναμίες 
της κεντρικής διοικήσεως οι Σλάβοι κατέβηκαν ώς τό νοτιότερο άκρο της χερσο
νήσου κι εγκαταστάθηκαν εκεί για μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Ή 
πρώτη κάθοδος των τοποθετείται στα τελευταία έτη του ΣΤ' αιώνος καί ή ορι
στική εκδίωξη των έγινε λίγο μετά τό 800 μ.Χ. Πολλούς αιώνες αργότερα (ΙΓ ' καί 
ΙΔ' αιώνα) έχουμε τήν εποίκηση 'Αλβανικών φύλων σέ επάλληλα κύματα. Στους 
Σλάβους καί τους 'Αλβανούς πρέπει να προστεθούν οι Βλάχοι, λατινόγλωσσος 
λαός, πού ζούσαν άπό παλιότερα πλάι στους Έλληνες σέ ορισμένες περιοχές της 
ελληνικής γης. 

Μέ αυτόν τον καταιγισμό ξένων καί ξενόγλωσσων εθνοτήτων είναι άξιο απο
ρίας οχι γιατί συναντούμε σήμερα ξενόγλωσσα τοπωνύμια καί ονόματα, αλλά πώς 
άντεξε τόσο γενναία ή ελληνική γλώσσα καί είναι αξιοθαύμαστο οτι ο ελληνικός 
λαός διέσωσε μέσα σ' αυτόν τον κατακλυσμό τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ λεξιλογι
κού θησαυρού του. 

Στον κατάλογο πού ακολουθεί έχουν καταγραφή ολα ή σχεδόν ολα τα οικο
γενειακά ονόματα τοΰ δήμου Εύρωστίνης καθώς καί τα γνωστότερα παρωνύμια. 
Δεν ακολούθησα διάταξη κατά κατηγορίες (πατρωνυμικά, μητρωνυμικά, εθνικά, 
επαγγελματικά κ.λ.π.), γιατί δέν είναι πάντα σαφής ή διάκριση καί γιατί υπάρχει 
σέ μερικές περιπτώσεις ετυμολογική αβεβαιότητα. 

Άπό τήν επισκόπηση τοΰ καταλόγου προκύπτει οτι τα ελληνικά οικογενει
ακά ονόματα, άπό τίς περιόδους τοΰ αρχαίου, τοΰ μεταγενέστερου καί τοΰ με-
σαιωνικοΰ έλληνισμοΰ είναι, όπως συμβαίνει καί μέ τα τοπωνύμια, τα περισσό
τερα. Για τήν ακρίβεια τα καθαρώς ελληνικά οίκογ. ονόματα (καί παρωνύμια) 
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μαζί με τα σχηματισμένα άπο ελληνική ρίζα, φτάνουν το 68% του όλου αριθμού. 
"Ακολουθούν τα καταγόμενα από ρομανικές γλώσσες (ιδίως ιταλικά και βενε
τσιάνικα), έπειτα τα τουρκικής καταγωγής και τέλος τα αλβανικά, ρουμανικά 
και βλάχικα. 

Άλλα οΰτε οι ξενόγλωσσες καταλήξεις παρέμειναν αμετάβλητες οΰτε το ρι
ζικό μέρος του ονόματος διατηρήθηκε αυτούσιο, με συνέπεια να δυσχεραίνεται ή 
ετυμολογική διερεύνηση των ονομάτων. Κατά τήν μεταφορά ξενόγλωσσων ονομά
των στα ελληνικά έγιναν μεγάλες αλλοιώσεις τόσο στή φωνητική οσο και στή μορ
φολογία των λέξεων. Τα ξένα ηχηρά b, d, g παριστάνονται κανονικά μέ μπ, ντ, 
γκ, αλλά δχι πάντοτε. Σέ μεγάλη έκταση εφαρμόσθηκε ó υποτιθέμενος εξελληνι
σμός ή εξευγενισμός τών b, d, g σέ β, δ, γ αναπτύχθηκαν ή αποβλήθηκαν άτονα 
φωνήεντα όπως τό i και u (ου) και σημειώθηκαν πλήθος άλλων φωνητικών αλλοι
ώσεων ή προσαρμογών. Έλειτούργησε σέ μεγάλο βαθμό ή αναλογία καί ή παρε
τυμολογία. Μορφολογικά, ολα τα ξενικά ονόματα διαμορφώθηκαν σέ -ας ή -ας, -
ης ή -ης, -ος ή -ός, ελάχιστα σέ -ες (στην εξεταζόμενη περιοχή τα Γεωργαλές, Μα
σιές, Μητρογές, Ντρές, Τσενές). Και εδώ πρέπει να σημειώσωμε οτι σέ συσχετισμό 
μέ τα τοπωνύμια (πού μας απασχόλησαν άλλοτε), τα σλαβικά καί αλβανικά οικο
γενειακά ονόματα είναι πολύ περιορισμένα σέ αριθμό, ενώ τα τοπωνύμια αυτής 
της ομάδας κατέχουν τήν πρώτη θέση μετά τα ελληνικά. Στα οικογενειακά ονόμα
τα, μετά τα ελληνικά, πού είναι καί εδώ στην πρώτη θέση από άποψη αριθμού, 
ακολουθούν τα λατινογενή καί έπονται τά τουρκικά. Πού σημαίνει οτι ή ελληνική 
γλώσσα στα ονόματα προσώπων εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή στή διείσδυση τών 
βαλκανικών εποίκων παρ' ο,τι στα ονόματα τόπων. 

"Ακολουθεί 'Αλφαβητικός Κατάλογος τών οικογενειακών ονομάτων, στον 
όποιο έχουν ενταχθεί τά πιο γνωστά παρωνύμια, σημειούμενα μέ αστερίσκο. Δεν 
δηλώνεται ó φέρων τό παρωνύμιο, γιατί αυτό δεν θα ήταν ίσως επιθυμητό για τον 
ίδιο. Όπου ή πληροφορία για τήν έτυμολόγηση ονόματος αντλείται άπό κάποια 
άλλη πηγή, τό όνομα τού συγγραφέως σημειώνεται σέ παρένθεση π.χ. Άνδρ. 
('Ανδριώτης), Μπούτ. (Μπούτουρας), Παπαζ. (Παπαζαφειρόπουλος), Σταμν. (Στα-
μνόπουλος), Τριαντ. (Τριανταφυλλίδης), Φλ. (Φλώρος), Χατζ. (Χατζιδάκις). Τά 
αντίστοιχα έργα τους αναγράφονται στή Βιβλιογραφία. Παραλείφθηκαν άπό τον 
αλφαβητικό Κατάλογο χάριν οικονομίας χώρου τά άπαντώντα στην περιοχή αλλά 
ευκόλως έτυμολογούμενα (πατρωνυμικά) "Αλεξίου, Ανδρέου, Δημητρίου, Δήμου, 
Ευσταθίου, Ιωάννου, Οικονόμου, Παπασπύρου, Παύλου, Πέτρου, Σπύρου, Σταύ
ρου, Σωτηρίου, Χριστοδούλου, καθώς καί τά Γύφτος*, Ζωγράφος, Καλόγερος*, 
Μυλωνάς, Ξένος, Παπουτσής, "Ορφανός, Ράπτης, Ρήγας, Στάθης, Σαγόνας, Σκόρ-
δας*, Σπανός, Φαναράς*, Χαλκιάς, Τσαγκάρης, Χασάπης, Χιώτης, Ψωμάς. 

'Ακολουθεί ó Κατάλογος. 
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Άβράμης*. Αβραάμ > "Αβραάμ -ης > Αβρ -άμης με έκπτωση του άτονου α 
και διαμόρφωση κατά τα πρωτόκλιτα, πβ. Γαβριήλ > Γαβρήλης. Ό επί θυγατρί 
γαμπρός Αβραμόγαμπρος - Άγγελετόπουλος. Παραγωγική σειρά: (άγγελος) "Αγγε
λος ή Αγγελής > Αγγελ-έτος > Αγγελετ-όπουλος. Άγιούλης*. Άπό το άγιος > 
άγι-ούλης, ô παριστάνων τον αγιο, ô ψευτοάγιος. Ωστόσο δεν μπορεί να άπο-
κλεισθή παραγωγή άπό το Γιούλης (υίός, γυιός, γιούλης) με προθεματικο α όπως 
άγιούπας (γύπας) Άναπολέος (Ναπολέων). Άγούδερος*. Άπό τον ομώνυμο θάμνο 
πού σχετίζεται ετυμολογικά (Άνδρ.) με το άρχ. βουδόρος (= γδάρτης βοδιών), το 
φυτό ύπερωικον το ούλον, αγκαθωτό και βλαπτικό για τα ζώα, κατάλληλο για σά
ρωθρα. Αδάμ. Τό όνομα τού πρωτόπλαστου αμετάβλητο. Άδάμης. Αδάμ έλληνο-
ποιημένο με κατάληξη -ης. Κατά Τομπ. άπό τό τουρκ. adam = άνθρωπος χρηστός, 
πβ. άντάμης, άντάμικος = καλός, λεβέντης. 'Αδαμόπουλος, πληθ. ΑδαμαΙοι. Άπό 
τό Αδάμης, Αδάμος με τήν πανελλήνια (ιδιαίτερα πελοποννησιακή) κατάληξη -ύ
πουλος. Κατά τον Τόλια (σ. 35) οί 'ΑδαμαΙοι ήρθαν προεπαναστατικά άπό τήν 
Εύβοια. Στον προφορικό λόγο εκφέρεται Αδαμόπλος με σίγηση τού άτονου ου, 
όπως και όλα τα εις -όπουλος: Άθανασόπλος, Γεωργαντόπλος, Κανελλόπλος, Με-
λισσαρόπλος κ.ο.κ. 'Αθανασόπουλος. Άπό τό (αθάνατος, αθανασία) Αθανάσιος ή 
Αθανασίου με κατάλ. -όπουλος. 'Αλβανός. Καθαρόαιμος "Ελληνας, πού κάποιος 
προγονός του ήρθε άπό αλβανόφωνη περιοχή. Τό όνομα 'Αλβανός, 'Αρβανίτης 
έδωσαν στους κατοίκους της γειτονικής χώρας βυζαντινοί συγγραφείς. Άλογο-
γιάννης. Άπό τα άλογο και Γιάννης, ó ασχολούμενος με τα άλογα ή δυνατός σάν 
άλογο Γιάννης. 'Αναγνωστόπουλος. Παραγωγική σειρά: (αναγνώστης, της εκκλη
σίας) Αναγνώστης > Αναγνώστου > Αναγνωστ-όπουλος, 'Αναστασόπουλος, άνά-
στασις > Αναστάσιος ή Αναστασίου > Αναστασ-όπουλος. Άνδρικόπουλος. 
Ανδρέας > Ανδρικός > Ανδρικ-όπουλος. Πρόφ. Άντρικόπλος. 'Οπωσδήποτε σε 
Αντρικό εξελίχθηκε τό όνομα "Ανδρέας στους αλβανόφωνους. Άνδριόπουλος. 
Άπό τό Ανδρέας, Αντριάς με κατάληξη -όπουλος και πιθανή επίδραση τού 
ανδρείος. Άποστολόπουλος. (απόστολος), Απόστολος > Αποστόλου > Αποστολ-
όπουλος. Άργυριάδης. (άργυρος) Αργύριος > Αργυρίου > Αργυρ-ιάδης. Άρφα-
ριώτης. Ώς καταγόμενος άπό τό κοντινό χωριό Άρφαρά με κατάλ. -ιώτης, πβ. 
Πυργιώτης, Ρουζενιώτης κ.ά. Άσημακόπουλος. (ασήμι) Ασημ-ής > Ασημ-άκης > 
Ασημακ-όπουλος. Τό ασήμι άπό τό άρχ. άσημος (= ασφράγιστος) άργυρος. Πληθ. 
ΆσημακαΙοι. Αυγερινός. Άπό τό αυγή, αυγινός προήλθε τό Αύγ-έρης και περαι
τέρω Αύγερ-ινός. "Ισως όμως προήλθε άμεσα άπό τό ομώνυμο άστρο της αυγής, 
τον αυγερινό, σάν επαινετικό παρωνύμιο προσώπου. 

