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ΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ή Σαμαρίνα, κωμόπολη του νομοϋ Γρεβενών, βρίσκεται πενήντα χι
λιόμετρα περίπου δυτικά τής ομώνυμης πρωτεύουσας τοϋ νομοϋ. Χτισμένη 
στους πρόποδες τοϋ Σμόλικα καί σέ υψόμετρο 1.650 μέτρων δέν έχει μόνιμο 
πληθυσμό έξαιτίας τοϋ κλίματός της. Τό ίδιο συνέβαινε καί παλιότερα, μό
νο πού τότε—πριν τριάντα-σαράντα χρόνια — αρκετές οικογένειες περνοϋ- 
σαν καί τό χειμώνα τους στό χωριό.

Βασική απασχόληση των κατοίκων ήταν καί είναι ή κτηνοτροφία. ’Α
πό τό Μάιο ως τόν ’Οκτώβριο οί κτηνοτρόφοι ανεβαίνουν μέ τά κοπάδια 
τους στό χωριό, ένώ τό χειμώνα κατεβαίνουν στή Θεσσαλία καί τά πεδινά 
τής Μακεδονίας. Παράλληλα όμως μέ τήν κτηνοτροφία, οί Σαμαριναΐοι ά- 
σχολήθηκαν μέ άρκετή μάλιστα έπιτυχία καί μέ τό εμπόριο. Οί έμποροι ορ
γανωμένοι σέ καραβάνια πού συχνά έφταναν τά 100-200 ζώα, ταξίδευαν σέ 
όλες σχεδόν τίς χώρες τής κεντρικής καί ανατολικής Ευρώπης. Όσον άφο- 
ρα τά άλλα έπαγγέλματα πού άσκοϋσαν οί Σαμαριναΐοι διαφωτιστική είναι 
ή πληροφορία τοϋ Χρ. Ένισλείδη1 ότι «οί κάτοικοι τής Σαμαρίνης έφημί- 
ζοντο παλαιότερον διά τήν επιτηδειότητά των είς τήν κατασκευήν μαχαι- 
ρών. Ήσαν άριστοι μαχαιροποιοί. Περίφημα ήσαν τά γιαταγάνια τής Σα
μαρίνης».

Τό χωριό, όπως έμφανίζεται σήμερα, προέρχεται άπό συνοικισμό 3-4 
χωριών πού βρίσκονταν περιφερικά τοϋ σημερινού. Σέ χάρτη τοϋ 1560 άνα- 
φέρεται σάν Santa Marina de Praetoria1 2. Οί A. J. B. Wace καί M. S. Thomp
son3 δίνουν τήν πληροφορία, πού τή βασίζουν στήν προφορική τοπική πα
ράδοση, ότι τό χωριό χτίστηκε τό 15 ή 16 αιώνα. Οί περιηγητές Leake 
καί Pouqueville άναφέρουν ότι τό 18 αί. ή Σαμαρίνα άκμαζε καί είχαν χτι
στεί οί έκκλησίες της.

’Εχθρικές έπαφές μέ τούς ’Αλβανούς είχαν οί Σαμαριναΐοι ήδη άπό τό

1. X ρ. Έ V ι σ λ ε ί δ η, Ή Πίνδος καί τά χωρία της Σπήλαιον-Γρεβενά-Σαμαρίνα, 
Άθήναι 1951, σ. 93.

2. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Θ. Κ. Σ α ρ ά ν τ η, Ή Δυτική Μακεδονία 
είς τούς χάρτας άπό τοϋ ΙΕ'-ΙΗ' αίώνος («Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας»), Κοζάνη 
1961, 11, σ. 29).

3. A. J. B. W a c e - Μ. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 
1914, σ. 144 κ.έ.
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30$ Κωνστ. Δ. Ντίνας

18-19 αί.· τότε άναδείχτηκε ήρωας ô riani al Preftu (Γιάννης Πρίφτης) «ό 
Γιάννης του παπά». Την εποχή τής άκμής του Άλή πασά καί παρόλο πού 
αυτός τούς φερόταν άρκετά καλά, οί Σαμαριναϊοι σέ κάθε εύκαιρία ξεση
κώνονταν γιά νά άποχτήσουν τήν έλευθερία τους καί έπαιρναν μέρος σέ ό
λα τά έπαναστατικά κινήματα τής περιοχής τους.

Μετά τήν καταστροφή τής Μοσχόπολης άπό τούς Τούρκους, οί Σαμα- 
ριναίοι (γύρω στις 15.000 ψυχές τότε) άρχισαν νά μεταναστεύουν. Έτσι 
πολλοί εγκαταστάθηκαν στή Σιάτιστα- άλλοι —150-200 οικογένειες — στή 
Νάουσα, όπου καί ξέχασαν τή γλώσσα τους. Μερικοί κατευθύνθηκαν προς 
τήν Κατερίνη καί τά Πιέρια, όπου άναμείχτηκαν μέ τούς έκεΐ Άβδελιώ- 
τες καί Περιβολιώτες. Παρόλα αύτά τό 1877 τό χωριό εχει 200 σπίτια καί 
τά γιδοπρόβατά του ξεπερνούν τις 80.000.

Γειτονικά προς τή Σαμαρίνα χωριά είναι ή Σμίξη (Zmixe), οί Φιλιπ- 
παϊοι (Fllkli), καί τό Δοτσικό (Dùska) τού νομού Γρεβενών, ό Πεντάλοφος 
(Zupâne), ό Βυθός (Dol) τού νομού Κοζάνης, τό Έπταχώρι (Brùbisca) καί 
ή Ζούζουλη (Zùzule) τού νομού Καστοριάς, τό Δίστρατο (Briäza), τά 'Άρ
ματα (Armata), ή Αγία Παρασκευή Κονίτσης (Kirâsuva) καί ή Φούρκα 
(Fùrka) τού νομού Ίωαννίνων (βλ. χάρτη 1 καί 2).

Τά τελευταία χρόνια ή Σαμαρίνα γνωρίζει καινούργια άνθηση καθώς 
χτίζονται συνεχώς καινούργια σπίτια καί άναπτύσσεται τουριστικά. Σ’ αυ
τό συμβάλλουν καί οί σύλλογοι Σαμαριναίων όλης τής χώρας καί τού έξω- 
τερικού.

Ή συλλογή καί μελέτη των τοπωνυμίων τής Σαμαρίνας παρουσιάζει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον απ’ τή μιά μεριά γιά τήν ιδιομορφία ώς προς τήν προ
έλευση καί τό σχηματισμό τους καί άπό τήν άλλη γιά τό ποικιλόμορφο 
γλωσσικό υλικό πού προσφέρουν.

Τό γλωσσικό υλικό αύτής τής εργασίας συγκεντρώθηκε μετά άπό προ
σωπική επαφή μέ γέρους κατά προτίμηση Σαμαριναίους καί κυρίως κτηνο- 
τρόφους. Οί κυριότεροι πληροφορητές, τούς όποιους καί οφείλω νά εύχα- 
ριστήσω, ήταν οί ’Ιωάννης Πάσχος, κτηνοτρόφος, Δημήτριος Ντίνας, α
γωγιάτης, Δημήτριος Μόκιας, ξυλουργός, κ.ά.

Άπό μιά πρώτη θεώρηση φαίνεται ότι τά παρακάτω τοπωνύμια συν- 
τάσσονται μέ μιά άπό τις προθέσεις la «σέ είς»1 ή tu «σέ, μέσα σέ»1 2. Σέ σύ
νολο 280 τοπωνυμίων τά 253 συντάσσονται μέ τήν πρόθεση la, ένώ μόνο 24 
μέ τήν πρόθεση tu. Άπό τή συγκριτική εξέταση των δυό αυτών ομάδων το-

1. Tache Papahadzi, Dictionarul dialectolui aromân, Bucureçti2, 1974: La 
Illac-ad (Για τό Iliac βλ. Έ ρ ρ. Σ κ ά σ σ η, 'Ιστορική Γραμματική τής Λατινικής Γλώσ- 
σης, ’Αθήναι 1969, σ. 188. Γιά τό ad ο.π., σ. 364).

2. Τ. Papahadzi, δ.π. :tut(ru(XaT. intro, βλ. καί Έ ρ ρ. Σ κ ά σ σ η, δ.π., σ. 370
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πωνυμίων γίνεται φανερό δτι τα τοπωνύμια πού συντάσσονται μέ τήν πρό
θεση la, δηλώνουν στήν πλειονότητά τους μιά τοποθεσία ανοιχτή όσο ά- 
φορά τη διαμόρφωση του εδάφους ή μεγάλη σχετικά σέ έκταση: π.χ. la Kä- 
räiilea al Kunduôimu «στό καραούλι τοϋ Κοντοδήμου», la Pâdea a Fùrlor» 
στήν πεδιάδα των κλεφτών». ’Αντίθετα αυτά πού συντάσσονται μέ τήν πρό-

Δ fiutili

Barbarico ÂÎsu/kldt \ $iû$âw
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Χάρτης 1. Βλαχόφωνες περι,οχες της Δ. Μακεδονίας καί Θεσααλιας

θέση tu, δηλώνουν είτε τοποθεσία κλειστή, π.χ. tu Gùve «στις τρύπες», tu 
Groâpe «στις γοϋρνες», tu Filikie «στή φυλακή», είτε τοποθεσία μικρή σέ 
έκταση ή ακόμα συγκεκριμένο σημείο μέσα σέ μιά εύρύτερη τοποθεσία: 
π.χ. tu Balta «στή μπάρα», tu Galbädzä «στήν εύλογιά», tu Skutlôea di la 
Kinli al Mihali «στό σκοτάδι των πεύκων τοϋ Μιχάλη». "Ενα αξιοπερίεργο 
φαινόμενο παρατηρεΐται στή χρήση των προθέσεων tu καί la μέ τά τοπω
νύμια Gùvâ «τρύπα» καί Groâpa «γούρνα». Όταν οί λέξεις αυτές βρίσκον
ται στον ένικό αριθμό, συντάσσονται μέ τήν πρόθεση la: la Groäpa ku Stri- 
góni «στή γούρνα μέ τούς έλεβόρους καί la Gùva a Lùplui «στήν τρύπα τοϋ 
λύκου». "Οταν όμως βρίσκονται στον πληθυντικό άριθμό, συντάσσονται
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310 Κωνστ. Δ. Ντίνας

μέ τήν πρόθεση tu: tu Groâpe «στις γοϋρνες», tu Groâpile di la Läku «στις 
γοϋρνες τοϋ λάκου» καί tu Giivile di Skùrdzea «στίς τρύπες τής Çkùrdzea». 
Τέλος τρία τοπωνύμια δέν συντάσσονται μέ καμιά πρόθεση άλλα άναφέ- 
ρονται άπόλυτα. Αυτά είναι: τό όνομα τοϋ χωριοΰ, Samarina, τό όνομα τοϋ 
γειτονικού χωριοΰ Ηίΐίηιόδε (βλ. λ.) καί τό τοπωνύμιο Skùrdzea. Τό τοπω-

Χάρτης 2. Λεπτομέρεια τοϋ χάρτη 1 aè μεγέΟυνοη

νύμιο αυτό παρουσιάζει καί άλλες Ιδιοτυπίες πού τίς άναφέρουμε παρακά
τω. Οί ιδιοτυπίες αύτές πού στο σύνολό τους ταυτίζονται μέ τή συμπεριφο
ρά των ονομάτων των δύο άλλων χωρίων, έπιτρέπουν τήν υπόθεση ότι τό 
όνομα τής τοποθεσίας αύτής είναι τό όνομα ένός άπό τά χωριά πού συνοι
κίστηκαν γιά τό σχηματισμό τοϋ σημερινοΰ χωριοΰ, αν συνδιαστεΐ καί τό 
γεγονός ότι έκεΐ τοποθετείται ενα άπό τά χωριά αύτά.

Οί λέξεις πού συνθέτουν τά τοπωνύμια ώς προς τήν προέλευσή τους 
είναι: λατινικές 58 (35%), έλληνικές 45 (27,5%), τουρκικές 19(11,5%), σλα
βικές 7 (4%), άλβανικές 5(3,5%), καί βουλγαρικές 2(1,5%), ένω άγνοοΰ-
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με την προέλευση 27 (17,5%) λέξεων. Τά παραπάνω ποσοστά δείχνουν ότι 
οί σχέσεις των Σαμαριναίων ήταν πιο στενές με τον ελληνόφωνο παρά 
με τούς άλλους γειτονικούς πληθυσμούς. Οί περισσότερες εξάλλου τουρκι
κές λέξεις πέρασαν στά βλάχικα μέσω τής έλληνικής, όπως δείχνει ή γλωσ
σική τους μορφή: π.χ. Οϊτνέηεζντερβένι, όπως Skutibe<OKOià5i, γιατί τά 
ούδέτερα ελληνικά ούσιαστικά σέ -ι μάς δίνουν βλάχικα ουσιαστικά σε -ε 
(βλ. καί παρακάτω).

Σχετικά με τή χρήση του άρθρου στά τοπωνύμια, παρατηρούμε τά έ
ξης: Τά απλά τοπωνύμια (βλ. παρακάτω σχετική διάκριση σέ άπλά καί σύν
θετα τοπωνύμια) δέν παίρνουν άρθρο: π.χ. la Cirésu «στήν κερασιά», tu Gù- 
ve «στις τρύπες». ’Αντίθετα τά σύνθετα εμφανίζονται πάντα μέ άρθρο στό 
πρώτο τους μέρος: π.χ. la Ciréslo al Oóma «στήν κερασιά τού Θώμα», tu 
Guvile dit Muceli «στις τρύπες τής λούτσας». Εξαίρεση καί εδώ αποτελεί 
τό τοπωνύμιο Skùrdzea, τό όποιο έμφανίζεται πάντα μέ άρθρο καί χωρίς 
πρόθεση, όπως καί τό όνομα τού χωριού, Samarina.

’Από τήν άποψη τού αριθμού των στοιχείων από τά όποια αποτελούν
ται, μπορούμε νά διακρίνουμε τά τοπωνύμια σέ άπλά καί σύνθετα1. Τά άπλά 
αποτελούνται μόνο άπό τήν πρόθεση (la ή tu) καί τό όνομα τής τοποθεσί
ας, π.χ. la Dirvéne «στό δερβένι», tu Gùve «στις τρύπες».

Στά σύνθετα διακρίνουμε τριμερή δομή: Στό πρώτο μέρος συναντούμε 
ενα από τά παρακάτω στοιχεία:

α) αριθμητικό (dâuà, tréi) π.χ. la Doâle Kétri «στις δυό πέτρες», laTréile 
Sinurómate «στά τρία σύνορα».

β) διαμόρφωση εδάφους (âpa, aùmbrâ, balta, córu, cùma, groäpä, gurgùliu, 
guvä, kängeale, keäträ, läku, limne, lóku, mucéli, putämie, skutiôe, tómba, 
tara, vale, varkó) π.χ. la Gùva a Lùplui «στήν τρύπα τού λύκου», la Känge- 
älile di la Gréklo «στά καγκέλια τού Γκρέκου ("Ελληνα).

1. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

! ί
ΑΠΛΑ !

