
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τό παρόν υπόμνημα της Εταιρίας Κρητικών 'Ιστορικών Με

λετών συνταχ&εν κατά Φεβρουάριον 1951 άπεστάλη εις τάς 
αρμοδίας υπηρεσίας, εδημοσιευϋη δε και εις τον τοπικόν 

τύπον. *Η Συντακτική 9Επιτροπή τών «Κρητικών Χρονι

κών» εκρινε σκόπιμον την άναδημοσίευσιν αυτοϋ ενταύθα.

Ή «Εταιρία Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών», ή όποια διά μα- 
κράς, πολυμόχθου καί συστηματικής εργασίας συνεκέντρωσε μέσφ τών 
κατά τόπους δημοδιδασκάλων 30 περίπου χιλιάδας τοπωνυμίων εξ ά- 
πάσης τής νήσου, παρασκευάζει δέ επί τή βάσει τοΰ ύλικοΰ τούτου την 
έκδοσιν μεγάλου «Τοπωνυμικού Λεξικού τής Κρήτης», πιστεύει δτι έχει 
την ύποχρέωσιν νά έπισημάνη τον κίνδυνον πλήρους έξαφανίσεως ή 
ανεπανόρθωτου άλλοιώσεως τών κρητικών τοπωνυμίων καί νά ζητήση 
την έγκαιρον λήψιν μέτρων προς άποσόβησιν τού κακού. Είναι άπί- 
στευτον δτι τοπωνύμια ιστορικά έχοντα βίον αιώνων καί εις ιινας πε
ριπτώσεις χιλιετηρίδων, διατηρηθέντα κατά θαυμαστόν τρόπον αναλ
λοίωτα είς τό στόμα τού Κρητικού Λαού καί μαρτυρούντα την επί τής 
νήσου συνέχειαν τού ελληνικού βίου, εύρίσκονται σήμερον είς την διά- 
θεσιν αμαθών καί ολως άναρμοδίαιν κοινοτικών αρχόντων. (Αί συστα- 
θεισαι επί τφ σκοπό) εξελληνισμοϋ τών ξενογλώσσων τοπωνυμίων νο
μαρχιακοί έπιτροπαί καί αυτό τό Συμβούλιον Τοπωνυμιών τοΰ 'Υπουρ
γείου Εσωτερικών άρκούνται συνήθως είς την έπικύρωσιν τών προ- 
τεινομένων μετονομασιών).

Καίτοι τό παρόν υπόμνημα απευθύνεται κυρίως προς επαΐοντας, ή 
Εταιρία θεωρεί σκόπιμον νά έπιστήση την προσοχήν επί ωρισμένων 
χαρακτηριστικών φαινομένων τού τοπωνυμικού τής Κρήτης : I) Μέγα 
ποσοστόν κρητικών τοπωνυμίων ανάγεται άνευ ούδεμιας αμφιβολίας 
είς τούς λεγομένους προελλυνικονς χρόνους, παρουσιάζον τάς χαρα
κτηριστικός καταλήξεις είς -οός, -τός, · &ος, · νΰος, - νδος, -νος, 
-να. Άναφέρομεν χαρακτηριστικά τινά παραδείγματα : Τνλισος, Θέ- 
ρισο, Κανασός, Χαλααός, Άντάνασος, Άξός, Νιπηόητός, Σάμιτος, 

Άμνάτος, Μίλατος (ένθα διετηρήθη καί ό δωρικός τύπος), Άγκάρα- 
&ος (έκ φυτού), Μάραϋο, Ζάκαϋος, Ζώμιϋος, Μίΰοι, Άσφέντον, 
("Ασφενδος), Βιάνος, Λτγόρτννος, Σίτανος, Κάντανος, ’Αρχά)’ες*κ(Ά-
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χάρνα εν επιγραφή). Εις την αυτήν κατηγορίαν δύνανται νά συγκατα- 
λεχθοϋν ώρισμένα προελθόντα εξ υποκορισμού, ώς Πυράθι, Λασίθι, 
Κράαι (πβ Άκράαιον εν Μ. Άσίρ), κ. ά. ’Ιδιαιτέρως αξιόλογος είναι 
όμάς τοπωνυμίων τών νοτίων και νοτιοδυτικών προπόδων τής “Ιδης: 
Πανοσός, Νίβριτος, Νίθαβρη, Γέργερη, (Πβ. τό «Γάργαρον ακρον» 

τής μικρασιατικής “Ιδης). Χαρακτηριστικά είναι καί τινα τοπωνυμία 
τής ανατολικής Κρήτης : Λάατρος, Ζίρος, Ζάκρος (σχετισθέν προς τούς 
Ζακαροΰ, προϊστορικόν λαόν μνημονευόμενου εις αιγυπτιακά κείμενα), 
Ζον (Συ: ΰδωρ, τό τοπωνύμιου άπαντά εν διαθήκη τού 1611 προ τής 
Τουρκοκρατίας). Π'θανώς προελληνικά είναι και τά Κίοαμος, Σίλα- 
μος, Νίμπρος, Όνιθ'ε κ. ά.

