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ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

"Η Χάλκη, ή Χάλκεια τών αρχαίων, είναι μία νήσος τών Νοτίων Σποράδων ή Δω
δεκανήσων, ευρισκομένη ΒΔ. της Α. άκρας της Ρόδου Μονόλιθος, ής απέχει μόλις περί 
τα 5 μίλια καΐ θεωρείται μετά της'Αλιμνιάς και άλλων μικρότερων νησίδων ως τμήμα 
της νήσου Ρόδου. Ό «δήμος ή δόμος Χαλκητών» ' κατά τήν αρχαιότητα συμπεριελαμ-
βάνετο είς τους δήμους της απέναντι ροδιακής πόλεως Καμίρου, μιας των τριών πόλεων 
της Ρόδου a, αϊτινες μετά τής Κώ, τής Κνίδου καΐ τής 'Αλικαρνασσού άπετέλουν τήν Δω-
ρικην Έξάπολιν. Ή νήσος είναι γνωστή από τον θουκυδίδην, Στράβωνα, θεόφραστον, 
Πλίνιον κ.ά. συγγραφείς. 

Ή Ιστορία τής Χάλκης άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον είναι συνυ· 
φασμένη μέ τήν ίστορίαν τής Ρόδου, τάς τύχας τής οποίας ήκολούθει πάντοτε. Έπί Τουρ
κοκρατίας ήκμασε μετά τών άλλων άγονων νήσων, Σύμης, Καλύμνου, Πάτμου, Κάσου 
καΐ Καστελλορίζου, είς τήν ναυτιλίαν καΐ τήν σπογγαλιείαν καΐ έφθασεν είς μεγάλην 
άκμήν σχετικώς μέ το μέγεθος της αριθμούσα περί τους 4.000 κατοίκους, ένώ σήμερον 
αριθμεί μόνον 600. Ή ευημερία του παρελθόντος καταφαίνεται έκ τών πλουσίων καΐ 
μεγάλων οίκιών, αΐτινες διατηρούνται μέχρι σήμερον, αί περισσότεροι εγκαταλελειμμέ
νοι, δοθέντος δτι μέ τήν παρακμήν τής νήσου ot κάτοικοι μετενάστευσαν είς Ρόδον, 
'Αθήνας, Πειραιά, Αίγυπτον και Άμερικήν, δπου μετά τών άλλων σπογγαλιέων τής Δω
δεκανήσου ίδρυσαν άκμάζουσαν παροικίαν έν Tarpon Springs. 

Ot ολίγοι κάτοικοί της σήμερον ασχολούνται μέ τήν άλιείαν, γεωργίαν καί κτη-
νοτροφίαν ή ζουν άπό εμβάσματα τών εγκατεστημένων ε"ξω τής νήσου συγγενών των. 
Το ξηρον κλίμα τής νήσου, ή αφθονία τών ίχθύων καί ή φιλοξενία τών κατοίκων προσ
ελκύουν μερικούς παραθεριστάς, κυρίως Χαλκίτας το0 εξωτερικού, οΐτινες επισκέπτονται 
τήν νήσον συναντώμενοι μετά τών έκεΐ οίκείων των ή τών έξωθεν ερχομένων. 

Παραμείναντες έπ' ολίγας ημέρας κατά τάς θερινάς διακοπάς το0 1959 εϋρομεν 
τήν εύκαιρίαν να έπιδοθώμεν είς τήν συλλογήν τών τοπωνυμίων τής νήσου, τα όποια καί 
δημοσιεύομεν χάριν τών αναγνωστών του περιοδικού συγγράμματος «Πλάτων». 

TÒ Ονομα Χάλκη ', το όποιον προφέρεται 'καί Χάρκη (ό κάτοικος Χαλκίτης—Χαρ-
κίτης, θηλ. Χαρκίτισσα, λκ—ρκ : χάλκωμα^άρκωμα), !χει σχέσιν μέ τον χαλκόν ή το χαλ-
κόχρουν χρώμα τής γής, δπως συμβαίνει καί μέ τα Χαλκίς, Χαλκιδική Χερσόνησος καί τα 
σχετικά νεοελληνικά τοπωνύμια : το ΧαρκΙ(ν), το Χαρτσί(ν), τά Χαρμόσπηλια (Ρόδος), 6 
Χαρκόλακκος, ό Χαρκός, δ Χαρτσος (Χίος) * Κ. ά. 

1 Πρβλ. Hiller von Gaertringen, α) Ι, G. XII, ß) τοο αυτού : rhod. dem. 
8 Γράφεται Κάμειρος καί Κάμιρος, πρβ. Όμηρ. Β 655 «οι Ρόδον αμφενεμοντο δια τρίχα 

κοσμηθέντες Λίνδον, Ίηλυσόν τε καί αργινόεντα Κάμειρον». 
1 Χαλκούς— χαλκη—Χάλκη" πρβ. θ-ερμος—ή)θέρμη, φαιδρός— α)Φαίδρα. 
* Παπαχρ. Τόπων. Ρόδ. σ. 127. 
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Τα λοιπά τοπωνύμια, τα όποια ώς επί το πλείστον ομοιάζουν μέ τα της Ρόδου* 
τα χωρίζομεν είς τάς κάτωθι ομάδας : 

Α'. Αίγαιακά 

Άντράμαααος, ή* γεωργική καΐ ποιμενική περιφέρεια μέ διάφορα ερείπια. Το όνομα 
μας ενθυμίζει τα προελληνικά τοπωνύμια είς —σος,—σσος,—ττος: 'Αλικαρνασσός, Ίλιοός*· 
Κηφισός, Κνωσός, Λυκαβηττός, 'Υμηττός καΐ τα ροδιακά 'Ιαλυσός, Άγκίνασοος, Βράσος—Πρά· 
σος, κέντρον τοΟ «δήμου*-Z?ea<ftW» *. 

Κυμ,ισάλα, ή* άρχ. Κυμίααλα ·, τό κέντρον του «δήμου Κυμισαλέων» της πόλεως Κα· 
μίρου της Ρόδου, τό όποιον τοποθετείται πλησίον τοϋ σημερινού χωρίου Μονόλιθος, σπου 
έγιναν άνασκαφαΐ καΐ ευρέθησαν πολλά ερείπια καΐ ευρήματα. Υπάρχουν δμως καί άλλα 
ομώνυμα τοπωνύμια είς τα χωρία Άπολακκιά, Βάτι, Μεσαναγρός καί Κατταβιά, τα 
όποια φαίνεται δτι ήσαν Ιερά ή τόποι του κοινού της Κυμισάλας, τό αυτό δέ συμβαίνει 
καί μέ τό τοπωνύμιον της Χάλκης, καθ' οσον αυτή είναι δήμος της Καμίρου. Καί σήμε
ρον είς Μονόλιθον υπάρχει τό τοπωνύμιον Σκια(δ)ενή, κληθέν οϋτω έκ των εκεί κτημάτων 
της μακράν άπεχούσης Παναγίας Σκιαδενής του ορούς Σκιάδι. 

Β'. 'Οχυρωματικά ή τεχνικά έργα 

'Αλυκές, oV έκ των αυτόθι αλυκών, πρβ. ή 'Αλυκή, οι Άλυκες (Ρόδος, θήρα) r . 
Βάράια, ή* τόπος, ένθα θα υπήρχε φρουρά «βεν. vardia, ίτ. guardia)' πρβ. τ α 

αρχαία Σκοπή, Σκοπά, Παρασκόπι (Ρόδος), Σκοπη ('Αρκαδία, Κρήτη), Σκόπη (Κάρπαθος)». 
Σκοπό. (Αμοργός) *. 

Βίγλες, οί' Βιγλί(ν), τό* Βιγλιμιά, ή ' Μεροΐγλι(ν), τό' <ήμεροβίγλιον, μέ τήν αυτήν ώς 
άνω σημασίαν, έκ του μεσαιωνικού βίγλα, λατ. vigilia' πρβ. Εύστ. σχόλ. είς Ίλ. «σκοπήν 
λέγει τήν κοινώς λεγομένην βίγλαν»* Du Gange, Gloss, graec. «βίγλα, vigilia, statio seu? 
locus ubi vigiliae urbanae consistunt», έξ oö καί ó στρατιωτικός βαθμός τών βυζαν
τινών δρονγγάριος βίγλης καί αϊ λ. βιγλάτωρ, βιγλεύω, βιγλίζω. Ώ ς τοπωνύμιον άπαντα: είς 
πλείστα χωρία της Ρόδου, της Κύπρου καί της λοιπής Ελλάδος δ. 

Γουρνιά, τά ' ΰπκρ. τύπος τοΟ γοϋρνα, λατ. urna, γρώνη πέτρα=κοίλη πέτρα της, 
ΑΕΓ, τόποι ένθα ευρέθησαν μικραΐ λάρνακες ώς τάφοι νεκρών ή γουρναι δια πότισμα 
ζώων' πρβ. οί Γούρνες, ή Βοϋρνα, οί Βοΰρνες, οί Ξερόβουρνες, οί Βουρνόλακκοι, τ ά 
Βουρνιά, ό' Όλόρτος Βοϋρνος (Ρόδος), Gurna, Gurnì (της Κάτω Ιταλίας) κ. ά. β. 

Έμπορειός, ό ή πόλις καί ό λιμήν της Χάλκης. Ή παλαιά πόλις ήτο τό σημερινόν 
λεγόμενον Χωρώ(ν) είς τους πρόποδας του μεσαιωνικού φρουρίου. Ή σημερινή ήτο απλώς. 
έμπορεΐον, δηλ. εμπορικός λιμήν, ένθα ύπήρχον καί άποθήκαι, άργότερον δέ, δταν έξέλι-
πον οί κίνδυνοι τών πειρατών, ήρχισαν να κτίζωνται οίκίαι άμφιθεατρικώς καί έγκατε-
στάθησαν έκεΐ ot πλείστοι τών κατοίκων, έγκαταλειφθείσης σύν τώ χρόνω της παλαιάς. 

1 Αϊ τρεΤς πόλεις της Ρόδου απετέλουν διοικητικώς τρία ανεξάρτητα τμήματα, τα ònolot. 
εχωρίζοντο είς δήμους, ή διαίρεσις δέ αύτη διετηρήθ-η καί μετά τήν κτίσιν τής πόλεως Ρόδου** 
κατά τό Ιτος 408 π. Χ., είς τήν οποίαν συνεκεντρώθ-η ή δλη εξουσία τής νήσου. 

* Ή Κυμίσαλα—τ9\ς Κυμισάλας—ή Κυμιοάλα, δ τόνος έκ τής γενικής, βλ. Παπαχρ-
ε.ά. σ. 33. 

» *Ε.α. σ. 90. 
4 "Ε.ά. σ. 59. 
8 "Ε.ά. σ. 8δ. 
6 νΕ.α. σ. 90. 
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ττόλεως, ήτις κατεστράφη και παρέμεινεν ώς άσήμαντον μικρόν χωρίον. Με το δνομα 
Νψπορεώς, ό, υπάρχει τοπωνύμιον και είς Σύμην, το Νψπορεώ(ν) είς Νίσυρον, Ô Νεππο-
,ρεώς είς Κάρπαθον ι , επίσης ό Νιμπορεώς εις θήραν κ. ά. 

Κάατρο(ν), τό' φρούριον, το όποιον σφζεται ακόμη άνωθεν του χωρίου, ένθα 
έκλείοντο οι κάτοικοι της νήσου έν ώρα κινδύνου. Κάατρον υπάρχει και εις τήν απέ
ναντι νησίδα 'Λλιμνιάν, πρβ. τό Κάστρο(ν), τό Καοτρί(ν), τα Καστριά, τά Καστρούλλια, τά 
Κάστρη, κατά τά «όρη, δάση», τό Ρημόκαστρο(ν), XÒ Παλιόκαοτρο(ν), τό Γιόκαατρο(ν) (Ρόδος), 
τό Βιόκαατρο (Αμοργός), τό Λεοντόκαοτρο (Τραπεζους), τό Ποντικόκαατρον (Πελοπόννησος), 
Castro, Policastro (Κάτω Ιταλία) κ. ôc. Ή βυζ. λ. κάατρον, λατ. castrum, τείχος, φρού-
ριον, είναι âv χρήσει και σήμερον ». 

Καταφί(ν), τό' <καταφύ(ν)ι(ο)ν, τό έσωτερικόν μέρος του φρουρίου ή κρύπτη, ένθα 
κατέφευγον έν ώρα κινδύνου. Ή λ. συνηθίσθη πολύ κατά τον τελευταΐον πόλεμον μέ τά 
αντιαεροπορικά καταφύγια. 'Ομώνυμα τοπωνύμια υπάρχουν εις Κάρπαθον, Μακεδονίαν 
Άττικήν, θεσσαλίαν, Ίκαρίαν (προφ. Καταφύδιν) ' κ. ά. 

Κελλιά, τά' Δνοκέλλι(ν) ή Διροκέλλι, τό' ερείπια κελλίων των πλησίων μονών. 
Κέραμος, ό' άπό θραύσματα κεράμων έκ τάφων ή παλαιών κτηρίων ή άπό εργα

στήρια κεραμευτικής, ώς συμβαίνει μέ τά πολλά τοιαύτα τοπωνύμια της Ρόδου : ό Κέ
ραμος, ol Κέραμοι, τό Κεραμί(ν), ό Κεραμώνας, δ Κεραμενός, ή Κεραμενή, δ Κεραμόοννος, το 
Κεραμοτούγγι(ν)=σωλ1\ν κεράμινος. Κέραμος ώνομάζετο καΐ μία πόλις της Καριάς 4. 

