ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Παραθερίζων τφ 1929 έν Μυκόνφ, έλαβα παρά τοϋ μαθητου μου κ.
Γ. Σαντοριναίου, σύντομον αλφαβητικόν κατάλογον τοπωνυμίων τής μικράς
νήσου. Κατόπιν ό Σχολάρχης κ. Β. Μάρκαρης, γνώστης όσον οΰδεϊς άλλος
τής πατρίδοςτου, μοΰ έ'δωκεν δσας έζήτησα διασαφήσεις. Πολυτρόπως δ’έβοήθησε τάς ερευνάς μου 6 είδικώτατος έφορος τών αρχαιοτήτων των Κυκλάδων
κ. Δ. Πίπας. "Οθεν εκφράζω προς πάντας θερμάς ευχαριστίας, διότι άνευ
αυτών ίσως δεν θά έγράφετο ή προκειμένη πραγματεία.
Μέχρι τοΰδε τοπωνυμία τής νήσου έδημοσιεΰθησαν α') εΤς τάς άπογραφάς τοΰ πληθυσμοί, δλως επιπόλαια, ιδίως τά τής τελευταίας (1928) καί β')
υπό τοΰ κ. Τρΰφωνος Εΰαγγελίδου, έν τφ έ'ργω «Ή Μύκονος, ήτοι ιστορία
τής νήσου από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ημάς» (Έν Άθ. 1914,
σ. 257). Ό κ. Εΰαγγελίδης έδημοσίευσε (σ 292) καί Χάρτην τής Μυκόνου'
άλλ’ ουδέ οΰτος είναι αρκετά λεπτομερής, οΰδ’ ακριβής, ενώ προ πολλοΰ άπεφάσισε τον καταρτισμόν μεγάλου ή κοινότης. "Οθεν προς ακριβή γεωγραφι
κήν μελέτην είναι καί σήμερον ανάγκη νά καταφυγή κανείς εις τον τοΰ
’Αγγλικοί ναυαρχείου.
Παλαιοτέρα μνεία τών τοπωνυμίων τής Μυκόνου γίνεται εντός τών χφ.
κωδίκων τών «Κατζιλιέριδων» τής νήσου' τούτων μέρος μέν σώζεται έν
τφ Άρχείφ τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος (έν
Άθήναις) μέρος δέ έν τφ ’Αρχαιολογικά) Μουσείφ τής Μυκόνου1- (δπου
εδρεύει ή Εφορεία τών Κυκλάδων). Άλλ’ έπειδή ή λεπτομερής έξέτασις αυτών
απαιτεί μακρόν χρόνον — ον δυστυχώς δεν είχα νά διαθέσω — απαιτεί δέ καί
γνώστην ειδικώτερον τής νήσου, δπως έξακριβώνη έκάστοτε ποια τοπωνυμία
έπιζοΰν, αναγκάζομαι νά περιορισθώ εις άλλην παραβολήν αυτών, χρησιμωτέραν, ήτοι προς τά δμοια τοπωνΰμια τών άλλων νήσων, καί ιδίως τών Κυκλά
δων, διότι τοιουτοτρόπως διαφωτίζονται τά τής Μυκόνου, άμα δέ ταΰτα
διαφωτίζουν τά τών λοιπών, τοιοΰτος δέ πλουτισμός τοΰ υλικοί είναι τό
άναγκαιότερον εις την σημερινήν κατάστασιν τής έρεΰνης*2.
Τούτων σπουδαιότεροι είναι οί δύο κώδικες τοϋ «Περάκι Φόσκουλο» (τών ετών

1710-1750).
2 Πλήν τών βιβλίων, όπου παραπέμπω, είχα ύπ’ όψιν καί δύο χφ. τοΰ ’Αρχείου τοϋ
Ίστορ. Λεξικοϋ, ήτοι Ν. Μ π έ ρ τ ο υ, Τοπωνυμικόν τής νήσου Μήλου, καί Τ. Ά μπ ε λ α,
Συλλογήν τοπωνυμιών έν Σύρφ.
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Περί χρονολογικής κατατάξεως των τοπωνυμίων τής Μυκόνου αδύνατον
είναι να γίνη λόγος. Διαιροϋμεν λοιπόν αυτά διά τό ευσΰνοπτον εις 8 τάξεις,
άρχίζοντες από τής γεωγραφικής άπόψεως τής νήσου καί έξετάζοντες:
α') Τάς ά'κρας, τούς κολπίσκους καί τούς αίγιαλοΰς.
β') Τάς κύκλω νησίδας,
γ') Τά εκ τής φύσεως τοΰ εδάφους ονόματα,
δ') Τά ονόματα πηγών καί ρυακίων.
ε') Τά έκ φυτών καθόλου,
ς') Τά εξ οικοδομών καί άλλων έργων,
ζ') Τά εκ ναών.
η') Τά εξ ανθρώπων 1) άνδρών ή 2) γυναικών.
A') ’Άκραι, κολπίσκοι, αίγιαλοί.
Αγκάλη τοΰ σκλάβου· αγκάλη λέγεται οίοςδήποτε στρογγυλός ορμίσκος

(ώς καί έν Τήνψ).
Άγράρι, άκρωτήριον, ήτοι, νομίζομεν,

«άκράρι(ο)ν (περί τοΰ κρ-γρ

πρβ. Άγρωτήριν έν Κΰπρφ).
Άκρωτηράκι ή Κρωτηράκι.
’Αλενκάντρα, ή Δ. παραλία τής πολίχνης, έ’χουσα καί γλυκύ νερόν, δπου

έλευκαιναν, έπλυναν αί γυναίκες, εΐτ’ έκ τοπικής καταλήξεως (π. χ. Κουκκίοτρα), εΐτ’ έκ μιας λενκαντρίας (πρβ. κατωτέρω Λε(η)μονήτρα καί έν Κύπρω
Τοξεύτρα).
Άρμενιστής, ή ΒΔ. άκρα καί τό άνωθεν βουνόν, ως προσβαλλόμενον

υπό τοΰ Βορρά.
Αυλέμονας, χαράδρα αύλώνος άπολήγοντος εις την θάλασσαν άλλ’ οί

ναυτικοί μεταχειρίζονται τον δρον καί περί δρμου, καταλλήλου προς αγκυρο
βολιάν, δπερ άγει προς έτυμολογίαν έκ τοΰ «εύλίμενος». Άλλ’ ή λ. έν τή Στε
ρεά Έλλάδι, τή Ήπείρφ καί τή Σάμφ έχει καί παρασημασίας (βλ. τό άρθρον
τοΰ Λεξικού τής όμιλουμένης) δθεν ό κ. X. Παντελίδης έν ΒΖ. 30 (1930)
σ. 236 εΐκασεν έκ τού ά καί βλέμμα. Αύλέμονας καί κόλπος τών Κυθήρων.
Βονρβονλακας, άκρωτήριον από τής όμοιότητος προς τύμβον (βλ. κατωτ.).
Γιαλλονδια, αί άλλως Στρίγγλες (πρβ. Ν. Πολίτου Παραδόσεις τόμ. Α ή

