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ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

I

Τοπικά Τήνου και Κεφαλληνίας.

Τοπικά σπανιώτερον, και ίθνικά συνηθέστερον, ώνόμαζαν οί παλαιοί 
γραμματικοί τα έξ ονομάτων χωρών, πόλεων ή κωμών παραγόμενα επίθετα 
τών κατοίκων, π. χ. Αθηναίος, ’Εθνικά δ’ Ιπεγράφετο, ώς γνωστόν, και τό 
πολύτιμον εργον Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου, τοΰ οποίου σώζεται επιτομή. 
(Έκδοσις Meinekii, Berolini, 1849).

Ημείς προετιμήσαμεν τον α' όρον, ώς πλέον εϋληπτον, άφ’ οΰ τό εθνικός 
από τοϋ παρελθόντος αίώνος είναι καθιερωμένοι' ώς αντίστοιχον τοϋ γαλλικοϋ 
national, οί δε Πατέρες τής Εκκλησίας τό είχαν μεταχειρισθή ώς ισοδύνα
μον τοϋ ειδωλολάτρης. Είναι μεν αληθές, ότι τοπικά συνήθως έλέγοντο τά 
επιρρήματα, π. χ. Άγνονντόθεν (Στεφάνου σ. 19, 17), ’ Αραφηνόθεν (σ. 110,2), 
άλλ’ επίσης καί τά τών κατοίκων (βλ. σ. 17,5 καί 105 18 «'Απόκοπα οϋδετέ- 
ρως,.. τό τοπικόν Άποκοπίτης ή ’Αποκοπήνός»). “Οταν δέ εις τό τοπικόν 
προστεΟή καί ή λέξις έπίθετον ή επίρρημα, οΰδεμία βεβαίως ασάφεια δυναται 
νά πρόκυψη.

Περί τών τοπικών, όσα μεταχειριζόμεθα σήμερον οί Έλληνες, δέν κατηρ- 
τίσθη μέχρι τοϋδε συστηματική εργασία. Δηλαδή πολλοί λόγιοι έδημοσί- 
ευσαν τοιαϋτα καί παρατηρήσεις τινάς περί αυτών, άλλ’ οϋδεμιάς ελληνικής 
χώρας κατεγράφησαν πάντα τά τοπικά πλήν τής Νάξου 1

1 Περί εθνικών έγραψαν:
Γ. Ν. Χατζιδάκις, Μεσαιωνικά καί νέα Ελληνικά τόμ. Β'(1907) σ. 72 σημ. (περί 

τής καταλήξεως - ού σ ι ς) καί σ. 437 (περί τής-αϊος).
Κ. I. ”Α μ α ν τ ο ς έν Άθηνάς τόμ. 23(1911) σ. 485 (περί τών έν Χίψ καταλήξεων 

- (της - ο ύ σ ι ς -ιανός).
Π. Γ. Ζερλέντης έν Άθηνάς τόμ. 28 (1916) σ. 297 (Ναξίων ’Εθνικά).
"Ανθιμος Α. Παπαδόπουλος έν Λεξικογραφικώ Άρχείψ τόμ. Ε (1918) σ. 206. 

(Τοπωνύμια καί ’Εθνικά έν Πόντψ).
Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα τόμ. α'(1920) σ. 146 (περί τής καταλήξεως 

ιανός).
Φ. Κουκούλες έν Λεξικογραφικφ Άρχείψ τόμ. ς' (1923) σ. 266 (περί τής καταλή

ξεως -αΐος).
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Και δμως καί ή εργασία αύτη είναι χρήσιμος δχι μόνον εις τάς γραμμα
τικός μελετάς, αλλά καί εις τάς τοπωνυμικάς καί τάς ιστορικός. Διότι πρώτον 
καταλήξεις τινές, αληθώς όλίγισται, κατερχόμεναι από τών αρχαίων χρόνων, 
μαρτυρούν καί αύταί την συνέχειαν τής παραδόσεως' π. χ. Αυλώνα -νίτης, 
Σμυρναΐος - Σμνρνιός, (ή μεταβολή τού -ναϊος εις -νιος είναι απλώς φωνη
τική) Πραιτώριν - Γ/ρωτώριν (έν Κύπρω) Πραιτωριανδς-Πρωτωρκανός' άλλαι 
δέ «περιτελλομένων ενιαυτών» μετεβλήθησαν δίς καί τρίς, π. χ. Πάφος- Πά- 
φιος (καί τούτο μόνον έγίνωσκεν ό Στέφανος)' έπειτα Παφηνδς καί σήμερον 
Παφίτης καί είρωτ ικώς ΙΙάφιτος' (πρβ. Κουκουλέν σ. 267) άλλαι τέλος, προερ
χόμενοι από μεσαιωνικών κυρίων ονομάτων διδάσκουν περί τών ελληνικών 
ή φραγκικών οικογενειών, δσαι έγκατεστάθησαν ως κυρίαρχοι τών ήμετέρων.

Ταΰτα συνορώντες από πολλού, εμελετήσαμεν επί τόπου, πλήν τών τοπω
νυμίων, καί τά τοπικά τριών νήσων, κειμένων μακράν άλλήλων, τής Κύπρου, 
τής Τήνου καί τής Κεφαλληνίας, δημοσιεύομεν δέ σήμερον τά τών δύο μικρο- 
τέρων, επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν άλλοτε τά τής Κύπρου, καί, αν 
ό Θεός Όέλτ|, καί άλλων νήσων, μετά παρατηρήσεων περί πάντων τών εις 
ημάς γνωστών.

