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ΣΩΤ. Θ. ΛΥΡΙΤΖΗ 

ΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
ΚΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΥ 

Περί της ετυμολογίας του τοπωνυμίου Γαργαλιάνοι έδημοσιεύθη τελευταίως εμ
περιστατωμένη μελέτη του ειδικού περί την όνοματολογίαν έπιστήμονός Δ.Β. Βαγια-
κάκου1. Ημείς ενταύθα θα προσθέσωμεν τάς ίδικάς μας έπί του θέματος τούτου από
ψεις. 

1. Τύπος τοϋ τοπωνυμίου εις ενικό ν 
και πληθυντικόν. 

α') Του Γ α ρ γ α λ ι ά ν ο υ : Είναι οδτος ό αρχικός, γνήσιος και μόνος τύπος, πού 
χρησιμοποιεί ô λαϊκός προφορικός λόγος: εκφέρεται κατά γενική ν κτητικήν, όταν είς 
τήν σύνταξιν τίθεται κανονικώς ονομαστική ή γενική ή αιτιατική ενός ονόματος· π.χ. 
«Του Γαργαλιάνου είναι ή πατρίδα του νΑγρα». «Οί γυναίκες του Γαργαλιάνου έσάρω-
σαν τους δρόμους για να υποδεχθούν τον "Αγκνιου». «'Έρχετ' ό Πρωτοσύγγελος, 
γιάρν άπό του Γαργαλιάνου»2. 

Είναι συχνή ή κατά γενικήν εκφορά τοπωνυμίων· συνήθως ή γενική αυτή αναφέ
ρεται είς κάποιον κάποτε γαιοκτήμονα της περιοχής. Έπί παραδείγματι είς τήν Μεσ-
σηνίαν εκφέρονται κατά γενικήν τα ονόματα των χωρίων: του Άβραμιοΰ, του Βλάση, 
του Βλαχόπ(ου)λου, του αάρα, του Καλαμαρά, του Καραμούσταφα, του Κατσαρού, 
τοΰ Λαδά, του Κεφαλληνοΰ, του Κόκκινου, του Κοντινού, τοΰ Κούβελα, τοΰ Κούρ-
ταγα, τοΰ Λαντζουνάτου, τοΰ Μελιγαλά, τοΰ Μεταλληνοΰ, τοΰ Μπλεμενιάνου ή Πλε-
μενιάνου, τοΰ Μουρτάτου, τοΰ Όσμάναγα, τοΰ Παιδεμένου, τοΰ Ραφτόπ(ου)λου, τοΰ 
Ρουμάνου, τοΰ Σέλλα, τοΰ Σιάμου, τοΰ Σταματινοΰ, τοΰ Στυλιανού, τοΰ Χαλβάτσου, 
τοΰ Χαλ(ι)κιά, τοΰ Χανδρινοΰ, τοΰ Χατζή, τοΰ Χριστιανού κ.ά. 

Και είς τήν περιοχή ν Γαργαλιάνων τα ονόματα θέσεων: τοΰ Βόϊβοαα, τοΰ Βού-
χειλα, τοΰ άαβάνου, τοΰ αερβίση, τοΰ Καλαρή, τοΰ Κότσικα, τοΰ Κρύψα, τοΰ Μέρα-
γα, τοΰ Μπάλου, τοΰ Μπάρλα, τοΰ Μπασίκου, τοΰ Παπαθιάνου, της Πετραλέξαινας, 
τοΰ Σκοτωμένου, τοΰ Χασάμπαλη κ.ά. 

"Οταν μέ τήν πάροδον των χρόνων άτονη ή λησμονήται ή σχέσις, κτητική ή άλ
λη, τοΰ τοπωνυμίου προς το κατά γενικήν πρόσωπον, τότε εμφανίζονται νεώτεροι τύ
ποι, δπως το Κυνηγοΰ, το Χανδρινοΰ, ή τό Βλαχόπουλο, τό Ραφτόπουλο, ή ό Μελιγα-
λάς, ό Μπάρλας κλπ. Ποτέ Γαργαλιανιώτης δέν λέγει: τό Γαργαλιάνου ή τό Γαργα-
λιάνο, ούτε τό λαϊκόν γλωσσικόν αίσθημα δέχεται τήν όνομαστικήν ό Γαργαλιάνος, δ
πως ποτέ δέν λέγεται τό Στυλιανό ή ό Στυλιανός, τό Χριστιανό ή ό Χριστιανός κλπ. 

Ό Σπ. Λάμπρος γράφει: «Ότι αί τοιαΰται τοπωνυμίαι πρέπει νά έξακολουθήσω-
σιν έκφερόμεναι κατά γενικήν υπόκειται έκτος πάσης αμφιβολίας. Ό ημέτερος λαός έ
χων τελείαν συνείδησιν της κτητικής σημασίας τών τοιούτων ονομάτων συνδέει αυτά 
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πλειστάκις προς γενικήν τοϋ άρθρου, λέγων τοΰ Πέτα, του Σπάτα και όχι τό Πέτα, το 
Σπάτα»3. 

Παραθέτω παραδείγματα τοΰ τύπου του Γαργαλιάνου άπό κείμενα: 
Την παλαιοτέραν γραπτήν μαρτυρίαν συναντώμεν είς εγγραφον τοΰ ιερατείου 

τοΰ τότε χωρίου άποσταλέν τό 1698 είς τον Γενικόν Προβλεπτήν τοΰ Μορέως Φραγ-
κισκον Grimani (Archivio Grimani), οπού αναφέρεται: «χωρίον Γαργαλιάνου... εις τό 
χωρίον Γαργαλιάνου είναι ναός της Παναγίας»4. Είς εγγραφον τοΰ 1825 εκ Φιλιατρών 
των Θ. Σκορδάκη και Ά . Μπρουμίδη: «Προς τον Πανευγενέστατον Κύριον Παναγιώ-
την Δαριώτην, Γενικόν Φροντιστήν, Είς Γαργαλιάνου... Τη 22 Μαρτίου 1825»5. Εις 
αϊτησιν των Γαργαλιανιωτών προς τον Κυβερνήτην περί άγροτικοΰ δανείου «4 'Ιου
λίου 1829 - Γαργαλιάνου»6. Επίσης «Γαργαλιάνου» αναγράφεται είς ΦΕΚ 22/18 Δε
κεμβρίου 1840, σ. 106, και εις ΦΕΚ 57/31 Δεκεμβρίου 1854, σ. 329. 

