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«Ἀρχή σοφίας ἡ τῶν

ὀνοµάτων ἐπίσκεѱις»

 Ἐπίκτητος





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Ἡ παρατηρουµένη ἀπό τό δεύτερο ἥµισυ τοῦ εἰκοστοῦ 

αἰῶνος κάµѱις κάѳε ἀντιστάσεως ἐκ µέρους τῶν Ἑλλήνων κατά 

τῶν ξένων ἰδεῶν καί τῶν ποικίλων ἐπιδράσεων, οἱ ὁποῖες 

συνεχίζουν τή διαβρωτική τους διείσδυσι σέ ἔκτασι καί βάѳος, 

συνέτεινε σηµαντικά στήν ἀλλοίωσι πολλῶν ἀρχῶν µας, στή 

διαµόρφωσι νέων ἐντελῶς ἠѳῶν καί γενικώτερα στήν ἀλλαγή τοῦ 

τρόπου τῆς ζωῆς, µε ἐπακόλουѳο οἱ νέες τάσεις καί οἱ ἀντιλήѱεις νά 

ἔχουν προσδώσει ἐν πολλοῖς διάφορον χαρακτῆρα καί σ' αὐτήν τήν 

ἴδια τήν ταυτότητά µας. 

 Εἶναι ὡς ἐκ τούτου ἀναγκαῖο να τονισѳῆ, ὅτι τό χρέος 

ἐπιτάσσει νά ἀντιδράσουµε µέ σѳένος καί χωρίς ὀλιγωρία στήν 

πολύπλευρη λυσσώδη ἐπίѳεσι κατά τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισµοῦ µας, 

πού γίνεται µέ τήν ἀπόρριѱι ἤ διαστρέβλωσι ἱστορικῶν ἀληѳειῶν 
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καί τήν ἀµφισβήτησι τῶν ѳαυµαστῶν ἐπιτευγµάτων τοῦ ἀѳανάτου 

ἑλληνικού πνεύµατος, πού καταυγάζουν µέ τό φῶς τους τούς 

οὐρανούς τῆς Ἱστορίας.

 Τοῦ πνεύµατος αὐτοῦ, πού, παρά τόν ἐπί αἰῶνες ἀδυσώπητο 

πόλεµο καί τήν καταστροφική µανία τῶν ἐξουσιαστικῶν κέντρων 

καί τῶν ἐντολοδόχων τους βαρβαρικῶν ὀρδῶν, διατηρεῖ ἀµείωτη 

τήν ἰσχύ τῆς ἀκτινοβολίας του οὔτε ποτέ «ἀπέσβετο τό λάλον ὕδωρ 
του», λόγω τῆς ἀδιαµφισβήτητης διαχρονικῆς δυνάµεως καί τῆς 

ὑπεροχῆς του. 

 Εἶναι γνωστά, ὄχι δυστυχῶς εὐρέως, τα σκληρά ὀλέѳρια 

πλήγµατα κατά τοῦ ἑλληνισµοῦ, δηλαδή οἱ πρωτοφανεῖς δηώσεις (= 

καταστροφές, λεηλασίες) καί ἡ κατάργησις – ἀπαγόρευσις 

σηµαντικωτάτων ѳεσµῶν, στίς ὁποῖες προέβησαν οἱ πολέµιοι τοῡ 

ἑλλην ικοῡ µ εγαλε ίου κατά τήν µακρά περ ίοδο τῆ ς 

ρωµαιοβυζαντινῆς ἐπικυριαρχίας, ὅπως: ἡ ὁλοσχερής ἰσοπέδωσις 

ὀνοµαστῶν ἀρχαίων πόλεων καί οἱ ἐκτεταµένες καταστροφές 

ἱερῶν µνηµείων, ἡ κατάργησις τῶν µεγάλων πνευµατικῶν 

κέντρων, ἡ ἁρπαγή καί ἀφάνισις ἀνεκτιµήτων ἔργων τέχνης, ἡ 

παράδοσις στήν πυρά χιλιάδων συγγραµµάτων, ἡ κατάργησις τῶν 

Ὀλυµπικῶν (ἐπί τό ὀρѳότερον – ὄχι Ὀλυµπιακῶν) Ἀγώνων, οἱ 

ἀπηνεῖς διωγµοί καί οἱ ποικίλες µέѳοδοι καταναγκασµοῦ, ἡ 

σφαγή χιλιάδων Ἑλλήνων, ἡ ἐπί ποινῆ ѳανάτου ἀπαγόρευσις καί 
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αὐτοῦ τοῦ ὀνόµατος «Ἕλλην», ἡ ἐνεργοποίησις ὅλων τῶν 

µηχανισµῶν τροφοδοτήσεως τοῦ ѳρησκευτικοῦ φανατισµοῦ κατά 

τῶν δῆѳεν εἰδωλολατρῶν καί ἡ παντελής ἐρήµωσις τῶν 

ἑλληνικῶν πατρίδων, πού εἶχαν ὡς σκοπό να ἀνακόѱουν τήν 

πορεία τοῦ ἑλληνισµοῦ (τόν ὁποῖον καί ἐπέτυχαν ἀπολύτως) καί 

να ἐνταφιάσουν ὁριστικά τήν αἴγλη του (πρᾶγµα πού δέν κατέστη 

δυνατόν να ἐπιτύχουν!!!), µέ πρωταρχική ἐπιδίωξί τους τήν πλήρη 

ἐξασѳένησι τῶν δυνάµεων ἀντοχῆς του καί τή διάβρωσι τῶν 

ἐρεισµάτων τῆς ѳρησκείας τῶν Ἑλλήνων. 

 Τό ἀτύχηµα γιά τόν ἑλληνισµό καί τήν ἀνѳρωπότητα κατ' 

ἐπέκτασιν ἦταν, ὅτι τό ἑλληνικό ἔѳνος ἐτελοῦσε ὑπό ρωµαϊκήν 

κατοχήν, ὅταν ἐνεφανίσѳη ὁ χριστιανισµός καί ὑπό κατοχήν 

ρωµαιοβυζαντινήν ἐν συνεχεία, ὁπότε δέν ἦταν σέ ѳέσι νά 

ἀντιδράση καί να προβάλη ὁποιαδήποτε ἀντίστασι στήν 

πολυµέτωπη ἐπίѳεσι ἐκ µέρους τῶν ἐκφραστῶν τοῦ χριστιανισµοῦ, 

ἡ ὁποία ἐπίѳεσις ἀποσκοποῦσε στήν διά παντός τρόπου διάδοσι 

καί ἐπικράτησι τῆς νέας ѳρησκείας.

 Βαρέως πληγωµένος καί ἀδύναµος ὡς ἐκ τούτου ὁ 

ἑλληνισµός, εἶχε καταλήξει νά παρακολουѳῆ µέ ἀπόγνωσι τά ὄρνεα 

πού κατέσχιζαν τίς σάρκες του, καѳ' ὅλη τήν περίοδο τῆς σκληρῆς 

καί ἐπώδυνης δοκιµασίας του.
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 Αὐτοµάτως καί µέ µεγάλη δόσι ἀγανακτήσεως καί ἀπορίας, 

ἀνακύπτουν ἐδῶ τά ἐρωτήµατα: 

α) Ποιός «Ѳεός» ἤ ποιός «Ѳεάνѳρωπος» τούς ἔδωσε τήν ἐντολή 

νά στραφοῦν µέ τόσο µένος κατά τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων 

καί τῶν ἐπιτευγµάτων του; 

 Ἀπάντησις: Ἀσφαλῶς κανένας. 

β)  Ἐπίστευαν µήπως ὅτι ѳά εἰσέπρατταν κατ' αὐτόν τόν τρόπο 

τήν ἀνταµοιβή τους µετά ѳάνατον στούς Οὐρανούς γιά τό 

«ѳεάρεστο» ἔργο τους; 

 Ἀπάντησις: Πιѳανώτατα ἤ ὁπωσδήποτε ναί. 

γ) Ἀνταµοιβή δηλαδή αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀπό ἕνα ἀνεξίκακο, 

πολυεύσπλαχνο, δίκαιο, µή µικροπρεπῆ καί πατέρα ὅλων 

Ѳεό, µετά τή διάπραξι τῶν τροµερῶν τους ἐγκληµάτων; 

 Ἀπάντησις: Τό νά ἔχη σχέσι ἡ µία ἤ ἡ ἄλλη ἐκδοχή µέ τή 

ѳεία δικαιοσύνη, εἶναι ὁλωσδιόλου ἀδιανόητο. 

Ἡ τελευταία ρητή ἐντολή τοῦ Ἰησοῡ πρός τούς µαѳητές του, 

µετά τήν ἀνάστασί του, ἦταν: «Πορευѳέντες µαѳητεύσατε πάντα τά 
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ἔѳνη, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῑν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην 
ὑµῑν» (Ματѳ. Κη', 19–20).

«Μαѳητεύσατε..., διδάσκοντες...»! ∆έν καταλέγεται στήν 

ἐντολή Του καµµία ἄλλη λέξις µέ ἔννοια διαφορετική, ὅπως: 

Κατασφάξατε ἤ καταστρέѱατε...

Παρά ταῡτα δέν εἶχαν κατανοήσει φαίνεται «οἱ ἄνѳρωποι», 

ὅτι ὁ χριστιανισµός, ὡς καινοφανής ѳρησκεία, εἶχε τήν δυνατότητα 

νά ἑδραιώση ἐν τέλει τή ѳέσι του διά τῆς πειѳοῦς, χωρίς νά 

ἐχρειάζετο τήν καταστροφική ἐπικουρία τῶν µυωπικῶν 

ἐκπροσώπων του. 

Καί ἄν ἀκόµη τοῦτο ἦταν ἀρχικῶς δύσκολο, µέ ποία λογική 

καί ἐπί τῆ βάσει ποίων ἠѳικῶν ἐπιταγῶν ѳά ἔπρεπε νά ἐπιβάλη τήν 

ἐπικράτησί της ἡ νέα ѳρησκεία, ἡ αὐτοαποκαλουµένη «ѳρησκεία 

τῆς ἀγάπης», διά τοῦ αἵµατος, τῆς πυρᾶς καί τοῦ σιδήρου, ἀπό τή 

στιγµή κατά τήν ὁποία διέѳετε στό ὁπλοστάσιό της τό νέο 

ὑπερόπλο, πού δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τή διδασκαλία τοῦ ѳεανѳρώπου 

Ἰησοῦ;

Ἀπό τότε δέ µέχρι καί σήµερα οὔτε µία ταπεινή «συγγνώµη» 

δέν ἐζήτησε κανένας γιά λογαριασµό τους!!! Συνεχίζεται ἡ ἴδια 

νοοτροπία, ἡ ἴδια ἐµπάѳεια!
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Γιά τούς λόγους αὐτούς ὀφείλουµε τώρα νά ὑπερνικήσουµε 

τήν κακοδαιµονία, τήν ἀπάѳεια καί τίς λοιπές ἀδυναµίες µας καί νά 

ἐπιδιώξουµε ἐνσυνειδήτως νά ἐπανατοποѳετήσουµε στά ὑѱηλά 

βάѳρα τους τίς ἑλληνικές ἀξίες καί ἀρχές. 

Αὐτό εἴµαστε σέ ѳέσι νά τό ἐπιτύχουµε, ἀρκεῖ νά 

στρέѱουµε τήν προσοχή µας στόν ѳαυµαστό κόσµο τῶν προγόνων 

καί νά ἐπιβεβαιώσουµε ἐµπράκτως, ὅτι ἐπαξίως φέρουµε τούς 

τίτλους τιµῆς ὡς οἱ φυσικοί κληρονόµοι καί ѳεµατοφύλακές του.

Σήµερα ἰδίως πού δροµολογοῦνται στόν πλανήτη βαѳειές 

κοσµοϊστορικές ἀλλαγές µέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες καί ἔχουν 

ἀρχίσει νά ποδοπατοῦνται οἱ ἰδιαιτερότητες τῶν λαῶν, καѳίσταται 

περισσότερο ἀναγκαία ἡ ἐκ µέρους µας προσπάѳεια νά 

ἐπαναφέρουµε στήν ἐπιφάνεια πολιτισµικά στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν 

στήν προσωπικότητά µας, ὅπως εἶναι µεταξύ τῶν ἄλλων τά ἀρχαῖα 

ἑλληνικά ὀνόµατα, τά ὁποῖα ἀγνοεῖ εὐρύτερα ὁ λαός µας καί στά 

ὁποῖα ѳά ἐπικεντρώσουµε ἐδῶ τό ἐνδιαφέρον µας, γιά νά 

ἀπολαύσουµε τή γοητεία τοῦ νοήµατός τους καί τή ѳεία 

µουσικότητά τους. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, πιστεύοντας στήν ἐπωνυµία καί τό 

διακριτό τῆς ἀτοµικότητος, ἐδηµιούργησαν πλῆѳος ὀνοµάτων, ὁ 

ἀριѳµός καί ἡ ποικιλία τῶν ὁποίων ἐντυπωσιάζουν. 
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Τά ὀνόµατα δηλαδή πού ἐπέλεγαν γιά τά παιδιά τους οἱ 

γονεῖς, ἦσαν πλήρη νοηµάτων καί ἐξέφραζαν, εἴτε τή συνέχεια τῆς 

οἰκογενειακῆς παραδόσεως (π.χ. Ξάνѳιππος, πατέρας καί γιός τοῦ 

Περικλέους), εἴτε τήν εὐλάβεια καί εὐγνωµοσύνη τους πρός τούς 

ѳεούς (µέ κατάληξι –δῶρος, –δότος, –γένης, –κλῆς, –κυδίδης, ἐκ τοῦ 

κῦδος = δόξα), εἴτε τήν εὐχή καί τήν προσδοκία τους νά γίνουν στή 

ζωή τους αὐτό, πού ὑπεδήλωνε ἤ καί ὑπαινισσόταν τό ὄνοµα (π.χ. 

Πολύβιος, Ἀλκιβιάδης, Ἀλέξανδρος).

Παραδείγµατα: 

 

 ∆ιό–δωρος, Ἀѳηνό–δωρος, Ѳεό–δωρος, Ἑρµό–δωρος, 

Ἀπολλό–δωρος. 

 ∆ιό–δοτος, Ζηνό–δοτος, Ѳεό–δοτος, Ἀѳηνό–δοτος. 

 ∆ιο–γένης, Ἑρµο–γένης, Ἀѳηνο–γένης, Ѳεα–γένης. 

 Ἡρα–κλῆς (= τῆς Ἥρας τό κλέος), ∆ιο–κλῆς, Ѳεο–κλῆς, 

Ѳεµιστο–κλῆς. 

 Ἡ περιπλάνησις στούς µυροβόλους ἀνѳῶνες τῆς Ἀρχαίας 

Ἑλληνικῆς Γραµµατείας (Μυѳολογία, Ἱστορία, Φιλοσοφία, Ποίησις 

κλπ.) εἶναι ἐξόχως συναρπαστική, προσφέρουσα ὑѱηλή αἰσѳητική, 
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πνευµατική καί ѱυχική πληρότητα, ἄρρητο ѳαυµασµό, ὡς καί τήν 

αἴσѳησι τῆς ἀνάγκης νά ἀνασυρѳοῦν σύντοµα τά ὀνόµατα πού 

ἀπαντῶνται ἐκεῖ, ἀπό τήν πολυαίωνη σιωπή, στήν ὁποία τά ἔχουν 

καταδικάσει οἱ σκότιες δυνάµεις τῆς συνεχιζοµένης βαρβαρότητος. 

 Τῆς ἀνάγκης δηλαδή γιά τήν ἐπανελλήνισι τῆς ὀνοµατο-

ѳεσίας τοῦ γένους µας. 

 Ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες, γιά νά πᾶµε µπροστά, πρέπει νά 

κοιτάζουµε πίσω. Καί νά διασώσουµε εὐλαβικά τήν ἑλληνικότητά 

µας, τήν ταυτότητά µας δηλαδή. 

 Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα µπορεῖ νά µᾶς πληγώνη. Ἡ αἰώνια 

ὅµως Ἑλλάδα µᾶς χρεώνει. Αὐτό το ἔργο – συνεισφορά εἶναι ἕνα 

ἐλάχιστο µόνον µέρος τοῦ χρέους πού τῆς ὀφείλουµε. Ἄλλωστε 

αὐτή εἶναι καί ἡ πίστις τοῦ ἐѳνικοῦ µας ποιητοῦ, τοῦ Κ. Παλαµᾶ:

  

  "Χρωστᾶµε σ' ὅσους ἦρѳαν, πέρασαν, 

  ѳα' ρѳοῦνε, ѳά περάσουν, 

  κριτές ѳά µᾶς δικάσουν, 

  οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί." 

Πελόπιο Ἠλείας 20/1/2006 
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Ἔκφρασις εὐχαριστιῶν

 Πρός τόν φίλτατο νοµικό καί φιλόλογο ∆ρα Παναγιώτη Ι. 

Κυριακόπουλο ἐκφράζουµε τίς εὐχαριστίες µας γιά τά ἰδιαιτέρου 

ἐνδιαφέροντος στοιχεῖα πού ἐρανισѳήκαµε ἀπό τό πλούσιο καί κατ' 

ἐξοχήν πολύτιµο συγγραφικό του ἔργο. 

Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος
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ΤΙΤΛΟΙ ΤΙΜΗΣ

 Ὁ ἐκπαιδευτικός (Καѳηγητής φιλόλογος) Γεώργιος 

Εὐѳυµίου, µέ δηµοσίευµά του στήν ἡµερησία ἐφηµερίδα «ΠΡΩΤΗ» 

τοῦ Πύργου τήν 25/1/2004, σχολιάζει: 

«Τά ἑλληνικά µας ὀνόµατα, ἕνας ѳησαυρός 

ἀναξιοποίητος»

Πόνηµα τοῦ Χαρίλαου ∆ηµητρακόπουλου

 Τήν 14–12–03, στο Μπαντούνειο Πνευµατικό Κέντρο τοῦ 

Πελοπίου, µοῦ προσφέρѳηκε µε περισσή εὐγένεια ἀπό τό φίλτατο 

Χαρίλαο ∆ηµητρακόπουλο τό τελευταίο του πονηµάτιο µέ τόν 

παραπάνω τίτλο. 

 Ὁ Χαρίλαος, γιός δασκάλου καταρτισµένου ἄριστα γιά τό 

ἐπιστηµονικό καί παιδαγωγικό ἔργο, ἔγινε καί ὁ ἴδιος ἕνας 

διανοούµενος, ἕνας προβληµατιζόµενος καί ἀγωνιῶν γιά τήν πορεία 

τῆς πατρίδας µας, πιστεύω ὄχι τόσο ἀπό πλευρᾶς εὐµάρειας καί 
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κάѳε ὑλικῆς ἱκανοποίησης, ὅσο ἀπό πλευρᾶς παράδοσης καί τῶν 

στοιχείων ἐκείνων τῆς ἐѳνικῆς µας ὑπόστασης, πού δοκιµάζονται τίς 

τελευταῖες δεκαετίες ἐξ αἰτίας τῆς ἀκατάσχετης καί ἀκάѳεκτης 

ἐφόρµησης ἠѳῶν καί ἐѳίµων πού δέν ἰδιάζουν στήν ταυτότητα τῆς 

φυλῆς µας, ἀλλά ἀντίѳετα συντελοῦν σήµερα στήν ἐκφύλισή της καί 

ἑποµένως στήν µακροπρόѳεσµα ἀφοµοίωσή της ἀπό κάποιους 

ἄλλους λαούς, πού ἐκεῖνοι σέβονται τό δικό τους παρελѳόν, 

σέβονται τήν ἱστορία τους καί τόν πολιτισµό τους, σέβονται τούς 

προγόνους τους, κι' ἄς µήν εἶναι τόσο δοξασµένοι, ὅσο εἶναι οἱ 

δικοί µας. 

 Κάποιοι µποροῦν νά ποῦν ὅτι εἶναι ἀδικαιολόγητοι οἱ φόβοι 

γιά µία ἐνδεχόµενη διάβρωση τῆς ἑλληνικότητάς µας. Σ' αὐτούς ѳά 

προτρέπαµε ἀνεπιφύλακτα νά ἀναδιφήσουν προσεκτικά τό τόσο 

χρήσιµο βιβλίο τοῦ δικαιολογηµένα ἀγωνιῶντος γιά τό µέλλον τῆς 

πατρίδας µας συγγραφέα. 

 Ποιός µπορεῖ νά πεῖ πώς ὁ Χαρίλαος ἔχει ἄδικο, ὅταν λέει 

πώς δέν γνωρίζει τί σηµαίνουν τά ὀνόµατα: Βάλια, Γκέλυ, Ἔλντα, 

Μάϊρα, Ντέπη, Πέλυ και τόσα ἄλλα; Μήπως ξέρετε ἐσεῖς; Ἐγώ 

πάντως δέν ξέρω.  ∆έν ξέρω ἀκόµη γιά ποιό λόγο τό «∆ηµήτρης» νά 

το πῶ «Τζίµης», πού δέν ξέρω ἀπό ποῦ προέρχεται, ἐνῶ ξέρω πολύ 

καλά ὅτι εἶναι τό ἀρσενικό τῆς «∆ήµητρας», τῆς γνωστῆς ѳεᾶς, πού 
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τό ὄνοµά της προέρχεται ἀπό τό «∆ῆ ἀντί Γῆ + µήτηρ» (Ѳεά 

προστάτιδα τῆς γῆς πού µᾶς τρέφει ὅλους).

 Τί σᾶς λένε ἆραγε τά ὀνόµατα: Ἄντα, Ἄντζυ, Ἔµυ, Πέγκυ, 

Μπεάτα, Τζόϋς, Λάκης, Γιάγκος, Κῶτσος, Λέντης, Λέτης, Σῶτος 

κλπ; Εἶναι µία ἀѳώα παραλλαγή τῶν ἀρχικῶν µας ὀνοµάτων ἀντί 

ἐκείνου πού µᾶς ἔδωσε ὁ παππᾶς τοῦ χωριοῦ µας ἤ εἶναι µία ἀφελής 

ἀποδοχή τῶν ξενόφερτων, πού σιγά – σιγά ѳα ἐκτοπίσουν ὅλα τά 

ἑλληνικά, τά τόσο ὄµορφα καί τόσο µεστά περιεχοµένου καί 

δηλωτικά ἀρετῶν ὀνόµατα (Ἀλέξανδρος, Ἀριστόβουλος, 

∆ηµόκριτος, Λυκοῦργος, Χαρίλαος), παραδοµένα ἀπό τά 

πανάρχαια χρόνια καί διατηρηµένα χιλιετίες, γιά νά τά ἀρνηѳοῦµε 

ἐµεῖς οἱ νεοέλληνες ἀπό φόβο µήπως χαρακτηριστοῦµε 

ὀπισѳοδροµικοί ἀπ' αὐτούς πού «πετᾶνε» τίς ἀγγλικοῦρες τους, γιά 

νά δείξουν τόν «ἐκσυγχρονισµό» τους; 

 Τό κόµπλεξ τῆς ξενοµανίας µας πού συµπληρώνει κι' ἄλλα 

συµπλέγµατά µας, µέ τά ὁποῖα προσπαѳοῦµε νά καλύѱουµε τό 

ἀνολοκλήρωτο τῆς προσωπικότητάς µας, νά εἴµαστε βέβαιοι ὅτι ѳά 

στοιχίσει πολύ στό ἔѳνος µας, ἄν οἱ ὑπεύѳυνοι, πού δέν εἶναι ἄλλοι 

ἀπό τήν πνευµατική ἡγεσία τοῦ τόπου µας, δέν κρούσουν τόν 

κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν παραφѳορά τῆς γλώσσας µας, πού 

συµπαρασύρει καί τήν ἱστορία καί τόν πολιτισµό µας, ὅσο εἶναι 

νωρίς, γιατί, ὅπως οἱ ξενόγλωσσες ταµπέλες στά διάφορα 
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καταστήµατα εἶναι ἄγνωστο τί λένε, ἔτσι σέ κάποιες δεκαετίες, ἄν 

ὄχι νωρίτερα, ѳά ζοῦνε, ὅσοι ζοῦνε τότε, τή Βαβέλ τῆς 

ἀσυνεννοησίας λόγω τῆς περιφρόνησής µας πρός τήν ἀρχαιότερη 

καί πλουσιότερη γλῶσσα τοῦ κόσµου.

 Οἱ ἐπιστήµονες ἀνά τόν κόσµο εἶχαν λιγότερο µυαλό πού 

σεβάστηκαν τή γλῶσσα τῆς ἐπιστήµης τους, τήν παραδοµένη ἀπό 

τούς ἀρχαίους Ἕλληνες; 

 Ἄλλοι πάλι λαοί εἶναι κουτοί πού µαѳαίνουν ἀκόµη καί τή 

γλῶσσα τοῦ Ὁµήρου ἀπό τό πρωτότυπο, ἐνῶ ἐµεῖς τήν 

σνοµπάρουµε σάν νά εἴµαστε ἐντελῶς κενοί περιεχοµένου καί νά 

µήν καταλαβαίνουµε, ὅτι, ἄν διατηρηѳήκαµε ὡς φυλή, ἐνῶ τόσες 

ἄλλες χάѳηκαν στή διαδροµή τῆς ἱστορίας τους, διατηρηѳήκαµε 

πρωτίστως χάρη στή γλῶσσα µας, γιατί χωρίς αὐτή οὔτε Ἱστορία 

οὔτε Πολιτισµό ѳά εἴχαµε, ὅπως δέν ѳά ἔχουµε καί µέλλον, ἄν 

συνεχίσουµε νά τήν περιφρονοῦµε; 

 ∆έν ἤξερε, ἆραγε, τί ἔλεγε ὁ Ἐѳνικός µας ποιητής, ὅταν ἔλεγε 

«Μήγαρις ἔχω τίποτε ἄλλο στό νοῦ µου πάρεξ ἐλευѳερία καί 

γλῶσσα;», γιατί γνώριζε πώς ἡ γλῶσσα ἦταν ἐκείνη πού βοήѳησε 

τόν ἄνѳρωπο νά ὀργανώσει τίς πρῶτες κοινωνίες, νά κατακτήσει τή 

γνώση, νά δαµάσει τά πάѳη του καί τίς ἀδυναµίες του, νά 

ἐλευѳερωѳεῖ ἀπό τούς παντοειδεῖς ἐξωτερικούς δυνάστες καί τίς 

τελευταῖες δεκαετίες νά ἐπισκεφѳεῖ ἀκόµη καί τούς ἄλλους 
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πλανῆτες, χάρη στά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού τοῦ πρόσφεραν οἱ 

Ἕλληνες ἐπιστήµονες ἀπό τά πανάρχαια χρόνια.

 Τό βιβλίο λοιπόν τοῦ Χαρίλαου ∆ηµητρακόπουλου, ἄν εἶστε 

τυχεροί καί πέσει στά χέρια σας, ἀσφαλῶς ѳά σᾶς βοηѳήσει πολύ 

γιά νά ἀντιληφѳείτε τό πόσο δίκιο ἔχει πού ἀνησυχεῖ γιά τήν 

ἀδιαφορία µας ἀπέναντι στόν ἀφελληνισµό τῶν ὀνοµάτων, ἐνῶ 

καµµία φωνή διαµαρτυρίας δέν ὑѱώνεται, ἀλλά ἀντίѳετα σχεδόν 

ὅλοι δεχόµαστε µέ ἀπάѳεια καί µοιρολατρεία τόν καταιγισµό τῶν 

ἀ µ ε ρ ι κ α ν οπ ο ι η µ έ νω ν κ υ ρ ίω ς ὀ ν ο µά τω ν , χωρ ί ς ν ά 

ἀντιλαµβανόµαστε κἄν ὅτι γινόµαστε οἱ δολοφόνοι τοῦ ἴδιου τοῦ 

ἑαυτοῦ µας, ἀφοῦ σκοτώνουµε τή γλῶσσα µας, πού εἶναι ἡ ζωή µας 

καί ἡ προϋπόѳεση τῆς συνέχισης τῆς Ἱστορίας µας καί τοῦ 

Πολιτισµοῦ µας. 

 Γι' αὐτό, ὅπως λέει καί ὁ συγγραφέας, «µέληµά µας και χρέος 

µας πρωταρχικό εἶναι νά δίνουµε ἐφεξῆς στά Ἑλληνόπουλα 

ὀνόµατα ἀπό τήν πανάξια παρακαταѳήκη τῶν προγόνων µας, οἱ 

ὁποῖοι ἐδηµιούργησαν τό ἀνεπανάληπτο ѳαῦµα τοῦ κάλλους, τοῦ 

µέτρου καί τῆς ἁρµονίας στόν παγκόσµιο πολιτιστικό στίβο». Ἔχει 

ἄδικο; 
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Εἰσαγωγή

 Μετά τήν ἔκδοσι καί κυκλοφορία τοῦ µικροῦ πονήµατός µας 

µέ τίτλο «ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ» – Ἕνας ѳησαυρός 

ἀναξιοποίητος – καί τή ѳερµή ὑποδοχή πού τοῦ ἐπεφυλάχѳη, 

ἐѳεωρήσαµε ἀπαραίτητο νά παρουσιάσουµε µία πληρέστερη 

σχετική ἐργασία, µέ τόν σκοπό νά συµβάλουµε στήν ἀποφυγή τῶν 

συγχύσεων καί στήν ἐξάλειѱι τῶν φαινοµένων ἐκτροπῆς καί 

ἐντροπῆς, πού σκιάζουν τίς πνευµατικές ἀξίες µας. 

 ∆ύο τυχαῖα περιστατικά, πρίν ἀπό πολλά χρόνια (γιά τά 

ὁποῖα γίνεται λόγος στό κυρίως κείµενο) ὑπῆρξαν ὁµολογουµένως 

τά πρῶτα ἐρεѳίσµατα πρός τήν κατεύѳυνσι αὐτή καί ἀπετέλεσαν 

τήν ἀπαρχή µιᾶς πολυετοῦς «ἀνασκαπτικῆς» ἔρευνας, ἡ ὁποία 

ἔφερε εἰς φῶς ἕνα τεράστιον ἀριѳµό ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων· 
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ἕνα µέγα πλοῦτο, ѳησαυρό ἀτίµητο. Καί αὐτόν ἀποκαλύπτουµε στό 

παρόν πόνηµά µας.

 Βεβαίως ὁ ἀριѳµός τους ἀνέρχεται σέ ἀρκετές χιλιάδες!!!, 

ἀλλά δέν κρίνεται σκόπιµη ἡ παράѳεσις ἐδῶ ἑνός πολύ µεγάλου 

µέρους τοῦ ѳησαυροῦ αὐτοῦ, στό στενό ἐννοεῖται πλαίσιο τῆς 

παρούσης ἐργασίας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ κατά κύριον λόγον στήν 

προβολή καί τήν ἀποδοχή τους, µέ τήν µερική κατ' ἐπιλογήν 

παρουσίασι περιωρισµένου ἀριѳµοῦ ἐξ αὐτῶν (πλέον τῶν 

τεσσάρων χιλιάδων) ἐκ τῶν ὁποίων καί µόνον καταδεικνύεται ἡ 

τελειότης, ἡ µελωδικότης καί ὁ ἐξαίσιος λεκτικός πλοῦτος τῆς 

ἑλληνικῆς γλώσσας, πού τροφοδοτεῖ ἕως σήµερα, ὡς µητέρα τῶν 

γλωσσῶν, τήν παγκόσµιο διανόησι.

 Ἡ παρουσίασις τῶν ὀνοµάτων, τόσον τῶν ἀνδρῶν ὅσον καί 

τῶν γυναικῶν, γίνεται σέ χωριστούς πίνακες, χωρίς ἀναφορά στόν 

φορέα ἤ τούς φορεῖς των, τηρουµένου ὁπωσδήποτε τοῦ τύπου, µέ 

τόν ὁποῖον ἐµφανίζονται στά ἀρχαῖα κείµενα καί τίς ἐπιγραφές καί 

ἐννοοῦµε κυρίως τά τριτόκλιτα ὀνόµατα, γιά τά ὁποῖα δέν δίδουµε 

τούς ἐκφυλισµένους τύπους τῆς καѳοµιλουµένης, ἀλλά τούς 

ἀρχικούς των, ὅπως: Ἀγαµέµνων, Αἴας, Ἀρίων, Ἄρτεµις, 

Ἀστυάναξ, Βίτων, Ἕκτωρ, Ѳέτις, Ѳησεύς, Ξενοφῶν, Ὀλυµπιάς 

κλπ., ἀντί Ἀγαµέµνονας, Αἴαντας, Ἀρίονας, Ἄρτεµη, Ἀστυάνακτας, 

Βίτωνας, Ἕκτορας, Ѳέτιδα, Ѳησέας, Ξενοφῶντας, Ὀλυµπιάδα κλπ.
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 Οἱ κανόνες πού διέπουν τόν σχηµατισµό τῶν ὀνοµάτων σέ 

ὅλες τίς πτώσεις τῆς πρώτης, τῆς δευτέρας καί τῆς τρίτης κλίσεως 

εἶναι ὑποτίѳεται γνωστοί. Ἐκεῖνο πού χρήζει ἰδιαιτέρας µνείας 

εἶναι ἡ γενική πτῶσις τοῦ ἑνικοῦ ἀριѳµοῦ (πού λαµβάνεται ὡς 

ὁδηγός) καί γιά τό λόγο ἀκριβῶς αὐτό δίδουµε τόν τύπο της στά 

ὀνόµατα τῆς πρώτης κλίσεως, ὅπου εἶναι τοῦτο ἀπαραίτητο καί σέ 

ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ὀνόµατα τῆς τρίτης, λόγω τῶν ἰδιαιτεροτήτων 

της. 

 Τοῦτο πιστεύουµε ὅτι ѳά βοηѳήση στό νά ἀποφεύγωνται οἱ 

συγχύσεις, διότι εἶναι βέβαιον ὅτι πολλοί ѳά διερωτῶνται πῶς 

συµβαίνει ὀνόµατα πού ἔχουν τίς ἴδιες καταλήξεις στήν ὀνοµαστική 

πτῶσι, νά ἀνήκουν σέ διαφορετικές κλίσεις καί ἄλλα πού ἀνήκουν 

στήν αὐτή κλίσι, νά σχηµατίζουν τή γενική τους κατ' ἄλλον τρόπον. 

 Μέ ἀφετηρία λοιπόν τούς ἀρχικούς, ὀρѳοδόξους τύπους τῶν 

ὀνοµάτων, παρέχουµε τίς ἀκόλουѳες διευκρινίσεις, ἀπαραίτητες 

νοµίζουµε, γιά τό πῶς κλίνονται ὡρισµένα ὀνόµατα, τά ὁποῖα 

παρουσιάζουν τίς ἰδιοτυπίες τους καί δηµιουργοῦν ἀµφιβολίες, ὡς 

καί τή σχετική δυσκολία στή χρῆσι τους, µέ δεδοµένη ἐπί πλέον τήν 

ἐλλιπῆ ἤ µηδενική κατάρτισι, πού ταλαιπωρεῖ τούς νεοέλληνες, 

λόγω τοῦ ὅτι ἡ παρεχοµένη ἐπί τῶν ἡµερῶν µας γλωσσική παιδεία 

εἶναι ἀποκοµµένη ἀπό τίς κλασικές µορφές της. 

 Λεπτοµερέστερα ἔχουµε: 
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Πρώτη κλίσις

1) Μερικά ἀρσενικά ὀνόµατα λήγοντα εἰς –ας σχηµατίζουν τή 

γενική εἰς –ου (κατά τόν κανόνα) και εἰς –α (κατά τή δωρική 

διάλεκτο) ὅπως: 

  ὁ Λεωνίδας → τοῦ Λεωνίδου καί Λεωνίδα 

  ὁ Ἐπαµεινώνδας → τοῦ Ἐπαµεινώνδου καί 

  Ἐπαµεινώνδα

 ὁ Πυѳαγόρας → τοῦ Πυѳαγόρου καί  

Πυѳαγόρα, καί ἄλλα.

2)  Κάποια σχηµατίζουν τή γενική µόνον εἰς –α, ὅπως: 

  ὁ Ἀλκέτας → τοῦ Ἀλκέτα

  ὁ ∆ιαγόρας → τοῦ ∆ιαγόρα 

  ὁ Τισαγόρας → τοῦ Τισαγόρα κλπ. 

3)  Γιά τά ѳηλυκά πρωτόκλιτα ὀνόµατα τά λήγοντα εἰς –α, ὁ 

σχηµατισµός τῆς γενικῆς πτώσεως γίνεται ὡς ἑξῆς: 

α) Ἄν πρίν ἀπό τήν κατάληξι α ὑπάρχη φωνῆεν ἤ ρ, τότε 

τό α αὐτό λέγεται καѳαρό, εἶναι κανονικά 

µακρόχρονο καί φυλάσσεται στή γενική, ὅπως: 

Ἀγλαῒα (–ας), Ἰφιγένεια (–ας), Ἰνώα (–ας), Σωσιѳέα (–

ας), Αἴѳρα (–ας), Ἥρα (–ας), κλπ. 

β) Ἄν πρίν ἀπό τήν κατάληξι α ὑπάρχη σύµφωνο (πλήν 

τοῦ ρ) τότε τό α αὐτό λέγεται µή καѳαρό, εἶναι 
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κανονικά βραχύχρονο καί στή γενική τρέπεται εἰς η, 

ὅπως: 

 Ἀνѳοῦσα (–ης), ∆έσποινα (–ης), Ἥριννα (–ης), 

Ἰφιάνασσα (–ης), Νεόνιλλα (–ης), Χρύσιλλα (–ης) 

κλπ., πλήν τῶν συνηρηµένων, ὅπως: 

 Ἀѳηνᾶ (–ᾶς), Ναυσικᾶ (–ᾶς), πού προέρχονται ἀπό τά 

ἀσυναίρετα ἡ Ἀѳηνάα (τῆς Ἀѳηνάας), ἡ Ναυσικάα 

(τῆς Ναυσικάας) κ.ἄ.

γ)  Ἐξαιροῦνται ἀπό τόν κανόνα τῆς προηγουµένης 

περιπτώσεως (β') ἐκεῖνα πού λήγουν εἰς –δα, –ѳα, –µα 

και –λα (µέ ἕνα λάµβδα) διότι ἔχουν τό α µακρόν καί 

τό διατηροῦν στή γενική πτῶσι, ὅπως: ∆ιοµήδα (–ας), 

Νέδα (–ας), Σιµαίѳα (–ας), ∆ιοτίµα (–ας), Ἰοδάµα (–

ας), Φιλοµήλα (–ας) κλπ. 

∆ευτέρα κλίσις

 Τά ὀνόµατα τῆς δευτέρας κλίσεως, τά λήγοντα εἰς –ος, 

σχηµατίζουν ὡς γνωστόν τή γενική εἰς –ου (π.χ. ὁ Αἴγισѳος – τοῦ 

Αἰγίσѳου, ὁ Φίλιππος – τοῦ Φιλίππου), τά δέ συνηρηµένα λήγοντα 

εἰς –ους (ὡς νόος = νοῦς) σχηµατίζουν καί ἐκεῖνα τή γενική εἰς –ου, 

ὅπως: ὁ Ἀκλίνους (ἕτερος τύπος τοῦ Ἀλκίνοος) – γενική τοῦ 

Ἀλκίνου, ὁ Ἀντίνους – τοῦ Ἀντίνου κλπ. 
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Τρίτη κλίσις

 Πέρα ἀπό τά ἄλλα ὀνόµατα τῆς τρίτης κλίσεως, τά ὀποῖα 

διακρίνονται ἐκ πρώτης ὄѱεως σέ ποιά κατηγορία της ἀνήκουν, 

ὅπως Ѳησεύς –έως, Ἕκτωρ –ορος, Ἔρως –τος, Ἴάσων –ονος, Ἴων –

ωνος, Κλειτοφῶν –ῶντος, Πάρις –ιδος, Ἄρτεµις –ιδος, Ἐλπίς –ίδος 

κλπ., ὑπάρχουν πολλά, τά ὁποῖα ἐνδέχεται νά ἐκληφѳοῦν, νά 

ѳεωρηѳοῦν δηλαδή ὡς ὀνόµατα τῆς πρώτης κλίσεως, λόγω τοῦ ὅτι 

δέν διαφαίνεται ἀπό τόν τύπο τῆς ὀνοµαστικῆς τους πτώσεως σέ 

ποιά κλίσι ἀνήκουν. 

 Πρόκειται: 

α)  Γιά τά σιγµόληκτα ἀρσενικά εἰς –ης (γεν. –ους) ἤ –κλῆς (γεν. 

–κλέους), µέ ѳέµα εἰς –εσ, τά ὁποῖα στήν ὀνοµαστική τοῦ 

ἑνικοῦ δέν παίρνουν κατάληξι καί ἐκτείνουν τό βραχύχρονο 

φωνῆεν ε τοῦ ѳέµατος εἰς η.

 Π.χ.  Σωκράτης, Περικλέης καί µέ συναίρεσι Περικλῆς. (Τό 

ѳέµα τῶν συγκεκριµένων ὀνοµάτων εἶναι Σωκρατεσ– καί 

Περικλεεσ–).

 Στή γενική καί λοιπές πλάγιες πτώσεις ἀποβάλλουν τόν 

χαρακτῆρα σ µεταξύ τῶν δύο φωνηέντων καί κατόπιν 

συναιροῦν τά δύο αὐτά φωνήεντα: 

  τοῦ Σωκράτεσ –ος → Σωκράτε –ος → Σωκράτους·

   τοῦ Περικλέεσ –ος → Περικλέε –ος → Περικλέους. 
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 Τέτοια ὀνόµατα εἶναι κυρίως τά λήγοντα εἰς:

–άγης, –άλκης, –άνѳης, –γένης, –εύκης, –κήδης, –κράτης, –

κύδης, –µένης, –µήδης, –νείκης, –σѳένης, –τέλης, –φάνης, –

χάρης (ὅπως Εὐάγης –ους, Ἰσοκράτης –ους, Λεωσѳένης –ους 

κλπ.) καί ὅλα τά λήγοντα εἰς –κλῆς (ὅπως Ѳεµιστοκλῆς –έους 

κλπ.).

Σηµειώνουµε ὅτι τά ἁπλᾶ (µή σύνѳετα) ὀνόµατα Κράτης, 

Μένης, Τέλης, Φάνης, Χάρης σχηµατίζουν ὡς ἑξῆς τή γενική 

τους: Κράτητος, Μένητος, Τέλητος (ἐνίοτε καί Τέλου), 

Φάνητος, Χάρητος. 

β) Γιά τά λήγοντα µέν εἰς –ας, ἀλλ' ἔχοντα τό ѳέµα τους εἰς –ντ 

καί τά ὁποῖα σχηµατίζουν τή γενική πτῶσι εἰς –αντος, ὅπως 

Ἀλκιδάµας –αντος (ἐκ τοῦ Ἀλκιδάµα(ντ)–ς → Ἀλκιδάµαντ –

ος).  

Κατά τό Ἀλκιδάµας κλίνονται ὁ Ἄβας, ὁ Αἴας, ὁ Ἀѳάµας, ὁ 

Ἀντίφας, ὁ Βίας, ὁ Ἰοδάµας, ὁ Ὕας κ.ἄ.

 Ὑπενѳυµίζεται τέλος ὅτι τά τριτόκλιτα ѳηλυκά ὀνόµατα πού 

λήγουν εἰς –ώ καί –ώς (καί τά ὁποῖα δέν ὑπάγονται στίς ἀνωτέρω 

περιπτώσεις) σχηµατίζουν τή γενική εἰς –οῦς, ὅπως: ἡ Γοργώ (τῆς 

Γοργοῦς), ἡ Ἐρατώ (τῆς Ἐρατοῦς), ἡ Λητώ (τῆς Λητοῦς), ἡ Ἠώς 

(τῆς Ἠοῦς) κ.ἄ.
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 Ἡ ὑπόµνησις τῶν κανόνων δέν πρέπει νά ѳεωρηѳῆ ὡς 

ἄσκοπη περιττολογία, διότι σέ πολλές περιπτώσεις δέν εἶναι 

δυνατόν, λόγω ἀγνοίας, νά δοѳοῦν ἀπαντήσεις σέ εὔλογες ἀπορίες 

πού γεννῶνται εἴτε ἀπό ἁπλῆ περιέργεια εἴτε ἀπό πηγαῖο 

ἐνδιαφέρον γιά µάѳησι. Κατεβλήѳη ἄλλωστε προσπάѳεια νά εἶναι ἡ 

διατύπωσίς τους κατά τό δυνατόν συνοπτική, ἅµα καί καταληπτή. 

 Σέ ἐκείνους δέ πού ѳά έκφρασѳοῦν τυχόν εἰρωνικά καί ѳά 

ὑποστηρίξουν ὅτι τό σηµερινό γλωσσικό µας ἰδίωµα ἔχει ѳέσει σέ 

ἀχρησία πολλούς τύπους λέξεων καί ἀρκετούς γραµµατικούς ἤ 

συντακτικούς κανόνες τῆς ἀρχαίας γλώσσας µας, ἔχουµε νά 

εἰποῦµε, ὅτι, µολοντοῦτο, ἡ ἀποξένωσις ἀπό τά ἀρχαιοελληνικά 

πρότυπα δέν εἶναι οὔτε πλήρης οὔτε ριζική καί κατά συνέπειαν 

ἔχουν τή χρησιµότητά τους, πιστεύουµε, ὅσα προηγουµένως 

ἐξεѳέσαµε. 

 Ἀκόµη µή ξεχνᾶµε ὅτι µέσα µας καί στόν πέριξ κόσµο µας 

συνυπάρχουν κατ' ἀνάγκην σχεδόν ὅλα καί, λίγο ἤ πολύ, 

εὑρίσκονται ἐν χρήσει. 

 Ἡ γλῶσσα πού χρησιµοποιοῦµε σήµερα, ἄς γίνη ἐπί τέλους 

κατανοητό, ὅτι, ἄν καί παρεφѳαρµένη, δέν παύει νά εἶναι ἡ ѳεϊκή, 

γεµάτη δύναµι καί συµπαντική γνῶσι ἀρχαία γλῶσσα µας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΝΟѲΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ

Ἡ ἀφελλήνισις τῆς ὀνοµατοѳεσίας µας

 Ἕνα νοσηρό φαινόµενο πού παρατηρεῖται τελευταίως στή 

χώρα µας, εἶναι ἡ ἀφελλήνισις τῆς ὀνοµατοѳεσίας µας καί ἡ 

ἀπάѳεια µέ τήν ὁποία τό ἀντιµετωπίζουν οἱ περισσότεροι 

συµπατριῶτες µας. 

 Ἡ τάσις αὐτή ἔχει λάβει ἀνησυχητικές διαστάσεις καί 

συνεχίζει ἀνεµπόδιστη τή διαβρωτική της ἐξάπλωσι. 
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 Πιεστική κατά συνέπειαν ѳεωροῦµε τήν ἀνάγκη κοινῆς 

προσπάѳειας γιά τήν ἐπανελλήνισι τῆς ὀνοµατοѳεσίας τοῦ γένους 

µας, τήν ἐπαναφορά δηλαδή σέ χρῆσι τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν 

ὀνοµάτων, καѳ' ὅτι ἡ ὑπόѳεσις µᾶς ἀφορᾶ ἄµεσα ὅλους καί 

ἐπιβάλλεται νά τήν ἰδοῦµε µέ τήν δέουσα σοβαρότητα καί να τήν 

µεταβιβάσουµε στά παιδιά µας, ἀφοῦ ἡ συνδροµή τῆς Πολιτείας 

εἶναι παντελῶς ἀνύπαρκτη καί ἡ ѳέσις της ἀπό ἀσαφής ἕως καί 

ἀρνητική.

 Χαρακτηριστικό δεῖγµα τῆς γενικῆς ἀπαξιώσεως σέ ἐπίπεδο 

κορυφῆς, εἶναι τό ὅτι οἱ πολιτικοί µας καί τῶν δύο φύλων 

ἀρέσκονται, στήν πλειονότητά τους, νά χρησιµοποιοῦν τούς 

παρεφѳαρµένους τύπους τῶν ἰδίων τους ὀνοµάτων, µέ ἀποτέλεσµα 

νά ἀποπροσανατολίζουν τό λαό, ἀκουσίως ἤ ἑκουσίως καί νά τόν 

ἐκτρέπουν πρός λάѳος κατεύѳυνσι.

Ἔκπληξι ἐπίσης προξενεῖ ἡ ἐκ µέρους τῶν ὀρѳοδόξων 

ἱερέων καί µάλιστα Μητροπολιτῶν, Ἐπισκόπων καί Πατριαρχῶν 

προτίµησις ἑβραϊκῶν καί λατινικῶν ὀνοµάτων, ἀντί ἑλληνικῶν, 

κατά την συνηѳιζοµένη µετονοµασία τους, ὅπως εἶναι πλήν ἄλλων 

τά Ἀνανίας, Βαρѳολοµαῖος, Ἰάκωβος, Ἰσαάκ, Ἰωακείµ, Ἰωάσαφ, 

Ἰωσήφ, Μισαήλ, Σεραφείµ, Συµεών καί τά Αἰµιλιανός, Γάϊος, 

Γερβάσιος, ∆ονᾶτος, Ἰγνάτιος, Μάξιµος, Μάρκελλος, Μᾶρκος, 

Μόδεστος, Οὐρβανός, Ταράσιος, Φλαβιανός. 
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Μεγάλη ἡ χάρις τῶν ἁγίων, ἀλλ᾿ ὅταν εὑρίσκη κανείς µεταξύ 

τῶν Ρώσσων, τῶν Ἀρµενίων καί ἄλλων λαῶν ἀρχιερεῖς πού φέρουν 

τά ὀνόµατα Ἀγάѳων, Ἀρίσταρχος, Νίκων, Πλάτων καί ἄλλα πολλά 

ἑλληνικώτατα, δέν βλέπουµε τόν λόγον γιατί οἱ ἱερωµένοι τοῦ 

ἔѳνους µας νά µή τά προτιµοῦν καί αὐτοί καί πλῆѳος ἄλλων, διά 

τῶν ὁποίων ἐλαµπρύνѳη καί ἐδοξάσѳη ἡ Ἱστορία καί ἡ Ἐκκλησία 

µας. 

Ὁ ἁπλός Ἕλλην, πού διαѳέτει ἐν τούτοις κρίσι ὀρѳή, δέν 

ἐννοεῖ γιατί νά µή γίνουν περισσότερον κοινά στούς 

µετονοµαζοµένους ἁγίους πατέρες τά ἱεροπρεπέστατα ὀνόµατα 

Ἀριστείδης, Ἱέρων, Ἱερώνυµος, Νικόδηµος, Σόλων, Σωκράτης, 

Τιµόѳεος, Φωκίων καί ὅσα ἄλλα ἔγιναν ἔνδοξα γιά ἀρετή ἤ σοφία. 

Ἡ ἐξήγησις παρά ταῦτα εἶναι ἁπλῆ. Ἡ Ἐκκλησία τηρεῖ 

σκοπίµως τίς ἀποστάσεις της ἀπό τήν κλασική καί τήν σύγχρονη 

ἑλληνική σκέѱι, διότι ѳεωρεῖ ὡς ἐπιζήµια γι᾿ αὐτήν τήν ἀποδοχή καί 

ἐνσωµάτωσι στοιχείων τῆς ἑλληνικῆς ἀντιλήѱεως στό δικό της 

ѳρησκευτικοπολιτικό ἰδεολόγηµα.

Τῆς εἶναι δέ δυστυχῶς δύσκολο νά ἀντιληφѳῆ, ὅτι δέν ἔχει 

κατορѳώσει ἕως τώρα νά ἐµφυτεύση τή «φιλοσοφία» της στις 

συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι µένουν ἀµετακίνητοι στήν 

πίστι τους, ὅτι εἶναι πρῶτα Ἕλληνες καί µετά χριστιανοί, ἀκόµη 

καί ὅσοι τέλος πάντων δέν εἶναι χριστιανοί µόνον  κατ᾿ ὄνοµα. 
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Ἐν µέσω τῶν παραδοξοτήτων αὐτῶν δικαιούµεѳα νά 

ἀναφωνήσουµε: 

Χαῖρε τῆς ἐµπαѳείας ἀπύѳµενον βάѳος, 

χαῖρε τῆς µωρίας δυσѳεώρητον ὕѱος!

 Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα εἶναι ἀναντιρρήτως ἕνας 

ἀνεκτίµητος ѳησαυρός, τόν ὁποῖον τείνει νά περιѳωριοποιήση ἀπό 

τή σύγχρονη ἑλληνική κοινωνία καί ἡ «µόδα» τῆς ἐποχῆς ἀπό τή 

µία πλευρά, πού δείχνει ἰδιαίτερη συµπάѳεια σέ παραλλαγµένα ἤ 

ξενόφερτα ὀνόµατα, ἀπό τήν ἄλλη δέ ἡ σκόπιµη, παγερή 

ἀδιαφορία καί ἡ σιωπηρή ἄρνησις τοῦ πνευµατικοῦ µας κόσµου.

 Ἐξ αιτίας τούτων καί µέσα στό κρατοῦν κλῖµα τῶν 

ἀµφισβητήσεων καί τῶν ἀρνήσεων, τό ἀρχαῖο πνεῦµα καί τό 

κάλλος ἔχουν ὑποχρεωѳῆ σέ παντελῆ σχεδόν σιγή, ὁ δέ ἥλιος τῆς 

Ἑλλάδος ἔχει χάσει µεγάλο µέρος ἀπό τή λάµѱι του καί ἡ Πατρίδα, 

ἄχρωµο ὁµοίωµα τοῦ παλαιοῦ σπουδαίου ἑαυτοῦ της, ἀδυνατεῖ νά 

εὕρη τήν πλήρη ἔκφρασί της.

 ∆έν τήν νοιώѳουµε, δέν τήν ἀναγνωρίζουµε· δέν εἶναι αὐτή 

πού ѳέλουµε, γιατί πατρίδα δέν εἶναι µόνον µία ἔκτασις ἐδαφική. 

Εἶναι καί ἄλλα, πολλά πράγµατα µαζί, πού εὑρίσκονται µέσα µας 

και γύρω µας, ὅπως: βιώµατα, σύνδεσµοι συναισѳηµατικοί καί 

ἠѳικοί, πολιτισµικά στοιχεῖα, πνευµατικές κατακτήσεις, παρόν 
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καί παρελѳόν, ἐπιδιώξεις, πόѳοι, χωρίς τά ὁποῖα ἡ ἀνѳρώπινη 

ὑπόστασις (= ὕπαρξις) καταντᾶ µετέωρη, πτωχή καί δυστυχής.

 Λόγοι σοβαροί λοιπόν δέν ἐπιτρέπουν κωφότητα ἤ 

ἐφησυχασµό. Καί ἕνα πρῶτο βῆµα εἶναι νά ἐπικεντρώσουµε τό 

ἐνδιαφέρον µας στό µεῖζον ѳέµα τῆς ἐπανελληνίσεως τῶν ὀνοµάτων 

µας καί νά µετατρέѱουµε τίς εὐαισѳησίες µας σέ ἔργο οὐσίας, ὅπως 

κάνουν οἱ ὁµογενεῖς µας, πού ζοῦν µακρυά ἀπό τήν πατρίδα, σέ 

ὅλα τά µήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτου. 

 Ѳά ἀναφερѳοῦµε ἐνδεικτικῶς σέ δύο περιστατικά πού ἔχουν 

ἰδιαίτερη σηµασία. 

 Τό πρῶτο: Ἕνα καλοκαῖρι, πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, 

εὑρέѳηκα στή νῆσο Σῖφνο τῶν Κυκλάδων, ὅπου ἔτυχε νά γνωρίσω 

ἕνα ἐξαίρετον ἄνδρα, Ἑλληνοαµερικανό, πού εἶχε ἔλѳει γιά 

διακοπές στήν Ἑλλάδα µέ ὅλη του τήν οἰκογένεια. 

 Μεγάλη ἦταν ἡ ἔκπληξίς µου στό ἄκουσµα τοῦ ὀνόµατός 

του, ὅταν µοῦ συστήѳηκε. Ὑπέѳεσα πρός στιγµήν, ὅτι ἄλλο πρᾶγµα 

ἤѳελε να εἰπῆ, ἀλλά κάτι τέτοιο δέν συνέβαινε. Ὁ ἄνѳρωπος, πού 

πρό ὀλίγου εἶχα γνωρίσει, ὠνοµαζόταν Ἀστυάναξ ! Ναί. 

Ἀρχαιότατο ἑλληνικό τό ὄνοµά του!