σελ. 505' πρβ. καί σελ. 502 «οί περισσότεραις Στρίγγλαις βρίσκονται στη
Μύκονο»). Ή λ. είναι πιθανώς παρετυμολογία τοΰ αρχαίου Γιλλώ (Ν. Πολί
του. Ν. Ε. Μ. σ. 176).
Γλωσσίδα, άκρωτήριον προς Ν. κλεΐον τον δρμον Γλυφάδι.
Διακόφτης, ό καί τό Διακόφτι, ή ΝΔ. μικρά χερσόνησος τής νήσου.
Διαπόρι, τό μεταξύ τής Μυκόνου καί τής νησΐδος τοΰ Μπάου πέραμα

(πρβ. Dieterich, Sprache u. Volksuberlieferung d. sudl. Sporaden a. 271).
Επετηρις

Εταιρειας

Byzant. Σπουδών, δτος Ζ',

16
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Αράπανος, άκρωτήριον προς Ν. όμοιάζον προς δραπάνι ή δρεπάνι· 6 τόπος

είναι μεγεθυντικός, ως γνωστόν δέ τοιουτοτρόπως (ονόμαζαν και οί αρχαίοι
τοιαύτας άκρας. Καί εν Τήνφ υπάρχει κορυφή Δραπανά.
Κάτεργον, απόκρημνος ακτή, δπου θά εΐχεν έξοκείλει καί παρέμενεν ώς

ναυάγιον, κάτεργον.
Κολοκύθα,

βράχος επιμήκης παρά την είσοδον τοϋ λιμένος, από τής

όμοιότητος.
Κόρφος, κολπίσκος προ τής πόλεως· καί κόλπος τής Τήνου’ ή λέξις λέγε

ται καί προσηγορικώς, Κόρφι δέ λέγεται, καθό κολπίσκος, καί τό εν "Ανδρφ
κακώς έξελληνισθέν Κόρθι(ον).
Μπλνντρί, (πρόφ. Βλυάρί) κολπίσκος, δπου ρέει καί γλυκύ νερόν, ήτοι

πιθανώς «πλυντήριον» ή «πλυντρί(ο)ν» 1.
Πάνορμος, λιμενίσκος Β. — ως καί έν Τήνφ, — δπου δΰνανται νά προσ-

ορμισθοϋν τά πλοιάρια «με κάθε καιρόν»’ τό όνομα είναι άξιοσημείωτον,
διότι ΓΙάνορμος τής Μυκόνου μνημονεύεται καί επί Δηλιακών επιγραφών έν
τοϊς λόγοις τών ίεροποιών 2.
Πέραμα, προς την Δήλον.

Έκ τών πολλών αίγιαλών αξιοσημείωτος είναι ό Π/άτν - γιαλός, προς
Ν, ήτοι πλατύς (αί)γιαλός’ καί τό μέν πλατύς γιαλός καί έν Σίφνφ, και Τήνφ
Β., έν Καλύμνφ δέ πλατύοαλος (Dieterich σ. 280) καί έν Σερίφφ πλατύς
γιαλός. (Π. Ζερλέντη, 'Ιστορικαί έ'ρευναι σ. 90). Περί δέ τής προφοράς π]

αντί πλ πρβ. τό έν Κΰπρφ π/ερώνω (=πλερώνω).
Αιαλισκάρι, καθώς λέγεται καί δρμος τής Τήνου = αίγιαλισκάριον (πρβλ.

Κουκουλέν έν Άθηνα 41 (1929) σ. 195).
Πουλλί, έξέχων προς την θάλασσαν λευκός βράχος τής ΝΔ. χερσονήσου,

από τής όμοιότητος.
Χάρος τέλος καλείται προς δείνωσιν απότομος καί άγριος βράχος προς Β.

Τά Ελληνικά καί δη τά άρχαΐζοντα ταΰτα ονόματα

μαρτυρούν δ,τι

παρετηρήσαμεν καί περί Τήνου (βλ. Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 3
(1928) σ. 15) δτι αί Κυκλάδες άδιακόπως είχαν “Ελληνας ναυτικούς, συνεχί
ζοντας την παράδοσιν τών περί τάς νήσους τοπωνυμίων. Τά δύο τρία ξενικά
ονόματα Κάβος, Μαύρος Κάβος, Κανάλλια, ως ονομάζεται ό απέναντι τής
νησΐδος τού Μπάου αίγιαλός, καί Μπούκκα (bucca) λέγονται καί προσηγο
ρικώς υπό πολλών Ελλήνων, ώστε άπεδόθησαν καί εις ταΰτα.

1 Περί τής προφοράς b αντί π πρό τοϋ επομένου d πρβ. δεκάρα άντί πεντάρα, Ιιαφέττα
αντί παγκέττα, μικρός πάγκος, καί d άντί τ εις τό dovbaxia άντί τουμπάκια (κατωτ.) καί
dagos άντί ταγγός.
2 Inscriptions de Delos. Comptes des Hieropes, publies par Felix Durbacb 1926.
Πρβλ. Έπιγρ. 287 α, 30 Έπιγρ. 290 στ. 20.
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Β) Νησνδρια.

243

,

Τά περ'ι την Μύκονον νησύδρια φέρουν ονόματα σύνθετα μετά τοϋ
νησί(ον) ως έξης·
Καβουρονήσια.
Κλεφτονήσι, από τών χρόνων τών πειρατών.
Κουνελλονήσι, προφανώς από υπαρχόντων εκεί κουτελλιών.
Λαζαρονήσι, κείμενον απέναντι βουνού καλουμένου Λάζαρος από ναΐ

σκου τοϋ αγίου.
Μαρμαρονήσι, όπου υπάρχει μάρμαρον

κατάλληλον προς κατασκευήν

άσβεστου.
Πρασονησια,

δυο ξηραι νησίδες.