β') Τό Γ α ρ γ α λ ι ά ν ο : Έξ όσων γνωρίζω δίς συναντάται ό τύπος αυτός γραφείς 
ύπό μη Γαργαλιανωτών· ποτέ Γαργαλιανιώτης δέν λέγει ούτε γράφει «τό Γαργαλιά
νο». Είς σημείωμα χορηγηθέν είς τόν Κ. Σάθαν και γραφέν ύπό μέλους της οικογε
νείας Μπενάκη αναφέρεται σχετικώς μέ κτήματα αυτής: «...ήλθε φιρμάνι μέ τόν μουβε-
λέ και τα χάρισαν είς την φαμιλιάν του, όπου βρίσκονται είς τό Γαργαλιάνο»7. Είς έπι-
στολήν σταλείσαν εκ Πετρουπόλεως τό 1795 άπό τόν Ίωάννην ή Άναγνώστην 'Αν
δριανόπουλο ν προς τόν εν Γαργαλιάνοις άδελφόν του Πρωτοσύγκελλον 'Ανθιμον 
γράφεται «είς χωρίον Γαργαλιάνο»8, άλλ' ή επιστολή έγράφη καθ' υπαγόρευσαν τοΰ 
σχεδόν αγραμμάτου άποστολέως ύπό άλλου, ανδρός λογίου καί μή Γαργαλιανιώτου, 
ό όποιος έτσι θα έγραφεν τήν εκ τής συντάξεως τοΰ λόγου άπαιτουμένην αΐτιατικήν 
ενός δευτεροκλίτου ονόματος. Ό Δ.Β. αναφέρει τύπους «Γαργαλιάνω» καί «Γαργαλιά-
νον» εις έγγραφα τής Επαναστάσεως γραφέντας ύπό τοΰ ασκούντος τήν γραμματείαν 
υπαλλήλου ως ανήκοντας είς τόν τύπον «τό Γαργαλιάνο»9, άλλα δέν αποκλείεται ό 
υπάλληλος εκείνος νά εχη κατά νουν όνομαστικήν «ό Γαργαλιάνος» κατά τά ό Μελι-
γαλάς, ό Μπάρλας κ.τ.δ. 

γ') Gargaliano ή Gargagliano: Αυτόν τόν τύπον έχουν ξένα κείμενα τοΰ Που, 
18ου καί 19ου αίώνος, ώς καί ξένοι χάρται τής Ελλάδος τοΰ 19ου αιώνος, π.χ. είς 
άπογραφήν τοΰ νομοΰ Μεθώνης επί Βενετών τό 168910. Εϊς Κατάστιχον τοΰ 'Αρχείου 
Nanni τό 170011. Εις τά έργα τών G. Alberghetti (1704), Χ. Scrofani πίνακες (1795), 
F.C.H.L. Pouqueville (1805, 1821 καί 1824)12, W. Gell (1817 καί 1823), W.M. Leake 
(1830), F. Aldenhoven (1841), J.A. Buchon (1843), E. Curtius (1852), G. di Collegno 
(1857)13. Είς τους τόμους τής Γαλλικής 'Επιστημονικής 'Αποστολής Expédition scien
tifique de Morée καί εις τους έν αύτοίς πίνακας καί χάρτας (1833-1838). Εϊς τόν χάρ-
την τοΰ J.D. Barbie du Bocage (1821)14. Ουδείς ξένος γράφει Gargalianou ή Garga-
lianu, ένω είς τήν άπογραφήν τών Ενετών καί τοΰ Pouqueville, καί άλλαχοΰ, άλλα 
ανάλογα τοπωνύμια αναφέρονται ορθώς, π.χ. τά τριφυλιακά χωρία Christianu, Lanzo-
natu15, Christianou, Lanzonatou, Bléménianou16. 

δ') Οί Γαργαλιάνοι : Ό τύπος ούτος εμφανίζεται κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 
1821, ϊσως ζήλω τών λογίων, συνυπάρχει μέ τόν λαϊκόν Γαργαλιάνου σχεδόν μέχρι 
τοΰ τέλους τοΰ 19ου αΐώνος, καί τέλος επικρατεί εις τήν λεγομένην καθαρεύουσαν 
γλώσσαν· π.χ. είς έπιστολήν τοΰ Γ. Κουντουριώτου προς τόν άδελφόν του Λάζαρον 
μέ χρονολογΐαν «27 Μαρτίου 1825 άπό Τριπολιτζάν» γράφεται «είς τοΰ Γαργαλιά-
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νου»17, και είς άλλην του Ιδίου με χρονολογίαν «29 'Απριλίου 1825 εκ του πλοίου ό 
Λυκούργος» γράφεται «κατά τήν Πρώτην καί τους Γαργαλιάνους»18. Ό Ά . Φραντζής 
γράφει «είς τους Γαργαλιάνους»19 καί «οί κάτοικοι των Κωμοπόλεων... Γαργαλιά-
νου»20. Είς πιστοποιητικόν τοΰ Γαργαλιανιώτου άγωνιστοΰ Διονυσίου ή Νιονιου 
Άγαπηνοϋ ύπογραφόμενον ύπο των Ί . Θ. Κολοκοτρώνη, Δ. Πλαπούτα καί Κ. Δελη
γιάννη «έν Καρυταίνη τήν 12 'Ιουνίου 1844» αναγράφεται «Ό Κ. Νιονιός Άγαπηνός 
εκ Γαργαλιάνων». Είς άλλο πιστοποιητικόν του ιδίου ύπογραφόμενον υπό τοΰ Ά . Πα-
πατσώρη «έν Γαργαλιάνοις τη 9 9βρίου 1846» αναγράφεται «Διονύσιος Άγαπηνός 
κάτοικος του χωρίου Γαργαλιάνου»21. Είς σημείωσιν τοΰ Τερτσέτη «'Αλέξιος Λουκό-
πουλος, άπό τήν κωμόπολη Γαργαλιάνου, έμπορεύετο εις Ζάκυνθον... Ζή ΐδιωτεύων 
είς Γαργαλιάνους»22. 

Συμφώνως προς τα ανωτέρω και τό παλαιόν δημοτικόν τραγούδι, πού μοΰ άνε-
κοίνωσε προφορικώς ό αείμνηστος διδάσκαλος μου Ν.Α. Βέης, πρέπει να λέγη «Μάιδε 
στή Πάτρα αγάπησα, μάϊδε στοΰ Γαργαλιάνου...», καί οχι «στους Γαργαλιάνους». 
Ά π ό της Επαναστάσεως τοΰ 1821 χρησιμοποιούνται καί είς τον πληθυντικόν καί άλ
λα τοπωνύμια, π.χ. Πλεμενιάνοι (τοΰ Πλεμενιάνου), Χριστιανοί (τοΰ Χριστιανού) 
κλπ. Είς μερικά τοπωνύμια παρατηρείται παράλληλος χρήσις καί των δύο αριθμών, 
π.χ. τα μεσσηνιακά Χώρα - Χώρες, Κρεμμύδι - Κρεμμύδια, τό τοπωνύμιον Πάτρα -
Πάτραι23 κ.ά. 

Εις τήν ξένην γραμματείαν συναντώμεν μόνον μίαν φοράν τον τύπον Gargaglia-
ni είς τό άμέθοδον ξργον τοΰ Βένετου Pier' Antonio Pacifico, Breve descrizzione coro
grafica del Peloponneso ó Morea, Venezia 1700, σ. 93. Τό έργον αυτό είναι διασκευή 
καί συντόμευσις (breve) τοΰ εκδοθέντος τό 1686 διμερούς έργου τοΰ ίδίου Discrizione 
delle provincie che formano la tanto decantata penisola della Morea με τά αρχικά τοΰ 
ονόματος του D(on) P(iero) A(ntonio) P(acifïco)24. Ό Pacifico αναφέρει καί άλλα το
πωνύμια μέ κατάληξιν είς -i έσφαλμένην, π.χ. είς τάς σελίδας 93 καί 94 τά τριφυλιακά 
χωρία: Πλεμενιάνου - Plemeniami, Βρύσες - Vrissi, Στασιό - Stassi, Λαντζουνάτου -
Lanzonatti, Παιδεμένου - Pedhemeneì κλπ. 