Τό πρώτον συναγόμενον πόρισμα τής ερεύνης είναι τούτο, δτι ενώ πλει- 
στάκις έσώθησαν τάρχαΐα ονόματα τών τόπων, σπανιώτατα τά τοπικά διετή- 
ρησαν τάς αρχαίας καταλήξεις, άνεσχηματίσθησαν δέ κατά τρόπους διαφόρους' 
ούτως αντί ενός μόνου εις -ιος αρχαίου τύπου ημείς λέγομεν τούς εξής: 
Κύπρος (Κύπριος) Κνπριώτης, Μύκονος (Μνκόνιος) Μυκονιάτης, Πάρος 
(Πάριος) Παριανός, Ρόδος (Ρόδιος) Ροδίτης, Σίφνος (Σίφνιος) Σιφνιάς, Τήνος- 
Τήνιος - Όηνιακός.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν άλλαι αλλαχού έπέδωσαν καταλήξεις. Είναι δέ 
αύται είτε άρχαίαι, είτε μεταγενέστεροι, είτε φραγκικοί, είτε καί τουρκικοί. 
Ώς παράδειγμα φέρομεν τό Πύργος, τού οποίου ως εθνικόν αναφέρει ό Στέ
φανος (σ. 541,6) τό Πυργίτης' άλλ’ έν ’Ηλεία λέγεται Πνργιώτης, έν Κύπρφ 
Πνρκώτης, έν Τήνω συνηθέστερον ΓΙυργιανός, έν Χίω Πυργί - ΙΙνργούσις 
καί έν Κεφαλληνία Πυργισιάνος, προσέλαβε δηλ. τάς έν εκάστη νήσω συν- 
ηθεστέρας καταλήξεις. Άλλ’ένίοτε καί τό τοπικόν τής αυτής κώμης δέν σχημα
τίζεται ομοίως καθ’ δλην τήν αυτήν χώραν. II.χ. έν τή μικρά Τήνο) ό Πνργια- 
νός λέγεται καί Πυργιώτης. Έν Κεφαλληνία καί αλλαχού τών Ίονίων νήσων 
έσώθη, καθώς θά ίδωμεν, καί ή βενετική κατάληξις -ιάνος, άλλ’ένιαχού σαλεύει' 
καί έν Μακεδονία έλέγετο Βιτώλια -λιανός.

Τέλος έν τή Μικρά ’Ασία καί τή Θράκη έλέγετο καί ή τουρκική κατάλη- 
ξις -λής f-ly) άλλοτε γνωστή καί έν τή Β. Έλλάδΐ' π.χ. Βελεστινλής. Ούτως 
έλέγετο ' Αϊδινλής, Σαμψονλής, Τραπεζονλής, Κάϊοερλης, Σπάρταλης, άλλα 
πολλαχού έλέγοντο καί ελληνικά ’Αττάλεια, -λειώτης, Ταρσός, -ώτης, ιδίως έν 
τώ Πόντω (βλ. Παπαδόπουλον σ. 207).
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Ούτω κανών τοϋ σχηματισμού των τοπικών επιθέτων είναι αδύνατον νά 
τεθή. Ώς παράδειγμα δε τής ποικιλίας τών σχηματισμών τούτων καί εν τή 
αυτή νήσω φέρομεν τοπικά τινα τής Κύπρου, παραγόμενα έκ κωμών αρσενι
κού, θηλυκού και ουδετέρου γένους καί ενικού καί πληθυντικού αριθμού.

‘Αθρακός - κιώτης, άλλα Αωρός -ρίτης καί Μαζωτός - ζουδκιανός' "Υψω- 
νας - νιάτης, άλλα Κάθικας - Καθικιώτης' ' Ορά - ράτης, άλλα Αεντερά - ρκώτης' 
Βάβλα-λιτής, άλλα ΪΙνλα - λιώτης καί Λεμώνα-νιάτης' Ζώδκια - Ζωδκιάτης, 
άλλα Λάνια - Λανίτης, Λάγεια - γειώτης καί Νικόκλεια - ειανός' Κυπερονντα 
-γκιώτης, άλλα Μακονντα - γκιανός' ’Αλέκτορα -ρκάτης, άλλα Τρόζαινα
- νίτης' Πη(γ)η - Πηώτης, άλλα Ζωπκή (Ζωοπηγή) - πκιάτης' Τόχνη - Τοχνίτης, 
άλλα Βώνη -νιάτης' Καλαβασό -οιώτης, άλλα Πλατανισσό -οίτης καί Λεμεοό 
-σιανός' Ποτάμιον -μίτης, άλλα Άπ(αι)αιον-,Αψιώτης' Άγρωτήριν - ρκάτης, 
άλλα Πιαοονριν -ρκώτης καί Τραχώνιν -νίτης' Λενκόνοικον -κιάτης, άλλα 
Μένοικον -κιώτης καί Πέρκαμον - μίτης' Στρογγυλόν - λιώτης, άλλα Πρασκειόν
- στίτης' Φλαμονδιν - δκιώτης, άλλα Φτερικονδιν - δκιάτης' οί (αί) Πλάτρες - 
Πλατρίτης, άλλα Δνμες -Δνμιώτης' Γερακές - κίτης, άλλα’Αμμαδκιές -δκιώτης' 
τά Μαμώνια -νίτης, άλλα Βρο(δ)ίσια -Οιάτης καί Λιβάδκια -δκιώτης.

Άλλ’ ούχί διάφορα ήσαν τά πράγματα κατά τούς ενδόξους χρόνους, 
δηλαδή εξ όμοιων τύπων παρήγοντο διαφόρων καταλήξεων τοπικά, πολλάκις 
δέ ό κάτοικος τής αυτής πόλεως ωνομάζετο διττώς καί τριττώς· την ποικιλίαν 
δέ ταύτην έθεώρει ό Στέφανος ώς ένα επί πλέον λόγον τής σπουδής τών 
επιθέτων τούτων «μηδείς δέ (λέγει σ. 1,7) περιττολογίαν ήγείσθω την παρά- 
θεσιν τών εθνικών, διά τό άνόμοιον. Δέρβη .. τό δέ εθνικόν Δερβήτης καί 
Δερβαΐος, ώς Σιδήτης καί Πυλήτης,.καί ’Άλβη τό εθνικόν ’Αλβανός· καί 
Άλύβη, τό δέ εθνικόν Άλυβαΐος καί Άλυβεύς... άλλα καί ’Άλυβες· καί 
Άρτάκη Άρτακηνός (καί) Άρτάκιος, ούκ Άρτακαΐος».