1
ΣΥΝΘΕΤΑ

πρόθεση+τοπωνύμιο | πρόθεση+α) αριθμητικό +α) κτητικό μόριο+α) κύριο όνομα
β) διαμόρφωση β) πρόθεση ή έπώνυμο

έδάφους γ) δεικτική β) τοπωνύμιο
γ) ανθρώπινο κα- αντωνυμία άναφοράς

τασκεύασμα ή γ) έπίθετο ή
Ιδιόκτητος χώρος παθητική

δ) πρόσωπο μετοχή
ε) ζώο ή φυτό δ) ζώο ή φυτό
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γ) άνθρώπινο κατασκεύασμα ή ιδιόκτητος χώρος (âgîri, alóne, amiri- 
dzu, ciire, dristéli, fîntî'na, häire, ikoäna, käliva, käseäre, kulä, landra, limére, 
mâsu, mnimä, moärä, pâde, prióne, punge, sóputu, suputiku), π.χ. la Pùngea, 
al Vurluyiàni «στή γέφυρα του Τρελογιάννη», Γ Alónea al Nâki al Pala «στό 
άλώνι τοϋ Νάκη Πάλα».

δ) πρόσωπο (Arbinési, moase, tal-Vasili), π.χ. la Moasea al Fiâkà «στή 
γριά του Γιάκα», Ρ Arbinésli di la Pâdea a Fùrlor «στούς ’Αρβανίτες τής πε
διάδας των κλεφτών».

ε) ζώο ή φυτό (cirésu, dzuneäpine, fägu, käpsalä, kinu, kiituri, lupu, nii- 
ku, priinu, sfindänu), π.χ. la Ciréslo al 0óma «στην κερασιά τοϋ Θώμα», la 
Sfindânlo di la Brâtu «στό σφεντάμι στό έλατο».

Τό δεύτερο μέρος χρησιμεύει στή σύνδεση των δυό άλλων μερών καί 
άποτελεϊται άπό ενα άπό τά παρακάτω στοιχεία:

α) κτητικό μόριο (a (1), ali «τοϋ, τής») π.χ. la Keâtra a (âplui «στήν πέ
τρα του τράγου», la Kula al Hadzibira «στον πύργο του Χατζημπύρου», la 
Ciirea ali Mâle «στό τσαΐρι τής Male».

β) πρόθεση (di (t), di la, la «άπό, άπό, σέ»), π.χ. la Kâseârea di Çkûrdzea 
«στό τυροκομείο τής Skùrdzea», Γ Arbinésli dit Amiré «στούς ’Αρβανίτες 
άπ’ τή βοσκή», tu Groâpile di la Läku «στις γοϋρνες στό λάκο», la Sóputlo 
la Gudrumitä «στή βρύση στή Gudrumitä».

γ) δεικτική άντωνυμία (atelu (ateo), atea «αυτός, αύτή»<λατ. ecce*illus), 
π.χ. la Gurgùilo atélu Alblo «στήν άσπρη στρογγυλή πέτρα», la Fâglo ateo 
Gróslo «στή χοντρή όξυά», la Pâdea ateâ msäta «στήν όμορφη πεδιάδα». Σ’ 
αύτή τήν περίπτωση καί τό δεύτερο μέρος είναι έναρθρο.

Τό τρίτο μέρος άποτελεϊται άπό ενα άπό τά παρακάτω στοιχεία: 
α) κύριο όνομα ή έπώνυμο π.χ. la Mnima al Nikuli «στό μνήμα τού Νι- 

κολή», la Käliva al Kulùsiu al Hróna «στήν καλύβα τοϋ Νίκου Χρόνα».
β) τοπωνύμιο άναφοράς (βλ. πιό κάτω) π.χ. la Keâtra aspârta di laCiù- 

kä «στή χαλασμένη πέτρα τής Ciùka», la Kängeälile di la Gréklo «στά καγ- 
κέλια στό Γκρέκο ("Ελληνα)». Στις περιπτώσεις αύτές καί τό πρώτο μέρος 
μπορεί νά είναι περιφραστικό: π.χ. laKeatraMbroästä di la Gréklo 
«στήν όρθια πέτρα στό Γρέκο ("Ελληνα)».

γ) έπίθετο ή παθητική μετοχή (âlbu, aróse, groâsa, kîrna, lâiu, larga, 
mbroâsta, nasata, neâgâre, sfîrliciu, spindzuratä, träptu, väkfeäskä, vinitu), 
π.χ. la pâdea a(eâ msâta «στήν όμορφη πεδιάδα», la lóklo ateo trâptlo «στον 
τραβηγμένο τόπο».

δ) ζώο ή φυτό (kâli, lùpu, tâpu, brâtu, nânâ, skini, strigóni, vùzu), π.χ. 
la mâslo di la nânâ «στό γρέκι τής νάνας», la pâdea a kâilor «στήν πεδιάδα 
τών άλογων».

Ό ρόλος μερικών τοπωνυμίων δέν περιορίζεται μόνο στή δήλωση τοϋ
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όνόματος μιας τοποθεσίας. Τα τοπωνύμια αυτά, είτε επειδή δηλώνουν το
ποθεσίες μεγάλες σέ έκταση (Gréku), είτε τοποθεσίες πού κατέχουν κεν
τρική θέση σέ μιά ευρύτερη περιοχή (skùrdzea), λειτουργούν σάν «τοπωνύ
μια άναφοράς». Τοπωνύμια δηλ. πού τά συναντούμε περισσότερο άπό μιά 
φορά (gùve, kàseâre, kétri, sóputu) γιά νά διακριθοΰν άπό τά όμώνυμά τους, 
προσδιορίζονται άπό άλλα πού καί μοναδικά είναι καί ταυτόχρονα γνωστά 
στον πολύ κόσμο. Τά σημαντικότερα άπό τά «τοπωνύμια άναφοράς» είναι: 
Gréku (kàseâre, kàngeâle, keâtrà mbroâstà, limére, sóputu), Skùrdzea (gù- 
ve, kàseâre, kétri âlbe, tumba), Tirikinâ (kâpsâlà, kùturi, lâku), Lâku (gro- 
âpe, limére, limne), Amiré (arbinési, mucéli), Ciùkà (Keâtrà, keâtrà aspârtà), 
Vùzu (bâltà, kàseâre). Τά τοπωνύμια πού βρίσκονται στις παρενθέσεις προσ
διορίζονται άπό αύτά πού βρίσκονται εξω άπό αυτές καί πού τά ονομάσαμε 
«τοπωνύμια άναφοράς». Ιδιοτυπία παρουσιάζει τό τοπωνύμιο laku, τό 
όποιο συναντιέται σάν τοπωνύμιο άναφοράς, σάν άπλό τοπωνύμιο, σάν 
σύνθετο τοπωνύμιο καί σάν τοπωνύμιο προσδιοριζόμενο άπό άλλο τοπω
νύμιο άναφοράς (βλ. παραπάνω, καθώς καί στο λήμα lâku).

Στά τοπωνύμια άναφοράς δέ συγκαταλέγεται τό όνομα τού παλιού 
χωριού Hilimôôe (βλ. λ.), άν καί πολλά άπό τά τοπωνύμια βρίσκονται στό 
χώρο πού καταλάμβανε τό παλιό αυτό χωριό. Tò Hilimôôe σήμερα χρησι
μοποιείται μόνον σάν απλό τοπωνύμιο. Τό γεγονός αυτό εχει σάν αποτέ
λεσμα δυό τοπωνύμια ίδια καί στά δυό χωριά, νά συγχέονται σήμερα κα
θώς δέν διευκρινίζονται άπό κανένα τοπωνύμιο αναφοράς. ’Έτσι εχουμε 
δυό φορές τοπωνύμια la Nùku «στήν καρυδιά», Γ αγΰι Ganâsi «στον άγιο 
’Αθανάσιο». Τό άγιώνυμο άποτελεΐ ενα άκόμα στοιχείο γιά τήν ύπαρξη τού 
χωριού Hilimôôe, γιατί δυό ναοί προς τιμή τού ίδιου άγιου δέν μπορούν νά 
ύπάρξουν μέσα στό ίδιο χωριό. Τέλος όσο αφορά τίς μορφολογικές αλλα
γές πού έχουν ύποστεΐ οί λατινικές καί οί ελληνικές λέξεις περνώντας στά 
βλάχικα παρατηρούμε τά άκόλουθα:
α) Οί λατινικές λέξεις, πού παίρνουν μέρος στό σχηματισμό των τοπωνυ
μίων1, διαφοροποιήθηκαν μορφολογικά ώς έξης:

1. Γιά τήν καλύτερη ανάγνωση των τοπωνυμίων παραθέτουμε έδω μερικά βοηθητικά 
στοιχεία. "Ολα τά γράμματα έχουν τή φωνητική άξια τού λατινικού καί τοΰ έλληνικοϋ 
άλφαβήτου· χρησιμοποιούνται άκόμα τά παρακάτω γραφήματα: 
ä: μισόκλειστο, κεντρικό, φθόγγος μεταξύ e καί ο, πρβλ. γαλλ. que. 
ΐ: κλειστό κεντρικό, φθόγγος μεταξύ i καί u, πρβλ. τουρκ. kiz.
6: προστριβόμενο προουρανικό, πρβλ. ίταλ. cioccolato.
5,ζ.: άντίστοιχα παχιά των συριστικόν s,z.
{:ts, πρβλ. τσαλακώνω.
Όπου συναντιόνται στή συμπροφορά δυό ή περισότερα φωνήεντα, ή χασμωδία θερα
πεύεται μέ τή συμπροφορά.
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1) αρσενικό, όνόματα σέ -us) -u, -e: rivus)arùu, juniperus)dzuneäpine.
2) άρσενικά όνόματα σέ -0, -is: fur)fùru.
3) θηλυκά όνόματα σέ -a) -ä, -e: umbra>aùmbra, rosea>arióse.
4) θηλυκά όνόματα σέ -ies, iei) -u (άρσ.): meridies)amiridzu.
5) θηλυκά όνόματα σέ -is, αίτ. -em> -e: callis, αΐτ. callem)kâle.
6) θηλυκά όνόματα σέ -0, -is) -e: crux)krùte.
7) θηλυκά όνόματα σέ -io, -ionis) -iu (άρσ.): gurgulio)gurguliu.
8) ουδέτερα όνόματα σέ -um> -u, -e: pinetum)kinétu, monumentum) 

murminde (άρσ.)
β) οί έλληνικές έξάλλου λέξεις πού παίρνουν μέρος στό σχηματισμό των 
τοπωνυμίων, διαφοροποιήθηκαν μορφολογικά ώς έξης:

1) άρσενικά όνόματα σέ -ας) -ä': σαμαρΰς>5ΰιιώιΰ'.
2) άρσενικά όνόματα σέ-ος, -ός> -u, -ό: ßαθύλακoς>vaθίlaku, βυθός) νίθό.
3) θηλυκά όνόματα σέ -η) -u (άρσ.), -e: παπαδοράχη>ρμρμδότμάυ, 

μέση)ηιέ8ε.
4) θηλυκά όνόματα σέ -ή) -ίε: φυλακή)Π1ίΜε.
5) θηλυκά όνόματα σέ -α> -ä: λεύκα>léfkä.
6) θηλυκά όνόματα σέ -ιά< -eaua, -ίε: äoß80iapiä)azvistir8äua, ποτα- 

μιà>putamίε.
7) ούδέτερα όνόματα σέ -α> -ä: μvήμα>mnίmä.
8) ούδέτερα όνόματα σέ -ι> -ε (θηλ.), -u: σκοτάδι)ε^1ίδε, μοναστήρι) 

mänästiru.
9) ούδέτερα όνόματα σέ -ο) -u: φυλάκιο>ίΊΜλίιι.

Âgîri al Aâskalu (Γ Agirli—) = στά χωράφια τού δασκάλου. Βρίσκεται 
στα σύνορα Έπταχωρίου καί του παλιού οικισμού Ηίΐϊπιόδε, βλ. λ.<λατ. 
agor-i, πρβ. έλλ. άγρός,

Ayuruplâtanu (Γ — ) = στον άγριοπλάτανο. Πρβ. στούν Μπλάτανου 
(Καλέντζι, Ήπ)1<άγριοπλάτανος.

ΑΙόηε alNäki al Pala (Γ Alónoa —) = στό άλώνι τού Νάκη Πάλλα. Βλ. 
καί Waco-Thompson, ό.π., 166. Στήν τοποθεσία αύτή υπήρχε χωριό, όπου 
καλλιεργούσε τά κτήματά του ό οπλαρχηγός Νάκης Πάλλας. Πρβ. τοπω
νύμια 'Αλωνάκι1 2, στ’ Ντρούγκα τ’ άλώνι3, στ’ Άλουνάκ’4: <άλώνι. Τό όνομα

1. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή είς τήν έρευναν των Ηπειρωτικών το
πωνυμιών, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 8(1933)104.

2. Κων. Στεργιοπούλου, Περί τών τοπωνυμιών τής Νοτιοδυτικής ’Ηπεί
ρου, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 3(1928)331.

3. Γ. ‘Αναγνοστοπούλου, Μικρά συμβολή είς τήν μελέτην τών’Ηπειρωτι
κών τοπωνυμίων, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», Α'(1926)97.

4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 331.
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Νά1ά<Γιαννάκης μέ άποκοπή.
Alûtu (Γ —) = στον πηλό. Μέρος μέ χώμα πού γίνεται πηλός, τον όποιο 

χρησιμοποιούσαν οί Σαμαριναΐοι για νά κατασκευάζουν τούς φούρνους 
τους. Πρβ. καί τό έλλ. λουτος = έκλεκτόν χώμα... (Άραβαντινός, Ηπει
ρωτικόν Γλωσσάριον, Άθήναι 1909, 58). ’Από α-προθετικό (βλ. Ν. Κατσά- 
νη, Ελληνικές επιδράσεις στά Κουτσοβλάχικα, Θεσ/νίκη 1977, 2.1.1.1.1.) 
+ λατ. lutum = χώμα, βλ. καί T. Papahadzi, ό.π., καί Κ. Νικολαΐδη, Ετυ
μολογικόν Λεξικόν τής Κουτσο βλάχικης, Άθήναι 1909, στις λλ. lutu, λούτου.

Amiré (Γ — ) = στή βοσκή. Κοινοτικό μέρος όπου άπαγορευόταν ή βο- 
σκή σ’όλη τή διάρκεια τού χρόνου. "Εβοσκαν έκεΐ τά ζώα τους οί αγωγιά
τες πού έρχονταν γιά τό πανηγύρι τής Μεγάλης Παναγιάς τό Δεκαπενταύ- 
γουστο. Πρβ. Τοπωνύμια: Μικρός Μέρας, Μεγάλος Μέρας1 <τουρκ. mer’ 
a «pasture».

Amiridzu al Hâmpsâ (l’Amiridzlo al Hampsa) = στό στάλο τού Χάμψα· 
<λατ. meridio-are = μεσημβριάζω, ή<λατ. meridies = μεσημβρία.

Anâpafsu (Γ — ) = στήν άνάπαυση. Μέρος κατάλληλο γιά γρέκι προ
βάτων. Άλλου: «Άνάπαμα, τόπος άναπαύσεως των οδοιπόρων λόγώ τής 
φύσεώς του»1 2, «στ’ Άνάπαμα, σταθμός όδοιπορούντων» (Μελισσουργοί, 
Ήπ.)3( άνάπαυση.

