
ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΥΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ X. ΧΑΤΖΗ

’Από πολλού χρόνου ασχολούμενος περί την ερευνάν των αρχαίων τοπωνυμίων 
έν πάσαις ταις δημοσιευθείσαις ΰπ’ έμοΰ διατριβαίς αείποτε έπεζήτησα νά βαδίσω έπι 
ασφαλούς εδάφους. Επειδή δμως παρετήρησα, δτι πολλά παράδοξα διδάσκονται έν τώ 
πεδίω τούτω τής έρεύνης, ένόμισα ωφέλιμον, δπως έν πρόσεχε! μελέτη εκθέσω τάς 
μεθοδικός άρχάς, αΐτινες όφείλουσι νά διέπωσι τάς τοιαύτας έργασίας περ'ι αρχαίων 
τοπωνυμίων, ιδία δε ϊνα καταδείξω το άτοπον τής έπιχειρουμένης ερμηνείας αυτών 
διά τής συνεξετάσεως ριζών έκ συγγενών γλωσσών. ’Αρκεί έν και μόνον παράδειγμα 
προς διαπίστωσιν τού πράγματος. Τό έθνικόν δνομα 'Έλλην συνήπτετο υπό πολλών 
ερευνητών προς την ρίζαν σελ—, ένφ ώφειλον νά συνεξετασθώσι μόνον τά ονόματα 
τά λήγοντα εις —ην (—άν)· ημείς συνεξετάσαντες πάντα ταΰτα τά ονόματα ήδυνή- 
θημεν νά εύρωμεν μετ’ ασφαλείας την αρχήν τού ονόματος τούτου· πβ. Έπιστ. έπετ. 
Φιλοσ. σχολ. Πανεπ. Άθην. 1935-1936 σ. 128-161.

Ευτυχώς έσχάτως αί τοπωνυμιολογικαί έ'ρευναι έλαβον γενναιοτέραν προώθησιν 
καί ειδικόν περιοδικόν (Zeitschrift fur Ortsnamenforschung, έκδοτικός οίκος R. Olden- 
bourg, Miinchen und Berlin) ίδρύθη χάριν αυτών.

Τήν μεγάληv σημασίαν τής τοπωνυμιο?*.ογίας καταδεικνύομεν έν τή ανωτέρω μνη- 
μονευθείση άνεκδότω διατριβή ημών καί διά τού κεφαλαίου «Τοπωνυμιολογία καί 
μυθολογία». Έν τω κεφαλαίω τούτω πρώτοι ήμεΐς μεθοδικώς δεικνύομεν, δτι οί 
αρχαίοι μύθοι όφείλουσι νά έξετάζωνται έν σχέσει καί προς τά τοπωνύμια- δεικνύεται, 
δτι πολλοί μύθοι έγεννήθησαν, διεσκευάσθησαν καί έπηυξήΰησαν ένεκα ερμηνείας 
τοπωνυμίων.

Επιθυμώ νά καταδείξω τούτο δι’ ολίγων παραδειγμάτων.
1. Ή Αύλίς τής Βοιωτίας κατ’άρχαιότατον μύθον θεωρείται ό τόπος, έξ ου άπέ- 

πλευσαν οί Έλληνες, ϊνα έκστρατεύσωσι κατά τής Τροίας- πβ. Όμήρ. Ίλ. Β 303-304: 
«or’ ές Ανλίδα νήες Αχαιών j ήγερέΰοντο κακά Πριάμω και Τρωσι φερονσαι».

Άλλα κατ’ έμέ ή Αύλίς δεν άνεφέρετο άρχικώς έν τω Τρωϊκω μύθω- φαίνεται, 
δτι έν τή περιοχή (στενή ή εύρυτέρα) τής Αύλίδος τής Βοιωτίας έπλάσθη διά τήν 
ένυπάρχουσαν σημασίαν τού τοπωνυμίου τοπικός μνϋος συνάπτων τήν Αύλίδα προς 
τήν κατά τής Τροίας έκστρατείαν.

Αύλίς ή αίτ. Ανλιν παρΈύριπ. Ίφιγ. Ανλ. 14 κ.ά. είναι τό προσηγορικόν 
ανλις= 1. κοίτη (πτηνών ή ζώων)- πβ. Όμήρ. Όδύσσ. χ 468 κ. έ. «ή κίγλαι ταννσί- 
πτεροι ήε πέλειαι .... ανλιν έσιέμεναι», Όμήρ. Ύμν. Έρμ. 71 «ένθα θεών μακάριον βόες
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άμβροτοι αϋλιν έχεσκον», Εύριπ. Κύκλ. 362 «χαιρετώ μεν ανλις άδε», Θεόκρ. 25, 18 κ. ά. 

και 2. κατασκήνωσις- πβ. Όμήρ. Ίλ. I 232 «ανλ.ιν έέλεντο»· τοΰτο τά Ένετικά Σχόλια 
(Α) έρμηνεΰουσι: «αύλισμδν έποίησαν, έστρατοπεδεύσαντο». Έτυμολογικώς ή λ. ανλις 
έχει σχέσιν προς την λ. αύλ.ή.

Τό ανλις ( κατασκήνωσις) καί τό ρ. ανλίζομαι (.-: στρατοπεδεύω), έγένοντο αφορμή, 
ώστε ή Αύλ'ις τής Βοιωτίας νά θεωρηθή υπό τών κατοίκων αυτής- ή των περίοικων— 
ό τ07(θς τής συγκεντρώσεως και κατασκηνώσεως τών υπό τον Άγαμέμνονα Ελλήνων.

Ημείς όμως λαμβάνοντες ΰπ’ δψιν όμοια τοπωνύμια ίσχυριζόμεθα, ότι έν τώ 
βοιωτικώ τοπωνυμία» ενυπάρχει μόνον ή πρώτη σημασία: κοίτη πτηνών ή ζώων 
(πραγματική ή νομιζομένη)· πβ. άρχ. Φωλεός (τόπων, έν ’Αρκαδία), Κοίτη (νησ'ις παρά 
την Κρήτην και προ τών Χαννίων)· άλλα και νεώτερα δυνάμεθα νά παραθέσωμεν: 
Κοίτη (όρος έν τή Χίφ), Κοίτα (κώμη τής Μάνης), Άετοφωλ.εά, Χοιροκοιτία (γ= κοίτη 
χοίρων: Κύπρ.), Κοιτάσματα (τόπων. ένΤήλφ: κοίτασμα κοίτη πτηνών) κ.ά. Πβ. 
Ά. Χατζήν, Έπιστ. έπετ. Φιλοσ. σχολ. Πανεπ. Άθην. 2 (1938) σ. 151-152.

2. Οί αγώνες τών Ελλήνων περί την Τροίαν μετηνέχθησαν κατά τον διδάσκαλον 
ημών Ε. Bethe εκ τής Ελλάδος (πβ. τάφον Έκτορος έν Θήβαις!)· αν την γνώμην 
ταύτην δεχθώμεν, τοΰτο συνέβη και διά την έτυμολογίαν τής λ. Σκάμανδρος (ποταμός 
τής Τρωάδος)· δ έτερος τύπος Κάμανδρος προφανώς κατ’ έμέ οφείλεται εις έτυμολο
γίαν: κάμον (αττ. έκαμον) αιώρες- πβ. Όμήρ. Ίλ. A 168 «έπεί κε κάμω πολεμίζων».