Βάγιας. Άπό τό βάγια (βάια τών φοινίκων) και τήν φερώνυμη εορτή τών 
Βαΐων (τά Βάγια). Είναι γνωστός ó προδότης Θανάσης Βάγιας και ô οπλαρχηγός 
Γ. Βάγιας. "Ομως Βάιας (ή Σπάτας) είναι όνομα γνωστής φάρας αλβανικής κατα
γωγής (Ποΰλος, σ. 80). 'Ονομαστοί ήσαν οί φύλαρχοι Πέτρος Λιώσας και Γκίνος 
Μπούας Σπάνας ή Βάγιας και οί απόγονοι του, πού τά ονόματα τους δόθηκαν σε 
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περιοχές της Πελοποννήσου και Στερεάς (Βάγια Βοιωτίας, Σπάτα και Λιόσια 
"Αττικής κ.ά.). Βαλιμήτης. Ό καταγόμενος άπό τή Βαλιμή τής γειτονικής Αιγια
λείας. Βαλμας. 'Από τό βαλμάς: άλογοβοσκός, καταγόμενο πιθανώς (Φλ.) από τό 
ρουμανικό valma = χωρικός. Κατά τον Τόλια (σ. 35) οί Βαλμάδες ήρθαν προεπα
ναστατικά από τή Ρούμελη. Βασιλακόπουλος Βασίλειος > Βασίλης > Βασιλ-άκος 
> Βασιλακ-όπονλος. Βερβενιώτης. Ώς καταγόμενος άπό τα Βέρβαινα τής Κυ
νουρίας. Βεργιανίτης. Ώς καταγόμενος άπό τή Βέργιανη ή τα Βεργιανά. Χωριό 
Βάργιανη καί στο Μακρυγιάννη (σ. 450). Βεσκούκης. Πιθ. άπό τό ίταλ. vescicoco 
= φλυκταινώδης, σπυριάρης (με καταβιβασμό του τόνου και αποβολή του άτονου 
i) ή από το ίταλ. Vespucci (πβ. Άμέρικο Βεσπούκι, εξ ου τό όνομα τής Αμερικής). 
Βλαντής*. Άπό τό βλαντί (= πανάδα, κοκκινίλα προσώπου) κι αυτό άπό τό βλα-
τίον, βλάττη, λατ. blatta = πορφύρα, πορφυρό ένδυμα. Βλάχος. Ώς λέξη τό βλά
χος είναι σλαβικό (Vlah = λατινόφωνος: Άνδρ.). "Ισως δόθηκε αρχικά ώς παρα
τσούκλι σέ κάποιον πού κατάγεται άπό τή Βλαχία ή θεωρείται απαίδευτος καί 
άξεστος. Βολιώτης. Επειδή ήρθε ή κατάγεται άπό τό Βόλο. Βουρβόπουλος. Πιθ. 
από τό Βρούβας, Βρουβόπονλος μέ μετάθεση του ρ. 'Αλλά Βουρβά (αγγεία του 
Βουρβά, αττικά αγγεία τού 7. π.Χ. αιώνος) είναι καί τοπωνύμιο τής Αττικής. 
Βουρνάζος. Τό Μπονρνάζος γίνεται άπό τό τουρκ. burnuz = μυταράς (Τριανταφ.). 
Τό Βουρνάζος λόγιος εξευγενισμός τού Μπουρνάζος. Βουτσιάδης. Παραγωγική 
σειρά: βυτίον (= βαρέλι) > βοντσί > Βουτσάς > Βουτσ-ιάδης. Βραχνός. Πληθ. Βρα-
χναΐοι. 'Από το έπίθ. βραχνός (άρχ. βρόγχος = βραχνάδα) αρχικά ώς παρωνύμιο. 
'Υποστηρίχθηκε όμως παραγωγή (Σταμν.) άπό τό Μπράχος (ίταλ. Bracco), 
Μπραχ-ινος μέ αποβολή τού i. Βρούβας*. 'Από τήν ήδη μεσαίων, ελλ. λέξη βρού
βα, τό γνωστό εδώδιμο χορταρικό. 'Από φράσεις όπως «αυτός πάει για βρούβες» 
δηλ. είναι για κλάματα, συνάγεται ίσως ή περιπαικτική χρήση τού ονόματος. 
Βυζας. Πληθ. Βυζάδες, χωριό Βυζιάνικα. Άπό τό βνζίον - βυζί (άρχ. βύω, όθεν 
βϋζα = βύης, μπούφος), ó έχων προβεβλημένα στήθη (ή γυναίκα βυζού). Κατά μιά 
διαφορετική εκδοχή (Σταμν.) άπό σύντμηση τού ξενικού "Αλεβίζος, Άλεβίζας. 
Στην περίπτωση αυτή γραπτέον Βίζας. 

Γαλάνης. Παράλληλος τύπος τού Γαλανός. Τό προσηγορικό γαλανός άπό τό 
γάλα ή άπό τό άρχ. γαληνός (Άνδρ.). Γαλής*. "Οχι άπό τό γαλή (γάτα) αλλά άπό 
τό γαλλί (ίταλ. gallo) = διάνος, κούρκος μέ τήν έννοια ελαφρόμυαλος. Οικογένεια 
Γαλή καί στη Ζάκυνθο (Ζώης). Κατά Τομπ. άπό τό τουρκ. gali = ακριβός. Γα-
ροϋφος. Άπό τό γαρύφαλλο (όρθότ. γαρίφαλο, ίταλ. garofolo), γαρούφαλο σχημα
τίσθηκε τό Γαρουφαλης κι άπό αυτό υποχωρητικά Γαροΰφος. Τούτο όμως μπορεί 
να προήλθε άπό τό θηλ. Γαρούφω (Γαρυφαλλιά) ώς γυναικωνύμιο. Γεραρής. Πιθ. 
άπό τό ίταλ. Gerardo. Οικογένεια Γεράρδη, Γεραρδίνη καί στή Ζάκυνθο (Ζώης). 
Τό -ης όπως στα Κεκερής, Κουρής. Είναι γνωστός ó Ζαχολίτης οπλαρχηγός Πα-
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ναγιώτης Γεραρής. "Αλλα ονόματα Εύρωστινίων αγωνιστούν: Γκολφινόπουλος, 
Δορμπαράκης, Ζήνης, Κανακάρης, Κολοβελόνης, Κορδούλης, Κουσουλός, Λόγιος, 
Μελισσαρόπουλος, Μούγιος, Μποϊλές, Μυλωνάς, Νιάρος, Τόλιας, Φειδάκης, 
ΧΙνος ('Αρχεία Εθνικής Βιβλιοθήκης). Γεροβασάνης*. Άπό τα γέρος + βάσανα, ο 
πολυβασανισμένος γέρος. Το βάσανο άπό το άρχ. βάσανος = δοκιμασία. Γέρος*. 
Αυτούσιο το προσηγορικό γέρος (άρχ. γέρων). Έξ αιτίας ανάλογης φυσιογνωμίας 
ή συμπεριφοράς. Γεωργαλας (ή -λες). Άπό το Γεώργιος ή Γεωργίου με τό έπιτα-
τικό επίθημα -αλάς, πβ. κρεμανταλάς, μαντραχαλάς. Τό -ες όπως στα Μασιές, Μη-
τρογές, Τσενές. Γεωργαντέλος. Γεώργιος > Γεωργαντας > Γεωργαντ-έλος (ίταλ. -
ello). Τό -αντας εξέλιξη του ίταλ. -ante, ελλ. -άντης. Γεωργαντόπουλος. Πληθ. Γε-
ωργανταίοι. Άπό τό Γεώργιος > Γεωργαντάς μέ κατάλ. -όπουλος. Γεωργόπουλος. 
Γεώργιος > Γεωργίου > Γεωργ-όπουλος. Γιαννακούλης ή -ούλιας. ( Ιωάννης) Γιάν
νης > Γιαννάκης ή -ακός > Γιαννακ-ούλης ή -ούλιας (ίταλ. -ullo). Γιαννόπουλος. 
Γιάννης ή Γιάννος" μέ την κατάληξη -όπουλος. Γιαννούλης. Άπό τό Γιάννης ή 
Γιάννος μέ την κατάληξη -ούλης. Γιδάρος*. Άπό τό γίδα (αΐξ, αίγός) > γιδάρης 
(ό αίγοβοσκός) μέ διαμόρφωση κατά τα είς -ος ή (Σταμν.) από τό ίταλ. όνομα 
Guido μέ τη λατινογενή κατάληξη -άρος. Πβ. Νιανιάρος, Πουρνιάρος. Γεωργού-
σης*. Γεώργιος > Γιώργος > Γιωργούσης, όπως Μητρούσης, Πανούσης. Γιοβας. 
Πιθ. άπό τό τουρκ. yobaz = μεγαλόσωμος και άγροΐκος, απαίδευτος. Γιογιός. 
Πληθ. Γιογιαϊοι. Άπό τό Γιοργιός, χαϊδεονικό του Γιώργος: Γεώργιος > Γιώργος 
> Γιωργής ή Γιώργος μέ αποβολή τοΰ ρ. Γιουροΰκος. Άπό τό γιουρούκης, άνθρω
πος άξεστος, ήμιβάρβαρος (τουρκ. jürük = ακατάστατος, απαίδευτος) μέ διαμόρ
φωση κατά τα είς -ος. Οι Γιουροΰκοι ήσαν λαός νομαδικός της 'Ασίας. Γιουρού-
κηδες αναφέρει ô Μακρυγιάννης (σ. 520) μεταξύ των μαχητών στα Δερβενάκια. 
Γιώργας. Βράχυνση τοΰ Γεωργαλας ή Γεωργαντάς ή μεγεθυντικό τοΰ Γιώργος. 
Γκάνας ή Γκαϊνας. Όπως τό παράλληλο Γκανής άπό τό τουρκ. gani = παραλής, 
πλούσιος. Γκατσόπουλος. Άπό τό Γάτσης, Γάτσος μέ κατάληξη -όπουλος. 
Προήλθαν αυτά (Μπούτ.) άπό τό Γιώργος, Γιωργάκης και μέ τσιτακισμό Γιωργά-
τσης, Γάτσης. Τό γ > g κατ' άναλογίαν τών άπό g ξενικών όπως Γκίνης, Γκίκας, 
Γκέκος κ.ά. Είναι γνωστός ô στρατηγός τής Επαναστάσεως Άργελής Γάτσος και 
ó αγωνιστής Γατσόπουλος. Γκέκης. Πληθ. Γκεκιάνοι. Γκέκηδες είναι, ως γνωστόν, 
μία άπό τις τέσσαρες φυλές τών 'Αλβανών. Είναι πιθανόν ότι τό οικογενειακό 
Γκέκης ξεκίνησε ώς παρωνύμιο, γιατί υπολανθάνει σ' αυτό ή έννοια ξεροκέφαλος, 
αγύριστο κεφάλι, ιδίως στον τύπο γκέκας. Γκέκηδες, αγωνιστές τοΰ 71 αναφέρει 
ó Μακρυγιάννης (σ. 397). Γκέκος. Τό Γκέκης (βλ. λ.) διαμορφωμένο κατά τα είς -
ος. Γκολφινόπουλος. Άπό τό Γκολφίνος (ίταλ. Golfino άπό τό golfo, άρχ. κόλπος) 
μέ κατάλ. -όπουλος. Γκουρβέλος. Πιθ. άπό τό ίταλ. curvo = κυρτός, σκυφτός πα
ρήχθη ύποκορ. curv-ello και άπό αυτό Κουρβέλος, Γκουρβέλος (τό αρχικό g άπό 
συνεκφορά τον Κουρβέλο). Γκόλιας. Άπό τό έπίθ. γκόλιος (σλαβ. golu = άτριχος, 
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φαλακρός) μέ κατάληξη -ας, αρχικά παρωνύμιο. Γκριέλας. Όνομα ιταλικής οικο

γένειας σύνηθες στις Κυκλάδες (Τριανταφ.). Γλάρος. Πληθ. Γλαραΐοι. 'Από το 

γλάρος (αρχ. λάρος) το γνωστό θαλασσοπούλι). Πιθ. ξεκίνησε ώς παρατσούκλι μέ 

τήν έννοια του αδηφάγος. Δυνατόν ωστόσο να προήλθε από το γλαρός όπως λαμ

πρός - Λάμπρος, χριστός - Χρίστος. Γλάστρας. Πιθ. άπό το γλάστρα (αρχ. γαστήρ 

άπό οπού γάστρα, γλάστρα) πήλινο δοχείο οπού φυτεύονται άνθη. Άλλα γλάστρα 

στην εξεταζόμενη περιοχή είναι και τεχνητή διαμόρφωση στο χείλος του ύδραύ-

λακου πού επιτρέπει να περνά ή να μήν περνά τό νερό στο αρδευόμενο αγρόκτη

μα. Μήπως από αυτό τα Γλάστρας και Γλαστρής; Γούτσης*. Πιθ. παράλληλο τοΰ 

Γούτσιος. Τούτο έτυμολογοϋν (Μπούτ.) από τό Γιώργος, Γιωργούσης, Γούσης, 

Γούτσης. Γρίβας. Άπό τό γρίβας (άλβ. grive) = σταχτί άλογο. Απευθείας παρα

γωγή από τό ίταλ. grigio = γκρίζος, φαιός λιγότερο πιθανή. Οι Γριβαϊοι είναι γνω

στοί άπό τήν Επανάσταση και όχι μόνον. Γύφτος*. Τό παρατσούκλι δόθηκε σέ 

κάποιον είτε γιατί ασκούσε τό επάγγελμα τοΰ σιδηρουργού είτε γιατί ήταν μαυρι

δερός σάν τσιγγάνος είτε γιατί χαρακτηριζόταν μικροπρεπής και μίζερος. Τό γύ

φτος άπό τό Αιγύπτιος (Άνδρ.). 