Κολόφονας, ό' όνομα νησίδος' καλοφανός, καλαφοννός, κολοφανός, καλαφοννα είς PÓ-
δον σημαίνει τήν μεγάλην πυράν, οπως έκεΐναι αϊτινες άνάπτονται τήν παραμονήν της 
εορτής του 'Αγίου Ιωάννου (24 Ιουνίου) Ιξωθεν τών οικιών, δια τούτο ή εορτή λέγεται 
«"Αης Γιάννης ό Καλαφοννιάιης ή Καλοφανιάρης ή Κολοφανιάρης », μεγεθυντικός τύπος 

Καλόφονας και Κολόφονας. Φαίνεται ότι κατά τους παλαιούς χρόνους ήνάπτοντο πυραΐ επί 
της νησίδος ώς συνθήματα προειδοποιήσεως είς τήν Χάλκη ν. Τοιαύτην σημασίαν έχουν 
τά τοπωνύμια της Ρόδου τά Λαμπρά 5, οί Λάμπες, ό Λύχνος, ή Λαφτήρα «τον λαμπτήρα 
—τήν λαφτήρα—ή λαφτήρα), ό Φανός καΐ τό άρχ. Φάναι, σημ. χωρίον Φάνες 8. Φανός θα 
υπήρχε και είς Χάλκην, άπό τον όποιον έμεινε τό τόπων. Φανοκλείοονρο(ν), τ ό = ή κλει
σούρα του ΦανοΟ. 

Κνλίντρι(ν), τό'έλαβε τό όνομα άπό κάποιον κυλινδρικόν βωμόν, έξ εκείνων, οΐτι-
-νες αφθονούν εις τό Μουσείον της Ρόδου. 

Κνψες, οί, Κνψί(ν), τό' κύφη=έξοχική καλύβη σχήματος κυκλικού, κτισμένη μέ 
λίθους άνευ κονιάματος («τραχαλλόχτιστη») καΐ μέ στέγην κοίλην, έκ λίθων επίσης, 
ελλείψει ξυλείας, έπί της όποιας ρίπτουσι χώμα, δια να μή διέρχωνται τά οδατα της 
βροχής. Έκτίζοντο εις τά μακρινά κτήματα, ένθα παρέμενον ot γεωργοί καΐ οί ποιμέ
νες κατά τό διάστημα τών εργασιών των, όπως êv Ρόδω κτίζουν τους λεγόμενους 
«σταύλους» μακράν τών χωρίων' ή λ. έκ του κυ^οί=καμπύλος, κοίλος, στρογγυ
λός, θηλ. κνφή, ούσ. ή κύφη μέ άναβιβασμόν τόνου* πρβ. ή Κούφα (Λακωνία) ' . 

Μνημόρια, τά' μνήμα και μνημόρι(ν)=το μνήμα : τό τόπων, έμεινε άπό τάφους αρ
χαίους" πρβ. τό Μνήμα, τά Μνηιιόρια, τό Μνημοράκι(ν), τά Γνημοράκια 8 (Ρόδος), δπου προ-

1 Νονάρον Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου Β, 416. 
• Παπαχρ. I.A. σ. 86—87. 
• " Ε * , σ. 87. 
4 -Ε α. σ 49, 69, 128, 200. 
6 Du Cange. «λαμπρόν, ignis, fiamma, focus, τόκος δπου δπτουσι λαμπρόν ήτοι 

πδρ, β) ot αναμμένοι δνθ-ρακες «Ιβαλε τήν χείρα αύτοδ είς τήν έστίαν καί έγέμισεν αυτήν λαμ
πρά καί έθ-υμίασεν (βίος Άγ. Συμεών)». 

8 Παπαχρ. Ι.ά σ. 88. 
Τ <Πλάτων> 10(1958) 244. 
• ΙΤκηαχρ. I.A. σ. 92. 
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φέρουν μνημόρι καί γνημόρι, μνημονεύγω καί γνημονεύγω, ως καί άλλαχοΟ τής "Ελλάδος. 

Μύλοι, οί* άπό ερείπια παλαιών ανεμόμυλων" πρβ. ό Μύλος, 6 Παλιόμνλος, ό Χα· 

λατόμνλος, τα Μνλάρια, ή Αριμνλιά, τα Μνλοπέδια (Ρόδος) *. 

Πύρgoς, δ" άπο μεσαΐωνίκον πύργον" πρβ. ό Πύργος, 6 Πύργιος, 6 Παλιόπνργιος, το 

Πυργί, το Περγί, το Πνργιάλλι(ν), τα Πvρgάδιa, τα Πνργολίδια (Ρόδος)" πύργοι λέγονται καΐ 

αί έξοχικαί οίκίαι ή επαύλεις, αί όποΐαι εις παλαιοτέρους χρόνους ήσαν είδος πύργων 

μέ πολεμίστρας ". 
Χάναζος, ή" τοποθεσία μέ χωράφια καΐ ολίγα δένδρα. 

Χωριό(ν), τό ' ή παλαιά πρωτεύουσα της Χάλκης είς τους πρόποδας του φρουρίου, 

ή οποία έγκατελείφθη μετά τήν κτίσιν της νέας πόλεως καί κατεστράφη. Σήμερον δια

μένουν όλίγαι οίκογένειαι. Ό κάτοικος λέγεται Χωριανός καί ό ναός τιμάται έπ' ονόματι 

της Παναγίας της Χωριανής. 

Γ". Γεωργικά ή ποιμενικά 

'Αγρός, ο' περιφέρεια κτημάτων περιωρισμένων μέ τοίχους, περιλαμβάνουσα αγρούς 
καλλιεργησίμους καί ολίγα δένδρα. 'Αγρός καί άγρίδων έσήμαινε κατά τήν βυζ. έποχήν 
κτήμα έξωραϊσμένον μέ οικίας καί δένδρα, δπου διέμενον οί καλλιεργηταί' «αγρός γάρ 
έστι πάς κεκαλλωπισμένος χώρος», « . . . μετέστησαν εκεί καί τάς οίκήσεις αυτών καί 
τον τόπον βελτιωσάμενοι είς άγρίδιον τούτο μεταπεποιήκασιν» 8 . Σχετικά τοπωνύμια : 
Αγρός, Άναγρός, Καταγρός, Μεοαναγρός, ό 'Αγρόχηππας, ή Άγροπύλια (<τά άγροπύλαΐα) * 
είς Ρόδον, Άναγρός, Καταγρος (Κάρπαθος) 6, Μεοαναγρος (Λέσβος) β, 'Αγρός, Άγρίν, Μονά~ 
γριν (Κύπρος) \ Μεσαγρος (Αίγινα) β, Μονάγριν (Κώς) β Κ. ά. 

Βοχκόλια, ή' ή μάνδρα τών βοών* βουκολιά>/?οκχο7βα μέ διπλασιασμόν του κ καί 

τροπήν του ου είς ο, δπως βούτυρον}βότνρος ' είς Ρόδον προφέρουν : φουκόλος)}βούκκονλ-

λος—βονκκονλλιά. Της αυτής σημασίας είναι τα τοπωνύμια : 

Γόμαντρο(ν), τό" βο(δ)όμαντρο>βόμαντρο, μέ κώφωσιν του δ καί σύμπτυξιν ο + ο = ο > 
γόμαντρο, μέ έναλλαγήν του β εις γ. Μάντρες, οί" άπό τάς μάνδρας αιγοπροβάτων πρβ. 
ή Βονκκονλιά, οί Μάντρες, το Μαντρικο(ν) κλπ. (Ρόδος) 1 0 . 

Βονες, οΓ /?ονα=κτιστή αποθήκη, είδος πηγαδιού, εντός της οποίας τοποθετούν τα 
σιτηρά μετά τό άλώνισμα καί τα αφήνουν μέχρι Σεπτεμβρίου εκτεθειμένα είς τήν δρό-
σον, δπειτα δέ τα μεταφέρουν εις τάς άποθήΚας καί τοιουτοτρόπως δέν τά προσβάλλει 
τό σκωλήκι τών σιτηρών. Εις τήν Ρόδον βούα λέγεται καί ό αργαλειός, επειδή ήτο τοπο-

1 "Ε.ά. σ. 92-93. 
* "Ε.ά. σ. 88. 
8 W. Asburmr Jouiraal of Hellenic Studies XXXV 76 (χειρόγραφον Μαρκιανης Βι

βλιοθήκης Βενετίας gr. f. ant. 173). 
4 Παιταχρ. £.ά. σ 96—97. 
* Μανωλ, Καρπ. 151. 
8 Τάξη. Αέοβ. 102. 
Τ «Αθηνά», IH' 371. 
« Αεξ. Άρχ. Β 32. 
9 Ζαράφτη, Κώΐα 74. 
" Παπαχρ §.*. σ. 111—112, 

3 
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» θετημένος εντός λάκκου' yua)youa)ßova καΐ βοΰβα ή γούβα=λάκκος' πρβ. οί Βονες, of 
Βονες (Ρόδος) Κ 

Καλί(ν), το' (καλύ(β)ι=μικρος σταυλος, εντός του οποίου κλειούν οί ποιμένες τα 
μικρά άρνία, ερίφια ή το μεταχειρίζονται ώς τυροκομεΐον* πρβ. ot Καλύβες, δ Κάλνβας,. 
τα Καλύβια, τα Καλυβάκια, δ Κάλνος μετά της αυτής ώς άνω σημασίας (Ρόδος) ·. 

Κάτω Γή, ή* Γή συνήθως λέγεται μία Κκτασις κτημάτων, έδαφος, το όποιον άναλό* 
γως της ευφορίας του χαρακτηρίζεται ώς καλή ϋ7=εϋφορος, Μαύρη Γή άπό το μαυρον 
παχύ χώμα, Πάνω Γή, Κάτω Γή, 

Κάψαλα, τά' κάψαλο=καμένον δάσος «καύσυλον), τήν αυτήν σημασίαν Μχει και τό» 
τόπων. Καψοπλαγιά ( = ή καμένη πλαγιά),πρβ. καί τά Ροδιακά: τό Κάψαλο(ν),τά Κάψαλα, 
ή Καψάλα, ή Καψαλούρα μγθ., ή Καμένη Πεζούλα, ή Καμένη · . 

Κλιΰαριά, ή=τόπος παραγωγής κριθής {(κριθάρι)κλιΜρι με άνομοίωσιν) ή κατά-

ληξις —là εΐναί περιεκτική* πρβ. τά ροδιακά : ή Καμίνια, ή Κεχριά, ή Γνπαδιά, ή Λαχα-

νια * Κ. ÔC. 

Κρααοκέλλι(ν), τό' (κρασί-f κελλΙ)=άποθήκη κρασιών, περιφέρεια ένθα έκαλλιεργεΐτο· 
ή άμπελος. 

Αηνόχτισμα, τό" ληνός ή πατητήρι λέγεται έν Χάλκη καί Ρόδω τό μέρος ένθα πα
τούν τάς σταφυλάς. 

Μελιααονργειό(ν), τό' παραλλήλως προς τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν οί κάτοι

κοι τής Χάλκης ασχολούνται καί μέ τήν μελισσουργίαν, τό δέ μέλι της νήσου φημίζεταΐ-

διά τήν Ιξαιρετικήν ποιότητα του. 
Πρόπολη, ή* Πρόπολη ή μπρόπολη λέγεται είς Χώλκην καί Ρόδον τό επίχρισμα, μt 

το όποιον αί μέλισσαι κλείουν τάς ρωγμάς τής κυψέλης, δια να προφυλάσσωνται άπό» 
διάφορα ζωΰφια. 

Χέρσα, τά' (ένν. κτήματα, χωράφια), περιφέρεια μέ ακαλλιέργητα κτήματα. 

Δ'. Λαογραφικά 

Τά τόπων, ταύτα συνδέονται μέ μίαν παράδοσιν πλασθεΐσαν ύπό του λαοΟ δια 
διαφόρους λόγους. 

Τ Ασκητή ή Τρύπα' σπήλαιον οπού κατά τήν παράδοσιν διέμενεν εΐς ασκητής. 
Γαροπνίχτης, ό' (γα(δ)αροπνίχτης' όνομα αποτόμου κρημνοΟ καταλήγοντος προς 

τήν θάλασσαν, άπό τον όποιον πιστεύεται δτι πίπτουν τά ζώα, κυρίως οί όνοι, καί πνί
γονται. Είναι ονόματα σκωπτικά, τά όποια δίδει ό λαός καί τά συνδέει μέ μίαν παρά
δοσιν. Τήν αυτήν σημασίαν έχει τό τόπων. Σκυλλόγκρεμμο(ν), τό, άπό τό όποιον τάχα 
πίπτουν οί σκυλλοι (μάλλον είναι τό Σκιλλόγκρεμμον άπό τάς έν αφθονία φυομένας 
σκίλλας)' πρβ. τά τόπων. : δ Κωλοβρέχτης, ό Σκνλλοπνίχτης (χείμαρροι), ή Σκυλλοπνιονσα 
(τάφρος), ή Σκνλλοκρεμμάστρα (κρημνός), ονόματα σκωπτικά (Ρόδος), και τά ονόματα : 
ακνλλόβηχας ή γαϊδονρόβηχας (άσχημος βήχας), τό δμηρ. «βονβρωστις*. 

