
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ 

Α'. - ΕΡΑΝΙΟΝ ΕΙΣ ΕΡΕΤΝΑΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ 

Εις το ακολουθούν σημείωμα έπεδιώχθη ή εκθεσις της αφετηρίας τών παρ' 
ήμΐν επωνύμων, διά τίνων Sé παραδειγμάτων στηρίζονται τα λεγόμενα. Βεβαίως 
δέν δύναται να λεχθή 6τι το θέμα εξαντλείται και τούτου ένεκα εράνιον έπεγράφη 
το παρόν. 

1. Έκ σωματικών χαρακτηριστικών 

'Ολίγα δεν είναι τα ονόματα, τά όποια, χρησιμοποιηθέντα κάποτε ως παρώ
νυμα (παρατσούκλια) προς δήλωσιν σωματικής τίνος ιδιότητος κανενός προγόνου, 
έκληρ&νομήθησαν από τους απογόνους ως επώνυμα πλέον. 

Εις κάποιον βοώπην, 'ίνα χρησιμοποιήσω τήν λέξιν του Ευσταθίου, άνθρωπον 
δηλαδή με μεγάλους οφθαλμούς ωσάν του βοός, προσήφθη το παρώνυμον Βοϊδο
μάτης, λέξις δηλαδή ή οποία φέρει εις τον νουν μας του 'Ομήρου το βοώπις, 
διότι τα αυτά παρατηρήματα είς τήν ιδίαν λέξιν κατέληξαν. Τοΰτο έ'γινεν αργά 
ή γρήγορα έπώνυμον. 

Φορείς αύτοΰ τσϋ επωνύμου, Βοΐδομάτηδες δηλαδή έπωνομούμενοι, δέν υπάρχουν σήμερον, 
έπιζη όμως το έπώνυμον αυτό, το έκ παρωνυμίου βεβαίως προκύψαν, ως τοπωνύμιον της ευθύς 
άπο τών προσβάσεων της Τύμφης και ΝΔ της Κονίτσης πεδιάδος κατ' ούδέτερον γένος Βοϊ-
δομάτι (θα πάμε στο Βοΐδομάτι) λεγομένης. Ταύτην διαρρέει παραπόταμος τοΰ Αώου, κατ' 
ούδέτερον γένος λεγόμενος και αυτός (έχει κατεβασιά, δεν περνιέται το Βοΐδομάτι) καΐ δχι 
κατά τήν κάποτε δηλοΰσαν τον κτήτορα γενικήν στον Βοϊδομάτη. 

"Ετσι έγινε μέ δλα τά κυριώνυμα, δπως στοΰ Ποντικάτη > στο Ποντικάτι, στοΰ Διαβο-
λίτση > στο Διαβολίτσι, στοΰ Σούλη > στο Σούλι, στοΰ Γρεβενίτη > στο Γρεβετίτι. 

Εις το Βόιον έγνώρισα κάποιον γαλανομάτην, έπωνυμεΐται δμως Μαυρομάτης 
και έτσι διατηρείται ή άνάμνησις κάποιου μελανοφθάλμου προγόνου. Μαυρομάτης 
λοιπόν μέ γλαυκούς οφθαλμούς. 

Μάτια εΐν* αυτά και φαίνονται κι' αν έχουν το χρώμα της γαληνεμένης θαλάσ
σης, της κατοπτριζούσης το κυανοΰν και γαλήνιον τοΰ ουρανού, λέγονται τότε 
γαλανά, δηλαδή μέ τήν δωρικήν μορφήν της λ. γαληνός, καΐ δίδουν άφορμήν εις 
τήν κατασκευήν τοΰ επωνύμου τών πολλαχοΰ της Ελλάδος συναντωμένων Γαλα
νών καί Γαλανοπούλων. 

Γραμμένος λέγεται εις τήν "Ηπειρον, 'ίσως δε καί άλλαχοΰ, ό πολύ ωραίος. 
"Ετσι ώς άναγνώρισις τοΰ κάλλους κάποιου τοΰ προσεκολλήθη το γραμμένος κατά 
πρώτον ώς παρώνυμον. Ή λέξις αυτή σύν τη παρόδω τοΰ χρόνου έξετόπισεν άπο 
τήν μνήμην τών συντοπιτών του το έπώνυμον, πού είχε, καί τήν θέσιν αύτοΰ τήν 
κατέλαβε το παρώνυμον Γραμμένος. "Ετσι ενεφανίσθη κάποτε το έπώνυμον Γραμ
μένος εις τήν "Ηπειρον. 

Κάποιος γαιοκτήτης, φορεύς αύτοΰ τοΰ επωνύμου, έχων εις τήν κυριότητα του κάποιο 
χωριό εις τήν περιοχήν τών Ιωαννίνων, το χωριό της καταγωγής τοΰ Καπλάνη, τών Ζω
σιμάδων, τοΰ Κων. Άσωπίου καί άλλων, μετέδωσε το δνομά του εις αυτό : στον Γραμμέ-
νον > στο Γραμμένο. 

Ή κεφαλή καί τά έπ' αυτής, ώς ύποπίπτοντα με το πρώτο βλέμμα εις τήν 
άντίληψιν εκείνων μέ τους οποίους συναναστρέφεται κανένας, δίδουν άφορμήν εις 
τήν κατασκευήν παρωνυμίου εξελισσομένου κατόπιν εις έπώνυμον. Έτσι κάποιαν 
ίδιορρυθμίαν τών οδόντων προγόνου τινός προδίδει το έπώνυμον Δοντας, ή πρώι-
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μος δε απώλεια αυτών ανοίγει τον δρόμον εις τήν έμφάνισιν του επωνύμου τών 
απογόνων Κουτσοδόντης, έστω καί αν διατηρούν και τους τριάντα δύο των οδόντας. 
Εις Ευρυγένης (Σμύρνη) μετεσχηματίσθη το Έβραιογένης, ίνα αποφεύγεται ή 
ύπόμνησις, ότι κάποιος πρόγονος είχε γενειάδα Εβραίου. 