Δαλαβίρας. 'Αντί Νταλαβίρας. Πιθ. άπό τό νταραβέρι ή (μέ άνομοίωρη τού 

ρ) ντάλαβέρι = δοσοληψία (ίταλ. dare-avere = δούναι-λαβεΐν) ή άπό τό άγνωστου 

έτύμου νταρβίρα, είδος πίπιζας. Στην πρώτη εκδοχή προβληματίζει τό i, στή δεύ

τερη τό δεύτερο α. Δάλας. Λόγιος εξευγενισμός τοΰ d, αντί τοΰ ορθού Ντάλας, 

όπως στα Δελής, Δορμπάρης, Δούρης, Δούσκας, Δουρδούμας. Ή λέξη άπό τό 

τουρκ. dalas = φιλόνικος ή (Τριανταγ.) dal = γυμνός ή τέλος τό βλάχ. dalä = ξι-

νόγαλο, δηλ. Ξινογαλάς. Δαλιάνης. 'Αντί Νταλιάνης. Πιθ. άπό τό τουρκ. dalyan = 

νταλιάνι, παλιό βραχύκανο τουφέκι. Δαμάλας. "Από τό δαμάλι ή δαμάλα (αρχ. δά-

μαλις) ίσως ώς μεγεθυντικά, πβ. Κεφάλας. Δελής. 'Αντί Ντελής. 'Από τό τουρκ. 

deli = τρελός και περαιτέρω άπόκοτος, παλληκάρι. Ντελήδες αποκαλούνταν σώ

ματα Τούρκων Ιππέων. Μεταξύ τών αρχηγών τών κλεφτών πού υπέστησαν άγριο 

κατατρεγμό μετά τα Όρλωφικά ήσαν και οί Γ. και Ά.Θ. Ντελής άπό τα Καλάβρυ

τα (Κανδ., σ. 89). Χρησιμοποιείται ώς α ' συνθετικό πλήθους ονομάτων, όπως Δε-

ληγιώργης, Δεληχρήστος κ.ά. Δενδρινέλης. Παραγωγική σειρά: δένδρον > δένδρ-ι-

νος > Δενδρ-ινος > Αενδριν-έλπς (ίταλ. -ello). Δημάκος. 'Από τό Δήμος (Δημήτριος 

ή Δημοσθένης) μέ τήν ύποκορ. κατάληξη -άκος. Δημακόπουλος. Δήμος > Δημ-άκης 

ή Δημ-άκος > Δημακ-όπονλος. Δημητρακέλος. Δημήτριος > Δημητρ-άκος > Δημη-

τρακ-έλος. Δημητρακόπουλος. Δημήτριος > Δημητρ-άκης ή -άκος > Δημητρακόπου

λος. Δημητρακούλιας. Δημήτριος > Δημητρ-άκος > Δημητρακ-ούλιας (ίταλ. -ullo). 

Δημόπουλος. Δήμος ή Δήμας ή Δήμου μέ καταλ. -όπουλος. Διαμαντίδης. Παραγω

γική σειρά: (άδάμας - διαμάντι) Αδαμάντιος - Διαμαντής μέ τήν κατάληξη -ίδης. 

Διαμαντόπουλος: (διαμάντι) Διαμαντής, Διαμαντ-όπουλος. Διοχάρης). Άπό τό Θε-

οχάρης όπως Διοφάνης άπό Θεοφάνης, πβ. διολιά αντί βιολιά. Δορμπαράκης. 
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'Αντί Ντορμπαράκης. Το Ντορμπάρης (βλ. λ.) με την ύποκορ. κατάληξη -άκης. 
Δουρδούμας. Δύσκολο να βεβαιωθή συνάφεια με το τουρκ. durdurmak = σταματώ, 
αναχαιτίζω, οπότε θα μπορούσε να πρόκυψη με άνομοίωση του ρ., καθώς και με 
το όρεωνύμιο Δουρδουβάνα, παραφυάδα του γειτονικού Χελμού. 'Οπωσδήποτε 
δυσετυμολόγητο. Δούρης. 'Αντί Ντούρης. Πιθ. άπό το ντούρος = ίσιος, αλύγιστος 
(ίταλ. duro = σκληρός, τραχύς), διαμορφωμένο κατά τα εις -ης. "Ισως όμως σχη
ματίσθηκε απευθείας άπό το μεσαίων, ιταλικό όνομα Durus καί Dur-inus (Σταμν.). 
Το παρεμφερές Ντούρας κατά Τριαντ. άπό το τουρκ. dur = μακρινός. Δούσκας. 
'Αντί Ντούσκας. Πίθ. από το άλβ. dushk = δρυς ή το ρουμαν. duska = γουλιά, ρου-
φηξιά. Οικογένεια Δούσκα καί στη Ζάκυνθο από το 1772 (Ζώης). 

Εύθυμιόπουλος. Παραγωγική σειρά: (εύθυμος) Ευθύμιος > Ευθυμίου > Εύθυ-
μι-όπουλος. Εύσταθιάδης: (ευσταθής) Ευστάθιος > Ευσταθίου > Εύσταθι-άδης. 

Ζάβαλης. Πληθ. Ζαβαλαΐοι. Άπό το έπίθ. ζάβαλης (τουρκ. zavalli = δύστυ
χος, κακομοίρης). Ζάγας. Πιθ. αντί Ζάγγας, σύντμηση του ζαγγανάς (κουτσοβλ. 
jangan, Σταμν.) = καμπήσιος, άρρωστιάρης. Ζάρας. Άπό το ζαρώνω > ζάρα (= ζα-
ρωματιά, πτυχή), πού παρήχθη πιθ. (Τριανταφ.) άπό το αρχ. όζος ή κατά σύντμη
ση άπό εκτενέστερο όπως Ζαρόγιαννης, Ζαρόκωστας. Το παράλληλο Ζάρος συ
νάπτουν (Τριανταφ.) προς το σλαβ. zâr = αναμμένο κάρβουνο. Ζησιμόπουλος. 
Άπό το Ζήσιμος (ζώ, έζησα, παράγ. ζήση) μέ κατάληξη -όπουλος. Ζιόζιακας*. 
Άπό το κατωτέρω Ζιοζιόκος μέ τή μεγεθυντική κατάληξη -ακας, πβ. Γιάννακας, 
Μανούσακας. Ζιοζιόκος. Πιθ. αντί Τζιορτζόκος άπό το ίταλ. Giorgio (Γεώργιος) 
μέ τήν κατάληξη -όκος (ίταλ. -occo) καί αποβολή του ρ για εύφωνία. Ζίνης ή Ζή-
νης. Πιθ. από το ίταλ. βαπτιστικό Gino ή τό οικογενειακό Gini. Οικογένεια Ζήνου 
καί στή Ζάκυνθο. Ή όρθογράφηση μέ η διεκδικεί αναγωγή στα ελληνικά Ζήνων, 
Ζηνόβιος. Ζύρμπας. Όρθότ. Ζίρμπας. Πιθ. κατά σύντμηση άπό τό Τσιρίμπασης ή 
Σιρίμπασης (τουρκ. ceribaci = προϊστάμενος). Τό πρώτο μας παραδίδεται άπό τον 
Καρκαβίτσα (Τριανταφ.), ενώ οικογένεια Σιρίμπαση συναντούμε στή Ζάκυνθο 
(Ζώης). Τό Τσιρίμπασης συντομεύθηκε σε Τσίριμπας καί περαιτέρω σε Ζίρμπας. 
Ζυμβρακάκης. Άπό τό κρητικό συμπραγος = δίδυμος (Χατζιδ.) καί επομένως ισο
δύναμο προς τό Μπινιάρης (αρχική μορφή Σύμπραγ -άκης). 

Θεοδωρόπουλος. Ή σειρά Θεόδωρος > Θεοδώρου > Θεοδωρο-όπουλος. Θεο-
φανόπουλος. Παραγωγή: Θεοφάνης > Θεοφάνους > Θεοφαν-όπουλος. 

Καβέτσος. Πιθ. αντί Γκαβέτσος ώς έπιτατικό τοϋ γκαβος (ρουμ. guvû) ήτοι 
γκαβός > γκαβέτσος, πβ. στραβ-έτζος = θεόστραβος. Καγιόπουλος. Καγιάς μέ κα
τάληξη -όπουλος. Τό καγιάς άπό τό τουρκ. kahya = επιστάτης, επί κεφαλής. Κα-
ζάνης. Αυτός πού κατασκευάζει καζάνια, ô καζανάς ή πού μοιάζει σαν καζάνι. Τό 
καζάνι άπό τό τουρκ. kazan = καζάνι, λεβέτι. Καζαντζής. Ό κατασκευαστής κα-
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ζανιών, ô λεβητοποιός. 'Από το τουρκ. kazan, kazanci = καζάνι, καζανάς. Πληθ. 

Καζαντζαίοι. Καζής. Πιθ. αντί τοΰ Καρζής (τουρκ. karz = δάνειο). "Ενας Κατζης 

αναφέρεται από τον Μακρυγιάννη (σ. 186) ως αδελφός του Πετρόμπεη Μαυρομι

χάλη. Κάης*. 'Από το Κάιν της 'Ιεράς 'Ιστορίας έλληνοποιημένο σε -ης. Καθάριος 

η -ειος. 'Από το αντίστοιχο επίθετο: καθαρός > καθάρ-ιος. "Ομως οι όρθογρα-

φοΰντες με ει (Καθάρειος) ανάγουν το όνομα στην πολύ διαδεδομένη κατά το με

σαίωνα αίρεση των Καθαρών. "Ενα Μήτρο Καθάριο από τα Σάλωνα εγκωμιάζει 

για την ανδρεία του ó Μακρυγιάννης (σ. 86). Καΐτσας. Πιθ. από τό καΐκι (τουρκ. 

kayik) και με τσιτακισμο καίτοι- είναι λοιπόν ó καϊξής. Υποστηρίχτηκε όμως 

(Σταμν.) παραγωγή τοΰ ονόματος από τό Κάος ή Κάης αντίστοιχα των ίταλ. Caio, 

Gaio (Γάιος) με κατάληξη -ίτσας (ίταλ. -izzi). Κακαβάς. 'Από τό κακάβι (άρχ. κακ-

κάβη, ύποκορ. κακκάβ-ιον) = χύτρα, τέντζερης. Καλάης. Πληθ. Καλαγαϊοι. "Από 

το καλάι (τουρκ. kalay) = κασσίτερος. Καλαντζής. Πληρέστερα Καλαϊντζής. 'Από 

το τουρκ. kalay, kalayci = κασσίτερος, κασσιτερωτής, γανωτζής. Καλαντζόπουλος. 

"Από τό προηγούμενο Καλαντζής μέ κατάλ. -όπουλος. Καλέντζος. Ή οικογένεια 

Καλέντζη έφτασε από την Πόλη στην Κύπρο και από εκεί στα Επτάνησα (από 

οπού πέρασε στο Μοριά). Μέ το όνομα ωστόσο Καλέντζι υπάρχουν πολλά χω

ριά, εξ ών ένα στην Κορινθία και ενα κοντά στην Πάτρα. Κατά τον Πουκεβίλ 

(Σταμν.) τό δνομα είναι σλαβικό. Καλέσιος. Πιθ. από τό τοπωνύμιο Καλέσσι ή 

Καλέσσα. 'Αλλά βαπτιστικό Καλέσσα ή Καλίτσα, ύποκορ. τοΰ Καλή, άπαντα σέ 

άλλες περιοχές (Μπούτ.) και είναι πιθανόν από αυτό τό Καλέσσα να προήλθε ώς 

γυναικωνύμιο τό Καλέσιος. Καλιμίντζος. Οικογένεια Καλιμιτσ-άνου, Καλιμιτσ-

ιώτη, πού σήμερα έχει εκλείψει, συναντούμε στη Ζάκυνθο (Ζώης). Είτε συνάπτε

ται προς αυτά είτε όχι, τό όνομα είναι ετυμολογικά δυσερμήνευτο. Καλλίτερης. 

Δεν εΐναι βέβαιο οτι προήλθε άπό τό καλλίτερος ή καλύτερος. Σέ παλιά δικαιο-

πρακτικά έγγραφα της περιοχής αναφέρεται ώς Καλίτερας, Καληταίρης, στη Ζά

κυνθο ώς Καλητέρης (Ζώης), στην Κρήτη ώς Καλέτερος. 'Αν άποκλειστή ή άπό 

τό καλός παραγωγή, θα πρέπει ΐσως να συσχετισθή μέ τό άπό αλλού γνωστό 

(Τριανταφ.) Καλεντέρης (τουρκ. kaiander = απλοϊκός, ανέμελος). Καλιτξέρης. Πιθ. 

όπως τό Καλλιγάς, Καλλιγέρης άπό τό ίταλ. Caliga, caligarius = αρβύλα, άρβυλο-

ποιός. Ό Καρκαβίτσας (Λόγια τής πλώρης, σ. 6) μνημονεύει ενα σκληρό καπετάν 

Καλιγέρη: "κάλλιο σκλάβος στ' Άλιτζέρι παρά μέ τον Καλιγέρη". Κάλπης*. 'Από 

τό έπίθ. κάλπ-ικος = κατεργάρης, ψεύτικος (τουρκ. kalp = κίβδηλος). Κανακάρης. 