3. Ή πόλις Άψετα'ι1 (τής Θεσσαλίας) καί ή κυρία οδός έν Σπάρτη Άφέτα έχουσι 
βεβαίως την αρχήν αυτών από νομών άφέτων (=έλευθέρων)- πβ. Πλούταρχ. Λυσ. 20 
«ώσπερ ίππος έκ νομής αφέτου καί λειμώνος»- ήσαν δηλαδή άφειμέναι έλεύθεραι- πβ. 
γυναίκες άφετοι ( άφειμέναι τοΐς έντυχοΰσιν).

Άλλ’ έν τώ μύθαι διά κακήν έτυμολογίαν ή λ. άφετήριον ( ό λιμήν, ώς τόπος, 
όθεν άφίενται τά πλοία- πβ. Στράβ. ΙΑ' σ. 494 «ήτις [ένν. κώμη] έστίν άφετήριον τοΐς 
τήν λίμνην πλέουσιν») παρεπλάνησε τούς πλάσαντας τον μύθον — έθεωρήθησαν αί 
Άφεταί ή άφετηρία, έξ ής (τό δεύτερον) άπέπλευσαν οί Άργοναΰται- πβ. Ήρόδ. Ζ' 193 
«εστι δε χώρος εν τώ κόλπω τοντω τής Μαγνησίης, ένθα λέγεται τον Ήρακλέα καταλει- 
φ&ήναι υπό Ίήσονός τε καί τών συνεταίρων έκ τής Άργους επ’ ύδωρ πεμφϋέντα, εϋτ έπί 
το κώας έπλωον ές Αίαν την Κολχίδα- έν&εϋτεν γάρ έμελλαν νδρευσάμενοι ές τό πέλαγος 

άπήσειν, έπί τούτου δέ τώ χώρω οννομα γέγονε Άφεταί».
Κατά τήν ήμετέραν μέθοδον έξετάζομεν και τάς έπομένας άρχαίας τοπωνυμίας, 

εις ών τήν έρευναν μεταβαίνομεν. 1

1. Πειραιεύς Πειραιάς2.

Τό όνομα Πειραιεύς Περαιενς3 έπειράύησαν νά έρμηνεύσωσιν ήδη οί άρχαΐοι- 
ό Στράβων Α', 58 (παραλαβών, ώς φαίνεται, παρά τού ’Απολλοδώρου) γράφει τα έξής:

1 Τό έπίθετον αφετος θά έτονίζετο άρχαιότερον άψε- δικώ Έπιστημον. ήχ. 12 (1926) σ. 120.
τόί■ πβ. ενετός. Έτι πβ. ονγκροναιός αλλά ονγκριτος. 3 Παρ’ Άριστοφάνει Είρήν. 145 κ. ά. καί τύπος Πει-

2 Περί τοΰ τοπωνυμίου Πειραιεύς βραχέα τινά, άτινα ραεύς' τόν τύπον Περαιενς παρέχει επιγραφή, 
μάλιοτα διαρρυθμίζω ενταύθα, έδημοσίευσα έν τω περιο-
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«τον τε Πειραιά νηοιάζοντα πρότερον και πέραν τής άκτής κείμενον όντως φασιν όνομα- 

σϋήναι». Είτα το Μέγα ετυμολογικόν λ. Πειραιεύς γράφει: «Πειραιεύς . . . περαιενς τις 
ών ήν γάρ δτε ον σννήπτετο τή γή, άλλ’ ήν νήσος». Μνείας τής ετυμολογίας χαΰτης 
παρ’ άλλοις συγγραφεΰσι παραλείπω.

Την άρχαίαν ετυμολογίαν άπεδέχθησαν έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις πάντες- πβ. προ- 
χείρως Έρρ. Στεφ. Θησ. Έλλ. γλ. καί Pape-Benseler λ. Πειραιενς, Curtius, Gruiid. 
griech. Etym. I σ. 273 (ε' έκδ.), C. Wachsmutli, Die Stadt Athen, Leipzig 1890, 
τόμ. II 1 σ. 3, Judeich, Topographie von Athen 2 (1931) σ. 37 κ. ά. Περί τών αρχαίων 
ετυμολογιών πβ. Th. Leuschau, Panly-Wissowa RE. λ. Peiraiens σ. 78, 46 κ. έ.

"Αν ό Πειραιεύς είχεν όνομασθή, δι’ δν λόγον ό Στράβων, το Μέγα ετυμολογικόν 
κ. ά. ύπεστήριξαν καί έδέχθησαν πάντες οι νεώτεροι φιλόλογοι, έπρεπε να κληθή κανο- 
νικώς ΙΙεραία (ή), ώς πράγματι καλούνται άλλοι αρχαίοι τόποι- πβ. προχείρως Pape- 
Benseler λ. Περαία.

Οί δεχόμενοι την ετυμολογίαν ταύτην στηρίζονται επί τοΰ γεγονότος, δτι κατά τό 
τέλος τής τριτογενοΰς περιόδου (Tertiarzeit) ή πειραϊκή χερσόνησος ήτο κεχωρισμένη 
άπό τής λοιπής ’Αττικής- κατά δε τον Th. Lenschan, Panly-Wissowa RE. λ. Peiraieus 
σ. 78, 37 «(der Einbrnch) erst allmahlich wahrend des Qnartars (=τής τεταρτογενούς 
περιόδου) durch die Ablagerungen der Flusslaufe und die Ansehweninmngen des 
Meeres wieder geschlossen ward (Judeich Topogr.2 46-49 mit Kart.)».

’Αλλά ήτο καθ’ ή μάς φύσει αδύνατον νά έ'χωσιν οί αρχαίοι "Ελληνες γνώσιν τών 
προ εκατοντάδων χιλιάδων ετών γενομένων γεωλογικών μεταβολών καί νά όνομάσωσι 
τον Πειραιά ώς τον πέραν κείμενον!

Οί αρχαίοι διά την ψευδή ετυμολογίαν (περαία, πέραν) έπλασαν καί την εϊδησιν 
περί τοΰ νησιάζοντος Πειραιώς (Στράβ., Μέγα έτυμ.)- ώστε ούχί όρΰώς λέγονται παρά 
Panly-Wissowa RE. λ. Πειραιεύς, σ. 100, 30 τά εξής: «in berechtigtem Anschluss an 
die antike Erklarnng weist Jndeich Top. Ath.2 (1 931) 47 anf die Ableitung von 
πέραν, «das Uberland» hin, weil der Peiraieus vordeni Insel gewesen sei».

Τέλος δλως έσφαλμένως ό Usener, Kleine Schriften IV (191 3) σ. 47 κ. έ., συνάπτει 
την λ. Πειραιεύς προς τό δνομα Περσαΐος — ΙΙερσεύς.