Ό κάτοχος κάπως μεγάλης κεφαλής, ό κεφάλας δηλαδή, δεν ήθελε και πολύ 
ίνα του άποδοθή το παρατσούκλι (παρωνύμιον) κεφάλας, το όποιον έκληροδότησεν 
εις τους απογόνους του ως έπώνυμον Κεφάλας, έστω και αν επί του τραχήλου των 
δεν έπικάθηται ασυνήθης κεφάλα. Εις πολλούς έχοντας πυκνοτάτην τήν κόμην 
υπενθυμίζεται με το έπώνυμον των Κελέσης (τουρκ. φαλακρός) Οτι κάποιου προ
γόνου ή κεφαλή δεν έκαλύπτετο άπό τήν λόχμην της ιδικής των κόμης. 

Τα κόκκινα μαλλιά κάποιου προγόνου έγιναν αφορμή πολλαχου της Ελλάδος 
να γεννηθή το έπώνυμον Κόκκινος, Κοκκινάκης, 'έστω καΐ αν δέν αίτιολογηται 
αυτό το έπώνυμον άπο τήν τωρινήν χροιάν της κόμης του έπωνυμουμένου απογό
νου. Ή φύσις κάνει τή δουλειά της, διασταυρώνει τα γένη, εις μελανότριχας μετα
ποιεί το γένος τών ξανθοκομών καΐ τ'άνάπαλιν. 

Διά του Κουμπλομάτης (Ιωάννινα) ύποδηλουται 6τι κάποιος πρόγονος είχεν 
ένεκα έξοφθαλμίας μάτια εξέχοντα ως κούμουλα (άρχ. κοκκύμηλα) ή με τή/ άπο-
σιώπησιν του άτονου ου κατά τήν βορείαν προφοράν και μέ τήν άνάπτυξιν του π 
μετά τήν άποσιώπησιν του ου ως κούμπλα. Και λοιπόν ό έ'χων μάτια ως κούμπλα 
έ'χει δλας τάς προϋποθέσεις να παρωνυμηθη Κουμπλομάτης, να μεταδώση δέ το 
παρώνυμόν του και εις τους απογόνους ως έπώνυμον. 

Δέν εϊναι ανάγκη νά είναι άριστερόχειρ ένας πού έ'χει το έπώνυμον Ζέρβας 
(Σούλι, Κάτω Ραβένια Ζαγορίου, Ζίτσα, "Αρτα) ή Ζερβός. Φθάνει νά τήν εϊχεν 
αυτήν τήν ιδιότητα και ένας πρόγονος του κάθε Ζέρβα και Ζερβού. 

Εις το μικκύλον του σώματος κάποιου προγόνου οφείλονται επώνυμα, δπως 
Κοντάκης, Κοντός, Κοντογιάννης, Κοντονάσιος, Κοντούλης και το άντίστοιχόν του 
(αρβανίτικο) Σκούρτης, χρησιμοποιούμενον και παρ' ήμΐν. 

Εις τήν αυτήν αΐτίαν οφείλεται και το Γκόρτσος (Βασιλικόν Πωγωνίου). 
Γκόρτσο λέγεται ή έκ τών 'Αριστοφάνους Έκκλησιαζουσών 355 άχράς (νυν οέ μου 
άχράς τις έγκλτ/σασ' έχει τα αιτία), είδος άγριου αχλαδιού, πολύ μικρού καρπού 
της γκορτσιάς. ('Από κάτι τέτοια φαίνεται, τήν επαθεν εις τον 'Αχλάδόκαμπ/ν ό 
καημένος ό Τζομπανάκος). Αυτό ακριβώς το μικρόν του καρπού ύπήρξεν αφορμή 
νά χρησιμοποιηθη ή λέξις ή δηλουσα αυτόν προς χαρακτηρισμόν ανθρώπου όλιγο-
σωμάτου, δηλαδή Γκόρτσος - μικρός ωσάν τό γκόρτσο. 

'Αλλά καΐ έξ αντιθέτου σωματικής διαπλάσεως γίνονται επώνυμα : Μακρής, 
Μέγας, Πλάτης. Φαρδής, 'Αψηλός (τώρα τοπωνύμιον έν "Ανδρω), 'Υψηλάντης. 

Ή αμέσως ύποπίπτουσα εις τήν άντίληψιν άπόχρωσις του προσώπου προκαλεί 
τήν κατασκευήν αναλόγων επωνύμων δπως π. χ. Κιτρινιάρης, Μανρέας, Μαϋρος 
καί τό Λάγιος. 

Τό μελαψόν του προσώπου κάποιου προγόνου δηλοΰται καί δια συνθέτου μέ δεύ
τερον συνθετικόν ενα βαπτιστικόν όνομα, μέ πρώτον δέ τήν έκ της τουρκικής λέ-
ξιν καράς, τήν δηλουσαν τόν μαϋρον : Καραγιάννης, Καραγιώργης, Καραχώστας, 
Καραμάνος. 'Αλλά καί μόνον του τό Καράς χρησιμοποιείται ως έπώνυμον. (Πρβλ. 
καί τό χρώματος δηλωτικόν Πέλοψ = ό έ'χων σκοτεινήν, μαυρειδερήν Οψιν). 

Δεν θέλει καί πολύ, ί\α ενα μουστάκι επιβλητικών διαστάσεων, ως π. χ. τό του 
'Οδυσσέως 'Ανδρούτσου, δώση άφορμήν προς σχηματισμόν επωνύμου Μουστά
κας, Μουστακαλής, Μουστακλης. Τοΰτο τό Μουστάκας ό Κωνσταντινουπολίτης 
λόγιος του κύκλου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τό εύτρέπισεν εις Μυ-
ατακίδης, τόν εμιμήθη δέ καί κάποιος άλλος Μουστάκας άπό τήν Δρόβιανην της 
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κατακαημένης Β. 'Ηπείρου, διδάσκαλος καί λόγιος της περιοχής, καί έγινε Μυ-
στακίΟης καί αυτός. 