Και εν Μήλω υπάρχει Πρασονήοι

άλλ’ εκείνο κα?ώπτεται υπό θάμνων πύξου.
Τραγονήσι, έχον μέγα σπήλαιον, όπου θά δύνανται νά σταλισθοΰν και

τράγοι. Άλλ” ίσως ήτο καί Δρακονήσι, ως φέρεται επί τοϋ XT τοϋ ’Αγγλικού
Ναυαρχείου.
’Άλλαι νησίδες είναι 6 Καλαφατιώνας όπου θά έκαλαφάτιζαν πλοία,
αξιοσημείωτος διά την κατάληξιν, ως περιστεριώνας, οί Ρεματιάριδες, δυο
νησίδες πλησιάζουσαι προς την Δήλον, όνομασθεΐσαι έκ τοϋ εκεί σχηματιζομένου ρεύματος, τό Σταπόδι (πρβ. Καλαμοπόδι) καί τέλος τό νησί τον Μπάου,
ιστορικού άνδρός, περί ου κατωτέρω.
Γ') ’Εκ τοϋ έδάφους.

Τά πολλά τών έν Μυκόνω καθώς καί αλλαχού τοπωνυμίων, Ιλήφθησαν
έκ τοϋ σχήματος ή τής ίδιότητος τοϋ έδάφους ή «από τής όμοιότητος» τών
τόπων, καθώς έλεγαν οί αρχαίοι.
Αλμυρά λαγκάδια.
’Άσπα, προς Ν. παρά τόν Όρνόν, καθώς έν Καλύμνφ καί έν Καρπάθφ,

Σύμη, Νάξφ, (Dieterich, σ. 269) ήτοι «κίσσηρις, θηραϊκή γή» (Πέταλά σ. 34).
Έν Μυκόνω άοπα λέγεται απότομος πέτρα καί «παιδί τής άσπας» ό ριψο
κίνδυνος.
Βαθύ λαγκάδι.
Βίγλα και Βιγλι ή Βονγλί, σκοπιά, ώς πολλαχοϋ.
BoOcovac, κοίλος τόπος, καθώς λέγεται καί κώμη τής Θήρας, Β. τοϋ

Πύργου, (Πέταλά σ. 40), βόθυνας έν Κερκύρα, βόθουνας έν Θεσσαλίρ, βεβαίως
τό άρχαΐον «βόθυνος»· περί τής μεταβολής τής καταλήξεως πρβ. έμπορας,
κάβουρας, Τράχηλας, 2 τοπωνύμια έν Τήνψ, κατά τό γείτονας - γειτόνον.
Βουρμόλακκας (ήτοι βρομόλακκας), ώς έν Κύθνφ (Βάλληνδα σ. 148) ή

ή Βονρμόλακκα (περί τής συνηθεστάτης έκπαλαι μεταθέσεως τοϋ ρ πρβ. τό
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κατωτέρω τροΰλλος - Τοϋρλος, βρΰλλον - βονρλον, δμβροδέκτης - ίονρδέχτης.
Διβούνια, δυο λοφίσκοι παρά τον Ταρσανάν.
'Εφτά κλείοματα, (άνωθεν τής πολίχνης) έ'κτασις άποτελουμένη άρχικώς

εξ επτά

«κλεισμάτων», ήτοι

περιτοιχισμένων αγρών,

ούτω δέ καλούνται

τοιαϋτα κτήματα και έν Τήνω.
Καημένα λιβάδια.
Κακδ πλάι.
Κακόπατη, δύσβατος, ακτή ΒΑ.
Κουκκουλλον, λόφος ως τροΰλλος, οίονεί κουκκουλλωμένη πέτρα, τής

’Άνω μεράς.
Λιβαδάκια.
Λιβαδερη Ν.
Λίμνη, πλατεία τής πολίχνης,

δπου τώρα ή μηχανή τού ηλεκτρικού

φωτός, άλλοτε δ’ έλίμναζαν νερά.
Μεγάλην άμμο, (τηρουμένου τού ν τής αιτιατικής και εις την ονομαστι

κήν, καθώς εν Κύπρω ό Παχύναμμος).
Παοπάρι, έκ τού είδους τού χώματος, τριβομένου καθώς τό πουρί, ό

πώρος. Όμοίως ό Πάσπαρος εν Τήνφ, Παοπάρι, πάοπαρος, έν Ίκάρφ (Χατζιδάκι Γλωσσολ. Μελ. σ. 221) ή πάσπαρι έν Θήρα, λέγονται κυρίως τά άλφιτα’
έν Κΰπρω πασπάλλιν και πασπάλλα λέγεται τό έκ τού μύλου διαχεόμενον
λεπτόν άλευρον, ή αρχαία παιπάλη· (τής παιπάλης, τής πασπάλης).
Πλακωτό, έν τφ κέντρφ τής νήσου, ανώμαλος χώρος.
Σιδερατο, χώμα.
Σιδεροκάψια (χωράφια τής ’Άνω μεράς).
Σπηλιά, Μαύρη σπηλιά, Φωκοσπηλιά (απέναντι τού Τραγονησιοΰ), δπου

πολλαί φώκαι.
Φερρά γκρεμνό και έν Τήνφ

Φερρό κρεμνό. Ή λ. είν’ εύχρηστος άνά

τάς Κυκλάδας' (Φυρρά, κώμη τής Θήρας, Φυρρόγεια εις την Νάξον κτλ.) Τό
φνρρος έν Κύπριο λέγεται πυράς, δθεν και κώμη τής Κύπρου Πνρό(γ)ειν και

προφανώς έσήμαινε κόκκινος· (περί τού φ καί π πρβ. έν ’Ικαρία πέρφυρα
αντί πέρπυρα καί έν Τραπεζοΰντι οτυπόγλυκον αντί στυφόγλυκον βλ. Λεξικογραφικόν Άρχεΐον, Άθηνάς 26 (1914) σ. 19). Αλλά φυρρδ έκαλεΐτο

καί

χώμα φαιόν, ίταλιστί λεγόμενον terra d’ ombra, έν Μυκόνφ δέ κουοουλιά
φερρη σημαίνει κιτρινωπή, τό δέ φερρός σημαίνει καί λιπαρός καί πλαδαρός.
Χάλαρα καλείται καί κώμη τής Κέας καί παράλιος τόπος τής Δήλου, τής

Κέας, τής Μήλου, τής Νάξου καί τής Αμοργού (Βογιατζίδου, ’Αμοργός, 102)
καί ή ΒΑ. άκρα τής Τήνου. Χάλαρα καλείται καί δυσχερεστάτη παρά την
θάλασσαν δίοδος έν Κρήτη, (Χατζιδάκι, ΜΝΕ τόμ. Β' σ. 135). Χαλάρες δ’ έν
Κύθνφ (Βάλληνδα σ. 148) «μέρος γής, καθ’ ο αί πέτραι είναι διακεχωρημέναι», κρημνός απότομος· (πρβ. Dietericli σ. 264 Χάλαρα). Ή λ. προφανώς
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σημαίνει τά χαλαρά (μέρη), οπού δεν δΰναται κανείς να όδευση ένεκα των
κατακυλούντων χαλίκων. Ό τόνος άνεβιβάσθη πιθανώς κατά τά έρημα.
Χούλακας και υποκοριστικούς χονλάκι καλείται αιγιαλός πλήρης μεγάλων

γρανιτωδών πετρών, έκ τοΰ αρχαίου «κόχλαξ», δπερ εύρίσκειαι και εν τη
Παλαια Διαθήκη (Βασιλ. Α' 14, 14) καί λέγεται εν Κΰπρφ χόγλακας καί
χογλάκα, εν Τήνφ δέ χόχλακας καί πληθ. χοχλάτσοι (πρβ. Dieterich σ. 234).

