
ΓΟΛΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Εΐ καί ήδη αρχαίος Γραμματικός, ό Ήρωδιανός, έδίδαξεν δτι «ου δει 
τάς των κυρίων ετυμολογίας λαμβάνειν» (Β' σ. 288,), ούχ’ ήττον τό ερευνητι
κόν πνεύμα των 'Ελλήνων, ήδη από των 'Ομηρικών χρόνων, φαίνεται επι
χειρούν τοιαΰτας ετυμολογίας («οι δε ”Ελληνες σοφίαν ζητοϋαι» Παύλος). 
Πασίγνωστος είναι ή παρεχόμενη υπό τού Όμηρου ετυμολογία τού ονόμα
τος Όδυσσεΰς, (τ 408-0:) Κατά ταύτα ούδέν άπορον δτι πάντοτε τολμών - 
ται τοιαύται ετυμολογίαι ονομάτων ανθρώπων, τόπων κτλ. Ούτως επ’ εσχά
των ελέχθη καί ύπεστηρίχθη δτι τό δνομα τής πόλεως Βόλος είναι γνησίως 
Ελληνικόν παραγόμενον εκ τού ονόματος Βόλος.

Προς την γνώμην ταΰτην άντιβαίνουσί τινα, άτινα καλόν φαίνεται νά 
λεχθώσιν, ϊνα τύχωσι τής προσηκούσης βασάνου, καί ούτως άποδειχθή τελεω- 
τικώς ή αλήθεια, όποιαδήποτε είναι.

Πρώτον: ό μετά τού Γ τύπος, Γόλος παρεδόθη παλαιότερον παρά Κατα- 
κουζηνφ· ήδη άρα εκ τών προτέρων φαίνεται ό μετά τού γ τύπος γνησιώ- 
τερος. Καί σημειωτέον δτι ούτος εφέρετο μέχρι χθες ή καί φέρεται έτι καί 
σήμερον παρά τοΐς πολλοΐς. Δεν φαίνεται άρα γέννημα τής στιγμής.

Δεύτερον: ή κατά παρετυμολογίαν τροπή τού αγνώστου Γόλος προς τό 
γνωστόν Βόλος (βόλος) είναι ευνόητος, τουναντίον δέ ή τού Βόλος εις Γόλος 
ούχί, διότι διά τής παρετυμολογίας, ψυχολογικού φαινομένου, έπιτελεΐται ή 
προσέγγισις τού αγνώστου προς άλλο γνωστόν.

Τρίτον: οι φθογγολογικοί νόμοι φαίνονται άντιβαίνοντες προς την γνη
σιότητα τού Βόλος. Έλέχθη δηλ. δτι φωνητικώς ενηλλάσσετο πάλαι καί εναλ
λάσσεται σήμερον ετι εν τή ήμετέρα γλώσση τό 6 καί καί δή δτι ούτως 
έρμηνευτέα ή παράλληλος εμφάνισις τού Βόλος καί Γόλος, αλλά τούτο δεν 
είναι αληθές. Διότι ή μέν τό πάλαι εμφάνισις τοιαύτης εναλλαγής ειχεν δχι 
απλώς φωνητικήν, αλλά ετυμολογικήν αιτίαν, άνήγετο δηλ. είς άρχαιότερον 
Ίαπετικόν ύπερωϊκοχειλικόν (Labiovelare) φθόγγον gu, δστις κατά λόγον 
τών παρακειμένων φωνηέντων έξειλίχθη συν τφ χρόνφ εν τή Ελληνική 
γλώσση είς χειλικόν 6 ή είς ούρανικόν γ, π. χ. γυνά - βανά, Γύλιππος - Βίλιππος 
κττ. (πλείονα περί τούτων ευρίσκει ό βουλόμενος έν τόμ. Α' σελ. 452 κεξ. τών 
Άκαδημεικών μου ’Αναγνωσμάτων, έκδ. 2α).

Ή δέ εν τή νεωτέρα γλώσση τοιαύτη εναλλαγή τού 6 καί γ δεν ανήκει 
είς πάσαν τήν νέαν γλώσσαν, άλλ’ είς μόνας τάς διαλέκτους τής Κύπρου, τής
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Δωδεκάνησου και άλλων εκεί περί τήν μεσημβρίαν νήσων (πρβ. Μενάρδον 
εν Άθηνάς τόμ. ΣΤ' σελ. 148, 160 κεφ. και τών εμών Μεσαιωνικών και 
Νέων Ελληνικών τόμ. Β' σελ. 421-2), έν Κρήτη δέ, Πελοποννήσω και τή 
Στερεά Έλλάδι τοιαυτη απλώς φωνητική εναλλαγή τοϋ β και γ είναι, καθό
λου είπείν, άγνιοστος, καθ’ δσον γινώσκω. Δεν επιτρέπεται δέ έπιστημονικώς 
ή Ιπέκτασις και χρήσις φωνητικής παθήσεως διαλεκτικώς περιωρισμένης εις 
ερμηνείαν φαινομένων καθολικών δλης τής γλώσσης. Τα διαλεκτικά άρα τών 
νησιωτών λαβώνω - λαγώνω κττ. δεν βοηθοϋσιν εις ερμηνείαν τοΰ θεσσαλι- 
κοΰ Βόλος - Γόλος.

