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Εισαγωγικά 
 «Μα είναι ανεκτόν, δια το όνομα του Θεού και των Θεών, 
 ο Σωκράτης και ο Αριστείδης να είναι από το Μπραχάμι,  

ο Θεμιστοκλής από το Λιόπεσι  
και ο Θηραμένης και ο Θρασύβουλος από το Κοκοτσίνι;» 

 
[Δ. Καμπούρογλου], Αι τοπωνυμίαι της Αττικής  

 
 
Η Ελλάδα «είχε την ατυχίαν εις τον μακραίωνα βίον της να υποστή την πλημμυρίδα 
ξένων λαών, οίτινες, είτε ως επιδρομείς είτε ως κατακτηταί επί τινα χρόνον είτε ως 
μόνιμοι κάτοικοι αφομοιωθέντες προς τους γηγενείς, άφηκαν διάφορα ίχνη της 
διαβάσεως και της εγκαταστάσεως αυτών εις τη χώραν μας. Μεταξύ των άλλων ιχνών 
είναι και τα τοπωνύμια, τα οποία δεικνύουν την κίνησιν του πληθυσμού, όπως τα 
πετρώματα της γης δεικνύουν εις τον γεωλόγον την ιστορίαν των γεωλογικών μεταβολών 
και τον χρόνων αυτών»1. Μέσα από την παραπάνω εύστοχη περιγραφή του  Δικαίου 
Βαγιακάκου, αναδεικνύεται στην παραδοσιακή ιστοριογραφία η σύνδεση των 
τοπωνυμίων με τη συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων στον ίδιο 
γεωγραφικό χώρο. Μια συνύπαρξη που ευθύνεται για τα δεκάδες μη ελληνόφωνα 
τοπωνύμια στο χώρο του νεοσύστατου Ελληνικού Βασιλείου το 18332.  
 Αντικείμενο έρευνας της παρούσης εργασίας αποτελούν οι σημαντικότερες 
ενέργειες της κρατικής, κυρίως, πολιτικής στο ζήτημα των μετονομασιών των 
τοπωνυμίων από τη σύσταση του ελληνικού Κράτους το 1833 έως περίπου το 1930 
καθώς και οι θέσεις που διατύπωσαν οι λόγιοι και οι διανοούμενοι της εποχής. Το 
τοπωνυμικό αποτελεί αναμφίβολα ένα πλούσιο πεδίο αναφοράς  στη μελέτη της 
ιδεολογικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Η αλλαγή των τοπωνυμίων συνδέεται 
με την απόφαση για επίτευξη εθνικής ομοιογένειας και εντάσσεται στο σχήμα της 
ιστορικής συνέχειας από την Αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια, το οποίο αποτέλεσε 
βασική ιδεολογική συνιστώσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους από την στιγμή της 
ίδρυσής του. Επιπλέον η γνώση των τοπωνυμίων μιας περιοχής και της εξέλιξης τους 
είναι πολλαπλώς διαφωτιστική, ιδιαίτερα σε ένα γεωγραφικό χώρο, στον οποίο έχουν 
συνυπάρξει διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. 
 Παρότι, λοιπόν, αναγνωρίστηκε από πολύ νωρίς η ανάγκη διαμόρφωσης του 
διοικητικού χάρτη του Κράτους και η αλλαγή των τοπωνυμίων, αυτή δεν 
πραγματοποιήθηκε παρά σποραδικά, στις περιπτώσεις των Διοικήσεων, των 
Υποδιοικήσεων και των χωριών που αποτέλεσαν τις έδρες των Δήμων, κατά τη 
διαδικασία συγκρότησής τους και όχι αυτόνομη πρακτική Τα χρόνια που ακολούθησαν 

                                                 
1 Δ. Β. Βαγιακάκος, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπονυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962, 
Αθήνα 2005, σ. 41. Το κείμενο του Βαγιακάκου δημοσιεύτηκε στην Αθηνά στον τόμο 66 (1962) σ. 301-
424 και 67 (1963-4) σ. 145-369 και το 2005 επανεκδόθηκε. Στην εργασία χρησιμοποιούμε την έκδοση 
του 2005.  
2 Με τον όρο τοπωνύμιο ορίζεται το ονοματοδικό σύνολο μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής: 
οικισμοί, τοποθεσίες, βουνά, πεδιάδες, ποτάμια, οροπέδια, λίμνες κλπ. Στην εργασία αυτή γίνεται λόγος 
μόνο για το σύνολο των οικισμένων τόπων (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και μικροί οικισμοί). 
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το ζήτημα των μετονομασιών παρέμεινε άλυτο μιας και δεν αποτέλεσε άμεση 
προτεραιότητα της κεντρικής εξουσίας.  
 Το τοπωνυμικό απασχόλησε παράλληλα, την ελληνική λογιοσύνη του 19ου αιώνα: 
η αλλαγή ή μη των τοπωνυμίων ως κομμάτι της ιστορίας του τόπου και η γλώσσα των 
νέων ονομάτων (λόγια ή ομιλούμενη) αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των  
λογίων. Για όλη αυτή τη θεωρητική συζήτηση που αναπτύχθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα 
και συνεχίστηκε και στον 20ο αιώνα, θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά στη συνέχεια και θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά οι αποκλίνουσες απόψεις. Παράλληλα με τη κινητικότητα 
αυτή, κάποια τοπωνύμια συνέχιζαν να αλλάζουν σποραδικά και χωρίς συγκεκριμένο 
πολιτικό πλαίσιο.  
 Ουσιαστικά, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που συνδέεται με τις 
μετονομασίες χρονολογείται το 1897. Τότε το Υπουργείο των Εσωτερικών, λόγω της 
επικείμενης απογραφής του πληθυσμού, ανέθεσε στους Νικόλαο Πολίτη, Γεώργιο 
Χατζηδάκη και  Αντώνιο Μηλιαράκη να εξετάσουν τα ονόματα των δήμων, των πόλεων 
και των χωριών και να αποφανθούν για τη σωστή γραφή και προφορά τους, ώστε στον 
πίνακα της απογραφής να παρουσιάζονταν χωρίς σφάλματα3. Κορύφωση της 
διαδικασίας αλλαγής του τοπωνυμικού χάρτη αποτέλεσε η σύσταση, με Βασιλικό 
Διάταγμα στις 8 Ιουνίου 1909, της «Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της 
Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών»4. Στην εισηγητική του έκθεση, ο  
υπουργός των Εσωτερικών Νικόλαος Λεβίδης τόνιζε την ανάγκη να μετονομαστούν 
τόσο τα ξενόφωνα και κακόηχα τοπωνύμια, όσο και εκείνα που λανθασμένα 
μετονομάστηκαν-εξελληνίστηκαν μετά τη σύσταση του Κράτους. Η παρούσα 
προσπάθεια θα έπρεπε να ήταν σωστά οργανωμένη και τα ονόματα που θα επιλέγονταν 
να ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που θα έθετε η  Επιτροπεία, ενώ η επιτυχής 
ολοκλήρωσή της εξαρτιόταν και από την αποδοχή που θα έβρισκαν τα νέα ονόματα από 
τους κατοίκους. Παρά τη σύσταση της  Επιτροπείας, το 1909, ο κύριος όγκος των 
μετονομασιών πραγματοποιήθηκε μετά το 1920 και ιδιαίτερα την περίοδο 1926-1928, 
όταν πλέον είχαν οριστικοποιηθεί τα σύνορα του ελληνικού Κράτους και είχε 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη εθνική ομοιογένεια ύστερα από την ανταλλαγή των 
πληθυσμών. 
 Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τις σημαντικότερες ενέργειες της κρατικής 
εξουσίας στο ζήτημα των μετονομασιών των τοπωνυμίων. Κρίνεται, όμως, σκόπιμο να 
υπάρξει μια σύντομη αναφορά στα τοπωνύμια που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο στα 
1833. Στο παρακάτω απόσπασμα του Δικαίου Βαγιακάκου αποτυπώνονται οι 
διαφορετικές πραγματικότητες των τοπωνυμίων: «πολλά τούτων αρχόμενα από της 
απωτέρας αρχαιότητος έφθασαν μέχρις ημών αμετάβλητα, άλλα ηλλοιώθησαν ως προς 
την μορφήν και άλλα εξηφανίσθησαν υπό το βάρος δυσμενών συνθηκών, άλλα 
διεμορφώθησαν κατά περιστάσεις και περιόδους σημαντικάς διά την ιστορίαν του 
Έθνους, άλλα τέλος διέπλασσε ή διαπλάσσει αυτός ούτος ο νέος Έλλην. Επομένως το 
έργον του τοπωνυμιολόγου είναι δύσκολο και βαρύ, διότι συνδέεται και με άλλας 

                                                 
3 Ν. Γ. Πολίτης, «Τα ονόματα των Δήμων», Επετηρίδα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού,  τ. Γ, Αθήνα 
1899, σ 52-75. 
4 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 125, Αθήνα 8 Ιουνίου 1909.   
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επιστήμας, ως την Γλωσσολογίαν, Ιστορίαν, Λαογραφίαν, Αρχαιολογίαν και Εθνολογίαν, 
των οποίων τα πορίσματα οφείλει να παρακολουθή και να γνωρίζη»5.   
 Πιο συγκεκριμένα, ο Δ. Βαγιακάκος ταξινομούσε τα τοπωνύμια που υπήρχαν 
στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα στις εξής γενικές κατηγορίες: 1) 
προελληνικά, 2) ελληνικά: αρχαία, βυζαντινά, νεοελληνικά και 3) ξένα: σλαβικά, 
φραγκικά, αλβανικά, τουρκικά, βενετικά και κουτσοβλάχικα6. Η ενασχόληση του Δ. 
Βαγιακάκου με τα τοπωνύμια υπήρξε ιδιαίτερα συστηματική, αλλά όχι μοναδική. 
Υπάρχουν ορισμένες μελέτες κυρίως από γλωσσολόγους που προσπάθησαν να 
καταγράψουν αναλυτικά τα τοπωνύμια που απαντούσαν σε μια περιοχή, να τα 
ταξινομήσουν και να τα σχολιάσουν. Υπάρχουν επίσης μελέτες τοπικών λογίων και 
δασκάλων που είτε περιλαμβάνουν ένα παράρτημα με τοπωνύμια ή κυρίως με 
μικροτοπωνύμια του τόπου ή συγγράφουν μελέτες για τη σημασία και την ανάγκη 
καταγραφής των μικροτοπωνυμίων του χωριού ή της ευρύτερης περιοχής τους. Σε αυτές 
τις μελέτες ακολουθούνται διαφορετικές διακρίσεις. Όλες, όμως, αυτές οι προσπάθειες 
παρουσιάζουν ιδεολογικά και πραγματολογικά προβλήματα. Η έρευνα όσον αφορά τα 
τοπωνύμια και τη σημασία τους δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα να μην 
έχει πραγματοποιηθεί μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση όλων αυτών των 
ονομάτων ώστε να είναι εφικτή μια συνοπτική παρουσίαση του τοπωνυμικού χάρτη στις 
αρχές του 19ου αιώνα. 
 Η διαδικασία μετονομασίας των τοπωνυμιών αποτέλεσε μια πολύπλοκη και 
χρονοβόρα προσπάθεια, η οποία κατά καιρούς συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των 
πολιτικών, των λογίων, αλλά και των κατοίκων του κάθε χωριού, της κάθε πόλης. Οι 
αιτίες για τις οποίες η διαδικασία αυτή διήρκησε τόσα πολλά χρόνια ποικίλλουν κάθε 
φορά: δεν ήταν ίδιες το 1836, το 1881, το 1909, ημερομηνίες σταθμούς στην εξέλιξη του 
ζητήματος,  ή το 1926-1928 όπου συντελέστηκε η τομή στο θέμα, με την 
πραγματοποίηση του μεγαλύτερου κύματος μετονομασιών στην σύγχρονη ελληνική 
ιστορία. Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και ζητήματα συγκυρίας, 
επηρέασαν και καθόρισαν τη διαδικασία και τον προσανατολισμό των μετονομασιών. 
 Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε να ανασυνθέσουμε τους 
σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία των μετονομασιών, από το 1833 έως το 1930 
έχοντας πάντα να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη των πηγών, είτε γιατί δεν διασώθηκαν, 
είτε γιατί παραμένουν κλειδωμένες στις αποθήκες του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρότι, 
λοιπόν, δεν κατέστη εφικτό να μελετηθεί το αρχείο της  «Επιτροπείας προς μελέτην των 
τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών», το Οθωνικό 
αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών και η συλλογή Βλαχογιάννη των ΓΑΚ, το αρχείο 
του Νικόλαου Πολίτη στο Μουσείο Μπενάκη, του Στίλπωνα Κυριακίδη στο ΕΛΙΑ,  
του Δημήτρη Καμπούρογλου και του Κωνσταντίνου Ράδου στην Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος επιχείρησαν να καλύψουν το παραπάνω κενό. Σε 
αυτά συμπληρωματικά λειτούργησε η βιβλιογραφία, ο Τύπος και τα περιοδικά της 
εποχής.   
 

                                                 
5 Δ. Β. Βαγιακάκος, Σχεδίασμα περί …, σ. 25 
6 Δ. Β. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 25. 
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Οι πρώτες προσπάθειες μετονομασιών μετά τη σύσταση του Κράτους το 1833   
 
 
 Όπως είναι γνωστό, η συγκρότηση του ελληνικού Κράτους συνοδεύτηκε από την έλευση 
του Όθωνα, ανήλικου γιου του Βαυαρού  Βασιλιά Λουδοβίκου, και τριών Αντιβασιλέων, 
του κόμη Joseph von Armansperg, του καθηγητή Ludwig von Maurer και του 
υποστράτηγου Karl Wilhelm von Heideck. Ο  Βασιλιάς και οι Αντιβασιλείς έφτασαν 
στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου/6 Φεβρουαρίου 1833 και είκοσι μέρες αργότερα 
εξέδωσαν το πρώτο Βασιλικό Διάταγμα «περί της εσωτερικής διοικήσεως της Ελλάδος 
κατά την άφιξιν του Όθωνος», στο οποίο ανέφεραν ως πρώτο τους μέλημα τη θέσπιση 
νόμων και θεσμών για την καλύτερη λειτουργία του Βασιλείου7. Η Αντιβασιλεία, στην 
προσπάθειά της να συγκροτήσει ένα σύγχρονο κράτος, έπρεπε να ξεπεράσει μια σειρά 
προβλημάτων όπως οι καταστροφές στην παραγωγή και το εμπόριο μετά από μια 
δεκαετία πολεμικών συγκρούσεων, οι συνακόλουθες απώλειες στο έμψυχο δυναμικό αλλά 
και οι ισχυρές πολιτικές διαμάχες που σημάδεψαν τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Κατά 
συνέπεια, η διοικητική οργάνωση και η οικονομική ανασυγκρότηση αποτέλεσαν το 
πρώτο μέλημα της νέας  κρατικής αρχής. Μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής 
εντασσόταν και η συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία συνδεόταν άμεσα 
με το ζήτημα των μετονομασιών.  
 Μετά τη σύσταση των Υπουργείων, η Αντιβασιλεία προχώρησε στην έκδοση του 
διατάγματος «περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της Διοικήσεώς του» στις 3/15 
Απριλίου 1833. Το Διάταγμα  αυτό αποτελούνταν από 19 άρθρα και ακύρωνε τη μέχρι 
τότε διαίρεση της Επικράτειας, διαιρώντας την εκ νέου σε 10 Νομούς και 42 Επαρχίες8. 
Το άρθρο 1 όριζε ότι ο αριθμός αλλά και τα ονόματα των Δήμων θα ανακοινώνονταν  
στο μέλλον με ξεχωριστό Διάταγμα. Προφανώς η νέα κρατική αρχή δεν είχε στη 
διάθεσή της  τον απαιτούμενο χρόνο και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη σύσταση και 
την ονοματοδοσία των Δήμων. Όπως αποδείχτηκε με την πάροδο των χρόνων, η 
διαδικασία αυτή θα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα. Σύμφωνα με το άρθρο 
13, παραπέμπονταν στο μέλλον να προσδιοριστούν τα όρια της κάθε Επαρχίας. Τέλος, 
τα άρθρα 16-18 όριζαν επικεφαλής του κάθε Νομού τον νομάρχη μαζί με το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο, της Επαρχίας τον έπαρχο με το Επαρχιακό Συμβούλιο και 
του Δήμου τον δήμαρχο (δημογέροντα) με το Δημοτικό (Δημογεροντικό) Συμβούλιο. 
Η εκλογή και των τριών συμβουλίων θα πραγματοποιούνταν άμεσα από τους  
διοικούμενους. Η επιλογή του δημάρχου ήταν πιο σύνθετη διαδικασία, καθώς οι 

                                                 
7 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος: 1833-1912. 
Σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, εμβλήματα, Αθήνα, 1993, σ. 2. 
8 Στο τέλος της εργασίας υπάρχει στο παράρτημα η προβλεπόμενη από το διάταγμα αυτό διοικητική 
διαίρεση όπως αυτή ορίζεται από τα άρθρα 2-12. Παρότι στο άρθρο 1 αναφέρεται η διαίρεση σε 42 
Επαρχίες, στη συνέχεια, στα άρθρα 3-12, όπου παραθέτονται αναλυτικά οι Επαρχίες, προκύπτουν 47. 
Βλ:  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 12, Αθήνα 3/15 Απριλίου 1833 και Δ. 
Γ.Δημακόπουλος, «Περί του Δημοτικού Συστήματος: Β: Το αντισχέδιον της Αντιβασιλείας (Αύγουστος 
1833)», Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμος 32, Αθήνα, 1989, σ. 109-179. 
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δημότες θα πρότειναν υποψηφίους, από τους οποίους θα επέλεγε ο Βασιλιάς ή ο 
νομάρχης. 
 Στο Διάταγμα της 3/15 Απριλίου 1833 συναντάμε και τις πρώτες μετονομασίες 
επαρχιών και των ομώνυμών τους πόλεων: η επαρχία Δαμαλών μετονομάζεται σε 
Τροιζήνα, η Κίναιθα σε Καλάβρυτα, η Μονεμβασία σε Επιδαύρου Λιμηράς, η επαρχία 
Αποκόρου σε Κουρήτιδος, το Φανάριον πρωτεύουσα της Επαρχίας Ολυμπίας στο 
Νομό Μεσσηνίας σε Παρρασία, η Τριπολιτσά σε Τρίπολι, η Καρύταινα σε Γόρτυνα, η 
Βοστίτσα σε Αίγιο, το Μαραθονήσι σε Γύθειον, το Βάτουλον στη δυτική Μάνη σε 
Οίτυλο, το Δραγαμέστο σε Αστακός, το Βραχώρι σε Αγρίνιο, το Καρπενήσι σε 
Καλλιδρόμη, το Ζητούνι σε Λαμία, το Ταλάντιον σε Αταλάντη, τα Σάλωνα σε Άμφισσα, 
οι Σπέτσες σε Τιπάρηνος, τα Θερμιά σε Κύθνος και η Πολύκανδρος σε Φολέγανδρο.  
 Αν παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των παραπάνω μετονομασιών 
αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Ορισμένες από τις πρώτες αυτές 
μετονομασίες διατηρήθηκαν, άλλες επέστρεψαν στο προηγούμενο όνομα και άλλες 
μετονομάστηκαν εκ νέου. Το δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει σχετίζεται με την 
απουσία στοιχείων σχετικών με τις μετονομασίες.  Πιο συγκεκριμένα, ούτε στο φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε το Διάταγμα, ούτε στο Οθωνικό 
Αρχείο αλλά ούτε και στη δευτερογενή βιβλιογραφία συναντήσαμε τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίστηκε η μετονομασία και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχτηκε το νέο 
όνομα. Επιπλέον, δεν συναντήσαμε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ της 
μετονομασίας. 
 Το μοναδικό σχετικό Διάταγμα που εντοπίσαμε, είναι στο ΦΕΚ 32 με 
ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 1834 «περί της ονοματοθεσίας της νήσου Σπετσών». 
Σύμφωνα με αυτό, «η νήσος Σπετσών θέλει εξακολουθή να φέρη το νέον τούτο όνομα, 
το οποίον αποκατέστη ένδοξον δια των ηρωικών ανδραγαθημάτων και πατριωτικών 
θυσιών των κατοίκων αυτής, κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα. Όθεν εις όλα τα δημόσια 
έγγραφα και εις τα συναλλάγματα, θέλει ονομάζεσθαι του λοιπού υπό τούτο το όνομα 
και όχι υπό το παλαιόν Τιπάρηνος»9. Με το Διάταγμα αυτό, ουσιαστικά το νησί 
επιστρέφει στο όνομα που είχε πριν την έλευση του Όθωνα, και ενώ δεν γνωρίζουμε την 
αιτία και τη διαδικασία μετονομασίας του σε Τιπάρηνος, πληροφορούμαστε την εκ νέου 
αλλαγή του, λόγω της ηρωικής προσφοράς που επέδειξαν οι κάτοικοί του στον αγώνα 
της ανεξαρτησίας. Η επαναφορά αυτή στο παλαιό όνομα προήλθε από αξίωση των 
κατοίκων που δεν αποδέχτηκαν το νέο όνομα, το οποίο άλλωστε μάλλον εσφαλμένα 
ταύτιζε τις Σπέτσες με την αρχαία Τιπάρηνο10.  
 Ο Καρλ βον Άμπελ είχε αναλάβει τη σύνταξη και την επεξεργασία του «περί 
δήμων νόμου». Το νομοσχέδιο που κατέθεσε στο συμβούλιο της Αντιβασιλείας και στην 
Γραμματεία των Εσωτερικών11 αποτελείτο από 98 άρθρα, τα οποία αποφασίστηκε ότι 

                                                 
9 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 32, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1834. 
10 Αν. Ορλάνδος, Περί της νήσου Πέτσας ή Σπετσών, Πειραιάς 1877, [φωτ. ανατύπωση], Αθήνα 1976, σ. 
5-6. Για την προέλευση της ονομασίας του νησιού βλ. επίσης τα σχόλια του Αναργύρου Α.  Αναργύρου, 
Τα Σπετσιωτικά, τ. 1, επανέκδοση Αθήνα 1979, σ. 137-140. 
11 Στο σύνολο των εγγράφων αναφέρεται ως «επί των Εσωτερικών Γραμματεία της Επικράτειας» που 
αντιστοιχεί στο σημερινό  Υπουργείο Εσωτερικών και ο γραμματέας των Εσωτερικών αντιστοιχεί στον 
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χρειάζονταν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. Σε κάποιες από αυτές προέβησαν οι ίδιοι 
Αντιβασιλείς αυξάνοντας τα άρθρα σε 121, ενώ για τον ίδιο λόγο η Γραμματεία των 
Εσωτερικών οδηγήθηκε στη σύσταση πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής12. Τον 
Οκτώβριο του ίδιου έτους η επιτροπή διεκπεραίωσε τις εργασίες της και κατέθεσε το 
πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου «περί συστάσεως των Δήμων», που περιελάμβανε πλέον 
124 άρθρα, κανένα σχετικό με την ονοματοδοσία, και εγκρίθηκε από τον Βασιλιά στις 
27 Δεκεμβρίου 1833/8 Ιανουαρίου 183413. 
 Το Ελληνικό Κράτος διαιρέθηκε σε Δήμους, οι οποίοι διακρίνονταν σε τρεις 
τάξεις ανάλογα με τον πληθυσμό τους: Α΄ τάξης, οι Δήμοι με τουλάχιστον 10.000 
κατοίκους, Β΄ τάξης, με τουλάχιστον 2.000 κατοίκους, Γ΄ τάξης, οι υπόλοιποι με 
μικρότερο πληθυσμό. Ο δήμαρχος, οι πάρεδροι και το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποτελούσαν τις αρχές κάθε Δήμου. Ο Δήμαρχος αποτελούσε την ανώτατη εκτελεστική 
αρχή, με τριετή θητεία, όπως και οι πάρεδροι. Αντίθετα, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
εκλέγονταν για εννέα χρόνια με ψηφοφορία, ενώ κάθε τρία χρόνια γινόταν μερική 
ανανέωση του Συμβουλίου μετά από νέα ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου είχαν οι άρρενες 
που είχαν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, 
ανεξάρτητοι οικονομικά και είχαν δώσει όρκο υποταγής στο Βασιλιά.  
 Ο δήμαρχος και οι πάρεδροι εκλέγονταν από το Δημαιρεσιακό Συμβούλιο, τα 
μέλη του οποίου αποτελούσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ίσος με αυτούς αριθμός 
δημοτών από αυτούς που πλήρωναν τους περισσότερους φόρους. Η συγκεκριμένη 
διάταξη φανερώνει τον περιορισμό του δικαιώματος σε ένα εύρος ατόμων με 
συγκεκριμένα  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Στην περίπτωση του δημάρχου, το 
Συμβούλιο επέλεγε τρεις υποψήφιους, τους οποίους πρότεινε στον νομάρχη και στον 
Βασιλιά. Στους Δήμους Α΄ και Β΄ τάξης ο διορισμός ήταν αρμοδιότητα του Βασιλιά και 
στους Δήμους Γ΄ τάξης του νομάρχη. Οι αρμοδιότητες του δημάρχου ήταν 
εκτεταμένες, καθώς περιλάμβαναν  θέματα φορολογίας, εκπαίδευσης, στρατολογίας, 
αστυνομίας και δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούσαν 
να εκτελεστούν άμεσα, αφού χρειάζονταν την έγκριση του έπαρχου και του νομάρχη.    

                                                                                                                                                 
υπουργό Εσωτερικών. Στο συγκεκριμένο κείμενο θα αναφέρονται αντίστοιχα ως Υπουργείο Εσωτερικών 
και γραμματέας του Υπουργείου Εωτερικών.   
12 Τα μέλη της επιτροπής ήταν τα εξής: πρόεδρος ορίστηκε ο Νομάρχης Αργολίδας και Κορινθίας Φ. 
Μαύρος, ενώ μέλη οι: Ν. Γ. Θεοχάρης, σύμβουλος της Γραμματείας των Εσωτερικών, Δ. Σχοινάς, 
σύμβουλος της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Π. Κένταυρος, 
σύμβουλος της Γραμματείας των Οικονομικών, Γ. Παλαιολόγος, πρώην έφορος του αγροκηπίου της 
Τίρυνθας. Όταν ο Ν. Γ. Θεοχάρης διορίστηκε Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, αντικαταστάθηκε από 
τον Σπ. Σκούφο. Η επιτροπή μαζί με τη γνωμοδότησή της, έπρεπε να υποβάλει και έκθεση με τους 
κανονισμούς που ίσχυαν στις ελληνικές κοινότητες την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Βλ: ΓΑΚ: 
Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, φακ. 99, αρ. εγγράφου 005, Π. Αργυρόπουλος, Δημοτική Διοίκησις εν 
Ελλάδι, τ. Α, Αθήνα, 1843, σ. 56 και Δ. Γ. Δημακόπουλος, «Περί του Δημοτικού Συστήματος: Β…», σ. 
109-115. 
13 Δεν θα προβούμε σε συστηματική ανάλυση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αλλά σε παρουσίαση των 
βασικότερων αρχών του, ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και στη 
συνέχεια με τους Νόμους και τα Βασιλικά Διατάγματα. Τα στοιχεία για το συγκεκριμένο Νόμο τα 
αντλήσαμε από τις εξής πηγές: Εφημερίδα Σωτήρ, φ. 3-15 (21 Ιανουαρίου 1834-4 Μαρτίου 1834), 
Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα…, σ. 5-6.  
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 Η αναγκαιότητα της συγκρότησης του Κράτους και της οργάνωσης της 
Διοίκησης συναντούσε ευρεία συναίνεση. Παρόλα αυτά καταγράφονταν διαφωνίες όσον 
αφορά  συγκεκριμένες επιλογές, με έμφαση στο συγκεντρωτισμό που διέκρινε την 
πολιτική της Μοναρχίας στο  συγκεκριμένο θέμα. Η νομοθεσία για την οργάνωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θεσπίστηκε το 1833, αποτελούσε μεταφορά της αντίστοιχης 
γαλλικής, την οποία είχε υιοθετήσει και η Βαυαρία. Το διοικητικό αυτό σύστημα 
εφαρμοζόταν στη Γαλλία από τη περίοδο της Επανάστασης του 1789 και ήταν ιδιαίτερα 
συγκεντρωτικό, με στόχο την ενίσχυση της Κεντρικής Εξουσίας.  
 Στις 15/27 Μαρτίου 183414 εκδόθηκε με τη μορφή εγκυκλίου η «Οδηγία δια τον 
σχηματισμόν των Δήμων του Βασιλείου της Ελλάδος», χωρίς να καταχωρηθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στόχος ήταν να διασαφηνιστούν οι βασικές αρχές του 
Νόμου «περί του σχηματισμού και της διαιρέσεως των Δήμων», ώστε να καταστεί 
δυνατή η εφαρμογή τους και να αποφευχθούν παρανοήσεις. Οι Οδηγίες χωρίζονταν σε 
τρία μέρη: Α. «Περί του σκοπού της συστάσεως των Δήμων», Β. «Γενικαί αρχαί διά τον 
σχηματισμόν των Δήμων», Γ. «Περί της εκτελέσεως του σχηματισμού των Δήμων». Στο 
πρώτο μέρος, αναφερόταν ότι οι Δήμοι αποτελούσαν το κατώτερο μέλος στη διαίρεση 
του Βασιλείου, ενώ ορίζονταν από τις Επαρχίες ανάλογα με την έκταση και τον 
πληθυσμό. Σκοπός της συγκεκριμένης διαίρεσης ήταν η επίτευξη της οργανικής 
ανάπτυξης του πολιτικού σώματος και των μερών του. Οι Δήμοι έπρεπε να είχαν 
περιορισμένη έκταση ώστε να ήταν εφικτή η διοίκησή τους, όμως ο σχηματισμός 
πολλών μικρών Δήμων δημιουργούσε προβλήματα γιατί πολλαπλασιάζονταν τα όργανα 
της διοίκησης.  
 Στο δεύτερο μέρος, οριζόταν ότι η απόσταση του πιο απομακρυσμένου χωριού 
από την πρωτεύουσα του Δήμου δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις δύο ώρες. Για τη 
χάραξη των συνόρων προτιμούνταν τα φυσικά όρια, όπου υπήρχαν. Στο τρίτο μέρος, 
αναφερόταν ότι η χάραξη των ορίων θα γινόταν μετά από λεπτομερή εξέταση των 
θέσεων και των τοπικών περιστάσεων από τους επάρχους. Για την οροθεσία θα 
χρησιμοποιούνταν λίθοι, ενώ για την ονοματοδοσία των Δήμων έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη και να επιλεγούν, όπου υπήρχαν, τα «παλαιά ελληνικά ονόματα», ενώ στην 
περίπτωση συνενώσεως χωριών για τη σύσταση του Δήμου, να επιλεγόταν ένα εύηχο 
όνομα και εάν ήταν εφικτό το όνομα ενός εκ των χωριών του Δήμου. Η προτροπή για 
επιλογή των «παλαιών ελληνικών ονομάτων», αφενός  μαρτυρούσε την προσπάθεια 
σύνδεσης του νέου Ελληνικού Κράτους με την αρχαία Ελλάδα και αφετέρου την 
απόφαση ρήξης με το οθωμανικό παρελθόν. 
 Η επιλογή όρων και ονομάτων από τα αρχαία ελληνικά έγινε δεκτή με 
εγκωμιαστικά σχόλια από τον Τύπο.  Ενώ η διοικητική διαίρεση ακολούθησε το γαλλικό 
πρότυπο, τα ονόματα που δόθηκαν δεν αποτελούσαν μετάφραση του αντίστοιχου 
γαλλικού όρου departments, district και communes, αλλά οι όροι Νομός και Δήμος 
προέρχονταν από το αρχαίο ελληνικό διοικητικό σύστημα και οι όροι Επαρχία και 
                                                 
14 Το κείμενο των Οδηγιών που υπάρχει στα ΓΑΚ: Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, φακ. 6, αρ. 
εγγράφου 136 έχει ημερομηνία 15/27 Μαρτίου 1834. Όμως τόσο στο: Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, 
Γεωγραφική, Διοικητική και Πληθυσμιακή Εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1972, τόμος 1, Αθήνα 1973, σ. 101-
103 όσο και στο: Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα..., σ. 6, υποσημείωση 21 αναφέρεται ως 
ημερομηνία έκδοσης των Οδηγιών η 15/27 Απριλίου 1834. 
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Διοίκηση από το διοικητικό σύστημα του Ρωμαϊκού Κράτους. Ονόματα από την 
αρχαιότητα αναζητήθηκαν και για τους Νομούς, τις Επαρχίες, τους Δήμους. Ενώ στη 
Γαλλία αντικαταστάθηκαν τα ιστορικά ονόματα των διοικητικών περιφερειών από νέα, 
κυρίως προερχόμενα από την γεωγραφία (όροι, ποτάμια), μετά το 1789, σε μια 
προσπάθεια καταδίκης του παρελθόντος, στην Ελλάδα έγιναν προσπάθειες ταύτισης της 
αρχαίας και της βυζαντινής γεωγραφίας με τη νεώτερη15.  
 Με επιστολή  του ανώνυμος αναγνώστης της εφημερίδας Σωτήρ του Ναυπλίου, τον 
Ιούνιο του 183416, συνεχάρη το «άξιο έργο της Αντιβασιλείας», για την αναγέννηση της 
Ελλάδας: την οποία ταύτιζε με την αντικατάσταση των βάρβαρων και κακόφωνων 
τοπωνυμίων με άλλα ελληνικά από την «λαμπρή αρχαιότητα». Ο ίδιος, από την άλλη, 
τόνιζε τις δυσκολίες του εγχειρήματος για τους νομάρχες και τους επάρχους, μιας και το 
μέγεθος της όλης προσπάθειας ήταν μεγάλο. Η διασάφηση της τοπογραφίας της 
αρχαίας Ελλάδας και η αντιστοίχισή της με τη γεωγραφία του ελληνικού Βασιλείου δεν 
θα ήταν εύκολη. Στο πνεύμα αυτό, ο συγγραφέας της επιστολής εφιστούσε την προσοχή 
στους αρμόδιους και έδινε παραδείγματα των σφαλμάτων που είχαν ήδη 
πραγματοποιηθεί: η Επαρχία Ολυμπίας στο Νομό Μεσσηνίας δεν ταυτίζεται 
γεωγραφικά με την αρχαία Ολυμπία, επιπλέον δε, η πρωτεύουσα της Επαρχίας 
μετονομάστηκε από Φανάρι σε Παρρασία, από την πόλη που ίσως υπήρξε στα ομηρικά 
χρόνια, η οποία όμως βρισκόταν περίπου πέντε ώρες μακριά από την σημερινή της 
τοποθεσία, πιθανότατα δηλαδή σε άλλη Επαρχία. 
 Επιπλέον, θεωρούσε το όνομα Τιπάρηνος με το οποίο μετονομάστηκαν οι 
Σπέτσες περισσότερο βαρβαρικό παρά ελληνικό, υποστηρίζοντας ότι στα χειρόγραφα 
του Πλινίου συναντάται το Τρικάρηνος, το οποίο όμως  αναφερόταν στο νησί που ο 
Παυσανίας ονόμαζε Τρίκρανα και όχι στις Σπέτσες. Στην Επαρχία της Ναυπλίας 
μετονομάστηκε σε Επίδαυρο το χωριό Πιάδα, παρότι συνέχιζε να υφίσταται οικισμένος 
τόπος με το όνομα Επίδαυρος στο χώρο της αρχαίας Επιδαύρου. Στην Επαρχία του 
Άργους το χωριό Δαλαμανάρα μετονομάστηκε σε Γενέσιο, από τον παραθαλάσσιο τόπο 
Γεννέσιον, μεταξύ της Λέρνης και των Αποβάθμων όπου υπήρχε μικρός ναός του 
Ποσειδώνα. Δήμος Γενεσίου ονομάστηκε και ο Δήμος που αποτέλεσε η Δαλαμανάρα 
μαζί με τα χωριά Πυργέλα, Κουρτάκι, Λάλουκα, Ιπποφόρβειον και άλλα. Η 
Δαλαμανάρα, όμως, ήταν χωριό μεσόγειο και περίπου δυο ώρες μακρυά από το αρχαίο 
Γεννέσιον. Ο συντάκτης της επιστολής, επειδή κατανοούσε και δικαιολογούσε την 
απόφαση για ονοματοδοσία από την αρχαία γεωγραφία, αντιπρότεινε το όνομα Σηππεία, 
που συναντάται στο έκτο βιβλίο του Ηροδότου, και βρισκόταν πολύ κοντά στη 
Δαλαμανάρα. 
 Επίσης εξέφραζε τις αντιρρήσεις του σχετικά με τον προσδιορισμό των κατοίκων 
μιας περιοχής με βάση το όνομά της: πίστευε ότι ήταν λάθος οι κάτοικοι της Οινόης να 
λέγονταν Οινοαίοι και υποστήριζε ότι ορθός ήταν ο όρος Οινοάτης- Οινοάτες. 
Τρισβάρβαρο αποκαλούσε τον προσδιορισμό Τρικαλινός για τους κατοίκους των 
Τρικάλων Κορινθίας και αντιπρότεινε το Τρικαλεύς, όπως ο κάτοικος των Μεγάρων 

                                                 
15 Μίνωας Α. Μαθιουδάκης- Βασίλειος Κ Ανδρονόπουλος, Αποκέντρωσις-Αυτοδιοίκησις. Ιστορική εξέλιξις, 
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης, τ. Α,  Αθήνα 1974,  σ. 11-12. 
16 Εφημερίδα Σωτήρ, αρ.φ. 45, Ναύπλιο, 21 Ιουνίου 1834. 