Διά τον αυτόν λοιπόν λόγον όφείλομεν καί ημείς νά μιμηθώμεν τό παρά
δειγμα τού Στεφάνου, δηλ. νά σοιρεύσωμεν πάντα, εί δυνατόν, τά τοπικά τών 
ελληνικών χωρών καί αυτών τών συνοικιών, διότι ούδ’ αυτά, καθώς θά ίδω
μεν, είναι ιπεριττολογία».

A '. Τοπικά Τήνον.

Ούδέν άπορον δτι εν τή μικρά Τήνω ελαχίστην εύρίσκομεν ποικιλίαν 
καταλήξεων καί πρότερον, επί Τουρκοκρατίας (1809), ότε άνεφέροντο πλήν 
τών δύο πόλεων (Τήνου καί Πύργου) 66 χωρία τής νήσου (βλ. Zallony- 
Μαυρομαρά σ. 35) καί νύν, οτε περιωρίσθησαν μόλις εις 40, τά πλείστα 
τοπικά λήγουν είς -ιανός, θηλυκόν -ιανή (πληθ. -ιανές). Άναγράφοντες κατω
τέρω πάντα τά σημερινά καί τινων συνοικιών (ώς είναι π. χ. τό Καμάρι τής 
Στενής, ό Κονμνιάδοc τής Καρυάς, δ ΣΟιράδος τού Τριποτάμου) παρενείρο- 
μεν εντός παρενθέσεως τά υπό τών Τηνίων μη προφερόμενα, οσάκις δέν
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ιονίζονται φωνήεντα ι και ον το προφερόμενον ου αντικαθιστά τον φθόγ
γον ο, όστις ακούεται άσθενώς μόνον επί των καταλήξεων, τό δέ ί τό άτονον 
ε, όπερ ακούεται μόνον προ τοϋ ρ.

τ’ Άγάπ(ι) —Άγαπιανός 
ή Άϊτουφουλιά — Άϊτουφουλιανός 
δ Άπζργάδος — ' Απΐργαδιανός 
δ Άρνάδος — ' Αρναδιανός 
δ Βλασάδος — Βλαοαδιανδς 
η Βουλάξ(η) — Βουλαξιανός 
τά Δυο χουριά — Δυουχουριανδς 
τό Καμάρ(ι)—Καμαριανός 
δ Κάμπος — Καμπιανός 
δ Καρκάδος — Καρκαδιανός 
ή Κάρυά — Καρυανός 
τά Κίλλιά — Κίλλιανός 
δ Κέχρος — Κίχριανός 
δ Κ(ου)μάρος — Κμαριανός 
δ Κονμνιάδος — Κονμνιαδιανός 
ό Κτ(ι)κάδος — Κτκαδιανός 
δ Κρόκος -Κροκιανός η απ' τον Κρόκο 
ή Κώμ(η) — Κουμτιανός 
τά Α(ου)τρά — Λτριανός 
δ Μαμμάδος — Μαμμαδιανός 
τό Μαρ(ου)λά — Μαρλιανός

Διαφόρως σχηματίζονται πλήν 

τά'Ιστέρνια—Ίστερνιώτης -ώτσα 
Καρδιανη — Καρδανιώτης - ώτσα

η Μέσ(η)—Μΐσιανός 
δ Μ(ου)άάδος — Μάαδιανός 
ή Μολοϋ — Μολιανός 
δ Βερδιμιάδος — Βερδϊμιανός και 

Βερδΐμιάρος -ρίτης 
δ Βΐναρδάδος — Βϊναρδιανός 
δ ΰαραόάδος — ΰαραόαδιανός 
η Ξνάρα — Ξναριανός 
ή Περάοτρα — Περαστιανός 
ή Πλατειά — Πλατειανός 
δ Πύργος—Πργιανός και Πργιώτης 
δ Σκαλάδος — Σκαλαδιανός 
τ ό Σκλαβουχώρ(ι) - Σκλαβουχουριανός 
τό Σμαρδάκ(ι)το — Σμαρδακιανός 
δ Σόιράδος — Σύιραδιανός 
η Στϊνη — Στϊνιανός 
δ Τρ(ι)πόταμος — Τρ(ι)ποταμιανός 
δ Τζάδος — Τζαδιανός 
δ Φαλαττάδος — Φαλατταδιανός 
δ Χατζ(ι)ράδος — Χατζραδιανός.

) Όηνιακός Όηνιακιά μόνον τά εξής: 

Τριαάάρος - ρίτης - ρίτοα και 
Καθλικάρος - απ' τον Κ.

Περί τής καταλήξεως - ιανός, ήτις επικρατεί άνά τάς Κυκλάδας καί τάς 
Σποράδας (Συριανός, 'Αμουργιανός, Σκνριανός) ό Στέφανος (σ. 16,12) παρα
τηρεί δτι αίίτη προήλθεν έκ των έχόντων ι εν τή ρίζη, 'Ασιανός, Καρδιανύς, 
έξ ών έπειτα καί «Ταυριανός καί Σκορπιανός καί Ζυγιανός, άπερ από τών 
Σκόρπων καί Ταύρων καί Ζυγών παράγεσθαι δοκοϋσι, δυνάμενα καί αυτά 
από τών πρότερον παράγεσθαι τοπικών, Ζυγίων, Σκορπιών, Ταυριών».