2) Επίσης μέγα είναι τό ποσοστόν τών αρχαίων ελληνικών τοπω
νυμίων, έχόντων ιδιαιτέρως αρχαϊκόν χαρακτήρα. Τινά τούτων, σώ- 
ζοντα άνευ ούδεμιάς λογίας άναμίξεως τυπικώς και φθογγικώς αλώβη
του τήν άρχαίαν μορφήν, προκαλοΰσι τον θαυμασμόν. Πανέθιμον, Βου 
κολιες (βουκολία : αγέλη βοών, βοΰσταθμος), Κεράμια, Φοίνικας, Ά 
σκύψου, Καλλικράτης, ’Αποδούλου, ‘Απόγεια, Κρονσώνας, Χάρακας, 
Κισσοί, Σταλίδα, (δωριστί αντί Στηλίς), Μελιασουργειό, Πολέμαρχοι, 
Φιλήσια, Αρνς, “Ανυδροι, Κάλαμος, Ξώηυλι, Μέλαμπες, Νίππος, ’Ακ- 
χοννχα, ’Όνυχας, Παλαίλιμνος, “Ορος, °.Ελος, “Αρδαχχος, Έξάνχης, 
Άσχνράκι, Τριπόδω, Ζωψόροι, Κιθαρίδα, Βοϋχες (Βούτης: Βουκό
λος), ’Ασκοί, Σχαμνιοί, Κρούστας, Γδόχια (Έκδόχια), Χαμαίζι Λί
θινες, Χαμαίτονλο, Ααμνώνι, Βώσακος, Κοπετοί, Διονύσι, Ψυχρό. 
Έκ τών αρχαίων τοπωνυμίων τής νήσου πλεΐστα εφθασαν μέχρις η
μών διά τής γραπτής παραδόσεως, επιζήσαντα παραλλήλως εις τό στό
μα τών Κρητών. Εις τινας περιπτώσεις πρόκειται περί ονομάτων γνω
στότατων πόλεων τής ελληνικής περιόδου. Τινά τούτων έμνημονεύθη- 
σαν ώς προελληνικά. Στσοί Πρασους (Πραισός), Λαμηηνη (Λάππα), 
Χερσόνησος (άναλλοίωτον), Γεράπετρο (Ίεράπνχνα), Μώδι (Μωδαία), 
Δράμια (Ύδραμία), Λεψτερνα (’Ελεύθερνα), ’Ελούντα (Όλους), Ρέ- 
ϋεμνος (Ρίϋυμνα), ‘Αξός (άναλλοίωτον), Νίσχρωνας (Ίσχρών), Ροτάσι 
(Ρυχιααός), Βιάνος (Βίαννος), Άνώπολις, Πύργος (αναλλοίωτα), Ά- 
ράδενα (Άραδήν), Μάλλες (Μάλλα), Σίβα (άναλλοίωτον), Πάνορμο 
(Πάνορμος), Άϊχάνι<ι (Ίχάνια;), Γαύδος, Νίδα (’Ίδα), Κένχρος (Κέ
δρων όρος), κ.λ. κ.λ.

’Ιδιαιτέρως σημαντικόν είναι οτι πλειστάκις διετηρήθη αναλλοίω
τος καί ή άρχαιοτάτη προφορά τού τοπωνυμίου. Γιούχχας (Ίυχός), 
Σουμπάλλονσα (Σνμβάλλονσα), Σούγια (Σνΐα), Νιία (Αία). Ελάχιστα 
είναι τά ρωμαϊκά τοπωνύμια: ΙΙραιτώρια, Στάβιες, Ρούαχικα, ϊσως 
καί Πόμπια.
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3) Έτέρα κατηγορία τοπωνυμίων είναι έν Κρήτη ή τών βυζαντι
νών : Άντισκάρι, Αρογγάρί, Άπεοωκάρι, Μαγαρικάρι, Μοίρες (: τι
μάρια). Εις αυτήν υπάγονται καί τά εξ ’Αρχοντορρωμαίων τοπωνύμια : 
«Σκορδίλα)», «Σκορδίλω καί Καλλέργω», ή Βενετών εύγενών «Μου- 

