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ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

Ή ιστορία τού ονόματος τής κωμοπόλεως καί ή ετυμολογία του 

α)Ή ίστορία τοϋ ονόματος

Στή δυτική πλευρά των Πιερίων, στο μέσο τής κοιλάδας πού απλώνεται 
κάτω άπό την ψηλότερη κορυφή τους, τό Φλάμπουρο, καί μισή ώρα μακριά 
από τόν 'Αλιάκμονα πού διασχίζει τό δυτικό τής κοιλάδας μέρος, σέ 
απόσταση 10 χλμ. άπό τά Σέρβια, βρίσκεται τό Βελβεντό, κωμόπολη γνωστή 
σήμερα άπό τις φράουλες, τά ροδάκινα καί τ’αλλα φρούτα πού κάθε χρόνο 
σέ άφθονία παράγει.

Στον καιρό τής Τουρκοκρατίας ήταν μιά άπό τις λίγες όνομαστές κω- 
μοπόλεις τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας, όπου οί κάτοικοι, ζώντας 
κάπως παράμερα άπό τούς Τούρκους καί όντας σχεδόν άνενόχλητοι άπό 
επισκέπτες άλλων βαλκανικών λαών, διατήρησαν γνήσια τήν αρχαία 
έλληνική παράδοση, τή θρησκεία, τή γλώσσα, τά ήθη καί έθιμα καί δη
μιούργησαν αξιοθαύμαστα ελληνικά Σχολεία, τά όποια προσέφεραν στον 
Ελληνισμό φωτισμένους αγωνιστές γιά τήν αποτίναξη άπό τόν τουρκικό 
ζυγό.

Τέκνο τοϋ Βελβεντού ήταν ό ιερολοχίτης μαχητής του Δραγατσανίου 
Σταμάτης Σταματίου (Σταμάτιος Κλεάνθης), ό περίφημος πρώτος άρχιτέ- 
κτονας ύστερα, τού νέου έλληνικού βασιλείου.

"Οπως καί γιά πολλά άλλα ονόματα πόλεων, κωμοπόλεων καί χωριών 
τής Ελλάδας* 1 έτσι καί γιά τό όνομα τής κωμοπόλεως αυτής εχουμε περισ

1 Πβ. ό Μελένικος καί τό Μελένικο(ν) (βλ. π.χ. I. Τσικοπούλου, Μελέτη περί 
λεξικού τής καθ’ ημάς δημώδους γλώσσης, Άθήναι 1892, ’Αρχεία Συλλόγου «Κοραή»
1, 45), ό Στενήμαχος καί ή Στενήμαχος (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1912, σ. 45) ή Σα
λονίκη καί τό Σαλονίκι, π.χ.

τρέμουν οί χώρες καί χωριά, τρέμει τό Σαλονίκι 
τρέμει τό μαύρο Σκόπελο ποϋχει τους κλέφταις μέσα 

(’Εθνικά άσματα τής Ελλάδος 1453-1821, Άθήναι 1896, σ. 36, εκδ. έταιρείας ό «Ελληνι
σμός»),

Βελήμπεη σ’ έκανα πασά, στο Σαλονίκ’ Βεζύρη
(στό ίδιο σελ. 104),

τήν ζώστρα ‘ποϋ μου έφερες άπό τό Σαλονίκι
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σότερους άπό έναν τύπους, τούς οποίους συναντούμε κυρίως σέ έντυπα. 
Γιατί οί κάτοικοί της όνομάζουν πάντοτε την πατρίδα τους: τού Βιλβινάό, 
πού ανάγεται φυσικά στον τύπο τής κοινής Νεοελληνικής το Βελβεντό -κι 
έτσι τον βρίσκουμε συχνά τυπωμένο-, καί τον έαυτό τους: οΰ Βιλβινός (ή 
Βιλβινή, του Βιλβινό), πού προέρχεται πάλι άπό τον τύπο: Βιλβινάινός μέ 
αποβολή τού άτονου καί αρχικού (πρωτογενούς)1 ι πρώτα, δηλ. Βιλβινά’- 
νός καί μέ άποβολή ύστερα καί τού d: Βιλβινός. "Οπως ό τύπος τού Βιλβινάό 
έτσι καί οί τύποι: Βιλβινάινός) Βιλβινός είναι χαρακτηριστικοί των βο
ρείων έλληνικων ιδιωμάτων καί άνάγονται επίσης στον τύπο τής κοινής 
Νεοελληνικής : Βελβεντινός (Βελβενδινός) κι έτσι τόν βρίσκουμε επίσης 
συχνά τυπωμένο.