Επομένως τό Γαργαλιάνοι τής καθαρευούσης, ώς μεταγενέστερος τύπος, δέν 
«έσχηματίσθη έξ ονόματος οικογενειακού —γενιάς— ή οποία κατφκησεν εκεί, έχουσα 
τό σχετικόν έπώνυμον», ώς δέχεται ό Δ.Β.25. Δηλαδή δέν έσχηματίσθη κατά τά είς «ιά-
νοι τοπωνύμια, δπως Βουτιάνοι (Δυτ. Μάνη), Καλημεριάνοι (Εύβοια) κλπ. 

ε ) Gurgulia ή Curguglia: Είς τους παλαιούς ενετικούς χάρτας τής Ελλάδος έπί 
τής θέσεως τής σημερινής πόλεως ή έπί τής περιοχής αυτής σημειοΰται τό τοπωνύ
μιον αυτό2 6 ακαθορίστου γένους, αριθμού καί τονισμοΰ. 

Τό Gurgulia αναγράφεται τό πρώτον καί έπί δύο θέσεων26 τής περιοχής Γαργαλιά
νων εις τον χάρτην Descritione delà geografia moderna detutta la Gretia... Opera de 
Giac. di Castaldi Cosmografo, in Venetia, δημοσιευθέντα τό πρώτον καθ' εαυτόν ίσως 
τό 154527. Ό πολυτιμότατος καί σπανιώτατος αυτός χάρτης έπανεξεδόθη ύπο τοΰ 
ίδίου τοΰ Gastaldi ή Gastaldo (voce longobardo) τό 1547. Τό 1570 καί τό 1573 τον 
έπανεξέδωσεν ό Βέλγος γεωγράφος Α. Ortelius μέ τήν έπιγραφήν Iacobo Gastaldo pe
demontano auctore, Graeciae Universae secundum hodiernum situm Neoterica Descri-
ptio. 

Τον τελευταΐον αυτόν χάρτην τοΰ 1573 άνετύπωσεν ô Κ. Σπανός τό 1977. Τον 
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χάρτην της Ελλάδος του Gastaldi εξέδωσε το 1974 ό ολλανδικός εκδοτικός οργανι
σμός Time - Life Books, Amsterdam - Nederland. 

Tò Gurgulia συναντώμεν είς χάρτην του Μορέως, τον όποιον έξέδωσεν ό Φλα-
μανδός γεωγράφος G. Mercator το 1568 (Morea Coloured). Του Mercator χάρτην της 
Ελλάδος μέ επιγραφή ν Map of Greece by G. Mercator, 1590, Paris, έναποκείμενον είς 
την Έθνικήν Βιβλιοθήκην των Παρισίων, άνετύπωσε το 1972 ή Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος είς τήν έκδοσιν «Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία». Είς αυτόν σημειώνεται 
δύο φοράς το Gurgulia είς τήν περιοχή ν Γαργαλιάνων· γράφει σχετικώς ή Γαλλική 
Επιστημονική 'Αποστολή «Dans Mercator il est en double - emploi, d'abord à peu à sa 
place (ένν. των Γαργαλιάνων), puis beaucoup plus au nord et près d'Arcadia»28. 

Tò Gurgulia σημειουται έπί της περιοχής Γαργαλιάνων είς χάρτην του 1620 του 
Ίταλοΰ λογίου Th. Porcacchi μέ έπιγραφήν L'Isole più famosa del modo descritte da 
Thomaso Porcacchi Dacastiglione Arretino e intugliate da Giralomo Porro con nova 
aggionta dedicate... είς ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - Morea Appresso Paolo et Francesco Galignani 
fratelli, libro secondo, in Padova MDCXX. Ό χάρτης αυτός του 1620 είναι μία άπό 
τάς επανειλημμένος εκδόσεις, πού ήκολούθησαν τήν πρώτην, γενομένην το 1572 έν 
Βενετία δηλαδή των ετών 1590, 1605, 1610, 1620 και 1686. 

Ό κοσμογράφος της Βενετίας Vincenzo Coronelli σημειώνει έπί της θέσεως τών 
Γαργαλιάνων το 1696 Pelane hod. Gurguglia εις χάρτην του Μορέως παρεντεθειμένον 
είς τάς σελίδας 186-187 τοΰ έργου του Isolarlo dell'Atlante Veneto del P. Coronelli, 
parte I, In Venetia. Τήν πληροφορίαν αυτήν επαναλαμβάνει ή Γαλλική Αποστολή 
«Ce lieu est indiqué sur les premières mappes de Morée sous le nom de Gurgulia, écrit 
Gurgulia ohm Pelane sur une carte de 1685»29. Τήν ιδίαν πληροφορίαν αντιγράφει άπό 
τήν Expédition τών Γάλλων τό 1841 ό F. Aldenhoven30. Ή έναρξις του βενετοτουρκι-
κοΰ πολέμου τό 1684 και ή κατάκτησις της Πελοποννήσου ύπό τών Βενετών προεκά-
λεσε τό γενικόν ενδιαφέρον τής Ευρώπης. Τό εκδοθέν τότε βιβλίον τοΰ Coronelli περι-
γράφον είς τήν ΐταλικήν γλώσσαν τήν ίστορίαν καί γεωγραφίαν του Μορέως έσημείω-
σε 12 διαδοχικός εκδόσεις είς διαφόρους γλώσσας. Μεταξύ τών ετών 1685 καί 1696 
ύπό τήν έπιστασίαν τοΰ Coronelli έξεδόθησαν 400 χάρται. Φαίνεται λοιπόν, δτι τήν 
γεωγραφικήν αυτήν πληροφορίαν ή άντέγραψεν ή Γαλλική 'Αποστολή άπό χάρτην 
τοΰ Coronelli ή κοινή είναι ή πηγή αμφοτέρων. 

Έξεθέσαμεν, κατά χρονολογικήν σειράν μαρτυρίας, τήν άναγραφήν τοΰ ύπό με-
λέτην τοπωνυμίου Gurgulia έπί παλαιών χαρτών. Άξιοσημείωτον είναι, δτι έπί κειμέ
νου μόνον μίαν φοράν αναγράφεται τοΰτο, δηλαδή τό 1684 είς τήν σελίδα 54 τοΰ έρ
γου τοΰ Ίταλοΰ συγγραφέως Girolamo Albrizzi31, Essatta notitia del Peloponneso Vol
garmente penisola de la morea... (Dall anno 1684)... Venetia M.DC.LXXXVII, μέ τήν 
αίνιγματικήν τοποθέτησιν Gurgulia à Capo Iardan. Τέλος ô Γάλλος δημοσιογράφος 
καί ίστορικός René Puaux, ό όποιος έπέρασεν άπό τους Γαργαλιάνους τό 1930 κατευ
θυνόμενος προς Πύλον, έχων υπ' δψιν τό έργον τής Γαλλικής 'Αποστολής, ως φαίνε
ται έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ βιβλίου του, γράφει «Nous roulons vers Gargaliano, que 
les vieilles cartes de Morée orthographiaient Gurgulia»32. 

