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Αη Γιcδρκης), Άξέντης (Α\ιξέντης), Γληόρης ( Γ ρηγόρης}, Γημήτρης

(Δημήτρης), Πιφάνης (Έπιφάνης), Ε\Jχενής,

ΦκενΎις (Ε\ιγενής),

Ef>·

τύμης (Ε-U{iύμης), Ε:Uτύsης (Εi',τύχης), Παρτένης (Παρ·θένης), Σέρκης

(Σέργης), Σωβρόνης (Σωφρόνης) κ:λπ. 1 .
'Ένεκα της μεγάλης επιδόσεως τrον ονομάτων εl.ς • ης συνεξέδρα
μον προς ταϋτα πλi~ν των είς • ιος και ονόματα aλλως εις • ος λή
γοντα ,

ο ίον 'Απόστολος -

Βαν }έλης, 'Ισ(δωρος -

'Ατι:οστόλης, Ευάγγελος -

Βιχyγέλης καl

Σ ιδέρης καl ε'ί τι aλλο. Κατa τa εις - ης επ ί

σης sρQ'\η<Jμίσ{}ησαν καt πολλα ξενικijς προελεύσεως δνόματα λt~γοντα
ε'ίς εν τϊον συμφώνων, aτινα η νέα Έλληνικη δεν &νέχεται ώς ληκτ ικά:
Άβραάμης καl.

Άβράμης

( Άβραάμ), Γαβρίλης

καt

Γαρβ ίλης (Γα

βριήλ), Γιακε·ίμης ('Ιωακείμ), Γιωσήφης (Ίωσήφ ) , Δανί.λης (Δαν ιήλ) , .
Δαβί{)ης καl. Λαβίθης ( Δαβίδ) , Έζεκίλης, (ΊεζF.κιήλ), ~Εφραίμης (Έ·

φραίμ), Ζιν τ ίλης

(Gentil),

Ίωήλης (Ίω11λ), Μανουήλης καt Μανόλης

(Έμμανοιυήλ), Μικέλ·λης καl Μιsέλ-λης

(Micbel),

Μ ιχάλης (Μιχαήλ),

Να1<)αναήλης (Ναθαναήλ), 'Ραφαήλης ('Ραφαήλ).
Πάν τ α τa &νωτέρω δεικνύουσι τάσ ιν έπ ικρατήσεως τοϋ συστή·
ματος τct>ν εlς - ης δνομάτων . Έν τούτο ις, ώς θa ίδωμεν κατωτέρω,.

0

καl το σύστημα τοuτο παλαίει προς το σύστημα τών ε~ς

•ος

όνομά-·

των, προϊο.ν δε τής πάλης ταύcης είναι δνόματα εl.ς · ης να μεitίσταν·
τα ι είς το σύστημα των εl.ς -ος.
Ένδιαφiρουσαν καί κυριαρχούσαν εν Κύπρw τάξιν &ποτελ οϋσι
τα έπl τijς ληγούσt)ς τον ιζόμενα ονόματα είς

· 17ς

σεως. Ταϋτα άποτελοϋσ ι μορφολσγ ικον aμα καl

στημα.

Τόσον

πολU δε έπiδωκεν

ποικίλης προελεύ·
σημασιολογικον σύ··

δ τύπος ούτο; τό:'>ν ονομάτων έν

Κύπρφ, οοσ τε κατήντησε νa χρησιμεύη ώς ό κατ' έξοχt)ν
κορισμοiί και

θωπείας παντος σχεδΟν κ•ηρίου

τύπος

ύπο ·

&ρσενικοϋ ονόμα τος

πάσης μορφολοyικf\ς κατηγορίας. Οϋτως ε χομεν :
α' ) Έκ τijς τ άξεως τών είς ·ης,
(Εvριπίδης),

Κλημης

(Κλήμης),

Γ ιαν·νΎJς (Ίωάννης) , Ε-Uριπi]ς

Κλιαθ-{tής

(Κλεάν{}ης),

Πασκαλ1]ς

(Πασχάλης), Χαραλαμπής (Χαραλάμπης).
β') Έκτης τάξεως τών εtς -ιος, Άγαπfις (Άγάπιος), ~Δμβροσiις

•

( 'Αμβρόσιος), 'Α ντωνiις (' Αντών ι ος), 'Δρκαδfις ('Αρκάδιος), •Αρτεμi\ς.
( 'Αρτέμιος), Γεν-vαδiις (Γεννάδιος)1 , Γιωρκης (Γεώργιος), Γληορrις

1.
:Σ.