Apä Spindzurätä (Γ Äpa ateä Spindzurâta) = στό κρεμαστό νερό. Το
ποθεσία μέ καταρράκτη πού τό ύψος του ξεπερνάει τά σαράντα μέτρα. Βλ. 
καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 45, καί Lupu Spindzuratm aspindzuru<Aa7. 
*expendiolare, ό T. Papahadzi, ό.π., στή λέξη,ό Νικολαΐδης, ό.π.ζλατ. ex- 
pendulo. Πιθανότερη ή πρώτη ετυμολογία, γιατί τό λατινικό di δίνει στά 
βλάχικα dz, πρβ. dies)dzua· άράζλατ. aqua —.

Arbinési πληθ. (όν. έν. Arbinésu) (Γ — )=στούς Αρβανίτες. Ή τοποθε
σία βρίσκεται στά σύνορα των χωριών Δίστρατου, Αρμάτων, Σαμαρίνας· εκεί 
οί κλέφτες έπιασαν πενήντα Αρβανίτες καί τούς σκότωσαν ΑΛΐηεευζλατ. 
Albanensis.

— di la Pâdea a Fùrlor (P Arbinésli — ) = στούς Αρβανίτες τής πεδιάδας 
των κλεφτών. "Επιασαν καί σκότωσαν έκεΐ οί κλέφτες μικρό άριθμό Αρ
βανιτών. Βλ. καί Pâde a Fùrlor.

— dit Amiré (P Arbinésli — ) = στούς Αρβανίτες από τόν Amiré, βλ. λ. 
Τό τοπωνύμιο αύτό οφείλει τό όνομά του σέ παρόμοιο μέ τό παραπάνω πε
ριστατικό.

1. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, Τοπωνύμια ΣελιοΟ Βέροιας, «Μακεδονικά» 
13(1973)375.

2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 328.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 119.
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Arinä (Γ — ) = στήν άμμο. Μέρος οπού συγκεντρώνουν μεγάλη ποσό
τητα άμμου οί γύρω ρεματιές. Πρβ. Άρίνα, τοποθεσία Διστράτου κατάφυ
τος όξυών, Άρίνα είναι ή κουτσοβλαχική λέξις σημαίνουσα άμμον1, <λατ. 
arena = άμμος.

Arûu (Γ — ) = στο ποτάμι. Είναι ένας παραπόταμος του Άώου-<α-προ- 
θετικό + λατ. rivus = ρύαξ.

Armâke (Γ — ) = στό κλωνάρι. Τοποθεσία μέ πολλά πεύκα- άνάμεσά τους 
ενα μέ πολλά κλωνάρια άπό τό όποιο προέρχεται ή ονομασία. Βλ. Niko- 
laos Andriotis, Lexikon der Arhaismen in Neugriechischen Dialekten, Wien 
1974, στή λ. λεϊμαξ.

Asprólefti πληθ. (óv. έν. asprólefkà) (Γ—) = στις άσπρες λεύκες. Πρβ. 
τοπωνύμια: στ’ Λεύκα2, στ’ς Λεϋκις (Άετοράχη Ήπ.) 3,<άσπρόλευκα.

Aùmbrâ groâsâ (Γ aùmbra ateâ groäsa) = στήν παχιά σκιά. Τοποθε
σία μέ μιά πολλή μεγάλη καί δασύφυλλη όξυά- — aùmbra<a-Kροθετικό 4- 
λατ. umbra. Γιά τό groäsä βλ. Grósi.

Azvistiréi πληθ. (ον. έν. azvistireâua) (Γ — ) = στις άσβεσταριές. Τό 
τοπωνύμιο αυτό είναι γνωστό καί άλλου: ’Ασβέστη1 2 3 4, Άζβισταργιές5, σ’ν ’Α
σβέστη6, ’Ασβέστες (Κουκούλι Ζαγορίου)7·<άσβεσταριά, βλ. καί Ν. Κα- 
τσάνη, ό.π., 2.1.116, 3.5.8.

Bali (la—) = στοϋ Μπαλή. Πρβ. καί Καραμπαλή8, ποταμός τής Θεσ
σαλίας· <τουρκ.

Balta (tu — ) = στή μπάρα (του νερού). Τό τοπωνύμιο τό συναντούμε: 
στους Βάλτους9, στις Μπάλτες10 11, «νε Μπάλτζ, βαλτώδες μέρος Πλικατίου 
καί Αρμάτων»11, στ’ς Μπάλτις (Μελισσουργοί Ήπ.)12. Γιά τή λ. βλ. T. Pa-

1. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Τοπωνυμικόν της έπαρχίας Κονίτσης, «’Ηπει
ρωτικά Χρονικά» 9(1934)217.

2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 325.
3. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 100.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ Ήπ., ό.π., σ. 326.
5. Γ. T. Κ ό λ ι α, Τοπωνυμικόν τοϋ δήμου Δωριέων Παρνασσίδος, «Άθηνά» ΜΔ' 

(1933)113.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 137.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 106.
8. Βίκτωρος Δούσμανη, στρατηγού, Στρατιωτική Γεωγραφία τής Θεσσα

λίας, «Θεσσαλικά Χρονικά» 4(1923)33.
9. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, ό.π., σ. 114.

10. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συμβολή εις τήν έρμηνείαν τών ξένων ηπειρωτικών το
πωνυμιών, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)196.

11. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937) 
241.

12. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 1/5.
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pahadzi, ό.π., στή λ. καί Ν. Άνδριώτη, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής 
Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη1 2 1968, στή λ. βάλτος.

Balta di la Vùzu: (tu Balta di la Vuzlo) = στή μπάρα τής κουφοξυλιάς. 
Πρβ. καί Βούζι, στά Βούζια, ό Βοΰζος, στ’ Βούζ’, Βοΰζοι, στ’ Βούζους, Βού- 
ζια καί Βοΰζος. Είναι το γνωστό φυτό άκτέα, κοινώς κουφοξυλιά, Sambu- 
cus Ebulus καί Sambucus Nigra (Heldreich Th., Τά δημώδη ονόματα φυτών 
προσδιοριζόμενα έπιστημονικώς, Άθήναι 1910, 45, 54, Βλ. καί T. Papaha- 
dzi, ό.π., στή λ. vùzu).

Barâ'ndzi πληθ. (όν. εν. barângà) (la — ) = στά παραπήγματα·<παράγκα, 
βλ. καί Ν. Άνδριώτη, ό.π., στή λ.

Bâ'ri πληθ. (όν. έν. bara) (la — ) = στις μπάρες. Τοποθεσία μέ πάρα πολ
λές «μπάρες» νερού. Πρβ. καί barà (bara «τέλμα», σλαβ.)1, στ’ Μπάρα2, 
«μπάραις, μπάραις τά νερά», Άραβαντινοΰ, ό.π., σ. 63. Βλ. καί Ν. Άνδριώ- 
τη, ό.π., στή λ.

Biza (la — ) = στοΰ Μπίζιου. Μέρος όπου ύπάρχει βρύση στό όνομα 
τοΰ Μπίζιου.

Brätu (la — ) = στό έλατο. Στήν τοποθεσία αυτή υπάρχει ενα πάρα πο
λύ ψηλό έλατο. Πρβ. καί bpataloni (bratu + άλώνι) (Δόλος Πωγωνίου)3· <brad 
<βράθυ = είδος θάμνου μέ κυπαρισσοειδή φύλλα, Κ. Νικολαΐδης, ό.π., στή 
λ. Γιά τήν ετυμολογία βλ. καί T. Papahadzi, ό.π., στή λ.

Bubdzélu (la—);
Buydânu (la — ) = στον ώραϊο, τόν καλοφτιαγμένο. Μέρος όπου φυτρώ

νουν πολλά άγιομάραντα καί μελισσοβότανα. Πρβ. Βογόάιηι «λόφος (Δρυ- 
μάδες)4. Πρβ. καί τουρκ. Bughdan (Moldavie-Valachie), κάτοικος τής Μολ
δαβίας, βλ. Τ. Papahadzi, ό.π., στή λ.

Ciire alu Αγιαγάπυ (la ciirea— ) = στό τσαΐρι τοΰ Άγορογιάννη. Πρβ. 
τοπωνύμια: Tsiirea atsea Marea, Tsiirea atseaNika5. <τουρκ. cayir «meadow».

— al babarâmu (la ciirea — ) = στό τσαΐρι τοΰ Μπαμπαράμου. Βρί
σκεται στά σύνορα των χωριών Ζούζουλης-Σαμαρίνας. Οί Wace-Thompson, 
ό.π., σ. 146, αναφέρουν «Barbaramu».

— al Bùsia (la ciirea — ) = στό ταίρι τοΰ Μπούσια.
— al Dina (la ciirea — ) = στό τσαΐρι τοΰ Ντίνα.

Tò τοπωνυμικό τής Σαμαρίνας Γρεβενών

1. Ν ι κ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 371.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ήειρωτικά Χρονικά» 12(1937)

241.
3. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Δευτέρα συμβολή εις το τοπωνυμικόν Πωγωνίου, 

«Ηπειρωτική Εστία» 1, σ. 816.
4. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, δ.π., «Ηπειρωτική Εστία» 2, σ. 37
5. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 375.
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Ciire al Dzima (la Ciirea — ) = στο τσαΐρι τοϋ Τζήμα. Tò Dzima σαν 
κυριώνυμο είναι αντίστοιχο του Δημήτρης.

— al fòle (la Ciirea — ) = στο τσαΐρι του Φώλια.
— al Karatâsiu (la Ciirea — ) = στο τσαΐρι του Καρατάσιου.
— al Kópanu (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι του Κόπανου.
— ali Mâle (la Ciirea — ) = στο τσαΐρι τής Male (;).
— al Manâka (la Ciirea — ) — στό τσαΐρι του Μανάκα.
— al Mälitu (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι του Μαλίτσου.
— al Miha al Mätiisiu (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Μιχάλη, τοϋ γιοϋ 

του Ματθαίου. Tò Mätusiu σαν κυριώνυμο είναι άντίστοιχο τοϋ Ματθαίος. 
Tò Miha αντίστοιχο τοϋ Μιχάλης, βλ. καί Kini al Mihäli.

— al Nâka (la Ciirea — ) =- στό τσαΐρι τοϋ Νάκα.
— al Pâka (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Πάκα.
— al Pliti (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Πλίτση.
— al Tanâia (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Τανάγια.
— al Tasiùli (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Τασούλη.
— al Tindzilóni (la Ciirea — ) = στό τσαΐρι τοϋ Τσιντζιλώνη· <Tinß = 

πέντε + άλώνι.
Cónga (la — ) = στοΰ Τσιόγκα. Είχε εκεί το λημέρι του ομώνυμος κλέ

φτης.
Cirésiu (la — ) = στήν κερασιά. Πρβ. κερασιά, Κερασιές1, λα Tschiresch 

(Άετομηλίτσα)* 2·<λατ. cereseus.
— al 0óma (la Ciréslo — ) = στήν κερασιά τοϋ Θώμα.
Coru dit Mése (tu Córlo dit Mése) = στό πόδι πού είναι στή μέση. 'Υ

πάρχει έκεΐ κοιλάδα πού στό μέσο της έχει ένα ύψωμα πού μοιάζει μέ πόδι. 
Πρβ. Τσιόρου (Δρυμάδες)3· δοπι<λατ. petiolus, ύποκοριστικό τοϋ pes = πο
δίσκος, dit<di, tu<di tru, mese<péop.

Cûkâ (la—) = στήν κορυφή (;). Βλ. καί Wace-Thompson,ό.π.,σ. 145. 
Πρβ. Τσούκα, κορυφή τής Πίνδου, υψόμετρο 2930, Νέα Τσούκα4, ό Τζού- 
κας5, Τσακό-πετρώδης λόφος6, Τσούκα (Γραβιά), όνομα οξείας κορυφής 
βουνοϋ, στή Χίο κεφάλι, στή Θράκη λόφος, στήν Κυνουρία επιφανές βου

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 325.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 1(1938)

185.
3. Ά ö. X. Παπαχαρίση, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ηπειρωτική Ε

στία» 2, σ. 39.
4. Βίκτωρος Δούσμανη, ό.π., σ. 46.
5. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπωνυμικόν τής ποτέ έπαρχίας Κουρέντων, «’Ηπειρωτική 

Εστία» 10(1961)147.
6. Ί ω. Σ α ρ ρ ή, Τοπωνύμια τής ’Αττικής, «Άθηνα» Μ'(1928)132.

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 27/07/2016 00:06:03 |

http://epublishing.ekt.gr


Tò τοπωνυμικό τής Σαμαρίνας Γρεβενων 319

νό, στα Καλάβρυτα, τή Γορτυνία, συναντούμε το ίδιο τοπωνύμιο1, Τσιούκα 
<ίταλικό zucca κεφάλι2, στήν Τζιούκα, λόφος καί έπ’ αυτόν δάσος (Δρυμά- 
δες)3, σ’ Ντζιούκα Νάλτα (λόφος) Κωστήτσι4, σ’ Τζιούκα κορυφή (Μελισ- 
σουργοί Ήπ.)5, στοϋ Τσιόκα. Λόφος. Έπώνυμον τοιοΰτον δεν ύπάρχει6, 
Τσούκα Νάλτα. Είναι ή ρουμανική λέξις duca κορυφή καί inalt ύψηλή7, 
σ’ Ντζιούκα8. Ό Κ. Νικολαΐδης, ό.π., στή λ. Tsiuka κορυφή λόφου·<άλβ. 
Tsiuke, σέρβικά zuca = έξέχουσα άκρα όρους. Ό T. Papahadzi, ό.π., πρβ. 
άλβ. cukë, βουλγ. cuka, έλλ. όούκαζ;.

Cùmâ arose (la Clima ateä Arósea) = στήν κόκκινη τούφα. Είναι ένα 
καραούλι πού ή κορυφή του εχει κόκκινο χώμα. Πρβ. Τσούμα άλτα (1023μ.) 
βουνό τής Θεσσαλίας9, τσ’ Δυό Τσιούμις (τσιούμα-ράχη)10, στ’ν όμορφ’ 
Τζιούμα (Βρυσούλα Πρεβέζης)11, Τζούμα12, σ’ Ντζούμα τ’ Γιρουγιάννη (λο
φίσκος), λέγεται καί Τζουμί (Κωστήτσι Ήπ.)18, σ’ Τζιούμα, ή ύψηλή ράχη 
τής Χώσεψης (Χώσεψη Ήπ.)14, σ’ Τζιούμα, βουνόν Κερασόβου όμοιάζον 
προς δοχεΐον (όνομαζόμενον τζιούμα) άνεστραμμένον15·<λατ. cyma = κύμα, 
ή έλλ. κύμα. ΑΓόεμζλατ. roseus — Βλ. καί Ν. Κατσάνης, ό.π., 2.1.6., Κ. Δ. 
Μέρτζιου, ό.π., σ. 188.

Dilihméti (la — ) = στον Τ ρ ε λ λ ο α χ μ έ τ · < τ ο υ ρ κ. deli «mad, crazy» + Ah
met, τουρκικό κυριώνυμο.