'Ελληνικός, ό, (ένν. βουνός ή τοίχος). 'Ελληνικά λέγουν είς Χάλκην τά αρχαία κτή
ρια, τά εθνικά ειδωλολατρικά, μέ τήν βυζαντινήν σημασίαν τοο"Ελλην=&θνικός. Καί εί*»· 
Ρόδον υπάρχουν τά τοπωνύμια : τά 'Ελληνικά, τό Λλενικό(ν), ό Έλληνότοιχος, ό 'Ελληνικός^ 
Ó Έλληνικόουνος' πρβ. τό 'Ελληνικό 'Αττικής 6 . 

1 "Ε.ά. σ. 105. 
2 "Ε ά. σ. 111. 
8 "Ε.ά. σ. 106. 
* "Ε.ά. σ. 163—164. 
6 Έ.ά. σ. 81. 
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Κόλαση, ή" Ονομα βραχώδους ßouvcö, το όποιον ένεκα του δύσβατου και απόκρη
μνου της θέσεως παρομοιάζεται με κόλασιν (πρβ. Άχέρων και είσοδος εις τόν "Αδην). 

Σαρακήνικο(ν), τό' όνομα λιμένος ού μακράν του φρουρίου, από τον όποιον φαίνε
ται öu άπεβιβάζοντο οί Σαρακηνοί πειραταΙ δια λεηλασίαν της πόλεως. 

Τοϋρκος, ό" όνομα θέσεως, έκ της όποιας κατά τήν παράδοσιν έκρημνίσθη και έφο-
νεύθη εις Τούρκος, διότι έθεωρήθη επικίνδυνος είς τόν τόπον. 

Ε' Γεωγραφικοί οροί 

Τό τμήμα τοΟτο περιλαμβάνει τοπωνύμια, τών όποιων τό ονομα οφείλεται είς πο
ταμούς, λίμνας, βουνά, κρημνούς κλπ. 

*Λγρο&άλασσα, ή' (άγριοθάλασσα, οπως άγριοελαία^ροΛία (Ρόδος), τόπων, παρά 
τό όποιον ή θάλασσα είναι τρικυμιώδης. 

Άλιμνιά, ή" όνομα της μεγαλυτέρας νησίδος προ της Χάλκης, ήτις έχει φρούριον 
Ίπποτικόν, πράγμα τό όποιον δεικνύει ότι ήτο κατωκημένη κατά τόν μεσαίωνα' σήμερον 
είναι έγκατεστημέναι όλίγαι οίκογένειαι γεωργών και ποιμένων' <τά λιμνιάΧΑλιμνιά) 
ή (νήσος) Ά λιμνιά, πρβ. τα Λάδαρμα>';ίλάίρμα (Ρόδος). 

Άμαλή, ή· <ή ομαλή (ένν γη, θέσις), με άφομοίωσιν, πρβ. άρμοστός>άομοσΓΟ£ 
(=μνηστήρ). 

"Αμμος, ή ' τόπος αμμώδης, πρβ. τα ροδιακά: Ó "Αμμος, οί "Αμμοι, οί Άμμοϋδες, 

OÌ Άμμονες, ή Άμμούα, ή 'Άμμουγά, τ ' 'Αμμουδιά, οί 'Αμμουδιές, τ ' 'Αμμονϊ(ν), ό ' Αμμώνας, 

OÎ Άμμωπες, ή Άμμωτή, ή 'Αμμονερή, ό Άμμότραχος (άμμος+τάφρος), Ó Άμμόγκρεμμος, Ò 

Παχύναμμος (στον Παχύν άμμον>ό Παχύναμμος) ι . 
Άναοιά, ή' <άνα(β)ασιά>ά»-ασ/ά (μέ κώφωσιν του β καί σύμπτυξιν)=μέρος άνηφορι-

κόν, άνάβασις 
Άρμισιες, οί' άρμίδι=τιοκνώς πεπλεγμένον λεπτόν σχοινίον τών πλοίων, άρχ. όρ-

μιά>άρμιά>άρμίδι(ο)ν)αρ^ί'(5ί=σχοινίον πεπλεγμένον έξ ίππείων τριχών, είς ο προσδένον
ται άγκιστρα καί μολύβδινα βαρίδια, άραι&ιά, τό άλιευτικόν όργανον τό ούτω συντεθει-
μένον, οί άρμιθιές)οί άρμιοιές, όπως κολοκύθια)κολοκύσια. 

νΑσπα, ή, Άσπί(ν), τό' της Ζαχαρονλλας τ' 'Αοπια ασ^α^έλαφρόπετρα, κίσσηρίς. Είς 
Χάλκην αοπαν λέγουν τήν μαλακήν πέτραν χρώματος κοκκίνου, είς Ρόδον τα μαλακά 
χώματα, τα όποια παρασύρονται ευκόλως ύπό τών βροχών, έξ ών καί τα τόπων, ή 

Α σπα, οί 'Άσπες 3. 

Βαλα, ή" «ίτ. ν3ΐ1β=κοιλάδα), όνομα εϋχρηστον εις τήν κοινήν όμιλίαν καί είς Ρό
δον, έξ οΰ καί τό τοπωνύμιον rò Βαλάκι(ν) 8 . 

Βεντικά, τά, οί γεωργοί καί ποιμένες διαιρούν τήν γήν της Χάλκης εις δύο τμή
ματα, τα μετόχια : τά βεντικά, τό τμήμα τό εύρισκόμενον προς τό μέρος του Βέντον, 
προς Νότον, καί τά Σουφραηκα προς τό μέρος του Σονφράνον, προς Βορράν. Βέντο, ναυ
τικός όρος (ίτ. νεητ.ο=ανεμος). 

Βλνχά, τά' γλυφός ή βλυχος=ύφάλμΌρος, άπό τά ϋδατα υφάλμυρων πηγών της πα
ραλίας, έκ τών οποίων Ιλαβον τό όνομα τά τοπωνύμια Βλνχά καί Γλυφάδα είς Ρόδον 
Άττικήν, "Ανδρον, Άστυπάλαιαν, θήραν, Κρήτην, Κύθνον, Μήλον, Σάμον, Συρον, Τήνον| 
Χίον, Κάρπαθον * κ. ά. 

Βοινός, ό ' συχνόν τοπωνύμιον εις Ρόδον καί Χάλκην όφειλόμενον είς τό προση-

1 "Ε ά. σ. 69, 114, 115, 126, 163, 165, 166. 
» "Ε.ά, σ. 116. 
» "Ε.ά. σ. 220. 
* "Ε ά. σ. li'ò. 
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yopiKÒV βουνος=λόφθς' ô Βοννος τ "Aï Γιαννιού, ή Βουνάρα, μγθ. τύπος, τα Βοννιά, τα 

Βονναράκια, XÒ Βοννάριν, ύΐΐκρ. τύποι, τ' Όξυβ βοννί(ν). Συνθ. Ô Μιαόοννος «μεσόβουνος), 

τα Μιοοούνια «μεσοβούνια), ό ' Αντρόνας «άντρόβουνας=βουνός μέ σπήλαια προς τήν 

παραλίαν), το Περιοτερόνι(ν) «περΐστερό(β)ουνΐ), το Μαρόνι(ν) «μαρό(β)θυνΐ). το Ποντικό-

βούναρο(ν) είς Άλιμνιάν. 'Ανάλογα προς τους ώς άνω τύπους είναι τα ροδιακά : ό Βον 

νός, ό ' Ατόβοννος, δ ' Αξνουνας, δ Δαοόνας «δασόβουνας), ό Μαρόοννας «μαρόβουνας, μάρον 

=εΐδος σαμψυχου), το Μισόοινι(ν), το Μανρόοννι(ν) * κλπ. 
Βρντή, ή* όνομα πηγαδιού, οπού^ποτίζουν τά ζφα" πρβ. 6 Άνεβρντος (θήρα), ή 

Αναβρυτη (Λακωνία), ή Άνεβρντονρα, ol Άναβρνάδες, ή Άναβρντή, το Βρντο (Χίος) *, ή 
Βερβετονρα (Ρόδος). 

Παλλάς, ό ' (αιγιαλός, στους Δυο Παλλούς, το Γιάλι(ν) (αίγιάλιον ύπκρ , το Παλ-

λούϊν τον Τρυπητού <(αΙ)γιαλθ6δΐ (ύπκρ.) εις θέσιν Τρυπητός, τοΟ Φαραόνη το Παλλούϊ(ν). 

Γωνιάς, ό=γωνΐά, καμπή* στον Τράου τογ Γωνιό(ν), στοβ Βαΰϋγ Γωνιον τον Κέραμου> 

άπό τά ονόματα τών διαφόρων τοποθεσιών. 

Καλόν Πηάϊ(ν), τό' <πη(γ)ά(δ)ι, όνομα πολύ συχνόν ώς τοπωνύμιον, πρβ. ή Πη(γ)ή, 

ή Πή, Ol Πηές, τό Πηγάδων), τό Πηάϊ(ν), τα Πηάδια, τά Πηάουλλια «πηγαδούλια), τά Πήαρ-

κια (Ρόδος). Τό έπίθετον «καλός» άπαντα είς διάφορα τόπων. : τό Καλόν Όρος, τό Καλόν 

Νερό(ν), ή Καλή Μυρτιά 9 . 

Κλεισονρες, ol, Κλειοονρια, τά" κλεισώρεια=στενή διάβασις βουνών, όνομα τόσον 

γνωστόν εις δλην τήν Ελλάδα άπό τήν μεσαιωνικήν καί νεωτέραν ίστορίαν μας" τά 

Στενά της Κλεισούρας (Μακεδον(α), Κλεισούρα της 'Αλβανίας, γνωστή άπό τό Επος του 

1940 κ.α. 
Κοίλα, τά* κτήματα εντός εδάφους, τό όποιον σχηματίζει κοίλωμα, μικράν κοιλάδα" 

πρβ. ή Kodà (Ρόδος) *. 
Κάχκινα, τά (âvv. χώματα)' κτήματα μέ χώμα κόκκινον, τά όποια λέγονται καί 

κοκκινοχώματα· πρβ. τά Κόκκινα (Ρόδος). 

Κρεμμάρια, τά=μΐκρθί κρημνοί' δ κρημνΟς)ό κρεμμός>τΟ κρεμμάρι ύπκρ.,τό Ρονσον 

Κρεμμάρι(ν), άπό τό χρώμα, russeus)ßot5öiOf καί ροϋσος=ο ροδόχρους' του Καλαμιωτη το 

Κρεμμάρι(ν), άπό τό όνομα του ίδίΟΚτήτου' πρβ. ό Άγκρεμμός, Ol 'Αγκρεμμοί, τ' Άγκρεμ-

μάρια, τ' ,Αγκρεμμονλλια Κ.&. (Ρόδος) 6. 

Κρύον Νερά[ν), τό" έλαβε τό όνομα άπό τό ύδωρ παρακειμένου πηγαδιού, δπως 

άλλα τοπωνύμια λαμβάνουν όνομα άπό τό εΐδος παρακείμενης πηγής : τό Κρύον Νερό(ν), 

τά Ψυχνά Νερά «ψυχρά νερά), τό Βραστον Νερό(ν), τά Χλιά Νερά, τά Πικρά Νερά, τό Σκο-

τωμένον Νερο(ν) (=άνούσΐον), τά Μανρα Νερά, τά Νια Νερά, τό Καλόν Νερό(ν), τό Κακόν 

Νερό(ν), τό Βρωμόνερο(ν), τό Κορακόνερο(ν), τό Γνπαόνερο(ν), τά Δυπαόνερα, τό Τσιλλάνερο(ν) 

(=καθαρτικόν, τά σημερινά Νερά της Καλλιθέας), ή Νεροσταλιά (Ρόδος) 8 . 
Κρωτήρι(ν), τό' <άκρωτήριον, μέ άφαίρεσιν του α, δπως άλήθεια>Α^σείο \ όνομα 

υψώματος βραχώδους παρά τήν πόλιν, τό οποίον προχωρεί προς τήν θάλασσαν. 
Ααγγόνι(ν), τό' ύπκρ. του λα?7<»'ίά=λαγκαδιά, κοιλάς" ή λ. φαίνεται δτι έχει σχέσιν 

1 "Ε.ά. σ. 127—131. 
» Αεξ. Άρχ. Β, 37, Ζολ. Τοπ. Χίοο σ. 82. 
» Παπαχρ. 1.4. σ. 146, 118, 157. 
* "Ε.ά. ο. 50. 
« "Ε.ά. σ. 114. 
8 "Ε ά. σ. 145-146. 
7 Ταοπ. Ί δ . Χάλκης σ. 16. 
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μέ το τοΟ 'Ησυχίου «λαγόνες σχίσμα γης*" τήν λαγόνα>ή λαγγόνα, με έπένθεσιν ν)ή λαγ-
γονιά κατά τα είς — ιά (λ.χ. λαγκαδιά), ύπκρ. το λαγγόνι. Ή λ. είναι πολύ εύχρηστος είς 
Ρόδον, οπού υπάρχουν και τα τόπων. : ή Ααγγονιά, τα Αα,γγόνια, το Μακρνλ Λαγγόνι(ν), 
το Κακοί Ααγγόνι(ν), το Κακολάγγονο(ν), το Κεππαριασολάγγονο(ν), τ' Άξωκηππολάγγονο(ν) 
{έξω-χ-Κηπολάγγονο), τα Μιαολάγγονα, τα Ααγγονάκια, ή Λαγγονική, το Ααγγονιάτικο(ν), Ô 
Αάγγονας, ή Λαγγόνα μγθ. Τήν αύΐήν σημασίαν Μχεί : ή λαγκά(δ)α, ή λαγκά Ή λ. εΙναι 

γνωστή άπα τον Du Can gè : ζλαγγάς, λαγγάδι, vallis, φάραγξ, νάπη. "Αγκεα κοίλους τό
πους, λαγκάδια, φαράγγια». Φαίνεται δτι γίνεται άπό συμφυρμόν λαγών-{-λάκκος—λάγ-
κος}λαγκάς κατά το κοιλάς, ύπκρ. λαγκάδι(ο)Ί », γνωστά και είς Χίον, Κρήτην κ.ά. 8 . 