 11

ήταν ο Μεγαρεύς. Στην επιστολή του αναφερόταν και σε άλλες ενστάσεις που είχε για 
την ονοματοδοσία και την προσπάθεια ταύτισης της αρχαίας με τη νεότερη γεωγραφία, 
διευκρινίζοντας όμως πάντα πως ήταν υπέρμαχος της όλης προσπάθειας, η οποία όμως 
χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και περισσότερες γνώσεις. Στην επιστολή 
παρουσιάζονταν, ακόμη, λάθη και παραλείψεις των αρμοδίων στη διαδικασία 
συγκρότησης των Επαρχιών και των Δήμων και στην ονοματοδοσία τους, λάθη που δεν 
διορθώθηκαν. Τονιζόταν πόσο απαραίτητη ήταν η εκλογή ανθρώπων με σχετικές 
γεωγραφικές γνώσεις ώστε να επιλέξουν σωστά ονόματα και ότι οι βεβιασμένες κινήσεις 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε άστοχα αποτελέσματα. Στις ίδιες παρατηρήσεις προέβη 
και ο Νικόλαος Πολίτης, 85 χρόνια μετά, από τη θέση του προέδρου της «Επιτροπείας 
προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου 
αυτών», επιχειρώντας να τονίσει τα λάθη που είχαν γίνει και τη σοβαρότητα και 
ευσυνειδησία που θα έπρεπε να δείξουν, όχι μόνο τα μέλη της  Επιτροπείας, αλλά και 
όλοι οι αρμόδιοι φορείς17. 
 Στις 28 Απριλίου/10 Μαΐου 1834 δημοσιεύτηκε το Βασιλικό Διάταγμα «περί της 
οροθεσίας και της εις Δήμους διαιρέσεως του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας»18, 
σύμφωνα με το οποίο ο Νομός διαιρέθηκε σε 6 Επαρχίες: Ναυπλίας, Άργους, 
Κορίνθου, Καλαυρείας, Ύδρας και Ερμιονίδος και 65 Δήμους. Στο Διάταγμα υπήρχαν 
κάποιες μετονομασίες όπως η Απεροπίαν σε Δοκόν, τα Τρίκρανα σε Τρικέρια, το 
Βούπορθμον σε Σπετσοπούλα, η Έφυρα σε Υψηλή, η Πιτυούσα σε Πλατείαν, οι Υσιαί σε 
Αχλαδόκαμπο, το Λέχαιον σε Πίσαν, το όρος Μαίναλον σε Ροϊνόν και η λίμνη του 
Φονιά σε Φενεού. Ούτε οι μετονομασίες αυτού του Διατάγματος είχαν καταχωρηθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 Στις 15/27 Μαΐου 1836 εκδόθηκαν νέες «Οδηγίαι περί οροθεσίας των Δήμων», 
οι οποίες αντικαταστάθηκαν εκ νέου στις 23 Δεκεμβρίου/4 Ιανουαρίου 183819. Τα 
κείμενα και των δύο Οδηγιών αποτελούνταν από 20 άρθρα. Αναφέρονταν στην 
διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί στη χάραξη της οροθεσίας, ενώ τονιζόταν το 
γεγονός ότι θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί, αλλά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
η Αυτοδιοίκηση δεν το είχαν επιτρέψει. Για την εξέλιξη της διαδικασίας σε κάθε Δήμο, 
το Δημοτικό Συμβούλιο θα διόριζε μια τριμελή επιτροπή. Η κύρια διαφορά των 
Οδηγιών του 1836 και του 1838 σχετιζόταν με το ποια θα ήταν η αρμόδια αρχή για την 
οροθεσία όταν αυτή αμφισβητείτο. Σύμφωνα με την πρώτη, του 1836, αρμόδιος σε 
πρώτο βαθμό ήταν ο έπαρχος, σε δεύτερο ο νομάρχης και σε τρίτο το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, ενώ με του 1838 σε πρώτο βαθμό ο διοικητής, σε δεύτερο το Υπουργείο 
των Εσωτερικών και σε τρίτο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διαδικασία του 
σχηματισμού, της οργάνωσης αλλά και της οροθεσίας των Δήμων ήταν πολύπλοκη και 
χρονοβόρα. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έπρεπε να 
συνεργαστούν για να μπορέσει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Το 1834 το Υπουργείο 

                                                 
17 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Αθήνα 1920, σ. 8-11. 
18 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 19, Αθήνα, 28 Απριλίου/10 Μαίου 1834. 
19 Για τις Οδηγίες του 1836 και 1838 Βλ. ΓΑΚ: Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, φακ. 103, αρ. 
εγγράφου 021˙ Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ.23, Αθήνα, 15/27 Μαίου 1836 
και Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική..., τόμος 1, σ. 103-105. 
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Εσωτερικών είχε προχωρήσει στη σύσταση του «Γραφείου της Δημοσίου Οικονομίας»20 
το οποίο θα αναλάμβανε να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το 
σχηματισμό των Δήμων. Στο γραφείο αυτό ανατέθηκε η σύνταξη ακριβής χωρογραφικής 
και τοπογραφικής περιγραφής του Κράτους, συστηματικής ονοματολογικής καταγραφής 
των πόλεων, των κωμοπόλεων, των χωριών και των κυριότερων θέσεων καθώς και οι 
ανάλογες εμβαδομετρήσεις. 
 Η ανάληψη της εξουσίας από τον Όθωνα τον Μάιο του 1835 σηματοδότησε 
αλλαγές στη κεντρικήν πολιτική σκηνή. Οι Αντιβασιλείς αποχώρησαν και ο νέος 
Βασιλιάς σκόπευε να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του, το σύνολο των εξουσιών. Στην 
οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημειώθηκαν αλλαγές, οι οποίες όμως 
αποδόθηκαν στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης και μείωσης 
των εξόδων λειτουργίας. Τον Ιούνιο του 1836 αντικαταστάθηκε το νομαρχιακό σύστημα 
του 1833 με το Διάταγμα «περί διοικητικού οργανισμού»21. Διατηρήθηκε η διαίρεση της 
χώρας σε Νόμους και Επαρχίες στο επίπεδο του γεωγραφικού χώρου, ενώ όσον αφορά 
τη διοικητική οργάνωση η επικράτεια διαιρέθηκε σε τριάντα Διοικήσεις και δεκαεννιά 
Υποδιοικήσεις. Οι Επαρχίες αποτελούσαν πλέον υποδιαίρεση των Διοικήσεων22. 
Καταργήθηκαν οι υπηρεσίες της Νομαρχίας και της Επαρχίας, καθώς και οι θέσεις των 
νομαρχών, των νομοδιευθυντών και των επάρχων και αντικαταστάθηκαν  από τους 
διοικητές και τους υποδιοικητές. Οι διοικητές και οι υποδιοικητές διορίστηκαν  με 
Διάταγμα στις 22 Ιουνίου/4 Ιουλίου 183623. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου εκδόθηκε 
το διάταγμα «περί Επαρχιακών Συμβουλίων»24, το οποίο όριζε τη σύσταση ενός 
συμβουλίου σε κάθε Επαρχία, με στόχο τη συμμετοχή του λαού μέσω των 
αντιπροσώπων του στη Διοίκηση. Η σύστασή τους ερχόταν σε αντίθεση με τον 
προηγούμενο Νόμο «περί διοικητικού οργανισμού», όμως οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι θα 
έβρισκαν τρόπο να αντιμετωπίσουν όποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα προέκυπτε.    
 Ενώ οι κριτικές για τις πρώτες διοικητικές ρυθμίσεις της Αντιβασιλείας 
ποικίλλουν, οι μεταρρυθμίσεις του 1836 σχολιάστηκαν ως επί των πλείστον αρνητικά. 
Ήδη από το 1835, ο συντάκτης του Σωτήρος κατέκρινε την πρόθεσή της να προβεί σε 
νέες μετατροπές στο διοικητικό σύστημα της χώρας˙ αφενός γιατί ήταν πολύ νωρίς για 
τυχόν αλλαγές, αφού δεν είχε προλάβει ακόμη να λειτουργήσει και να δοκιμαστεί και 
αφετέρου γιατί η αντικατάσταση των 10 νομαρχών από 40 επάρχους ισοδυναμούσε με 
μεγαλύτερο οικονομικό κόστος και δυσκολότερο συντονισμό από την Γραμματεία των 
Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διοικητική οργάνωση διαδραμάτιζε σημαντικό 
ρόλο η  απλότητα: όσο αυξάνονταν οι διαιρέσεις και οι υποδιαιρέσεις των τοπικών 
συμφερόντων, αυξάνονταν οι δυσκολίες των αρχόντων και των αρχομένων, ενώ η 
εμπιστοσύνη ήταν απαραίτητη ανάμεσα στους φορείς της εξουσίας. Επιπλέον, είχε την 
άποψη ότι η Αντιβασιλεία δεν έπρεπε να πάρει άλλες αποφάσεις μιας και ο Όθωνας που 

                                                 
20 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 18, Αθήνα, 29 Απριλίου/11 Μαίου 1834, 
Βλ: Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα…, σ. 7. 
21 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 28, Αθήνα, 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1836. 
22 Στο τέλος της εργασίας υπάρχει στο παράρτημα η διοικητική διαίρεση του παρόντος διατάγματος. 
23 Ελευθέριος Σκιαδάς, ό.π., σ. 12. 
24 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 77, Αθήνα, 18/30 Δεκεμβρίου 1836. 
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ενηλικιωνόταν σε λίγο καιρό και θα ορκιζόταν Βασιλιάς, αποτελούσε πλέον τον μόνο 
αρμόδιο για την λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων25.  
 Τον Δεκέμβριο του 1836 έχουμε το πρώτο σημείο τομής στο ζήτημα των 
τοπωνυμίων: στο παράρτημα του υπ’ αρθμόν 80 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(28.12.1836) δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, από τη σύσταση του Κράτους, πίνακας των 
Διοικήσεων και των Υποδιοικήσεων κατά δήμους και οικισμούς, όπου καταγραφόταν το 
σύνολο των οικισμένων χώρων με την επίσημη ονομασία τους26. Στον πίνακα αυτό, 
συναντάμε τις μετονομασίες που ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις υπήρχε σε παρένθεση το παλαιό όνομα. Πέρα από την αναλυτική 
παρουσίαση των Διοικήσεων, των Υποδιοικήσεων, των Δήμων και των οικισμών που τους 
αποτελούσαν, δεν υπήρχε καμία άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το θέμα των 
μετονομασιών και της επιλογής του νέου ονόματος. Διαβάζοντας τον παραπάνω πίνακα 
συναντάμε την εξής αντίθεση: οι Διοικήσεις, οι Υποδιοικήσεις και οι Δήμοι είχαν 
ονόματα «εύηχα και ελληνοπρεπή», ενώ αντίθετα οι κοινότητες διατηρούσαν τα ονόματα 
που είχαν και πριν τη σύσταση του Κράτους, τοπωνύμια που απηχούσαν σε αρκετές 
περιπτώσεις ξενικές επιρροές.  
 Οι Δήμοι που δημιουργήθηκαν από τις συνενώσεις των κοινοτήτων άντλησαν την 
ονομασία τους από την αρχαία γεωγραφία, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό: η 
Διοίκηση Λακεδαίμονος αποτελείτο  από τους Δήμους: Σπάρτης, Βρυσέων, Αμυκλών, 
Κυδωνίας, Κρονίου, Πάρνωνος, Οινούντος, Ευρυσθένων, Περαίας, Καρυών, Βορδωνίας, 
Βελαμίνης, Καστορίου, Πελλάνης, Φάριδος, Θεραπνών, Σελλασίας, Κροκεών, 
Μελιτίνης, Τρινάσσου, Γερονθρών και Φελλίας, η Υποδιοίκηση Ολυμπίας περιλάμβανε 
τους Δήμους: Αλιφείρας, Αρήνης, Βώλακος, Είρας, Ηπείου, Θείσης, Λεπραίου, 
Μακίστου, Σκυλλούντος, Τυμπαναίων και Φυγαλίας. Αντίθετα, τα χωριά των Δήμων 
αυτών, δεν είχαν τόσο «εύηχα» ονόματα˙ για παράδειγμα ο Δήμος Φελλίας απαρτιζόταν 
από τις κοινότητες: Γοράνοι, Ματίνα, Πολοβίτσα, Ποταμιά, Άρνα, Κουρουζούνα, 
Κοτσατίνα, Τσέρνα, ενώ ο Δήμος Κροκεών από τις: Πετρίνα, Ταράτσα, Πρίτσα, 
Ρόζοβα, Στρουνεσιά, Ζεχήνα, Ασίμι, Λεβέτσοβα, Αλαΐμπεϊ, Λάγιου, Κάτω Πουλαβίνα. 
Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να συναντήσουμε στους περισσότερους Δήμους και 
αυτό γιατί δεν ήταν εφικτό να αλλάξει, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με όλα 
αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στο διοικητικό μηχανισμό, το σύνολο των 
τοπωνυμίων. 
 Ενώ είχε αναγνωριστεί η ανάγκη της μετονομασίας των οικισμών, οι ελλείψεις 
στη διοικητική οργάνωση, όπως η ανεπάρκεια ικανών στελεχών, τα προβλήματα που 
συνεχώς προέκυπταν και χρειάζονταν επείγουσα λύση, το δυσβάσταχτο οικονομικό 
κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας καθώς και η αδυναμία συγκρότησης μιας 
ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης πρότασης μετονομασίας, εμπόδιζαν τον 
εξελληνισμό των τοπωνυμίων της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, κάποιες αλλαγές, έπρεπε να 
πραγματοποιηθούν· το διοικητικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε 
επιλεγεί και εφαρμοζόταν επέτρεπε την πραγματοποίηση επιλεκτικής μετονομασίας με 
τέτοιο τρόπο όμως που φαινομενικά τουλάχιστον τροποποιούσε το σύνολο του 

                                                 
25 Εφημερίδα Σωτήρ, αρ.φ. 6-7, Ναύπλιο,7-10 Φεβρουαρίου 1835. 
26Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική …, τόμος 1, σ. 103-105. 
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διοικητικού και τοπωνυμικού χάρτη. Μετονομάζοντας τις Διοικήσεις, τις Υποδιοικήσεις 
και τις πρωτεύουσες των Δήμων, σε κάποιες περιπτώσεις ταυτόχρονα με τη θέσπισή τους 
και σε κάποιες άλλες στη συνέχεια, συγκροτήθηκε ο διοικητικός χάρτης, ο οποίος έφερε 
πλέον αρχαιοπρεπή ονόματα. Ο στόχος είχε επιτευχθεί: χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και 
συστηματική εργασία από ειδικούς (γεωγράφους, ιστορικούς) είχε μετονομαστεί το 
τοπωνυμικό σε θεσμικό, τουλάχιστον, επίπεδο.  
   Το πρόβλημα δεν είχε λυθεί αλλά θα αναδυόταν στην επιφάνεια αναζητώντας 
επείγουσα και ουσιαστική λύση, στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν θα διαλύονταν οι 
πολυκοινοτικοί Δήμοι. Τα χρόνια που μεσολάβησαν θα διατηρούνταν, κυρίως, οι 
θεωρητικές συζητήσεις, ενώ εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται θεσμικές 
τροποποιήσεις. Ο Άρμανσπεργκ, τον Ιούλιο του 1836, προχώρησε στην αντικατάσταση 
του Νομαρχιακού συστήματος και στην ίδρυση των Επαρχιακών Συμβουλίων. Το νέο 
σύστημα θεωρήθηκε ακόμη περισσότερο συγκεντρωτικό, πολύπλοκο και πολυδάπανο, 
αφού αύξησε τις διοικητικές θέσεις. Από την άλλη πλευρά, ο θεσμός των Επαρχιακών 
Συμβουλίων δεν λειτούργησε ιδιαίτερα αποτελεσματικά˙ χωρίς ουσιαστικά να μπορούν 
να λάβουν αποφάσεις, μιας και χρειάζονταν πάντα την επικύρωση του Βασιλιά, σταδιακά 
πέρασαν σε απραξία. Στα 1844 προτάθηκε στη Βουλή η παύση τους ως περιττών, ενώ 
καταργήθηκαν οριστικά το 188727.              
 Ο Όθωνας τον Φεβρουάριο του 1837 απέλυσε τον Άρμανσμπεργκ θέλοντας να 
αναλάβει ο ίδιος τη διακυβέρνηση. Το σύστημα των Διοικήσεων τροποποιήθηκε το 1838 
με το Βασιλικό Διάταγμα «περί μεταρρυθμίσεως των διοικήσεων»28. Οι Διοικήσεις 
μειώθηκαν σε 24 και οι Υποδιοικήσεις σε 7, κυρίως λόγω της αδυναμίας να εξευρεθούν 
ικανά πρόσωπα για να καλύψουν τις θέσεις και του υψηλού οικονομικού κόστους, ενώ το 
1843 καταργήθηκαν όλες οι Υποδιοικήσεις29, σε μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών. 
Μοναδική εξαίρεση η Υποδιοίκηση Σπετσών, που αποσπάσθηκε από τη Διοίκηση 
Αργολίδος και ενώθηκε με την Υποδιοίκηση Ύδρας σχηματίζοντας την Διοίκηση 
Ύδρας-Σπετσών με εναλλασσόμενη έδρα κάθε έξι μήνες, ώστε να συναινέσουν στο 
μετασχηματισμό αυτό οι κάτοικοι των δύο νησιών. Στο Διάταγμα αυτό, ο Καρβασαράς, 
έδρα της Επαρχίας Ακαρνανίας, μετονομάστηκε σε Αμφιλοχικόν Άργος. Μέχρι το 1840 
δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καμία απόφαση μετονομασίας 
οικισμού, όμως στα Διατάγματα με τα οποία ανακοινώνονταν οι συγχωνεύσεις των 
Δήμων υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις όχι ακριβώς μετονομασίας αλλά αλλαγής της 
προφοράς-εκφοράς του ονόματος των χωριών· η Μπόγδανη έγινε Μπόγδανον, η 
Δρίσπαϊ έγινε Δρούσκος, το Ανάδι άλλαξε σε Αγνάντιον, το Ρεγγίνι σε Ρίγον, ο Ξελκιός 
σε Ξυλικός, ο Κάνιανος σε Κάνιανη, το Μπράλι σε Μπράλο, η Γκούριτζα σε Γουρίτσα. 
Καθώς δεν συναντήσαμε σχετικές αναφορές, διατηρήθηκαν άγνωστοι οι λόγοι για τους 
οποίους αυτό συνέβη. Πιθανότατα πρόκειται για μια προσπάθεια ελληνοποίησης των 
κακόηχων τοπωνυμίων, χωρίς όμως να γνωρίζουμε εάν ήταν σχεδιασμένη από το 
Υπουργείο Εσωτερικών ή εάν οφειλόταν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν να 
συντάξουν τους καταλόγους και οι οποίοι δεν κατανοούσαν το όνομα του οικισμού, με 

                                                 
27 Μίνωας Α. Μαθιουδάκης- Βασίλειος Κ Ανδρονόπουλος, Αποκέντρωσις-Αυτοδιοίκησις…, τ. Α, σ. 50-61. 
28 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα …, σ. 12-13. 
29Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 28, Αθήνα, 29 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1843.  
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δική τους πρωτοβουλία ή σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν λάβει, προέβησαν στη 
λανθασμένη-εξελληνισμένη μεταγραφή του τοπωνυμίου. Το πρόβλημα που 
δημιουργείται από τη μη δημοσίευση όλων αυτών των αλλαγών στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως είναι ότι παραμένουν ακαταχώρητες, και ενώ το τοπωνύμιο, τυπικά, δεν έχει 
μετονομαστεί, σε μια σειρά από έγγραφα και καταλόγους εμφανίζεται με διαφορετικές 
παραλλαγές. 
 Τον Δεκέμβριο του 1840 ο Δήμος Οιχαλίας μετονομάστηκε σε Καρπενήσι και ο 
Δήμος Ευρυτάνων σε Καλλιδρομιτών30. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το 
Βασιλικό Διάταγμα «περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεως του» (ΦΕΚ 
12/6.4.1833) το Καρπενήσι μετονομάστηκε σε Καλλιδρόμη. Στο Διάταγμα δεν 
αναφέρονταν οι λόγοι της εκ νέου μετονομασίας. Η επόμενη μετονομασία που 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήταν 8 χρόνια αργότερα, στις 16 
Φεβρουαρίου 1848: ο Δήμος Ταμυνείων μετονομάστηκε σε Αυλώνος με έδρα το 
Αυλωνάρι. Παρόμοια και η τύχη του οικισμού Ερέτρια, ο οποίος από τις  13 Ιουνίου 
1849 σταδιοδρόμησε ως Νέα Ψαρά, μιας και σε αυτόν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από 
το νησί των Ψαρών, ενώ και η Κάτω Αρφαρά στο Νομό Μεσσηνίας μετονομάστηκε σε 
Σκομορά τον Αύγουστο του 1855.    
 Παράλληλα, σε νομοθετικό επίπεδο, η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 
ολοκλήρωσε την περίοδο της απολυταρχικής διακυβέρνησης του Όθωνα. Μετά την 
ψήφιση του Συντάγματος, το 1844, ξεκίνησε η συζήτηση για την επαναφορά του 
Νομαρχιακού συστήματος του 1833. Σχηματίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους 
βουλευτές Α. Μαυρομιχάλη, Π. Ράγκο, Θ. Μαρκεζίνη και Ρ. Παλαμήδη, η οποία τον 
Μάρτιο του 1845 κατέθεσε νομοσχέδιο για την κατάργηση του διοικητικού συστήματος 
και την επαναφορά του Νομαρχιακού. Σύμφωνα με αυτό, διατηρήθηκε η διαίρεση σε 10 
Νομούς, ενώ οι Επαρχίες αυξήθηκαν σε 49. Στο κείμενο του Νόμου αναφέρεται ότι η 
αύξηση των Επαρχιών δεν οφείλεται σε πρωτοβουλία του συντάκτη του, αλλά σε 
επικύρωση της υφιστάμενης κατάστασης: οι επαρχίες Ακαρνανίας και Χαλκίδος είχαν 
ήδη χωριστεί σε δυο, εξαιτίας της έκτασής τους. Επιπλέον, η επιτροπή έκρινε ότι θα 
έπρεπε να πραγματοποιηθούν κάποιες τροποποιήσεις και συγχωνεύσεις31. Στις 5 
Δεκεμβρίου 1845 εκδόθηκε ο Νόμος «περί της διαιρέσεως των Νομαρχιακών και 
Επαρχιακών Αρχών32, ο οποίος καταργούσε τη θέση του νομοδιευθυντή ως περιττή, 
διατηρούσε όμως, με ορισμένες αλλαγές ως προς τις αρμοδιότητές τους, τις θέσεις του 
νομάρχη και του έπαρχου και δεν περιλάμβανε τις έδρες των Νομαρχιών και των 
Επαρχιών, οι οποίες θα ανακοινώνονταν αργότερα με νέο Διάταγμα. Ο Νόμος επίσης 
προέβλεπε το διορισμό ενός έπαρχου για περισσότερες από μία γειτονικές Επαρχίες.    
 Τον Οκτώβριο του 1862 ο Όθωνας αναγκάστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις να 
εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση της χώρας και να αναχωρήσει από την Ελλάδα. Η 
αποχώρησή του σηματοδότησε και το τέλος μιας περιόδου, όπου στο επίπεδο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο τέθηκαν οι βάσεις, αλλά οργανώθηκε παρά τις 
                                                 
30 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 22, Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1840. 
31 Μίνωας Α. Μαθιουδάκης-Βασίλειος Κ Ανδρονόπουλος, Αποκέντρωσις-Αυτοδιοίκησις…, σ. 69-70. 
32 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 32, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1845. Σε επόμενο 
ΦΕΚ έγινε διόρθωση του τίτλου σε: «περί διοικητική διαιρέσεως του Κράτους». Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 34, Αθήνα,  20 Δεκεμβρίου 1845. 



 16

δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεχώς προέκυπταν, ένας ολοκληρωμένος 
διοικητικός μηχανισμός, στη δημιουργία του οποίου αναφερθήκαμε διεξοδικά, λόγω της 
άμεσης σύνδεσής του με τη διαδικασία μετονομασίας των τοπωνυμίων. Στην 
πραγματικότητα, μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης του Όθωνα, όσες μετονομασίες 
πραγματοποιήθηκαν σχετίζονταν με την προσπάθεια συγκρότησης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης: οργάνωση Διοικήσεων, Υποδιοικήσεων και Δήμων.    
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Περίοδος βασιλείας Γεώργιου Α΄ (1863-1908) 
 
 
Μετά την αναχώρηση του Όθωνα, τον Οκτώβριο του 1862, στην εσωτερική πολιτική  
σκηνή της Ελλάδος τα προβλήματα πολλαπλασιάστηκαν και η ενασχόληση με θέματα 
οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρόσκαιρα διακόπηκε. Το ενδιαφέρον 
εστιάστηκε στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων και στην επιλογή νέου 
Βασιλιά. Μετά από μακρά σειρά διαβουλεύσεων η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία 
κατέληξαν στον Πρίγκιπα Χριστιανό Γουλιέλμο Φερδινάνδο Αδόλφο Γεώργιο, 
δευτερότοκο γιο του Πρίγκιπα Χριστιανού, διάδοχο του δανικού θρόνου. Στις 18/30 
Μαρτίου 1863 η ελληνική Εθνοσυνέλευση τον ανακήρυξε Βασιλιά και όρισε τριμελή 
αντιπροσωπία από τους Ζαΐμη, Κανάρη και Δ. Γρίβα, να επισκεφθούν την Κοπεγχάγη 
και να του προσφέρουν το στέμμα. Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, στις 5 
Ιουνίου 1863, η Δανία και οι τρεις προστάτιδες Δυνάμεις υπέγραψαν το πρωτόκολλο 
αναγνώρισης της εκλογής του Γεώργιου ως βασιλιά της Ελλάδας. Τον Οκτώβριο της 
ίδιας χρονιάς έφτασε στην Ελλάδα, έχοντας να αντιμετωπίσει πληθώρα άλυτων 
προβλημάτων και πολιτική αναταραχή33. Οι τροποποιήσεις στο επίπεδο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πιθανότατα,  δεν περιλαμβάνονταν στις άμεσες προτεραιότητες του.  
 Λίγο μετά την έλευση του Γεώργιου Α΄, τον Αύγουστο του 1863, ο Δήμος 
Πελασγών34 της Επαρχίας Φθιώτιδος μετονομάστηκε σε Δήμο Νέας Μιζέλης και η 
πρωτεύουσα του σε Νέαν Μιζέλαν35. Το Σύνταγμα που ψηφίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 
1864 δεν περιλάμβανε καμία διάταξη που να αφορούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά 
μόνο το άρθρο 125 το οποίο αναφερόταν στον τρόπο εκλογής των Δημοτικών Αρχών36. 
Τα Ιόνια Νησιά μετά την προσάρτησή τους στο Ελληνικό Βασίλειο ακολούθησαν τη 
διοικητική διαίρεση της χώρας σε Νομούς, Επαρχίες και Δήμους· συστάθηκαν 4 Νομοί 
και 7 Επαρχίες. Κατά τη διαδικασία σύστασης και οργάνωσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στα Επτάνησα, αμέσως μετά την ενσωμάτωσή τους, δεν σημειώθηκαν 
μετονομασίες στους οικισμούς τους. 
 Ο νέος Βασιλιάς διατήρησε την υπάρχουσα διοικητική διαίρεση. Η 
αναδιοργάνωση που είχε ξεκινήσει στα χρόνια του προκατόχου του συνεχίστηκε, κυρίως 
μέσω των συγχωνεύσεων των Δήμων για οικονομικούς και διοικητικούς λόγους. Οι 
μετονομασίες των Δήμων, των πρωτευουσών τους και ορισμένων μεμονωμένων οικισμών 
συνεχίστηκαν. Τα νέα ονόματα προέρχονταν κυρίως από την αρχαιότητα και την 
μυθολογία, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται πάντα η ακριβής αντιστοίχηση της αρχαίας με 
την νεότερη γεωγραφία. Στα Επτάνησα που μόλις είχαν προσαρτηθεί στο Ελληνικό 
Βασίλειο, αρχικά οι Δήμοι άντλησαν το όνομά τους από το ομώνυμο χωριό που 
                                                 
33 Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, [μετάφρ. Α. Ξανθόπουλος] Αθήνα 2001, σ. 140-
147. 
34 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα..., σ. 137. Ο συγκεκριμένος Δήμος ονομαζόταν Δήμος 
Αμαλιαπόλεως, αλλά αμέσως μετά την έξωση του Όθωνα μετονομάστηκε σε Δήμο Πελασγών.  
35 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 8, Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1864. Τον 
Ιούλιο του 1869 (ΦΕΚ 160) μετονομάστηκε εκ νέου σε Δήμο Αμαλιαπόλεως και η πρωτεύουσά του σε 
Αμαλιάπολις.  
36 Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική…, τόμος 1, σ. 160.  
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αποτέλεσε και την πρωτεύουσά τους. Στη συνέχεια, όμως, οι αρμόδιοι φορείς 
επεξεργάστηκαν εκ νέου τις αρχαίες τοποθεσίες του νησιού, την ιστορία και τη 
γεωγραφική θέση των οικισμών και επέλεξαν νέα ονόματα.  
 Στην Επαρχία Ζακύνθου σημειώθηκαν οι πρώτες αλλαγές. Ο Δήμος Βολίμων 
μετονομάστηκε σε Ελατίων37, ο Δήμος Κατασταρίων μετονομάστηκε σε Υριέων38, ο 
Δήμος Κοιλιωμένου σε Ναφθίων39, ο Δήμος Σκουλικάδου σε Μεσογαίων40, ο Δήμος 
Μαχαιράδων σε Οπιταϊδών41, ο Δήμος Γαλάρων σε Αρτεμισίων42 και τέλος ο Δήμος 
Γερακαρίων σε Αρκαδίων43. Από τους 10 Δήμους της Επαρχίας Ζακύνθου οι 7 
μετονομάσθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 1866. Ο Δήμος Αρκαδίων, άντλησε τη νέα 
του ονομασία πιθανότατα από την ομώνυμη αρχαία πόλη ή το φύλο των Αρκάδων ή τον 
Βασιλιά Αρκά44. Το όνομα του Δήμου Οπιταϊδών προήλθε «εξ επικλήσεως της 
Αρτέμιδος, γνωστής γενομένης εξ επιγραφής εν Ζακύνθω», το οποίο ο Ν. Γ. Πολίτης, 
στην έκθεσή του, το 1899, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το κατέτασσε  μαζί με το 
όνομα του Δήμου Αρτεμισίων, που οφειλόταν στην ύπαρξη ιερού της θεάς Άρτεμις, στην 
κατηγορία των τοπωνυμίων που προέρχονταν από αρχαία μνημεία ή ιδρύματα45. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος Ελατίων όφειλε το όνομά του στο ομώνυμο όρος46, ενώ 
χαρακτήριζε «εθνικά ανάρμοστο» το καινούριο τοπωνύμιο του Δήμου Ναφθίων, το 
οποίο προερχόταν από την πηγή νάφθης που υπήρχε στην περιοχή47. 
 Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου δεν υπήρξε αντίστοιχο κύμα μετονομασιών, ενώ 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα τον Ιούλιο του 1867 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα 
τοπωνύμια. Στο Δήμο Θουρίας της Επαρχίας Καλαμών τα χωριά Φουρτζάλα και 
Καμάρι ενώθηκαν και μετονομάστηκαν σε Θουρία, το χωριό Βενζάμι σε Ανθεία, το 
Φαρμίον σε Αίπεια, το Ντελιμιμή σε Ανθαία, το Κουρτζαούσι σε Σπερχογεία και το 
Αΐζαγα σε Αντικάλαμον48. Οι συγκεκριμένες μετονομασίες αποτέλεσαν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα περίπτωση, μιας και συνδύαζαν δύο στοιχεία που συναντάμε ίσως για 
πρώτη φορά τον 19ο αιώνα: μετονομάστηκε το σύνολο των χωριών του Δήμου και όχι 
μόνο η πρωτεύουσα, ενώ σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο και 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην 
έγκριση των μετονομασιών μετά από αίτημα του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Θουρίας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, στα Διατάγματα αναφερόταν ότι οι αλλαγές 
αποτελούσαν πρόταση του ίδιου του υπουργού, ο οποίος και ζητούσε την έγκριση του 
Βασιλιά. Από το κείμενο του Διατάγματος, όμως, δεν διασαφηνιζόταν εάν το Δημοτικό 
                                                 
37 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 56, Αθήνα, 30 Ιουλίου 1866.  
38 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 60, Αθήνα, 29 Αυγούστο 1866. 
39 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 61, Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1866. 
40 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 61, Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1866. 
41 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 66, Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1866. 
42 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 66, Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1866. 
43 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 68, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1866. 
44 Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα…, σ. 532. 
45 Ν. Γ. Πολίτης, «Τα ονόματα των Δήμων», Επετηρίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού  τ. Γ, Αθήνα 
1899, σ. 61-62. 
46 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 61-62. 
47 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 56-57. 
48 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 40, Αθήνα, 10 Ιουλίου 1867.   
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Συμβούλιο ζήτησε μόνο τη μετονομασία των χωριών του Δήμου ή εάν πρότεινε και τα 
νέα ονόματα.  
 Τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς μετονομάστηκε η πρωτεύουσα του Δήμου 
Παμίσου από Νησίον σε Μεσσήνη49. Στο Βασιλικό Διάταγμα δεν υπήρχε αιτιολόγηση 
της μετονομασίας, όμως στο Γεωγραφικό Λεξικό των Μ. Σταματελάτου και Φ. Βάμβα- 
Σταματελάτου υπάρχει αναφορά και στα δύο τοπωνύμια· «ο ποταμός Πάμισος, πριν 
διαμορφωθεί η κοίτη του, περιέρρεε τον οικισμό και του έδινε την εικόνα νησιού, 
περιβαλλόμενου από έλη γεμάτα καλαμιές. Στην τουρκοκρατία, για να προστατεύεται ο 
οικισμός από τον ποταμό όταν ξεχείλιζε, τον χειμώνα, είχε ανασκαφεί τάφρος γύρω του, 
που οι κάτοικοι την περνούσαν με σχεδίες. Η ερμηνεία αυτή εξηγούσε την ονομασία 
Νησί ενώ δικαιολογούσε και την άποψη που ταύτιζε τον οικισμό με το αρχαίο χωριό 
Λίμναι που ανέφερε ο Παυσανίας, του οποίου όμως ήταν άγνωστη η ακριβής θέση. Το 
Νησί ονομάστηκε Μεσσήνη το 1867 από την αρχαία Μεσσήνη, η οποία όμως 
βρισκόταν 21 χλμ βορειοδυτικά, στο Μαυρομμάτι Ιθώμης»50. Σύμφωνα λοιπόν με τους 
συγγραφείς του λεξικού, η μετονομασία του οικισμού Νησί σε Μεσσήνη λόγω της 
κοντινής του θέσης με την αρχαία Μεσσήνη ήταν λανθασμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στα σλαβικά Νησί σημαίνει βάλτος, όνομα που ταίριαζε στον συγκεκριμένο οικισμό. 
Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, μακριά από τη θάλασσα, υπάρχουν πέντε 
οικισμοί με το όνομα Νησί.  
 Παράλληλα με τις μετονομασίες των Δήμων και των πρωτευουσών τους, που 
δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχιζόταν και η προσπάθεια να 
μεταγραφούν επί το ελληνοπρεπέστερο  τα ονόματα των οικισμών. Αυτό επιτυγχανόταν 
με αλλαγή του γένους, της ορθογραφίας ή με μικρή τροποποίηση της προφοράς τους. 
Το συγκεκριμένο φαινόμενο βρήκε εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: τα χωριά της 
Επαρχίας Καρυστίας άλλαξαν από Θύμα σε Θέμη, από Τζεφτηλήκι σε Τσιφτιλιά, από 
Ασκούναση σε Ασκούασι, από Μπαφιώτι σε Μπαγιάτα, από Στούπασι σε Στουπαίοι και 
από Βατίση σε Βατέση. Το ίδιο συνέβη και στον Δήμο Αγράφων της Επαρχίας 
Ευρυτανίας, όπου το Μυρίσι έγινε Μύριον αλλά και  στον Δήμο Γαυρίου της Επαρχίας 
Άνδρου: το Βιτάκι μετασχηματίστηκε σε Βετάλι και το Άρνον ή Άρνας σε Άρνη51.  
 Από το 1878 έως το 1881 οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική του Ελληνικού 
Βασιλείου συγκέντρωσαν το σύνολο του ενδιαφέροντος παραμερίζοντας την 
αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης52: η προσοχή όλων εστιαζόταν στη 
διενέργεια των απαραίτητων διεθνών επαφών αφενός για να μην τεθούν σε ισχύ οι όροι 
της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου και αφετέρου για να επιτευχθεί η επέκταση των 
ελληνικών συνόρων, η οποία και πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Συνθήκης της 
Κωνσταντινούπολης στις 12/24 Μαΐου 1881. Η νέα οροθετική γραμμή άρχιζε λίγο 
βορειότερα από την κοιλάδα των Τεμπών και έφτανε ως τον κόλπο της Άρτας στα 
                                                 
49 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 57, Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1867.  
50 Μ. Σταματελάτος και Φ. Βάμβα-Σταματελάτου, Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Αθήνα 2001, 
σ. 491.  
51 Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική…, τόμος 1, σ. 177-178. 
52 Πραγματοποιήθηκε μονάχα, τον Δεκέμβριο του 1880, η μετονομασία του χωριού Ξυλογαίδάρα του 
Δήμου Τολοφώνος της Επαρχίας Φθιώτιδος σε Ξυλογάδειρα. Βλέπε σχετικά: Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, 
Γεωγραφική, Διοικητική…., τόμος 1, σ. 194 και Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό Διάγραμμα…, σ. 177. 
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δυτικά. Με τη Συνθήκη αυτή η Ελλάδα προσαρτούσε όλη σχεδόν την πεδιάδα της 
Θεσσαλίας, με τις πλουτοπαραγωγικές της δυνατότητες, αλλά από την περιοχή της 
Ηπείρου μόνο την Άρτα53. 
 Με τον Νόμο ΠΜ΄ της 19 Μαρτίου του 1882 «περί εισαγωγής της ελληνικής 
νομοθεσίας εις τας άρτι προσαρτηθείσας Θεσσαλικάς και Ηπειρωτικάς επαρχίας»54 
διαιρέθηκαν τα εδάφη που μόλις είχαν αποκτηθεί στους Νομούς: Άρτης, ο οποίος 
περιλάμβανε τις Επαρχίες Άρτης και Τσουμέρκων, Λαρίσσης με τις Επαρχίες 
Λαρίσσης, Δομοκού, Φαρσάλων, Αγυιάς, Τυρνάβου, Αλμυρού και Βόλου, καθώς και το 
Νομό Τρικκάλων με τις Επαρχίες Τρικκάλων, Καλαμπάκας, και Καρδίτσης. 
Ουσιαστικά, λοιπόν, στο Ελληνικό Βασίλειο προσαρτήθηκαν 3 νέοι Νομοί 
αποτελούμενοι από 12 Επαρχίες, ενώ στον ίδιο Νόμο ορίστηκαν και οι 76 Δήμοι των 
Επαρχιών αυτών. Στα Βασιλικά Διατάγματα που ακολούθησαν, στα οποία 
περιλαμβάνονταν οι οικισμοί των Δήμων που μόλις είχαν συσταθεί, σταχυολογούμε τις 
πρώτες μετονομασίες, μετονομασίες που δεν καταχωρήθηκαν στα φύλλα της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως.  
 Στο Βασιλικό Διάταγμα «περί διαιρέσεως εις δήμους των επαρχιών Θεσσαλίας 
και Άρτης» τον Μάρτιο του 1883, εντοπίζεται μια ενδιαφέρουσα αλλαγή. Στον Δήμο 
Σκοτούσης της Επαρχίας Φαρσάλων ο οικισμός Οθωμανικόν καταχωρήθηκε ως Κάτω 
Δουβλατάν και ο οικισμός Χριστιανικόν ως (Άνω Δουβλατάν)55. Στην απογραφή του 
1881 οι δύο αυτοί οικισμοί αναφέρονταν ως Δουβλατάν (χριστιανικόν) με 110 κατοίκους 
και Δουβλατάν (οθωμανικόν) με 101 κατοίκους. Πιθανότατα δεν ήταν δυο διαφορετικοί 
οικισμοί, αλλά μαχαλάδες του ίδιου οικισμού, ένας μουσουλμανικός, και ένας 
χριστιανικός. Δεν στάθηκε εφικτό να βρεθούν στοιχεία για τις δύο αυτές αλλαγές, 
υποθέτουμε πως οι αρμόδιοι φορείς δεν επιθυμούσαν τοπωνύμια που παρέπεμπαν σε 
θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, γεγονός που είναι κατανοητό, όμως η διάκριση σε Άνω 
και Κάτω Δουβλατάν δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από το υψόμετρο˙ στο χάρτη τα 
δύο χωριά είναι γειτονικά με υψόμετρο 250 και 255 μέτρα αντίστοιχα56.  
  Το 1919 το Κοινοτικό Συμβούλιο του (Άνω) Δουβλατάν ζήτησε τη μετονομασία 
του χωριού σε Ξηροχώριον. Η « Επιτροπεία προς μελέτην των τοπωνυμίων της 
Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών» συμφώνησε ότι έπρεπε να 
αντικατασταθεί το «βάρβαρον όνομα του χωριού», διαφώνησε όμως με την πρόταση του 
Συμβουλίου, μιας και όχι μόνο αποτελούσε κοινότατο όνομα αλλά θα δημιουργούσε και 
προβλήματα ταύτισης με τα υπόλοιπα χωριά που είχαν το ίδιο όνομα και με την 
ομώνυμη πολίχνη της Εύβοιας και αντιπρότεινε τα τοπωνύμια Άνυδρον ή Λειψύδριον, 
που επίσης υποδήλωναν την έλλειψη πόσιμου νερού57.  