Ιδίας μνείας άξιον είναι το Μεααρέα, διότι, δηλοΰν, καθώς καί έν Τήνω,
τό κέντρον τής νήσου, επιμαρτυρεί τήν έκ τοΰ μέσος ετυμολογίαν τοΰ κ. Γ.
Χαιζιδάκι, (πρβ. καί Τοπωνυμικόν τής Κόπρου Άθητάς χόμ. ΙΗ ' (1906) 411.
’Από δέ τής όμοιότητος ώνομάσθησαν
’Άθρεπος, βράχος τής Β. ακτής, ήτοι ά(ν)9ρωπος.
Βονρβονλακας, τό

μνησθέν

μικρόν άκρωτήριον, φαινόμενον έκ

τής

πόλεως καί όμοιάζον προς κώνον, προέχοντα ως τύμβον κάποιου βονρβονλακα, ήτοι αναθεματισμένου νεκρού ’που έβγήκε από τό χώμα1.
Δαιμυνιόπετρα,

ήτοι πέτρα τών

δαιμόνιων,

ά'νωθεν

τοΰ

χειμάρρου

Δρακουρί.
Καμαλανκα, μικρόν βουνόν, έξέχον καί όμοιάζον προς καμηλαυκι τών

παππάδων.
Κονβαρος, πέτρα στρογγυλή σάν κουβάρι.
Κονδουνόπετρα, διότι δονειται υπό τής θαλάσσης.
Κοννονμπας, υψηλόν βουνόν έν τώ κέντρψ, ήτοι κουνουπας (κώνωψ),

διότι κατά τήν παράδοσιν είχε σμήνη κουνουπιών.
Κρεμαστή, πέτρα τής Β. ακτής, ως έν Καλόμνφ καί Καρπάθφ (πρβλ.

Dieterich σ. 275).
Λονλος, πέτρα έξέχουσα, καθώς τό προσηγορικώς λεγόμενον λονλος, σάρ

κωμα τοΰ δέρματος καί έν Κρήτη ό κάλος τών ποδών. Λονλος λέγεται καί
κώμη τής έπαρχίας Κυδωνιάς τής Κρήτης καί τοποθεσία εύφορος έν Μήλφ.
Πουλλί, ή είρημένη άκρα.
'Ρονσοννάρα, χειμερινός καταρράκτης έκβάλλων εις τήν Μεγάλην άμμον

καί καταχέων τρόπον τινά τό νερόν ως ρονσοννάρι, ως λέγεται τό κρουνίον
(τό προέχον στόμα) τών αγγείων, πιθανώς αντί ρουϋοννάρι2.
Σκάρπα, επί τοΰ αιγιαλοΰ τής Άλευκάντρας. Ή λ. καί προσηγορικώς

έκ τοΰ ιταλικού σημαίνει τό πρανές καί πέτρας καί ξΰλου.
Σκάφες λέγονται παράλιαι γοΰρναι.

1 Ή πρόληψις (καθώς διεσάφησα αϋιήν έν Λαογραφίας τόμ. Η' (1925) 297) ύπαρ
χε ι καί έν Μύκονο). λ’Από την κακία τον βγήκε βονρβονλακας. 3Εον δεν θα λντοοης, θα
βγης βονρβονλακας».
- Άλλ’ υπάρχει καί λ. έν Κρήτη μποντσοννάρι, σημαίνουσα τό αυτό πράγμα, έτυμο

λογουμένη δέ υπό τοΰ Γιάνναρι έκ τοΰ Ένετικοΰ bocein=piccola bocca.
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Τηγάνι (πάνω και κάτω, παράλιον), ως και εν Σάμα> και Καλύμνω (πρβ.

Dieterich σ. 282).
Ντονμτιάκια (προφ. Doub) ήτοι τουμπάκια, υποκοριστικόν τοϋ τοϋμποςτονμπα, καθώς έν Κΰπρφ τουμπάλλιν. (ΓΙερ'ι της προφοράς βλ.

ανωτέρω

Μπλνντρί).
Τονρλάκι και Τονρλος επ'ι τής Β. παραλίας, αντί Τρονλλος, ως ονομάζον

ται καί βουνάκια τής Κΰπρου (Λν.) καί θέσεις τής Καλύμνου καί τής Καρ
πάθου (Dieterich σ. 283).
Φανάρια, μεσόγειος επιμήκης λοφίσκος, ΝΔ. τοϋ Κοΰνουμπα.
Δ ) ΠηγαΙ καί πηγάδια.

Ή νήσος γρανιτώδης, σχεδόν στερείται βρΰσεων — άντιθέτως προς την
Τήνον — αι δέ δλίγαι ύπάρχουσαι καλούνται ως εξής.
’Ανεβολοναα, ή

αλλαχού λεγομένη

άρχαϊκώτερον άναβάλλουοα, άνα-

βρΰουσα.
Βρύσι, πηγάδι παρά την πολίχνην και κτήμα.
Γλυφάδα, επί τής ΝΔ. χερσονήσου' συχνόν έκ τοϋ γλυφόν, υφάλμυρου

νερού, τοπωνύμιον καθ’ δλον τό Αϊγαΐον, (’Άνδρος, ’Αττική, ’Αστυπάλαια,
Θήρα, Κρήτη Κΰ&νος, Μήλος, Σάμος, Σΰρος, Τήνος, Χίος). Τό πανελλήνιον
γλυφός τό πάλαι έλέγετο γλνχός καί βλνχός' ομοίως τό φυτόν βληχώνιον έν

Κύπρω λέγεται γληφώνιν.
Δρακονρί ήτοι πιθανώς ονρί τον δράκου.