Διά τούς τύπους Περαιεύς — Πειραιεύς πβ. πέρας — πείρας (ποιητ.), περαίνω — πει- 
ραίνω (Όμηρ., Πίνδαρ. κ. ά.), ΙΙέρινϋος—Πείρινϋος, ’Ερέτρια—Είρέτρια κ. ά.

Διά την έπικράτησιν τού τύπου Πειραιεύς πβ. μόνος — Μόνιγ^ος (παρά Στεφάν. 
Βυζαντ. «Μουνυχία .. . άπο Μονύχου» όρθ.: Μονίχου [πβ. καί Roscher ML. λ. Munichos 
σ. 3229, 21 : Μόνιχος έν έπιγρ. αγγείου]- πβ. φρϋνος—Φρύνιχος, σώφρων—Σωφρόνιχος, 
Ασωπός—Άσώπιχος, Κάβιρος—Καβίριχος, πνρρός — Πύρριχος, σιμός—Σίμιχος, πελλός— 
ΙΙέλλιχος, Ίσμηνός—Ίσμήνιχος, κ. ά. π.), παραλλήλως δέ Μούνιχος—Μοννιχία', δπερ 
βεβαίως είναι ιωνικός τύπος.

Προς ερμηνείαν τοΰ τοπωνυμίου πρέπει νά ληφθή κατ’ εμέ κυρίως ΰπ’ όψιν 
ή κατάληξις — εύς- εάν τις δηλ. τά δμοια συστήματα έξετάση, οφείλει νά δεχθή

1 Πβ. άττ. μόνος — ίων. μοϋνος· κατά ταΰτα δυνάμεθα νά Οεωρήσωμεν τόν τύπον Πειραιενς ιωνικόν, τον δέ 
τύπον Περαιενς αττικόν.
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κατ ανάγκην, ότι χό τοπωνύμιον Περαιενς— Πειραιεΰς όψείλει νά συναφθή προς ιό 
ρ. περαιώ' πβ. χά εξής δμοια συσχήμαχα: φαρμακώ — φαρμακενς, γράψω — γραφεύς, 
πνίγω — πνιγεΰς, βάπτω (ρ. βαφ—) — βαφενς, ράπτω (ο. ραφ—)—- ραφεύς, κόπτω 
(ρ.κοπ—) —κοπεύς, σκάπτω (ρ. σκαψ—)—σκαφενς κ.ά.π.

Καχά χαϋχα όφείλομεν νά υποθέσω μεν, δχι υπήρχε παρά χδ ρ. περαιώ προσηγο
ρικόν *πε(ι)ραιεΰς (=ό περαιών, ό πορθμεύς) δηλοϋν χόν δρώνχα

Πριν προβώμεν περαιχέρω, όφείλομεν νά έξεχάσωμεν χό όνομα Πείραιος—Πειραιάς.
Παρ’ Όμηροι (Όδύσσ. ο 539 κ. έ., 544, ρ 55, 71, 74, 78. υ 372) Ιθακήσιος χις 

καλεϊχαι ΙΊείραιος1 2· έν χώ όνόμαχι τούτα) έχομεν άναβιβασμόν χοϋ χόνου άνχί '"‘Πειραιάς3 

(πβ. ξανΰάς—Ξάνθος κ. ά. π.)' χόν χονισμόν χοΰχον διασώζει χό άρχαΐον χοπωνΰμιον 
Πειραιάς· ούτως έκαλεΐχο λιμήν χής Κορινθίας (Θουκυδ. Η', 10, Σχέψαν. Βυζάνχ. λ. 
Πειραιάς· πβ. Pauly-Wissowa RE. λ. Peiraios 2 και Speiraion, σ. 1592 κέ.)· καχά δέ χόν 
Στέφανον χόν Βυζάνχιον (λ. Πειραιάς) οΰχως έκαλεΐχο πρόχερον — καχ’ εμέ έκ παραλ

λήλου (πβ. νϋν Άϋ'ήναι-Άϋ'ήνα)— και ό Πειραιεΰς· χόν χύπον χοΰχον ύποσχηρίζει 
άρισχα καί χό λαχινικόν Piraeus (παρά χό Piraeeus)· χό Πειραιάς καθ’ ημάς έχει προς 
χό Πειραιεΰς, ώς χό φαρμακος προς χό φαρμακενς, χό τροφάς προς χό τροφεΰς, χό δοκάς 

προς χό (παν)δοκενς κ. ά. π.
Νΰν καχά χίνα χρόπον θά έρμηνεΰσωμεν χό χοπωνΰμιον; Νομίζω, δχι χήν λύσιν 

δίδει ό παρ’ Όμήρω Πείραιος4. Τό Πε(ι)ραιενς — Πειραιάς καθ’ ημάς είναι έπίκλησίς 
θεοΰ καί δη χοΰ Ποσειδώνος5, ό Ποσειδών Πε(ι)ραιεύς- Πείραιος (=πορθμεύς· πβ. 
άνωχ.) είναι ό άλλως καλούμενος Πόρΐλμιος (πβ. IG. XII, 1 άρ. 1031 κέ., Ο. Gruppe, 
Griechische Mythologie I σ. 258, 14 καί Π 1158, 6)· έχι πβ. Πορΰλμία (θεά χις θαλασσία, 
πιθανώς ή Άμφιχρίχη), ’Αφροδίτη Ενπλοια κ. ά.

’Από χοΰ θεοΰ (Ποσειδώνος) Πειραιώς — Πειραιοΰ ώνομάσθη ό ναός αύχοΰ 
(Ποσειδών) Πειραιεΰς — Πειραιάς. Όχι ναοί έν χή άρχαιόχηχι6 έφερον αύχό χοΰχο χό 
δνομα χοΰ θεοΰ, απέδειξα έν ανακοινώσει μου έν χή ’Αρχαιολογική Εταιρεία (πβ. 
Ά. Χαχζήν, Έπισχ. έπεχ. Φιλοσ. σχολ. Πανεπ. Άθην. 1935— 1936 σ. 135, 5).

Είχα από χοΰ ναοΰ έκλήθη διά χοΰ αύχοΰ όνόμαχος ό περί αΰχόν χόπος7, ώς περαι
τέρω απέδειξα έν χή είρημένη ανακοινώσει: πβ. ΓΑρτε μις) Κνρήνη (=1. θεά, 2. ναός, 3. 
πόλις), Άΰ·ήνη ( 4. θεά, 2. ναός, 3. πόλις· πβ. Όμήρ. Όδυσσ. η 80: ΐκετο δ’ ες Μαραθώνα 
και ενρυάγυιαν Άίλήνην)8, Κόρινθος (=1. θεός [Κόρννΐλος], 2. ναός, 3. πόλις [πβ. άρσ. 
Ακροκάρινϋος]), Ζέα, Ελένη (θεά καί τόπος), "Ελλη (πβ. Ά. Χαχζήν, Έπισχ. έπεχ. Φιλοσ.