                                                 
53 Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας...,  σ. 211. 
54 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 16, Αθήνα, 20 Μαρτίου 1882.  
55 Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική..., τόμος 1, σ. 191 και Ελευθέριος Σκιαδάς, Ιστορικό 
Διάγραμμα…, σ. 571. Οι συγκεκριμενες μετονομασιες δεν καταχωρηθηκαν στην Εφημεριδα της 
Κυβερνησεως. 
56 Στον σημερινό Νομός Καρδίτσας, υπήρχε οικισμός με το όνομα Δουβλατάν, ο οποίος το 1928 
μετονομάστηκε σε Μεσοράχη. Ίσως η σημασία της λέξης Δουβλατάν να ήταν διαφωτιστική. 
57 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Αθήνα 1920, σ. 145. 
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 Παρά τη γνωμοδότηση της  Επιτροπείας, τα δύο χωριά μετονομάστηκαν το 
1927 σε Άνω Βασιλικά και Κάτω Βασιλικά58, ονόματα που διατηρούν μέχρι σήμερα. 
Στην απογραφή του 1928 τα «μουσουλμανικά» Κάτω Βασιλικά είχαν 416 κατοίκους και 
τα «χριστιανικά» Άνω Βασιλικά 156, σήμερα όμως και τα δύο έχουν από 220 περίπου. 
Το περίεργο είναι ότι τα χριστιανικά Άνω Βασιλικά δεν αναφέρονταν στην απογραφή 
του 1940 και ξαναεμφανίστηκαν στα 1951, ενώ αντίθετα τα «μουσουλμανικά» Κάτω 
Βασιλικά καταγράφονταν συνεχώς, στην απογραφή μάλιστα του 1940 ξεπερνούσαν τους 
600 κατοίκους για να πέσουν μετά τον πόλεμο στους 300 περίπου. Αν όμως οι 
μουσουλμάνοι κάτοικοί τους έφυγαν, δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την 
σύσταση του πληθυσμού τους. πιθανότερη εκδοχή φαντάζει η  εγκατάσταση προσφύγων. 
 Στις 14 Ιουλίου 1892 με τον Νόμο ΒΚΖ΄ «περί μεταρρυθμίσεως του από 5 
Δεκεμβρίου 1845 νόμου περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους», καταργήθηκαν οι 
Επαρχίες και η διοίκησή τους μεταβιβάστηκε στις Νομαρχίες59. Παρά τη θεσμική  
κατάργηση των Επαρχιών, κρίνεται σκόπιμο για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας να 
συνεχιστεί ο γεωγραφικός προσδιορισμός των Δήμων με βάση την Επαρχία στην οποία 
ανήκαν. Ενώ τον Ιούλιο του 1899 δημοσιεύτηκε ο Νόμος ΒΧΔ΄ «περί διοικητικής 
διαιρέσεως του Κράτους», καθώς και ο Νόμος ΒΧΕ΄ «περί Νομών και της διοικήσεως 
αυτών», οι οποίοι συνοψίζοντας τις αλλαγές που είχαν σημειωθεί στα σύνορα του 
Κράτους, παρουσίαζαν το διοικητικό χάρτη της χώρας σε επίπεδο Νομών και το 
σύστημα διοίκησής τους60.   
 Η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική όσον αφορά τις 
μετονομασίες, προετοιμάζοντας, αλλά κυρίως μαρτυρώντας, ότι είχαν ωριμάσει, πλέον, 
οι συνθήκες για οριστική λύση του προβλήματος των «ξενικών και κακόφωνων» 
τοπωνυμίων. Τον Ιούλιο του 1901 ο Δήμος Αμφίσσης της Επαρχίας Παρνασσίδος 
εξωραΐστηκε προς το «αρχαιοπρεπέστερο» Αμφισσέων61. Τα «βάρβαρα» Σάλωνα έγιναν  
Άμφισσα και ευπρεπίστηκαν ακόμη περισσότερο σε Δήμο Αμφισσέων. Όμως, οι 
μετονομασίες, σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά, είχαν συνέπειες και στο επίπεδο του 
ανθρώπινου δυναμισμού (ψυχισμός, νοοτροπίες), συνέπειες που περιγράφει εύστοχα σε 
επιφυλλίδα του, στην εφημερίδα Το Βήμα τον Ιούλιο του 1955: «Είναι δύσκολο να 
λογαριάσει κανείς το πόσο έχασαν σε ανθρώπινο δυναμισμό όλοι αυτοί οι τόποι που 
έχασαν το όνομά τους, το δεμένο με τις παραδόσεις, με την άμεση ακόμη μνήμη των 
κατορθωμάτων των πατέρων μας: Δραγαμέστο, Βραχώρι, Σάλωνα Ζητούνι. Ό,τι λέμε 
πως σεβόμαστε, η εμορφιά  του θανάτου και της ζωής, είταν μέσα σε αυτά τα ονόματα 
και εχάθηκε μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουμε τα παλιά ηρωικά κείμενα όταν τα 
διαβάζουμε, δεν τραγουδάμε ή δεν απαγγέλλουμε ΄΄στην Άμφισσα σφάζουν αρνιά΄΄ ή 
΄΄καπνίζει κ΄ η Λαμία΄΄. Νήματα που εκόπηκαν, χωρίς τίποτε να τα αντικαταστήσει» και 
συνεχίζει: «το όνομα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όντων, κάτι σα την ψυχή τους, 
και ότι για τούτο πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε»62. 

                                                 
58 Βάση δεδομένων του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος». 
59 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 240, Αθήνα, 22 Ιουλίου 1892. 
60 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 136, Αθήνα, 8 Ιουλίου  1899.  
61 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 163, Αθήνα,  31 Ιουλίου  1901.   
62 Κ. Θ. Δημαράς, «Περί μετονομασιών», Το Βήμα, Αθήνα 15 Ιουλίου 1955. 
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 Οι πρώτες μετονομασίες του 20ου αιώνα ήταν, κυρίως, μετονομασίες χωριών και 
οικισμών, γεγονός που είναι πιθανόν να φανερώνει ότι ένας πρώτος κύκλος, αυτός της 
μετονομασίας των Δήμων όδευε προς ολοκλήρωση και ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της 
αλλαγής του συνόλου των τοπωνυμίων, θα τον διαδεχόταν. Σε πρακτικό και θεσμικό 
επίπεδο η όλη διαδικασία δεν ήταν μονοδιάστατη, αλλά ιδιαίτερα περίπλοκη. Ενώ 
πλησίαζε η σύσταση της «Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και 
εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών», πάρθηκε η απόφαση για διάσπαση των 
πολυκοινοτικών Δήμων και ενσωματώθηκαν στο ελληνικό Βασίλειο η Μακεδονία και η 
Θράκη. Ταυτόχρονα, συνεχιζόταν η θεωρητική συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος 
ανάμεσα στους διανοούμενους της εποχής, μια συζήτηση στην οποία θα αναφερθούμε 
στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. Η δημιουργία κοινοτήτων ως ανεξάρτητων νομικών 
προσώπων επέτεινε την ανάγκη μετονομασίας των οικισμών. 
 Παρακολουθώντας ολόκληρη τη διαδικασία αλλαγής του τοπωνυμικού από τη 
σύσταση του ελληνικού Κράτους, το 1833, έως της στιγμή της σύστασης της  
Επιτροπείας, το 1909, και βλέποντας πως όσο πλησίαζε η «ημερομηνία-σταθμός» οι 
αλλαγές αυξάνονταν, γεννάται το ερώτημα εάν τα δύο αυτά γεγονότα συνδέονταν μεταξύ 
τους: ήταν τυχαίο γεγονός η αύξηση των μετονομασιών με τη σύσταση της  Επιτροπείας 
ή μήπως αυτή συστάθηκε επειδή ο κρατικός μηχανισμός είχε οργανωθεί και υπήρχε ένα 
πλάνο σταδιακής αλλαγής του συνόλου των ξενικών ονομάτων και οι αρμόδιοι 
επιθυμούσαν το όλο εγχείρημα να χαίρει επιστημονικής τεκμηρίωσης; Τα ίδια 
ερωτήματα μπορούν να τεθούν και σε σχέση με τη διάσπαση των Δήμων, με την οποία 
ήρθε στην επιφάνεια ξανά το θέμα των «μη ελληνικών ή κακόηχων τοπωνυμίων»: εάν, 
δηλαδή, η αύξηση των μετονομασιών των οικισμών μετά το 1900 αποτέλεσε τυχαίο 
γεγονός ή προετοίμαζε το έδαφος για τη διάλυση των πολυκοινοτικών Δήμων, η οποία 
θα επανέφερε στο διοικητικό χάρτη το κάθε χωριό. Λίγο καιρό αργότερα, ακολούθησε 
και η προσάρτηση της Μακεδονίας και της Θράκης όπου κυριαρχούσαν ξενικά 
τοπωνύμια που έπρεπε να αντικατασταθούν άμεσα, η ύπαρξη λοιπόν, μιας τέτοιας 
επιτροπής θα αντιμετώπιζε, πιθανότατα, με μεγαλύτερη ετοιμότητα το πρόβλημα. 
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Η θέση της λογιοσύνης τον 19ο αιώνα 
     
 
Το τοπωνυμικό απασχόλησε την ελληνική λογιοσύνη του 19ου αιώνα και  εντάχθηκε 
μέσα στο πλαίσιο της διαμάχης της ελληνικής γλώσσας, λόγιας και ομιλούμενης. Ο 
Αριστείδης Κυπριανός το 1861, διατύπωσε την πρώτη σχετική θέση προτείνοντας «την 
συναγωγή των απανταχού λέξεων και ιδιωμάτων» και τη σύνταξη «ιδιωτικών της 
γλώσσης», καθώς το θεωρούσε έργο «πολυωφελέστατον»: «διότι πρώτον μεν συνάγομεν 
την εθνικήν περιουσίαν της γλώσσης εις τι κεντρικόν ταμείον, ενώ  βλέπομεν τι έχομεν 
και τι ελλείπει. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θα πλουτισθή φυσικά η γραφομένη γλώσσα όχι με 
δανεικά και ξένα κεφάλαια, αλλά με ίδια και ελληνικά». Πηγές για την παραπάνω 
συναγωγή ο Α. Κυπριανός θεωρούσε τα ονόματα των χωριών και τις τοποθεσίες εκάστης 
πόλης και κώμης. Όπως όμως διαπίστωνε ο ίδιος: «τα γεωγραφικά ονόματα των πόλεων 
και κωμών, έτι δε ποταμών και ορέων του ελευθέρου Βασιλείου, κατά τους μελετήσαντες 
το πράγμα, είναι τα πλείστα σλαβικά. Και τις μεν ευρίσκει μόλις το ένατον των πάντων 
ελληνικά, άλλοι τα δύο δέκατα, και ο ελευθεριώτατος τα ημίση μόλις ελληνικά. Όπως 
και αν έχη, φαίνεται ότι πολλά είναι σλαβικά και ξενόφωνα». Συνεχίζοντας όμως 
σημείωνε ότι «το εναντίον συμβαίνει κατά τας τοποθεσίας˙ κώμη τις ή χωρίον με όνομα 
σλαβικόν  έχει εξ, οκτώ και πολλάκις πλειοτέρας τοποθεσίας, καθ’ ας κείνται τα κτήματα 
εκάστου ιδιοκτήτου, τας πλείστας με ωραία ελληνικά ονόματα, ων πολλά διεσώθησαν 
από των αρχαιοτάτων χρόνων αδιάφθορα, και δύνανται να διαφωτίσωσιν ουκ ολίγον την 
αρχαίαν γεωγραφίαν και τοπογραφίαν»63. Ο ίδιος πρότεινε οι λέξεις να καταγράφονταν 
όπως ακριβώς προφέρονταν από τον πληθυσμό, διατηρώντας και διασώζοντας με τον 
τρόπο αυτό την τοπική διάλεκτο κάθε περιοχής. Η απλή καταγραφή της λέξης θα 
συνοδευόταν και από την έλλειψη ετυμολογίας: θεωρούσε άσκοπη την αναζήτηση του 
ετύμου των λέξεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση των τοπωνυμίων, και πίστευε ότι η 
τυχόν αναζήτησή του θα αλλοίωνε τη γραφή ή την προφορά της λέξης64.          
 Ένα χρόνο αργότερα, το 1862, ο Στέφανος Κουμανούδης, αρχαιολόγος, 
γραμματέας για πολλά χρόνια της Αρχαιολογικής Εταιρείας και συνεκδότης του 
περιοδικού Φιλίστωρ, συνηγόρησε στην πρόταση του Κυπριανού για σύνταξη 
νεοελληνικού Λεξικού με τη βοήθεια των κατά τόπους δασκάλων του ελληνικού 
Κράτους.  Μάλιστα, πρότεινε στους επιφορτισμένους με τη συναγωγή του υλικού να 
προκρίνουν τη φωνητική γραφή και να μην εξωραΐζουν και εξελληνίζουν τις ιδιωματικές 
λέξεις κατά την αττική διάλεκτο, ώστε οι «κατεργαστές» του υλικού να μπορέσουν να 
αποδώσουν πιστότερα τις εν λόγω λέξεις και ονομασίες. Για αυτούς τους  «κατεργαστές» 
που θα επιμελούνταν την πρώτη ύλη, ο Κουμανούδης επέμενε ότι έπρεπε «πάντως  να 
γνωρίζωσι  προς άλλαις  γλώσσαις και  την Αλβανικήν και έτι μάλλον την Σλαβονικήν, 
μάλιστα  δια την εξέτασιν των γεωγραφικών ονομάτων μας. Άνευ των Σλαβονικών ουδέ 
βήμα θα δυνηθώσι να κάμωσι [οι κατεργαστές], τούτο, ει και πικρόν ακούσαι, 
αληθέστατον όμως είναι, και ας με πιστεύωσιν όσοι θέλουσιν». Επαναλάμβανε την 

                                                 
63 Αριστείδης Κυπριανός, «Προτροπή εις σύνταξιν ιδιωτικών της νέας ελληνικής γλώσσης», Φιλίστωρ, 
τόμος Γ, τεύχος Α,  Αθήνα 1862, σ. 2-4. 
64 Αριστείδης Κυπριανός, ό.π., σ.7.  
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πρόταση που είχε κάνει στο παρελθόν στην Κυβέρνηση, μέσω άρθρου του σε 
εφημερίδα, για την πρόσληψη δασκάλου της Σλαβωνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο, 
αφενός γιατί η γνώση της γλώσσας ήταν χρήσιμη και αφετέρου γιατί με την κίνηση αυτή 
θα αναπτύσσονταν φιλικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο γειτονικούς λαούς, σχέσεις που θα 
μπορούσαν μελλοντικά να αποδεικνύονταν αμοιβαία ωφέλιμες65.      
 Η κρίση του ανατολικού ζητήματος τη δεκαετία του 1870, με τη συνακόλουθη 
όξυνση των εθνικισμών στα Βαλκάνια οδήγησε στην επικράτηση αντίθετων απόψεων. 
Αντί να γίνουν πράξη οι προτροπές των Κυπριανού – Κουμανούδη εντατικοποιήθηκε η 
διαδικασία μετονομασιών των τόπων και των οικισμών με γνώμονα τον αντισλαβισμό και 
την προγονολατρεία. Ο Αντώνης Μηλιαράκης το 1892, σε άρθρο του στην εφημερίδα 
Το Άστυ, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου, τασσόμενος κατά των μετονομασιών: «η 
σημερινή ονοματολογία των Δήμων της Ελλάδος εξεταζομένη φιλολογικώς κατά τε την 
αρχαίαν γεωγραφίαν  και ιστορίαν είνε εν τοις πλείστοις σόλοικος, κακόζηλος˙ ουδέν 
σύστημα επεκράτησε κατ’ αυτήν, αρχαία και νέα ονόματα ελήφθησαν αναμίξ, αληθής 
τραγέλαφος. Ελήφθησαν ονόματα αρχαίων πόλεων, περί ων ουδέν έτερον γνωρίζομεν 
πλην του ονόματος, ελήφθησαν ονόματα ορέων, ποταμών πολλά κοινά μεταβλήθησαν εις 
αρχαία, ελήφθησαν και φραγκικά έτι, και φραγκοελληνικά, και αλβανικά». Ο ίδιος 
θεωρούσε ότι οι Δήμοι έπρεπε να έχουν το όνομα της πρωτεύουσάς τους και όχι τα 
αρχαία ονόματα που τους είχαν δοθεί. Πίστευε ότι αυτή ήταν η καλύτερη και 
απλούστερη λύση, μιας και με τον τρόπο αυτό και ο πληθυσμός θα μάθαινε ευκολότερα 
τα ονόματα και δεν θα υπήρχαν οι αναντιστοιχίες της νεότερης με την αρχαία 
γεωγραφία.  
 Ο Μηλιαράκης υποστήριζε ότι η ονοματοθεσία των Δήμων πραγματοποιήθηκε 
χωρίς σύστημα, για αυτό και επικράτησε σύγχυση, αμάθεια και έλλειψη πρακτικού 
πνεύματος˙ «αποτελέσματα της πεφυσιωμένης τάσεως προς το αρχαΐζειν άνευ λόγου, ή 
μόνον προς επίδειξιν γνώσεων». Επιπλέον πίστευε ότι κανείς, ούτε και οι κυβερνώντες, 
δεν είχαν το δικαίωμα να αντικαθιστούν τα γεωγραφικά ονόματα που είχαν διατηρηθεί 
για αιώνες, τα οποία συνδέονταν με την μεσαιωνική και την νεότερη ιστορία της χώρας, 
διαταράσσοντας με τον τρόπο αυτό τη σχέση των ανθρώπων με το χώρο, μόνο και μόνο 
επειδή τα θεωρούσαν βάρβαρα, σλαβικά, ενετικά ή τουρκικά. Στη συνέχεια του άρθρου 
του ανέφερε πως «αν τα ονόματα ταύτα είνε  ίχνη των διαβάσεων ξένων φυλών επί του 
ελληνικού εδάφους, τις έχει το δικαίωμα να διαγράψη τα ίχνη  της ιστορίας; Αν θεωρή τα 
ίχνη ταύτα βάρβαρα, ας υψώση αυτός παρ’ αυτά τα ένδοξα μνημεία του νεωτέρου 
πολιτισμού του»66.  
    Ο Δίκαιος Βαγιακάκος, σε άρθρο του αρκετά χρόνια αργότερα παρομοίαζε την 
άποψη αυτή του Μηλιαράκη με τις προτροπές του Ισοκράτη να μην επισκευαστούν οι 
ναοί των θεών που βεβηλώθηκαν και κάηκαν από τους βαρβάρους: τόσο στην περίπτωση 
των ξενικών τοπωνυμίων όσο και στην περίπτωση των καμμένων ιερών, ο Μηλιαράκης 
και ο Ισοκράτης αντίστοιχα επέμεναν να διατηρηθούν γιατί η ύπαρξή τους υποδήλωνε 

                                                 
65 Σ. Α. Κουμανούδης, «Παρατηρήσεις τινές εις το περί συντάξεως ιδιωτικών της νέας ελληνικής 
γλώσσης άρθρον του Αριστείδου Κυπριανού …», Φιλίστωρ, τόμος Γ, τεύχος Β, Αθήνα 1862, σ. 138. 
66 Αντώνιος Μηλιαράκης «Τα γεωγραφικά ονόματα», Το Άστυ, Αθήνα 6-9 Ιουλίου 1892. 
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ότι «από εδώ επέρασαν οι βάρβαροι χωρίς να δυνηθούν να δημιουργήσουν κατάστασιν 
μονίμου παραμονής και επικρατήσεώς των»67.   
 Ο Α. Μηλιαράκης, του οποίου οι απόψεις κατά της αλλαγής των γεωγραφικών 
ονομάτων παρουσιάστηκαν παραπάνω, αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως προσωπικότητα 
του 19ου αιώνα στο χώρο της γεωγραφίας, με έργα πολλαπλά χρήσιμα στο θέμα των 
μετονομασιών˙ στις μελέτες του παρουσιάζει με ιδιαίτερη ακρίβεια τη γεωγραφική θέση 
των χωριών και των κωμοπόλεων, καταγράφει τα ονόματα θέσεων, εκτάσεων, ορέων, 
παραλιών, όρμων, κόλπων, λιμνών και ποταμών, όπως αυτά αποκαλούνται από τους 
κατοίκους κάθε περιοχής, ενώ πολύτιμοι είναι και οι χάρτες που τις συνοδεύουν 68. Πλάι 
στα έργα του Μηλιαράκη, μπορούν να  συγκαταλεχθούν εργασίες σχετικές με την 
καταγραφή των τοπωνυμίων: παράλληλα με τη διαδικασία αλλαγής των γεωγραφικών 
ονομάτων εξελισσόταν και μια προσπάθεια καταγραφής, συλλογής και μελέτης των 
τοπωνυμίων μέσα από τα περιοδικά: Εφημερίς των Φιλομαθών, Πανδώρα, Παρνασσός, 
Επετηρίς του Παρνασσού, Εστία, Φιλίστωρ, Εβδομάς, Περιοδικόν Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, Ζωγράφειος Αγών, Αθηνά και Δέλτιον Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας. Μέσα από τα σχετικά άρθρα των περιοδικών αυτών, πέρα από την 
απλή συλλογή των τοπωνυμίων, «επιχειρήθηκε η ερμηνεία της μορφής τους και η 
εξέταση της σημασίας τους»69. 
 Το 1896 ο Σπυρίδων Λάμπρος δημοσίευσε στην Επετηρίδα του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσός πολυσέλιδο άρθρο με τίτλο «Η ονοματολογία της Αττικής και εις 
την χώραν εποίκησις των Αλβανών». Στο άρθρο του αυτό υποστήριζε ότι «τα τοπικά 
ονόματα αποκαλύπτουσι πολλάκις λανθάνουσαν ιστορίαν. Είναι οιονεί τα περισωζόμενα 
τόξα κατεστραμμένης γεφύρας, ήτις μετάγει από του παρόντος εις το παρελθόν. Εν τοις 
τοπικοίς ονόμασι κατελείφθησαν τα ίχνη εκλιπουσών λατρειών της αρχαιότητος, 
μνημείων, ων μόνη η παράδοσις διεσώθη, οίκων  άλλοτε ισχυρών, αλλά μέχρι και αυτού 
του τελευταίου αυτών απογόνου αφανισθέντων, λαών διαβάντων διά τίνος χώρας ή 
μακρόν εν αυτή ενδιατριψάντων, δεσποσάντων ή ηττηθέντων. Δεν υπάρχει ασφαλεστέρα  
ιστορική πηγή των τοπικών ονομάτων, ορθώς ερμηνευομένων». Και συνεχίζει λέγοντας 
πως στην έρευνα της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος η μελέτη των τοπικών ονομάτων 
υπήρξε, μέχρι τότε, πολλαπλώς διαφωτιστική70. 
 Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα πλαστά πορίσματα που μπορεί να έχει η 
λανθασμένη χρήση των γεωγραφικών ονομάτων και η «άκριτος εξαγωγή εσπευσμένων 
πορισμάτων», παρουσιάζοντας ως παράδειγμα την έρευνα του  Fallmerayer, ο οποίος 
υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα πραγματοποιήθηκε ο εκσλαβισμός του 
                                                 
67Δ. Β. Βαγιακάκος, Σχεδίασμα περί…, σ. 19. 
68 Δ. Β .Βαγιακάκος, ό.π., σ. 20.  
69 Δ. Β.Βαγιακάκος, ό.π., σ. 20. Σύμφωνα με τον Βαγιακάκο η καταγραφή των τοπωνυμίων ξεκίνησε τον 
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τε και νέων, και εκ διαφόρων επιγραφών, των εν λίθοις, και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα χάριν των 
πολλών του ημετέρου γένους του Μητροπολίτου Αθηνών Μελετίου το 1728, η  Γεωγραφία νεωτερική των 
Κωνσταντά-Φιλιππίδη το 1791, οι Ανέκδοτοι λεξιλογικαί σημειώσεις και επιστολαί του Κοραή, η Νεωτάτη 
της Θεσσαλίας χωρογραφία, συνταχθείσα κατ' ιδιαιτέραν τινα μέθοδον γεωγραφικώς και περιηγητικώς υπό 
Ιωάννου Αναστασίου Λεονάρδου το 1836 και αλλού.  
70 Σπυρίδων Λάμπρου, «Η ονοματολογία της Αττικής και εις την χώραν εποίκησις των Αλβανών» στο 
περιδικό Επετηρίς του Φιλολογικού Συλλόγου Πάρνασσού, τόμος 1, Αθήνα 1896, σ. 156. 



 26

ελληνικού χώρου71. Σύμφωνα με τον Σπ. Λάμπρο, το λάθος του Fallmerayer 
εντοπιζόταν στο γεγονός ότι η έρευνά του πραγματοποιήθηκε χωρίς μέθοδο. Λάθη στην 
προέλευση των τοπωνυμίων της Αττικής εντόπισε και σε άλλες μελέτες λογίων του 
παρελθόντος, ενώ επιχείρησε να συγκεντρώσει την προέλευση των ονομάτων από 
αρκετές περιοχές της Αττικής˙ ονόματα που προέρχονταν από την αρχαιότητα, τα 
βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια, αλλά και ονόματα που οφείλονταν στους Τούρκους και 
Αλβανούς εποίκους της περιοχής72. 
 Αρκετές από τις τοπωνυμίες της Αττικής αλλά και άλλων περιοχών αντλούσαν την 
προέλευσή τους είτε από το όνομα του ιδιοκτήτη της γης είτε από κάποιο επίθετο ή 
προσδιοριστικό χαρακτηριστικό του. Οι οικισμοί Πικέρνη, Τρικλίνη, Λογοθέτη 
(περιοχή στο σημερινό Μαρούσι) αλλά και ο Σκαραμαγγάς, το Καπανδρίτη και το 
Χαλκούτση προέρχονταν από οικογενειακά ονόματα, όπως και οι τοπωνυμίες Μελιγαλά 
του Δήμου Οιχαλίας, Παλούμπα του Δήμου Ηραίας της Επαρχίας Γορτυνίας και 
Σουλιμά του Δήμου Δωρίου73. Σε προσωπικότητες που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όφειλαν το όνομά τους οι περιοχές Κουβαρά του Δήμου 
Λαυρίου, Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, Καματερό του Δήμου Αχαρνών, Φιλιάτη 
στο Κοροπή74. Από το τοπωνυμικό της Αττικής δεν έλειπαν τα ονόματα τουρκικών  και 
αρβανίτικων οικογενειών όπως για παράδειγμα: Μπραχάμη, Χασάνη, Δερβεναγά,  
Τουραλή, Χαϊδάρη αλλά και Λιόσα, Σπάτα, Βρανά, Μπουγιάτι, Μαλακάσα, Λιόπεσι, 
Σάλεσι, Τατόη και Κοροπή αντίστοιχα75. 
 Τρία χρόνια αργότερα, το 1899, ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε με τη σειρά του 
στην Επετηρίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, άρθρο με τίτλο «Τα ονόματα των 
Δήμων», με το οποίο αναφερόταν στην επιτροπή που είχε συσταθεί από το Υπουργείο 
των Εσωτερικών το 1897, λόγω της επικείμενης απογραφής του πληθυσμού, και στα 
πορίσματα στα οποία κατέληξε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της. Το Υπουργείο 
είχε προβεί στη σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία απαρτιζόταν από τους 
Γεώργιο Χατζιδάκη, Αντώνιο Μηλιαράκη και Νικόλαο Πολίτη, επειδή επιθυμούσε να 
δημοσιευθούν στους απογραφικούς πίνακες τα ονόματα των Δήμων, των πόλεων και των 
χωριών απαλλαγμένα από σφάλματα, τόσο στην γραφή τους όσο και στην εκφορά τους. 
 Τα μέλη της επιτροπής, αφού μελέτησαν το σύνολο των ονομάτων των Δήμων του 
ελλαδικού χώρου κατέληξαν στην εξής κατηγοριοποίηση όσον αφορά την προέλευση 
τους: 1) ονόματα που προέρχονταν από αρχαία πόλη, η οποία βρισκόταν μέσα στα όρια 
του σημερινού Δήμου, 2) ονόματα που πήγαζαν από γεγονότα της νεότερης ιστορίας 
του τόπου, 3) ονόματα που οφείλονταν σε τοποθεσίες ή χώρους που βρίσκονται εντός 
των ορίων του Δήμου˙ σε αυτή την κατηγορία εντάσσονταν και τα ονόματα που 
σχετίζονταν με τα όρη, τους ποταμούς, τις λίμνες αλλά και τα αρχαία μνημεία, 4) 
«ονόματα κατά τον τύπον των εθνικών σχηματισθέντα προς δήλωσιν της σχέσεως των 
                                                 
71 Ο Iacob Philipp Fallmerayer δημοσίευσε στα 1835 την Ιστορία του Μορέα κατά τον Μεσαίωνα περί της 
καταγωγής των σημερινών Ελλήνων. Βλ. ελληνική μετάφραση: Iacob Philipp Fallmerayer, Περί της 
καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, [μεταφρ. Κων. Ρωμανός], Αθήνα 1984.  
72 Σπυρίδων Λάμπρος, «Η ονοματολογία της Αττικής..., σ. 157-165.  
73 Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., σ. 158-161. 
74 Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., σ. 163.  
75 Σπυρίδων Λάμπρος, ό.π., σ. 164 και 184-187. 
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δημοτών προς τινά των εν τω δήμω τοιούτων τόπων» και 5) ονόματα που δόθηκαν προς 
τιμήν επιφανών ανδρών του τόπου76.  
 Ο προβληματισμός του συγγραφέα, παρότι φαινομενικά εστιαζόταν στην 
ορθογραφική και γραμματική αρτιότητα των τοπωνυμίων, ουσιαστικά μαρτυρούσε την 
ανησυχία όλων των μελών της Επιτροπής για τη λανθασμένη και βιαστική επιλογή των 
ονομάτων των Δήμων. Ο Νικόλαος Πολίτης τόνιζε στη μελέτη του την ανάγκη να 
εφαρμοστούν, έστω και τότε, οι βασικοί κανόνες της ονοματοθεσίας. Παρότι η χρήση 
του αριθμού και της πτώσης των ονομάτων γινόταν με στόχο να φαίνονταν αρχαιοπρεπή 
ακόμη και όσα τοπωνύμια δεν προέρχονταν από αρχαίες πόλεις ή μνημεία, αυτό δεν 
ήταν πάντα εφικτό. Ο ίδιος υποστήριζε πως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, αφενός, η 
«σημερινή γλώσσα» και όχι αρχαϊσμοί και, αφετέρου, να αποδοθεί το αρχαίο τοπωνύμιο 
όπως ακριβώς ήταν. 
 Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η προτροπή του αυτή, θα έπρεπε τα 
ονόματα που είχαν δοθεί να αντιστοιχούσαν στην αρχαία γεωγραφία της περιοχής, κάτι 
που δεν συνέβαινε. Στη μελέτη του παρέθετε μια σειρά από αρχαιοπρεπή ονόματα, 
όπως: Αποδοτία, Αροανεία, Μακρυνεία, Νυμφασία, Οφιανία, που είχαν δοθεί σε 
Δήμους, τα οποία όμως δεν προέρχονταν από αρχαίες πόλεις, αλλά είχαν δημιουργηθεί 
από ατελή γνώση της αρχαίας γεωγραφίας. Στον επίλογο του άρθρου του, υποστήριζε 
πως η δημιουργία ονομάτων από ανύπαρκτες αρχαίες πόλεις ήταν αδικαιολόγητη και όχι 
μόνο δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί αλλά αποτελούσε επιτακτική ανάγκη η άμεση 
αντικατάσταση όλων αυτών των τοπωνυμιών με ορθούς ορθογραφικά, γραμματικά και 
«γεωγραφικά» όρους, τους οποίους παρέθετε αναλυτικά στο τέλος του κειμένου77. 
Παρότι το άρθρο του Νικόλαου Πολίτη ήταν ιδιαίτερα συνοπτικό και είχε ως θέμα του 
τα ονόματα των Δήμων και την ορθή γραφή τους στους νέους απογραφικούς πίνακες, 
ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να αποτελέσει και μια πρώτη παρουσίαση του τοπωνυμικού 
προβλήματος στα τέλη του 19ου αιώνα, ενός προβλήματος που θα γινόταν ακόμη 
μεγαλύτερο τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όταν οι πολυκοινοτικοί Δήμοι θα 
διαλύονταν και η Μακεδονία και η Θράκη θα ενσωματώνονταν στο Ελληνικό Βασίλειο.  
 Όπως προκύπτει από το σύνολο των θέσεων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 
αυτό, τον 19ο αιώνα η συζήτηση γύρω από τις μετονομασίες των τοπωνυμίων δεν είχε 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Περιστασιακά, σε περιοδικά της εποχής δημοσιεύονταν κάποιες 
απόψεις. Το ζήτημα των μετονομασιών δεν είχε αναδειχθεί σε κυρίαρχο θέμα, ούτε είχε 
συνδεθεί ιδιαίτερα με την συγκρότηση του Κράτους και τη διαμόρφωση εθνικής 
συνείδησης. Οι απόψεις που αναπτύσσονταν σχετίζονταν, κυρίως, με την αναγκαιότητα ή 
όχι της αλλαγής. Μέρος των λογίων δεν είχε πειστεί ότι ήταν απαραίτητη η 
αντικατάσταση των ξενικών τοπωνυμίων, μιας και αυτά μαρτυρούσαν την ιστορία του 
τόπου, ενώ θεωρούσε απαραίτητη την καταγραφή και τη διάσωσή τους ανεξάρτητα από 
την εξέλιξη του όλου ζητήματος.    
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Η «Επιτροπεία προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν 
του ιστορικού λόγου αυτών» 
 