Περί της φωνητικf}ς τών Κυπρ,ων

Μ ενάρδο ν, Ά-&ηva

Φωνητ ική.

ίδ. Μ. Beaudouin, DiaJ. Chypr .,.
6 (1894) 145 - 173 Κα\. Χ. Παν τε λ ' δη ν,.
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(Γρηγόρ~ος), Ε\ιγενη~ καl Ε\~χενi)ς (Ε1'yένιος), Εύτυμης (Εuθύμιος),
Ί γναtι'ης καl

ΊγνατΤ~ς ('Ι γνάτιος), Λιοντfις (Λεόντιος),

ΝουφρΎ}ς

(Όνούφριος), Παρτενi1ς (ΠαρiJ έν ιος), Πολυβi)ς (Πολύβιος), Σωφρο
ν'1)ς (Σωφρόν ιος) , Φωτ1)ς (Φώ τιος).

y') Έκ τής τάξεως τών εtς • ος, Άyγελ1)ς καl ΆνJελiις ('Άγ
γελος), .. ΑλεξαντρΤ~ς (Άλέξανδρος}, ΆποΩτολης καl Ποστολ1ις (Άπό
στολος), •Αρισταρχης ('Αρίσταρχος), ~ Αριστο(β)ου/:fις ('Αριστόβουλος),
ΒενεκτΤις (ΒFνέδ ικτος), ΓιακωβΎις κ αl ΓιακουβΎ)ς (Ίάκωβος), ΓλαυκΤ)ς

(Γλα uκος), ~υτ1.1βουλ1)ς (Εitθύβουλος), ΘεοδουλΎ~ς (Θεόδουλος) , Θeο 
δωρής, Θεορης καί ΧεορΎις (Θεόδωρος),Θεολ1ις (Θεολόγος η Θεόδουλος),

Θεοτ·Υις (Θεόδοτος) , Ίκαρiι; ('Ίκαρος), Κλεοβουλ'Υ1ς (Κλεόβουλος), Κο
δρ1\ς (Κόδρος} , Κονομiις (01.κονόμος), Κυρi}ς (Κύρος), Κυριλ-λ~)ς (Κύ·
ριλλ ος) , Λαtαρrις (Λάζαρος), Λυσαν τρΎ1ς (Λύσανδρος), Μαξιμi}ς (Μά

ξιμος), Μηρi)ς ('Όμηρος), ΜοδεστΤ)ς (Μόδεστος), Μορφ1)ς (Εύμορφος),
Νικrιφορi]ς (Νικηφόρος),

Ξατ · η)ς

(Ξάν{)ος): Όνησιφορi]ς καl Νη·

σιφορ'Υις (Όνη σίφορ()ς). ΌρτοδοξΤ'~ς (Όρθόδοξος), Πατροκλi}ς (Πά
τροκλος), Παυλt) ς (Πα·uλος), Πετρi)ς (Πέτρος), Πολ·λυδωρης (Πολύ

δωρος), Προδρομi)ς (Πρόδρομος), Σιλβεστρης (Sίλβεστρος), Σταυρi)ς
(Σταϋρος), Σ τεφανi]ς (Στέφανος), Τευκρ'fις (Τεϋχρος), Τιμο{)fις (Τιμό
θεος), ΦηνορΤ)ς (Ά 1~ηνόδωρος), Φιλιπ· πi~ς {Φίλιππος) 1 Φ ιλο-ι!i)ς (Φ ι
λΜ)εος), Χαραλαμπ 'hς {Χαράλαμπος), Χριστο(δ)ουλης {Χριστόδουλος).
Χριστοφορi1ς (Χρ ιστό φορ ος) ,