1 Είς-ϊύ? λήγουσι καί εθνικά· πβ. Χολαργος — ΧοΙαρ- 
γενς, ΆχαρναΙ — Άχαρνεύς, Περαία —· Περαιενς κ. ά. π. 
’Αλλά ό έτερος τόπος Πείραιος κωλύει ίσχυρώς νά θεω- 
ρήσωμεν τό Πειραιεΰς εθνικόν (Ποαειδών Πειραιεΰς : πβ. 
Ποσειδών Αίγαν[—Αίγεάτης]).

2 Πβ. καί τό πατρωνυμικόν Πειραιδης: Όμήρ. Ίλ.
Δ 228.

3 Τό όνομα άπό τοϋ ναυτικού βίου' πβ. όμοια ονόματα 
παρ’ Όμήρτρ: Πρωρενς, Πρυμνεύς, Έρετμεύς, Ναντενς, 
Άναβησίνεως, Ναυαικάα, Νανσίθοος, Άμφίαλος, "Λί.ιος, 

Ποντενς, Ποντόνοος κ. ά.
4 Ούχί όρθώς ό Fick — Beclatel, Griech. Personen-

uamen σ. 421, όπέθεσεν δτι ό Όμηρος έπλασε τό δνομα 
Πείραιος όρμηθείς άπό τοπωνυμίου' πβ. Pauly-Wissowa 
RE. λ. Peiraios 1.

5 Πρός κοινόν άνθρωπον πορθμέα καί τον οίκίσκον 
αΰτοΰ νά συνάψωμεν την αρχήν τοΰ τοπωνυμίου Πειραιεΰς 

κωλύει τό τοπωνύμιον τής Κορινθίας Πείραιος (ΐδ. κατωτ.), 
ουτινος ή γεωγραφική θέσις δέν ευνοεί τήν εκδοχήν περί 
πορθμείου (περάματος).

6 Πβ. νϋν"ΑγιοςΓεώργιος(=1.ό άγιος 2.ό ναός).κ.ά.π.
7 Πβ. νΰν "Αγιος Γειόργιος (=1. ναός, 2. χωρίον) κ.ά.π.
8 Τό νΰν ’Αθήνα είναι αυτό τοΰτο, ώς έδειξα, τό παρ’ 

Όμήρφ Άθήνη (πόλις)! Πβ. άρχ. Κοίτη — νΰν Κοίτα.
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σχολ. Πανεπ. Άθην. 1935 1936 σ. 135-137), Μόνοικος (Ηρακλής Μόνοικος καί παρά
λιος πόλις [νΰν Monaco]), Μουνιχία (Άρτεμις Μουνιχία καί λιμήν Πειραιώς), Περσεύς 
([καί ΓΙερρεύς κατά τον Usener: Pauly-Wissowa RE. λ. Perreiis\ πιθανώς θεός κατ εμέ 
καί πόλις καί λιμήν έν τή ’Αττική: πβ. Στέφ. Βυζ. λ. Περσεύς), "Υπατος (Ζευς Ύπατος 
καί όρος· πβ. Παυσαν. Θ', 19, 3), ΙΙαιών (θεός καί πόλις [έν Θράκη]) καί άλλα, άτινα 
θά καταλέξω έν τή διατριβή μου περί τών τοπωνυμίων Άύλήναι— Μυκήναι— Θήβαι.

Κατά ταΰτα καί ό λιμήν τής ’Αττικής Πειραιεύς καί ό λιμήν τής Κορινθίας Πειραιός 
ώνομάσθησαν από ναοϋ τοΰ θαλασσίου θεού Ποσειδώνος- ώς καί σήμερον αί παρά τήν 
θάλασσαν πόλεις καί χωρία τής νεωτέρας Ελλάδος έχουσι νά έπιδείξωσι ναούς τοΰ 
'Αγίου Νικολάου, τοΰ προστάτου τών ναυτικών έκ ναών δέ τοΰ αγίου τούτου άπέρ- 
ρευσαν καί πολλά τοπωνύμια (πόλεις καί χωρία)· πβ. Πίνακας άπογραφής τοΰ πλη- 
θυσμοΰ τής Ελλάδος, Άθήναι 1929, σ. 406.

2. Άμφίπολις (ποταμός — πόλις).

Έν τή ’Ανατολική Μακεδονία ού μακράν τοΰ Στρυμονικοΰ κόλ,που καί δυτικώς 
τοΰ Ιίαγγαίου έκειτο ή υπό τοΰ ποταμοΰ Στρυμόνος περιρρεομένη πόλις 'Αμφίπολις 
ή τις πρότερον έκα?ιείτο Εννέα οδοί.

Τό όνομα αυτής πρώτος έπειράθη νά έρμηνεύση ό Θουκυδίδης· ό μέγας ιστορικός έν 
Δ 102 λέγει τά εξής περί τοΰ ονόματος: «ήν Άμφίπολιν°Αγνων ώνόμασεν, ότι επ’’ άμφό- 
τερα περιρρέοντος τοΰ Στρυμόνος διά τό περιέχειν αυτήν τείχει μακρω άπο- 
λαβών έκ ποταμού ές ποταμόν περιφανή ές ϋάλασσάν τε και την ήπειρον ώκισεμ».

"Οτι ό μέγας ιστορικός έπλανήθη έρμηνεύων οΰτω τό όνομα, θά δείξη ή παρούσα 
διατριβή. Τήν γνώμην όμως τοΰ Θουκυδίδου διά τό μέγας κΰρος αύτοΰ απαντες σχεδόν 
παρεδέχθησαν1 2.

Ό Θουκυδίδης προφανώς έν τω χωρίω τούτω θέλει νά έρμηνεύση τό όνομα τό 
εις τήν πόλιν Εννέα οδούς δοθέν (τώ 437 π.Χ.) υπό τοΰ "Αγνωνος, τοΰ ’Αθηναίου 
οίκιστοΰ τής Άμφιπόλεως: «ήν Άμφίπολιν'Άγνων ώνόμασεν, ότι . . . (

Ό Θουκυδίδης όμως κατά παράδοξον τρόπον δύο όλως διαφόρους ερμηνείας 
συνάπτουν παρέχει ήμΐν είναι δέ περίεργον, ότι οΰδεΐς τών ερμηνευτών, οΰς έχω 
ύπ’ oijnv, παρετήρησε τούτο.

Νΰν έξετάσωμεν τάς .παρά τω Θουκυδίδη δύο ερμηνείας.
Κατά τήν πρώτην ή Άμφίπολις οόνομάσθη ούτως ένεκα τοΰ περιρρέοντος Στρυ

μόνος, όστις περιέχει αυτήν.

1 Πβ. προχείρως περί τής -δέσεως τής Άμφιπόλεως 
Leake, North Greece III σ. 191, Pauly-VVissowa RE. 
A. Amphipolis, Kiepert, Lehrb. alt. Geogr. a. 315 καί 
Εΰ. Πελεκίδην, Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1920 σ. 81.