Dirvéne (la — ) = στό δερβένι. Υπήρχε κάποτε έκεΐ τουρκικό φυλάκιο. 
Παρόμοια τοπωνύμια: Ντερβένι16, ϋερβένι (δρόμος) (Σταυροσκιάδιον)17, στά

1. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, ό.π., σ. 150.
2. Δ η μ. Σ ά ρ ρ ο υ, Τοπωνυμικόν Βίτσης καί Μονοδενδρίου Ζαγορίου, «Ηπει

ρωτικά Χρονικά» 12(1937)204.
3. ΆΘ.Χ. Παπαχαρίση, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ήπειρ. Έστ.» 2, σ. 39.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 118.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 128.
6. Ά θ. X. Παπαχαρίση, Τοπ. Πωγωνίου, ό.π., σ. 146.
7. Κ . Δ. Μέρτζιου, ο.π., σ. 194.
8. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13 

(1938)185.
9. Βίκτωρος Δούσμανη, δ.π., σ. 46.

10. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 330.
11. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 101.
12. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, Τοπωνυμικόν τών Χουλιαράδων, «Ηπειρωτικά Χρο

νικά» 7(1932)230.
13. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ., Τοπ., ό.π., σ. 118.
14. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ, Τοπ., ό.π., σ. 140.
15. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938) 

185.
16. Γ. Ά ν α γ ν ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 88.
17. Ά θ. X. Παπαχαρίση, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ηπειρωτική Ε

στία» 2, σ. 379.
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Ντερβένια1. Για τήν έτυμολογία τής λέξης έλλ. Ντερβένι- βλ. άκόμα T. Pa- 
pahadzi, ο.π., καί Κων. Στεργιόπουλος, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρο
νικά» 9(1934).

Dristéli alu ayiu-0anâsi πληθ. (όν. έν. dristeälä) (la dristéile — ) = στις 
νεροτριβές τοϋ αγίου ’Αθανασίου. Πρβ. Αά Δριστέλι (Δίστρατο)1 2. Ό Κ. 
Νικολαΐδης, ο.π., άναφέρει οτι στις Σέρρες dristera-δρίστρα-δρίστλα (δε- 
ξαμενή)<ύδρίστρα (;). Κατά τόν Μεγετ<λατ. tergo-tersum-tersüis-terstilis-tre- 
stiala. Ό T. Papahadzi, ο.π. (βουλγ. drustelo.

— al Makri (la Dristéile— ) = στις νεροτριβές του Μάκρη.
— al Mókea ή al Ciahciri (la Dristéile — ) = στις νεροτριβές του Mó- 

κια ή του Τσιαχτσίρη.
— al Pivulu (la Dristéile — ) = στις νεροτριβές του Πίβολου.
— al Vrasâmi (la Dristéile — ) = στις νεροτριβές του Βρασάμη (Βαλ- 

σάμη).
Dzauiâra (la—)=στοϋ Τζανιάρα (κυριώνυμο). Ίσως έχει κάποια σχέ

ση μέ τή βλάχικη λέξη dzâraâ = ζωμός.
Dzîna (la — ) ; <λατ. Diana. Κατά τόν Cihac<Aar. divina.
Dziuneâpine al Sima (la Dziuneâpinle — ) = στον κέδρο του Σίμα- 

<λατ. juniperus == άρκευθος.
Aimneâle πληθ. (όν. êv.* Aimneaua) (la — ) ;. Είναι μέρος μέ μεγάλες πε

διάδες γιά βοσκή. ίΐιθανή σχέση μέ τά δίμηνι, διμηνιό «είδος σταριού που 
θερίζεται δυο μήνες μετά τή σπορά, Μ. Λεξικό Δημητράκου. Βλ. καί Ν. 
Κατσάνη, ο.π., 3.5.8. γιά τήν προέλευση του τοπωνυμίου άπό τά Διμηνιό, 
διμηνιά.

Fâgu Grósu (la Fäglo ateo Gróslo) = στή χοντρή όξυά. Πρβ. fagu3^ar. 
fagus = φηγός.

Filâkiu (la — ) = στό φυλάκιο. Υπάρχουν σ’ αυτό τό σημείο ερείπια άπό 
παλιό φυλάκιο χωροφυλακήςζφυλάκιο.

Filikie (tu — ) = στή φυλακή. Είναι μέρος άποκλεισμένο άπό παντού 
μέ μιά μόνο πρόσβαση ·<φυλακή.

Fîntîna alu Ahuri (la Fîntîna — ) = στήν πηγή του Άχούρη. Κατά τήν 
παράδοση στό σημείο αυτό σκότωσαν Σαμαριναΐοι βοσκοί τόν Άχούρη 
(άπό τούς πρώτους κατοίκους του χωριού), γιατί διαφώνησαν μαζί του σχε
τικά μέ τό πού έπρεπε νά χτιστεί τό χωριό. Βλ. καί Wace-Thompson, ο.π.,

1. Ά θ. X. Παπαχαρίση, Τοπ. Πωγωνίου, ό.π., σ. 149.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

239.
3. Νικ. Γ. Παπαδοπούλοο, δ.π., σ. 368.

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 27/07/2016 00:06:03 |

http://epublishing.ekt.gr


Tò τοπωνυμικό τής Σαμαρίνας Γρεβενών 321

σ. 145. Πρβ. Fântânâ a furlor1-<kax. fontana (εννοείται aqua) = πηγή, νάμα.
— al Giara (la Fìntìna — ) = στήν πηγή του Τσιάρα.
— ali Kirâoà (la Fîntîna — ) = στήν πηγή τής Κυρας. Πρβ. καί Wa- 

ce-Thompson, δ.π., σ. 45, fandana.
— al Tryâriôâ (la Fîntîna al — ) = στήν πηγή του Τσιγαρίδα.
— al Vara (la Fîntîna — ) = στήν πηγή τοΰ Βάρα. Υπάρχει έκεΐ το 

μνήμα κάποιου Βάρα πού τον σκότωσαν οί ’Αρβανίτες.
Fintini Vinite (la Fîntînle ateâle Vinitle) = στις γαλάζιες πηγές. Βρίσκε

ται στά σύνορα Έπταχωρίου-Σαμαρίνας. Ίο vinite πληθ. (ον. έν. vinitu-ä)< 
λατ. venetus = γαλάζιος· fîntînioâre πληθ. (όν. έν. fîntînioârâ) (la — ) = 
στις μικρές πηγές. Το fîntînioârâ ύποκοριστικό τοΰ fîntîna.

Frângu (la Frânglo) = στοϋ Φράγκου. Υπάρχει καί σήμερα τέτοιο έ- 
πώνυμο στή Σαμαρίνα.

Garélia (la — ) = στοΰ Γκαρέλια. Βλ. καί Wace-Thompson, ο.π., 165, 
166, 197. Πρβ. Στον Γκαρέλια, τοποθεσία Φούρκας, όπου οί άρχιλησταί 
άδελφοί Γκαρέλια έφονεύθησαν υπό τουρκικού άποσπάσματος1 2.

Gavâni (la —) = στοΰ Γκαβάνη. Είναι βρύση στο όνομα κάποιου 
Γκαβάνη στήν επάνω συνοικία τού χωριού.

Gàlbâdzâ (tu — ) = στήν εύλογιά. Στήν τοποθεσία αύτή προσβάλλον
ταν άπό τήν ευλογιά τά πρόβατα, αν έμεναν γιά πολύ. Πρβ. έλλ. γκλαμπά- 
τσα, άλβ. gëlbazë. Βλ. καί T. Papahadzi, δ.π., στή λ.

Gîza (la Mâslo di la Gìza) = στό γρέκι τοΰ Γκίζα. Τόπος κατάλληλος 
γιά γρέκι προβάτων. Γιά τή λέξη mâsu, βλ. Màsu di la Nânâ.

Groâpâ al Nâku (la Groâpa — ) = στή γούρνα (τάφο) τοΰ Νάκου. Πρβ. 
τοπωνύμια Groâpa al Gizâri, Groâpa al Nikulâki3, Γκρόπα4, στ’ς Γκρόπις 
(Κωστήτσι Ήπ.)5, στ’ς Γκρόπες6, Γκρόπα αλ Τσιάπου (’Αετομηλίτσα)7. Γιά 
τήν ετυμολογία βλ. T. Papahadzi, ό.π., στή λ. Tò Naku αντίστοιχο τοΰ έλλ. 
Γιάννης, βλ. καί Alóne al Nâki al Pâlâ.

— ku ^trigoni (la Groâpa — ) = στή γούρνα μέ τούς έλεβόρους (όρει-

1. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 368.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

231.
3. Ν ι κ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 368.
4. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής ’Αττικής, «Άθηνα» ΜΑ' 

(1929)86.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 112.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

234.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

234.
21
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vò φυτό τής Εύρώπης)·<; βλ. καί T. Papahadzi, ό.π., στή λ. Strigoâne.
Groäpe (πληθ. ôv. έν. groâpa) (tu — ) = στις γουρνες.
— di la Läku (tu Groâpile — ) — στις γουρνες στό λάκο, βλ. Lâku.
Grósi πληθ. (òv. έν. grósu) (tu Grósli) = στα χοντρά. Τοποθεσία με πάρα

πολλά χοντρά ρόμπολα (mänikli). Τό μέρος είναι κρημνώδες (παλιότοπος)· 
<λατ. grossus = παχύς, πυκνός.

Gumavéti (la—) ; Βρίσκεται στά σύνορα Σαμαρίνας-Δοτσικοΰ πάνω 
στό δρόμο πού ενώνει τα δυό χωριά.

Gurgùliu Älbu (la Gurguilo atélu Älblo) = στον άσπρο στρογγυλό βρά
χο. Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 37. Πρβ. γκουρλιόνα = πέτρα μακρό
στενη καί στρογγυλεμένη (Δρυμός Λαγκαδά)·<λατ. gurgulio = γαργαρεών, 
τό älbu<7rrc. albus —.

Gurgùliu Läiu (la Gurguilo atélu Läilo) = στό μαύρο στρογγυλό βράχο. 
Πρβ. έλλ. λάιος, λαγιαρνί, άλβ. laje = μαύρος.

Gùvâ a Lùplui (la Gùva — ) — στή λυκότρυπα. Σε πολλά μέρη συναν
τούμε παρόμοια τοπωνύμια όπως: Άλπότρυπα1, στ’ς Άλπότρυπις (Καλέντζι 
Ήπ.)1 2, Λυκότρουπα3, Άρκδότρυπα4, Άλπότρυπις5, Άλουπότρυπις (Σταυ- 
ροσκιάδιον)6, Gùva al Mihäli, Gùva ala Sabâli7, Γούβα, κορυφή Πίνδου8, 
στ’ς Γοΰβις (Κορύτιανη Ήπ.)9, Go0ßa (Δρυμάδες)10 11, στ’ Γκούβα (Κωστή- 
τσι Ήπ.)11, λα Γκούβ’ (Άρματα)12. Γιά τήν ετυμολογία τής λέξης βλ. Κ. Δ. 
Μέρτζιου, ό.π., σ. 193 καί Νικ. Άνδριώτη, ό.π., στή λ. γούβα. Τό lupu<^ar. 
lupus —.

Gùve πληθ. (ον. έν. gùvâ) (tu Gùve) = στις τρύπες. Τοποθεσία μέ πολ
λές τρύπες από άλεποΰδες, αρκούδες, κουνάβια κ.λ. Βρίσκεται στά σύνορα 
των χωριών Άρμάτων-Σαμαρίνας.

— di Skùrdzea (tu Gùvile — ) = στις τρύπες τής Skurdzea βλ. λ.

1. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 328.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 102.
3. ’ I ω. Σ α ρ ρ ή, δ.π., σ. 147.
4. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, δ.π., σ. 113.
5. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, δ.π., σ. 223.
6. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ηπειρωτική Ε

στία» 2, σ. 379.
7. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 368.
8. Βίκτωρος Δούσμανη, δ.π., σ. 33.
9. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 185.

10. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ηπειρωτική Ε
στία» 2, σ. 37.

11. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 112.
12. Κ ω V. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934) 

232.
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— dit Muceli (tu guvile — ) = στις τρύπες τής λούτσας, βλ. Muceli.
Gióni (tu — ) = στοΰ γκιώνη. Τοποθεσία όπου άφθονοϋν τά ομώνυμα 

πουλιά. Πρβ. λά Γκιώνη (Δίστρατο)1. Πρβ. άλβ. gjon = τό πουλί γκιώνης.
Giuldàsi (la — ) = στοϋ Γιολδάση. Υπάρχει καί σήμερα τέτοιο επώνυ

μο στή Σαμαρίνα.
rianâki (la —) = στοϋ Γιαννάκη. Τόπος οπού σκοτώθηκε κάποιος βο

σκός μέ τό ίδιο όνομα·<Γιαννάκης. Βλ. καί Alóne al Näki al Pala καί Gro- 
äpa al Nâku.

riota (la —) = στοϋ Γιώτα. Μέρος όπου είχε τό γρέκι γιά τά πρόβα
τά του ομώνυμος βοσκός.

ririkinà (la —) = στή γερακίνα. Πρβ. Γερακίνα ή στό Γεράκι, τοπο
θεσία Διστράτου, όπου μαζεύονται πολλά γεράκια* 2.

Tumârâ (la — ) = στή γουμάρα. Είναι ή κορυφή τοϋ βουνού πού δεσπό
ζει τής Σαμαρίνας. Τό όνομα προφανώς άπό τό σχήμα τοϋ βουνοϋ. Βλ. καί 
Wace-Thompson, ό.π., σ. 37. Πρβ. στ’ς Γομάρις3, λα Γομάρα, όρος Διστρά- 
του λόγφ τής όμοιότητος αύτοϋ προς τό ομώνυμον ζώον4. Πρβ. Ν. Άνδριώ- 
της, ό.π., γομάρι, μεσν. γομάριν<γομάριον υποκοριστικό τοϋ αρχαίου έλλ. 
γόμος, πρβ. καί άλβ. gomar, τουρκ. hymar, άρβ. hmar. Τό γυιηεΓα<έλλ. γο. 
μάρα.

Hâne (la — ) = στό χάνι. Έτσι ονομάζεται ή κεντρική πλατεία τοϋ χω- 
ριοΰ. Πρβ. Χάνι5, Χάνια6·<τουρκ. han «inn, caravanserai».

Häire al Hadzi (laHäirea — ) = στό άνάθημα τοϋ Χατζή. Εικονοστάσι 
άφιερωμένο άπό κάποιον Χατζή στή μνήμη ένός συγγενή του πού σκοτώ
θηκε έκει.

Ηίΐϊηιόδε = (στό) Χιλιομόδι. Τό μέρος αυτό πού τώρα άνήκει στή Σα
μαρίνα ήταν κάποτε βουλγαρικό χωριό (βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., 72, 
75, 93, 151)· μετά άπό πυρκαϊά οί κάτοικοι τής Σαμαρίνας επιτέθηκαν καί 
τό κατέλαβαν. Σήμερα σώζονται μόνο μερικές καλύβες (βλ. Käliva...) πού 
τις χρησιμοποιούν οί Σαμαριναΐοι κτηνοτρόφοι γιά τις ανάγκες τους. Πρβ. 
Χιλιομόδι (Κορινθία).

Ikoänä ali Stimarle Märe (la Ikoâna — ) = στό εικόνισμα τής Μεγάλης 
Παναγιάς. Γίνεται διάκριση μεταξύ Μεγάλης-Μικρής Παναγιάς. Ή Μικρή

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)
231.