Δέν μένει απαρατήρητος ή τραυλότης, δπως μας δείχνει το παρατσούκλι Τραυ
λός του Αύτοκράτορος Μιχαήλ Β', το σκωπτικον βάτταλος (βατταρίζω=ψελλίζω, 
τραυλίζω), το δοθέν εις τον Δημοσθένη δια τον κατά τήν νεότητα του τραυλισμον 
(Αίσχιν. 41.14) καί το ψελλός. 

"Η τραυλότης κάποιου προγόνου 'Αντώνη έδωσεν άφορμήν εις το παρατσούκλι 
Τρανλαντώνης καί ακολούθως έπώνυμον του γνωστού λογοτέχνου καί γυμνασιάρ
χου Τραυλαντώνη. 

Άνεκαλύφθη όμοιότης κάποιου χαρακτηριστικού ενός άνθρωπου προς άντίστοι-
χον χαρακτηριστικον άκρίδος. Τώρα ό δρόμος εϊναι ανοικτός δια το παρατσούκλι 
Μάστακας, το όποιον δέν έβράδυνε να προαχθή εις έπώνυμον (Σαμαρΐνα). 

Είς παρομοίαν αίτίαν οφείλονται καί τα επώνυμα ' Ασπρογ έρακας, Κόρακας καί 
Μέρμηγκας (δηλ. μύρμηξ ^> μυρμήκιον ^> μυρμήγκι ^> καί τροπή του άτονου ir εις 
er μερμήγκι* τώρα πλέον ημπορεί να έμφανισθή καί το μεγεθυντικον μέρμηγκας 
καί το έπώνυμον Μέρμηγκας). 

Έδώ προσθέτω καί ενα άλλο, το όποιον τήν άφετηρίαν του έχει είς ζωον του 
λόγγου. Λαγός ! λέγομεν περί τίνος έπιφωνηματικώς, δταν θέλωμεν να έξάρωμεν 
τήν ταχύτητα αύτου κατά τήν από τίνος τόπου μετακίνησίν του. 3Άν είναι συνή
θης ή τοιαύτη κατά τάς πορείας του ταχύτης, δέν θά βραδύνη ή έπιφώνησις αυτή 
να γίνη παρώνυμον καί κατόπιν να εξελίχθη είς έπώνυμον των απογόνων του, έστω 
καί αν οδτοι δέν έχουν του προγόνου τήν φειδιππίδειον ικανότητα. 

Προσθήκη είς τάνωτέρω 

Ίο ανάλαφρο καί άθόρυβον περπάτημα κάποιου Λευκαδίτη, περπάτημα κάτας 
δηλαδή, δπως προφέρεται ή λ. γάτα είς τήν Λευκάδα, έδωσεν άφορμήν να δοθή 
είς τον ούτω βαδίζοντα το παρώνυμον κατοπόδης, το όποιον διατηρείται τώρα 
ώς έπώνυμον εις το γένος του. 

"Οταν κάποτε έφθασεν είς τα χέρι« μου μαθητικός τίτλος, είς τον όποιον εγράφετο το 
όνομα τοϋ μαθητού Κατωπόδης (μέ ω), μου έπροκάλεσε τήν σκέψιν Μα τι θα είπή αυτό ; Κά
τοχος κάτω ποδιών ; 'Υπάρχουν καί ανω πόδια ; Άλλα δέν άργησε να φθάση είς τον νουν μου 
ή κατά τους Λευκαδίτας προφορά της λέξεως γάτα ώς ή κάτα. Εδρέθην δηλαδή μέ το Κατω
πόδης ενώπιον μιας παραπλανητικής παρετυμολογίας, οποία έστήριξε τήν άνορθογραφίαν. 

2. Έ ξ ονόματος προγόνων 

Τα είς -πονλος, -ίδης, -άδης (τα δύο τελευταία έκ λογίας πηγής), τά εις -έας 
καί -άκος μανιάτικα, πολλά των είς -άκης κρητικών, τά είς -έλης καί -ονδης των 
νήσων του Αιγαίου, τά είς -ατός κεφαλονίτικα, τά είς -άντης ποντικά προέρχον
ται άπο βαπτιστικά προγόνων προσκολλήσει είς αυτά των ανωτέρω καταλήξεων : 
Γρηγορόπουλος, Παυλίδης, Άναστασιάδης, Μητσέας, Πετράκος, Άγγελάκης, Γιαν-
νέλης, Κωσταντούδης, Μαρινάτος (έκ του Μαρίνος), Παυλάντης. 

'Αλλά καί είς τήν δημοτικήν των μορφήν ονόματα προγόνων δπως π.χ. Γιαν-
νοΰτσος, Γούλας, Γρηγόρης, Δήμος, Δημάκης, Δημάκος, Διαμαντής, Λάμπρος, 
Μάνθος, Μήτρης, Παυλάκος, Παύλης καί χιμαριώτικα Πάλης (ό Λέκας 'Αρβανί
της το έγραψε μέ δύο λ), Πασχάλης, Πάσχος, Σταμάτης, Σταματάκος, Φύλλιος, 
Φύλλης (δηλ. Τριαντάφυλλος, έκ του οποίου καί εν Ήπείρω Ντάφλος) χρησιμο
ποιούνται ώς επώνυμα. 

Έδώ θά παραθέσω καί τά εύχετικά Ζήσης, Ζήκας, Ζήκος, Πολύχρονης καί 
το συντετμημένον Χρόνης, τφν οποίων μερικοί φορείς επεδίωξαν τήν έπιμήκυνσιν 
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διά της προσθήκης του -πουλος : Ζησόπουλος, Ζηκόπουλος, Πολυχρονόπουλος, 
Χρονόπουλος. 

Είς τήν μνήμην μου άρχονται και βαπτιστικά, τα όποια χωρίς καμίαν μετα-
βολήν χρησιμοποιούνται ώς επίθετα. Σημειώνω μερικά : 'Ηλίας, Ήλιου, Λουκάς, 
Μαυρίκιος (Ρόδος), Χαραλάμπης (ό πρόκριτος τών Καλαβρύτων καί ένας γυμνα
σιάρχης από τήν "Αρταν). 