Είς παλαιοτέραν μελέτην μου υπεστήριξα, δτι τό Gurgulia είναι παραφθορά τοΰ 
τοπωνυμίου Γαργαλιάνου33. 'Αποδεικνύεται τοΰτο έκ τών κάτωθι: 

1) Τα τοπωνύμια Gurgulia καί Gargaliano (δπως τό γράφουν οί ξένοι) είναι κά-
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πως όμόηχα και το γράμμα α του δευτέρου ευκόλως κατά την άντιγραφήν ή μεταγρα-
φήν ήδύνατο έκ του χειρογράφου να άναγνωσθή ώς u. Είναι γνωστή ή παραφθορά ελ
ληνικών τοπωνυμίων ύπό των ξένων, οί όποιοι δέν γνωρίζουν την γλώσσαν. Πρόχει-
ρον παράδειγμα φέρω τό όνομα της μεσσηνιακής νησίδος Πρώτης, τό όποιον αναγρά
φεται ύπό τών ξένων είς γεωγραφικά κείμενα, χάρτας, πορτολάνους (λιμενοδείκτας) 
κλπ. Proti, Proté, Prote, Prode, Prode, Proude, Pruodo, Pródano, Protano, Prodono, 
Pródeno, Prodino34. Σύγχρονοι ξένοι συγγραφείς μεταμορφώνουν τα ελληνικά τοπω
νύμια, όπως ό Γάλλος René Puaux γράφει τό σημερινόν Γαργαλιάνοι Gargalidès35. 

2) Ό Ortelius και ό Coronelli σημειώνουν είς τους χάρτας των τό Gurgulia, άλλα 
δέν αναφέρουν αυτό ούτε ό πρώτος είς τον θησαυρόν του ούτε ό δεύτερος είς τάς 
εκδόσεις του περί τής ίστορίας και τής γεωγραφίας του Μορέως, τάς γνωστάς μέ τό ό
νομα «Μορέας». Έ κ τών δύο πρώτων χαρτών, πού αναφέρουν τό Gurgulia, ό δεύτε
ρος, ό του Mercator, αντιγράφων τον προηγούμενον του Gastaldi, αναγράφει, όπως 
καί εκείνος, τό τοπωνύμιο ν αυτό έπί δύο θέσεων τής περιοχής Γαργαλιάνων. Ή έπα-
νάληψις αύτη τής έπί τών μνημονευθέντων χαρτών διπλής αναγραφής του Gurgulia 
καί ή απουσία του τοπωνυμίου αύτοΰ άπό τά γεωγραφικά κείμενα του Όρτελίου καί 
του Coronelli αποδεικνύουν (argumentum ex silentio), ότι μία καί μόνη είναι ή του 
Gurgulia μνεία, δηλαδή ή ύπό του Gastaldi αναγραφή του. 

3) Ουδεμία άπόδειξις υπάρχει, ότι ή ιστορία τής σημερινής πόλεως προχωρεί εις 
χρονικόν βάθος πέραν τής Τουρκοκρατίας. Ώ ς άνεφέραμεν προηγουμένως, είς τό 
ΆρχεΓον Grimani καί είς εγγραφον του 1698 αναγράφεται «Είς τό χωρίον Γαργαλιά-
νου είναι ναός τής Παναγίας...» καί έν συνεχεία αναφέρονται είς τους Γαργαλιάνους 
καί είς τήν περιοχήν των 23 έκκλησίαι, έκ τών οποίων 15 «χαλασμένες»36. 

Ό αναφερόμενος εις τό εγγραφον αυτό ναός τής Παναγίας είναι ό μητροπολιτι
κός τής σημερινής πόλεως διαστάσεων 26,45 x 10,90 = 288,30 τ.μ. Τό δάπεδόν του 
ευρίσκεται κάτωθεν τής επιφανείας τής γής κατά τό 1/3 του εσωτερικού ύψους του. Οί 
Τούρκοι δέν άφηνον τους χριστιανούς να υψώνουν πολύ τάς εκκλησίας των καί διά 
τούτο αυτοί έπροχώρησαν εις βάθος. Διά νά είσέλθη κανείς είς τους μεγάλους χριστια
νικούς ναούς, τους κτισθέντας έπί τουρκοκρατίας, θα καταβή μερικά σκαλιά. Τοιούτος 
έπί παραδείγματι ναός είναι είς τό Μοναστήριον τής Μακεδονίας ό μεγάλος του 
'Αγίου Δημητρίου. Τό μέγεθος του ναού τής Παναγίας καί τό πλήθος τών αναφερομέ
νων τό 1698 εκκλησιών φανερώνουν τήν ακμή ν του τότε χωρίου, ή οποία έχει βε
βαίως τήν αρχήν της είς προηγουμένους του 1698 χρόνους, είς τους οποίους πρέπει 
νά άναχθή καί ή αρχή του τοπωνυμίου Γαργαλιάνου, τό όποιον τό έτος 1698, κατά τό 
όποιον τό πρώτον μαρτυρείται, έχει βεβαίως κάποιαν ήλικίαν. Επομένως τό μεσολα
βούν μεταξύ τών ετών 1545 (πρώτη μαρτυρία του Gurgulia) καί του 1698 (πρώτη 
μαρτυρία του Γαργαλιάνου) χρονικόν διάστημα τών 103 ετών, πολύ μειωμένον, δέν 
δύναται νά δικαιολόγηση τήν κατά τήν διάρκειάν του λήθην του υποτιθεμένου πα
λαιού τύπου Gurgulia. 

"Ας έλθωμεν τώρα είς τήν πληροφορίαν του Albrizzi (1684) «Gurgulia à Capo 
Jardan». Tò Gurgulia τούτο είναι προφανώς δάνειον άπό παλαιότερον χάρτην, άφου 
τό 1698, μετά 14 δηλαδή έτη, έχομεν τήν πρώτην μαρτυρίαν τοΰ Γαργαλιάνου, τό δέ 
C. Jardan είναι τό άρχαΓον άκρωτήριον Ίχθυς, τώρα Κατάκολον, τό όποιον ώνομάσθη 
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το πρώτον μέ τον γαλλίζοντα αυτόν τύπον ύπό τοΰ Γάλλου Φραγκισκανοΰ μονάχου 
καί κοσμογράφου André Thevet d Angoulesme (16ος ai.) ενός των συγγραφέων, είς 
τους οποίους παραπέμπτουν οί 'Ιταλοί περιηγηταί τοΰ 17ου αί. Ώνομάσθη Jardan έκ 
τοΰ έκεϊ πλησίον έκβάλλοντος ποταμού 'Ιορδανού, πού τώρα λέγεται Βωβό ποτάμι ή 
Ποτάμι της Κυράς. Γράφει ό Ortelius: ICHTYS ΐχθύς, Peloponnesi Promontorium Pto-
lemaeo: Iardan vocari, dicit Theuetus»37. Μερικά ακρωτήρια παίρνουν τό ονομά των 
άπό γειτονικά τοπωνύμια ή ύπό μορφήν επιθέτου (Κυπαρίσσιον άκρον) ή ύπό μορφήν 
ουσιαστικού (Φειά άκρα). Πώς δμως ô Albrizzi μετέθεσε τόσον μακράν τό Gurgulia; 