2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)
229.

3. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπ. Κουρέντων, «Ηπειρωτική Εστία» 11, σ. 428.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ήπει ρωτικά Χρονικά» 9(1934)235,
5. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 375.
6. Γ. Αναγνοστοπούλου, δ.π., σ. 98.
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Παναγιά άναφέρεται στο ναό τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, ή Μεγάλη Πα
ναγιά στο ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Πρβ. Ikoana1, λα Εικόνα (Ά- 
ετομηλίτσα, "Αρματα)1 2. Ikoâna^ÎKÔva, τό Stîmarie<ka^ sancta «αγία + 
Maria. Γιά τό mare βλ. T. Papahadzi, ό.π. καί Κ. Νικολαΐδης, ό.π.

— ali εγηι-ΡάΓαε^νί (la Ikoäna — ) = στό εικόνισμα τής 'Αγίας Πα
ρασκευής.

Karamiciu (la Karamiclo) = τοϋ Καραμήτσιου. Βρίσκεται στά σύνορα 
των χωρίων 'Αρμάτων καί Σαμαρίνας. Πρβ. καί στ’ Καραμήτσ(ιου) (Βούρμ- 
πιανη)3·<Καραμήτσιος.

Kâldârmâ' (la—) = στό πλακόστρωτο. Πλακοστρωμένο τμήμα του δρό
μου Σαμαρίνας-Γρεβενών. Παρόμοια τοπωνύμια: Καλδερίμι, ύψωμα κον
τά στά Φάρσαλα4, galdepipi (Δόλος Πωγωνίου)5, Γκαλντερίμι6, Γκαλντε- 
ρίμι7·<τουρκ. kaldirim «pavemant».

Kälivä al Hrista al Brazitiku (la Kaliva — ) = στήν καλύβα τού Χρίστου 
Μπραζιτίκου. Πρβ. καί τά τοπωνύμια: Καλύβια8, στά Καλύβια (Κορύτια- 
νη Ήπ.)9, καλύβια10 11, Καλύβια τ’ ’Αναγνώστη (Κωστήτσι Ήπ.)11, λα Κα- 
λύβε (Δίστρατο)12.

— al Brazitiku di la Lâku (la Käliva — ) = στήν καλύβα τοϋ Μπραζιτί
κου στό λάκο. (Βλ. καί Läku).

— al Kulusiu al Musturiku (la Kaliva — ) = στήν καλύβα τοϋ Νικολάου 
Μουστουρίκου- Κυ1ύ§ίυ<Νικόλαος. Βλ. καί Άθ. Μπούτουρα, Τά νεοελλη
νικά κύρια ονόματα, 1912, 79.

— al Mitri al Dèci (la Käliva — ) = στήν καλύβα τοϋ Δημήτρη Ντέτση.

1. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 368.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

239.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12 

(1937)211.
4. Βίκτωρος Δούσμανη, ό.π., σ. 43.
5. Ά θ. X. Παπαχαρίση, ό.π., «Ηπειρωτική Εστία» 1, σ. 816.
6. Ά θ. X. Παπαχαρίση, Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν Πωγωνίου, «’Ηπει

ρωτικά Χρονικά» 8(1933)147.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

231.
8. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 326.
9. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 105.

10. Γ. ’Αναγνοστοπούλου, ό.π., σ. 97.
11. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 113.
12. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12 

(1937) 207.
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Ό Δ. Ντέτσης είχε έκεΐ τά κτήματά του μαζί μέ τον οπλαρχηγό Τσεκούρα 
(βλ. Tiküra).

(Kälivä) al Kulùsiu al Hróna (la Käliva — ) = στήν καλύβα του Νικο
λάου Χρόνα.

— al rianâki al Zùki (la Käliva — ) = στήν καλύβα του Γιαννάκη Ζού- 
κη.

Kängeäle di la Gréklo πληθ. (όν. έν. Kângéliu) (tu Kängeälile — ) = στά 
καγκέλια του Γκρέκου ("Ελληνα), (βλ. καί Sóputu di la Gréklo). Είναι δρό
μος μέ πολλές στροφές. Τό ίδιο τοπωνύμιο σέ πολλά μέρη: Kângiâli1, Καγ
κέλια2, Kαvgέλι (Δρυμάδες)3, Καγκέλι4. Ό T. Papahadzi, δ.π., cângéliu 
<άλβ. kangellë, πρβ. la Cangeale (Avdela). Ό Μέρτζιος5: «στά κάγκιλα: πε
ρί τής λέξεως κάμνει λόγον ό Κοραής έν Άτάκτοις IV, 190 παράγων αυτήν 
εκ τοΰ cancelli, ό δέ Meyer (Neugr. Stud. Ill, 23) εκ του λατινικού cancellum, 
δπερ τό πιθανότερον. Έκ τούτου εις δλας τάς λατινογενείς γλώσσας έχο- 
μεν τήν λέξιν».

Käpsälä dit ririkina (tu Käpsäla—)=στήν καψάλα τής γερακίνας, βλ. 
ririkinä. Σέ πολλά μέρη τό ίδιο τοπωνύμιο: Κάψαλα, Καψάλια6, Καψάλα, 
-ες, σέ πολλά μέρη τής ’Αττικής7, Καψάλα, Καψαλιά8, Κάψαλο9, Καψάλω 
(Δρυμάδες)10, σ’ Γκαψάλα (Κωστήτσι Ήπ.)11, τά Κάψαλα (Χώσεψη Ήπ.)12, 
σ’ Γκαμψάλα13· καψάλα.

Kâraûle al Kunduôimu (la Karaùlea — ) = στό καραούλι τοΰ Κοντοδή
μου. Ό Κοντοδήμος ήταν υλοτόμος. Πρβ. Καραουλάκ’14, στό Καραούλ’15, 
Καραούλια16·<τουρκ. qarooul = φύλακας.

1. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 370.
2. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, ο.π., σ. 124.
3. Άθ. X. Παπαχαρίση, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «’Ηπειρωτική Ε

στία» 2, σ. 37.
4. Ά θ. X. Παπαχαρίση, Τοπ. Πωγωνίου, ο.π., σ. 147.
5. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ο.π., σ. 192.
6. Κ ω V. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ο.π., σ. 326.
7. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, ο.π., σ. 86.
8. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, δ.π., σ. 127.
9. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, δ.π., σ. 30.

10. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί ο η, Δευτ. Συμβ. Τοπ. Πωγωνίου, «Ήπειρ. Εστία» 2, σ. 37
11. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 105.
12. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 138.
13. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ήπ. Χρ.» 12(1937)113.
14. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 329.
15. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937) 

212.
16. Γ. Άναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 98.
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Kärväsärä' (la — ) = στό χάνι. Πρβ. Κραβασαρας (’Αμφιλοχία). Στούν 
Γκαρβασαρά ή Γκραβασαρά1-<τουρκ. kervansaray «caravansarai».

Kâseâre al Mâtûsiu (la Kâseârea — ) = στό τυροκομείο (στρούγγα) τοϋ 
Ματθαίου. kaseâre<kar. caseria = τοϋ τυροΰ, πρβ. καί έλλ. κασιάρα «ή 
προκοπή» (Μπάγκας Ευάγγελος, Τά γλωσσικά ιδιώματα τής ’Ηπείρου, ’Ι
ωάννινα 1964, II, 219). Τά Mâtûsiu αντίστοιχο τοϋ έλλ. Ματθαίος, βλ. καί 
Tuba.

— di la Tumarâ (la Kaseârea — ) = στό τυροκομείο (στρούγγα) τής Γου- 
μάρας, βλ. λ.

— di la Gréklo (la Kaseârea — ) = στό τυροκομείο (στρούγγα) τοϋ Γκρέ- 
κου ("Ελληνα). Βλ. καί Sóputu la Gréklo καί Kângeâle di la Gréklo.

Kâseâre di la Groâpe (la Kâseârea — ) = στό τυροκομείο (στρούγγα) στις 
γοΰρνες. Βλ. Groâpe.

— di la Kétri Albe (la Kaseârea di la Kétrile ajeâle Albe) = στό τυ
ροκομείο (στρούγγα) στις άσπρες πέτρες. Βλ. καί Kétri Albe.

— di la Vuzu (la Kaseârea di la Vùzlo) = στό τυροκομείο (στρούγγα) 
τής κουφοξυλιάς. Βλ. καί Balta di la Vûzu.

— di skûrdzea (la Kaseârea — ) = στό τυροκομείο (στρούγγα) τής Skûr- 
dzea. Βλ. λ.

— Vâkfeâskâ (la Kâseârea — ) = στό βακούφικο τυροκομείο (στρούγ
γα). Πρβ. στά Βακούφικα2. - vâkfésku-eâska<vakûfe<ékk. βακούφι<τουρκ. va- 
kif «pious foundation».

Kâzâ'ni πληθ.(όν.έν. Kâzâne) (tu—) = στά καζάνια.’Εκεί είχαν τά έρ- 
γαστήριά τους κιβδηλοποιοί πού έκοβαν νομίσματα γιά νά πληρώνουν τά 
φόρο στον πασά των Ίωαννίνων. Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 150. Σε 
πολλά μέρη συναντούμε τά ίδιο τοπωνύμιο: Καζάνια3, Καζάνι4, στά Καζά
νια (Σταυροσκιάδιον)5 6, Καζάνια ή Καζάνια βαθιά®, Καζάνια7, στού Καζάνι8- 
<τουρκ. kazan «boiler».

1. Κ ω V. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)
212.

2. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπωνυμικόν τοΰ χωρίου Βέλτσιστα Ίωαννίνων, «Ηπειρω
τική Εστία» 9(1969)213.

3. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, δ.π., σ. 230.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 329.
5. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Δευτ. Συμβολή Τοπ. Πωγωνίου, «Ηπειρωτική Ε

στία» 2, 280.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 113.
7. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Τοπ. Πωγωνίου, δ.π., σ. 147.
8. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12 

(1937)205.
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Keâptine (tu — ) = στο λανάρι. Ή τοποθεσία έχει πυκνούς θάμνους 
πού μοιάζουν μέ λανάρια (χειροκίνητη μηχανή γιά τό λανάρισμα τού μαλλι- 
ού)·<λατ. pecten = χτένι.

Keâtra Aspârtâ di la Ciùka (la Keâtra Aspàrta — ) = στη χαλασμένη πέ
τρα στήν Ciùka. Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 38. Παρόμοια τοπωνύμια: 
Keatra1, Λιθάρι κόκκινο, Πέτρα1 2, λα Κιάτρα Λέφη2, Κιάτρα Φούρλουϊ, Κιά- 
τρα αλ Τσάπουλουϊ (Δίστρατο)3. Ή λ. keatra <λατ. petra—, Aspärtu-ä: 
μετοχή ρήματος aspargu<λατ. spargere = διασκεδάννυμι, διαλύω.

— al Bùfu ή a Bùflui (la Keatra — ή — ) — στήν πέτρα τού μπούφου. 
Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 38. Ό Κ. Νικολαΐδης, δ.π.ζλατ. bufus, 
άρχ. λατ. bubo = βύας, νυχτερινό πουλί σάν τήν κουκουβάγια. Ό T. Papa- 
hadzi, ο.π., πρβ. άλβ. buf, έλλ. μπούφος.

(Keatra) a Taplui ή al Tapu (la Keâtra — ) = στήν πέτρα τού τράγου. 
Ό Κ. Νικολαΐδης, ό.π.,<άλβ. tsiap καί tsap των Γκέκηδων. Πρβ. άλβ. çap, 
cjap, sqap, έλλ. τσάπος (Άραβαντινός, ο.π., 92), «τσάπ, τσάπ» (Κρυστάλλη, 
"Απαντα, II, 15 149. Εύάγγ. Μπάγκας, ο.π., I, 397). Βλ. καί T. Papahadzi, 
δ.π.

— di la Ciukä (la Keatra — ) = στήν πέτρα τής Ciùka βλ. λ.
— Mbroâstâ (la Keatra — ) = στήν δρθια πέτρα- ιηύΓοβύι^ζάρχ. σλ. 

prostu κατά τον Τ. Papahadzi, ο.π..
— Mbroastä di la Gréklo (la Keatra — ) = στήν δρθια πέτρα στο Γκρέ- 

κο ("Ελληνα). Βλ. καί Sóputu di la Gréklo.
— al Κοείμγά (la Keatra — )=στήν πέτρα τού Κωσταγά. Ή πέτρα αυτή 

βρίκεται στα σύνορα Δοτσικοΰ-Σαμαρίνας·<έλλ. Κώστας - τουρκ. aga=lord, 
master.

— Kundilie (la Keatra — ) = στήν πέτρα-κονδύλι. Κομμάτια αύτής τής 
πέτρας χρησιμοποιούσαν τά παιδιά γιά να γράφουν πάνω σε πλάκες. Ή ι
διομορφία τού τοπωνυμίου αύτού βρίσκεται στο δτι άποτελεΐται άπδ δυο 
ούσιαστικά πού δε συνδέονται μεταξύ τους, άλλά καί τά δυο μαζί αποτελούν 
μιά έννοια. Τό φαινόμενο αυτό έρμηνεύεται ίσως άπό τήν άδυναμία των ο
μιλητών να έντάξουν στή γλώσσα τους τήν έλλ. λ. «κονδύλι» καί νά τή 
χρησιμοποιήσουν στή δήλωση τού τοπωνυμίου δίπλα στή βλάχικη λ. ke- 
âtrâ.-kundilie<Kovôùki.

— Neâgâre (la Keatra — ) = στή μαύρη πέτρα. Βλ. καί Wace-Thomp
son, δ.π., σ. 37, 72, 145. negru-neägäre<kaT. nigrum = .Πρβ.έλλ.νιάγκρος-

1. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 370.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 326.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)

217.
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νιάγκρου: ή νιάγκρα μούλα (Μπάγκας Ε., δ.π., σ. 265). Οί Βλάχοι χρησιμο
ποιούν για το μαύρος τά läiu = λάγιος, μαύρος.

— di Ziuziule (la Keätra —)= στήν πέτρα τής Ζούζουλης. Ή πέτρα αύ- 
τή βρίσκεται άκριβώς στά σύνορα Σαμαρίνας-Ζούζουλης.

Kétri Albe (la Kétrile ateâle Albe ή Älbile) = στις άσπρες πέτρες. Albu 
<λατ. albus = λευκός.

— di Skùrdzea (la Kétrile — )— στις άσπρες πέτρες τής Skùrdzea. Βλ. λ.
— (la Doâle Kétri) = στις δυο πέτρες. Τόπος όπου οί Σαμαριναΐοι ά- 

ποχαιρετοΰσαν καί υποδέχονταν τούς ξενητεμένους. Κατά την παράδοση 
οί πέτρες μεγάλωναν καθώς ποτίζονταν από τά δάκρυα (πέτρες των δακρύ
ων). Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 36.

— (la Doâle Ketri di la Murminde) = στις δυό πέτρες τού μνήματος. 
Γιά τό Murminde βλ. λ.