Μία άλλη κατηγορία επωνύμων έσχηματίσθη άπο τήν σύνθεσιν βαπτιστικών 
δύο προγόνων το πρώτον ήτο το δνομα του έπωνυμουμένοο, το δεύτερον το δνομα 
του πατρός του: Γαννηλίας, Γιαννηκώστας, Γιωρβασίλης (κατ' άνομοίωσιν αντί 
του Γιωργοβασίλης), Γιωργογιάννος (μέ άπόρριψιν εις άδράνειαν της άνομοιώ-
σεως), Κωσταγιώργος, Κωτσιολάμπρος. "Εγιναν λοιπόν επώνυμα αυτά τα σύν
θετα και έτσι άκούομεν π. χ. 'Ανάστασης Κωσταγιώργος. 

Προσθέτω έδώ καί το Χρηστοβασίλης, το όποιον έσχημάτισεν ό ίδιος ό διηγη
ματογράφος από το βαπτιστικόν του καί το όνομα του πατρός του Βασίλη. 
(Έγράφη τό Α'ρ^- μέ η, δπως το ήθελεν ό 'ίδιος). 

Σύνθετα μέ δεύτερον συνθετικον ενα βαπτιστικόν δνομα, μέ πρώτον δέ το 
Μπάρμπας, τιμητικώς λεγόμενον δια κάποιον προχωρημένης ηλικίας προς έ'νδειξιν 
της συνέσεως του *, εξελίσσονται είς επώνυμα απογόνων, δπως π.χ. το Μπαρμπα-
στάθης, το Μπαρμπαγιάννης. 

Εις το Πωγώνι της 'Ηπείρου προς δήλωσιν σεβασμού προς κάποιον ήλικιωμέ-
νον, διακρινόμενον επί νουνεχεία, χρησιμοποιείται ή λ. Μπάσιος ή μόνη της ή 
συντεθειμένη μετά βαπτιστικού ώς δευτέρου συνθετικού : Μπασιοδημήτρης, Μπα-
ααγιάννης, Βασαγιάννης (Βί.σιανη Πωγωνίου), ζήλω άρχαϊστικώ, κ. ά. Αυτό το 
Μπάσιος εις το Δελβινάκι υπό το κράτος της γενικής φοράς τών πάππων προς τήν 
'Ελλάδα καί προς πάν το έλληνικόν καί προς αποφυγήν της τραχύτητος της προ
φοράς καί προς έξελληνισμόν του έτράπη είς Βασιάδης, εις το έπώνυμον δηλαδή, 
το όποιον έτίμησεν ό έκ Δελβινακίου Ήροκλής Βασιάδης, ό πρωταγωνιστήσας 
είς τήν πνευματική ν άφύπνισιν του έν 'Ανατολή ελληνισμού, είς τήν ίδρυσιν του 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως καί είς τήν ίδρυσιν του έν 
Κωνσταντινουπόλει 'Εκπαιδευτικοί; Συλλόγου τών 'Ηπειρωτών, ό σχολιαστής λό
γων του Δημοσθένους. 

3. Ε π ώ ν υ μ α εξ εθνικών 

Ό τόπος της καταγωγής προγόνου επισημαίνεται μέ εθνικά πού έγιναν επώ
νυμα : Βελιανίτης (δνομα Κερκυραίου δημοσιογράφου μέ άπωτέραν καταγωγήν άπο 
τήν Βέλιανην της Θεσπρωτίας), Ζαγοριανίτης, 'Ιμβριώτης, Καραμανλάκης, Κρη
τικός, Λαμποβίτης καί έν Άργυροκάστρω Λαμποβιτιάδης, Μανιάτης καί έν Πω-
γωνιανή Μανιώτης, Μοραΐτης (έν Δελβινακίω), Μόραλης (έν Πρεβέζη), Μουκο-
βίνας (έξ ομωνύμου χωρίου της Λάκκας Σουλίου), Παπιγκιώτης (Νεάπολις Βοΐου), 
Πάργας (όμωνύμως προς τήν πόλιν της καταγωγής, δπως καί το ανωτέρω Μου-
κοβίνας), Πολίτης, Σουλιώτης, Χωραίτης, (ό έκ της Χώρας). 

Ούτοι εγκατασταθέντες μακράν της γενέτειρας των έγνωρίζοντο είς τον τόπον 
της νέας των εγκαταστάσεως μέ τό δηλωτικον του τόπου της καταγωγής των 
έθνικόν, έξελιχθέν είς έπώνυμον, περιελθόντος είς άχρηστίαν του άλλοτε έν τή 
πατρίδι χρησιμοποιουμένου επωνύμου. 

1) Μπαρμπαγιάννην είχεν ονομάσει τον Καποδίστριαν ό 'Ελληνικός λαός. Μπαρμπαχαρά-
λαμπος είχεν όνομασθη κατά τον πόλεμον 1940—41 υπό τών αξιωματικών καί οπλιτών της 
VIII Μεραρχίας δ Διοικητής αυτής Χαράλαμπος Κατσιμήτρος λόγω της συνέσεως του. 
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4. Έξ επαγγέλματος προγόνων 

Πιστοποιητικον επαγγέλματος προγόνων είναι πολλά επώνυμα. Παραθέτω με
ρικά: Άγελαδάρης" Βακαλόπουλος* Γαβαθας· Γιδάρης (μέ καταβιβασμον του 
τόνου έπί της παραληγούσης κατά το Άγελαδάρης)· Δεμερτζής (μέ τροπήν του 
άτονου -ir εις -er, δπως έγινε καΐ με το νηρον > νερό, πληρώνω ^> πλερώνω, 
κυρά ^> κερά) · Ζευγολάτης" Καλιγας (πεταλας) το έπώνυμον δηλαδή του Παύλου 
Καλιγά, του άνοίξαντος τον δρόμον προς το νεοελληνικόν διήγημα δια του χαρι
τωμένου Θάνου Βλέκα)' Καραγκιόζης (μεταγλωττισθέν εις Μαυρομάτης προς άπό-
σβεσιν ανεπιθύμητου ύπομνήσεως)' Μπαξεβάνος* Μπαξεβανάκης* Μπαξεβανόγλου 
(μεταγλωττισθέν έν Άδριανουπόλει εις Κηπουρίδης)1 Παλαιολόγος (ό συλλέγων, 
αγοράζων και πωλών παλαιά)* Ψωμάς' Ψωμιάδης και Ψωμόπουλος, μεταγλωττί
σεις του εκ Μικρας 'Ασίας Έκμεκτζόγλου. 