'Αμετάβλητο τό προσηγορικό κανακάρης (χαϊδεμένος γιος), παράγωγο τοΰ κανάκι 

(λατιν. canis, carneare) μέ κατάληξη -άρης. Κανελλάκης. Κανέλλης ή Κανέλλος μέ 

κατάλ. -άκης. 'Από τό κανέλλα (ίταλ. canella < cana) τό γνωστό μπαχαρικό. Κα-

νελλακόπουλος. 'Από τό προηγούμενο μέ κατάλ. -όπουλος. Καπέλος. 'Από τό κα

πέλο (ίταλ. capello) αρχικά ώς παρωνύμιο. Καπετάνιος*. Τό καπετάνιος προήλθε 

άμεσα μέν άπό τό ίταλ. capitano (= πλοίαρχος, λοχαγός) έμμεσα δε άπό τό βυζαν-
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τινο διοικητικό αξίωμα «ό κατ' επάνω». Δόθηκε ώς παρανόμι στον φέροντα 
επειδή υπηρέτησε ώς βαθμοφόρος στο στρατό ή τη χωροφυλακή. Καπετανόπουλος. 
Άπό τό Καπετάνιος με κατάλ. -όπονλος ή απευθείας άπό τό καπετανόπουλο, ó 
γιος του καπετάνιου. Καπλάνης. Άπό τό καπλάνι, τουρκ. kaplan = τίγρις. Κα-
ραβας. Άπό τό καράβι (άρχ. κάραβος, ύποκορ. καράβ-ιον, είδος ιστιοφόρου). 
Είναι ô κατασκευαστής ή επισκευαστής καϊκιών. Καραβέλος. Άπό τό καραβέλα, 
ίταλ. carav-ella, πορτογ. carav-ela, παλιό τρικάταρτο ιστιοφόρο. Καραγιάννης. 
Άπό τό πρόθεμα καρά (τουρκ. kara = μαύρος) και Γιάννης (Ιωάννης). Τό καρά-
λειτουργεί και ώς έπιτατικό, π.χ. καράβλαχος, καρασεβντάς. Καραζέρης. Να είναι 
αντί Γκαραζέρης (γκαράζ, γαλλ. garage) ή προήλθε άπό τό Καρατζάς με κατάλ. -
έρ ς̂" κατά τα Καλλίτερης, Κοσσιέρης; Καρακατσάνης. Καρακατσάνοι ή Σαρακα
τσάνοι είναι ελληνική νομαδική φυλή ποιμένων. Πιθ. άπό τό τουρκ. kara-kaçan = 
φυγάς, δραπέτης (Άνδρ.). Καραμάσης. Πιθ. άπό τό άλβ. qaramash-e, πού σημαίνει 
μεμψίμοιρος, κλαψιάρης. "Αν ταυτισθή με τό άπό άλλου γνωστό Καραμπάσης θα 
άναχθή στο τουρκ. kara-has = μαυροκέφαλος (Φλώρ.). Καρατζάς. Όνομα φανα
ριώτικης οικογένειας πιθανώς ηπειρωτικής καταγωγής. Προήλθε άπό τό τουρκ. 
karaça = μελαχροινός (Σταμν.), τό δέ παράλληλο του Καρατζής άπό τό τουρκ. 
karaci = ληστής (Τριανταφ.). Καρκαλέτσος*. Άπό τό καρκαλέτσι (άλβ. carcalec), ή 
ακρίδα. Καρούζος. Πληθ. Καρουζαΐοι. Άπό τό ίταλ. cañizo (caro μέ κατάλ. -uso), 
αγαπητός. Καροϋσος είναι όνομα παλιάς οικογένειας άπό τή Σικελία πού εγκα
ταστάθηκε στην Κεφαλληνία και έδρασε στον ελληνικό χώρο επί Ενετοκρατίας 
και αργότερα. Τή θυγατέρα του Δ. Καρούτζου Αικατερίνη έλαβε σύζυγο (1790) ó 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ό Δ. Καροϋτζος υπήρξε προεστός στην Άκοβα και πέ
θανε μέ άπαγχονισμό στην Τρίπολη (Κανδ., σ. 136). Απίθανη ή προέλευση (του 
Καροϋσος) άπό τό τουρκ. karis = σπιθαμή (Τομπ.). Καρούκης. Πιθ. άπό τό άλβ. 
karroqe = κάδος, καρδάρα. Τα χωριά Πίτσα, Λουτρό, οπού άπαντα τό όνομα, 
ήσαν μέχρι πρό τίνων ετών αλβανόφωνα. Λιγότερο πιθανός ô συσχετισμός μέ τό 
Καρύκης, όνομα παλαιάς αθηναϊκής οικογένειας, πού έδωσε στον ιδιωτικό ναό 
"Αγιος Γεώργιος τήν επωνυμία Καρύτσης. Καρυοφύλλης. Άπό τό αρωματικό φυτό 
καρνοφύλλι (καρνόφυλλον = γαρίφαλο) ή τό τουφέκι καριοφίλι (ιταλική φίρμα 
παραγωγής τών Carlo e Figlio). Κασκαράς. Άπό τό Ίταλ. cascare = πέφτω ή τό εξ 
αυτού παραγόμενο (Άνδρ.) κασκαρίκα = φάρσα. Κασκούτας. Συσχετισμός μέ τα 
λατινογενή κάσκα, κασκέτο δεν εξηγεί τό καταληκτικό -οντάς. Ωστόσο ουσιαστικά 
όπως βούτα, μαρκούτα κ.ά. στηρίζουν τήν εικασία για ιταλική καταγωγή τού ονό
ματος. Κάσσιος. Είτε άπό τό λατ. Cassius, ίταλ. Cassio, είτε βράχυνση τού Κασ-
σιανός, όπως Κασσία τού Κασσιανή. Κατούφας. Άδηλο αν άπό ένα Κατσούφας 
(κατσούφης, άρχ. κατηφής) ή άπό τό λουλούδι κατιφες (τουρκ. kadife), εδώ έκφε-
ρόμενο κατουφές. Κατσαούνης. Κατσαούνηδες είναι μία άπό τις φυλετικές ομά
δες τών Κουτσοβλάχων ποιμένων της Πίνδου. Κατσένης*. Αντί Κατσάνης (αφού 
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είναι παρωνύμιο ενός πού φέρει το επώνυμο Καρακατσάνης). Τα Κατσάνης, Κα-

τσανος (πβ. Κατσ-αντώνης) ανάγονται στην άλβ. ρίζα kaç- σκαρφαλώνω (Φλώρ.) 

η στο επίσης αλβανικό kaçani = τσιγγούνης. Άλλα βλ. και Καρακατσάνης. Κα-

τσικαλής. Πιθ. από το κατσίκι ή κατσίκα (άλβ. kats: Άνδρ.) με κατάληξη -αλής. 

Χωριά Κατσίκα, Κατσικάλι σέ διάφορες περιοχές. Κατσιούλης. 'Από το κατσιον-

λα (ρουμ. càciula) = σκούφια η απευθείας απόδοση τοΰ ίταλ. Cazzuli. Προφερόμε-

νο Κατσούλης χωρίς ούράνωση τοΰ τσ συνάπτεται ίσως προ το κατσί, κατσονλι 

= γάτα, γατί. Κατσουλιέρης*. Όπως το προηγούμενο άπό το κατσιούλα με κατά

ληξη -ίέρης ή απευθείας άπό το λοφιοφόρο πουλί κατσουλιέρης, ó κορυδαλλός. 

Καυκας. Πιθ. άπό το καυκί (κανκίον < καύκη), ξύλινο πινάκιο η άπό το κανκος 

(καυχώμαι, καυκιέμαι) = εραστής, άγαπητικός. Καφές. Είτε απευθείας άπό το 

καφές (γαλλ. café, τουρκ. kahve) είτε ύποχωρητικώς άπό το Καφετζής, Καφετζό-

πουλος. Καψάλης. Σειρά: καίω, εκαυσα, έκαψα > καψάλα > Καψάλης. Κεκερής. 

Πιθ. άπό το κεκες (τουρκ. keke) = βραδύγλωσσος με κατάληξη -ρής όπως Βε-

γλερής, Γεραρης. Κελαϊδίτης. 'Από τό κελαϊδώ, κελάιδισμα παρήχθη Κελαϊδής καί 

περαιτέρω Κελαϊδίτης. Τό κελαϊδώ, όρθότ. κελαηδώ, άπό τό άρχ. κελαδώ με επί

δραση τοΰ αηδόνι (Άνδρ.). Κελλάρης. Αμετάβλητο τό προσηγορινό κελλάρης 

(Κατ. cella > cella-rius), αποθηκάριος μοναστηριού, οικονόμος. Κέρτσος. Πιθ. άπό 

το άλβ. kè'riçi = πουλάρι. Κεσές. Αμετάβλητο τό ουσιαστικό κεσες = δοχείον για

ούρτης (τουρκ. kese = σακκούλα), χωρίς ν' αποκλείεται παραφθορά τού συνήθους 

τουρκ. ονόματος Κιοσέ. Κεφάλας ή -λας. Άπό τό κεφάλα, μεγεθυντικό τοΰ κεφά

λι (άρχ. κεφαλή). Κέφαλος. Άπό τό γνωστό ψάρι μογίλος ó κέφαλος ή καί αυτό 

μεγεθυντικό τοΰ κεφάλι. Κιάφας (πρόφ. Τσιαφάς. "Ισως άπό τό Ιδιωματικό τσιά-

φος = άγριος (Μπούτ.) αγνώστου έτύμου. Κίλιας. Πιθ. Κοίλιας άπό τό κοιλιά 

ήτοι κοιλαράς, αλλά προβληματίζει τό παροξύτονο. Κιούσης (προφ. Τσιονσης). 

Πιθ. άπό τό ίταλ. όνομα Chiussi (Σταμν.). Άλλα τό κιονσης στους αλβανόφωνους 

σημαίνει επίσης χτίστης (Μιχαήλ σ. 69). Κίσσας. Άπό τό κίσσα, τό γνωστό φλύα

ρο πουλί. Κατ' άλλη εκδοχή άπό τό τουρκ. kesis = καλόγερος ή παπάς τών χρι

στιανών (Τριαντ.). Κιτσόπουλος: Χρίστος > Κίτσος > Κιτσ-όπουλος. Τό Κίτσο 

είναι παραφθορά τοΰ Χρίστος στους αλβανόφωνους. Κλαδοΰχος. Στο κοινό 

αίσθημα απηχεί ώς κλαδευτής. Όμως άπό τήν αρχαιότητα μαρτυρεΐται τύπος κλα-

δοϋχος αντί κληδοΰχος, κλειδούχος (= κλειδοκράτορας). Κλάντζας*. Άπό τό κλά

νω (άρχ. κλάω, άόρ. έκλασα) πέρδομαι. Λόγω της ικανότητος αύτοΰ τοΰ ατόμου 

να πέρδεται συνεχώς, ακόμη καί κατά παραγγελίαν. Κλουτσινιώτης. Ό καταγόμε

νος άπό τίς Κλουκίνες ή Κλοντσίνες, τα Κλουκινοχώρια τών Καλαβρύτων. 