Χρυσα{)-,11Jς (Χρύσανθος), Χρυσοστο

μ11ς (Χρυσόστομος).
δ') Έκ τijς τάξεως τ<Όν εtς -~ς,

Άντρεi]ς (Άνδρέας), Βαορfι ς

καl Παορης (Εύαγόρας) , Βαρναβfις (Βαρνάβας) , Κλιοπ1)ς (Κλεόπας),
Λου κ1lς (Λουκάς), Μαμ.Υ1ς (Μάμας).
ε') Εις - 7)ς επι τijς ληγούσης τονιζομένους τύπους ε σχημάτισαν
ώcιαύτως τa πλείστα τών τριτοκλίταιν των μεταστάντων εtς τf)ν πρώ

την η δευτέραν κλίσιν, ο'tον Άγαμέμνος (Άγαμέμνων) Άyαμεμνής.
Άχιλ

·

λέας (~ Αχιλλεiις) Άχιλ

·

λής, Γιάσος (Ίάσων) Γιασής, 'Έκτορας

("Εκτωρ) Κτορής, Εuέ ρ τος (Ε1'έλθων) Ε\Jερ τής, Ζήνωνας (Ζήνων) Ζη
νωνής,

Θαράπος (Θεράπων)

Θεραπ·ής,

Κίμωνας (Κ(μων)

Κιμωνής,.

Κλέωνας (Κλέων) Κλεωνής, Κρίτωνας (Κρίτων) Κρ ιτωνής, Λέοντας.
(Λέων) Λεοντής, Μέμνος (Μέ~ηων) Μεμνής, Νέστορας (Νέστωρ) Νε
πτορής, Πλάτωνας (Πλάτων)

Πλαιωνής,

μής, Σόλος (Σόλων) Σολή ς , Τρύφωνας

δωνας (Φαίδων) Φαιδωνής.

Σολομος (Σολομά)ν} Σολο
(Τρύφων)

Τρυφωνής,

Φαί
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Περt τούτων διδάσκει δ Σ.

Μενάρδος δτι sχομεν τόν μετα

σχ.ηματισμον &πο ιών tριτοκλίτων τύπων 1 • " Αν ομως οϋ τως εtχε το
πράγμα, δέν

{}a έπρεπε

νa ξχωμεν aφ' ένος μf:ν Ζηνωνής, Κιμωνής,

Κλεωνής 1 Κριτωνής, Πλατωνής, Τρυφων11ς, Φαιδων1Ίς 1 άφ ' έτέρου δε

Άγαμεμνής, Γιασ1)ς, Εύερτής,

Θαραπής 1 Σολ,-)ς, Σολομi]ς κλπ.

ϋπαρξις τών παραλλ1)λων τούτων σχημα:cισμών ελέγχει,

cH

οτι ταiίτα

&νάγονται ο\ιχl είς τa παλαιό τριτ όκλιτα, &λλα μάλλον είς τa μετασχη·
ματισ8ένω

εκ τριτοκλίτων πρωτόκλιτα

εις

- ας, οtον Ζήνωνας,
Λέοντας, Πλάτωνας, Τρύφωνας κλπ . , χαl δευτερόκλιτα είς - ος, οΙον
'Αγαμέμνος, Γιάσος 1 Εύέρτος, Σολομος καl. τa τοιαϋτα.
ς') Παρa τa &νωτέρω έ σχηματίσθησαν άπ' εύθείας εlς

-

ης η

ε σχημάτισαν παραλλήλους τοιούτους τύπους πολλa ξενικijς καταγωγijς

δνόμαtα, σία τa έβραϊκa Άβρααμης και Άβραμf'ις (Άβραάμ}, Άδα·

μ.ης (Άδάμ), Γιωσηφ.ης ('IωrrTjφ} καl τa φραγχικιΧ και tταλικa Άν·
τζουλ1Ίς 1 Βαλ - λιαντ·ής, Γαστωνής, Γερολεμής, Γιαχουμής, Ζαναρτής,
Ζαν · νετ

- τής, Λοϊζής, Μιλής, Μι~ελ · λ1}ς, Πιερής, Τομασής, Του

μασr1ς καί Τομαζής, ) ορ]11ς και Ζορζής, Φραγχεσκ11ς.
Προς πάντα ταiίτα είναι ομόλογοι καl οί πολλοt είς