Καί περί τής - ιακός (π. χ. Σνμιακός, Τηνιακός, Τηλιακός) φρονεί ό Στέ
φανος (σ. 16,15), δτι προήλθεν από τοΰ πρότερον εθνικού- «από τών εθνι
κών εθνικά, ως τοΰ 'Ροδίου τό 'Ροδιακός κτητικόν καί Σαμίου τό Σαμιακός», 
είναι δέ φυσικόν δτι κατά τό Τηνιακόν πλοΐον έλέχθη καί Τηνιακός ναύτης' 
δτι δέ τό τοπικόν -ιακός ενωρίς έλέγετο καί περί ανθρώπων μαρτυρεί τό 
πεδιακός, δι’οΰ κατά τον 6ον π. X. αιώνα εκαλούντο εν Άθήναις οί ολιγαρχικοί.
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(Άρι,στοτέλους «Άιθηναίων πολιτεία, 13). 'Ομοίως έλέγετο και το -ικός- 
δ ’Αριστοφάνης (Άχαρνέων 180) λέγει «πρεσβΰταί τινες Άχαρνικοί» αντί 
Άχαρνεΐς (πρβ. καί Στέφανον σ. 151, 12), οΰτω δ’ Ιλέχθησαν κατόπιν καί 
Κρητικοί οί Κρήτες, οΰς ό Πολύβιος (6,45-47) λέγει Κρηταιεΐς. Ό γράψας 
την ύπόθεσιν τοΰ Ιππολύτου τοΰ Εύριπίδου λέγει την Φαίδραν «Κρητικήν 
γυναίκα».

Έπέκτασιν τής καταλήξεως παρατηροΰμεν εις τό Κώμ(η) - Κουμ(η)τια- 
νος (εκ. τοΰ Κωμήτης), συγκοπήν δέ εις τό Σμαρδάκ(ι)το-Σμαρδακιανός. 
"Ομοια παραδείγματα θά εΰρωμεν περισσότερα αλλαχού.

Β'. Τοπικά Κεφαλληνίας.

Τά τοπικά επίθετα τής Κεφαλληνίας γίνονται πολύ πλέον άξια μελέτης 
ένεκα τής στενότατης σχέσεως των πλείστων προς τα οικογενειακά. Ή Κεφαλ
ληνία παρουσιάζει τοΰτο τό εξαιρετικόν φαινόμενον, δτι τά ονόματα τών δΰο 
τρίτων τών σημερινών αυτής κωμών λήγουν εις άτα, σώζοντα τά οικογενειακά 
επώνυμα τών πρώτων οικιστών, καθώς έν ΙΙαξοΐς πλεΐστα λήγουν εις -άτικα 
καί έν Κυθήροις εις - άνικα. Όθεν διεκρίναμεν τά τοπικά τών εις - άτα 
ληγόντων χωρίων από τών λοιπών λ

’Αλλά καί τών λοιπών χωρίων πολλά ονόματα είναι προφανώς οικογε
νειακά, τινά δέ λέγονται είσέτι κατά γενικήν τοιαΰτα είναι τ’ Άμπελο, τοΰ 
ΒαλεριΛνου, τοΰ Διγαλέτου, τοΰ Καπαντρίτη, δ Καραβάδος, τοΰ Κολοΐτη, τοΰ 
Κοντροκόη, τοΰ Κρεμμνδη, τοΰ Μαρκόπονλου, τοΰ Ξενόπουλου, τοΰ Πάστρα, 
τοΰ Πεντόγαλου τοΰ Πετρουλή, τοΰ Σπάθή, τό Στάβερι τό Φισκάρδο, τοΰ 
Χαράκτη. Τινών τούτων δεν έκόπησαν ούδ’επίθετα τοπικά, άλλ’ ό κάτοικος 
λέγεται απλώς οχ τοΰ Κοντροκόη, οχ τον Ξενόπουλου, δηλ. διά τής οχ (ήτοι 
τής εκ) ή διά τής από.

Άλλ’ ό σχηματισμός τών τοπικών επιθέτων δεν είναι πανταχοΰ όμοιος. 
Τών εις - άτα πολλά συμπίπτουν προς τά οικογενειακά, διότι σώζονται καί αί 
οίκογένειαι π.χ. Άννινάτα- Αννινος, Βλαχάτα - Βλάχος, Προκοπάτα - Προκόπις' 
τινες όμως οίκογένειαι δεν έτήρησαν τό αρχικόν όνομα, αλλά προσέλαβαν καί 
την κατάληξιν - άτος, π. χ. Δρακάτα - Δρακάτος καί Θωμάτα - Θωμοτος, ενώ 
πληθυντικώς λέγονται Θωμαΐοι. Εις τήν κώμην (τά) Όομοτα διακρίνονται οί 
φέροντες τό έπώνυμον Όόμος ΰομαΐοι από τών Πομάδων, τών φερόντων 
άλλοέπώνυμον κατοίκων καί εις τά Σαρλάτα οί Σαρλαΐοι (δ οίκος τών Σάρλων) 1

1 Περί τούτων 6 Ά. Μηλιαράκης (Γεωγραφία πολιτική... τοΰ νομοΰ Κεφαλλη
νίας, Άθήνησι 1890 σ. 94) λέγει τά έξης: «Ό ίδιάζων λεκτικός σχηματισμός τοΰ ήμίσεος 
καί πλέον άριθμοΰ τών 226 χωρίων τής νήσου εις άτα ύποθέτομεν δτι έχει ιταλικήν τήν 
καταγωγήν κατά τό Basilicata, Capitanata». Περί τής καταλήξεως · ατα θά γράψωμεν 
άλλοτε.
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από τών Σαρλάδων, τών λοιπών, καί είς τά Σβορωνατα οί Σβορωνάϊοι από 
τών Σβορωνάδων κτλ. Τέλος ά'λλα σχηματίζουν τοπικά καί κατά τον ενικόν 
διάφορα τών οικογενειών. Π.χ. Άντριτσάτα ' Αντρίταος έπώνυμον καί ’ Αντρι- 
τσιΰνος δ κάτοικος. “Οθεν διακρίνομεν, ιδίως τους πληθυντικούς, διά τοΰ οίκ. 
(οικογενειακόν) από τοΰ κατ. (τών λοιπών κατοίκων).