Τά πηγάδια ήτοι φρέατα, Άβδελλοπή(γ)αδο, τό Κάτω πηάδι προφερόμενον πονάδι, καί μεγεθυντικώς 6 Ποναδος παρά τήν Ληνόν, αρχαίος κτιστός
τετράγωνος λάκκος. ΓΙοΰαδοι καλούνται καί τάρχαϊα στρογγυλά καί μεγάλα
φρέατα τής 'Ρηνείας καί τής Δήλου.
Ύυάκι, έκβάλλον προς Ν.
Σαπιονέρα (ή) καλείται στενωπός τής πολίχνης, δπου έχύνοντο «σάπια

νερά τής πλύσης». Εις ιδιώτας δέ ανήκαν τ’Αλφέ τό νερό καί τ’ Αξιώτη
(Ναξιώτη) τό νερό.
Ψόχαρη λαγκάδα, μεταβαλλομένη τον χειμώνα εις ρυάκι, ετυμολογείται

έκ τού υδρόχαρη (πρβ. Τρ. Εύαγγελίδην). Όμοίως λέγεται έν Πανόρμφ τής
Τήνον’Ρόχαρη αμμουδιά.
Ε ) Τά έκ φυτών.

Ή Μύκονος, ένεκα τής ποιότητος τοϋ έδάφους καί τών σφοδρών μελτεμιών (ιών έτησίων ανέμων) τοϋ θέρους, είναι άδενδρος. Σκωπτικώς λέγεται
«ότι δεν έχει δέντρο νά κρεμαστής»' αλλά καί τό περιαδόμενον «Σύρα ψείρα,
Μύκονο κασσίδα» πρέπει νά έρμηνευθή φαλακρά, ά’δενδρος, αντί νά σχετι-

σθή προς τήν φαλάκραν τών αρχαίων Μυκονίων, ήν μαρτυρεί Στέφανος
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ό Βυζάντιος (έν λ. Μύκονος έκδόσ. Meineke σ. 460 «καί τούς φαλακρούς
δέ τινες Μυκονίους καλοϋσιν από τοΰ το πάθος τοΰτο έπιχωριάζειν τη νήσω»),
Όπωςδήποτε, επειδή έσπάνιζαν τα φυτά, οσάκις ταϋτα ώνομάζοντο, ήσαν
ενδεικτικά ως τοπωνύμια κα'ι πρέπει νά καταγραφοϋν.
Άγρελάκια, μικρές άγριλιές. Άγριέλαιος είναι

τό μεταγενέστερον όνομα

τοΰ κοτίνου. Άγριλιά κώμη εν Θηρασία (Πέταλά σ. 5) κατά μετάθεσιν Άργελιό έν Σύρω κτλ. (Dieterich σ. 267).
Άμυγδαλίδι' περί τής υποκοριστικής καταλήξεως πρβ. κατωτέρω λνγαρίδια καί τά έν Τήνφ (υπό τον Τσικνιάν) Βρ(ου)λίδια (Μαυρομαρά σ. 32) καί
Μνρτίδια.
Βέλανος, ήτοι δρυς, ύπάρχουσα μέχρις έσχάτων καί μισθουμένη υπό τοΰ

ιδιοκτήτου προς θήραν πτηνών.
Δραφάκι, ήτοι δαφνάκι, διότι ή δάφνη προφέρεται δράφη.
Κάππαρι, επί τής ΝΔ. Χερσονήσου καί άλλαχοΰ Καππαριά.
Καρδαμίδα. Ή λ. «καρδαμίς»

εύρίσκεται παρά Νικάνδρω (Άλεξίφάρ-

μακα, 533), είναι δέ τό φυτόν κατά τον Π. Γεννάδιον (Φυτολογικόν λεξικόν
έν λ.) «είδος αγρίου λαχάνου, δπερ προσομοιάζει προς τό στενόφυλλον κάρδαμον rucaria myagroides».
Κουκκονναριά, πεύκη, (ή λ.

έκ τοΰ κουκκουνάρι, ύποκοριστικοΰ τοΰ

κόκκων).
Κόνυζα, δ ευώδης θάμνος, αρχαία λέξις.
Ανγαρίδια, τά, υποκοριστικόν τοΰ λυγαριά, «λύγος».
Μάζα, ή.
Μαράθι, τοποθεσία μνημονευομένη έν

εγγράφω τοΰ 1662 «λεγομένη

μαράθι, σύμπληο τοΰ γεώργη βαρκάρι» ('Αργείον Μυκόνου έν τή Τστορ. καί

Εθνολογική Εταιρεία).
Μερσίνη, κολπίσκος Β.
Μνριχιά, Β. ήτοι μυρικιά, μυρίκη.
Όρνός, άρσενική συκιά, έρινεός· ό όρνός είναι τοπωνύμιον συχνόν άνά

τάς Κυκλάδας (π.χ. έν Τήνφ) καί Νοτίας Σποράδας (Dieterich σ. 278).
Σκιά, συγκοπή τοΰ σνκέα.
Σκυλάμπελα, αμπέλια, τών οποίων τά σταφύλια, κατά τον κ. Μάρκαρην,

τρώγουν οί σκύλοι.
Σταρόβουρλα, ήτοι βοΰρλα, όμοιάζοντα μέ βλαστημένα σιτάρια.
Στονπα, κήπος ΝΑ. τής πολίχνης, όπου υπήρχε καί αμπέλι, δηλαδή

«στύπη» σταφυλής.
Φοινικιά καί ή Φτελιά (πτελέα) μή ύπάρχουσα πλέον.

’Αθροιστική δέ κατάληξις φυτών είναι τό Κονκκίστρα, λεγόμενον καί
προσηγορικώς —έν Τήνω κκίστρα— περί τών άλλαχοΰ λεγομένων κουκκερών χωραφιών πρβ. τό έν Τήνω 5Αχνίατρα έκ τοΰ αγνός.
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Αμπελόκηποι, παρά την Τουρλιανήν καλούνται αμπέλια και κήποι.
Παραδείοιν δέ, πρανές λόφον, Β. τού Τούρλου' δεν έχει —σήμερον του

λάχιστον— αξίαν λόγου βλάστησιν, αλλ’ είναι ύπήνεμον. Ή λέξις ευρίσκεται
και είς την Κύπρον καί την Κάλυμνον καί την Κάρπαθον (Dietericli σ. 279)
περί μερών κατάφυτων, δπου υπάρχει καλόν νερόν.
ΣΤ) Έξ οίκοδομών και άλλων έργων.