"Οσοι λοιπόν έγραψαν ως τώρα για. τό Βελβεντό τό κατέγραψαν μέ 
τούς έξής τύπους. Θά τούς άναφέρω δπως βρίσκονται στις πηγές μέ χρονολο
γική σειρά:

Σέ εξώφυλλο μηναίου, έκδόσεως 1551 τού μοναστηριού τής 'Αγίας 
Τριάδας Βελβεντοΰ, βρέθηκε καί δημοσιεύτηκε άπό τόν Μ. Καλινδέρη* 1 2 
ή παρακάτω ενθύμηση:

και το παρόν μιναίον υπάρχει εκ της μονής της αγίας Τριαδος εις το θέ
ματος τοϋ Βελβενδοϋ

Πότε γράφτηκε ή ενθύμηση αύτή δέν μπορούμε νά ξέρουμε. Ίσως 
κάτι θά μπορούσε νά μάς πή ό έκδοτης, παραβάλλοντας τά γράμματά της 
μέ τά γράμματα δυο άλλων ενθυμήσεων των έξωφύλλων τού ίδιου μηναίου, 
πού είναι χρονολογημένα τό ένα τό 1695 καί τό άλλο τό 1696, άλλά πού 
δέν έχουν όμως τό όνομα τής κωμοπόλεως3. "Αν λοιπόν ή ενθύμηση αύτή 
γράφτηκε πριν άπό τις δυο άλλες, τότε τό 1695 είναι terminus ante quem.

(A. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Άθήναι 1891, Β, 132). πβ. καί Ν. Ά ν δ ρ ι ώ- 
τ η, Ή Θεσσαλονίκη στά δημοτικά τραγούδια, Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1957, σ. 81 
κέξ., ιδιαίτερα σ. 87 ύποσ. 1), ή Βέροια καί τά Βέροια, τά Γρεβενά καί τό Γρεβενό. (Βλ. 
Μ. A. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία άπό τή δυτ. Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας, 
Πτολεμαΐς 1940, σ. 60 καί Θ. Κ. Σ α ρ ά ν τ η, Τά χωριά τών Γρεβενών, Ήμερολόγιον 
«Δυτικής Μακεδονίας» 1960, σ. 207 κέξ.), ai Σέρραι, οί Σέρρες, τα Σέρρας. (Βλ. Π. 
Ν. Παπαγεωργίου, Αί Σέρραι καί...ή μονή τοΰ Προδρόμου, Byzantinische Zeit
schrift 3 Γ1894], 223, Β. Δ. Φ ό ρ η, Τά Σέρρας, μιά άπροσδόκητη όνομαστική, Νέα 
Εστία 57 [1955], 363-365), ή Χίος καί τούχ Χιόν (Ν. Άνδριώτη, τό ιδίωμα τοϋ Λιβισιοϋ 
τής Λυκίας,’Αθήνα 1961, σ. 106).Πβ. έπίσης τούς τύπους ξένων τοπωνυμίων, όπως ή Γιά- 
φα καί τό Γιάφα (Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά Β, 125), ή Πρεμετή καί τό Πρεμέτι 
(Εθνικά άσματα τής Ελλάδος, ο.π. σ. 104) κ.λ.π.

1 Τό τρίτο δηλ. ι τής καταλήξεως -ινός· τά άλλα δυό ι είναι νόθα (ύστερογενή), γιατί 
προέρχονται άπό τήν κώφωση τών δυό ε: Βελβεντινός.

2 Μ. Ά θ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία, ό.π. σ. 54.
3 Στό ίδιο, σ. 54.
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Παλαιότερη πάντως χρονολογημένη μνεία, οσο ξέρω, είναι κάποιου 
κώδικα τής μονής τής Ζάμπορδας. Επειδή ένας παλαιότερος κώδικας, όπου 
ήταν γραμμένοι οί άφιερωταί του μοναστηριού, δέν ήταν σε καλή κατά
σταση, τον αντέγραψε τό 1692 «μέ τάξιν», όπως γράφει, κάποιος Γιαννιώ- 
της ’Ιωάννης Ζωγράφο ς1. Εκεί λοιπόν άναφέρεται καί τό όνομα 
Βελβεντό μαζί μέ άλλα χωριά τής επαρχίας Σερβίων (σ. 75-104 του κώδικα)1 2.

Ό Μελέτιος στήν πρώτη έκδοση τής Γεωγραφίας του τό 17283 
γράφει: Βελβεδός κυομόπολις ακουστή4.

Σέ έγγραφο τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης τοϋ έτους 1785, 
διαβάζουμε: εφθασε καί ό κυρ Γερμανός σύγγελος εκ τοϋ Βελβενδοϋ5.

