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Λ'. Tè όνομα Κολοκοτρώνης. 

Γενικώς πιστεύεται δτι τα όνομα τούτο σημαίνει τον έχοντα μεγάλους καί στρογ
γυλούς ώς κοτρόνια γλουτούς. Τήν έκδοχήν ταύτη ν ύπεστήριξεν καΐ δ περί τα τοιαύτα 
ασχοληθείς καλός δημοσιογράφος μαχαρίτης νΟν Γατόπουλος. Οδτος 2ν τινι των τε
λευταίων φύλλων τοο μετά τήν έκ του Γερμανικού ζυγού άπελευθέρωσιν της Ελλάδος 
έπανεκδοθέντος Εμπρός, ως ημερησίας εφημερίδος έπεκαλέσθη καΐ το γνωστόν 
άνέκδοτον τό όποιον ώς πραγματικότητα έθεώρησεν, δτι είς έκ των προγόνων του με· 
γάλου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, έκπληρών ποτέ σωματικήν ανάγκην έγένετο ύπό τίνων 
αντιληπτός τοιούτους §χων γλουτούς, ώστε χαρακτηριστικώς Κολοκοτρώνης έπωνο 
μάσθη—κατ* αυτόν δέ καΐ πάντες ot απόγονοι αΰτοο. Etc ένίσχυσιν της γνώμης αύτοΟ 
δ μακαρίτης Γατόπουλος έπεκαλέσθη καΐ τό δτι ό Κολοκοτρώνης, αν ενθυμούμαι κα
λώς, Μπιθικούρης ύπό των Αλβανών, κατά μετάφρασιν ώνομάζετο. 

Κατά της άνεπιστημονικής ταύτης ετυμολογίας τοο ονόματος τούτου, απέστειλα 
τότε μακράν διατριβήν είς τήν διεύθυνσιν του Εμπρός* άλλα διακοπείσης της εκδό
σεως μετά μίαν ή δύο ημέρας της εφημερίδος ώς ημερησίας ή διατριβή μου αοτη δέν 
είδε τό φως. 

Τίς ή ορθή ετυμολογία του ονόματος ; 
Παρατηρουμεν δτι πάντα τά σύνθετα επίθετα τα σημαίνοντα ιδιότητα σωματικού 

τίνος οργάνου ζωής τοΟ άνθρωπου ώς β' συνθετικόν έ*χουσι τό δνομα του οργάνου 
τούτου. Οοτω λέγομεν π. χ. ασπρομάλλης, ξανθομάλλης, κοκκινομάλλης—πλακοκέφα-
λος, πλατυκέφαλος, στενοκέφαλος,—μακρυπρόσωπος, μικροπρόσωπος,—μακροχέρης, μι-
κροχέρης, κοντοχέρης, χρυσοχέρης—μακροπόδης, κατωπόδης, κοντοπόδης, κουτσοπόδης. 
Κατά τόν κανόνα τούτον θα ε"πρεπε καΐ δ πρόγονος του Κολοκοτρώνη κωτρωνόκολος 
νά έπωνομασθη. 

Ύπομιμνήσκομεν δτι υπάρχει ανεξάντλητος πληθύς νεοελληνικών ονομάτων συν
θέτων των όποιων τό πρώτον συνθετικόν είναι κολο—π. χ. Κολογεώργης, Κολοδημή-
τρης, Κολοδούκας, Κολοκοτσας, ΚολοσοΟκας, Κολομπότσος, Κολο(ν)τοΟρος κ.π.ά. των 
όποιων πρώτον συνθετικόν εΤναι προφανώς τό Κολής, συγκεκομμένος τύπος τοΟ Νικο
λής δήλα δή του Νικολάου. 

Κατά ταύτα καΐ Ô Κολοκοτρώνης είναι ό Νικολής Κοτρώνης, δ Νικολός Κοτρώ-
νης, δ Νικόλαος Κοτρώνης Ή οικογένεια δήλα δή Κολοκοτρώνης είναι κλάδος τής ct-
κογενείας τινός Κοτρώνη λαβών τό δνομα Ικ τίνος Νικολάου Κοτρώνη δπως π. χ. ή 
οίκογένεια Κολοσουκα 2λαβε τό δνομα Ι κ τίνος Νικολάου ΣοΟκα ή οικογένεια Κολο-
κοτσα Ικ τίνος Νικολάου Κοτσδ ή (Κοτζδ) ή οίκογένεια Κολομπότσου Ικ τίνος Νικο
λάου Μπότσου. Είς ένίσχυσιν τής γνώμης ταύτης ας ύπομνησθή δτι τό δνομα Κοτρώ» 
νης έ"χουσι πολλαί οίκογένειαι έν Ελλάδι. Υπήρξε μάλιστα καΐ καλός φιλόλογος κα
θηγητής τοΟ Διδασκαλείου θεσσαλονίκης, κατόπιν δέ καΐ καλός γενικός επιθεωρητής 
Μ. Ε. Κοτρώνης. Επίσης ας ύπομνησθή δτι παρά τοις άλβανοφώνοις Ιδία, τό δνομα 
Νικόλαος συντομεύεται είς Κόλιας έξ οΰ πλείστα δσα κατά τόν αυτόν τρόπον παρά
γονται οικογενειακά επώνυμα. Κολιαλέξης, Κολιαβέντης, Κολι(α)γλιάτης, Κολιαξίζης 
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χλπ. καΐ αυτό τό ονομα Κολοκοτρώνης δχι παρά αλβανοφώνων άλλα καΐ παρά άλλων 
κατοίκων της Πελοποννήσου καθαρώς Ελληνοφώνων, Κολιοκοτρώνης προεφέρετο πα· 
λαιότερον. 