Παραλία λέγεται Βίδα, διότι κατά τον κ. Πίπαν υπήρχε βίδα ξυλίνου
ελαιοτριβείου. Ό Εύαγγελίδης (σελ. 115) έκ τού Παπαγερασίμου Βίδου, καντζηλιέρη.
Kadovva λέγεται συνοικία τής πολίχνης καί άλλη έξω Kadovvia, ούτω

δέ καλούνται καί οι στενωποί αυτής· υπάρχει δέ καί έπίθετον σκωπτικόν
καάοννίοτρα, ή κόρη ’που καάοννιάζεται, φοιτά είς τά καντούνια.
Καμίνι Β. καί υποκοριστικόν Καμνάκι (περί τής συγκοπής πρβ. σ(υ)κα-

μ(ι)νιά, βορ(ι)νά κτλ.).
Καδαναρειά.
Καστελλάκια, ύψωμα παρά την Ληνόν, ό'που υπήρχαν κτίσματα.
Ληνό (ή), δπου υπάρχουν αρχαία λείψανα κυκλικού ίσοδομικοϋ κτίσμα-

τος ή μετά μικράς εκκλησίας, δπου ηΰρεν ό Σταμαιάκης την επιγραφήν, ήν
έδημοσίευσεν ό

Κουμανούδης είς τό Άθήναιον, τόμ. 2 (1873) 235-243.

Δυστυχώς ή επιγραφή δέν μνημονεύει τό όνομα Ληνός, ληνοί δέ ονομάζονται
μέχρι σήμερον τά πατητήρια τών στυφυλών. "Ωστε δέν έχομεν ασφαλή βάσιν,
δπως στηρίξωμεν εικασίαν αρχαίας παραδόσεως τού τοπωνυμίου.
Μύλοι- πολλοί ανεμόμυλοι στολίζουν την πολίχνην καί την άλλην νήσον.
Μπαράγκα (bαράgα) σπιτάκι ύπάρχον επί τής Ν. παραλίας.
Μπουρδέχτης (όουρδέχτης), δμβροδέκται, καλούνται κοιλώματα γής, κλει

σμένα, διότι μόνιμοι δεξαμεναί τών όμβρων δέν συνηθίζονται.
Νεόκαστρο παρά τον Τοΰρλον.
Παλιόκασιρο, τό παλαιόν φρούριον τών Γκίζηδων (βλ. φωτογραφίαν εν
Εναγγελίδον σ. 136), δθεν καί ή γυναικεία μονή τής νήσου Ιίαλαιοκαοτριανή.
Παρκιά, καλείται συνοικία έξω τού κάστρου τής πολίχνης, δηλ. παροίκων,

σκλάβων, ώς εν Πάρω.
Πεζοΰλοι, μεγεθυντικώς- τά πεζούλια έκτίζοντο έξωθεν τών οικιών, διά

νά κάθωνται αί γυναίκες, Αροσοπέζονλα δέ υπάρχουν έξω τής πολίχνης είς
εΰάερον θέσιν.
Πόρτες, πύλη αρχαίου τείχους, περί οΰ βλ. Σβορώνου σ. 492 καί 499.1

1 Εικόνα έδημοσίευσεν ό Ί. Σβορωνος έν B.C.H. XVII (1893) σ. 491. Ή δλη δια
τριβή τοΰ Σβορώνου «Νομισματική τής αρχαίας Μυκόνου» αξιόλογος καί διά τήν προτασσομένην βιβλιογραφίαν.
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Πυργί, ΝΑ. τής Ληνού, προφερόμενον και Περγί, καθώς μεράζω αντί

μοιράζω, κτλ.
Ταρσανάς, ορμίσκος προς Ν., (έκ τού arsenal) λεγόμενος καί Καλαφάτης,

οπού έπεσκεύαζαν τά πλοία. Όμοίως καί εν Τήνφ καί 'Αγίφ Όρει.
Φανάρι, ή περιοχή τού νέου φάρου.

Πλήν τών Μανδρών υπάρχει επί τής ΝΑ. χερσονήσου καί Άλεόμαντρα
(άλογόμανδρα) δι” άρρωστα ζώα, μνημονευόμενη καί τφ 1722, καί Βουιδόμαντρες καί Τραγόμαντρες.
Ζ ) Έκ τών ναών.

Έξαιρέτως συχνοί καί Ιντός τής πολίχνης καί επί τής λοιπής νήσου
είναι ναοί, ή μάλλον ναΐσκοι ολίγων τετραγωνικών μέτρων, φέροντες τρούλλον, άλλα κατά ταλλα ιδίας, τοπικής αρχιτεκτονικής καί πολλάκις σώζοντες
άξιολόγους εικόνας καί τέμπλα καλλιτεχνικά τού ιζ' καί ιη' αίώνος. Πολλοί
τούτων, όπως γίνεται δήλον έκ τών εντός ένεπιγράφων τάφων, ανήκουν εις
αριστοκρατικός οικογένειας καί δη συγγενείς προς τάς εν Τήνφ.
Ενταύθα καταλέγομεν α') τά εκκλησίδια τής Θεοτόκου καί β') τά τών
λοιπών αγίων.
Τής Θεοτόκου εντός τής πόλεως, υπάρχουν τά εξής: Βαγγελίστρα, Γριά
Παναγιά, Έλεοΰσα, Κιονρά τών Αγγέλων, (Κυρία τών

αγγέλων ονομάζεται

καί ναός τής Ζακύνθου), Μεγάλη Παναγιά (ή μητρόπολις), Αεμονήτρα (έλεημονήτρια),1 Λιμνιώτισσα (παρά την θέσιν λίμνη), Πανάχρα (ήτοι πανάχραν
τος κατά τό θεοτοκίον «αγνή πανάχραντος» Παρακλητικής σ. 188), Παντάνασσα, Παραπορτιανη (εις τό παραπόρτι, πυλίδα τού κάστρου), Πυργιανή, (παρά

τον πύργον τού Κάστρου), Ρόδον τό άμάραντον (έξω τού Μουσείου, πιθα
νότατα φραγκική). Τελωναριά (κληθεϊσα από μιας «Καλόγριας τού Τελώνη ή
Τελωναριάς» κατά σημείωμα τού Περάκη Φόσκουλο τού έτους 1710, φ. 101“).
Έρημοκκλήσια δέ τής Παναγίας λέγονται ’Αλευρου (κτίσμα ίσως ενός
’Αλευρά), Γλαστριανη (έκ τού Γλάστρου), ή Καρδιανή, (ομώνυμος υπάρχει καί
έν Τήνφ), Κούμαρού, εορταζομένη τήν 23 Αύγούστου, καί κειμένη ίσως έν
μέσφ κουμαριών (κομάρων), Μούσαινα, νεκροταφεΐον τής Άνω μέρας, Σχουλονδοϋ, ίσως κτίσμα Σκουλλούδη τινός1
2, Φανερωμένη, (υπό τον Κούνουμπαν).