2 Ούτως έτί παραδείγματι παρά τώ Έρρίκω Στε
φάνιο λέγεται ώς ερμήνευμα: «(Άμφίπολις) civitas aquis 
cincta, urbs quam fluvius circumluit»· ομοίως παρά

Pape - Benseler λ. Άμφίπολις. Τουναντίον ό Τρύφων 
Εύαγγελίδης, Νέα 'Ελλάς, Άθήναι 1923, σ. 129, νομίζει, 
δτι έκλήθη Άμφίπολις «ώς έκ τής αμφοτέρωθεν τοΰ 
Στρυμόνος δέσεως αυτής». Αλλά ή νεωτάτη τοπογρα
φική έρευνα έδειξεν, δτι τοΰτο δέν συνέβαινεν έν Άμφι- 
πόλει· αν τοΰτο συνέβαινε, θά έπρεπε νά κληθή Άμφι- 
ττοταμία’ πβ. Μεοοποταμία κ. ά.
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Την ερμηνείαν ταύτην παρέλαβεν ήδη καί δ Στέφανος ό Βυζάντιος έν λ. Άμφί- 
πολις: «πόλις Μακεδονίας κατά Θράκην, ήτις Εννέα οδοί εκαλείτο, κεκλήσϋαι δε Μνρίκην 
καί’Ηϊόνα, Άμφίπολιν δε διά την περίρροιαν τον Στρν μόνος, ώς Θουκυδίδης τετάρτη'».

"Ενεκα τίνος την ερμηνείαν ταύτην δεν δυνάμεθα να άσπασθώμεν, θά δείξωμεν 
κατωτέρω. Είναι δμως περίεργον, δτι την άλήιθειαν έγγύς ούσαν δεν ήδυνήθη να εύρη 
ό μέγας ιστορικός.

Κατά την δευτέραν παρά Θουκυδίδη ερμηνείαν ή Άμφίπολις ώνομάσθη ούτως 
ώς ούσα περιφανής «ές Φάλαοσάν τε καί την ήπειρον1 2». Περί τοΰ χωρίου τούτου πβ. 
Γ. Βερναρδάκην, Λεξικ. έρμην. (έ'κδ. β') λ. απολαμβάνω.

Τον Θουκυδίδην έν τή δλως έσφαλμένη δευτέρα ταΰτη ερμηνεία παρεπλάνησεν ή 
γειτνίασις τής θαλάσσης.

Πλήν τούτου ύπέπεσεν ενταύθα ό Θουκυδίδης εις σοβαρόν μεθοδολογικόν σφάλμα· 
άν δεχθώμεν ώς ορθήν την δευτέραν αυτού γνώμην, ή πρώτη αυτού ερμηνεία, δτι δηλ. ή 
Άμφίπολις ώνομάσθη οΰτω διά την περίρροιαν τού Στρυμόνος, όφεί?ιει νά άπορριφθή.

Ημείς ϊνα επί ασφαλούς βάσεως στηρίξωμεν τήν ερμηνείαν ημών, όφείλομεν νά 
ίδωμεν τί είναι καί τί σημαίνει ή λέξις άμφίπολις. Αΰτη είναι έπίθετον- πβ. Αισχύλου 
Χοηφ. 75 κ. έ. «άνάγκαν γάρ άμφίπτολιν \ ϋεοί προσήνεγκαν». Άμφίπτολις άνάγκα είναι 
προφανέστατα ή άμφί τήν πόλιν ανάγκη, ή περικνκλοϋαα τήν πάλιν ανάγκη3.

Όμοια επίθετα προς τό άμφίπολις (άμφί~\-ονσ. πάλας) δύναμαι νά παραθέσω τά 
εξής: άμφίβωμος (άμφί ή- ούσ. βωμός)—ό περί τον βωμόν ών, άμφίκοιτος (άμφί ή- ούσ. 
κοϊτος ή κοίτη) = 6 περιβάλλουν τον κοιτον ή τήν κοίτην, τήν κλίνην, άμφίλοφος (άμφί 
ούσ. λόφος)=ό περιβάλλων τον λόφον, τον αυχένα, άμφίσκωμοι (άμφίς -β ούσ. κώμη) = 
«οί περιοικοϋντες τάς κώμας» (Ήσύχ.), άμφιτράχηλος (άμφίούσ. τράχηλος) = δ περί 
τον τράχηλον ών (μεσαίων.)4.

Καί άλλα επίθετα έ'χοντα ώς δεύτερον συνθετικόν τήν λέξιν πόλις ύπάρχουσι· 
πβ. φιλόπολις (= ό φι?νών τήν πόλιν), μισόπολας (= δ μισών τήν πόλιν), άπολις 
(=δ μή έ'χων πόλιν, ό εξόριστος), άπάπ(τ)ολις (= δ μακράν τής πόλεως, ό εξόριστος), 
άγχίπ(τ)ολις (=δ πλησίον τής πόλεως κατοικών, δ π?ιησίον ευρισκόμενος), έμπολις 
( ζ δ έν τή πόλει ών) κ. ά.

1 ΙΙαρ' 'Αρποκρατίωνι λ. Άμφίπολις κειται: « . . . 
πρότερον δε’Εννέα οδοί εκαλείτο, ώς Άνδροτίιον εν δωδέκατη 

Άτθίδος· Μαρούας δ' εν Μακεδονικάΐς διά τό περιοικεΐοθαι 

τον τόπον Άμφίπολιν ώνομάσθαι πρότερον “Ακρα καλού

μενη· οί δε 'Άρεως πόλις*· ταΰτα αντιγράφει κατάλογος 
πόλεων έν κώδικι τοΰ Βατικανού (πβ. Berkel εις Στέφαν. 
Βυζάντ. λ. ’Αμφίπολις): «Άμφίπολις, η νυν Χρνοόπολις 
[πβ. Pape-Benseler λ. Χρνοόπολις καί Χριστόπολις]· αϋτη 

πρότερον εκαλείτο Εννέα οδοί καί πόλις “Αρεως καί “Ακρα, 
διά δέ τό περιοικεΐοθαι ’Αμφίπολις εκλήθη». "Εχομεν 
ενταύθα διάφορον ερμηνείαν ή πρέπει αντί τοΰ περιοι- 

κεϊοθαι νά δεχθώμεν, δτι έν τή πηγή τοΰ Άρποκρα- 
τίωνος έκειτο περιρρεΐοθαι;

2 Εις τήν ερμηνείαν ταύτην ίσως άναφέρεται ό Πολυ
δεύκης Θ’ 27 : ° η δ' ίοθμω η πορΟμω προσοικοϋοα πόλις

άμφίπολις *.

3 ’Από τοΰ έπιθέτου (καί ούχί άπό τής πόλεως) 
υπάρχει καί δνομα άνδρός 'Αμφίπολις· πβ. καί ενπολις— 
Ενπολις.