 
 
Στο υπ’ αριθμόν 125 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος με 
ημερομηνία 8 Ιουνίου 1909 δημοσιεύτηκε το Βασιλικό Διάταγμα «περί συστάσεως  
Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού 
λόγου αυτών». Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που αποφασιζόταν η ενασχόληση με την 
αλλαγή του τοπωνυμίων, αυτή ήταν η συστηματικότερη και καλύτερα οργανωμένη 
προσπάθεια, μιας και είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την αλλαγή του 
τοπωνυμικού χάρτη. Οι μέχρι τότε ενέργειες ήταν αποσπασματικές, χωρίς ιδιαίτερη 
οργάνωση και, κυρίως, χωρίς το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο.   
 Ο  υπουργός Εσωτερικών Ν.Δ. Λεβίδης στην εισηγητική του έκθεση, στις 6 
Μαΐου 1909, παρουσίαζε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η 
σύσταση της Επιτροπής και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαζόταν ώστε να επιτευχθούν 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στην έκθεσή του ανέφερε ότι τα ξενικά στοιχεία που 
είχαν εισχωρήσει στο τοπωνυμικό μαρτυρούσαν «εθνικές συμφορές και ταπεινώσεις» και 
η αντικατάστασή τους αποτελούσε «συμπλήρωμα της απελευθερώσεως και της εξαλίψεως 
παντός ίχνους των προτέρων εθνικών δυσπραγιών»78, ώστε να αναιρεθεί κάθε υπόνοια για 
την εθνική σύσταση του πληθυσμού. Για να επιτύχει η όλη προσπάθεια, θα έπρεπε η 
επιλογή των νέων ονομάτων να μην ήταν αυθαίρετη, αλλά να βασιζόταν σε συστηματική 
επιστημονική μελέτη. «Πάσα δ’ απόπειρα προς μεταβολήν τοπωνυμίας, άνευ επιγνώσεως 
του ιστορικού λόγου αυτής, ελέγχει ασύγγνωστον επιπολαιότητα».  Για το λόγο αυτό και 
η Επιτροπή θα απαρτιζόταν από ανθρώπους που ασχολούνταν με την ιστορία, την 
αρχαιολογία, τη γεωγραφία ή είχαν εμπειρία στη διοικητική οργάνωση, οι οποίοι θα 
συνεργάζονταν και με τους αρμόδιους φορείς και τους λογίους κάθε περιοχής για το 
αρτιότερο αποτέλεσμα79. 
 Δεν αρκούσε η ταύτιση της αρχαίας και της νεότερης γεωγραφίας, η οποία δεν 
ήταν πάντα εφικτή όπως φανερώνουν και τα επανειλημμένα λάθη των προηγούμενων 
προσπαθειών, αλλά χρειαζόταν να συνυπολογιστούν και άλλοι παράμετροι, όπως η 
ιστορική αξία του ονόματος· ξενόφωνα τοπωνύμια που όμως συνδέονταν με την 
Επανάσταση του 1821, όπως Κλείσοβα, Αράχοβα, Γραβιά, έπρεπε να διατηρηθούν. Οι 
ηρωικές πράξεις με τις οποίες αυτά συνδέθηκαν,  συντέλεσαν στον καθαγιασμό τους. Το 
πρόβλημα, όμως, που έπρεπε να επιλύσει η Επιτροπή αφορούσε «τα ξενόφωνα, τα 
κακόηχα  και τα  αλλοιωμένα» τοπωνύμια. Σύμφωνα με τον υπουργό των Εσωτερικών, 
στις επίσημες κρατικές αναγραφές των πόλεων και των χωριών, οι αρμόδιοι δεν έδειξαν 
την απαραίτητη φροντίδα στη σωστή εκφορά των ονομάτων αλλοιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό τη σημασία τους. Τοπωνύμια όπως Χασάνη, Τατόη, Χαϊδάρη, που πήραν το όνομά 
τους πιθανότατα από τον ιδιοκτήτη του τσιφλικιού στον οποίο ανήκαν, παραφράστηκαν  
σε Χασάνιον, Τατόιον, Χαϊδάριον, ονόματα που δεν περικλείανε καμία ιστορική 
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πληροφορία. Συνηθισμένο φαινόμενο στις ίδιες απογραφές ήταν ο εξελληνισμός του 
τοπωνυμίου: οι απογραφείς προσπαθούσαν να αποδώσουν όσο το δυνατόν 
ελληνοπρεπέστερα τα τοπωνύμια που τους φάνταζαν ξενικά: ο Ξελκιός έγινε Ξυλικός, το 
Μπράλι  Μπράλο  και η Γκούριτζα Γουρίτσα.  
 Η πρόκληση που είχε να αντιμετωπίσει η Επιτροπή ήταν διπλή: δεν έπρεπε 
μονάχα να αντικατασταθούν τα «ξενόφωνα και κακόηχα» τοπωνύμια, αλλά να επιλεγούν 
ονόματα που οι κάτοικοι δεν θα λησμονούσαν και θα καθιερώνονταν στη συνείδησή 
τους. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί, για παράδειγμα, στα χωριά Σίτσοβα και Πόλιανη της 
Επαρχίας Καλαμών τα οποία είχαν μετονομαστεί σε Αλαγονία και Αμφεία αντίστοιχα, 
χωρίς όμως οι κάτοικοι να τα χρησιμοποιήσουν. Ο  υπουργός στην έκθεσή του σημείωνε 
πως θα έπρεπε να εξεταστούν και να εντοπιστούν τα αίτια για τα οποία δεν «ευδοκίμησαν 
οι προηγούμενες απόπειρες», ώστε να αποφευχθούν παρόμοια σφάλματα. Στις μέχρι 
τότε αλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί, πέρα από τα λάθη στην ταύτιση της αρχαίας 
με τη νεότερη γεωγραφία μπορούσε να προστεθεί και η εκλογή «ατυχών» αρχαίων 
ονομάτων όπως στην περίπτωση της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, που πήρε το όνομά 
της από μια άσημη λακωνική πολίχνη, όταν εντός της Επαρχίας βρισκόταν  η «ένδοξη 
μεσαιωνική πόλη Μονεμβασία»80.   
 Μεγάλο μειονέκτημα των προσπαθειών που είχαν γίνει, πέρα από τις ανεπαρκείς 
ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις, ήταν και η έλλειψη συστηματικότητας που 
χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδικασία: είχαν πραγματοποιηθεί αποσπασματικές μονάχα 
αλλαγές, οι οποίες αφορούσαν, κυρίως, τα ονόματα των Δήμων και των πρωτευουσών 
τους, χωρίς να υπάρχει πρόνοια για το σύνολο των οικισμών. Η ύπαρξη ενός θεσμικού 
οργάνου, σύμφωνα με τον Ν. Δ. Λεβίδη, το οποίο θα όριζε τις προϋποθέσεις που θα 
έπρεπε να συντρέχουν ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή, αλλά και θα πρότεινε πιθανά 
ονόματα, ίσως να είχε περιορίσει τα λάθη του παρελθόντος. Ο ίδιος πίστευε ότι 
παρόμοια λάθη θα αποφεύγονταν με τη σύσταση της συγκεκριμένης Επιτροπής, αφενός, 
γιατί στελεχωνόταν από τους πλέον αρμόδιους και, αφετέρου, οι γνώσεις πάνω στην 
ιστορία και την γεωγραφία είχαν εμπλουτιστεί αρκετά81. 
 Ο  υπουργός των Εσωτερικών που υπέγραφε την εισηγητική αυτή έκθεση, παρότι 
αναγνώριζε τη σπουδαιότητα και την αξία των ιστορικών πληροφοριών που 
αποτυπώνονταν στο όνομα του κάθε χωριού, του κάθε οικισμού, θεωρούσε επιτακτική 
την αλλαγή τους. Κατά συνέπεια, παρότι αναγνώριζε τα τοπωνύμια «ως επιγραφάς 
γεγλυμμένας επί του εδάφους», εισηγείτο  την άμεση αντικατάστασή τους  Στον λόγο του 
αναγνωριζόταν τόσο η ιστορική αξία όσο και η ανάγκη για «εξάλειψη παντός ίχνους των 
προτέρων εθνικών δυσπραγιών» ενώ θεωρούσε ότι το κύρος και οι γνώσεις των μελών της 
Επιτροπής, θα εξασφάλιζαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Ελληνικό Βασίλειο θα 
αποκτούσε, έναν σχεδόν αιώνα μετά τη σύστασή του, «εύηχα και όμορφα» ονόματα που 
θα μαρτυρούσαν την πλούσια ιστορία του, από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο έως τα 
νεότερα χρόνια. Μαζί με τα «βάρβαρα» τοπωνύμια θα περνούσαν στη λήθη και τα 
χρόνια της τουρκικής κατάκτησης82.   
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 Ο Βασιλιάς Γεώργιος στις 31 Μαΐου 1909, ενέκρινε τη σύσταση της 
«Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού 
λόγου αυτών» και όρισε με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της. Η 
Επιτροπή ήταν αρμόδια να γνωμοδοτεί για την μεταβολή τόσο των αλλόγλωσσων ή 
κακόφωνων ονομάτων που δεν είχαν ιστορική αξία όσο και για τοπωνύμια που είχαν 
μετονομαστεί μετά τη σύσταση του Κράτους αλλά είχαν θεωρηθεί ακατάλληλα (ως 
ακατάλληλα ορίζονταν, κυρίως, εκείνα που δεν ανταποκρίνονταν στην αρχαία γεωγραφία 
καθώς και εκείνα που δεν είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των κατοίκων τους και δεν 
χρησιμοποιούνταν). Μέλη της Επιτροπής διορίστηκαν οι: Ν. Γ. Πολίτης (πρόεδρος), 
Σπ. Λάμπρος, ιστορικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, Γ. Χατζιδάκης, γλωσσολόγος, Γρ. 
Βερναρδάκης, Χρ. Τσούντας, αρχαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, Π. Καββαδίας, 
καθηγητής Πανεπιστημίου και γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων, Κ. Παπαμιχαλόπουλος, 
βουλευτής, Δ. Γρ. Καμπούρογλου,  έφορος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Αρ. Βάμπας, 
τμηματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών, Κλ. Στεφάνος, διευθυντής του 
Ανθρωπολογικού Μουσείου, Γ. Σωτηριάδης, Έφορος Αρχαιτήτων, Μ. Χρυσοχόος, 
χαρτογράφος, Κ.Ν. Ράδος (γραμματέας), καθηγητής Ναυτικής Ιστορίας, Γ. 
Χωματιανός (γραμματέας), διευθυντής της υπηρεσίας απογραφής του πληθυσμού. Τα 14 
μέλη της  Επιτροπείας, ιστορικοί, γλωσσολόγοι, αρχαιολόγοι αλλά και ανώτατοι 
διοικητικοί υπάλληλοι συνιστούσαν ένα σώμα που είχε τα απαραίτητα εφόδια να αλλάξει 
τον τοπωνυμικό χάρτη.  Ο κρατικός μηχανισμός χρειαζόταν όχι μόνο ανθρώπους με 
επαρκή γνώση του χώρου και της ιστορίας του, αλλά ευυπόληπτους και αξιοσέβαστους 
πολίτες.  Οι αποφάσεις της  Επιτροπείας θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές και το κύρος 
των μελών της ήταν αυτό που θα τους έδινε ισχύ. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Βασιλικού Διατάγματος, τα μέλη της Επιτροπείας 
έπρεπε να συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά το μήνα όπου θα συζητούσαν και θα 
αποφάσιζαν για τις προτάσεις που τους είχαν σταλεί και στη συνέχεια θα υπέβα’λαν τις 
τεκμηριωμένες τους αποφάσεις σχετικά με τη μεταβολή και την αντικατάσταση των 
τοπωνυμίων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εφόσον κρινόταν απαραίτητο, η Επιτροπή 
μπορούσε να επισκεφτεί ή να συνεδριάσει εκτός Αθηνών, στις έδρες των τοπικών 
επιτροπών προς μελέτη των τοπωνυμίων. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, όπου 
κρατούνταν πρακτικά, εξετάζονταν οι προτάσεις των τοπικών επιτροπών, οι πληροφορίες 
που αποστέλλονταν από τις διοικητικές αρχές, και όποια άλλα στοιχεία είχαν 
συγκεντρωθεί ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Η θητεία του Προέδρου και των 
Γραμματέων ήταν τριετής ενώ διορίζονταν από τον υπουργό Εσωτερικών83.  Στο 
συγκεκριμένο Διάταγμα αναφερόταν ότι λειτουργούσαν υποεπιτροπές, τις οποίες η  
Επιτροπεία μπορούσε να συμβουλευόταν, για την σύσταση όμως αυτών των 
υποεπιτροπών δεν συναντήσαμε κάποιο σχετικό έγγραφο-αναφορά ή Διάταγμα. 
Πιθανολογούμε ότι ίσως η σύστασή τους ήταν άτυπη και λειτουργούσε στα πλαίσια των 
Δήμων με μέλη φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους δασκάλους και τους ιερείς. 
Την άποψή μας αυτή ενισχύει το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της  Επιτροπείας Ν. Γ. 
Πολίτης σε εγκύκλιο που στέλνει τον Οκτώβριο του 1919 με οδηγίες για την εκλογή των 
τοπωνυμίων, ζητά τη συνδρομή των «εκπροσώπων του πνευματικού βίου» και των 
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δημοδιδασκάλων που ζούσαν στην επαρχία για την επιλογή των κατά τόπους 
τοπωνυμίων84. Εάν υπήρχαν θεσμοθετημένες υποεπιτροπές ο Ν. Γ. Πολίτης θα 
απευθυνόταν σε αυτές.  
 Στο Βασιλικό Διάταγμα που μόλις παρουσιάστηκε, συμπυκνωνόταν το σύνολο 
του προβλήματος αλλά και της λύσης του, σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη: τα 
«κακόφωνα και τα ξενόφωνα» τοπωνύμια έπρεπε να αντικατασταθούν με «εύηχα και 
ελληνικά» ώστε και οι κάτοικοι να τα συνηθίσουν, να τα χρησιμοποιήσουν και να 
σταματήσουν οι νύξεις για την εθνική σύσταση του πληθυσμού. Θα διατηρούνταν μόνο 
όσα «ξενόφωνα» συνδέονταν με ηρωικές στιγμές της ιστορίας. Η αξία των ονομάτων 
συνδεόταν  με μια συγκεκριμένη ανάγνωση της ιστορίας του τόπου: την ύπαρξη, συνήθως 
μιας μάχης με θετικό αποτέλεσμα ή ενός άλλου καθοριστικού γεγονότος από τον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας. Συνεπώς, ο στόχος  δεν ήταν άλλος από τον εξελληνισμό του χάρτη 
και την τόνωση των εθνικών συναισθημάτων. Η αλλαγή του ονόματος φάνταζε ως η λύση 
όλων των προβλημάτων που συνδέονταν με το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας στο χώρο, 
τη σύσταση του πληθυσμού και της επικράτησης της ελληνικής γλώσσας. 
 Η σύσταση της Επιτροπείας δεν οδήγησε στην άμεση αλλαγή του τοπωνυμικού 
χάρτη της χώρας˙ μεσολάβησαν αρκετά χρόνια μέχρι να επιτευχθεί αυτό, καθώς και 
τροποποιήσεις στα άρθρα του αρχικού Διατάγματος, διάλυση των πολυκοινοτικών 
Δήμων και ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό της Μακεδονίας και της Θράκης. Η  νέα 
πραγματικότητα  αποκρυσταλλώθηκε  μετά την οριστικοποίηση των ελληνικών συνόρων 
το 1923 και την ανταλλαγή των πληθυσμών˙ το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών 
πραγματοποιήθηκε τη διετία 1926-1928, όπου το ποσοστό των μετονομασιών, ή 
καλύτερα του εξελληνισμού  των Νέων Χωρών άγγιξε το ποσοστό του 70%85.  
 Τρία χρόνια μετά τη σύσταση της  Επιτροπείας και ενώ «το έργον της συνίστατο 
εις ακάρπους μελέτας και συστάσεις περί μεταβολής τοπωνυμιών μη εκτελουμένας»86, 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος ΔΝΖ΄ «περί συστάσεως Δήμων 
και Κοινοτήτων»87, επιφέροντας θεμελιώδεις μεταβολές στη δημοτική οργάνωση της 
χώρας. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, οι μέχρι πρότινος Δήμοι διαλύονταν και μονάχα οι 
πρωτεύουσες των νομών και οι πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων 
κατοίκων θα αποτελούσαν πλέον Δήμους. Οι μικρότερες πόλεις, οι κωμοπόλεις, τα 
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μετονομασθεί τουλάχιστον μια φορά. Συνεπώς το ποσοστό των μετονομασθέντων και κατοικημένων 
οικισμών το 1940 αγγίζει το 87,6%. Βλ: Ελένη Κυραμαργιού, Οι μετονομασίες των οικισμών της 
Μακεδονίας, 1913-1940: ένας πίνακας, Δακτ. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 2003, 
σ. 15. 
86 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, σ. 8.  
87 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 58, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1912. 
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χωριά και οι μικρότεροι συνοικισμοί θα σχημάτιζαν Κοινότητες, αυτοτελείς ή μη. Η 
διάλυση των πολυκοινοτικών Δήμων επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της 
ονοματοθεσίας: μέχρι τότε οι περισσότεροι από τους Δήμους και τις πρωτεύουσές τους 
είχαν αποκτήσει «εύηχα και αρχαιοπρεπή» ονόματα, πολλά από τα οποία θα έπαυαν να 
ισχύουν με την κατάργηση του Δήμου. Το άρθρο 7 του Νόμου όριζε ότι σε κάθε 
κοινότητα θα δινόταν το όνομα του συνοικισμού που την αποτελούσε, ενώ στην 
περίπτωση που αυτή απαρτιζόταν από περισσοτέρους συνοικισμούς θα  έπαιρνε το 
όνομα του πολυπληθέστερου, ο οποίος, άλλωστε, θα αποτελούσε και την πρωτεύουσά 
της 88.  
 Ο Νικόλαος Πολίτης, πρόεδρος της Επιτροπής, σε άρθρο του που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Λαογραφία τόνιζε τις επιπτώσεις του νέου Νόμου στο θέμα 
των τοπωνυμίων. Θεωρούσε ότι το άρθρο 7 θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αθρόα 
εξαφάνιση πολλών αρχαίων ονομάτων τα οποία χρησιμοποιούνταν από τους Δήμους που 
διασπάστηκαν. Σύμφωνα με το Νόμο ΔΝΖ΄, ένα από τα πρώτα καθήκοντα των 
δημοτικών και κοινοτικών αρχών που αναδείχθηκαν από τις εκλογές του Φεβρουαρίου 
του 1914, ήταν η επιλογή του νέου ονόματος. Η ανταπόκριση των Δημοτικών και 
Κοινοτικών Συμβουλίων ήταν εντυπωσιακή˙ τα «βάρβαρα ή άσημα» ονόματα των 
χωριών αντικαταστάθηκαν από γνωστότερα ή «τουλάχιστον αρχαία». Σε πολλές 
περιπτώσεις επιλέχθηκε το όνομα του Δήμου όπου μέχρι πρότινος ανήκε η Κοινότητα89.  
 Ο Νόμος παρείχε στα Συμβούλια τη δυνατότητα να αποφασίσουν όχι μόνο τη 
μεταβολή αλλά και το νέο όνομα του Δήμου ή της Κοινότητας ενώ σύμφωνα με το 
άρθρο 8, εφόσον τα 2/3 των μελών του συμφωνούσαν ως προς αυτό, η απόφαση 
θεωρούνταν οριστική. Μπορούσε να τροποποιηθεί μόνο εάν γινόταν προσφυγή στο 
Νομάρχη. Το συγκεκριμένο άρθρο, ουσιαστικά ακύρωνε τις αρμοδιότητες τις  
Επιτροπείας μεταβιβάζοντάς τις στα Συμβούλια, τα μέλη των οποίων, όμως, δεν είχαν 
τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή ονοματοδοσία. Ο Ν. Γ. Πολίτης τόνιζε ότι η 
δυνατότητα αυτή που δόθηκε στις τοπικές αρχές, οι οποίες δεν διέθεταν τα αναγκαία 
επιστημονικά εφόδια, θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση αρχαίων ονομάτων που 
λανθασμένα είχαν δοθεί στο παρελθόν, ονόματα που η  Επιτροπεία σκόπευε να 
καταργήσει, αλλά και την υιοθέτηση νέων, από την αρχαιότητα, χωρίς να υπάρχει 
σύνδεση με τον τόπο.  Ο ζήλος και η φιλοτιμία των Συμβουλίων δεν ήταν δυνατόν να 
αντικαταστήσουν τις γνώσεις των μελών της  Επιτροπείας  ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές 
που τα Κοινοτικά Συμβούλια δύο γειτονικών οικισμών διεκδίκησαν το ίδιο 
αρχαιοπρεπές όνομα90. 
 Το Υπουργείο των Εσωτερικών αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα που είχε 
δημιουργηθεί, εξέδωσε, το 1914  συμπληρωματική Διαταγή, σύμφωνα με την οποία ο 
Νομάρχης προέτρεπε τα Συμβούλια να καταθέτουν τις προτάσεις τους στην  
Επιτροπεία διασφαλίζοντας την ιστορική και γεωγραφική εγκυρότητά τους91, ενώ το 
1915 προέβη σε συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του ΔΝΖ΄ Νόμου. Σύμφωνα με την 
                                                 
88 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 58, ό.π. 
89 Ν. Γ. Πολίτης, «Τοπωνυμικά», Λαογραφία, τόμος Δ΄, Αθήνα 1912-1913, σ. 572.   
90 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ.573 και Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και 
κοινοτήτων, σ. 10. 
91 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις…, σ. 10. 
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προσθήκη του Νόμου 641 του 1915, στο άρθρο 8 του προηγούμενου Νόμου η 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου για την ονομασία της Κοινότητας, ανεξάρτητα 
από το εάν ήταν ομόφωνη ή όχι, έπρεπε να υποβάλλεται στο Υπουργείο και να 
κοινοποιείται στην  Επιτροπεία. Μόνο εάν η  Επιτροπεία γνωμοδοτούσε θετικά το 
όνομα θα άλλαζε. Παράλληλα και οι μετονομασίες που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί θα 
επανελέγχονταν, και εάν η  Επιτροπεία εξέφραζε διαφωνία,  θα υπήρχε αναθεώρηση της 
απόφασης92. Ο Ν. Γ. Πολίτης, ως πρόεδρος της Επιτροπείας εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την εξέλιξη αυτή, αναφέροντας ότι ήταν αναγκαία για να αποφευχθούν «οι άτοπες 
μετονομασίες» και να συνεχιστεί ομαλά το έργο της Επιτροπείας93.    
 Οι γνωμοδοτήσεις της  Επιτροπείας, από το 1909 έως το 1920, ακολουθούσαν 
τη λογική της μετονομασίας στηριζόμενες σε  δύο κριτήρια: της ελληνικότητας και της 
ιστορικότητας. Αποφασίστηκε η διατήρηση των τουρκικών και σλαβικών τοπωνυμίων 
όπου η αξία των ονομάτων συνδεόταν με μια συγκεκριμένη ανάγνωση της ιστορίας του 
τόπου, δηλαδή την ύπαρξη συνήθως μιας μάχης με θετικό αποτέλεσμα ή ενός άλλου 
καθοριστικού γεγονότος από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Αντίθετα αποφασίστηκε η 
μετονομασία όσων δεν είχαν ιστορική αξία, ακριβώς γιατί δεν πληρούσαν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις. Στη θέση τους επιλέχθηκαν ονόματα εύηχα, εύφωνα, ελληνικά και όσο το 
δυνατόν ασυνήθιστα.Για την επιλογή τους η Επιτροπεία ανέτρεχε  στην αρχαία 
γεωγραφία, προσπαθώντας όμως, να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος: στις 
περισσότερες περιπτώσεις,  μόνο όταν ήταν σίγουρη για την ταύτιση της αρχαίας και της 
νεότερης γεωγραφίας γνωμοδοτούσε θετικά. Στο πνεύμα αυτό, δεν δίστασε αρκετές 
φορές να απορρίψει ως αστήρικτες τις προτάσεις των Κοινοτήτων. Η έννοια της 
«ευφωνίας», στο πλαίσιο της εποχής, συσσωματώνει ότι θεωρείται εθνικά ωφέλιμο και 
απορρίπτει ως «κακόηχο» ότι παραπέμπει σε αντιτιθέμενες εθνικές ή γλωσσικές 
παραδόσεις.                
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι παρακάτω γνωμοδοτήσεις τις  
Επιτροπείας στις αντίστοιχες προτάσεις των Κοινοτήτων: Κάπραινα: θετικά έκρινε το 
αίτημα του Κοινοτικού Συμβούλιου να αντικατασταθεί το όνομα του χωριού με αυτό 
της αρχαίας πόλης Χαιρώνειας, η οποία βρισκόταν στην ίδια τοποθεσία, μιας και 
«γραμματικοί λόγοι δεν θα ήτο δυνατόν να δικαιολογήσωσι την διατήρησιν του 
παρείσακτου ονόματος αντί του αρχαίου και ενδόξου της Χαιρωνείας». Γρανίτσα: 
σύμφωνα με την  Επιτροπεία, η ανάγκη μετονομασίας ήταν αδιαμφισβήτητη διότι το 
τοπωνύμιο ήταν και κοινό και σλαβικό. Σουλεϊμάναγα: «Το Κοινοτικόν Συμβούλιον 
ορθώς έκρινεν αποφασίσαν την μεταβολήν του βαρβάρου ονόματος, όπερ και 
αδιάφορον είδησιν, ότι το χωρίον επί τουρκοκρατίας ήτο ποτέ ιδιοκτησία Τούρκου τινός 
Αγά ονομαζόμενου Σουλεϊμάν». Το προτεινόμενο όνομα Μυρσίνη ήταν «εύφωνο, 
ελληνικότατο και όχι κοινό» και εγκρίθηκε παρότι διοικητικά η αρχαία πόλη 
Μυρτούντιον ή Μύρσινος, από όπου προήλθε το τοπωνύμιο, βρισκόταν έξω από τα όρια 
της Κοινότητας94. 

                                                 
92Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 67, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1915.  
93 Ν. Γ. Πολίτης, «Τοπωνυμικά», Λαογραφία, τόμος Ε΄, Αθήνα 1915, σ. 301. 
94 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, σ. 21, 27, 55. 
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 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η  Επιτροπεία προσπαθούσε να ταυτίζει τη αρχαία 
με την νεότερη γεωγραφία πριν γνωμοδοτήσει θετικά στις προτάσεις των Συμβουλίων ή 
πριν αντιπροτείνει η ίδια κάποιο αρχαίο τοπωνύμιο. Ζυγοβίστι: παρότι θεωρούσε 
δικαιολογημένη την επιθυμία της Κοινότητας να αλλάξει το σλαβικής προελεύσεως 
όνομά της, απέρριψε την πρόταση της λόγω του ότι η θέση της αρχαίας πόλης Καλλίστη 
ήταν άγνωστη και πιθανότατα αρκετά μακριά. Διαφορετική, όμως, υπήρξε η απόφασή 
της  σε άλλες περιπτώσεις Ιμπραήμ: στο αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου να 
μετονομαστεί σε Χαρισία, από την  αρχαία αρκαδική πόλη, του 4ου αιώνα π.Χ. που 
αναφερόταν στον Παυσανία, γνωμοδότησε θετικά, παρότι ήταν άγνωστη η θέση  της. 
Ανέφερε μάλιστα, ότι ήταν απίθανο να βρεθούν τα ερείπιά της95.   
 Οι γνωμοδοτήσεις της  Επιτροπείας δεν ήταν πάντοτε θετικές στις προτάσεις των 
Συμβουλίων ή του Νομάρχη. Δομβραίνη: να μη μεταβληθεί γιατί ήταν καθιερωμένο στην 
ιστορία του ελληνικού έθνους από την πολυήμερη πολιορκία των Τούρκων που ήταν 
έγκλειστοι από τον Καραϊσκάκη τον χειμώνα του 1826. Χόστια και Κυριάκι: οι γειτονικές 
Κοινότητες Χοστίων και Κυριακίου, της Επαρχίας Λεβαδείας, ζητούσαν αμφότερες να 
μετονομαστούν σε Ελικών, αίτημα που απορρίφθηκε λόγω του ότι η τοπωνυμία Ελικών 
ήταν συνδεδεμένη με το ομώνυμο όρος και εάν δινόταν και σε άλλη γεωγραφική έννοια 
θα προκαλούσε ασάφεια και σύγχυση. Επιπλέον, η  Επιτροπεία χαρακτήρισε αστήρικτο 
και ανακριβή τον ισχυρισμό ότι το Κυριάκι ονομαζόταν στο παρελθόν Ελικών, ενώ 
απέρριψε και το όνομα Φλυγονία ή Φλυγόνιον, το οποίο παρέπεμπε σε «άσημη 
πολίχνη», λείψανα της οποίας σώζονταν σε παρακείμενο λόφο, αναφέροντας ότι δεν 
συνέτρεχαν λόγοι να άλλαζε ένα ελληνικότατο όνομα, όταν μάλιστα ήταν και «μοναδικό» 
με κάποιο αρχαίο μεν, αλλά «άσημο» τοπωνύμιο96. 
 Πέρα από τον εξελληνισμό των ονομάτων η Επιτροπεία προσπαθούσε να 
αποφύγει τα διπλά ονόματα: επιθυμούσε τα νέα τοπωνύμια να είναι μοναδικά ή έστω να 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους στην περίπτωση που η ομωνυμία ήταν 
αναπόφευκτη. Βρασταμίται: το Κοινοτικό Συμβούλιο ζητούσε τη μετονομασία του γιατί 
παρότι δεν ήταν ξενόγλωσσο, ήταν «κακόηχο»,  και πρότεινε το τοπωνύμιο Πέτρα, 
όνομα ενός από τους συνοικισμούς της Κοινότητας, όπου είχε διεξαχθεί η τελευταία 
μάχη της ελληνικής επανάστασης. Η  Επιτροπεία δεν έκανε δεκτή τη πρόταση του 
Συμβουλίου, και αντιπρότεινε την τροποποίησή του σε Βρεστεμίται, αφενός γιατί ήταν 
ελληνικό, με ισάξια ιστορική σημασία, μιας και η συγκεκριμένη μάχη διεξήχθη στην 
ευρύτερη περιοχή, και αφετέρου, γιατί θεωρούσε: «άτοπον δε θα ήτο δύο διάφοροι 
συνοικισμοί να φέρωσι το αυτό όνομα, διότι κατ’ ανάγκην, μετονομαζομένης της 
κοινότητος, θα μετωνομάζετο και η έδρα αυτής οι Βρεστεμίται, θα επέφερε δε 
συσκότισιν των ιστορικών γεγονότων η εξαφάνισις του ονόματος των Βρεστεμιτών και η 
αντικατάστασίς αυτού δια του της Πέτρας, συνοικισμού εγγύς μεν αλλ’  εις άλλην θέσιν 
κειμένου»97.  
 Τα μέλη της Επιτροπείας είχαν τη φρόνηση όχι μόνο να επιλέξουν, να 
απορρίψουν ή να εγκρίνουν το τοπωνύμιο που γλωσσολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά 