Κλώσσης. Δύσκολο να βεβαιωθή άν είναι άπό τό κλωσσώ, κλώσσα ή τό κλόσσι 

(κρόσσι, άρχ. κροσσός = θύσανος). Κοκιόπουλος. Υποτιθέμενος εξευγενισμός τοΰ 

Κώτσος (Κώστας) μέ κατάληξη -όπονλος. Κόκκαλης. Άπό τό κόκκαλο (άρχ. κόκ-

καλος) μέ κατάληξη -ης ή κατά σύντμηση τοΰ Κοκκαλιάρης. Κοκοντής. Πιθ. αντί 
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Κοκοντίνος άπό το ίταλ. Cocon-ito (Σταμν.) μέ κατάληξη -ής και αποβολή του 
άτονου i. Κολίνος*. Άπό το Νικολής: Νικόλας > Νικολός ή Νικολής > Νικολ-ίνος 
> Κολίνος. Κολοβελόνης. Τα συνθετικά τοΰ ονόματος είναι προφανή. Κωλοβελό-
νης είναι και ενα από τα ονόματα των Καλικάντζαρων. Άλλα τό κολο- ανάγουν 
πολλοί στο Νικολό-, π.χ. Κολοκοτρώνης είναι ó Νικολός (ή Κόλιας) Κοτρώνης. 
Ό Γιάννης Κολοβελώνης ήταν μεταξύ των καπεταναίων πού συγκεντρώθηκαν στή 
Λευκάδα γιά να υπερασπίσουν τήν πόλη κατά τήν πολιορκία της άπό τον Άλή 
Πασά, 1807 (Κανδ. σ. 369). Κολοκυθάς. Άπό τό κολοκύθι, κολοκύθα (άρχ. κολο-
κύνθη), πιθ. για τή σωματική διάπλαση ή άλλη ιδιότητα, μέ καταβιβασμό του τό
νου κατά τα εις -ας. Κολύβρας. 'Αβέβαιη ή σχέση είτε μέ τα κολίβριον (είδος που
λιού) είτε δε τό κολυμπριά (πολυομβρία). Κόντης. Άπό τό προσηγορικό κόντες, 
κόντης (ίταλ. conte = κόμης). Λειτουργεί δμως και ώς σύντμηση τού Κοντοχρι-
στόπουλος. Κοντοχριστόπουλος. Άπό τό κοντός και Χρίστος μέ κατάληξη -ύπου
λος ή άμεσα άπό τό Κοντοχρίστος μέ προσθήκη τού -όπουλος. Κόρας. Άπό τό κό
ρα = φλούδα ψωμιού. Τή λέξη συναντούμε και στον Ησύχιο μέ τό ερμήνευμα 
«άρτου φλόγωμα», άλλα υπάρχει μέ τήν Ιδια σημασία και τό σλαβ. kora. "Ισως 
όμως έχουμε σύντμηση ενός Κόρακας ή Κοράκης. Κοραής*. Άγνωστο πώς δόθη
κε στον φέροντα ώς παρατσούκλι τό όνομα τού σοφού Διδασκάλου τού Γένους. 
Κορδής. Άπό τό κόρδα (λατ. chorda, άρχ. χορδή), άπό οπού και τα κορδώνομαι, 
κορδωτός. Όνομα παλαιού προεστού της περιοχής. Κορδούλης. Άπό τό Κορδής 
μέ τό υποκοριστικό -ούλης. Κοσσέρης. Πιθ. άπό τό ίταλ. και άλβ. costiere = κυ
ψέλη (πβ. Κουβέλης) ή τό cassere = ταμίας. Κοτρότσος. Οικογένεια Κοτρόκη στή 
Ζάκυνθο Ζώης). Ή εξέλιξη Κοτρόκης > Κοτρότσης > Κοτρότσος εύλογη. Κού
κιος. Τό παρεμφερές Κούκης ανάγεται (Σταμν.) στο ίταλ. βαπτιστικό Cucco. Άπό 
αυτό προήλθε Ισως τό Κούκιος μέ επίδραση τού πληθυντικού ΚουκαΙοι πού προ
φέρεται εδώ Κουκιαϊοι. Στα δικαιοπρακτικά έγγραφα της μονής τοΰ Προφήτου 
Ήλιου συναντούμε τό Κούκος (Ανάστασης Κούκος), δχι τό Κούκιος, πού φαίνε
ται οτι πλάστηκε αργότερα άπό τον πληθ. Κουκιαϊοι. Άπό μερικούς ή λέξη θεω
ρείται αλβανικής αρχής (kuqi = κόκκινος). Κουλαμας. Δυσερμήνευτο. Άπό τό κα
ταληκτικό μέρος (πβ. μπαγλαμάς, καρσιλαμάς) εικάζεται τουρκική καταγωγή τού 
ονόματος. Άλλα βλ. και Κουλής. Κουλής. "Ισως άπό τό τουρκ. kule (κουλές, πύρ
γος) ή τό επίσης τουρκ. kula (= κοκκινοτρίχης), άν δέν είναι βράχυνση κάποιου 
Κουλοχέρης ή Κουλόγιωργος ή άλλου σύνθετου άπό τό κουλός (ανάπηρος στα 
άνω άκρα). Κούνης. Πληθ. Κουνιάνοι. Ό Vasmer έτυμολογώντας τό τοπωνύμιο 
της περιοχής Κουνιάνικα τό ανάγει στο σλαβ. konj = ίππος. "Ισως είναι λοιπόν 
σλαβ. καταγωγής. Τοπωνύμιο Κουνιάδες (άπό οίκογ. Κούνιας) άπαντα στην Κέρ
κυρα (Τρυφ.). Κουρής. Άπό τό ένετ. Querin, Κουερίνης, όπως Μαρίνης-Μαρής ή 
(Τομπ.) τό τουρκ. kuru = στεγνός, σκληρός. Οικογένεια Κουρή και στή Ζάκυνθο 
(Ζώης). Κουρκουτας. Άπό τό κουρκούτι = χυλός, αγνώστου έτύμου. Κουρτέσης. 
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Πιθ. από το ΐ,διωμ. κονρτέσα (ίταλ. cortezza = βραχύτητα), πού σημαίνει γυναίκα 
βραχύσωμη, κουτοστούπα, ώς γυναικωνύμιο η το ίταλ. cortese = ευγενικός, άνοι-
χτοχέρης, αφού απαντά και ίταλ. όνομα Cortesi (Μπούτ.). Κουρτζής. Πληθ. Κουρ-
τζαΐοι. Πιθ. άπό το τουρκ. kUrRzii = γουναράς. \Απο άλλη τουρκ. ρίζα παραγόμε
νο, το όνομα σημαίνει (Φλώρ.) στρατιώτη του παλαιού τουρκικού στρατού σεδε-
ρόζωστον. Το εύφωνότερο Κουρουτζής ó Τομπ. ανάγει στο τουρκ. kuru = σκλη
ρός, τραχύς. Κουσουλός. Άπό το επίθ. κονζουλός, ήδη μεσαίων, -ελληνικό πού ση
μαίνει τρελός. "Αν όμως συσχετισθή με τό από αλλού γνωστό Κούσονλας, θα άνα-
χθή στο κονσόλας (ίταλ. console = πρόξενος). Κουτρούλης. Άπό τό κουτρούλης 
(κούτρα) = φαλακρός, κασίδης ή τό κούτρουλος = ακέφαλος, κοφοκέφαλος. Πβ. 
και κοντρούλι = κωνοειδής σωρός χώματος. Δυνατόν εν τούτοις να προήλθε από 
τό Κούτρας με την ύποκορ. κατάληξη -ούλης. Κουτρουμπής: (κούτρα) Κούτρας > 
Κουτρούμπας (πβ. Καρούμπας) Κουτρουμπής (πβ. Κουμπής). "Ας σημειωθή ότι 
Κουτρούμπας είναι τό όνομα διάσημης Ούγγαρέζας ύψιφώνου. Κουτρουμπαϊοι 
αγωνιστές μνημονεύονται άπό τό Μακρυγιάννη (σ. 297). Κουτσουγέρης*. Πρώτο 
συνθετικό κουτσός, δεύτερο γέρος ή χέρι (επομένως κοψοχέρης). Κουτσοϋκος. 
'Από τό τουρκ. kusük = μικρόσωμος, κοντούλης. Ή προέλευση άπό τό Κώτσος, 
Κωτσ-όκος λιγότερο πιθανή. Κοφινάς. 'Από τό κοφίνι (άρχ. κόφινος) = καλάθι, ô 
κατασκευαστής ή πωλητής καλαθιών. Κραβαρίτης. Και Γκραβαρίτης. Ό καταγό
μενος από τα Κράβαρα της Ευρυτανίας. Κρούσιας*. Πιθ. άπό τό Κυρ-ούσης με 
αποβολή τού άτονου i και κατάληξη -ας. "Ομως τοπωνύμια όπως Κρούσια Μπαλ-
κάν (πρόβουνος τού Μπέλες) πιθανολογούν σλαβική προέλευση τού ονόματος. 
Κυριακόπουλος. 'Από τό Κυριάκος ή Κυριάκος ή Κυριακού με κατάλ. -όπουλος. 
Κυριάκος: (κύρος) κύριος, Κύριος (ό Χριστός) > Κυρι-ακός > Κυριάκος. 'Αλλά 
είναι δυνατόν να είναι συντόμευση τού Κυριακόπουλος ή Κυριακίδης. Κρίτηρης*. 
Μαζί με τό Τσίκιλης* και Φίκιλης* είναι τα μόνα στην περιοχή προπαροξύτονα 
οικογενειακά σε -ης, όλα παρωνύμια. Κατά πληροφορία όμοχώριων όταν κάποι
ος εκλήθη να είπή στην εκκλησία τού χωριού τό "Πιστεύω", είπε άπό άγνοια ή πα
ραδρομή: Πιστεύω εις ενα θεό, πατέρα παντοκρίτηρη. Αυτό τού φόρτωσε τό πα
ρανόμι. Κωστόπουλος: Κωνσταντίνος > Κώστας > Κωστ-όπουλος. Κωτσαρέλης*: 
Κώστας > Κώτσος > Κώτσ-αρος > Κωτσαρ-έλης. Κότσο είναι εξέλιξη τού Κώ
στας στους αλβανόφωνους. 

Λαγός*. 'Αμετάβλητο τό προσηγορικό (λαγός < λαγωός) για τήν ταχυποδία 
κάποιου προγόνου ή για τήν ικανότητα του να ξεφεύγη. Λαζανάς. Πληθ. Λαζα-
νιάνοι, συνοικία Ααζανιάνικα. 'Από τό λαζάνι (ίταλ. lasagnia) είδος ζυμαρικών. Ή 
παραγωγή τού λαζάνια άπό τό αρχ. λάσανον = σχάρα, πυροστιά οχι πειστική. 
Οικογένεια Λαζάνη και στή Ζάκυνθο. Λάζαρης. Σειρά: Ελεάζαρ > Λάζαρος > Λά-
ζαρης, Λαλιώτης. 'Από τό Λάλα, χωριό της Ηλείας. Λάλος. Πληθ. Λαλαϊοι. Άπί-
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θανή ή ταύτιση με το λόγιο λάλος = φλύαρος. "Ισως από το (τουρκ. lâla) λάλος = 
θείος ή το άλβ. laie' = πατέρας ή κουνιάδος. Οικογένεια Λάλου ώς παρωνύμιο και 
στη Ζάκυνθο (Ζώης). "Ας σημειωθή ότι το Λιόλιο είναι και εξέλιξη του 'Ηλίας στ' 
αρβανίτικα (Μιχαήλ σ. 153). Λαμπρινός. Σειρά: λαμπρός, θηλ. λαμπρή > Λαμπρή 
(το Πάσχα) > Λαμπρινή (ημέρα) > Λαμπρινός ώς γυναικωνύμιο. Λάτσινος. Οικο
γένεια Λατίνου και Λάτση στη Ζάκυνθο (Ζώης). 'Από το πρώτο ή το δεύτερο ή με 
αλληλεπίδραση τών δύο προήλθε το Λάτσινος. "Ισως στη λέξη υπόκειται ή ρίζα 
του ίταλ. lazzo = θηλιά ή lazzi = χειρονομίες. Λέβας*. Πιθ. όπως το Λέφας από 
το ίταλ. Leo (ελλ. Αέων) με κατάληξη -ας (Λέας) και ανάπτυξη χειλικού μεταξύ 
τών δύο φωνηέντων (Σταμν.). Κατά το κοινό αίσθημα άπο την κραυγή λέβα (ίταλ. 
levare) δηλ. τράβα το δίχτυ, τών ψαράδων. Λειβαδίτης. 'Από το (λιβάδι) Λιβάδι ή 
Λειβαδιά, (υπόκειται ή ρίζα τού άρχ. λείβω, ούσ. λιβάς). Λιάρος. 'Από το έπίθ. 
λιάρος (π.χ. λιάρο γίδι) = στικτός, παρδαλός, πού ανάγεται στο κουτσοβλ. liara ή 
το άλβ. liarë με τήν ϊδια σημασία. Λιάσκος. Οικογένεια Λιάσκου καί στή Ζάκυνθο 
θεωρούμενη Ηπειρωτικής καταγωγής. Είναι πολύ πιθανή ή προέλευση, με απο
βολή τού αρχικού άτονου i, άπό τό Ήλιάσκος, Ήλιάσκου (ρουμ.' Uiascu). Λινάρ-
δος. 'Από το ίταλ. Leonardo δθεν Λεονάρδος >Λιονάρδος > Λινάρδος (Μπούτ.). 
Λιόντας: λέων > λέοντας > λιόντας > Λιόντας. 'Αρχικά θα λειτούργησε ώς πα
ρωνύμιο. Λιόρδος. Πιθ. άπό το λόρδος με ούράνωση τού λ κατ' αναλογία τών 
Λιόντας, Λιούρος. Λιούρος*. Οικογένεια Λιούρη καί στή Ζάκυνθο ώς παρανόμι 
άλλου (Ζώης). Λιουραΐοι ονομάζονταν χλευαστικά εκεί οι αντίπαλοι τών Λομ-
βαρδιανών. Λίτσας. Χαϊδευτικό τού Χαρίσιος με τήν ακόλουθη εξέλιξη: Χαρί-
σιος > Χαλίτσιος > Χλίτσας > Λίτσας (Μπούτ.). "Ομως γιατί οχι άπό το Χαρί
κλεια > Χαρικλίτσα > Λίτσα ώς γυναικωνύμια. "Ενας Μήτρο Λίτζος, αγωνιστής 
αναφέρεται άπό τό Μακρυγιάννη (σ. 277). Λόγιος. Λόγιος, Λογιώτατος ήταν τι
μητικός τίτλος υπαλλήλου πού εργαζόταν κοντά στους δημογέροντες (Τριανταφ.). 
Είναι ωστόσο πιθανόν τό όνομα να παρήχθη άπό τό λέγω στή σημασία τού δια
λέγω πού ενυπάρχει στις φράσεις «κάθε λογής» καί «λογιών λογιών». Στην πε
ρίπτωση αυτή Αόγιος ΐσον Διαλεχτός. Λόζος*. "Ισως άπό τό Λοΐζος (γαλλ. Louis, 
Ίταλ. Luigi), άν καί τό τονιζόμενο i δύσκολα εκπίπτει. 'Ενδέχεται πάλι νά 
προήλθε άπό σύντμηση κάποιου λατινογενούς σέ -loso, όπως π.χ. geloso, famoso. 
Λουζιώτης. Ό προερχόμενος άπό τό γειτονικό Λούζι, πβ. Βερβενιώτης, Λαλιώ
της. Τό Λούζι είναι ώς λέξη σλαβικής καταγωγής. Λουκόπουλος. 'Από τό Λουκάς, 
υποχωρητική μορφή τού Λουκιανός με κατάληξη -όπουλος. Λυμπερόπουλος. 'Από 
τό Λυμπέρης (Ίταλ. libero) Λιβέριος > Λιμπέριος > Λιμπέρης με κατάλ. -όπουλος. 
Τό υ άπό παρετυμολογικό συσχετισμό προς τό Όλυμπος ή άλλη όμόηχη λέξη. 
Λυπημένος. Μετοχή τού λυπούμαι, λυπάμαι ούσιαστικοποιημένο. Προφανώς ξε
κίνησε ώς παρωνύμιο. 
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Μαγκανιας. Άπό το ούσιαστ. μαγκάνα (ίταλ. magagnia = κακία, πονηρία) ή 
το μαγγάνί (αρχ. μάγγανον) μηχανή ανέλκυσης νερού άπό το πηγάδι. Μακρόπου-
λος. Άπο το Μακρής (μακρός, μακρύς) με κατάλ. -όκονλος. Μανέτας. Πιθ. από 
το ίταλ. manetta = δράξ, χούφτα. Το όνομα είναι πολύ διαδεδομένο στα νησιά (ή 
ρίμα του Μανέτα). Μαντζίκος. Πιθ. από το μάντζα (κουτσοβλ. mantza = φαΐ, πβ. 
ίταλ. mangiare). Άμεσώτερο από ενα Μάντζος με κατάλ. -ίκος (ρουμ. -icu) όπως 
'Αντρικός, Μιμίκος, Παμίκος. Μανωλόπουλος. Πληθ. ΜανωλαΙοι. Εμμανουήλ > 
Μανουήλ -ης > Μανώλης (όρθότ. Μανόλης) > Μανωλ-όπουλος. Μαραμαθας. Πιθ. 
από την χαιρετιστήριο ευχή Μαρών -αθά (Δ' Κορ. 16, 22) στην άραμαϊκή, πού 
σημαίνει: Ό Κύριος έρχεται! Το ν αφομοιώθηκε προς το μ. Μασιές*. Πιθ. άπο το 
μάσια ή μασιά = πυράγρα μέ καταληκτικό -ες όπως στα Μητρογές, Τσενές. Το μα
σιά άπο το τουρκ. masa (Άνδρ.). Μαυρίκης. Μαύρος > Μαυρ-ίκης (λατ. -icius). 
Μαυριόποουλος. Μαϋρος > Μαυριας > Μαυρι-όπουλος. Μαυρόπουλος. Μαϋρος 