5. Έ ξ ό φ φ ι κ ί ω ν προγόνων 

Δεν σβήνει ή άνάμνησις εκκλησιαστικού όφφικίου - προγόνων συντηρείται άπο 
τους απογόνους, οι όποιοι ως έπωνυμίαν έχουν λέξιν δηλουσαν αυτό : Άναγνώ-
στου, 'Αναγνωστάκης, 'Αναγνωστόπουλος, Οικονόμου, Οικονόμος (ό παρά τω Άλή 
Πασια Μάνθος Οικονόμος), Οίκονομίδης, Οίκονομόπουλος, καΐ (μέ τον δημοτικον 
τύπον ό Ζακύνθιος λόγιος) Κονόμος. Ό καθένας ημπορεί να φέρη εις τον νουν του 
ένα πλήθος ά/θρώπων, οι όποιοι χωρίς να είναι ιερωμένοι φέρουν ως επώνυμα 
τίτλους εκκλησιαστικούς κατ' όνομαστικήν : 'Αρχιμανδρίτης, Πρωτοσύγκελλος, Σα-
κελλάριος, Σακελλίων. Οι έχοντες ώς έπώνυμον των το Παπάς και τα έξ αύτοΰ 
Παπαδάκης, Παπαδόπουλος δέν έ'χουν μετρημόν, ώς καί τα σύνθετα Παπαγιάν-
νης, Παπαδιαμάντης, Παπακώστας κ.τ.λ. 

'Αξία περίπου εκκλησιαστικού όφφικίου έδίδετο κατά παλαιοτέραν έποχήν εις 
τον τίτλον Χατζής, τον όποιον άπέκτων οι προς προσκύνησιν μεταβαίνοντες εις τους 
'Αγίους Τόπους. "Εκτοτε υπάρχουν τα επώνυμα τα σύνθετα έκ της λ. χατζής ώς 
πρώτου συνθετικού, ώς δευτέρου δέ ενός βαπτιστικού ονόματος : Χατζηγάκης, 
Χατζηγιάννης, Χατζηκώστας, Χατζημιχάλης κ.ά. Άλλα καί Χατζής, Χατζόπουλος. 

6. Έ ξ ήθους προγόνων 

Την ζωηρότητα καί τήν μέχρι τρέλας φθάνουσαν αποκοτιά παρετήρησαν οι προ-
τάξαντες τοΰ ονόματος κάποιου Γιάννη, κάποιου Γιώργη, κάποιου Πέτρου τήν 
τουρκικήν λέξιν οελή-, καί κατασκευάσαντες αντιστοίχως τα παρώνυμα Δελη
γιάννης, Δεληγιώργης, Δεληπέτρος κ.ο.κ. Ταΰτα έγιναν επώνυμα απογόνων. 

Άναγνώρισιν γενναιότητος έν μάχη αποτελούν αϊ έκ της τουρκικής ληφθεΐσαι 
λέξεις ασλάνι (λέων), καπλάνι (τίγρις), σαχίνι (γεράκι) και προσαφθεΐσαι ώς παρώ
νυμα εις διακριθέντας μαχητάς. Αυτά τα παρώνυμα έγιναν επώνυμα των απογόνων 
καί έτσι ένας γυμναστής είναι δυνατόν να λέγεται Σαχίνης, Ασλάνης ένας έμπο
ρος καί Καπλάνης ένας ευεργέτης των 'Ιωαννίνων, ιδρυτής τής Καπλανείου Σχολής. 

7. Έ κ μητρωνυμιων 

Των έκδήμων πατεράδων τα τέκνα έπωνυμοΰνται κατά τήν παιδικήν των ήλι-
κίαν υπό των συμπαικτόρων των άπο το όνομα τής μητρός. Αυτή ή επωνυμία εις 
λήθην απορρίπτει το έπίσημον έπώνυμον τοΰ παιδιού καί το παρακολουθεί το ού
τως έπωνυμηθέν παιδίον καί δταν ήλικιωθή, θάττον δέ ή βράδιον εισέρχεται καί 
εις το μητρωον αρρένων. "Ετσι λοιπόν κάποιας Μαρίας οι απόγονοι εγγράφονται 
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με το έπώνυμον Μαρίας, κάποιας Βέργως (Βεργινίας) με το έπώνυμον Βέργος, με 
το έπώνυμον Γαρουφαλιας κάποιας Γαρουφαλιάς, Γιαννακέτσας κάποιας Γιαννα-
κίτσας, Νάτσινας κάποιας Νάτσινας, συζύγου του Νάτση, Πούλιος (Βόιον) Που-
λιόπουλος κάποιας Πούλιως, Μπούσιος (Γρεβενά) κάποιας Μπούσιως δηλαδή Χα-
ραλαμπίας - Χαραλαμπούσιως, Βαρβάρας κάποιας Βαρβάρας, Σάρρος κάποιας Σάρ · 
ρως δηλαδή Σάρρας, ώς καΐ οι απόγονοι άλλης Σάρρας πάλιν το έπώνυμον 
Σάρρας έχουν έν Ίωαννίνοις. 

Έ χ ω τήν ύποψίαν δτι ό Πουλίτσας και ό Σγουρίτσας οφείλουν το έπώνυμον των δ ένας 
είς κάποιαν πρόγονον Πουλίτσαν λεγομένην καΐ εις κάποια Σγουρίτσαν δ άλλος. 