Kinétu (la — ) = στον πευκώνα. Σε πολλά μέρη συναντούμε τό ίδιο το
πωνύμιο, π.χ. Κίνετ, λόφος 'Αρμάτων1, τό δάσος τής «Κινέτας» στά Μέγαρα 
Κνέτα1 2. Ό Ί. Σαρρής, δ.π., σ. 142 τό παράγει από τήν άλβ. λ. kënëtë-këne- 
ta = τόπος ύγρός καί βαλτώδης·<λατ. pinetum —.

Kiniku (la — ) = στό πευκάκν<Μηυ + παραγωγική κατάξηλη -iku (πρβ. 
ficiór-ficiuriku), βλ. καί G. S. Henrich, Κλητικές καί γενικές σέ -ο άπό τά 
άρσενικά σέ -ος στά μεσαιωνικά καί νέα ελληνικά, Θεσσαλονίκη 1976, 65 
κ.έ.

Kinu Sfîrliciu (la Kinlo — ) = στό στριφτό πεύκο. Ό T. Papahadzi γιά 
τή λ. Sfirliciu<Kpß. άλβ. Fëllis, έλλ. φουρλέτσου, σφούρλα = στροφή· kinu< 
λατ. pinus—. Kini al Mihâli (la Kinli —) = στά πεύκα τού Μιχάλη. Πρβ. 
καί Kinlu al Ditsa3.

Kirkuri (la — ); Τόπος γυμνός χωρίς βλάστηση. Πρβ. καί έλλ. κριά
κουρα, στούν Γκριάκουρα, λιβάδι, ράχη Τζουμέρκων (Μελισσουργοί Ήπ.)4 
Ό Κόλιας, δ.π., σ. 132, γράφει: «Κάρκουρα», τόπος πλήρης καρκάρων. Ή 
λέξις κράκουρα έσήμαινεν εις Κουκοβίτσαν τόπον βραχώδη, είναι δέ ή 
κουτσοβλαχική λέξις kreaku-kreakuri = τόπος άπόκρημνος-κρημνός. Ό 
Murnu (Rumänische Lehnwörter im Neugriechischen, München 1900) τήν 
θεωρεί ρουμανικήν ένώ ό Νικολαΐδης σλαβικήν. Κράκουρα άπό αναγραμ
ματισμόν. Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 136, Κριάκουρας άπό τήν αλβανικήν 
grycore = μικρά κοιλάς εις τήν κορυφήν βουνού μέ λιβάδι. Εις τήν άρχ.

1. Κ ω V. Στερνιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)
218.

2. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, δ.π., σ. 113.
3. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 370.
4. Κ ω V. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 104.
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ρουμ. grijac = σαυροειδής καί gurä = χάσμα, άρα Κριάκουρας = σταυρο
ειδές χάσμα. ’Αλλ’ αποκλίνω μάλλον υπέρ τής πρώτης έρμηνείας.

Kiùrista (la — ) ; Είναι πλαγιά κατάφυτη άπό ρόμπολα. Βλ. καί Wace- 
Thompson, ό.π., σ. 45, 50,71, 130,146. Μήπως = τόπος τής Κυράς; kiùru<KU- 
ρά (πρβ. καί τό fîntînâ ali Kiräoä, βλ. λ., τό όποιο βρίσκεται στήν πλαγιά 
αυτή).

Koästä (la — ) = στήν πλευρά·<λατ. costa. Βλ. καί Wace-Thompson, 
ο.π., σ. 146.

Krute (la — ) = στό σταυρό. Σταυρός πού χρησιμεύει γιά τόν καθορι
σμό των συνόρων Σαμαρίνας-Χελιμοδιοϋ, Πρβ. Λα Κρούτσε (Δίστρατο, 
Άετομηλίτσα)1·<λατ. crux-cis.

Kukóti (la — ) = στοϋ Κοκότη. Κυριώνυμο· πρβ. έπώνυμα Κοκότης, 
Κόκοτας.

Kùlâ al Hadzibira (la Kûla — ) = στον πύργο του Χατζημπύρου. Πρβ. 
έλλ. κουλά, κουλές<τουρκ. kule «tower».

Kupâ'ni πληθ. (òv. έν. kupanä) (la — ) = στις κουπάνες. Πρβ. Kupâ'- 
ni* 2. Γιά τήν έτυμολογία βλ. T. Papahadzi, ό.π., στή λ.

Kustùli (la Tulia al Kustùli) = στοδ Ζήση Κουστούλη. Μέρος όπου ε- 
ζησε τά τελευταία του χρόνια καί πέθανε ό Ζ· Κουστούλης. Tùlia-άντίστοι- 
χο τού έλλ. Ζήσης.

Kuzmâ' (Γ αγία-ΚαζιηάΙα) = στον άγιο Κοσμά. Μέρος όπου τό 1775 
κήρυξε ό νεομάρτυρας άγιος Κοσμάς ό Αίτωλός. Σήμερα υπάρχει εκεί έκ- 
κλησιά στό όνομά του3.

Kù(uri dit ririkina (tu Kùturli — ) = τά κούτσουρα στή γερακίνα, βλ. 
λ. Υπάρχουν έκεΐ άπομεινάρια από ρόμπολα. Πρβ. Κούτσουρα4, Κούτσου
ρα (Ευρυτανία-Γορτυνία)5, στά Κούτσουρα (Μελισσουργοί Ήπ.)6·<κού- 
τσουρο.

Lâku (la — ) = στό λάκκο. Πρβ. καί Λάκκος7, σ’τς Λάκκ’ς (Κωστή- 
τσι Ήπ.)8.<λάκκος ή<λατ. lacus «λίμνη».

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)
226.

2. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 371.
3. Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία της Μακεδονίας, 1354-1833, 

Θεσσαλονίκη 1969, σ. 345, όπου μνημονεύει γράμματα χαραγμένα σέ βράχο πού άναφέρον- 
ται σ’ αύτό τό γεγονός. Πρβ. άκόμα Wace-Thompson, ό.π., σ. 89.

4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 326.
5. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, δ.π., σ. 131.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 123.
7. Γ. Άναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 90.
8. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 114.
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— dit ririkina (la — ) = στο λάκκο τής γερακίνας, βλ. λ.
— Vinitu (la— ) = στό βαθυγάλαζο λάκκο. Γιά τό vinitu βλ. Fîntîni νί-

nite.
Läla (la Tâki al Lâla) = στοΰ Τάκη Λάλα. Τοποθεσία όπου υπάρχει 

τό μνήμα τοϋ Τάκη Λάλα.
Landra ali Stimane Nikä (la Landra — ) = στό λαναριστήριο τής Μι

κρής Παναγιάς. Βλ. καί Ikoanä ali Stimane Μάτεζλανάρα.
Lazinä (tu — ) = στή λάζινα. Είναι ή πιο ζεστή περιοχή τής Σαμαρίνας. 

Στήν Άετοράχη Ήπ. Λάζανα «συνοικισμός πού πριν κατοικηθεΐ πουλιό
ταν άπό τούς κατοίκους ανατολικά των Λαζάνων σάν λιβάδι»1, Λάζινα1 2, στ’ς 
Λαζ’νιές (Μελισσουργοί Ήπ.)3, Λαζίνια4. Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σ. 196: 
Λαζινιές άπό τήν σλ. λ. lazina = τμήμα αγρού μή άροτριωθέν ή καί lasina 
(σλ.) = είδος σταφυλής.

Léfkâ (la — ) = στή λεύκα. Πρβ. στ’ς Λεϋκις (Άετοράχη, Κουκούλι 
Ζαγορίου)5. Βλ. καί Asprólefti.

Lésura (la — ) ; Είναι βρύση μέσα στό χωριό. Βλ. καί T. Papahadzi, 
ό.π., στή λ. lésu.

Limére (la — ) = στό λημέρνζέλλ. λημέρι, πρβ. καί άλβ. limer.
— di la Gréklo (la Limérea — ) = στό λημέρι τού Γκρέκου ("Ελληνα). 

Βλ. καί Çôputu di la Gréklo.
Limne dit Ldku ή Limne ku Äpä Vinitä (la Limnea ή la Limnea —)= 

στή λίμνη τού λάκκου ή στή λίμνη μέ τό βαθυγάλαζο νερό. Γιά τή λέξη Vi
nitä βλ. Fîntîni Vinite, Ιίτηηεζλίμνη.

Lóku Trdptu (la Lóklo ateo Trdptlo) = στό τραβηγμένο μέρος. Είναι 
τόπος όπου συμβαίνουν κατολισθήσεις. Lóku<Xai. locus —, trdptu μετοχή 
τού ρήματος tragu<trahere = έλκω, πρβ. καί έλλ. τραβώ, άλβ. (tër)heq, βλ. 
καί T. Papahadzi, ό.π., στή λ. trdgu.

Lupu Spindzurdtu (la Lüplo ateo Spindzurätlo) = στό λυκοκρέμασμα. 
Κάποιος λύκος κρεμάστηκε εκεί καθώς προσπαθούσε νά ξεφύγει τά σκυ 
λιά πού τόν κυνηγούσαν. Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., 149, 157, Κρέμασμα 
(Κωστήτσι Ήπ.)6. Γιά τό spindzurdtu βλ. Äpa Spindzurata.-lùpu^an lu
pus. Πρβ. άκόμα τό τοπωνύμιο Βάλια Λούπλου (Ηπειρωτικά Χρονικά 9, 
219).

1. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 100.
2. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, ό.π., σ. 233.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 128.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)

228.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 109.
6. Κων. Στερ>ιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 114.
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Lianùra (la) = στή λιανούρα. Τοποθεσία μέ πολλές μικρές όξυές. 
Πρβ. καί Λιανούρα = Δασύλιον Βούρμπιανης άπό όξυές. Λέγεται καί Λια- 
νούρι1,<λιανούρα (λιανός).

Màsu di la Nana (la Mâslo — ) = στο γρέκι τής νάνας. Βλ. Nänä. Πρβ. 
καί doâli mäsuri* 2'0.aT. mansum «άσυλον».

Mänästiru (la — ) = στο μοναστήρι. Είναι παλιό μοναστήρι τής 'Αγίας 
Παρασκευής πού άκμασε τό 19 αίώνα· μόνασε έκεϊ ό "Αγιος Δημήτριος ό 
εκ Σαμαρίνης. Λειτουργούσε έπίσης αξιόλογη σχολή ζωγράφων·<μαναστή- 
ρι, μοναστήρι.

Miha (la — ) = στού Μιχάλη. Έκεϊ σκοτώθηκε ό Miha άπό τόν συμ
πατριώτη του Çkrâku.

Mirmisâku (la Mirmisâklo) ; Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 43.
Mnimä al Liftéri alu Αηθύΐί si al Mitri al Aimuliô (la Mnima — ) ή (la Lif- 

téri) = στό μνήμα τού Λευτέρη Άνθούλη καί τού Δημήτρη Δημολιοΰή στού 
Λευτέρη·<μνήμα.

— al Nikuli (la Mnima — ) = στό μνήμα τού Νικολή.
Moärä al Hadzibira (la Moâra — ) = στό νερόμυλο τού Χατζημπύρου··( 

λατ. mola—·.
— al Hadzr/iäni (la Moâra — ) = στό (νερό)μυλο τού Χατζηγιάννη.
— al Tiokä (la Moâra — ) = στό (νερό)μυλο τού Γιόκα.
— ali Stimärie Nikä (la Moâra — ) = στό (νερό)μυλο τής Μικρής Πα

ναγιάς. ΝΒαι<μικκός, μικός μέ άνέβασμα τού τόνου, βλ. καί Ν. Κατσάνη, 
ό.π., 2.6.1.

— al Tâki al Mókea (la Moâra — ) == στό (νερό)μυλο τού Τάκη Μόκια.
Moâse (la Moâsea — ) = στή γριά. Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 37,

44. Πρβ. Βάβω, πέτρα πάνω σέ λόφο πού μοιάζει μέ γριά (Άετοράχη Ήπ.)3, 
στ’ Βάβου (Μελισσουργοί Ήπ.)4. Πρβ. άλβ. moshë = ήλικία.

— al Tiâkâ (la Moâsea — ) = στή γριά τού Γιάκα. Πέθανε στό μέρος 
εκείνο καθώς κατέβαινε στά χειμαδιά.

Muceli di la Alùtu (la Mucéile — ) = στή λούτσα τού πηλού, βλ. Aliitu. 
Πάρα πολύ διαδεδομένο τοπωνύμιο. Πρβ. στ’ Μουτσιάρα = τοποθεσία μέ 
πολλές μουτσιάρες (αναβρύσεις) εδάφους (Βρυσούλα Πρεβέζης)5, Μουτσιά
ρα, Μουτσίλες6, στή Μότσιαλη = τοποθεσία υδροχαρής (υπάρχει καί εις

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)
230.

2. Ν ι κ. Γ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ό.π., σ. 367.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ο.π., σ. 100.
4. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 119.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ, Τοπ., ό.π., σ. 101,
6. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, ό.π., σ. 235.
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τό χωρίον Μπουλιαράτι τής Δρόπολης)1, στ’ Μουτσίλα1 2, Μοτσεάλα, σ’ ό
λη τήν έπαρχία Κονίτσης3. Ό Μπέττης (Τοπ. Βέλτσιστας, ο.π., σ. 34-45) 
γράφει: Μουτσιάλα σλαβ. raucar ή mocila. Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, ό.π., σ. 182- 
203), «Μουτσίλες» είναι ή λ. mocila (σλαβ.) = τόπος υγρός, Μουτσάρα, εί
ναι ή σλαβ. moca (προφ. μότσια) = τόπος έλώδης καί mocar = υγρασία 
λόγω βροχής.

— dit Amiré (la Mucéile—) = στή λούτσα τής βοσκής, βλ. Amiré.
Murava (la—) = στό Μοράβα. Βουνό πάνω άπό τή Σαμαρίνα.
Murminde (la—) = στό μνήμα. Υπάρχει έκεϊ κάποιος άρχαΐος τάφος.

Βλ. καί Wace-Thompson, ό.π., σ. 24,36,37, 45, 75. Πρβ. καί Murminti (πληθ. 
Murmintzâ)4, Μορουμέντο αλ Φλέβο5 <λατ. monumentum.

Mùzgà (la—) = στή λάσπη. Τοποθεσία μέ μουντό χώμα πού γίνεται 
γλοιώδης λάσπη. Πρβ. στ’ Μούζγκα^τοποθεσία όπου άφθονε! ή μούσγκα 
(λάσπη) Πυρσόγιαννη6. Ό T.Papahadzi, ό.π., πρβ. άλβ. πη^ε<άρχ. σλαβ. 
muzga.

Nänä (la—) = στή νάνα. Μέρος όπου φυτρώνει τό φυτό nänä πού τό 
χρησιμοποιούν οί Σαμαριναΐες γιά νά κάνουν πίτες. Πρβ. Νένα = λάχανο 
βουνοΰ7<τουρκ. na’na, nane «mint». Πρβ. καί βουλγ. nané.

Nânice (la—) = στή μικρή νάνα. Μέρος όπου τό ίδιο φυτό (νάνα) ύπάρ- 
χει σέ μικρότερη ποσότητα- <nänä-(-υποκοριστική κατάληξη-ice (κατά τό 
vâle-valice βλ. λ.).

Nùku (la—) = στήν καρυδιά. Βρίσκεται στό Χιλιομόδι (βλ. Hilimôôe). 
<λατ. nux-nucem, ακόμα μπορεί <nucus.