’Άλλο έγγραφο τής ίδιας Βιβλιοθήκης, του έτους 1793 έχει τούς τύπους: 
εις Βελβενδόν..., τοϋ Βελβενδοϋ...6 7. "Ενα άλλο επίσης τοϋ έτους 1800 έχει 
τούς τύπους: τον Βελβενδόν... με την χώραν Βελβενδόν...1.

Σ’ ένα βιβλίο μέ τον τίτλο: Διατριβή έπί τής καταστάσεως τής ένεστώ- 
σης κοινής ημών γλώσσης, τυπωμένο στή Μόσχα τό 1808, ό συγγραφεύς 
του γράφει:

«Εύρίσκονται δέ τανϋν εν τή εκτάσει αυτής (τής χώρας των Περραιβών) 
πόλεις καί κομοπόλεις (sic) βαρβαρικοϊς όνόμασι γνωριζόμενοι οϊαι, Γρεβενά, 
Σάτιστα, Κοζάνη, Τονιγά, Βελβεδός, Πέρβια (sic) καί Αομενίκου...... »8.

Στο έξωκκλήσι «Άντριάδα» (Αγία Τριάδα) Βελβεντοϋ, πού βρίσκεται 
στήν τοποθεσία «Σκεπασμένο», υπάρχει μιά εικόνα τής μεταμορφώσεως 
τοϋ Σωτήρος άπό μουσαμά. Στό πίσω μέρος τής εικόνας είναι γραμμένο 
μέ κόκκινη μπογιά:

0 a β ο ρι βηλ ληβετο 18 149
Στό ύπ’ άριθμ. 124 χειρόγραφο τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 

γραμμένο, κατά τόν Καλινδέρη, άπό τον Κοζανίτη ιερωμένο X α ρ ί σ ι ο 
Μεγδάνη περί τό 1818, βρίσκουμε τούς τύπους:

1 Στύ ίδιο, σ. 57.
2 Στό ίδιο, σ. 61.
3 Μ ε λ ε τ ί ο υ. Γεωγραφία παλαιό, καί νέα, Ένετία 1728, σ. 389, πβ. καί τή δεύτερη 

έκδοση ύπό Ά ν 0. Γαζή (Βενετία 1807), τόμ. 2, σ. 450.
4 Στον πίνακα λέξεων της πρώτης έκδόσεως (1728) είναι γραμμένο: Βελβαδός.
δ Μ. Καλινδέρη, Τά λυτό έγγραφα τής δημοτικής Ββ3λιοθήκης Κοζάνης, Θεσ

σαλονίκη 1951, σ. 68.
° Στό ίδιο, σ. 121.
7 Στό ίδιο, σ. 125.
8 Διατριβή έπί τής καταστάσεως τής ένεστώσης κοινής ημών γλώσσης, ύπό τοϋ 

Γ(εωργίου) Κ(ρομμύδη), Μόσχα 1808, σ. 10.
9 Φαίνεται πώς κάποιος Θ α β ώ ρ η ς παράγγειλε τήν εικόνα σέ άλλο μέρος καί 

έπειτα γράφτηκε έτσι ή διεύθυνση ή σάν ιδιοκτήτης έγραψε ό ίδιος άπό πίσω τό όνομά του.
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Ό Γάλλος περιηγητής Pouqueville στο έργο του Voyage de 
la Grèce, τυπωμένο το 1820 (β'. εκδ. 1826), γράφει: V elvendos καί σέ υ
ποσημείωση έλληνικά: «Βελβενδός, ή κατ’ άλλους Βελβαινός, κωμόπο- 
λις»*, ενώ στο χάρτη πού συνοδεύει το έργο του, καμωμένο άπό τον 
Gauttier (1827) άναγράφεται: Delvendo.

Ό Βελβεντινός γιατρός Δημήτριος Μπίρδας στή διδακτορι
κή του διατριβή, γραμμένη έλληνικά καί λατινικά καί τυπωμένη στή Halle 
τό 1830, γράφει α) στήν Ελληνική: «εγεννήθην εις την εν Θεσσαλίφ' Βελβεν- 
δόν...» καί β) στήν Λατινική: uNatus sum Thessaliae oppido V el vendo...))1'. 
Ό "Αγγλος περιηγητής W. Leake στο βιβλίο του Travels in nor
thern Greece, τυπωμένο στο Λονδίνο τό 1835, άναγράφει τά όνόματα:
Velvendhos1, Velvendos1 2 3 4 5 6 7 8, Velvendho9, Velvendo10 11 καί Βελβεδός, Βελβεντός11.