- '7ς

λήγονtες

συγκεκομμένοι τύποι, οtον ΝιχολΎις καl Κ · κολ1}ς _ (Ν ικόJ,αος), jυρκης
(jυρκακός), Τ--τοουλΥις (Χριστ ό δουλος) κλπ. , οϋς παραθέ··ωμeν εν τ<Q
ο'ίκεί φ κεφαλαίφ .
Καθ' α ηδη έλέχθη , τa εις -1}ς

ονόματα ταϋτα άποτελοϋσι μορ·

φολογικον και σημασιολογικον σύστημα. ·Όοεν ε χ τών πραγμάτων
ξπιβάλλετω ή διαστολΎι tfiς κατηγορίας τών

των aλλων εtς

ονομιίτων τούτων

&πο

- ης. Ό επι tf\ς ληγούσης &φ' ενος τονισμος καί ή

dλλως ανερμήνευτος ύποκοριιrτικ1) σημαπ(α &φ ' έτέρου rοθοίίσιν ήμά;
να δεχ{}ώμεν ώς άφετηρίαν τούτων την πολυπληθij τάξιν tών εις
'δ ετερων ,
ου

'

Α•ι

προσδίδουσιν

καταλ'ξ
η εις

• ι11

ύποκοριστιχi}ν

πβ. tO στομ. LV

-

'

- ov'δ ι11 2

και

'δ ετερον
'
κατ ' ου
εν

σημασίαν εl.ς

στομ. ού(δ)ιν

(μιχρον

'

- ι,,

Κ'
υπρ4>

δνόμαtα παντος γένους'

στόμα), το δενtρ. ιν -

δεντρ·ού(δ)ιν ι το .πορτ·ίν - πορτ·ού(δ)ιν ({}υρίς), το νουρ-lν - νοvρ·
ού(δ)ιν (μιχρa ο\ιρά), το φουρν·lν - φουρν·ού(δ)ιν (μικρος φοϋρνος),

ι . Ίδ. Ά'8-ηνα

2.

Περί,

τijς

16 (1904) 286.
της • οvδι

άρχης

tδ . Γ. Ν. Χατ ζ ιδάκι

(1916) 185

v,

ΜΝΕ

ε)( τώv εtς

κ~ξ. Ή κατάληξις εύχρησ~εί

Θεσσαλικ~)ν δι.άλεκτον.

. OVS',

2, 306, Einleitung,

σ.

βοίίς,

109

ώσαύτως εtς τήν

χνούς

)(λπ.,

καί Άi!-ηνά

28

Μακ~δοvικ11ν καί
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-το γαουρ·lν - γαουρ·ού(δ)ιν (μLΧί,)Ος ονος), το sνλ·λ·lν - sνλ·λ·οv·
(δ)ιν (μιχρΟς κύων), το χα~·τ·lν- χατ·τ·ού(δ)ιν (μικρa γαλη), το sοιρ
tν

- sοιρ·ού(δ)ιν (μ,ιιρος χοίρο;), το μερσιν-lν - μερσιν · ού(δ)ιν (μι·
. κρά μυρσίνη), το τ εραισ- lν - rερατσ·ού(δ)ιν (μικρά κερατέα) κλπ .
• Η επίδοσις τών κατ' έξοχ.iιν ύποχοριστικων τούτων καταλήξεων
. έ ιτέδρασε και

εlς τους σχημαησμο\ίς τών

. iξηνέχθησ-αν

κατ' ούδέτερον &ρσενικa και

κυρίων ονομάτων.
-θηλυκ(ι κύρια

οίον το Γιωρχ · lν καί Γιωρκ · ού(δ)ιν (Γεώργιος),

Οϋτως

ονόματα,

το Παυλ · tν-

Παυλ · ού(δ)ιν (Παυλος), το Σταυρ · lν - Σταυρ · ού(δ)ιν (Στα·uρος),
· το Άντων - tν - Άντων · ού(δ}ιν
(Άντώνιος), το Σ τεφαν -1ν Στεφαν - ού(δ)ιν (Στέφανος), το Χαραλαμπ · tv - Χαραλαμπ · ού(δ)ιν

(Χαράλαμπος), το Φιλιπ · π · lν -

Φιλιπ · π · ού(δ)ιν (Φίλιππο;), το Κα·
· lν - Κατεριν · ού(δ)ιν (Αίκατερίνα), το Μυροφορ · tν - Μυρο·
· φορ · ού(δ)ιν (Μυροφόρα), το Π·ποιν·tν - Π·ποιν·ού(δ)ιν (Δέσποινα)
τεριν

χλπ. Ταύτα χαραχτηρίζοντα πρόσωπα παιδικijς κατa τ ο πλείστον ήλι·

κίας εκφράζουσιν

o·ux.t

μόνον ύποκορισμον &λλa και θωπείαν.