                                                 
95 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 76-77.  
96 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 22-23,   
97 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 25. 
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ήταν ορθό, αλλά προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν και την επιθυμία της Κοινότητας να 
μετονομαστεί. Καρδάρα: το Κοινοτικό Συμβούλιο επιθυμούσε να μετονομαστεί το χωριό 
σε Βελαώρα, τοπωνυμία που προερχόταν από το «ερυθρομέλαν χρώμα του εδάφους». 
Παρότι η προέλευσή του ήταν κατά πάσα πιθανότητα σλαβική, τα μέλη της  
Επιτροπείας το θεώρησαν ιδιαίτερα εύστοχο ως επιλογή, αλλά το απέρριψαν μιας και 
υπήρχε ήδη χωριό στην Ευρυτανία με το όνομα αυτό, από το οποίο καταγόταν και η 
οικογένεια του Αριστοτέλους Βαλαωρίτου. Αντιπρότειναν, όμως, στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο το τοπωνύμιο Καλιδάριον, που αποτελούσε το βυζαντινό τύπο του ονόματος 
της Καρδάρας, επειδή πίστευαν ότι έπρεπε να διατηρηθεί, έστω και τροποποιημένο, το 
υπάρχον όνομα, το οποίο πιθανότατα «προήλθεν εκ λόγου αναφερομένου εις την 
οικονομικήν διοίκησιν της χώρας κατά τους χρόνους, δηλούν ίσως την υπό του χωρίου 
οφειλομένην ενιαύσιαν καταβολήν. Τοιαύτα ονόματα περιεσώθησαν ολίγιστα, και 
οφείλομεν διά τούτο να τα διατηρώμεν ως ιστορικά μνημεία»98.  
 Πέρα από τα «ξενόφωνα ή κακόηχα» τοπωνύμια υπήρχαν και εκείνα που 
σύμφωνα με τα Κοινοτικά Συμβούλια μαρτυρούσαν τις «εθνικές δυστυχίες» και έπρεπε 
να αντικατασταθούν. Σκλαβοχώρι: η πλειοψηφία του Συμβουλίου επιθυμούσε την αλλαγή 
του σε Αμύκλαι, από την ομώνυμη αρχαία λακωνική πόλη, τρία όμως από τα μέλη του 
Συμβουλίου υποστήριζαν ότι το τοπωνύμιο έπρεπε να αποδοθεί στο γειτονικό χωριό 
Μαχμούτμπεη, το οποίο είχε λάβει το όνομά του από τον Τούρκο Μπέη,  μιας και 
πλησιέστερα σε αυτό βρέθηκαν τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Η  Επιτροπεία 
συμφώνησε με την μετονομασία του Μαχμούτμπεη σε Αμύκλαι, ενώ υποστήριξε ότι 
έπρεπε να διατηρηθεί το τοπωνύμιο Σκλαβοχώρι διότι είχε ιστορική αξία: μαρτυρούσε 
την εγκατάσταση των Σλάβων εποίκων, επισημαίνοντας ότι «τα μνημεία της ιστορίας 
ημών, και όταν ακόμη είναι μαρτύρια εθνικών συμφορών, δεν επιτρέπεται να θίγομεν, 
είναι δ’ ιερόσυλος πάσα προσπάθεια προς εξαφάνισιν αυτών, ευλόγως χαρακτηριζομένη 
ως τάσις προς παραχάραξιν της ιστορίας»99. Δερβισάδες: διαφορετική ήταν η 
γνωμοδότηση της Επιτροπείας ως προς τη μετονομασία του χωριού σε Άγιος Σεραφείμ, 
το 1915. «Ευστοχώτατη» χαρακτήρισε την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου να 
αντικατασταθεί το τουρκικό ιερατικό όνομα με χριστιανικό αγιώνυμο, προερχόμενο από 
την εκκλησία του χωριού. Αξίζει να σημειωθεί πως από 1912, εφαρμόζοντας το ΔΝΖ΄ 
Νόμο,  το χωριό είχε το διπλό όνομα Δερβισάδες - Άγιος Σεραφείμ100.  
 Η  Επιτροπεία είχε την αρμοδιότητα να προβεί σε υποδείξεις για το όνομα, να 
απορρίψει τις προτάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή να ακυρώσει 
μετονομασίες που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την τροποποίηση του άρθρου 8. Το 
1915, υπήρξαν περιπτώσεις μετονομασιών που πραγματοποιήθηκαν παρά την αντίθετη 
γνωμοδότηση της  Επιτροπείας. Κιάτο:  με Βασιλικό Διάταγμα το Σεπτέμβρη του 1915 
το Κιάτο μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου μετονομάστηκε σε Σικυών. 
Μερικούς μήνες αργότερα η  Επιτροπεία εξέφρασε τη διαφωνία της αναφέροντας πως η 
απόσταση της αρχαίας πόλης με την κωμόπολη του Κιάτου ήταν μεγάλη και η 
μετονομασία άστοχη, ενώ αντίθετα θα μπορούσε να είχε δοθεί το όνομα στην 
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Κοινότητα Βασιλικού που βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Όμως, παρά τη διαφωνία  η 
μετονομασία διατηρήθηκε και η Επιτροπεία πρότεινε εκ νέου την τροποποίηση του 
ονόματος σε Σικυωνία, τοπωνύμιο το οποίο παρέπεμπε στην ευρύτερη περιοχή, 
θεωρώντας το λιγότερο άτοπο101.    
 Τα μέλη της Επιτροπείας για αρκετά χρόνια προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν 
με επιτυχία το εγχείρημα που ανέλαβαν το Ιούνιο του 1909. Το δημοσιευμένο υλικό που 
σχετίζεται με τη δράση της είναι ελάχιστο, ενώ το αδημοσίευτο παραμένει 
απροσπέλαστο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να εξαχθούν 
ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Μοναδική, ουσιαστικά, πηγή της λειτουργίας της 
αποτελεί το κείμενο του Νικόλαου Πολίτη «Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών 
και κοινοτήτων», στο οποίο δημοσιεύονται κάποιες από τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπείας στο αίτημα μετονομασίας των Κοινοτήτων. Στο σημείο αυτό κρίνεται 
σκόπιμο να επιχειρηθεί ένας πρόχειρος απολογισμός όχι τόσο του έργου της, όσο των 
προθέσεών της.  
 Η Επιτροπεία επιθυμώντας, προφανώς, να αποφύγει τα λάθη και τις παραλείψεις 
του παρελθόντος, δεν κατέφυγε σε βεβιασμένες κινήσεις αποφασίζοντας μετονομασίες 
χωρίς να έχει πραγματοποιήσει την απαιτούμενη έρευνα. Έκρινε ότι ήταν προτιμότερο 
να μελετηθούν αναλυτικά τα υπάρχοντα και τα προτεινόμενα τοπωνύμια, να συζητηθούν 
οι προτάσεις και τα αιτήματα τόσο από την ίδια, στα πλαίσια της λειτουργίας της, όσο 
και από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Διαδικαστικά, όπως προκύπτει μέσα από το 
κείμενο του Νικόλαου Πολίτη αλλά και από ένα γράμμα του Στίλπωνα Κυριακίδη που 
βρέθηκε στο αρχείο του προέδρου της, με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1920102, η  
Επιτροπεία, μέχρι τότε τουλάχιστον, γνωμοδοτούσε στις προτάσεις που είχαν ήδη 
κατατεθεί από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν 
αναλάμβανε από μόνη της να προτείνει πιθανά τοπωνύμια για τις Κοινότητες που είχαν 
συσταθεί με την εφαρμογή του ΔΝΖ΄ Νόμου. 
 Ήταν πολύ συχνό φαινόμενο η Επιτροπεία να διαφωνεί με τις προτάσεις των 
Κοινοτήτων, αλλά πάντα επιχειρούσε να εξηγεί διεξοδικά τους λόγους της διαφωνίας της, 
ενώ αρκετές φορές αντιπρότεινε κάποιο άλλο όνομα που φρονούσε ότι αποτελούσε  
καλύτερη επιλογή. Όλη αυτή η διαδικασία, κατάθεσης της πρότασης της Κοινότητας 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταβίβασής της στην Επιτροπεία για γνωμοδότηση και 
έγκρισης ή απόρριψής της από την Επιτροπεία και το Υπουργείο, ήταν πιθανότατα 
ιδιαίτερα χρονοβόρα αν υπολογιστεί ότι, σύμφωνα με τον Νικόλαο Πολίτη, από το 
1915 έως το 1920 η Επιτροπεία ενέκρινε 120 μετονομασίες, καμία από τις οποίες  στην 
Θράκη και μοναχά μία στην Μακεδονία. Πιο αναλυτικά: οι περισσότερες 28, συνολικά, 
καταγράφηκαν στο Νομό Λαρίσης, στο Νομό Αττικής και Βοιωτίας 
πραγματοποιήθηκαν 16, όσες και στο Νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος, ακολουθούσαν η 
Μεσσηνία με 14, η Αργολίδα και η Κορινθία με 12, η Αρκαδία, η Αχαΐα και η Ηλεία με 
10 και η Αιτωλία και Ακαρνανία με 6. Στους Νομούς Ζακύνθου και Τρικάλων 
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πραγματοποιήθηκαν από 2 και από μία στο Νομό Κεφαλληνίας, στην Κρήτη και τη 
Λέσβο103.  
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα μέλη της Επιτροπείας προσπαθούσαν, όχι με 
ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, να αλλάξουν τον τοπωνυμικό χάρτη του Κράτους˙ μέσα 
στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας μπορούν να ενταχθούν και οι «Οδηγίαι περί της 
εκλογής τοπωνυμίων» που εξέδωσαν τον Οκτώβριο του 1919. Υπενθυμίζοντας πως 
κυριότερο έργο της Επιτροπείας ήταν η εκβολή όλων των τουρκόφωνων ονομάτων των 
οικισμών, τα οποία «μολύνουσι και ασχημίζουσι την όψιν της ωραίας ημών πατρίδος» 
και έδιναν τη δυνατότητα για δυσμενή εθνολογικά συμπεράσματα, ζητούσαν τη 
συνδρομή των πνευματικών ανθρώπων της περιφέρειας για να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες ολοκλήρωσης της προσπάθειας αυτής. Τα μέλη της Επιτροπείας ανέφεραν 
ότι οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή, γιατί ως κάτοικοι της Αθήνας στερούνταν γνώσεις 
και πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες στο έργο τους, αντίθετα με τους 
δημοδιδάσκαλους και τους λόγιους του κάθε τόπου, οι οποίοι, γνωρίζοντας τους 
βασικούς άξονες που ακολουθούνταν στη διαδικασία των μετονομασιών, θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν104. 
 Επισήμαιναν πως οι υπάρχουσες τοπωνυμίες δεν ήταν αυθαίρετα 
κατασκευάσματα, αλλά είχαν «λόγο, ζωή και ιστορία», αντλούσαν την ύπαρξή τους  από 
την  μορφολογία του εδάφους, τη φύση, τους κατοίκους ή από κάποια γεγονότα που 
είχαν συμβεί. Καθώς η προέλευσή τους μπορούσε να αναζητηθεί στην αρχαιότητα, στο 
Βυζάντιο, στα νεότερα χρόνια, αλλά και στην τουρκική ή σλαβική εποίκιση, ζητούσαν τη 
συνδρομή των κατοίκων στην αντικατάσταση των ξενικών τοπωνυμίων. Το ενδιαφέρον 
σημείο της Εγκυκλίου εντοπίζεται στις οδηγίες που έδινε προκειμένου να επιλεγούν τα 
νέα ονόματα που θα αντικαθιστούσαν τα υπάρχοντα τούρκικα και σλάβικα: εφόσον 
υπήρχε αρχαίος ή βυζαντινός οικισμός θα έπρεπε να αποκατασταθεί το παλαιό ιστορικό 
όνομα. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε, η Επιτροπεία πρότεινε να επιλεγεί κάποιο από 
τις τοπωνυμίες που ήδη υπήρχαν στην περιοχή, δηλαδή από τα ονόματα των διάφορων 
τοποθεσιών, ρευμάτων, δένδρων, αγρών, βράχων, ερειπίων, πηγών ή εκκλησιών. 
Θεωρούσαν τη λύση αυτή προτιμότερη, από την εκλογή ενός εντελώς νέου τοπωνυμίου, 
μιας και η εκλογή θα ήταν ευκολότερη, το τοπωνύμιο θα ήταν, πιθανότατα, γραφικότερο 
και, κυρίως, γιατί θα ήταν γνωστό και οικείο στους κατοίκους, κάτι το οποίο θα 
εξασφάλιζε την μετέπειτα χρήση του. Η τελική επιλογή των ονομάτων θα γινόταν από 
την Επιτροπεία με βάση τους καταλόγους που θα κατήρτιζαν οι δημοδιδάσκαλοι105. 
 Παράλληλα με τη δράση της Επιτροπείας, τροποποιήθηκαν και τα σύνορα του 
Κράτους: με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 προσαρτήθηκαν η Μακεδονία,  
η Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Στις νέες επαρχίες σταδιακά άρχισε να 
εφαρμόζεται η οργάνωση της τοπικής Αυτοδιοίκησης που ίσχυε και στην υπόλοιπη 
χώρα. Ο Νόμος ΔΡΛΔ΄ του Φεβρουαρίου του 1913 αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια 
οργάνωσης του συστήματος διοίκησης των νέων κτήσεων. Η Κρήτη, η Μακεδονία, τα 
νησιά του Αιγαίου και η Ήπειρος αποτέλεσαν Γενικές Διοικήσεις, ενώ η Σάμος μαζί με 
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την Ικαρία Διοίκηση: κάθε περιφέρεια των Γενικών Διοικήσεων διαιρέθηκε σε Νομούς 
και Υποδιοικήσεις βάσει της διοικητικής διαίρεσης που είχε εφαρμόσει η Τουρκική 
Διοίκηση106.  
 Με το Νόμο 293 του 1914 επεκτάθηκε η ισχύς των Νόμων «περί συστάσεως 
Δήμων και Κοινοτήτων» στις Νέες Χώρες107, ενώ την ίδια χρονιά με τον Νόμο 524 
καθορίστηκε πληρέστερα ο τρόπος διοικητικής διαίρεσης και διοίκησης τους108. 
Ακολούθησαν μια σειρά από Νόμους και Διατάγματα που αποτελούσαν συμπληρώσεις 
και τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων με στόχο την ομαλή διοικητική λειτουργία. Την 
επόμενη χρονιά οριστικοποιήθηκε η διαίρεση σε Νομούς. Η Μακεδονία χωρίστηκε σε 
5: Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Δράμας, η Ήπειρος σε 2, στους 
Νομούς Ιωαννίνων και Πρεβέζης, τα νησιά του Αιγαίου σε 3, στους Νομούς Λέσβου, 
Σάμου, Χίου και η Κρήτη σε 4, Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασηθίου109. Το 
1917, με τον Νόμο 1051 «περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν  ταις 
Νέαις Χώραις», εγκρίθηκε και θεσμικά η διαδικασία ονοματοδοσίας που ίσχυε στο 
υπόλοιπο Βασίλειο: σε κάθε Κοινότητα ή Δήμο θα δινόταν το όνομα του συνοικισμού ή 
της πόλης που θα την αποτελούσε, ενώ στην περίπτωση που οι οικισμοί ήταν 
περισσότεροι από ένας, θα δινόταν το όνομα της έδρας της Κοινότητας. Εφόσον υπήρχε 
αρχαίο όνομα, θα επιλεγόταν. Στην περίπτωση που ήταν αναγκαία η αντικατάσταση του 
τοπωνυμίου, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η υπάρχουσα διαδικασία110. 
 Σταδιακά από το 1918, άρχισαν να συγκροτούνται και να δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πίνακες με τους Δήμους και τις Κοινότητες των Νομών, ενώ 
με την Συνθήκη των Σεβρών το 1920, προστέθηκε και η Θράκη. Ιδιαίτερα στην 
Μακεδονία, την Ήπειρο και την νεοαποκτηθείσα Θράκη, οι Κοινότητες με «ξενόφωνο ή 
κακόηχο» όνομα ήταν πολλές και η ανάγκη μετονομασίας τους επιτακτική, με 
αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν διάφοροι φορείς, οι οποίοι θα πίεζαν την κεντρική 
εξουσία για άμεση λύση του προβλήματος. Το Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
«άμα τη απελευθερώσει της Μακεδονίας και της Ηπείρου ενεπνεύσθη την ιδέαν, ίνα εις 
την πανένδοξον του Αλεξάνδρου και του Πύρρου  χώραν αποδοθώσιν αι ελληνικαί 
παλαιωνυμίαι» και συνέστησε τοπωνυμική επιτροπή αποτελούμενη από εφόρους 
αρχαιοτήτων, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 
επιδίωξαν να καταλήξουν σε ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με τα ονόματα που θα 
αντικαθιστούσαν τα ξενόφωνα και κακόηχα. Οι νέες τοπωνυμίες θα έπρεπε να 
προέρχονταν από  ονόματα που υπήρχαν κατά την αρχαιότητα στην περιοχή, από 
νεότερα ελληνικά, αλλά και από εξελληνισμό των υπαρχόντων 111.  Άλλωστε, ήδη στα 
1909 ο Α. Αρβανίτης είχε προτείνει μια σειρά από μετονομασίες στην περιοχή της 
Μακεδονίας: Κατερίνη → Άτηρα, Νιάουστα ή Νάουσα → Κίτιον ή Νέα Αυγούστα, 
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Καστοριά → Κέλετρον, Γιαννιτσά → Νέα Πέλλα, Λαγκαδάς → Αλίνδοια, Στρούμνιτσα 
→ Αίστραιον112.  
 Παράλληλα λοιπόν με τον επίσημο κυβερνητικό φορέα λειτούργησε όχι μόνο η 
επιτροπή της Αρχαιολογικής Εταιρείας  με στόχο την  αντικατάσταση των «επήλυδων 
και βάρβαρων τοπωνυμίων ή τον εύστοχον εξελληνισμό των ξενικών με αρχαιοελληνικά», 
αλλά και τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Κ. Γεραγά, Δ. Καραχάλιο και Γ. 
Λαμπουσιάδη, η οποία είχε συσταθεί από την Πολιτική Διοίκηση Θράκης με έδρα την 
Αδριανούπολη. Στόχος της ήταν η γνωμοδότηση προκειμένου να  αντικατασταθούν τα 
υφιστάμενα τοπωνύμια ολόκληρης της Θράκης με τρόπο ώστε «να ανταποκρίνονται στο 
μέτρο του εφικτού στην ιστορική ακρίβεια των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών». Τα 
μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις δυσκολίες του 
εγχειρήματος αυτού, προσπάθησαν να το φέρουν εις πέρας με «ζήλο και φιλοτιμία», 
όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην έκθεσή τους113. Αφού ανέτρεξαν στις πηγές, 
συμβουλεύτηκαν τις υποεπιτροπές και νεότερα συγγράμματα που είχαν εκδοθεί, 
προέβησαν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τα ξενικά τοπωνύμια της περιοχής: τα νέα 
ονόματα προέρχονταν από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή και επιλέχτηκαν όχι 
μόνο όταν επιβεβαιώθηκε η ταύτισή τους με την νεότερη γεωγραφία, αλλά και στις 
περιπτώσεις που ήταν γνωστό μόνο το αρχαίο ή βυζαντινό τοπωνύμιο αλλά όχι η 
ακριβής του θέση114.  
 Σε κάποιες περιπτώσεις, πόλεων κυρίως, διατηρήθηκε το νεότερο ελληνικό 
όνομα και δεν αντικαταστάθηκε από το αρχαίο, μιας και είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στις 
εμπορικές δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί με τον ευρωπαϊκό χώρο: η Ραιδεστός 
και η Ξάνθη συγκαταλέγονταν στην παραπάνω περίπτωση. Όταν εξαντλήθηκε ο 
κατάλογος των αρχαίων και των βυζαντινών τοπωνυμίων, τα μέλη της επιτροπής 
κατέφυγαν στις προτάσεις που είχαν ήδη γίνει από τις υποεπιτροπές που είχαν ήδη 
συσταθεί. Στόχος ήταν η επιλογή «εύηχων, ελληνικών και ολιγοσύλλαβων» ονομάτων, 
ώστε να μπορούν να τα προφέρουν οι μη ελληνόφωνοι κάτοικοι των χωριών. 
Επιλέχτηκαν ονόματα από το φυσικό περιβάλλον: Λαγγάδι, Βάλτος, Βρύση, Κρυονέρι, 
Πλαγιές, από τα τοπικά προϊόντα: Μηλιά, Αμυγδαλιά, Ρύζια, Ασβεστοχώρι, αλλά και 
από τα επαγγέλματα των κατοίκων: Ψαθάδες, Μεταξάδες, Κρασάδες115. 
 Δεν έλειψαν οι μεταφράσεις των υπαρχόντων τουρκικών τοπωνυμίων στα 
ελληνικά: το Παυλή Κιόι σε Παυλοχώρι, το Σαραϊλή σε Παλάτι, το Καβακλή σε Λεύκη 
και το Καρα-Βουρνάρ σε Μαυροπήγαδο. Όμως τα μέλη της επιτροπής δεν δίστασαν να 
αναζητήσουν και άλλες, λιγότερο τεκμηριωμένες επιστημονικά λύσεις, όπως την 
παραφθορά των τουρκικών τοπωνυμίων σε ελληνικά, την οποία ανήγαγαν σε «μέθοδο 
παρήχησης αλλαγής των τοπωνυμίων». Ουσιαστικά έλαβαν υπ’ όψιν τους την ομοιότητα 
των φθόγγων αλλάζοντας τη Ραχμάντζα σε Ραφανή, το Δομπάν σε Δόμπανο, το Αχριβέν 
σε Αχριβάνη, το Βαϊράμ σε Βάριο. Υποστήριξαν μάλιστα ότι η λύση αυτή είχε το 
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πλεονέκτημα ότι οι κάτοικοι θα συνήθιζαν ευκολότερα και θα χρησιμοποιούσαν τα νέα 
ονόματα, μιας και έμοιαζαν με τα προϋπάρχοντα116.   
 Στον επίλογο της εισηγητικής αυτής έκθεσης οι συγγραφείς της αναγνώριζαν τα 
πιθανά λάθη στα οποία είχαν υποπέσει, καθώς και τις ελλείψεις που υπήρχαν, τονίζοντας 
όμως ότι η χρονική πίεση, την οποία είχαν να αντιμετωπίσουν, ήταν πολύ μεγάλη. Η 
πίεση προερχόταν από την ανάγκη να μετονομαστούν όλα αυτά τα χωριά, οι κωμοπόλεις 
και οι πόλεις πριν τη δημοσίευση της απογραφής του πληθυσμού που είχε 
πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 1920. Εάν οι πίνακες της απογραφής που θα 
δημοσιεύονταν στο άμεσο μέλλον, δεν περιείχαν τα νέα ονόματα, τα «ξενικά» τοπωνύμια 
θα διατηρούνταν στα επίσημα έγγραφα του Κράτους «βλάπτοντας τα εθνικά 
συμφέροντα» και οι κάτοικοι δεν θα υποχρεώνονταν στη χρησιμοποίηση των νέων 
ελληνικών ονομάτων117. Για τους παραπάνω λόγους η επιτροπή αποφάσισε να  καταθέσει 
τις προτάσεις της στην Πολιτική Διοίκηση Θράκης, προτάσεις που θα μεταβιβάζονταν 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην «Επιτροπεία προς μελέτην των τοπωνυμίων της 
Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών».  
 Ουσιαστικά, η έκθεση αυτή της επιτροπής για την αλλαγή των τοπωνυμίων της 
Θράκης αποτελεί ένα από τα ελάχιστα αρχειακά κείμενα που καταφέραμε να 
εντοπίσουμε. Η σημασία του επιτείνεται από τα πολλαπλώς διαφωτιστικά στοιχεία που 
περιέχει. Παρότι δεν συναντήσαμε αναφορά για τη συγκεκριμένη επιτροπή σε κάποια 
άλλη πηγή, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλήρη εικόνα του έργου της, η παραπάνω 
έκθεση συμπυκνώνει όλες τις προτάσεις και τις εκδοχές που έχουν μέχρι τώρα 
παρουσιαστεί μέσα από τη βιβλιογραφία. Τα μέλη της δεν δίστασαν να διατυπώσουν 
χωρίς υπεκφυγές το στόχο: ο εξελληνισμός των τοπωνυμίων θα είχε καθοριστική 
συνδρομή, και με την συνεπικουρία και άλλων παραγόντων, στην κατοχύρωση της 
περιοχής σε διεθνές επίπεδο και στον εξελληνισμό των αλλόγλωσσων κατοίκων της. Ο 
χώρος ήταν στο παρελθόν ελληνικός και η ευκαιρία που παρουσιάστηκε  ήταν μοναδική, 
για αυτό και έπρεπε οι απαραίτητες ενέργειες να ήταν άμεσες και αποτελεσματικές. Ήταν 
προτιμότερο ένα άστοχο ελληνικό όνομα από τη διατήρηση του υπάρχοντος τουρκικού 
και ταυτόχρονα έπρεπε να ήταν εύηχο και ολιγοσύλλαβο για να μπορούν να το 
προφέρουν οι μη ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Είναι λογικό να υπάρχουν λάθη σε μια τόσο 
μεγάλη αριθμητικά προσπάθεια όπως η αλλαγή του τοπωνυμικού χάρτη της Θράκης, 
Ανατολικής και Δυτικής. Όμως επειδή η όλη προσπάθεια αφορούσε ένα θέμα ιδιαίτερα 
λεπτό και ταυτόχρονα σημαντικό η βιασύνη και η προχειρότητα δεν θα έπρεπε να 
αποτελούν τα κύρια γνωρίσματά της, έστω και αν τα χρονικά περιθώρια ήταν 
περιορισμένα.  
 Η Επιτροπεία του 1909 προσπάθησε με σύστημα, μεθοδικότητα και 
συστηματική μελέτη να εξελληνίσει το τοπωνυμικό για αυτό και απέρριψε στο σύνολό 
τους τις προτάσεις αυτές χαρακτηρίζοντάς τες ως αποτυχημένες, προϊόν βιαστικής 
έρευνας, η οποία δεν συνοδεύτηκε από επιτόπια παρατήρηση και ειδική μελέτη. Ο τότε 

                                                 
116 Γενικά Αρχεία του Κράτους, ό.π. 
117 Γενικά Αρχεία του Κράτους, ό.π.  
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πρόεδρος της  Επιτροπείας Γεώργιος Χατζηδάκης118, με επιστολή του στο Υπουργείο 
Εσωτερικών τον Νοέμβριο του 1921 τις απέρριψε. Παρότι συμφώνησε με τη 
διαπίστωση ότι οι μετονομασίες δεν έπρεπε να γίνονται για να μένουν επί χάρτου και για 
να χρησιμοποιούνται στα δημόσια έγγραφα, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται και να 
αφομοιώνονται από το λαό, έκρινε ανεπαρκή την εργασία της επιτροπής της Θράκης και 
αντίθετη με τους «τοπωνυμικούς κανόνες»119.  
 Ο Γ. Ν. Χατζηδάκης στην απάντησή του ανέφερε ότι για να αλλάξει ένα όνομα 
έπρεπε, αφενός, να συντρέχουν λόγοι και, αφετέρου, το νέο να ανταποκρίνεται στους 
κανόνες και τους περιορισμούς που άτυπα είχε θέσει η Επιτροπεία. Δεν ήταν λύση να 
προτείνονται αρχαία ονόματα όταν δεν υπήρχε ταύτιση της αρχαίας με την νεότερη 
γεωγραφία, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ιστορικές στρεβλώσεις. 
Επιπλέον, διαφωνούσε και με την αντικατάσταση νεοελληνικών τοπωνυμίων με 
αρχαιοπρεπή. Πίστευε ότι για να διατηρηθούν οι ισορροπίες θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί έρευνα με συστηματικότητα και μεθοδικότητα. Ως χαρακτηριστικά 
παραδείγματα των λανθασμένων επιλογών της ανέφερε την μετονομασία της 
Γκιουμουλτζίνα σε Κομοτηνή, όταν στο Βυζάντιο η πόλη ονομαζόταν Κουμουτζηνά 
(τα), του Ιρτζάν Ασάρ σε Γρατινή, όταν το βυζαντινό όνομα ήταν Γραιτιανούπολη, ενώ 
το χωριό Μπουλούστρα το μετονόμασε σε Άβδηρα, παρότι γεωγραφικά συνέπιπτε με 
τον επίσης βυζαντινό οικισμό Πολύστυλο120.         
 Περισσότερο εύστοχες έκρινε τις μετονομασίες που συνδέονταν με το φυσικό 
περιβάλλον, ενώ και οι μεταφράσεις από τα υπάρχοντα τουρκικά τοπωνύμια ήταν στην 
πλειονότητα τους πετυχημένες, κυρίως γιατί και η προηγούμενη διοικητική αρχή είχε 
καταφύγει στην ίδια μέθοδο: στην μετάφραση του υπάρχοντος ελληνικού τοπωνυμίου. 
Δεν έλειπαν όμως και οι αστοχίες, οι οποίες ίσως οφείλονταν στην έλλειψη της 
απαιτούμενης προσοχής: Μικρόξυριο, Δέκαρχο, Εύθυμο, Εύδαλο. Ιδιαίτερα επικριτικός 
υπήρξε στις μετονομασίες με βάση την ομοιότητα των φθόγγων. Τις χαρακτήρισε 
αβάσιμες μεθοδολογικά και γλωσσικά, μιας και δεν ανήκαν σε καμία γλώσσα. Επιπλέον, 
πίστευε ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα τοπωνύμια που έμοιαζαν 
τουρκικά, αλλά ουσιαστικά δεν προέρχονταν από την τουρκική γλώσσα: το χωριό 
Τσερμέν μετονομάστηκε σε Ορμένιο, ενώ πιθανότατα το παλιό όνομα οφειλόταν στο 
κάστρο του Τσερνομιανού. Κλείνοντας επανέλαβε ότι έκρινε το έργο της επιτροπής 
αυτής ανεπιτυχές121. 
  Οι πολεμικές επιχειρήσεις, οι συνοριακές αλλαγές και η πολιτική ρευστότητα 
της δεκαετίας 1913-1923 λειτούργησαν ανασταλτικά και ως προς την εφαρμογή των 
γνωμοδοτήσεωμ της Επιτροπείας. Παρά το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για το 
τοπωνυμικό των Νέων Χωρών μόνο ένα μικρό μέρος των ξενικών τοπωνυμίων άλλαξε 

                                                 
118 Μετά τον θάνατο του Ν. Γ. Πολίτη, ο Γ. Ν. Χατζηδάκης ανέλαβε πρόεδρος της  Επιτροπείας. Δεν 
γνωρίζουμε τις διαδικασίες με τις οποίες επιλέχτηκε αλλά θεωρούμε πιθανότερο να τοποθετήθηκε στη 
θέση αυτή μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  
119 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχειακή Συλλογή Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Σωφρόνιου, ΑΒΕ 
502, φάκελος 85γ. Αναφορά της «Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και 
εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών» προς το Υπουργείο των Εσωτερικών. 2 Νοεμβρίου 1921. 
120 Γενικά Αρχεία του Κράτους, ό.π. 
121 Γενικά Αρχεία του Κράτους, ό.π. 



 42

την περίοδο αυτή. Η νέα πραγματικότητα αποκρυσταλλώθηκε μετά την οριστικοποίηση 
των ελληνικών συνόρων, το 1923, και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι πληθυσμιακές 
και οικιστικές ανακατατάξεις στο βορειοελλαδικό χώρο ήταν εντυπωσιακές. Ιδιαίτερα 
στην Μακεδονία, καθώς και στην  Θράκη, οι μετακινήσεις των πληθυσμών άλλαξαν τα 
μέχρι τότε δεδομένα. 100.000 περίπου ορθόδοξοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη 
Θράκη και την Μακεδονία με προορισμό τη Βουλγαρία, ενώ οι Μουσουλμάνοι που 
πήραν το δρόμο της προσφυγιάς από τις ίδιες περιοχές για τη Τουρκία προσέγγιζαν 
τους 500.000. Αντίστοιχα, μισό εκατομμύριο περίπου από τους πρόσφυγες που 
υποδέχθηκε η Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στην Μακεδονία.     
 Παράλληλες αλλαγές παρατηρήθηκαν και στο οικιστικό δίκτυο της Μακεδονίας: 
μια σειρά οικισμών έπαψαν να υπάρχουν, άλλοι απέκτησαν εντελώς νέους κατοίκους, ενώ 
νέοι οικισμοί ιδρύθηκαν για να στεγάσουν αποκλειστικά προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι 
παραπάνω αλλαγές λειτούργησαν ως χιονοστιβάδα για το τοπωνυμικό της 
Μακεδονίας122. Το τμήμα του τουρκόφωνου προσφυγικού πληθυσμού που 
εγκαταστάθηκε σε Μακεδονία και Θράκη δεν λειτούργησε ανασταλτικά ως προς τον 
εξελληνισμό του τοπωνυμικού τους. Αντίθετα, μάλιστα, το προσφυγικό στοιχείο 
συνηγόρησε υπέρ της εκ βάθρων αναδιάρθρωσης του ονοματολογικού χάρτη της 
Μακεδονίας. Πολιτικοί σύμμαχοι του βενιζελικού κράτους, οι πρόσφυγες, υποδέχθηκαν, 
ενδεχομένως, με ανακούφιση τις νέες ονομασίες που πρόβαλαν τις παλιές τους πατρίδες 
στο νέο χώρο. Από την πλευρά του ο ντόπιος «αλλόγλωσσος πληθυσμός», πιθανότατα,  
θεώρησε τις αλλαγές αυτές ως εχθρική κίνηση από το «κράτος των Αθηνών». Εξάλλου η 
διαδικασία μετονομασίας του τοπωνυμικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, 
πρέπει να ιδωθεί σε συνδυασμό με τη μέριμνα για το γλωσσικό εξελληνισμό των 
πληθυσμών της. Η «γλωσσική αφομοίωση»123 έπρεπε να συμπεριλάβει και το γεωγραφικό 
χώρο της Μακεδονίας124.     
 Η καταιγίδα των μετονομασιών την περίοδο του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα τα 
χρόνια 1926-7 έκαναν να φαίνονται πολύ μακρινές οι φωνές του Κουμανούδη και του 
Μηλιαράκη. Λόγοι  «εθνικοί» πρυτάνευσαν ώστε να ξεριζωθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα το τοπωνυμικό, ιδιαίτερα των Νέων Χωρών. Το κύμα εξελληνισμού μόνο στη 
Μακεδονία αφορούσε το 90% περίπου των οικισμών. Όμως η έγνοια για την 
αποκατάσταση της αρχαιοελληνικής ή βυζαντινής ονοματοδοσίας δεν ευοδώθηκε. Οι 
λόγοι ήταν προφανείς: το σύγχρονο οικιστικό δίκτυο όπως είχε διαμορφωθεί ήταν ριζικά 
διαφοροποιημένο από αυτό της κλασικής περιόδου, το οποίο όχι μόνο ήταν 
εντυπωσιακά ολιγοπληθέστερο, αλλά παρέμενε σε μεγάλο βαθμό και άγνωστο. Έτσι η 
άποψη ότι «η διατήρησης αυτή των αρχαίων τοπωνυμίων παραλλήλως προς τα Ελληνικά 
ιδιώματα είναι η μεγαλυτέρα μαρτυρία δια τον εθνολογικόν χαρακτήρα της Ελλάδος»125 
έμεινε χωρίς αντίκρισμα.  
                                                 
122 Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1930, Αθήνα [1931], σ.39-
40, 104-105 και Αλέκα Καραδήμου-Γερολύμπου, «Πόλεις και Ύπαιθρος μετασχηματισμοί και 
αναδιαρθρώσεις στο πλαίσιο του εθνικού χώρου» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τόμος Β1΄, 
Αθήνα 2002, σ. 73 κ.ε. 
123 Μ. Τριανταφυλλίδης, Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας, Αθήνα 1916.  
124 Τ. Κωστόπουλος, Η Απαγορευμένη γλώσσα, Αθήνα 2002, σ. 23-45. 
125 Δ. Β. Βαγιακάκος, Σχεδίασμα…, σ. 41.  
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  Όσο για την αποκατάσταση του βυζαντινού τοπωνυμικού, τα πράγματα δεν ήταν 
καλύτερα. Όπως επισήμαινε ο Βαγιακάκος: «η μελέτη των Βυζαντινών τοπωνυμίων 
συνδεόταν με τη μελέτη ξένων τοπωνυμίων της μεσαιωνικής εποχής, διότι το Βυζάντιον 
ήλθεν εις επαφήν και εδοκιμάσθη από τας επιδρομάς και τας εγκαταστάσεις ξένων λαών. 
Κατά τον μεσαίωνα κυρίως εκ των ξένων περισσότερον οι Σλάβοι και οι Αλβανοί 
επέδραμον εις την ελληνικήν χώραν και παρουσιάζονται ότε μεν ζώντες εις τα ορεινά, 
ότε δε αφομοιούμενοι εις την πεδιάδα, δι ο και σχετικά τοπωνύμια συναντώμεν κυρίως εν 
τη ύπαιθρων χώρα. Διαφορετική είναι η παρουσία των Τούρκων, των Βενετών και των 
Κουτσοβλάχων»126. Έτσι η λύση που συχνότερα προκρίθηκε για τη μετονομασία των 
οικισμών, πέρα από τη μετάφραση των «ξενικών τοπωνυμίων», ήταν η παραφθορά του 
υπάρχοντος ονόματος του σε ελληνοφανές ή η αντικατάστασή του με έναν ελληνικό όρο. 
Για παράδειγμα: Γερακάρτσι → Γερακάρειο, Γ(κ)ουμέντζα → Γουμένιτσα → Γουμένισσα, 
Λιπαρίνοβο → Λιπαρόν, Μαντάλεβο → Μάνδαλον,  Γιούψεβον → Γυψοχώριον, Μαντάρ 
→ Μανιτάρι, Κάλοβον → Καλύβα. 
 Το νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1926 προσέδωσε θεσμική 
υπόσταση στη διαδικασία των μετονομασιών. Οι σημαντικότερες διατάξεις που 
προβλέπονταν για την μεταβολή των «ξενόφωνων και κακόηχων» ονομάτων μετά από 
γνωμάτευση της Επιτροπείας και αντίστοιχο διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών, είναι 
οι εξής: με ευθύνη του κατά τόπους Νομάρχη μπορούσαν να συσταθούν γνωμοδοτικές 
υποεπιτροπές από καθηγητές, εφόρους αρχαιοτήτων και διοικητικούς υπαλλήλους127. Οι 
παραπάνω υποεπιτροπές θα συνέτασσαν καταλόγους μετονομασιών και θα 
αιτιολογούσαν το νέο όνομα. Οι κατάλογοι αυτοί θα κοινοποιούνταν στην Επιτροπεία, 
θα διορθώνονταν και θα αποστέλλονταν στο Υπουργείο. Μετά την ολοκλήρωση της 
έγκρισης θα άλλαζαν οι σφραγίδες και οι πινακίδες του οικισμού. Η συμμόρφωση των 
κατοίκων της κοινότητας στην μετονομασία ήταν υποχρεωτική και απαγορευόταν ρητά 
οποιαδήποτε χρήση του παλαιού ονόματος. Οι παραβάτες θα τιμωρούνταν από το νόμο 
με χρηματικό πρόστιμο. Η όλη διαδικασία, παρότι φαίνεται χρονοβόρα, δεν θα 
διαρκούσε  περισσότερο από δεκαπέντε μέρες128. 
 Η εξέλιξη και η κατάληξη της διαδικασίας των μετονομασιών δεν ήταν ακριβώς 
ό,τι οραματίστηκε ο Νικόλαος Πολίτης και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπείας του 
1909129˙ πράγματι ο τοπωνυμικός χάρτης άλλαξε και τα ονόματα των οικισμών, των 
χωριών και των Δήμων εξελληνίστηκαν, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: τη διετία 1926-
1928 πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας 2.479 μετονομασίες, 
                                                 
126 Δ. Β. Βαγιακάκος, ό.π., σ. 36, 41. 
127 Το νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1926 αποτελεί και την πρώτη επίσημη αναφορά για 
την δημιουργία υποεπιτροπών. Βλ: Ν. Δ. Λιανόπουλος, Διοικητική Νομοθεσία,τόμος Β΄, Αθήνα 1928, σ. 
406-409 και Μιχαήλ Γ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική…, τόμος 3, Αθήνα, 1975, σ. 256. 
128 Ν. Δ. Λιανόπουλος, ό.π., σ. 406-409. 
129 Η σύνθεση της  Επιτροπείας του 1909 τα επόμενα χρόνια διαφοροποιήθηκε λόγω του θανάτου 
κάποιων μελών της και της παραίτησης κάποιων άλλων. Ο Αριστείδης Βάμπας, ο Κλων Στέφανος, ο 
Σπυρίδων Λάμπρος και ο Νικόλαος Πολίτης πέθαναν, ο Γρ. Βερναρδάκης και ο Δ. Γρ. Καμπούρογλου 
παραιτήθηκαν. Νέα μέλη διορίστηκαν οι Αδ. Αδαμαντίου, Σίμος Μενάρδος, Σωκράτης Κουγέας, 
καθηγητές Πανεπιστημίου, ο Στίλπων Κυριακίδης, διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου και οι Κ. 
Άμαντος και Ι. Βογιατζίδης, συντάκτες του ιστορικού λεξικού της ελληνικής γλώσσας της Ακαδημίας 
Αθηνών. 
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οι περισσότερες από τις οποίες στην Μακεδονία. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος των 
τοπωνυμίων που μεταβλήθηκαν την περίοδο 1926-1928, αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
ολόκληρη τη χώρα από το 1913 έως το 1961 πραγματοποιήθηκαν 4.075 
μετονομασίες130˙ συνεπώς παραπάνω από τις μισές έγιναν την τριετία 1926-1928. 
 Αναφέρθηκε παραπάνω ότι στην Μακεδονία σημειώθηκαν οι περισσότερες 
μετονομασίες. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: στον Νομό Δράμας από το 1913-1961 
έγιναν 222 μετονομασίες, 201 από τις οποίες την διετία 1926-1928, στον Νομό 
Θεσσαλονίκης από τις 140 μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο, οι 
118 σημειώθηκαν την περίοδο 1926-1928 και στον Νομό Κιλκίς από τις 232 αλλαγές, 
οι 213 έγιναν την περίοδο 1926-1928. Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην περίπτωση της Μακεδονίας, το οποίο όμως δεν επηρεάζει τον 
αριθμό και το μέγεθος των μετονομασιών που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στα 1926-
1928, είναι οι εγκαταλελειμμένοι ή κατεστραμμένοι οικισμοί. Οι οικισμοί αυτοί αφορούν 
κυρίως τουρκοχώρια με μικρό αριθμό κατοίκων (μαχαλάδες), τα οποία μετά την 
αποχώρηση των Τούρκων κατοίκων τους ερημώθηκαν ή ανήκουν στην κατηγορία των 
βουλγαρικών χωριών που καταστράφηκαν την περίοδο 1913-1918. Η έκθεση Carnegie, 
τον Ιούνιο του 1914, περιέγραφε τα γεγονότα που ακολούθησαν τη βουλγαρική ήττα τον 
Ιούνιο του 1913 στη μάχη του Κιλκίς. Τόσο η πόλη του Κιλκίς όσο και 39 «βουλγαρικά 
χωριά» της Επαρχίας καταστράφηκαν131.     
 Όμως οι αλλαγές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στους άξονες που είχαν τεθεί το 
1909. Τα «ξενικά τοπωνύμια» μεταφράστηκαν ή παραφράστηκαν σε ελληνοφανή, τα 
αρχαιοελληνικά επικράτησαν, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τον απαραίτητη ταύτιση της 
αρχαίας και της νεότερης γεωγραφίας, και γενικότερα ακολουθήθηκε μια διαδικασία 
βεβιασμένη και χωρίς σύστημα, ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο τα 
επιτεύγματα της Επιτροπείας, αλλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω 
μετονομασιών στα επόμενα χρόνια, όπως και έγινε.  
 Η «επιχείρηση» των μετονομασιών συνεχίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια της 
δικτατορίας του Μεταξά όσο και τη μεταπολεμική περίοδο˙ ποτέ όμως δεν  έλαβε τις 
διαστάσεις των χρόνων 1926-1928, αφού το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών είχε 
αλλάξει. Πέρα όμως από τους οικισμούς έπρεπε να εξελληνισθεί και το υπόλοιπο τμήμα 
της υπαίθρου χώρας. Έτσι, ο χάρτης της Ελλάδας σε επιτελική κλίμακα συνεχίζει να  
αναμορφώνεται, ακόμη και σήμερα. Παράλληλα, την ίδια εποχή παρατηρήθηκε και το 
φαινόμενο της μετονομασίας ήδη μετονομασθέντων οικισμών χάριν «ευηχίας και 
φιλοκαλίας», βάσει του γλωσσικού αισθητηρίου της ελληνικής γλώσσας. Για παράδειγμα, 
το Γκίμποβο ή Γκίμνοβο, βόρεια  της Νάουσας, το 1929 θα μετονομαστεί σε 
Λευκόγεια, το 1940 σε Νέα Στράντζα, ενώ από το 1954 θα σταδιοδρομήσει ως 
Ροδακινιά. Το Γκρόπινο ( Γρόπινο) θα μεταπέσει σε Τρόπινο, το οποίο με τη σειρά του  
θα μετονομαστεί σε Βαλτολείβαδο στην απογραφή του 1940, για να αποβάλει και αυτή 
την ονομασία προς χάριν της Δάφνης είκοσι χρόνια αργότερα. Διπλές μετονομασίες, 

                                                 
130 Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται προέρχονται από την Βάση δεδομένων του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: 
«Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος».  
131 Σπύρος Καράβας, «Περί κοινότητος ελληνικής εν Κιλκίς, 1901», Αρχειοτάξιο, τόμος 4, Αθήνα 2002, 
σ. 31.  