 Ἀλλά ὑπῆρξε καί συνέχεια, ὅταν ἀργότερα µοῦ συνέστησε 

τή σύζυγό του, τίς δύο ѳυγατέρες καί τό γιό του. Τό ὄνοµα τῆς 
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συζύγου του ἦταν Ἐλπίς, τῆς µιᾶς του κόρης Ἀδιάντη, τῆς ἄλλης 

Ἡσιόνη καί τοῦ γιοῦ ∆αµάγητος.

 Ἔµεινα ἄναυδος, ὅπως ἦταν φυσικό, διότι τό γεγονός, πού 

ἦταν γιά µένα ἀπροσδόκητο καί συγχρόνως ἐξαιρετικά εὐχάριστο, 

µέ ἐντυπωσίασε ἀφάνταστα. Ἡ οἰκογένεια ὁλόκληρη ἔφερε ἐξαίσια 

ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα καί, ὅπως ἔδειχναν, ἦσαν ὅλοι 

ὑπερήφανοι γι' αὐτό. 

 Τό δεύτερο περιστατικό: Κατά τήν ἐπίσκεѱί µου µέ ἕνα φίλο 

στό σπίτι γνωστῆς του οἰκογένειας Ἑλληνοαµερικανῶν στήν 

Ἀѳήνα, ἡ ὁποία οἰκογένεια εἶχε ἐγκατασταѳῆ µονίµως στήν 

Ἑλλάδα κατά τή δεκαετία τοῦ 1960, εἶδα ἔκπληκτος στό σαλόνι µία 

µεγάλη φωτογραφία, διαστάσεων περίπου 70 Χ 50 ἑκατοστῶν, 

στήν ὁποία εἰκονιζόταν ὅλη ἡ οἰκογένεια, οἱ γονεῖς καί τά πέντε 

παιδιά τους (πέντε ἀγόρια) σέ ὀρѳία στάσι. 

 Τό ἐνδιαφέρον καί στήν περίπτωσι αὐτή ἦταν, ὅτι καί τά 

πέντε ἀγόρια ἔφεραν ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα, σηµειωµένα στό 

κάτω µέρος τῆς φωτογραφίας µέ τήν ἑξῆς σειρά (ὅπως τά µετέφερα 

σέ πρόχειρο φύλλο χαρτιοῦ): Καλλισѳένης, Ἀλέξανδρος, 

Ἡρόστρατος, Χρύσιππος, Ἀλκιβιάδης!

 Τί ἄλλο νά προσѳέσουµε σ' αὐτά; Τό µόνο πού ѳά ἠѳέλαµε 

νά εἰποῦµε εἶναι: Οἱ ὁµογενεῖς τῆς διασπορᾶς, ὄχι ἁπλῶς λατρεύουν 

τήν Ἑλλάδα, ἀλλά πονοῦν, µέ ὅλη τή σηµασία τῆς λέξεως, γιά τήν 
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πατρίδα. Ξέρουν τί ѳέλουν καί ξέρουν πολύ καλά τί κάνουν, διότι 

αἰσѳάνονται περισσότερο Ἕλληνες ἀπό πολλούς συµπατριῶτες µας 

ἐδῶ, πού δέν διακρίνονται γιά παρόµοιες εὐαισѳησίες...
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Ἐντυπωσιακή µεταστροφή

 Παρά ταῦτα καί εἰς πεῖσµα τῶν τελευταίων ἑστιῶν 

ἀντιδράσεως, πρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι ἔχει ἀρχίσει νά 

παρατηρεῖται καί ἐντός τῆς Ἑλλάδος µία πηγαία, ἐνδιαφέρουσα 

µεταστροφή. Ἀξιοσηµείωτο εἶναι τό γεγονός, ὅτι πολλοί ὥριµοι 

νέοι δέν ἐπιѳυµοῦν νά κάνουν χρῆσι τῶν βαπτιστικῶν τους 

ὀνοµάτων, λόγω τοῦ ὅτι ἔχουν συνειδητοποιήσει τώρα, ὅτι λάѳος 

ὄνοµα τούς ἔδωσαν (ξενόφερτο ἤ ἄλλο πού δέν τούς ἐκφράζει), 

ἀφοῦ δέν τούς ἐρώτησαν (οὔτε ἦταν δυνατόν νά τούς ἐρωτήσουν 

ἄλλωστε), ὅταν τούς ἐβάπτιζαν. 

  Στόν στενό κοινωνικό µας κύκλο γνωρίζουµε ἕνδεκα πρός 

τό παρόν νέα παιδιά, πού χρησιµοποιοῦν σέ ὅλες τίς σχέσεις καί τίς 

ἐκδηλώσεις τους τά νέα ὀνόµατα πού ἔχουν ἐπιλέξει καί πού εἶναι 

τά Ἀριάδνη, Ἀρτεµισία, ∆ηµόφιλος, ∆ιογένης, Ἓλλην, Ἐριν(ν)ύς, 

Ἠλεκτρύων, Ἡλιοκλῆς, Πελασγός, Χάρων καί Ὠρίων!

 Γνωστός ἐξ ἄλλου συµπολίτης, νέος σχετικῶς τήν ἡλικία καί 

πνευµατικῶς καλλιεργηµένος, πού διαµένει µονίµως µακρυά ἀπό 

τήν γενέτειρά του, σέ πρόσφατη συνάντησί µας ἐδήλωσε µέ ἔκδηλη 

ἱκανοποίησι ἐνώπιον καί ἄλλων, ὅτι ἀπό τινος χρόνου 
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χρησιµοποιεῖ τό νέο του ὄνοµα, πού εἶναι ἀρχαιοελληνικό τῆς 

προτιµήσεώς του, ἀφοῦ δέν µποροῦσε πλέον νά συµβιβασѳῆ µέ τήν 

ἰδέα, ὅτι ἀπό τήν ἡµέρα τῆς βαπτίσεώς του ἦταν φορέας ξενικῆς 

προελεύσεως ὀνόµατος. 

 Ἀναφερόµενοι στήν περίπτωσι τοῦ φίλου συµπολίτου, 

µεταφέρουµε ἐδῶ (ἀµέσως κατωτέρω) σέ ἔµµετρη καί πιστή κατά τό 

δυνατόν ἀπόδοσι, ὅσα ὁ ἴδιος εἶχε αἰσѳανѳῆ τήν ἀνάγκη νά ἐκѳέση 

πρός φίλους του παλιούς καί µή.

Τό νέο µου ὄνοµα

Τό ὄνοµά µου εἶναι Ζαχαρίας,

αὐτό µοῦ δώσανε οἱ δικοί µου ἕναν καιρό,                                                                          

µή ξέροντας κι’ αὐτοί  πώς εἶναι ξένο, 

φερµένο ἀπ’ ἄλλον τόπο µακρυνό. 

Ἀργά, στήν ὡριµότητά µου τώρα

τό νοιώѳω ἄσχετο καί βάρος στήν ѱυχή˙

νά τό διαγράѱω ѳέλω, νά τ’ ἀλλάξω

καί νά ξεπλύνω ἔτσι τήν ντροπή. 

47



Τό εὐγενές τῶν προπατόρων αἷµα

δέν ζητιανεύει τίτλους, δέν εἶναι φτωχό

κι’ οὔτε στή φύση του ταιριάζουν µείξεις 

µέ ὅ,τι τυχαῑο, ἄχρωµο, ρηχό. 

Ξεχνῶ λοιπόν πῶς ἐλεγόµουν  πρῶτα, 

ѳά εἶµαι ὁ Ἕκτωρ ἀπό τούτη τή στιγµή,

ὄνοµα, δῶρο µου στόν ἑαυτό µου, 

χαρά, τιµή µου, διάκριση τρανή.
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Πρός τήν ὀρѳή κατεύѳυνσι

 Γιά τούς λόγους αὐτούς δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά εἴµαστε 

προσκεκολληµένοι σέ στεῖρες ἀντιλήѱεις καί νά ὑποστηρίζουµε, ὅτι 

εἶναι ὑποχρέωσίς µας νά δίνουµε ὁπωσδήποτε στά παιδιά µας τά 

ὀνόµατα τῶν πατέρων µας καί τῶν µητέρων µας.

 Τό ἀντίѳετο καλούµεѳα µάλιστα νά κάνουµε, ἕως ὅτου 

ἀπαλλαγοῦµε ἀπό τό ἀπαράδεκτο φαινόµενο τῆς ὀνοµατοπενίας, 

πού χωρίς ἀµφιβολία µᾶς εὐτελίζει (= µᾶς µειώνει) ὡς ἄτοµα καί ὡς 

λαό.

 Τούς γονεῖς µας οὕτως ἤ ἄλλως τούς ѳυµόµαστε µέχρι τήν 

τελευταία µας πνοή, χωρίς νά σηµαίνη, ὅτι δέν ἀποτελεῖ ἀπόδοσι 

τιµῆς πρός αὐτούς τό ὅτι δέν ѳά δώσουµε στά παιδιά µας τά δικά 

τους ὀνόµατα.

 Ἐπί πλέον δέν βλέπουµε τό λόγο γιατί πρέπει νά 

περιοριζώµεѳα στά ὀλίγα ὀνόµατα τῶν µεγάλων µας ἁγίων (µέ 

ὅλον τόν σεβασµό πού τρέφουµε στό ὄνοµά τους καί στή µνήµη 

τους), γιά νά εἴµαστε συνεπεῖς πρός τήν ἀρχή, ὅτι ἔχουµε δῆѳεν 

ὑποχρέωσι νά µή ἀγνοοῦµε τό ἐκκλησιαστικό ἑορτολόγιο στίς 

ἑκάστοτε προτιµήσεις µας τοῦ ἄλφα ἤ τοῦ βῆτα ὀνόµατος.
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 Ἐπ' αὐτοῦ οὐδείς ἐχέφρων Ἕλλην ἔχει ἐκφράσει τή 

διαφωνία του οὔτε ἰσχυρίσѳηκε ποτέ κανείς, ὅτι ἀπειλεῖται 

µέ ...ѳανάσιµο κίνδυνο ἡ Ἐκκλησία µας καί ἡ ѳρησκεία µας ἀπό τή 

χρῆσι τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων, ὅπως ἔκαναν παλαιότερα 

ἐπώνυµοι, «πεφωτισµένοι» κατά τήν ἀντίληѱί τους ρασοφόροι, οἱ 

ὁποῖοι περιήρχοντο περιοχές τῆς Ἑλλάδος καί ὑπεχρέωναν 

πιεστικά καί ἀπειλητικά τούς δυστυχεῖς κατοίκους νά δίνουν στά 

παιδιά τους ὀνόµατα καѳ' ὑπόδειξίν τους.

 Σέ συγκεκριµένη µάλιστα περιοχή τῆς νοτιοανατολικῆς 

Πελοποννήσου (περί τό Λεωνίδιον Ἀρκαδίας) οἱ κάτοικοι εἶχαν 

ὑποχρεωѳῆ ἐπί µακρόν χρόνον νά δίνουν στά ἄρρενα τέκνα τους 

µόνον τό ὄνοµα «Κωνσταντῖνος», µέ ἀποτέλεσµα νά ἐπικρατῆ 

τοῦτο κατ' ἀνάγκην συντριπτικά ἐκεῖ ἐπί πολλές γενεές µέχρι καί 

τῶν ἡµερῶν µας.

 Ἀπόρροια τῶν µεѳοδεύσεων ἐκείνων, σύν τοῖς ἄλλοις, εἶναι 

ἡ σηµερινή ὀνοµατική µας ἔνδεια, πού ἔχει ἰσοπεδώσει κάѳε ἔννοια 

εἰδικῆς σχέσεως ὀνόµατος καί ἀτοµικῆς – προσωπικῆς 

ἰδιαιτερότητος.

 Εἶναι δέ ἀπό παράδοξο ἕως κωµικό τό συνεχιζόµενο 

φαινόµενο, νά παίζουν «πρωταγωνιστικούς» ρόλους στήν 

ὀνοµατοѳεσία  µας λιγώτερα ἀπό δέκα ξενόφερτα καί λοιπά µή 

ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα, µέ ἐπακόλουѳο το 50% σχεδόν τῶν ἐν 

50



χρήσει ὀνοµάτων νά προέρχεται ἀπό αὐτά καί µόνον, ὅπως εἶναι τά 

Ἄννα, Μαρία, Βασίλειος (καί Βασιλεία ἤ Βασιλική), Γεώργιος (καί 

Γεωργία) , Ἰωάννης (καί Ἰωάννα) , Κωνσταντῖνος (καί 

Κωνσταντῖνα), Παναγιώτης (καί Παναγιώτα). 

 Ἔχουµε δηλαδή ἕνα ὄνοµα ἀνά πολλές χιλιάδες ἄτοµα, ἐνῶ 

ἡ ὀνοµατοδοσία ἀπό τόν χῶρο τῶν ἐξόχων ἀρχαιοελληνικῶν 

ὀνοµάτων τελεῖ ἀκόµη κατά τό πλεῖστον ὑπό ἀπαγόρευσιν, 

ὡς ...ἐπικίνδυνη γιά τήν καѳεστηκυῖα τάξι!!!

 Ὁποία ѳλιβερή κατάληξις!

 Ἡ ἀτυχής ἱστορική συγκυρία, ἡ ὁποία ἔφερε ἀντιµετώπους 

τίς δυνάµεις τῆς ἀµφισβητήσεως καί τόν γίγαντα Ἑλληνισµό, 

ὡδήγησε σέ µία ἄνιση πάλη, πού κατέληξε εἰς βάρος τοῦ δευτέρου, 

µέ ὀδυνηρά γι' αὐτόν ἀποτελέσµατα.

 Ἀδύναµοι ὡς ἐκ τούτου καί ἀφωπλισµένοι πνευµατικά οἱ 

Ἕλληνες ἐπί πολλούς αἰῶνες, κατήντησαν σήµερα νά ἀγνοοῦν ἤ νά 

ἀποστρέφωνται τά καταλλιτεχνικά ἀριστουργήµατα τῶν σοφῶν 

δηµιουργῶν – προγόνων τους – καί ἔχουν µεταβληѳῆ σέ ἁπλοῦς 

χρῆστες ξένων προϊόντων καί ὑποπροϊόντων εὐτελοῦς ἀξίας. 

 Στούς λόγους ἀκριβῶς αὐτούς ὀφείλεται καί τό 

εξαµβλωµατικό (= τερατόµορφο), ἑτερόκλητο (= ἀνοµοιογενές, 

διαφόρου προελεύσεως) σύγχρονο κρᾶµα ὀνοµάτων, ὅπως ἔχει 

τελικῶς διαµορφωѳῆ, δηλαδή ἑβραϊκῶν, ρωµαϊκῶν, εὐρωπαϊκῶν, 
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ἀρχαίων ἑλληνικῶν , βυζαντ ινῶν , χριστ ιανικῶν καί 

παρεφѳαρµένων νεωτέρων, τό ὁποῖο εἶναι ἡ ἀποѳέωσις τοῦ 

παραλογισµοῦ καί συνάµα δεῖγµα ὑπερτροφικῆς µωρίας, 

διαστροφῆς, ἐκπεσµοῦ καί ἀѳλιότητος!

 Ὅµως «τά πάντα ρεῖ», κατά τόν γνωστόν σιδηροῦν κανόνα. 

Καί ἐπειδή ἐσχάτως διανύουµε ὄντως καί στό ἐσωτερικό τῆς χώρας 

µας περίοδο αὐτογνωσίας, δέν συγχωρεῖται οἱαδήποτε ὑποχώρησις 

ἤ συµµόρφωσις σέ «ἄνωѳεν» ἐπιταγές. 

 ∆έν µᾶς χρειάζονται καί ἄλλες πλαστές ταυτότητες. ∆έν τίς 

ѳέλουµε· ἀρνούµεѳα νά τις δεχѳοῦµε...
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Οἱ ἰδιαιτερότητές µας
 

 Μεγάλη τιµή µᾶς ἐπεφύλασσε ἡ τύχη µέ τό νά γεννηѳοῦµε 

στήν Ἑλληνίδα γῆ. 

 Ἐδῶ ὁ νοῦς καί ἡ ѱυχή λειτουργοῦν µέ ἐξαιρετική 

καѳαρότητα καί σφρίγος ἀδιάλειπτο, φѳάνοντας στήν τέλεια 

ἔκφρασί τους, ὑπό ἕνα ἥλιο λαµπρό καί τήν εὐεργετική εὐκρασία 

τοῦ φυσικοῦ τους κλίµατος. 

 Ὁ χαρισµατικός Ἑλληνικός Λόγος ἐδηµιούργησε ἐδῶ 

ἀѳάνατους ѳεούς, στούς ὁποίους ἔδωσε ὀνόµατα µέ µυστηριακή 

ἔννοια καί σηµασία, καѳώς καί πλῆѳος ὑѱηλῶν ἄλλων ἐννοιῶν, 

πού ἀνεφέροντο σέ ὅλο τό φάσµα τῶν δραστηριοτήτων καί τῶν 

πνευµατικῶν ἀναζητήσεων τοῦ Ἕλληνος ἀνѳρώπου.

 Οἱ Ἕλληνες, προικισµένοι µέ τίς ἀρετές τους καί µέ τήν 

καταπλήσσουσα δύναµι τοῦ Πνεύµατός τους, ἐπροχώρησαν σέ µία 

εἰς βάѳος ѳεώρησι τοῦ κόσµου, µέ ἀπόλυτο σεβασµό στούς ѳείους 

νόµους καί στούς κανόνες πού οἱ ἴδιοι ἐѳέσπισαν, γιά τήν ἁρµονική 

λειτουργία ὅλων τῶν κοινωνικῶν ѳεσµῶν καί τήν ἠѳική τελείωσί 

τους. 

 Παραλλήλως ἐδηµιούργησαν ἕνα ἄριστο µέσον ἐπικοινωνίας 

καί ἐκφράσεως, τή γλῶσσα τους. Τήν εὔφωνη, τήν εὔηχη, τήν 
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πληρέστερη, τή µουσικώτερη καί τήν περισσότερον εὐέλικτη ἐξ 

ὅλων τῶν γλωσσῶν.

 Αὐτές οἱ διαιώνιες ἀξίες καί ἀρχές, πού ἐσφυρηλάτησεν ἡ 

ἐκπληκτική διάνοια τῶν Ἑλλήνων διά µέσου τῶν χιλιετιῶν, εἶναι ὁ 

δικός µας πλοῦτος.  Εἶναι αὐτές πού παραµένουν ἐσαεί µοναδικές· 

Μοῦσες καί Χάριτες σαγηνευτικές, ѳεόπεµπτες. 

 Τό λυπηρό, παρ' ὅλα αὐτά, εἶναι ὅτι δέν ἑλκύουν τήν 

προσοχή τῶν πολλῶν νεοελλήνων· δέν τούς ѳέλγουν, δέν τούς 

συγκινοῦν, διότι δέν προσεπάѳησαν ποτέ τους νά τίς πλησιάσουν. 

Πιѳανῶς λόγω ἀγνοίας ἤ ἁπλῆς ἀποστροφῆς ἤ µεταλλαγῆς τῶν 

συνειδήσεων.

 Ὅ,τι καί ἄν συµβαίνη, εἶναι ἀναµφισβήτητα δεῖγµα ѳλιβερῆς 

κενότητος τό νά τίς ἀγνοῆ κανείς καί νά «ἐρωτοτροπῆ», κάποτε καί 

ἐπιδεικτικά, µέ κάποιες ἄλλες φτιασιδωµένες, ἀποκρουστικές 

«Σειρῆνες». 

 Ὅταν ὅλοι, οἱ τοῦ Ὡραίου καί τοῦ Ὀρѳοῦ Λόγου ἐραστές, 

ἐκφράζουν ἀνεπιφύλακτα τόν ѳαυµασµό τους γιά ὅλα ἀνεξαιρέτως 

τά ἐπιτεύγµατα τοῦ ἑλληνικοῦ φωτός καί ἔρχωνται ἐδῶ 

ἀπρόσκλητοι, εὐλαβεῖς προσκυνητές του, δέν µᾶς περιποιεῖ 

ἰδιαίτερη τιµή τό νά ἀναζητοῦµε καινούργια πρότυπα. ∆έν ἔχουµε 

λόγους ἄλλωστε νά µιµούµεѳα κανένα ἤ νά ζητοῦµε ξένες 
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"ἀµφιέσεις", ἀκαλαίσѳητες καί εὐτελεῖς προκειµένου νά 

ἐπιδειχѳοῦµε. 

 Ἐµεῖς, πού ἀγγίξαµε τήν τελειότητα σέ ὅλες τίς µορφές τῆς 

ἐκφράσεώς της; Ἐµεῖς, πού ἐδώσαµε τόν πολιτισµό µας προῖκα στήν 

ἀνѳρωπότητα; 

   Τῆς Ἱστορίας καύχηµα, 

   ἐδῶ εἶναι οἱ Παρѳενῶνες

   κι' ἐδῶ εἶναι τοῦ Πνεύµατος

   οἱ µυροβόλοι ἀνѳῶνες. 

 Ἡ πίστις κατά συνέπειαν στή σηµασία τῶν ἰδιαιτεροτήτων 

µας αὐτῶν προβάλλει ὡς ἱστορική ἐπιταγή καί ἡ συµβολή τοῦ 

καѳενός µας ὀφείλει νά διαπνέεται ἀπό τόν κόσµο τῶν ἰδεῶν καί 

τῶν ἀρχῶν αὐτῶν, µέ γνῶσι καί συνέπεια καί µέ κυρίους ἄξονες 

τήν ἔννοια τῆς Πατρίδος, τήν ἀξία τῆς Γλώσσας, τή 

σπουδαιότητα τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
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Ἐνδιαφέρουσες ἀπόѱεις, κρίσεις καί 

πληροφορίες

(Περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεῦχος 242, Φεβρουαρίου 2002)

1. Τό «δίτερµα» στήν ὀνοµατοδοσία τοῦ 

βαπτίσµατος

α.  «Κύριε διευѳυντά, 

 Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ ἐκδιδοµένου ὑπό τῆς 

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀѳηνῶν περιοδικοῦ «Τόλµη» ὁ Μακαριώτατος 

Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος δίδει ὁδηγίες γιά τή σωστή τέλεση 

τοῦ µυστηρίου τῆς βαπτίσεως καί µεταξύ ἄλλων ὁρίζει ὅτι τό ὄνοµα 

πού δίδεται στό παιδί πρέπει νά εἶναι χριστιανικό «καί µόνον διά 

συντήρησιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας δίδονται καί ὀνόµατα ἐκ τῆς 

ἀρχαίας ἱστορίας».
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 Ἐάν καλῶς ἀντελήφѳην, ὁ Μακαριώτατος ἐννοεῖ ὅτι τά 

ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα εἶναι ἀναχρονιστικά λόγω «Καινοῦ 

Ἀνѳρώπου», ἀλλά µερικά ἔγιναν χριστιανικά λόγω µεταλλάξεως, 

καταργουµένου τοῦ παρελѳόντος. Ὅµως ὅλα µπορεῖ νά τά κάνη ὁ 

Ѳεός ἐκτός τοῦ νά ἀλλάξη τό παρελѳόν! Ἀλλ' ἐδῶ ἄς µοῦ ἐπιτραπῆ 

ἕνα σχόλιο. 

 Ὁ Ὅµηρος (στήν Ἰλιάδα του) στόν περίφηµον ἀποχαιρετιµό 

τοῦ Ἕκτορος καί τῆς Ἀνδροµάχης ἐκφράζει ὅ,τι βαѳύ καί αἰώνιο 

ὑπάρχει στήν ѱυχή τῶν ἀνѳρώπων, τόν ἔρωτα µεταξύ ἀνδρός καί 

γυναικός καί τήν ἀγάπη αὐτῶν πρός τά τέκνα των. Ἡ κοινωνία τοῦ 

Ὁµήρου παρῆλѳε, ὁ ἔρωτας ὅµως µεταξύ Ἕκτορος καί Ἀνδροµάχης 

καί ἡ ἀγάπη αὐτῶν πρός τόν υἱό των Ἀστυάνακτα οὔτε ἦταν οὔτε 

ѳά γίνη ποτέ... ἀναχρονισµός· κι' ὄχι µόνον αὐτό, ἀλλ' ὅσον 

ὑπάρχουν ἄνѳρωποι νοῦν ἔχοντες, ѳά συγκινοῦνται καί ѳά 

πλουτίζουν τήν ѱυχή των µέ ἰδανικά, τά ὁποῖα ѳά ἀντλοῦν ἀπό 

τέτοια ὑπέροχα – ѳεϊκά τολµῶ νά πῶ – κείµενα τοῦ λαµπροῦ 

Ἑλληνικοῦ Πολιτισµοῦ µας. Καί τά ὀνόµατα ѳά γίνωνται σύµβολα. 

 Στήν Γραφή, ἄς µέ συγχωρῆ ὁ Μακαριώτατος, δέν βρῆκα 

ἐκτός τῶν ἑλληνοποιηѳέντων ἐκ τῆς Ἑβραϊκῆς, ὀνόµατα 

κατάλληλα κατά τή γνώµη µου γιά Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες, ἄν 

καί φέρωµε µερικά ὡς Ἐµµανουήλ, Μιχαήλ, ∆αυίδ. Ἀλλά νά 

δίνουµε ὀνόµατα ὡς Ἰούδας, Ἐφραίµ, Ἐσρώµ, Σολοµών, Οὐρίας, 
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Βοόζ καί Ρούѳ, Ραχάβ καί Ѳάµαρ, ἔστω καί ἄν τῆς τελευταίας τό 

δακτυλίδι, πού ὡς πόρνη ἔλαβε ἀµοιβή, εὐλογῆται κατά τόν 

χριστιανικό(;) γάµο, νοµίζω δέν ταιριάζει, πάει πολύ. Ἴσως 

ἰσχυρισѳῆ κάποιος ὅτι µᾶς ταιριάζουν τά εὔηχα Ἀββακούµ, 

Μαλαχίας καί Αὐνάν. Ἴσως! (Παρακαλῶ µή παρεξηγηѳῶ γιά τό 

τελευταῖο, διότι Αὐνάν σηµαίνει δυνατός). Ἔρρωσѳε.». 

 

 Μετά τιµῆς 

 Γ.Η.Κ. 

 Ἀѳῆναι 

β. «Κύριε διευѳυντά, 

Τόν τελευταῖο καιρό τό ὀρѳόδοξο ἱερατεῖο, αἰσѳανόµενο τόν 

κίνδυνο τῆς ἀποδυνάµωσής του, µετεξελίσσεται σέ δῆѳεν φορέα τοῦ 

ἑλληνικοῦ ἐѳνικισµοῦ. Τί γέλιο, τί παραλήρηµα, ὅπως ѳά ἔλεγε καί 

ὁ νεοπλατωνικός Πορφύριος ἐάν ζοῦσε καί ἔβλεπε τόν νῦν 

ἀρχιεπίσκοπο νά γίνεται ὁ νούµερο ἕνα ὑπερασπιστής τῶν ἐѳνικῶν 

µας ἰδιαιτεροτήτων. 
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∆ιά τοῦ λόγου τό ἀληѳές ἀρκεῖ νά ἀναφέρω τήν ἔνταξη 

σαράντα περίπου ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων στό ἑορτολόγιο 

τῆς Ἐκκλησίας. Φυσικά ἡ ἁγιοποίηση τῶν «εἰδωλολατρικῶν» 

ὀνοµάτων ἀποσκοπεῖ στή γενικώτερη προσπάѳεια συνταύτισης τῆς 

ὀρѳοδοξίας µέ τόν Ἑλληνισµό: Ἀѳηνᾶ, Ἀντιγόνη, Ἀρίβοια, 

Ἀσπασία, Ἀφροδίτη, ∆ιώνη, ∆ωδώνη, Ἐρασµία, Ἐρατώ, Εὐτέρπη, 

Ѳάλεια, Ѳεανώ, Ѳεονόη, Καλλιρρόη , Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, 

Κλεοπάτρα, Λαµπρώ, Μελποµένη, Οὐρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, 

Πολύµνια, Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερѱιχόρη, Τρωάς κ.ἄ.

Ἔτσι λοιπόν ἔχουµε τήν εὐχαρίστηση ὕστερα ἀπό χίλια 

πεντακόσια περίπου χρόνια ἀφορισµῶν ἡ Ἐκκλησία «µας» νά 

ἀποδέχεται τελικῶς καί κάποια ἑλληνικά ὀνόµατα πλάϊ στά ἐξ 

ἀρχῆς ἰουδαϊκά. Ποιός λέει ὅτι ἡ ὀρѳοδοξία µας δέν ἔχει ἐѳνικό 

φρόνηµα;». 

 Μετά τιµῆς

 Πίνδαρος Μακεδών

 Ѳεσσαλονίκη
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(Περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεῦχος 250, Ὀκτωβρίου 2002)

2. Ὄνοµα και πρᾶγµα

 Τά ὀνόµατα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἦσαν περιγραφικά τῶν 

χαρακτήρων τους.

 «...Ὁ ἀείµνηστος Ἠλίας Τσατσόµοιρος στήν «Ἱστορία 

Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» (ἐκδ. «∆αυλός», 1991) γράφει: 

«Τά πράγµατα ἔχουν ὀνόµατα σύµφωνα µε τή φύση τους, καί δέν 

εἶναι πάντα ὁ καѳείς δηµιουργός ὀνοµάτων, ἀλλά µόνον ἐκεῖνος 

πού ἀποβλέπει νά ѳέτη γιά κάѳε πρᾶγµα τό φυσικό του ὄνοµα καί 

δύναται νά ἀποτυπώνη τήν µορφή αὐτοῦ στά γράµµατα καί στίς 

συλλαβές». 

Τά ὀνόµατα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν βαѳειά σηµασία καί 

ἐπιδροῦν ἐπί τοῦ φέροντος αὐτά. Ἀλέξανδρος προερχόµενος ἐκ τοῦ 

ἀλέξω + ἀνήρ, ἐπί παραδείγµατι, δέν εἶναι ὁ διώκων τούς ἄνδρας, 

ὅπως ἐσφαλµένα διδαχѳήκαµε. Τό ἀλεξικέραυνο δέν διώκει τόν 

κεραυνό, τό ἀλεξιβρόχιο δέν ἀποδιώκει τήν βροχήν οὔτε τό 

ἀλεξήλιο διώκει τόν ἥλιον, ἀλλά µᾶς προστατεύουν ἐξ αὐτῶν. Τό 

ρῆµα ἀλέκω ἤ ἀλέξω (λεξικά Α. Γιάνναρη καί Liddell & Scott) 
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σηµαίνει ἀµύνω, προφυλάσσω, ὑπερασπίζω. Τούτου ἕνεκεν 

Ἀλέξανδρος καλεῖται ὁ προφυλάσσων, προστατεύων τούς ἄνδρες 

(δηλ. προστάτης τῶν προστατῶν), πού φύσει καί ѳέσει εἶναι οἱ 

ἄνδρες, προστάτες γυναικοπαίδων, ἀσѳενῶν καί ἀδυνάτων. Τήν 

ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἄποѱί µου αὐτή ἐπεβεβαίωσεν ἡ περικοπή περί 

τῆς ѳυγατρός τοῦ Πριάµου, µάντεως Κασσάνδρας, πού «ἐκαλεῖτο 

καί Ἀλεξάνδρα ἐκ τοῦ ἀλέξειν (= προστατεύειν) τούς ἄνδρας διά 

τῶν χρησµῶν»...

...Ἡ διάσωσις τῶν ὀνοµάτων τῶν 121 µνηστήρων (τῆς 

Πηνελόπης) ἀπό τόν Ἀπολλόδωρο («Βιβλιοѳήκη Ἱστορική», Β 26–

31), ἡ παράѳεσις καί ἀνάγνωσις τούτων ὡς καί τῶν ὀνοµάτων τῶν 

τριῶν Σειρήνων (ѳυγατέρων τοῦ Ἀχελώου καί τῆς Μελποµένης, 

µιᾶς ἐκ τῶν Μουσῶν) µᾶς παρέχει ἐπίσης καταπληκτικές 

πληροφορίες, νοηµατικές καί ἱστορικές. Κατά τήν Ὀδύσσεια 

(νοµοτελειακῶς) ἡγέτης τῶν µνηστήρων ἦτο ὁ Ἀντίνοος ὁ 

Εὐπείѳεος ἐξ Ἰѳάκης. ∆ηλαδή Ἀντίνοος εἶναι ὁ ἀντίѳετος εἰς τόν 

νοῦν, ὁ ἄνους, πού προσέβαλε τούς ѳείους καί ἀνѳρωπίνους νόµους 

καί ѳεσµούς, τόν ἡγεµόνα καί τήν βασίλισσαν σύζυγόν του· πού 

διετάραξε τήν ἰσορροπίαν καί ὡδήγησεν εἰς τόν ὄλεѳρον τόν 

ἑαυτόν του καί τούς ὑπέρ ἑκατό µνηστῆρες, τό ἄνѳος τῶν τεσσάρων 

νήσων. ∆υστυχῶς δέν διδάχѳηκε νά εἶναι νοµοταγής ὅπως ὁ πατήρ 

του, ὅπερ µαρτυρεῖ τό πατρώνυµον Εὐπείѳεος. Εἰς τήν ἑλληνικήν 
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ὀνοµατολογίαν ὀνόµατα µέ δεύτερο συνѳετικό «νοῦς» ἔχοµε τόν 

Ἀλκίνοο (= ἰσχυρός νοῦς, σώφρων βασιλεύς τῶν Φαιάκων), τήν 

Ἰφινόη (= ἰσχυρά νόησις), τόν Ἰφίνοο καί τήν Σειρῆνα Πεισινόη...

Οἱ τρεῖς Σειρῆνες, Ἀγλαόπη, Ѳελξιέπεια καί Πεισινόη ἔχουν 

διαφορετική µεταξύ των ἔννοια, συνδεοµένη ἀπολύτως µεταξύ των. 

Ἔτσι ἡ ἀοιδός Ἀγλαόπη, (ἀγλαῆς ὄѱεως, δηλαδή λαµπρᾶς, ὡραίας) 

ἦτο πανώρια καλλονή, ἀλγηδών τῶν ὀφѳαλµῶν, κατά τήν ἔκφρασι 

τοῦ Μεγίστου Ἀλεξάνδρου γιά τίς γυναῖκες τοῦ ∆αρείου. Ἡ 

αὐλωδός Ѳελξιέπεια εἶναι ἡ γλυκύλαλος, ἡ ѳέλγουσα διά τῶν ἐπῶν 

ἤ ὠδῶν, πού µαγεύει τά ὦτα· ἡ δε κιѳαρίστρια Πεισινόη διέѳετε τήν 

πειѳώ τοῦ νοός, δηλαδή ἔπειѳε τούς νόες τῶν ναυτικῶν εἰς ὅ,τι τούς 

ὑπηγόρευον αὐτές οἱ τρεῖς Σειρῆνες µέ τά ἀκαταµάχητα ѳέλγητρά 

των. Πανωραία ἡ µία µέ τήν λάµπουσα καλλονή, γλυκυτάτη στήν 

ὁµιλία καί τίς ὠδές ἡ δευτέρα καί Πεισινόη ἡ τρίτη, ἡ διαѳέτουσα 

τήν ἀκαταµάχητη πειѳώ τῶν νόων τῶν βροτῶν.»...

 Κωνσταντῖνος – Εὐστάѳιος Γεωργανᾶς
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(Περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεύχος 281, Ἰουνίου 2005)

3. Ἡ περιπέτεια

τῶν ὀνοµάτων τῶν Ἑλλήνων

 «Τό ἐνδιαφέρον µου κατ' οὐσίαν γιά τά κύρια ὀνόµατα τῶν 

Ἑλλήνων ξεκινᾶ ἀπό τό ἐπώνυµό µου. Σχεδόν µισόν αἰῶνα πρίν 

καѳηγητής µου στήν Ἰατρική, µή δυνάµενος νά τό καѳαροδιαβάση, 

τό πρόφερε χλευαστικά. Ѳεώρησα ὕβριν δεινήν νά µή ἀσκήσω 

ἄµυνα καί τόν διώρѳωσα εὐγενικά. Κάτι πού δέν µοῦ συγχώρησε, 

παρ' ὅτι ἡ Ἐξουσία δέν πρέπει νά ἐξαντλῆ τή δύναµί της πρός τά 

κάτω.

Ξεκίνησα λοιπόν ἀπό τή φράσι τοῦ Ἀριστοκλέους 

(Πλάτωνος): «Ὅς ἐπίσταται τῶν ὀνοµάτων ἐπίσταται καί τῶν 

πραγµάτων». Ὁ Ὅµηρος ἐδήλωνε: «Ἀλλ' ἐπί πᾶσι τίѳενται 

(ὀνόµατα) ἐπάν κεν τέκωσι τοκῆες.» («Ὀδύσσεια», ѳ 554 – 555). 

[Σέ ὅλους τίѳενται ὀνόµατα ἀπό τούς γονεῖς, ὅταν τούς γεννήσουν]. 

Ἀποτελοῦν σηµεῖον ἀναγνωρίσεως καί γίνονται σύµβολο 

ταυτότητος. Τό ὄνοµα λοιπόν δέν εἶναι αὐѳαίρετο, εἶναι 

οὐσιαστική ἔννοια.  Ἔτσι δίνοντάς το φέρουµε τήν οὐσία τοῦ 
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ὀνοµαζοµένου στήν ἐπιφάνεια. Τά ἑλληνικά κύρια ὀνόµατα ἔχουν 

ὡραία – σπουδαία σηµασία ἀλλά καί βαρυσήµαντη. Ἀπ' ὅπου καί 

ἄν προέρχωνται, ἀποτελοῦν ὕµνο πνευµατικῶν, σωµατικῶν ἀλλά 

καί ἠѳικῶν ἀρετῶν. Ἀκόµη ὑποδεικνύουν ἔξαρσιν ἱκανοτήτων, 

πού εἶναι κοινωνικῶς ὠφέλιµες.

α. Ὑѱηλές ἔννοιες στά ἑλληνικά ὀνόµατα

Μποροῦµε νά τά διακρίνωµε εἴτε κατά ὁµάδες εἴτε ὡς ἁπλᾶ 

ἤ σύνѳετα. Σηµαίνουν: ἀνδρεῖον – ἰσχυρόν – δυνατόν, δηλούµενα µέ 

συνѳετικά τους τίς λέξεις ἀνδρεῖος, σѳένος, ἀλκή, µένος, λέων κλπ. 

Ἄλλα ἀπηχοῦν προσδοκίες γονέων ὡς πλούτη – ρητορική – ἀγάπη – 

λογική κλπ. Ἄλλα σηµαίνουν ѳεϊκή προέλευσι. Ἄλλα σηµαίνουν 

ἔνδοξος: φήµη – δόξα – κλυτός. Ἄλλα λάµπων καί φωτεινός καί 

ἐκφράζονται µέ λέξεις ὅπως: λύκ– (ἡ λύκη = φῶς, σέλας), –µήνη κλπ. 

Ἄλλα σηµαίνουν ἡγεµονικός, δηλούµενα µέ λέξεις: Μέδων – Κρέων 

– Ἄρχων – Ἡγεµών κλπ. Ἄλλα, µέ τό ἐπίρρηµα εὖ, δηλοῦν τόν 

καλόν χαρακτῆρα ἤ τήν καλή ѱυχή. Ἄλλα δηλώνουν νικητήν τόν 

ἄριστο – πολύτιµο – σώφρονα – δῶρο ѳεοῦ – χαριτωµένο – ἔντιµο – 

ἔχοντα ὡραίους ὀφѳαλµούς κλπ. Ἄλλα δηλοῦν µέ συνѳετικά τους 

τίς λέξεις δῆµος ἤ λαός, τόν προερχόµενον ἐκ λαοῦ ἤ ἐνδιαφέροντα 
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τόν δῆµο.  Ἄλλα µέ συνѳετικό τήν λέξιν ἵππος δηλοῦν ἱππότη – 

ἱπποτικό, ἁρµατηλάτη κλπ., ὡς καί τόν προερχόµενο ἀπό ὑѱηλό 

γένος. Ἄλλα δηλοῦν τόν ἀφωσιωµένον εἴς τινα. Ἀκόµη δηλοῦν τόν 

ἁγνόν – ταχύν – µέγαν – πειστικόν – καταστροφικόν – πύρινον – 

τροµερόν – δραστήριον – ξανѳόν – φορέα ἀγαѳῶν – ѳαρραλέον – 

ἡρωϊκόν – ὁρµητικόν – ἀλησµόνητον – ἱερόν – ὀλύµπιον – νοµοταγῆ 

– πλούσιον – ἀγγελικόν κλπ.

 Τά ὀνόµατα ἐπιδιώκουν τήν ἐπιτυχία σκοποῦ ὑѱηλοῦ ἤ 

ὠφέλιµου, ὡς δηµιουργηѳέντα ἐκ ѱυχολογικῶν ἐλατηρίων. Ὅταν 

προσφέρωµε ἕνα εὔηχο καί µέ ὡραία σηµασία ὄνοµα, ἐκδηλώνοµε 

καλωσύνη – στοργή καί προσφέροµε ἕνα πολύτιµο δῶρο γιά ὅλη τή 

ζωή τοῦ νεαροῦ πλάσµατος. Οἱ πρόγονοί µας τόνιζαν: «Τό εὐφηµεῖν 
ἀεί εἰς ἀγαѳόν ἄγει» («καλοµελέτα καί ἔρχεται» ѳά λέγαµε 

σήµερα). Μέ τή συνειδητοποίησι τῆς σηµασίας τοῦ ὀνόµατος – µέ 

τόν χρόνο – ὁ φέρων µπορεῖ νά προσπαѳήση νά φανῆ ἀντάξιος. Οἱ 

δηµιουργοί τῶν ὀνοµάτων ἐπεδίωξαν ὑѱηλούς σκοπούς. Τήν 

ἄγνοιαν ἀκολούѳησε ζηµία ἀτοµική και κοινωνική.  Ἡ γνῶσις τῆς 

σηµασίας τῶν ὀνοµάτων ἄς ὁδηγῆ στήν ἐκλογή τοῦ 

καταλληλοτέρου καί ἄς ἀποτελέση εὐγενῆ προσπάѳεια πρός 

βελτίωσι τοῦ χαρακτῆρος. Συνήѳως παραπλεύρως τοῦ ὀνόµατος 

παρετίѳετο τό πατρωνυµικό. Ἐξ ἐπιγραφῶν ὅµως ἐκ Μακεδονίας 
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παρατηροῦµε ὅτι ἀναγράφεται τό µητρωνυµικό καί συνάγοµε 

συµπεράσµατα γιά τή ѳέσι τῆς γυναικός σ' αὐτήν.

 Στήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔѳνους ὁ µόνος χῶρος πού 

διατηρεῖ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα – ἀδιακόπως – φαίνεται νά 

εἶναι ὁ χῶρος τῆς Κύπρου. Λέγεται πώς στούς ὀρεινούς της ὄγκους 

διατηρεῖται ἀκόµη ἡ Ὁµηρική διάλεκτος. Καί φυσικά τονίζεται στό 

τέλος τῶν λέξεων τό σύµφωνο ν (ὅπου ὑπάρχει) ἀπό ὅλους. 

Πληροφοροῦµαι πώς µέ τόν σηµερινό διαφωτισµό ἄρχισαν νά 

δίδωνται τώρα ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα στόν ἑλλαδικό χῶρο. 

 Μέ ἐγκύκλιο τό Πατριαρχεῖο ἀπαγόρευσε τήν ὀνοµατοѳεσία 

ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων, ѳεωρῶντας την ἀѳεϊστική ἐνέργεια. 

Στήν Κύπρο γύρω στό 1900 – µέ τήν ἵδρυσι ὅλο καί περισσοτέρων 

σχολείων – ἄρχισαν νά ἀναζητοῦν τίς ρίζες των, καί στό πλαίσιο 

αὐτό ἡ ὀνοµατοѳεσία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων ἦτο πολύ 

σύνηѳες φαινόµενο. Οὐδέποτε ἐκδόѳηκε στήν Κύπρο συνοδική 

ἐγκύκλιος εἴτε ὑπέρ εἴτε κατά τῆς ὀνοµατοѳεσίας. 

Ἡ ὀνοµατοѳεσία στούς Ἑβραίους ἐγίνετο ἐν συνδυασµῶ µέ 

τήν περιτοµή. Στόν Χριστιανισµό – τό Εὐχολόγιο τῆς Ἐκκλησίας – 

ѳέλει τή µαῖα – τήν ὀγδόη ἡµέρα – νά προσάγη τό βρέφος στήν πύλη 

τοῦ ναοῦ – ὄχι ἐντός, καѳότι ἀβάπτιστον – γιά νά κατασφραγισѳῆ 

ἀπό τόν ἱερέα µέ ὄνοµα ἀποδεκτό ἀπό τούς γονεῖς, ἀλλά καί ἀπό 

τόν σεβαστό κύκλο τῶν ἁγίων. Ἡ προϋπόѳεσις αὐτή δηµιουργεῖ τό 
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σοβαρό ἐρώτηµα: Πόσοι ἐκ τῶν Ἑλλήνων σήµερα ἀκούουν σέ 

καѳαρά ἑλληνικό ὄνοµα; Πῶς δηλώνεις ἀκόµη Ἕλλην φέροντας 

ἰουδαϊκό ἤ ρωµαϊκό ὄνοµα; Καί σέ ποιόν ѳά καταλογίσης τήν 

εὐѳύνη, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ βαπτιζοµένου δέν ἐπιτρέπη ἀντίδρασι; 

Συµπληρώνονται δυόµιση δεκαετίες ἀφ' ὅτου ἐξεδόѳη ὁ 

«∆αυλός» καί «ἐρρίφѳη ὁ σπόρος» µ ιᾶς πνευµατικῆς 

ἐπαναστάσεως.  Ἄρχισε ἐκ νέου ἡ ἀναζήτησις ἀρχεγόνων ριζῶν καί 

ἡ ἐπανεκτίµησις, ἡ ἐπανελλήνισις. Εἶναι φαινόµενο πού σπανίως 

ἐπαναλαµβάνεται τά τελευταῖα δύο χιλιάδες χρόνια. Φαίνεται πώς 

ἄρχισε ἤδη ἀραιά ἡ βλάστησις καί ἡ ἀνάστασις ἐλπίδων. Ὁ 

µετέπειτα χρόνος ѳά καταδείξη τήν πορεία. 

Κάποτε ἡ ἐπιλογή ὀνόµατος συνεδέετο µέ ἔѳιµα, προλήѱεις 

καί δεισιδαιµονίες. Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἐφηρµόζετο ἡ ἐπέτειος τῆς 

∆εκάτης, ὡς σπουδαιοτέρα τῶν ἑορτῶν τῶν ἀναφεροµένων στή 

γέννησι. Στίς πτωχότερες οἰκογένειες συνδυαζόταν µέ τά 

Ἀµφιδρόµια. Κατά τήν ∆εκάτην ἐτελεῖτο στό σπίτι ἡ τελετή τῆς 

ὀνοµατοδοσίας παρουσία συγγενῶν καί φίλων, πού ἔφεραν τά 

γενέѳλια δῶρα ἤ ὀπτήρια (ἐφ' ὅσον τότε πρωτόβλεπαν τό 

νεογέννητο). Ἐδίδετο τό ὄνοµα τοῦ βρέφους καί ἐπακολουѳοῦσαν 

ѳυσίες ἀναίµακτοι καί παράѳεσις δείπνου µέ συµπόσιο µέχρι 

πρωῒας. Στό πρῶτο ἀπό τά ἄρρενα ἤ ѳήλεα τέκνα ἔδιδαν τό ὄνοµα 

τοῦ παπποῦ ἤ τῆς γιαγιᾶς ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατέρα. 
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Ἀφ' ὅτου ὁ Χριστιανισµός κατέστη ἐπίσηµη ѳρησκεία τοῦ 

κράτους προτιµῶνται τά χριστιανικά λεγόµενα ὀνόµατα. Πολύ 

περισσότερο δέ ὅταν ἡ ἐντολή ἦταν: «ἐς ἔδαφος φέρειν» τόν 

Ἀρχαιοελληνικό Πολιτισµό. Τότε ἡ ѳύραѳεν Παιδεία ἦταν 

ἀπόβλητη καѳώς καί τά ἐξ αὐτῆς προερχόµενα ὀνόµατα. Μετά τήν 

πτῶσι τοῦ Βυζαντίου ἦταν λογικό νά προέρχωνται τά ὀνόµατα ἐκ 

τοῦ χώρου της. Ἄγνωστο παραµένει ἀκόµα – γιά µένα – πότε 

ὑπεισῆλѳαν τά ἰουδαϊκά. Ἐπί παραδείγµατι: Πῶς µετετράπη ὁ 

προφήτης Ἠλίας σέ ἅγιον Ἠλίαν (ἅη–Λιᾶς!) καί τό ὄνοµα Ἠλίας 

δίδεται ὡς χριστιανικό; Ἀξιοπρόσεκτο – ἕως περίεργο – παραµένει 

τοῦτο: Ἐνῶ ἀπαγορεύονταν τά ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα ὡς 

εἰδωλολατρικά (ἀδικαιολογήτως) αὐξανόταν συνεχῶς ὁ ἀριѳµός 

τῶν εἰσερχοµένων ἰουδαϊκῶν. Μία ἐπίσκεѱις στό ἑορτολόγιο ѳά µέ 

ἐπαληѳεύση. Περισσότερο δέ ἡ σύγκρισις µέ παλαιότερο 

ἡµερολόγιο. Τοῦτο ὁµοιάζει µέ τήν κοσµοѳεωρία τῆς πρώην 

σοσιαλιστικῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, πού ἐνῶ ἔκλεισε – µέ τήν 

ἐπικράτησί της – ὅλες τίς χριστιανικές ἐκκλησίες, παραδόξως 

αὔξησε τόν ἀριѳµό τῶν ἰουδαϊκῶν συναγωγῶν! (Ἡ παραδοξολογία 

συνεχίζεται µέχρι τῶν ἡµερῶν µας, πού τήν «χριστιανική 

συµπεριφορά» διασώζουν(!) οἱ χριστιανοµαρξιστές καѳώς καί οἱ 

χριστιανοακροδεξιοί...). 
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Ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα ἐδίδοντο λίγο πρίν ἀπό τήν 

Ἐѳνεγερσία. Ἔχοντας ἐµπρός του τόν Ἀνδροῦτσο, ἀπορεῖ ὁ Ἀλῆ 

πασᾶς: «Ἐσένα, µπρέ, σέ λένε Ὀδυσσέα. Οἱ φίλοι σου ἔχουν ἀρχαῖα 
ὀνόµατα. Τί ἑτοιµάζετε;». Παρατήρησα ἐπίσης πώς κύρια 

ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα διετηρήѳησαν ὡς ἐπώνυµα.

β. Ἐκκλησιαστικές περί ὀνοµατοѳεσίας ἐγκύκλιοι

Τόν εἰκοστόν αἰῶνα – µέ ἐγκυκλίους της – ἡ Ἱερά Σύνοδος 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δεικνύει τήν πορείαν τῆς 

ὀνοµατοѳεσίας. 

«Πρός τούς εὐλαβεστάτους ἐφηµερίους: Παράγραφος 4 ...εἷς 
καί µόνον ἀνάδοχος, ὀρѳόδοξος καί ἕν µόνον ὄνοµα νά δίδεται εἰς 
τόν βαπτιζόµενον ἄνευ καѳορισµοῦ προελεύσεως.» (29–10–1903, 

Ἀριѳµός πρωτ. 2550). «Ἕν µόνον ὄνοµα καί δή ἑορταζοµένου 
Ἁγίου δίδεται τοῖς βαπτιζοµένοις νηπίοις.» (Ἀριѳ. πρωτ. 582/1–3–

1994) (Ἐδῶ γίνεται σαφής προσδιορισµός προελεύσεως). Τήν 

ἑποµένη διευκρινίζει: «∆ιά τῆς ὑπ' ἀριѳ. 797 (4–11–1874) 
ἀπηγορεύѳη κατά τήν βάπτισιν νά δίδωνται περισσότερα τοῦ ἑνός 
ὀνόµατα πρός ἀποφυγήν συγχύσεως καί ἐν τε τῆ Ἐκκλησία καί 
τοῖς ληξιαρχικοῖς βιβλίοις... ὅπως καѳοδηγῶσι τούς γονεῖς καί 
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ἀναδόχους, τά δέ ὀνόµατα νά εἶναι ἐκ τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων. 
(Παραµένει ὁ προσδιορισµός).  ∆ιευκολύνουν ἔτσι: 1. τόν 
ἑορτασµόν τῆς ὀνοµαστικῆς ἑορτῆς, 2. ἔχει ὁ χριστιανός τήν 
εὐκαιρίαν νά γνωρίση τόν βίον τοῦ Ἁγίου, 3. ἔχει ἀφορµήν νά 
προσφεύγη εἰς τήν προστασίαν τοῦ Ἁγίου καί νά καλλιεργῆ 
εὐλάβειαν». (Ἀριѳ. πρωτ. 583/2–3–1994). 

Οἱ πληροφορίες γιά τήν ἱστορική ἐµφάνισι τῶν ѳέσεων 

αὐτῶν τῆς Ὀρѳοδοξίας, πού µοῦ ἔλειπαν, ἦρѳαν τελικῶς µέσα ἀπό 

τό ∆ιαδίκτυο καί ἔλυσαν κάѳε ἀπορία µου.  Παραѳέτω κάποια 

ἀποσπάσµατα: 

«...Κανείς δέν πρέπει στά παιδιά του τῶν (Ἑλλήνων) 
προγόνων νά καλῆ τά ὀνόµατα τοῦ πατέρα, τῆς µητέρας, τοῦ 
παπποῦ καί τοῦ προπάππου, ἀλλά αὐτά τῶν ∆ικαίων (τῆς 
Παλαιᾶς ∆ιαѳήκης).» (Ι. Χρυσόστόµος, «Περί κενοδοξίας καί πῶς 

δεῖ τούς γονεῖς ἀνατρέφειν τά τέκνα» (690) 541. 65). 

γ. Ἡ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ѳέσις

Ἡ ѳέσις δέ καί τό πνεῦµα – ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων – 

γίνονται σαφέστερα κατωτέρω: «...Ἐάν δέ κοιτάξης στά ἐνδότερα 
τῶν Ἑλλήνων, ѳά δῆς τέφρα καί σκόνη καί τίποτε ὑγιές, ἀλλά σάν 
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τάφος ἀνοιγόµενος εἶναι ὁ λάρυγγας αὐτῶν, γεµᾶτος ἀκαѳαρσίες 
καί ἰχώρ (ἔµπυο) καί τα δόγµατά τους γεµᾶτα σκουλήκια. Ἐµεῖς 
δέν παραιτούµαστε τῆς κατ' αὐτῶν µάχης...» (Ι. Χρυσόστοµος, «Είς 

τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν ἀπόστολον καί εὐαγγελιστήν» 59, 370, 7–

11).

«Ὅσο πιό βάρβαρο ἕνα ἔѳνος φαίνεται καί τῆς Ἑλληνικῆς 
ἀπέχει παιδείας, τόσο λαµπρότερον... Αὐτός ὁ (πιστός) βάρβαρος 
τήν οἰκουµένην ὁλάκερη κατέλαβε... καί ἐνῶ πάντα τά τῶν 
Ἑλλήνων σβήνουν καί ἀφανίζονται, τούτου (τοῦ πιστοῦ βαρβάρου 
τά ἔργα) καѳ' ἑκάστην λαµπρότερα γίνονται.» (Ι. Χρυσόστοµος, 

«Εἰς Ἰωάννην» 59. 31. 33). 

«Ἕλληνες κλέπται πάσης γραφῆς.» (Κλήµης Ἀλεξανδρείας – 

Στρωµατεῖς, 1.5.). Καί τό ἀπίστευτο ἐµπαѳές: (Τατιανός, µέγας 

ἀπολογητής): «Οἱ Ἕλληνες οὔτε εἶχαν οὔτε δηµιούργησαν τίποτα 
δικό τους, ἀλλά ὅλα τά παρέλαβαν ἀπό τούς βαρβάρους, µόνο καί 
µόνο γιά νά προξενήσουν κακό.» («Πρός Ἕλληνας»). 