> Μαυρ-όπονλος. Ή λέξη μαϋρος άπο το άρχ. άμαυρός. Μελισσαρόπουλος. Σει
ρά: μέλισσα > μελισσάρης > Μελισσάρης > Μελισσαρ-όπονλος. Πληθ. Μελισσα-
ραΐοι, μαχαλάς Μελισσαραίικα. Μεντζελίδης. Άπο το Μπενιζέλος ή Μπενιτζέλος 
> Μεντζέλος μέ κατάλ. -ίδης. Το αρχικό Μπενιζέλος ή άπο το ίταλ. όνομα 
Benicelli (Σταμν.) ή (Τριανταφ.) το τουρκ. menali (= κατάλυμα) όθεν το μεντζίλιο 
= ταχυδρομικό σύστημα μέ άλογα. Μεντζελόπουλος. Πληθ. ΜεντζελαΙοι. Μεντζέ
λος μέ κατάλ. -όπουλος. Μερτίκας. Άπο το μερτικό (μεσαίων, μεριτικον) = μερί
διο. "Ηδη στην άρχ. ελλ. άπαντα το μερίτης (=*μεριδιοϋχος) και το μεριτεύομαι (= 
διαμοιράζομαι). Μεταξάς. Άπο το μέταξα > μετάξι > μεταξ-άς χωρίς μεταβολή 
όπως Ψαράς, Ψωμάς. Μητρελιας: Δημήτριος > Μητρός > Μητρ-έλης > Μητρελ-
ιάς, όπως Καλιάς, Καυκάς κ.ά. Όμως δέν πρέπει να άποκλειστή προέλευση άπο 
το Μητρολιας (Ηλίας του Μήτρου). Μητρογές. Διαμορφώθηκε κατά τά εις -ες 
(Γεωργαλές, Μασιές, Τσενές) άπο ενα αρχικό Μητρο- μέ άγνωστο β' συνθετικό. 
Μισύρης. Όρθότ. Μισίρης. Αυτός πού κατάγεται από το Μισίρι (άραβ. Misir) δηλ. 
τήν Αίγυπτο ή έχει άλλη σχέση μέ αυτό. Μίχαλος. Μιχαήλ > Μιχάλης > (μεγεθ.) 
Μίχαλος πβ. κέφαλος, βούβαλος. Μίχος. Μιχαήλ > Μιχάλης > Μίχ-ος (το βαπτι
στικό ώς επώνυμο). Μούγιος. Μούγιος είναι και οικογένεια Αλβανών ή αλβανό
φωνων πολεμιστών (Μιχαήλ σ. 182). Καθώς άπαντα και δαλματικό όνομα Muio 
(Σταμν.), εικάζεται αλβανική καταγωγή του ονόματος. Μουλαρας*. Άπο το μου
λάρι (μούλα, λατ. mulus), ó συνοδός μουλαριών. Ό επί θυγατρί γαμπρός. Μου-
λαρόγαμπρος. Μουργόγιαννης*. Δεύτερο συνθετικό Γιάννης. Πρώτο συνθετικό 
μούργος (πβ. μούργα, άρχ. αμόργή) = μαϋρος σκύλος και απλώς μαύρος, σκοτει-
νόχρωμος. Μουσκής. Πιθ. άπο το αρωματικό φυτό μόσχος - μόσκος έχουμε: Μό
σχος > Μοσχής > Μοσκής > Μουσκής (μέ κώφωση τοϋ ο σέ ου). Γνωστό και το 
επώνυμο τοϋ αρχιεπισκόπου Μακαρίου: Μοϋσκος. Μουτεβελής. Άπο το τουρκ. 
mütevelli = επιστάτης. Μέ συστολή τοϋ ου και Μιτεβελής. Μπαϊράμης. Άπο το 
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μπαϊράμι (τουρκ. bayram) τη γνωστή μουσουλμανική γιορτή και το από αυτό 
τουρκικό όνομα Bayram (π.χ. Μπαϊραμ πασάς). Μπακέας. Πιθ. άπό το Μπάκας, 
με κατάλ. -έας, και τοϋτο άπο μπάκα = γεμάτη κοιλιά (λατ. bacca = σφαιροειδής 
καρπός Άνδρ.). Το -έας μεγεθυντικό όπως στα Γεωργιλέας, Μητσέας. Μπαλάνης*. 
"Ισως από το ίταλ. balano (αρχ. βάλανος) = πέος ή το όμόρριζο βαλάνι - βελανί
δι. Μπαλάσης*. Πιθ. άπο το άλβ. balashi = ζώο με λευκά στίγματα. Οικογένεια 
Μπαλάση και στή Ζάκυνθο. Κατ' άλλη εκδοχή (Μπούτ.) άπο το Βλάοιος > Βλά
σης > Παλάσης. Μπαλής. Πιθ. άπο τά άλβ. bali = στικτός σκύλος, baliske = στι
κτό γίδι, bolie = άλογο μέ άσπρες βουλές (άρχ. βαλιος = στικτός, παρδαλός). Ό 
Μπούτ. ανάγει στο ένετ. bailo, Βάιλος (διπλωματικός αντιπρόσωπος, πρόξενος), 
ó Τριανταφ. στο τουρκ. bali = επιστάτης εργατών. Οικογένεια Μπαλή και στή Ζά
κυνθο. Κατά Κανδ. (σ. 105) ó Κόλιας Πλαπούτας μέ τον Παναγή Παναγούλια 
σκότωσαν στο Καμινάρι της Γορτυνίας τον 'Αλβανό Μπαλή μέ 43 οπαδούς του. 
Μπαμπάσης. "Ισως πρόκειται για κάποιο Μπάμπης ή Μπάμπος μέ τήν ιταλικής ή 
ρουμανικής αρχής κατάληξη -άσης. Μπάρλας. Πιθ. αντί Πάρλας άπό τήν συνεκ
φορά "τον Πάρλα". Τό Πάρλας πιθ. άπό τό πάρλα (ίταλ. parla = φλυαρία). Μπαρ-
λαίοι, αγωνιστές, αναφέρονται άπό τον Μακρυγιάννη (σ. 490). Μπάρτζης. Πρό
κειται για τό αλβανικό οικογενειακό Μπάρτζη, πού δόθηκε και στο τοπωνύμιο 
Μπάρτζι (περιοχή 'Ανδρίτσαινας και Ιωαννίνων). Τό ϊδιο συνέβη και μέ τά Μά-
ζι, Σούλι, Κριεκούκι, Καλέντζι (Ποϋλος, σ. 43). Μπέρος. Πιθ. αντί Πέρος (τό b 
άπό τήν συνεκφορά "τον Πέρο"). Τά Πέρος ή Πέρρος, όπως και Περ-ίδης, Περ-ί-
δης άπό τό γαλλ. Pierre, ίταλ. Piero (Τριανταφ.) Πέτρος. Μπιζιώτης. Ό προερχό
μενος άπό τό χωριό Μπίσια, αντί Μπιοιώτης. Ώς προς τό σ>ζ επέδρασε πάρε-
τυμολογικά τό μπίζι, μπίζια (= μπιζέλια, αρακάς). Μπίρης. Άπό τό άλβ. birri = 
γιος (Τριανταφ.) ή τό ρουμαν. biris = υπηρέτης σε υποστατικό (Φλώρ.). Μποϊλές. 
Άπό τό μπόι, μποϊλης (τουρκ. boy, boylu) = ανάστημα, ύψηλόσωμος. Ή κατάλη
ξη -ες όπως στα Μασιές, Μητρογές, Τσενές. Μπολιάρης*. Πιθ. άπό τό ίταλ. 
Boglio, Bogliari. Μπολιάρι και τοπωνύμιο στή Γορτυνία. Μπουγιοϋκος*. Από τό 
τουρκ. büyiik = μεγαλόσωμος. Μπούζας. Από τό σλαβ. busa = κοιλιά, επομένως 
κοιλαράς ή, πιθανότερα, τό άλβ. buse = χείλια, επομένως χειλαράς. 'Ονομάζεται 
στην περιοχή μπουζοχείλης ή μπουζάχειλος, ó έχων εξογκωμένα ή πρησμένα χεί
λη. Μπουλούμπασης. 'Αντί του δυσκολοπρόφερτου Μπουλούκμπασης. Είναι ó 
αρχηγός ομάδας, μπουλουκιού (τουρκ. bölUk, böliikbas). Μπουνιάς. "Ισως άπό τά 
μπούνια = χείλια, στεφάνη δοχείου κι αυτό άπό τό ένετ. bugna = τρόπος εκροής 
υγρών του καταστρώματος πλοίου (Άνδρ.) φράση "τό γέμισε ώς τά μπούνια", 
δηλ. ξέχειλο. Μπουρτζέλος*. ΕΧτε αντί Μπρουτζέλος άπό τό μπρούντζος (ίταλ. 
bronzo = ορείχαλκος) είτε άπό τό μπούρτζι (τουρκ. burç) = παραθαλάσσιο φρού
ριο. Και στις δύο περιπτώσεις μέ ύποκορ. κατάληξη -έλος (ίταλ. -ello). Μπρίνιας. 
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Πιθ. από το αλβ. brinzë = πλευρό, παίδι. Οικογένεια Μπρινιά (δχι Μπρίνια) και 
Μπρινιάνι, ιταλικής καταγωγής και στη Ζάκυνθο (Ζώης). 

Νιανιάρος. Άπο το Νιάνιος ή Νιάνιας, χαϊδευτικό τοϋ Ιωάννης (Μπούτ.) μέ 
κατάληξη -άρος (Κατ. -arms), πβ. Γιδάρος, Πουρνιάρος. Νιάρος. Άπο το λατινο
γενές Νουάρος. Οικογένεια Νιάρη ώς παρωνύμιο και στη Ζάκυνθο. Νιάσκος. Δύ
σκολο να δειχθή αν προήλθε από το ρουμ. näskut = γόνος (πβ. λατ. nascor). Πάν
τως ή κατάληξη απηχεί ώς βλάχικη ή ρουμανική, γενικώτερα λατινικής καταγωγής. 
Νικολατσόπουλος. Νικόλαος > Νικολ-άκης > (και μέ τσιτακισμό) Νικολάτσης > 
Νικολατσ-όπουλος. Νικολούλιας. Νικόλαος > Νικολός ή Νικολής > Νικολ-ούλης > 
Νικολ-ούλιας (Ιταλ. -ullo). Ντακόπουλος. Ντάκος μέ κατάλ. -όπουλος. Τό Ντάκος 
προήλθε (Μπούτ.) άπο τό Τριαντάφνλλος, Τριανταφυλλ-άκος. Άν όμως αρχική 
μορφή είναι το Τάκος, Τακόπουλος, αυτά προήλθαν άπο τό Παναγιώτης, Πανα-
γιωτ-άκος. Ντάλης. Πιθ. άπο τό αλβ. dale = κοσμογυρισμένος. Τό όνομα επιχω-
ριάζει στο μέχρι πρό τίνος αλβανόφωνο Πιτσά. Ντόκας. Άπο τό ίταλ. tocco = 
χτύπος (τό d από τη συνεκφορά "τον Τόκα"). Τό ίταλ. Tocco, ελλ. Τόκκος είναι 
γνωστό όνομα κυριάρχων τής Κεφαλληνίας. Άλλοι συνδέουν (Σταμν.) μέ τό σερβ. 
Doca. Οικογένεια Ντόκα και στή Ζάκυνθο (Ζώης). Ντορμπάρης. Σέ παλιά συλλογή 
πελοποννησιακών λέξεων (Παπαζ.) περιέχονται τα ντορμπαριό, ντορμπάρι έρμη-
νευόμενα χοιροστάσι, χοιροτρόφος. Άν ωστόσο σ' αυτό υπόκειται τό αλβ. dori = 
άλογο και bari = βοσκός, ή λέξη σημαίνει άλογοβοσκός. Δέν πρέπει να άποκλει-
στή τό άλβ. dorëmbarë = γουρλής. Ντουρμπενιώτης. Ό καταγόμενος άπό τή Ντου-
μπραίνα, Δομβραίνα τής Βοιωτίας μέ μετάθεση τοϋ ρ. Ντρές. Είναι όνομα αρβα
νίτικης φάρας (πβ. Παν. Λαμπρόπουλου, Οί Ντρέδες, Αθήνα 1984). Τους Ντρέδες 
ώς αποστάτες μνημονεύει και ó Μακρυγιάννης (σ. 159). Τό Ντρέ, όπως και τό 
Άντρίκο είναι μορφές πού πήρε τό όνομα Ανδρέας ώς χαϊδευτικό στ' αρβανίτι
κα. Κατά τον Ιδιο τρόπο τό Δημήτρης Κώστας, Χρίστος έγιναν Μητρός, Κώτσος, 
Κίτσος (Μιχαήλ σ. 153). 