 45

όμως, παρατηρούνται και μέσα σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η Γκολεσιάνη της 
Νάουσας «μεταφράζεται» πρόχειρα σε Γυμνοτόπι  το 1920 και εξωραΐζεται σε Λευκάδια 
το 1926.   
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Η θέση της λογιοσύνης τον 20ο αιώνα 
 
 
Η εντατικοποίηση της διαδικασίας των μετονομασιών στις αρχές του 20ου αιώνα δεν 
περιλάμβανε μόνο μια σειρά από προτάσεις-αποφάσεις, Διατάγματα και Νόμους, όπως 
παρουσιάστηκαν παραπάνω, άλλα και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεωρητική συζήτηση, 
πολύ πιο πλούσια και αναλυτική από την αντίστοιχη του 19ου αιώνα, μια συζήτηση που 
συνεχίστηκε και μετά το 1928, όταν τα σύνορα είχαν οριστικοποιηθεί και ο τοπωνυμικός 
χάρτης είχε αλλάξει. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε πολιτικό επίπεδο είχε έρθει το πλήρωμα 
του χρόνου για την αλλαγή του τοπωνυμικού, με αποτέλεσμα η Επιτροπεία του 1909 να 
αποτελέσει τη συστηματικότερη και καλύτερα οργανωμένη προσπάθεια που είχε 
επιχειρηθεί μέχρι τότε, έστω και αν η κατάληξη δεν ήταν η προσδοκώμενη.  Παράλληλα 
με την σύσταση της Επιτροπείας ξεκίνησε και μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω 
από το θέμα των μετονομασιών.  
 Η σύσταση της «Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και 
εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών» το 1909 δεν σχολιάστηκε στον ημερήσιο Τύπο 
της εποχής, όπου κυριαρχούσαν οι εξελίξεις στο κρητικό ζήτημα και τα επεισόδια που 
σημειώνονταν στην Μακεδονία με την ανάπτυξη αντιμαχόμενων εθνικισμών.  Τον Ιούνιο 
του 1914, πέντε χρόνια μετά τη σύστασή της, ο Γ. Κ. Γαρδίκας, μέλος του Συμβουλίου 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, σε άρθρο του στην εφημερίδα Αθήναι υπό τον τίτλο 
«Ελληνικαί τοπωνυμίαι Μακεδονίας και Ηπείρου» ανέφερε ότι «η μακραίων του έθνους 
δουλεία συν τοις άλλοις κακοίς εξεβαρβάρωσε και τας τοπωνυμίας της χώρας˙ αλλ’ η 
Τουρκομάχος γενεά ευθύς ως εξεκάθηρε το έδαφος εκ των βαρβάρων, επόθησε και τας 
ελληνικάς τοπωνυμίας˙ διό οι λόγιοι του έθνους εφιλοτιμήθησαν, όση δύναμις αυτοίς  να 
αποτρίψωσι τας ξενικάς τοπωνυμίας, αίτινες εξηφάνιζον την λάμψιν των Ελληνικών, ως η 
σκωρία την στιλπνότητα του μετάλλου». Το Ζητούνι, τα Σάλωνα, η Βοστίτζα, το 
Σινάνιον, η Οζιάν, το Μαλεβόν, η Σαλαμπριάν και η Αλαμάνα ήταν πλέον η Λαμία, η 
Άμφισσα, το Αίγιο, η Μεγαλόπολη, η Πάρνηθα, ο Πάρνωνας, ο Πηνειός και ο 
Σπερχειός. Όμως, παρά τη φιλοτιμία  των λογίων και των επιστημόνων, εξακολουθούσαν 
να υπάρχουν «βαρβαρωνυμίες» όπως Χατζιλάρ, Τοπουζλάρ, Ασλάναγα, Δελίμπαλη 
κ.α.132. 
 Ο αρθογράφος υποστήριζε ότι στην όλη προσπάθεια κυριαρχούσε η έλλειψη 
οργάνωσης και  η απραξία: τα μέλη της Επιτροπείας είχαν περιπέσει σε αδράνεια, ενώ 
και οι λόγιοι που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή δεν έδειχναν 
την απαραίτητη φιλοτιμία. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία και στη Θράκη, που είχαν 
ενσωματωθεί πρόσφατα, τα ξενικά ονόματα παρέμεναν και  μοναδική προσπάθεια 
αλλαγής τους αποτελούσε η πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
για την απόδοση ελληνικών παλαιωνυμιών. Το Συμβούλιο επιθυμούσε την 
αντικατάσταση των ονομάτων με ελληνικά τοπωνύμια που σώζονταν είτε σε αρχαίες 
πηγές είτε σε άλλα νεότερα κείμενα, ενώ στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπήρχε αρχαίο 
ή νεότερο όνομα θα κατέφευγε στον εξελληνισμό ή την παραφθορά του υπάρχοντος. Το 

                                                 
132 Γ. Κ. Γαρδίκας, «Ελληνικαί τοπωνυμίαι Μακεδονίας και Ηπείρου», εφημερίδα Αθήναι, 9-10 Ιουνίου 
1914. 
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έργο του Συμβουλίου δεν είχε την απήχηση που προσδοκούσε ο ίδιος, ενώ και η κριτική 
που είχε ασκηθεί στις μέχρι τότε επιλογές και προτάσεις της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
επικεντρωνόταν στη λανθασμένη αντιστοιχία της αρχαίας με την νεότερη γεωγραφία, 
καθώς και στην ιστορική αξία που είχαν αποκτήσει ορισμένα ξενόφωνα τοπωνύμια, 
γεγονός που συνηγορούσε στη διατήρησή τους133.  
 Το πνεύμα της αρχαιοπρέπειας που κυριαρχούσε στις μετονομασίες σχολίαζε και 
ο Νικόλαος Πολίτης, πρόεδρος της  Επιτροπείας του 1909, σε κείμενό του στο 
εβδομαδιαίο φιλολογικό περιοδικό Πνεύμα της Καλαμάτας, το 1917. Θεωρούσε εύλογη 
την μετονομασία του Δράκου σε Πειραιά, του Πατρατζίκ σε Υπάτη, του Μαραθονησίου 
σε Γύθειο και της Σινάνου σε Μεγαλόπολη, χαρακτηρίζοντας τα παλαιά ονόματα ως 
«στίγματα» των εθνικών ατυχιών που έζησε στο παρελθόν η Ελλάδα. Πίστευε, όμως, ότι 
η διοίκηση στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα δεν περιορίσθηκε στις ορθές και 
αναγκαίες αλλαγές, αλλά υπέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο παρασύροντας σε αλλαγές 
ονόματα «ελληνικά και εύηχα», τα οποία όμως δεν παρέπεμπαν στην αρχαιότητα. 
Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της τακτικής αποτελούσε η πρόταση για μετονομασία της 
Καλαμάτας σε Φαραί, από την ομώνυμη άσημη και χωρίς ιστορική σημασία αρχαία 
πόλη, πρόταση που τελικά απορρίφθηκε, αλλά και η τροποποίηση σε Καλάμαι, που 
επικράτησε. Οι Καλάμαι αποτελούσαν χωριό που κατέλαβε ο Βασιλιάς της Σπάρτης 
Λυκούργος σε άγνωστη τοποθεσία και επιλέχθηκε πιθανότατα λόγω της ηχητικής 
ομοιότητας με την πόλη της Καλαμάτας και όχι λόγω της γεωγραφικής αντιστοιχίας134. 
 «Ελληνικά Ονόματα» τιτλοφορούσε το άρθρο του στην εφημερίδα Εμπρός ο 
«Πεζοπόρος» [Δημήτριος Χατζόπουλος], τον Σεπτέμβριο του 1920 και χαιρέτιζε με 
ενθουσιασμό τις πρωτοβουλίες της Πολιτικής Διοίκησης Θράκης για σύσταση επιτροπής 
μετονομασιών των υπαρχόντων τουρκικών τοπωνυμίων. Ο συντάκτης της τακτικής  
στήλης «Εντυπώσεις της ημέρας» θεωρούσε ουσιαστικό λάθος των μέχρι τότε 
κυβερνήσεων το ότι δεν αντικαταστάθηκαν τα ξενικά ονόματα της Παλαιάς Ελλάδας 
αμέσως μετά την σύσταση του Κράτους, και της Θεσσαλίας, μετά την ενσωμάτωσή της, 
γιατί «το παν είναι η πρώτη εντύπωσις». Αναγνώριζε ότι οι βεβιασμένες κινήσεις 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε σφάλματα, αλλά θεωρούσε προτιμότερα κάποια λάθη από 
τη διατήρηση των «βαρβαρόφωνων» ονομάτων. Υποστήριζε ότι ο εξελληνισμός των 
πληθυσμών, που είχε ήδη πραγματοποιηθεί, ήταν απαραίτητο να συνοδευτεί από 
εξελληνισμό της τοπογραφίας. Παρουσιάζοντας διεξοδικά τη διαδικασία που μπορούσαν 
να ακολουθήσουν τα Δημοτικά Συμβούλια, ουσιαστικά προσπαθούσε να κινητοποιήσει 
τους εμπλεκομένους φορείς σε μια άμεση δραστηριοποίηση για την οριστική απαλλαγή 
της χώρας από τα «βαρβαρόφωνα» τοπωνύμια135.   
 Ο συντάκτης του άρθρου γνώριζε ότι δεν αρκούσε η απόφαση της αλλαγή ενός 
τοπωνυμίου˙ χρειαζόταν η αποδοχή και η χρησιμοποίησή του από τους κατοίκους και 
αυτό αποτελούσε πιθανότατα το πιο δύσκολο στάδιο της όλης διαδικασίας, μιας και 
                                                 
133 Γ. Κ. Γαρδίκας, ό.π. 
134 Ν. Γ. Πολίτης, «Καλαμάτα», εβδομαδιαίο φιλολογικό περιοδικό Πνεύμα, τχ.6,  Καλαμάτα, 28 Μαΐου 
1917, σ. 1-2. Από το Αρχείο του Ν. Γ. Πολίτη, φάκελος3/5, αρ. εισ. 302, Μουσείο Μπενάκη. 
135 Ο Πεζοπόρος, «Ελληνικά Ονόματα», Εμπρός, 8.9.1920. Ο Αρθρογράφος της εφημερίδας Εμπρός 
που υπέγραφε ως «Πεζοπόρος» και «Αθηναίος» ήταν ο Δημήτριος Χατζόπουλος Βλ: Κ. Ντελόπουλος, 
Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, Αθήνα 2005 (3η έκδοση), σ. 26, 100. 
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έπρεπε να ξεχαστούν συνήθειες χρόνων. Για να επιτευχθεί η διάδοση του νέου ονόματος, 
η Πολιτεία θα έπρεπε να προβεί άμεσα σε μια σειρά ενεργειών, όπως η αντικατάσταση 
των πινακίδων και των ταχυδρομικών σφραγίδων, ώστε στην καθημερινότητα να 
συναντάται μόνο το νέο όνομα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο του κειμένου αποτελεί 
η κριτική στους «νεωτεριστές-δημοτικιστές», στους οποίους καταλόγιζε σημαντικό 
μερίδιο ευθύνης για τη μη λύση του ζητήματος. Υποστήριζε ότι οι «νεωτεριστές-
δημοτικιστές», αφενός, εναντιώνονταν σε αρκετές περιπτώσεις στην αλλαγή των 
τοπωνυμίων πρεσβεύοντας τη διατήρηση των υπαρχόντων ως ιστορικών μνημείων και, 
αφετέρου, διαφωνούσαν με την χρήση τοπωνυμίων από την αρχαιότητα και την εκφορά 
τους στην καθαρεύουσα. Επιθυμούσαν απλοϊκά ονόματα στη δημοτική γλώσσα, 
διαπράττοντας «ιστορικό έγκλημα». Καταλήγοντας, καλούσε το Κράτος σε άμεση και 
δυναμική παρέμβαση, ώστε «να λέγωμεν πλέον και τα μέρη μας ελληνικά όπως ελληνική 
είνε και η φωνή μας»136. 
 Ο αρθογράφος της εφημερίδας Εμπρός συνέχισε να ασχολείται με το θέμα των 
τοπωνυμίων και των μετονομασιών˙ μέσα από τη στήλη του ανέπτυξε μια ιδιότυπη 
συζήτηση για τη διατήρηση των ξενικών τοπωνυμίων. Όταν μέσα από τα κείμενά του 
παρουσίαζε κάποια γεωγραφική περιοχή ή τοποθεσία την οποία επισκεπτόταν, ανάμεσα 
στα άλλα στοιχεία που συγκέντρωνε και παρουσίαζε στους αναγνώστες ήταν η 
ονοματοδοσία της. Δεν έκρυβε την δυσαρέσκειά του για τη διατήρηση των «κακόηχων» 
και ξενικών τοπωνυμίων και την αδυναμία της Κυβέρνησης να δώσει οριστική λύση στο 
ζήτημα αυτό137. Ασχολήθηκε ακόμη με την «αδιαφορία» του κρατικού μηχανισμού να 
διασώσει μικροτοπωνύμια που δεν περιλαμβάνονταν στους χάρτες, αλλά 
χρησιμοποιούνταν  από τους κατοίκους, τα οποία θεωρούσε τεκμήρια της ιστορίας του 
τόπου138. Κυρίως όμως το τοπωνυμικό του ενδιαφέρον εστιαζόταν στην περιοχή της 
Αττικής και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του Κράτους. Όταν οι συνοικίες της Αθήνας 
διατηρούσαν τα αρβανίτικα ονόματά τους, ονόματα «ξενόφωνα, άκαιρα και άτοπα», για 
την αντικατάσταση των οποίων δεν υπήρχε ουσιαστική μέριμνα, δεν θα ήταν δυνατόν να 
έχουν αλλάξει τα ονόματα των χωριών και των συνοικισμών της Επαρχίας, ανέφερε 
χαρακτηριστικά139.   
 Στην ίδια εφημερίδα το 1924 αναφερόταν ότι οι Τούρκοι είχαν ήδη αρχίσει να 
αλλάζουν τα ονόματα των ελληνικών χωριών γύρω από την Κωνσταντινούπολη, ενώ την 
ίδια στιγμή το ελληνικό Κράτος έδειχνε αδιαφορία για το ζήτημα. Ο συντάκτης του 
άρθρου εξέφραζε τη δυσφορία του για την διατήρηση των «ξενικών» τοπωνυμίων ακόμη 
και στην Αττική, έναν αιώνα μετά τη σύσταση του Κράτους και τόνιζε ότι θα έπρεπε οι 
δάσκαλοι και οι ιερείς να αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση και την 

                                                 
136 Ο Πεζοπόρος, «Ελληνικά Ονόματα», ό.π. 
137 Το 1921 και 1922 αναφέρθηκε μέσα από τη στήλη του στη διατήρηση των «κακόηχων» τοπωνυμίων 
«Πατήσια», «Κερατέα», στην εξαφάνιση του τοπωνυμίου «Παληοχώρι Ασπροπύργου» και στον 
παραπόταμο του Κηφισού Ποδονίφτη. Για τα παραπάνω βλ: Ο Πεζοπόρος, «Μερικαί Επεθυμίαι»,  
Εμπρός, 4.2.1921, Ο Πεζοπόρος, «Κυρτιά», Εμπρός, 6.8.1921, Ο Πεζοπόρος, «Το Ξερόρεμμα 
Πάρνηθος», Εμπρός, 3.5.1922, Ο Πεζοπόρος, «Ερινέος», Εμπρός, 17.5.1922 και Ο Πεζοπόρος, «Παληά 
Σταμάτα», Εμπρός, 4.6.1922, Ο Πεζοπόρος, «Ο Ποδονίφτης», Εμπρός, 17.1.1923. 
138  Ο Πεζοπόρος,  «Ακτοπλοΐα Αιγίνης», Εμπρός, 9.10.1923. 
139 Ο Πεζοπόρος, «Ονόματα Συνοικιών»,  Εμπρός, 6.11.1920. 
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αποδοχή των νέων ονομάτων από τους κατοίκους140. Παρά την ενασχόληση του 
Δημητρίου Χατζόπουλου με το ζήτημα των μετονομασιών, η εφημερίδα δεν παρείχε 
επαρκή ενημέρωση για τις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το ίδιο θέμα ακόμη και την 
διετία 1926-1928. Σταχυολογήσαμε μόνο τέσσερις σχετικές αναφορές: δύο με 
μετονομασίες της Αττικής και των Καλαβρύτων και δύο για την κατάθεση και την 
ψήφιση σχετικού Νομοσχεδίου141.  
 Παρά, λοιπόν, τη σύσταση της Επιτροπείας του 1909, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1920 ουσιαστική λύση δεν είχε επέλθει, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας 
συζήτησης για το πώς θα λυθεί άμεσα και αποτελεσματικά το συγκεκριμένο ζήτημα, το 
οποίο είχε αναδειχθεί σε «εθνική υπόθεση». Πέρα από τις πολιτικές παραμέτρους, που 
έχουν ήδη παρουσιαστεί, όσο περνούσαν τα χρόνια και η υπόθεση παρέμενε ανοιχτή, 
αυξάνονταν και οι εμπλεκόμενοι. Πέρα από τα μέλη της Επιτροπείας, όλο και 
περισσότεροι λόγιοι της εποχής ανέπτυξαν τις απόψεις τους γύρω από το θέμα. Τη 
δεκαετία του 1920 οι φωνές πλήθυναν, χωρίς όμως να αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος 
και να παρθούν αποφάσεις με γνώμονα τα όσα είχε ήδη εισηγηθεί η Επιτροπεία.   
 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης και κατάθεσης απόψεων σχετικών με τα 
τοπωνύμια και τον εξελληνισμό τους συγκαταλέγεται και η έκδοση από το βιβλιοπωλείο 
της Εστίας, το 1920, της συλλογής κειμένων του Δημητρίου Καμπούρογλου με τον 
τίτλο «Τοπωνυμικά Παράδοξα». Σύμφωνα με τον συγγραφέα αφορμή για την σύνταξη 
των τοπογραφικών αυτών σημειωμάτων υπήρξαν οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
την περίοδο 1912-1913 για την αλλαγή των «αλλόφυλων και κακόφωνων» τοπωνυμίων 
«μετ’ ασυνήθους βιαιότητος». Παρότι διευκρίνιζε εξ` αρχής ότι ο ίδιος ήταν ένθερμος 
υποστηρικτή του αξιώματος «επί της ελληνικής γης δεν πρέπει να μείνει τίποτε μη 
ελληνικόν», αναγνώριζε ότι και στο ζήτημα των μετονομασιών θα έπρεπε να τεθούν όρια 
και προτεραιότητες. Για την ανόρθωση της χώρας μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς 
ήταν απαραίτητες μια σειρά από αλλαγές, οι οποίες θα έπρεπε να ιεραρχηθούν και 
αντιμετωπιστούν από τους κατάλληλους ανθρώπους με σοβαρότητα142.     
 Σχετικά με τις μετονομασίες υποστήριζε ότι εάν τα μέλη της Επιτροπείας του 
1909 εργάζονταν με ειλικρίνεια, νοημοσύνη και ηρεμία, είχαν τα εφόδια να 
εξακριβώσουν τον ιστορικό λόγο κάθε τοπωνυμίου και να εισηγηθούν την διατήρηση ή 
την αντικατάστασή του. Ανέφερε, μάλιστα, ότι αποτελούσε συνήθη τακτική των 
κατακτητών σε ολόκληρο των κόσμο να μεταβάλουν τα ονόματα των τόπων και 
κατέληγε: «με το να ατυχήσει μια χώρα ως προς το όνομά της, δεν σημαίνει ότι έχασε 
και τον φυλετικόν της χαρακτήρα, πολύ δε περισσότερον τα αναφαίρετα δικαιώματά της, 
τα οποία έδωσαν εις αυτήν η φύσις, η τύχη, η ιστορία και η δόξα»143. Η λογική και η 
σύνεση που διέκριναν τον Δ. Γρ. Καμπούρογλου το 1920, τρία χρόνια αργότερα είχαν 
αντικατασταθεί από την απόφασή του να προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους ιθύνοντες 
για άμεση λύση του ζητήματος.  Στο προσωπικό του αρχείο βρέθηκε αντίγραφο έκθεσης 
                                                 
140 Ο Αθηναίος, «Ξενόφωνα Ονόματα», Εμπρός, 15.2.1924. 
141 «Μετονομασία Κοινοτήτων Αττικής», Εμπρός, 5.9.1927, «Μετονομασία Κοινοτήτων», Εμπρός, 
4.8.1928, σ. 6, «Η χθεσινή συνεδρίασις της Βουλής», Εμπρός, 22.11.1928 και «Η χθεσινή συνεδρίασις της 
Βουλής», Εμπρός, 25.1.1929. 
142 Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Τοπωνυμικά Παράδοξα, [φωτ. ανατύπωση], Αθήνα 1990, σ. 5. 
143 Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ό.π., σ. 6. 
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που είχε υποβάλει τον Μάιο του 1923, υπό την μορφή υπομνήματος, στον Νομάρχη 
Αττικής Ν. Πετιμεζά, το οποίο δημοσιεύτηκε και στον Τύπο144. Το συγκεκριμένο 
κείμενο απευθυνόταν στους διανοούμενους της Αττικής, τους οποίους καλούσε να 
συστρατευθούν για να αλλάξει άμεσα το τοπωνυμικό της πρωτεύουσας του Ελληνικού 
Κράτους και των γύρω περιοχών145. 
 Ο υπότιτλος του κειμένου: «Η ριζική μεταλλαγή των ξενόφωνων τοπωνυμίων της 
Αττικής είναι εθνική υποχρέωσις και ανάγκη», προσδιόριζε με σαφήνεια το περιεχόμενό 
του. Ο συντάκτης του θεωρούσε επιτακτική ανάγκη την οριστική μετονομασία των 
«ξενόφωνων» τοπωνυμίων της Αττικής και ιδιαίτερα των «αλβανικών», σχεδόν έναν αιώνα 
μετά την συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Αφορμή για τη διατύπωση του αιτήματός 
του αποτέλεσε η ανάπτυξη και διάδοση των θεωριών που αμφισβητούσαν την 
ελληνικότητα του χώρου και των κατοίκων του, με βάση τα ξενόφωνα ονόματα. Τα 
αρβανίτικα και τουρκικά τοπωνύμια έπρεπε να αντικατασταθούν, όχι με αρχαιοπρεπή 
ονόματα που παρέπεμπαν σε νεκρούς τύπους, που είχαν λησμονηθεί γλωσσικά και 
νοητικά, αλλά με την μετάφραση στα νέα ελληνικά των υπάρχοντων ξενικών τοπωνυμίων. 
Η μετάφραση στα νέα ελληνικά, ουσιαστικά θα διατηρούσε και το παλαιό όνομα, αν και 
ο συγγραφέας υποστήριζε ότι μετά την εφεύρεση και διάδοση της τυπογραφίας εξέλειπε 
ο κίνδυνος της λήθης του παρελθόντος. Στόχος δεν ήταν η αποσιώπηση της φυλετικής 
και γλωσσικής ιστορίας των αρβανίτικων φύλων που ζούσαν στην Αττική και πολέμησαν 
γενναία στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά η αποκατάσταση της ιστορίας και η 
συνέχισή της146.   
 Ο Δημήτριος Καμπούρογλου, έφορος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και μέλος της  
Επιτροπείας του 1909, ασχολήθηκε με το ζήτημα των μετονομασιών και προσπάθησε 
με σύνεση και συνέπεια να συμβάλει στην αλλαγή τους. Ήταν υπέρμαχος του 
εξελληνισμού των τοπωνυμίων αλλά και της απόδοσής τους στα νέα ελληνικά. Δεν 
συμμερίστηκε την άποψη για ταύτιση της αρχαίας με τη νεότερη γεωγραφία, παρόλο 
που συμμεριζόταν την άποψη της ιστορικής συνέχειας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο 
και στο νέο ελληνικό κράτος. Λιγότερο μετριοπαθής υπήρξε ο Βασίλειος 
Κολοκοτρώνης, διευθυντής του Β΄ πολιτικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών και 
συγγραφέας της «Μελέτης περί εξελληνισμού των ξένων τοπωνυμίων της Μακεδονίας», 
το 1925, ο οποίος όριζε τον εξελληνισμό των ονομάτων ως επείγουσα εθνική ανάγκη. 
Θα συνέβαλε στον εξελληνισμό της περιοχής και θα υπενθύμιζε στους κατοίκους και 
στους επισκέπτες ότι βρίσκονταν μέσα στο ελληνικό Κράτος147. 
 Το ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρωνόταν στην περιοχή της Μακεδονίας, η 
οποία δώδεκα χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος διατηρούσε τα 
«βαρβαρόφωνα» τοπωνύμια της. «Η ένδοξος αυτή χώρα, ήτις παρά τας τόσας ιστορικάς 

                                                 
144 Το αντίγραφο που έχουμε στη διάθεση μας, είναι δακτυλόγραφο κείμενο που έχει δημοσιευθεί σε 
έντυπο και σύμφωνα με τον συγγραφέα του, που πιθανολογούμε ότι είναι ο Δ. Γρ. Καμπούρογλου, έχει 
κάποιες αλλαγές, από το υπόμνημα που στάλθηκε τον Μάιο του 1923 στον Ν. Πετιμεζά.  
145 [Δ. Γρ. Καμπούρογλου], Αι τοπωνυμίαι της Αττικής (προς τους διανοούμενους της Αττικής), Αρχείο Δ. 
Γρ. Καμπούρογλου, φακ. 4, ΙΕΕΕ, σ. 152-157. 
146 [Δ. Γρ. Καμπούρογλου], ό.π., σ. 154, 156-157. 
147 Β. Κ. Κολοκοτρώνης, Μελέτη περί εξελληνισμού των ξένων τοπωνυμίων της Μακεδονίας μετά τινών 
παρατηρήσεων επί της διοικητικής διαιρέσεως του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα 1925, σ. 3-4. 
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περιπετειάς της ουδέποτε απώλεσε τον ελληνικόν της χαρακτήρα, εξακολουθεί, μετά από 
δωδεκαετή ελληνικήν διοίκησιν και μετά την εν αύτη εγκατάστασιν τόσου πλήθους 
Ελλήνων προσφύγων, να παρουσιάζη επιφάνειαν τουρκοσλαυϊκήν»148. Ο Β. 
Κολοκοτρώνης υποστήριζε ότι ο εξελληνισμός των τουρκοσλάβικων τοπωνυμίων θα 
συνέβαλε στον εξελληνισμό της περιοχής: τα νέα ονόματα θα υπενθύμιζαν συνεχώς στους 
κατοίκους και στους επισκέπτες ότι βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος, ενισχύοντας τα 
εθνικά συναισθήματα των πρώτων και προκαλώντας τον θαυμασμό των δεύτερων. 
Θεωρούσε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής στη 
Μακεδονία βρίσκονταν τα χωριά Σέχοβο, Γουμέντσα, Καρασούλι, Αμάτοβο, 
Καράογλου και Τοψίν149. 
 Στη μελέτη παρουσίαζε ένα ακόμη, κατά την γνώμη του, ονοματολογικό 
πρόβλημα που αντιμετώπιζε συνολικά η διοικητική διαίρεση της χώρας: συνήθως η 
πρωτεύουσα κάθε Νομού έδινε το όνομά της στον Δήμο, στην Υποδιοίκηση και στον 
Νομό150. Το συγκεκριμένο φαινόμενο το θεωρούσε δείγμα τοπωνυμικής φτώχειας που 
δεν αντιστοιχούσε στον τοπωνυμικό πλούτο της χώρας. Τα ονόματα των Δήμων, των 
Υποδιοικήσεων και των Νομών θα μπορούσαν να προέρχονταν από τα βουνά, τα 
ποτάμια της περιοχής ή από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του φυσικού 
περιβάλλοντος. Ο ίδιος ήταν υπέρμαχος της ονοματοδοσίας από την αρχαία γεωγραφία, 
όμως γνώριζε ότι δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό εφικτή η αντιστοίχηση της αρχαίας με τη 
νεότερη γεωγραφία, ώστε να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες. Για τα ονόματα των 
πόλεων και των χωριών έπρεπε να υπάρξει συστηματική μελέτη των αρχαίων και 
βυζαντινών κειμένων, καθώς και επιτόπια έρευνα για τυχόν ερείπια αρχαίων ή βυζαντινών 
οικισμών και μόνο όταν δεν ήταν εφικτή η ταύτιση να στρέφονταν σε μετάφραση των 
υπαρχόντων τοπωνυμίων ή σε άλλες πηγές151.   
 Οι απόψεις του αυτές συνοδεύονταν και από μια ιδιαίτερα συστηματική μελέτη-
πρόταση για την μετονομασία των Νομών, των Υποδιοικήσεων, τις οποίες πρότεινε να 
μετονομαστούν εκ νέου σε Επαρχίες, των Δήμων και των πόλεων της Μακεδονίας. 
Ενδεικτικά, πρότεινε ο Νομός Φλωρίνης να μετονομαστεί σε Νομό Λυγκιστίδος και 
Ορεστίδος, όπου η Επαρχία Λυγκιστίδος θα ήταν η Υποδιοίκηση Φλωρίνης και η 
Επαρχία Ορεστίδος η Υποδιοίκηση Καστοριάς. Τα «κακόηχα και ξενικά» ονόματα των 
λιμνών Πρέσπα και Μικρή Πρέσπα μπορούσαν να αντικατασταθούν από το Βρυγηίς και 
Μικρά Βρυγηίς, από τον ομώνυμο αρχαίο οικισμό που υπήρχε στις όχθες τους. Ο 
Νομός Κοζάνης θα μετονομαζόταν σε Ελιμείας και οι Υποδιοικήσεις Γρεβενών, 
Κοζάνης και Καϊλαρίων  σε Ελιμιώτιδος, Αλιάκμονος και Εορδαίας αντίστοιχα. Για το 
«δύσηχον» και ξενικόν όνομα της πόλης Όστροβον, η οποία βρισκόταν και κατά μήκος 
των σιδηροδρομικών γραμμών, αντιπρότεινε το «ελληνικό και εύηχο» Άρνισσα152. 