Καί τά θηλυκά τών τοιοΰτων τοπικών άμα καί οικογενειακών σχηματί
ζονται διαφοροτρόπως, ποικίλλοντα ιδίως κατά τον πληθυντικόν είναι δηλ. 
είτε απλώς συζυγικά εις - αινα π. χ. Άντνπάτα ’ Αντνπας - ύπαινα, Δρακο- 
πονλλάτα Δρακόπονλλος - πούλλαινα' είτε υποκοριστικά είς - ον περιλαμβά- 
νοντα συζΰγους καί κόρας, π.χ. Καλλιγάτα Καλλιγάς-γον, Σιμοτάτα Σιμοτάς -τοΰ' 
τούτων ενίοτε <5 πληθυντικός λήγει κατά συμφυρμόν είς -ούδιοσες ή ούδαινες 
π. χ. Μαγουλάτα Μαγουλάς - λοΰ - ούδιοσες, Μουσάτα Μονσής (Μωνοής) 
-σου - ούδιοσες' Δαυγάτα Δανής (Δαυίδ), Δαύγαινα - γούδισσες καί Δανγού- 
δαινες' Κονιδαράτα Κονιδάρις - άραινα - νες καί - ρούδιασες' καί κατ’ άλλον 
συμφυρμόν Ζερβός - αινα, - νες καί - αινούδισσες’ κατόπιν δέ καί ενικός. 
Καλάτα Καλάς - λούδισσα' Όομάτα Όόμος - μούδιασα. Προκειμένου δέ περί 
κορών, υπάρχει καί ή - πούλλα, δπως καί έν Νάξφ (βλ. Ζερλέντη σ. 306)· 
οίίτω λέγεται Λογαράτα Λογαράς - ροϋ καί - ροπούλλα, Μαθάτα Μαθιδς 
-θιοΰ (ή γυναίκα) καί - οπονλλα (ή κόρη) Όοριζάτα Όόριζας -ζοπούλλα. «Έρ- 
χουνται τρεις Οοριζοποϋλλες» σημαίνει κόραι τής κώμης τών Δοριζάτων. 
Τοσαΰτα περί τών ΐδιαζόντων τοΰτων επιθέτων τής νήσου.

’Αλλά πλήρης αναγραφή τών εκ τών εις -άτα τοπικών επιθέτων είναι 
σχεδόν αδύνατος, διότι τινά τούτων είναι συνοικίαι, καί τουλάχιστον οί απώ
τεροι άγνοοΰτες τάς οικογένειας, λέγουν δχ τά ή από τά, τοΰτο δέ είναι συν- 
ηθες ιδίως μεταξύ τής νεωτέρας γενεάς. Παραλείπομεν λοιπόν τοιαΰτα.

Καθαρώς δέ τοπικαί καταλήξεις εύχρηστοι είναι αί άρχαΐαι - ιάτης (π. χ. 
’ Αγκώνας ’ Αγκωνιάτης) - ίτης (π. χ. Κοριάνα Κοριανίτης) - ώτης (π. χ. Βλη- 
γώτης) ή - ιώτης (π. χ. 'Ρίζα ‘Ριζιώτης) έχουσαι θηλυκόν εις - τισαα καί ή 
- ηνός (π. χ, Λιβαθό Λιβαθηνός) έχουσα θηλυκόν είς - νιά, δηλαδή - ναία. 
Τέλος ή ιταλική -ιάνος, (Πεσσάδα Πεσσαδιάνος) έπεκτεινομένη καί είς -ιαιάνος, 
(π. χ. Σκάλα Σκαλισιάνος) μετά θηλυκών είς - ιάνα.

Καί περί μέν τών Ελληνικών θά διαλάβωμεν πραγματευόμενοι περί τών 
τοπικών επιθέτων τής Κύπρου, περί δέ τής ιταλικής -ιάνος παρατηροϋμεν δτι 
πρότυπον αυτής εν ταΐς Έλληνικαΐς χώραις ήτο τό Βενεταιάνος. Ή δ’ έπέκ- 
τασις αυτής είς - ιαιάνος έ'γινεν, ώς συνέβη καί επί άλλων καταλήξεων, δηλαδή 
κατά τό πρότυπον άλλων τοπικών έχόντων τό ια έν τή ρίζη π. χ. Εριααο - 
(Έ)ρισσιάνος.

Καταλέγομεν ήδη τάς κώμας καί τά τοπικά.

Κατά τήν διαίρεσιν τοΰ Μηλιαράκη ή νήσος διαιρείται εις 21 περιοχάς,
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Δ'. 22
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τάς εξής, παρενείρομεν δ’ εις έκαστον όνομα βραχυγραφίαν τής οικείας 
περιοχής.

'Αθέρας (Άθ.), Άνωή ('Αν.), 'Αργοστόλι (Άρ.), Εικοσιμία (ΕΙ.), ’Ελιάς 
(Έλ.), 'Έρισσος (Έρ.), Θηνιά (Θν), Κατωή (Κγ.), Κορωνοί (Κν.), Κρανιά (Κρ.), 
Αιβαθώ (Λ6), Μαλά (Μλ.), Μεσοχώρια (Μσ.), Μπάλταις (Μα.), Ποταμιάνα 
(Πτ), Πνλαρο (Πλ.), Πυργί (Πρ.), ('Α)ρακλ'ι (Ρκ.), Σάμη (Σμ.), Σκάλα (Σκ), 
Ταλαμιές (Τλ.).