Τέταρτον: και ή σημασία τοϋ σημερινού Βόλος δεν φαίνεται συνάδουσα 
προς τήν τοϋ αρχαίου βόλος. Είναι δηλ. γνωστόν δτι ήδη από τοΰ παλαιοϋ 
ή λέξις βόλος έδήλωσε πολλάς σημασίας, ών ή έγγυτέρα προς τήν αλιείαν, 
έσχετίσθη προς τό περί ής ό λόγος τοπωνυμικόν ό Βόλος, λεχθέν επί τοϋ 
ιχθυοπωλείου. ’Αλλά μοί φαίνεται οϋκ δρθώς, διότι ό βόλος εσήμαινε πάλαι 
καί σημαίνει καί σήμερον τό βάλλειν τήν σαγήνην εις τήν θάλασσαν (πόοονς 
βόλους εκάμετε), έπειτα αυτήν τήν σαγήνην και τότ φραγμόν τοϋ στομίου 
τοϋ ιχθυοτροφείου διά τής σαγήνης, περαιτέρω τον τόπον, τήν θέσιν, ένθα 
βάλλεται αυτή κττ., άλλ’ ούχί καί τό ΐχθυοπωλεΐον. (Ό βουλόμενος δϋνα- 
ται νά έπισκεφθή τό γραφεΐον τοϋ λεξικοΰ τής Νέας Ελληνικής έν τή Ακα
δημία καί έξετάση τά εκεί έκ διαφόρων χωρών δελτία). Καί αληθώς φαίνε
ται παράδοξον δτι τό ό'ργανον, δ βάλλεται εις τήν θάλασσαν καί δι’ ου έν τή 
θαλάσση άλιευονται οί ιχθύες, θά ήδΰνατο νά σημάνη καί τήν έν τή ξηρά 
θέσιν, ένθα οϋτοι πωλοϋνται.

Άφοϋ δ’ ούτως ή εις τό άρχαΐον όνομα βόλος αναγωγή τοϋ ονόματος 
τής πόλεως Βόλος έδείχθη παρέχουσα τοσαΰτας δυσκολίας (ιστορικήν, ψυχο
λογικήν, φθογγικήν, σημασιολογικήν), υπολείπεται νά έξετασθή μήπως είναι 
δυνατόν νά έξευρεθή άλλη τις αρχή αϋτοϋ μή προσκροϋουσα ούτως εις έπι- 
στημονικάς άρχάς. Προς τοΰτο λέγομεν τάδε' είναι γνωστόν δτι ήδη προ 
πολλοϋ προετάθη έτυμολογία τοϋ δνόματος Βόλος έκ τοϋ Σλαυικοϋ γόλος 
δηλοΰντος δ,τι τό 'Ελληνικόν γυμνός, άπεκρούσθη δέ αυτή, διότι βέβαια φαί
νεται έκ πρώτης δψεως παράδοξον πώς ήδύνατο νά δνομασθή γυμνή πόλις 
πολυάνθρωπος. Άλλ5 άν τις προσεκτικώτερον έμβλέψη καί εις τήν λέξιν 
αυτήν καί εις τήν κατά πρώτον χρήσιν αυτής παρ' ήμίν, μανθάνει δτι δεν 
είναι κατ’ αλήθειαν ή παραγωγή αΰτη τοσοΰτον άτοπος.

Διότι ή λέξις golo (δπως και ή λέξις γυμνός) δέν έλέγετο μόνον έπί 
ανθρώπων γυμνών, αλλά κατ’ έκτασιν καί έπί άλλων αντικειμένων. 'Όπως 
άρα έν Κρήτη λέγονται μαδάρες αί έν Σφακίοις δροσειραί, οΰχί βεβαίως 
διότι τάς έμάδησέ τις, αλλά διότι είναι όρη ψιλά, άδενδρα, ούτως ήδϋνατο νά 
λεχθή ποτέ καί ή περί τήν γνωστήν σημερινήν πόλιν χώρα (καθώς καί ή ύψη- 
λότερον κειμένη επάνω Βόλος) γόλος ώς άδενδρος· καί αληθώς ήσαν καί είναι
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τοιοΰτοι οί περ'ι την πόλιν ταΰτην λόφοι, to δέ Σλαυικόν ό'νομα golo έλέ- 
γετο πράγματι ύπό των Σλαύων επί τε άλλων ποικίλων και επί ψιλών όρέων.

Ότι δέ πράγματι είσήλθον κατά τον σκοτεινόν μέσον αιώνα Σλαΰοι εις 
την Ελλάδα και Ιδιαιτέρως εις τους περί τό Πήλιον τύπους, τούτου τεκμή
ρια σαφή είναι αί τοπωνυμίαι Βιλίτσα, Γορίτα, Ζαγορά κλπ. κλπ., διό δεν 
επιτρέπεται νά άρνούμεθα τό ιστορικόν γεγονός τοΰτο.

Ούτως ωνομάσθη γόλος κατά πρώτον θέσις τις άδενδρος, έπειτα μικρός 
συνοικισμός, κατόπιν φρούριον, καί τελευταΐον πόλις. Σημειωτέον δτι ή έξέλι- 
ξις αύτη τής χρήσεως τοΰ ονόματος καταδεικνύεται κάλλιστα, εξ ών διαλαμ
βάνει περί τοΰ ονόματος τούτου ό λόγιος συγγραφεύς κ. Δ. Κ. Τσοποτός εν 
σελ. 36 τής πραγματείας αύτοϋ «ό Παγασητικός κόλπος καί ό Βόλος».

Λυπούμαι πολύ δτι δεν ήδυνήθην νά συμφωνήσω κατά πάντα προς τον 
άξιότιμον κ. Τσοποτόν. Αλλά «φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δ= ή αλήθεια». 
Λοιπόν ας άκουσθώσι καί αί αντιρρήσεις αύται καί έκ τοΰ άγώνος θά δια- 
λάμψη ή αλήθεια.

Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
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