ΟΙκονομόπουλος. Άπό τό οικονόμος (νοούμενο ώς εκκλησιαστικό αξίωμα) 
τά Οικονόμος, Οικονόμου και περαιτέρω Οίκονομ-όπουλος. 

Πάγκαλος. Άπό τό αντίστοιχο επίθετο πάγκαλος (πας + καλός = ωραιότα
τος) ήδη άρχαϊα. Στο εορτολόγιο έχουμε τή μνήμη Ιωσήφ τοϋ Πάγκαλου τή Δευ
τέρα τής Μ. Εβδομάδος. Άλλοι (Σταμν.) παράγουν άπό τό ενετικής αρχής Πάγ
κας ή Μπάγκας μέ κατάληξη -αλός. Τον Νικ. Πάγκαλον καί δύο άλλους έστειλαν 
οί Έλληνες στην Πετρούπολη για να διερευνήσουν τις προθέσεις τών Ρώσων, ενώ 
αργότερα (1792) κατέφυγαν μαζί μέ τό Σωτηράκη Λόντο, για να σωθούν, στον 
Άλή Πασά. Διετέλεσε απόστολος τής Φιλικής Εταιρείας καί εΐναι αυτός πού 
εμύησε τον Κολοκοτρώνη στή Ζάκυνθο, 1818 (Κανδ. 155, 207, 443). Πανόπουλος. 
Άπό τό Πάνος (Παναγιώτης) ή Πάνου ή Πανάς (πάνα, πανί) μέ τό καταληκτικό 
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-όπουλος. Πανουτσόπουλος. Πάνος > Παν-οϋσος, Παν-οϋτσος > Πανουτσ-όπου-
λος. Πανταζής. Θεωρείται συντόμευση του ίταλ. Pantasino ή σχηματισμένο από 
την ευχή "πάντα να ζή", για νεογέννητο (Μπούτ.). Πανταζόπουλος. Πληθ. Παντα-
ζαΐοι. 'Από το Πανταζής μέ κατάλ. -όπουλος. Παπαγγελόπουλος. Παπά-Αγγελής 
> Παπαγγελής > Παπαγγελ-όπουλος. Παπαδόπουλος: (παπάς) Παπάς > Παπαδ-άς 
> Παπαδ-όπονλος. Παπαηλιόπουλος. Παπά-Ήλίας > Παπαηλίας > Παπαηλιοϋ > 
Παπαηλι-όπουλος. Παπακωνσταντινόπουλος. Παπα-ΚωνσταντΙνος > Παπακων-
σταντίνου > Παπακωνσταντινόπονλος. Παπαλουκόπουλος. Παπα-Λονκας > Πα-
παλουκάς > Παπαλονκ-όπουλος. Παπαμεντζελόπουλος. Παπα-Μεντζέλος > Παπα-
μεντζέλου > Παπαμεντζελ-όπονλος. Παπανδρεάδης. Παπα-*Ανδρέας > Παπανδρέ
ου > Παπανδρε-άδης. Παπανιάρος. Άπο το Παπάς και Νιάρος (βλ. λ.). Παπανι-
κολόπουλος. Παπα-Νικόλας > Παπανικολάου > Παπανικολ-όπουλος. Παπασπυ-
ρόπουλος. Παπα-Σπύρος > Παπασπύρου > Παπασπυρ-όπουλος. Παπαργύρης. Πα
πα- 'Αργύρης > Παπαργύρης. Το 'Αργύρης < Άργύριος από το άργυρος. Παπα-
σταμόπουλος. Παπά-Στάμος (Σταμάτης) > Παπαστάμου > Παπασταμ-όπουλος. 
Παπασταυρόπουλος. Παπά-Σταϋρος > Παπασταύρου > Παπασταυρ-όπουλος. Πα-
σιόπουλος. "Από το παοιόπουλο (μικρός πασάς ή παιδί του πασά) (τουρκ. pasa, 
έντεϋθεν ή ούράνωση το σ) ή από το αρχικό Πασάς μέ κατάλ. -όπουλος. Πεθένος. 
Κατά το κοινό αίσθημα άπο το πεθαίνω, αυτός πού κάνει τον πεθαμένο ή πού σε 
πεθαίνει. 'Αρχικά παρωνύμιο. Περδίκης. 'Από το πέρδικα, περδίκι (άρχ. πέρδιξ) 
άπο οπού και τα Πέρδικας, Περδικάρης. Πετρόπουλος. Πέτρος > Πέτρου > Πετρ-
όπουλος. Πεφάνης. 'Από το (επιφανής) Έπιφάνιος (και γιορτή Επιφάνια) μέ απο
βολή του αρχικού άτονου ε και τροπή τού πι σέ πε όπως επιτυγχάνω - πετυχαί
νω (εδώ επέδρασε ή αύξηση). Πιλιαφας. 'Από το πιλάφι (τουρκ. pilav) μέ ούρά
νωση τού λ. κατ' άναλογίαν τού Λιάρος, Λιάσκος κ.ά., οπού όμως το λι είναι δι
καιολογημένο. Πιπερόνης*. 'Από τά πιπέρι, ύποκορ. πιπερ-όνι (μικρή πιπεριά). 
Πλαστήρας*. 'Από το πλαστήρι ή πλαστήρα (πλάθω). Το παρωνύμιο άπο ομοιό
τητα ή άλλη σχέση προς τον γνωστό στρατηγό και πολιτικό. Πολίτης. Ό διαμένων 
στην Πόλη ή καταγόμενος από τήν Πόλη, δηλ. τήν Κωνσταντινούπολη. Πουλής. 
'Από τό παυλί (μεσαίων, πουλλίν, λατ. pullus = όρνιθα ή πουλάρι). "Ισως προη
γήθηκε από αυτό το Ποϋλος ή Πουλ-όπουλος. "Εναν Κώστα Πουλή μνημονεύει ô 
Μακρυγιάννης (σ. 35). Πουρνιάρος. 'Από τό πουρνάρι (πρινάρι, άρχ. πρίνος). Ή 
ούράνωση τού ν κατ' άναλογίαν προς τά Νιάρος, Νιανιάρος. Πορετσάνος. Ό κα
ταγόμενος από τό χωριό Πορέτζι 'Ηλείας ή τό Ποροβίτσα Αιγιαλείας (αντί Πο-
ροβιτσάνος). Πρέστος. Πιθ. από τό ίταλ. presto (γρήγορος, έτοιμος), ή τό προε
στός > Προεστός > Προεστ-όπουλος μέ δυσερμήνευτο τον άναβιβασμό τού τόνου. 
Οικογένεια Πρέστου και στή Ζάκυνθο (Ζώης). 

Ράικος. Λέξη σλαβ. καταγωγής. Μέ τό όνομα αυτό (Νικόλαος Ράικα) είναι 
γνωστός Ρώσος φιλέλληνας πού έλαβε μέρος στην Επανάσταση τού 21 και κατέ-
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λαβε ηγετικά αξιώματα και επίσης (Ράικο Παγκάνιν) Γιουγκορλάβος παίκτης 
έλλην. ποδοσφαιρικών ομάδων. Ράικο και χωριό του νομού Ιωαννίνων. Ρέλιας. 
Απίθανη ή παραγωγή από το ρέλι, πληθ. ρέλια (παρυφή υφάσματος, στρίφωμα). 
"Ισως πρόκειται για σύντμηση ονόματος όπως Καρέλης, Σπυρέλης με κατάλ. -ας 
ή για παραφθορά του ίταλ. Aurelio = Αυρήλιος. Ροδόπουλος. Πληθ. Ροδαΐοι. 'Από 
το Ρόδης ή Ρόδας μέ κατάλ. -όπονλος. Το Ρόδης προήλθε (Μπούτ.) από το ρό<5ι, 
ροδιά (άρχ. ροιά), εξ ίσου δυνατό όμως να είναι σμίκρυνση τού Ηρώδης (Ηρώ
δης Κορδής παλαιότερος άρχοντας της περιοχής). Οικογένεια Ρόδη και στή Ζά
κυνθο, Πάτρα, Καλάβρυτα. Ρόζος. Πιθ. άπό το ρόζος, ροζί (αρχ. όζος). Άλλα πι
θανότερη είναι ή προέλευση άπό το λατ. και ίταλ. rosa, άπό οπού τα ροζακί, ρο-
ζέτα, Ροζ-άκης κ.ά. Οικογένεια Ρόζα και στή Ζάκυνθο (Ζώης). Ρόκας. Πιθ. όχι 
άπό τή γνωστή ρόκα (ήλακάτη) ή το χορταρικό ρόκα (ίταλ. ruca), άλλα (Μπούτ.) 
άπό το ιταλικό όνομα Rocco με κατάλ. -ας. Ρότσικας. Τό ιδιωματικό ουσιαστικό 
ρότσικας σημαίνει ραβδί μέ κόμπους, χοντροράβδι, ενώ απαντά και επίθετο ρό-
τσικος μέ τήν έννοια ορθός, όρθιος. Να υπάρχει κάποια σχέση μέ τό ρόζος, ρο
ζιάζω; Ρούγγας. Πιθ. από τό λατιν. και ίταλ. ruga = ρυτίδα, ζαρωματιά. Πβ. (ζά
ρα) Ζάρας. Ρούσσος. 'Αμετάβλητο τό έπίθ. ροϋσσος = ξανθός, κοκκινοτρίχης, πού 
έγινε άπό τό ίταλ. rossa (λατιν. russeus). 

Σακελλαρόπουλος. Σακελλάριος > Σακελλαρίου > Σακελλαρ-όπουλος. Σα-
κελλάριος (λατιν. sacellus = βαλάντιο) είναι εκκλησιαστικό αξίωμα πρεσβυτέρων. 
Σαράμπαλης. 'Από τό τουρκ. sarban = καμηλιέρης ή σύνθετο άπό τό Σάρας, 
Σαρής, τουρκ. sari = ξανθομάλλης, Φλώρ.) και Μπαλης (βλ. λ.). Σαρτζής. 'Από τό 
τουρκ. çarçi = αγορά ή υποχωρητικά άπό τό Σαρτζέντης (ένετ. sargente = λοχίας). 
Σγούρδας. 'Από τό σγοϋρδος πού στή Κεφαλονιά σημαίνει χοντρός σβέρκος 
(Τριανταφ.). Σελλιανίτης. Ό προερχόμενος άπό τή Σελλιάνα, γειτονικό χωριό. Σε
ρέτης. 'Από τό εξελληνισμένο σερέτης (τουρκ. sirret) = δύστροπος, τζαναμπέτης 
(Άνδρ.). Σιάπ(ι)κας. 'Από τό ρουμαν. sapka = κασκέτο (Τριανταφ.) μέ ανάπτυξη 
ενός i μεταξύ τών δύο συμφώνων. Σιαπκαρας. Άπό τό Σιάπ*ι)κας μέ κατάλ. -
αράς ή (Φλώρ.) απευθείας άπό τό ρουμαν. sapkac = κατασκευαστής κασκέτων. 
Σιαφάκας. "Από τό άραβ. chafaka = ευσπλαχνία (Φλώρ.) ή (Σταμν.) άπό τό Χρυ
σαφής > Σάφης μέ κατάλ. -άκος, πβ. Καλπάκας, Μουστάκας. Σαφάκας, οπλαρχη
γός, μνημονεύεται άπό τον Μακρυγιάννη (σ. 85). Σιετής. Πιθ. άπό τό τουρκ. çetto 
= άστατος, ευμετάβλητος μέ κατάλ. -ης (όπως Κουρής, Μπαλής) ή ίταλ. seta = με
τάξι μέ ούράνωση τού σ. Σιοκορέλος. 'Από τό επόμενο Σιοκορης μέ κατάλ. -έλος 
(ίταλ. -ello). Σιοκορής. 'Από τό λατινογενές σόκορο (ακραίο τμήμα άπό τα στρα
βόξυλα τοϋ καραβιού, άκροσάνιδο, μέ κατάλ. -ης. Και εδώ ούράνωση τού σ. 
Σιώκος. Πιθ. άπό τό άλβ. sciocco = βλάκας ή τό άλβ. sok, σλαβ. soco = γεράκι. 
Κατ' άλλη εκδοχή (Τριανταφ.) τό Σώκος προήλθε άπό τό 'Αθανάσιος > Θανάσης 
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> Θανασ-άκος > Σάκος παίρνοντας την ίταλ. ή ρουμαν. καταγωγής κατάλ. -όκος. 
Σιώρης. Πιθ. άπο το ένετ. Signor > Sior απευθείας ή κατά σύντμηση των Σιορμα-
νόλης, Σιορπάνος ή άλλου ομοίου. Σκέρος. Πιθ. άπο το ίταλ. schierra (λόχος, όμι
λος). Σκίπης. Άπο το άλβαν. skip = αετός (Φλώρ.) ή μέ σύντμηση άπο το Σκιπε-
τάρ(ης), ονομασία των 'Αλβανών. Σκουλαρίκης. Άπο το σκουλαρίκι (το σχολα-
ρικόν ένώτιον πού φορούσαν οι φρουροί των ανακτόρων, οί σχολάριοι: Άνδρ.). 
Σπανόπουλος. Πληθ. Σπανιάνοι. Άπό το επιθ. σπανός το όνομα Σπανός και πε
ραιτέρω Σπανό-πουλος. Σπανορρήγας. Άπό τό ó σπανός Ρήγας ή Σπανός + Ρή
γας. Σπηλιόπουλος. Σπήλιος μέ κατάλ. -όπουλος. Τό Σπήλιος άπό τό σπήλιο (σπή-
λαιον). Σπυρόπουλος. Σπυρίδων > Σπύρος > Σπύρου > Σπυρ-όπουλος. Τό χρι
στιανικό όνομα Σπυρίδων άπό τό σπυρίς = κοφίνι, ψαροκόφινο. Όμως Spiro 
είναι καί ή εξέλιξη τού Σπυρίδων στα αρβανίτικα. Σταθακόπουλος: Ευστάθιος > 
Στάθης > Σταθ-άκης > Σταθακ-όπουλος. Σταθιάδης: Ευστάθιος > Στάθης > Σταθ-
ιάδης ή άμεσα άπό τό Εύσταθιάδης μέ φωνητική προσαρμογή. Σταματόπουλος: 
Σταμάτιος > Σταματίου > Σταματ-όπουλος. Τό Σταμάτιος > Σταμάτης άπό τό 
σταματώ και αυτό άπό τό μεσαίων, στάμα, παράγωγο τού ϊσταμαι. Στάνιαρης*. 
"Ισως άπό τό στάνη (σλαβ. stari) = ποιμενοστάσιο, όπως Ντάβαρης, Φούρναρης, ή 
τό στανιό = καταναγκασμός (Άνδρ.). Σ(υ)καρας. Άπό τό σύκο (άρχ. σϋκον) μέ 
κατάλ. -αράς καί αποβολή ή διατήρηση τού άτονου i. 