'Ότε 6κυριάρχησε κοινον αίσ,'}ημα, οτι παρa πάν ονομα
· γέ νους

-

δύναται

οtίδιν κα1.

κυρίου

..

να σχηματίζηται ίιποκορ ιστικον tεϋγος εiς

οτι κατcί

τα ύιτοκοριστικa

ονόματος να σχηματίζηται

οvδιν, τό rε επη κολού{}ησεν

"λιξις.

1ιποκορισ cικον

ώς προς

Κατά ταύrην παρa τον

ταϋτα δύναται

ta

&ρσενικa

ιlρχ.ικον τύπον

&n:o

παντος
ιν καt

-

παντος

ζεϋγος εΊ.ς

- lν'

νεωτέρα τ ις έξέ

των όνομάτων Γιάν

•

· νης , Βαρνάβας , Γιώρχης, Σταίίρος κλπ., δστις παραμένει βuσικός, κα\.

παρά τον εtς

- ιv ύποκοριστιχόν' το Γιαν . νίν, το Βαρναβίν' ΤΟ

Γιωρκί.ν, το Σταυρtν κλ:τ. , δημι οιιργείται εκ του τελευrαίου τούτου
· νέος είς

-

1}ς τύπος τονιζόμενος

Βαρναβής, Γιωρκής, Σtαυρης

επt της ληγούσης,

ο ίον Γιαν

• νής,

κλπ., σημασιολογικώς μεν ταυτόσημος

τούrου χρησιμεύων δ' ο μως ου μόνον προς χαρακτηρισμον προσώπων
παιδικής ήλικίας &λλά καt προηγ μένης τοιαύτης.

εl.κός, επικρατεί

,

οίιχt ~λέον ή

ύποκορισι:ικΤ~

'Εν προκι:ιμένφ, ώς

σημασία άλλ' ή θω·

πευτικη.

·a

μνεία ονομάτων τού τύπου τούτου εlς μεσιιιωνικα κείμενα

-tλέγχε ι η1ν παλα ι ότητα τών σχηματισμών. Οϋτω παρά τοίς Κυπρίοις
χρονογράφοις &παντώσι

τοιούτοι εΊ.ς

- ής τύποι, καθ' οϋς μάλιστα
-μεταγράφονtαι καl ξένα ονόματα· πβ. τa παρά Μα χα ι ρ (!. «ο σtρ
Νικολl» π. 105, «τον Τζορτζi}v τον Πισσολόγον» σ. 236, «Τζοριζης,
Πατi}ς, τον Σιμουνijν» σ. 348, «ό Γιωτής• σ. 380, «τον έβαπτίσαv
::καl εχράξαν τον Τουμασf1ν» σ. 38!,· «Περρijς» σ. 391, «ΘεοrοκΤjς,
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Νιικολi}ς τοίί ΛουτράQη» σ. 397, «δ Κωστανηϊς του Παπά» σ. 399,_
«τοϋ Στασl τοϋ Γούλο'ΙJ» σ.

405" καl τa 7tαρ<χ Β ου σ τρων ί φ «Τζορ
τζής» σ. 424, «Περρi}ς» σ. 436, «Φανijς» σ . 437, «τον μισερ Περ·
ναρδfi. τον Τζάχο τε Φλουρfι» σ. 438, « τοϋ Νικολή Καντία » σ.
456, «ό Νικολfjς τοϋ Κων σταντi)» σ. 473 κ.a.&. <Ότι δε τα\iτα ά)ρμή·
θησαν εκ τών ε'ίς - ίv ουδετέρων μαρtυροϋσι καl. dλλα aλλως λήγοντα
δνόμαtα. Οϋτως έχ τών
τ ο Άχιλ · λε
ούδιν,

·

ο-υδετέρων είς

ούδιν, το aρκατ

·

ούδιν,

-

οvδιv, το Άyyελ

ρο ύδ·ης ,

Δασκαλο1)δης,

·

λεούδης, Άρκαtούδης,

Κυριακούδης,

ούδιν 1

το yαμπρ · ούδιν, το τσαγχαρ

το φελ ·λαχ·ούδιν, το Χρισt·ούδιν κλπ.