α. Τοπικά χωρίων, ληγόντων εις -αία

Άλειδινάτα (Πτ.), Άλειδίνης και Λειδίνης και Δειλίνης-ίναινα (Μηλιαρ. 
62). Άλευράτα (Σμ.) κάτ. ’Αλευράς -άδες. Άννινάτα (Πτ.), οίκ. ”Αννινος 
- νάϊοι, ’ Αάριολάτα (Ρα,), δχ. τ’ Ά. Άάριτσάτα (Πλ.), οικ. Άάρίταος - ίτσαινα. 
κάτ. Άάριτσιάνος-άνα-ανοπονλλα και ’ Αάριταιώτης -ώτισαα. Άάυπάτα (Πλ.). 
οικ. ’ Αάνπας - νπαινα. Άατεράτα (Θν.), οίκ. ’ Αστέρης - έραινα.

Βαρτσαμάτα (Μλ.), Βάρτσαμος - μάδες - τσάμαινα. Βασιλοπουλλατα (Πλ.) 
Βασιλόπουλλος - ονλλαινα. Βλαχατα (Εί), Βλάχος - χοι και χάδες, Βλάχαινα. 
Βλάχουλάτα (Ρη), - χούλης - λάδες -χούλαινα, - νες και χούδισσες. Βληχάτα (Σμ.) 
Βληχώτης -ώταινα.

Γερμενατα ("Ερ.), Γερμένης, οίκ.-νηδες, κατ.-νάδες θηλ. -νιώτισσα. 
Οραι^ουοάτα (συνοικία ’Άν.), Πραιξούσης - ούααινα. Γριζάτα (Σμ.) οικ. Γρέ- 
ζης -έζαινα, κάτ. Γριζιώτης -ώτισσα.

Δαμουλιανάτα (Άν), Δαμουλιάνος - άναινα. Δαυγάτα (Πτ), Δανής (Δαυίδ) 
-γάδες - Δαυγαινα - νες καί γούδιασες. Δαφνάτα (συνοικία, Ρη) δχ τά Δ. 
Δελλαπορτάτα ΓΑν.) οικ. Δελλαπόρτας - άρταινα - ταίικο. Δεμουτσαάάτα (Τλ.), 
Δεμουτσάάος -άάαινα - άαίικο. Δεώρινάτα (Πλ.), Δεάρινδς -νάδες -νιά. Δημι- 
σιανάτα (Ρη), Δημησιάνος. Δεβαράτα (Πλ.), Διβάρης οίκ. ■ άρηδες, κάτ. -ράδες 
- βάραινα. Δεφαναράτα (Έρ.) Δεφανάρης -άρηδες -άραινα. Δρακάτα (Πλ.) οίκ. 
Δρακατος - άταινα. Δρακοπουλλάτα (Πλ.) Δρακόπουλλος - ονλλαινα - λιώτισσα.

Ζερβάτα (Σμ.), οικ. Ζερβός Ζέρβαινα - νες καί -νονδισσες. Ζόλα (Θν.) δχ 
τά Ζ. ή Ζολιάτης.

Θωμάτα (Πλ.) Θωμάτος - ματ οπούλλα, πληθ. Θωμαίοι (πρβ. Μηλιαρ. 51).

Καλάτα (Άν.), Καλάς - Καλονδισσα. Καλλιγάτα (Α6), Καλλιγάς - γον. 
Καμιναράτα (Κγ.), Καμινάρις -άραινα. Καδανάτα (Κγ.), Καόανάς. Kabi- 
τσάτα (Ρκ.), Καδίτσης -ίτσαινα. Καραάινάτα (Αβ.), Καραάινός - νάδες - νιά- 
νιες καί - νονδισσες. Καρδακάτα (Θν.). Καρδάκις - κάδες - δάκαινα. Καρονσάτα 
(Πλ.), οικ. Καρονσος - αάδες - ρονσαινα. Καταποδάτα (Σμ.), Καταπόδης (οικ. 
Λευκάδος). Καταρελλάτα (Άν.), Καταρέλλος -έλλαινα. Καψαλάτα (’Έρ.), Καψά- 
λης - άλαινα. Κοκκολάτα (Έρ.), οίκ. Κοκκόλης - όλη δες, κάτ. - λάδες - κόλαινα, 
Κοκκολάτα (Κρ.), Κοκκόλης - κόλαινα. Κομιτάτα (’Έρ.), Κόμιτας - μίταινα.
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Κομποθεκράτα (Λ6.), Κομποθέκρας (η έκλας) - έκραινα. Κονιδαράτα (’Έρ.), 
Κονιδάρις -cava -ρονδισσες. Κοντογονράτα (θν.), Κοντογούρης -ούραινα. Κου- 
βαλατα (’Άν.), Κονβαλιας - λιάδες - βάλαινα και - λιώαα. Κονλονρατα (Σμ.), 
Κουλούρης - ρόδες - λούραινα. Κονντονράτα (Α6.), Κονντούρης -ούρηδες, κάτ.
- ρόδες - ονραινα - ραίικο. Κουρκονμελάτα (Λβ.), Κονρκονμέλης - λάδες - έλαινα 
καί - λούδισσα. Κουρονκλάτα (Πτ.), Κονρούκλης - λάδες - ρούκλαινα.

Λαταβινάτα (Σμ.), Λαταβϊνος - ίναινα - ιναιλοπούλλα. Λεκαταάτα (Πλ.), 
οϊκ. Λεκατσάς - κάτσαινα. Λογαράτα (Πλ.), Λογαράς - άδες - άρον - ρονδισσες
- ροπονλλα. Λονκατα (Πλ.) οικ. και κάτ. Αονκας -κάδες -κον -ονδες. Αον- 
κεράτα (’Άν.), Λονκέρης - έραινα. Λονπατα οικ. Αοντιος. Αονρδατα (ΕΙ.), 
Αονρδας - άδες - ρδον - δονδιοσες.