4 Ό Γερμανός Much (πβ. Ρ. Kretschmer, Glotta 17 
(1929) σ. 253) υποπίπτει εις σοβαρόν σφάλμα άγνοών 
αξίωμα τής γλωσσικής έπιστήμης, δτι δέν δυνάμεθα νά 
έρμηνεύσωμεν γλωσσικά φαινόμενα κ.τ.λ. (π. χ. σύνθετα) 
γλώσσης τινός διά των γλωσσικών νόμων άλλης γλώσσης 
ή καί άλλης διαλέκτου τής αυτής γλώσσης' ούχί όρθώς 
δηλαδή, Χνα υποστήριξή τήν ετυμολογίαν τοΰ Θουκυδίδου 
προσάγει τό άρχ. γερμανικόν biburg καί τό γοτθικόν 
bibaurgeins (= Lager) «aus hi = περί und baurgs= 
Burg» !! ’Αλλ’ οΰτω τά πάντα δύνανται νά άνατρέ- 
πωνται! Πβ. καί 'Λ. Χατζήν, ’Αθηνά 41 (1929) 
σ. 200, 1.

9
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Νΰν τίς δΰναται νά άρνηθή, δτι καί ό περικυκλών καί περιρρέων την πόλιν Εννέα 
οδούς ποταμός δεν ήδύνατο νά κληθή υπό τών αρχαίων διά τοϋ επιθέτου άμφίπολις; 
Πβ. δμοιον όνομα ποταμού Καμπύλος (έν Αιτωλία, Διόδ. Σικελ. 19, 67) καί τό άρχ. 
τοπωνύμιον Περιρρέουσα, δπερ Οφείλεται εις περιρρέουσαν ροήν (= ποταμόν).

Κατά ταΰτα ’Αμφίπολις1 (ό) έκλήθη ό Στρυμών— ή μάλλον τό περί την πόλιν 
τμήμα τού Στρυμόνος — παρά τοις κατοίκοις τών Εννέα οδών.

"Ωστε ή πόλις φέρει αύτό τούτο τό δνομα τού ποταμού. Ό "Αγνών δηλαδή έδωκεν 
εις την πόλιν δνομα γνώριμον ού μόνον τοις κατοίκοις, αλλά καί τοΐς περιοίκοις1 2. Πριν 
ή διαλευκάνωμεν τό ζήτημα τούτο, έπιθυμοΰμεν νά έπανέλθωμεν καί πάλιν εις τό 
θουκυδίδειον χωρίον.

”Αν ή πόλις ώνομάζετο διά την περίρροιαν τού Στρυμόνος, ώς νομίζει ό Θουκυ
δίδης (καί κατ’αυτόν ό Στέφανος ό Βυζάντιος), έπρεπε νά κληί) ή Άμφίρρντος ή ΙΙερίρρνζος· 

άμφίρυτος (=ή πανταχόθεν περιρρεομένη) καλείται ή Σαλαμίς παρά Σοφοκλεϊ Αϊ. 134· 
άμφιρύτη δε είναι έπίθετον νήσων παρ’ Όμήρω καί Ήσιόδω- περίρρυτος έπίθετον τής 
Κρήτης παρ’ Όμήρω Όδυσσ. τ 173.

Νύν έπανερχόμεθα εις τον ποταμόν Άμφίπολιν, ΐνα άπαντήσωμεν εις ένδεχομένην 
άντίρρησιν, δτι δεν είναι δυνατόν πόλις νά είναι ομώνυμος ποταμφ.

’Αλλά μικρά έρευνα θά δείξη δτι πάλαι τε καί νΰν πολλαί πόλεις φέρουσι τό δνομα 
τού παραρρέοντος ποταμού3· ό πρώτος άνθρωπος, δστις παρά τινα ποταμόν κατώκησεν, 
ήτο ήναγκασμένος έρωτώμενος νά δηλοΐ την θέσιν τής οίκήσεως αυτού διά τού ποταμού, 
παρ’ δν κατώκετ ουδέ ήδύνατο νά δώση ιδίαν ονομασίαν εις την θέσιν, διότι δεν θά 
είχε σημασίαν τούτο- δεν θά ήτο δυνατόν νά γίνη γνωστή ή νέα ονομασία τοις περιοίκοις.

Τρανώς άποδεικνύεται τό ορθόν τής γνώμης ημών διά τών εξής παραδειγμάτων 
έν τή αρχαία ελληνική γλώσση: Σελινονς είναι σύνηθες δνομα ποταμών έν δε Σικελία 
παρά τον Σελινούντα ποταμόν ίδρΰθη καί πόλις Σελινονς· κατά Στέφανον τον Βυζάν
τιον <ΙΈλωρος πόλις Σικελίας άπδ Έλώρον ποταμού»· έν Άρκαδίςι ώνομάζετο τό πάλαι 
παραπόταμός τις τού ’Αλφειού Έλισσών (—έλικτός, έλικοειδής- πβ. ποταμόν’Όφιν)· τό 
αύτό δμως δνομα έφερε καί τις παρ’αυτόν πολίχνη' πβ. Pauly-Wissowa RE. λ. Helisson. 
’Έτι πβ. τά εξής ονόματα αρχαίων ελληνικών πόλεων: 'Ροϋς (αρχαία πόλις έν Μεγαρίδι), 
Χάραδρος ( — χείμαρρος), Ποταμός (έν τή ’Αττική), Αίγός ποταμός (τ\ Αίγός ποταμοί), 
Ασωπός, "Ερμος (έν τή ’Αττική), Ώρωπός (πβ. Ά. Χατζήν, Άθηνά 41 (1929) σ. 200 
κ. έ.), Ακράγας, "Ιατρός, Ξάνϋνς, Σϊρις (άρσ. καί θηλ.) κ. ά. π.

’Αλλά καί έν τή αρχαία Ιταλία τά αυτά παρατηρούνται: πβ. π.χ. Parma ποταμός 
καί πόλις τής άνω ’Ιταλίας.

Είναι γνωστόν, δτι τό άρχαιότερον δνομα τού Τιβέρεως είναι Rumon (ίδ. Serv. 
εις Verg. Aen. VIII 63 καί πβ. Pauly-Wissowa RE. λ. Rumon)· τό δνομα τούτο ό For- 
cellini (λ. Roma σ. 561 b) όρθώς μεταφράζει flumen· κατ’έμέ δμως άρχικώς ό Τίβερις

1 Έπίθετον ούσιαστικοποιηύέν. γράφοις χρησιμοποιείται' οι εγχώριοι δέν άπεδέχθησαν
2 ’Άλλως δέν θά ήδύνατο νά επικράτηση· έν τοΐς αύτό. νΑλλα παραδείγματα είναι περιττόν νά μνημο- 

νεωτέροις χρόνοις τό νέον δνομα τής πρωτευούσης τής νεύσωμεν.
νήσου Σύρου Έρμούπολις μόνον έν τοΐς δημοσίοις έγ- 3 Πβ. καί Στέφαν. Βυζάντ. λ. Άκράγαντες.
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εκαλείτο *Rumax (θηλ.)· ή λέξις αΰτη θά συναφθή καθ’ημάς προς την λατινικήν λέξιν 
τηιηα='&ηλή1 2 (έξ ής γίνεται ή ροή τοΰ γάλακτος). Ότι ή λέξις αΰτη άρχικώς εΐχε την 
σημασίαν τοΰ ροή3 * *, άποδεικνύεται α') έκ τής συγγενούς ελληνικής λέξεως ρύμη* (ϋ: έκ 
τοΰ ρεω) — ροη (πβ. άρχ. έλλην. «ροή τον αίματος»: ίδέ Έρρίκ. Στεφάν. Θησαυρ. Έλλ. 
γλ. λ. ροή), όρμή, φορά, β') έκ τοΰ δτι ρόη (έκ τοΰ άρχαίου ροή: πβ. και άρχ. τοπωνύ- 
μιον Άγαϋ'ή ρόη!) νΰν έν τή διαλέκτφ τής Σιατίστηςτής Μακεδονίας καλείται ή ϋηλή, 
γ') έκ τής έτυμολογικής αρχής αυτής: ruo) ruma και rumen (πβ./Ζζίο} flumen).