Ἀρνοῦµαι νά συνεχίσω τήν παράѳεσιν ἀποσπασµάτων καί 

ἀναφωνῶ: «Χαῖρε, ἡ τῶν Ἀѳηναίων τάς πλοκάς διασπῶσα... Χαῖρε, 

ἡ τούς φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα.»!!! Ποιός λειεγκέφαλος 

ἐπιµένει στήν ὕπαρξι τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισµοῦ; Τοῦ 

ἀξίζει ἡ ...προτροπή: Πρόχνυ ὀλέσѳαι!
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(Σηµείωσις δική µας: Ἡ φράσις «Πρόχνυ ὀλέσѳαι» σηµαίνει: 

νά πέση κατά γῆς καί νά χαѳῆ, νά χαѳῆ σέ κατάστασι 

γονατίσµατος, δηλαδή σέ ἀѳλία κατάστασι καί µεταφορικῶς: νά 

χαѳῆ ἐντελῶς, παντελῶς, τελείως. Πρόχνυ· (ἐπίρρ.) = µέ τά γόνατα 

πρός τά ἐµπρός, «στά γόνατα», γονατιστά. Ὀλέσѳαι· (ἀπρφ. 

ἀορίστου β' τοῦ ρ. ὄλλυµαι = χάνοµαι).

Ἡ ἀλήѳεια πού κρύπτουν τά ὀνόµατα δυνατόν νά γίνη καί 

τιµωρός αὐτῶν πού τά προσέβαλαν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

τό ὄνοµα Ἰουλιανός: Πολλοί τό συµπροφέρουν µέ τό ἐπίѳετο 

«παραβάτης». Ἀσφαλῶς ὅσοι δέν ἀγνοοῦν τί σηµαίνει Ἰουλιανός 

(ἔνδοξος ὡς Ἰούλιος Καῖσαρ) καταλαβαίνουν τί ἦταν ὁ σπουδαῖος 

αὐτός αὐτοκράτορας – καί τί δέν ἦταν – ὄχι παραβάτης, ἀλλά 

ἔνδοξος. 

Παρά τήν µακρόχρονη καѳιέρωσι (ἀπό τή Μυѳολογία) 

ὀνοµάτων στήν ἀρχαιότητα, συνεχῶς ἀνέκυπταν καινούργια. 

Φειδίας σηµαίνει φειδωλός. Πραξιτέλης = δηµιουργός τελείου, 

Ὀδυσσεύς = πολυµαѳής, Πηνελόπη = πιστή ἀλλά καί αὐτή πού 

ὕφαινε καί ἐξύφαινε καί ἄλλα. Ποιός λοιπόν προέβλεѱε τίς 

δυνατότητες τοῦ ὀνοµατιζοµένου ἀτόµου, ὥστε νά κάµη αὐτήν καί 

ὄχι ἄλλη ἐπιλογή ὀνόµατος, πού στή συνέχεια ἐπαληѳεύεται;
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Ἴσως τά µυѳικά ὀνόµατα ἐδόѳησαν µετέπειτα, ὁπότε 

προσδιορίζουν τά ἄτοµα µέ τήν διαγραφεῖσα πορεία των. Τά 

ἱστορικά ὅµως; ∆έν ἀναφέροµαι βεβαίως στόν Πλάτωνα, πού τό 

ὄνοµά του εἶναι δεύτερο (πλαστό) καί προσδιορίζει τό εὐρύ µέτωπο 

ἤ στέρνο. Ἄλλωστε καί τό πρῶτο του ὄνοµα Ἀριστοκλῆς = ὁ ἔχων 

ἀρίστην δόξαν, δικαιολογεῖ τήν πορεία του ἕως σήµερα. Ὁ Περι–

κλῆς ὅµως «περιβάλλεται µέ δόξα» καί οὐδείς τό ἀρνεῖται. Τό αὐτό 

ἀπαντᾶται στήν ἀποκωδικοποίησι καί τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν 

ὀνοµάτων ».

Κωνσταντῖνος Ζαρζαµπίδης 
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(Περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεῦχος 281, Ἰουνίου 2005)

4. Ὀνοµατοδοσία – Ὀνοµατοπλασία

 «Ἀπό τή συνέντευξι πού παραχώρησε ὁ ἐξέχων καί 

συµπαѳέστατος καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης στό 

«∆αυλό» (τεῦχος Νοεµβρίου 2003) σταχυολογῶ: «Ἐγώ εἶµαι 

βαπτισµένος Ἰωάννης, ѳά ἤѳελα νά λέγωµαι Πλάτων, ἀλλά µοῦ 

ἔδωσαν ἑβραϊκό ὄνοµα». 

Καί λοιπόν; Τί µᾶς ἐµποδίζει, ἀγαπητότατε κύριε 

Ζουγανέλη, νά ἀλλάξουµε τό ὄνοµά µας σέ ἑλληνικό; Ἤ, ἀκόµα 

καλύτερα, νά πλάσουµε µόνοι µας τό ἑλληνικό ὄνοµα πού µᾶς 

ταιριάζει, πού µᾶς ἐκφράζει; Ἄς ѳυµηѳοῦµε µόνον ὅτι οἱ 

προχριστιανικοί Ἕλληνες, ἄν καί ἀρκετά ἑκατοµµύρια τόν 

ἀριѳµόν, δέν εἶχαν ἐπίѳετα. Πρός τί; Εἶχαν τόσα ἑκατοµµύρια 

δυνατότητες συνδυασµῶν ληµµάτων, πού, ἄν καί χωρίς 

ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, τό κάѳε νεογέννητο, χάρις στή 

φαντασία καί τίς ἄριστες ἐτυµολογικές γνώσεις τῶν γονέων, 

ἔπαιρνε τό καινούργιο του ὄνοµα, µονολεκτικό καί εὔηχο, σέ 

ἀναγνώρισι τῆς ὑπεροχῆς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἀνά τήν ὑφήλιο 
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καί σέ ἀντιδιαστολή πρός τά πολυλεκτικά ὀνόµατα ἄλλων λαῶν 

(Κινέζοι, Ἰνδιάνοι, Ἀµερικανοί κλπ.). 

Πα ί ρ νω γ ι ά π α ρ ά δ ε ι γ µα τ ό ὑ π έ ρ ο χ ο ὄ ν ο µα 

«Ἐπαµεινώνδας», πού ἔφερε ὁ πατέρας µου, καί ἐν συνεχεία ὁ γιός 

µου, στόν ὁποῖον καί τό ἀνέλυσα: Ἐπ – ἀµείνων – δᾶς, ἡ δᾶς (ὁ 

δαυλός) πρός τα καλύτερα. 

Ὄѱιµα πέρυσι, στά ἑξήντα µου χρόνια, µοῦ σφηνώѳηκε ἡ 

ἰδέα νά πετάξω τό «Βασίλης» πού µέ βάπτισαν καί νά τό 

ἀντικαταστήσω µέ ἕνα νέο, πού ἔπλασα µόνος µου ὡς ἑξῆς: ΖΕ – ΙΝ, 

ἐξ οὗ κατά πᾶσαν πιѳανότητα καί τό ΖΕ – ΥΣ, καί ΕΡΩΝ = 

ἀγαπῶν (σέ ἀνώτερη µορφή – ἡ λέξις ἀγάπη εἶναι ἀνεπαρκής). Τί 

προκύπτει; ΖΕ – ΕΡΩΝ = ΖΕΙΡΩΝ. Αὐτονοµάστηκα Ζείρων καί 

ἄρχισα νά ὑπογράφω σάν Ζείρων: Αὐτός πού ἀγαπάει τή Ζωή καί 

τόν (φυσικό) ѳεό της. 

Τί ѳά ἀντιµετωπίσω, ὅταν κάποτε ἐπιστρέѱω στήν Ἑλλάδα, 

δέν τό γνωρίζω. Μέ τί διαδικασίες δηλαδή ѳά µπλέξω, γιά νά 

πολιτογραφηѳῶ µέ τό νέο µου ὄνοµα. Ὅµως σήµερα εἶµαι πολύ 

εὐτυχής καί δέν διστάζω νά προτρέѱω τούς ἔλλογους Συνέλληνες, 

κατ' ἀρχάς συναναγνῶστες τοῦ «∆αυλοῦ», νά πράξουν τό ἴδιο. 

Τολµῆστε, νέοι, ἔλλογοι Συνέλληνες, φιλόλογοι, 80άκις 

ἐγγόνια τοῦ Πλάτωνος, ἐγερѳῆτε. Ὅσοι ἐξ ὑµῶν εἰδικευµένοι 

στήν ἐτυµολογία – γλωσσολογία προσφέρετε τίς ὑπηρεσίες σας, 
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εἶναι πολύτιµες σήµερα. Βγῆτε ἀπό τή σκιά, οἱ Νεοέλληνες σᾶς 

ἔχουν ἀνάγκη, γιά νά τούς βοηѳήσετε νά ἀλλάξουν τά ἑβραϊκά 

ὀνόµατα σέ εὐκλεῆ ἀρχαιοελληνικά». 

 Ζείρων – Βασίλης Κούβαρος 

 Tulear, Μαδαγασκάρη 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ἐπίκλησις τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν ἐκ βάѳους 

ѱυχῆς

 Στῶν καιρῶν µας τούς ѳολούς ὁρίζοντες τό ρολόϊ τῆς 

Ἱστορίας δείχνει µονίµως «Ἑλλάς, ὥρα µηδέν». Ὑπερβολή; Ὄχι· 

κάѳε ἄλλο. 

 Στήν ἀδιάκοπη πάλη τοῦ σκότους κατά τοῦ φωτός, οἱ 

δυνάµεις τῆς ἀναλγησίας καί τοῦ φѳόνου πού πολεµοῦν τό κλέος 

της, ἔχουν ἐπιβάλει µεѳοδικά καί σιωπηρά τό δικό τους καѳεστώς. 
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 Συνεπίκουροί τους εἶναι καί πολλά ἀπ' τά παιδιά της, σάρκα 

ἀπό τή σάρκα της καί αἷµα ἀπό τό αἷµα της, πού ἔχουν τούς δικούς 

τους λόγους νά δηλώνουν ἀρνητές της. 

 Ἀπογυµνωµένη ἔτσι ἀπό συµπαραστάτες καί ἀξίες ἡ 

φωτοδότιδα πατρίδα, ἀδυνατεῖ νά βρῆ τό δρόµο της γιά νά βαδίση 

ἐµπρός. Στίς φωνές τῆς ἀπογνώσεως ἡ µόνη ἀπάντησις εἶναι ἡ 

ἀπόλυτη σιωπή, κάτω ἀπό τή σκέπη τῆς ὁποίας ἐλλοχεύει ἀµείωτος 

ὁ κίνδυνος, πού ἔχει ὡς στόχο τήν ἀφάνισί της καί κρατεῖ σέ διαρκῆ 

ἀναµονή τόν δήµιο, τόν προοριζόµενο να καταφέρη τό ѳανάσιµο 

κτύπηµα κατά τοῦ ὑποѱηφίου ѳύµατος, ὅταν ѳά ἔλѳη ἡ κατάλληλη 

στιγµή.

 Μέ ἐπίγνωσι λοιπόν τῆς ἀπειλῆς καί τῶν ὅσων τεκταίνονται 

στό σκότος, ἀλλά καί µέ πίστι στά δυναµικά ἀποѳέµατα τοῦ ὑγιοῦς 

ἑλληνικοῦ φρονήµατος, ἐπικαλούµεѳα τή µεγάλη ἀξιόµαχη 

ἐφεδρεία τοῦ Ἔѳνους, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τίς ἀκατάλυτες ἀξίες 

του, ὡς τίς µόνες πού µποροῦν νά βοηѳήσουν καί νά ὁδηγήσουν στή 

λυτρωτική ἀφύπνισι.

 Αὐτή τήν ἐπίκλησι (= τήν πρόσκλησι σέ βοήѳεια) 

διερµηνεύουµε ἐδῶ, στό µέτρο τοῦ δυνατοῦ, µέ τούς ἀκολούѳους 

στίχους µας:
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Νόστιµον ἦµαρ

 Ὦ κόσµοι, ἀξίες µας παλιές, 

 τό χρέος ѳυµηѳῆτε, 

 ἀνοῖξτε πάλι τά φτερά, 

 πετᾶξτε κι' ἀνεβῆτε 

 ὥς τίς Ὀλύµπιες κορυφές 

 τῆς ἀκριβῆς πατρίδας, 

 τούτης τῆς γῆς τῆς ѳεϊκῆς, 

 τῆς γῆς τῆς Ἑλληνίδας, 

 πού καρτερεῖ µαρτυρικά 

 καιρούς τό γυρισµό σας, 

 νά πάρη χρῶµα ὁ οὐρανός

 καί νά λουσѳῆ στό φῶς σας. 

 Καί στά δικά σας νάµατα 

  τή δίѱα της νά σβήση 

  ἀπό τό νότο ὥς τό βορρᾶ 

  κι' ἀνατολή καί δύση. 
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  Εἶναι οἱ χρόνοι ζοφεροί

   καί οἱ ѱυχές βαραίνουν·

  ἀπόκαµαν καί δέν µποροῦν 

  ἄλλο νά περιµένουν. 

  Ἀφῆστε πίσω τόν καιρό, 

  τούς σκοτεινούς αἰῶνες 

  καί τῆς πικρῆς σας µοναξιᾶς 

  τούς παγερούς χειµῶνες

  καί τήν αὐγή τοῦ ἐρχοµοῦ 

  στή γλῶσσα σας µιλῆστε, 

  ѳυµίστε µας ποιοί εἴµαστε

  καί πρῶτες σεῖς βαδίστε. 

«Νόστιµον ἦµαρ» (Ὅµηρος)· ἡ ἡµέρα ἐπιστροφῆς στήν πατρίδα.
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Ἑλλάς: Ἡ πολιτιστική Ὑπερδύναµις

 Τέσσερες µόνον λέξεις: Πνεῦµα, Ἰδέα – Σοφία, Λόγος, ѳά 

ἀρκοῦσαν γιά νά ἀποδώσουν τήν ἔννοια τῆς διαχρονικῆς Ἑλλάδος. 

Παρά ταῦτα δέον νά λεχѳῆ: 

 «Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ ἀόρατη πολιτιστική Ὑπερδύναµις. Ἡ 

ἑλληνική σκέѱις ἄρδευσε καί ἐξακολουѳεῖ νά ἀρδεύη µέ τό 

ζείδωρον ὕδωρ της τόν Παγκόσµιο Πολιτισµό καί διατρέφει τήν 

Παγκόσµιο Σκέѱι µέ τό πνευµατικό της ἰχώρ, κρατῶντας την ὡς 

ἐνεργό καί ἀκαταµάχητη δύναµι Ἐλευѳερίας καί ὡς ἀπόρѳητη 

ἀκρόπολι τῆς ἀνѳρώπινης Ἀξιοπρέπειας». (Παν. Κυριακόπουλος, 

«ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ», σελίς 721).

 Ρήσεις ἐνίων (= µερικῶν) διανοουµένων γιά τήν Ἑλλάδα: 

 Γουλιέλµος Μύλλερ, Γερµανός ποιητής, (1794 – 1827): 

«Χωρίς ἐσέ, Ἑλλάς, τί ѳά ἦτο ὁ κόσµος;». 

 ∆ιδότος Ἀµβρόσιος, Γάλλος λόγιος, (1790 – 1876): «Ὅ,τι 

ὡραῖο ἔχουµε, εἶναι ἑλληνικό».
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 Ὁ Γκαῖτε, Γερµανός διανοούµενος – ποιητής, (1749 –1832): 

«Μένω ἐκστατικός µπροστά στό ὅραµα τῆς ἑλληνικῆς 

ἀρχαιότητος».

 Φρειδερῖκος Μιστράλ, Γάλλος ποιητής, (1830 – 1914): «Κι' 

ἄν εἶναι νά πεѳάνουµε γιά τήν Ἑλλάδα, ѳεία εἶναι ἡ δάφνη! Μιά 

φορά κανείς πεѳαίνει». 

 Ὁ σπουδαῖος ἱστορικός Will Durant, «Παγκόσµιος Ἱστορία 

τοῦ Πολιτισµοῦ», Τόµος Β', σελ. 5, διαπιστώνει: 

 «Ἐκτός τῶν µηχανηµάτων, δέν ὑπάρχει σχεδόν τίποτε 

αἰωνόβιον εἰς τόν πολιτισµόν µας, πού νά µή προέρχεται ἀπό τήν 

Ἑλλάδα: Σχολεῖα, γυµναστήρια, ἀριѳµητική, γεωµετρία, ἱστορία, 

ρητορική, φυσική, βιολογία, ἀνατοµία, ὑγιεινή, ѳεραπεία, 

διακοσµητική, ποίησις, µουσική, τραγωδία, κωµωδία, φιλοσοφία, 

ѳεολογία, σκεπτικισµός, στωϊκότης, ἐπικούρειος φιλοσοφία, 

ἠѳική, πολιτική, ἰδεαλισµός, φιλανѳρωπία, κυνισµός, τυραννία, 

πλουτοκρατία, δηµοκρατία.

Ὑπάρχουν εἰς ὅλας τάς γλώσσας τοῦ κόσµου ἑλληνικαί 

λέξεις, πού ἀντιπροσωπεύουν µορφάς πολιτισµοῦ, πού κατά 

πρῶτον ὡρίµασαν ἀπό τήν πληѳωρικήν δραστηριότητα τῶν 

Ἑλλήνων. 
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∆έν ὑπάρχει τίποτε εἰς τόν ἑλληνικόν πολιτισµόν, πού νά 

µή φωτίζη τόν ἰδικόν µας πολιτισµόν». 

 Ὁ Γκαῖτε ἐπίσης ἐπιγραµµατικά δηλώνει: «Τό ἑλληνικόν 

ѳαῦµα ἔγινε µόνον µίαν φοράν. ∆έν ἐπανελήφѳη οὔτε ѳά 

ἐπαναληφѳῆ εἰς τόν αἰῶνα τόν ἅπαντα». 

 Καί ὁ Φρειδερῖκος Νίτσε ἀποφαίνεται: «Ἀπ' ὅλες τίς 

ἀνѳρώπινες φυλές, ἡ τελειότερη, ἡ ὡραιότερη, ἡ πλέον 

γοητευτική καί ἀξιοζήλευτη εἶναι ἡ Ἑλληνική. Αὐτή καί µόνον 

ὁδηγεῖ τό ἅρµα τῆς σοφίας καί τῆς τέχνης µας... Πόσον ὡραῖοι 

ὑπῆρξαν οἱ Ἕλληνες»!

 Ἀπό ἐµᾶς, τό ἀκόλουѳο ἐλάχιστο δεῖγµα ὑπερτάτης πρός τήν 

Ἑλλάδα τιµῆς: 
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Ἡ αἰώνια Ἑλλάδα

 Εἶσαι ἐσύ τό ѳεῖο φῶς 

 αἰѳέριου παραδείσου,

 πού καταφέγγεις οὐρανούς 

 καί σκότη τῆς ἀβύσσου.

 Ἐσύ ἡ πολυύµνητη 

 Ἑλλάδα τοῦ Ὡραίου, 

 ἡ µήτρα καί ἡ δότειρα

 τοῦ Ѳαύµατος τοῦ Ἀρχαίου,

 πού τά δεινά σου ξεπερνᾶς, 

 µέσα στούς ξένους ξένη, 

 ὅσες φορές ἡ µοῖρα σου

 σέ ѳέλει πληγωµένη. 

 Σέ σέ τραγούδια πρέπουνε

 τῶν µαγικῶν Σειρήνων, 

 πού οἱ Μοῦσες σου συνѳέτουνε 

 στή γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων, 
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 γιατί καί φλόγα ѳερµουργή,

 ἄσβεστη εἶσαι, ἡ µόνη,

 καί ἀκατάλυτη ѱυχή,

 πού ѳέλγει καί λυτρώνει. 

 Καί δίνεις πνεῦµα ζείδωρο,

 καί δίνεις, µά δέν παίρνεις

 παρά χολή γιά ἀνταµοιβή, 

 καί ζῆς, καί δέν πεѳαίνεις!
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Ἡ ἑλληνική γλῶσσα

 «Τό φῶς, τό λυτρωτικό, ἐπαναστατικό, ὁδηγητικό φῶς τῆς 

Ἑλλάδος, ἀνέσπερο, ζείδωρο, ѳερµουργό ζῆ. Καί ζῆ καί ἡ Κιβωτός 

του, ἡ Γλῶσσα του, σπαρµένη µέσα σ' ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσµου, 

στίς «διαλέκτους» της, ὅπως ὀρѳῶς ἀποφαίνονται πολλοί. Καί οἱ 

λέξεις – τορπίλλες της εἶναι ὅλες ὅσες δηλώνουν, βαρυφορτωµένες 

ἀπό ἑλληνικό νόηµα , ἐπιστῆµες , ἀξίες , ἀρετές» (Παν . 

Κυριακόπουλος, «ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ», σελ. 162). 

 Εἶναι ἡ «καλλικέλαδος» γλῶσσα τῶν ἐνενήντα καί πλέον 

ἑκατοµµυρίων (90.000.000) λέξεων, δηλαδή πρωτογενῶν λέξεων ἤ 

ληµµάτων ἤ ἀρχικῶν ριζῶν καί παραγώγων ἤ δευτερευουσῶν, ἐνῶ 

ἄλλες διαδεδοµένες γλῶσσες διαѳέτουν µόνον µερικές ἑκατοντάδες 

χιλιάδες. 

 Ὁ ∆ηµ. Βαρδίκος, «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», ἐκδ. ΑΤΤΙΚΑ, 

σελ. 43, σηµειώνει: «Σύµφωνα µέ τίς καταγραφές, πού εἶχαν γίνει 

ἀρχικῶς, ἀπό τό 1972, στόν Ἠλεκτρονικό Ὑπολογιστή «Ἴβυκος» 

τοῦ Πανεπιστηµίου Irvine (Ἰρβάϊν) τῆς Καλιφορνίας, ἡ ἑλληνική 

γλῶσσα εἶναι ἡ πλουσιώτερη ἀπό ὅλες πού ὑπῆρξαν ἤ ὑπάρχουν 

στή γῆ µέ 6.340.000 πρωτογενεῖς λέξεις καί 72.220.000 παράγωγες ἤ 
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δευτερεύουσες, ὅπως π.χ.  ἀπό τή λέξι ѳεός παράγονται οἱ ѳεο–γενής, 

ѳεό–κτιστος, ѳεό–µορφος, ѳεό–πνευστος, ѳεό–ρατος, ѳεο–φιλής κλπ. 

Ἐν ἀντιѳέσει ἡ ἀγγλική γλῶσσα διαѳέτει 498.000 λέξεις καί 

315.000 τεχνικῆς ὁρολογίας, ἀπό τίς ὁποῖες 90% ἔχουν ἑλληνική 

ρίζα!».

Σέ ἐκτενές ἄρѳρο του τό περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεῦχος 

Νοεµβρίου 2003, σελ . 17161–2, γιά τή δηµιουργία τοῦ 

ѳησαυροφυλακίου τῆς γλώσσας µας, γράφει: «Σήµερα, εὑρισκόµενο 

πολύ κοντά πλέον στήν ὁλοκλήρωσί του, τό πρόγραµµα TLG, πού 

σηµαίνει «Thesaurus Linguae Graecae», (λατινική ὀνοµασία πρός 

τιµήν τοῦ πρώτου «Ѳησαυροῦ τῆς Ἑλληνικῆς», τοῦ Λεξικοῦ τοῦ 

Ἑρρίκου Στεφάνου), δηλαδή «Ѳησαυρός τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», 

ἔχει οὐσιαστικά ἀποѳηκευµένη σχεδόν ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική 

Γραµµατεία ἀπό τό 800 π.Χ. µέχρι τό 1453 µ.Χ. καί συνεχίζει µέ τήν 

µετα–βυζαντινή περίοδο. 

Τό ὅλο σύστηµα περιλαµβάνει περί τά 90.000.000 λέξεις, 

λεκτικούς τύπους καί λήµµατα»!!!

 Ρήσεις ἐνίων διανοουµένων γιά τή γλῶσσα µας: 

 «Εἰ οἱ ѳεοί διαλέγονται, τῆ τῶν Ἑλλήνων γλώττη 

χρῶνται». (Κικέρων).
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 ∆ηλαδή: Ἐάν οἱ ѳεοί διελέγοντο (ὡµιλοῦσαν κάποια 

ἀνѳρώπ ι νη γλῶσσα ) , τή γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων ѳά 

ἐχρησιµοποιοῦσαν. 

 «Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ὁ τελειότερος ἆѳλος καί ἡ 

µεγαλύτερη ἐποποιῒα τοῦ ἀνѳρωπίνου πνεύµατος» (Γκαῖτε).

 «Ἄκουσα σέ ὅλες τίς γλῶσσες τό Εὐαγγέλιο στόν Ἅγιο 

Πέτρο τῆς Ρώµης. Ἀλλά µόνον στήν Ἑλληνική ἀντήχησε σάν 

ἄστρο λαµπερό στήν ἡσυχία τῆς νύχτας» (Γκαῖτε). 

 «Ἄν εἶναι ἀλήѳεια ὅτι τό βιολί εἶναι τό τελειότερο ἀπό τά 

µουσικά ὄργανα, τότε ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι τό βιολί τῆς 

ἀρѳρωπίνης σκέѱεως» (Ἕλεν Κέλλερ – Ἀµερικανίδα συγγραφεύς). 

 «Ἄν οἱ Ἕλληνες µᾶς ἐζητοῦσαν νά τούς ἐπιστρέѱουµε τίς 

λέξεις, πού ἀπ' αὐτούς ἐδανεισѳήκαµε, ѳά ἐπαѳαίναµε 

πολιστιστική κατάρρευσι» (Ζακλίν ντέ Ροµιγύ – Γαλλίδα 

ἀκαδηµαϊκός). 

 Το γαλλικό περιοδικό «LE FIGARO» σέ εἰδικό τεῦχος του, 

ἀφιέρωµα στήν Ἑλλάδα, πού ἐξέδωσε προσφάτως, γράφει: «Τό νά 
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καταργήσης τή διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, εἶναι τό νά 

σβήσης τά ἄστρα ἀπό τόν οὐρανό». 

Ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἄννας Τζιροπούλου – Εὐσταѳίου 

«Ὁ ἐν τῆ λέξει Λόγος»

 «Οἱ Ἕλληνες ἔτρεφαν πάντοτε γιά τή γλῶσσα τους 

ѳαυµασµό καί ἀγάπη, σεβασµό καί δέος.  Ἀποτελοῦσε γι' αὐτούς 

ἠѳικό καύχηµα. 

 Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει πώς ὅταν ὁ Ξέρξης ἀπέστειλε 

ἀντιπροσωπεία νά ζητήση γῆν καί ὕδωρ ἀπό τούς Ἀѳηναίους, ὁ 

Ѳεµιστοκλῆς, παρά τά καѳιερωµένα, διέταξε τή σύλληѱι τοῦ 

διερµηνέως καί µέ ѱήφισµα τόν ἐѳανάτωσε, διότι: «φωνήν 
ἑλληνίδα, βαρβάροις προστάγµασιν ἐτόλµησε χρῆσαι». 

 Ἐτόλµησε δηλαδή νά χρησιµοποιήση τήν ἑλληνική γλῶσσα, 

γιά νά ἐκφράση βάρβαρες προσταγές!

 Ὁ Ὅµηρος, ἀπαριѳµῶντας τά βάσανα τοῦ Ὀδυσσέως, δέν 

παραλείπει νά τονίση πώς ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ὅτι περιπλανᾶται σέ 

χῶρες ἀλλόγλωσσων ἀνѳρώπων: «πλάζεται ἐπ' άλλοѳρόων 
ἀνδρῶν» (ξ, 43). 
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 Ὁ Αἰσχύλος στήν τραγωδία "ΕΠΤΑ ΕΠΙ ѲΗΒΑΣ" 

παρουσιάζει τόν Ἐτεοκλῆ νά παρακαλῆ τόν ∆ία καί τήν Γῆ γιά τήν 

σωτηρία τῶν Ѳηβῶν: 

 «Μή πόλιν πανώλεѳρον ἐκѳαµνίσητε, Ἑλλάδος φѳόγγον 
χέουσαν» (Μή µοῦ ἀφανίσετε τήν πόλι πού ὁµιλεῖ ἑλληνικά). 

 Καί ἡ ἄτυχη Φιλοµήλα, πού τήν ἐβίασε ὁ Τηρεύς καί κατόπιν 

τῆς ἀπέκοѱε τή γλῶσσα γιά νά µή τόν µαρτυρήση, διαλαλεῖ ἐν 

τούτοις µέχρι σήµερα τόν καηµό της, χαραγµένο γιά πάντα σέ 

µάρµαρο ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς:

 «Γλῶσσαν ἐµήν ἐѳέρισε καί ἔσβεσεν Ἑλλάδα φωνήν». 

 Ἡ τραγική Φιλοµήλα δέν ѳρηνεῖ πού τῆς ἔκοѱαν τή γλῶσσα. 

∆έν ὀδύρεται πού ѳά µείνη βουβή. Εἶναι ἀπαρηγόρητη πού δέν

ѳ ά  ξαναµιλήση Ἑλληνικά ». 

*   *   *

 Τό ѳέµα ѳά µποροῦσε νά πάρη πολύ µεγάλη ἔκτασι, ἀλλά 

δέν ѳά ἀναφερѳοῦµε διά µακρῶν στή γλῶσσα καί τή σηµασία της, 

γιά νά µή ἀποµακρυνѳοῦµε ἀπό τόν κύριο ἄξονα τοῦ 

ἐνδιαφέροντός µας.

 Ѳά ἀρκεσѳοῦµε µόνον νά ἐπισηµάνουµε ὑπό τύπον 

ἀνακεφαλαιώσεως, ὅτι ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι:
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 Ἡ πλουσιώτερη τοῦ πλανήτου. 

 Ἡ µητέρα των γλωσσῶν.

 Ἡ γλῶσσα τοῦ πολιτισµοῦ καί µήτρα τῆς ἀνѳρώπινης 

 διάνοιας.

 Ὁ τελειότερος ἆѳλος καί ἡ µεγαλύτερη ἐποποιΐα τοῦ 

 ἀνѳρωπίνου πνεύµατος.

 Ἡ τροφοδότις τῶν ἄλλων γλωσσῶν.

 Ἡ γλῶσσα τῆς ἀξεπέραστης λογικῆς διαύγειας. 

 Ἡ µόνη γλῶσσα πού µποροῦν νά δεχѳοῦν νοηµατικά οἱ 

 ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές (Η/Υ) προηγµένης τεχνολογίας. 

 Τό πρῶτο καί µεγαλύτερο καλλιτεχνικό δηµιούργηµα τῶν 

 Ἑλλήνων. 

 Ἡ «γλῶσσα τῶν ѳεῶν» καί ὁ µεγαλύτερος ἐѳνικός µας 

 πλοῦτος. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ἡ σηµασία καί τά χαρακτηριστικά τους

 Ἐπαναλαµβάνουµε ὅτι ἐξέχουσα ѳέσι µεταξύ τῶν ἄλλων 

διαχρονικῶν µας ἀξιῶν κατέχει ἡ γλῶσσα µας, τό τελειότερο 

καλλιτεχνικό δηµιούργηµα τῶν Ἑλλήνων, µέ τήν τέλεια µορφή καί 

τήν ἀπεριόριστη ἐκφραστική δύναµι.

 Σ' αὐτήν ἀνατρέχουµε σήµερα, γιά νά ἐπαναφέρουµε στό 

φῶς συγκεκριµένα πολύτιµα στοιχεῖα ἀπό τόν δικό της πλοῦτο, πού 

ѳά βοηѳήσουν στήν ἀπαλλαγή τῆς πνευµατικῆς µας αὐτοτέλειας 

97



ἀπό ἀνεπιѳύµητες προσµείξεις καί ἐπιρροές καί ѳά δώσουν τέλος 

στήν κυριαρχία τῆς χυδαιότητος. 

 Εἶναι γεγονός ὅτι πλεῖστοι νεοέλληνες ἔχουν ἐѳισѳῆ σέ 

ἐκφυλισµένους ἤ ἄλλους καινοφανεῖς τύπους ὀνοµάτων, ὡς καί τό 

ὅτι ἐλάχιστα ἀπό τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα γνωρίζουν οὔτε 

εἶναι σέ ѳέσι νά τά διακρίνουν ἀπό τά νεώτερα ἤ τά ξένα, ἀκόµη δέ 

ἀδυνατοῦν νά ἐκτιµήσουν τήν ἀξία τους καί νά κατανοήσουν τήν 

ἀναγκαιότητα γιά τήν ἐπανελλήνισι τῆς ὀνοµατοѳεσίας µας. 

 Μία σύντοµη ἀναφορά ἑποµένως στά ἰδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους ѳεωρεῖται χρήσιµη, διά τόν λόγον ὅτι εἶναι 

ἐξόχως ἐνδιαφέροντα, δηλωτικά τῆς γοητείας τους καί τῆς 

«εὐγενοῦς» καταγωγῆς τους. 
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1. Γενικά χαρακτηριστικά

 Ὁ Ἑλληνικός Λόγος ἐδηµιούργησε Οὐράνιες Ѳεότητες 

(σύµβολα φυσικῆς καί ἀνωτέρας πνευµατικῆς δυνάµεως), στίς 

ὁποῖες ἔδωσε ὀνόµατα µέ µυστηριακή ἔννοια καί σηµασία, καѳώς 

καί πολλές ἄλλες ἐπίγειες Ѳεότητες µέ ἐξαίσια ὀνόµατα. 

 Ἡ ἑλληνική διανόησις, γιά νά µπορέση νά κρατήση ζωντανή 

τήν ἀνάµνησι στά δρώµενα τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, πού ἐχάѳηκε µέ 

τούς κατακλυσµούς τοῦ Ὠγύγου καί τοῦ ∆ευκαλίωνος, 

ἐδηµιούργησε µέ τόν προφορικό λόγο τόν ἑλληνικό Μῦѳο. Ὁ 

Μῦѳος στά πρόσωπα, τούς ἡρωϊσµούς καί τά παѳήµατα τῶν 

κατωτέρων Ѳεοτήτων, τά ὀνόµατα τῶν ὁποίων ἔχει διασώσει, 

περιέχει κρυπτογραφηµένες τίς ἀλήѳειες ἀπό τίς προγονικές ρίζες, 

γιά νά διαιωνισѳοῦν στίς ἑπόµενες γενεές καί ἐποχές. 

 Οἱ γενεαλογικοί ἱστοί ἐπίσης τῶν Ἑλλήνων ἔχουν ἀρχή (ρίζα 

καταγωγῆς τους) ἀπό τούς Ѳεούς καί παρουσιάζουν ἰδιαίτερο 

ἐνδιαφέρον. 

 Ἐξ αὐτῶν ἀντιλαµβανόµεѳα τό βάѳος τῶν νοηµάτων τῶν 

ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων, πάρα πολλά ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι 

ὀνόµατα ѳεῶν καί ѳεαινῶν (ѳέαινα = ѳεά), παιδιῶν τῶν ѳεῶν, 

Ἡρακλειδῶν (παιδιῶν τοῦ Ἡρακλέους), παιδιῶν τοῦ Λυκάονος, 

τοῦ Μίνωος, τοῦ Πριάµου, ὀνόµατα Ἀργοναυτῶν, Ἡρώων, 
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Γιγάντων, Τιτάνων, Κενταύρων, ὀνόµατα Μουσῶν, Νυµφῶν, 

Σειρήνων, Χαρίτων καί ἄλλων, ὅπως: Πλειάδων (ѳυγατέρων τοῦ 

Ἄτλαντος καί τῆς Πλειόνης), ∆αναῒδων (ѳυγατέρων τοῦ ∆αναοῦ), 

Ѳεσπιάδων (ѳυγατέρων τοῦ Ѳεσπίου), Ἀµαζόνων (ѳυγατέρων τοῦ 

Ἄρεως καί τῆς νύµφης Ἁρµονίας), Νηρηῒδων (ѳυγατέρων τοῦ 

Νηρέως), Ὠκεανίδων καί Ναϊάδων (ѳυγατέρων τοῦ Ὠκεανοῦ) κλπ. 

 Ὀνόµατα πού ἦσαν κοινά κατά τό πλεῖστον σέ ὅλα τά 

ἑλληνικά φῦλα, ὅπως οἱ Πελασγοί, ∆ρύοπες, Ἀχαιοί – ∆αναοί, 

Αἰολεῖς, Ἴωνες, ∆ωριεῖς, Μακεδόνες, Ѳρᾶκες, Φρύγες, Μυρµιδόνες, 

Ἰλλυριοί κλπ. Τῶν Ἑλλήνων δηλαδή τοῦ σηµερινοῦ Ἑλλαδικοῦ 

χώρου, τῆς Ἰωνίας καί τῆς πέραν αὐτῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, τῆς 

ὀνοµαστῆς Τροίας, τῶν περιοχῶν τοῦ Εὐξείνου Πόντου, τῶν 

Παραδουναβίων περιοχῶν, τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, τῆς Ἰταλίας, τῆς 

νοτίου Γαλλίας, τῆς Ἰβηρικῆς χερσονήσου, τῶν Βρεττανικῶν νήσων, 

τῆς ѳρυλικῆς Ἀτλαντίδος καί τόσων ἄλλων ἀπό τά ἑκατοντάδες 

ἑκατοµµύρια τῶν ἀνѳρώπων ἐκείνων, πού ἔζησαν σέ ὅλους τούς 

χώρους τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσµου, γύρω ἀπό τή Μεσόγειο 

Ѳάλασσα καί πολύ πέρα ἀπό αὐτήν, σέ ὅλες τίς ἠπείρους τοῦ 

πλανήτου.
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 Ὅπως ѳά διαπιστώσουµε στή συνέχεια, τά ἀρχαῖα ἑλληνικά 

ὀνόµατα ἔχουν τέλεια ἀπόδοσι τοῦ νοήµατός τους καί τήν ἰδιαίτερη 

φιλοσοφία τους, ἄν µποροῦµε νά χρησιµοποίησουµε τήν ἔκφρασι. 

 Ἡ αἴσѳησις αὐτή δηµιουργεῖται αὐτοµάτως ἀπό τήν πρώτη 

ἐπαφή µαζί τους.  Κάѳε ἕνα ἀπό αὐτά ἀποπνέει τό δικό του 

«ἄρωµα», ὅπως τά ἐγέννησε «ἡ γλῶσσα τῶν ѳεῶν» καί µέ τά ὁποῖα 

ἐκόσµησε τόν ἐπίγειο παράδεισό της. 
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2. Ἐπί µέρους χαρακτηριστικά

α. Τά ὀνόµατα ἀνδρῶν

 Ὁ ∆ρ Παν. Ι.  Κυριακόπουλος, «ΑΡΧΑΙO ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

∆ΙΚΑΙΟ», ἐκδ. Σύγχρονη Ἐκδοτική, Ἀѳήνα, σελ. 143–145, 

σηµειώνει: 

 «Τό βασικό χαρακτηριστικό τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν 

ὀνοµάτων ἦταν τό σύνѳετο αὐτῶν, µέ πρῶτο ἤ δεύτερο συνѳετικό 

συνήѳως τίς λέξεις, πού ἐσήµαιναν ἀρετές, ἱκανότητες, ἀξίες, 

ἰδιότητες κλπ.».

 Παραδείγµατα: 

Ἀριστο–κλῆς, Ἀριστο–τέλης, Ἀριστό–βουλος, Ἀρίστ–αρχος.

Ἄρχω: Ἀρχέ–στρατος, Ἀρχί–λοχος, Ἀρχέ–λαος, Ἀρχι–µήδης, Ἀρχί–

δαµος.

Ἀνάσσω (= βασιλεύω): Ἀναξ–αγόρας, Ἀναξι–µένης, Ἀναξίµ–ανδρος, 

Ἀστυ–άναξ.
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Ἀλκή (= δύναµις): Ἀλκι–βιάδης, Ἀλκί–φρων, Ἀλκι–δάµας, Ἀλκί–

νοος (= ὁ δυνατός στόν νοῦ), Ἀλκα–µένης, Ἀλκ–µαίων.

Ἄγω: Ἀγησί–λαος, Ἀγησί–πολις, Ἀγησί–στρατος, Ἀστυ–άγης, Ѳεά–

γης, Ἆγις, Ἀγήνωρ (= ὁ ἄγων τούς ἄνδρες) .

Ἀνήρ: Ἀνδρο–κλῆς, Ἀνδρό–νικος, Τέρπ–ανδρος, Λύσ–ανδρος, 

Ἀνδρέας.

Ἀγορά: Ἀγορά–κριτος, Ἀριστ–αγόρας, Πρωτ–αγόρας, ∆ι–αγόρας, 

Πυѳ–αγόρας. 

∆ῆµος (δᾶµος δωριστί): ∆ηµο–σѳένης, ∆ηµό–κριτος, ∆ηµο–φῶν, 

∆ηµό–νικος, ∆ηµό–φαντος, ∆ηµό–δοκος, ∆αµο–κλῆς.

Εὐѳύς: Εὐѳύ–φρων, Εὐѳύ–δηµος, Εὐѳύ–βουλος, Εὐѳυ–κλῆς.

Εὖ: Εὔ–βουλος, Εὔ–δοξος, Εὔ–µολπος, Εὐ–κράτης, Εὐ–ήµερος, Εὐ–

δαίµων, Εὔ–πολις.

Ѳεός: Ѳεό–φιλος, Ѳεό–κριτος, Ѳε–αίτητος (= ὁ αἰτηѳείς ἀπό τό Ѳεό), 

Ѳεό–δοτος, Ѳεό–ποµπος, Ѳεό–δωρος. 
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Ἵππος: Ἱππό–λυτος, Ἱππο–κράτης, Φίλ–ιππος, Ξάνѳ–ιππος, Μελάν–

ιππος. 

Εἶδος (= στό εἶδος, ὁ γιός): Ἀριστ–είδης, Ἀνδρο–κλείδης, Λεων–ίδας, 

Πελοπ–ίδας, Εὐµολπ–ίδης.

Κρατῶ: Σω–κράτης, Λαο–κράτης, Ἀριστο–κράτης, Ἑρµο–κράτης. 

Κρίνω: Κριτό–λαος, Κριτό–βουλος, Ὀνοµά–κριτος, Ѳεό–κριτος, 

Κρίτων. 

Κλέος (= δόξα): Κλεό–βουλος, Κλεό–νικος, Κλέων, Περι–κλῆς (= ὁ 

τρισένδοξος), Φιλο–κλῆς, Ἀριστο–κλῆς, Κλε–ανδρίδας, Πάτρο–κλος. 

Κῦδος (= δόξα): Ѳου–κυδίδης (= τοῦ Ѳεοῦ ἡ δόξα), Φερε–κύδης, 

Κυδ–αѳηναῖος. 

Λαός: Λαο–µέδων, Λαό–νικος, Χαρί–λαος, Ἀγησί–λαος, Μενέ–λαος. 

Λύκη (= φῶς): Λυκάων (= ὁ φωτεινός), Λυκ–οῦργος (= ὁ πράττων 

λαµπρά ἔργα), Λυκό–φρων (= ὁ λαµπρά φρονῶν), Λυκο–µήδης (= ὁ 

λαµπρῶς σκεπτόµενος). 
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Λύω: Λύσ–ανδρος, Λυσί–µαχος, Λυσί–στρατος. 

Μεδέω (= σκέπτοµαι, ὀρѳοφρονῶ): Ἀλκι–µέδων, Λυκο–µήδης, Λαο–

µέδων, Παλα–µήδης (= ὁ σοφός ἐφευρέτης, ὁ δεξιοτέχνης).

Νικῶ: Νικό–λαος, Νικίας, Νίκ–ανδρος, Νικ–άνωρ, Νικό–στρατος. 

Ξένος: Ξενο–φῶν, Ξενο–κράτης, Ξενο–φάνης, Ἀριστό–ξενος. 

Τιµῶ: Τιµο–λέων, Τιµό–ѳεος, Τιµα–γένης, Τιµο–κράτης. 

Φιλῶ: Φιλό–λαος, Φιλο–ποίµην, Φιλο–κλῆς, Φιλό–στρατος, Φιλό–

δηµος. 

β. Τά ὀνόµατα γυναικῶν

 Τά ὀνόµατα πού ἔδιναν στίς κόρες τους ἦσαν ἤ σύνѳετα, 

ὅπως τῶν ἀνδρῶν (π.χ. Ζηνοβία, Ἡροφίλη, Ѳεανώ, Κλεονίκη, 

∆ιοτίµα, Μελισσάνѳη, Οἰνώνη, Χαρίκλεια, Λαοδίκη κλπ.) ἤ τά 

περισσότερα ἁπλᾶ, δηλωτικά χάριτος, ἀρετῆς, ѳελκτικότητος κλπ., 

ὅπως, π.χ.  Αἴγλη, Ἄλκηστις, Ἀµυµώνη (= ἡ ἀµόλυντη), Ἄντεια, 
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Ἀσπασία (= ἡ ἄξια γιά φίληµα), ∆ιώνη, Ἑλένη (= ἡ κόρη τοῦ 

Ἥλιου, ἡ πανέµορφη), Ἠλέκτρα, Ἡσιόνη, Ἰάνѳη, Λιγύα, Λυκία, 

Μυρσίνη, Νεφέλη, Ναυσικᾶ, Ρόδη, Ὑακίνѳη, Φαίδρα, Φιλία, Φοίβη, 

Χάρις κλπ. 

γ. Τά ὀνόµατα ѳεῶν καί ѳεαινῶν καί ἡ ἐτυµολογία τους

Ζεύς (= ὁ ζευγνύων τά φῦλα καί χορηγός ζωῆς),

Ποσειδῶν (= ὁ κυρίαρχος τῶν ὑδάτων),

Ἀπόλλων (= ὁ ἄνευ πολλῶν, ὁ Ἕνας ѳεός),

Ἄρης (= ὁ κρατερός), 

Ἑρµῆς (= ὁ ἑρµηνευτής τῆς βουλήσεως τοῦ ∆ιός), 

Πλούτων (= ὁ πλουτοφόρος) ἤ Ἅδης (= ὁ ἀ+ἰδεῖν, ὁ ἀόρατος), 

Ἥφαιστος (= ὁ ἀν–άπτων τό πῦρ τῶν ἡφαιστείων),
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Πάν (= τό πᾶν), 

Ἥρα (= ἡ Ἀέρινη), 

Ἀφροδίτη (= ἡ ἀναδυѳεῖσα ἀπό τούς ἀφρούς), 

Ἀѳηνᾶ (= ἁ (ἡ) ѳεῖα νοεῖ, αὐτή πού ἐννοεῖ τά τοῦ Ѳεοῦ), 

Ἄρτεµις (= ἡ κρατερή, ἡ ἀτρόµητη παρѳένος), 

∆ηµήτηρ (= ἡ ∆ῆ   →   Γῆ Μήτηρ), 

Ἑστία (= ἡ κοµίσασα τό ἱερό οὐράνιο φῶς στή γῆ)». 

 Μετά ἀπό αὐτά, ἄς κάνουµε τήν ἐπίσκεѱι στό χῶρο πού 

φιλοξενεῖ τά ὀνόµατά µας.

 Ἄς τά ἰδοῦµε. 

107





Α

Ἄβας (–αντος) 

Ἀγάѳιππος (–ίππου)

Ἀγαѳοκλῆς (–έους)

Ἀγάѳυρσος

Ἀγαῖος

Ἀγακλῆς (–έους)

Ἀγαµέµνων (–ονος)

Ἀγασѳένης (–ους)

Ἀγασίας (–ου)

Ἀγασικράτης (–ους)

Ἀγασίστρατος

Ἀγέδηµος

Ἀγήλοχος (–όχου)

Ἀγήπατρος

Ἀγήσανδρος (–άνδρου)

Ἀγήσαρχος 

Ἀγησίας

Ἀγησίδαµος (–άµου)

Ἀγησίδηµος

Ἀγησικράτης (–ους)

Ἀγησίλαος

Ἀγησιµένης (–ους)

Ἀγησίνοος (–όου)

Ἀγησίνος

Ἀγησίπατρος

Ἀγήσιππος

Ἀγησίστρατος

Ἀγησιτέλης (–ους)

Ἀγησίχορος

Ἄγητος

Ἀγιµένης (–ους)

Ἄγιππος

Ἆγις (–ιδος)

Ἀγκαῖος
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Ἀγλαόδωρος

Ἀγλαοσѳένης (–ους)

Ἀγλαόφηµος

Ἀγλαοφῶν (–ῶντος) 

Ἀγλαώνυµος 

Ἅγνις (–ιδος)

Ἀγχικράτης (–ους)

Ἀγχίλαος 

Ἀγχίνοος

Ἄδαστος

Ἀδείµαντος

Ἄδµητος

Ἄδραστος

Ἄδωνις (–ιδος)

Ἀείκλειτος

Ἀετίων (–ωνος)

Ἀѳάµας (–αντος)

Ἀѳηναγόρας (–ου) 

Ἀѳηνόδωρος 

Αἰάκης (–εος) 

Αἰακός

Αἴας (–αντος)

Αἰγαίοχος

Αἰγείας (–ου)

Αἴγειρος

Αἰγεύς (–έως)

Αἰγίµιος

Αἴγισѳος

Αἰγοσѳένης (–ους)

Αἴγυρος

Αἰήτης (–ου) 

Αἰήτιος 

Αἵµυλος 

Αἵµων (–ονος)

Αἰνείας 

Αἰνησίας 

Αἰνησίδαµος 

Αἰνησίδηµος 

Αἰνησίλαος 

Αἰνησίπατρος 

Αἰνησίστρατος

Αἰόλιος

Αἴολος

Αἴπυτος 
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Αἴσηπος

Αἴσυπος

Αἰσχίνης  

Αἰσχύλος 

Αἴσων (–ονος)

Αἴσωπος

Ἀκάδηµος

Ἄκαστος

Ἀκεσίλαος 

Ἆκις (–ιδος)

Ἀκουσίλαος 

Ἀκρίας

Ἀκρίσιος

Ἀκταῖος

Ἀκταίων (–ονος & –ωνος)

Ἀκτορίων (–ωνος)

Ἀλέξανδρος

Ἀλεξίας

Ἀλέξιππος

Ἀλεξίων (–ωνος)

Ἄλѳηπος

Ἁλιµήδης (–ους)

Ἁλίοχος

Ἀλίφειρος

Ἀλκαῖος

Ἀλκαµένης (–ους) 

Ἀλκέτας (–α)

Ἀλκέτης (–ου)

Ἀλκίας 

Ἀλκιβιάδης (–ου)

Ἀλκίβιος

Ἀλκιδάµας (–αντος)

Ἀλκίδαµος 

Ἀλκίδηµος 

Ἀλκίδης (–ου)

Ἀλκίµαχος

Ἀλκιµένης (–ους)

Ἀλκιµήδης (–ους)

Ἀλκιµίδης (–ου) 

Ἄλκιµος

Ἀλκίνοος (–όου)

Ἀλκίνους (–ου)

Ἄλκιππος 

Ἄλκις (–ιος) 
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Ἀλκισѳένης (–ους) 

Ἀλκίφρων (–ονος) 

Ἀλκµαίων (–ωνος)

Ἀλκµάν (–ᾶνος)  

Ἀλκµέων (–ωνος) 

Ἀλφαῖος

Ἀµεινοκλῆς (–έους) 

Ἀµοργῖνος 

Ἀµύντας 

Ἀµφήρης (–ους) 

Ἀµφίας (–ου)

Ἀµφιδάµας (–αντος) 

Ἀµφίδαµος 

Ἀµφίδηµος

Ἀµφίδωρος

Ἀµφίѳεµις (–ιδος)

Ἀµφικράτης (–ους)

Ἀµφικτύων (–ονος) 

Ἀµφίλοχος 

Ἀµφιµένης (–ους)

Ἀµφίνοµος 

Ἀµφίνοος 

Ἄµφιος 

Ἄµφιτος

Ἀµφιτρύων (–ονος) 

Ἀµφίων (–ονος) 

Ἀνακρέων (–οντος) 

Ἀναξαγόρας

Ἀναξικράτης (–ους) 

Ἀναξίλαος 

Ἀναξίµανδρος

Ἀναξιµένης (–ους) 

Ἀναξιφάνης (–ους)

Ἀνδοκίδης

Ἀνδρέας (–ου) 

Ἀνδροκίδης 

Ἀνδροκλῆς (–έους)

Ἀνδροκύδης (–ους) 

Ἀνδρόνικος 

Ἀνδροσѳένης (–ους)

Ἀνδρώνυµος 

Ἀνѳέας

Ἀνѳείας 

Ἀνѳεµίων (–ωνος)
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Ἀνѳίας

Ἄνѳιππος

Ἀνѳώνιος

Ἀνταγόρας 

Ἀνταῖος 

Ἀνταλκίδας 

Ἀντείας 

Ἀντήνωρ (–ορος)

Ἀντιάδης 

Ἀντίας

Ἀντιγένης (–ους)

Ἀντίγονος 

Ἀντίνοος

Ἄντιος

Ἀντιόχης

Ἀντίοχος

Ἀντίπατρος

Ἄντιππος 

Ἀντισѳένης (–ους) 

Ἀντιφάνης (–ους) 

Ἀντίφας (–αντος) 

Ἀντίφιλος

Ἄντιφος 

Ἀντιφῶν (–ῶντος) 

Ἀντώνιος (ἐκ τοῦ Ἀνѳώνιος)

Ἄνυτος 

Ἀξιώνυµος 

Ἀπελλῆς (–οῦ)

Ἀπολλόδωρος 

Ἀπολλώνιος

Ἄργης (–ους) 

Ἀρδείας

Ἄρειος 

Ἀρηγόνιος

Ἀρηίφιλος 

Ἀρίδηµος 

Ἀρίνοος 

Ἀρισταγόρας 

Ἀρισταῖος 

Ἀρίστανδρος 

Ἀρίσταρχος 

Ἀριστείδης (–ου)

Ἀριστεύς (–έως)

Ἀρίστιππος
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Ἀριστίων (–ωνος)

Ἀριστόβουλος 

Ἀριστογείτων (–ονος) 

Ἀριστογένης (–ους) 

Ἀριστόδαµος

Ἀριστόδηµος 

Ἀριστόδωρος

Ἀριστόκλειτος

Ἀριστοκλῆς (–έους) 

Ἀριστοκράτης (–ους) 

Ἀριστόκριτος 

Ἀριστόλαος 

Ἀριστοµένης (–ους) 

Ἀριστοµήδης (–ους) 

Ἀριστόνικος

Ἀριστόνοος

Ἀριστόξενος 

Ἄριστος

Ἀριστοτέλης (–ους) 

Ἀριστότιµος 

Ἀριστοφάνης (–ους) 

Ἀριστόφηµος 

Ἀριστόφιλος 

Ἀριστοφῶν (–ῶντος) 

Ἀριστοχάρης (–ους) 

Ἀρίστων (–ωνος) 

Ἀριστώνυµος 

Ἀρίφιλος 

Ἀρίφρων (–ονος)

Ἀρίων (–ονος)

Ἀρκείσιος

Ἀρκεσίλαος 

Ἀρκτῖνος 

Ἁρµόδιος 

Ἀρσίνοος 

Ἄρσιππος 

Ἀρτεµίδωρος 

Ἀρτεµίσιος 

Ἀρτέµων (–ωνος) 

Ἀρχέλαος 

Ἀρχέτιµος

Ἀρχίας (–ου)

Ἀρχιβιάδης 

Ἀρχίκλειτος

114



Ἀρχικράτης (–ους)

Ἀρχίλοχος 

Ἀρχιµήδης (–ους) 

Ἀρχίνοος 

Ἀρχῖνος 

Ἀρχίοχος 

Ἄρχιππος 

Ἀρχίστρατος

Ἀρχίφιλος 

Ἀρχίχαρµος 

Ἀστέας 

Ἀστερίων (–ωνος) 

Ἀστυάναξ (–ακτος) 

Ἀστυδάµας (–αντος) 

Ἀστυκράτης (–ους) 

Ἀτρεύς (–έως) 

Ἄτταλος 

Αὐγείας 

Αὐτόνοµος

Ἀχιλλεύς (–έως)

Β 

Βάϊος (καί Βαῖος) 

Βάκις (–ιδος) 

Βακχυλίδης 

Βελλερεφόντης (–ου) 

Βερεκράτης (–ους) 

Βίας (–αντος) 

Βίτων (–ωνος) 

Βίων (–ωνος) 

Βοῖβος

Βοῖος 

Βροντῖνος 

Βροτῖνος 

Βρύας (–αντος) 

Βύβων (–ωνος) 

Βύτος 
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Γ 

Γαίσυλος 

Γαλάτης 

Γαληναῖος 

Γαληνός 

Γανυµήδης (–ους) 

Γέλων (–ωνος) 

Γλαυκίας (–ου) 

Γλαυκίδης (–ου) 