Αέσκες, οί" λέσχα}λεσκα, δωρ. τύπος του λέσχη=άνοιγμα εντός βράχων' πρβ. 
Ήσύχ. €τούς άλεεινους τόπους λέσχας καλουσιν»' τά Μισολέχια «μέσα λέσχη—μεσολέ-
σχιον). Ή λ. είναι εύχρηστος καΐ έν Ρόδω έν τη κοινή ομιλία και είς τοπωνύμια. 

Αενρες, οΓ μγθ. του λεύρι—αλεύρι, Ιίδαφος, του οποίου το χώμα είναι λεπτόν ώς 
άλευρον' πρβ. ή 'Αλευριά (Ρόδος) », τά Κό·*.κιν 'Αλέβκα (Κύπρος) *. 

Λιμενάρι(ν), τό ' μικρόν λιμάνι" λιμένας—ύπκρ. λιμενάρι(ο)ν, πρβ. όνάριον, ίππάριον, 
άθρωπάρι, πετεινάρι. 

Αίμνη, ή" μέρος δπου λιμνάζουν τά νερά=χωρίζεται είς Μικρην και Μεγάλην Ai· 
μνην, πρβ. ή Άλιμνιά. 

Μάϊατρο(ν), τό" τό τοπωνύμιον προσβάλλεται άπο ιόν μαΐστρον, ΒΔ. άνεμον, ή 
εΐναι προς τό μέρος του Μ. Πρβ. τά Βέντικα, τά Σονφράνικα. 

Μεσό&ινο(ν), τ ό = ή μέση θΐνα. Σουίδας : « Θΐνα, αίγιαλόν, σωρόν, τον θΐνα». θινος 

είς Κρήτην=σωρός, είς Κάρπαθον άνάΰινος=άκρον κτήματος, τό όποιον δέν δύναται να 
καλλιεργηθη δια του άροτρου καΐ σκάπτεται δια της άξίνης, είς Ρόδο" υπάρχει τό το
πωνύμιον ή Θΐννα. 

Μιαοπέγια, τά' <τά Μεσοπέδια, τό δ-f ι = γ ι δταν άκολουθήται άπό φωνήεν, πρβ. παι· 

οια)παιγιά, πόοια)πόγια. Ή λ. πεδίον, πέδιον είναι γνωστή άπό τα τοπωνύμια : τό Πέδ 

(Σύμη), τό Πέϊ(ν)ζΠέ{ο)ι(ο)ν (Ρόδος), κέντρον του αρχαίου δήμου τών «Πεδιέων». Επίσης 

τά Μνλοπέδια (Ρόδος) δ, τό Πέϊ (Κάρπαθος) 6, τό Πέρα Πεδϊν (Κύπρος) 7 ' πρβ. τό Βατοπέ-

διον, το Κοοανφοπέδιον Μακεδονίας. 
Μόλος, ό=σωρός λίθων. Ή λ. είναι γνωστή άπό τήν ΜΕΓ μέ τους τύπους μώλος. 

μόλος καί μονλος ((λατ. moles) καί είναι πολύ εύχρηστος και είς Ρόδον' «έ'καμεμ μόλους» 
=έ'καμε σωρούς πετρών καί είς τά τοπωνύμια : οί Μόλες, ή Μολιά, ή Μούλα, οΙΆπομον-
λες, ò Άντίμονλος, δπως Ρίον—Άντίρριον, Παξάς—Άντίπαξος, Μήλος—Άντίμηλος, Τή
λος—Άντίτηλος Β. 

Νήσσος, ή· όνομα νησίδος προστατευούσης τον λιμένα της Χάλκης. Ή λ. άπαντα 
είς τά τοπωνύμια ώς όνομα νησίδων, άλλα καί τμημάτων ξηράς έν τω μέσω ποταμών, 
πρβ. ή Νήσσος, ό Νήσσος, κατά τό δ βάτος, ή Πεντάνησαος (Ρόδος), όνομα νησίδος, τά 
Πεντανήσια (Κέρκυρα), τό Νησσί(ν) Κ.ά. 9 . 

1 Παπαχρ £ χ σ 120 
8 Αεξ Άρχ. Β' 28—39. 
8 Παπαχρ. ϊ ά. σ. 115. 
4 Μεν. Τοπ Κύπρ. «Άθηνδό» IH' 35J. 
5 Παπαχρ. ε.ά. α. 56. 
6 Νονάρ Λαογρ Σύμμ. Καρπ. Β 437. 

» «Αθηνά» IH' 315. 
8 Παπαχρ. là σ. 12>, 164. 
8 "Ε.ά. σ 54, 1*3. 
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Ξερόκαμπος, ό' τόπων, της Άλιμνιάς, ξηρός+κάμπος λατ. campus πεδιάς. 
Ξνπέϊ(ν), τό' <τό όξυπέδιον>τό ξυπέ(δ)ι, ράχις λόφου δια τήν λ. πέδιον πρβ. τα 

Μιοοπέγια. 

Πετρούγια, τα" ύπκρ. τύπος του πέτρα' το πετρούδι—τα Πετρούδια>τά Πετρούγια, 

πρβ. τα Μισοπέγια, τα παιγιά. 

Πλακερά, τά' θέσις είς το άκρον της πόλεως. Ή κατάληξις —ερό σημαίνει πλησμο-
νήν* πρβ. τα ροδιακά τόπων. : ή Καψαλερή, τά Πιτερά «πίτυς), το Συχερό(ν) ι. 

Πόνταμος, ό' όνομα δρμου, ό όποιος θα έχρησιμοποιείτο καΐ ώς λιμήν παλαιότε-
ρον, διότι ευρίσκεται πλησιέστερον προς τήν άρχαίαν πόλιν. Δια του αύτου ονόματος 
ονομάζεται καΐ δλη ή περί τον δρμον δενδρόφυτος κοιλάς, είς το άνω μέρος της όποιας 
διέρχεται χείμαρρος, έξ οδ Κλαβε τό δνομα' ποταμός>/7ο'ταμο!Γ, ό άναβιβασμός τόνου ση
μαίνει μεγέθυνσιν>77ό»τα/ίίο? μέ έπένθεσιν ν, (πρβ. μ ο υ τ ρ α ^ ο ΰ ^ α ) , επειδή είναι ό μόνος 
ποταμός, δπως λέγονται ol χείμαρροι εϊς Δωδεκάνησον, έν συγκρίσει μέ τίνα ρυάκια 
της νήσου. 

Πούντα, ή, Πονντί(ν), τό' ΰϊτκρ. (ίτ. ριιιιίΕ=κορυφή, άκρον παραλίας). 

Ρυάκι(ν), τό' (ρυάκιον τό Βα&υρ Ρυάκι(ν), τό Κακόρνακο(ν)=ρυάκ\.ον διερχόμενον 

δι' απότομων βράχων. 
Σκουπέλλι(ν), τό' <σκοπέλι, ύπκρ. του σκόπελος, μέ τροπήν τοΟ ο είς ου, (πρβ. τό 

βόδι>τό βονϊ, άωρος)αουρος) και διπλασιασμόν του λ κατά τό κοπέλλι και τά λοιπά ονό
ματα είς —έλλι" πρβ. στους Κοπέλλονς «σκοπέλους, Ρόδος) 2. 

Σονφρανικά, τά* τά μέρη προς τό σουφράνο ', προς Β., πρβ. τά Βεντικά. 
Σπήλια, τά' (τά σπήλαια, τοΟ Χαρίδημου το Σπήλιο(ν), Ô Καμένος Σπήλιος 4, είς 

άρσ. τύπον ό σπηλαίος. Και είς Ρόδον είναι συνηθισμένοι οι τύποι τό οπήλιο(ν) καΐ ό 

οπήλιος, έξ ών τό τόπων. : Ó Σπήλιος, οί Σπήλιοι, τά Σπήλια, τά Σπηλλάδια, τά Σπη· 

λιάδια 6 . 

Τσαγγαροκατάλεψμα, τό' <κατάλειμμα=ήρειπωμένον οίκημα. ΕΙς Ρόδον υπάρχουν 
πολλά τοπωνύμια λεγόμενα Κατελείματα «καταλείμματα) είς τήν θέσιν παλαιών εγκατα
λελειμμένων καί κατεστραμμένων κτηρίων τ\ συνοικισμών. 

Φτενά, ή" «φτενά(δ)α). Φτενάγια, τα «φτενάδια)' δια τήν προφοράν πρβ. τά Μισοπέ

για, τά Πετρούγια Φτένη, ή, (μέ άναβιβασμόν του τόνου άπό τό ίπίΒετον^φτενός, φτενήζεύ-

θηνός), σημαίνει γήν αδύνατον, μέ τήν αυτήν δέ σημασίαν θα ληφθούν ή Φτενά(δ)α, τά 

1 Έ ά. σ. 166. 
» "Ε.ά. σ. 119. 
8 Σοβράνο (βενετ. 8ονΓαηο)=:υπήνεμος, δρος ναυτικός, «σοβράνος κάβος», «σοβράνα 

μπάντα», «σοβράνο κόστα»=προσήνεμος ακτή, άλλα καί ακτή πληττόμενη από τον επικρα
τούντα άνεμον εν τη θεωρούμενη θαλασσή. 

4 Είς μίαν διένεξιν του Τάγματος των Ιπποτών της Ρόδου καί της "Ενετίας επί Μεγάλου 
Μαγίστρου De Milly (1454—1461) δ ναύαρχος των Ενετών Μοροζίνης κατέλαβε τήν Χάλκην, 
αποτυχών δμως τοδ εγχειρήματος να καταλάβη τήν απέναντι άκτήν τής Ρόδου, παρά τό χω
ρίον Κάστελλος (σημερινήν Κρητηνίαν), είδοποιηθείσης τής φρουράς Ϊιά σημάτων τών Χαλκιτών, 
ώργίσ9·η κατ' αυτών καί δταν επέστρεψεν είς Χάλκην, πληροφορηθείς Οτι οί κάτοικοι αυτής έκ 
φόβου είχον κλεισθή είς σπήλαιον τής τοποθεσίας 'Αμυγδαλή (σημερ. ΆμυγλάΊΊ, διέταξε να ανά
ψουν θάμνους καί ξύλα προ αυτού, ούτως ώστε άπέθανον πάντες εξ ασφυξίας. Τά οστά τών 
ατυχών Θυμάτων σώζονται μέχρι σήμερον εν τώ σπηλαίφ, τό inoXow ώνομάσθη Ικτοτε δ Καμέ
νος Σπήλιος, βλ. Biliotti—Gotret, L'île de Rhodes, μετάφρ. Μαλλιαράχη—Καραβοκυροΰ σ. 
258. '^. Ταρσούλη, Δωδεκάνησα Α, 312. 

6 Παπαχρ. Ι.ά. σ. 136. 
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Φτενάδια, ώς καί τα τοπωνύμια της Ρόδου : ot Φτένες, τα Φτενοκάμπια. Δια το ώς άνω 

τοπωνύμιον λέγεται καΐ ή επωδός : 

€**Ώ τόσ Σιφουνιώτηχ χάγια 

σαν έφτασαν στα Φτενάγια». 

Σημ.—Σιφοννιώτης, έπώνυμον <Σιφνιώτης.—^ά^α^χάδια. 