Οτι ruma> "Ruma, άπόδειξις: α') Ό στίχ. έν Χρησμ. Σιβυλλ. 8, 165 «εσται μεν 
Ρώμη ρν μη καί Δήλος άδηλος» ύποδηλοΐ γνώσιν τοΰ τύπου * Ruma, β') έκ τών 
συγγενών λέξεων άρχ. Στρνμη (= *Struma^=. *Στρύμα: νΰν Struma, ό Στρυμών παρά 
τοΐς Σλάβοις), Στρνμόδωρος, Στρυμών, τών λατιν. rumen, rumis, Ruminus, Rumi(n)a, 
Ruminalis καί τοΰ σανσκριτ. sru—. Πάντα ταΰτα περιέργως άπαντες παρείδον!

Έκ τοΰ * Ruma, τοΰ παλαιοτέρου ονόματος τοΰ Τιβέρεως, ή πόλις έκλήθη *Ruma) 
Rouma (ό αρχαιότερος παραδεδομένος τύπος: πβ. Forcellini λ. Roma) ) R'omab.

Είτα ό ποταμός * Ruma έγένετο Rumon άναλογικώς: πβ. Rubicon, ποταμός 'Ρου- 
βίκων (καί Rubico) καί άρχ. έλλην. Στρνμη (Stnoma) παρά τό * Στρυμών (γεν. Στρύμωνος 
καί είτα κατά τινα αναλογίαν Στρυμόνος ) όνομ. Στρυμών).

Τό όνομα τής πόλεως * Ruma διά ψευδή άποκατάστασιν (γερμαν. Hyperurbanismus) 
έγινε Rouma (πβ. άρχ. jouro) juro, άρχ. poublicom) publicum κ. ά. π.). Επειδή δηλαδή 
πάσα δίφθογγος ou έτράπη εις u, ένομίσθη κατ’ έμέ τό *Ruma νεωτερικόν καί χυδαΐον 
καί έγένετο, ώς καί άνωτέρω είπον, ψευδής άποκατάσταοις (Ruma) Rouma)’ παραδείγματα 
ψευδούς άποκαταστάσεως έν τή λατιν. γλώσση έστωσαν τάδε: thesaurus (έλλην. χληοανρδς)) 
thensaurus (έν τώ δημώδει λόγφ n-j-s>s: consol) cosol· πβ. προχείρως Georges λ. consul), 
rubigo (ruber — έρν&ρδς)) *roubigo) robigo κ. ά.

Τέλος περί τοΰ Rouma)Roma πβ. Walde, ένθ’ άνωτ. λ. Roma6.
Περί τής ονομασίας πόλεων έκ ποταμών έν Ιταλία πβ. καί W. Schulze, Eigeu- 

namen σ. 537, Solmsen, Idg. Eigennamen σ. 57, Krahe, Balkan — illyr. geogr. 
Namen σ. 47.

Περί τοΰ έτύμου τής λ. Roma εϊπομέν τινα καί έν Έπιστ. έπετ. Φι?μ>σ. σχολ. 
Πανεπ. Άθην. 1935-1936 σ. 139-140' νομίζομεν, ότι τό ζήτημα έλύθη π?>.έον διά τών 
είρη μενών.

ae 1938_____________ Τοπωνυμικά σύμμεικτα 67

1 Κα&’ ήμα; άναμφιβόλως ή έιρουσκική φυλή Ruma 
(πβ. Pauly-Wissowa RE. λ. Romulus a. 1075) ώνομάσΟη 
άπό τοΰ ποταμού, οΰχί δέ άντιστρόφως, ώς παραδόξως 
έπιστεύθη υπό τινων.

2 Ούτως ερμηνεύεται πλέον κατ’ έμέ ό μύθος περί 
θηλασμού υπό λυκαίνης τοΰ 'Ρώμου καί τοΰ 'Ρωμύλου, 
τών οικιστών τής 'Ρώμης· δηλαδή ό μνθος είναι αιτιολο- 
γικός. Περί τοΰ σπουδαίου τούτου θέματος θά διαλάβω 
διά μακρών έν ειδική μελέτη.

3 Περί τής λέξεως ροη καί τών συνωνύμων αυτή ρους,
ρεϋμα, ρεΐθρον, ρναξ, ρύοις, χάραδρος, ποταμός πβ. Ά. Χα-
τζήν, Έπιστ. έπετ. Φιλοσ. σχολ. Πανεπ. Άθην. 1935-
1986 σ. 144.

4 Ό Walde, Lateinisches etymologisches Worter- 
buch, Heidelberg 1910 (έκδ. β'), λ. Roma, οΰχί όρθώς 
κατά ταΰτα συνάπτει πρός τήν λ. ρεύμα, ήτις είναι γένους 
ουδετέρου.

5 Όμοίως παρά Πλουτάρχφ ό (ficus) Ruminalis κα

λείται ού μόνον 1Ρονμινάλις (γρ. 'ΡονμιναΙις) αλλά καί 
' Ρωμινάλιος, όπερ προϋποτίθησι λατινικόν * Ruminalis· 
δηλαδή έχομεν καί ένταΰθα τήν αυτήν σειράν: Rumi
nalis— Rominalis.

6 Παρατηρώ, δτι κακώς ό Corssen (πβ. Pape-Benseler 
λ. ’Ρώμη) καί δ Forcellini (ένθ’ άνωτ.) τό Roma μετα- 
φράζουσι Stromstadf ή ορθή μετάφρασις είναι Strom.
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Καί έν Έλλάδι νϋν πάμπολλα χωρία ονομάζονται έκ τοΰ παραρρέοντος ποταμού- 
πβ. Ποταμός (πρωτεύουσα τής νήσου των Κυθήρων καί πόλις τής Λέσβου, ή άλλως 
Πλομάρι), Ποτάμι, Μεγάλο ποτάμι,'Ρενμα, 'Αλμνροπύιαμον, Νερανλ,ακας, Γιάνιτσα1 κ.ά. π.