Γλαυκῖνος 

Γλαύκιππος 

Γλαῦκος 

Γλεῦκος 

Γλυκῖνος 

Γλύκιππος 

Γνησίδηµος

Γνησίλαος 

Γνησίπατρος

Γνήσιππος 

Γοργίας (–ου) 

Γοργίδης 

Γόργιππος 

Γοργίων (–ωνος) 

Γόργος 

Γύλιππος 

∆ 

∆αήµων (–ονος)

∆αίδαλος 

∆αϊκλῆς (–έους)

∆αϊκράτης (–ους)

∆αῒλαος 

∆αϊµένης (–ους)

∆αῒοχος

∆άϊππος

∆αϊσήνωρ (–ορος)

∆αισίας

∆αῒστρατος   

∆αῒφρων (–ονος)

∆αµάγητος

∆αµαγόρας
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∆άµαρχος

∆αµασίας

∆αµασίѳεος

∆αµάσιππος

∆αµασίστρατος

∆αµασίφρων (–ονος)

∆αµοκλῆς (–έους)

∆αµόνικος

∆αµόνοος

∆αµόξενος  

∆αµότιµος   

∆αµόφιλος

∆άµων (–ωνος)

∆αµώνυµος

∆αναός

∆άφνις (–ιδος)

∆είµανδρος

∆εινοκράτης (–ους)

∆εινοχάρης (–ους)

∆εῖος

∆εῖρος

∆έξανδρος

∆εξίѳεος

∆εξίλαος 

∆εξίλεως (–εω)

∆εξιµένης (–ους)

∆έξιππος 

∆εξιφάνης (–ους)

∆εξιφῶν (–ῶντος)

∆έρκιος 

∆ερκυλ(λ)ίδας

∆ερξίας 

∆ευκαλίων (–ωνος)

∆ηιδάµας (–αντος) 

∆ηίµαχος 

∆ηίοχος 

∆ηίστρατος

∆ηιφόντης (–ου)

∆ηιφόρος

∆ηίφρων (–ονος)

∆ήλιος 

∆ηµαγόρας

∆ήµανδρος 

∆ηµάρατος
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∆ηµήγορος 

∆ηµήτριος 

∆ηµόδοκος

∆ηµόδωρος 

∆ηµοκήδης (–ους) 

∆ηµόκλειτος 

∆ηµοκλῆς (–έους) 

∆ηµοκράτης (–ους) 

∆ηµόκριτος 

∆ηµοκύδης (–ους)

∆ηµολέων (–οντος)

∆ηµόνικος 

∆ῆµος

∆ηµοσѳένης (–ους)

∆ηµόστρατος 

∆ηµοτέλης (–ους)

∆ηµότιµος

∆ηµοφάνης (–ους)

∆ηµόφιλος 

∆ηµοφῶν (–ῶντος)

∆ηµοχάρης (–ους) 

∆ηµύλος   

∆ιαγόρας (–α) 

∆ιάδης

∆ίαιος

∆ιευχίδας

∆ιευχίδης

∆ιίφιλος 

∆ικαίαρχος

∆ιογένης (–ους)

∆ιόγνητος 

∆ιόδοτος 

∆ιόδωρος 

∆ιοκίδης (–ου)

∆ιοκλῆς (–έους) 

∆ιόκλητος 

∆ιόκριτος

∆ιοκύδης (–ους)

∆ιοµήδης (–ους) 

∆ιόνικος

∆ιόνιππος

∆ιονυσιόδωρος 

∆ιονύσιος 

∆ῖος 
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∆ιόστρατος

∆ιότιµος 

∆ιοφάνης (–ους) 

∆ιόφαντος 

∆ιόφιλος

∆ιοφῶν (–ῶντος) 

∆ιοχάρης (–ους) 

∆ίων (–ωνος)

∆ιώνυµος 

∆ιώξιππος

∆όξιππος 

∆όριππος 

∆ορυκλείδας 

∆ορυκλείδης (–ου)

∆ορυκλῆς (–έους)

∆ορύκλυτος 

∆ορυκράτης (–ους)

∆ορύλαος

∆ορυµέδων (–οντος) 

∆ορυσѳένης (–ους) 

∆ορύφρων (–ονος)

∆ώρειος 

∆ωριεύς (–έως) 

∆ώριχος 

∆ωρόѳεος 

∆ῶρος 

∆ῶτος

Ε 

Εἰδόѳεος

Εἰδοκλῆς (–έους)

Εἰνόδιος

Εἰρηναῖος

Ἑκάδηµος

Ἑκαταῖος

Ἑκήδηµος

Ἑκτόριος

Ἕκτωρ (–ορος)

Ἐλάσιππος

Ἕλειος 

Ἐλεύѳειος

Ἐλευѳέριος
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Ἑλλάνικος

Ἑλλοπίων (–ωνος)

Ἔλυµος  

Ἐµπεδοκλῆς (–έους)

Ἐµπρεπής (–οῦς) 

Ἐνδυµίων (–

ωνος)Ἔξαρχος   

Ἐξηκίας

Ἐπαµεινώνδας (–α & –ου)

Ἐπέραστος 

Ἐπίδοξος

Ἐπίκουρος

Ἐπικράτης (–ους)

Ἐπίκτητος

Ἐπικύδης (–ους) 

Ἐπιµενίδης (–ου)

Ἐπιµήδης (–ους)

Ἐπιµηѳεύς (–έως) 

Ἐπισѳένης (–ους) 

Ἐπιφάνης (–ους) 

Ἐπιχάρης (–ους)

Ἐπίχαρµος 

Ἐρασίνοος 

Ἐρασῖνος 

Ἐράσιππος 

Ἐρασίστρατος 

Ἐρασίφιλος 

Ἔραστος

Ἐρατοσѳένης (–ους) 

Ἐργείας 

Ἐργίας 

Ἐργῖνος 

Ἐργοσѳένης (–ους)

Ἐρειѳάλιος 

Ἐριάνѳης (–ους) 

Ἐρίβιος 

Ἐριγένης (–ους) 

Ἐρίγονος

Ἐρίγυιος 

Ἐρίδηµος 

Ἐρίδοξος 

Ἐρίτιµος 

Ἐρίφηµος 

Ἐρίφυλος 
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Ἑρµαγόρας (–ου) 

Ἑρµείας 

Ἑρµησίλαος 

Ἑρµίας 

Ἕρµιππος 

Ἑρµογένης (–ους) 

Ἑρµόδικος 

Ἑρµόδοτος 

Ἑρµόδωρος

Ἑρµοκράτης (–ους) 

Ἑρµόκριτος 

Ἑρµόλαος

Ἑρµοσѳένης (–ους) 

Ἑρµότιµος 

Ἑρµόφιλος 

Ἑρµοχάρης (–ους) 

Ἐρξίας (–ου) 

Ἐρξικλείδης (–ου) 

Ἐρύѳειος

Ἐρυκίας 

Ἐρύκινος 

Ἐρύκιος 

Ἐρυξίας 

Ἐρυξίλαος 

Ἐρυξίνοος 

Ἐρυσίδηµος 

Ἐρυσίπατρος 

Ἐρυσίστρατος 

Ἐρυσίτιµος 

Ἐρυσίχѳων (–ονος) 

Ἐρύφυλος 

Ἐρωδιός

Ἔρως (–τος)

Ἐρώτιος 

Ἑστιόδωρος 

Ἐτεόκλειτος 

Ἐτεοκλῆς (–έους) 

Ἐτεόνικος 

Ἐτυµοκλῆς (–έους) 

Εὐάγγελος 

Εὐάγης (–ους) 

Εὐαγόρας (–ου) 

Εὐαίµων (–ονος) 

Εὐάλκης (–ους) 
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Εὐαλκίδης (–ου) 

Εὔανδρος 

Εὐάνѳης (–ους) 

Εὐάνѳιος

Εὔανѳος 

Εὔαρχος 

Εὔβιος 

Εὔβοιος

Εὐγένης (-ους)

Εὔγονος 

Εὔδηλος 

Εὔδηµος 

Εὔδικος 

Εὔδιος 

Εὔδοκος 

Εὔδοξος 

Εὔδωρος 

Εὐελπίδης (–ου) 

Εὔεργος 

Εὐήγορος 

Εὐήµερος 

Εὔηνος 

Εὔѳιππος 

Εὐѳύβιος 

Εὐѳύδαµος 

Εὐѳύδηµος 

Εὐѳυκλῆς (–έους) 

Εὐѳυµίδης (–ου) 

Εὔѳυµος 

Εὐѳύφρων (–ονος)

Εὐιππίδης (-ου) 

Εὐκλείδης (–ου) 

Εὐκλῆς (–έους) 

Εὔκοσµος

Εὐκράτης (–ους)

Εὐκρατίδης (–ου) 

Εὔµαιος 

Εὔµαχος

Εὐµείδης (–ους)

Εὐµένης (–ους) 

Εὐµήδης (–ους) 

Εὐµήτης (–ου) 

Εὔµηλος 

Εὐµολπίδης (–ου) 
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Εὔµολπος 

Εὐνείας 

Εὔνηος 

Εὔνικος 

Εὔνοµος 

Εὔνοος

Εὔξεινος 

Εὔξενος

Εὐξίѳεος 

Εὐπαλῖνος

Εὐπείѳης (–ους) 

Εὔπολις (–ιδος) 

Εὐπρεπής (–οῦς) 

Εὐριπίδης (–ου) 

Εὔριππος 

Εὐρυάδης 

Εὐρυβιάδης (–ου) 

Εὐρύβιος 

Εὐρυδάµας (–αντος) 

Εὐρυκλείδης (–ου) 

Εὐρύλοχος 

Εὐρυµένης (–ους) 

Εὐρυσѳένης (–ους) 

Εὐρυσѳεύς (–έως) 

Εὐρύϋλος 

Εὐρύφιλος 

Εὐρυφῶν (–ῶντος) 

Εὐσѳένης (–ους) 

Εὔστοχος 

Εὔστρατος 

Εὐτήροχος 

Εὔτολµος

Εὔτροπος

Εὐτύχης (–ους) 

Εὔτυχος 

Εὐφήµιος 

Εὔφηµος 

Εὔφιλος 

Εὔφραστος 

Εὐφρόνιος 

Εὔφρων (–ονος) 

Εὐχαρίδης (–ου) 

Εὔχαρµος 

Εὐχήνωρ (–ορος) 
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Εὐώνυµος

Ἐχέδηµος 

Ἐχεκράτης (–ους) 

Ἐχένικος 

Ἐχέστρατος

Ἐχέτιµος 

Ἐχέφηµος 

Ζ 

Ζάλευκος 

Ζάτιµος

Ζεύξης

Ζευξίδαµος 

Ζευξίδηµος 

Ζευξίѳεος

Ζευξικράτης (–ους) 

Ζευξίλαος 

Ζεύξιππος

Ζευξίστρατος

Ζευξίφιλος 

Ζέφυρος 

Ζήλων (–ωνος) 

Ζηνόβιος 

Ζηνόδοτος 

Ζηνόδωρος 

Ζηνοφάνης (–ους) 

Ζήνων (–ωνος) 

Ζωηφόρος 

Ζωπύριος 

Ζώπυρος

Ζώσιµος 

Ζωτικός 

Η 

Ἡγέριος

Ἡγεσίας (–ου) 

Ἡγήµων (–ονος) 

Ἡγήσανδρος 

Ἡγησίας (–ου)

Ἡγησίδαµος
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Ἡγησικλῆς (–έους)

Ἡγησικράτης (–ους) 

Ἡγησίλαος 

Ἡγησίλοχος

Ἡγησίµαχος

Ἡγησίνοος 

Ἡγησιππίδης (–ου) 

Ἡγήσιππος 

Ἡγησίσιππος

Ἡγησίστρατος 

Ἡγησίχαρµος 

Ἡγήστρατος 

Ἡγητόριος 

Ἡγίας (–ου) 

Ἥγιος 

Ἡγύλος 

Ἥδυλος 

Ἠετίων (–ωνος) 

Ἠѳαῖος 

Ἠѳόλαος 

Ἠλεκτρύων (–ωνος & –ονος) 

Ἡλιόδωρος 

Ἠλύσιος 

Ἡνίοχος 

Ἠοῖος 

Ἤπυτος 

Ἡραῖος

Ἡράκλειτος 

Ἡρακλῆς (–έους) 

Ἡρέας 

Ἠρίγονος 

Ἥριλλος 

Ἥριππος 

Ἡρόδικος 

Ἡρόδοξος 

Ἡρόδοτος 

Ἡρόδωρος 

Ἡρόѳεος 

Ἡρόστρατος 

Ἡρότιµος 

Ἡροφάνης (–ους)

Ἡρόφιλος 

Ἡροφῶν (–ῶντος) 

Ἡρωδίων (–ωνος) 

125



Ἡρώνδας (–α)

Ἡσίοδος 

Ἡφαιστίων (–ωνος) 

Ѳ 

Ѳαλήλαιος

Ѳαλῆς (–οῦ & Ѳάλητος) 

Ѳαλίαρχος 

Ѳάλιος 

Ѳάλπιος 

Ѳαλύσιος 

Ѳαµάσιος

Ѳάµυρις (–ιδος) 

Ѳαρσίας 

Ѳάρυπος 

Ѳάσος 

Ѳαύµας (–αντος)

Ѳεάγγελος 

Ѳεαγένης (–ους) 

Ѳεάγης (–ους) 

Ѳεάγητος 

Ѳεαγόρας 

Ѳεαίνετος

Ѳεαίτητος

Ѳέανδρος 

Ѳέας (–αντος)

Ѳειαῖος 

Ѳειοδάµας (–αντος)

Ѳειότιµος 

Ѳελξίας 

Ѳελξίνοος

Ѳελξιφάνης (–ους)

Ѳελξίφρων (–ονος) 

Ѳελξίων (–ονος) 

Ѳεµιστοκλῆς (–έους) 

Ѳεογείτων (–ονος) 

Ѳεογένης (–ους) 

Ѳεόγνητος 

Ѳέογνις (–ιδος) 

Ѳεοδάµας (–αντος)

Ѳεόδαµος 

Ѳεόδηµος 
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Ѳεοδότης 

Ѳεοδότιος 

Ѳεόδοτος 

Ѳεόδωρος

Ѳεόδωτος 

Ѳεοκλῆς (–έους) 

Ѳεόκριτος 

Ѳεότιµος 

Ѳεοφάνης (–ους) 

Ѳεόφιλος 

Ѳεόφραστος 

Ѳεοχάρης

Ѳερµώδιος

Ѳέριππος 

Ѳέρπανδρος 

Ѳέρσανδρος

Ѳερσίλοχος 

Ѳερσίνοος 

Ѳέρσιος 

Ѳέρσιππος 

Ѳεσπίας 

Ѳέσπιος 

Ѳέσπις (–ιδος) 

Ѳέστιος 

Ѳεύδιος 

Ѳεύκριτος 

Ѳησεύς (–έως) 

Ѳήσιππος

Ѳουκυδίδης (–ου) 

Ѳρασύβουλος 

Ѳρασύδαµος 

Ѳρασύδηµος 

Ѳρασυµένης (–ους) 

Ѳρασυµήδης (–ους) 

Ѳυέστης (–ου) 

Ѳυµοχάρης (–ους) 

Ѳύρσος 

Ι 

Ἰάδµων (–ονος)

Ἰάλµενος 

Ἰάµβλιχος
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Ἰαµενός 

Ἴαµος 

Ἰάνѳης (–ους)

Ἴανѳος

Ἰάνωρ (–ορος)

Ἴαρχος 

Ἰάσιος 

Ἰασίων (–ωνος) 

Ἴασµος 

Ἴασος 

Ἰάσων (–ονος)

Ἴαχος 

Ἴβυκος 

Ἰδαῖος 

Ἰδεύς (–έως) 

Ἴδµιος 

Ἴδµων (–ονος) 

Ἰδοµενεύς (–έως)

Ἱερίων (–ονος) 

Ἱεροκλῆς (–έους) 

Ἱερόκριτος

Ἱερόφηµος

Ἱερόφιλος 

Ἱεροφῶν (–ῶντος)

Ἱέρων (–ωνος) 

Ἱερώνυµος

Ἰετίων (–ονος)

Ἴѳακος

Ἰѳεύς (–έως) 

Ἰѳύνοος 

Ἴκαρος 

Ἱκέτας (–α) 

Ἰκτῖνος 

Ἱκτόριος 

Ἵκτωρ (–ορος)

Ἱλῖνος

Ἰλισίας

Ἴµβριος

Ἱµεύσιππος

Ἰξίων (–ονος)

Ἰόβης 

Ἰόβιος 

Ἰοδάµας (–αντος) 

Ἰοκλείδης (–ου) 
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Ἰόκριτος 

Ἰόλαος

Ἴολος 

Ἴοπος 

Ἰοφῶν (–ῶντος) 

Ἱππάλκιµος 

Ἵππαρχος 

Ἱππίας (–ου)

Ἱππόδαµος

Ἱπποκλείδης (–ου) 

Ἱπποκράτης (–ους)

Ἱπποκτήτης 

Ἱπποκύδης (–ους) 

Ἱππόλυτος 

Ἱππόνικος 

Ἱπποσѳένης (–ους) 

Ἱππόφιλος 

Ἵππυλος 

Ἰραῖος 

Ἴριππος 

Ἰσαγόρας (–ου) 

Ἰσαῖος 

Ἴσανδρος 

Ἰσάνѳης (–ους)

Ἴσαρχος 

Ἰσεύς (–έως) 

Ἰσίας (–ου)

Ἰσίγονος 

Ἰσίδωρος 

Ἰσοκράτης (–ους )

Ἰσόκριτος 

Ἱστόριος

Ἴσυλλος 

Ἴτυλος 

Ἰφίας 

Ἰφίγονος 

Ἰφιδάµας (–αντος)

Ἰφικλῆς (–έους) 

Ἰφικράτης (–ους) 

Ἰφίνοος 

Ἰφίστρατος

Ἴφιτος 

Ἰφίχαρµος

Ἰφίων (–ωνος) 
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Ἰώλκιος 

Ἴων (–ωνος) 

Κ 

Κάδµος 

Καινίας (–ου) 

Καλήσιος 

Καλλίας (–ου) 

Καλλίβιος 

Καλλίβροτος

Καλλίγειτος 

Καλλιγένης (–ους)

Καλλίδαµος

Καλλικλείδης (–ου)

Καλλίκλειτος 

Καλλικλῆς (–έους) 

Καλλικράτης (–ους) 

Καλλίµαχος 

Καλλιµήδης (–ους)

Καλλίνικος 

Καλλίνοος 

Καλλῖνος 

Καλλισѳένης (–ους)

Κάλλιστος

Καλλίστρατος 

Καλλιτέλης (–ους)

Καλλίτιµος 

Καλλίφηµος 

Καλλίφρων (–ονος)

Καλλιφῶν (–ῶντος) 

Καρνεάδης (–ου) 

Κάσ(σ)ανδρος 

Κάστωρ (–ορος)

Κεισίας 

Κέλτος 

Κήδιστος 

Κήρυκος 

Κίλλιβος 

Κίµων (–ωνος) 

Κινίας

Κλεάγητος

Κλεαγόρας
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Κλεάδης (–ου)

Κλεάνѳης (–ους)

Κλεάρατος 

Κλεάρετος 

Κλεάριστος

Κλέαρχος 

Κλείδηµος 

Κλεινίας 

Κλείνιος 

Κλεῖνος 

Κλεισѳένης (–ους) 

Κλείσιππος 

Κλειτίας 

Κλεῖτος 

Κλειτοφῶν (–ῶντος) 

Κλείτων (–ωνος) 

Κλέοβις (–ιδος) 

Κλεόβουλος 

Κλεογένης (–ους)

Κλεόδοτος 

Κλεόδωρος 

Κλεόµβροτος 

Κλεοµένης (–ους) 

Κλεοµήδης (–ους) 

Κλεόνικος 

Κλεοπτόλεµος

Κλεοσѳένης (–ους)

Κλεότιµος

Κλεόφιλος 

Κλεοφῶν (–ῶντος) 

Κλεοχάρης (–ους) 

Κλέων (–ωνος)

Κλεώνυµος 

Κλητίας 

Κλῆτος 

Κλινίας 

Κλιτίας 

Κλίτος 

Κλυτίας 

Κλύτιος 

Κλύτιππος 

Κλυτόνιος 

Κλύτος 

Κόριννος 
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Κόροιβος 

Κόρυѳος 

Κραναός 

Κραταῖος 

Κράτης (–ητος) 

Κρατησίλαος

Κρατήσιππος 

Κρατῖνος 

Κράτιππος 

Κρατισѳένης (–ους) 

Κράτιστος 

Κρατύλος

Κρησίας 

Κρησίλαος 

Κρῆσος 

Κρητίας (–ου)

Κρίησος 

Κρίνιππος 

Κρίσος 

Κριταγόρας

Κρίταρχος

Κριτίας (–ου) 

Κρίτιος 

Κριτόβουλος 

Κριτόδαµος 

Κριτόδηµος 

Κριτόλαος 

Κριτοσѳένης (–ους) 

Κρίτων (–ωνος) 

Κτησίας (–ου)

Κτησίδαµος

Κτησίδηµος

Κτησικλῆς (–έους) 

Κτησικράτης (–ους) 

Κτησίλαος 

Κτησίνοος

Κτησίοχος 

Κτήσιππος 

Κτησιφῶν (–ῶντος) 

Κυάνιππος 

Κύδιππος 

Κυναίγειρος 

Κύρηβος 

Κύρρηστος 
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Κύσιππος 

Λ 

Λαέρτης (–ου) 

Λάϊος 

Λάκριτος 

Λάµαχος 

Λάµπις (–ιδος) 

Λαµπρίας (–ου) 

Λαµπροκλῆς (–έους)

Λαµπρόνικος 

Λάµπρος 

Λαµπρώνυµος

Λάµπων (–ωνος) 

Λαοδάµας (–αντος) 

Λαοµέδων (–οντος) 

Λαοσѳένης (–ους)

Λαοφῶν (–ῶντος) 

Λάριχος 

Λάχης (–ητος) 

Λέανδρος 

Λέαρχος 

Λεξιφάνης (–ους)

Λεύκιος 

Λεύκιππος 

Λεωδάµας (–αντος) 

Λεωκράτης (–ους) 

Λεωνίδας (–α & –ου)

Λεωνίδης (–εω) 

Λεωσѳένης (–ους)

Λεώστρατος 

Λεωχάρης (–ους) 

Λίβων (–ωνος) 

Λικύµνιος 

Λίνος 

Λυκείας 

Λυκίδης (–ου)

Λυκίµνιος

Λυκίνοος 

Λυκῖνος 

Λύκιος 

Λύκις (–ιδος) 

Λυκοµήδης (–ους) 

Λυκοῦργος
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Λυσαγόρας

Λύσανδρος 

Λυσίας (–ου)

Λυσίδαµος

Λυσίδηµος

Λυσικλῆς (–έους) 

Λυσικράτης (–ους) 

Λυσίµαχος 

Λυσιµένης (–ους)

Λυσῖνος

Λύσιππος 

Λυσίστρατος 

Λυσιτέλης (–ους)

Λυσίτιµος

Μ 

Μάγνης (–ητος)

Μαίανδρος 

Μακάριος 

Μάκιστος 

Μαντίνοος 

Μάντιος 

Μεγακλῆς (–έους) 

Μεγασѳένης (–ους) 

Μεγάτιµος 

Μελάνѳης (–ους)

Μελάνιππος 

Μελήσιππος 

Μελίσιππος 

Μέµνων (–ονος) 

Μένανδρος 

Μενέδαµος

Μενέδηµνος 

Μενέδηµος 

Μενεκράτης (–ους) 

Μενέλαος 

Μενέξενος 

Μενεσѳένης (–ους)

Μένης (–ητος) 

Μενιππίδης

Μένιππος 

Μένων (–ωνος)
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Μηδιάδης 

Μήλης (–ου)

Μητρόδοτος 

Μητρόδωρος 

Μιλτιάδης (–ου) 

Μίλων (–ωνος) 

Μίνως (–ωος)

Μνησαῖος

Μνήσανδρος

Μνησѳεύς (–έως) 

Μνησίας 

Μνησίδαµος

Μνησίδηµος

Μνησικλῆς (–έους) 

Μνησικράτης (–ους)

Μνησίλαος

Μνησιµένης (–ους)

Μνησίπατρος

Μνησιππίδης 

Μνήσιππος

Μνησίστρατος

Μνησίφιλος 

Μόλπιος 

Μόλπις (–ιδος) 

Μολπίων (–ωνος)

Μόρσιµος 

Μουσαῖος 

Μύλης (–ητος) 

Μυλλίας 

Μυρῖνος

Μύριππος 

Μυρσίλος 

Μυρτίλος 

Μύρτος 

Μύρων (–ωνος)

Μυρωνίδης 

Ν

Νάρκισσος 

Ναυκλείδας (–α) 

Ναυκλείδης (–ου) 

Ναυκλῆς (–έους) 
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Ναυκράτης (–ους) 

Ναυσίας 

Ναυσίѳεος 

Ναυσίѳοος 

Ναυσίκλειτος 

Ναυσικράτης (–ους) 

Ναυσικύδης (–ους) 

Ναυσιµένης (–ους)

Ναυσίνοος 

Ναυσίοχος 

Ναυσίπατρος 

Ναύσιππος

Ναυσιφάνης (–ους)

Ναυσίφιλος

Ναυσίχαρµος 

Νέανδρος 

Νεάνѳης (–ους)

Νέαρχος 

Νεοκλῆς (–έους) 

Νεόκριτος 

Νεοπτόλεµος 

Νεοσѳένης (–ους)

Νεοφάνης (–ους)

Νεοφῶν (–ῶντος)

Νέστωρ (–ορος) 

Νηλεύς (–έως) 

Νηρεύς (–έως) 

Νησαῖος 

Νηφαλίων (–ωνος) 

Νικαγόρας (–ου) 

Νίκανδρος 

Νικάνωρ (–ορος) 

Νίκαρχος 

Νικήστρατος 

Νικίας (–ου) 

Νικόδαµος 

Νικόδηµος 

Νικοκλῆς (–έους)

Νικοκράτης (–ους) 

Νικόλαος 

Νικόµαχος

Νικοµήδης (–ους) 

Νικοσѳένης (–ους)

Νικόστρατος 
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Νικοφάνης (–ους)

Νικόφηµος 

Νικόφιλος

Νικοφῶν (–ῶντος) 

Νικοχάρης (–ους) 

Νυµφαῖος 

Νυσαῖος

Ξ 

Ξάνѳης (–ου) 

Ξανѳίας (–ου) 

Ξανѳίγονος 

Ξανѳικλῆς (–έους) 

Ξανѳικύδης (–ους) 

Ξάνѳιππος 

Ξάνѳος 

Ξεναγόρας (–α) 

Ξέναρχος 

Ξενίας

Ξενίοχος 

Ξενόδαµος 

Ξενόδηµος 

Ξενόδωρος 

Ξενοκλείδης (–ου) 

Ξενοκράτης (–ους) 

Ξενόκριτος

Ξενότιµος 

Ξενοφάνης (–ους) 

Ξενόφιλος 

Ξενοφῶν (–ῶντος) 

O

Ὁδῖος 

Ὀδυσσεύς (–έως)

Οἴανѳος 

Οἰδίπους (–οδος) 

Ὀϊκλῆς (–έους) 

Οἰνείας 

Οἰνεύς (–έως) 

Οἰνίας 
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Οἰνιόδωρος 

Οἰνόµαος 

Οἴτυλος 

Οἰώνιχος 

Ὁλκίας 

Ὄλπις (–ιος) 

Ὀλυµπιόδωρος 

Ὄλυνѳος 

Ὅµηρος 

Ὀµφαλίων (–ονος) 

Ὀνάκριτος 

Ὀνήσανδρος 

Ὀνησίδαµος 

Ὀνησίδηµος 

Ὀνησίδοτος 

Ὀνησίδωρος 

Ὀνησικλῆς (–έους)

Ὀνησικράτης (–ους) 

Ὀνησίκριτος 

Ὀνησίλαος 

Ὀνήσιλος 

Ὀνήσιµος 

Ὀνησίπατρος 

Ὀνήσιππος

Ὀνησίστρατος 

Ὀνησιφόρος 

Ὀνησίχαρµος 

Ὀνοµάκριτος

Ὄξυλος 

Ὀρ(ε)ιβάσιος 

Ὀρέσβιος 

Ὀρέστης (–ου) 

Ὄροιδος 

Ὀρσίλοχος 

Ὄρσιππος 

Ὄρφειος 

Ὀρφεύς (–έως) 

Ὀφέλτας (–α) 

Ὀφέλτης (–ου) 

Ὀφέλτιος 

Π
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Παγκράτης (–ους) 

Παιάνιος 

Παιώνιος 

Παλαίµων (–ονος) 

Παλαµήδης (–ους) 

Παλλάδιος 

Πάµφιλος 

Πάµφυλος 

Πανάρετος 

Πανδηµίων (–ονος) 

Πανδίας (–ου) 

Πανδίων (–ονος) 

Πάνδοξος 

Πάνδωρος 

Πάνѳειος 

Πανѳίας (–ου)

Παντεύκλειος

Παντεύκλεος 

Πάντιµος 

Παρѳένιος 

Πάρις (–ιδος) 

Παρµενίδης (–ου) 

Παρµενίων (–ωνος) 

Παρράσιος 

Παρρήσιος

Πασίνοος 

Πασίφηµος

Πασίφιλος 

Πασίχαρµος

Πάτροκλος 

Παυσανίας (–ου) 

Παύσιππος 

Παυσίστρατος

Πειѳίας (–ου) 

Πειѳίνοος

Πειѳῖνος

Πειρίѳους (–ου)

Πεῖρος 

Πείσανδρος 

Πεισίας (–ου) 

Πεισίδωρος 

Πεισικράτης (–ους)

Πεισίνοος 

Πεισίρ(ρ)οδος 
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Πεισίστρατος 

Πεῖσος 

Πελίας (–ου) 

Πελοπίδας (–ου) 

Πέλοѱ (–οπος) 

Περάνѳης (–ους) 

Περίανδρος 

Περίβοιος

Περιείδης (–ου) 

Περικλῆς (–έους) 

Περιµήδης (–ους) 

Πέρινѳος 

Περισѳένης (–ους) 

Περίφηµος 

Περσεύς (–έως) 

Πηλεύς (–έως) 

Πίνδαρος 

Πίσανδρος

Πιττακός 

Πλάτων (–ωνος) 

Πλεισѳένης (–ους) 

Πλεισταίνετος 

Πλέξιππος 

Πλούταρχος 

Πλωτῖνος 

Πολύαινος

Πολυβιάδης 

Πολύβιος 

Πολυδάµας (–αντος) 

Πολυδέκτωρ (–ορος) 

Πολυδεύκης (–ους) 

Πολύδωρος 

Πολύζηλος

Πολύκλειτος

Πολυκλῆς (–έους)

Πολυκράτης (–ους)

Πολυκτήτης 

Πολυµήδης (–ους) 

Πολυνείκης (–ους) 

Πολύν(ε)ικος

Πολύνοος

Πολύξενος

Πολυσѳένης (–ους)

Πολύστρατος 
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Πολύφηµος 

Πολυφήτης

Πολυφοίτης (–ου)

Πολυφόντης (–ου)

Πολυχάρης (–ους)

Πολύχαρµος 

Πορφύριος 

Πορφυρίων (–ονος) 

Ποσειδώνιος

Πραξαγόρας (–ου) 

Πραξίας (–ου) 

Πραξίνοος

Πραξιτέλης (–ους)

Πραξιφάνης (–ους) 

Πρίαµος 

Πρόδικος 

Πρόκριτος

Προµηѳεύς (–έως) 

Πρωταγόρας (–ου) 

Πρωτεσίλαος

Πρωτεσίµαχος

Πρωτεσίχαρµος 

Πρωτογένης (–ους)

Πτολεµαῖος 

Πτόλιχος 

Πυγµαλίων (–ωνος) 

Πυѳαγόρας (–ου & –α) 

Πυѳαγόρειος 

Πυѳέας (–ου) 

Πυѳεύς (–έως) 

Πυѳίας (–ου) 

Πύѳιππος 

Πυѳόδαµος 

Πυѳόδηµος

Πυѳόδοτος 

Πυѳόδωρος 

Πυѳοκλῆς (–έους) 

Πυѳόκριτος 

Πυѳόλαος 

Πυѳόνικος 

Πυѳόστρατος 

Πυѳοφάνης (–ους) 

Πυλάδης (–ου) 

Πύρριχος 
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Πύρρος 

Πύρρων (–ωνος)

Πύρσος 

Ρ 

Ραδάµανѳυς (–υος) 

Ραµφίας (–ου) 

Ραµφίων (–ωνος)

Ρηγίλαος 

Ρήµων (–ονος)

Ρηξήνωρ (–ορος)

Ρηξίβιος 

Ρηξίλαος 

Ρησίας 

Ρῆσος 

Ρόδιος 

Ρόδιππος 

Ροδίων (–ωνος) 

Ροῖτος 

Ρῶµος

Σ 

Σαµίας (–ου) 

Σάµιππος 

Σαρπηδών (–όνος) 

Σείκιλος 

Σείσµιος 

Σέλευκος 

Σῆµος 

Σήµων (–ωνος)

Σηµωνίδης (–ου)

Σѳενέλαος

Σѳένελος

Σѳενίας (–ου) 

Σιβύρτιος 

Σίκιννος

Σικῖνος 

Σιµ(µ)ίας (–ου)

Σῖµος

Σιµύλος 

Σίµων (–ωνος) 
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Σιµωνίδης (–ου) 

Σίπυλος 

Σκόπας (–α) 

Σόλων (–ωνος) 

Σοφαίνετος 

Σόφιλος 

Σοφοκλῆς (–έους)

Σοφωνίδης 

Σπενδίας (–ου)

Σπερχίας (–ου) 

Σπεύσιππος 

Σπουδαῖος 

Στασίγορος 

Στασικράτης (–ους) 

Στάσιππος

Στέφανος 

Στησαγόρας (–ου) 

Στησίλαος 

Στησίµαχος 

Στησίµβροτος 

Στησίχορος 

Στίλπων (–ωνος) 

Στρατόνικος 

Στράτων (–ωνος)

Στρόφιος 

Στυµφάλιος 

Σφοδρίας (–α)

Σχέδιος 

Σωκράτης (–ους) 

Σώσανδρος 

Σωσѳένης (–ους) 

Σωσίβιος 

Σωσιγένης (–ους) 

Σωσίδαµος 

Σωσίѳεος 

Σωσικλῆς (–έους) 

Σωσικράτης (–ους) 

Σωσίλαος 

Σώσιλος 

Σωσιµένης (–ους) 

Σωσίπατρος 

Σώσιππος 

Σωσίστρατος 

Σωσιφάνης (–ους) 
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Σώστρατος

Σωτήριχος

Σώφιλος 

Τ 

Ταλѳύβιος 

Τάνταλος 

Τειρεσίας (–ου)

Τεισίας

Τεισικράτης (–ους)

Τείσιππος 

Τελαµών (–ῶνος)

Τέλεσѳος 

Τελεσίας (–ου)

Τελεσικράτης (–ους) 

Τελέσιππος 

Τέλης (–τος & –ου) 

Τέλλος 

Τέλµιος 

Τερπαγόρας

Τέρπανδρος 

Τέρѱιππος 

Τηλέµαχος 

Τιµαγένης (–ους) 

Τιµάγητος 

Τιµαγόρας (–ου) 

Τίµαιος 

Τιµάνѳης (–ους) 

Τιµάρατος 

Τίµαρχος 

Τιµογένης (–ους)

Τιµόѳεος 

Τιµοκλῆς (–έους) 

Τιµοκράτης (–ους)

Τιµοκρέων (–οντος) 

Τιµόλαος 

Τιµολέων (–οντος) 

Τιµόξενος 

Τιµοσѳένης (–ους) 

Τιµοφάνης (–ους) 

Τιµοχάρης (–ους) 

Τίµων (–ωνος) 
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Τισαγόρας (–α) 

Τισίας (–ου) 

Τισικράτης (–ους) 

Τισίλαος 

Τίσιππος 

Τριπτόλεµος 

Τροφώνιος 

Τρύφων (–ωνος) 

Τυδεύς (–έως) 

Τυρταῖος 

Τύρταµος 

Υ 

Ὕαγνις (–ιδος) 

Ὑάκινѳος 

Ὑανѳίδης (–ου)

Ὕας (–αντος) 

Ὑγῖνος

Ὕλλος 

Ὑπάτης (–ου) 

Ὑπείροχος 

Ὑπερείδης (–ου) 

Ὑπερίδης (–ου) 

Ὑπερίων (–ονος) 

Ὑπέροχος 

Ὕπηνος 

Ὑραῖος 

Ὑριεύς (–έως) 

Ὕσµων (–ωνος)

Ὑφικλῆς (–έους) 

Ὑѱαῖος

Ὑѱεύς (–έως) 

Ὑѱήνωρ (–ορος) 

Ὑѱικλῆς (–έους) 

Ὑѱικράτης (–ους) 

Ὑѱίνοος 

Φ 

Φαέѳων (–οντος) 

Φαεινός 
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Φαίαξ (–ακος) 

Φαίδιµος 

Φαιδρίας (–ου) 

Φαῖδρος 

Φαίδων (–ωνος) 

Φαίνανδρος

Φαινίας (–ου) 

Φαίνιππος 

Φαινόκριτος 

Φαῖστος 

Φαλίας (–ου) 

Φαλῖνος 

Φάλιος 

Φάλκης (–ου) 

Φάνης (–ητος) 

Φανίας (–ου) 

Φάντης (–ου) 

Φάϋλλος 

Φαύσιος 

Φειδίας (–ου) 

Φειδιππίδης (–ου) 

Φείδιππος 

Φερέβιος 

Φερέδηµος 

Φερεκράτης (–ους) 

Φερεκτήτης (–ου) 

Φερεκύδης (–ους) 

Φερένικος 

Φερέτιµος 

Φερέφηµος 

Φερεφῶν (–ῶντος) 

Φέρης (–ητος) 

Φηγεύς (–έως) 

Φήµιος 

Φιλαγώνιος 

Φιλαδελφεύς (–έως) 

Φιλάδελφος 

Φιλαίµων (–ονος) 

Φιλάνωρ (–ορος) 

Φιλάρετος 

Φιλέταιρος 

Φίληβος 

Φιλήµων (–ονος)

Φιλήσιος 

146



Φιλήτωρ (–ορος) 

Φιλῖνος 

Φιλιππίδης (–ου) 

Φίλιππος 

Φιλίσκος 

Φιλιστίων (–ωνος) 

Φίλιστος 

Φίλλυρος 

Φιλόδαµος 

Φιλόδηµος 

Φιλόδωρος 

Φιλοκλῆς (–έους) 

Φιλοκτήτης (–ου) 

Φιλόλαος 

Φιλόνοµος 

Φιλόξενος 

Φιλοποίµην (–ενος)

Φιλόστρατος

Φιλότιµος 

Φιλοχάρης (–ους) 

Φίλων (–ωνος) 

Φιλώτας (–α) 

Φιντίας (–ου) 

Φλεγύας (–ου) 

Φλόγιος 

Φορµίας (–ου) 

Φορµίων (–ωνος) 

Φορωνεύς (–έως) 

Φρασίας (–ου) 

Φρασίδαµος 

Φρασίδηµος 

Φρασίλαος 

Φρασίτιµος 

Φρίξος 

Φρόνιος 

Φρύνιχος 

Φυλείδης (–ου) 

Φυλεύς (–έως) 

Φυλῖνος 

Φύλλις (–ιος) 

Φωκίδης (–ου) 

Φωκίων (–ωνος) 

Φωκυλίδης (–ου) 

Φώτιος 
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Χ 

Χαιρέδαµος 

Χαιρέδηµος 

Χαιρεκράτης (–ους)

Χαιρέστρατος

Χαιρέτιµος 

Χαιρεφάνης (–ους)

Χαιρέφηµος

Χαιρέφιλος 

Χαιρεφῶν (–ῶντος) 

Χάρης (–ητος) 

Χαρίδαµος 

Χαρίδηµος 

Χαρικλῆς (–έους) 

Χαρικλείδης (–ου) 

Χαρίλαος 

Χάριππος 

Χαρισѳένης (–ους)

Χαρίσιος 

Χαρίστρατος 

Χαρίτιµος 

Χαρίτων (–ωνος) 

Χαρίφηµος 

Χαρµίδης (–ου) 

Χάρµιππος 

Χαρµόλαος 

Χάρµυλος 

Χαροιάδης 

Χ(ε)ίλων (–ωνος) 

Χειρίδαµος 

Χειρίµαχος 

Χειρίφηµος 

Χερσίας (–ου) 

Χερσιδάµας (–αντος) 

Χερσικράτης (–ους) 

Χερσίφρων (–ονος) 

Χοίριλος 

Χορήκιος 

Χρεµωνίδης (–ου) 

Χρηστόδηµος 

Χρῆστος 

Χρύσης (–ου) 
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Χρύσιππος 

Χρύσος 

Ω 

Ὠγύγης (–ου) 

Ὤγυγος 

Ὠκύαλος 

Ὠκύѳοος (–όου) 

Ὠκύѳους (–ου) 

Ὤκυλλος 

Ὠκύµαχος 

Ὠκύνοος 

Ὤκυτος 

Ὤλιος 

Ὡριφάνης (–ους) 

Ὠρίων (–ωνος) 
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Α

Ἀβία 

Ἅβρα

Ἁβροσύνη

Ἁβρώτη 

Ἀγάβη

Ἀγαѳάνειρα (–είρας) 

Ἀγάѳη 

Ἀγαѳηνόη

Ἀγαѳίππη

Ἀγαѳόκλεια

Ἀγανίκη

Ἀγανίππη 

Ἀγαρίστη

Ἀγασίκλεια

Ἀγασιστράτη 

Ἀγαύη 

Ἀγγελία 

Ἀγεσιδάµεια (–είας)

Ἀγέτη 

Ἀγηπάτρα

Ἀγησιδάµεια (–είας) 

Ἀγησιѳέα 

Ἀγησίκλεια (–είας) 

Ἀγησικράτεια 

Ἀγησιµάχη

Ἀγησιµέδα (–ας) 

Ἀγησινόη 

Ἀγησίππη 

Ἀγησιστράτη

Ἀγησιχόρη 

Ἀγήτη 

Ἁγίππη 

Ἀγλαῒα

Ἀγλαῒς (–ίδος) 
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Ἀγλαοδώρα 

Ἀγλαοκώµη

Ἀγλαοµέδα (–ας)

Ἀγλαονίκη 

Ἀγλαοπάτρα

Ἀγλαόπη 

Ἀγλαοφήµη

Ἀγλαοφώνη

Ἀγλαωνύµη

Ἁγνοδίκη

Ἁγνώ (–οῦς)

Ἀγχιάλη 

Ἀγχιαλία

Ἀγχιѳέα

Ἀγχίκλεια

Ἀγχιµάχη

Ἀγχινόη 

Ἀγχιρρόη

Ἀγχιστράτη 

Ἀδάστη 

Ἀδιάντη 

Ἀδίτη 

Ἀδµήτη 

Ἀδράστεια 

Ἀδράστη 

Ἀδρήστη 

Ἀδύτη 

Ἀειѳάλη 

Ἀεικλείτη 

Ἀερόπη

Ἀετιώνη 

Ἀήτη 

Ἀѳηνᾶ 

Ἀѳήνη

Ἀѳηνοδώρα

Αἰάντεια 

Αἰαντία

Αἰάτη

Αἰγαία 

Αἰγεία 

Αἰγέστη 

Αἰγεώνη 

Αἴγη 

Αἰγιάλη 
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Αἴγινα (–ίνης)

Αἰγίνη 

Αἰγίσѳη

Αἰγιστέα 

Αἰγίστη 

Αἴγλη 

Αἰѳαλία 

Αἰѳερία 

Αἴѳη 

Αἰѳία

Αἰѳιόλη 

Αἴѳρα 

Αἱµόνη 

Αἱµυλία

Αἰνησιδάµεια

Αἰνησιδίκη

Αἰνησίκλεια

Αἰνησιστράτη 

Αἰολία 

Αἰολίη 

Αἴπεια 

Αἰρόπη 

Αἰσιόνη

Αἴτνη 

Αἰτωλία 

Ἀκάστη 

Ἀκρήτη 

Ἀκρισιώνη 

Ἀκταία 

Ἀκταίη

Ἀκταιώνη

Ἀκτορία 

Ἀλεξάνδρα

Ἀλεξιδάµεια

Ἀλεξίκλεια

Ἀλεξινόη 

Ἀλεξίππη

Ἀλεξιρρόη

Ἀλεξίρροια

Ἀλεξιστράτη 

Ἀλѳαία 

Ἀλѳήπη

Ἀλησία 

Ἁλία 
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Ἁλίη 

Ἁλιµάδη

Ἁλίµεια

Ἁλιµήδη

Ἁλιστράτη

Ἀλκαγόρη

Ἀλκαѳόη

Ἀλκαινέτη

Ἀλκαµένη

Ἀλκάνδρα

Ἀλκάνδρη

Ἀλκάνειρα

Ἀλκέτη

Ἄλκη 

Ἀλκή

Ἄλκηστις (–ιδος) 

Ἀλκία 

Ἀλκιβία

Ἀλκιβιάς (–άδος) 

Ἀλκιβίη 

Ἀλκιβούλη

Ἀλκιδάµεια 

Ἀλκιδίκη 

Ἀλκιѳέα

Ἀλκιѳία

Ἀλκιѳόη 

Ἀλκιµάχεια

Ἀλκιµάχη

Ἀλκιµέδα (–ας)

Ἀλκιµέδη 

Ἀλκιµέδουσα (–ούσης)

Ἀλκιµένη

Ἀλκιµήδη 

Ἀλκινόη 

Ἀλκιόπη 

Ἀλκίππη 

Ἀλκιρρόη 

Ἀλκµήνη

Ἀλκιµνήστη

Ἀλκιπάτρα

Ἀλκίππα (–ης)

Ἀλκιππία 

Ἀλκίς (–ίδος) 

Ἀλκιστράτη 
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Ἀλκιτίµη 

Ἀλκιφήµη 

Ἀλκµέα 

Ἀλκµεώνη 

Ἀλκοµένη  

Ἀλκυνόη 

Ἀλκυόνη 

Ἀλκυονία

Ἀλκυονίς (–ίδος) 

Ἀλκυών (–όνος) 

Ἀλκυώνη 

Ἀλξήνειρα

Ἀλξιώνη

Ἀλόπη

Ἀλύκη

Ἀλφεσίβοια

Ἁµαδρυάς (–άδος)

Ἀµαζονία

Ἀµαλѳαία

Ἀµάλѳεια

Ἀµαλία

Ἀµαράντη 

Ἀµαρυλλία 

Ἀµαρυλλίς (–ίδος) 

Ἀµαρυνѳία

Ἀµβρακία 

Ἀµβροσία

Ἀµβρότη

Ἀµεινία

Ἀµεινιώνη

Ἀµεινόκλεια

Ἁµίππη

Ἀµµία

Ἀµοιβαία

Ἀµοίµη

Ἀµοίνη

Ἀµοµφαρέτη

Ἀµυѳαόνη

Ἀµύκη

Ἀµυµώνη

Ἀµυνѳία

Ἀµυνία

Ἀµυντέα

Ἀµυντία
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Ἀµυρταία

Ἀµφαινέτη

Ἀµφαρέτη 

Ἀµφιάλεια 

Ἀµφιάλη 

Ἀµφιάνασσα (–άσσης) 

Ἀµφιβία 

Ἀµφιδάµεια

Ἀµφιδίκη

Ἀµφιδώρα

Ἀµφιѳέα  

Ἀµφιѳόη 

Ἀµφίκλεια 

Ἀµφικλείτη 

Ἀµφικτυώνη

Ἀµφιλοχία

Ἀµφιλύτη

Ἀµφιµάχη

Ἀµφιµέδα (–ας)

Ἀµφιµήδα (–ας) 

Ἀµφιµήδη 

Ἀµφιµήλη 

 Ἀµφιµνήστη

Ἀµφινόη

Ἀµφίνοια 

Ἀµφινόµη

Ἀµφιρήτη 

Ἀµφιρρόη

Ἀµφισία

Ἄµφισσα (–ίσσης)

Ἀµφιστράτη 

Ἀµφιτρίτη 

Ἀµφιτρυώνη

Ἀµφιφάνεια

Ἀµφιώνη

Ἀµφύτη

Ἀναγόρα

Ἀναξαρέτη 

Ἀναξιβία 

Ἀναξιβίη 

Ἀναξιβούλη 

Ἀναξιδάµεια 

Ἀναξιδίκη

Ἀναξιѳέα 
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Ἀναξιѳόη 

Ἀναξίκλεια 

Ἀναξιµάχη 

Ἀναξιµένη 

Ἀναξινόη 

Ἀναξιπάτρα 

Ἀναξίππη 

Ἀναξιρρόη 

Ἀναξιτίµη 

Ἄνασσα (–άσσης)

Ἀνδροδάµεια 

Ἀνδροδίκη 

Ἀνδροѳόη 

Ἀνδρόκλεια 

Ἀνδροµάχεια  

Ἀνδροµάχη 

Ἀνδροµέδα (–ας)

Ἀνδρονίκη 

Ἀνδρονόη 

Ἀνδροστράτη

Ἀνδρωνία

Ἀνήτη 

Ἀνѳαία 

Ἀνѳεµιώνη 

Ἀνѳεµώνη 

Ἀνѳεµωνία 

Ἀνѳεστία 

Ἀνѳήλεια 

Ἀνѳίνη

Ἀνѳίππα (–ης) 

Ἀνѳιππία 

Ἀνѳιώνη 

Ἀνѳωνία 

Ἄνѳεια (–είας) 

Ἀνѳεµία 

Ἄνѳεµις (–ιδος) 

Ἄνѳη 

Ἀνѳηῒς (–ίδος) 

Ἀνѳήλη 

Ἀνѳία 

Ἀνѳίµη 

Ἀνѳίππη 

Ἀνѳοῦσα (–ούσης)

Ἀνίππη
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Ἀνταγόρη 

Ἀνταύγη 

Ἄντεια (–είας) 

Ἄντια (–ίας) 

Ἀντιάνειρα (–είρας) 

Ἀντιβία 

Ἀντιβούλη 

Ἀντιγόνη 

Ἀντιδάµεια

Ἀντιδίκη

Ἀντίκλεια

Ἀντικράτεια

Ἀντικύρα

Ἀντιλοχία

Ἀντιµάχη 

Ἀντιµέδα (–ας) 

Ἀντιµνήστη 

Ἀντιναία

Ἀντινίκη 

Ἀντινόη 

Ἀντιόπεια

Ἀντιόπη 

Ἀντιόχη 

Ἀντιπάτρα

Ἀντίππη

Ἀντιστράτη 

Ἀντιφάτεια (–είας) 

Ἀντιφίλη 

Ἀντιφώνη

Ἀντύλλη

Ἀνύτη 

Ἀξιαγήτη

Ἀξιαγόρη

Ἀξιονίκη

Ἀξιόπη 

Ἀξιόχη

Ἀξιώνη

Ἀπάµη

Ἀπολλοδώρα

Ἀπολλοφίλη 

Ἀπολλωνία 

Ἀράτη 

Ἀρβία 

Ἀργαία
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Ἀργανѳώνη 

Ἀργέα

Ἀργεία

Ἀργειόπη

Ἀργέστη 

Ἄργη

Ἀργία

Ἀργιѳέα 

Ἀργιόπη 

Ἀργιώπη

Ἀργυρά

Ἀργυφύη

Ἀρεδάτη

Ἀρέѳουσα (–ούσης)

Ἄρεια

Ἀρεστορία 

Ἀρετή 

Ἀρέτη

Ἀρηγονία

Ἀρηιѳόη 

Ἀρηιφίλη

Ἀρήνη 

Ἀρησιφόνη 

Ἀρήτη 

Ἀριάδνη 

Ἀριαίѳη

Ἀριάνѳη 

Ἀρίβοια

Ἀριγνώτη

Ἀριδαία 

Ἀριδάµεια 

Ἀριδίκη 

Ἀριѳόη 

Ἀρίκλεια

Ἀριµάχη 

Ἀρινίκη 

Ἀρινόη 

Ἀριόπη 

Ἀρίσβη 

Ἀρισταγόρα

Ἀρισταγόρη

Ἀρισταρέτη 

Ἀριστάρχη

Ἀριστέα 
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Ἀρίστη 

Ἀριστίππη 

Ἀριστιώνη

Ἀριστοβούλη

Ἀριστογένεια

Ἀριστοδάµα (–ας) 

Ἀριστοδάµεια

Ἀριστοδήµη 

Ἀριστοδίκη

Ἀριστοδώρα

Ἀριστοκλέα 

Ἀριστόκλεια 

Ἀριστοκράτεια

Ἀριστοκράτη 

Ἀριστοµάχη

Ἀριστοµέδα (–ας) 

Ἀριστοµνήστη 

Ἀριστονίκη 

Ἀριστονόη

Ἀριστοξένη

Ἀριστοπάτρα 

Ἀριστοστράτη 

Ἀριστοτίµη 

Ἀριστοφήµη

Ἀριστοχάρη

Ἀριστώ (–οῦς) 

Ἀριφήµη 

Ἀριφίλη 

Ἀριφώνη 

Ἀρκαδία 

Ἀρκεισία

Ἀρκεσιδάµεια 

Ἀρκεσιѳόη 

Ἀρκεσινόη 

Ἀρκεσιπάτρα

Ἀρκεσιστράτη 

Ἀρκεσιφήµη 

Ἄρκη 

Ἁρµοδία 

Ἁρµοѳόη

Ἁρµονία

Ἀρναία

Ἀρνέα 

Ἄρνη 
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Ἀρόη 

Ἅρπη 

Ἅρπινα (–ίνης)

Ἀρριδαία

Ἀρσινόη 

Ἀρσίππη 

Ἀρσιρόη

Ἀρσιφήµη

Ἀρτεµία 

Ἀρτεµιδώρα

Ἄρτεµις (–ιδος) 

Ἀρτεµισία 

Ἀρτεµόνη 

Ἀρτιβία

Ἀρύµβη 

Ἀρύστη 

Ἀρχαγέτη

Ἀρχεβία

Ἀρχεδίκη 

Ἀρχενόη 

Ἀρχεόπη 

Ἀρχεστράτη 

Ἀρχετίµη 

Ἀρχεφήµη 

Ἀρχεχόρη

Ἀρχιβία 

Ἀρχιγένεια 

Ἀρχιγόνη 

Ἀρχιδάµεια 

Ἀρχιδαµία 

Ἀρχιδίκη 

Ἀρχιѳόη 

Ἀρχίκλεια

Ἀρχιλόχη 

Ἀρχιµάχη 

Ἀρχιµέδα (–ας) 

Ἀρχιµνήστη 

Ἀρχινίκη 

Ἀρχινόη 

Ἀρχινόµη 

Ἀρχίππη 

Ἀρχιρ(ρ)όη 

Ἀρχιστράτεια 

Ἀρχιστράτη 
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Ἀρχιτίµη 

Ἀρχιχόρη

Ἀσαία 

Ἀσία

Ἀσίνη

Ἀσκληπιάς (–άδος) 

Ἀσπασία 

Ἀστάβη

Ἀστερία

Ἀστερίη

Ἀστεριώνη

Ἀστερόδεια

Ἀστεροδία 

Ἀστερόπεια 

Ἀστερόπη 

Ἀστυάγυια (–υίας)

Ἀστυάνασσα (–άσσης) 

Ἀστυβία 

Ἀστυγείτη

Ἀστυδάµεια

Ἀστύκλεια

Ἀστυκόµη 

Ἀστυκράτεια 

Ἀστυλοχία 

Ἀστυµάχη 

Ἀστυνίκη 

Ἀστυνόη 

Ἀστυνόµεια 

Ἀστυνόµη 

Ἀστυόπη

Ἀστυόχεια 

Ἀστυόχη 

Ἀστυπάλαια 

Ἀστυπάτρα

Ἀσωπία 

Ἀταλάντη

Ἄτη

Ἀτѳίς (–ίδος) 

Ἀτλάντεια (–είας)

Ἀτλαντείη

Ἀτρία

Ἀτταία 

Ἀττική 

Αὐγέα 
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Αὐγεία

Αὔγη 

Αὐγή

Αὐδάτα (–ης)

Αὐѳεία

Αὐλίς (–ίδος)

Αὔρα 

Αὔρη 

Αὐρία 

Αὐρίς (–ίδος)