Χοχλάκοι, οΓ τοποθεσία μέ στρογγυλούς λίθους «χοχλάκους». 
Χρουαόϊν, τό' <χρυσό(γ)ει(ο)ν, άπο το χρώμα του χώματος* ή Χρονσοπόρα, <χρυσο-

πόρος, χρυσό πέραμα. Τα διάφορα χώματα του εδάφους λαμβάνουν ονόματα ανάλογα 
.μέ το χρώμα των, π.χ. μελάγγεια, φνρόγεια ((πυρρόγεία), άλμόγεια, κοκκινοχώματα, άπο τα 
•όποια προέρχονται καί τα τοπωνύμια : τα Φυρά, τά Φνρόγεια (Ρόδος), τα Φερρά Γκρεμνά 
»(Μύκονος), τα Φυρρά (θήρα), τα Φυρρόγεια (Νάξος) 1, το Φυρρόγι, τά Φνρρόγεια (Αμορ
γός) 8, ή Περογειά, το Πνρόειν, τά Πνρκά, δ Πυρός Ποταμός (Κύπρος) 8, το Φνροβούνι 
4'Ικαριά) 4 · 

ΣΤ'. Σχήμα του εδάφους 

Άγνα&ονς, τους' α^α^οΐ^γνάθος (μέ πρόσθεσιν α, δπως σχΐνος)άσκίνος, μασχάλη) 
•άμασκάλη)=σιαΎών, παρειά, πορθμός, στενόν, λαιμός, άκρα, αίχμή, ανωμαλία εδάφους. 
*Ησύχ. «γνά&οι, βόθροι, κοιλώματα, σπήλαια, θάλαμοι καί τα έν τω βαδίζειν προσ
κόμματα». 

' Αντί(ν), τό' (άντίον (όργανον του αργαλειού). 
'Αντρες, οί" είς τους πρόποδας λόφου βραχώδους. Πρέπει να άναχθη είς τον βυζ. 

τύπον άντρέα «άντρον)—ο'ι άντρέες—ot άντρες, μέ σύμπτυξιν, δπως τά Ροδιακά τόπων. : 
"Ακρες, Κόπρες, Κιτρες, Τρεις ελες (άκρέαΐ, ΚΟπρέαΐ, Κίτρέαΐ, Τρεις έλαΐαΐ). 

Άπί&ωμα, τό ' τό Μεσιακον Άπί&ωμα, τό μεσαΐον έπίπεδον μέρος" άπ<#ώνω=θέτω 

έπί τίνος, τοποθετώ, αποθέτω, άκουμβώ. 
Άξιλλές, οί* τόπων, έπί μιας οροσειράς μέ βράχους. 

νΑρμενο(ν), τό* άρμενα, εστία (έκ της δμοιότητος), πρβ. Καράβι (Ρόδος) και τ ά : 

"Αρμενο(ν), Άρμενιοτης (Ρόδος, Μύκονος), τ' "Αρμενο (Σκίαθος), τ* "Αρμενα (Εύβοια) 5 . 
Βουκέφαλος, δ* πρβ. τό άκρωτήριον Βόδι της Ρόδου, άπο τό σχήμα. 
Γιοφύρι, τό' τόπων, μέ βράχους, οί όποιοι σχηματίζουν εΐδος γέφυρας. 
Έρμένες, οί (ένν. πέτρες) (γερμένες (μέ αφαίρεση του αρκτικού γ, δπως τό γόνατο) 

το δνατο, ό γείτονας)ό εΐτονας), έκ του σχήματος των κεκλιμένων βράχων. 
Ζυές, di' <ζυ(ν)ές—τάς Ζυες (ένν. πέτρες). >•— — 
"Ηματα, τά" <τά (Β)ήματα' έπί τών βράχων υπάρχουν σκαλισμένα ϊχνη ποδός. 

Τοιουτοτρόπως ^λαβε τό όνομα του Διγενή το Πάτημα είς Ρόδον άπο ίχνη πατήματος έπί 
βράχου. . 

Ίχαλός, δ ' <διχαλός, άκρωτήριον της χερσονήσου Τραχείας, το όποιον χωρίζεται 
.είς δύο τμήματα* ακούεται καί είς τον πληθυντικόν : στους Ίχαλονς. Οί 'Ιταλοί είς τον 
χάρτην τό Ιγραψαν Ι cal ο, ελλείψει χ καί τώρα είς τον έλληνικδν χάρτην παρεμορφώθη 
ώ ς (άκρωτήριον "Ικαλος. Τοιουτοτρόπως καί αί νησίδες (Δ)ι(β)οννια, Β. της Κάσου, αί 

1 Έπετ. Βυζ. Σπουδών Ζ' 244. 
a Βογιατζ. "Αμοργός 102. 
8 Μεν. Τοπ. Κύπρ. «Άθ-ηνα» IH' 360. 
* «Έλληνικά> Γ' 537. 
5 Παπαχρ. S.a. σ 115. 
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όποΐαι προφέρονται Ίούνια και εγράφησαν ύπό των Ιταλών Iunia ή Ugna, σήμερον με
τετράπησαν είς νήσον Ίουνία. 

Καπονλλι(ν), τό' <ύπκρ. του μσν. κάπουλα=τά άπο της νεφρικής χώρας μέχρι τών 
γλουτών νώτα τών μεγάλων τετραπόδων ζώων, τά καπούλια. 

Καράβι(ν), τό' ή συνήθεια να δίδουν είς βουνά ονόματα πλοίων άπαντα πολύ etc 
Ρόδον, δπου υπάρχουν τά τοπωνύμια : τό Καράβι(ν), ό Κάραβος, το ΓαΙούνι, τό Κάιερ-
γιο(ν), ό Χιόλαντρος «χελάνδιον, χελάνδουρος), ή Τοαμπίκα ((τσαμπίκα(<σαμβύκη, ου μόνον 

τό όργανον άλλα καΐ πλοιον», Ήσύχ.) \ 
Κεφαλές, ot, το Κεφάλι(ν), Οπκρ., τό Μέαα Κεφάλι(ν)· πρβ. ή Κεφάλα, τό Κεφάλι(ν), τά 

Κεφάλια (Ρόδος) καί τά άρχ. Δρυός Κεφαλαι a της Βοιωτίας (θουκ. Γ 24), Κννος ΚεφαλαΙ 
Θεσσαλίας. 

Κόκκα, ή ' ((ίτ. cocea)=TO κομμένον ή φαγωμένον μέρος ενός εργαλείου, ενός ξύ
λου, πέτρας κ.λ.π. Φρ. «2καμεν κόκκαν τό μαχαίρι(ν)», ρήμα : κοκκιάζω—ουμαι «έκόκκια " 
σεν τό δραπάνι(ν)». 

Κουκκονλλες, οί' ονομα πλαγιάς' ή ΡοΟσα Κονκκονλλα· κονκκονλλα (<λατ. cuculia) 
= τ ό κάλυμμα τής κεφαλής' «καπόττος μέ κουκούλλα(ν)»=μάλλινο έπανωφόρι τών βρα-
κοφόρων μέ κάλυμμα* καί ό Ιερεύς, δταν έπιθέτη έπί τής κεφαλής του νεοφωτίστου κατά 
τήν βάπτισιν τό κάλυμμα, αναφωνεί «κουκούλιον τής κεφαλής»' κουκκούλλι—το βομβύ· 
κιον, κονκκονλλώννω=σκε,πάζω, <νά τους κουκκουλλώσουν»=νά τους ύπανδρεύσουν, 
εοχρ. δταν υπάρχουν λόγοι να γίνη ό γάμος συντόμως δια τό τυπικόν. 

Κούμονλλα, τά* κονμονλλον είς Χάλκην, κονμελλον είς Ρόδον=τό τρίγωνον τής 
εστίας καί ή κτισμένη έσχάρα, έπί τής όποιας τοποθετουσι τήν χύτραν' κούμονλλος <βυζ· 
κούμουλος, <λατ. €υιηη]υ8=πολύ γεμάτος- πρβ. Du Cange : «κούμουλα τά μόδια : ώρίσθη 
καί τό μόδιον κουμούλιον πιπράσκεσθαι». Κούμουλλομ μισοκίλι—ποΚύ γεμάτον, είς τήν 
μέτρησιν τών σιτηρών (μισοκίλι=μισό κιλόν τούρκικον, 12 οκάδες), κουμουλλώννω=}>ε· 
μίζω πολύ, κουμούλλα ή κονμουλλη=το γείσον τής στέγης, *<η)μοι;1ίίά=κωνικος σωρός 
φυτών σησάμου, κουμούλλι=σωρος όρόβου ή φακής προς ξήρασιν. Τόπων. : ή Κούμουλλη· 
ή τό Κουμονλλι (βουνόν), θί Κουαοΰλλες, τό Κούμελλο(ν) • καί οίκογ. έπων. : ό Κουμούλλης 
(Ρόδος). 

Κρεβάττι(ν), τό' δνομα νησίδος παρά τον λιμένα τής Χάλκης' κράββατος>κρ«^άτ«^ 
(μέ τροπήν τοΟ α είς ε), ή λ. είναι γνωστή ώς τοπωνύμιον καί άπο τήν Ρόδον : τά 
Κρεβάττωι, τά Κρεβαττάκια 4. 

Λαιμός, ό' στενή λωρίς γης ένώνουσα δύο μεγαλύτερα τμήματα* τό αυτό καί έπί 
βράχων. 

Λευκός, ό* (ένν. βράχος), τόπων, πλησίον τής παραλίας, τό όποιον οφείλει τό 
δνομά του είς τό χρώμα του βράχου' πρβ. ό Άλειφτος (βράχος), τά Λευκόποδα, τά Λευκό-
πούρα (λευκοί πώρινοι βράχοι, Ρόδος). 

Μακρή, ή· δνομα νησίδος* είς Ρόδον λέγεται τό Μακρύ(ν), άπο τό επίμηκες 
σχήμα της. 

Μάκρωνας, ό" τόπων. Άλιμνιάς, μάκρων=τόκος μακρός καί στενός" πρβ. ό Μάκρω-
νας, τό Μακρίνάρί<μακρωνάριον (Ρόδος), ό Μάκρωνας (Κρήτη, "Ανδρος) δ καί είς έγγραφα 
τής Κάτω 'Ιταλίας παρά Trincherà (Syll. 447) άπαντα" ή φράσις «είς χωρίον Μάκρωνον». 

1 "Ε.ά. 49, 132, 133, 140, 174. 
» "Ε.ά. σ. 134. 
» "Ε.ά. σ. 134. 
* *Ε.ά. σ. 135. 
5 Μηλιαράκη "Ανδρος 79. Dieterich Sprache 477. 
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Νϊππουρη, ή" όνομα νησίδος' <"Ιππουρις—τήν "Ιππουριν>ή Νίππονρη, δπως τ ο ν 
ώμον}δ νώμος, τήν οοράν>ή νουρά, τον "Ιππον>δ If ίππος (τόπων. Ρόδου). 

Ξέρη, ή* δνομα νησίδος, ξερός—ξερή—ξέρη, μέ άναβιβασμόν του τόνου, δπως φτε-
νος—φτενη—φτενη, στεγνός—στέκνη, πρβ. ή ξηρά, ή στερεά Κ.λ.π. 

' Οξωγλέφαρος, ό" όνομα βράχων" (έξωβλέφαρος (το έξω βλέφαρον) μέ εναλλαγή ν 
β—y, οπως βάφω^γάφφω, βλέπω)γλέπω (Ρόδος). 

Πατέλλα, ή, Πατέλλι(ν), τό, (ύπκρ.)· 77αΓεΑΑα=όροπέδιον μικρόν, λατ. patella, πατάνη 
(ΑΕΓ)' πρβ. ή Πατέλλα, το Πατέλλι(ν), το Πατελλάκι(ν), ύπκρ. ό Παιέλλος, μγθ. (Ρόδος). 

Πεζούλας, ό' μγθ. του πεζούλα, ή «αρχ. πέζα)=κτιστόν κάθισμα κατά μήκος της 
αυλής* πρβ. ol Πεζούλες, ή Καμένη Πεζούλα, ό Πεζούλας (Ρόδος). 

Πλαγιά, ή, τον Στανροΰ ή Πλαγιά· το επικλινές μέρος ενός λόφου μέχρι τών προπό-

δων ονομάζεται πλαγιά' πλάγιος—πλαγία (πλευρά, θέσις) πλαγιά πρβ. ή Πλαγιά, οι 

Πλαές, το Πλάϊ(ν), οί Πλάϊς (Ρόδος). 
Πλατειά, ή" όνομα νησίδος· πρβ- ή Μακρή, ή Στρογγυλή. 
Ρύμη ή, Ρυμί(ν), τό, (ύπκρ.). Ή λ. είναι εύχρηστος έν Χάλκη μέ τήν σημασίαν του : 

στενός δρόμος" «οί ρύμες της Χάρκης». 
Σελλί(ν), τό' ύπκρ. του οέλλα, λατ. sella· πρβ. Εύστ. Όδυσσ. «άστράβη, δ σημαίνει 

σέλλαν καί σαγμάριον» Είς Ρόδον κάμνουν διάκρισιν σέλλας καί σαμαριου. Σέλλαν μεν λέ
γουν τό πολυτελές δερμάτινον αάγμα, τό χρησιμοποιούμενον δια τους ίππους τών στρα
τιωτικών καί πολιτικών άρχων—ή λ. έ'μεινεν άπα τήν όωμαϊκήν στρατιωτικήν παράδοσιν 
του Βυζαντίου, δπως τα κόμης, πόρτα, στράτα, σκάλα, σκοντάριος—σομάρι δέ ή σουμάρι λέγουν 
τό κοινόν σαμάρι τών φορτηγών ζφων. Ή διάκρισις φαίνεται καί έκ του στίχου τών 
καλάντων : 

«έσέν αφέντη μπρέπει σου άλοομ μέ τήσ σέλλα(ν)». 
Τόπων. : ή Σέλλα «σελλά(δ)α), τό Σελλάϊν, τα Σελλάδια, ή Σέλλη (Ρόδος)* σέλλη=το φούν· 
τωμα τής βράκας, «σελλώννει ή σκέπαση»=καμπυλώνει ή στέγη καί είναι κίνδυνος να 
πέση, σεΜάΓο$=καμπύλος καί οίκογ. έπων. ό Σέλλας (=σελλοποιός—σελλοπώλης) ', ό 
Σελλάτος. 