"Ενας Μανιάτης θά εϊχεν έγκυροτέραν γνώμην. 
"Ολα αυτά φέρουν εις τον νουν μας τα παμπάλαια μητρογονικής γενεαλογίας μητρωνυμικά, 

όπως του Χίρωνος το Φιλυρίδης (Πινδ. Πυθ. 3.1), το τοΰ 'Απόλλωνος Λητοΐδης (Όμ. "Τμν. 
εις Έρμήν 253 καί τρισυλλάβως Λατοίδας εις τον Πυθ. 1. 23). Δέν έχουν δμως τήν αυτήν 
αρχήν μέ τα νεώτερα ιδικά μας. Εκείνα τάρχαΐα είναι κατάλοιπα και κατ' άκολουθίαν ενδεί
ξεις χρόνων, κατά τους οποίους έκράτει εις τήν Ελλάδα μητρίαρχικόν καθεστώς μέ έπακό-
λουθον μητριαρχικήν μητρογονικήν γενεαλογίαν. 

"Ας άνακαλέσωμεν έδώ εις τήν μνήμην μας τοϋ Πολυβίου (12.5, 6) τήν πληροφορίαν, δτι 
οι εκατόν αριστοκρατικοί οίκοι των Έπιζεφυρίων Λοκρών άνεβίβαζαν την εύγένειάν των εις 
τάς προμήτορας : . . . . πάντα τα δια προγόνων ένδοξα παρ' αύτοις (τοις Έπιζεφυρίοις δηλαδή) 
άπα των γυναικών, ουκ από των ανδρών εοτι, οίον ευθέως ευγενείς παρά πασι αφίοι 
νομίζεαθαι τους από τών εκατόν οίκιών λεγόμενους. 

Β ' . - Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

1. δ ι α φ ε ύ γ ε ι ν - j - α ι τ . , Οχι δ ι α φ ε ύ γ ε ι ν -\- γ ε ν . 

Διέφυγον της προσοχής τον συγγραφέως διαβάζω εις κείμενον ανδρός μή δι
καιουμένου να γράφη κάτι τέτοιο λόγω τών εφοδίων του, τα όποια μας επιτρέπουν 
μίαν λαμπράν προοπτικήν περί της σταδιοδρομίας του μεταξύ τών φιλολόγων μας. 

Ά λ λ α το ρ. διαφεύγειν έκτος της μέ τήν πρόθεσιν έκ συνημμένης γενικής (ώς 
π . χ. έν Θουκ. 8. 39, 3 δεδιότες μή ai διαφυγονσαι τών 'Αθηναίων εκ της Μιλή
του νήες κ.τ.λ.) συντάσσεται συνήθως μέ αίτιατικήν, δπως προχείρως ημπορεί νά 
διαπίστωση κανένας εις τον Πλάτωνα, Ά π ο λ . 29 A ai μηχαναί πολλαί είσιν εν 
έκάστοις τοις κινδύνοις ώστε διαφεύγειν θάνατον και εις τον Πανηγυρικον του 
'Ισοκράτους 80 Β τίολλά με διαπέφευγεν ών διανοήθην. 

Μετά διακοσίας περίπου σελίδας διαβάζω και μου έ'ρχεται ή καρδιά στον τόπο 
της : λανθάνω . . . . διαφεύγω τήν προσοχήν τίνος. 'Ορθόν βεβαίως είναι τοΰτο και 
μας υποχρεώνει συγχρόνως νά θεωρήσωμεν δτι δ έν άρχη τοΰ παρόντος σημειώ
ματος παρατηρηθείς σολοικισμός έχει τήν αίτίαν του είς άπροσεξίαν, ή οποία κα
λόν είναι νά μή εύρίσκη δρόμον προς κείμενα τιμωμένων ανδρών. 

Θά ήδύνατο κανένας ν' άποδώση τήν έδώ μετά γενικής σύνταξιν τοΰ διαφεύγειν είς έπί-
δρασιν τοΰ εκφεύγειν -f- γεν. της οποίας φέρω δύο παραδείγματα άπα τον "Ομηρον, ενα έκ της 
Ίλιάδος Λ 380 βέλος εκφυγε χειρός, άλλο έκ της 'Οδύσσειας ψ 236 εξέφυγον πολιής αλός 
ήπειρόνδε, 'Αλλά ή γενική καί είς τα δύο αυτά παραδείγματα οφείλεται είς τήν πρόθεσιν εκ, 
είναι δηλαδή γενική προθετοσύντακτος, πράγμα πού δέν ήμπορεϊ νά γίνη μέ τήν δια τοΰ δια
φεύγειν. "Οπως καΐ αν 2χη το πράγμα, καλόν είναι ν' αποφεύγεται, ϊνα μή παρασύρωνται 
οί άπειρότεροι. 

2. ε ί σ ε φ ρ η σ ε , οχι ε ί σ έ φ ρ υ σ ε 

Μέγα το κράτος της μιμήσεως ή ζήλειας, δπως κοινολεκτικώτερον δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν. Τ ο υ τοΰ είσέδυσε το έζήλεψε και ό αόριστος τοΰ είσφρέω και έ'τσι 
αντί τοΰ όρθοΰ είσεφρησε διαβάζομεν παρεισέφρυσε. Καλά λέγει ή παροιμία *Αν 
ήταν ή ζήλεια ψώρα, θα κολλούσε όΤ ή χώρα. 
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3. εμφιλοχωρώ, δχι εμφυλοχωρώ 

Το ρ. εμφιλοχωρώ ( = α γ α π ώ να ενδιατρίβω) συχνά το βλέπω μεταποιούμενον 
είς εμφυλοχωρώ κατά προφανή συσχετισμον και προφανή εντεύθεν σύγχυσιν προς 
το επίθετον εμφυλος, εμφύλιος. Άνακληθέν το ρήμα τοΰτο είς χρήσιν εκ της αρ
χαιότητος ας διατήρηση την άρχαίαν του γραφήν, δεν του χρειάζεται ή μεταμφίεσις. 