                                                 
148 Β. Κ. Κολοκοτρώνης, ό.π., σ. 4. 
149 Β. Κ. Κολοκοτρώνης, ό.π., σ. 4. 
150 Για παράδειγμα υπήρχε η πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Υποδιοίκηση 
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151 Β. Κ. Κολοκοτρώνης, ό.π., σ. 6. 
152 Β. Κ. Κολοκοτρώνης, ό.π., σ. 6-7, 8-9, 12. 
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 Στο ίδιο πλαίσιο, της μετονομασίας των κοινοτήτων και των συνοικισμών με 
τουρκικό ή σλαβικό όνομα, και οι ομώνυμες «οδηγίαι» του Στίλπωνα Κυριακίδη το 
1926. «Τα υπάρχοντα ονόματα των χωριών και των κατακτητών, ίχνη των επιδρομών και 
των κατακτητών, έπρεπε να αντικατασταθούν με «εύηχα και ελληνικά», αφού και οι 
κάτοικοί τους ήταν πλέον Έλληνες. Οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι Έλληνες πρόσφυγες από τον 
Πόντο και την Μικρά Ασία, που εγκαταστάθηκαν στα χωριά αυτά, ήταν προτιμότερο να 
συνδράμουν στην επιλογή του νέου ονόματος, δείχνοντας ζήλο και προθυμία και 
έχοντας την βοήθεια του δασκάλου να διαλέξουν ένα «νεοελληνικό, ωραίο και 
ευκολοπρόφερτο» όνομα που θα το χρησιμοποιούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι γείτονές 
τους»153. Ο Στίλπωνας Κυριακίδης, μεταγενέστερο μέλος της Επιτροπείας του 1909, 
αποτελούσε υποστηρικτή της απόδοσης των νέων τοπωνυμίων στη δημοτική γλώσσα, 
θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά και θα 
χρησιμοποιηθούν.  
 Μέσα από το κείμενό του μετέφερε την άποψή του για διατήρηση των μη ξενικών 
τοπωνυμίων: πίστευε πως έπρεπε να διατηρηθούν τόσο τα υπάρχοντα ονόματα που 
προέρχονταν από την αρχαιότητα και τα βυζαντινά χρόνια όσο και τα νεότερα, έστω και 
αν δεν παρέπεμπαν σε ένδοξο και ηρωικό παρελθόν. Τα τούρκικα και τα σλάβικα ήταν 
επιτακτική ανάγκη να αντικατασταθούν  είτε με το παλαιό ελληνικό όνομα, εάν αυτό είχε 
διασωθεί, είτε με ένα νεοελληνικό, λαϊκό και ευνόητο όνομα σύμφωνο με τη φύση, την 
όψη ή την ιστορία του τόπου. Διαφωνούσε με τη χρήση αρχαΐζοντων τοπωνυμίων, τα 
οποία τα θεωρούσε δυσνόητα και ακατάλληλα, μιας και οι κάτοικοι αδυνατούσαν όχι 
μόνο να τα συνηθίσουν αλλά δυσκολεύονταν και να τα προφέρουν. Ανέφερε ότι και η  
Επιτροπεία του 1909 δεν τα συνιστούσε, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχε 
ταύτιση της αρχαίας με την νεότερη γεωγραφία, όταν ήταν δυσνόητα και ασύμβατα με 
την προφορά των νέων ελληνικών154.  
 Όσο περνούσαν τα χρόνια και το ζήτημα των μετονομασιών παρέμενε άλυτο, 
αναπτύσσονταν και διατυπώνονταν όλο και περισσότερες απόψεις σχετικά με τα νέα 
ονόματα, κάποιες από τις οποίες ιδιαίτερα διαλλακτικές σε σχέση με το παρελθόν. 
Επιπλέον, είχε τροποποιηθεί η βάση πάνω στην οποία διεξαγόταν ο διάλογος: τον 19ο 
αιώνα υπήρχαν εκείνοι που υποστήριζαν τη διατήρηση των ξενικών τοπωνυμίων επειδή 
συνιστούσαν μέρος της ιστορίας του τόπου (Κυπριανός, Κουμανούδης, Μηλιαράκης), 
και εκείνοι που πρέσβευαν την άμεση αντικατάστασή τους από αρχαία και βυζαντινά 
τοπωνύμια. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποτελούσε κοινή αντίληψη ότι έπρεπε 
να αντικατασταθούν άμεσα και οι διαφωνίες εντοπίζονταν στη γλώσσα των τοπωνυμίων˙ 
καθαρεύουσα ή δημοτική. Παρότι το ζήτημα της γλώσσας, λόγιας ή ομιλούμενης,  
υπήρχε και τον 19ο αιώνα, τον 20ο είχε αναδειχθεί πολύ περισσότερο σε κυρίαρχο, ίσως 
γιατί είχε παραμεριστεί το δίλημμα της μετονομασίας. Όλα αυτά τα χρόνια είχαν 
διαφοροποιηθεί οι συνθήκες πάνω στις οποίες διεξαγόταν η συγκεκριμένη συζήτηση. 
Στην Πελοπόννησο, την Αττική και τη Βοιωτία υπήρχαν ξενικά τοπωνύμια, όμως δεν 

                                                 
153 Στίλπων Κυριακίδης, Οδηγίαι δια την μετονομασίαν κοινοτήτων και συνοικισμών εχόντων τουρκικόν ή 
σλαβικόν όνομα, Αθήνα 1926, σ. 3. 
154 Στίλπων Κυριακίδης, ό.π., σ. 6-7. 
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υπήρχε η διεκδίκηση και η αμφισβήτηση από τα γειτονικά κράτη, που παρατηρήθηκε 
στη Μακεδονία και τη Θράκη. 
 Τον 19ο αιώνα, κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός για το νικηφόρο Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας που οδήγησε στη σύσταση του Κράτους. Τα προβλήματα που έπρεπε 
άμεσα να αντιμετωπιστούν παραμέρισαν το θέμα των μετονομασιών, χωρίς όμως να 
εκφραστούν διαφωνίες και αντιρρήσεις. Οι θεωρίες του Fallmerayer, η ενσωμάτωση της 
Μακεδονίας και της Θράκης, η ανάπτυξη αντίπαλων εθνικισμών από τη Βουλγαρία και 
τη Σερβία, καθώς και ο ανταγωνισμός για τη διεκδίκηση της ευρύτερης περιοχής, είχαν 
οξύνει τις σχέσεις, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εκφράζεται η δυσαρέσκεια και οι 
διαφωνίες για την καθυστέρηση της αλλαγής των τοπωνυμίων. Μέσα σε αυτό πλαίσιο 
εντάσσονταν και οι πρωτοβουλίες σύστασης επιτροπών, τόσο από την Αρχαιολογική 
Εταιρεία, αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας, όσο και από την Πολιτική 
Διοίκηση Θράκης, λίγα χρόνια αργότερα. Ενώ η σύσταση της Επιτροπείας του 1909, 
παρουσιάστηκε από τον ελληνικό κρατικό μηχανισμό ως η λύση του ζητήματος, οι 
καθυστερήσεις και οι αναβολές στη διευθέτηση του θέματος, που πιθανότατα δεν 
οφείλονταν στα μέλη της αλλά στην αναποφασιστικότητα και την έλλειψη κρατικής 
οργάνωσης, προκάλεσαν σειρά αντιδράσεων και κειμένων που έκριναν ως 
αναποτελεσματική τη δράση της.  
 Αρκετά από τα μέλη της  Επιτροπείας του 1909 συμμετείχαν στη συζήτηση που 
αναπτύχθηκε με κείμενα που παρουσίαζαν συγκροτημένες προτάσεις και τάσσονταν υπέρ 
των μετονομασιών στη δημοτική γλώσσα, με ονόματα που θα προέρχονταν από το 
φυσικό περιβάλλον ή από μετάφραση των υπαρχόντων «ξενικών». Οι απόψεις τους αυτές 
έρχονταν αντιμέτωπες με τις προτάσεις για αναβίωση της αρχαίας και βυζαντινής 
γεωγραφίας, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου είχε μεταφερθεί το 
τοπωνυμικό ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, η Επιτροπεία είχε αποτύχει: από τη σύστασή της, 
το 1909, έως το 1920 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 200 μετονομασίες, αριθμός πολύ 
μικρός για το μέγεθος του προβλήματος, που φαντάζει ακόμη μικρότερος εάν συγκριθεί 
με τις 2.479 μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν την τριετία 1926-1928 και άλλαξαν 
ριζικά τον τοπωνυμικό χάρτη της χώρας. 
 Τον 20ο αιώνα συνεχίστηκαν και οι σχετικές με την καταγραφή των τοπωνυμίων 
εργασίες. Τα ονόματα των πόλεων, των χωριών, των ποταμών, των λιμνών 
συγκαταλέχθηκαν στα στοιχεία που μπορούσαν να συνδράμουν όχι μόνο στη μελέτη της 
γλώσσας και των κατά τόπους διαλέκτων της αλλά στο σύνολο της ιστορικής έρευνας. Τα 
αθησαύριστα τοπωνύμια κάθε περιοχής μαρτυρούν αγνώστους και ενδιαφερούτας 
σελίδας της περιπετειώδους και σκοτεινής εις πολλά σημεία ιστορίας της. Πόσα δεν είναι 
απήχησις τρόπον τινά ποικίλων γεγονότων λυπηρών ή ευφροσύνων των περασμένων 
χρόνων!»155. Τα «ξενικά» τοπωνύμια μαρτυρούσαν γεγονότα του παρελθόντος, κυρίως 
επιδρομές και κατακτήσεις, για αυτό και έπρεπε να αλλάξουν μετά την απελευθέρωση 
και την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Κράτος, όμως και η ιστορική τους διάσωση κρινόταν 
αναγκαία. Μέσω της συναγωγής τους θα ήταν εφικτή η μελέτη τους στο μέλλον, για αυτό 
πέρα από τους καταλόγους με τοπωνύμια που δημοσιεύονταν σε λαογραφικά και 

                                                 
155 Γ. Αναγνωστόπουλος, «Μικρά συμβολή εις την μελέτην των ηπειρωτικών τοπωνυμίων», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, τόμος Α΄, Ιωάννινα 1926, σ. 86.  



 54

ιστορικά περιοδικά, υπήρχαν και κείμενα που επεσήμαιναν την αξία και την 
σπουδαιότητά τους και απηύθυναν κάλεσμα για την κατάρτιση τέτοιων καταλόγων. 
Κείμενα και κατάλογοι τοπωνυμίων δημοσιεύονταν συχνά στα περιοδικά Αθηνά, 
Λαογραφία και Ηπειρωτικά Χρονικά καθώς και στα Πελοποννησιακά και στο περιοδικό 
Ονόματα στη συνέχεια156. 
 Οι 2.479 μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν την τριετία 1926-1928 είχαν ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή-ελληνοποίηση μεγάλου μέρους του τοπωνυμικού χάρτη. 
Μπορεί η ολοκληρωτική αλλαγή να μην επιτεύχθηκε και αρκετοί οικισμοί να 
διατηρούσαν τα «ξενόφωνα ή κακόηχα» ονόματά τους ή κάποιες μετονομασίες να μην 
είχαν την προσδοκώμενη αποδοχή, αλλά το ζήτημα των μετονομασιών είχε ουσιαστικά 
λήξει. Η πλειονότητα των χωριών της Μακεδονίας και της Θράκης είχε αποκτήσει ένα 
καινούριο ελληνικό όνομα και Έλληνες  κατοίκους, ενώ και στην υπόλοιπη χώρα είχαν 
πραγματοποιηθεί ουσιαστικές αλλαγές. Δεν βρέθηκε κάποια κυβερνητική απόφαση ή 
κάποιο άλλο έγγραφο που να αναφέρεται στη «λήξη» του ζητήματος της αλλαγής των 
τοπωνυμίων, όμως οι 49 μόλις μετονομασίες του 1929 καθώς και οι όλο και λιγότερες 
αναφορές στον Τύπο της εποχής οδηγούν στη διαπίστωση αυτή, έστω και αν τυπικά η  
Επιτροπεία του 1909 δεν διαλύθηκε και οι μετονομασίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
156 Ενδεικτικά αναφέρουμε μια σειρά από κείμενα που δημοσιεύτηκαν στα παραπάνω περιοδικά, σε 
κάποια από τα οποία θα αναφερθούμε στην συνέχεια: Γ. Αναγνωστόπουλος, «Μικρά συμβολή εις την 
μελέτην των ηπειρωτικών τοπωνυμίων», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος Α΄, Ιωάννινα 1926, σ.  86-101, 
Κωνστ. Δ. Στεργιόπουλος, «Περί των τοπωνυμίων της νοτιοδυτικής Ηπείρου», Ηπειρωτικά Χρονικά, 
τόμος Γ΄, Ιωάννινα 1928, σ. 321-391, Χρίστος Ι. Σούλης, «Τοπωνυμικόν των Χουλιαράδων», Ηπειρωτικά 
Χρονικά, τόμος Στ΄, Ιωάννινα 1932, σ. 216-245, Κωνστ. Δ. Στεργιόπουλος, «Συμβολή εις την έρευναν 
των ηπειρωτικών τοπωνυμίων», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος Η΄, Ιωάννινα 1933, σ. 99-140, Ιω. Σαρρής, 
«Τα τοπωνύμια της Αττικής», Αθηνά, τόμος 40, Αθήνα 1928, σ.117-160, Διον. Α. Ζακυθηνός, «Οι 
Σλάβοι εν Ελλάδι και αι σλαβικαί τοπωνυμίαι», Νέα Εστία,  τόμος 35, Αθήνα 1944, σ. 485-490, 536-
542, Κ. Άμαντος, «Η σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων», Ονόματα, τόμος 1, Αθήνα 1952, σ. 1-3, 
Ι.Α.Θωμόπουλος, «Τι σημαίνει το τοπωνύμιο ΄΄Ελληνικά΄΄», Ονόματα, τόμος 1, Αθήνα 1952, σ. 13-21, 
Ι.Α. Θωμόπουλος, «Βυζαντινο-Σλαβικά», Ονόματα, τόμοι 2-3, Αθήνα 1954, σ. 22-36, Α. Π. 
Παπαθεοδώρου, «Συμβολή εις την Μετονομασίαν των Κοινοτήτων», Ηπειρωτική Εστία, τόμος Λ΄ 
Ιωάννινα Ιανουάριος 1955, σ. 345-347, Κ. Άμαντος, «Γεωγραφικά Ονόματα», ανάτυπο από τον ΚΗ΄ 
τόμο της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (1958), Αθήνα 1958, σ. 3-10. 
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Το παράδειγμα του Νομού Λαρίσης 
 
 
Ο Νομός Λαρίσης ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Βασίλειο στις 12/24 Μαΐου 1881 με 
τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τους Νομούς Άρτης και Τρικκάλων (οι 
Νομοί Μαγνησίας και Καρδίτσας προέκυψαν από μεταγενέστερη διοικητική διαίρεση). 
Πιο συγκεκριμένα, η νέα οροθετική γραμμή άρχιζε λίγο βορειότερα από την κοιλάδα 
των Τεμπών και έφτανε ώς τον κόλπο της Άρτας στα δυτικά157. Τα εδάφη που μόλις 
είχαν αποκτηθεί διαιρέθηκαν στους τρεις αυτούς Νομούς με τον Νόμο ΠΜ΄ της 19ης 
Μαρτίου του 1882 «περί εισαγωγής της ελληνικής νομοθεσίας εις τας άρτι 
προσαρτηθείσας Θεσσαλικάς και Ηπειρωτικάς επαρχίας»158. Ο Michel Sivignon 
υποστήριξε ότι «η ένωση με την Ελλάδα αντιπροσώπευε για την Θεσσαλία έναν 
καθοριστικό σταθμό στην οικονομική και πολιτική της ιστορία. Στους κόλπους της 
απέραντης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν αποτελούσε παρά μια περιθωριακή 
επαρχία, χωρίς ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Ήταν απλά, το αναγκαστικό σημείο 
διάβασης των χερσαίων επικοινωνιών με την Ελλάδα. Η ένωσή της με το Ελληνικό 
Βασίλειο σήμανε την ένταξη της σε μια πολιτική οντότητα, στην οποία η κεντρική 
εξουσία έκανε αισθητή την ηγεμονία της σε όλη την επικράτεια και όπου το μορφωτικό 
επίπεδο και η οικονομική δραστηριότητα βρίσκονταν σε ανώτερο επίπεδο απ’ ό,τι στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Θεσσαλία ήταν σημαντική για την Ελλάδα αφού 
αποτελούσε την πλουσιότερη αγροτική της επαρχία»159. 
 Ο Νομός Λαρίσης160 επιλέχτηκε να αποτελέσει στη συγκεκριμένη εργασία, το 
αναλυτικό παράδειγμα όσον αφορά τις μετονομασίες. Επιλέχτηκε γιατί θεωρήθηκε 
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό δείγμα τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά. Δεν ανήκε στην 
παλαιά Ελλάδα, αλλά ούτε και στις Νέες Χώρες, η ενσωμάτωση του Νομού το 1881, 

                                                 
157 Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας…, σ. 211. 
158 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 16, Αθήνα, 20 Μαρτίου 1882.  
159 Michel Sivignon, Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας, Αθήνα 1992, σ. 119.   
160 Ο Νομός Λαρίσης στην απογραφή που πραγματοποίησε το τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και 
Στατιστικής του Υπουργείου Εσωτερικών το 1881 περιλάμβανε τις Επαρχίες Λαρίσσης, Τυρνάβου, 
Αγυιάς, Βόλου, Αλμυρού, Δομοκού και Φαρσάλων. Τα όρια του Νομού στη συνέχεια άλλαξαν: στις 
2.5.1891 με τον Νόμο ΑΘΓ (ΦΕΚ 122) η Επαρχία Δομοκού και Φαρσάλων διαιρέθηκε στα δύο. Στη 
συνέχεια με τον Νόμο ΒΔΧ της 6.7. 1899 (ΦΕΚ 136) και ο Νομός Λαρίσης διαιρέθηκε στα δυο: στον 
Νομό Λαρίσης που περιλάμβανε τις Επαρχίες Λαρίσης, Τυρνάβου, Αγυιάς και Φαρσάλων, με έδρα την 
Λάρισα και στον Νομό Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο και αποτελούνταν από τις Επαρχίες Βόλου, 
Αλμυρού και Σκοπέλου. Η Επαρχία Δομοκού ενσωματώθηκε στον Νομό Φθιώτιδος. Το 1909 με τον 
Νόμο ΓΥΛΔ στις 16.11/4.12. 1909 (ΦΕΚ 282) ο Νομός Μαγνησίας καταργήθηκε και οι Επαρχίες 
Βόλου και Αλμυρού επέστρεψαν στον Νομό Λαρίσσης ενώ η Επαρχία Σκοπέλου στο Νομό Ευβοίας. 
Με το Βασιλικό Διάταγμα «Περί διοικητικής διαιρέσεως των νέων χωρών στις 31.3.1915 (ΦΕΚ 120), η 
Επαρχία Ελασσόνος ενσωματώθηκε στον Νομό Λαρίσης. Βλ.: ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία Συστάσεως και 
Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, τχ. 30 Νομός Λαρίσης, Αθήνα 1961, σ. 5-6. Στην παρούσα εργασία 
έχει χρησιμοποιηθεί η βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος» 
η οποία χρησιμοποιεί τη διοικητική διαίρεση της απογραφής του 1981. Ο Νομός Λαρίσης αποτελείται 
από τις Επαρχίες Λαρίσσης, Αγυιάς, Ελασσόνος, Τυρνάβου και Φαρσάλων Συνεπώς τα στατιστικά 
στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην εργασία είναι με βάση τη διοικητική διαίρεση του 
1951.  Εάν σε κάποιο σημείο χρησιμοποιηθούν διαφορετικά στοιχεία θα υπάρχει ξεχωριστή αναφορά. 
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απείχε 39 χρόνια από τις Γνωμοδοτήσεις του Νικόλαου Πολίτη, το 1920, και 45 χρόνια 
από το 1926 που σημειώθηκε η τομή στο ζήτημα των μετονομασιών. Στην περιοχή, 
παρότι υπήρχε πλήθος ξενικών τοπωνυμίων, κυρίως τουρκόφωνων, δεν ήταν επιτακτική η 
ανάγκη αντικατάστασής τους, όπως στην Μακεδονία, για παράδειγμα, αφού δεν 
αποτελούσε αντικείμενο διεκδίκησης από τους αντίπαλους εθνικισμούς. Τα τοπωνύμια 
άλλαξαν γιατί ήταν «βάρβαρα και κακόηχα», άλλαξαν όμως σταδιακά μέσα στα χρόνια. 
Η μεγάλη χρονικά διάρκεια της διαδικασίας μετονομασιών φωτίζει διαφορετικές 
πλευρές, όπως αυτές εξελίχτηκαν με το πέρασμα των χρόνων. Θεωρούμε ως σημεία 
τομής της διαδικασίας τις μετονομασίες του 1919, κυρίως γιατί μέσα από το κείμενο του 
Νικόλαου Πολίτη μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αναλυτικά το 
σκεπτικό τόσο του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού, όσο και της Επιτροπείας, καθώς 
και τις μετονομασίες της περιόδου 1926-1928, που όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, 
διαμόρφωσαν τον σύγχρονο τοπωνυμικό χάρτη. 
 Στον Νομό Λαρίσης από το 1913 έως το 1960 πραγματοποιήθηκαν 185 
μετονομασίες161, 45 από τις οποίες την περίοδο 1913-1925 και 85 την τριετία 1926-
1928. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετονομάστηκαν κυρίως χωριά με τούρκικα ονόματα. 
Ο Michel Sivignon, στηριζόμενος στον χάρτη του Kiepert που είχε καταρτιστεί την 
εποχή της ένωσης της Θεσσαλίας με την Ελλάδα, παρατήρησε ότι τα τουρκικά 
τοπωνύμια ήταν διαδεδομένα στη Δυτική Θεσσαλία (πεδιάδα της Λάρισας), στην 
πεδιάδα του Αλμυρού, στους κεντρικούς λόφους και στην πεδιάδα της Καρδίτσας. 
Αντίθετα, δεν εμφανίζονταν καθόλου στην παράκτια οροσειρά του Αιγαίου από τον 
Κάτω Όλυμπο μέχρι το Πήλιο και έλειπαν εντελώς σχεδόν από το δυτικό τμήμα της 
κοιλάδας του Σοφαδίτικου. Μια ελληνική Δυτική Θεσσαλία αντιπαρατιθόταν στην 
εκτουρκισμένη Κεντρική Θεσσαλία. Όμως τα χωριά με τούρκικο όνομα, (εν μέρει ή 
εντελώς), δεν κατοικούνταν όλα από Τούρκους τη στιγμή της ένωσης. Πολλά 
κατοικούνταν αποκλειστικά από Έλληνες. Τα ονόματα μαρτυρούσαν την πολύ 
μεγαλύτερη εξάπλωση του τουρκικού πληθυσμού κατά την προηγούμενη περίοδο. Με 
τον ίδιο τρόπο που εξελληνίστηκαν τα τούρκικα ονόματα, εξαλείφθηκαν σχεδόν 
ολοκληρωτικά και τα αρχαιολογικά ίχνη (τζαμιά, χαμάμ) του περάσματός τους162.   
 Ο Νομός Λαρίσης, σύμφωνα με την ελληνική απογραφή του 1881, είχε 145.706 
κατοίκους, από τους οποίους οι 77.083 ήταν άνδρες και οι 68.623 γυναίκες. 
Πολυπληθέστερη ήταν η Επαρχία Λαρίσσης με 34.272 κατοίκους, 14.821 από τους 
οποίους κατοικούσαν στον ομώνυμο Δήμο. Στην απογραφή δεν πραγματοποιήθηκε 
καταγραφή του πληθυσμού με βάση το θρήσκευμα ανά Επαρχία ή έστω ανά Νομό, 
ώστε να καταστεί εφικτή η σύγκριση με τα συμπεράσματα του M. Sivignon που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Συνολικά, από τους 293.993 κατοίκους των Νομών Άρτης, 
Λαρίσης και Τρικκάλων οι Χριστιανοί ήταν 266.688, οι Οθωμανοί 24.165 και οι 

                                                 
161 Ο Νομός Λαρίσης σύμφωνα με την απογραφή του 1881 αποτελούνταν από 343 πόλεις και χωριά, 
ενώ στην απογραφή του 1928 ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 256 οικισμένους χώρους, και το 1951 σε 
248.  
162 Michel Sivignon, Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση μιας ελληνικής περιφέρειας, σ. 124. Στο παράρτημα 
υπάρχει σχέδιο των τουρκόφωνων χωριών του 1878, βασισμένο στον χάρτη του Kiepert, από το βιβλίο 
του  Michel Sivignon.  
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«Ιουδαίοι» 3.140163.  Μετά την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στο 
Ελληνικό Βασίλειο, μεγάλο μέρος των Οθωμανών κατοίκων εγκατέλειψαν τα χωριά 
τους, με αποτέλεσμα τα προαναφερθέντα στοιχεία λίγα χρόνια αργότερα να 
τροποποιηθούν ριζικά164. 
 Έχει ήδη γίνει αναφορά, σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, για τη 
διαδικασία συγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Νέες Επαρχίες. Επιπλέον, 
έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν, για αυτό και 
κρίνεται σκόπιμο να εστιαστεί το ενδιαφέρον μας στην περίοδο μετά το 1913. Από το 
1913 έως το 1925 σημειώθηκαν 45 μετονομασίες, οι οποίες αποτέλεσαν το 24,32% του 
συνόλου των μετονομασιών στην περιοχή. Ο Νικόλαος Πολίτης στις Γνωμοδοτήσεις 
αναφέρθηκε σε ορισμένες από αυτές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της αλληλογραφίας της 
Επιτροπείας με το Υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα της αλλαγής των ονομάτων 
ήταν η επιχειρηματολογία για την ορθότητα ή όχι της πρότασης του Κοινοτικού 
Συμβουλίου του κάθε χωριού. Στις Γνωμοδοτήσεις περιέχονται πέντε μετονομασίες που 
πραγματοποιήθηκαν την διετία 1915-1916: πρόκειται για το Λασποχώρι που 
μετονομάστηκε σε Ομόλιον, τα Καλύβια σε Αχίλλειον, το Τατάρ σε Φάλαννα, το 
Ακέτσι σε Μικροθήβαι και ο Άνω Μαχαλάς σε Άνω Βώλος. Τα τρία από τα πέντε αυτά 
χωριά άντλησαν το όνομά τους από την αρχαία γεωγραφία (Ομόλιον, Φάλαννα και 
Μικροθήβαι), ένα από την μυθολογία (Αχίλλειον) και ένα από τον πολυκοινοτικό Δήμο 
που διασπάστηκε το 1912 (Άνω Βώλος)165. 
 Η Επιτροπεία ενέκρινε και τα πέντε τοπωνύμια τα οποία αποτελούσαν τις 
προτάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων. Έκρινε «εύλογη» την επιθυμία των χωριών να 
απαλλαγούν από το «βάρβαρο και κακόηχο» όνομα και συμφώνησε με τα προτεινόμενα 
ονόματα επιβεβαιώνοντας ότι τα λείψανα αρχαίων πόλεων που βρίσκονταν κοντά στα 
χωριά Λασποχώρι, Τατάρ και Ακέτσι αντιστοιχούσαν στους αρχαίους οικισμούς 
Ομόλιον, Φάλαννα και Θήβαι Φθιώτιδος. Μόνο στην τελευταία περίπτωση τα μέλη της 
Επιτροπείας εξέφρασαν διαφωνία ως προς την ομωνυμία με τη πόλη της Θήβας στην 
Βοιωτία και για αυτό αντιπρότειναν το τοπωνύμιο Μικροθήβαι, το οποίο, αφού έγινε 
αποδεκτό από το Κοινοτικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών166. 
Την ίδια περίοδο η Επιτροπεία απέρριψε κάποια από τα προτεινόμενα ονόματα 
θεωρώντας τα λανθασμένες επιλογές. Οι επιλογές των Κοινοτικών Αρχών για 
μετονομασία της Δεδέργιαννης σε Δεδώριον και του Αληφακλάρ σε Λακερεία από τις 
ομώνυμες αρχαίες πόλεις δεν έγιναν αποδεκτές. Σύμφωνα με τον Ν. Γ. Πολίτη δεν 
υπήρχε αντιστοιχία ανάμεσα στα συγκεκριμένα χωριά και τις αρχαίες αυτές πόλεις. Τα 

                                                 
163 Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν το Νομό Λαρίσης το 1881, ο οποίος αποτελούνταν από τις 
Επαρχίες Λαρίσσης, Τυρνάβου, Αγυιάς, Βόλου, Αλμυρού, Δομοκού και Φαρσάλων. Βλ: Υπουργείο 
Εσωτερικών, τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας 
κατά την απογραφήν του 1881, Αθήνα 1884, σ. γ΄-η΄, 1-12.  
164 Στην απογραφή του 1951 ο Νομός Λαρίσης είχε πληθυσμό 208.120 κατοίκους. 
165 Ν. Γ. Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις…, σ.  139-140, 146-148, 150. 
166 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 147-148. 
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«κακόηχα» ονόματα διατηρήθηκαν μέχρι το 1927-1928, οπότε και μετονομάστηκε η 
Δεδέργιαννη σε Αγναντερή και το Αληφακλάρ σε Καλαμάκι167.   
 Δυο ακόμη περιπτώσεις χωριών, το ίδιο χρονικό διάστημα, παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον: το Καζακλάρ και το Τσαϊρλή. Στην πρώτη περίπτωση, παρότι η Επιτροπεία 
συμφώνησε στο όνομα Δρυμός που πρότεινε η Κοινότητα του Καζακλάρ, το οποίο 
προερχόταν από τον παρακείμενο δρυμώνα και παρέπεμπε στο φυσικό περιβάλλον, το 
ξενόφωνο όνομα διατηρήθηκε δεκατέσσερα ακόμη χρόνια. Αντικαταστάθηκε  το 1928 
από το τοπωνύμιο Αμπελών168. Όσον αφορά το χωριό Τσαϊρλή, στην έκθεση της 
Επιτροπείας δεν αναφερόταν η πρόταση του συμβουλίου της Κοινότητας παρά μόνο 
τονιζόταν ότι ήταν «εύλογη» η επιθυμία αντικατάστασής του αφού ήταν «τουρκόφωνον 
και παντελώς ασήμαντον, δηλούν μόνον χαρακτηριστικόν τι γνώρισμα του χωρίου 
(λιβαδότοπος ή χορτότοπος ή πολυλίβαδον)». Η Επιτροπεία πρότεινε το νέο όνομα να 
προέλθει είτε από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή είτε από την εκκλησία ή τα 
ξωκλήσια του χωριού. Εν τέλει το Τσαϊρλή μετονομάστηκε σε Βρυότοπος, το 1925169. 
Το νέο όνομα ουσιαστικά αποτελούσε μετάφραση του αντίστοιχου τουρκικού, το οποίο 
πιθανότατα με τη σειρά του είτε ήταν μετάφραση του προγενέστερου ελληνικού είτε 
επιλέχτηκε γιατί απέδιδε τη βλάστηση  του χωριού.  
 Τη διετία 1918-1919 πραγματοποιήθηκαν στον Νομό Λαρίσης 19 
μετονομασίες, 11 από τις οποίες σε χωριά που μόλις είχαν εξαγοράσει τις γεωργικές 
εκτάσεις του τόπου τους και είχαν συγκροτήσει αγροτικό συνεταιρισμό. Τα κοινοτικά 
Συμβούλια και οι κάτοικοι των χωριών αυτών «εις μνήμην της γεωργικής 
αποκαταστάσεώς τους εξέφραζαν ομοθύμως την επιθυμίαν της αντικαταστάσεως του 
βαρβαρόφωνου ονόματος δι’ ακραιφνώς ελληνικού»170.  Η Επιτροπεία στα έντεκα αυτά 
χωριά ενέκρινε τις προτάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων, παρότι σε κάποιες 
περιπτώσεις εξέφρασε διαφωνία. Τα χωριά Γκερλή και Μαϊμουλί μετονομάστηκαν 
αντίστοιχα σε Αρμένιον και Χάλκη, από τις ομώνυμες αρχαίες πόλεις, αν και στην 
περίπτωση της Χάλκης δεν ήταν σαφής η τοποθεσία της αρχαίας πόλης171. Το 
Μπουραζάν έγινε Αχίλλιος από τον Επίσκοπο Λαρίσης και προστάτη του χωριού και το 
Τζορμακλή Άγιοι Ανάργυροι, πιθανότατα από την εκκλησία του χωριού172. Οι 
συνοικισμοί Μπεχτιλάρ και Σουφλάρ μετονομάστηκαν σε Μοσκοχώρι και Κυπαρίσσι, 
τοπωνύμια που είχαν ήδη δοθεί σε άλλα χωριά. Η Επιτροπεία, στη συγκεκριμένη 

                                                 
167 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 130, 137. Στην Γνωμοδότηση της  Επιτροπείας για την μετονομασία του 
Αληφακλάρ σε Λακερεία αναφέρεται ότι το μέλος της  Επιτροπείας αρχαιολόγος και ανασκαφέας της 
περιοχής Χρ. Τσούντας πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα στην περιοχή και έκρινε αβάσιμους τους 
ισχυρισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου, για αυτό και  απορρίφθηκε η μετονομασία. 
168 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 139 και Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της 
Ελλάδος». 
169Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 140 και Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της 
Ελλάδος». 
170 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 129 και Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της 
Ελλάδος». 
171 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 129, 133-134.  
172 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 131-132.  
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περίπτωση, έκρινε ότι ήταν πιο σημαντική η αλλαγή των «βάρβαρων» ονομάτων τους, 
από την επιλογή ενός «μοναδικού ονόματος»173.  
 Οι πιο ενδιαφέρουσες όμως μετονομασίες πραγματοποιήθηκαν στα χωριά 
Γιαχαλάρ, Καραλάρ, Χατχηχαλάρ, Μπεχτσιλέρ και Αϊβαλή. Τα τουρκικά ονόματα των 
μέχρι πρότινος τσιφλικιών αντικαταστάθηκαν από τα «εύηχα και ταιριαστά με την 
αποκατάσταση των κατοίκων» ονόματα: Σωτήριον, Ελευθέριον, Ελευθεραί, Ελληνικό 
και Ρηγαίον174. Σύμφωνα με την Επιτροπεία, οι κάτοικοι των χωριών μετονομάζοντας 
«τα βαρβαρόφωνα χωριά των ηθέλησαν να διατηρήσωσι την μνήμην της δια 
συνεταιρισμού  εξαγοράς των γαιών συμβολίζοντες ούτω την χαράν των, επί τη 
απολυτρώσει εκ καταστάσεως οιονεί δουλοπαροικίας». Για αυτό και ονόματα όπως 
Σωτήριον, Ελευθέριον και Ελληνικό θεωρήθηκαν εύστοχες επιλογές175. Αντίστοιχο ήταν 
και το σκεπτικό για την εκλογή του τοπωνυμίου Ρηγαίον: «Οι κάτοικοι εξέφρασαν την 
επιθυμίαν να μετονομασθή  εις μνήμην της ιδρύσεως αγροτικού συνδέσμου προς 
εξαγοράν των γαιών του χωρίου των˙ διότι νομίζουσιν, ότι όνομα παραγόμενον εκ του 
μάρτυρος και ψάλτου της ελληνικής ελευθερίας Ρήγα του Βελεστινλή είναι 
καταλληλότατον να δοθή εις χωρίον ελευθερωθέν των τσιφλικικών  δεσμών»176. 
 Τα χωριά Γιαχαλάρ, Καραλάρ, Χατχηχαλάρ, Μπεχτσιλέρ ανήκαν στην επαρχία 
Λαρίσης ενώ το Αϊβαλί στην Επαρχία Φαρσάλων και οι μετονομασίες τους 
πραγματοποιήθηκαν το 1918-1919. Ένα χρόνο αργότερα, το 1920, ο Νικόλαος 
Πολίτης και η Επιτροπεία απέρριψαν τις προτάσεις των χωριών Τζίνι, Κάτω Τσιάχματ, 
Δεμερλή, Σιμικλή, Άνω Τσιάχματ, Μπεκίδες, Νταούτι και Σουλέτσι να μετονομαστούν 
σε Ελευθερία, Ομόνοια, Ευτυχία, Ελλάς, Δήμητρα, Ελευθεράκι, Ελευθερία, Σωτήρα, 
χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις τους ως «απρόσφορες τοπωνυμικά». Η επιλογές 
μυθολογικών ονομάτων, αφηρημένων και ευρύτατων γεωγραφικών εννοιών δεν ήταν οι 
ενδεδειγμένες σύμφωνα με την Επιτροπεία. Στην έκθεσή της προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών ανέφερε: «αφορμήν εις την μετονομασίαν λαμβάνοντα τα συμβούλια εκ της 
εξαγοράς των γαιών και της χειραφεσίας των τέως ακτημόνων χωρικών προσπαθούσιν εν 
τω νέω ονόματι να εκφράσωσι την έννοιαν της σωτηρίας και της ελευθερίας αυτών και η 
κατέχουσα ταύτα έμμονος αυτή σκέψις επιφέρει στείρωσιν της ονοματοπλαστικής 
δυνάμεως και τον περιορισμόν εις στενότατον κύκλον ονομάτων»177. Αντίστοιχα άστοχη 
είχε χαρακτηρίσει και την επιλογή της μετονομασίας του χωριού Μέγα Γκουσγουνάρ, 
της Επαρχίας Φαρσάλων σε Νίκη, την οποία και απέρριψε τον Ιανουάριο του 1919178.  
 Οι μετονομασίες που εγκρίθηκαν και οι προτάσεις για αλλαγές που 
απορρίφθηκαν ουσιαστικά δεν παρουσιάζαν διαφορές: τα τοπωνύμια Σωτήριον, 
Ελευθέριον και Ελληνικόν ήταν όμοια με το Ελευθερία, Ελευθεράκι και Σωτήρα που 
χαρακτηρίστηκαν άστοχα. Η γεωγραφία ή η χρονική συγκυρία θα μπορούσαν να ήταν οι 
παράγοντες που καθόρισαν την έγκριση άλλα ούτε και σε αυτά τα ενδεχόμενα 
καταφέραμε να εντοπίσουμε πιθανές εξηγήσεις. Ανατρέχοντας στο σύνολο των 
                                                 
173 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 134. 
174 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 129-130, 132, 134-135 και 144. 
175 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 129-130, 132, 134-135. 
176 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 144. 
177 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 142. 
178 Ν. Γ. Πολίτης, ό.π., σ. 143. 
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προτάσεων για μετονομασίες που υπάρχουν στις Γνωμοδοτήσεις του Νικόλαου Πολίτη 
για τον Νομό Λαρίσης, την περίοδο 1913-1925, εντοπίζεται μια αντίφαση. Παρότι, 
θεωρητικά τουλάχιστον, η Επιτροπεία είχε θέσει κάποιες προϋποθέσεις (εύηχο, ελληνικό 
και όχι κοινό όνομα), σε αρκετές περιπτώσεις γίνονταν εξαιρέσεις και εγκρίνονταν 
τοπωνύμια που υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν. Η αιτιολόγηση για την αποδοχή 
αυτών των εξαιρέσεων εστιαζόταν κυρίως στο γεγονός ότι ήταν άμεση η ανάγκη 
μετονομασίας των οικισμών, οπότε παραβλεπόταν το ότι το εκάστοτε όνομα είχε δοθεί 
και σε άλλα χωριά. Αν αυτό συνέβαινε με τις προτάσεις όλων των χωριών, θα υποθέταμε 
ότι είχε αποφασιστεί να μετανομαστούν άμεσα οι τουρκόφωνοι οικισμοί του Νομού. 
Όμως δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα όταν εγκρίνεται η 
μετονομασία σε Ελευθέριον και απορρίπτεται η μετονομασία Ελευθερία ή Ελευθεράκι. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραπάνω χωριά μετονομάστηκαν τα επόμενα χρόνια με 
ονόματα προερχόμενα από το φυσικό περιβάλλον. Το Σουλέτσι έγινε Κυπάρισσος  το 
1924 και το Δεμερλή Σταυρός το 1927, το Κάτω Τσιάχματ μετονομάστηκε σε 
Κατωχώρι, το Άνω Τσιάχματ σε Ανωχώρι και το Σιμικλή σε Πολυνέρι το 1928, οι 
Μπεκίδες σταδιοδρόμησαν ως Δασόλοφος από το 1949, και το Τζίνη ως Λόφος  από το 
1957179. 
 Ανάλογη με το σύνολο του ελλαδικού χώρου ήταν η τοπωνυμική εξέλιξη του 
Νομού Λαρίσης στη συνέχεια: την τριετία 1926-1928 πραγματοποιήθηκαν 85 
μετονομασίες180. Η πλειοψηφία των ξενικών τοπωνυμίων το 1929 είχε αντικατασταθεί 
από «εύηχα και ελληνικά» ονόματα, από την αρχαιότητα, τη μυθολογία, την εκκλησία 
και το φυσικό περιβάλλον. Το Αβδουλάρ έγινε Νέο Περιβόλι, το Αναμπακλί Νεράιδα, 
το Γκοτς Μπασάν Νέα Λεύκη, το Καϊσλάρ Τερψιθέα, το Οκτσιλάρ Αγία Σοφία, το 
Σαρτζιλάρ Γλαύκη, το Τσαγκλί Ερέτρια. Ο νέος χάρτης δεν θύμιζε σε τίποτε το Νομό 
Λαρίσης του 1881˙ στα ίδια εδάφη, οι οικισμοί είχαν πλέον ελληνικά ονόματα και οι  
κάτοικοί τους ήταν Έλληνες πολίτες και ιδιοκτήτες της γης. Το ΦΕΚ 306 με 
ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 1927 περιλάμβανε 232 μετονομασίες, από τις οποίες οι 64 
αφορούσαν τον Νομό Λαρίσσης181.  Οι μετονομασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το 
Υπουργείο Εσωτερικών βάσει των άρθρων 1 και 5 του Νομοθετικού Διατάγματος της  
17ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών, πόλεων ή κωμών» και 
στηριζόμενες στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπείας των τοπωνυμίων της Ελλάδος182. Δεν 
γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεδρίαζε η Επιτροπεία, την περίοδο 
εκείνη, όμως ο όγκος των μετονομασιών που πραγματοποιήθηκαν δεν ανταποκρινόταν 
                                                 