σενικa 'Αyyελούοης, Άχιλ

·

-

προέκυψαν τa &ρ·
Γαμπρούδης, Γ ε -·

Μιχαηλούδης,

Τσαγχαρούδης,

Φελ - λαχούδης, Χρ ιστούδης, aτινα &παν τώσιν νϋν εν Κύπρφ ώς επώ

νυμα 1 . Προς ταύτα πβ. τά έν Κρήηι i1ωπευτικa Ν ικο λιός, Γιωργ ιόςr
Γιαννιος κλπ. ,

'
Ι, εωργιο,

aτινα ώρμ·ι1-8ησα\' ΕΚ τ rί>ν

l"' ιαννιο'

"

t
\
κ λ π. ~, ως
και

τών Λεσβίων, οίον
aτινα

Δημητρέλλης,

Όvόμα~:α εlς

-

Ta εtς -ος

-

έλλ ης

>
'
ονοματα

Λουκιδέλλης, Κωσταρέλλης κλπ.,

προφανώς προέκυψαν έξ &ντιστο{χων

τn Δημητρέλλι, το

ουδετέρων το Νικολιό,~

'
'
λλα εις
>
τα
παμπο

ουδειέρων εις

-

έλλι 3 ,

Λουχιδέλλι, το Κωσταρέλλι κλπ. 4 .

ος.

ονόματα συνεχίζουσιν εν Κύπρφ το κληρονομη1'1εν 

σύστημα: 'Άγγελος,

Άπόστο/,ος, Θεόδωρος, Παϋλος,

Π έτ ρος κλπ_

'Ένεκα τής ζωτ ικότητος τοίί συστήματος τούτου πολλό. ονόματα είς.
·ίς εσχημάτισαν παραλλήλους τύπους εΊς •Ος, οίον Γαβρίλης,

βίλης -

Γάβριλος καl Γάρβ ιλος 5 , Γιάν·νης, Γιαν ·νi]ς -

Γαρ·

Γιι:iν-νος,

1. "Λλλους τ οιούτοvς σχηματισμούς έν Κύπρq> άναφέQομέν κατωτ έρω έν
τφ περl ύποκορισμού κεφαλαίψ.

2. 'lδ. Γ. Ν. Χατζιδάκι ν, Έπιστ. Έπετ. Πανεπ. ll (1914 - 15) 7.
3. Περt τfjς καταλi1ξεως ταύη1ς tδ. Ν. Ά ν δ ρ ι cό τ η Υ, Έτυμολ. Λεξ. fN·
λ.

- έΗι.
4. Τά

είς

-

ης ταϋτα ονόματα δ Γ. Ν.

κέξ., άνάγων εtς τό παλαιον σύστημα περισπq..

Χα τ ζ ι δ ά κ ι ς, 8ν{}. ιiν., σ.

τήν ϊστορικΤιν όρ{}ογραφίαν. Ήμεtς έtονCσαμεν

πιστε·ύομεν δτι ε1ναι άσχετος πρός

τό

11

<Q Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο ς ι~κολουi}εϊ
δι• οξείας πάντα ταϋτα, διότι

παλαιόν σύστημα νειότερος σχημα

τισμός.

5,

Ή τάσις αiiτη τής δ ιακι-ν1iσεu)ς τού τόνου

προς τά άνω η προς τήv

λήγουσαν συνδυάζεται πρός τήν σημασωλογικiιν άπόκλισιν είτε τοϋ μεγε{}ιι\•
τικοϋ ε'ίτε τού ύποκορισΗκο ϋ

καt έξπάζεται είς τι)ν οtκείο'' τ όπον.
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Το παρόν τεύχος έχει επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Η επιχορήγηση δεν σημαίνει την αποδοχή του περιεχομένου ή των απόψεων
που εκφράζονται από τη συντακτική επιτροπή από πλευράς του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.