4. το εσπέρας 

Πολλάκις διαβάζω καΐ ακούω χρησιμοποιουμένων προς δήλωσιν χρόνου την 
Κκφρασιν το εσπέρας. Έ δ ώ προψανώς εχομεν μίμησιν των κοινολεκτουμένων το 
βράδυ, rò πρωί, το μεσημέρι, το δειλινό, τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, τών 
έναρθρων δηλαδή αιτιατικών του χρόνου, αί όποΐαι άσκουν έργον έπιρρηματικου 
προσδιορισμού. "Ετσι και ή έκ τής αρχαιότητος ληφθείσα γενική του χρόνου εσπέ-
ρα± με ενα το ε'γινε και αυτή ούδέτερον με σημασίαν έπιρρηματικήν. Και έπιασε 
αυτός ό τρόπος τής εκφράσεως, εισήχθη δε και είς τον γραπτον λόγον. Παραθέτω 
έδώ δύο παραδείγματα άπο τον άριστοτέχνην τής καθαρευούσης, τον Κων. Παπαρ-
ρηγόπουλον : Το εσπέρας τής Παρασκευής τής Ε' εβδομάδος κ.τ.λ. Τω δντι το 
εσπέρας τής ημέρας εκείνης κ.τ.λ. Ά ς μή παραλείψω και ενα ακόμη άπο το Ό μ η -
ρικον Λεξικον του Παναγή Λορεντζάτου : βουλυτόνδε συμπίπτει <5' ούτος 
δ λίγον μετά την μεσημβρίαν = προς το εσπέρας. Βεβαίως δεν έχάλασε ό κόσμος, 
ας λείπη δμως αυτό το εσπέρας. 

5. εύπρεπίζω 

Ά π ο το επίθετον ευπρεπής, το σημαίνον τον έχοντα καλήν έμφάνισιν (εΐδος 
ευπρεπές), κατεσκευάσθη είς τον γραφόμενον λόγον και άπο αυτόν εισήχθη και είς 
τον λαλούμενον το ρ. εύπρεπίζω και το ούσιαστικον ευπρεπισμος αντί του εν-
τρεπίζω, εύτρεπισμός. Και έπιασαν και τα δύο, ώστε δεν βγαίνουν πια οΰτε 
με τσιγκέλια. 

6. Λεβάδεια > Λιβαδειά 

Διαβάζω Λειβαδιά αντί του ορθού Λιβάδια μέ ι. Άλλα το ι τής πρώτης συλ
λαβής προέρχεται έκ τής κωφώσεως του ε τής πρώτης συλλαβής του Λεβάδεια. 

Τώρα ή γραφή Λειβ- (μέ ε*) πρέπει να άποδοθή είς παρετυμολογικον συσ/ε-
τισμον προς την (έσφαλμένην) γραφήν τής λ. λειβάδι, την οποίαν προσκεκολλη-
μένην προς το ρήμα λείβω δεν κατώρθωσε να εκτόπιση το ορθόν λιβάδι. 

"Εχει κυκλοφορήσει εσχάτως και βιβλίον Λεβαδέως μέ τον τίτλον Ή χώρα 
τής Λειβαδιας. 

7. χλομός, βχι χλωμός 

Βλέπω κάπου είς ενα έτυμολογικον λεξικον τήν λ. χλομός νά γράφεται χλω
μός και κάνω τον σταυρόν μου, διότι ό γράψας δέν φαίνεται ασήμαντος. 

'Αλλ' ac ίδωμεν πώς έ'χει καθορισθή ή γραφή τούτου του επιθέτου υπό του 
αειμνήστου Γ. Χατζιδάκι είς τήν Άθηναν 22, 24 καΐ 24, 9. Έδίδαξε λοιπόν εκεί
νος δτι του χλομός, προερχομένου έκ του φλόμος φλομός, το φ μετετράπη είς χ 
κατ' έπίδρασιν του χ του χλωρός, χρώμα. "Η γραφή χλωμός μέ ω δέν έχει στή
ριγμα. "Οθεν ας μή χρησιμοποιήται, ας πάη στο καλό. 
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Γ'. — ΤΡΙΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ 

1. ΑΙαχ. Άγαμ. 1605-6: 

τρίτον γαρ δντα μ επί δέκα άΟλίω πατρί 
συνεξελαύνει τυτθον δντ' εν σπαργάνοις 

Τους στίχους τούτους τους βλέπω μεταφερμένους εις το καθ' ήμας ιδίωμα είς 
τήν μετάφρασιν του αειμνήστου Ί ω . Γρυπάρη ώς έξης : 

γιατί κ' εμέ, τρίτο παιδί τον αθλίου πατέρα, 
μ' έδιωξε, βρέφος μες στα σπάργανα μαζί του. 

"Αλλά ή έ'κφρασις τρίτο παιδί τον αθλίου πατρός δεν συμπίπτει με το υπό του 
Αισχύλου γραφέν τρίτον επί δέκα. Τοΰτο δέ κατά την όρθήν παρατήρησιν του 
Wilamowitz πιθανώτατα μας υποδεικνύει τήν άπήχησιν μιας άλλης παραδόσεως, 
άκολουθηθείσης εδώ υπό του τραγικού, κατά τήν οποίαν δεκατρία ήσαν τά τέκνα του 
υπό του Άτρέως έξορισθέντος Θυέστου, δέκατον τρίτον δέ ό ομιλών έδώ Αίγισθος. 

2. Άριστοφ. "Ορν. 1558-9: 