Σκαλί(ν), τό, τό Στενό Σκαλί(ν), τό Κακοσκάλι(ν)· βυζ. σκάλα, κλΐμαξ (λατ. scala)» 
σκαλί ή σκαλλί λέγεται καί ή βαθμίς τής κλίμακος" αϊ λ. είναι εύχρηστοι έν τή κοινή ομι
λία καί ως τοπωνύμια δια δύσκολους αναβάσεις βουνών ή λόφων. 

Σκάφη, ή' όνομα πολύ εύχρηστον επίσης δια μικρός κοιλάδας όμοιας μέ σκάφη ν ' 
πρβ. ή Σκάφη, οί Σκάφες, το Σκαφόοννο(ν) (Ρόδος), ή Σκάφη (Κύπρος) 8 . 

Σκίστρα, ή" σχίσμένον μέρος, πρβ. τα Σκιστά Χωράφια, ή Σκίστρα, οί Σκίστρες, τα" 

Σκισματάρια * (Ρόδος). 

Σκίακας, δ* πρόποδες βουνού μέ απόκρημνους βράχους «άρχ. σχ(δαξ=σχίζα). 
Σπόα, τά' τοποθεσία μέ απότομους βράχους. Σπόα ονομάζεται καί εν χωρίον τής 

Καρπάθου *. 
Στενό(ν), τό, τόπων, τής Άλιμνιας' κάθε στενή τοποθεσία λαμβάνει τα ονόματα 

ατένη, στενό, στενά· πρβ. τά Στενά, οί Στενές, οί Στενοί Σπήλιοι, τά Στενοκάμπια, το Στενό· 
χώρι(ν), ή Στενοχώρια, ή Στένωση (Ρόδος) 5. 

Στρογγυλή, ή* δνομα νησίδος, πρβ. ή Μακρή, ή Πλατειά κ.λ^π. 

1 Παπαχρ. s.a. σ. 138. 
» <·Αθηνα» IH' 360. 
• Παπαχρ. Ι. ά. 126. 
* Νονάρ. Σόμμ. Β' 425. 
6 Παπαχρ. Ι ά. σ. 126 
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Σφΰρα, ή ' όνομα νησίδος, την γράφουν και Σφύρναν μέ παρετυμολογίαν προς το 
όμώνυμον ψάρι. 

Τηάνι(ν), τό' <τηγάνι, πρβ. καΐ το Τηγάνι της Σάμου. 
Τραχεία, ή* (τραχεία χερσόνησος, ήτις καταλήγει είς το άκρωτήριον (Δ)ιχαλός. 

Τρνπψό(ν), τό, του Τρυπητού xò Γιαλλονϊ(ν)· βράχος τρυπημένος, πρβ. ή Τρύπα, ή 

Τρυπητή, ό Τρυπητός, ή Ξετρυπητη (Ρόδος) '. 
Τύμπος, ο' (τύμβος, βράχος δμοιος μέ τύμβον, Οψωμα. 

"ΥρουκΙο(ν), τό' δνομα μεγάλου βραχώδους λόφου, τό γύρουκλον, μγθ. 
Φαρακλός, ό, τόπων, της Άλιμνιάς' (φαλακρός, μέ μετάθεσιν' πρβ. Ήσύχ. *Φαλά-

Μραι τόπος νΙδης, Φαλάκρας, άκρας Κορκύρας». Στέφ. Βυζ. ζΦαλάκραι, άκραι "Ιδης, ήτις 
ούκ έ'χει ζών φυτόν δια τήν χιόνα καί τόν κρυσταλλον, άλλ' έψίλωται" καί πάντα δέ 
τα Ιψιλωμένα δρη έλέγοντο Φαλάκραι». Καί είς Ρόδον υπάρχουν δύο τοπωνύμια μέ τό 
•όνομα Φαρακλός, έξ ων τό εν, πλησίον του χωρίου Μάλωνα, ήτο μεσαιωνικόν φρούριον 
έκ τών σπουδαιότερων της νήσου 3. 

Χαλάαι(ν), τό ' ύπκρ. τοΟ ^αΑασ«'α=:χαλασμένον μέρος, ερείπια κτηρίων ή απόκρημνοι 

βράχοι' πρβ. τά Χάλαβρα, τα Χάλλαρα «χαλαρά), τα Χαλάσματα, τα Χαλατά, ή Χαλασιά, θ! 

Χαλασιες » (Ρόδος). 

Χαλιωπό(ν), τό" μικρά χωράφια σαν χαλιά. Ή κατάλ. —ωπον σημαίνει πλησμονήν, 

•δπως τα ροδιακά : Άσκελλωπος ((σκίλλωπός), Άφτελλωπές, Λουρωπά, Μυρτωπά *. 
Χιότη, ή, της Νεραντζιάς ή Χιότη· χα[χϊ\)χιότη μέ τροπήν του ε εις ο καί διατήρησιν 

του ούρανικου χ. Ή λ. είναι εύχρηστος ακόμη εις Χάλκην καί Ρόδον σημαίνουσα λό

φους συνεχείς έν είδει χαίτης, έξ ών τά τόπων, ή Χιάτη, οι Χιότες, τό Χιοτάρι(ν), δ 

Χιόταρος ί'. 

Ζ'. 'Ονόματα ζφων 

Άτράκουσα, ή ' νήσος μεταξύ Χάλκης καί Ρόδου, άρχ. Τραγονσα ή Τραγοΰσσα, μέ 
•σημασίαν περιεκτικήν, δπως ΟΙνονσσαι, Βατοΰσσα (Χίος) β, Πλακοϋσοα, Σχινοϋσαα (Στέφ. 
Βυζ.), Έλαιοϋσσα (Στράβ. ΙΔ 652, 4), Ροδοΰασα. 

Γάρος, ό* <γά(δ)αρος* τοιουτοτρόπως συνηθίζεται καί έν τή κοινή ομιλία τό ζωον* 
Ttpß. Γαροπνίχτης. 

Περιστερώνας, ό" ονομα νησίδος, μέ περιεκτικήν σημασίαν, άπό τά αγριοπερίστερα* 
ττρβ. τό Περιστερόνι. 

Σαρούς, τους καί τους Άροΰς, δνομα παραλίας, τους σαργούς)τούς aapjouç) 7 τους 
οαρούς, πρβ. έ"ν έμτχόρΐουν)ΐν εμπόρουν. 

Φιερό(ν), τό' κορυφή λόφου βραχώδους, Ενθα συχνάζουν αρπακτικά πτηνά. 

1 Έ . ά . σ. 140. 
» Έ.ά. σ. 61. 
8 "Ε.ά. σ. 95, 127. 
* "Ε ά. σ. 166. 
• *Ε.ά. σ. 142. 
6 Ζολ. Τοπ. Χίου. 
7 ΕΙς Ρόδον προφέρουν : Αργος)Αρ-(ος^άργιός, μ&λισσουργοζ)μελισσουργιός, πόργος*>πυρ· 

•γιος, με έπίδρασιν της προφοράς τοδ πληθ·. αργοί—άργιός, σαργοί—σαργιός. 



- 4 3 — 

Η'. 'Ονόματα φυτών 

"Αετρα, τά* αετρον εις Χάλκην λέγεται έν φυτόν των βράχων μέ μαλακά καί γλυ
κέα φύλλα, το όποιον τρώγεται πολύ όπα των ζώων. 

ΆκάΜι(ν), τό* χωρίζεται είς δύο τμήματα: το Στενον Άκά&θ·ι(ν) καί το Πλατύν 
*Ακά$ΰι(ν)· ό:κανθα>άκάνθι(ο)ν>άκά#ί?ί Κατσιάς, ό, τό Κατσιάϊ(ν) ύπκρ. «Κατσιάδι) άκαν-
6έας)άκανθι ας >/Tarate"?, πρβ. άκανθόβραχα>κατσά/?ρα/α καί είς Ρόδον: άκανθόπρινος>κα-
ταόπερνος. Ή κατάλ. —έας—ιας είναι περιεκτική, πρβ τα άρχ. είς —εύς: Σχινεύς, Πρι· 
νεύς, Φελλενς, έξ ών τα νεοελλ. ό Πιρνέας, ό Άρέας (Μάνη), Ó Γνπιάς, ό Καπριάς, δ Νε-
ψιάς, ό Πετριάς (Ρόδος) '. 

Άλιμονντα, ή· <άλιμους--ντος· ή κατάλ. — ονς είναι περιεκτική, πρβ. Μαρα&οϋς, 
"Ελαιοϋς, Φοινικονς, Τριμι&οϋς, Σκάλους, "Αλίμους της 'Αττικής, σημερίνόν "Αλιμος, Άλι
μονντα (Κάρπαθος) »· ώς οοσ. αΐιμον, τό, θάμνος ψυόμενος παρά τήν θάλασσαν, άρμυρή-
θρα, «Άντιφ. έν Μνήμασι» Ι, θεόφρ. Ί. Φ· 4, 16, 5' παρά Διοσκ. άρσ. ό αλιμος (άλς) 
«θάμνος εστί φραγμίτης, ύπόλευκος, ουκ ?χων άκανθας, φύλλα δε έλαια παραπλήσια' 
ττλατύτερα μέντοι καί άπαλώτερα' φύεται έν παραθαλασσίοις καί φραγμοΐς» Ι, 120 (Λεξ. 
Liddell—Scott, μετάφρ. Κωνσταντινίδου). 

'Αμνγλάϊ(ν), τό' άμυγδαλή}άμυγδαλιά>άμι>}'λα}'ίά', ύπκρ. Γ' άμυγλάϊν. Πλησίον ευρίσκε

ται ό Καμένος Σπήλιος. 

Άροίνια, τά" ύπ<ρ. του αρόϋνας :<αί άγριαρόννας' άνάγυρις>άνό(γ)υρας (κατά τό 
οζόγνρας))άρόϋνας· ή λ. συνηθισμένη πολύ καί έν Ρόδω, άρόϋνας—άροΰνοι=τά φασολά
κια, επειδή ομοιάζει πολύ ό καρπός των" Φρ. : «έμαειρέψαμεν άροΰνους», «έφυτέψαμεν 
άροΰνους». 

Άσκινάγια, τά" σχΐνος>άσκΐνΟς)άσκΐνάδΐα ύπκρ.^άσκινάγια, πρβ. τά Φτενάγια. 

ΒέΙλερα, τά καί Βελλεροσκάλι(ν), τό" βράχοι είς τους οποίους φυτρώνουν βελλερα, 
φυχά μέ πλατέα φύλλα, τά όποια μαγειρεύονται. 

'Ελιά, ή, (έλαια («ατά τά \xx\Kiai)μηλιά, ηαλαώς^παλιός), άπό τό όμώνυμον δένδρον. 

Κισσός, ό" έν τη τοποθεσία δέν υπάρχει κισσός, ούτε είναι γνωστόν τό φυτόν έν 
τη περιφέρεια, φαίνεται δμως δτι θα υπήρχε παλαιότερον. Έ ν Χάλκη δέν υπάρχουν θά
μνοι μεγάλοι, φαίνεται δτι κατεστράφη πάν είδος αύιών λόγω της κτηνοτροφίας καί 
της γεωργίας καί μόνον ήμερα δένδρα υπάρχουν. 

Κοντσονρονς, τους' κούτσονρας, ό, εΐναι φυτόν, είδος στοιβής, φυόμενον έν αφθονία 
σχεδόν είς τους βράχους της Χάλκηο, παράγει καρπόν δμοιον μέ πιπέρι, άλλα γλυκύν, ό 
όποιος τρώγεται* κόψουρος)κουτσούρας ό, καί κούτσουρα ή=κομμένος κορμός ή ρίζα 
θάμνου. 

Κράμπια, ή' <κάμπη=κάμπια)=κάμπη, β) είδος συκής μέ άσπρα μεγάλα σύκα, τά 

όποια λέγονται κράμπγικα. 
Aoâ&ifvJ, τό" ύπκρ. του αλο&άας «ολυνθος)=έρινεός. Είς Χάλκην συνηθίζονται ol 

τύποι ΧΟ&&1 καί λύ&9ι «όλύμθιον), πληθ. τά λύσια. 
Μύρτος, τό' τόπων, δπου θά υπήρχε πακαιά μύρτος. Ή λ. γνωστή καί άπό τήν 

Ρόδον ώς τόπων. : τό Μύρτος—Παναγιά ή Μυρτενή, ό Μνρτώνας. 
Παμπακιές, οί" είς Χάλκην καί Ρόδον Παμπακιά λέγεται τό κτήμα, είς τό όποιον 

καλλιεργείται ό βάμβαξ. 
Πευκιά, τά" ό πεΰκος>τΟ πευκι(ν) ύπκρ. 

1 Παπαχρ. ε.ά. σ. 163. 
* Νουάρ. Σύμμ. Β' 411 

file:///xx/Kiai


— 44 — 

Πρασονα, ή' όνομα νησίδος, (Πρασούδα, έκ των έκεΐ ψυομένων άγριων πράσων* πρβ.. 
το Πρασονήαι, το νοτιώτατον άκρωτήριον της Ρόδου πλησίον της Κατταβιας. 