Τό φαινόμενου τοΰτο παρατηρείται καί έν άλλαις χώραις: Ή νϋν πρωτεύουσα 
τής 'Ρωσσίας Μόσκβα (κακώς Μόσχα!) φέρει αυτό τούτο το όνομα τοΰ παραρρέοντος 
ποταμού (Moskva)· Strumitza2 (=Στρυμονίσκος) ποταμός καί πόλις έν Ύουγοσλαβία- 
Fiume (=ποταμός) είναι γνωστή πόλις τής Ιταλίας- ή αύτή υπό των Σλάβων καλείται 
Rjeka (—ποταμός)· Offenbach (l^acli = ούαξ) πόλις έν Γερμανία· Rio Janeiro (=ποταμός 
Janeiro) καλείται κόλπος τής Ν. ’Αμερικής- ή παρ’ αυτόν ίδρυθείσα πόλις έκλήθη καί 
αύτή Rio Janeiro· άλλα παραδείγματα παραλείπω.

Ού μόνον δε πόλεις άλλα καί χώραι ολόκληροι ώνομάσθησαν από ποταμών περί 
τοΰ δέματος τούτου διέλαβον διά μακρών έν τή Έπιστ. έπετ. Φιλοσ. σχολ. ΙΊανεπ. 
Άθην. 1935-1936 σ. 140 κ. έ., έ'νθα απέδειξα, ότι ό Σπερχειός ποταμός (ή τμήμα αυτού) 
άρχικώς έκαλεΐτο 'Ελλάς3 καί ότι άπ’ αυτού ώνομάσθη ή περί αυτόν μικρά χώρα, ής 
παρ’ Όμήρω βασιλεύει ό Πηλεύς ό πατήρ τού Άχιλλέως.

Μετά βεβαιότητος λοιπόν όφείλομεν νά δεχθώμεν, ότι ή πόλις Άμφίπολις φέρει 
αυτό τούτο τό όνομα τού παραρρέοντος ποταμού.

"Οτι ή πόλις Άμφίπολις δεν έσωσε τό αρσενικόν γένος, είναι εύνόητον αί πόλεις 
συνήθως είναι γένους θηλυκού- τήν αυτήν κατ’ αναλογίαν μεταβολήν παρατηρούμεν 
καί έν τώ Σελινούς (ό καί ή), ό Άκροκόρινθος — ή Κόρινθος4, Σικυών (ό καί ή), 
Μαραθών (ό καί ή: νϋν ή Μαραθώνα) Σηστός (ό καί ή) κ. ά. Παρ’ Όμήρω ό Αίγυ
πτος = ό ποταμός Νείλος, ή Αίγυπτος = ή χώρα.

"Οτι παρά τοίς κατοίκοις τών Εννέα οδών ό Στρυμών έκαλεΐτο Άμφίπολις, ούδέν 
ενέχει παράδοξον μάκρος ποταμός είναι δυνατόν νά φέρη κατά τόπους διάφορα ονό
ματα- πβ. ’Ίναχος—Αχελώος (Pauly-Wissowa RE. λ. Iuachos 4), Πηνειός (Θεσσαλίας) - 
Αράξης (Στέφαν. Βυζάντ. λ. Άράξης).

Καί νϋν έν Έλλάδι έχομεν παραδείγματα- έν Εύβοια νϋν τό αύτό ποτάμιον φέρει 
τρία ονόματα κατά τόπους: Ποτάμι τής Κολέΰ'ρας — Μονοδριάτικο ποτάμι — ΞυλιΌτω- 
τικο ποτάμι.

1 Γιάνιταα (σλαβ. janitza = ποτάμιον. Ή Γιάνιτσα 
τής Πελοπόννησου (επαρχίας Καλαμών) άναφέρεται πρό 
τής Τουρκοκρατίας· δέν είναι άρα τουρκικής αρχής. Έν 
Μακεδονία τό τοπωνύμιον εμφανίζεται έν τφ πληθυντικφ 
άριθμφ (τά Γιανιταά)' τήν μεταβολήν τοΰ γένους ερμη
νεύω έν Έπιστ. έπετ. Φιλοσ. σχολ. Πανεπ. Άθην. 1935- 
1936, σ. 140, I- ό δέ έ'τερος τύπος (τά) Γενασα οφείλεται 
εις παρετυμολογίαν παρά τοΐς Τούρκοις: *Γιάνιταα) 
Jenidze (=Νεάπολις)) Γενασα) Γιανιτσά (παρετυμολογι
κής διά τό δνομ. Γιάννης: πβ. καί γένι τααρι —Γιανίτααροι). 

διά τό Jenidze είτα τό παρακείμενον — έγκαταλελειμμένον, 
ώς φαίνεται, τότε—πόλισμα ώνομάσθη Eskidje (Παλαιό-

πολις)· τοιαύτας παρά τήν ιστορίαν τοπωνυμίας έχομεν καί 
άλλας· πβ. Παλαιοπρέβεζα (== τά έρείπια τής Νικοπό- 
λεως!), Παλαιά Μονεμβασία (=τά έρείπια τής Έπιδαύρου 
Λιμηράς, ή τις κεΐται παρά τήν Μονεμβασίαν), Eski-Stam- 

boul (-—Παλαιά Κωνσταντινούπολή) άκρωτήριον τής Μ. 
Ασίας (απέναντι τής Τενέδου) καί πολίχνη έν Βουλγαρία !

2 Είναι ή υπό ημιμαθών λογίων καλουμένη Στρω- 
μνίτσα !

3 Τό δνομα διέσωσε καί νϋν ('Ελλάδα).

4 Περί τοΰ τοπωνυμίου τούτου θά διαλόβω προσε
χώς αλλαχού.
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Αλλά και έν άλλαις χώραις νΰν τό αυτό παρατηρεΐτατ ό Πολωνικός ποταμός 
Njemen εισερχόμενος εις Γερμανίαν καλείται Memel· τοΰ Γερμανικού ποταμού Maas 
τύ έν Γαλλία τμήμα καλείται Meuse- έν Μ. ’Ασία παρά τοϊς Τοΰρκοις τό άνω τμήμα 
τού ποταμού "Ερμου καλείται Muratdaghisu, τό δέ κάτω Jedis — tschar έν Κίνα καί 
έν Ίνδίαις τά αύτά ομοίως συμβαίνουσιν.

’Αλλά διά τον Στρυμόνα ήτο εύκολώτερον νά συμβή τούτο, διότι διακόπτεται υπό 
τής Κερκινίτιδος λίμνης ολίγον ανωτέρω τής Άμφιπόλεως.

Νύν έρωτάται διά τίνα λόγον έπλανήθη ό μέγας ιστορικός. Ημείς εΐκάζομεν, ότι 
ό Θουκυδίδης άκοΰσας, δτι ή πόλις ώνομάσθη άπ'ο τον περιρρέοντος ποταμού (— άπδ 
τον Άμφιπόλιδος'), παρενόησε τούτο καί ένόμισεν, δτι έκλήθη ούτως ή πόλις ενεκα τον 

περιρρέοντος ποταμού Στρνμόνος.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

-j γενική * Αμφιτιόλιδος κοίτα το Εντζολιδος, αποτιολίδος κ. (X.
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