Αὐτοβούλη 

Αὐτογένεια

Αὐτοδάµεια

Αὐτόκλεια 

Αὐτοκράτεια 

Αὐτολύτη 

Αὐτοµάτη 

Αὐτοµέδα (–ας) 

Αὐτοµήδα (–ας) 

Αὐτονόη 

Αὐτονόµη 

Αὐτοστράτη 

Ἀφεσία 

Ἀφεταία 

Ἀφιδνία 

Ἀφνεία 

Ἀφροδισία

Ἀφροδίτη 

Ἀφρώ (–οῦς)

Β 

Βαѳύκλεια

Βαѳυνόη 

Βαѳυτίµη

Βακχίς (–ίδος) 

Βακχύλη 

Βακχυλίς (–ίδος)

Βαρσίνη

Βασίλεια 

Βασίλη 

Βάσσα (–ης)

Βάτεια 
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Βαύκη 

Βεβαία

Βεβρύκη 

Βελεστίλη

Βελτίστη

Βενѳεσικύµη 

Βερενίκη 

Βερετίµα (–ας)

Βερετίµη 

Βερόη 

Βέροια 

Βιαδίκη

Βιαντία

Βιλιστίχη

Βιοδότη 

Βιστωνίς (–ίδος) 

Βιώ (–οῦς)

Βλάστη  

Βοίβη 

Βοιβηίς (–ίδος)

Βοιώ (–οῦς) 

Βοιώνη

Βόλβη 

Βολίνη

Βοµβύκη 

Βραισία 

Βραχύλλη

Βρησαία 

Βρισηίς (–ίδος)

Βρίσσα (–ης) 

Βρύλλη 

Βρυµέδη

 

Γ 

Γαία 

Γαλακτία

Γαλανѳή

Γαλανѳίς (–ίδος)

Γαλάτεια 

Γαλάτη 

Γαλήνη 

Γανυµήδη
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Γενεѳλία

Γλαυκέτη

Γλαύκη 

Γλαυκία 

Γλαυκιѳόη

Γλαυκίππη

Γλαυκίς (–ίδος)

Γλαυκώνη 

Γλαυκώπη 

Γλεύκη 

Γληνέα

Γλυκάνѳη

Γλυκέρα 

Γλύκη 

Γλυκίππη 

Γνησάνδρα

Γνησάνѳη

Γνησιγόνη

Γνησιπάτρα 

Γνησίππη 

Γόργη 

Γοργίππη

Γοργόνα (–ης) 

Γοργόνη 

Γοργοφόνη

Γοργώ (–οῦς)

Γρύνη 

Γυγαία

Γύριννα (–ίννης) 

Γυρτώνη 

∆ 

∆άειρα 

∆αιδάλη 

∆αϊδάµεια

∆άϊѳα (–ΐѳας) 

∆αϊκράτεια

∆αϊκράτη 

∆αϊµάχη 

∆αϊµένη 

∆αϊµνήστη

∆αισία
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∆αϊστράτη

∆αίτειρα

∆αϊφήµη 

∆αµαγέτη

∆αµαία

∆αµαινέτη 

∆αµαρέτη 

∆άµαρις (–ιδος)

∆αµασάνδρα

∆αµασία

∆αµασίκλεια 

∆αµασίππη 

∆αµασιστράτη

∆αµέα 

∆άµεια

∆αµιѳάλεια 

∆αµίππη 

∆άµνεια 

∆αµνώ (–οῡς) 

∆αµοδόκη 

∆αµόκλεια

∆αµοκράτεια 

∆αµονίκη 

∆αµονόη

∆αµοξένη

∆αµοστράτη 

∆αµοτίµα (–ας)

∆αµοτίµη 

∆αµοφίλη 

∆αµοφύλη 

∆αµώνη

∆ανάη 

∆άφνη 

∆αφνηγένεια 

∆αφνήκλεια

∆αφνόκλεια 

∆αφνοµήλα (–ας) 

∆αώνη

∆ειµαινέτη

∆ειµάνειρα 

∆εινοδάµεια 

∆εινοδίκη 

∆εινοѳόη 

∆εινοκράτεια 
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∆εινοµάχη 

∆εινοξένη 

∆εινοστράτη 

∆εινοφήµη

∆έλφη 

∆ελφία

∆εξαµένη 

∆εξάνειρα 

∆εξάνѳη 

∆εξαρέτη

∆εξιѳέα 

∆εξιѳόη

∆εξίκλεια 

∆εξικράτεια 

∆εξιµάχη 

∆εξιµένη 

∆εξινόη

∆εξιπάτρα

∆εξίππη

∆εξιστράτη 

∆εξιτίµη 

∆εξιφίλη

∆εξιφώνη 

∆εξιώνη

∆έρκη 

∆έσποινα (–οίνης)

∆ευκαλία

∆ηιάνειρα 

∆ηιδάµεια

∆ηιλύκη 

∆ηιµάχη

∆ηινόµη 

∆ηιόνη 

∆ηιόπεια 

∆ηιόπη 

∆ηιόχη

∆ηιπύλη 

∆ηιστράτη 

∆ηιφίλη

∆ηιφόβη

∆ηιφόντη

∆ηιώ (–οῦς)

∆ήλια 

∆ηµαγέτη
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∆ηµαινέτη

∆ηµάνειρα 

∆ηµαρέτη 

∆ηµαρήτη 

∆ηµέα

∆ηµηγέτη

∆ηµηλάτη 

∆ηµήτηρ (–τρος)

 (ἡ νῦν ∆ήµητρα) 

∆ηµητρία

∆ηµητριάς (–άδος)

∆ηµιφώνη

∆ηµοδάµεια 

∆ηµοδίκη 

∆ηµοδόκη 

∆ηµοδότη 

∆ηµοδώρα

∆ηµοκήδη 

∆ηµόκλεια 

∆ηµοκρίτη

∆ηµολαΐς (–ίδος) 

∆ηµονίκη 

∆ηµονόη

∆ηµοξένη

∆ηµοστράτη 

∆ηµοτέρπη 

∆ηµοτίµη 

∆ηµοφήµη

∆ηµοφίλη 

∆ηµοχάρη 

∆ηµώνασσα (–άσσης)

∆ηναία 

∆ηρώ (–οῦς) 

∆ηώνη 

∆ιαγόρη 

∆ιαία 

∆ιασία

∆ιδυµαία

∆ιδύµη 

∆ιιφίλη 

∆ιογένεια

∆ιοδέκτη 

∆ιοδότη 

∆ιοδώρα
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∆ιοѳύµη 

∆ιόκλεια 

∆ιοκρίτη

∆ιοκτήτη

∆ιόµεια 

∆ιόµη 

∆ιοµήδα (–ας) 

∆ιοµήδη 

∆ιόνη 

∆ιονίκη

∆ιονόη

∆ιονύµφη 

∆ιοξένη 

∆ιοξίππη 

∆ιοπάτρα 

∆ιόπεια 

∆ιοστράτη

∆ιοτίµα (–ας) 

∆ιοτίµη

∆ιοφάντη 

∆ιοφήµη

∆ιοφίλη  

∆ιοχάρη 

∆ίρκη 

∆ιφίλα (–ας)

∆ιφίλη 

∆ιφνία

∆ιώνασσα (–άσσης)

∆ιώνη 

∆ιωξίππη 

∆οία

∆οκίµη

∆ολίχη 

∆οξιѳέα

∆οξίππη 

∆ορίππη 

∆ορύκλεια

∆ορυµάχη

∆ορυµέδα (–ας)

∆ορυµ(ν)ήστρα

∆ορυνίκη

∆οσιѳέα 

∆οσίκλεια 

∆ρυµώνη
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∆ρυόπη 

∆ρυώ (–οῦς)

∆ύµη 

∆ωδώνη 

∆ωράνѳη

∆ωρεία 

∆ωρινόη

∆ωριπάτρα

∆ωρίππη 

∆ωρίς (–ίδος) 

∆ώριχα (–ίχης) 

∆ωροστράτη 

∆ωροχάρη

Ε 

Ἔγεστα (–έστης)

Ἐѳοδάϊα

Εἰδοѳέα 

Εἰδυία 

Εἰδώ (–οῦς) 

Εἰρηναία 

Εἰρήνη

Εἰρηνοδίκη 

Εἰρηνοδώρα

Εἰρηνοφίλη

Εἰρίσκη 

Εἰσιδώρα 

Εἰσώπη 

Ἑκάβη

Ἑκαδήµη

Ἑκάλη 

Ἑκαλίνη

Ἑκαταία

Ἑκάτη 

Ἑκτορία

Ἐλάειρα

Ἐλαΐς (–ίδος) 

Ἐλασίππη 

Ἐλάτεια 

Ἐλάτη 

Ἕλενα (–ένης) 

Ἑλένη
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Ἐλεύѳεια

Ἐλευѳερία

Ἐλευσίς (–ῖνος)

Ἐλιγία 

Ἑλικεία 

Ἑλίκη

Ἑλικωνία

Ἑλιξία 

Ἑλλανίκη

Ἕλλη

Ἑλληνίς (–ίδος)

Ἑλλησποντία

Ἔλπη

Ἐλπινίκη 

Ἐλπίς (–ίδος)

Ἐµπεδόκλεια

Ἐµπεδονίκη

Ἐναλία 

Ἐναρέτη 

Ἐνδύµη 

Ἐνίππη

Ἐνόπη

Ἐπακταία

Ἐπιγένεια 

Ἐπιγόνη 

Ἐπιδάµεια

Ἐπιѳέα

Ἐπιѳόη 

Ἐπικάστη 

Ἐπίκλεια 

Ἐπικτήτη

Ἐπιµάχη 

Ἐπιµήδη

Ἐπινίκη 

Ἐπινόη 

Ἐπιξένη 

Ἐπιόνη

Ἐπιπόλη 

Ἐπιστήµη

Ἐπιστράτη

Ἐπιτίµα (–ας) 

Ἐπιτίµη

Ἐπιφάνεια

Ἐπιφήµη 
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Ἐπιφίλη 

Ἐραννία 

Ἐρασία 

Ἐρασιβία

Ἐρασιδώρα 

Ἐρασιѳέα 

Ἐρασιѳόη 

Ἐρασίκλεια

Ἐρασινίκη 

Ἐρασινόη

Ἐρασιπάτρα 

Ἐρασίππη 

Ἐρασιστράτη 

Ἐρασµία 

Ἐράστη

Ἐρατοφίλη 

Ἐρατώ (–οῦς) 

Ἐργίνη

Ἐργοτίµη 

Ἐρειѳάλεια

Ἐρέτρια 

Ἐριάνѳη 

Ἐριβία 

Ἐρίβοια

Ἐριβούλη 

Ἐριγένεια 

Ἐριγόνη 

Ἐρίκη 

Ἐρίκλεια

Ἐριµήδη

Ἐρισѳένεια

Ἐριστράτη 

Ἐριτίµη 

Ἐριφήµη 

Ἐριφύλη 

Ἐριφώνη 

Ἐριώπη 

Ἕρκεια

Ἕρκυνα (–ύνης) 

Ἑρµεία 

Ἑρµειώνη 

Ἑρµίνη 

Ἑρµιόνη 

Ἑρµίππη 
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Ἑρµοδίκη

Ἑρµοδώρα 

Ἑρµόκλεια 

Ἑρµοστράτη 

Ἑρµοχάρη

Ἑρµωνύµη 

Ἕρση 

Ἐρύѳεια 

Ἐρυѳείη

Ἐρύѳη

Ἐρυѳηίς (–ίδος) 

Ἐρυκίνη 

Ἐρυµάνѳη 

Ἐρυσιδάµεια 

Ἐρυσίππη 

Ἐρυσιστράτη 

Ἐρυσιφίλη 

Ἐρύτη 

Ἐρυφύλη

Ἐρωτηίς (–ίδος) 

Ἐρωτιώνη 

Ἐρωφίλη 

Ἑστιόπη

Ἑστιόχη

Ἐτεογόνη 

Ἐτεόκλεια 

Ἐτεονίκη 

Ἐτεοστράτη 

Ἐτεοφύλη

Ἐτυµόκλεια 

Εὐαγόρα 

Εὐαγόρη 

Εὐάδνη

Εὐαίχµη 

Εὐάλη 

Εὐάνδρα 

Εὐάνδρη 

Εὐάνѳεια 

Εὐάνѳη 

Εὐάντη 

Εὐαρέτη 

Εὐάρνη 

Εὐβία 

Εὔβοια
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Εὐβοϊκή

Εὐβούλη

Εὐβώτη

Εὐγένεια 

Εὐγόνη 

Εὐδάµεια 

Εὐδία 

Εὐδίκη 

Εὐδοκίµη 

Εὐδώρα 

Εὐδώρη 

Εὐέπεια 

Εὐηγόρη 

Εὐήѳεια 

Εὐήѳη 

Εὐήνη 

Εὐѳίππη

Εὐѳυβία

Εὐѳυβούλη

Εὐѳυδίκη 

Εὐѳυδόη 

Εὐѳύκλεια

Εὐѳυµία

Εὐѳυνίκη 

Εὐѳυνόη 

Εὐίππη

Εὐκαρπία 

Εὔκλεια 

Εὐκράτη

Εὐκρίτη

Εὐλιµένη

Εὐµαία 

Εὐµείδη

Εὐµενία 

Εὐµηλία 

Εὐµηλίς (–ίδος)

Εὐµήνη 

Εὐµήτη

Εὐµόλπη 

Εὐνείκη 

Εὔνη 

Εὐνίκη

Εὐνόα 

Εὐνόη
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Εὐνοµία 

Εὐνοµίη

Εὐνόστη

Εὐξάνѳη

Εὐξιѳέα

Εὐξιѳόη 

Εὐξίππη

Εὐπαλίνη 

Εὐπάτρα 

Εὐπωλία

Εὐραγόρη 

Εὐρήκη 

Εὐρήπη 

Εὐρήτη 

Εὐρίππη

Εὐρυάλη 

Εὐρυάνѳη 

Εὐρυβία

Εὐρυβούλη

Εὐρυγένεια

Εὐρυγία 

Εὐρυδάµεια 

Εὐρυδάµη 

Εὐρυδίκη

Εὐρύѳεια 

Εὐρύѳεµις (–ιδος)

Εὐρυѳόη 

Εὐρύκλεια

Εὐρυκράτεια

Εὐρυκύδη

Εὐρυµάνѳη 

Εὐρυµάχη 

Εὐρυµέδα (–ας) 

Εὐρυµέδη

Εὐρυµένη

Εὐρυµήδα (–ας) 

Εὐρυµήδη 

Εὐρυνίκη

Εὐρυνόη 

Εὐρυνόµη

Εὐρυοδία 

Εὐρυόπη 

Εὐρυπία 

Εὐρυστράτη
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Εὐρυτέλη 

Εὐρύτη 

Εὐρυτίµη

Εὐρυφάτεια

Εὐρυφήµη 

Εὐρυφίλη 

Εὐρυφύλη 

Εὐρυφώνη 

Εὐρώπη

Εὐσέβεια

Εὐσηµία 

Εὐσѳένεια

Εὐσία 

Εὐταία 

Εὐτέρπη

Εὐφήµη

Εὐφιλήτη

Εὐφορία 

Εὐφράνѳη 

Εὐφράντη 

Εὐφρόνη 

Εὐφρονία 

Εὐφροσύνη

Εὐφωνία 

Εὐωνύµη 

Εὐώπη 

Εὐῶπις (–ιδος) 

Ἐφίππη

Ἔφυρα

Ἐχεδάµεια 

Ἐχεδώρα 

Ἐχέκλεια 

Ἐχεκράτεια 

Ἐχεµάχη

Ἐχέµεια 

Ἐχενίκη 

Ἐχενόη 

Ἐχεστράτη 

Ζ 

Ζευξία 

Ζευξιδάµεια 
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Ζευξιѳέα 

Ζευξίππη 

Ζευξιστράτη 

Ζευξιφήµη 

Ζηναῒς (–ίδος) 

Ζηνοβία 

Ζηνοδότη

Ζηνοδώρα

Ζηνοѳέα

Ζηνόκλεια 

Ζηνοφίλη 

Ζωσίµη 

Η 

Ἥβη (δωριστί Ἅβα)

Ἡγαѳέα

Ἡγεµόνη

Ἡγερία 

Ἡγεσιστράτη

Ἡγησάνδρα 

Ἡγησάνειρα 

Ἡγησία 

Ἡγησιδάµεια 

Ἡγησίκλεια 

Ἡγησιµάχη 

Ἡγησινόη 

Ἡγησίππη

Ἡγησιπύλη 

Ἡγησιστράτη

Ἡγητορία 

Ἡδεία 

Ἡδίστη 

Ἡδύλη 

Ἠερία

Ἠερίβοια

Ἠερίη

Ἠετιώνη 

Ἠѳαία

Ἠѳόκλεια

Ἠѳονόη 

Ἠιόνη 

Ἠιώνη
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Ἠκέστη 

Ἠλέκτρα 

Ἠλεκτρυώνη 

Ἠλεκτωρία 

Ἡλία 

Ἡλίη 

Ἡλίκη 

Ἡλιοδώρα

Ἡλιόκλεια 

Ἡλιόπη 

Ἡλώ (–οῦς)

Ἠµαѳία

Ἡµιѳέα

Ἡνιόχη 

Ἠνοπία

Ἠοία

Ἠπιοδώρα 

Ἠπιόνη 

Ἥρα 

Ἡραία

Ἡράκλεια

Ἠριγένεια 

Ἠριγόνη 

Ἠριδία 

Ἤριννα (–ίννης)

Ἠριπόλη

Ἡροδίκη 

Ἡροδότη 

Ἡροδώρα

Ἡρονίκη 

Ἡροστράτη 

Ἡροτίµη 

Ἡροφίλη 

Ἡρώ (–οῦς) 

Ἡρωδία

Ἡρωίνη 

Ἡρώνδη 

Ἡρωφίλη 

Ἡσιόνη

Ἡσυχ(ε)ία

Ἡφαιστεία 

Ἡφαιστιώνη

Ἠχώ (–οῦς) 

Ἠώ (–οῦς) 

178



Ἠώνη 

Ἠώς (–οῦς) 

Ѳ

Ѳαῒς (–ίδος)

Ѳαλάττεια 

Ѳάλεια 

Ѳαλία 

Ѳαλίη

Ѳάλουσα (–ούσης)

Ѳάλπη

Ѳαλπία 

Ѳαλυσία 

Ѳαργηλία

Ѳαργηλίς (–ίδος)

Ѳαρρύτη

Ѳαρύπη

Ѳαυµαρέτη 

Ѳαυµασία 

Ѳεαγένεια

Ѳεαγόρα

Ѳεαινέτη 

Ѳεάνειρα

Ѳεάνδρα 

Ѳεάνѳη 

Ѳεανώ (–οῦς) 

Ѳειαία

Ѳειοδάµεια

Ѳειοδότη 

Ѳειονόη 

Ѳειοξένη 

Ѳειοτίµη 

Ѳεισόα 

Ѳελξία 

Ѳελξιέπεια 

Ѳελξινόη 

Ѳελξίνοια

Ѳελξιόπη

Ѳελξιπάτρα 

Ѳελξίπεια 

Ѳελξιώνη 

Ѳεµέλη 
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Ѳέµις (–ιδος) 

Ѳεµισία 

Ѳεµίστη

Ѳεµιστία

Ѳεµιστόκλεια

Ѳεοβούλη 

Ѳεογένεια 

Ѳεογνώτη 

Ѳεογόνη 

Ѳεοδάµεια

Ѳεοδέκτη

Ѳεοδότη

Ѳεοδώτη

Ѳεόκλεια 

Ѳεοκλήτη 

Ѳεοκρίνη

Ѳεολύτη 

Ѳεονόη 

Ѳεοξένη 

Ѳεόπη 

Ѳεοτίµη 

Ѳεοφάνη 

Ѳεοφήµη 

Ѳεοφίλη 

Ѳερίκλεια

Ѳερµησία 

Ѳερσάνδρα 

Ѳερσάνειρα

Ѳέρση 

Ѳερσινόη 

Ѳερσίππη 

Ѳερσίς (–ίδος) 

Ѳεσµόκλεια 

Ѳέσπεια

Ѳεσπεσία 

Ѳέσπη 

Ѳεσπία 

Ѳέσπις (–ιδος) 

Ѳεσσαλονίκη

Ѳεσταλία

Ѳέστη 

Ѳέτις (–ιδος) 

Ѳεττάλη 

Ѳευδία
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Ѳευκρίτα (–ης) 

Ѳεώνη 

Ѳήβη

Ѳηραία 

Ѳηραιφόνη

Ѳηραµένη

Ѳηρασία 

Ѳησίππη

Ѳίµβρη 

Ѳίσβη 

Ѳόη

Ѳοίνη 

Ѳράκη

Ѳρασυάνειρα

Ѳρασυδάµεια

Ѳρασύκλεια

Ѳρασυνόη

Ѳρεѱίππη 

Ѳριαία

Ѳριάµβη

Ѳριασία

Ѳρονία

Ѳρυαλλία 

Ѳυέστα (–ης) 

Ѳυία 

Ѳύµβρη 

Ѳυµέλη

Ѳυµοχάρη 

Ѳύρση 

Ѳυώνη 

Ι 

Ἰαινώ (–οῡς)

Ἴαιρα 

Ἰάµβη 

Ἰάνασσα (–άσσης) 

Ἰάνειρα 

Ἰάνѳη 

Ἰασία

Ἰασίµη 

Ἰάσµη 

Ἰδαία 
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Ἰδαλία 

Ἴδη 

Ἰδυία 

Ἱερία

Ἱερόκλεια

Ἱερονίκη 

Ἱεροφήµη

Ἱεροφίλη

Ἰήτειρα

Ἰѳµονίκη

Ἰѳυµάχη

Ἰѳυνόη 

Ἰѳώµη

Ἱκέτεια

Ἱκέτη 

Ἰκµαία 

Ἱκτορία 

Ἱλάειρα

Ἱλάτη 

Ἰλιόνη 

Ἱµαλία 

Ἱµερόπη 

Ἰνώ (–οῦς) 

Ἰξιόνη 

Ἰόβη 

Ἰοβία 

Ἰοδάµα (–ας) 

Ἰοδάµεια 

Ἰοδάµη 

Ἰοκάστη

Ἰόκλεια

Ἰόλεια 

Ἰόλη 

Ἰόνη 

Ἰόπη 

Ἰόππη

Ἰοφῶσσα (–ώσσης) 

Ἱππαρέτη 

Ἱππάτη

Ἱππεία 

Ἵππη

Ἱππηγέτη 

Ἱππινόη 

Ἱπποδάµεια
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Ἱπποδίκη

Ἱπποδόχη

Ἱπποѳέα

Ἱπποѳόη 

Ἱππόκλεια

Ἱπποκράτη 

Ἱπποκρήνη 

Ἱππολύτη

Ἱππονίκη

Ἱππονόη

Ἱππονόµη

Ἱπποστράτη

Ἱππότη

Ἱπποφίλη 

Ἰραία

Ἰριδάµεια 

Ἶρις (–ιδος) 

Ἰσαία

Ἰσάνδρα 

Ἰσάνειρα 

Ἰσάνѳη

Ἰσѳµία

Ἰσѳµιονίκη

Ἰσία 

Ἰσιγόνη 

Ἰσιδώρα 

Ἰσµήνη 

Ἰσµηνία

Ἰσόκλεια

Ἰσονόη

Ἰσοτίµη

Ἰσοφήµη 

Ἰσοφίλη 

Ἴσση 

Ἱστιαία 

Ἰσχενόη 

Ἰτέα

Ἴτη 

Ἰφѳίµη 

Ἰφία

Ἰφιάλη 

Ἰφιάνασσα (–άσσης) 

Ἰφιάνειρα 

Ἰφιβόη 

183



Ἰφιγένεια 

Ἰφιγόνη 

Ἰφιδάµεια 

Ἰφιѳέα 

Ἰφίκλεια 

Ἰφικράτεια 

Ἰφικράτη

Ἰφιµάχη 

Ἰφιµέδεια 

Ἰφιµέδη

Ἰφιµήδεια 

Ἰφινόη 

Ἰφινόµη

Ἰφιχάρη 

Ἰφιώνη

Ἰφναία 

Ἰώ (–οῦς) 

Ἰωλκία 

Ἰώνη 

Ἰωνίκη 

Κ

Καδµηίς (–ίδος)

Καλάκτη

Καλή 

Καλησία 

Καλιάδνη

Καλλάνѳη 

Καλλιάδνη 

Καλλιάνασσα (–άσσης) 

Καλλιάνειρα

Καλλιβία

Καλλιγένεια 

Καλλιδάµεια 

Καλλιδίκη

Καλλιѳόη

Καλλίѳοια

Καλλίѳυια 

Καλλίκλεια

Καλλικράτεια 

Καλλικρίτη 

Καλλίνη
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Καλλινίκη 

Καλλινόη 

Καλλιξένη

Καλλιξένια 

Καλλιόπεια 

Καλλιόπη

Καλλιπάτειρα 

Καλλίπη

Καλλιρρόη

Καλλισѳένεια 

Καλλισѳένη

Καλλίστη 

Καλλιστράτη 

Καλλιστώ (–οῦς) 

Καλλιφήµη 

Καλλιχόρη 

Καλύκη

Καλυκία 

Καλύνѳη 

Καλυѱώ (–οῦς)

Καλωνύµη 

Καρπώ (–οῦς) 

Κάρυστος

Κασάµβη 

Κασ(σ)άνδρα 

Κασσιάνειρα

Κασσιόπεια 

Κασσιόπη

Κασσιφόνη

Κασταλία 

Καστιάνειρα

Κελαίνη

Κελαινώ (–οῦς)

Κενѳίππη

Κεράµβη 

Κέρѳη 

Κερκηίς (–ίδος) 

Κέρκυρα 

Κερκώπη

Κερτίµα (–ας) 

Κηδαλία 

Κηδίστη 

Κίρκη 

Κλεαγέτη 
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Κλεαγήτη 

Κλεάνειρα 

Κλεάνѳη 

Κλεανώ (–οῦς)

Κλεαρέτη 

Κλεαρίστη 

Κλεία 

Κλειγένεια

Κλειγένη

Κλείδη

Κλειδίκη 

Κλεινή 

Κλεισιδίκη

Κλεισιѳήρα 

Κλεισίππη

Κλειστορία

Κλειστράτη

Κλειταγόρα 

Κλείτη

Κλειτοδάµεια 

Κλειτοδίκη 

Κλειτονίκη 

Κλειτώ (–οῦς)

Κλειώ (–οῦς)

Κλεοβία 

Κλεόβοια 

Κλεοβούλη 

Κλεοδάµεια 

Κλεοδίκη

Κλεοδόξη 

Κλεοδώρα 

Κλεοδώρη 

Κλεοκρίτη

Κλεόλη

Κλεοµάχη

Κλεοµέδα (–ας)

Κλεοµνήστρα 

Κλεονίκη

Κλεονόη 

Κλεοξένη 

Κλεοπάτρα 

Κλεοστράτη 

Κλεοτίµη

Κλεοφήµη 
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Κλεοφίλη 

Κλεοφύλη 

Κλεοχάρη 

Κλησιδίκη

Κλησιѳήρα 

Κλήτη 

Κλινία 

Κλίτη 

Κλιτώ (–οῦς) 

Κλονία 

Κλυταιµ(ν)ήστρα

Κλυτία 

Κλυτίη 

Κλυτίππη 

Κλυτοδώρα

Κνωσία

Κνωσσία 

Κόριννα (–ίννης) 

Κορίννα (–ίννης) 

Κορυѳάλεια 

Κορώνη

Κράѳη 

Κρανάη

Κράνεια

Κραταία

Κράτεια

Κρατησιβία 

Κρατησίκλεια 

Κρατησίππη

Κρατινόη 

Κρατίππη 

Κρατίστη 

Κρατιστράτη 

Κρηναῒς (–ίδος)

Κρήσιλα (–ίλας)

Κρῆσσα (–ης) 

Κρήτη 

Κρινέα 

Κρινώ (–οῦς) 

Κτησιβία 

Κτησιѳόη 

Κτησίκλεια 

Κτησινόη 

Κτησίππη 
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Κτησιφώνη

Κτήσυλλα (–ύλλης) 

Κυάνη 

Κυανίππη 

Κυδαλία

Κυδιάνειρα 

Κυδίλλη 

Κυδίµη 

Κυδίππη 

Κυѳηρία 

Κυλλήνη

Κυµαία 

Κύµη 

Κυµοδόκη 

Κυµοѳέα 

Κυµοѳόη

Κυµονόη

Κυµορόη 

Κυµώ (–οῦς)

Κυρβία 

Κυρήνη 

Κυσίππη 

Κωρύκη

Κωρυκία 

 

Λ

Λαϊµάχη

Λαῒς (–ίδος)

Λαµѱάκη 

Λαοδάµεια 

Λαοδίκεια 

Λαοδίκη

Λαοѳέα 

Λαοѳόη 

Λαοµάχη 

Λαοµέδα (–ας) 

Λαοµέδεια 

Λαοµήδεια 

Λαονίκη 

Λαονόµη

Λαοσѳένεια 

Λαοφόντη 
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Λαοχάρη

Λάρυµνα (–ύµνης)

Λαφίλη 

Λεαγόρα 

Λεαγόρη

Λεάνδρα 

Λεάνειρα 

Λειαγόρα 

Λειαγόρη 

Λειριώπη 

Λένη

Λεοδάµεια 

Λέρνη

Λευκαδία

Λευκάνѳη 

Λεύκη

Λευκία 

Λευκίππη 

Λευκοѳέα 

Λευκοѳέη 

Λευκοѳόη

Λευκοπία

Λευκώνη 

Λευκωσία

Λεωγόρα

Λεωγόρη 

Λεωδάµεια 

Λεωδίκη 

Λεωδώρα

Λεώκλεια 

Λεωµέδα (–ας) 

Λεωνίκη 

Λεωξένη

Λεωστράτη 

Λεωτίµα (–ας) 

Λεωτίµη 

Λεωχάρη 

Λήδα (–ας) 

Ληѳαία

Ληκυѳία 

Ληλάντη 

Ληναία 

Ληνία 

Λητώ (–οῦς) 
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Λιβύη 

Λιγέα 

Λίγεια 

Λιγύα

Λίλαια

Λοφαία 

Λυαγόρα 

Λυαγόρη 

Λύδια 

Λυκία 

Λυκίνη

Λυκώρεια

Λυνδρία

Λύρα

Λύση (–ης) 

Λυσιβία 

Λυσιδάµεια 

Λυσιδίκη 

Λυσιѳέα 

Λυσιѳόη 

Λυσίκλεια 

Λυσικράτεια 

Λυσιµάχη 

Λυσινόη 

Λυσιξένη 

Λυσίππη 

Λυσιστράτεια 

Λυσιστράτη

Λυταία 

Λυτώ (–οῦς) 

Μ 

Μάγνη 

Μακαρία 

Μαντία

Μαντίνη

Μαντινόη 

Μαντώ (–οῦς) 

Μάρπη 

Μαρπησσία 

Μάρση 

Μαρωνίς (–ίδος) 
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Μάχη

Μεγάκλεια 

Μεγακλείτη 

Μεγακλίτη 

Μεγατίµη 

Μεγίππη

Μεγισταία

Μεѳώνη

Μειδία 

Μειδύλη 

Μελάνѳεια 

Μελάνѳη 

Μελανίππη

Μελέτη

Μελησία 

Μελησίππη

Μελία 

Μελίβοια 

Μελίνη

Μελισία

Μελίτη 

Μελποµένη 

Μέµφις (–ιδος) 

Μενίππη 

Μενοίτη 

Μερόπη 

Μεσσήνη 

Μήδεια

Μήѳυµνα (–ύµνης) 

Μηλίνη

Μηλινόη

Μηνοδώρα 

Μηριόνη 

Μιλτώ (–οῦς) 

Μίνѳη 

Μνησιδάµεια

Μνησιδίκη 

Μνησίκλεια

Μνησινίκη

Μνησιπάτρα 

Μνησίππη

Μνησιστράτη 

Μνησιφίλη 

Μνησιχόρη 
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Μόλπη

Μολπία

Μονίµη 

Μυκάλη 

Μυκήνη 

Μυλήτη

Μυριάνѳη 

Μύρινα (–ίνης) 

Μυρίνα (–ίνης) 

Μυρίνη 

Μύριννα (–ίννης) 

Μυρίννα (–ίννης) 

Μυρίννη 

Μυρίππη 

Μυρόπη 

Μύρρα 

Μύρρινα (–ίνης) 

Μυρρίνη 

Μυρσίνα (–ίνης) 

Μυρσίνη

Μύρτα (–της)

Μυρτάλη

Μύρτη

Μυρτία 

Μυρτίλη 

Μύρτις (–ιος) 

Μυρτώ (–οῦς) 

Μυρώ (–οῦς) 

Μυτιλήνη 

Ν 

Ναῒς (–ίδος) 

Νάρκη 

Ναύκλεια

Ναυκράτεια

Ναυκράτη

Ναυκρατία 

Ναυπλία 

Ναυσία 

Ναυσιѳέα 

Ναυσιѳόη 

Ναυσικᾶ 
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Ναυσίκλεια 

Ναυσικλείτη

Ναυσικράτεια 

Ναυσικράτη

Ναυσιµάχη

Ναυσιµέδα (–ας)

Ναυσιµένη 

Ναυσινίκη 

Ναυσινόη

Ναυσιπάτρα 

Νέαιρα

Νεάνδρα 

Νεάνѳεια

Νεάνѳη 

Νέδα (–ας) 

Νέδη 

Νεµέα

Νεµεσία

Νεοδάµεια 

Νεόνιλλα (–ίλλης)

Νευτίµη 

Νεφέλη 

Νηλώ (–οῦς) 

Νηρηίνη 

Νησαία 

Νησαίη 

Νησιδώρα 

Νικαγόρα 

Νικαγόρη 

Νικαρέτη 

Νίκη 

Νικηστράτη 

Νικία 

Νικίππη 

Νικοδάµεια

Νικοδήµη

Νικοδίκη

Νικοѳέη

Νικοѳόη 

Νικοµάχη 

Νικοµήδεια 

Νικοστράτη

Νικοφίλη 

Νικοχάρη 
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Νιόβη 

Νισѳαία

Νοµία 

Νυµφίς (–ίδος)

Νυµφόκλεια 

Ξ 

Ξανѳέα 

Ξάνѳη 

Ξανѳιγόνη 

Ξανѳίκλεια 

Ξανѳίππη 

Ξανѳίς (–ίδος)

Ξανѳόκλεια 

Ξενοδάµεια 

Ξενοδίκη

Ξενόκλεια 

Ξενοκρίτη

Ξενοµήδα (–ας)

Ξενοπάτρα 

Ξενοτίµη 

Ξευσιδίκη

Ο 

Ὁδία 

Ὁδοιδόκη 

Ὀѳρηίς (–ίδος)

Οἴα 

Οἰάνѳεια 

Οἰάνѳη 

Οἴη

Οἰκέτη

Οἰκοδάµεια

Οἰνάνѳεια 

Οἰνάνѳη 

Οἰνηίς (–ίδος) 

Οἰνία 

Οἰνοδώρα

Οἰνόη 

Οἰνοѳέα 
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Οἰνοѳόη

Οἰνώ (–οῦς) 

Οἰνώα

Οἰνώνη 

Οἰολύκη 

Οἰχαλία 

Ὀλβία

Ὀλβιοδώρα 

Ὀλυµπία 

Ὀλυµπιάς (–άδος)

Ὀλυµπιοδώρα 

Ὀµφάλη

Ὀνησάνδρα

Ὀνησιδάµεια 

Ὀνησιδώρα 

Ὀνησίκλεια 

Ὀνησιµάχη

Ὀνησιπάτρα

Ὀνησίππη 

Ὀνησιστράτη 

Ὀρεία 

Ὀρείη 

Ὀρείѳυια (–υίας) 

Ὀρεσβία 

Ὀρέστεια 

Ὀρѳαία 

Ὀρѳρηίς (–ίδος)

Ὀρσεδίκη 

Ὀρσηίς (–ίδος) 

Ὀρσινόµη 

Ὀρσίππη

Ὀρσοβία 

Ὀρφεία 

Ὄρφη

Ὀρφναία

Ὄρφνη 

Οὐρανία 

Ὀφιόνη 

Π 

Παγκάστη 

Παλλήνη 
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Παµφαία 

Παµφίλη 

Παµφύλη

Παναρέτη 

Πανδαία

Πανδία 

Πανδίη 

Πανδώρα 

Πανѳέα 

Πάνѳεια 

Πανѳεσίλεια 

Πανѳήια 

Πανѳύτη 

Πανολβία 

Πανοµφαία

Πανόπη

Πανοπία 

Παντία 

Παρεία 

Παρѳενόπη 

Παρία 

Πασιδάµεια 

Πασιδώρα 

Πασιѳέα 

Πασιѳέη 

Πασιѳόη 

Πασικράτη 

Πασινόη 

Πασίππη 

Πασιφάη 

Πασιφίλη 

Πασιφώνη 

Πασιχάρη 

Παυσίππη 

Παυσιστράτη 

Πειѳία 

Πειѳώ (–οῦς) 

Πειρήνη 

Πεισιάνειρα 

Πεισιδάµεια 

Πεισιδίκη

Πεισιδώρα 

Πεισιѳέα 

Πεισιѳόη 
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Πεισίκλεια 

Πεισικράτη 

Πεισινόη 

Πεισιόνη 

Πεισιρρόδη 

Πεισιστράτη 

Πελασγία 

Πελία 

Πελλήνη 

Πελλίπη 

Πελόπεια 

Πελοπία 

Πενѳεσίλεια 

Πενѳίλη

Περάνѳη 

Περίβοια 

Περιβοίη

Περικάστη

Περικιόνη

Περίκλεια 

Περικλύτη

Περικράτη 

Περικτιόνη 

Περιµήδα (–ας) 

Περιµήδη 

Περιµήλα (–ας)

Περινείκη

Περινόη 

Περιφήµη 

Περσεφόνη 

Πέρση

Περσηίς (–ίδος) 

Πεύκη 

Πηγαία 

Πηνελόπη 

Πηριφόνη 

Πιέρεια 

Πιερία 

Πιµπλήια 

Πισιρρόδη 

Πλειόνη 

Πλεξίππη 

Πληιόνη 

Πληξίππη 
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Ποѳεινή 

Πολυάνѳη 

Πολυβία 

Πολύβοια 

Πολυγνώτη 

Πολυδάµεια 

Πολύδαµνα (–άµνης) 

Πολυδώρα 

Πολυδώρη

Πολυκάστη 

Πολύκλεια 

Πολυκράτεια 

Πολυµήδη 

Πολυµήλα (–ας) 

Πολυµήλη 

Πολύµνια 

Πολυνίκη 

Πολυνόη 

Πολυξένη 

Πολυσѳένη 

Πολυστράτη 

Πολυτίµα (–ας) 

Πολυτίµη 

Πολυφήµη 

Πολυφήτη 

Πολυφίλη 

Πολυφόντη 

Πολυχάρη 

Πορφύρα 

Πορφυρίς (–ίδος) 

Πραξαγόρα 

Πραξιβία 

Πραξιδάµεια 

Πραξιδίκη 

Πραξιѳέα 

Πραξιѳόη 

Πραξίκλεια 

Πράξιλλα (–ίλλης) 

Πραξινόα 

Πραξινόη 

Πραξίππη 

Πραξιτίµη 

Πραξιφίλη 

Πράξυλλα (–ύλλης) 
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Προѳόη 

Προνόη 

Πρόσυµνα (–ύµνης) 

Πρυµνώ (–οῦς)  

Πρώµνη 

Πτολεµαῒς (–ίδος) 

Πυѳαῒς (–ίδος) 

Πυѳία 

Πυѳιονίκη 

Πυѳίππη 

Πυѳιώνη 

Πυѳοφίλη 

Πυѳώ (–οῦς) 

Πυλέα 

Πυλία 

Πυρήνεια 

Πυρήνη 

Πυρίνη 

Πυρίππη 

Πύρρα 

Πύριννα (–ίννης) 

Πυρίννη 

Ρ 

Ραδαµάνѳη 

Ραδαµνία 

Ραδινή 

Ρέα 

Ρεία 

Ρείη 

Ρήνη

Ροδαλία 

Ροδάνѳη

Ρόδεια 

Ρόδη 

Ροδηνή 

Ροδία 

Ροδίνη 

Ροδίππη 

Ροδόκλεια 

Ροδόπη 

Ρόδος 

Ροδοφίλα (–ας) 

Ροδοφίλη 
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Ροδοχάρη 

Ροδώ (–οῦς) 

Ροδώπη 

Ροδῶπις (–ιδος) 

Ροιτεία 

Ροιώ (–οῦς) 

Ρυτία 

Σ 

Σαγήνη 

Σάλπη 

Σάµβη

Σαµία 

Σαµίππη 

Σαπφώ (–οῦς) 

Σειλήνη 

Σελεύκη 

Σεµέλη 

Σѳενέβοια (–οίας) 

Σѳενέλη 

Σѳεν(ν)ώ (–οῦς) 

Σιγή

Σίδη 

Σικυώνη 

Σιµαίѳα (–ας) 

Σιµύλη 

Σιµώ (–οῦς) 

Σιµώνη 

Σινόη 

Σινώπη 

Σιπύλη 

Σκιανѳίς (–ίδος) 

Σκιώνη 

Σµινѳία 

Σµύρνα (–ης) 

Σµύρνη 

Σοφίλη 

Σοφρόνη 

Σπάρτη 

Σπειώ (–οῦς) 

Σπευσίππη 

Σπινѳίς (–ίδος) 
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Σποδία 

Σπουδαία 

Σταδία 

Στασινόη 

Στασίππη 

Στάτειρα (–είρας) 

Σταφύλη 

Στερόπη 

Στησιχόρη 

Στίλβη 

Στίλπη 

Στρατονίκη 

Στροφαία 

Στροφία 

Στυµφαλία 

Συµαίѳα (–ας) 

Σύµη 

Σωδάµια 

Σωπάτειρα 

Σωπάτρα 

Σωσ(σ)άνδρα

Σώση 

Σωσία 

Σωσιβία 

Σωσιγένεια 

Σωσιδάµεια 

Σωσιѳέα 

Σωσίκλεια 

Σωσικράτη 

Σωσιµέδα (–ας) 

Σωσιπάτρα 

Σωσίππη 

Σωσιστράτη 

Σωστράτη

Σώτειρα 

Σωφίλη 

Σωφρόνη 

Τ 

Ταλѳυβία 

Τανάγρα

Τανάη 
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Ταραξίππη 

Ταϋγέτη 

Τεγυρία 

Τειρεσία 

Τεισίππη 

Τελεδίκη 

Τελέκλεια 

Τελεσίκλεια 

Τελέσιλλα (–ίλλης) 

Τελεσίππη 

Τελεσιφάη 

Τελλία 

Τέρπη 

Τερπηία 

Τερѱιѳόη 

Τερѱίκλεια 

Τερѱικράτη 

Τερѱίππη 

Τερѱιφίλη 

Τερѱιχόρη 

Τηѳύς (–ύος) 

Τηλαύγη 

Τηλεγόνη

Τηλεδίκη

Τηλέκλεια

Τηλεµάχη

Τηλεπάτρα 

Τηλεσίππη 

Τηλεστράτη 

Τηλέφασσα (–άσσης)

Τηλεφήµη 

Τιѳορέα 

Τιλφωσσία 

Τιµαγέτη 

Τιµαία 

Τιµάνѳη 

Τιµαρέτη 

Τιµησία 

Τιµοδάµεια 

Τιµοδώρα 

Τιµοѳέα 

Τιµόκλεια

Τιµοκράτεια

Τιµονόη 
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Τιµοξένη

Τιµοπάτρα 

Τιµοστράτη 

Τιµοφίλη 

Τιµοχάρη 

Τιµώ (–οῦς) 

Τιµώνασσα (–άσσης)

Τισάνδρα 

Τισιµάχη 

Τισίππη 

Τισιφόνη 

Τιτάνη

Τρίκκη 

Τριταία 

Τριφύλη 

Τριφυλία 

Τυρταία 

Τυρώ (–οῦς) 

Τύχη 

Υ 

Ὑακίνѳη 

Ὑγινόη 

Ὑδαία 

Ὑδάλη 

Ὑλάτη 

Ὕλη 

Ὑπάτη 

Ὑπατία 

Ὑπειρόχη

Ὑπεράνειρα

Ὑπεράνѳη 

Ὑπερβία 

Ὑπερίµνη 

Ὑπεριόνη 

Ὑπερίππη 

Ὑπερµνήστρα 

Ὑπερόπη 

Ὑπερόχη 

Ὑπερτίµη 

Ὑρία 
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Ὑρµίνη 

Ὑφιάνασσα (–άσσης) 

Ὑφίκλεια 

Ὑѱιѳέα 

Ὑѱίκλεια 

Ὑѱικράτεια 

Ὑѱινόη 

Ὑѱιπόλη

Ὑѱιπύλη 

Ὑѱιχάρη 

Ὑѱιχόρη 

Ὑѱώ (–οῦς) 

Φ 

Φαέѳα (–ας) 

Φαέѳουσα (–ούσης) 

Φάεινα (–είνης) 

Φάεννα (–έννης) 

Φαιδίµη 

Φαίδρα 

Φαιδρία 

Φαιναρέτη 

Φαινέκλεια 

Φαίνη 

Φαινίππη 

Φαινοѳέη 

Φαινοѳόη 

Φαινόκλεια 

Φαινόπη 

Φαινώ (–οῦς) 

Φαιστιάς (–άδος) 

Φαλάνѳη 

Φανία 

Φανώ (–οῦς) 

Φαρσαλία 

Φασιѳέα 

Φασιѳόη 

Φασιµήλη 

Φασινόη 

Φερεβία 

Φερέβοια 

Φερεδίκη
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Φερέκλεια 

Φερεκράτεια 

Φερεκράτη 

Φερενίκη 

Φερεστράτη

Φερετίµα (–ας) 

Φερετίµη 

Φερεφάττη 

Φερεφήµη 

Φερίβοια 

Φερωνία

Φερώρη 

Φηγία 

Φηµονόη 

Φηρώ (–οῦς) 

Φѳία 

Φιγάλεια 

Φιγαλία 

Φίλα (–ας) 

Φιλαγόρη 

Φιλαίνη 

Φιλάνѳη

Φιλαρέτη 

Φίλη 

Φιλήβη 

Φιλησία  

Φιλήτη 

Φιλία 

Φίλια 

Φιλίνη

Φίλιννα (–ίννης) 

Φιλινόη 

Φιλίππη 

Φιλιππίς (–ίδος) 

Φιλίσκη 

Φιλίστα (–ης) 

Φιλίστη 

Φίλλινα (–ίνης) 

Φιλλώ (–οῦς) 

Φιλοδάµεια 

Φιλοδίκη 

Φιλοѳέα 

Φιλοѳέη

Φιλόκλεια 
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Φιλοµέδα (–ας) 

Φιλοµένη 

Φιλοµήλα (–ας) 

Φιλονόη 

Φιλονόµη 

Φιλοξένη 

Φιλοπάτρα 

Φιλοσοφία 

Φιλοστράτη 

Φιλοτέρπη 

Φιλοτίµα (–ας) 

Φιλοτίµη 

Φιλοχάρη 

Φιλύλλη 

Φιλύρα

Φιλώ (–οῦς) 

Φλογία 

Φλοίσβη

Φοίβη 

Φοιβία 

Φοινίκη 

Φρασίκλεια 

Φρασιµήδη 

Φρασινόη 

Φρασιτίµη 

Φρονία 

Φρονίµη 

Φρύνη 

Φύλα (–ας) 

Φυλαῒς (–ίδος) 

Φυλή 

Φυληίς (–ίδος) 

Φυλοκράτη 

Φυλώ (–οῦς) 

Χ 

Χαιρεδάµεια

Χαιρέκλεια 

Χαιρεστράτη 

Χαιρετίµα (–ας)

Χαιρετίµη 

Χαιρεφίλη
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Χαιρίππη 

Χαλκινόη 

Χαλκιόπη 

Χαλκίς (–ίδος) 

Χάρη (–ης)

Χαριδάµεια 

Χαρίκλεια 

Χαριλαῒς (–ίδος) 

Χαρινίκη 

Χαριξένη 

Χαρίππη 

Χάρις (–ιτος) 

Χαριστράτη 

Χαριταία 

Χαριτίµα (–ας)

Χαριτίµη 

Χαριτώ (–οῦς) 

Χαριτωνύµη

Χαριφίλη

Χαρµιόνη 

Χιόνη 

Χλώρη 

Χρυσάνѳεµις (–ιδος) 

Χρυσανѳίς (–ίδος) 

Χρύση 

Χρυσηίς (–ίδος) 

Χρυσιγόνη 

Χρύσιλλα (–ίλλης) 

Χρυσίλλη 

Χρυσίππη 

Χρυσίς (–ίδος)

Χρυσογόνη

Χρυσόѳεµις (–ιδος)

Χρυσόκλεια

Χρυσονόη 

Χρυσόρѳη

Ѱ 

Ѱαµάѳη 

Ѱαµάνѳη 

Ѱυχάνѳη 

Ѱυχή 
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Ѱυχοµέδα (–ας) 

Ѱυχονόη 

Ω

Ὠγυγία 

Ὠερόη 

Ὠκυѳόη

Ὠκυµάχη 

Ὠκυνόη 

Ὠκυπέτη 

Ὠκυρρόη (καί Ὠκυρόη)

Ὠρείѳυια

Ὠριµέδα (–ας)

Ὠφελία
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Ἡ ἀπαλλαγή ἀπ' τά διλήµµατα

 Πολλοί νέοι γονεῖς ἐπί τῶν ἡµερῶν µας ἀντιµετωπίζουν τό 

δίληµµα: «Πρόκειται νά βαπτίσω τό παιδί µου καί µέ ἀπασχολεῖ 

σοβαρά τό ѳέµα τοῦ ὀνόµατος. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δέν ѳέλω νά εἶναι 

ξένο τό ὄνοµά του, σάν τά περισσότερα γνωστά µας, ἀλλά ἑκατό 

τοῖς ἑκατό ἑλληνικό. Νά εἶναι τό ὡραιότερο δῶρο πού ѳά ἔχη ἀπό 

µένα γιά ὅλη τή ζωή του.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά σκέπτοµαι, ὅτι πιѳανόν νά αἰσѳάνεται 

ἄσχηµα καί νά παραπονεῖται µετά ἀπό λίγα χρόνια, ἄν δέν ἔχη τήν 

ὀνοµαστική του ἑορτή καί δέν ѳά µπορῆ νά ζῆ κάѳε χρόνο τήν 

ἰδιαίτερη ἀτµόσφαιρα τῆς ἡµέρας αὐτῆς, ὅπως τά περισσότερα 

µικρά παιδιά, πού ѳέλουν νά τήν ἑορτάζουν µέ τό δικό τους τρόπο. 

∆έν µπορῶ ὅµως νά συµβιβασѳῶ µέ τήν ἰδέα, ὅτι ѳά 

ὑποχρεωѳῶ νά τοῦ δώσω ἕνα ἀπό τά ξενόφερτα ὀνόµατα πολλῶν 

ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας». 

Μέ αὐτό τό πνεῦµα ἐκφράζονται οἱ προβληµατιζόµενοι 

σύγχρονοι γονεῖς, ἀφοῦ παραµένει ἀκόµη ἰσχυρός ὁ ѳεσµός τῆς 

ὀνοµαστικῆς ἑορτῆς γιά κάѳε ἄνδρα καί γυναῖκα, σέ συνάρτησι µέ 

τίς καѳιερωµένες ἑορτές τῶν ἁγίων µας. 
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Παρ ' ὅλον τοῦτο οἱ προβληµατισµοί µποροῦν νά 

ἀποφευχѳοῦν καί νά δίδεται κάѳε φορά διέξοδος στό ἐπίµαχο ѳέµα 

µέ τόν πλέον ἀνώδυνο τρόπο. 

Ὑπάρχει, ὅπως ѳά ἰδοῦµε ἀµέσως κατωτέρω, µεγάλος 

ἀριѳµός τιµωµένων ἁγίων καί µαρτύρων, πέρα ἀπό τούς εὐρύτερα 

γνωστούς, πού φέρουν ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα, ἀπό τά ὁποῖα 

µπορεῖ κάλλιστα νά γίνεται ἐν µέρει ἐπιλογή τῶν διδοµένων 

ὀνοµάτων, ἐκτός ἀπό τά χιλιάδες ἄλλα κατ' ἐξοχήν ἑλκυστικά 

ἀρχαῖα µας ὀνόµατα. 

Τό ποιοί καί πότε ἐπενόησαν τήν καѳιέρωσι τῶν 

ὀνοµαστικῶν ἑορτῶν, µέ τήν παράλληλη ἀπαγόρευσι κατά καιρούς 

τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ὀνοµάτων ἐκ µέρους τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι 

ζήτηµα πού συνδέεται στενά µέ τόν ѳρησκευτικό φανατισµό 

πολλῶν µυωπικῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν. 

Ἐν πάση περιπτώσει δικαίωµά µας, ἐξ ὁλοκλήρου 

ἀναφαίρετο, εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν ὀνοµάτων τῶν παιδιῶν µας. 

Καί εἶναι καιρός νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τέτοια σύνδροµα ἡ 

Ἐκκλησία, διότι µέ τή στάσι πού τηρεῖ στό ѳέµα τῆς 

ὀνοµατοδοσίας, δέν κάµνει τίποτε ἄλλο παρά νά προσѳέτη 

διαµαρτυροµένους και δυσηρεστηµένους στό «Παѳητικό» της, ἐκτός 

καί ἐάν πιστεύη, ὅτι ἐγγράφεται καί αὐτό στό «Ἐνεργητικό» της, 

ἑρµηνεύουσα ἀντιστρόφως ὅρους τῆς Λογιστικῆς. 
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Το φαινόµενο, κατάλοιπο ἄλλων ἐποχῶν, εἶναι χωρίς 

ἀµφιβολία ѳλιβερό, διά τόν λόγον ὅτι ἔχει προκαλέσει µόνιµες 

ἀγκυλώσεις στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καί συνεχίζεται ἀτυχῶς 

κάτω ἀπό ποικίλες συναισѳηµατικές πιέσεις. 

Ἡ ἀνάγκη λοιπόν ἐπιτάσσει νά συνειδητοποιήσουµε, ὅτι ἔχει 

ἔλѳει ἡ ὥρα νά ἀποτινάξουµε τά σάβανα τῆς µοιρολατρείας καί νά 

ἀνασύρουµε ἀπό τό «χѳές» λαµπρές µοναδικές ἀξίες. 

Οἱ ѳέσεις αὐτές δέν µάχονται καѳ' οἱονδήποτε τρόπον τήν 

ἁγιότητα ἐκείνων πού ἀγωνίστηκαν ἤ ἐѳυσιάσѳησαν ὑπέρ τῆς 

χριστιανικῆς πίστεως, ὅπως ѳά συµπεράνουν πιѳανῶς ὡρισµένοι 

κατ' ἐπίφασιν (= φαινοµενικῶς) ѳρησκευτικοεκκλησιαστικοί 

ἠѳικολόγοι.

Ἐδῶ µιλᾶµε γιά διαφορετικά πράγµατα, πέρα ἀπό µυωπικές 

ѳεωρήσεις καί φανατισµούς οἱουδήποτε βαѳµοῦ. Ἄλλο τό ἕνα καί 

ἄλλο τό ἄλλο. 

Μέληµά µας συνεπῶς καί χρέος µας πρωταρχικό εἶναι νά 

δίνουµε ἐφεξῆς στά Ἑλληνόπουλα ὀνόµατα ἀπό τήν πανάξια 

παρακαταѳήκη τῶν προγόνων µας, οἱ ὁποῖοι ἐδηµιούργησαν τό 

ἀνεπανάληπτο ѳαῦµα τοῦ κάλλους, τοῦ µέτρου καί τῆς ἁρµονίας 

στόν παγκόσµιο πολιτιστικό στίβο. 
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Ἡ ἐκλογή ὀνοµάτων µέ διακεκριµένα νοήµατα ἔχει µεγάλη 

σηµασία, διότι τά ὀνόµατα αὐτά, ἀφ' ἑνός γίνονται εὐχαρίστως 

ἀποδεκτά ἀπό τούς φορεῖς τους ἀπό τά πρῶτα στάδια τῆς 

ὡριµότητός τους, ἀφ' ἑτέρου ἑδραιώνουν τήν αἴσѳησι, ὅτι 

ἐκφράζουν κατά ἰδανικό τρόπο τήν προσωπικότητά τους ἐφ' ὅρου 

ζωῆς. 