Σταφιάς, δ* τόπος παραγωγής σταφίδος, πρβ. δ Κατσιάς, δ Γυπιάς. 

Σνκήαι(ν), τό* τόπων, της Άλιμνιάς, <συκήσιον, μέ σημασίαν πλησμονής. 
Φοινίχι(ν), τό' φοΙνι&φοινίκι(ο)ν, dirò φυτδν φοίνικος. Ή παράδοσις, θεωρεί τήν 

θέσιν ώς συνοικισμόν Φοινίκων* πρβ. Φοινίκι (Κάρπαθος, Κύπρος, Κρήτη, θήρα, Χίος)· 
Φοίνικας (Λυκία) ' . 

Θ'. Τόποι -θρησκευτικοί 

α) 'Ονόματα αγίων: Άγια Θέκλη (προψ. θέκκλη), έκκλησίδιον παρά τόν Πόνταμον 
Άγια Κυριακή (προφ. Κυριοκή), "Αϊς Γιάννης, μονή απέχουσα δύο ώρας από τήν πόλιν 

ήτις πανηγυρίζει τήν 29ην Αύγουστου 2, "Αϊς Γιάννης τ' Άσίγνη, Άϊς Γιάννης δ Χρνσόστο 
μος, "Αϊς Γιώργης, "Αϊς Θόρος «θεό(δ)ωρος), Ονομα νησίδος, "Αϊς Κωσταντίνος, "Αϊς Αευτέ-
ρης. "Αϊς Μηνάς έν Άλιμνιά, "Αϊς Νικόλας, ωραία εκκλησία της πόλεως Χάλκης, "Αϊς 
Σονλά; (<Σίλας και Σιλουανός, 30 Ιουλίου). Ό άγιος Σονλας τιμάται καί έν Ρόδω παρά 
τό χωρίον Σορωνή, §νθα γίνεται μεγάλη πανήγυρις συγκεντρουμένων πιστών έξ δλης 
τής Ρόδου, γίνονται αθλητικοί αγώνες και γεωργική έ'κθεσις. Ή λατρεία του 'Αγίου 
Σίλα καί του "Αγίου Μηνά δεικνύουν δτι ό Χριστιανισμός διεδόθη ενωρίς εις τάς νήσους. 

β) Λατρεία Παναγίας. Προς τιμήν της Παναγίας, ήτις τόσον πολύ λατρεύεται έ ν 

Ρόδω, υπάρχει μία εκκλησία έν Χωρίω Χάλκης έπ' ονόματι Παναγίας τής Χωριανής και 
δύο έξωκκλήσια : Παναγιά ή Πορτενή άπό τήν θέσιν Πόρτα καί Παναγιά ή 'Ενιαμερίτισσα> 

παρά τον "Αγιον Ίωάννην, έορτάζουσα τήν 23ην Αυγούστου—τά Νιάμερα—κατά τήν 
άπόδοσιν τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ήμέραν καθ* ην έν Ρόδω γίνεται 
μεγάλη πανήγυρις έν τω να<5 τής Παναγίας Καθολικής του χωρίου Κρεμαστή. 

γ) Άλλοι ναοί: Παλαρμιώτης, ό, μικρά μονή τιμώμενη έπ' Ονόματι του Ταξιάρχου 
Μιχαήλ τοϋ Πανορμίτου Σύμης. Πανορμίτης (έκ τής θέσεως Πάνορμος^)Πανσρμιώτης μέ άφΟ-

μοίωσιν καί τον'τύπον — ίώτης) Παλαρμιώτης μέ άνομοίωσιν ν—μ=λ—μ. Εις Σύμην προ

φέρεται καί Πανερμιώτης καί εις Ρόδον Παρανεμιώτης, 
Σταυρός, δ' έκκλησίδιον έπ' ονόματι του Τιμίου Σταύρου καί έτερα λεγομένη 

Σταυρός στο Ξύλο(ν) άπδ τήν θέσιν Ξύλο. 
Σωτήρης, δ* έξωκκλήσιον έπ' ονόματι τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος' πρβ. ή 

Σωτήρα (Ρόδος). 

Γ. Προσωπωνυμια 

Πρόκειται περί τοπωνυμίων, τών οποίων τό δνομα ε"μει\εν άπδ τους ίδιοκτήτας ήΝ 
άπδ πρόσωπα, τά όποια οπωσδήποτε έσχετίσθησαν μέ τήν θέσιν. 

Άρέια, ή, Άσίγνη, του, δπου τό έκκλησίδιον 'Αγίου Ιωάννου Άσίγνη, του Βατανα> 
βατανας=πωλητής ή κατασκευαστής γατανιών' τής Στεργοΰλλας τής Βλοΐτσας (Βλοΐτσα 
<Εύλογίτσα, ύπκρ. του Ευλογία)' δ Καλαμιώιης, έπώνυμον έξ εθνικού ή τοπωνυμικού, τδ 
όποιον σημαίνει τον κάτοικον κάποιου συνοικισμού Κάλαμος ή Καλάμι, δπως τά επώνυμα 
Κυπριώτης, Κώτης. Κρητικός- τθ0 Καματά, τά ϋΓα»-ά;*ί*α=κτήματα τής οικογενείας Κανάκη*-

1 Νουάρ. Σύμμ. Β 425. 
» Εις τήν πανήγοριν συγκεντρώνονται Χαλκΐται από Î.άφορα μέρη τοδ εσωτερικού καί. 

εξωτερικού : «μαζεύκεκαι ή Χαρκιτειά». 
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ή οποία υπάρχει έν Χάλκη, πρβ. τα Αημήτρικα, τα Καραβάϊκα, τα Μανρικα έν Ρόδω '* τα 
Κάνια, του Κάπελλα, τό Καπνιχάρι(ν)(χοο Καπνικάρη, καπνιχάρης, λ. βυζαντινή=είσπράκτωρ 
του καπνικοο, δηλ. του φόρου των καπνοδόχων, θηλ. καπνιχαρέα (καί ναός της Καπνικά-
ρέας έν Αθήναις). Δια τήν μεταβολήν της γενικής εις ούδέτερον πρβ. τα ροδιακά: το 
Γεννάδι, το Βαρδάνι, το Γιαννίιοι, τα Κνρύσια, άπό τά : του Γεννάδη, τοΟ Βαρδάνη, του 

Γιαννίτση, τοΟ Κυρίτση. 'Ομοίως ëyivav το Καππάρι(ν)(χοΰ Καππάρη, το Καράάμι(ν)(χόυ 
Καρδάμη, πρβ. ό Καρδάμης, ή Καρδάμαινα (Ρόδος, Κως), Ó Κέφος ή στους Κέφονς, του 
Κέφον το Μετόχι(ν) 8, του Κονκχιαλη, της Κονλιάς ((Στεργουλιάς) καί εις Σάλακον Ρόδου 
τήν Στεργουλιάν τήν λέγουν Κουλιάν, υπάρχει καί έπώνυμον ό Κονλιάς (εις Ρόδον)'στους 
Κουντονρους (δ Κθύντουρος(κοντόουρος), πρβ. ό Κουντούρης έν Ρόδω Κ..ά, ό Κουτσόφτης 
((κοψόψτης), στους Λαιμούς, το Λιάκι(ν) (ύπκρ. του Ηλίας), το Αεντάκι(ν) (ύπκρ. του 
Λεντής<Λεοντής), οι Λιαώτες «Λιβαδιώτες), θα ή*το : ό Λιβαδιώτης (ό κάτοικος του Λιβα-

διοο ή της Λειβαδιας), του Μάντη (σκωπτικό), ό Μέρμηκας είς Άλιμνιάν, του Μούαη ·, 
του Νικαόρη, του Παλαπάντη, XOÔ Παχή δ Κάβος (είς Ρόδον υπάρχει έπώνυμον ό Παχής), ό 
Πελεγρίνας (Άλιμνιά)<ίτ. peregrino=πpoσκυvητής, ό Πι&αράς (=πωλητής ή κατασκευαστής 
-πιθαριών), της Ροσιαμίάς<Ρο(δ)οσταμιάς,τοο Σιλιμή, τοΟ Σολή το Καλί(ν), το Τοαγγάρι(ν)(\<& 
Τσαγγάρη, του Φαραόνη το Γιαλλούϊ(ν), ό Φλαακάς (πωλητής φλασκιών). 

'Ονοματολογικά 

Ή περί τά ναυτικά ασχολία τών κατοίκων της Χάλκης καί ή επικοινωνία μετά 
διαφόρων χωρών του εσωτερικού καί έξωτερικοΟ, ώς καί μία τάσις αυτών να δίδωσι 
πρωτότυπα καί ασυνήθιστα ονόματα είςτά τέκνα των συνετέλεσαν, ώστε έκτος τών συνη
θισμένων να άκούη κανείς βαπτιστικά ονόματα, τά όποια ώς έπί το πλείστον είναι πολύ 
σπάνια ή καί ανύπαρκτα άλλαχοο. Όνόματα της αρχαίας καί νεωτέρας Ιστορίας, επώ
νυμα ηρώων, ονόματα χωρών ή πόλεων, ξενικά καί άλλα ονόματα προερχόμενα άπό 
διαφόρους αιτίας, τυχαίως ώς έπί το πλείστον, δίδονται εις άνδρας ή γυναίκας. Τά κυ-
ριώτερα τών ονομάτων αυτών είναι : 

α) Έ κ της "Αρχαίας 'Ιστορίας : 'Αλέξανδρος, Άνδροκλής, Διογένης, 'Εμπεδοκλής, 
'Επαμεινώνδας, Κλέων, Μέντορας, Πολυδεύκης, Σωκράτης, Άνδρονίκη, 'Αντιόπη—Άν&ιόπη, 
Άριάδαινα «Αριάδνη κατά τά είς —αινα : Κωστήδαινα, Δοόκαινα), 'Αριοτέα, Άριστονίκη, 
Βρωοδία (Βρισηίδα), Βρισονλλάκι (χαΐδ. του Βρισηίς, μέ έπίδρασιν του βρυσοΟλλα), Δανάη, 
Έρασμία, 'Ερατώ, Ευρύκλεια, Θελξιόπη—Άλεξιόπη (συμφ. Άλεξία-}-θελξΐΟπη), Θεμίτοα, 'Ιφι
γένεια, Καλλιρρόη, Κασάνδρα, Κορίνα «Κόριννα—Κορίννης, ÔV. ή Kopiva), Αυμπιάδα «Όλυ* 
μπιάς), Μερόπη, Ξανιο ((Ρωξανιό), Πλντώ, Πολυμνία, Ροδόπη, Τελψιχόρη, Φερενικη κ.ά. 

β) 'Ονόματα, τά όποια ήκουσαν άπό έπιγραφάς : 
Θεάρτεμις «θεά "Αρτεμις), Θαρουλλος «θσρσύλος), Ουλία, πιθ. άπό τό έπίθετον τοΟ 

'Απόλλωνος "Ολιος—Ονλιος (πρβ. τά Ροδιακά : Αινδία, Αΐνδιος, έκ του «Λινδία» Αθηνά 
ή ή κάτοικος της Λίνδου. 

γ) Επαγγελματικά ή επώνυμα βυζαντινά καί νεώτερα, ηρώων του 21 : Χρνοοβέρ-

γης, Σπα&άς, Φραντζής,' Κανάρης, Μιαούλης, 'Υψηλάντης, Κολοκοτρώνης, Κατσαντώνης, Βερβε-

νιώτης «Δερβενίώτης), Νταβέλης, Βενιζέλος (πρβ. Καί τά Ροδιακά : Παλαιολόγος, Κομνηνός, 

1 Παπαχρ. i.A. α. 201. 
1 ΛΓίΓθ'^ί=γεωργική ζώνη, ή δπο£α μετά §ν ή δυο Ιτη μετατρέπεται είς ποιμενικήν εναλ

λάξ μέ άλλα μετόχια. 
• "Όνομα γνωστόν καί από τας παραδόσεις. 2υμφώνως προς μίαν παράδοσιν, ένφ διεσκέδα-

ζον εις τόν ναόν της Άγ. ΘΙκλης εγένετο επιδρομή κουρσάρων, ot δποΐοι απήγαγον τήν »ραίαν 
κόρη ν e Μάριο του Μούαη*. 
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Βενιζέλος, Πλαστήρας). Τοιουτοτρόπως ακούονται : Κανάρης Πουζουλάκης, Κομνηνός 
Γιαλλούσης, Βενιζέλος Γιαμαλής. 

δ) Τίτλοι ευγενείας, θρησκευτικοί : Αΰγενούλλα (<τό κοινον Ευγενία), Αυγουστΐνα (ouv.)r 

Ρηγόπουλλος, Σονριάνα -Σουρτανώ «Σουλτάνα, εοχρ. καΐ είς Ρόδον) Χαζής, Χαζίνα «χατζής 

προσκυνητής, τουρκ. haci), Διάκος, Βαλάσης, Βαλασία—Μπαλάσης, Μπαλασή — Μπαλασονλλα 

(εοχρ. καΐ είς Ρόδον), σχετίζεται μέ το Valachia (ηγεμονία της Βλαχίας), Κανάκης (χαϊδ ), 

τόπων, τα Κανάκικα, πρβ. τα έιτίθ. κανακάρης, «α»'ακαρίά=μονογιός, μονοκόρη. 'Από 

τίτλους προέρχονται καΐ τά : 'Εμίρης—Έμίρισσα (κοιν.), Μυριαλλής «Άμιραλής ,Ρόδος), 

Δούκισσα, Δονκαινα, Δουκαινισ—Δικαινιό, Κόμισσα (Σύμη). 