Ταβουλάρης. Άπό τό ταβούλι (νταούλι, τουρκ. davul) μέ κατάλ. -άρης (λατ. 
-arius). Ταμποϋκος. Άπό τό ισπανικής καταγωγής ταμπούκι = μεσόστεγον, ύπό-
στεγος χώρος στο κατάστρωμα πλοίου. Ταρνάρης. Πληθ. Ταρναραΐοι. Άπό τό πιθ. 
ήχοποίητο ταρναρίζω = κουνώ, ταλαντεύω τό μωρό στην αγκαλιά μου ή τρεμου-
λιάζω τή φωνή στο ψάλσιμο. Καί στο Λεξικό Σταματάκου της Νέας Ελληνικής 
διαβάζουμε: ταρναριστός = σειστός καί λυγιστός, ταλαντευόμενος. Τερέζης. Άπό 
τό Τερέζα (ίταλ. Tereza, ή Θηρεσία) ώς γυναικωνύμιο. Οικογένεια Τερέζη καί στή 
Ζάκυνθο (Ζώης). Τερζής. Τό προσηγορικό τερζής, άπό όπου προήλθε, σημαίνει 
ράφτης (τουρκ. terzi). Τζανέτος. Άπό τό Τζανής (Ιωάννης, ίταλ. Gianni) μέ τήν 
υποκοριστική κατάλ. -έτος (ίταλ. -etto). Τζίβας*. Άπό τό τζίβα, (αγγλ. ίσπ. ceiba) 
χόρτο για παραγέμισμα στρωμάτων, άγριότριχα, μουστάκι. Τόλιας. Άπό τό Τόλης, 
χαϊδευτικό τού 'Αποστόλης (Μπούτ.). Σέ Tolj εξελίχθηκε τό Αποστόλης καί στους 
Αλβανόφωνους. Ή φάρα τών Τολιαίων (Τόλιας σ. 35) ήρθε στην περιοχή, προε
παναστατικά, άπό τό Σούλι. Τόλιας, χιλίαρχος, αναφέρεται καί στο Μακρυγιάννη 
(σ. 284). Τουρνίκης. Άπό τό Τορνίκιος ή Τορνίκης, όνομα επίσημης Βυζαντινής 
οικογένειας ή, άμεσώτερα, άπό τό χωριό Τόυρνίκι τής Αργολίδος, πβ. Λιδωρίκι > 
Λιδωρίκης. Τριανταφυλλόπουλος: (τριαντάφυλλον) Τριαντάφυλλος > Τριαντάφυλ
λου > Τριανταφυλλ-όπουλος. Τσάμης. Άπό τό άλβαν. carni. Τσάμης είναι ó κά
τοικος τής περιοχής Τσαμουριά. Χρήστος Τσάμης, αγωνιστής, μνημονεύεται άπό 
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τον Μακρυγιάννη (σ. 124). Τσαούσης. Το προσηγορικό τσαούσης άπό το τουρκ. 
çavus = λοχίας. Τσενές. Πιθ. από το αλβαν. ceni = κουσούρι ή (Τομπ.) από το 
τουρκ. cene = σαγόνι. Το -ες όπως στα Γεωργαλές, Μασιές, Μητρογές. Τσίκιλης*. 
"Αγνωστο αν συγγενεύει με το ίδιωματ. τσίκα (καπνοσύριγγα) ή το ίταλ. cicca (κα
πνός για μάσημα). Τα Τσίκιλης, Φίκιλης, Κρίτηρης, όλα παρωνύμια κατοίκων του 
χωριού Πύργος, είναι τα μόνα εις -ης προπαροξύτονα της περιοχής. Τσιόγκας*. 
'Από τό αλβαν. και ρουμαν. Jon δηλ. Γιάννης (Σταμν.). "Αλλοι το Τσόκας παρά
γουν (Τριανταφ.) από το τουρκ. çok = πολύ. Τσόγκος, καπετάνιος, μνημονεύεται 
άπό τό Μακρυγιάννη (σ. 317). Τσίπας. Πιθ. άπό τό ήδη μεσαίων, τσίπα = πέπλος, 
τσεμπέρι. Αλλά υπάρχει και τό άλβαν. çipë = τσίπα, πέτσα και περαιτέρω ντρο
πή. Οικογένεια Τσίπον, Τσίπα (οχι Τσίπα) και στη Ζάκυνθο (Ζώης). Τσοκανας. 
'Από το τσοκάνι (σλαβ. tsukan), κουδούνι των βοσκημάτων. Επομένως ó κατα
σκευαστής ή έμπορος κουδουνιών. Τσουλουχόπουλος. Πιθ. αντί Τσουλουφόπου-
λος. 'Από το τσονλούφι (τουρκ. zülüf, αρχ. τολύπη). Τσονλούφας, επώνυμο σε 
άλλη περιοχή της Κορινθίας. Τσουτσάνης. Τσοϋτσος με κατάλ. -άνης (ίταλ. -ano). 
Τό Τσοϋτσος συνάπτουν (Σταμν.) μέ τό ίταλ. όνομα Ciucci ή τό ιδιωματικό 
τσοϋτσος, τσάτσος (= μικρός, τόσος δα) αναγόμενο στο τουρκ. elice, πβ. και τσου-
τσέκι = τιποτένιος άνθρωπος. 

Φατοϋρος. Από τό ίταλ. fattore = εργάτης, δημιουργός, fattura = εργασία, κα
τασκευή. Φειδάκης. Από τό φείδι (όρθότ. φίδι), φειδ-άκι (αρχ. όφις > όφίδ-ιον) ή 
τό Φειδάς μέ κατάλ. -άκης. Τό φειδάς σημαίνει "έχιολέκτης" (Παπαζαφ.): "ούτοι 
επιδεικνύοντες τους δφεις πωλούσι τό φειδόχορτον". Φίκιλης*. Πιθ. άπό τό ίταλ. 
fica = αιδοίο γυναικός (και ασελγής έκφραση μέ αντίστοιχη χειρονομία: φίκι-φί-
κι!). Τό καταληκτικό μέρος πιθανολογεί, όπως και τό Τσίκιλης προέλευση άπό νε
ολατινική γλώσσα. Στο Μακρυγιάννη (σ. 77) βρίσκουμε τή χλευαστική έκφραση 
«τζίτζιλε - φίτζιλε" ως παρατσούκλι τού Ανδρέα Μεταξά. Φίλης. 'Από τό φίλος 
ή πιθανότερα τό ίταλ. figlio = γιος ή τέλος άπό σύντμηση τού Φίλιππος μέ κατάλ. 
-ης. Φιλιππάκης. Ώς υποκοριστικό τού Φίλιππος, Φίλιππας. Φιλιππόπουλος: Φί
λιππος > Φιλίππου, > Φιλιππ-όπουλος. Φλέβας. Πιθ. άπό τό φλέβα (αρχ. φλέψ), 
πού μπορεί να είναι τού σώματος, τού μαρμάρου ή τού νερού, ή από κάποια συ
σχέτιση μέ τό Φλεβάρης. Φουντάτος. Από τό φούντα, φουντ-άτος όπως μουστα-
κάτος, φεσάτος. Τό φούντα = θύσανος άπό τό λατιν. funda (Άνδρ.), πού όμως ση
μαίνει σφεντόνα. Φούτρης. "Ισως άπό τό ίταλ. furto (κλοπή) μέ αναγραμματισμό 
ρτ: τρ. Άγνωστο αν παρήγαγε τό φουτρ-ίδης (όνομα γνωστού πανεπιστημιακού) 
ή σχηματίσθηκε υποχωρητικά άπό αυτό. Φραντζής. Όνομα γνωστής Βυζαντινής 
οικογένειας. Ή λέξη άπό τό ίταλ. Francesco (Τριανταφ.) ή Francese (Μπούτ.). 
Φωκάς. Όνομα ένδοξης Βυζαντινής οικογένειας. Άδηλο αν υπόκειται εις αυτό τό 
φώκη (φώκια) ή τό Φώκαια, Φωκαεύς, Φωκιανός. 
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Χαϊδεμένος. Αυτούσια ή παθητ. μετοχή του χαϊδεύω. Το χάδι, χάιδι, άπό 
οπού το χαϊδεύω, από το άρχ. οχ-άδιον < ήχος (Άνδρ.). Χαμαλέτσος. Άπό το χά
μω (αρχ. χαμαί) και Λέτσιος πού θεωρείται χαϊδευτικό του Αλέξιος, ίταλ. Alessio 
(Τριανταφ.). Χάντης. "Ισως υποχωρητικά άπο το Χαντ-έλης, όνομα γνωστής 
Ηπειρωτικής οικογένειας, έλληνοποίηση του ίταλ. Cantelli. Χαραλάμπης. Το όνο
μα Χαράλαμπος ή Χαραλάμπης ώς βαπτιστικό άπαντα άπο τους πρώτους χρι
στιανικούς χρόνους. Αργότερα λειτουργεί ώς οικογενειακό. Γνωστοί είναι οί άγω-
νισταί Χαραλάμπηδες άπο το γειτονικό τ. δήμο Νωνάκριδος. Προφέρεται και με 
σίγηση του α: Χαρλάμπης. Χαρδαβέλας. Από το χαρδαβέλα, πού εδώ σημαίνει σι
δερένιος δακτύλιος, κρίκος. Γίνεται άπο το ίταλ. porta-vela = ίστιοϋχος, τεντωμέ
νο σκοινί κατά μήκος τής αντένας ιστιοφόρου. 'Αλλού είναι γνωστή ώς βαρδαβέ-
λα. Χάρτινης*. Καμμιά σχέση με το χαρτί, χάρτινος. Σχηματίσθηκε ώς γυναικω-
νύμιο από το θηλυκό βαπτιστικό Χαριτίνη, Χάρτινη (είναι ó άντρας τής Χάρτι
νης). Χαρώνης. Χαρόνια ονομάζονται εδώ (και άλλου) τά μαυρομάτικα φασόλια, 
τα χαροφάσουλα. Δύσκολα μπορεί να βεβαιωθή άν τό Χαρώνης, Χαρόνης προήλθε 
από τό Χάρων, χάρος. Ή κατάλ. -όνι σε υποκοριστικά: πιπερ-όνι, κλεφτρ-όνι. 
ΧΙνος. Άπο τό χήνος, άρσ. του χήνα (άρχ. ô χήν). Όμως τό από άλλου γνωστό 
Χίνης συνδέουν (Τριανταφ.) μέ τό τουρκ. hin, πού σημαίνει παμπόνηρος. Χριστο
δουλάκης. Χριστόδουλος > Χριστοδούλου, Χριστοδουλ-άκης. Χριστόπουλος. Χρί
στος ή Χρίστου μέ κατάλ. -όπονλος. Χρόνης. Συγκεκομμένος τύπος τού Πολύ
χρονης (Μπούτ.). Χρυσηνθάκης. Χρύσανθος ή Χρύσανθου μέ την κατάλ. -άκης. 
Χρυσής. Άπο τό θηλυκό βαπτιστικό Χρυσή ή Χρύσω (άρχ. ούσ. χρυσός, έπίθ. 
χρυσούς), γυναικωνύμιο, πβ. Τερέζης, Χάρτινης. 

Ψαρός. Άπό τό έπίθ. ψαρός ή ψαρής, ô έχων χρώμα ψαριού, λευκός, γκρί
ζος, γκριζομάλλης. Ψυχογυός. Άπό τό ψυχή και γυιος (υιός), ô υιοθετημένος γιος, 
τό ψυχοπαίδι. Ψύλλας. Άπό τό ψύλλος μέ κατάλ. -ας. 
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