"Ενας φίλος μου, φέρων υπό μάλης ένα άντίτυπον μεταφοράς είς το σύγχρονον 
γλωσσικον ιδίωμα τών 'Ορνίθων του 'Αριστοφάνους, μ* έπεσκέφθη κατ* αύτάς, 
καρφωμένον επί της κλίνης μου. Διά να μου σκορπίση τήν εκ της μακροχρονίου 
κλεισούρας άνίαν μου, ήρχισε να μου διαβάζη το μετά τήν άναχώρησιν του Προ-
μηθέως και ακολούθως του Πισθεταίρου, άσμα του Χοροΰ, δηλαδή άπο τον στί-
χον 1553 καΐ κάτω. "Οταν ήκουσα να διαβάζη — καί διαβάζει μετά πολλού ήθους 
καΐ παραστατικότητος— Τί αρνί ; Καμήλα για σφαχτό j είχε, μου έγεννήθη ή 
έντύπωσις δτι ό Χορός, ίνα προκαλέση μεγαλύτερον ενδιαφέρον καί προσοχήν προς 
τα λεγόμενα του καί έν γένει ίνα καταστήση τον λόγον του έντονώτερον, έ'καμε 
τήν ρητορικήν έρώτησιν τί αρνί; και ό ίδιος πάλιν απήντησε καμήλα για σφαχτό 
είχε (δηλαλή ό Πείσανδρος). "Ετσι, έσκέφθην, ό Χορός ήθελε νά έξάρη τήν βαρύ
τητα της προσφοράς του Πεισάνδρου, άποφασίσαντος νά θυσιάση οχι ένα αρνί, 
άλλα μίαν κάμηλον. 'Αλλά τοιαύτην άμφιταλάντευσιν του Πεισάνδρου μεταξύ της 
προσφοράς ενός αρνιού, πού θα ήτο πολύ φτηνή προσφορά, καί της γενναίας 
προσφοράς μιας καμήλου, δέν ένεθυμούμην εκ της αναγνώσεως τών 'Ορνίθων. Διέ
κοψα λοιπόν τήν άνάγνωσιν του φίλου μου καί προσέτρεξα είς το πρωτότυπον. 
Έκεΐ είδα κάτι διαφορετικόν, το όποιον καί αντιγράφω έδώ : σφάγι* έχων κάμη
λον άμνόν τιν . 

Τώρα ας μου έπιτραπη, παρακαλώ, νά κάμω κάτι, το όποιον είς τον στ. 301 
της έν λόγω κωμωδίας άπεδοκιμάσθη, νά κομίσω δηλαδή μίαν γλαυκά είς τάς 
'Αθήνας. Είναι τοΰτο το άμνόν ονοματικός προσδιορισμός του κάμηλον καί μαζί 
καί τά δύο, προσδιορίζον καί προσδιοριζόμενον, δηλώνουν το νεογνον της καμή
λου, το καμηλάκι. "Ωστε δεν υπάρχει άμφιταλάντευσις ω: προς τήν θυσίαν μεταξύ 
άρνιου καί καμήλου, αλλά πληροφορία δτι θα θυσιασθη καμηλάκι. 

3. θεόγνιδος 1197-1200: 

Είς το περί ελεγειακής ποιήσεως κεφάλαιον της 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού 
"Εθνους διαβάζω τά επόμενα : «Στα θεογνίδεια υπάρχουν πολλοί συγκινητικοί 
στίχοι — όπως π. χ. εκείνοι που περιγράφουν τον ποιητή νά άκονη τά πουλιά νά 
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κελαδοϋν τήν άνοιξη, έιώ άλλοι καλλιεργούν τα χωράφια — ». Αυτά βέβαια απο
τελούν, δπως ευκόλως εννοείται, παράφρασιν τών θεογνιδείων στίχων 1197 κ. έ., 
καμωμένην από τον έκπονήσαντα το εν λόγω κεφάλαιον. Τους παραθέτω. 

όρνιθος φωνήν, Πολνπαΐδη, οξύ βοώσης 

ήκονσ', ή τε βροτοϊς αγγε?>ος ήλθ* αρότου 

ωραίου' και μοι κραδίην εηάταξε μέλαιναν, 

δττι μοι εύαλδεϊς άλλοι εχονσιν αγρούς. 

Παρά τήν προθυμίαν μου να δεχθώ τήν ανωτέρω παράφρασιν ώς πλήρως αντα
ποκρινομένων προς τά υπό του Θεόγνιδος λεχθέντα δεν δύναμαι να πράξω αυτό. 
Ή παράφρασις αΰτη δέν Ιχει άλλο στήριγμα, παρά μόνον το κΰρος του έκπονή-
σαντος αυτήν, σοφοΰ ομολογουμένως φιλολόγου, τιμηθέντος και παρ' ήμΐν καΐ εν 
τη ξένη, έπικυρώσαντος δέ δια της εν λόγω παραφράσεως τήν άλήθειαν errare 
humanuni est. 

Tò ζήτημα συνοψίζεται εις το έξης ερώτημα : Ώιδικά πτηνά ή άλλα μη αδοντα, 
άλλα μόνον κρώζοντα, δίδουν δια τών κρωγμών των το σύνθημα της άρόσεως 
(άρότον) και κατά ποίαν έποχήν ; 

Ώ ς εις μαντεΐον τών Δελφών προστρέχοντες εις τους στίχους 448—451 τών 
ησιόδειων "Εργων και 'Ημερών θά λάβωμεν τήν άπάντησιν. Έκεΐ ?έγεται δτι τά 
πουλιά είναι γερανοί καΐ δτι ή σπορά, ή τοποθέτησις δηλαδή τών γεννημάτων 
στ' αμπάρι τον Θεοϋ, δπως λέγουν οι γεωργοί μας, γίνεται προσεγγίζοντος τοΰ 
χειμώνος, ή, δπως λέγει ό Αιλιανός, φθινοπώρου ήδη μεσονντος (Περί ζώων 3,13). 

'Αλλά ας παραθέσω τους στίχους τοΰ Ησιόδου" 

φράζεσθαι δ', εϋτ* αν γερανού φωνήν επακούσης 

ύψόθεν εκ νεφέων ενιαύσια κεκληγυίης, 

ή τ' άρότοιά τε σήμα φέρει και χείματος ώρην 

δεικνύει όμβρηροϋ. 

Διαφορετικά δέν είναι και τά εις τους στίχους 709—711 τών 'Ορνίθων τοΰ 
'Αριστοφάνους λεγόμενα ύπο τοΰ χοροΰ τών πουλιών (ορνίθων ) : πρώτα μεν ώρας 
φαίνομεν ημείς ήρος, χειμώνος, όπώρας' / οπείρειν μεν, δταν γερανός κρώζονσ' 
είς τήν Λιβύην μεταχωρή, δηλ. κατά τήν εις Άφρικήν άποδημίαν τών γερανών. 

Ά π ' δλα αυτά συνάγεται δτι το διδαχθέν δτι πουλιά κατά τήν ανοιξιν με το 
κελάδημά των δίδουν το σύνθημα της σποράς απέχει τοΰ άκριβοΰς. 