Είς τήν αρχήν τοΰ έργου τοΰ Coronelli: Memorie istoriogeografiche della Morea 
riaquistata dall'armi Venete, del Regno di Negroponte..., Venezia 1687, υπάρχει χάρτης 
τοΰ Μορέως, δπου σημειοΰται C. Iardan ορθώς μεν έναντι τών Στροφάδων (Strivali), 
εσφαλμένως δέ ολίγον βορείως της Πρώτης (Prodano). Εις τήν τελευταίαν αυτήν θέ-
σιν παλαιότεροι χάρται εσημείουν Gurgulia, άλλ' είς τον χάρτην αυτόν τοΰ Coronelli 
ή τοπογραφία δεν είναι ακριβής. Παρεσύρθη λοιπόν ένεκα τούτου ό γυμνασιάρχης Π. 
Παπαχριστόπουλος καί έδημοσίευσεν είς τό περιοδικόν «Φιλιατρά» άρθρον μέ έπιγρα-
φήν: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, CAPO 
JARDAN, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΙΑΡΔΑΝΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ38. Ό Π.Π. καθορίζει καί τήν θέσιν τοΰ ακρωτηρίου Iardan εις τήν πα-
ραλίαν τών Φιλιατρών, όπου τό τοπωνύμιον Μαμουκαλιά ή Βίγλα της Στεκούλας. Ση
μειωτέον, ότι ό Coronelli είς τον χάρτην του αυτόν σημειώνει αμέσως κάτωθι της λ. 
Iardan μέ αμυδρά γράμματα Ichtus. Είς τους άλλους χάρτας του ό Coronelli αποκαθι
στά τό C. Iardan εις τήν βορειοτέραν θέσιν του, υπογράφει όμως πάντοτε Ichtus. Είς 
τό κείμενον καί τοΰ βιβλίου του αύτοΰ καί τών άλλων ομοίων της σειράς «Μορέας» ό 
Coronelli διασαφεί πάντοτε, ότι C. Iardan είναι τό άρχαΓον άκρωτήριον Ichtus. Ό 'Ιτα
λός περιηγητής Fr. Piacenza Napolitano, σύγχρονος τοΰ Coronelli, άπαριθμών τά 
ακρωτήρια τοΰ Μορέως γράφει: Il quinto è il Promontorio Hychthys E. ό Ichthys,,così 
da Tolomeo, si come Iardan dal Thevéto38tt. Ό Albrizzi μεταθέτει τό 1684 τό Gurgulia 
άπό τήν περιοχή ν Γαργαλιάνων είς τό C. Jardan, καί μετά πάροδον 300 ετών ό Π.Π. 
μεταθέτει τό C. Jardan πλησίον της περιοχής εκείνης, ομολογεί δμως εις τήν δευτέραν 
σελίδα τοΰ άρθρου του, δτι «'Ασφαλώς οί περισσότεροι τών αναγνωστών μας δια πρώ-
την φοράν θά πληροφορούνται τήν ΰπαρξιν ενός ακρωτηρίου —καθοριζομένου Ιστορι
κώς— είς τήν περιοχήν Φιλιατρών». 'Ακολούθως ό γυμνασιάρχης Ν. Λυκούρεσις αμ
φισβητών γράφει είς τό ίδιον περιοδικόν «...πρέπει να έρευνηθή. Έάν τό ύποδεικνυό-
μενον ύπό τοΰ κ. Παπαχριστοπούλου άκρωτήριον —Βίγλα της Στεκούλας— ταυτίζεται 
γεωγραφικώς προς τό C. Jardan»39. Καί ό Δ. Βαγιακάκος παρεσύρθη άπό τήν γεωγρα
φική ν τερατολογίαν τοΰ Παπαχριστοπούλου καί γράφει «Κατά τον ΠτολεμαΓον (111, 
14, 31) ό κόλπος ούτος καλείται Χελωνίτης ή Χελωνάτας καί εκτείνεται άπό τό άκρω
τήριον Τορνέζε ('Ιχθύς - Κατάκωλον) εως τό άκρωτήριον Ίάρδανος (παρά τήν θάλασ
σαν τών Φιλιατρών είς τήν θέσιν Βίγλαν ή Βίγκλαν της Στεκούλας)40. Συμπεραίνομεν 
λοιπόν, δτι ό Albrizzi είχεν ύπ' όψιν του τον χάρτην αυτόν τοΰ Coronelli, δταν έγρα-
φεν είς τό βιβλίον του «Gurgulia à Capo Jardan». 

Tòv 17ov αίώνα οί χάρται της Ελλάδος, πού εκδίδονται καί επανεκδίδονται, βα
σίζονται είς ιταλικούς χάρτας τοΰ 16ου αίώνος, άπό τους οποίους αντιγράφουν καί με
ταγράφουν ελληνικά τοπωνύμια· συμπεραίνω λοιπόν, δτι ή αναγραφή τοΰ Gurgulia 
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ουσιαστικώς εΐναι μία και μόνη, ή έπί του χάρτου του Gastaldi (1545), αί δέ μεταγενέ
στεροι είναι έξ αντιγραφής άπό την κοινήν και άρχικήν έκείνην πηγήν. 

Περίεργον είναι, δτι ό μητροπολίτης 'Αθηνών Μελέτιος Μήτρου εις την Γεωγρα-
φίαν του, έκδοθεΐσαν το πρώτον έν Βενετία το 1728, δέν αναφέρει τό Gurgulia καίτοι 
τό κείμενόν του είχε συντάξει είς τα τέλη του 17ου αίώνος · ούτε τό τοπωνύμιον Γαρ-
γαλιάνου αναφέρει, καίτοι τό 1701 είχε περιοδεύσει είς τήν Πελοπόννησον ώς πα
τριαρχικός έξαρχος καί επίσκοπος δια να συνάξη τα πατριαρχικά δικαιώματα. 

Οι παλαιοί χάρται είναι ατελείς. Ό πρώτος ακριβής χάρτης τής Πελοποννήσου 
είναι ό εκπονηθείς τό 1805 ύπο του "Αγγλου περιηγητου W.M. Leake καί δημοσιευ
θείς τό 1930, ό πρώτος δέ λεπτομερής επιστημονικός γεωφυσικός καί πολιτικός χάρ
της της χερσονήσου, δια τήν έκπόνησιν του οποίου έγένετο ό πρώτος τριγωνισμός αυ
τής, είναι ό συνταχθείς ύπό τής Γαλλικής Επιστημονικής 'Αποστολής (Trangulation 
et levées de la Grèce par l'État-Major Français 1830-1835, τόμ. 3. Parties de la Mésse-
nie et du Magne, Feuille 1). 

στ') Gargagliana: Τον ξένον αυτόν τύπον, ακαθορίστου γένους αριθμού καί τονι
σμού, συναντώμεν είς τό έργον Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce 
1797-1798, rédigé par un des professeurs du prytanée, London 1800, vol. Ι σσ. 154 καί 
182, vol. II σσ. 112 καί 113. 