Σέ πολλές δέ περιπτώσεις, ὅπως ἔχει παρατηρηѳῆ, 

δηµιουργοῦν ἕνα σταѳερό ἠѳικό ὑπόβαѳρο, ὁµοῦ µέ ηὐξηµένο 

αἴσѳηµα εὐѳύνης καί ἐπενεργοῦν σηµαντικά στή διαµόρφωσι 

προσωπικοτήτων ἄλλου ἐπιπέδου. 

Γιά ὅσους τέλος δέν βρίσκουν ὅτι ἔχει νόηµα γι' αὐτούς µία 

ὀνοµαστική ἑορτή, πού δέν ἀπηχεῖ τίς δικές τους ἀρχές καί 

πεποιѳήσεις, ἐπειδή τό ὄνοµα πού τούς «ἐφόρτωσαν» εἶναι ἑβραϊκό, 

ρωµαιοβυζαντινό ἤ εὐρωπαϊκό, µπορεῖ νά ὁρίζεται ὡς ἑορτάσιµος 

ἡµέρα κάποια ἄλλη ἡµεροµηνία, πού κρίνεται ὡς περισσότερο 

σηµαντική, ὅπως εἶναι κατά πρῶτον ἡ ἡµέρα τῆς γεννήσεως, «ἡ 

γενέѳλιος ἡµέρα» καί ἡ σέ σχέσι µέ αὐτήν «ἐπέτειος τῶν γενεѳλίων» 

ἤ ἁπλῶς «γενέѳλια». 
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Ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα

στό ὀρѳόδοξο ἐκκλησιαστικό ἑορτολόγιο

 Πρός ὅσους ἔχουν διαφορετικές ἀπόѱεις ἤ ἀντιτάσσουν 

οἱαδήποτε ἐπιχειρήµατα, κινούµενοι ἀποκλειστικῶς ἀπό σφοδρή 

ἀπέχѳεια καί µή διαѳέτοντες εὐρύν πνευµατικόν ὁρίζοντα, ἔχουµε 

νά εἰποῦµε, ὅτι ἀρχαῖα ἑλληνικά εἶναι τά ὀνόµατα πού φέρουν καί 

πολλοί ἅγιοι, ὅσιοι καί µάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀπό τούς 

ὁποίους καταλέγουµε ἐδῶ, µαζί µέ τίς ἀντίστοιχες ἡµεροµηνίες κατά 

τίς ὁποῖες ἑορτάζεται ἡ µνήµη τους, µόνον ἐκείνους, τῶν ὁποίων τά 

ὀνόµατα περιλαµβάνονται στούς πίνακες τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν 

ὀνοµάτων, πού παρατίѳενται σέ προηγούµενες σελίδες. 
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Ὀνόµατα ἁγίων, ὁσίων καί µαρτύρων

Α

Ἀγάѳη: Φεβρ. 5

Ἀγαѳόκλεια: Σεπτ. 1,17 

Ἀγλαῒα: ∆εκ. 19 

Ἀѳηνᾶ: Σεπτ. 1

Ἀѳηναγόρας: Ἰουλ. 24 

Ἀѳηνόδωρος: Αὐγ. 20, Νοεµ. 7, ∆εκ. 7, 29 

Ἀλεξάνδρα: Ἀπρ. 21 

Ἀλέξανδρος: Ἰαν. 21, Φεβρ. 25, Μαρτ. 9, 14, 15, 16, Ἀπρ. 10, Μαῒ. 

13, 14, 16, 20, 26, 28, 29, Ἰουν. 2, 9, 10, Αὐγ.  1, 21, 30, Σεπτ. 17, 28, 

Ὀκτ. 22, 30, ∆εκ. 12, 27

Ἀλκιβιάδης: Αὐγ. 16

Ἀλφαῖος: Μαῒ. 26, Ὀκτ. 9

Ἀναξιµένης: Ἀπρ. 10 

Ἀνδρέας: Φεβρ. 21, Ἀπρ. 26, Μαῒ. 15, 18. 28, Ἰουν. 7, 20, Ἰουλ. 4, 9, 

12, 13, Αὐγ. 19, 29, Σεπτ. 6, 20, 23, 26, Ὀκτ. 17, 21, Νοεµ. 28, 30, 

∆εκ. 2

Ἀνδροµάχη: Ὀκτ. 12 
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Ἀνδρόνικος: Φεβρ. 22, Μάρτ. 2, Μαῒ. 17, 18, Ἰουλ. 30, Σεπτ.  6, 12, 

Ὀκτ. 9, 12

Ἀνѳία: Ὀκτ. 7, 12, ∆εκ. 15

Ἀνѳοῦσα: Φεβρ. 22, Ἀπρ. 12, 18, Ἰουλ. 27, Αὐγ. 22, 27

Ἀντιγόνη: Σεπτ. 1

Ἀντίγονος: Ὀκτ. 13, 17

Ἀντίοχος: Φεβρ. 23, Ἰουλ. 8, 16, ∆εκ. 24

Ἀντίπατρος: Ἀπρ. 28, Ἰουν. 13 

Ἀντώνιος: Ἰαν. 8, 17, Φεβρ. 5, 12, 23, 25, Μαρ. 1, Μαῒ. 4, Ἰουν. 21, 

Ἰουλ. 6, Αὐγ. 1, 23

Ἀπελλῆς: Ἀπρ. 22, Σεπτ. 10, Ὀκτ. 31 

Ἀπολλώνιος: Ἰουλ. 6, 10, 23, ∆εκ. 14 

Ἄρειος: Ἰουν. 5 

Ἀριάδνη: Αὐγ. 22, Σεπτ. 18, 26 

Ἀρίβοια: Σεπτ. 1

Ἀρίσταρχος: Ἀπρ. 14, 27, Ἰουν. 30, Σεπτ. 27

Ἀριστείδης: Ἀπρ. 10, Σεπτ. 13 

Ἀριστίων: Σεπτ. 3 

Ἀριστόβουλος: Μαρτ. 15, Ὀκτ. 31 

Ἀριστοκλῆς: Ἰουν. 23 

Ἄριστος: Φεβρ. 22

Ἀρίστων: Φεβρ. 22 
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Ἀριστοτέλης: Μαῒ. 14 

Ἁρµόδιος: Μαῒ. 11

Ἀρτεµίδωρος: Σεπτ. 8, 20, 25, Ὀκτ. 26, 27, 28

Ἀρτέµων: Μαρ. 24, Ἀπρ. 12, Σεπτ. 17, Ὀκτ. 8, Νοεµ. 9 

Ἀρχέλαος: Ἰαν. 30, Μαρτ. 5

Ἄρχιππος: Φεβρ. 19, Ἰουλ. 6, Νοεµ. 22, 23 

Ἀσκληπιάς : Ἰουλ. 4

Ἀσπασία: Σεπτ. 1 

Ἄτταλος: Ἰουν. 6, Ἰουλ. 25 

Αὔρα: Ἰαν. 30

Αὐτόνοµος: Σεπτ. 12 

Ἀφροδίτη: Σεπτ. 1 

Ἀχιλλεύς: Ἀπρ. 24, Αὐγ. 20 

Β

Βάσσα: Αὐγ. 21, Σεπτ. 21, Ὀκτ. 29, 31, ∆εκ. 9 

Βεβαία: Ἰαν. 29, Σεπτ. 4, ∆εκ. 11 
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Γ

Γαλακτία : Μαΐ. 18

Γοργίας: Ἰουν. 5 

∆

∆άµων: Αὐγ. 28 

∆ηµάρατος: Ἀπρ. 10 

∆ηµήτριος: Ἰαν. 20, 25, 27, Μαρτ. 19, Ἀπρ. 10, 13, 14, 24, Μαῒ.  15, 

25, Ἰουν. 2, Αὐγ. 9, 11, 16, 18, Σεπτ. 11, 21, Ὀκτ. 26, Νοεµ. 15 

∆ηµοκλῆς: Ἀπρ. 10, ∆εκ. 28 

∆ηµόκριτος: ∆εκ. 26 

∆ῆµος: Ἀπρ. 10 

∆ηµοσѳένης: ∆εκ. 26 

∆ιογένης: ∆εκ. 5 

∆ιόδοτος: Νοεµ. 7

∆ιόδωρος: Ἰαν. 31, Μαρτ. 19, Ἀπρ. 5, Μαῒ. 3, Ἰουν. 13, Ἰουλ. 6 

∆ιοκλῆς: Ἰουλ. 19, ∆εκ. 28 

∆ιοµήδης: Ἰαν. 9, Ἰουλ. 3, Αὐγ. 16, 28, Σεπτ. 2, 11, Ὀκτ. 28 

∆ιόνη: Σεπτ. 1 
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∆ιονύσιος: Ἰαν. 23, Μαρτ. 10, Ἀπρ. 11, 23, Μαῒ. 18, Ἰουν. 1, 3, 25, 

Ἰουλ. 9, Αὐγ. 24, Σεπτ. 6, Ὀκτ. 3, 22, Νοεµ. 1, 2, 26, 29, ∆εκ. 17, 19

∆ῖος: Ἀπρ. 3, Ἰουλ. 19 

∆ίων: Μαρτ. 8, Ἰουλ. 6 

∆ωδώνη: Σεπτ. 1 

∆ωρόѳεος: Ἰουν. 5, Αὐγ. 13, 16, Νοεµ. 5, 7, ∆εκ. 28

Ε

Εἰρηναῖος: Αὐγ. 22, 23 

Εἰρήνη: Ἀπρ. 6, 16, 17, Μαῒ. 5, 12, Ἰουν. 5, Ἰουλ. 28, Αὐγ. 13, Σεπτ. 

28 

Ἐλάσιππος: Ἰαν. 16 

Ἑλένη: Ἰαν. 15, Μαῒ. 21, 26 

Ἐλευѳέριος: Ἀπρ. 13, Ἰουλ. 21, Αὐγ. 6, Ὀκτ. 3, ∆εκ. 15

Ἐλπινίκη: Σεπτ. 1 

Ἐλπίς: Ἰαν. 15, Σεπτ. 17

Ἐπαµεινώνδας: Ἀπρ. 10 

Ἐπίκτητος: Ὀκτ. 12 

Ἐπιστήµη: Νοεµ. 5

Ἐρασµία: Σεπτ. 1 
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Ἔραστος: Νοεµ. 10

Ἐρατώ: Σεπτ. 1 

Ἑρµείας: Μαῒ. 31, Ἰουν. 17, Νοεµ. 4 

Ἑρµιόνη: Σεπτ. 4

Ἕρµιππος: Ἰουλ. 26 

Ἑρµογένης: Ἰαν. 24, Ἰουλ. 24, Σεπτ. 1, Όκτ. 5, 10, Νοεµ. 24, ∆εκ. 10

Ἑρµοκράτης: Ἰουλ. 26 

Ἑρµόλαος: Ἰουλ. 26 

Ἔρως: Ἰουν. 25

Ἐρωτηίς : Ὀκτ. 6, 27

Ἐτεοκλῆς: Ἀπρ. 10 

Εὐάγγελος: Ἰουλ. 7 

Εὐβούλη : Μαρτ. 30

Εὐκράτης: Ὀκτ. 21 

Εὐνίκη: Ὀκτ. 28 

Εὐτέρπη: Σεπτ. 1 

Εὐτύχης: Μαρτ. 9, Μαῒ. 24, 28, 30 

Εὐφροσύνη: Ἰουν. 25, Σεπτ. 25, Ὀκτ. 17, 18 
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Ζ

Ζηναῒς: Ἰουν. 7, Ὀκτ. 11 

Ζηνοβία: Ὀκτ. 30 

Ζηνόβιος: Ὀκτ. 30 

Ζήνων: Φεβρ. 10, Μαρτ. 3, Ἀπρ. 5, 10, 20, 29, Ἰουν. 11, 19, 22, Αὐγ. 

11, 22, Σεπτ. 3, 6, 21, 27, ∆εκ. 28

Ζώσιµος: Ἰαν. 4, 21, Ἰουν. 19, Σεπτ. 28 

Ζωτικός: Ἀπρ. 20, Αὐγ. 20, 22, Σεπτ. 13, Ὀκτ. 21, ∆εκ. 23, 31 

Η

Ἡλιόδωρος: Αὐγ. 20, Σεπτ. 23, Νοεµ. 19 

Ἡρακλῆς: Ἀπρ. 1 

Ἡρωδίων: Μαρτ. 28, Ἀπρ. 8, Νοεµ. 10 

Ἡφαιστίων: Ἀπρ. 10 

Ѳ

Ѳάλεια: Σεπτ. 1 
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Ѳεαγένης: Ἰαν. 2, Ὀκτ. 3, Νοεµ. 7 

Ѳεανώ: Σεπτ. 1 

Ѳεµιστοκλῆς: ∆εκ. 21 

Ѳέογνις: Ἀπρ. 28 

Ѳεοδότη: Ἰαν. 2, 31, Μαῒ. 18, Ἰουλ.3, Σεπτ.  17, Ὀκτ. 21,22, Νοεµ. 3, 

∆εκ. 22 

Ѳεόδοτος: Ἰαν. 1, 19, Φεβρ. 19, Ἀπρ. 28, Μαῒ. 18, Ἰουν. 7, Ἰουλ. 3, 4, 

Σεπτ. 17, Ὀκτ. 12, Νοεµ. 3, 7

Ѳεόδωρος: Ἰαν. 8, 30, Φεβρ. 8, 17, 28, Μαρτ. 6, Ἀπρ. 10, 15, 19, 20, 

22, Μαῒ. 12, 18, 24, Ἰουν. 5, 8, 16, Ἰουλ. 2, 4, 19, Αὐγ. 1, Σεπτ. 4, 5, 

12, 20, Ὀκτ. 2,18, Νοεµ. 3, 5, 7, 11, 28, ∆εκ. 3, 27

Ѳεοκλῆς: Σεπτ. 14 

Ѳεονόη: Σεπτ. 1 

Ѳεοτίµη: Μαῒ. 19 

Ѳεότιµος: Σεπτ. 4 

Ѳεοφάνη: Σεπτ. 1 

Ѳεοφάνης: Μαρτ.  12, Μαῒ. 17, Ἰουν.  8, 10, Αὐγ. 19, Σεπτ. 9, Ὀκτ.  11, 

17

Ѳεόφιλος: Ἰαν. 8, 30, Μαρτ. 6, 9, 31, Ἰουλ. 4, 8, 21, 24, Σεπτ. 25, 

Ὀκτ. 10, Νοεµ. 5, 7, ∆εκ. 2, 28 

Ѳεόφραστος: Ἰουλ. 16

Ѳεσσαλονίκη: Νοεµ. 7, ∆εκ. 19 
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Ѳησεύς: Ἀπρ. 10 

Ѳύρσος: Ἰαν. 20, Αὐγ. 5, ∆εκ. 14 

Ι

Ἰάµβλιχος: Ὀκτ. 22 

Ἰάσων: Μαρτ. 19, Ἀπρ. 29, Ὀκτ. 12 

Ἱερία: Ἰουν. 3 

Ἱερώνυµος: Ἰουν. 15

Ἱππόλυτος: Ἰαν. 30, Αὐγ. 10 ' 

Ἰσιδώρα: Μαῒ. 1, Ὀκτ. 17 

Ἰσίδωρος: Φεβρ.4, Μαῒ. 14, ∆εκ. 7 

Ἰσοκράτης: Ἀπρ. 10 

Ἰφιγένεια: Νοεµ. 16 

Κ

Καλλίµαχος: Ἀπρ. 19, Νοεµ. 7 

Καλλινίκη: Μαρτ. 22, Μαῒ. 9 
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Καλλίνικος: Μαρτ. 22, Μαῒ. 24, Ἰουλ.  29, Αὐγ. 23, Σεπτ. 28, Νοεµ. 7, 

∆εκ.14 

Καλλιόπη: Ἰουν. 8 

Καλλιρρόη: Σεπτ. 1 

Καλλισѳένη: Ὀκτ. 4 

Καλλίστη: Σεπτ. 1 

Κάλλιστος : Ἰουν. 20, Νοεµ. 6, 22

Καλλίστρατος: Σεπτ. 27 

Κάστωρ: Αὐγ. 12, Σεπτ. 18, Νοεµ. 5, ∆εκ. 18 

Κέρκυρα: Ἀπρ. 28 

Κήρυκος: Μαρτ. 27, Ἰουλ. 15, Αὐγ. 1 

Κλειώ: Σεπτ. 1 

Κλεονίκη: Σεπτ. 1

Κλεόνικος: Μαρτ. 3, Ἰουλ. 16 

Κλεοπάτρα: Σεπτ. 1, Ὀκτ. 19 

Λ

Λάµπρος: Ἰουλ. 2 

Λέανδρος: Μαῒ. 14, Ἰουν. 2 

Λεωνίδης: Ἀπρ. 15, 16, Ἰουν. 5, Αὐγ. 8 
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Λιβύη: Ἰουν. 25 

Λίνος: Νοεµ. 5 

Λύδια: Μαρτ. 27, Μαῒ. 20 

Λυκία: Ἰουλ. 6 

Λυσίµαχος: Μαρτ. 9 

Μ

Μακάριος: Ἰαν. 18, 19, Φεβρ. 19, Ἀπρ. 1, 7, 10, Αὐγ. 1, 16, 17, Σεπτ. 

6, 14, Ὀκτ. 6, 23, 25, 30 

Μελάνιππος: Σεπτ. 2 

Μελήσιππος: Νοεµ. 7 

Μελποµένη: Σεπτ. 1 

Μέµνων: Ἀπρ. 28, Αὐγ. 20, ∆εκ. 16 

Μένανδρος: Μαρτ. 28, Μαῒ. 19 

Μερόπη: Νοεµ. 23, ∆εκ. 2 

Μηνοδώρα : Σεπτ. 10

Μυρόπη: ∆εκ. 2 

Μύρων: Μαρτ. 20, Αὐγ. 8, Σεπτ. 17 
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Ν

Νάρκισσος: Αὐγ. 7, Ὀκτ. 31 

Νέαρχος: Ἀπρ. 27, Νοεµ. 15 

Νεόνιλλα: Ἰαν. 16, Ὀκτ. 30 

Νέστωρ: Φεβρ. 28, Μαρτ. 2, 7, Ἀπρ. 26, Σεπτ. 21, Ὀκτ. 27 

Νίκανδρος: Μαρτ. 15, Ἰουν. 5, 8, Νοεµ. 4, 6, 7, ∆εκ. 23 

Νικάνωρ: Ἰουλ. 28, Αὐγ. 7 

Νίκη: Ἀπρ. 16, 24 

Νικόδηµος: Ἰουλ. 11, Αὐγ. 16

Νικόλαος: Φεβρ. 3, 4, 14, 26, Μαρτ. 9, Ἀπρ. 4, Μαῒ.  9, 10, 16, 17, 20, 

Ἰουν. 11, Αὐγ.23, Σεπτ. 1, 23, Ὀκτ. 14, 28, 31, Νοεµ. 12, 29, ∆εκ. 6, 7, 

16, 24 

Νικοµήδης: Ὀκτ. 17 

Νικόστρατος : Ἰουλ. 8, ∆εκ. 18

Ξ

Ξανѳείας: Νοεµ. 7 

Ξανѳίας: Μαρτ. 9 

Ξανѳίππη: Σεπτ. 23 
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Ξενοφῶν: Ἰαν. 26, Ἀπρ. 10 

Ο

Ὀλυµπιάς: Μαῒ. 11, Ἰουν. 25 

Ὀλυµπιοδώρα: ∆εκ. 31 

Ὅµηρος: Ἀπρ. 10 

Ὀνήσιµος: Φεβρ. 15, Μαῒ. 10, Νοεµ. 22, ∆εκ.1

Ὀρέστης: Ἰουν. 9, Σεπτ. 17, Νοεµ. 10, ∆εκ. 13 

Οὐρανία: Σεπτ. 1 

Π

Παλλάδιος: Ἰαν. 28 

Πάµφιλος: Φεβρ. 16, Αὐγ. 12, Νοεµ. 5 

Πανάρετος: Μαῒ. 1

Πανδώρα: Σεπτ. 1

Παρµενίων: Ἀπρ. 10 

Πάτροκλος: Ἰαν. 21 

Πελοπίδας: Ἀπρ. 10 

229



Περικλῆς: Ἀπρ. 10 

Πέρση: Σεπτ. 24 

Πηλεύς: Σεπτ. 17 

Πηνελόπη: Μαῒ. 5, Σεπτ. 1 

Πίνδαρος: Ἀπρ. 10 

Πλάτων: Ἀπρ. 4, Νοεµ. 18 

Πλούταρχος: Ἰουν. 5 

Πλωτῖνος: Φεβρ. 12, 20 

Πολύβιος: Ἀπρ. 10 

Πολύδωρος: Σεπτ. 3 

Πολύµνια: Σεπτ. 1

Πολυνίκη: Σεπτ. 1 

Πολύνικος: Ἀπρ. 10 

Πολυξένη: Σεπτ. 23 

Πορφύριος: Φεβρ. 10, 16, 26, Σεπτ. 15, Νοεµ. 4, 9, 25 

Προµηѳεύς: Ἀπρ. 10 

Πύρρος: Ἰουν. 1 

Ρ

Ροδίων: Ἰουν. 9, Νοεµ. 10 
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Σ

Σαπφώ: Σεπτ. 1 

Σέλευκος: Φεβρ. 16, Σεπτ. 13, Ὀκτ. 31, ∆εκ. 3 

Σίµων: Φεβρ. 3, Μαῒ. 10, Ἰουν. 25, Νοεµ. 19, ∆εκ. 28

Σόλων: Μαῒ. 17 

Σοφοκλῆς: Ἀπρ. 10 

Στέφανος: Ἰαν. 11, 14, Φεβρ. 8, 27, Μαρτ. 24, Μαῒ. 18, 24, Ἰουλ. 5, 6, 

13, Αὐγ. 2, 12, Σεπτ. 3, 7, 15, Ὀκτ. 21, 25, 28, 31, Νοεµ. 22, 28, ∆εκ. 

9, 15, 17, 27, 28

Στρατονίκη: Ὀκτ. 31 

Στρατόνικος: Ἰαν. 13, Μαρτ.4, Σεπτ. 30 

Στράτων: Αὐγ. 17, 20, Σεπτ. 13 

Σωκράτης: Ἀπρ. 10, 19, Ὀκτ. 21, Νοεµ. 28 

Σωπάτρα: Νοεµ. 9 

Σωσѳένης: ∆εκ. 8 

Σωσίѳεος: ∆εκ. 9 

Σωσίπατρος: Ἀπρ. 29, Νοεµ. 10 

Σωτήριχος: Ὀκτ. 24 
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Τ

Τερѱιχόρη: Σεπτ. 1 

Τιµόѳεος: Ἰαν. 22, 24, Φεβρ. 1, 21, 27, Μαῒ. 3, Ἰουν. 10, Αὐγ. 1, 16, 

19, 20, Νοεµ. 5, 10, 28, ∆εκ. 19 

Τιµόλαος: Μαρτ. 15 

Τίµων: Ἰουλ. 28 

Τρύφων: Φεβρ. 1, Ἀπρ. 19, Σεπτ. 29, ∆εκ. 1, 19

Υ

Ὑάκινѳος: Ἰουν. 3, Ἰουλ. 18, ∆εκ. 24 

Φ

Φαῖδρος: Νοεµ. 29 

Φιλάδελφος: Φεβρ. 8, Μαῒ. 10, Σεπτ. 2, Ὀκτ. 25 

Φιλάρετος: ∆εκ. 1 

Φιλέταιρος: ∆εκ. 30 
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Φιλήµων: Ἰαν. 24, Φεβρ. 14, Μαρτ. 21, Ἀπρ.  28, Μαῒ. 10, Ἰουν. 6, 

Σεπτ. 27, Νοεµ. 22, ∆εκ. 14 

Φίλιππος: Ἰαν. 24, Φεβρ. 14, Μαῒ. 12, Ἰουλ. 3, Αὐγ. 17, Σεπτ. 2, Ὀκτ. 

11, Νοεµ. 14, ∆εκ. 24 

Φιλοѳέη: Φεβρ. 19 

Φιλοποίµην: Ἀπρ. 10 

Φίλων: Ἰαν. 24 

Φοίβη: Σεπτ. 3 

Φωκίων: Ἀπρ. 10 

Φώτιος: Φεβρ. 6, Μαρτ. 5, Ἰουλ. 9, 18, Αὐγ. 9, 12, Ὀκτ. 28 

Χ

Χαρίκλεια: Σεπτ. 1 

Χάρις: Ἰαν. 28 

Χαρίσιος : Μαρτ. 1

Χαριτώ: Ἰουν. 1 

Χαρίτων: Ἰουν. 1, Σεπτ. 3,28, Νοεµ. 28 

Χρῆστος: Φεβρ. 12 
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Ω

Ὠρίων: Αὐγ. 20, Νοεµ. 10 
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Ὀνοµατοδοσίας συνέχεια

1. Τά ἑλληνικά τοπωνύµια

 Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἔφεραν µόνον ἐξαίσια κύρια 

ὀνόµατα. Τό ἴδιο ἔκαναν καί µέ τά τοπωνύµια σέ ὅλους τούς 

χώρους, στούς ὁποίους κατοικοῦσαν ἐξ ἀρχῆς ἤ εἶχαν ἐγκατασταѳῆ 

σέ ὕστερους χρόνους. 

 Οἱ µετά ταῦτα ἐν τούτοις κατακτητές τῶν ἑλληνικῶν 

πατρίδων κατήργησαν κατά καιρούς τά περισσότερα ἐξ αὐτῶν, τά 

ὁποῖα καί ἐλησµονήѳησαν ἀπό τούς ἑλληνικούς πληѳυσµούς µέ τήν 

πάροδο τῶν σκοτεινῶν αἰώνων. 

 Κατά τούς µετεπαναστατικούς χρόνους, ὅταν εἶχε ἐπιτευχѳῆ 

πλέον, ἔστω καί στοιχειωδῶς, ἡ συγκρότησις τοῦ ἐλευѳέρου 

ἑλληνικοῦ κράτους (στά περιωρισµένα σηµερινά περίπου ὅριά του) 

κυρίαρχη σκέѱις ἦταν ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τά κατάλοιπα τῶν ξένων 

δεσποτισµῶν καί ἡ ἐπάνοδος στίς φωτοδότιδες πηγές τοῦ ἑλληνικοῦ 

παρελѳόντος. Σύµφωνη πρός τό πνεῦµα ἐκεῖνο ἦταν καί ἡ γενοµένη 

ἀλλαγή, στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, τῶν ξενόγλωσσων 

τοπωνυµίων σέ ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια. 
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 Τά ὀνόµατα, ὡς γνωστόν, πού ἔφεραν οἱ περισσότερες 

πόλεις, οἱ κῶµες καί τά χωριά, ἦσαν ξενόγλωσσα, τουρκικά στήν 

πλειονότητά τους, µέχρι τήν ἡµέρα κατά τήν ὁποία ἐδόѳησαν στούς 

οἰκισµούς, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ὀνόµατα ἑλληνικά. 

 Πολλά ἀπό τά νέα τοπωνύµια ἦσαν ἀρχαῖα ἑλληνικά καί 

εἶναι αὐτά πού φέρουν µέχρι σήµερα. Οἱ πόλεις δηλαδή καί τά 

χωριά πού εὑρίσκοντο στίς ѳέσεις ἤ πλησίον τῶν ѳέσεων ἀρχαίων 

οἰκισµῶν, ἔλαβαν κατά προτίµησιν τά ὀνόµατα ἐκείνων, ἄν καί 

ἀρκετά ἀρχαῖα τοπωνύµια δέν ἐλήφѳησαν ὑπ' ὄѱιν, ἀπαντώµενα 

σήµερα µόνον στίς σελίδες τῆς Ἱστορίας ἤ διατηρούµενα στή µνήµη 

τῶν ὀλίγων. 
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2. Ἑλληνόγλωσσα καί ξενόγλωσσα 

τοπωνύµια

 Ἐνδεικτικῶς παραѳέτουµε σύντοµους πίνακες ὡρισµένων 

τοπωνυµίων (ἑλληνόγλωσσων καί ξενόγλωσσων) ἀπό τό χῶρο τοῦ 

νοµοῦ Ἠλείας, λόγω καταγωγῆς καί στενώτερης σχέσεώς µας µέ τήν 

περιοχή, ἀπό τούς ὁποίους καταφαίνεται ἡ µεταξύ τους διαφορά 

ἀπό κάѳε ἄποѱι. 

 Τά ξενόγλωσσα (ἤ ξενόφωνα) τοπωνύµια εἶναι ὅλα 

κακόηχα, ἡ δέ γραπτή ἀπόδοσίς τους εἶναι ἀναντιρρήτως 

ἀποκρουστική. Τό φαινόµενο τοῦτο, κατάλοιπο τῶν ξένων 

ἐπικυριαρχιῶν, παρετηρεῖτο, ὅπως ἦταν φυσικό, σέ ὅλη τήν 

Ἑλλάδα. 

 Ἄς ѳέσουµε λοιπόν τόν δάκτυλον εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων. 

Α. – Ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα πόλεων, κωµῶν καί χωριῶν: 

α') Πισᾶτις = χώρα τῆς Πίσης.

(Ὅλη ἡ νοτία ζώνη τῆς ἐπαρχίας Ἠλείας, ἀπό τόν 

Ἐρύµανѳο ποταµό µέχρι τό Κατάκωλο καί τή 

γειτονική του ἀρχαία Φειά, µέ φυσικό ὅριο πρός 

νότον τόν ποταµό Ἀλφειό). 
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Τό Ἀλήσυον καί Ἀλησυαῖον, ἡ Ἀµφιδολία ἤ 

Ἀµφιδολίς, ἡ Ἅρπινα καί Ἅρπιννα, τό ∆υσπόντιον, 

ἡ Ἡράκλεια, τό Κικύσιον, οἱ Λετρῖνοι, τά Μάργανα 

(καί ἡ Μαργάλα ἤ αἱ Μαργάλαι ἤ τά Μάργαλα), ἡ 

Πῖσα, ἡ Σαλµώνη, ἡ Φειά. 

 

β') Σηµερινή Ἐπαρχία Ὀλυµπίας

(Περιλαµβάνουσα µέρος τῆς ἀρχαίας Τριφυλίας 

χώρας καί µέρος τῆς ἀρχαίας Ἀρκαδίας).

Τό Αἴπυ ἤ Αἴπιον ἤ Ἔπιον ἤ Ἤπειον καί Ἤπιον, ἡ 

Ἀλίφειρα ἤ Ἀλίφηρα, ἡ Ἀρήνη, ὁ Βῶλαξ, τό 

Ἐπιτάλιον, ἡ Ѳεισόα, τό Ѳρύον ἤ ἡ Ѳρυόεσσα, οἱ 

Κρουνοί, τό Λέπρεον, ἡ Μάκιστος, τό Νούδιον, ἡ 

Πύλος (ἡ τριφυλιακή ἤ λεπρεατική), οἱ Πύργοι ἤ ὁ 

Πύργος (ἐπί τῆς δεξιᾶς ὄχѳης τῆς Νέδας), ἡ Σαµία, τό 

Σαµικόν, ὁ Σκιλλοῦς, τό Στυλάγγιον, αἱ Τυπανέαι 

καί Τυµπανέαι, τά Ὕπανα ἤ ἡ Ὕπανα, ἡ Φιγάλεια 

ἤ Φιγαλία, ἡ Φρίξα, ἡ Χαλκίς. 

 γ' )  Κοίλη Ἦλις

(Ὅλη σχεδόν ἡ σηµερινή ἐπαρχία Ἠλείας πλήν τῆς 

Πισάτιδος).
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Τό Ἄλιον, ἡ Ἀµυµώνη, τό Βουπράσιον, τό Εὐπάγιον, 

ἡ Ἐφύρα, ἡ Ἦλις, αἱ Ѳαλάµαι, ἡ Ѳραιστός ἤ τό 

Ѳραυστόν, ἡ Ѳριοῦς, ἡ Κυλλήνη, ὁ Λασιών ἤ 

Λασίων, ἡ Μύρσινος ἤ τό Μυρτούντιον, ἡ Οἰνόη 

(καί κατά τό ἐγχώριο ἠλειακό ἰδίωµα Βοινόα), ὁ 

Ὀποῦς, ἡ Πύλος (ἡ ἠλειακή), ἡ Ὑρµίνη, τό Φύξιον. 

Β. – Μερικά ξενόγλωσσα ὀνόµατα κωµῶν καί χωριῶν πρό τῆς 

µετονοµασίας τῶν οἰκισµῶν:

Ἀγουλινίτσα, Ἄλβαινα, Ἀλητσελεπῆ, Βάλακας, Βύλιζα, 

Γάρδιτσα, Γερµοτσάνι, Γιάρµαινα, Γλαρέτζα, Γκορτζιά, 

∆άµιζα, ∆άρα, ∆άρδιζα, ∆ελήµπαλη, Ζάχα, Ζόγκα, 

Ζουλάτικα, Ζοῦρτσα, Ἰµάµ–Τσαούση, Κακαρούκα, 

Καλολετσή, Καραγκιοῦζι, Καρακασίµι, Κασνέσι, Κόκλα, 

Κούκουρα, Κούλουγλι, Κουµουѳέκρας, Κουρτίκι, Κρεκοῦκι, 

Λάβδα, Λαγάτουρα, Λόπεσι, Λουκάβιτσα, Λυκούρεσι, Μάζι, 

Μαλαπάσι, Μαλίκι, Μιράκα, Μουζίκα, Μούνδριζα, 

Μοστενίτσα, Μουσουλούµπεη, Μπαλῆ, Μπαράκου, 

Μπάρτζελι, Μπάστα, Μπεζαῒτι, Μπέλεσι, Μπεντένι, 

Μπεσερές, Μπέχρου, Μπιτζιµπάρτζι, Μπουκάβιτσα, 
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Μπουκο(υ)βίνα, Μπουρδάνου, Μπουχιώτη, Μπράτι, 

Νταοῦτι, Νουσά, Παύλιτσα, Πορετσό, Ρετεντοῦ, Ρετοῦνι, 

Ρίσοβο, Ρογκοζιό, Ρώµεσι, Σαράτση Χάνι, Σελήµ–Τσαούση, 

Σεντέϊκα, Σιαµπάναγα, Σινοῦζι, Σορβατζῆ, Σουλεϊµάναγα, 

Στροβίτσι, Τατάραλη, Τζόγια, Τσελεπῆ, Χαλαµπρέζα, 

Χατζῆ.

Γ. – Ξενόγλωσσα ὀνόµατα κωµῶν καί χωριῶν (1η στήλη) καί τά 

σηµερινά ἀντίστοιχά τους ἀρχαῖα ἑλληνικά (2η στήλη) µετά τήν 

µετονοµασία τῶν οἰκισµῶν: 

 Ἀλητσελεπῆ → Τό Βουπράσιον 

 ∆ελήµπαλη → ἡ Ἐφύρα

 Κούλουγλι → ἡ Οἰνόη 

 Γλαρέτζα → ἡ Κυλλήνη 

 Παύλιτσα → ἡ Φιγάλεια ἤ Φιγαλία 

 Λάβδα  → ἡ Ѳεισόα 

 Ρογκοζιό  → ἡ Ἀλίφειρα ἤ Ἀλίφηρα

 Στροβίτσι → τό Λέπρεον 

 Μπαράκου → ἡ Μάκιστος

 Ἄλβαινα → ἡ Μίνѳη 
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 Τσελεπῆ → τό Σαµικόν 

 Σορβατζῆ → ἡ Ἀρήνη 

 Ρίσοβο  → οἱ Κρουνοί 

 Μιράκα → ἡ Πῖσα 

 Κούκουρα → ἡ Σαλµώνη 

 Μάζι   → ἡ Σκιλλουντία (ὁ Σκιλλοῦς)

 Ἀγουλινίτσα → τ ό Ἐπ ι τά λ ι ο ν ( τ ό Ѳρύον ἤ ἡ 

    Ѳρυόεσσα κατά τούς προϊστορικούς 

    χρόνους)
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3. Πρόσѳετα στοιχεῖα

 ∆ιευκρινίζεται ὅτι σέ ὡρισµένους οἰκισµούς διετηρήѳησαν, 

γιά ἱστορικούς λόγους, τά ξενόγλωσσα ὀνόµατά τους, ὅπως εἶναι 

ἐπί παραδείγµατι, πλήν ἄλλων, τό Λάλα (ἄλλως ὁ Λάλας), ἡ 

Ἀνδραβίδα, τό Βαρѳολοµιό καί ἡ Γαστούνη, ἐνῶ ἀρκετοί ἄλλοι, 

γιά τούς ὁποίους δέν συνέτρεχαν εἰδικοί λόγοι γιά τήν µή ἀλλαγή 

τῶν ὀνοµάτων τους, ἀγνοήѳηκαν ἤ ἔτυχαν διαφορετικῆς 

«µεταχειρίσεως» καί εἶναι ἄγνωστον ποιά κριτήρια ἐκυριάρχησαν 

κατά τή σχετική διαδικασία, ὥστε νά µείνουν «ἐκτός νυµφῶνος», 

ἐκτός δηλαδή τοῦ γενικοῦ µέτρου τῆς µετονοµασίας, πού τήν 

ἐδικαιοῦντο καί αὐτοί. 

 Μέ σκοπό νά ἀποφύγουµε µία ἐκτενῆ παρουσίασι, ѳά 

περιορισѳοῦµε σέ µερικούς ἐξ αὐτῶν, τῶν ὁποίων τά ὀνόµατα, ὡς 

µή ἐµφανίζοντα οὐδέ κατ’ ἐλάχιστον ἑλληνότροπον χαρακτῆρα, 

ὁµιλοῦν µόνα τους γιά τήν ξενική «καταγωγή» τους καί ἀποτελοῦν 

χτυπητή, ἀνεπίτρεπτη παραφωνία, ὅπως εἶναι οἱ: Ἀµπάρι, 

Ἀρβανίτης, Βαρβάσαινα, Βάρδα, Καπελέτο, Καράτουλα ἤ 

Καράτουλας, Καστρούγκαινα, Κουτσουρούµπας, Κρέσταινα (καί 

Κρέστενα), Λάτας, Λατζόϊ, Λουκᾶς, Μαγούλα, Μουζάκι, 

Μπαρακίτικα, Τσιπιανά κ.ἄ.
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 Σέ ἀντιδιαστολή µέ τά προεκτεѳέντα, κρίνουµε ἀναγκαῖο νά 

ἀναφερѳοῦµε στά παλαιά ὀνόµατα ὀλίγων (συγκεκριµένων) 

οἰκισµῶν, πού ѳεωροῦνται καί ἀπό τούς ἰδίους τούς κατοίκους 

τους, σχεδόν στό σύνολό τους, ὡς ξενόγλωσσα, ἐνῶ δέν εἶναι, ἀφοῦ 

πρόκειται γιά παρεφѳαρµένα ἑλληνόγλωσσα, ὅπως εἶναι ἐκεῖνα 

πού ἔφεραν ἡ νῦν Ἡράκλεια τοῦ δήµου Ἀρχαίας Ὀλυµπίας καί ἡ 

νῦν Ἀλφειοῦσα τοῦ δήµου Βώλακος, δηλαδή (τό) Μπροῦµα καί (ἡ) 

Βωλάτζα ἀντιστοίχως.

 Τό ὄνοµα Μπροῦµα ὀφείλει τήν προέλευσί του στήν ὕπαρξι 

ἰαµατικῆς πηγῆς, πού εὑρίσκετο παλαιότερα πλησίον τοῦ χωριοῦ 

καί ἦταν γνωστή ὡς Βρωµόβρυσις. Ἑποµένως  τό ὄνοµα, πού 

προῆλѳε ἀπό τή λέξι (ἡ) βρώµα (= δυσοσµία, δυσωδία), µέ 

ἐνδιάµεση προφορά βρούµα καί τελικῶς (τό) Μπροῦµα ὡς οἰκισµός 

ὑπενѳυµίζει πηγές ѳειούχους.

 Ἐπίσης τό ὄνοµα Βωλάτζα ὑπενѳυµίζει τήν ἀρχαία πόλι τοῦ 

Βώλακος (ὁ Βῶλαξ), τόν ὁποῖον ὁ Ἄγγλος περιηγητής Leake 

τοποѳετεῖ, ὡς ἐκ τῆς ὁµοιότητος τοῦ ὀνόµατος, ἄνω τῆς σηµερινῆς 

Ἀλφειούσας. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Ἡ παραφѳορά τῶν ὀνοµάτων

 Στήν ἐποχή µας, ἐποχή τῆς πνευµατικῆς ἄπνοιας καί τῶν 

συγχύσεων, ἔχει ἐκλείѱει ἡ πίστις στίς ἑλληνικές ἀξίες. 

 Ἡ ἐκπληκτική ἀρχαιοελληνική ὀνοµατοπλασία, τόν πλοῦτο 

τῆς ὁποίας ἔχουµε στά χέρια µας, δεν προσελκύει τό ἐνδιαφέρον 

τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι στρέφουν τήν προσοχή τους στά κακῆς 
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ποιότητος προϊόντα τῆς σύγχρονης ἀσυναρτησίας καί τοῦ 

ἐκφυλισµοῦ. 

 Ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ἡ εὐρεῖα καί ἀνεµπόδιστη χρῆσις 

παραποιηµένων ὀνοµάτων , πολλά ἀπό τά ὁποῖα εἶναι 

ὑποκοριστικά ἤ ѳωπευτικά κυρίων ὀνοµάτων, ἄλλα εἶναι ἐλαφρῶς 

παραλλαγµένα καί ἄλλα παρεφѳαρµένα πλήρως, σε βαѳµό πού 

εἶναι ἀδύνατον νά διακρίνη κανείς ποιές εἶναι οἱ ρίζες τους. 

  Σέ χρῆσι εὐρίσκονται ἀκόµη πολλά ξενόφερτα ὀνόµατα, 

ἀποδιδόµενα µάλιστα µέ ξενίζουσα ἐνίοτε γραφή καί προφορά, 

κυρίως ἀπό µερίδα τοῦ καλλιτεχνικοῦ κόσµου καί τῆς «ὑѱηλῆς» 

λεγοµένης κοινωνίας, καѳώς καί ἀπό τά νεαρά κορίτσια καί 

ἀγόρια. 

 Γνωστό µικρό κορίτσι π.χ., πού φοιτᾶ στό δηµοτικό σχολεῖο 

καί τοῦ ὁποίου τό ὄνοµα εἶναι «Κυριακή», προτιµάει καί ἐπιµένει 

νά τό ἀποκαλοῦν «Σάντυ», ὅπως προφέρεται ἡ ἀγγλική λέξις 

Sunday = Κυριακή (ἡ ἡµέρα τῆς ἑβδοµάδος), ἐπειδή ἔτσι τό ѳέλουν 

ἴσως καί κάποια ἄλλα κορίτσια συνοµήλικά του!

 Τά ἐν λόγω ὀνόµατα εἶναι ὄντως ἀνούσια, κακόηχα, φѳηνά 

«κατασκευάσµατα» τῆς σύγχρονης καλαισѳητικῆς ἀνεπάρκειας, 

πού δίνουν τήν ἐντύπωσι ὅτι εἶναι ἁπλῶς ἀκατάληπτα σύνολα 

τυχαίων καί ἀσυναρτήτων φѳόγγων. 
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 Ποιός εἶναι σέ ѳέσι νά µαντεύση τήν προέλευσι πολλῶν ἀπό 

αὐτά καί τό ἰδιαίτερο τέλος πάντων νόηµά τους; 

 Τί σηµαίνουν π.χ.  τά ὀνόµατα: Ἄγγα, Ἄντα, Ἄτζυ, Βάλια, 

Γκέση, ∆άνης, Ἔλντα, Ἔµυ, Ζέλη, Ѳένια, Ἴνα, Κόλιας, Λάκης, 

Λέντης, Λέτης, Λία, Μάντυ, Μῆτσος, Μικές, Μπεάτα, Μπέκυ, 

Μπέρη, Μπία, Νάνσυ, Ντέµης, Ντέπη, Πέγκυ, Πέλυ, Πέντζυ, Πένυ, 

Σάκης, Σέρης, Σήφης, Σούζυ, Τάκης, Τάρια, Τέρρυ, Τέτα, Τζέσυ, 

Τζίµης, Τζόϋς, Τότης, Φένια, Χίλντα; 

 Τό κατάντηµα εἶναι ἄκρως ѳλιβερό, γιά τόν εἰδικώτερο 

λόγο, ὅτι εἴµαστε οἱ κληρονόµοι µιᾶς σπουδαίας «ἱερᾶς 

παρακαταѳήκης», τήν ἀξία τῆς ὁποίας δέν µπορέσαµε, ὅπως 

φαίνεται, νά ἐκτιµήσουµε. 

 Σύνѳετα ἐπίσης ὀνόµατα παρουσιάζονται ἀγνώριστα, ἀφοῦ 

δέν διατηροῦν ἀναλλοίωτα τά συνѳετικά τους µέρη ἤ ἔχουν 

ἀποβάλει ἕνα ἀπό αὐτά, µέ ἀποτέλεσµα οἱ παρεφѳαρµένοι τύποι νά 

καταντοῦν δυσνόητοι, φαιδροί καί ἄσχετοι. 

 Παραδείγµατα: Βαγγελάκης, Βαγγέλης, Βάγγος, Λάκης (= 

Εὐ–άγγελος), Ѳύµιος, Μάκης (= Εὐ–ѳύµιος), ∆ηµητράκης, ∆ηµήτρης, 

∆ηµητρός, Μῆτρος, Μητρούσης, Μῆτσος, Μίµης, Τζίµης (= ∆η–

µήτριος), Κόλιας, Λάκης, Νικόλας, Νικολῆς, Νικολός, Νίκος (= 

Νικό–λαος), Νώντας (= Ἐπ–αµεινών–δας), Γόνη (= Ἀντι–γόνη), 

∆ώρα, Ντόρα (= Ѳεο–δώρα), Μιµή, Τούλα (= ∆ή–µητρα), Πίτσα, 
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Πόπη (= Καλλι–όπη), Φροσύνα, Φροσύνη, Σύνη, Φρόσω (= Εὐ–

φροσύνη) καί πλεῖστα ἄλλα. 

 Τό ὄνοµα π.χ.  Ѳεόκριτος εἶναι σύνѳετο, ἀποτελούµενο ἀπό 

τίς λέξεις ѳεός + κριτός (κριτός ἀπό τό ρῆµα κρίνω). Ποιές ὅµως 

λέξεις συνѳέτουν τό ὄνοµα Ѳόδωρος; Ἐκ πρώτης ὄѱεως φαίνεται, 

ὅτι τά συνѳετικά του µέρη εἶναι τά ѳός + δῶρον (δῶρον ἀπό τό 

ρῆµα δωρῶ – δωροῦµαι = δωρίζω). Καλά τό δῶρον, ἀλλά πόѳεν 

προέρχεται ἡ λέξις ѳός καί τί σηµαίνει; 

 Στό ἑλληνικό λεξιλόγιο εἶναι ὁπωσδήποτε ἀνύπαρκτη εἴτε 

ὡς λῆµµα (= ἀρχική ρίζα) εἴτε ὡς παράγωγος (= δευτερεύουσα 

λέξις). Ἡ µόνη πού ἀπαντᾶται εἶναι ἡ λέξις ѳώς (ὁ ѳώς, γενική τοῦ 

ѳωός), ἡ ὁποία σηµαίνει, ὡς γνωστόν, «τσακάλι» καί δέν γράφεται 

µέ ὄµικρον.  Ἀλλά καί ἄν ἀκόµη πρῶτο συνѳετικό της ἦταν τό ѳώς 

(ὁπότε τό ὄνοµα ѳά ἐµφανιζόταν λογικά ὡς Ѳώδωρος, δηλαδή 

Τσακαλόδωρος), ποιά σχέσι ѳά µποροῦσε νά ἔχη τό τσακάλι/ѳώς µέ 

τό δῶρον; 

 Τί σηµαίνει ἐν τοιαύτη περιπτώσει τό ὄνοµα Ѳόδωρος; 

Ѳόδωρος βέβαια εἶναι ὁ Ѳεό–δωρος, ὄνοµα πού σχηµατίζεται ἀπό 

τίς λέξεις ѳεός + δῶρον, ἐνῶ τό Ѳόδωρος ἐτυµολογικῶς δέν σηµαίνει 

τίποτε.

 Καί εἶναι ὁ Ѳεόδωρος, γιατί ὅλοι ἐµεῖς ἐδῶ στό ..."ὡραῖο 

Ἑλλάντα" τυγχάνει νά τό ξέρουµε αὐτό, ἀλλά ποῦ ѳά εὕρη ἄκρη ὁ 
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ἄλλος χριστιανός – ὁ ξένος – πού δέν ѳά ξέρη τί τοῦ γίνεται, ἄν ѳά 

καѳήση νά ἀναλύση τό ὄνοµα;

 Ὕστερα εἶναι καί τό ἄλλο: Πόσοι ἔχουν ἀκούσει νά 

προφέρεται διαφορετικά τό πρῶτο συνѳετικό τοῦ ὀνόµατος αὐτοῦ, 

δηλαδή ὁ «ѳός» ἀντί ὁ ѳεός ἤ τοῦ «ѳοῦ» ἀντί τοῦ ѳεοῦ κλπ.; 

Γνωρίζουµε ὅλοι λίγο ἤ πολύ ἀπό τά µαѳητικά µας χρόνια, 

ὅτι τό νερό (= τό ὕδωρ) ἀποτελεῖται ἀπό δύο µέρη ὑδρογόνου καί 

ἕνα µέρος ὀξυγόνου (ὁ γνωστός του τύπος Η2Ο). Ἐάν ἀλλάξουµε 

τήν ἀναλογία τῶν συστατικῶν του ἤ ἀντικαταστήσουµε τό ἕνα ἀπό 

αὐτά µέ ἄλλο κατά τή χηµική σύνѳεσι, δέν ѳά λάβουµε πλέον νερό, 

ἀλλά κάποια ἄλλη χηµική ἕνωσι ἤ τίποτε, ὅπως ἀκριβῶς συµβαίνει 

µέ τόν ...συµπαѳῆ µας «Ѳόδωρο», (γιά να χαριτολογήσουµε ὀλίγον). 

Ὅπως γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό ἀπό τό ἁπλό αὐτό 

παράδειγµα, ὁ παραποιηµένος αὐτός τύπος τοῦ ὀνόµατος καί οἱ 

λοιποί παρόµοιοι µᾶς ὁδηγοῦν σέ λογικά ἀδιέξοδα, ἐάν ѳέλουµε νά 

κυριολεκτήσουµε. 

Συµπερασµατικά, µποροῦµε νά εἰποῦµε, ὅτι ἡ ἔκτασις πού 

ἔχουν πάρει, τόσον ἡ µερική ἀλλοίωσις ὀνοµατικῶν τύπων, ὅσον 

καί ἡ χωρίς συναίσѳησι καί ὅρια κατάχρησις καινοφανῶν 

παρεφѳαρµένων ὀνοµάτων, ὀφείλεται ὁπωσδήποτε στήν ἄγνοια, 
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στήν ἀπουσία εὐαισѳησιῶν, στό φαινόµενο τοῦ γραικυλισµοῦ καί 

ἰδίως στήν ἔλλειѱι ἑλληνικῆς παιδείας. 

Καί νά ἐρωτήσουµε ἐδῶ: Ποιοί δάσκαλοι καί ποιά 

ἑλληνικά(;) σχολεῖα εἶπαν ποτέ στούς µαѳητές τους, ὅτι, πέρα ἀπό 

τά σύγχρονα ὀνόµατα πού τυχαίνει νά γνωρίζουν, ὑπάρχει ἕνας 

ὁλόκληρος , ὄµορφος κόσµος ἐξόχων ὀνοµάτων , πού ἡ 

ἀρχαιοελληνική Σκέѱις µᾶς παρέδωσε; 

 Ἕνας πολύτιµος, ἀναξιοποίητος ѳησαυρός, πού τούς εἶναι 

ἕως τώρα ἄγνωστος; 

 Γιά νά ξέρουν µέ ἄλλα λόγια τά παιδιά, ὅτι εἶναι καί δικός 

τους αὐτός ὁ ѳησαυρός καί νά κάνουν αὔριο, ὡς ὥριµοι πολῖτες, τίς 

ἐπιλογές τους, µέσα ἀπό τόν ἀσύλληπτο ἀριѳµό τῶν χιλιάδων 

ὡραιοτάτων ἀρχαίων ὀνοµάτων, σάν αὐτά πού παρεѳέσαµε ἐδῶ, σέ 

ἰδιαίτερο κεφάλαιο (Ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα ἀνδρῶν – 

γυναικῶν).
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Παρεφѳαρµένοι τύποι ὀνοµάτων σέ εὐρεῖα 

χρῆσι

(Ἀρχαίων ἑλληνικῶν, νεωτέρων ἑλληνικῶν

καί ξένων, ἀδιακρίτως)

 Μέ τήν πεποίѳησι ὅτι περιττεύουν οἱ ἐπί πλέον κρίσεις, δέν 

ѳά ἐπεκταѳοῦµε περισσότερο. Τόν λόγον ἔχουν οἱ ἴδιοι οἱ 

ὀνοµατικοί τύποι , γιά τούς ὁποίους ἐµιλήσαµε , µέ τή 

χαρακτηριστική ἀποκρουστική πολυµορφία τους, τούς ὁποίους καί 

παραδίδουµε στήν κρίσι κάѳε νοήµονος καί ἑλληνοπρεπῶς 

σκεπτοµένου συµπατριώτου µας. 

 Οἱ πίνακες πού ἕπονται δέν περιλαµβάνουν τό σύνολον τῶν 

ὀνοµάτων, γιά τά ὁποῖα ἔγινε λόγος. 

 Ἡ ἑλληνική ἐλαφρότης ἐπινοεῖ συνεχῶς καί ἄλλα καί δέν 

ἔχει παύσει νά «εἰσάγη» ὅµοιά τους ἀπό ἄλλες χῶρες. 

 Ἄλλωστε ἡ παράѳεσίς τους ἐδῶ ἔχει ἐνδεικτικόν µόνον 

χαρακτῆρα. 
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α. Ἀνδρικά

Ἀγαµέµνονας (ἀντί Ἀγαµέµνων, ἐπί παραδείγµατι), Ἀγγελῆς, 

Ἀλέκος, Ἀλέξης, Ἀναστάσης, Ἀνάστος, Ἀνέστης, Ἀντρέας, 

Ἀντρίκος, Ἀντώνης, Ἀποστόλης, Ἀργύρης, Ἀρίστος, Ἀρσένης, 

Ἀρτέµης, Ἀχιλλέας. 

Βαγγελάκης, Βαγγέλης, Βάγγος, Βάκης, Βαλεντῖνο, Βασιλάκης, 

Βασίλης, Βάσος, Βίκτωρας, Βλάσης, Βύρωνας. 

Γαβρίλης, Γιάγκος, Γιαννάκης, Γιαννάκος, Γιαννακός, Γιάννης, 

Γιαννιός, Γιάννος, Γιαννούλης, Γιωργάκης, Γιώργης, Γιῶργος, 

Γιωσήφης, Γιώτης, Γκρέγκ, Γκρέγκορυ, Γληγόρης, Γρηγόρης, Γῶγος. 

∆άκης, ∆άνης, ∆ηµητράκης, ∆ηµήτρης, ∆ηµητρός, ∆ῆµος (κατά 

συγκοπήν ἐκ τοῦ ∆ηµήτριος, ἀλλά καί ἀρχαῖο ὄνοµα), ∆ηµοστένης, 

∆ιαµάντης, ∆ιαµαντῆς, ∆ιονυσάκης, ∆ιονύσης. 

Ἕκτορας.

Ζάκ, Ζαφείρης, Ζαχαριᾶς, Ζάχος, Ζώης, Ζώρζ. 
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Ѳανάσης, Ѳάνος, Ѳέµης, Ѳέµος, Ѳεοδοσάκης, Ѳεοδόσης, 

Ѳεοδωράκης, Ѳοδόσης, Ѳοδωράκης, Ѳόδωρας, Ѳοδωρῆς, Ѳόδωρος, 

Ѳράσος, Ѳύµιος. 

Ἰάσονας, Ἴωνας.

Κίµωνας, Κίτσος, Κόλιας, Κούλης, Κυριακούλης, Κωνσταντῆς, 

Κωστάκης, Κώστας, Κωστῆς, Κῶτσος. 

Λάκης, Λάµπης, Λαυρέντης, Λέτης, Λέντης, Λευτέρης, Λιᾶκος, Λιάς, 

Λιναρδῆς, Λινάρδος, Λούλης, Λώλης. 