Αί δέ δύο μοναί τής νήσου, κείμεναι παρά τήν Άνω Μεράν, ονομά
ζονται ή μέν γυναικεία Παλιοχαστριανη (ήτοι Παναγία τού παλαιού κάστρου),
ή δέ ανδρική Τουρλιανη (ήτοι τού Τούρλου).
Τών δέ αγίων έντός μέν τής πόλεως υπάρχουν οί εξής ναΐσκοι: ’Αγιά
1 Λεμονήτρα, ώς καί έν Τήνφ, έξωκκλήσι έορταζόμενον τήν 8 Σεπτεμβρίου.
2 Τό Σκονλλοΰδης είναι υποκοριστικόν τοΰ κρητικοΰ σκονλλας καί σημαίνει τόν
έχοντα σκονλλιά, πλοκάμους (άρχ. ακόλλνς).
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Αικατερίνη, Άγια Άννα, "Αϊς Άντώνις, "Αϊς Άρτέμις, Άγια Βαρβάρα, "Αϊς
Γεώργις, "Αϊς Γιάννης, "Αϊς Αημήτρις, Άγιά 'Ελένη, "Αϊς (Έ) λεύτερης, "Αϊς
Ευθύμις, Άγιά Κυριακή, "Αϊς Λουκάς," Αϊς Νικόλας,'Άίς Παντελέμονας, Άγιά
Παρασκευή, "Αϊς Πέτρος και Παύλος,"Αγιοι Σαράντες, "Αϊς Σπυρίδωνας,"Αϊς
Στέφανος, "Αϊς Φανούριος, "Αϊς Χαραλάμπης. Επίσης Τρεις 'Ιεράρχαι.

Έξωκκλήσια δ’ εξ ών ονομάζονται καί αί περιοχαί, είναι Άγιά Βαρβάρα
(παρά την Φτελιάν), "Αϊς Γιάννης (επί τοϋ Διακόφτη), "Αγιος Κωσταντϊνος,
(δυο ναΐσκοι), "Αϊ Λιάς (Ήλίας), δυο βουνά (Α. καί Βορ(ι)νός), "Αϊ Λάζαρος,
"Αϊς Μάμας (ό άγιος των απελατών είναι συνήθης άνά τάς Κυκλάδας), "Αϊς
Παντελέμονας (παρά τό Μαράθι), "Αϊς Παύλος, "Αϊ Στέφανος, "Αϊς Σώοτης,
"Αϊ Χαραλάμπης, καί τέλος αί Φλάροντας· οΰτος

εορτάζεται μέν ώς άγιος

Φιλάρετος, αλλά κατά τον κ. Πίπαν δεν είν’ άσχετος προς κάποιον φλάρον.
Η') Τά έξ άνϋ'ρώπων.

Γνωστόν είναι δτι καί άνθρωποι, άνδρες καί γυναίκες, συνήθως κάτο
χοι, αφήνουν τά όνόματά των εις τούς οικείους τόπους, ότέ μέν κατά γενικήν,
ότέ δέ κατ’ονομαστικήν. Κατ’ονομαστικήν ωνομάσθησαν αί εξής τοποθεσίαι
τής Μυκόνου, πρώτον μέν εις -άς.
’Αλευράς, Καλαθάς, Κλούβας (καί εις τό Άρνάδον τής Τήνου Κουλουβάς)

ήτοι πιθανώς κατασκευαστής κλουβιών (ούτως ονομάζεται, ίσως εκ τοϋ κτί
στου, καί δ "Αί Γιώργις τής θέσεως εκείνης), κατά δέ γενικήν τον Κοκκαλά,
εΐτ’ έπώνυμον εί'τε σκωπτικόν ισχνού. (Προς τάνωτέρω πρβ. καί τό έπώνυμον Κανισκάς εκ τού κανίσκι(ον), πανέρι).
’Άλλα κατ’ ονομαστικήν φέρονται ό Βαστάος (ήτοι βαστάγος, ως λέγεται
έν Σύρω δ έν Κεφαλληνία καί Ζακΰνθφ βαστάζος, ήτοι βαστάζων), δ Γλάστρος, δ Κοσομύτης δ αλλαχού κοψομύτης,1 δ Κούντονρος, ο Κονσονμάς (πιθα

νώς Κοσμάς) ό Κούτελας, δ Μαμάσος, (ίσως Μνάσων - Μνάσος) 6 Μάσουρας
(τού Μασοΰρου), ό Στρέμπουλας ως καί θέσις έν Φυρροΐς τής Θήρας (Πέταλά
σ. 139).
Κατ’ αιτιατικήν λέγεται στο Φαφλαόνα πιθανώς τον Παφλαγόνα, ίσως
έξ έκκλησιδίου τού αγίου Στυλιανού τού Παφλαγόνος.
Κατά γενικήν δέ λέγονται τά εξής: τού Βαρούχα (πιθανώς τού κατά
τά 1822 κασσιέρη Νικολάου Βαροΰχα, πρβ. Εύαγγελίδην σ. 210) τον Καφέ
(κάβος)· (ούτω δέ παρονομάζεται μυκονιακή οικογένεια τού Καράλη - Καμ-1

1 Όμοίως λέγονται κοοάφτης, κοαοχείλης, καί ό σκύλος, ’που έχει κομμένην τήν ουράν
κοαόριος. ’Αλλά καί κουτσός προφέρεται κονοός, οΰτω δέ λεπτύνονται καί τό τσ εις τό
σαγγάρις, αάπτια, οαππϊ, σΐκνα, οικνώνω, οουβάλι καί έν μέσιρ των λέξεων κονσελιά, πεαί.

Οΰτω πολλαχοϋ των Κυκλάδων πρβ. Φ. Κονκουλέ, Γλωσσικά έκ Κύθνου έν Λεξικογραφικφ Άρχείφ δ σ. 294.
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πάνη) τοϋ Καρύκη, τοΰ Κονντουμα (οικογένεια) τοϋ Μπάου τό νησί, ήτοι τοΰ
Ζωρζή ή Γεωργάκη Μπάου (’Αθανασίου 'Υψηλάντον, τά μετά την άλωσιν εν
Κ/π. 1870 σ. 486 και Τρ. Εναγγελίδον, Μύκονος) τοϋ Πατέρα ή πλάκα (ίσως
φλάρου) τοΰ Περή (Περής ή Πιερής λέγεται ό Πιέρος Pier(r)e και ΰποκ.
Περάκις) τοΰ Πηγμένου, τοϋ Παπαοίνι (Παπά-Σισινίου) τοϋ Σαγγάρι (κάβος,
ήτοι τοΰ τσαγγάρι) τοΰ Σκουλάξενον, (οικογένειας τής ’Άνω μέρας, πλάκα
καί κάβος) τοΰ Σονρμελή, (άγροκήπιον τοΰ πλοιάρχου Ν. Σουρμελή, ναυμαχήσαντος προς τό τουρκικόν Ίτζεδίν κατά την