σονρω».
4) ’Ελάχιστα είναι τά υπολείμματα τής άραβοκρατίας : Κατοαμπας,

’ Αποοελέμης, ’Αμιρα, Σαρακήνα, Σαρακηνόβιγλα, Άτοιπάδες, Άτσι- 
πότιουλο, ώς καί τής βενετοκρατίας : Μονοπάρι, Μονοφάτσι, Μαλεβίζι, 
Σπιναλόγγα (κυρίως παρετυμολογία τοΰ Στην Έλούντα).

Χαρακτηριστικόν είναι ότι τά ελάχιστα τοπωνύμια, άτινα υποδει
κνύουν έγκατάστασιν ξενόγλωσσων εν Κρήτη, φέρονται υπό τύπους 
ελληνικούς καί κατ’ ουσίαν είναι ελληνικά καί ταϋτα διότι εσχηματί- 
σθησαν έξ ελληνικών ονομάτων (οΐα καί τά ανωτέρω Άμιράς, Σαρα- 
κηνός) ·. ως Σκλαβοπονλα, Σκλαβεροχώρι, Σκλαβόκαμτιος, Σκλαβεδιά- 
κον, (ένθα δυνατόν νά πρόκειται περί σκλάβων), Βονργάρω, Βαρβά
ρα), Άομένοι, Βαρβάροι. Τό πράγμα άποδεικνύει οτι τά ονόματα τών 
εγκαταστάσεων τούτων έπεβλήθησαν υπό τών περίοικων Ελλήνων καί 
οΰχί υπό τών έγκατασταθέντων, οΐτινες επομένως ήσαν ελάχιστοι. "0- 
λως αβέβαια είναι ή ΰπαρξις σλαβικών τοπωνυμίων εν Κρήτη ως έδί- 
δαξεν ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Τωμαδάκης. ’Ελάχιστα 
δέ είναι έν άπάση τή Κρήτη τά όντως τουρκικά, διότι ως γνωστόν 
έξισλαμισμός εγένετο εν Κρήτη, άλλ’ οΰχί εγκατάστασις Τούρκων άξ'α 
λόγου. ’Αναρίθμητα άντιθέτως είναι τά νεοελληνικά τοπωνύμια.

Έν Κρήτη κυρίως είπεΐν δεν ύφίστανται αποδεδειγμένος ξενικά 
τοπωνύμια, αλλά τοπωνύμια αγνώστου είσέτι ετυμολογίας. Ταΰτα είναι 
πολυτιμότατα εις τήν επιστημονικήν έρευναν. Οΰτω υπό τοΰ Καθηγη- 
τοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σπ. Μαρινάτου τό τοπωνύμιου Τάρμαρος 
συνήφθη πρός τά μικρασιατικά Τέρμερα — Τερμΐλαι — Τερμησσός, 
στηριχθείσης οΰτω γονίμου ύποθέσεως περί τής σχέσεως τοΰ Σαρπη- 
δόνος πρός τά ανάκτορα τών Μαλίων.

Ο θαυμαστός οΰτος τοπωνυμικός πλοΰτος, έν τφ όποίιρ κατοπτρί
ζονται αί ίστορικαί τύχαι τής νήσου έπί τέσσαρας χιλιετηρίδας καί ή 
δια μέσου τούτων επιβιωσις αμείωτου καί άκαταβλήτου τοΰ ελληνι
σμού τής Κρήτης, ό αδιάβλητος οΰτος στατιστικός πίναξ τής αντοχής 
ημών έναντι τών κυμάτων, άτινα διήλθον άνωθεν τής πατρίδος ημών, 
περιφρονεΐται υπό τών μετονομαστών, τά δέ συνδεόμενα πρός τά το
πωνύμια ιστορικά προβλήματα αγνοούνται ή παραμερίζονται. Ή με- 
τονομαστική πολιτική τοΰ Κράτους ή άποβλέπουσα εις τον έξ ελλη
νισμόν τών τοπωνυμίων έν Κρήτη παρερμηνευθεϊσα μετεβλήθη εις 
τάσιν κακώς εννοουμένου εξευγενισμοΰ.