Τό τοπωνύμιον είναι λανθασμένον, διότι δέν χρησιμοποιείται ούτε έχρησιμο-
ποιήθη ποτέ, αφού έξ ουδεμιάς άλλης παλαιάς πηγής μαρτυρειται. Ή συνήχησις τών 
τοπωνυμίων Γαργαλιάνου - Gargagliana συνηγορεί είς τήν ύπό του ξένου συγγρα
φέως παραφθοράν αύτοΰ. Οί ξένοι κακώς άκούουν καί κακώς γράφουν τά ελληνικά 
τοπωνύμια, επειδή δέν γνωρίζουν τήν γλώσσαν. Καί σύγχρονοι συγγραφείς υπέπεσαν 
είς τό ϊδιον λάθος. Είς τήν μελέτην του 'Ολλανδού αρχαιολόγου S.H.W. Strid, De in-
scriptionibus in insula Prote, «Mnemosyne», Bibliotheca philologica Baiava, Lipsiae 
1904, σε. 362, ή σημερινή πόλις γράφεται όξυτόνως Gargagliana. Εϊπομεν προηγου
μένως, δτι ό René Puaux γράφει τό τοπωνύμιον Gargalidès. 'Ανάλογους παραφθοράς 
ελληνικών τοπωνυμίων συναντώμεν είς παλαιά ξένα κείμενα, π.χ. έγγραφον του Που 
αίώνος γράφεται Gardicia41 (Γαρδίκι). Ό Pacifico είς τό ανωτέρω μνημονευθέν έργον 
του καί είς τήν σελίδα 93 γράφει Christiana (Χριστιανού) καί είς τήν σελίδα 110 Gastu 
na (Γαστούνη). Ό Pouqueville γράφει La Longovarda42 (Λαγγούβαρδος) κλπ. 'Υπάρ
χουν βεβαίως τοπωνύμια 'Ομαλοί (συνοικισμός έν Κέρκυρα) — Μαλά (όροπέδιον έπί 
του Αίνου έν Κεφαλληνία), Πλεμενιάνοι (Τριφυλία) — Πλεμενιανά (Σέλινον), Χρι
στιανοί (Τριφυλία) — Χριστιανό (Θήρα), αλλά (Γαργαλιάνοι) — Γαργαλιανά δέν υπάρ
χουν. 

'Αποδεχόμενοι έκ τών μέχρι τούδε εκτεθέντων, δτι ό μόνος αρχικός τύπος του 
τοπωνυμίου Γαργαλιάνοι είναι «του Γαργαλιάνου», θά προχωρήσωμεν είς τήν έτυμο-
λογικήν έρμηνείαν αυτού. 

2. 'Ετυμολογία 

Τό 1921 ô καθηγητής τής Ιστορίας Παύλος Καρολίδης έφιλοξενήθη εΐς τους 
Γαργαλιάνους· ερωτηθείς τότε άπήντησεν, δτι πιθανόν τό τοπωνύμιον Γαργαλιάνοι 
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να προέρχεται από όνομα Γάργαλος ή Γαργαλιάνος43. Έκτοτε οί κάτωθι άσχοληθέν-
τες μέ το θέμα τούτο επαναλαμβάνουν την ίδίαν ή σχεδόν την ιδίαν έτυμολογίαν:44 

Δημ. Γεωργακάς: «...και Γαργαλιάνοι έν Μεσσηνία (έπων. Γαργάλης, έν Καλά-
μαις νυν Γαργαλίδης»45 και «Μπλεμενιάνοι έξ οικογενειακού ονόματος Μπλεμενιάνος 
παρά το έπώνυμον Μπλεμένος (ούτως έν Μεσσήνη), καθ' α και Γαργαλιάνοι έν Τριφυ-
λία (Γαργάλης)»46. 

Φ. Κομπορόζος: «Γαργαλιάνοι. 'Από τό επώνυμο Γάργαλης»47. 
Δ. Βαγιακάκος: «Ούτω, οί έκ του 'Αντωνίου καταγόμενοι καλούνται Άντωνιά-

νοι..., Γαργάλη (-Γαργαλέ - Γαργαλάκου) - Γαργαλιάνοι»48. «Κατόπιν των ανωτέρω 
νομίζω δτι τό τόπων. Γαργαλιάνοι έσχηματίσθη έξ ονόματος οικογενείας —γενιάς— ή 
οποία κατφκησεν έκεϊ, έχουσα τό σχετικόν έπώνυμον»49. 

Εϊπομεν προηγουμένως, δτι ô αρχικός τύπος του τοπωνυμίου είναι: του Γαργα-
λιάνου. Επομένως ονοματοδότης είναι κάποιος Γαργαλιάνος κάτοχος της περιοχής. 
Τό Γαργαλιάνος παράγεται προφανώς έξ άλλου ονόματος, του Γάργαλος, μέ προσθή-
κην τής καταλήξεως -ιάνος, ή οποία είς τήν περίπτωσιν αυτήν σημαίνει καταγωγήν. 
'Εδώ μάς βοηθούν δύο λεξικογράφοι δια να συνεχίσωμεν τήν έτυμολογικήν έρμηνείαν 
του Καρολίδου, ό "Ανθ. Παπαδόπουλος και ό Έμμ. Κριαράς. Ό πρώτος γράφει: 

«γάργαλος έπίθ. Σιν. Ά π ό τό άμάρτυρον ούσ. γαργάλι, όπερ είς άλλα ιδιώματα 
τής Ελληνικής σημαίνει έκφυμα σωματικόν ή σκαΐρον τι σαρκίον. Διωγκωμένος: 
Γαργάλα όμματα, γαργαλώνω Άμ. Κερ. Οίν. άπό τό έπίθ. γάργαλος. Έ χ ω διεσταλμέ-
νους τους οφθαλμούς, ιδίως έπί ψυχορραγοΰντος ή του άπαγχονιζομένου: Έγαργά-
λωσεν τ' όμματα κ'έπεκεΐέξήβεν ή ψή άτ'»50. 

Ό Έμμ. Κριαράς γράφει: 
« γ ά ρ γ α λ ο ς , έπίθ., Τζάνε, Φύλλα ψυχής 491. Γιά τήν έτυμ. βλ. Παπαδόπουλος 

Α., Λεξ. Εξογκωμένος, φουσκωμένος· (μετάφρ. υπερόπτης, αλαζόνας (βλ. ΙΛ): Τους 
βασιλείς τους άρχοντας, τυράννους και γαργάλους και μεγιστάνους άπονους καί 
αφέντες πλούσιους άλλους δ.π.»51. 

Καί ό 'Ησύχιος: γ α ρ γ ά λ α = πλήθος, πολλά52. 
Έκ θέματος γαργαλ- υπάρχουν πολλά επώνυμα, πού συναντώμεν είς τους τηλε