Μαγονλάτα (Λ6.), Μαγονλας -λον -λονδισσες. Μαζαρακάτα (Λ6.), Μαζα- 
ράκης (2-3 οικίαι). Μαθατα (Ληξούρι), Μαθιδς - Μαβιοί) - θιονδισοες -θιο- 
πονλλα. Ματζαβινατα (Κγ.), Ματζαβϊνος - βίναινα. Μαάονκατα (Κγ.), Μάάον- 
κας - ονκαινα. Μαρκαάωνατα ( Ερ.), Μαρκαάώνης, οϊκ. -άώνηδες, κάτ.
- άωνάδες, θηλ. - άώναινα. Ματαραξάτα (Πρ), Ματαράβας -gaiva. Ματοον- 
κάτα (’Έρ.), Ματσονκης - ονκηδες οι κατ. - κάδες - ονκαινα. Μανρικατα (Ρκ.), 
οικ. Μανρίκις. Μενεγάτα (Λ6.), Μενάγιας και Μένεγος - γάδες. Μεταξατα (Α6.), 
Μεταξας - άδες - ξον- ξονδιοσες. Μινετάτα (σννοικία J Απανωχωριον Μλ.), οικ. 
Μινέτης. Μιτακατα (Τλ.) Μιτάκης - άκαινα. Μιχαλιτοάτα (Μα.), Μιχαλί- 
τοης - ίτοαινα. Μορφετάτα (Ληξούρι), Μορφέτας - τάδες - φέταινα. Μονοπολάτα 
(’Άν.), Μονόπολις - πόλαινα. Μοντεσαντάτα (Τλ.) οίκ. και κάτ. Μοντεσάντος. 
Μονζακάτα (Σμ.), οίκ. Μονζάκης - άκαινα. Μονσατα (EL), Μονοης - οάδες 
-οον - σούδισσες. Βονικάτα (Έρ), Βονίκας -καΐοι, -νίκαινα. Βεκατωράτα (Πλ.), 
Βεκατώρος - ώραινα - ραινοπονλλα. [to Β άναγνωστέον ως λατινικόν],

Όομάτα (Α6.), Όόμος κάτ. - μάδες - μούδιασα - μαίικο. Όοριζάτα (Λβ.), 
Οόριζας - ζάδες - ρίζαινα - ζοπούλλα (κόρη) - ζαίικο.

Παριοάτα ("Αν.), οίκ. Παρίοης - ίοαινα. Πετρικάτα (Θν.), Πετρικός
- ρίκαινα. Περατατα (Λβ.), Περάτης - άταινα. Πολνκαλάτα (σννοικ. Λξ.),Πολν- 
καλας. Πολνμερατα (Τλ.) Πολνμέρης - μάραινα. Ποριαρατα (Εΐ), Ποριάρις 

■ άριδες - άραινα - νες η - ρονδισσες. ΓΙοταμιανάτα (Πλ.) Ποταμιάνος - άναινα. 
Προκοπάτα (Πλ.) Προκόπις (πρβ. Μηλιαρ. 62). Πονλατα (Σμ.), οίκ. 
ΤΙονλος - Πούλαινα - νες.

'Ραζατα (Πτ.) Έαζής - ζάδες, Έάζαινα - νες - ζαίικο. 'Ραφτοπονλάτa 
(Πλ.), Έαφτόπονλος - ούλαινα.

Σαρλατα (Λβ.), Σάρλος κάτ. - λάδες. Σάρλαινα - νες καί - λούδισσες (κύραι). 
Σβορωνάτα (Λβ.), Σβορώνος οίκ. -ναιοι, κάτ. - νάδες - ρώναινα -ναίϊκος. Σιμο- 
τάτα (Εί), Σιμοτάς - άδες - τον - τούδισσες - τοπονλλα. Σολωματα (Ρκ.), οίκ. 
Σολωμός. Στελιατα (Ληξούρι) Στελιώτης.
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Ταρκασάτα (IIλ.), Ταρκάσης - άοαινα. Τζαμαρελλάτα, Τζαμαρέλλος οίχ. 
•λαϊοικατ. -λάδες -ρέλλαινα. Τζανάτα (Ρκ), οίκ. Τζανής -νάδες. Τονλιάτα (Έρ), 
οίκ. Τονλιος, κάτ. - Τουλιατος - άταινα. Τρανλιατα (Λ6.), Τραυλός κάτ. - λιάδες, 
Τραυλόν - λονδισσες. Τρουγιανατα (Τλ ), Τρονγιανος - νάδες - γιάναινα. Ταελεν- 
τάτα (’Έρ.), οικ. Τοελέντης - λέντηδες. κάτ. -λεντιάδες, θηλ. -λένταινα. Τνπαλδάτα 
(Τλ.) Τυπάλδος.

Φαβαχάτα (Κγ), Φαβατας - βάτσινα. Φαρακλάτα (ΓΙτ.), Φαρακλός (πρβ. 
Μηλιαρ. 62) - ράκλαινα - νες και -λονδισσες. Φερεώνάτα (ΓΙλ.), Φερεάϊνος 
-ίναινα. Φονχατα (Λ6.), Φουκας - άδες, Φούκαινα-κούδισσες. Φρα£άτα (Μλ), 
οικ. Φραβάτος, κάτ - άτης τιληθ. - βάδες.

Χαλιωτατα (Σμ.), οικ. Χαλιώτης - ώταινα. Χανδατα (Κγ.) κάτ. Χαν- 
δάδες. Χανριάτα (Κγ.) κάτ. Χαυριάδες. Χερμάτα (Κρ.), Χέρμης -μάδες, 
Χέρμαινα - νες η μούδιασες. Χιονάτα (Έλ.), Χιόνης - όναινα καί - ονοΰ
- ονδισσες.

β.' Τά των λοιπών χωρίων.