Περί τοΰ κινδύνου έξαφανίοεως τοΰ τοπωνυμικοί πλούτου τής Κρήτης 401

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ I. 26
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Ούτω προ τοΰ πολέμου ή ονομασία χωρίου Σκιλλοϋς (έκ τοΰ φυ
τού σκίλλα, πβ. άρχαΐον Σκιλλοϋς εν Πελοποννήσψ), παρετυμολογηθέν 
προς τό σκύλος μετεβλήθη είς Καλλονήν. Εσχάτως διά τού από 
18.5.56 ΒΔ (125/21.5 56 ΦΕΚ τ. Α') δ συνοικισμός Μουχτάρω με
τωνομάσθη εις Ευαγγελισμόν, χωρίς νά ληφθή ύπ’ δψει ή υπό τοΰ 
Ξανθουδίδου γενομένη σύνδεσις προς τό βυζαντινόν Μονρτάριοι. Τά 
μνημονευόμενα εν τή διαθήκη τοΰ κρητός άρχοντος Μάρκου Παπαδο- 
πούλου κατά τάς άρχάς τού ΙΖ' αίώνος Μετόχια Καμαριώτη, καίτοι ή 
ονομασία ούδέν τό ξενικόν είχε, μετωνομάσθησαν είς ’Αηδονοχώρι. 
Τό τοπωνύμιον Πηγαϊδοϋρι (εκ τοΰ πηγή - πηγάδι), συναφθέν αύθαι- 
ρέτως προς τό τετράποδον, μετεβλήθη είς Πολυ&έαν. Όνομασίαι άγνιό- 
στου σημασίας και ούχί άπιθάνως προελληνικαί ως Ρονκάκα, Τουρ- 
τοϋλοι, Βαβέλοι (εν Pape-Benseler κείνται τά Τουρδοΰλοι, Βαβέλυμα, 
Βαβελία) άνευ ούδεμιάς μελέτης τής προελεΰσεως καί χαρακτήρος αυ
τών, μετεβλήθησαν είς Χρυσοπηγήν, ° Αγιον Γεώργιον καί Κέαν Πραι- 
σόν (ΒΔ 20.9.55, ΦΕΚ 10.10.55 'Γεϋχ. Α') Τό χωρίον Βαρβάρω με- 
τωνομάσθη εις ’Αρχάγγελον, μή ληφθέντος ύπ’ δψει δτι παρά τοΐς 
Βυζαντινούς Βάρβαροι άπεκαλοϋντο οϊ ξένοι μισθοφόροι. Τό χωρίον 
Κανλ'ι Καστέλλι είς τό όποιον, καίτοι τουρκικόν, είχε διατηρηθή βυ
ζαντινή παράδοσις περί τής αυτόθι αιματηρός μάχης, μετωνομάσθη 
είς Προφήτην Ήλίαν (ΒΔ 20.9.55), μή ληφθείσης ύπ’ δψει συστά- 
σεως τού καθηγητοΰ Σπ. Μαρινάτου δπως είς περίπτωσιν μετονομα- 
σίας προτιμηθή τό αρχαιολογικούς ένδεικνυόμενον Λύκαστος. Ή βυ
ζαντινή Κατοϋνα ( : σκηνή) μετωνομάσθη εις “Αγιον Δημήτριον. (ΦΕΚ 
11/1957 τ. Α'). Διά τού αυτού διατάγματος μεταξύ πολλιόν ά'λλων 
μετωνομάσθησαν τά Ιΐαϋιακιανά (καίτοι ελληνικόν) είς Νερατζιά, τά 
Δελημανωλιανά (εκ νεοελληνικού ονόματος Δελημανώλης, πβ. Δελη- 
γιάννης - Δεληγιώργης) είς Κοιλάδα καί τό Βατές (έκ τού βάτος κατά 
τι Πρινές, Σκινές, Άσφεντυλές, ως είπεν δ Ν. Τωμαδάκης) είς Κρυο- 
νέριον. Αυτό τό δνομα τής πρωτευούσης τής νήσου Χανιά, ωερόμενον 
ύπό τον τύπον τούτον από τού ΙΓ' αίώνος, κρατεί ή σκέψις νά κα- 
ταργηθή. Ύπό τοΰ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Νικ. Πλάτω
νος καί έν συνεχείρ τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σ. Γ. Κα
ψωμένου τό τοπωνύμιον συνήφθη προς τήν έπιγραφικώς μαρτυρουμέ- 
νην άρχαίαν Άλχανίαν (έκ τού προελληνικού θεού Βελχανον), άλλ’, ως 
συνήθως, έπεκράτησε παρά τοΐς μετονομασταΐς ούχί τό ορθόν, άλλ’ έ- 
ρ ισιτεχνική παρετυμολογία έκ τίνος αραβικής λέξεως.