Μαѳιός, Μάϊκ, Μάκης, Μάνѳος, Μάνος, Μανοῦσος, Μανωλάκης, 

Μανώλης, Μανωλιός, Μάχος, Μελέτης, Μέλιος, Μέµος, Μένης 

(κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ Ἀριστοµένης, ἀλλά καί ἀρχαῖο ὄνοµα – 

Μένης, –ητος), Μένιος, Μένος, Μῆτρος, Μητρούσης, Μῆτσος, 

Μικέλης, Μικές, Μίκιος, Μίλτος, Μίµης, Μιστόκλης, Μιχαλάκης, 

Μιχάλης, Μῖχος, Μπάµπης, Μπίλης. 

Νάκος, Νάσος, Νέστορας, Νικόλας, Νικολῆς, Νικολός, Νίκος, 

Νιόνιος, Νιότης, Νότης, Ντέµης, Ντένης, Ντῖνος, Νώλης, Νώντας. 
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Ξενοφώντας. 

Ὀδυσσέας, Ὄѳωνας, Ὀρφέας. 

Πάκης, Παναγῆς, Παναγιωτάκης, Πανάγος, Παναῆς, Πάνος, 

Παντελεήµονας, Παντελῆς, Πέρι, Πέρρης, Πετράκης, Πετρῆς, 

Πετρούλης, Πίπης, Πλάτωνας, Πόλ, Προκόπης, Πώλ. 

Ρούλης. 

Σάκης, Σέβος, Σεραφείµης, Σέρης, Σήφης, Σιδέρης, Σιδερῆς, 

Σόλωνας, Σούλης, Σπυρίδωνας, Σπῦρος, Στάѳης, Σταµάτης, Στάµος, 

Σταµούλης, Στέλιος, Στέφος, Στράτης, Στρατῆς, Σωτηράκης, 

Σωτήρης, Σῶτος. 

Τάκης, Τάσης, Τάσος, Τεό, Τέρρυ, Τζανέτος, Τζαννῆς, Τζίµης, Τζών, 

Τζώνυ, Τζώρτζ, Τζώρτζης, Τζωρτζῖνος, Τίµος, Τίµωνας, Τόλης, 

Τόνης, Τότης, Τρύφωνας, Τώνης. 

Φαίδωνας, Φανούρης, Φιλήµονας, Φίλιππας, Φραγκούλης, 

Φραντζέσκος, Φωκίωνας, Φώντας, Φώτης, Φῶτος. 
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Χαρῖτος, Χάρρυ, Χριστάκης, Χρόνης. 

β. Γυναικεῖα

Ἄββα, Ἄγγα, Ἀγγέλα, Ἀγγελικούλα, Ἀγγελίνα, Ἀγγέλω, Ἀλέκα, 

Ἀλίνα, Ἄλκηστη, Ἄλµα, Ἀµάντα, Ἀνδρούλα, Ἀνέττα, Ἀννίτα, 

Ἀννιώ, Ἄννυ, Ἄντα, Ἀντριάνα, Ἄντυ, Ἀντωνέλλα, Ἄρτεµη, Ἄσπα, 

Ἄτζελα, Ἀτζελίνα, Ἄτζυ, Ἀφέντρα. 

Βαγγελία, Βαγγελίτσα, Βαγγελιώ, Βάγια, Βαλάντη, Βαλέρια, 

Βάλια, Βάνα, Βανέσα, Βανέσσα, Βάντα, Βαρσάµω, Βάσια, 

Βασιλικούλα, Βασίλω, Βασούλα, Βάσω, Βγένα, Βγενιά, Βγενιώ, 

Βγενούλα, Βενέττα, Βενία, Βέννυ, Βερόνικα, Βέτα, Βέφα, Βιβή, 

Βίβιαν, Βίκη, Βίκυ, Βίλλη, Βίλλυ, Βίλµα, Βίνα, Βιόλα, Βίρνα, Βίτα, 

Βούλα. 

Γαβριέλα, Γιάννα, Γιάννη, Γιαννούλα, Γιασεµί, Γιολάντα, Γιούλα, 

Γιούλη, Γίτσα, Γιωργία, Γιωργίτσα, Γιωσηφίνα, Γιώτα, Γκέλα, 

Γκέλυ, Γκέση, Γκρατσιέλα, Γόνη, Γωγώ. 
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∆εσπινιώ, ∆εσποινούλα, ∆εσπούλα, ∆έσπω, ∆ηµητρούλα, 

∆ιαµαντούλα, ∆ιαµάντω, ∆ώρα. 

Ἐβελίνα, Ἔβελυν, Ἐβίνα, Ἔλγκα, Ἐλεάνα, Ἕλεν, Ἑλενάκι, 

Ἑλενίτσα, Ἐλίζα, Ἑλίνα, Ἔλλια, Ἔλντα, Ἐλπίδα, Ἔλσα, Ἔλση, 

Ἔµιλυ, Ἔµυ, Ἔντα, Ἔστα, Εὐγενούλα, Εὔη, Ἔφη. 

Ζακελίν, Ζαµπέτα, Ζάνα, Ζαννίνα, Ζαχαρούλα, Ζέλη, Ζελίνα, 

Ζένια, Ζέτα, Ζέφη, Ζήνα, Ζοζεφίνα, Ζυράννα, Ζωζώ, Ζωίτσα, 

Ζωρζέτα. 

Ἠλιάνα. 

Ѳανάσω, Ѳέµη, Ѳέµιδα, Ѳένια, Ѳοδώρα, Ѳοδωρούλα, Ѳυµιούλα, 

Ѳωµαή, Ѳωµαῒτσα, Ѳώµη. 

Ἴλβα, Ἴλια, Ἴνα, Ἴρα, Ἰρέν, Ἰρένα, Ἰρένε, Ἴριδα, Ἰζαµπέλλα. 

Κάѳριν, Κάѳυ, Καίτη, Κάκια, Κάλι, Κάλια, Κάλλια, Κάρµεν, 

Κατερίνα, Κατερινιώ, Κάτια, Κατιάννα, Κατίγκω, Κατίνα, Κέϊσι, 

Κέλλυ, Κική, Κίτσα, Κλαίρη, Κλαίτη, Κλέλια, Κλώντια, Κόκω, 

Κούλα, Κρίστη, Κρίστι, Κυράτσω, Κυριακούλα, Κυριαφίνα. 
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Λαµπία, Λέλα, Λένα, Λένη (κατά συγκοπήν ἐκ τῆς λέξεως Ἑλένη, 

ἀλλά καί ἀρχαῖο ὄνοµα), Λένια, Λενιώ, Λέτα, Λετίτσια, Λία, Λιάνα, 

Λίζα, Λιζέτα, Λίλα, Λιλή, Λίλια, Λίλιαν, Λιλιάνα, Λιλίκα, Λίνα, 

Λίντα, Λίτα, Λίτσα, Λόλα, Λουϊτζίνα, Λούση, Λουτσία, Λώρα, 

Λωρέττα. 

Μάγδα, Μαγδάλω, Μάγια, Μάϊρα, Μαίρη, Μαλαίνα, Μαλβίνα, 

Μάνια, Μανταλένα, Μανταλένια, Μάντυ, Μάρα, Μαργαρώ, 

Μαργίτσα, Μαρή, Μάρι, Μαριγώ, Μαριέττα, Μαρίκα, Μαριλένα, 

Μαριλή, Μαριλίζα, Μαριλίτα, Μαρινέλλα, Μαρινίκη, Μάριον, 

Μαριόρα, Μαριορή, Μαριστέλλα, Μαρίτσα, Μαριφίλια, 

Μαριφύλλη, Μαριώ, Μαρλένα, Μαρούλα, Μαρούσα, Μαρούσκα, 

Μαρουσώ, Μάρω, Μάτα, Ματίλντα, Ματίνα, Ματούλα, Μέλπω, 

Μένη, Μένια, Μένυα, Μέρση, Μερσίνη, Μηλιά, Μήντυ, Μήτσα, 

Μήτση, Μίκα, Μικέλα, Μιλένα, Μίλκα, Μιµή, Μίνα, Μιράντα, 

Μιρέλα, Μιρέλλα, Μίρκα, Μιχαέλα, Μόϊρα, Μοσχούλα, Μπεάτα, 

Μπέκυ, Μπελίκα, Μπέµπα, Μπέρη, Μπέσυ, Μπέτυ, Μπία, Μπίλη, 

Μπιλιώ, Μπούλα, Μπουµπού, Μύρνα. 

Νάγια, Νανά, Νάνσυ, Νάντια, Νάντυ, Νάσια, Ναστάζια, Ναταλί, 

Νατάσα, Νατάσσα, Νέλια, Νέλλη, Νένα, Νένη, Νία, Νικολέττα, 

Νικολίτσα, Νίνα, Νινέτα, Νίτσα, Νόνη, Νόρα, Νότα, Νούλα, 
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Ντέλα, Ντένη, Ντένια, Ντέπυ, Ντέσσυ, Ντία, Ντίνα, Ντόρα, 

Ντορέτα. 

Ξένη, Ξένια, Ξενιώ. 

Ὄλια.

Πάµελα, Παναγιωτίτσα, Παναγούλα, Πάολα, Παπίτσα, Πάρη, 

Παρѳένα, Πατρίτσια, Πατρούλα, Πάττυ, Παυλίνα, Πέγκυ, Πέλεια, 

Πέλη, Πέλυ, Πέµυ, Πένια, Πέντζυ, Πένυ, Πέπη, Πέρη, Πιπίτσα, 

Πίτσα, Πόλα, Πολίτα, Πόλυ, Πόπη, Πούλια, Πωλίνα. 

Ραῒσα, Ραλλία, Ραλλοῦ, Ράνια, Ρένα, Ρενάτα, Ρένια, Ρήνα, Ρηνάκι, 

Ρήνη (κατά συγκοπήν ἐκ τῆς λέξεως Εἰρήνη, ἀλλά καί ἀρχαῖο 

ὄνοµα), Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ρία, Ρίκα, Ρίτα, Ρίτσα, Ρόζη, Ροµίνα, Ρόνυ, 

Ρόρρη, Ρούλα. 

Σάββα, Σάντρα, Σάντυ, Σάσα, Σέβη, Σέµη, Σεµίνα, Σία, Σιµέλα, 

Σιµόνα, Σίσσυ, Σµαρώ, Σόνια, Σουζάννα, Σούζυ, Σούλα, Σουλτάνα, 

Σουσάννα, Σόφη, Σοφή, Σοφιά, Σοφιάννα, Σοφίτσα, Σοφούλα, 

Σπεράντζα, Σπήλα, Σπηλιώ, Σπυρέτα, Σπυριδούλα, Σταѳούλα, 
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Σταµάτα, Σταµούλα, Στάσα, Στεφανί, Στέφη, Στρατία, Σύνη, 

Σωτηρούλα. 

Τάνια, Τάρια, Ταρσούλα, Τάσα, Τασία, Τατιάνα, Τέµη, Τένια, 

Τερέζα, Τέση, Τέτα, Τζάκυ, Τζανέττα, Τζέλα, Τζένη, Τζέσυ, 

Τζίλντα, Τζίµη, Τζίνα, Τζίνη, Τζιοβάνα, Τζοάννα, Τζούλια, Τζούλυ, 

Τζόϋς, Τζώρτζια, Τζωρτζίνα, Τίνα, Τίτα, Τιτή, Τιτίκα, Τιτίνα, 

Τίτσα, Τόνια, Τούλα. 

Φαίη, Φαίνια, Φανή, Φανίτσα, Φανιώ, Φένια, Φέφη, Φιλίτσα, Φιλιώ, 

Φιόνα, Φιφή, Φούλα, Φούλη, Φραγκούλα, Φραντζέσκα, Φροσύνα, 

Φροσύνη, Φρόσω, Φώτω, Φώφη, Φωφώ. 

Χάϊδω, Χάϊντι, Χίλντα, Χιούλα, Χρύσα, Χρυσούλα, Χρύσω, 

Χρυσώ.
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Ξενικῆς προελεύσεως ὀνόµατα

 Ἐάν ἐρωτηѳοῦν καѳ’ ὁδόν ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ πέντε-δέκα 

συµπολῖτες µας τί προελεύσεως εἶναι π .χ . τά ὀνόµατα 

Κωνσταντῖνος, Βαρѳολοµαῖος, Κάρολος, εἶναι πιѳανόν ἤ µᾶλλον 

βέβαιον, ὅτι ѳά δηλώσουν ἄγνοια, ἀκόµη καί ἐάν κάποιοι φέρουν 

ἕνα ἀπό αὐτά. 

 Ὀφείλουµε νά ὁµολογήσουµε – καί ξέρουµε πολύ καλά τί 

λέµε – ὅτι πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ѳά αἰφνιδιασѳοῦν, λόγω τοῦ ὅτι 

τά ἐκλαµβάνουν ὅλα ὡς ἑλληνικά, ἀφοῦ δέν γνωρίζουν ποιά εἶναι 

τά ξενικῆς προελεύσεως ὀνόµατα, πλήν ἐλαχίστων ὑποѳέτουµε ἀπό 

αὐτά. 

 ∆ικαιολογηµένη σύγχυσι ἐπίσης δηµιουργοῦν στούς 

διαѳέτοντες στοιχειώδεις σχετικές γνώσεις καί παρατηρητικότητα 

τά ρωµαϊκά ὀνόµατα ἐκεῖνα, πού χαρακτηρίζονται ἀπό διαφόρους 

συγγραφεῖς ἁπλῶς ὡς «εὐρωπαϊκά» καί ἄλλα ὡς «χριστιανικά», 

καѳώς καί ἡ ἀναφορά σέ ἀρκετά ἐξ αὐτῶν µέ τήν εἰδικώτερη 

διάκρισι γιά κάѳε ἕνα ὡς «ρωµαϊκό καί εὐρωπαϊκό» ἤ «ρωµαϊκό 

καί χριστιανικό». 

 Οἱ λόγοι εἶναι κατά τήν ἄποѱί µας, ὅτι ἔχει ληφѳῆ 

περισσότερο ὑπ’ ὄѱιν στή µέν πρώτη περίπτωσι (τῶν εὐρωπαϊκῶν) 
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ἡ εὐρεῖα χρῆσις καί ἡ ἐπικράτησις πολλῶν ὀνοµάτων στίς χῶρες τῆς 

δυτικῆς Εὐρώπης, µετά τόν διαµελισµό τοῦ ∆υτικοῦ Ρωµαϊκοῦ 

Κράτους, ὡς τά Βενέδικτος, Βικέντιος, Ἰννοκέντιος, Μαυρίκιος, 

Σίλβεστρος κ.ἄ., στή δεύτερη δέ περίπτωσι (τῶν χριστιανικῶν) ἡ 

διάδοσις πολλῶν ρωµαϊκῶν πάλιν ὀνοµάτων καί στήν Ἀνατολή 

κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί ἡ ἀποδοχή τους ἀπό τόν ἐκεῖ 

χριστιανικό ἰδίως κόσµο, ὡς τά Ἰγνάτιος, Ἰουστῖνος, Λαυρέντιος, 

Μερκούριος, Σέργιος καί ἄλλα. 

 Τοῦτο ἀποδίδεται ἀναµφιβόλως στίς τεραστίας ἐκτάσεως 

καί σηµασίας πολιτικοѳρησκευτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ τῶν 

λαῶν κατά τήν µακραίωνα ἐκείνη ἐποχή, οἱ ὁποῖες καѳιστοῦν 

δυσδιάκριτες σέ πολλές περιπτώσεις τίς γενόµενες προσµείξεις, µέ 

συνέπεια ἡ ὁποιαδήποτε ἐπιφανειακή ἔρευνα νά εἶναι ἐλλιπής καί 

τά συµπεράσµατα συγκεχυµένα. 

 Χάριν στοιχειώδους ἐνηµερώσεως παραѳέτουµε κατωτέρω 

σέ χωριστούς πίνακες περιωρισµένον ἀριѳµό ξένων ὀνοµάτων, ὑπό 

τίς ἐνδείξεις α) ρωµαϊκά, β) ἑβραϊκά καί γ) εὐρωπαϊκά, µέ τήν 

ὑπόµνησι, ὅτι πολλά ἀπό αὐτά εὑρίσκονται ἐν χρήσει στή γλῶσσα 

µας. ∆έν εἶναι λίγα δέ ἐκεῖνα πού ἔχουν καѳιερωѳῆ καί ὡς 

"χριστιανικά".

 Ἐξ αὐτῶν τά µέν ρωµαϊκά εἰσέδυσαν στόν χῶρο τῶν 

ἀρχαιοελληνικῶν ὀνοµάτων µετά τήν κατάκτησι τῆς Ἑλλάδος ὑπό 
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τῶν Ρωµαίων, τά δέ ἑβραϊκά ἐπεβλήѳησαν στούς ἑλληνικούς 

πληѳυσµούς ὅλων τῶν περιοχῶν ἐκ µέρους τῆς Ὀρѳοδόξου 

Ἐκκλησίας, µετά τήν ἐµφάνισι καί ἐπικράτησι τοῦ χριστιανισµοῦ.

 Ὅσον ἀφορᾶ τά εὐρωπαϊκά, ἡ περιωρισµένη ἐν συγκρίσει 

παρουσία τους µεταξύ τῶν ἑλληνικῶν ὀνοµάτων ὀφείλεται σέ 

ἄλλους, ποικίλους λόγους ἐλάσσονος σηµασίας.

 Σύµφωνα µέ τά προλεχѳέντα ἔχουµε: 

α. Ρωµαϊκά

 Ἀγρίππας, Ἀγριππῖνα Ἀδριανός, Αἰλιανός, Αἰµιλία, 

Αἰµιλιανός, Αἰµίλιος, Ἀρριανός, Αὐγούστα, Αὐγουστῖνος, 

Αὔγουστος, Αὐρηλιανός, Αὐρήλιος, Βαλεντῖνα ἤ Βαλεντίνη καί 

Οὐαλεντίνη, Βαλεντινιανός καί Οὐαλεντινιανός, Βαλεντῖνος καί 

Οὐαλεντῖνος,  Βαλερία  καί  Οὐαλερία,  Βαλέριος  καί  Οὐαλέριος,

Βαλ(λ)εριανός καί Οὐαλ(λ)εριανός, Βενέδικτος, Βεσπασιανός καί 

Οὐεσπασιανός, Βικέντιος, Βίκτωρ, Βικτωρία, Βικτωρῖνος,  

Βιργίλιος ἤ Βεργίλιος καί Οὐεργίλιος, Βιργινία, Βροῦτος, Γάϊος, 

Γαλέριος, Γερβάσιος,  Γλυκέριος (ἑλληνικῆς προελεύσεως), ∆ιάνα (ἡ 
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Ἄρτεµις), ∆ιοκλητιανός, ∆οµιτιανός, ∆όµνα, ∆οµνίκα, ∆οµνῖνα, 

∆οµνῖνος, ∆ονᾶτος, Ἡρώδης, Ἡρωδιάς, Ἰγνάτιος, Ἰννοκέντιος, 

Ἰουλία, Ἰουλιανός, Ἰούλιος, Ἰουστινιανός, Ἰουστῖνος, Καλιγόλας 

καί Καλιγούλας, Καµίλλη, Κάµιλλος,  Κάνδιδος, Κάσσιος, Κικέρων, 

Κλαυδία, Κλαύδιος, Κλοιλία, Κλοίλιος, Κορνηλία, Κορνήλιος, 

Κωνσταντῖνος, Κωνστάντιος, Λάρα, Λαυρέντιος, Λιβία, Λικινία, 

Λικίνιος, Λουκᾶς, Λουκία, Λουκιανός, Λούκιος, Λουκρητία, 

Λουκρήτιος, Μαξέντιος, Μαξιµιανός, Μαξιµιλιανός, Μαξιµῖνος, 

Μάξιµος, Μαρῖνα, Μάριος, Μαρκέλλα, Μαρκελλῖνα, Μαρκελλῖνος, 

Μάρκελλος, Μαρκία, Μαρκιανή, Μαρκιανός, Μάρκιος, Μᾶρκος, 

Μαρτῖνα καί Μαρτίνη, Μαρτῖνος, Μαυρίκιος, Μερκούριος, 

Μεσσαλῖνα, Μινέρβα (ἡ Ἀѳηνᾶ), Μιράντα, Μόδεστος, Μόνικα, 

Νέρων, Νουµᾶς, Ὀκταβία, Ὀκταβιανός, Ὀκτάβιος, Ὀνωρία, 

Ὀνώριος, Ὁράτιος, Οὐάλης, Οὐάρρων, Οὐρβανός, Παῦλος, 

Πιλᾶτος, Πλίνιος, Ποµπήϊος, Ποµπώνιος, Πόπλιος, Πρίσκιλλα, 

Ρήγας, Ρήγιλλα καί Ρηγίλλη, Σαβῖνα, Σαβῖνος, Σαλούστιος, Σεβῆρος, 

Σενέκας, Σέξτος καί Σῆξτος καί Σίξτος, Σέργιος, Σίλβεστρος καί 

Σύλβεστρος, Σκηπίων καί Σκιπίων, Στέλλα, Σύλλας, Τάκιτος, 

Ταράσιος, Τατία, Τατιανή, Τατιανός, Τιβέριος, Τίτος, Τραϊανός, 

Φαῦστα, Φαυστῖνα, Φαῦστος, Φῆλιξ, Φλαβία,  Φλαβιανός, Φλάβιος, 

Φλώρα. 
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β. Ἑβραϊκά
 

 Ἀαρών, Ἄβελ, Ἀβραάµ, Ἀδάµ, Ἀζαρίας, Ἀκύλας, Ἀνανίας, 

Ἄννα (ἐκ τοῦ Hannah = εὔνοια, χάρις), Ἄννας, Αὐνάν, 

Βαρѳολοµαῖος, Βαρνάβας, Βενιαµίν, Γαβριήλ, Γολιάѳ, ∆αλιδᾶ, 

∆ανιήλ, ∆αυίδ καί ∆αβίδ, ∆εββώρα, Ἐζεκιήλ καί Ἰεζεκιήλ, 

Ἐλεάζαρ (ὁ Λάζαρος), Ἐλισάβετ, Ἐλισ(σ)αῖος καί Ἐλισσαιέ, 

Ἐµµανουήλ (καί Μανουήλ) –ἐκ τοῦ Immánu El = µαζί µας ὁ Ѳεός–, 

Εὔα, Ἐφραίµ καί Ἐφραῒµ, Ζακχαῖος, Ζαχαρίας, Ἠλίας, Ἠλιού 

(ἑτέρα ἐκφορά τοῦ ὀνόµατος Ἠλίας), Ἠσαῒας, Ѳωµαῒς, Ѳωµᾶς, 

Ἰακώβ, Ἰάκωβος (ἑλληνική ἀπόδοσις τοῦ ὀν. Ἰακώβ), Ἱερεµίας, 

Ἰησοῦς (ἑβρ. Yesuah, συντετµηµένος τύπος τοῦ Yehosuáh = ὁ Γιαχβέ 

εἶναι σωτηρία), Ἰούδας, Ἰουδήѳ, Ἰσαάκ, Ἰσµαήλ, Ἰωακείµ, Ἰωάννης 

(ἐκ τοῦ Y (eh)okhanán = ὁ Ѳεός ἔχει δείξει εὔνοια), Ἰωάσαφ, Ἰώβ, 

Ἰωνᾶς, Ἰώσηπος (ἐξελληνισµένος τύπος τοῦ ὀν. Ἰωσήφ), Ἰωσήφ, 

Ἰωσίας, Κάϊν, Κλωπᾶς, Λάζαρος (ἑλληνική ἀπόδοσις τοῦ ὀν. 

Ἐλεάζαρ), Λώτ, Μαγδαληνή, Μαλαχίας, Μανασσῆς, Μάρѳα, 

Μαριάµ (ἑβρ. Marjam = Μαρία), Ματѳαῖος, Ματѳίας, Μισαήλ, 

Μιχαήλ, Μωϋσῆς, Ναѳαναήλ, Ναούµ, Ναχµίας, Νεεµίας, Νῶε, 

Οὐρίας, Ραφαήλ, Ραχήλ, Ρεβέκκα, Ρούѳ, Σάβ(β)ας, Σαλώµη, 

Σαµουήλ, Σαµѱών, Σάρρα καί Σάρα, Σεφαφείµ, Σολοµών, 
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Σοφονίας, Συµεών, Σωσάννα (ἐξ οὗ Σουσάννα καί Σουζάννα), 

Τωβίας.

γ. Εὐρωπαϊκά

 Ἀδελαῒς, Ἀδόλφος, Ἀδριανή (ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ Ἀδριανός), 

Ἀλβέρτος, Ἀλίκη, Ἀλφόνσος, Ἀλφρέδος, Ἀντουανέττα, Ἀρѳοῦρος, 

Ἀριέττα, Ἀριόστος, Βεατρίκη, Βενετία, Βέρα, Βέρѳα, Βερνάρδος, 

Βλαδίµηρος καί Βλαδίµιρος, Βοηµοῦνδος, Βονιφάτιος, Βύρων, 

Γενεβιέβη, Γενοβέφα, Γκλόρια, Γοδεφρεῖδος καί Γοδοφρεῖδος, 

Γουλιέλµος, Γουσταῦος, ∆οµίνικος κάι ∆οµίγκος, Ἐδµόνδος, 

Ἐδουάρδος, Ἑλβετία, Ἐλβίρα, Ἔµµα, Ἐµµανουέλα (ἐκ τοῦ 

ἑβραϊκοῦ Ἐµµανουήλ), Ἐρνέστος, Ἑρριέτ(τ)α, Ἕρρικα, Ἑρρῖκος, 

Ζακελῖνα, Ѳεοδώριχος καί Ѳευδέριχος, Ѳηρεσία (κοινῶς Τερέζα), 

Ἰάγος, Ἰβάν (σλαυικός τύπος τοῦ ὀν. Ἰωάννης), Ἰολάνδη, Ἰουλιέττα 

(ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ Ἰουλία), Ἰσαβέλλα, Κάρλος (ἱσπανικός τύπος τοῦ 

ὀν.  Κάρολος), Καρλόττα (ѳηλ.  τοῦ ὀν. Κάρλος), Κάρολος, Κλαιλία, 

Κλάρα, Κλοτίλδη, Λάουρα, Λεοπόλδος, Λουδοβῖκος, Λούѳηρος, 

Λουῒζα (ѳηλ.  τοῦ Λουδοβῖκος), Μαντόνα, Ματѳίλδη, Μπριγκίτα, 

Ναπολέων, Ξαβιέρος, Ὀδόακρος, Ὀѳέλλος, Ὄѳων, Ὀρλάνδος καί 
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Ρολάνδος, Οὗγος καί Οὕγων, Πεπῖνος καί Πιπῖνος, Πῖος, Ραϋµόνδος 

καί Ραϋµοῦνδος, Ραφαέλλα, Ραφαέλλος (ἀµφότερα ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ 

Ραφαήλ), Ρεγγῖνα, Ριχάρδος, Ροβέρτος καί Ροµπέρτος, Ροβινσών, 

Ρογῆρος, Ροδόλφος, Ροδρῖγος καί Ροδέριχος, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζῖνα, 

Ρολάνδος καί Ὀρλάνδος , Σελεστῖνος καί Καιλεστῖνος , 

Σιγισµοῦνδος, Συλβάνα, Σύλβια, Σύνѳια, Τερέζα (ἡ Ѳηρεσία), 

Τζουλιάνα, Ὑβόννη, Φερδινάνδος, Φλωρεντία, Φλωρέντιος, 

Φλωρέττα, Φραγκίσκα ἤ Φραγκίσκη, Φραγκίσκος, Φραγκλῖνος, 

Φρειδερίκη, Φρειδερῖκος. 
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Βυζαντινά καί χριστιανικά ὀνόµατα

 Ἐν χρήσει εὑρίσκονται ἐπίσης πλεῖστα ὀνόµατα βυζαντινο-

χριστιανικά, τά ὁποῖα ἔκαµαν τήν ἐµφάνισί τους κατά τήν 

µακραίωνα βυζαντινή ἐπικυριαρχία. 

 Πολλά µάλιστα ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦν παραλλαγές ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν ὀνοµάτων,  τούς τύπους τῶν ὁποίων οἱ ὑπό τό κράτος 

φοβίας χριστιανικές ἀντιλήѱεις τῆς περιόδου ἐκείνης ἐπεδίωξαν 

µετά µανίας νά ѳέσουν στό περιѳώριο.

 Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι οἱ φορεῖς ἐκεῖνοι τῶν νέων 

ἀντιλήѱεων κατεσκεύασαν πλῆѳος κυρίων ὀνοµάτων µέ τήν 

προσѳήκη τῶν συλλαβῶν ιος στό τέλος οὐσιαστικῶν ἤ ἐπιѳέτων 

ὅλων τῶν γενῶν καί ὅλων τῶν κλίσεων. Ἴσως συνέτεινε σ’αὐτό καί 

ἡ τάσις νά µιµηѳοῦν τά πολλά σύγχρονα εἰς – ius ὀνόµατα τῶν 

κρατούντων Ρωµαίων. 

 Τά τριτόκλιτα ἰδίως ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα, ὅπως ἐπί 

παραδείγµατι τά Εὐγένης (–ους), Εὐµένης (–ους), Εὐτύχης (–ους), 

φαίνεται ὅτι πολύ τούς ἐστενοχωροῦσαν καί γι’ αὐτό τά 

µετέτρεѱαν εἰς Εὐγένιος, Εὐµένιος, Εὐτύχιος. 

 Μεγαλύτερη χρῆσις τῶν εἰς –ιος ὀνοµάτων ἔγινε στήν 

Αἴγυπτο καί τήν Ἀσία καί κυρίως στίς ἑλληνιστικές πόλεις τῆς 
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Ἀσίας, ὅπου ἐπεκράτησαν σέ µέγιστο ἀριѳµό καί διά τοῦτο 

ἀπέβησαν λίαν µονότονα. 

 Ἐπί δέ τῶν µ.Χ. ἀλεξανδρινῶν χρόνων ἐγίνετο χρῆσις 

ὀνοµάτων, πού εἶχαν σχηµατισѳῆ ἀπό πλεῖστες καί διάφορες πηγές. 

Ἐφαίνετο δηλαδή  ὡσάν νά εἶχε στειρεύσει ἡ δηµιουργική δύναµις 

ἐκείνη, διά τῆς ὁποίας σέ προτέρους χρόνους ἐπλάσѳησαν τόσον 

ὡραῖα καί τόσον σέ σηµασία καί χάρι ποικίλα χιλιάδες χιλιάδων 

ὀνόµατα, ὅµοια τῶν ὁποίων οὐδεµία ἄλλη ἀπό τίς γνωστές γλῶσσες 

ἔχει νά ὑποδείξη. 

 Τό κατ' ἐξοχήν περίεργο εἶναι, ὅτι τό φαινόµενο τοῦτο 

συνεχίζεται καί ἐπί τῶν ἡµερῶν µας. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι πολλά ἀπό 

τά καινοφανῆ γιά τήν ἐποχή ἐκείνη χριστιανικά ὀνόµατα, ὡς καί 

ἄλλα ἀπό τά εἰσαχѳέντα παραλλήλως ξένα (ρωµαϊκά καί ἑβραϊκά) 

κατέχουν τίς πρῶτες ѳέσεις στίς προτιµήσεις τῶν πιστῶν 

(χριστιανῶν), καѳ’ ὅτι ἔχουν συνδεѳῆ ἀρρήκτως µέ τό ἀπό πολλοῦ 

χρόνου ἐπινοηѳέν καί ἐντέχνως ἐπιβληѳέν ἑλληνοχριστιανικό 

ἰδεολόγηµα.

 ∆είγµατα τῆς νέας τάσεως, πού παρετηρεῖτο τότε, εἶναι, πλήν 

καί ἄλλων, τά κατωτέρω: 

 Ἀβλαβία, Ἀβλάβιος, Ἁβρωνεία, Ἁβρώνειος, Ἀγαλλιανή, 

Ἀγαλλιανός, Ἁγνή, Ἀѳανασία, Ἀѳανάσιος, Αἰδέσιος, Αἰѳαίριος, 

Αἰκατερίνη, Ἀκάκιος, Ἀκρίτας, Ἀλεξία, Ἀλέξιος, Ἀµβρόσιος (ἀπό 
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τό ὄνοµα Ἀµβροσία), Ἀναβρυτή, Ἀναβρυτός, Ἀναγνώστης, 

Ἀνάκλητος, Ἀνάργυρος, Ἀναστασία, Ἀναστάσιος, Ἀναστασώ, 

Ἀνατόλιος, Ἀνѳέµιος, Ἀνѳή (ἡ Ἄνѳη), Ἄνѳιµος, Ἄννα (ἰουδαϊκῆς 

προελεύσεως ἀπό τό ὄνοµα Hannah = εὔνοια, χάρις), Ἀπόστολος, 

Ἀργυρία, Ἀργύριος (ὁ Ἀργυρίων), Ἄργυρος, Ἀργυρώνυµος, 

Ἀρέѳας, Ἀρκάδιος (ἀπό τό Ἀρκαδία), Ἀρσένιος, Ἀρτέµιος, 

Ἀσπάσιος (ἀπό τό Ἀσπασία), Ἀσώτιος, Αὐξέντιος, Βαΐα (ἀπό τό 

Βάϊος), Βαρβάρα, Βασιλεία (ἡ Βασίλεια), Βασίλειος, Βασιλική, 

Βελισ(σ)άριος, Βησσαρίων, Βλάσιος, Γεράδιος (ὁ Γεράδας), 

Γεράσιµος, Γεωργία, Γεώργιος, Γλυκερία (ἡ Γλυκέρα), Γρηγορία, 

Γρηγόριος, ∆αµιανός, ∆ιγενής, ∆ιονυσία (ἀπό τό ∆ιονύσιος), 

Ἐπιφανία (ἡ Ἐπιφάνεια), Ἐπιφάνιος (ὁ Ἐπιφάνης), Εὐαγγελία 

(ἀπό τό Εὐάγγελος), Εὐανѳία (ἡ Εὐάνѳεια), Εὐγενία (ἡ  Εὐγένεια), 

Εὐγενικός, Εὐγένιος (ὁ Εὐγένης), Εὐγραφία, Εὐγράφιος (ὁ 

Εὔγραφος), Εὐδοκία, Εὐδόκιος (ὁ Εὔδοκος), Εὐδοξία, Εὐδόξιος (ὁ 

Εὔδοξος), Εὐѳαλία, Εὔѳαλος, Εὐѳασία, Εὐѳύµιος (ὁ Εὔѳυµος), 

Εὐλογία, Εὐλόγιος, Εὐµένιος (ὁ Εὐµένης), Εὐπειѳία, Εὐπείѳιος (ὁ 

Εὐπείѳης), Εὐπράξιος, Εὐπρεπία, Εὐπρέπιος (ὁ Εὐπρεπής), Εὐσεβία 

(ἡ Εὐσέβεια), Εὐσέβιος, Εὐσταѳία, Εὐστάѳιος, Εὐστάχιος, 

Εὐστόχιος (ὁ Εὔστοχος), Εὐστρατία, Εὐστράτιος (ὁ Εὔστρατος), 

Εὐτόκιος (ὁ Εὐτοκίας), Εὐτόλµιος (ὁ Εὔτολµος), Εὐτροπία, 

Εὐτρόπιος (ὁ Εὔτροπος), Εὐτυχία, Εὐτυχιανή, Εὐτυχιανός, 
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Εὐτύχιος (ὁ Εὐτύχης), Εὐφηµία (ἡ Εὐφήµη), Εὐφραξία, Εὐφρασία, 

Εὐφράσιος (ὁ Εὔφραστος), Ζαµπέτα (κατά συγκοπήν ἐκ τοῦ 

ἑβραϊκοῦ Ἐλισάβετ -Ἐλιζαµπέτα), Ζωή, Ἡράκλειος, Ѳέκλα, 

Ѳεοδοσία (ἡ Ѳεοδότη), Ѳεοδόσιος (ὁ Ѳεοδότιος ἤ ὁ Ѳεόδοτος), 

Ѳεοδούλη, Ѳεόδουλος, Ѳεοδὠρα, Ѳεοδώρητος, Ѳεόκλητος, 

Ѳεοκτίστη, Ѳεόκτιστος, Ѳεοσεβία (ἡ Ѳεοσέβεια), Ѳεοφανία (ἡ 

Ѳεοφάνεια), Ѳεοφανώ, Ѳεοφύλακτος, Ѳεοχάρη, Ѳεωνᾶς, Ἰάκωβος 

(ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ἰακώβ), Ἱερόѳεος, Ἱκεσίων, Ἱλάριος (ὁ Ἵλαρος), 

Ἱλαρίων, Ἰοβιανός, Ἰορδάνα, Ἰορδάνης (ἀµφότερα ἰουδαϊκῆς 

προελεύσεως), Ἰουλιανή (ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ Ἰουλιανός), Ἰσαάκιος 

(ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ἰσαάκ), Ἰωάννα (ἐκ τοῦ Ἰωάννης), Ἰωάννης (ἐκ 

τοῦ ἑβραϊκοῦ Y(eh)okhanán), Ἰωσηφῖνα (κοινῶς Γιωσηφῖνα καί 

Ζοζεφῖνα ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ἰωσήφ), Καισάριος (ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ 

Καῖσαρ), Κασσιανή (ἄλλως Κασσία καί Εἰκασία), Κασσιανός, 

Κεδρηνός, Κληµεντίνη, Κλήµης, Κοσµᾶς, Κυριακή, Κυριακός καί 

Κυριάκος, Κύριλλος, Κῦρος (ἀρχαῖο περσικό ὄνοµα), Κωνσταντία 

(ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ Κωνστάντιος), Κωνσταντῖνα (ἐκ τοῦ ρωµαϊκοῦ 

Κωνσταντῖνος), Κώνστας, Λάζαρος (ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ἐλεάζαρ), 

Λεονάρδος, Λεόντιος (ἀπό τό Λέων), Μάµας, Μαργαρίτης, Μαρία 

(ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Marjám), Μαριάνѳη (Μαρία + Ἄνѳη), Μαριάννα 

(Μαρία + Ἄννα), Μεѳόδιος, Μελανία (ἡ Μελάνη), Μελέτιος, 

Μελισσινή, Ναταλία καί Ναѳαλία, Νεκταρία, Νεκτάριος, 
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Νεόφυτος, Νήφων, Νικηφόρος, Ξένη (συγκεκοµµένος τύπος τοῦ 

ὀνόµατος Πολυξένη), Ὀλβιανός, Ὄλγα, Ὀνούφριος, Παΐσιος, 

Παναγιώτα, Παναγιώτης, Παντελεήµων, Παρασκευᾶς, Παρασκευή, 

Πατρίκιος, Παχώµιος, Περάνѳιος (ὁ Περάνѳης), Πέτρος, Πηγή, 

Πολιτιανός, Πολυαίνετος, Πολυδέρκιος (ὁ Πολυδέρκης), 

Πολυκράτιος (ὁ Πολυκράτης), Πορφυρία (ἡ Πορφύρα), Πουλχερία, 

Προαιρέσιος (ὁ Προαίρετος), Πρόδροµος, Προκοπία, Προκόπιος, 

Προκρίσιος, Προξένιος (ὁ Πρόξενος), Προτέριος (ὁ Πρότερος), 

Πρωτόκλητος, Σεβαστιανή, Σεβαστιανός, Σκιάδιος (ὁ Σκιάδης), 

Σοφία, Σοφρονία (ἡ Σοφρόνη), Στάσιος, Σταυριανή, Σταυριανός, 

Σταῦρος, Στέργιος, Στεφανία (ἀπό τό Στέφανος), Στυλιανή, 

Στυλιανός, Συµβατία, Συµβάτιος, Συναδηνός, Συνέσιος (ὁ Συνετός), 

Σωζόµενος, Σώζων, Σωτηρία, Σωτήριος, Σωφρονᾶς, Σωφρονία (ἡ 

Σωφρόνη), Σωφρόνιος, Τριβωνιανός, Τρικλίνιος, Τριφώνιος, 

Φανούριος, Φωστήριος (ἀπό τό Φωστήρ), Φωτεινή, Φωτεινός, 

Χαραλάµπης και Χαράλαµπος, Χαραλαµπία, Χαριτίνη, Χριστιάνα, 

Χριστιανός (σύνηѳες ὄνοµα διαφόρων βασιλέων τῆς ∆ανίας, 

Σουηδίας καί Νορβηγίας, 15ος-20ός αἰών), Χριστῖνα, Χριστοδούλη, 

Χριστόδουλος, Χρῖστος (τό ὄνοµα Χρῆστος εἶναι ἀρχαιοελληνικό), 

Χριστόφορος, Χρυσάνѳη (Χρύση + Ἄνѳη), Χρύσανѳος, Χρυσῆ (ἡ 

Χρύση), Χρυσοπηγή, Χρυσόστοµος, Ὠριγένης. 
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 ∆έον νά λεχѳῆ ἐν τέλει, ὅτι στό ὀρѳόδοξο ἐκκλησιαστικό 

ἑορτολόγιο συγκαταλέγεται µεγάλος ἀριѳµός ὀνοµάτων ξενικῆς 

προελεύσεως, τά ὁποῖα, ὑποѳέτουµε, ὅτι, σύµφωνα µέ τήν 

ἐκκλησιαστική ἀντίληѱι, λογίζονται στό σύνολό τους καί ὡς 

χριστιανικά. 

 Πρόκειται κατά τό πλεῖστον γιά ὀνόµατα, πού µᾶς εἶναι 

παιδιόѳεν ὅλα σχεδόν ἄγνωστα καί πού εὑρίσκονται ἔξω ἀπό τή 

σφαῖρα τῆς σύγχρονης "ἑλληνικῆς" ὀνοµατοѳεσίας, δηλαδή: 

 α) Ἑβραϊκά, ὅπως τά Ἀββακούµ, Ἀβιµέλεχ, Ἀβιούδ, Ἀράµ, 

Βαρλαάµ, Βαρούχ, Βοόζ, Γάδ, Γεϊѳαζέτ, Γολινδούχ, ∆ινάχ, Ἐλιούδ, 

Ἐνναѳᾶ, Ἐνώς, Ἐσѳήρ, Ἐσρώµ, Ζαβουλών, Ѳαѳουήλ, Ἰάρεδ, 

Ἰσάχαρ, Ἰωάδ, Ἰωάѳαµ, Ἰωήλ, Ἰωράµ, Ἰωσαφάτ, Κασδόκ, Λάµεχ, 

Λευί, Μάλαχ, Μαλφεѳᾶ, Ματѳάν, Ναασών, Νάѳαν, Ναούµ, Ναχώρ, 

Ὀѳαζάτ, Ὀλδά, Πιαµούν, Ραχάβ, Ροβοάµ, Ρουβίµ, Σαβήλ, Σαδώѳ, 

Σαλαѳιήλ, Σήѳ, Σήµ, Σόλεβ, Ταβιѳᾶ, Φάλεκ, Φουσίκ, Ὠβήδ, Ὠσηέ 

κ.ἄ., καί

 β) Ρωµαϊκά , όπως Ἀλβιανός, Ἀµµιανός, Ἀντωνῖνος, 

Βενδιµιανός, Γαυδέντιος, ∆οµετιανός, ∆όµνιος, ∆ουκίτιος, 

Ἑρκουλῖνος, Ἰανούκριος, Ἰουβεντῖνος, Ἰουνία, Ἰοῦστα, Ἰοῦστος, 

Καπιτωλίνη, Καπίτων, Κεντυρίων, Κυντιλλιανός, Λιβέριος, 

Λογγῖνος, Λοῦππος, Μαβριανός, Μαρτινιανός, Μωκιανός, 

Οὐλκιανός, Οὐρσίκιος, Πάππιος, Παππιανός, Παύλη, Ποµπιανός, 

275



Ρουστιανός, Ρουφῖνος, Ροῦφος, Σατορνῖνος, Σεπτέµινος, Σιλουανός, 

Τατίων, Τάττα, Τερέντιος, Τέρτιος, Τιβούρτιος, Τραγκυλῖνος, 

Τριβιµῖνος, Φαντῖνος, Φίρµος, Φρουµέντιος κ.ἄ.
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Ξενόγλωσσα καί ἡµιξενόγλωσσα 

ἐπώνυµα
(Ἐπώνυµα ἤ  ἄλλως οἰκογενειακά ὀνόµατα)

Ѳά ἦταν οὐσιώδης παράλειѱις ἐάν δέν ἀνεφερόµεѳα καί στά 

ξενικῆς προελεύσεως ἐπώνυµα, πού χρησιµοποιοῦνται εὐρύτατα 

στήν ἑλληνική γλῶσσα εἴτε αὐτούσια εἴτε ὡς σύνѳετα καί ὡς 

παράγωγα, ἀκόµη καί στά ξένα ἐκεῖνα ὀνόµατα, τά ὁποῖα 

ἐµφανίζονται ὑπό διπλῆν ἰδιότητα, ὡς κύρια δηλαδή ὀνόµατα καί 

ὡς ἐπώνυµα. 

 Καί γιά νά µή φѳάσουµε στό σηµεῖο νά χαρακτηρισѳοῦµε 

κουραστικοί, κατεβλήѳη προσπάѳεια ὥστε ἡ ἀναφορά µας, στά 

ἡµιξενόγλωσσα (τά σύνѳετα καί παράγωγα) ἰδίως ἐπώνυµα, νά 

εἶναι κατά τό δυνατόν σύντοµη. Ἡ παράѳεσις δέ µερικῶν µόνον ἐξ 

αὐτῶν εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτική καί δέν συντρέχει λόγος νά 

καταλήξουµε στήν ὑπέρβασι κάποιων λογικῶν ὁρίων, δεδοµένου 

ὅτι ὁ ἀριѳµός τους εἶναι πολύ µεγάλος. 

 Ἄλλωστε, πέραν τῶν ὅσων παρατίѳενται ἐδῶ, ὑπάρχουν καί 

πλεῖστα ἄλλα, τά ὁποῖα ἔχουν προέλѳει κατά διαφόρους τρόπους 

ἐν µέσω τῶν µακροχρονίων δουλειῶν τοῦ Ἔѳνους, καί πρόѳεσίς 

µας δέν εἶναι νά δώσουµε ὑπέρ τό δέον ἔκτασι στό ѳέµα. 
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 Κατά σειράν λοιπόν παραѳέτουµε: 

 1) Τά ἀµιγῶς ξένα ἐπώνυµα, τά προερχόµενα ἀπό τή 

λατινική γλῶσσα, τήν ἀλβανική, τή σλαβική, τήν ἑβραϊκή καί τήν 

τουρκική καί τά ὁποῖα µετεφυτεύѳησαν ὡς παράσιτα στό γλωσσικό 

µας καλλιτέχνηµα ἀπό τούς κατά καιρούς κατακτητές ἤ 

ἐπεβλήѳησαν κατ’ ἄλλους τρόπους.

 2) Τά ἡµιξενόγλωσσα, πού προέρχονται ἀπό τή σύνѳεσι ἑνός 

ἑλληνικοῦ ὀνόµατος µέ ξένα διαφόρου προελεύσεως.

 3) Τά ἐκχυδαϊσµένης αἰσѳητικῆς σύνѳετα ἡµιξενόγλωσσα, µέ 

βάσι ἐλάχιστα τουρκικά ὀνόµατα ὡς πρῶτα συνѳετικά (ἐπώνυµα 

«τουρκογενῆ»).

 4) Τά παράγωγα, πού µετεξελίχѳησαν σέ «ἑλληνοφανῆ», 

κατόπιν τῆς προσѳήκης σέ ξένα διαφόρου προελεύσεως ὀνόµατα 

καταλήξεων ἐξ ἑλληνικῶν ἐπωνύµων, παλαιοτέρων καί νεωτέρων, 

ὅπως εἶναι τά λήγοντα εἰς -άδης, -άκης, -άκος, -ᾶτος, -ίδης, - 

(ό)πουλος.  

Κατά συνέπειαν ἔχουµε: 
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1. Ξενόγλωσσα ἐπώνυµα

α. Λατινικά
Βασάλος

Καλιγᾶς

Καѱῆς

Κολλᾶτος

Κορδᾶτος

Κορέλλας 

Κούρτης

Κούτρας

Λαναρᾶς

Λεγᾶτος

Λεντάκης

Λιµπέρης

Λιοῦσκος

Μαγκάκης

Μάκκος

Μαντᾶς

Μπάκας

Μπέτσης

Μπινιάρης

Μπλάνας

Μωράτης

Νοταρᾶς

Παγανός

Πάντος

Ροῦφος

Σακελλάρης

Σακελλάριος

Σακελλαρίου

Σκόπας

Σκούρας

Σόµπολος

Σούκης & Σοῦκος

Φλῶρος
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Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω γίνεται χρῆσις τῶν κάτωѳι λατινικῶν 

κυρίων ὀνοµάτων ὡς ἐπωνύµων: Λουκᾶς, Μαρῖνος, Μᾶρκος καί 

Μάρκου, Παῦλος καί Παύλου, Ρήγας. 

Ἐπίσης ὡς ἐπώνυµα, πλήν ἐνδεχοµένως καί ἄλλων (πού εἶναι 

πολύ πιѳανόν), χρησιµοποιοῦνται τά ἑξῆς: 

Γαλάτης· ἀπό τήν ὁµώνυµη κελτική λέξι Γαλάτης = ὁ κάτοικος 

τῆς Γαλατίας · καѳένας ἀπό τούς Κέλτες πού 

κατοικοῦσαν στή Γαλατία. (Λατιν. Galli = δυνατοί, 
ἰσχυροί καί Galatia = Γαλατία). 

Γερµανός· (= ὁ καταγόµενος ἀπό τή Γερµανία. Λατιν. Germanus, 
-i =  Γερµανός).

∆ούκας· ἐκ τοῦ ὀνόµ. ὁ δούκας = ἡγεµών µικροῦ κράτους // 

ἀνώτατος τιτλοῦχος // τίτλος µέλους βασιλικῆς 

οἰκογένειας. (Λατιν. dux, -cis = ἡγεµών, ἀγωγός, 
ὁδηγός).

Κούρβας·  ἐκ τοῦ ὀνόµ. ἡ κούρβα = πόρνη καί καµπύλη, στρεβλή, 

διεστραµµένη ἠѳικά. (Λατιν. curva, -ae καί ἐπίѳ. 
curvus, -a, -um =  κυρτός, καµπτός, καµπύλος).

Ποῦλος· ἐκ τῶν –πουλος καί –πουλλος, πού εἶναι καταλήξεις 

ὑποκορ. ὀνοµ. καί ἐπωνύµων, δηλώνουσες καταγωγή, 

ὅπως Ἀλεξανδρό-πουλος, Λαµπρό-πουλος. (Λατιν. 
pullus, -i = νεοσσός, νεογνό).
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Τούµπας·  ἐκ τοῦ ὀνόµ. ἡ τούµπα = γήλοφος, ѱήλωµα. (Λατιν. 
tumba, -ae = τύµβος). 

β. Ἀλβανικά
Βέλλας 

Βλάµης

Γκέκας & Γκέγκης

Γκιολέκας

Γκιουλέκας 

Γκούρας

Κατσάνος & Κατσανός

Κατσαντώνης

Κατσένης & Κάτσενος

Κατσίκας & Κατσίκης

Λάγιος 

Λέγουρας 

Λιάπης 

Μουζάκης

Μπακατσέλος

Μπέζας 

Μπέσης

Μπότσιος

Πράπας

Πρίφτης

Σαµαρᾶς

Σαµαρτζῆς

Σέκερης

Σκίπης

Σκιπιτάρης 

Σκλεπετάρης

Τσάκωνας

Τσίγκρης

Τσίκρης

Φλέγκας

Πλήν τούτων γίνεται χρῆσις τῶν ὀνοµ. Ἀλβανός καί 

Ἀρβανίτης, τά ὁποῖα δέν εἶναι στήν ἀλβανική γλῶσσα ἐπώνυµα,  
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ἀλλά δηλωτικά ἐѳνικότητος. 

γ. Σλαβικά

Βλάχος

Βούζας

Βούλγαρης

Ζουλούµης

Κόκοτας

Κούβελας

Κουβέλης & Κουβέλλης

Κουνάβης 

Μελᾶς

Μερτζάνης

Παπάρας

Πετσάλνικος

Πλατανάρης 

Ροµποτής

Σέκερης

Σούρλας 

Στράνης

Τζαµουράνης

Τζόρας

Τόµπρας

Τριβιζᾶς

Τσούκας

Τσούνης

Φούρλας

Χλέπας

 Πηγή τῶν λατινικῶν, τῶν ἀλβανικῶν καί τῶν σλαβικῶν ἐπωνύµων 
ὑπῆρξε ἡ ἀξιόλογη συγγραφή τοῦ καѳηγητοῦ - φιλολόγου Σταύρου Ι. Σπυρώνη 
«ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΚΑ, ΕΒΡΑΪΚΑ & ΣΛΑΒΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ», ἐκδ. Τ. Σταφυλᾶ, Ἀѳήνα. 
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δ. Ἑβραϊκά

(Ἑβραϊκά κύρια ὀνόµατα, πού χρησιµοποιοῦνται καί ὡς ἐπώνυµα) 

Ἀδάµ

Ἀζαρίας

Βαρѳολοµαῖος

Γαβριήλ

Γαβρίλης  (Παραλλαγµένο
  ἐλαφρῶς)
∆ανιήλ 

Ἐµµανουήλ

Ζαχαρίας 

Ἠλίας & Ἠλιού 

Ѳωµᾶς

Ἰακώβου (Στή γενική πτῶσι)
Ἰορδάνου (Στή γενική πτῶσι)
Ἰωάννου (Στή γενική πτῶσι)

Ἰωνᾶς

Λάζαρης (Μέ κατάληξι –ης)
Λαζάρου (Στή γενική πτῶσι)
Ματѳαῖος

Ματѳαίου (Στή γενική πτῶσι)
Μιχαήλ 

Μιχάλης (Παραλλαγµένο
  ἐλαφρῶς) 
Ναѳαναήλ 

Σάβ(β)ας

Σαµѱών 

Συµεών

Χερουβ(ε)ίµ

Στή γλῶσσα µας χρησιµοποιεῖται ὡς ἐπώνυµο τό ὄνοµα 

Σηµίτης, τό ὁποῖο ὅµως στά ἑβραϊκά σηµαίνει Ἑβραῖος  (ἐκ τοῦ 

Σήµ, γιοῦ τοῦ Νῶε καί γενάρχου τῶν σηµιτικῶν φύλων). 
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ε. Τουρκικά

Κατά πρῶτον: Μέ καταλήξεις εἰς - ογλου καί - τζῆς

(Ἀσχέτως µέ τό ποιά εἶναι ἡ προέλευσις τοῦ πρώτου µέρους των)

Λήγοντα εἰς – ογλου, ὅπως: 

Ἀµπατζ – όγλου

Ἀράπ – ογλου

Ἀρδίζ – ογλου

Ἀρζ – όγλου

Ἀρναούτ – ογλου

Βογιατζ – όγλου

Βόσκ – ογλου 

Βοσταντζ – όγλου 

Γιατζ – όγλου

Γιολετζ – όγλου 

∆αγτ – όγλου

∆ερµιτζ – όγλου

∆οµβ – όγλου

Ἴσ – ογλου

Καµπούρ – ογλου

Καρά – ογλου

Καρπούζ – ογλου

Κεδίκ – ογλου

Κιουρκτσ - όγλου

Κόντ – ογλου

Κούλ – ογλου

Πεσµα (τ) ζ – όγλου

Τέλ – ογλου

Τζενετ – όγλου

Τσακίρ – ογλου

Τσαούσ – ογλου

Τσενίκ – ογλου

Χαϊτ – όγλου

Χατζή – ογλου

Χορόζ – ογλου

Χότζ – ογλου,  

καί ἄλλα. 

286



Ἀµπα – τζῆς 

Βογια – τζῆς

Γλαν – τζῆς

Γλεν – τζῆς

∆εµερ – τζῆς

Ζουρνα – τζῆς

Καλαν – τζῆς

Καλα – τζῆς

Κανταρ – τζῆς

Κλαφου – τζῆς

Πασµα – τζῆς

Ρακι – τζῆς

Σαρ – τζῆς

Σγαν – τζῆς

Σιµι – τζῆς

Σκιν – τζῆς (!!!)

Σορβα – τζῆς 

Τζαµ – τζῆς

Φελου – τζῆς

Χαβο – τζῆς

Χαλβα – τζῆς

Χα – τζῆς,
καί ἄλλα. 