Β*. Tè ονομα Πατίαια. 

Περί της ετυμολογίας του ονόματος αξιομνημόνευτοι είναι αϊ γνώμαι των καλών 
Ελλήνων καΐ επιστημόνων 'Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως αρχαιολόγου, Δημ. Γρηγ. Καμ· 
πούρογλου Ιστοριοδίφου των Αθηνών, του μέν ύποστηρίζοντος Ott ή λέξις παρήχθη έκ 
παραφθοράς της λέξεως Παραδείσια, του δέ έκ παραφθοράς της Τουρκοπερσικής λέ
ξεως Πατισάχ γενομένης γνωστής είς τους κατοίκους τής περιοχής κατόπιν Ιστορικού 
γεγονότος συμβάντος έν αύτη. Νομίζομεν δτι ουδέτερα των γνωμών τούτων δύναται 
νά είναι ορθή. Έχομεν άνω καΐ κάτω Πατίσια, ώς έχομε ν άνω καΐ κάτω Λουκίσια, 
άνω καΐ κάτω Μπούτια, άνω καΐ κάτω Λιόσια, άνω καΐ κάτω Φίκτια κ.τ.τ. 'Αρχικώς 
ταύτα ήσαν βέβαια άνω Λουκίση καΐ κάτω Λουκίση, τα επάνω κτήματα καΐ τά κάτω 
κτήματα κ.τ.λ. Λουκίση τινός άνω Λιόση, άνω Μπούτι καΐ κάτω Μπούτι άνω Φίκτι καΐ 
κάτω Φίκτι κ.τ.λ. δηλούντα τά άνω καΐ τά κάτω κτήματα τινός, Λιόση, Μπούτι, Φίκτι 
τινός έξ αυτών. "Ελέχθη είτα κατά ψυχολογικόν λόγον τά Λουκίσια, τά Λιόσια, τά 
Μπούτια καΐ έν συνεχεία τά άνω Λουκίσια τά κάτω Λιόσια κ.λ.π. 

Λοιπόν καΐ έν τη περιοχή τών σημερινών Πατισίων άνω καΐ κάτω θα υπήρξε ποτέ 
Πατίσης τις έκ του οποίου θά ώνομάσθη ό τόπος άνω Πατίση κάτω Πατίση, Πατίσια, 
άνω καΐ κάτω Πατίσια κ.λ.π. 

Ή κατάληξις ίσης, ·ίσιος καί ή συγγενής προς αυτούς ούσης «ούσιος είναι άπό 
αιώνων πολλών έν τη 'Ελληνική γλώσση πατρωνυμική καί υποκοριστική. Οοτως έχομεν 
Χαρίσης καί Χαρίσιος, Παρίσης καί Μπούσιος, Μπούσης, Λουκίσης, Βροντίσης, Γιαννί-
σης, Καμπίσης καί άλλα πλείστα δ' άλλα ονόματα λήγοντα σήμερον είς ούσης Μα· 
ρούσης, Πανούσης, Μουτούσης, Γιαννούσης, Δανούσης, Άμοιρούσης, Χαλκούσης κ.λ.π. 
Συλλαμβάνοντες λέγομεν δτι Πατίσα ώνομάσθη δ χώρος έκ του ονόματος Πατίσης 
τινός μεγαλοκτήμονος ή χωροδεσπότου ή τοπάρχου τινός κ.τ.τ·, δστις ποτέ έζησε καί 
ήκμασεν εκεί. 

"Υπέρ της ερμηνείας ταύτης συνηγορεί καί tò δτι έν 'Αθήναις καί επί Τουρκο
κρατίας καί μετά τήν άπελευθέρωσιν καί μέχρι προ ολίγων ετών υπήρχε οίκογένεια 
Πατούσα, είς τους προκρίτους του τόπου ανήκουσα, πλείστα κτήματα έχουσα Ιδια περί 
τήν σημερινήν πλατείαν Κάνιγγος παρά τήν οποίαν καί οδός Πατούσα έχει όνομασθή. 
Έκ του ονόματος Πατούσας εύκολα θά έσχηματίζετο τό δνομα Πατίσης, Πατίσος δπως 
καί αντιθέτως θά έσχηματίζετο έκ τοο Πατίσης, Πατούσης, Πατούσας. 

Γ'. Το δνομα Βι λ λ αράς. 