φωνικούς καταλόγους καί άλλαχοΰ π.χ. Γα, γάλας, Γαργάλης, Γαργαλιός κλπ.5 3 Καί 
επώνυμα Γάργαλος αναφέρονται είς 'Αθήνας54, εις Μύκονον55, είς Ψαρά5 6. Καί τό 
Γαργαλιός, πού αναφέρει είς τό Λεξικόν του ό Λ. Ζώης, Ίσως προήλθεν έκ του Γάργα
λος ή Γαργάλος κατά τά Ματθαίος - Μαθιός, Κορωναίος - Κορωνιός κ.ά. Έπίθετον ό
μως έκ θέματος γαργαλ- μόνον τό γάργαλος μαρτυρείται. Κατ' αρχάς λοιπόν άπεδόθη 
ώς παρωνύμιον τό Γάργαλος είς κάποιον, πού είχε τήν ύπό τοϋ επιθέτου τούτου ση-
μαινομένην κυριολεκτικώς (σωματικόν γνώρισμα) ή μεταφορικώς (ήθος) ιδιότητα. Τό 
παρώνυμον αυτό μέ τήν πάροδον του χρόνου έμονιμοποιήθη, καί τέλος μέ τήν συ-
χνήν καί μακράν χρήσιν έξετόπισε καί άντικατέστησεν είς τους απογόνους τό έπώνυ
μον, ημπορεί δε αυτοί να μήν εϊχον τό χαράκτηριστικόν εκείνο γνώρισμα του προγό
νου των. Είς τους Γαργαλιάνους π.χ. έχομεν ανάλογα επώνυμα ή παρώνυμα: Κοντός, 
Μακρής, Μπάκας, Μπλατσάρας, Μπουλούκος, Παχύς, Χειλάς καί Κάργας, Μύτος, 
'Υπερήφανης κλπ. Κατά τό Γαργαλιάνος σχηματίζονται πολλά ονόματα, π.χ. Πέτρος -
Πετριάνος, Χρήστος - Χρηστιάνος κλπ.5 7. "Αλλα πάλιν σχηματίζονται μέ κατάληξιν -
άνος καί μέ τήν ίδίαν σημασίαν, π.χ. Κατσής - Κατσάνος, Κρασάς - Κρασάνος κλπ. 
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Σήμερον επώνυμα Γαργαλιάνος υπάρχουν εις ολίγας πόλεις και χωρία. Μερικά 
έξ αυτών προέρχονται από πρόγονον Γαργαλιανιώτην ξενιτευθέντα, ώς έξηκριβώσα-
μεν δια προσωπικής επαφής ή δι' αλληλογραφίας. Επώνυμα σχηματιζόμενα δι' ανα
λόγου σχηματισμού, δηλαδή άπό τό όνομα τής πρώτης πατρίδος με προσθήκην ενός 
τελικού -ς, υπάρχουν και είς τους Γαργαλιάνους, π.χ. Άνδρώνης, Καλιάνης, Καντή
λας, Κουτήφαρης, Μπαλαούρας, Στούπας, Τσιρίγος, Χρυσούλης κ.α. 

'Υπάρχουν μερικά τοπωνύμια, διά τά όποια έχει προταθή καί δεύτερον ετυμον. 
Θά κάμωμεν τούτο καί διά τό Γαργαλιάνοι αναφερόμενοι είς τήν ίστορίαν τής πόλεως. 
Θά έπανέλθωμεν λοιπόν εις τό θέμα. 

SUMMARY 

ETYMOLOGY OF THE NAME ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

Gargagliani is a town in Messenia. The original, and still commonly used form of the 
name is «του Γαργαλιάνου» which means Gargaliano's place. The plural form οί Γαρ
γαλιάνοι came much later and it first appeared during the 1821 Revolution. 

A first explanation of the name then is that someone called Γαργαλιάνος owned 
land in this place or lived there (Γαργαλιάνος is the son of Γάργαλος. Γάργαλος, as an 
adjective means one with a bloated body and, metaphorically, a haughty man. It seems 
that somebody with these characteristics was given this nickname, which, with the pas
sing of time, prevailed over the surname and finally replaced it to become, for one of his 
descendants, Γαργαλιάνος). 

However there is another explanation for the origin of the name of this town; it is 
necessary for us then to come back to this subject. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1) Α. Βαγιακάκου, Ή ετυμολογία του τοπωνυμίου Γαργαλιάνοι, «Πελοποννησιακά» ΙΕ' (1982-1984), 
75-100. 

2) Στίχος δημοτικού τραγουδιού. Βλ. Μ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, έν 
'Αθήναις 1873, σ. 49. - Σ. Λυριτζή, Ή αιχμαλωσία του Πρωτοσυγκέλλου των Γαργαλιάνων, «ΔΙΕΕ» ΚΑ' 
(1978) 74. 

3) Ση. Λάμπρου, Αϊ κατά γενικήν τοπωνυμίαι, «Ν. Έλληνομνήμων» 17 (1923), 80. 
4) Γ. Ντόκου, Ή έν Πελοποννήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδον τής Β' Ενετοκρα

τίας. 'Ανέκδοτα έγγραφα έκ των 'Αρχείων τής Ένετίας, «Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher» 21 
(1976), 133. - Βλ. Σ. 'Αθανασιάδη, Ά π ό τήν ίστορίαν τής Ί . Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως (Archivio 
Grimani), «Τριφυλιακή Εστία» 36 (1980), 480. - Α. Βαγιακάκου, ένθ' όν., σσ. 77-78. 

5) Βλ. Σ. Λυριτζή, Οί Γαργαλιάνοι έδρα Γενικού Φροντιστοΰ τήν δνοιξιν του 1825, «Ιθώμη» 
21/22(1938), Καλαμάτα, σ. 32. 

6) Σ. Άθανασιάδου, Οί Γαργαλιανιώται ζητούν άγροτικόν δάνειον, έφημ. 'Αθηνών «Μεσσηνιακή 
Άναγέννησις», άρ. φ. 230/30-11-1967, σ. 4. 

7) Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, 'Αθήνησι 1869, σ. 504 σημ. 2. - Βλ. καί Σ. Λυριτζή, Ή Μπε-
νάκαινα είς Γαργαλιάνους, «Άρχεϊον», 29/1957, Καλαμάτα, 'Ανάτυπον σ. 5. 

8) Τ. Γριτσοπούλου, Μία επιστολή προς τον Πρωτοσύγκελλον Άνδριανόπουλον, «Πελοποννησιακά» 



183 

Γ'-Δ' (1958-1959) 405. - Βλ. και Σ. Λυριτζή, Οί έκ Γαργαλιάνων αδελφοί Άνδιανόπουλοι "Ανθιμος και 
'Ιωάννης, «Πελοποννησιακά» Η' (1971), 114 κ.έξ. 

9) Δ. Βαγιακάκου, ένθ' αν., σ. 79. 
10) Ση. Λάμπρου, 'Απογραφή του νομοΰ Μεθώνης έπί Βενετών, συνταχθείσα εν έτει 1689, «ΔΙΕΕ» Β' 

(1885), 704. 
11) Α. Βαγιακάκου, ένθ' αν., σ. 76. 
12) Βλ. και Σ. Λυριτζή, ô Pouqueville είς την θάλασσαν τών Γαργαλιάνων, «Ιθώμη» 24 (1978), Κα

λαμάτα, σ. 20. - Του αύτοϋ, Ό Pouqueville είς τους Γαργαλιάνους, «Ιθώμη» 25(1979), Καλαμάτα, σ. 39. 
13) Βλ. Σ. Λυριτζή, Ό Σανταρόζα είς τους Γαργαλιάνους, έφ. «Εστία», άρ. φ. 31021-31023/7-9 

Νοεμβρ. 1984, σ. 1. 
14) Άπέφυγον τάς λεπτομερείς παραπομπάς εϊς έργα, σελίδας και έπιγραφάς χαρτών· νομίζω, δτι 

τοΰτο δέν ητο άπαραίτητον. 
15) Ση. Λάμηρου, 'Απογραφή..., σσ. 702, 704. 
16) F.C.H.L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, Β' έκδ. τ. VI, Paris 1827, σσ. 19,20. - D. Georgacas -

W. McDonald, Place namens of southwest Peloponnesus, Mineapolis 1967, 8576, 3905, 5232. 
17) Λ. Λιγνού, 'Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, τ. Δ', έν Πειραιεΐ 1926, σ. 262. 
18) Αυτόθι, σσ. 404-405. 
19) Λ. Φραντζή, 'Επιτομή της ίστορίας της άναγεννηθείσης Ελλάδος, τ. Α', έν 'Αθήναις 1839, σ. 