κρητικήν έπανάστασιν τοΰ

1866) και τοΰ Φαμελίτη ξέρα (γνωστόν έπώνυμον καί τοΰτο).
Κατά πληθυντικήν δε γενικήν λέγεται row Σκαλάδω, ήτοι Τσουκαλά
δων, ως και εν Τήνφ (βλ. Πρακτικά τής Ακαδημίας ’Αθηνών 3 (1928)
σ. 157). ’Αλλά καί ό Πετεινάρος (Α. τής πόλεως), έκ τής αιτιατικής τον Πετεινάρον, φαίνεται δτι ήτο των Πετεινάδων έκ τοΰ παρωνύμιού Πετεινός (πρβ.
έν Τήνφ Τριαντάρος).
Γυναικών δέ ονόματα κατ’ ονομαστικήν παρέμειναν ή Άργύραινα, ή Κουρίθραινα καί ή Φονμιά ήτοι Ευφημία (πιθανώς ή αγία).

’Αλλά πολυπληθέστερα είναι τά είς οϋ, συνήθη καί έν Τήνφ, δπου λέγε
ται ή

Άλεκον (Άρνάδος), ή Λιανόν (Β. τοΰ Μαγκανάρι), ή Μαάαλοϋ, ή

Ποάικον, ή Ύαοϋ, (παρά τον Τριαντάρον). Καί έν Μυκόνω λέγεται ή Μαοϋ,

(καθώς έν Τήνφ ή Magov παρά τον Πάνορμον), ή Dαgoΰ, θηλυκόν τοΰ
dagog1 ήτοι ταγγός (π. χ. μπακαλιάρος), λεγόμενον ίσως σκωπτικώς καί περί

ανθρώπου, ή Χαρανον, θηλυκόν τοΰ γαρανάς, γανωτής, ή Ψαρόν (γυναίκα τοΰ
Ψαρά). "Ομοια προς τάνωτέρω προσηγορικά είναι ή μαοτρον, ή ραψτρον κτλ·
Κτητικαί δέ γενικαί προτασσόμενοι είναι τής Άραπίνας τανλάκι, τής
Γριάς τό πήδημα, απότομος κρημνός, κατά ειρωνείαν συνήθη, τής Σκάραινας

τό μνήμα καί τής Φλουρέζας τό νερό ήτοι τής Φλουρέντζας 1
2.
Τόσα είναι τά εις εμέ γνωστά τοπωνυμία τής Μυκόνου. Τά έκ τούτων
ιστορικά πορίσματα είναι μάλλον αρνητικά- π. χ. δτι οί Φράγκοι σχεδόν ούδέν
άφήκαν ίχνος. Τά πολλά τοπωνύμια είναι ονόματα προσηγορικά, έχοντα μόνον
το καλόν, δτι παριστάνουν τήν φύσιν τής νήσου καί τήν ζωήν τών νησιω
τών. Κώμαι δέν υπάρχουν έκτος τής παραλίας πολίχνης, τοΰ άλλοτε κάστρου,
δπου έζη πυκνότερος τοΰ δέοντος πληθυσμός- ό μεσόγειος τής ’Άνω Μεράς
είναι διεσκορπισμένα έντός κτημάτων σπίτια. ’Εάν δέ λάβωμεν ύπ’ δψιν καί
1 Τά γγ, γκ προφέρονται καί έν Μυκόνω ώς έν Τήνω και άνά τάς Ίονίους νήσους,
ώς g (π. χ. ag<^t).
2 Όπως τό τα προφέρεται α, οΰτω τό τζ προφέρεται ζ, ώς ζάμι, ζάβα, λονζες, ίροΰζος
καί Ζανής καί Ζωρζής. Ουτω καί έν Κΰθνω (πρβ. Φαίδωνος Κουκουλέ. Γλωσσικά έκ
Κύθνου, Λεξικογραφ. Άρχείον, τόμ. Τ' σ. 294) καί έν Κέςι (πρβ. L Ψνλλα, Ιστορία τής
ν. Κέας σ. 238) καί έν "Ανω Σύρω, Άμοργφ, ”Ιφ, Άρακλεια (πρβ. Κονκουλέν, ένθ’ ανω
τέρω).
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τά επώνυμα τοΰ πληθυσμού τούτου, άφ’ ής ήρχισαν οί «κατζηλιέριδες» νά τά
καταγράφουν, (βλ. Τρ. Εύαγγελίδου σ. 256) βλέπομεν δτι τά ήμίση είναι τοπικά
εκ τών άλλων νήσων (π. χ. Άξιώτης, ’Αμουργιανός, ’Ανδριώτης, Άντιπαριώτης, Κιμωλιάτης, Μηλιάς, Νιώτης, Σαντοριναΐος, Σερφιώτης, Σιφνάϊος, Σκια
θίτης, Συριανός,

Τηνιακός, Τζιώτης, Χιώτης) μαρτυροΰντα νέους έποίκους.

Παραβάλλοντες δε καί τήν προφοράν τών Μυκονίων καί τών Τηνίων,
οΐτινες αποσιωπούν τά άτονα ι καί ου, ενώ οι Μυκόνιοι τά προφέρουν όπωςδήποτε καλώς (καίτοι βραχύτερον τών νοτιωτέρων), συνάγομεν δτι άθρόος
εποικισμός έγινε μάλλον εκ τών νοτιωτέρων νήσων. Παρατηρούντες δε καί τήν
διαφοράν τών καταλήξεων π. χ. τού ’Άνω μερά καί τού Μεσαριά, δτι δηλ. ή
β' είναι κοινή, ή δε α' ομοιάζει προς τήν προφοράν τής ’Ανατολικής Κρή
της, πειθόμε-θα περί τής γλωσσικής τών έποίκων ποικιλίας. Ό ποικίλος ούτος
εποικισμός, γενόμενος κατά τήν ακμήν τής ναυτιλίας, ερμηνεύει τήν έλλειψιν
αρχαίων τοπωνυμίων, οία προδήλως παρέμειναν π. χ. επί τής 'Ρόδου καί τής
Κύπρου. Αί άκραι καί οί δρμοι τής Μυκόνου ήσαν γνωστοί καί εις τούς
κύκλφ ναυτιλλομένους, αλλά τον ιθαγενή πληθυσμόν διεσκόρπιζε συχνά ή
τουρκική τυραννία, ή κακοήθεια τών Δυτικών κατακτητών καί τών πειρατών
ή άγριότης.

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ
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