Πράγματι τά μάλλον κινδυνεύοντα είναι τά αρχαιότατα τών τοπω
νυμίων, δσων ή προφορά διετηρήθη αναλλοίωτος, ως τά ήδη μνημο- 
νευθέντα Σουγιά (Σνϊα), Γιούχτας (Ίυτός), Γραμττοΰσα (Κράμβουσα
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εν Σταδιασμοΐς), διόιι ούδείς δύναται νά πείση τούς αύτοχειροτονή- 
τους γλωσσολόγους τούτους δτι ταϋτα δεν είναι «τουρκικά» ώς άκρα- 
δάντως πιστεύουσι.

Σημειωτέον δτι εις τάς περιπτώσεις, καθ’ άς πράγματι επρόκειτο 
περί τουρκικών ή ξενικών εν γένει τοπτονυμίων, ουδέποτε κατεβλήθη 
προσπάθεια δπως κατά την μετονομασίαν άντικατασταθή τό ξενικόν 
διά τής τυχόν ύπαρχούσης προγενέστερος αρχαίας ελληνικής ή μεσαιω
νικής ονομασίας ή δι’ άλλης οπωσδήποτε ίστορικώς καί άρχαιολογι- 
κώς στηριζομένης ή δπως τουλάχιστον τηρηθή 6 γενικός χαρακτήρ 
τοΰ κρητικοϋ τοπωνυμικού. Παράδειγμα ή κατά μίμησιν τών ’Αθη
νών μετονομασία τοΰ προαστείου τοΰ Ηρακλείου Τεκέ εις ’Αμπελοκή
πους. Οί μετονομασταί έν τή αμηχανία αυτών ως προς την έξευρεσιν 
τοΰ νέου ονόματος, καταφεΰγουσι πάλιν καί πάλιν εις τά πάγκοινα 
Καλλιθέα, Πολυθέα, Κρυονέριον, Γλυκονέριον καί εις τά αυτά πάντοτε 
ονόματα 'Αγίων, άτινα σπειρόμενα έν τή αυτή περιοχή δημιουργοΰσι 
άφεόκτως σύγχυσιν.

Έκ τών εκτεθέντων ανωτέρω παραδειγμάτων άπεδείχθη, νομίζο- 
μεν, έπαρκώς δτι ή άπασχόλησις περί τά τοπωνύμια χώρας μέ μακραί
ωνα καί συνεχή ιστορίαν, ως ή Κρήτη, δεν είναι ευχερές έργον καί 
δτι αΰτη απαιτεί κατάρτισιν ειδικήν καί σπουδάς, τάς οποίας ούδείς 
δύναται νά άξιώση παρά τών καλόπιστων μέν άλλ’ δλως αναρμοδίων 
διοικητικών αρχών.

Ή Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών φρονεί δτι είναι και
ρός δπως τεθή φραγμός εις την επί τής νήσου άνεξέλεγκτον μετονο- 
μαστικήν δραστηριότητα καί έξαιρεθή ή νήσος τών περί μετονομασιών 
διατάξεων τοΰ Ν. Δ. τής 17/21.9.1926 καί τοΰ Α.Ν. 1610/1939 λόγψ 
τοΰ ιδιότυπου τοΰ τοπωνυμικοΰ αυτής καί τής εν αυτή άθρόας διατη- 
ρησεως τοΰ προελληνικοΰ καί ελληνικοΰ τοπωνυμικοΰ πλούτου, δστις 
ακριβώς συνεπείς τής μετονομαστικής τάσεως κινδυνεύει νά άλλοιαιθή. 
Αν πάντως κριθή σκόπιμος ή μετονομασία τών αγνώστου σημασίας 

τοπωνυμίων τής Κρήτης, νομίζομεν δτι επιβάλλεται όπως τό έργον 
τής επεξεργασίας τών σχετικών προτάσεων άνατεθή εις την Ε.Κ.Ι.Μ. 
ή τουλάχιστον δπα>ς ζητήται ή γνώμη αυτής υπό τών κατά τον Ν. 
4096/1929 νομαρχιακών επιτροπών καί τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 23 καί 24 τοΰ Α.Ν. 1488/1938 Συμβουλίου Τοπωνυμίων.
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