— al Papamiha (la Nùklo—) = στήν καρυδιά τού Παπαμίχα.
— al Stéfa (la Nùklo—) = στήν καρυδιά τού Στέφα.
— di la Hane (la nùklo—) = στήν καρυδιά στό χάνι (βλ. Hâne). Βρί

σκεται στό χάνι τής πλατείας τού χωριού.
Pâde a Käilor (la Pâdea—) = στήν πεδιάδα των άλογων. ’Εκεί άφηναν 

οι κιρατζήδες τά άλογά τους γιά νά βόσκουν. Πρβ. καί Πάδη8, στ’ς Πάδις =

1. Ά θ. X. Π α π α χ α ρ ί σ η, Τοπ. Πωγωνίου, ο.π., σ. 145.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 125.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)

240.
4. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 372.
5. Γ. 'Αναγνοστοπούλου, ό.π., σ. 88.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 12(1937)

241.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 325.
8. Βίκτωρος Δούσμανη, ό.π., σ. 17-63.
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εκτάσεις όμαλαΐ (Κορύτιανη Έπ.)1, Πάδες, Παδούλλα* 2, στ’ Μπάδ’ τ’ Λούρ’ 
(Κωστήτσι Ήπ.)3, στ’ Πάδη (Μελισσουργοί Ήπ.)4, στού πάδι, Πάντε Λούγ- 
κα (’ίσιωμα μακρύ), Πάντε Μάρε (μεγάλο ίσιωμα) (Δίστρατο)5. Ό Κ. Δ. Μέρ- 
τζιος, ο.π., σ. 187, Πάδη, είναι ή λ. pad = έδαφος κατιόν, μικρά κατωφέρεια. 
Ό T. Papahadzi, ο.π., γιά τήν λέξη pâde(dpx. σλαβ. padï αμφίβολης σημα
σίας· kâilor γεν. πληθ. του 1<ά1ιι<λατ. caballus = ό έργάτης καί άχθοφόρος 
ίππος.

(Pâde) a Fùrlor (la Pâdea—) = στήν πεδιάδα των κλεφτών. Πρβ. στοϋ 
φούρου (Μελισσουργοί Ήπ.)6, Fântâna a Fùrlor7, Κλεφτόβρυση8·(λατ. 
Fur—, πρβ. καί έλλ. φώρ—.

— a Γίήΐοτ πληθ. (όν. έν. riftu) (la Pâdea—) = στήν πεδιάδα των γύ- 
φτων. Έμειναν κάποτε έκεΐ γύφτοι.

— Kitéu (la Pâdea—);
— ali Stîmârie Mâre (la Pâdea—) = στην πεδιάδα τής Μεγάλης Πανα

γιάς. ’Εκεί χορεύεται κατά τή γιορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ό περί
φημος χορός Ciäciu (Τσιάτσιος).

— al Papakirxia (la Pâdea—) = στήν πεδιάδα του Παπακύργια.
— Mâre di Virtikónta (la Pâdea atea Mârea—) = στή μεγάλη πεδιάδα 

τής τραμπάλας. Ό T. Päpahadzi, ο.π., γιά τό Virtikónta καίτό συνώνυμό του 
Drimbabä<;.

— Msâta (la Pâdea atea Msâta) = στήν όμορφη πεδιάδα. Βλ. καί Wace- 
Thompson, ο.π., σ. 36, 146: ’Αγαπητό μέρος στούς Σαμαριναίους γιά κατα
σκήνωση. ’Αξίζει τήν επωνυμία της. Είναι ενα ωραίο μέρος σε ενα οροπέ
διο πού διακόπτεται εδώ καί εκεί από ρυάκια με ωραιότατο κρύο νερό- msa- 
tu(kar. musiatus(ékk. μυσιάω, ή(λατ. (in) formosiatus.

Papaôôrahu (la — ) = στή ράχη του παπά-(παπάς F ράχη άναλογικά 
προς τό παπαδοκόρη.

Papapùliu (la Papapùilo) = στοϋ Παπαπούλιου.
Papazisi (la—) = στοϋ Παπαζήση. Πρβ. Wace-Thompson, ο.π., σ. 43: 

«Τό νερό προέρχεται άπό τοπική πηγή. Είναι τό καλύτερο καί πιό κρύο νε
ρό τής Σαμαρίνας».

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ο.π., σ. 105.
2. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, ο.π., σ. 237.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ο.π., σ. 116.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ο.π., σ. 126.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)

151.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ο.π., σ. 128.
7. Ν ι κ. Γ. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, δ.π., σ. 368.
8. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 327.
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Pâyî{a (la—) = στοϋ Παγίτσα. Καί σήμερα υπάρχει ομώνυμο επώνυμο 
στή Σαμαρίνα. Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 166.

Pälitä (la Pälitä) = στή δαρμένη (;). Πλαγιά άπέναντι άπό τήν Ciùka, 
βλ. λ. pälitu-ä, μετοχή του ρήματος pâlésku = δέρνω.

Pènda (la—) = του Πέντα. Μια άπό τις πολλές βρύσεις τής Σαμαρίνας. 
Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 43.

Pixäri πληθ. (δν. έν. pixâre) (tu—) = στα πυξάρια<πυξάρι<άρχ. έλλ. 
πύξος.

Pizùlie πληθ. (δν. έν. pizùliu) (la—) = στά πεζούλια. Φυσική διαμόρφω
ση του έδάφους σε πεζούλια. Πρβ. Πιζούλια, δνομα έπικλινοδς έκτάσεως 
καλλιεργουμένης, εϊς πεζούλια δέ προς ίσοπέδωσιν διηρημένης. Εις Γορ- 
τυνίαν λέγεται καί Πεζοϋλες (Άρχ. Ίστορ. Αεξ.)1, στά Πιζούλια (Κωστή- 
τσι Ήπ.)2,<πεζούλι.

Prióne al Tianäki al Nigzä (la Priónea — ) = στο πριόνι του Γιαννάκη 
Νίκζα. Πρβ. Πριόνια1 2 3, στά Πριόνια, τοποθεσία Κερασόβου, δπου υπήρχαν 
ύδροπρίονα4·<πριόνι.

— al Miha si al Kóla al Mälitu (la Priónea—) = στό πριόνι τού Μιχά- 
λη καί του Νικόλα Μαλίτσου.

— al Nikuläki al Fòle (la Priónea — ) = στό πριόνι τού Νικολάκη 
Φώλια.

— al Nâsu si al Näki al Bîtî'rna (la Priónea—) = στό πριόνι τοϋ Θανά
ση καί τοϋ Γιάννη Μπιτίρνα· ΝύδίΓΝάσοςζΘανάσης. Γιά τό Näki βλ. Α- 
lóne al Näki al Pälä.

— al Tianäki alu Areäkä si al Micibùna (la Priónea — ) — στό πριόνι 
τοϋ Γιαννάκη Άρεάκα καί τοϋ Μιτσιμπούνα.

— al Sòrbi (la Priónea—) = στό πριόνι τοϋ Σιόρμπη.
Primi πληθ. (όν. έν. Priinu) (la—) = στις κορομηλιές. Πρβ. Pmniklu 

al Gizäri5 6-<kux. prunus.
Prùnu al Fióla (la Prùnlo—) = στήν κορομηλιά τοϋ Γιώτσα.
Pùnge (la—) = στή γέφυρα. Παλιά ξύλινη γέφυρα στό ποτάμι τής Σα

μαρίνας. Πρβ. Pùnti a Karaktsiùli6-<^aT. pons-tis.
— al Papaki^ia (la pùngea—) = στή γέφυρα τοϋ Παπακύργια.

1. Γ. T. Κ ό λ ι α, ο.π., σ. 143.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 116.
3. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 373.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938) 

165.
5. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ο.π., σ. 373.
6. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ο.π., σ. 373.
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— al Yurluyiäni (la Pungea—) = στή γέφυρα του Βουρλογιάννη (Τρελ- 
λογιάννη).

Putämie di la Mänästiru (laPutämia—) = στήν ποταμιά στο μοναστήρι. 
Πηγάζει άπό τή Virtikónta (Gréku) βλ. Pâde Märe di Virtikónfà καί Sóputu 
di la Gréklo, περνάει άπό τή Σαμαρίνα, Δίστρατο, "Αρματα, Κόνιτσα καί 
χύνεται στο Βοϊδομάτη (’Αώος). Πρβ. Ποταμιά1, Ποταμιά1 2·<ποταμιά, βλ. καί 
Ν. Κατσάνη, ο.π., 2. 1. 116. 3. 5. 8.

Rämu (la Râmlo) = στοϋ Ράμου.
Réndâ (la Rènda). Πρβ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 168.
Rustâne (la—). Είναι κοίλωμα μέ μιά μόνο πρόσβαση.
Saite πληθ. (όν. έν. salta) (la—) = στις ίτιές·<λατ. salix-cis.
Sämärädzi πληθ. (όν. έν. sämärä) (la—) = στους σαμαράδες. Υπήρχαν 

εκεί ύλοτόμοι πού έβγαζαν ξυλεία γιά σαμάρια·<σαμαράς.
Samarina, βλ. Συμεωνίδη Χαρ., Σαμαρίνα «Μακεδονικά» 7(1966), οπού 

καί σχετική βιβλιογραφία, Πρβ. Παληοσαμαρίνα, κτήμα τοϋ μοναστηριού 
τής 'Αγίας Παρασκευής στή Θεσσαλία, δπου ξεχειμώνιαζαν τά πρόβατα 
τοϋ Μοναστηριού, Βίκτωρος Δούσμανη, δ.π., σ. 49, πρβ. καί Wace-Thompson, 
δ.π., σ. 92.

Skarä(la—) = στή σκάλα. Είναι σκαλιστή πάνω σέ βράχο σκάλα. Πρβ. 
Σκάλα3, Σκάλα4, σ’τ’ς Σκάλα (Μελισσουργοί Ήπ.)5 6 7, στ’ Σκάλα (Χώσεψη 
Ήπ.)6-<σκάλα ή <λατ. scala.

Skurôeâi (la — ); Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 37, 75, καί Capidan 
Th., Aromânii, Dialectul Aromân, Bucuresti 1932, 515i-eai «;), ή κατάληξη 
δηλώνει αύτόν πού τού άρέσει... πού μπορεί νά..., π.χ. fiteâi = αύτδς πού 
τού αρέσει νά συμπεριφέρεται σάν κορίτσι.

Skutiôe di la Kinli al Mihâli (tu Skutiòea—) = στό σκοτάδι των πεύκων 
τού Μιχάλη. Τά πεύκα στήν τοποθεσία αύτή είναι τόσο πυκνά, ώστε οί α
κτίνες τού ήλιου δέν μπορούν νά διαπεράσουν καί νά φωτίσουν το μέρος. 
Πρβ. νε σκοντάντ7-<σκοτάδι.

Sfaldami di la Brâtu (la Sfindânlo—) = στό σφεντάμι στό έλατο. Βλ. καί 
bratu-(σφεντάμι, σφένδαμος.

1. Γ. Άναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 93.
2. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, δ.π., σ. 238.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., δ.π., σ. 329.
4. Γ. Άναγνωστοπούλου, δ.π., σ. 92.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 127.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 135.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)
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Sfindänu di la Pizùlie (la Sfindänlo —) = στο σφεντάμι στά πεζούλια. 
Βλ. Pizùlie.

Silâtùrâ (la—) = στο σέλωμα. Πρβλ. λα βοΐιμλατούρα (στήν άλατιέρα), 
τοποθεσία Διστράτου όπου άλατίζουν τα πρόβατα1, σ’ τ’ σ’ εοΐιίΐίτούρα, ά- 
τραπός καί τοποθεσία περί αυτήν. ’Ανώμαλος καί γεμάτη χαλίκια άτραπός 
(Κουκούλι Ζαγορίου)* 2. Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, ο.π., σ. 192, Σιλιτούρα: Σχετίζε
ται με τή ρουμανική silitor-oare = άδιάλειπτος, συνεχής, ή μέ τό silitra = 
άλας καί πέτρα νίτρου (κοινώς Γκιουβερτζελές). Ό T. Papahadzi, ο.π., si- 
latura <*sellatura<?>,ai. *sellare'<sella(;)

Sindiliu (la—) = στή συντέλεια. Πρβ. Συντέλειον, οριον δύο γειτονικών 
χωριών3·<συντέλεια.

Sinurómate (la tréile Sinurómate) = στά τρία σύνορα. Είναι τά σύνορα 
τών χωριών Δοτσικό, Φιλιππαΐοι, Σαμαρίνα. Ό πληθ.<έν. siiiuru κατά τό 
έλλ. γράμμα-γράμματα·<σύνορο· ίτέί<λατ. tres-tria.

Skili0re (la—) = στά σκλήθρα. Υπάρχουν εκεί πολλά σκλήθρα πού οί 
φλούδες τους χρησιμοποιούνται γιά τό βάψιμο μαλλιών. Πρβ. Σκλήθρα4· 
<σκλήθρο.

Stamùli (la—) = στοΰ Σταμούλη·<Σταμούλης, υποκοριστικό τού Στά-
μος.

Stana (la—) = στοΰ Στάνα.
Stifâne (la—) = στο στεφάνι. Δακτύλιος διαφορετικού πετρώματος πά

νω σε βράχο. Πρβ. Στεφάνι Όλύμπου, στού στιφάνι τ’ Βέλι’ (Κωστήτσι 
Ήπ.)5 6, στού Στιφάνι τ’ Νάτσ’ (Φορτώση Ήπ.)β· στεφάνι.

*Skùrdze (Skùrdzea); Τό ύψωμα αύτό εχει γύρω γύρω όξυές καί πεύκα 
ενώ στήν κορυφή ύπάρχει ενα κοίλωμα. Βλ. καί Wace-Thompson, ο.π., σ. 
149.<;

Sóputu al Bulùbasi (la Çôputlo—) = στή βρύση τού Μπουλούμπαση. 
Πρβ. sóputli atsali Mârli7. Στοΰ εΐιόπουτου σε πολλά χωριά τής έπαρχίας Κο- 
νίτσης8, στ’ Σιόπουτ’ (Χώσεψη Ήπ.)9, στοΰ εΐιόπουτου (Κουκούλι Ζαγορί-

Ι.Κων. Στεργιοποόλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)
170.

2. Κων. Στεργιοποόλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 110.
3. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, δ.π., σ. 147.
4. Γ. Τ. Κ ό λ ι α, δ.π., σ. 146.
5. Κων. Στεργιοποόλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 117.
6. Κων. Στεργιοποόλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 135.
7. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 374.
8. Κων. Στεργιοποόλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)

173.
9. Κων. Στεργιοποόλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 139.
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ου, Μελισσουργοί Ήπ.)1. Ό Ν. Πατσέλης (Τοπωνυμικόν Δελβινακίου, «’Η
πειρωτική Εστία» 15,1959, 366), Σιόποτο<σερβ. βουλγ. σοπότ = γή νερού, 
ό Π. Άραβαντινός, δ.π.,<εισοποτόν ή σηποτόν = διά τό άνυδρον των μερών 
οπού εύρίσκετο, ô Κ. Δ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 192. Σιόποτος<σλ. sopot = 
μικρά πτώσις ΰδατος.

— al Dabùra (la Sóputlo—) = στή βρύση τοϋ Νταμπούρα, βλ. καί Wa- 
ce-Thompson, δ.π., σ. 44, 70.