Άγια Θέκλη κάτ. απτήν Άγιά Θέκλη. Άγια Θημιά (Ευφημία, Τλ.) από την 
ΆγιάΘημιά.(δ) Αγώνας (Θν.), Άβοινιάτης - άτιοαα. Αθέρας (Θν), Άθεριανος
- άνα και - άναινα. Άύελά (Πρόννοι), οχ τον Ά6ελά ή Άύελιώτης. Άπανω- 
χώρι (Μλ), Άπανωχωρίτης ■ ίτισσα. Τό ’ Αράκλι (περιοχή 4 κωμών. Μηλιαρ. 
43) 'Αρακληοιανος.Άργίνια (τά ’Ελ), ’Αργινιώτης -ώτισσα. ’Αργοστόλι -λιώτης. 
’Άσσο (Έρ) Άασιώτης. (στους) Άτσονπάδες (Έλ), Άτσονπαδιώτης - ώτισσα 
καί -παδιανός. Στ Άφραγα συνήθως δχ τ ,Αφραγα.

(του) Βαλεριάνον (’Ελ), Βαλεριάνος -άνα καί -ιάναινα. (ή) Βάλτα (Μηλιαρ. 
39 Μπάλτα ή Μπάλταις, αλβανικόν) Βαλτισιανος. Βαρύ (“Ερ), Βαρυώτης 
-ώτισσα. (του) Βιβλή, Βιξλής - ήδες - βλήτισσα. Βουνί (Κγ.), Βουνηαιΰνος 
-άναινα - νοπονλλα.

τό Διγαλέτο (Πρ), από τό Διγαλέτο.

Έλιός (περιοχή) Αετισιανος.

τά Ζόλα (Θν.), Άζολιάτης - άτισσα - άτικο.

(τά) Θεράμονα (Έλ.) δχ τά Θ. (ή) Θηνιά (περιοχή), Θηνιάτης -άτισσα 
και - άταινα.

(τό) Καπαάρίτη (Ρκ), Καπαάρίτης - ίταινα. (δ) Καραβάδος (Λβ), Καρα- 
βισιΰνος - άνα - νοπονλλα. Κάστρο (Λ6), Καστρηνός -νιά. Κατάρραχο (ΓΙρ) 
από τό Κ. Κατελιός C Ελ.) Κατελιαιανος. Κεραμιες (Λ6), Κεραμισιανος - άνα. 
(τά) Κλάσματα (Λβ), Κλειματσιανος (άνεν α) -άνα. (δ) Κοθριΰς (Έρ.), 
Κοθριώτης -ώτισσα καί Κοθριανός -νοϋ. (του) Κολαΐτη (Έλ), Κολαΐτης -ίταινα
- τοπονλλα. (τά) Κοριάνα (Λ6), Κοριανίτης - ίτισσα - ίτιχο. οι Κορωνοί (Έλ),
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Κοοωνισιανος - άνα - άνικο. (τον) Κοντροκόη (Σκ.), οχ τον Κ (καί οίκ. 6 Κον- 
τροκόης). Κρεμμύδι (Μπ), οικ. Κρεμμύδης, κάτ. Κρεμμυδιώτης - ώταινα.

Λακήθρα (Λβ.), Λακηθρηνός - νιά - νες - νοπονλλα. Αιβαθώ (τσή Λι6α- 
θονς και - θώς) Λιβαθηνός.

(τα) Μακριώτικα (Πλ.) οικ. Μακρύς - Μάκραινα' κάτ. Μακριώτης -ώτισσα- 
(τά) Μαλά (περιοχή) Μαλιαιανος. (του) Μαρκόπουλλον (Έλ..), οχ τον Μ. 
(τά) Μεοοβούνια (Έρ), Μεαοβουνιώτης - ώτιοσα, (οι) Μηνιες (Λβ.), Μηνι- 
σιάνος - άνα.

(τό) Νύφι (θν.), Ννφιώτης.

τον Ξενόπονλον (Εκ.), δχ του Ξ. 1) Ξει'ύπουλος.

(τον) Πάστρα (Μπ.), δχ τον II. (τον) Πεάόγαλον (Κν), δχ τον Π. 
(καί οίκογ. Πεάύγαλος). (ή) Πεσσάδα (Λ6), Πεσσαδιάνος - ιάνα - ιάνικος 
(δρόμος). ΙΙετρονλή (μικρός συνοικισμός παρά τό Κρεμμύδι) δχ τον II., (οι) 
Πλατείες (έλ), Πλατισιάνος -άνα. (ή) ΙΙύλαρο (Πλ), Πλαρηνός - νιά. Πυργί 
(Πρ), Πνργισιάνος-άνα (Μηλιαρ. 46 - γιώτης).

(ή)'Ρίζα (Θν), 'Ριζιώτης - ώτισσα. 'Ρίφι (Άν), Ριφιώτης η Ρουφιώτης 
-ώτιοσα -τοπούλλα.

ή Σάμο (Σμ), Σαμικός - κιά -κές. Σκάλα (Σκ), Σκαλιαιάνος. Σονλάροι 
(Κγ) Σονλαριώτης - ώτισσα. (τον) Σπάθή (Σκ), δχ τον Σπάθή, (τά) Σπαρ- 
τιά (Λ6), Σπάρτηνός - νιά - ναίϊκος (δρόμος), (τά) Σπήλιά (Κρ), Σπηλισιανος 
-άνα - άνικος. τό Στάβερι (Πρ), δχ τό Στάβερι, οίκ. Στάβερις (Μηλιαρ. 124)·

τά Φάρσα (ΙΙτ), Φαρσηνός -νιά - ναίικος. τό Φισκάδρο ή Πισκάρδο 
(Έρ), Φισκαδριώτης - ώτισσα.

ή Χαλικερή (Ληξούρι), Χαλικεριώτης, Χαμώλακκος (Πλ.) δχ τό X., 
τό Χαράχτη (συνοικία του Στάβερι Πρ), δχ τό X., οίκ. Χαράκτης - άκταινα.

Ψυλληθριας (Έρ.) οχ* τό Ψ.

ΣΙΜΟΞ ΜΕΝΑΡΔΟΣ
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