ε) 'Από επώνυμα γνωστά: Ποταμιάνος (συνδυάζεται μέ τήν γέννησίν του είς θέσιν 
Πόνταμος), Παρ&ενιάδης (έπων. Κώ καί Νισύρου), Μανράχι (και έπων. Μαυράκης), Καλέ-
ζης (δν. καί έπων.), Καζονλλης. Τα επώνυμα Καζής, Κάζος^Κάζας, Καζάκης, Καζοΰλλης είναι, 
συνηθισμένα έν πόλει Ρόδω καί έν τοις χωρίοις "Αγ. Ισίδωρος, Άφαντου, Λάρδος, Ψίν-
θος, Σάλακος, 'Απόλλωνα. Έ ν Σαλάκω Κάζος είναι τό χαϊδευτικόν του Κυριαζής 
ΟΚαζής^Κάζος τύπος μγθ., Καζούλλι ύτικρ.)Καζούλλης). 

στ) Επαγγελματικά: Κυβερνήτης, Βοακοπονλλα. 

ζ) Έκ της 'Αγίας Γραφής : Πλην των πολύ συνηθισμένων ακούονται τά : 'Αμβρό

σιος, Κοσμάς (öv. καί έπων.), Κλήμαντος «Κλήμης—εντός, πσρετ. άπό τό κλήμα), Πελαγιάι 

Σονσάννα, Ευσεβία, Μαριόρα, 'Ελέγκο, Κατίγκο καί 'Ελένη, Κατίνα— Κατερίνα—Κατερινια 

«Έλέν(ι)κο, Κατίν(ι)κο, ευχρ. καί είς Ρόδον, θράκην) ', Μανολαρας, Βασιλαράς, παρά τα 

Μανόλης, Βασίλης, μέ τήν κατάλ. —αράς, ή οποία σημαίνει τον ώραΐον καί γενναΐον νέον, 

είδος υποκορισμού ώς έν Ρόδω : Γεωργαράς, Φωταράς, Άντωναράς καί είς —ας : Γιάννας, 

Γιωργας, Δήμητρας, Νικόλας. 'Επίσης : Στέργος (σχετίζεται μέ τό τροπάριον των Χριστου

γέννων «στέργείν μέν ήμδς>), Στεργονλλα, Στεργονλλιά, Σταμάτης, Σταματία—Σταματουλλή — 

Τουλλή, Ζαχάπης, Ζαχαρένια «Ζαχαρίας μέ έτιίδρασιν του ζάχαρη). 

η) 'Από γεωγραφικά ονόματα: 'Αμερική (εδόθη τό όνομα, δταν ήκούσθη διαπρώτην 
φοράν είς τάς νήσους τό δνομα της '.Αμερικής), Βρετ(τ)ανία, 'Εγγλέζα, Θεσσαλία, Ίσμαηλία, 
Κινέζα, Μακεδονία, Μαρκαδία, Μοσχοβία (πρβ. το έπων. Μοσκόβης είς Σύμην), Ρονσία, Σικε
λία, ώς καί 'Ελλάδα (είς Νίσυρον). Φρ. «ήρτεν ή Σικελία», «μωρή Κινέζα!». 

θ) 'Από φυσικά φαινόμενα : Αυγερινός, Αυγερούλλα. 
ι) 'Από πολύτιμους λίθους : Άργυρό(ν), Άσημενιό(ν), Αιαιχάντη, Κρυσταλλή, Μπιλιά, 

Ρομπίνα, Χρυσή. 
ία) Κοσμητικά επίθετα : Μορψωπος «εύμορφωπός), Ροϋοα. Νεόνυφφη, Πλουοία· ή λ. 

τονίζεται είς δίστιχον του γάμου έν Ρόδω, τό όποιον υπενθυμίζει πλούτη καί συνηθείας 
παλαιοτέρων χρόνων : 

«Νύφφη μου πλούσια να γενής καί πλούσια να γηράσης 

καί μέ τά πολλοπλούσια σου δούλες καί δούλους νάχης». 

ιβ) Ζωα, φυτά, άνθη : 'Αμάραντη, Ζιμπουλλάχι (δνομα άνδρικόν, ζιμπούλλι=ύάκιν-

θος, τουρκ. zumbul), Καραφύλλης «καραφύλλΐ=γαρύφαλθν), Κιτράκης, Μελεξουδια «μελε-

ξές<μενεξές, τό ϊον), Μηλιά, Μυγδαλενή «Μαγδαληνή κατά παρετ. έκ του αμυγδαλιάς 

Περιατέρης, Ροδάν&η, Ροδάνη-Ροδανιό(ν), πρβ. τά : Πα(γ)όνα, Μοσχής, Αέων, Αεοντής—Αεν 

χής, Γερακίνα κ.ά. 
ΐγ) 'Απόξενικά ονόματα: Άνέζα— Άνεζούλλα «Γαλλ. Agnese),'Αλιζέττα, Γενοβέφα— 

1 Βλ. Παπαδ. Γραμμ, Β. Ίδιωμ. σ. 108. Παπαχρ. Μορφολ. σ. 30. 
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Νεόφα, Ζαμπελλα—Ζαμπελλιά ((isabella), Ζαμπεττα—Ζαμπεττούλλα ((Elisabetta) καί Έλισά· 

βετ—Έλιοαβέττη, Μαργαρίτα, Περονλλης (ύπκρ. TOU Πέρος<Πΐέρος<ΡΐεΓΓβ), πρβ. Μαριέττα. 

«Marietta), 'Εριέττα, εΰχρ. καί εις Ρόδον. 

ΐδ) ΆπΟ επώνυμα : Το Βαϊττενιό(ν), ίσως άπο έπώνυμον Βαΐτης, θηλ. Βαΐταινα—Bai"· 

ταινία (χαΐδ.) πρβ. Δούκας—Δονκαινα —Αονκαινιο (Σύμη), TÒ όποιον έπειτα έξειλίχθη είς 

Δικαινώ—Δικαία κατά παρετυμολογίαν έκ του δίκαιος. Μαεστρισή, είς Σύμην υπάρχει το 

παρονύμιον Μαεστρισός, Ταονρουττίταα ((έπων. Ταονρονττης, Χάλκη, Ρόδος), Φουντονκλιά 

((Φουντουκλής). Τά Φονντονκλής, Προνσαλης, Φώκιαλης, Γκόνιαλης, Καραμανλής, Σταμπολλής, 

σημαίνουν τον κάτοικον του Πόντου, Προύσης, Φώκαιας, Ικονίου (Γκόνια), Καραμανίας^ 

Σταμπούλ, μέ τήν τουρκικήν κατάληξιν —Η, άπο αυτά δέ προήλθον τά οικογενειακά, 

επώνυμα. 
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-**Λί?ΐ7νά>=Σύγγραμμα περιοδικόν της âv 'Αθήναις 'Επιστημονικής Εταιρείας, 'Αθήναι 
1929 κ.έ. 

Amani. Suff.~K. Âmantos, Die Suffixe der Neugriechischen Ortsnamen, München 1903. 
Άμάντ. Τοπ. Σύμμ =K. Άμάντον, Τοπωνυμικά Σύμμεικτα (Αθηνά, 1910) KB' 187. 
Άμάντ. Τοπ. Χίου —Κ Άμάντον Συμβολή είς το Τοπωνυμικον της Χίου (Λεξ. 'Αρχ. 2, 12. 

Λαογρ Ζ' 337). 
Άνδρ Έτνμ. Λεξ —Ν. 'Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 

'Αθήνα 1951. 
Βενετ. Ίστ. Ρόδ=Α. Βενετοκλέονς, Ιστορία της νήσου Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1930. 
Bil.— Gotr. Bhod.-E. Biliotii - Aba Coirei, L'ile de Rhodes, Rhodes 1881 (Μετάφρ. Μαλ-

λιαράκη—ΚαραβοκυροΟ). 
Βογιατζ. Άμοργ.=Ί Βογιατζίδον, Ή νήσος 'Αμοργός, 'Αθήναι 1926. 
Bosio Ist.—G. Bosio, Dell'istoria della Sacra Religione ed M m a Milizia di S. Giovanni 

Gierosolimitano, voi. II, Roma 1630. 
Diet. Sprache=Karl Dieterich, Sprache und volksuberlieferungen der südlichen Sporaden 

(Sehr, der balk, der Wien Ak. VII). 
Du Cange Gloss.=Du Gange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, 

Lugduni 1688 
*ΈΠ»7νίκά>=Ίστορικον περιοδικόν, 'Αθήναι 1928 κ.έ. 

''Επετ. Βνζ. Σπονδ.=ΈπετηρΙς Βυζαντινών Σπονδών, περιοδικόν τής 'Εταιρείας βυζαντινών 
σπουδών, 'Αθήναι 1934 κ.έ. 

Hiller I. G.=Hiller von Gaertringen, Inscriptions graecae insularum (vol. XIIi Rhodi, 
Chalces, Carpathi, Verolini 1895. 

Etiler rhod. dem.—O'ie demen der rhodischen Städte (Mitt. Ath. XVII, 1917, 171). 
Ζαρ. Κώια—Ιακ. Ζαράφτη, Κώια, Κώς «ΜεροπΙς» 1921. 
Ζολ. Τοπ. Χίον=Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής νήσου Χίου, τόμ. Α', Ίστορ. Τοπογρ. 'Αθή

ναι 1921. 
*Ησνχ.— Ηονχίον Λεξικόν, Ίένα 1867. 
Κονκ. Βνζ. επών.=Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινά επώνυμα (Έπετ. Βυζ, Σπουδ. Ε' 12—14). 
Λαο)>ρ.=«Λαογραφία>, Δελτίον τής "Ελλ. Λαογρ. Έταιοείας, 'Αθήναι 1909 κ.έ. 
Λεξ- Άρχ=Αεξικογραφικον Άρχεΐον. Παράρτημα 'Αθηνάς, τόμ. 1—6 Α. 
Maturi Sill.= Α. Maturi, Nuova Silloge epigrafica di Rodi e Cos, Firenze 19i>5. 
Μανωλ. Καρπ.=Έ. Μανωλάκη, Καρπαθιακά, 'Αθήναι 1896. 
Μεν. Τοπ. Κνπρ.=Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικόν τής νήσου Κύπρου («Άθηνδ» 1906, IH' 

315-421). 
Μποντ. Κύρ. όν — Α. Μπούτονρα, Νεοελληνικά κύρια ονόματα, 'Αθήναι 1912. 
Νουάρ. Σνμμ.=Μ. Μιχαηλίδον—Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Αθήναι Α, Β 

(1932-1934). 
Ξαν&. 'Επών. Κρήτ.—Στ. Ξανϋονδίδον, 'Επώνυμα Κρήτης (Λαογρ. Ζ' 373). 
Παντελ. Φων.=Χ. Παντελίδον, Φωνητική Κύπρου, Δωδεκανήσου, 'Ικαρίας, 'Αθήναι 1929. 
Παπαδ. Γραμμ.=Ά. Παπαδοπούλου, Γραμματική των Β. Ιδιωμάτων, 'Αθήναι 1926. 
Παπαχρ. Τοπ. Ρόδ.=Χ. Παπαχριοτοδούλον, Τοπωνυμικόν τής Ρόδου, Ρόδος 1951. 
Παπαχρ. Μορφ.=:—Μορφολογία των ροδ. Ιδιωμάτων (Δωδ/κόν Άρχεΐον Γ' 1958, 1—100). 
Παπαχρ. Παρ. καταλ.=—Παραγωγικά! καταλήξεις είς τα διαλ. Ιδιώματα Ρόδου (Δωδ. 

'Αρχ. Β' 1957, 158-189). 
Σακελλ. Κυπρ.='Α. Σακελλαρίον, Κυπριακά. Γεωγραφία, Ιστορία, γλώσσα τής νήσου Κύ

πρου, τόμ. Α, Β, 'Αθήναι (1890—1891). 
Τάξη Αέοβ.=Στ. Τάξη Ιστορία τής νήσου Λέσβου. 

<Γ«χν»7»=Περιοδικον φίλολογικόν, τεύχ. 1—14, Ρόδος (1946—48). 
Tsop. Phon.=A Tsopanakis, Essai sur la phonétique des parlers de Rhodes, Athènes 

(περιοδ. Byz.—Neugr. Jarb.) 1940. 
Τοοπ. Ίδ. Χάλκ=—Ά. Τοοπανάκη, 'Ιδίωμα τής Χάλκης (Δωδεκανήσου), Ρόδος 1949. 
Χατζ. *Ακ Άν=Γ. Χατζηδάκι, Άκαδημεικά 'Αναγνώσματα, 'Αθήναι Α, Β (1902—4). 
Χατζ. Μ.Ν.Ε.~-Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά, 'Αθήναι Α, Β (1905—7). 