— al Dota (la Çôputlo—) = στή βρύση του Ντότα.
— al Dzavéla (la Sóputlo al—) = στή βρύση του Τζαβέλα.
— al Kîtîunu (la Sóputlo la Kitîunlo) = στή βρύση του Κατούνα.
(Sóputu) al Tavriili (la Sóputlo—) = στή βρύση του Γαβριήλ. Ίσως ή

ταν κάποιος καλόγερος τοΰ μοναστηριού τής 'Αγίας Παρασκευής. Βρίσκε
ται στά σύνορα των χωρίων 'Αρμάτων-Σαμαρίνας.

— al Hadzi (la Sóputlo—) = στή βρύση τοϋ Χατζή.
— al Papaki^ia (la Sóputlo—) = στή βρύση τοΰ Παπακύργια.
— al Sarmanióti (la Sóputlo—) = στή βρύση τοΰ Σαρμανιώτη· Sarma- 

nioti<Samarinioti μέ αναγραμματισμό.
— al Säkiläru (la Sóputlo—) — στή βρύση τοΰ Σακελλάρη. Λέγεται δτι 

αυτή τή βρύση τήν εχτισε κάποιος δάσκαλος Σακελλάρης. Βλ. καί Wace- 
Thompson, δ.π., σ. 43.

— ali Stimärie Märe (la Sóputlo—) = στή βρύση τής Μεγάλης Πανα
γιάς. Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π,. σ. 40.

— di Kódru (la Sóputlo—) = στή βρύση τοΰ δρυμοΰ. Βλ. καί Wace- 
Thompson, δ.π., σ. 145. Σέ πολλά μέρη συναντοΰμε τό τοπωνύμιο αυτό: στ’ς 
Κόντρις = λόφος μέ κοντριά (;) (Καλέντζι Ήπ.)* 2, Κόντρες3, Κοντούρα = 
δασωμένη ραχούλα4, Κόντρα = βραχώδης λόφος5, Κόντρος6, Κόντρες = 
πέτρες (;)7, Κόντρα Ζέζα κατά τόν Σαρρή<άλβ. kodra e zezë, Κοντρεζέζαζ 
άλβ. kodrëzë = λοφίσκος8. Ό T. Papahadzi, δ.π., πρβ. άλβ. kodër<kaT.< 
*quodrum (quadrum «τετράγωνο»).

— di la Gréklo (la Çôputlo—) = στή βρύση τοΰ Γκρέκου ("Ελληνα). 
"Ενας γκρέκος πού ήταν άρρωστος πέθανε μόλις ήπιε από τό νερό τής βρύ-

Ι.Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 100, 127.
2. Κ ω ν. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., δ.π., σ. 102
3. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπ. Κουρέντων, «Ηπειρωτική Εστία» 10, 146.
4. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπ. Κουρέντων, «Ηπειρωτική Εστία» 10, 420.
5. Τ ω. Σ α ρ ρ ή δ.π., σ. 132.
6. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπωνυμικόν Γραμμένων Τωαννίνων, «Ήπειρ. Εστία» 

8(1959).
7. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπ. Βέλτσιστας, δ.π., σ. 211.
8. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, δ.π., σ. 115.
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σης αυτής. Βλ. καί Kängeäle di la Gréklo.
— la Gudrumi(a (la Çôputlo —).
Çuputiku (la Çuputiklo) = στή βρυσούλα. Πρβ. §oputikâ1-<soputu + 

παραγ. κατάληξη -iku, βλ. καί Kiniku.
— al Mitâkâ (la suputiklo—) = στή βρυσούλα του Μιτάκα.
— di la Firi (la Çuputiklo—); Βλ. καί Wace-Thompson, δ.π., σ. 43, só- 

putu dit vale.
Çuputirà (la—) = στή βρύση.
Tamburi (la—) = στοϋ Ταμπού ρη.
Tabùre (la—) = στο ταμπούρι. Βρίσκεται στά σύνορα των χωρίων Σμί- 

ξης-Σαμαρίνας καί υπήρχε προφανώς έκεϊ τουρκικό ταμπούρι·<ταμπούρι.
Tùlia (la—) = στού Τούλια. Ήταν κάποιος τσομπάνος πού είχε τά πρό

βατά του στήν περιοχή tu läzinä βλ. λ. Πρβ. λατ. Tulius, αντίστοιχο του Ματ
θαίος.

Tumbä (la—) = στήν τούμπα (μνήμα). Πρβ. ’Άνω-Κάτω Τούμπα Θεσ
σαλονίκης, Τσούμπα-κατσίκι<ίυιηύ6<ΡιπΛα = τύμβος, tzube-a = κάθε ύ
ψωμα* 2, στ’ Ντούμπα3.

— di Skurdzea (la Tumba —) = στήν τούμπα τής Skùrdzea, βλ. λ.
Tùrku (la Tùrklo) = στον Τούρκο. Σκοτώθηκε εκεί κάποιος Τούρκος

πέφτοντας άπό βράχο.
0anâsi (Γ Ayiu-0anäsi) = στον άγιο ’Αθανάσιο. Υπάρχουν δυο έκκλη- 

σίες τού άγιου ’Αθανασίου. Ή μία στο Hilimôôe, βλ. λ., καί ή άλλη στή 
Σαμαρίνα.

Jal Vasili al Taknäki (la—) = στή Βασίλαινα τού Τσακνάκη.'Υπάρχει 
μνήμα γυναίκας πού πέθανε καί θάφτηκε έκεϊ κατά τή διάρκεια τής κατο
χής·

Jàra Aróse (la Tara a(ea Arósea) = στό κοκκινόχωμα, Πρβ. Φουντα- 
ρόσα4, λα Τσάρα Póscha = στό κοκκινόχωμα (Δίστρατο)5. Jarat^ax. terra 
= γή· arosu<^ax. roseus.

Tikùra (la — ) = στού Τσεκούρα. τΗταν γνωστός οπλαρχηγός τής Σα- 
μαρίνας. Βλ. καί Wace-Thompson, ο.π., στή λ. Πρβ. στ’Τσικούρα (Όξυά)6.

Ι.Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, δ.π., σ. 374.
2. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η, δ.π., σ. 166.
3. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)

182.
4. X ρ ί σ τ ο υ Ί. Σ ο ύ λ η, δ.π., σ. 244.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)

184.
6. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 13(1938)

184.
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Uboâze (la — ) ;. Βλ. και Balta di la vùzu.
Umbrélâ (la — ) = στήν όμπρέλλα. Πρβ. Ούμπρέλλα, έλάτη όμοιάζου- 

σα προς όμπρέλλαν^ζίταλ. ombrella ή<όμπρέλλα.
VaOilaku (tu — )= στο βαθύλακκο. Πρβ. Βαθύλακκος2·<βαθύλακκος.
Vale kîrnâ (la Välea — ) ; Οί παλιοί Σαμαριναΐοι διηγούνται τήν παρα

κάτω ιστορία γιά τήν κοιλάδα αυτή. Τήν ώρα πού κάποιος βοσκός έψηνε 
κρέας στήν κοιλάδα αυτή, ένας διάβολος τον πλησίασε καί άρχισε νά ψή
νει βατράχια στήν ίδια φωτιά. Προσπαθούσε νά εκνευρίσει τό βοσκό καί 
νά τού άποσπάσει μιά λέξη γιά νά τού πάρει τή φωνή. ’Ανάμεσα στά άλλα 
τού έλεγε: meâ pikätä, ta nu pikätä= τό δικό μου (κρέας) στάζει (λίπος), τό 
δικό σου δέ στάζει. Μετά άπό πολλή ώρα εξαγριωμένος ό τσομπάνος καί 
χωρίς νά πει λέξη, σήκωσε τή σούβλα του καί χτύπησε τό διάβολο στό κε
φάλι με άποτέλεσμα νά τού κόψει τό αύτί. Πρβ. καί Wace-Thompson, ό.π., 
σ. 44, 75, Vale Karne «snubnose valley». Παρόμοια τοπωνύμια: Βάλεα Μάρι, 
Βάλεα ντι κόρνο3, Βάλε Βλάη, Βάλε Σιάκε— ξηρόλακκος4· ναΐεζλατ. vallis, 
κατά τόν T. Papahadzi, ό.π., kîrnâ (άρσ. Μπηιχάρχ. σλαβ. krunu= ώτότμη- 
τος.

Vale ku Skini (la Vâlea—)= στήν κοιλάδα με τά άγκάθια. Πρβ. Άγ- 
κάθι5·<λατ. spinus.

Varcò al Paläska (la Varkólo—)= στό βαρκό τού Παλάσκα. Τοποθεσία 
μέ πάρα πολλές «άνάβρες». Πρβ. varcò6, στά Βαρκά (Καλέντζι Ήπ.)7, στά 
Βαρκά8, Βαρκός, -ά, έκταση μέ βούρλα9, Λα Βαρκάτζ, Λα Βαρκόλου Νί- 
κλου, Λα Βαρκόλου Μάρλι (Δίστρατο, "Αρματα)10, στά Βαρκά= όνομα χω- 
ραφιών όπου άναβρύει ύδωρ11. Ό Πατσέλης, ό.π., σ. 361 γράφει: «Ό Meyer 
θεωρεί τήν λέξιν άλβανικήνζάλβ. vlace, τό ίδιο δέ τοπωνύμιον συναντάται 
άκόμα εις Ζαγόρι, Σπήλαιον, Παρνασσίδα». Ό Σάρρος, ό.π., 193, «Βάρκος: 
ό Γ. Χατζηδάκις καί ό Γ. Άναγνωστόπουλος τήν παράγουν άπό τό έλλ. βα

Ι.Γ. Τ. Κόλια, ο.π., σ. 140.
2. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)

219.
3. Γ. Ά V α γ V ω σ τ ο π ο ύ λ ο υ, ο.π., σ. 88.
4. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934) 

239.
5. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. ΝΔ. Ήπ., ό.π., σ. 324.
6. Νικ. Γ. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 367.
7. Κων. Στεργιοπούλου, Συμβολή Ήπ. Τοπ., ό.π., σ. 102.
8. Σ τ ε φ. Μ π έ τ τ η, Τοπ. Κουρέντων, «Ηπειρωτική Εστία» 10, 143.
9. Γ. Τ. Κόλια, ό.π., σ. 114.

10. Κων. Στεργιοπούλου, Τοπ. Κονίτσης, «Ηπειρωτικά Χρονικά» 9(1934)
220.
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ρύς». Ό Άνδριώτης<βαρύς -ικός. Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, δ.π., σ. 190: «μή ά
νευρων τήν λέξιν ταύτην εις τάς βαλκανικός γλώσσας, φρονώ ότι εχει σχέ- 
σιν μάλλον μέ τήν Ιταλ. vargo= πόρος, δίοδος».

Valice (la — )= στή μικρή κοιλάδα. Αυτή ή κοιλάδα πού διασχίζει τό 
χωριό, εχει διαμορφωθεί τώρα σέ υπόνομο'ζνείε + παραγ. κατάλ. -ice κατά 
τό nänice βλ. λ.

Vatâmâti (la Vätämä(li)= στους σκοτωμένους. Σκοτώθηκαν έκεΐ τρία 
άτομα άπό τή Σαμαρίνα. Ό T. Papahadzi, ό.π., vätämu<*vatinare «vatius) 
ή <λατ. *vatimare-<Aax. *vatimare<victimare<vates. ’Ετυμολογία σκοτεινή.

νίγίά (la —)= στό παρατηρητήριο. Πάρα πολύ διαδεδομένο τοπωνύμιο. 
Πρβ. σ’τ’ζ Βίλλις1, Βίγλα* 2 κ.ά. Ό Α. Π. Φουρίκης, ό.π., γράφει: Βίγλα< 
Vigilia = νυκτερινή φυλακή/vigie ή viglë, vigljë)vile καί vila, κατσηβίλα = 
κακή βίγλα.

VÌ0Ó (tu — )= στό βυθό. Υπάρχει έκεϊ mäsu di noätini = γρέκι γιά 
ζυγούρια·<βυθός.

Vrâka (la —)= στοϋ Βράκα.
Vuloâgâ (tu — )= στό ξέφωτο (;). Πρβ. Βολόγ(γ)ες, εκτεταμένος τόπος 

ελαφρά άνηφορικός μέ πεύκα, όξυές, βαλανιδιές καί πυκνή ομίχλη3. Ό Τ. 
Ραραύαάζί<άρχ. σλαβ. vologa.

Vurtóki πληθ. (όν. έν.* vurtope ή *vurtopu) (tu=) ;. Πρβ. καίΒουρτό- 
πια (’Αετοράχη Ήπ.)4, στ’ Βουρτόπα5, σ’τ’ς Βουρτόπις6, Βουρτόπι, Βουρτό- 
πια = κοίλαι καί χλοεραί τοποθεσίαι εις τό βουνόν7, στά Βουρτόπια (Κά
τω Μερόπη)8, στά Βουρτόπα, Βουρτοποπούλα9, στού Βουρτόπ’ (Μελισ- 
σουργοί Ήπ.)10. Ό Σούλης, δ.π., Βορτάπε (Βουρτόπ’, Βουρτόπους, Βουρ
τόπια) κατά τόν Burleanu είναι λέξις βλαχική». Ό Κ. Δ. Μέρτζιος, δ.π., 
184 γράφει: «Βορτάπες καί Βιρτόπες, είναι αί άρχαΐαι λέξεις virtop, vario ρ= 
φάραγξ, χαράδρα, άντρον, καταφύγιον- vartpa (παλαιο-σλαβική) σημαί
νει σπήλαιον, καί virtoapa= άπορρώξ. Υπάρχει καί έτέρα συνώνυμος (σλ.) 
vrt, vrtas= κήπος».
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Zéke (la Zékea)= στοϋ Ζέκια. Κεντρική βρύση τής Σαμαρίνας. Πρβ. 
Ζέκος1.

Zikiri (la—)=στοϋ Ζικίρη. Εΐχον εκεί φυλάκιο οί ’Αρβανίτες. Βρίσκε
ται στά σύνορα των χωριών Φούρκας-Σαμαρίνας.

Zmixómate πληθ. (όν. έν. zmixuma) (tu— )= στα σμιξίματα. Συναν
τιούνται έκεί τρία ρεύματα: α) άπό τό Murminde (βλ. λ.), β) άπό το Skur- 
ôeai (βλ. λ.) καί γ) άπό τή ririkinä (βλ. λ.). Πρβ. καί τό διπλανό χωριό Σμί- 
ξη, καθώς καί σ’Σμίξ’* 2, Ζμίξ (ή)=τό σημείο συμβολής δύο ποταμών3, σ’τ’ς 
Σμίξη (Κωστήτσι Ήπ.)4, στ’ Σμίξ5.

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΝΤΙΝΑΣ
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SUMMARY

Konstantinos D. Dinas, The place names of Samarina (Gre- 
vena).

This article concerns a collection of place names from a mountainous 
arumanian-speaking village of Grevena called Samarina. First a brief histo
rical introduction is given, then a general commentary on these place names 
and finally some deductions. The commentary is about the prepositions that 
precede the place names, their structure, the origin of the words used to make 
them and the morphological changes of greek and latin words contributing 
to their creation. The article ends by the citation of the place names collected 
by the author’s personal contact to the villagers.
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