Στο Δημαρχείο ’Αθηνών ό θάνατος ένός όνομαστοϋ τέκνου του Βελ- 
βεντοϋ,τοϋ γνωστού άρχιτέκτονος Κλεάνθους Σταματίου, δηλώθηκε ώς έξης: 

20 ’Απριλίου 1862
Άπέθανεν ενταύθα ό Σταμάτιος Κλεάνθης 
ετών 60, αρχιτέκτων, καταγόμενος από την 
Βελβεντώ τής Μακεδονίας12

Στο περιοδικό «Πανδώρα» κάποιος Κ. Γουναρόπουλος σέ 
μελέτη του μέ τον τίτλο Κοζανικά γράφει τό 1872:

Βενβεντόν1, Βελβεντόν, τό2 καί Βενεβεντόν3.

1 Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία, ο.π. σ. 22 καί 23.
2 Στό ίδιο, σ. 18 καί 22.
3 Στο ίδιο, σ. 23.
4 F. - C. Η. L. Pouqueville. Voyage de la Grèce, Paris 1824, τόμ. Ili, σ. 

86. ’Από ποϋ αντιγράφει τήν έλληνική υποσημείωση, δυστυχώς δέν παραπέμπει. Τό Βελ- 
βαινός ίσως να. είναι τό όνομα τοϋ κάτοικου της κωμοπόλεως Βιλβινός (βλ. παραπάνω 
σ. 174) πού θά προφερόταν καί τότε έτσι όπως καί σήμερα.

5 Τό Βελβεντό ύπάγονταν τότε στή Θεσσαλία (πβ. καί Μελετίου, Γεωγραφία, 
ο.π., ό όποιος τό άναφέρει στό κεφάλαιο περί Θεσσαλίας).

6 Δ. Μ π ί ρ δ α, Διατριβή έναίσιμος κ.λ.π., Άλλη 1830. ('Ολόκληρο τόν τίτλο βλ. 
στόν Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος έντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Μέρος Α', 
Θεσσαλονίκη 1948, σ. 158).

7 W. Μ. I. eake, Travels in northern Greece, London 1835, τόμ. Ill, σ. 332.
8 Στό ίδιο, σ. 332, 337.
9 Στό ίδιο, σ. 332.

10 Στό τέλος τοϋ τρίτου τόμου στό χάρτη: Macedonia including Paeonia with 
adjacent parts of Illyria and Epirus.

11 Στό ίδιο, σ. 332, ύποσημ. 1.
12 Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1931, σ. 79, πβ. καί X ρ. Ε. Άγ γ ε λ ο μ ά τ η, 

Τά δημιουργήματα ένός περιέργου άνθρώπου (δηλ. Σταματίου Κλεάνθους), δυο σημειώ
ματα, Νέα Εστία 20 (1936), 1029.
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«Σερβίων καί Βελβεντοΰ...», «..ή δε βασιλίς Θεοδώρα δια την στενοχώριαν 
των υπηκόων εχορήγησεν...τον μεταξύ τής σιδηράς πύλης καί τής Δελβεντοΰ 
τόπον», «..προς άνατολάς δε πολίχνη Βελβεντός..»1, «...Ό Βελβεντός, καί 
άρχαιότερον Αελβεντός, εστι πολίχνη...»1 2.

Ό μαθητής του Γ. Χατζιδάκη I. Τσικόπουλος άπό τό Καταφύγι 
(γειτονικό χωριό του Βελβεντοΰ), πού χρημάτισε καί δάσκαλος στο Βελ
βεντό, τό ονομάζει τό Βελβενδόν είτε ό Βελβενδός, κωμόπολις μείζων του 
Καταφυγίου3. Ό σύγχρονός του Βελβεντινός φιλόλογος καί γλωσσολόγος 
Ε. Μπουντώνας, μαθητής καί αυτός τοϋ Γ. Χατζιδάκη, τό γράφει στή 
διατριβή του μέ τόν τύπο: Τό Βελβεντό, άναφέρει δέ πώς στό Λειβάδι του 
Όλύμπου προφέρεται Βιρβιντό4.

Ό Σ. Ψάλτης τό 1905 γράφει: «...εν Βελβενδίψ...»5. Στό Ημερολό
γιο τής Μεγάλης Ελλάδος τοϋ έτους 1931 διαβάζουμε «άπό τόν Βελβεντώ 
τής Μακεδονίας (κωμόπολιν πλησίον τής Ναούσης) (sic)6.