179 Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος». Μόνο την εξέλιξη 
του οικισμού Νταούτι δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε.  
180 Σύμφωνα με την βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος» το 
1927 πραγματοποιήθηκαν 68 μετονομασίες, και το 1928 20  ενώ το 1926 δεν άλλαξε κανένα τοπωνύμιο.  
181 Ουσιαστικά στο ΦΕΚ 306, περιλαμβάνονται 83 μετονομασίες στον Νομό Λαρίσσης, 19 από τις 
οποίες όμως αφορούσαν της Επαρχίες Βόλου και Αλμυρού που ανήκαν την περίοδο εκείνη στον Νομό. 
Όπως έχει διευκρινιστεί παραπάνω οι δυο αυτές Επαρχίες, το 1951 δεν ανήκαν στο Νομό, για αυτό και 
δεν προσμετρώνται από εμάς στις μετονομασίες του Νομού Λαρίσσης.   
182 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ.φ. 306, Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1927.  Το 
Νομοθετικό Διάταγμα που αναφέρεται στο ΦΕΚ έχει ήδη παρουσιαστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Βλ: 
Ν. Δ. Λιανόπουλος, Διοικητική Νομοθεσία…,τόμος Β΄, Αθήνα 1928, σ. 406-409, Μιχαήλ Γ. 
Χουλιαράκης, Γεωγραφική, Διοικητική…, τόμος 3, σ. 256. 
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στον χρόνο που θα χρειαζόταν η Επιτροπεία για να μελετήσει όλες αυτές τις αιτήσεις 
των Κοινοτικών Συμβουλίων. Εξάλλου οι μετονομασίες της τριετίας 1926-1928 
στηρίχτηκαν στην πολιτική απόφαση για αλλαγή του τοπωνυμικού χάρτη και όχι στη 
συστηματική έρευνα της Επιτροπείας.  
 Οι μετονομασίες συνεχίστηκαν και μετά το 1928. Στο Νομό Λαρίσης 
πραγματοποιήθηκαν ακόμη 55 μετονομασίες: 7 από το 1929-1940 και 48 την περίοδο 
1941-1960. Οι μετονομασίες αυτές δεν αφορούσαν μόνο τοπωνύμια που δεν είχαν 
αλλάξει. Η βεβιασμένη και χωρίς σύστημα διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε ως 
αποτέλεσμα λανθασμένες επιλογές και περαιτέρω μετονομασίες τα επόμενα χρόνια. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το χωριό Σαρίζιον τον Σεπτέμβριο του 1913 
μετονομάστηκε στο επίσης «κακόηχο» Σκρίμκοϊ και δύο μήνες μετά, τον Νοέμβριο του 
1913, επανήλθε στο αρχικό Σαρίζνιον, το οποίο διατήρησε μέχρι το 1957, οπότε 
μετονομάστηκε σε Πρόδρομος, ενώ και το  Τουρσουνλάρ που είχε μετονομαστεί το 
1919 σε Θωμαΐ από την βυζαντινή αυτοκράτειρα, το 1957 άλλαξε εκ νέου σε Μάνδρα183. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος». 
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Επίλογος 
 
 
Ο Νικόλαος Λεβίδης,  υπουργός Εσωτερικών το 1909, υποστήριζε πως η «Επιτροπεία 
προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου 
αυτών» συστάθηκε  με σκοπό τον «εξοβελισμό των βάρβαρων ονομάτων» των πόλεων και 
των χωριών. Σύμφωνα με τον ίδιο, 1.500 χωριά της παλαιάς Ελλάδας σε σύνολο 5.069 
χωριών ήταν ακόμη «βαρβαρόφωνα»184. Η απόφαση που πάρθηκε το 1909 για τη 
σύσταση της Επιτροπείας, ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς ενεργειών και αποφάσεων 
που είχαν ξεκινήσει με τη σύσταση του Ελληνικού Βασιλείου, το 1833, και τη 
συγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποσπασματικές μέχρι τότε ενέργειες δεν 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το ζήτημα των μετονομασιών, ενώ η 
διάσπαση των πολυκοινοτικών Δήμων και η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό της 
Μακεδονίας και της Θράκης θα όξυναν το πρόβλημα των ξενικών τοπωνυμίων τα 
επόμενα χρόνια. 
 Η πρώτη προσπάθεια μετονομασιών έγινε από τον Όθωνα, ο οποίος παρότι 
αναγνώρισε το πρόβλημα των ξενικών και κακόηχων τοπωνυμίων δεν κατάφερε να το 
αντιμετωπίσει συστηματικά, εξαιτίας των άλλων επειγόντων ζητημάτων που 
εκκρεμούσαν. Οι αλλαγές των ονομάτων αποτέλεσαν, κυρίως, μέρος της διαδικασίας 
συγκρότησης της τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι αυτόνομη πρακτική. Σποραδικά, στις 
Διοικήσεις, τις Υποδιοικήσεις και τα χωριά που αποτελούσαν τις έδρες των Δήμων, κατά 
τη διαδικασία συγκρότησής τους πραγματοποιήθηκαν κάποιες μετονομασίες και έτσι 
στους νεοσύστατους Δήμους και τις πρωτεύουσές τους δόθηκαν κυρίως, ονόματα από 
την αρχαιότητα. Τα χρόνια που ακολούθησαν όμως, το ζήτημα των μετονομασιών 
παρέμεινε άλυτο μιας και δεν αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα της κεντρικής εξουσίας
 Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, η ανάπτυξη του 
εθνικισμού, η προσπάθεια εξασφάλισης εθνικής καθαρότητας, η  αποβολή όλων των 
στοιχείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδια στην ενότητα του Έθνους, η 
γλωσσική ομογενοποίηση και η χρήση της γλώσσας ως κεντρικού εργαλείου για την 
ομογενοποίηση αυτή, έφεραν και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα των μετονομασιών. Η 
διατήρηση αρβανίτικων, τούρκικων και σλάβικων τοπωνυμίων έθετε σε αμφισβήτηση την 
κρατική κυριαρχία. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η έκταση του Βασιλείου είχε 
διπλασιαστεί συγκριτικά με την Ελλάδα του 1833, ενώ ταυτόχρονα στα νέα εδάφη το 
ελληνικό στοιχείο δεν ήταν πάντοτε πλειονότητα, γεγονός που δημιουργούσε πρόσθετες 
ανάγκες «ελληνοποιήσεων». Η αλλαγή των τοπωνυμίων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη 
και έπρεπε να στεφθεί με επιτυχία˙ το σύνολο των οικισμών έπρεπε να αποκτήσει «εύηχα 
και ελληνικά» ονόματα, τα οποία οι κάτοικοι θα αποδέχονταν και θα τα 
χρησιμοποιούσαν. Ο εξελληνισμός των τοπωνυμίων, στη Μακεδονία και τη Θράκη 
κυρίως, θα είχε καθοριστική συνδρομή στην κατοχύρωση της περιοχής ως ελληνικής σε 
διεθνές επίπεδο: θα οδηγούσε σε υποχώρηση τους αντίπαλους εθνικισμούς και θα 
βοηθούσε στον εξελληνισμό των αλλόγλωσσων κατοίκων της. 

                                                 
184 Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική Γραμματική, Ιστορική Εισαγωγή, Θεσσαλονίκη 1981[11938], σ. 
570. 
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 Σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό πρέπει να προστεθεί και η διάλυση των 
πολυκοινοτικών Δήμων, το 1912, που επανέφερε στο διοικητικό χάρτη της χώρας τα 
ξενικά τοπωνύμια, καθώς και οι επισημάνσεις ότι αρκετές από τις μετονομασίες που 
είχαν ήδη γίνει ήταν προβληματικές. Ονόματα από την αρχαία κυρίως γεωγραφία 
λανθασμένα είχαν αποδοθεί σε σύγχρονους οικισμούς. Τα μέλη της Επιτροπείας του 
1909, αρχαιολόγοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί αλλά και ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι, 
θα επιχειρούσαν την αλλαγή του τοπωνυμικού, επιλέγοντας ονόματα που θα 
ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και των ίδιων των 
κατοίκων. Εξάλλου οι ίδιες οι κοινότητες, μέσω των Κοινοτικών Συμβουλίων, 
συμμετείχαν ενεργά στην επιλογή του νέου ονόματος. Η Επιτροπεία έκανε δεκτές τις 
προτάσεις των Κοινοτήτων όταν αυτές ανταποκρίνονταν στις προϋποθέσεις που είχε 
θέσει ή αιτιολογούσε τους λόγους για τους οποίους τις απέρριψε. Με τον τρόπο αυτό 
επιχειρούσε να κερδίσει τη συγκατάθεση των κατοίκων ώστε να γίνει αποδεκτό το νέο 
όνομα και να χρησιμοποιηθεί. 
 Στη διαδικασία των μετονομασιών σημείο τομής υπήρξε η τριετία 1926-1928 
οπότε πραγματοποιήθηκαν 2.479 μετονομασίες, αλλάζοντας τον τοπωνυμικό χάρτη της 
Ελλάδας. Η ταχύτητα με την οποία αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα ονόματα 
που επιλέχτηκαν, μας επιτρέπουν να «γνωμοδοτήσουμε» αρνητικά για την Επιτροπεία. Η 
ικανότητα, η θέληση και η προσπάθεια που κατέβαλαν τα μέλη της για την δημιουργία 
ενός οικιστικού δικτύου που θα έφερε ονόματα «εύηχα και ελληνικά», προερχόμενα από 
την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον του τόπου, αποφεύγοντας τις ομωνυμίες ανάμεσα 
σε κοντινά κυρίως χωριά, τις αναντιστοιχίες με την αρχαία και βυζαντινή γεωγραφία, δεν 
ήταν αρκετά. Τα 43 χωριά που μετονομάστηκαν σε Δάφνη (ή κάποιο παράγωγό της), τα 
26 που μετονομάστηκαν σε Καλλιθέα, τα 19 που μετονομάστηκαν σε Άγιος Νικόλαος 
και τα 15 που μετονομάστηκαν σε  Αγία Παρασκευή185, μαρτυρούν την αποτυχία του 
έργου της Επιτροπείας, όπως αυτό προγραμματικά παρουσιάστηκε στην εισηγητική 
έκθεση του υπουργού Εσωτερικών Νικόλαου Λεβίδη και στα κείμενα του προέδρου της 
Νικόλαου Πολίτη186.  
 Ο όγκος των μετονομασιών που πραγματοποιήθηκαν την τριετία 1926-1928, 
υπερβαίνει κατά πολύ τον χρόνο που χρειάζόταν η Επιτροπεία για να μελετήσει όλες 
αυτές τις αιτήσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων. Πιθανότατα οι αλλαγές προτείνονταν σε 
τοπικό επίπεδο και το Υπουργείο Εσωτερικών επικύρωνε τις αποφάσεις. Αποφάσεις που 
δεν ανταποκρίνονταν στους άξονες που είχαν τεθεί το 1909. Τα «ξενικά τοπωνύμια» 
μεταφράστηκαν ή παραφράστηκαν σε ελληνοφανή, τα αρχαιοελληνικά επικράτησαν, σε 
αρκετές περιπτώσεις χωρίς την απαραίτητη ταύτιση της αρχαίας και της νεότερης 
γεωγραφίας, και γενικότερα ακολουθήθηκε μια διαδικασία βεβιασμένη και χωρίς 
σύστημα, ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τα μέχρι τότε επιτεύγματα της Επιτροπείας.  
 Το 1929 ο χάρτης της Ελλάδος ήταν πολύ διαφορετικός από εκείνον του 1925. 
2.479 χωριά είχαν διαφορετικό όνομα, «εύηχο και ελληνικό» όπως ήταν και ο στόχος. 
Πολλά από τα χωριά αυτά είχαν πλέον και ελληνόφωνους κατοίκους, αφού είχε 
ολοκληρωθεί και η διαδικασία ανταλλαγής των πληθυσμών. Μέσα από τις δύο αυτές 

                                                 
185 Βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος 
186 Οι μετονομασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο της χώρας την περίοδο 1913-1961. 
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διαδικασίες εδραιώθηκε η κυριαρχία του ελληνικού Βασιλείου στη Μακεδονία και στη 
Θράκη και ο ελληνικός εθνικισμός επικράτησε στις νέες χώρες παρά τις διεκδικήσεις και 
τις προσπάθειες του βουλγαρικού και του σερβικού εθνικισμού. Η αλλαγή των 
τοπωνυμίων ήταν μια αναπόφευκτη διαδικασία στο πλαίσιο ομογενοποίησης και 
ενσωμάτωσης των νέων περιοχών στο εθνικό κράτος. Οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι 
εμπλεκόμενοι δεν απέφυγαν λάθη, παραλείψεις και ανακολουθίες στο έργο τους. 
Αποσπασματικά, χωρίς ολοκληρωμένη πρόταση αλλαγής, χωρίς πολλές φορές τις 
απαιτούμενες ιστορικές και γλωσσολογικές γνώσεις, άλλαξαν τα τοπωνύμια στην Ελλάδα 
στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως άλλαξαν και στα περισσότερα βαλκανικά κράτη την ίδια 
περίοδο. Ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την αλλαγή αποτελεί η συμμετοχή των ίδιων των 
κατοίκων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις ζήτησαν ή ακόμη και πρότειναν την αλλαγή 
του ονόματος τους χωριού τους, ενώ οι μετονομασίες λειτούργησαν και ως μηχανισμός 
εκσυγχρονισμού της υπαίθρου. 
 Οι μετονομασίες της τριετίας 1926-1928 στηρίχτηκαν στην πολιτική απόφαση 
για αλλαγή του τοπωνυμικού χάρτη και όχι στη συστηματική έρευνα της Επιτροπείας. Η 
αλλαγή των ονομάτων επισφράγισε την ελληνικότητα του χώρου και κατοχύρωσε και 
τυπικά τα νέα εδάφη στο ελληνικό Κράτος. Η χρονική στιγμή όπου πραγματοποιήθηκαν 
οι μετονομασίες είναι ενδεδειγμένη: τα σύνορα έχουν οριστικοποιηθεί και οι πληθυσμοί 
έχουν μετακινηθεί. Τα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης ανήκουν  στο παρελθόν όπως 
και οι εγκαταστάσεις διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων στο χώρο αυτό. Το ελληνικό 
εθνικό κράτος έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο και από την 
γλώσσα και τη  διαδρομή του μέσα στην ιστορία αντλεί και τα τοπωνύμια του.  
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πίνακας 1 
διοικητική διαίρεση 1833  

(Β.Δ. 3/15 Απριλίου 1833/ΦΕΚ 12)∗ 
 
 

 
                                                 

∗ Οι πίνακες 1-4 του παραρτήματος είναι από το βιβλίο του Ελευθέριου Σκιαδά, Ιστορικό Διάγραμμα 
των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος: 1833-1912. Σχηματισμός, σύσταση, εξέλιξη, πληθυσμός, 
εμβλήματα,  Αθήνα 1993, σ. 724-727. 
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πίνακας 2 
διοικητική διαίρεση 1836 

(Β.Δ. 20 Ιουνίου/ 2 Ιουλίου 1836/ ΦΕΚ 28) 
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πίνακας 3 
διοικητική διαίρεση 1845 

(Νόμος ΚΕ΄/ 5 Δεκεμβρίου 1845/ ΦΕΚ 32) 
 
 

 
 
 
 
 



 69

πίνακας 4 
διοικητική διαίρεση 1899 

(Νόμος ΒΔΧ΄/ 6 Ιουλίου 1899/ ΦΕΚ 136) 
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πίνακας 5 
μετονομασίες των δήμων την περίοδο 1863-1908 

(αφορά τις μετονομασίες που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) 
 

 
νομός 

δήμος πριν την 
μετονομασία  

δήμος μετά την 
μετονομασία  

 
ΦΕΚ 

Φθιώτιδος-Φωκίδος Πελασγών Νέας Μιζέλας 8/18.2.1864 
Αρκαδίας Τεύθιδος Καγκαδίων 38/9.8.1865 
Ζακύνθου Βολιμών Ελάτου 56/30.1866 
Ζακύνθου Κοιλιωμένου Ναφθίων 61/6.9.1866 
Ζακύνθου Σκουλικάδου Μεσογαίων 61/6.9.1866 
Ζακύνθου Μαχαιράδου Οπιταϊδών 66/7.10.1866 
Ζακύνθου Γαλάρων  Αρτεμισίων 66/7.10.1866 
Ζακύνθου Γερακαρίων Αρκαδίων 68/31/10/1866 
Φθιώτιδος-Φωκίδος  Κυτινίων Καλλιέων 41/14.9.1870 
Αττικής-Βοιωτίας Περαίας Ωρωπίων 41/14.9.1871 
Ευβοίας Κηρονηλέων Κηρινθίων 11/17.4.1873 
Αργολίδος-Κορινθίας Ζαχόλης Ευρωστίνης 14/4.5.1873 
Αρκαδίας Θεισόας Δημητσάνης 6/26.1.1876 
Ακαρνανίας – Αιτωλίας Καλλιδρομητών Ευρυτάνων 17/3.2.1878 
Ευβοίας Νηλέων Νηλέως 89/29.8.1882 
Ευβοίας Κηρέων Κηρέως 89/29.8.1882 
Μεσσηνίας Ηλεκτρίδος Ηλέκτρας 89/29.8.1882 
Μεσσηνίας Βουφράσου Βουφράδος 89/29.8.1882 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Οινεώνος Ευπαλίου 35/6.2.1886 
Αρτης Πραμάντων Πραμάντης 20/24.1.1890 
Αττικής-Βοιωτίας Σουνιέων Λαυρεωτικής 333/26.11.1891 
Αργολίδος-Κορινθίας Λήσσης Ασκληπείου 204/9.10.1893 
Λακωνίας Κολοκυνθίου Τευθρώνης Β93/16.8.1896  
Φθιώτιδος-Φωκίδος Τολοφώνος Τολοφωνίων Β103/12.9.1896 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Νέας Μιζέλας Αμαλιαπόλεως 160/28/7/1899 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Τολοφωνίων Τολοφώνος 155/24.7.1901 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Αμφίσσης Αμφισσέων 163/3.7.1901 
Μεσσηνίας Κορώνης Πεταλιδίου 103/22.6.1905 
Κεφαλληνίας Κρανίων Αργοστολίου 164/21.6.1908 
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πίνακας 6 
μετονομασίες οικισμών την περίοδο 1863-1908 

(αφορά τις μετονομασίες που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

νομός δήμος παλαιό όνομα  νέο όνομα  ΦΕΚ 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Πελασγών Αμαλιάπολις Νέα Μιζέλα 8/18.2.1864 
Φθιώτιδος–Φωκίδος Ελάτειας Δραχμάνιον Ελάτεια 44/15.9.1865 
Αρκαδίας Βρασιών Κορακοβούνιον Βρασιαί 58/10.12.1865 
Μεσσηνίας Θουρίας Καμάρι-Φουρτζάλα Θουρίαν 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας  Θουρίας Βενζάμι Άνθεια 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας Θουρίας Φαρμίσι Αίπεια 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας  Θουρίας Ντελιμίμη Ανθαία 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας Θουρίας Κουρτσαούσι Σπεργογεία 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας  Θουρίας Βεΐζαγα Αντικάλαμον 40/10.7.1867 
Μεσσηνίας Παμίσου Νησίον Μεσσήνη 57/22.7.1867 
Μεσσηνίας Αριστομένους Μουσταφάπασσα Αριστομένης 41/14.9.1871 
Φθιώτιδος–Φωκίδος Τολοφώνος Ξυλογαϊδάρα Ξυλογάδειρα 130/31.12.1880 
Αχαΐας-Ηλίδος   Βούρων Τράπεζα Νέα Βούρα 363/6.10.1892 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Τολοφώνος Ερατεινή Τολοφών Β103/12.9.1896
Φθιώτιδος-Φωκίδος Νέας Μιζέλας Νέα Μιζέλα Αμαλιάπολις 160/28/7/1899
Αττικής-Βοιωτίας  Φυλής Καλύβια Ασπρόπυργος 228/18.10.1899 
Μαγνησίας Αλμυρού Αϊδίνιον Κασσαβέτεια 295/23.12.1900 
Φθιώτιδος–Φωκίδος Τολοφώνος Τολοφών Ερατεινή 155/24.7.1901 
Φθιώτιδος–Φωκίδος Τολοφώνος Ξυλογάδειρα Καλλιθέα 155/24.7.1901 
Φθιώτιδος-Φωκίδος Αιγιτίου Μαυρογιάννης Λεύκα 60/27.3.1902 
 
Φθιώτιδος–Φωκίδος 

 
Τιθορέας 

Καλύβια Αγίας 
Μαρίνης 

 
Αγία Παρασκευή 

 
65/4.4.1902 

Λακωνίας Καρυουπόλεως Μετζιόλενα Κεφαλοχώριον 101/30.5.1902 
Λακωνίας Οιτύλου Τσίπα Νέον Οίτυλον 54/29.3.1903 
 
 
 
Κέρκυρας 

 
 
 
Λευκιμμαίων 

Ριγγλάδες-
Αναπλάδες-Άγιοι 
Θεόδωροι-
Ποτάμιον-Μελίκια 

 
 
 
Λευκίμη 

 
 
 
166/16.7.1903 

Αττικής-Βοιωτίας Κρωπίας Χαρβάτι  Παλλήνη 18/29.1.1905 
Μεσσηνίας Πλατάνου Καλύβια (Σούρπης) Αγία Τριάδα 75/9.5.1905 
Μεσσηνίας Εύας Γαϊδουροχώρι Μοσχούριον 85/24.5.1905 
Αργολίδος-Κορινθίας Ναυπλιέων Τζαφέραγα Ασσίνη 177/24.7.1906 
Αχαΐας-Ηλίδος   Ηλίδος Σαμπάναγα Πέτρα 212/9.9.1906 
Αχαΐας-Ηλίδος   Ηλίδος Σελίμ Τσαούση Παλαιοχώριον 212/9.9.1906 
Μεσσηνίας Δωρίου Βλάκα Χρυσοχώριον 16/23.1.1907 
Φθιώτιδος–Φωκίδος Κρίσσης Άγιος Νικόλαος Κέρρα 230/3.9.1908 
Ακαρνανίας-Αιτωλίας Αμβρακίας Καρβασσαράς Αμφιλοχία 288/21.11/1908
Τρικάλων Πιαλίων Βενέτι Ευαγγελία 288/21.11/1908
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πίνακας 7 
σύνολο μετονομασιών 1913-1940* 

 

Μετονομασίες 1913-1940

18 1 70 22 1 13 46 15 6 22 12 15 28

695

1238

646

49 96
6

19
13

19
14

19
15

19
16

19
17

19
18

19
19

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

 
 
 
 

*Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση μετονομασιών του  
ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

έτος μετονομασίες 
1913     18 
1914       1 
1915     70 
1916     22 
1917       1 
1918     13 
1919     46 
1920     15 
1921       6 
1922     22 
1923     12 
1924     15 
1925     28 
1926    695 
1927  1238 
1928    646 
1929      49 
1930      96 
1931       6 
1932     17 
1933     20 
1934       7 
1935       - 
1936       9 
1937       - 
1938       - 
1939       - 
1940     58 
ΣΥΝΟΛΟ 3110 
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πίνακας 8* 
μετονομασίες του νομού Λαρίσης 

 

 
 
 
 
 
 
 

πίνακας 9* 
μετονομασίες ανά επαρχία την περίοδο 1913-1940 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Τα στοιχεία προέρχονται από τη βάση μετονομασιών του  ΙΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των 
οικισμών της Ελλάδος». 
 
 

περίοδος μετονομασίες Ποσοστό 
1913-1925 45 24,32% 
1926-1928 85 45,94% 
1929-1940  7  3,78% 
1941-1960 48 25,94% 

επαρχία Σύνολο μετονομασιών  Ποσοστό 
επαρχία Αγιάς   20  10,81% 
επαρχία Ελασσόνος  25  13,51% 
επαρχία Λαρίσης  73  39,45% 
επαρχία Τυρνάβου  18    9,72% 
επαρχία Φαρσάλων   49  26,48% 
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Κατηγοριοποίηση νέων ονομάτων του 
Νομού Λαρίσσης* 
 
Αρχαία / Βυζαντινή Γεωγραφία (19) 
Αγιά (76/1927) 
Γόννος (306/1927 
Γυρτώνη (11/1957) 
Δολίχη (156/1928) 
Ερέτρεια (306/1927) 
Κραννών (Β28/1919) 
Λεύκη (11/1957) 
Μελίβοια (Β66/1920); 
Μύρα (306/1927) 
Ναθράκιον (11/1957) 
Νίκαια (Β6/1919) 
Ομόλιον (90/1915) 
Συκούριον (306/1927) 
Τέμπη (306/1927) 
Υπέρεια (42/1960) 
Φάλαννα (Β21/1916) 
Φιλίκια (306/1927)  
Χάλκη (Β6/1918) 
Χειμάδιον (11/1957) 
 
* Η παρούσα κατάταξη αφορά της 185 
μετονομασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Νομό 
Λαρίσης από το 1913-1940 σύμφωνα με την βάση 
μετονομασιών ΚΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των 
οικισμών της Ελλάδος». Η κατηγοριοποίηση 
στηρίζεται στον πίνακα κατηγοριών των τοπωνυμίων 
που είχε συντάξει ο Στίλπων Κυριακίδης το 1926. 
Βλ: Στίλπων Κυριακίδης, Οδηγίαι δια την μετονομασίαν 
κοινοτήτων και συνοικισμών εχόντων τουρκικόν ή 
σλαβικόν όνομα, Αθήνα 1926, σ. 8-39. Παρά τα 
προβλήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος 
πίνακας και παρότι υπάρχουν νεότερες μελέτες για 
την κατάταξη των τοπωνυμίων βλ: Άγγελος Γ 
Αφρουδάκης., «Προβλήματα ειδολογικής κατάταξης 
των τοπωνυμίων», Λεξικογραφικόν Δελτίον της 
Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 17, Αθήνα 1991, σ. 141-
153 και Θεόδωρος Παπαδόπουλος, «Συνοπτικόν 
διάγραμμα τοπωνυμικής μεθοδολογίας», Επετηρίς 
του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 1971-1972, 
Λευκωσία 1972, σ. 1-28,  επιλέχτηκε η 
κατηγοριοποίηση του Κυριακίδη, γιατί ήταν 
σύγχρονη των μετονομασιών και σύμφωνα με το 
πνεύμα της επιτροπείας, μέλος της οποίας ήταν και ο 
ίδιος ο Κυριακίδης. Δίπλα από το όνομα, σε 
παρένθεση σημειώνεται ο αριθμός του ΦΕΚ της 
μετονομασίας. 

 
 
 
Αγιωνύμια (16)  
Αγία Παρασκευή (10/1953) 
Αγία Σοφία (306/1927) 
Άγιοι Ανάργυροι (Β6/1920) 
Άγιοι Ανάργυροι (Β86/1918) 
Άγιος Αντώνιος (156/1928) 
Άγιος Γεώργιος (Β16/1919) 
Άγιος Γεώργιος (11/1957) 
Άγιος Κωνσταντίνος (Β16/1919) 
Αχίλλειος (Β86/1918)  
Ευαγγελισμός (Β27/1919) 
Ευαγγελισμός (11/1957) 
Ζωοδόχος Πηγή (156/1949) 
Μόδεστος (Β63/1920) 
Μονή Κομνήνειος (201/1913)  
Πρόδρομος (11/1957) 
Σωτήριον (Β86/1918)  
 
 
Ονόματα βουνών, ποταμών (1) 
Όσσα (421/1932) 
 
 
Αφηρημένες έννοιες (11) 
Αναγέννησις (11/1957) 
Ελευθεραί (Β27/1919) 
Ελευθέριον (Β86/1917) 
Ελληνικόν (Β16/1919) 
Καλοχώριον (11/1957) 
Νεοχώριον (84/1958) 
Νίκη (91/1954) 
Ομορφοχώρι (156/1928) 
Σοφόν (306/1927) 
Σωτηρίτσα (306/1927); 
Χαρά (84/1958) 
 
 
Από το σχηματισμό και τη μορφή της 
επιφάνειας του εδάφους (23) 
Ασπρόγεια (306/1927) 
Ασπρόχωμα (Β63/1924) 
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Γήλοφος (18/1927) 
Διασελάκι (206/1927) 
Δίλοφον (11/1957) 
Δίλοφον (11/1957)  
Δρυμός (84/1958)  
Κάμπος (11/1957) 
Κόκκινες (306/1927) 
Κοιλάς (306/1927) 
Κοκκινόγι (156/1928) 
Λόφος (11/1957) 
Λοφίσκος (156/1928) 
Μακροβούνι (4/1928) 
Μαυρόλιθος (Β63/1924) 
Πλατύκαμπος (11/1957) 
Πετρωτός (306/1927)  
Ραχούλα (5/1959) 
Ρεμματιά (142/1925) 
Στεφανόβουνο (306/1927); 
Στόμιον (306/1917) 
Τρύπα (306/1927) 
Φλάμπουρον (306/1927) 
 
 
Από τα νερά ή την έλλειψη αυτών (15) 
Αγιονέρι (306/1927)  
Ανάβρα (11/1957) 
Βρύσαις (Β8/1920) 
Γαλανόβρυση (306/1927) 
Καλό Νερό (306/1927) 
Κρήνη (11/1957) 
Κρυόβρυση (306/1927) 
Μέγα Ευύδριον (156/1949) 
Μεγαλόβρυσον (306/1927) 
Μικρό Ευύδριον (156/1927) 
Νερόμυλοι (306/1927) 
Παραπόταμος (156/1928) 
Πολυνέρι (156/1928) 
Ρεύμα (11/1957) 
Σαραντάπορος (306/1927)  
 
 
Από τα δέντρα, την βλάστηση ή την 
έλλειψή τους (30) 
Αμπελιά (306/1927) 

Αμπελών (156/1928) 
Αμυγδαλέα (11/1957) 
Αμυγδαλή (11/1957) 
Βαμβακού (306/1927) 
Βοτανοχώρι (306/1927) 
Βρυότοπος (142/1925) 
Γεράνια (306/1927) 
Δασόλοφος (156/1949) 
Δασοχώρι (18/1927) 
Δασοχώρι (306/1927) 
Δένδρα (306/1927) 
Δένδρα (11/1957) 
Δενδράκι (306/1927) 
Δενδροχώριον (11/1957) 
Ελάτεια (306/1927) 
Εληά (306/1927) 
Ιτιά (306/1927) 
Καλαμάκι (306/1927)  
Καλλιπεύκη (306/1927) 
Κυπάρισσος (Β63/1923) 
Μηλέα (11/1957) 
Νέα Λεύκη (306/1927) 
Πλατανούλια (306/1927) 
Πουρναριά (306/1927) 
Πλάτανος (11/1957) 
Πρινιάς (306/1927) 
Ροδιά (306/1927) 
Σιτοχώριον (11/1957) 
Χλόη (11/1957) 
 
 
Από τα ζώα της περιοχής (10) 
Αετόλοφος (306/1927)  
Αετορράχη (11/1957)  
Αργυροπούλι (306/1927) 
Έλαφος (271/1940) 
Κυψέλη (Β29/1919)  
Κυψελοχώρι (271/1940)  
Μέλισσα (Β63/1920)  
Μελίσσι (306/1927)  
Μελισσοχώρι (142/1925)   
Μοσκοχώρι (Β6/1919)  
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Από τον ήλιο, τους ανέμους, τις 
αστραπές (2) 
Ανατολή (306/1927) 
Αύρα (11/1957) 
Σκοτούσα (306/1927) 
 
 
Από την θέση του τόπου ως προς 
άλλον (15) 
Αγναντερή (156/1928) 
Άνω Ασπρόγεια (156/1928) 
Άνω Βασιλικά (306/1927) 
Άνω Σκοτούσα (306/1927) 
Ανωχώρι (156/1928) 
Καλλιθέα (11/1957) 
Καλλιθέα Ολύμπου (306/1927) 
Κάτω Βασιλικά (306/1927) 
Κάτω Φιλιππαίοι (306/1927) 
Κατωχώρι (156/1928) 
Κρεμαστή (306/1927) 
Μεσορράχη (306/1927) 
Μεσοχώριον (11/1957) 
Σκοπιά (Β54/1919)  
Τερψιθέα (306/1927) 
 
 
Από διάφορα κτίσματα και 
κατασκευάσματα αρχαία ή νέα, 
διατηρούμενα ή ερειπωμένα και ιδία 
εκκλησίας (9) 
Αργυρόμυλος (156/1928) 
Καστράκιον (11/1957) 
Κάστρο (11/1957) 
Μάνδρα (11/1957) 
Παληόμυλος (156/1928) 
Παληόπυργος (142/1925) 
Παλιοκκλήσι (306/1927) 
Σκήτη (201/1913) 
Σταυρός (306/1927) 
 
Από την καλλιέργεια και την χρήση 
του τόπου (2) 
Αγροκήπιον (156/1928) 
Νέον Περιβόλι (306/1927) 

Από το επάγγελμα των κατοίκων (2) 
Ξυλάδες (156/1928) 
Χαλκιάδες (306/1927) 
 
Από οικογένειες ή ιδιοκτησίες (2) 
Γιαννούλη (201/1913)  
Ζάππειον (156/1928)  
 
 
Από επιτόπιες ιστορικές παραδόσεις  
ή ιστορικά/μυθολογικά πρόσωπα (10) 
Αχίλλειον (11/1957) 
Γλαύκη (156/1928) 
Δήμητρα (11/1957) 
Θετίδειον  (Β35/1919) 
Θωμαΐ (Β56/1919) 
Νέσσων (421/1932) 
Πολυδάμειον (390/1933) 
Πύθιον (156/1928) 
Ρηγαίον (Β28/1919) 
Χρυσαλλίς (253/1957) 
 
Από παραδόσεις, μύθους, έθιμα (2) 
Νεράιδα (306/1927) 
Νεράιδα (11/1957) 
 
 
Ονόματα που μεταγράφηκαν  
ελληνοπρεπέστερα το 1913  
και άλλαξαν στην συνέχεια (7) 
Αλήφακα (201/1913) 
Καμπατζιλέρ (201/1913) 
Κοπλόμπαση (201/1013) 
Μπαξιλάρ (201/1913) 
Ορμάν Τσιφλίκι (201/1913) 
Σαρίζνιον (237/1913) 
Σκρίμκοϊ (201/1913) 
 
 
Όσα δεν μπορώ να τα κατατάξω (3) 
Αρμένιον (Β86/1918) 
Μελία (Β63/1920)  
Μεταξοχώρι (431/1929) 
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Χωριά του Νομού Λαρίσης με τούρκικα ονόματα το 1878
 
Πηγή: H. Kiepert, Die neue Griechische-Turkische
Grenze, Zeitschrift für Erdkunde, Berlin 1882 ( από το 
βιβλίο του Michel Sivignon, Θεσσαλία γεωγραφική ανάλυση 
μιας ελληνικής περιφέρειας, Αθήνα 1992, σ. 124). 
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ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
Αρχεία 
 
 

• Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, σειρά Ι: Κεντρική Υπηρεσίαν (φακ. 1-
78), Γ: Νόμοι-Νομοσχέδια-Διατάγματα, φάκελοι: 5-6.  

• Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, σειρά ΙΙ: Νομαρχίαι-Επαρχίαι (φακ. 79-
142), Ββ: φάκελοι: 99-119. 

• Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1862, σειρά VIΙΙ: Ανέγερσις πόλεων και 
χωριών: φάκελοι: 225-229, 238-242. 

• Ιστορικά αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη/ Υπουργείο Εσωτερικών 1833-1837: 
φάκελοι: 134-142.  

• Αρχείο Νικόλαου Πολίτη  (Μουσείο Μπενάκη) φάκελοι: 1.1, 1.3, 3.2, 3.5, 
3.6, 4.7, 8.1, 8.3-8.5, 8.10, 10.1-10.2.   

• Αρχείο Στίλπωνα Κυριακίδη (ΕΛΙΑ) φάκελοι:1-2. 
• αρχείο Δημήτρη Καμπούρογλου  (Ι.Ε.Ε.Ε.) φάκελοι: Α-Δ. 
• Αρχείο Κωνσταντίνου Ράδου(Ι.Ε.Ε.Ε.) φάκελοι: Α-Β. 

 
 
 
 
 
Επίσημες δημοσιευμένες πηγές 
 
 

• Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 1833-1930. 
• Υπουργείο Εσωτερικών, τμήμα Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, 

Πίνακες των Επαρχιών Ηπείρου και Θεσσαλίας κατά την απογραφήν του 1881, 
Αθήνα 1884. 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πίναξ του πραγματικού πληθυσμού 
του απογραφέντος την 15-16 Μαΐου 1928. 

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την 
απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951. 

• ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, τχ. 30 
Νομός Λαρίσης, Αθήνα 1961. 

 
 
 

• Βάση μετονομασιών  ΚΝΕ/ΕΙΕ: «Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδος». 
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