135 σημ. 2. 
20) Αυτόθι, τ. Δ', έν 'Αθήναις 1841, σ. 117. 
21) Άρχεΐον 'Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης, αριθ. 100-102. 
22) Γ. Βαλέτα, Τερτσέτης, 'Αθήναι 1953, σ. 209. 
23) Λ. Κουτσιλιέρη, Πάτρη - Πάτραι, «Πλάτων» ΚΕ' (1973) 196 κ.έξ.-d. Γεωργακα, Πάτραι- Πάτρα, 

«Λεξικογραφικόν Δελτίον», (1974) 223 κ.έξ., (1939), 83 κ.έξ. Λ. Βαγιακάκου, Πάτραι - Πάτρα, «Πελοπον
νησιακά». Η Γ (1974) 223 κ.έξ. 

24) Ή πληροφορία άπό τον Ση. Δε Βιάζη είς «Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον» τοΰ 1908, σ. 508. — Με
γάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (Πυρσού) είς λ. Πατσίφικο. 

25) Λ. Βαγιακάκου, ένθ' άν., σ. 100. 
26) 'Επί δύο θέσεων σημειοΰται καί ή αρχαία παραλιακή πόλις της Δυτικής Μεσσηνίας Έρανα είς 

τον χάρτην του D'Anville (1762), είς τήν Μεσσηνιακή ν Πύλον (Pylus vel Erana) καί νοτίως τής Μεθώ
νης. 

27) Κ. Σάθα, Μνημεία ελληνικής ίστορίας, τ. 111, Παρίσιοι 1882 (βλ. χάρτην του Gastaldi είς τήν 
αρχήν τοΰ τόμου). - Ν. Βέη, Ή Τρίπολις προ του ΙΖ' ιάώνος. «Αθηνά» IH' (1906)609. 

28) Bory de Saint - Vincent, Expédition sciendifique de Morée, t. 1er, Paris 1836, σ. 170. 
29) Relation du voyage de la commission scientifique de Morée... par J.B.G.M. Bory de Saint - Vin

cent, t.I, Paris - Strasbourg 1836, σ. 270. 
30) F. Aldenhoven, Itinéraire descriptif de l'Attique et du Péloponnèse, Athènes 1841, σ. 145 σημ. 1. 
31) Ό συγγραφεύς τοΰ έργου είναι ανώνυμος άλλα γνωστός ώς Girolamo Albrizzi άπό τό δνομα τοΰ 

χρηματοδότου του. 
32) René Puaux, Grèce terre aimé des dieux, Paris MCMXXXII, σ. 85. 
33) Σ. Λυριτζή, Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών Γαργαλιάνων, Μίμη Φερέτου «Μεσσηνιακά 1968», σ. 

118. - Βλ. καί του αύτοΰ, Γαργαλιάνοι, «Μεσσηνιακά Χρονικά» 8-9 (1963), Καλαμάτα, σ. 338. - Τοΰ αυ
τού, Ό αρχαίος ποταμός τής Δυτικής Μεσσηνίας Σέλας, «Πλάτων» 34/35 (1983) 117. 

34) Σ. Λυριτζή, 'Ιστορία καί αρχαιολογία τής μεσσηνιακής νήσου Πρώτης, «Πλάτων» 25 (1973) 92. 
35) René Puaux, ένθ' άν., σ. 86. 
36) Γ. Ντόκου, ένθ' άν. 
37) Α. Orielii Antverpiani, Thesaurus Georgraphicus, Antuerpiae M.D.XCVI. Οί 'Ιταλοί τά είς -ος 

ελληνικά ονόματα μεταφέρουν είς τήν γλώσσαν των άποβάλλοντες τό τελικόν -ς· δηλαδή ô Albrizzi ιτα
λικά θά έγραφεν lardano. 

38) «Φιλιατρά», 52 (1970), 151 κ.έξ. - 38α) Fr. Piacenza Napolitano, L'Egeo redivivo ο sia Corogra
fia dell'Archipelago... Graecia, Morea e Péloponnèse... In Modona 1688, σ. 8. 

39) Ν. Λυκούρεσι, Περί Ίαρδάνου, «Φιλιατρά», 54 (1970), 199. 



184 

40) -1. Βαγιακάκου, Κυπαρισσίας ονοματολογικά, «Πελοποννησιακά - Παράρτημα», ΙΕ' (1982-1984), 
273. 

41) G.L.F. Tafel and GM. Thomas, Urkunden zur älteren Handels - und Staatsgeschichte der Repu
blic Venedig, 111 Theil (1252-1299), Amsterdam 1964, σσ. 195 σημ. 2, 205 σημ. 4. 

42) F.C.H.L. Pouqueville, δνθ' άν., σ. 24. 
43) Σ. Λυριτζή, Συμβολή..., σ. 118. 
44) Δέν αναφέρω γνώμας δημοσιευθείσας, άλλα μή πιθανάς. 
45) Δ. Γεωργακα, Συμβολή είς τήν τοπωνυμικήν έρευναν, «Αθηνά» 48 (1938), 30. 
46) Δ. Γεωργακα, Περί των τοπωνυμίων της Μεσσηνίας, «Μεσσηνιακόν έτος 1938», 30. 
47) Φ. Κομπορόζου, Τα τοπωνύμια της Μεσσηνίας, «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά» Ζ' (1963), 342, 

και «Μεσσηνιακά Γράμματα» Β' (1967), 363. 
48. Δ. Βαγιακάκου, Ή ετυμολογία..., σ. 98.. 
49) Δ. Βαγιακάκου, αυτόθι, σ. 100. 
50) Άνθ. Λ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορικόν Λεξικόν της Ποντικής διαλέκτου, έν 'Αθήναις 1958, εις τήν 

λ. 
51) Έμμ. Κριαρα, Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής δημώδους γραμματείας (1100-1669), Θεσσα

λονίκη 1975, σ. 229. 
52) Ησύχιος, Recensuit Μ. Smid, vol. I, Ienae 1858, είς τήν λ. 
53) Τοιαύτα επώνυμα κατά χρονολογικήν σειράν τής μαρτυρίας των βλ. είς Δ. Βί . κάκου, Ή ετυ

μολογία... σσ. 89-90. 
54) Τηλεφωνικός κατάλογος. 
55) Γ. Πετροπουλου, Νοταρικαί πράξεις Μυκόνου των ετών 1663-1779, 'Αθήναι 1960, σ. 703. - Βλ. 

Δ. Βαγιακάκου, Ή ετυμολογία..., σ. 89 σημ. 5. 
56) Μεγάλη 'Εγκυκλοπαίδεια (Πυρσού), είς τήν λ. - Κ. Νικόδημου, 'Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών, τ. 

Β', 'Αθήναι 1862, σ. 126 Γαργάλος, σ. 127 Γάργαλος. 
57) Δ. Βαγιακάκου, Ή ετυμολογία.., σ. 98. 