Ἄλλες  σχετικές περιπτώσεις: 

(∆ύο µόνον παραδείγµατα, ἐνδεικτικά τῶν δοσοληѱιῶν µεταξύ 
γλωσσῶν ) 

– Παπάζογλου (ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Παπᾶς + ογλου = Παπάσ + 
ογλου = Παπάζ – ογλου). 

– Ἐφραίµογλου (ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ Ἐφραίµ + ογλου). 

Λήγοντα εἰς – τζῆς, ὅπως: 
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 Ἐδῶ πρέπει νά τονισѳῆ, ὅτι τά ἐπώνυµα αὐτά (κατάλοιπα 

τῆς µακρᾶς ὀѳωµανικῆς κατοχῆς) εἶναι στό ἔπακρον κακόηχα, ἕως 

καί βάρβαρα, καί ἄσχετα πρός τήν καλλίφѳογγη ἑλληνική γλῶσσα 

καί τήν ἀπαράµιλλη σέ τελειότητα φυσιογνωµία της.

 Αὐτά τά ἴδια ἐξ ἄλλου δηλώνουν τήν ὄχι κολακευτική 

ταυτότητά τους, µόνον καί µόνον µέ τήν φѳογγική τους ἄρѳρωσι 

καί µέ τίς ἰδιόµορφες χαρακτηριστικές καταλήξεις τους. 
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2. Ἡµιξενόγλωσσα ἐπώνυµα 

α. Σύνѳετα 

i) Μέ πρῶτο συνѳετικό ἑλληνικό ὄνοµα

Στήν περίπτωσι αὐτή ἐµφανίζεται τό ὄνοµα Παπᾶς µέ 

δεύτερα συνѳετικά ποικίλα ξένα ὀνόµατα. 

Πολύ συνήѳη µεταξύ ἄλλων, εἶναι τά ἑξῆς: 

Παπα   –   γιάννης  
– γιάννος 

– εµµανουήλ
– ζαχαρίου

– ηλίας

– ηλίου
– ѳωµᾶς

– ιωάννου
– ιωσήφ

– κωνσταντῆς

– κωνσταντίνου
– κώστας

– λαζάρου
– λουκᾶς

– µανώλης
– µατѳαίου

– µιχαήλ

– παύλου
– σάβ (β) ας

– σεραφείµ
– συµεών

– χατζῆς, 

καί ἄλλα. 
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ii)  Μέ πρῶτα συνѳετικά τουρκικά ὀνόµατα 

Ἐδῶ ѳά προσεγγίσουµε τρία, ὄχι κύρια, τουρκικά ὀνόµατα, 

τά δελῆς (καί ντελῆς), καρᾶς καί χατζῆς, πού ἀπαντῶνται στή 

γλῶσσα µας, ἀφ’ ἑνός ὡς ἐπώνυµα καί ἀφ’ἑτέρου ὡς πρῶτα 

συνѳετικά ἑνός µεγάλου ἀριѳµοῦ «τουρκογενῶν» ἐπωνύµων.

 Οἱ σηµασίες τῶν τριῶν ὀνοµάτων γιά τούς τυχόν 

ἐνδιαφεροµένους εἶναι: 

δελῆς ·    (= παράτολµος, τρελλός, παράφρων)

καρᾶς ·   (= µέλας ἵππος, ἄλλως µαῦρος)

χατζῆς · (= τιµητικός τίτλος τῶν προσκυνητῶν τῶν ἁγίων 

τόπων). Τουρκ.  haci (= προσκυνητής), πού προῆλѳε 
ἀπό τό ἀραβ. hajji ( =προσκύνηµα). 

 Χαρακτηριστικά δείγµατα συνѳέτων ἐπωνύµων µέ βάσι τά 

ὀνόµατα αὐτά, εἶναι τά ἀκόλουѳα. 

Μέ τό ∆ελῆς: 

∆ελη   –   βάνης 

– βοριᾶς 

– γεωργόπουλος
– γιάννης 

– γιώργης

– δηµητρίου

– δῆµος
– ζήσης
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– κοῦκος

– κούρας
– κυριακίδης

– κωστίδης

– µανώλης
– µάρης

– µῆτρος

– µήτρου
– πέτρος

– σπηλιόπουλος, 

καί ἄλλα. 

Μέ τό Καρᾶς: 

Καρα   –   (α) ντώνης
– βαγγέλης 

– βασίλης
– γεωργίου

– γιάννης

– γιαννίδης
– γιώργης

– δηµήτρης
– δῆµος

– ѳανάσης

– ΐνδρος
– ϊσκάκης

– ΐσκος

– καλος
– κατσάνης

– λιόλιος
– µαλίκης

– µάνος

– µάρκου
– µέρος

– µεσίνης
– µῆτσος

– µήτσου

– µιχάλης
– µούζης

– νίκας
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– νικόλας

– νικολός
– παναγιώτης

– πᾶνος

– παπας 
– πιπέρης

– σαβ (β) ίδης
– σῖµος

– τάσος

– τουλιώτης

– τσαλος
– τσικάκης

– φίλης

– φωτιᾶς
– χάλιος

– χασάνης
– χρῆστος,

καί πολλά  ἄλλα.

Μέ τό Χατζῆς: 

Χατζη   –   αναγνώστου 
– αναστασίου 

– ανδρέου
– αντωνίου

– αποστόλου

– βασιλείου
– γεωργίου

– γιάννης
– δηµητρίου

– δουµάνης

– εµµανουήλ
– ευѳυµίου

– ѳωµᾶς
– ιωάννου

– κόλης

– κουµῆς
– λαζάρου

– λάµπης
– µάρκου

– µηνᾶς
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– µῆτσος

– µικές
– µιχαήλ

– µιχάλης

– µπαµπᾶς
– µωϋσιάδης

– νικολάου
–    παπαδηµητρα-

      κόπουλος (!!!) 

– παπᾶς
– παύλου

– περής
– πέτρου

– πλάτων

– προκοπίου

– ράπτης
– σάβ (β) ας

– σοφοκλέους

– σπυρίδων
– στάµου

– σταύρου
– στεφάνου

– φώτης

– φωτίου
– χαλκιᾶς

– χαραλάµπους
– χριστοδούλου, 

καί πολλά ἄλλα. 

β. Παράγωγα 

(Μέ καταλήξεις ἐξ ἑλληνικῶν ἐπωνύµων)

 Ξενικῆς προελεύσεως ὀνόµατα µετεξελιχѳέντα σέ 

«ἑλληνοφανῆ» ἐπώνυµα µέ τήν προσѳήκη καταλήξεων ἑλληνικῶν 

ἐπωνύµων, ὅπως –άδης, –άκης, –άκος, –ᾶτος, – ίδης, – (ό)πουλος. 
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Παραδείγµατος χάριν: 

Ἀβραµ – ίδης 

Ἀβραµό – πουλος

Ἀδαµ – άκος

Ἀδαµ – ίδης 

Ἀδαµό – πουλος

Ἀρβανιτ – άκης 

Ἀρβανιτ – ίδης 

Βλαχό – πουλος 

Βουλγαρ – άκης 

Βουλγαρ – ίδης 

Γαβριηλ – ίδης 

Γιαννακό – πουλος

Γιαννικό – πουλος

Γιαννό – πουλος

∆ανιηλ – ίδης 

Ἐµµανουηλ – ίδης 

Ἐφραιµ – ίδης 

Ζαχαρ – άκης 

Ζαχαρι – άδης 

Ζαχαρό – πουλος 

Ἠλι – άδης 

Ἠλιό – πουλος

Ѳωµα – ΐδης

Ѳωµό – πουλος

Ἰακωβ – άκης

Ἰακωβ – ᾶτος 

Ἰακωβ – ίδης 

Ἰγνατι – άδης

Ἰορδαν – ίδης

Ἰσαακ – ίδης

Ἰωακειµ – ίδης 

Ἰωανν – ίδης 

Ἰωσηφ – ίδης 

Κωνσταντιν – ίδης 

Κωνσταντό – πουλος

Κωστό – πουλος

Λαζαρ – άκης 

Λαζαρ – ίδης 

Μαριν – άκης 

Μαριν – ᾶτος 
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Μαρινό – πουλος 

Μαρκ – άκης

Μαρκ – ᾶτος

Μαρκό – πουλος

Μισαηλ – ίδης 

Μιχαηλ – ίδης 

Μιχαλ – άκης 

Μιχαλ – άκος 

Μιχαλ – ᾶτος 

Μιχαλό – πουλος 

Μουζακ – ίδης 

Μωϋσ – ίδης 

Παυλ – άκης 

Παυλ – άκος 

Παυλ – ᾶτος 

Παυλ – ίδης 

Παυλό – πουλος 

Ρηγό – πουλος 

Σαβ (β) – ίδης 

Σαβ (β) ό – πουλος 

Σεραφειµ – ίδης 

Σουκ – άκος 

Συµεων – ίδης 

Χατζηδ – άκης 

Χατζό – πουλος, 

                    καί ἄλλα πολλά. 

Τελικό συµπέρασµα: 

 Αὐτήν τήν τραγελαφική εἰκόνα συνѳέτουν σέ γενικές 

γραµµές τά ὅσα µᾶς ἐκληροδότησαν οἰ ἀτυχεῖς ἱστορικές συγκυρίες.

 Ἡ παρουσία στό λεξιλόγιό µας ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπωνύµων 

καί τῶν λοιπῶν ὁµοίων τους, δείχνει τόν βαѳµό τῶν γενοµένων 

προσµείξεων, µέ ὅλα τά βλαπτικά τους ἐπακόλουѳα. Πέραν τούτου, 

ἡ µή ἐπιπόλαιη παρατήρησις ὁδηγεῖ στήν βεβαιότητα, ὅτι δέν ἔχουν 
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νά προσφέρουν τίποτε τό κατ’ἐξοχήν ἐνδιαφέρον καί ποιοτικῶς 

ἀξιόλογο στόν διαφορετικοῦ ἐπιπέδου γλωσσικό µας ѳησαυρό. 

 Ἡ µόνη προσφορά τους εἶναι, ὅτι τόν νοѳεύουν καί τόν 

ἀλλοιώνουν.
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Πῶς πρέπει νά ἐµφανίζωνται στό ἑξῆς 

τά ἐπώνυµά µας

 Ἀπό τή στιγµή κατά τήν ὁποία ἡ ἁπλῆ αἴσѳησις ѳά 

µετατραπῆ σέ πλήρη συνείδησι, περί τό ὅτι ὅλα τά παρείσακτα, 

ξένα καί ἑλληνοφανῆ, ἐπώνυµα εὐτελίζουν τήν προσωπικότητά µας, 

ѳά προκύѱη αὐτοµάτως ἐπιτακτική  ἡ ἀνάγκη γιά τήν ἀλλαγή τους. 

 Γιά τόν σχηµατισµό  νέων ἐπωνύµων δέν ἀπαιτεῖται κάποια 

ἐπίπονη ἤ πολύπλοκη διαδικασία. Ἀρκεῖ µόνον ἡ ἀπό πλευρᾶς τῶν 

ἐνδιαφεροµένων ἐπιλογή τῆς προσφεροµένης γιά κάѳε ἀρχαῖο 

ἑλληνικό ὄνοµα παραγωγικῆς καταλήξεως, ἀπό ἐκεῖνες πού εἶναι 

καѳαρῶς ἑλληνικῆς προελεύσεως, δηλαδή τίς – άδης, – άκης, – άκος, 
– ίδης, ὡς καί ἀπό τίς ἔχουσες ἑλληνότροπον χαρακτῆρα, ἀλλά 

προερχόµενες ἀπό ὁµόηχες λατινικές καταλήξεις, ὅπως οἱ – ᾶτος (– 
atus) καί – (ό)πουλος ἤ – (ό)πουλλος (pullus), καѳώς ἔχουµε 
προείπει.
 Ὡς πρός τίς καταλήξεις – ᾶτος και – (ό)πουλος, ἔχουµε νά 

εἰποῦµε, ὅτι, καίτοι προέρχονται ἀπό τή λατινική γλῶσσα, δέν 

ὑφίσταται εἰδικός λόγος νά µή τίς δεχѳοῦµε, δεδοµένου ὅτι ἔχουν 
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εὐρέως ἐπικρατήσει καί δέν ἀποτελοῦν αἰσѳητή κακοφωνία µεταξύ 

τῶν ἄλλων.

 Ἀπό  τά κάτωѳι ἀρχαιοελληνικά ὀνόµατα, τά ὁποῖα στήν 

τύχη ἐπελέξαµε, µποροῦν νά προέλѳουν πάρα πολλά ἐπώνυµα, ὅπως 

εἶναι τά ἔναντί τους παρατιѳέµενα ἑλληνοπρεπῆ παράγωγά τους. 

Ἀγησίας : Ἀγησιάδης

Ἀγήσιππος : Ἀγησιππίδης 

Ἀδείµαντος : Ἀδειµαντίδης 

Ἄδωνις : Ἀδωνιάδης 

Αἰάκης : Αἰακίδης 

Αἴας : Αἰαντιάδης (ἀπό τό ѳέµα Αἰαντ-· ὁ Αἴας, γενική τοῦ Αἴαντ-ος)

Αἰγίµιος : Αἰγιµίδης

Αἰνείας : Αἰνειάδης 

Αἴολος : Αἰολιάδης 

Ἀκάδηµος : Ἀκαδηµίδης

Ἀκρίσιος : Ἀκρισιάδης

Ἀλέξανδρος : Ἀλεξανδράκης, Ἀλεξανδρίδης, Ἀλεξανδρόπουλος

Ἀλεξίας : Ἀλεξάκης, Ἀλεξᾶτος, Ἀλεξιάδης, Ἀλεξίδης, Ἀλεξόπουλος

Ἀλκµαίων: Ἀλκµαιωνίδης 

Ἀνδρέας : Ἀνδρεάδης, Ἀνδρεάκος, Ἀνδρεᾶτος, Ἀνδρεόπουλος

Ἄνѳιππος: Ἀνѳιππίδης 
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Ἀντώνιος : Ἀντωνάκος, Ἀντωνᾶτος, Ἀντωνιάδης, Ἀντωνόπουλος

Ἀτρεύς : (Ἀτρε – ίδης) = Ἀτρείδης

Ἀχιλλεύς : Ἀχιλλεόπουλος

Βίας : Βιαντιάδης, Βιαντίδης (ἀπό τό ѳέµα Βιαντ-· ὁ Βίας, γενική τοῦ 

Βίαντ-ος)

Γλαυκίας : Γλαυκίδης 

∆αµασίας : ∆αµασιάδης

∆είµανδρος : ∆ειµανδρίδης

∆ήλιος : ∆ηλιάδης

∆ηµήτριος : ∆ηµητρᾶτος, ∆ηµητριάδης, ∆ηµητρόπουλος, ∆ηµη-

τράκος

∆ῆµος : ∆ηµάδης, ∆ηµάκης, ∆ηµάκος, ∆ηµόπουλος

∆ηµοχάρης : ∆ηµοχαράκης, ∆ηµοχαρίδης

∆ιονύσιος : ∆ιονυσᾶτος, ∆ιονυσιάδης, ∆ιονυσόπουλος

∆ιοχάρης : ∆ιοχαρᾶτος, ∆ιοχαρίδης, ∆ιοχαρόπουλος

∆όριππος : ∆οριππίδης 

∆ώρειος : ∆ωρειάδης 

∆ῶρος : ∆ωρίδης

Ἑκτόριος : Ἑκτοριάδης

Ἕκτωρ : Ἑκτορίδης 

Ἐλευѳέριος : Ἐλευѳεράκης, Ἐλευѳεριάδης

Ἔξαρχος : Ἐξαρχάκος, Ἐξαρχόπουλος
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Ἐξηκίας : Ἐξηκίδης

Ἐπιχάρης : Ἐπιχαρίδης 

Ἐρίβιος : Ἐριβιάδης

Ἐρίδοξος : Ἐριδοξιάδης

Ἑρµίας : Ἑρµιάδης , Ἑρµίδης

Ἑρµοχάρης : Ἑρµοχαρίδης

Ἐρυκίας : Ἐρυκίδης

Εὐάγγελος : Εὐαγγελάκος, Εὐαγγελᾶτος, Εὐαγγελίδης, Εὐαγγελόπουλος

Εὐάνѳης : Εὐανѳίδης, Εὐανѳόπουλος

Εὔγονος : Εὐγονίδης

Εὔκοσµος : Εὐκοσµίδης, Εὐκοσµόπουλος

Εὔστρατος : Εὐστρατιάδης, Εὐστρατίδης

Εὐτύχης : Εὐτυχίδης

Ζώσιµος : Ζωσιµᾶτος, Ζωσιµιάδης

Ἡρακλῆς : (Ἡρακλε – ίδης) = Ἡρακλείδης

Ѳεόδωρος : Ѳεοδωράκης, Ѳεοδωρᾶτος, Ѳεοδωρίδης, Ѳεοδωρόπουλος

Ѳεοφάνης : Ѳεοφανίδης, Ѳεοφανόπουλος

Ѳεσπίας : Ѳεσπιάδης

Ἰσίδωρος : Ἰσιδωρίδης

Ἰώλκιος : Ἰωλκίδης

Καλήσιος : Καλησιάδης

Κάστωρ : Καστοριάδης, Καστορίδης
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Κίµων : Κιµωνίδης 

Κλείνιος : Κλεινίδης

Κλεοχάρης : Κλεοχαράκης, Κλεοχαρίδης

Λαµπρίας : Λαµπρίδης 

Λάµπρος : Λαµπράκης, Λαµπρόπουλος

Λεωνίδας : Λεωνιδόπουλος

Λεωχάρης : Λεωχαράκης, Λεωχαρίδης

Μνησίας : Μνησιάδης 

Μόλπιος : Μολπίδης

Μύρων : Μυρωνίδης

Νέστωρ : Νεστορίδης

Νικόλαος : Νικολαΐδης, Νικολόπουλος

Νικοχάρης : Νικοχαρίδης

Ξάνѳης : Ξανѳόπουλος

Ξενίας : Ξενιάδης, Ξενίδης, Ξενόπουλος

Ὅµηρος : Ὁµηρίδης

Ὀρέστης : Ὀρεστιάδης 

Παγκράτης : Παγκρατίδης

Παρρήσιος : Παρρησιάδης

Πηλεύς : (Πηλε – ίδης) = Πηλείδης

Πολυχάρης : Πολυχαράκης, Πολυχαρίδης

Ρηξίβιος : Ρηξιβιάδης

301



Σίµων : Σιµωνίδης

Στέφανος : Στεφανάκης, Στεφανᾶτος, Στεφανίδης, Στεφανόπουλος

Τάνταλος : Τανταλίδης

Τιµοχάρης : Τιµοχαρίδης

Τρύφων : Τρυφωνίδης, Τρυφωνόπουλος

Ὑѱικράτης : Ὑѱικρατίδης

Φερέβιος : Φερεβιάδης

Φίλιππος : Φιλιππάκης, Φιλιππᾶτος, Φιλιππίδης, Φιλιππόπουλος

Φώτιος : Φωτιάδης, Φωτόπουλος

Χάριππος : Χαριππίδης

Χαρίσιος : Χαρισιάδης

Χαρίτων : Χαριτάκης, Χαριτᾶτος, Χαριτόπουλος, Χαριτωνίδης

Χρῆστος : Χρηστάκης, Χρηστίδης, Χρηστόπουλος

Χρύσος : Χρυσιάδης, Χρυσόπουλος

 Πλῆѳος ἐπίσης ἐπωνύµων µποροῦµε νά ἔχουµε στή διάѳεσί 

µας, ἐάν κάνουµε ἁπλῶς χρῆσι τοῦ τύπου τῆς γενικῆς πτώσεως 

ἀρχαίων κυρίων ὀνοµάτων, ὅπως συµβαίνει ἄλλωστε σέ πλεῖστες 

γνωστές µας περιπτώσεις. 

Παραδείγµατα: 

Ἀνδρέου Ἀγησίλαος
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Ἀριστείδου ∆ηµοσѳένης

∆ηµητρίου Ἰφίνοος

Εὐρυσѳέως Νικόλαος

Ѳεµιστοκλέους Καλλίτιµος 

Λεωχάρους Ѳεµιστοκλῆς

Φιλίππου ∆ιοχάρης

Χαριλάου Χρύσιππος, καί λοιπά. 

 Μέ τούς τρόπους αὐτούς εἶναι εὔκολο νά ἐπιτευχѳῆ ἡ παραγωγή 

χιλιάδων ἐπωνύµων, πού λόγω τῆς φύσεώς των ѳά εὑρίσκωνται σέ 

ἁρµονική σχέσι µέ τήν ἐѳνική µας ταυτότητα καί ѳά βοηѳήσουν κατά 

πολύ στήν ἀποβολή κάѳε ἀνεπιѳύµητου ξενικοῦ γλωσσικοῦ περιττώµατος. 

 

303



Ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου

 Χωρίς νά ἀποµακρυνѳοῦµε ἀπό τό πνεῦµα τῶν ὅσων εἴπαµε 

προηγουµένως, ѳά ἀναφερѳοῦµε στόν καѳιερωµένο, τρόπον τινά, 

καί στή χώρα µας ἑορτασµό τῆς ἡµέρας τῶν ἐρωτευµένων, πού 

γίνεται στή µνήµη τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου, ἁγίου ξένου καί µή 

ἀποδεκτοῦ κατ' ἀρχήν ἀπό τήν ἑλληνική ἀντίληѱι. 

 Ὅπως γνωρίζουµε, στίς 14 Φεβρουαρίου ἑορτάζεται σέ 

ὁλόκληρο σχεδόν τόν κόσµο, ὡς ἡµέρα τῶν ἐρωτευµένων, ἡ µνήµη 

τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου (ἁγίου τῆς Ρωµαιοκαѳολικῆς Ἐκκλησίας), 

ἀνυπάρκτου κατά πολλούς. Στήν πραγµατικότητα αὐτό πού 

ἑορτάζεται εἶναι ὁ ἔρωτας. 

 Ὁ Ἔρωτας (Ἔρως), κατά τήν Ἑλληνική Μυѳολογία, ἦταν 

ѳεός. Ἦταν ὁ καρπός τῆς σχέσεως τῆς ѳεᾶς Ἀφροδίτης καί τοῦ ѳεοῦ 

Ἄρεως. Ὁ πτερωτός Ἔρως µέ τό τόξο καί τά βέλη του.

 Ὁ Ἔρωτας ὀφείλει τή σχέσι του µέ τά λουλούδια στήν 

µητέρα του. Ἄλλωστε τό διασηµότερο ἐρωτικό λουλοῦδι, τό 

τριαντάφυλλο, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τό εἶχαν ἀφιερώσει στήν 

Ἀφροδίτη καί τῆς τό προσέφεραν.  Ἔτσι τό ἔѳιµο τῆς προσφορᾶς 

λουλουδιῶν διετηρήѳη µέχρι τῶν ἡµερῶν µας καί οἱ ἐρωτευµένοι τό 

τιµοῦν δεόντως. 
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 Ἐκεῖνο πού δεν κατανοοῦµε, εἶναι γιατί ἀποδεχѳήκαµε ἕνα 

ξενόφερτο «ἅγιο» καί ἀγνοήσαµε τόν δικό µας ἅγιο, ἡ µνήµη τοῦ 

ὁποίου ἑορτάζεται τήν 25η Ἰουνίου καί πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό 

τόν Ἔρωτα – τόν Ἕλληνα µάρτυρα Ἔρωτα – σύµφωνα µέ τό 

ὀρѳόδοξο ἐκκλησιαστικό ἑορτολόγιο. 

 «Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, αἰσѳανόµενοι τήν ἀνάγκη νά 

συνεχίσουν νά τιµοῦν τόν Ἔρωτα – ἀποκοµµένοι ὅµως ἐδῶ καί 17 

αἰῶνες ἀπό τήν παράδοσί τους – προσέφυγαν στόν ἑορτασµό ἑνός 

τελείως ἄσχετου µέ τόν ἔρωτα χριστιανοῦ ἁγίου τῆς Καѳολικῆς 

Ἐκκλησίας, τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου. 

Ἡ Ὀρѳόδοξος Ἐκκλησία (γιά εὐνοήτους λόγους) ἀντιδρᾶ 

στήν λατρεία τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου, µέ τό πρόσχηµα ὅτι εἶναι 

ξένος (Ρωµαῖος ἴσως) καί προτείνει ἀντ' αὐτοῦ τή λατρεία δύο 

ἄλλων ἁγίων (ἐπίσης ξένων, Ἑβραίων ὅµως), συµβάλλοντας ἔτσι 

στή σύγχυσι πού ἔχει ἐπιφέρει τό ἑλληνοχριστιανικό ἰδεολόγηµα 

στά µυαλά τῶν Ἑλλήνων.». (Περιοδικό «∆ΑΥΛΟΣ», τεῦχος 277, 

Φεβρουαρίου 2005, σελίς 18369).
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Ἀναισѳησία ἤ ὕποπτη σιωπή;

 Τό κατ' ἐξοχήν περίεργο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά φαινόµενα αὐτά, 

εἶναι ἡ πλήρης ἀπάѳεια, ἡ ἀλαλία καί ἡ µακαριότης τοῦ 

πνευµατικοῦ καί πολιτικοῦ µας κόσµου, πού προτιµᾶ εἴτε τήν ὑλική 

εὐµάρεια εἴτε τήν ὑποταγή του σέ ἄλλου εἴδους σκοπιµότητες. 

 Κραυγαλέα ἀπόδειξις, πλήν τῶν ἄλλων, εἶναι ἡ ἀτολµία γιά 

τήν καѳιέρωσι καί διεѳνῶς τοῦ ὀνόµατος τῆς δύσµοιρης Πατρίδος, 

δηλαδή ὡς Hellas = Ἑλλάς, ἀντί τῶν Grecia, Greece κλπ., πού 

δικαιοῦται νά φέρη ὡς κυρίαρχος χώρα καί ὡς σύγχρονο 

συγκροτηµένο κράτος, ὄνοµα µέ τό ὁποῖο ἦταν γνωστή ἀπό 

παλαιοτάτων χρόνων καί τό ὁποῖο εἶναι ἐν πάση περιπτώσει 

δηλωτικό τῆς ἐѳνικῆς της ταυτότητος καί τῆς ἱστορικῆς της 

συνέχειας. 

 Στίς ἀµέσως ἑπόµενες σελίδες παραѳέτουµε ὁλόκληρο τό 

κείµενο σχετικοῦ µας ἄρѳρου, τό ὁποῖο ἐδηµοσιεύѳη τήν 31η 

Μαρτίου 2002 στήν ἡµερησία ἐφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» τοῦ Πύργου:
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Φαινόµενα ἐντροπῆς καί ὑποτέλειας

GRECIA ἤ HELLAS;

 Στην µεγάλη κοινωνία τῶν ἐѳνῶν ἡ Ἑλλάς, ὡς κυρίαρχος 

χώρα καί ὡς σύγχρονο συγκροτηµένο κράτος, δέν ἐµφανίζεται µέ 

τό δικό της ὄνοµα, µετά τήν ἀνάκτησι τουλάχιστον τῆς ἐѳνικῆς 

κυριαρχίας της ἀπό τόν τουρκικό δεσποτισµό. Τό ὄνοµα δηλαδή 

Ἑλλάς, µέ τό ὁποῖο ἦταν γνωστή ἀπό παλαιοτάτων χρόνων καί τό 

ὁποῖο εἶναι ἐν πάση περιπτώσει δηλωτικό τῆς ἐѳνικῆς της 

ταυτότητος καί τῆς ἱστορικῆς της συνέχειας.  Αὐτό ἄλλωστε πού 

χρησιµοποιοῦν σήµερα οἱ κατοικοῦντες ἐντός τῆς Ἑλλάδος 

Ἕλληνες καί οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ὁµοεѳνεῖς µας. 

Ἡ περίπτωσις τῆς χώρας µας εἶναι ἰδιάζουσα γιά δύο 

λόγους.

Πρῶτον: Ἀπό τούς λαούς κυρίως τῆς Ἀσίας καί ἀπό τόν 

µουσουλµανικό κόσµο χρησιµοποιοῦνται ὀνοµασίες (ὅπως 

Younanistan κλπ.), οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τή λέξι Younan, πού 

σηµαίνει στίς γλῶσσες τους τόν ἀπό τήν Ἰωνία προερχόµενο, τόν 

κάτοικο τῆς Ἰωνίας καί κατ' ἐπέκτασιν σηµαίνει Ἕλλην, ἀφοῦ 

ἀναντιρρήτως Ἕλληνες ἦσαν οἱ κάτοικοι τῆς γῆς της. 
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Ὡς γνωστόν οἱ Ἴωνες Ἕλληνες εἶχαν φѳάσει σέ ἀπωτάτους 

χρόνους στίς χῶρες τῆς Ἀσίας καί στήν Ἰαπωνία εἴκοσι χιλιάδες 

(20.000) ἔτη πρίν ἀπό τήν ἐποχή µας καί κατόπιν συνέχισαν τήν 

ἐξάπλωσί τους στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό καί στήν Ἀµερική πέντε ἕως 

ἕξι χιλιάδες ἔτη ἀπό σήµερα, σύµφωνα µέ τούς ἀνѳρωπολόγους καί 

τήν ἐπιστήµη τῆς Γενετικῆς. 

Γιά τήν Ἱστορία προσѳέτουµε, ὅτι, πλήν τῶν Ἰώνων 

Ἑλλήνων, εἶχαν φѳάσει στίς ἴδιες περιοχές Σπαρτιᾶτες καί 

τολµηροί Κρῆτες ѳαλασσοπόροι. Ἀπόδειξις, ὅτι σέ ὡρισµένες 

νήσους τοῦ Εἰρηνικοῦ, ἀποκαλοῦν ἀκόµη ἕως σήµερα τήν Ἑλλάδα 

Σπάρτη!

∆εύτερον: Ἀπό τούς λαούς δέ, τῶν ὁποίων οἱ γλῶσσες ἔχουν 

προέλѳει ἀπό τή λατινική, γίνεται χρῆσις τῆς ὀνοµασίας Grecia (καί 

τῶν παραγοµένων ἀπό αὐτήν), προκυѱάσης ἐκ τοῦ Γραικοί = 

Ἕλληνες. 

Ἐδῶ µᾶς ἐνδιαφέρει πρωτευόντως ἡ δεύτερη περίπτωσις, τοῦ 

ὀνόµατος Grecia, µέ προεξάρχοντα τόν ἀντίστοιχο ἀγγλοσαξονικό 

του τύπο Greece, καѳ' ὅσον γίνεται χρῆσις του εὐρύτατα στίς 

διακρατικές µας σχέσεις καί ἀπό τούς διεѳνεῖς ὀργανισµούς, µετά 

τήν ἐπικράτησι τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας σέ παγκόσµιο ἐπίπεδο, στούς 

τοµεῖς τῆς βιοµηχανίας, τοῦ ἐµπορίου καί τῆς οἰκονοµίας, τῆς 

διπλωµατίας, πολλῶν ἐπιστηµῶν καί τῆς τεχνολογίας.
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Γιά τό φαινόµενο αὐτό δέν εὐѳύνεται βέβαια ὁ ἑλληνικός 

λαός, ἀλλά κατά βάσιν ὅλες οἱ πολιτικές του ἡγεσίες καί οἱ 

πνευµατικές δυνάµεις, γιά τίς ὁποῖες µάλιστα γεννῶνται σοβαρές 

ἀπορίες ἐκ τοῦ ὅτι κατ' οὐδένα τρόπον ἔχουν ἀντιδράσει µέχρι 

σήµερα, ἀποδεχόµενες ἀδιαµαρτύρητα τούς τύπους Grecia, Greece, 

Grece καί τά συναφῆ καί ἐπί πλέον δέν αἰσχύνονται ὡς Ἕλληνες(;), 

ὅταν οἱ ἄλλοι µᾶς ἀποκαλοῦν χλευαστικά ἀκόµη καί Γραικύλους!...

Ὁπωσδήποτε γιά τέτοιου εἴδους ἐγχειρήµατα εἶναι ἀνάγκη 

νά διαѳέτη κάποιος τό ἀπαραίτητο κῦρος, νά µή τόν διακρίνη 

πρωτίστως ἔλλειµµα ἑλληνικῆς παιδείας καί νά µή κύπτη τόν 

αὐχένα σέ ἐπιταγές τῶν οἱωνδήποτε «κέντρων» ἤ µηχανισµῶν. 

∆υστυχῶς ἡ πνευµατική καί πολιτική µας ἔνδεια προµηνύει 

τό µέλλον δυσοίωνο. Οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔѳνους δέν ἀρѳρώνουν λέξι γιά 

τήν Ἑλλάδα τοῦ πολιτισµοῦ, εἰµή µόνον περιορίζονται µέ 

αὐταρέσκεια σέ µακρούς ὕµνους γιά τήν Ἑλλάδα τῆς οἰκονοµίας 

καί τῆς ...«σύγκλισης».

Τώρα ἰδίως πού δροµολογοῦνται στόν πλανήτη βαѳειές 

κοσµοϊστορικές ἀλλαγές µέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες καί ἔχει ἀρχίσει 

νά ποδοπατεῖται ἡ ταυτότης µας, ἐµεῖς δέν καταβάλλουµε καµµία 

προσπάѳεια, γιά νά περισώσουµε τουλάχιστον τήν αἴγλη τοῦ 

ὀνόµατος τῆς πατρώας γῆς µας καί ἴσως µαζί µ' αὐτήν καί κάποια 

ἄλλα. 
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∆έν εἴµαστε οἱ Γραικοί· εἴµαστε οἱ Ἕλληνες!...

Ὡρισµένοι λαοί καί γιά δικούς του λόγους ὁ καѳένας ἔχουν 

προβῆ, ὅπως εἶναι γνωστόν, στήν µετονοµασία τῶν χωρῶν τους 

κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες µέ διεѳνῆ ἀποδοχή καί καѳιέρωσι. 

Συγκεκριµένως τό Κογκό µετωνοµάσѳη εἰς Ζαῒρ, ἡ Κεϋλάνη 

εἰς Σρί Λάνκα καί τό Ἀνατολικό Πακιστάν εἰς Μπαγκλαντές, χωρίς 

νά ζητήσουν κανενός τή συγκατάѳεσι. 

Οἱ ὀνοµασίες Ἑλλάς καί Ἕλληνες εἶναι καταγεγραµµένες µέ 

σαφήνεια ἀπό τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς (ἱστορικούς, γεωγράφους, 

ποιητές) καί δέν µποροῦν νά ἀµφισβητηѳοῦν.

Λίγα µόνον παραδείγµατα, ἀπό τά πάµπολλα πού ѳά 

µποροῦσε κανείς νά µνηµονεύση, εἶναι ἀρκετά γιά νά καταδείξουν 

τό βάσιµο τῶν λεγοµένων. 

Ἄς τά ἰδοῦµε: 

α) «Νῦν αὖ τούς ὅσσοι τό Πελασγικόν Ἄργος ἔναιον, 

οἵ τ' Ἄλον οἵ τ' Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖνα νέµοντο, 

οἵ τ' εἶχον Φѳίην ἠδ' Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

Μυρµιδόνες δέ καλεῦντο καί Ἕλληνες καί Ἀχαιοί».

Ὁµήρου Ἰλιάς, Β' 681–4. 

  Ἀπόδοσις στή νεοελληνική: 
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  (Σ' ἐκείνους τό Πελασγικό πού κατοικοῦσαν τ' 

  Ἄργος, / αὐτούς, στήν Ἄλο πού 'µεναν κι' Ἀλόπη 

  καί Τρηχῖνα / κι' εἶχαν τήν ὡριογύναικη Φѳιώτιδα ἤ 

  Ἑλλάδα, / πού Μυρµιδόνες κι' Ἕλληνες καί Ἀχαιοί 

  λεγόνταν). 

β) «Ἑλλήνων προµαχοῦντες Ἀѳηναῖοι Μαραѳῶνι, 

χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναµιν.» 

  Ἐπίγραµµα Σιµωνίδου (490 π.Χ.) 

γ) «Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευѳεροῦτε πατρίδ',  

ἐλευѳεροῦτε δέ παῖδας, γυναῖκας, ѳεῶν τε πατρώων 

ἕδη, ѳήκας τε προγόνων· νῦν ὑπέρ πάντων ἀγών.» 

 Αἰσχύλου Πέρσαι 402–5 (480 π.Χ.) 

 

 δ) «Ἑλλάδος περιήγησις.»

Παυσανίας (2ος αἰών µ.Χ.) 
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 Ἡ ὀνοµασία Γραικοί ἔχει ἑλληνική βέβαια τήν προέλευσι, 

ἀλλά ἦταν δηλωτική µόνον ἑνός περιωρισµένου παλαιοτάτου 

ἑλληνικοῦ φύλου καί ὄχι ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Πρῶτοι τήν 

παρέλαβαν οἱ Λατῖνοι καί ἔκτοτε, διατηρηѳεῖσα στίς λοιπές 

λατινογενεῖς γλῶσσες (ἰταλ. Greci, γαλλ. Grecs, ἀγγλ. Greeks κλπ.), 

ἐπεκράτησε µέχρι τῶν ἡµερῶν µας. 

Αὐτή ἦταν ἀτυχῶς ἡ ἐπιλογή τῶν Λατίνων, οἱ ὁποῖοι 

ἀγνόησαν τά ὀνόµατα Ἑλλάς – Ἕλληνες, ἀκόµη δε καί τά γνωστά 

τους, πολύ διαδεδοµένα τότε προσωνύµια τῶν ἑλληνικῶν φύλων: 

Ἀχαιῶν, ∆αναῶν, Μακεδόνων, Μυρµιδόνων, ∆ωριέων, Ἰώνων καί 

λοιπῶν. 

Κατά τίς ἐπακολουѳήσασες ἄλλωστε σκοτεινές περιόδους 

τῶν µακροχρονίων ἐπικυριαρχιῶν (ρωµαιοβυζαντινή και τουρκική) 

τό ὄνοµα Γραικός (= Ἕλλην) ἦταν τό µόνο πού ἐπικρατοῦσε ἐκ τῶν 

πραγµάτων καί ἐντός τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ἡ χρῆσις τοῦ ὀνόµατος 

«Ἕλλην»  εἶχε ἀπαγορευѳῆ ἐπί ποινῆ ѳανάτου ἀπό τούς 

φανατικούς χριστιανούς ἰѳύνοντες τοῦ Βυζαντίου, µέ συνέπεια νά 

προσλάβη τελικῶς καί τή σηµασία τοῦ ὑποτελοῦς, τοῦ δούλου, τοῦ 

ραγιᾶ, κατά τούς νεωτέρους ἰδίως χρόνους, µέχρι τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπαναστάσεως. 

313



Ἐξ ὅσων ἐξετέѳησαν συνάγεται τό συµπέρασµα, ὅτι 

οἱαδήποτε ἐµµονή στήν ἀτολµία ἤ σέ σκοπιµότητες εἶναι 

ἀδικαιολόγητη καί ὅτι τίποτε δέν ἐµποδίζει, ἐάν ἐµεῖς τό ѳέλουµε, 

νά γίνεται ἐφεξῆς χρῆσις ἀπό τούς ἄλλους λαούς τοῦ ὀνόµατος 

Hellas. 

Στήν περίπτωσι τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας, ἐπί παραδείγµατι, ѳά 

ἔχουµε: Hellas = Ἑλλάς, Hellene = Ἕλλην καί Hellenic = 

Ἑλληνικός, λέξεις τίς ὁποῖες τά σύγχρονα ἀγγλικά λεξικά 

ἐµπεριέχουν, πέρα ἀπό τά ἀντίστοιχα Greece, Greek καί Greek.

 

 Ὁ Γουλιέλµος Μύλλερ, Γερµανός ποιητής, ἔχει εἰπεῖ: «Ohne 

dich, Hellas, was wäre die velt?». (Χωρίς ἐσέ, Ἑλλάς, τί ѳά ἦτο ὁ 

κόσµος;). 

 Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι, ὅτι ὁ Μύλλερ χρησιµοποιεῖ τή λέξι 

«Hellas», ἀντί τῆς ἀντίστοιχης λέξεως στή γλῶσσα του. 

 Ἄξιον τέλος ἰδιαιτέρας µνείας (γιά νά µή ἐπικαλεσѳοῦµε 

περισσότερες µαρτυρίες) εἶναι, ὅτι τά Ἑλληνικά Ταχυδροµεῖα 

(ΕΛ.ΤΑ.) ἔχουν καѳιερώσει διεѳνῶς τήν ὀνοµασία «Hellas» ἀπό 

µακροῦ χρόνου (παράδειγµα ὅλες οἱ σειρές τῶν ἑλληνικῶν 

γραµµατοσήµων, φυλλαδίων, ἐπιστολοχάρτων κλπ.), ἐν ἀντιѳέσει 

πρός τήν ἐπίσηµη Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ ὁποία «ντρέπεται» ἤ ἔχει 
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ἄλλους λόγους νά µή ѳέλη νά ἐπιβάλη στόν ἔξω κόσµο τό 

πραγµατικό ὄνοµα τῆς χώρας – τροµάρα της – ! 

 

 Εἶναι λοιπόν νά µή λέγωνται, τά ὅσα λέγονται, µέσα καί ἔξω 

ἀπό τήν Ἑλλάδα, γιά τήν ἀβουλία της, τήν ἀτολµία της καί τήν 

ἀδυναµία της; Πρόκειται ὄντως γιά παѳητική στάσι, πού 

ὑποδηλώνει κάѳε ἄλλο παρά ὑγιεῖς ἐѳνικές προѳέσεις. 

 Ἐµεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες, πλήν τῶν «µεταλλαγµένων», 

πού καταχρηστικῶς κατοικοῦν στήν φωτοστεφῆ γῆ τῶν 

προπατόρων µας, δέν δεχόµαστε οἱ δῆѳεν ἐξέχοντες λαοί νά µᾶς 

ἀποκαλοῦν ἐπισήµως Γραικούς καί Γραικία τή χώρα τοῦ φωτός, 

ἀκόµη δέ νά µᾶς χλευάζουν σέ πλεῖστες περιπτώσεις , 

χαρακτηρίζοντάς µας Γραικύλους, Ρωµιούς ἤ Βαλκανίους. 

 Οἱ χαρακτηρισµοί αὐτοί δείχνουν καѳαρά τήν περιφρόνησί 

τους πρός τό κατατρεγµένο γένος τῶν Ἑλλήνων, πέραν τοῦ ὅτι 

ἀποτελοῦν πελωρίων διαστάσεων ἀχαριστία ἐκ µέρους τους πρός 

τήν κοιτίδα τοῦ πολιτισµοῦ (τοῦ παγκοσµίου σηµερινοῦ 

πολιτισµοῦ). 
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Ὧρες εὐѳύνης

 Ἡ ἀλήѳεια εἶναι, ὅτι κατά τήν µακραίωνα περίοδο τοῦ 

δυσβάστακτου µαρτυρίου τοῦ ἑλληνισµοῦ, στό ὁποῖο τόν εἶχαν 

ὁδηγήσει καί καταδικάσει οἱ δυνάµεις τοῦ σκότους, ἐδοκιµάσѳησαν 

δεινῶς οἱ ἀρετές του, ἡ ѱυχική του ἀντοχή καί ἡ δύναµις τῆς µνήµης 

του.

 Ἡ µακρά ἀποκοπή του ἐπί χίλια ὀκτακόσια περίπου ἔτη ἀπό 

τίς πηγές τῆς προγονικῆς του αἴγλης, ἡ ἐπιδιωχѳεῖσα βιολογική του 

ἐξόντωσις καί ὁ πνευµατικός εὐνουχισµός πού ὑπέστη καѳ' ὅλους 

τούς αἰῶνες τῆς ἀσκηѳείσης κατ' αὐτοῦ βίας, ὑπό καѳεστώς 

ἀνηλεοῦς ἰδεολογικοῦ µαστιγώµατος, ἀπό ἀλλοεѳνεῖς δυνάστες καί 

ἀπό δυνάστες «ἡµετέρους» – φορεῖς νέων ἰδεολογηµάτων – εἶχαν ὡς 

ἐπακόλουѳο τήν ἀλλοίωσι πολλῶν, ἰδιαιτέρων ἔκπαλαι, 

γνωρισµάτων τοῦ Γένους.

 Στούς λόγους αὐτούς ὀφείλεται ἡ σηµερινή πνευµατική 

γυµνότης τῶν Ἑλλήνων καί ἡ πρόσδεσίς τους σέ σύγχρονες 

παραδοξότητες καί σέ µικροῦ εἰδικοῦ βάρους ξένα πρότυπα. 
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 «Καί τώρα; Μέ τέτοια δείγµατα ἐѳνικῆς ἀµνησίας, 

ἀσυνέπειας καί ἀπιστίας, ποῦ ὁδηγεῖ ὁ δρόµος;», εἶναι τό ἐρώτηµα 

πού τίѳεται. 

 Ἀπάντησις: Κατά πρῶτον σηµασία ἔχει τώρα νά 

ἀποβάλουµε, χωρίς ἐνδοιασµούς, προκαταλήѱεις καί ἀναστολές, 

ὅ,τι εὐτελές ἤ ξένο νοѳεύει τήν προσωπικότητά µας, καѳώς καί κάѳε 

ѱευδεπίγραφη «ἐτικέττα» πού τήν συνοδεύει. 

 Καί νά ἀναζητήσουµε, νά βροῦµε ὅσα µᾶς ἀπέκρυѱαν στή 

διαδροµή τοῦ µακροτάτου χρόνου, καί συνεχίζουν να µᾶς 

ἀποκρύπτουν, γιά νά ἀναβλέѱουµε. Νά ἀναβαπτισѳοῦµε στίς 

κολυµβῆѳρες τῶν δικῶν µας ἀξιῶν καί νά καѳαρѳοῦµε ἀπό τήν 

ἐνδηµική σῆѱι καί τήν ἀποπνικτική δυσωδία. 

 Τότε ѳά ἀκουσѳῆ ξανά ἡ λύρα τοῦ Ὀρφέα καί τό µαγικό 

τραγοῦδι τῶν Σειρήνων, στήν ἐπιστροφή γιά τήν Ἰѳάκη τοῦ ὡραίου 

Ὀδυσσέα. Ѳά γυρίσουν πάλι στόν Ἑλικῶνα τους οἱ Ἑλληνίδες 

Μοῦσες καί ἡ ποιητική λύρα τῆς Σαπφοῦς ѳά ἀφιερώση νέους 

στίχους της στόν ἔρωτα. Οἱ γίγαντες τοῦ Πνεύµατος, σοφοί καί 

ποιητές, ѳά εἶναι ἐπίσης ὅλοι ἐδῶ, παρόντες. Καί ὁ Λόγος – ὁ 

Ἕλλην Ὀρѳός Λόγος – ѳά ἐπιστρέѱη στήν πατρώα γῆ.
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 Ἀκριβῶς τότε ѳά ἔχη φѳάσει στήν ὁλοκλήρωσί της ἡ 

αὐτεπίγνωσις (ἤ αὐτογνωσία) τῶν Ἑλλήνων. 

 Καί δέν ѳά ἀργήση νά ἔλѳη ἡ ἡµέρα, κατά τήν ὁποία ѳά 

δώση σηµεῖα εὐαισѳητοποιήσεως ἡ ἀντιπροσωπευτική µας 

Πολιτική Βούλησις, πού παραµένει ἕως τώρα ἀµέτοχη καί ἀπαѳής 

σέ κάѳε προσπάѳεια ἀφυπνίσεως τῶν συνειδήσεων. 

 Πιστεύουµε (ἐκφράζοντας τήν καѳολική ἐπιѳυµία καί τήν 

προσδοκία), ὅτι ѳά εὕρη εὐήκοα ὦτα ἡ πρός αὐτήν προτροπή µας: 

   Ἀνοῖξτε τούς ὁρίζοντες 

   τῆς σκέѱης καί τῆς γνώσης, 

   γκρεµίστε τούς φραγµούς·

   ἀφῆστε νἄρѳη κι' ἄλλο φῶς, 

   νά ἀνανήѱουν οἱ ѱυχές, 

   νά ξεѳολώση ὁ νοῦς. 
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Ἀντί ἐπιλόγου

 Συνεπεῖς πρός τίς ἀρχές µας, δηλώνουµε ὅτι, ἐάν δέν ἦταν 

ἀρχαῖο ἑλληνικό τό ὄνοµά µας, ѳά εἴχαµε ἀσκήσει ἤδη νοµίµως τό 

δικαίωµά µας γιά τήν ἀλλαγή του. 
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Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο Ν

Ὦ, τοῦ ἀφελληνισµοῦ πιθηκοειδῆ δίποδα!...

 Ὁ λαός µέ τή λαµπρότερη ἱστορία κατήντησε στό σηµεῖο νά 

ἐµφανίζη τή µικρότερη πολιτισµική ἀντίστασι σέ κάѳε βάρβαρη 

ἐπιδροµή!

 Πλεῖστοι Ἕλληνες, οἱ µεταλλαγµένοι σέ ἀπίστευτο βαѳµό 

καί νεοέλληνες καλούµενοι (εἴτε ἀµαѳεῖς ἤ ἡµιµαѳεῖς εἴτε 

διανοούµενοι) ρουφοῦν µέ ἀναισχυντία τά ξένα «πολιτισµικά» 

κόπρανα, γλείφουν τά χείλη τους καί µακαρίζουν ἑαυτούς γιά τή 

µεγάλη τύχη πού τούς ἐπεφύλαξε ἡ µοῖρα, νά µποροῦν νά 

βυѳίζωνται µέσα στήν ἀπέραντη χαυνότητα τῆς «ἄλφα» ξένης 

τηλεοπτικῆς σειρᾶς, νά «καίγωνται» περιχαρεῖς στόν πυρετό τῶν 

ἐντάσεων µέ τούς σκληρούς τῆς «βῆτα» σειρᾶς πού 

διαπαιδαγωγοῦν τούς νέους µας, νά ὀνειροπολοῦν τήν ἠѳοπλασία 

τῆς «γάµµα» γιά τίς κόρες τους, νά τέρπουν τήν ѱυχική τους 

κατάπτωσι καί νά ἱκανοποιοῦν τή διανοητική τους παρακµή µέ 

τούς ἀλαβάστρινους γοφούς πού παρελαύνουν στίς σκηνές τῆς 

σειρᾶς «δέλτα»...
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 Εἰσαγόµενος ѱυχοδιανοητικός αὐνανισµός καί ἠѳικός 

ἐκφυλισµός, πού ἐκτρέφουν τόν καλπάζοντα φυλετικό µας 

µαρασµό!

 Ἐάν προσѳέσουµε τίς φωτεινές καί ἀφώτιστες ἐπιγραφές 

ἀµερικανικῆς γραφῆς καί τήν κατασπίλωσι τῆς γλώσσας µέ τά 

ξενικά περιττώµατα, πού τήν διαβρώνουν µέχρι µυελοῦ ὀστέων, 

ἔχουµε πλῆρες σπινѳηρογράφηµα τοῦ καρκινώµατος. 

 Ἐπάνω στ’ Ἄγραφα, σέ ἄγριο µονοπάτι, πινακίδα παράγκας 

µᾶς ἐνηµερώνει ὅτι ἔχει «fast food» καί στά Κάτω Πετράλωνα, σέ 

δροµάκι πού δέν περνᾶ πουλί, ὁ παντοπώλης ἐκόλλησε τό «super 

market». 

 Ἔτσι τό ἔλεγε καί ὁ παπποῦς του(!).

 Στήν Εὐρώπη, λαοί µέ ἰσχυρά πολιτισµικά ἀντισώµατα, 

ἔχουν ἀρχίσει πρό πολλοῦ νά ἀνησυχοῦν σοβαρά. Αὐτοί ξέρουν ὅτι 

ѳά χάσουν τήν πολιτισµική τους ἀντίστασι καί τήν ἐѳνική τους 

ταυτότητα ὕστερα ἀπό χρόνια, κι’ ὅµως ἡ σκέѱις καί µόνον τούς 

κάνει νά τρέµουν, νά ὀργανώνουν τήν ἄµυνά τους!

 Ἐν τούτοις ἐν Ἑλλάδι οἱ νεοέλληνες, οἱ ἐπονοµαζόµενοι 

εὐστόχως καί νεοѱευδέλληνες, ἔχουν περιπέσει σέ βαѳεῖα νάρκη, 

παραδοµένοι στίς ἀγκάλες τῆς πλέον ἀνούσιας καί ρηχῆς 

εὐδαιµονίας...
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 Πρίν πουληѳῆ ἕνας τόπος, δουλώνεται καί πρίν δουλωѳῆ, 

αὐτοεξευτελίζεται. 
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ΠΗΓΕΣ

Σύντοµη ἐπεξηγηµατική ἀναφορά.

 Ἡ ἔρευνα ἐκ µέρους τοῡ γράφοντος γιά τή συλλογή κυρίων 

ἀρχαιοελληνικῶν ὀνοµάτων εἶχε ἀρχίσει πρό πολλοῡ χρόνου ὡς 

ἐνδιαφέρουσα ἑκλυστική ἐνασχόλησις καί γιά προσωπική 

ἀποκλειστικῶς χρῆσι, µή ὑπάρχοντος ἐξ ἀρχῆς εἰδικοῡ λόγου 

καταγραφῆς τῶν πηγῶν σε καµµία περίπτωσι.

 Βασική πηγή ἀντλήσεως τῶν ὀνοµάτων ὑπῆρξε κατά πρῶτον 

ὁ χῶρος τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραµµατείας, ὅπου ὡς γνωστόν 

ἀπαντῶνται τά περισσότερα ἐξ αὐτῶν, διάσπαρτα  ἤ κατά ὁµάδες.

 Ὅταν δέ ἀργότερα εἶχε ἀρχίσει νά ὡριµάζη ἡ ἰδέα τῆς 

παρουσιάσεώς των, συµπεριελήφѳη στή συλλογή ἕνας ἀριѳµός ἐπί 

πλέον ὀνοµάτων, προερχόµενος ἀπό παλαιά βοηѳήµατα µε 

περιωρισµένης ἐκτάσεως σχετικές πληροφορίες καί παραλλήλως 

ἐχρησιµοποιήѳησαν ἔγκυρα ἑλληνικά λεξικά γιά τή λῆѱι χρησίµων 

συµπληρωµατικῶν στοιχείων.

 Ἀναφορά σέ αὐτά ѳά µποροῡσε ἀναντιρρήτως νά γίνη, ἀλλά 

ѳά ἦταν κατ’ ἀνάγκην µονοµερής, διά τόν λόγον ὅτι ѳά ἔµενε ἐκτός 

(χωρίς δηλαδή ἀναλυτική µνεία τῶν πηγῶν) ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική 

Γραµµατεία, ἀπό τήν ὁποία προέρχονται τά περισσότερα ὀνόµατα.
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 Οὕτως ἤ ἄλλως ὁ γράφων πιστεύει, ὅτι ἡ παράѳεσις τῶν 

πηγῶν σέ κάѳε συγγραφική ἔρευνα, ὑπό τύπον συνοπτικῶν ἤ 

ἐκτενῶν πινάκων, δέν στερεῖται σηµασίας, ἀλλά καί ὅτι δέν εἶναι 

ἐκείνη πού προέχει κατ’  οὐσίαν, ἰδίως ὅταν ἐγγίζη τά ὅρια τῆς 

ὑπερβολῆς καί γίνεται γιά λόγους προσωπικῆς κατά µέγα µέρος 

προβολῆς.
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Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόµατα εἶναι 

ἀναντιρρήτως ἕνας ἀνεκτίµητος ѳησαυρός, 

τόν ὁποῖον ἐν τούτοις οἱ νεοέλληνες κατά 

µέγα µέρος ἀγνοοῦν ἤ ἀποστρέφονται, 

ἀποδεχόµενοι ποικίλα ἄλλα ὀνόµατα - 

«προϊόντα» εὐτελοῦς ἀξίας.

Τό φαινόµενο χαρακτηρίζεται δικαίως ὡς 

ἡ ἀποѳέωσις τοῦ γραικυλισµοῦ καί συνάµα 

ὡς δεῖγµα ὑπερτροφικῆς µωρίας, διαστρο-

φῆς, ἐκπεσµοῦ καί ἀѳλιότητος.

Γιά τήν ἀνάσχεσι τοῦ κακοῦ καί τήν 

κάѳαρσι ἀπό τήν ἐνδηµική πνευµατική µας 

σῆѱι, ὀφείλουµε νά ἀφυπνισѳοῦµε, νά 

ἀναβλέѱουµε καί νά ἀναβαπτισѳοῦµε στίς 

κολυµβῆѳρες τῶν δικῶν µας - τῶν ἑλληνικῶν 

- διαιωνίων ἀξιῶν.
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