Περί της ετυμολογίας του ονόματος τούτου Ô διακεκριμένος καθηγητής κ. Ν. Τω· 
μαδάκης έδημοσίευσε προ ολίγων ετών σπουδαίαν πραγματείαν έν τη "Αθηνάς τώ περιο
δικό της "Επιστημονικής 'Εταιρείας. ΌμολογοΟμεν δμως ήμεΐς τουλάχιστον δέν έπεί-
σθημεν έξ δσων έγραψεν ό κ. καθηγητής, ύιτΟστηρίζων δτι τό δνομα τοΟτο παρήχθη έκ 
toö ονόματος βέλον. Ή σκέψις ημών εϊναι ή έξης. 

Έν τώ ονόματι Βιλλαράς υπάρχει ή πατρωνυμική καί μεγενθυντική κατάληξις 
-ρας, τήν βίζαν αυτής έχουσα είς τήν ρίζαν ·αρ έξ ής τό ρήμα άραρίσκω, καί διά τούτο 
σημαίνουσα τό ανήκον ή τό προσήκον είς τό υπό της όίζης τοο έχοντος αυτήν ονόμα
τος δηλούμενον. Υπάρχει δμως δνομα Βίλλας ; 

α' Έν τη περιφέρεια Φιλιατών της Ηπείρου πατρίδος του ποιητοΟ Βιλλαρα 
υπάρχει χωρίον Βίλλια προφανώς όνομασθέν οΰτω έκ τίνος Βίλλια ή Βίλλη έκεΐ γαιο
κτήμονας επί διαφόρων έκεΐ συνεχόμενων τοποθεσ.ών έχοντος γαίας, τοπάρχου κ.τ.τ., 
καθ" δν τρόπον ώνομάσθησαν Πατίσια έκ τίνος Πατίσι, Λουκίσια έκ τίνος Λουκίση, 
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Λιόσια εκ tivoc Λιόση κ.τ.τ. ΚαΙ σήμερον λέγεται εκεί «πηγαίνω στου Βίλλη», «έρχο
μαι από του Β1λλη> κ.τ.τ 

β' Έν Μεγαρίδι υπάρχει ή γνωστή κωμόπολις Βίλλια, επίσης έκ τίνος ΒΙλλη 
τ) Βίλλια ονομασθεΐσα. 

y' Έν *Αργολίδι καΐ "Αρκαδία οπάρχουσι οικογενειακά ονόματα Μποροβίλλας 
ή ΜποροβΙλλης (δ παλληκαράς Βίλλας) Τζοροβίλλας ή Τζοροβίλλης (ό αγέρωχος Βίλ· 
λης ή Βίλλης) Τζαραβέλλας ή Τζαραβέλλης κ.ο. 

Ταοτα σημαίνουσιν δτι ύπήρχεν έν Ήπείρω καΐ άλλαχοΰ της Ελλάδος όνομα Βίλ-
λης ή ΒΙλλας, Φραγκικής ή Ρωμαϊκής πιθανώτατα προελεύσεως, έξ οδ φυσικώτατα 
ήδύνατο νά προέλθη το δνομα Βιλλαρδς, δπως προήλθον τό Νικηταράς Δοξαράς κ.ά., 
δν τό δνομα Βιλλαρδς έγράφη καΐ Μπιλλιαρδς τοοτο είναι σύμφωνον προς τους κα
νόνας της φωνητικής τής 'Ελληνικής γλώσσης. 

'Επίσης ύπομνηστέον είναι δτι έν Ήπείρω υπάρχει οίκογενειακόν δνομα Βέλλας 
καί Βελλδς. Έν δέ τη γειτονική Δ. Μακεδονία τό δνομα Βέλλιος, έξ ών φυσικώτατα 
ήδύνατο νά προέλθη Βελλαρδς Βελλιαρδς, Μπιλλαρδς Μπιλλιαρδς. Άλλα καί δνομα 
Μπέλλας (Καράμπελλας κ.τ.τ.) καί Μπέλλος οπάρχουσι πολλαχοΟ τής Ελλάδος. ΚαΙ 
έκ τούτων ήδύνατο νά προέλθη τό δνομα Μπιλλιαρδς Μπιλλαρδς κ.τ.τ. Ταύτα σημαί-
νουσιν δτι ουδεμία ανάγκη υπάρχει προσφυγής είς εξεζητημένος ερμηνείας. Ώς ένισχυ-
τικόν άναφέρομεν δτι οίκογενειακόν δνομα Μπίλλης υπάρχει έν Καλύμνω. Τό δνομα δέ 
Κορομπίλλης Ιχουσι πολλαΐ οίκογένειαι έν Άργολίδι, δπου καί οικογένεια Μπιλλιαρδ 
υπάρχει. Τέλος θά πρέπη να υπομνήσωμεν δτι τό δνομα Σπύρος εκφέρεται θωπευτικως 
υπό τον γηγενών κατοίκων τής 'Αττικής καί οπό των 'Ηπειρωτών Πύλιος, (δθεν καί 
Πύλιος Γκούσης πρέπει νά γράφεται). "Αν εις Πύλιον τινά Ήπειρώτην πρέπει νά άχθη 
τό δνομα του ποιητου Μπιλλιαρδ ή Βιλλαρδ δέν δύναμαι νά γνωρίζω. 
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