Ή πολυτυπία αύτή, πού όπως θά δοϋμε συνεχίστηκε ως τά χρόνια 
μας, έκαμαν τόν Α. Γερακάρη, πού άσχολήθηκε ερασιτεχνικά μέ τήν 
ετυμολογία τοϋ ονόματος τής κωμοπόλεως, νά γράψη τό 1937:

«...εκείνο όμως που δεν ξέρω κι εγώ καί όσοι άκοΰν τήν ονομασίαν ταύτην 
είναι αν αΰτη είναι γραμματικώς...γένους άρσενικοΰ, θηλυκού ή ουδετέρου. Ό 
Βελβενδός: ή Βελβενδός; ή τό Βελβενδό;7

Γι’ αυτό καί ό ίδιος ό Α. Γερακάρης τό έγραψε κατά καιρούς μέ δια
φορετικούς τύπους, όπως π.χ. ή Βελβενδός τό 19358, τό Βελβενδόν τό ίδιο 
έτος9, τό Βελβενδό τό 193810 11, ενώ τις περισσότερες φορές τό γράφει χωρίς 
άρθρο: Βελβενδός, εκ Βελβενδόν, εν Βελβενδω, εις Βελβενδόνu.

Θά αναφέρουμε άκόμα μιά επιλογή άπό τύπους πού συναντούμε μετά 
τό 1950.

1 Πανδώρα 22 (τεϋχ. 525), σ. 494.
2 Στό ίδιο 22 (τεδχ. 526), σ. 507.
3 I. Τσικοπούλου, Μελέτη περί λεξικού τής καθ’ ήμάς δημώδους, ’Αρχεία 

τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης I, σ. 35.
4 Ε. Μπουντώνα, Μελέτη περί τοϋ γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντου καί τιδν 

περιχώρων αύτοϋ, ’Αρχεία ο.π. II, σ. 5.
5 Σ. Ψάλτη, Θρςικικά, Άθήναι 1905, σ. 170.
6 Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1931, σ. 78.
7 Α. Γερακάρη, Ή ονομασία «Βελβενδός», Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας

1937, σ. 64.
8 Α. Γερακάρη, Λαογραφικά, Ή Βελβενδός, τά παρατσούκλια τών κατοίκων 

της, ’Εφημερίδα «Βόρειος Ελλάς» 17 Νοεμβρίου 1935 (Κοζάνη).
9 Στό ίδιο.

10 Α. Γ ε ρ α κ ά ρ η, Ή ονομασία «Βελβενδός», Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας
1938, σ. 40.

11 Στό ίδιο, σ. 37-41, πβ. καί 1937, σ. 57-64.

Π
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Ό B. Φ ά β η ς στο περιοδικό Άθηνα γράφει: Βελβεντός1, ό Μ. Κ α- 
λινδέρης πού τό βρίσκει συχνά στά έγγραφα τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 
προτιμά τον τύπο Βελβενδόδ, ό I. Άντωνιάδης, δικηγόρος Βελβεν- 
τινός, τό γράφει τό Βελβεντό (όπως καί ό Ε. Μπουντώνας πού είδαμε, 
βλ. παραπ. σ. 177) καί σημειώνει πώς δέν επιτρέπεται νά αλλάζουμε τά γένη 
των ονομάτων ή νά τροποποιούμε τούς φθόγγους, άλλα νά διατηρούμε τις 
ονομασίες «όπως αΰται διασώζονται εις τα στόματα τον λαοϋ». ’Όχι ό Βελ- 
βενδός ούτε ή Βελβενδός, άλλά άτόφιο τό Βελβεντό3 4.

Ό καθηγητής Μ. Λάσκαρις τό γράφει, όπως τό βρίσκει στην ερ
γασία τού Γιουκοσλάβου P. S k ο k, Βελβενδός*, πού διατηρεί καί ό 
καθηγητής Στ. Κυριακίδης5.

Ό κ. Ε. Μπουντώνας, τραπεζιτικός συνταξιούχος καί ανεψιός 
τού ομωνύμου μακαρίτη έκπαιδευτικοΰ συμβούλου πού είδαμε (βλ. παραπ. 
σ. 177), ανάγει έπίσης τόν διαλεκτικό τύπο τον Βιλβιντό στή σημερινή κοι
νή Νεοελληνική καί τό γράφει, όπως ό θειος του καί ό Τ. Άντωνιάδης (πού 
είδαμε πιό πάνω), τό Βελβεντό6.

Σήμερα οί διάφορες δημόσιες κ.λ.π. Υπηρεσίες, πού στέλλουν έγγραφα 
στην Κοινότητα τού Βελβεντοΰ, γράφουν: προς την Κοινότητα Βελβενδον ή 
Βελβεντοΰ, εις Βελβενδον ή εις Βελβεντόν ή Βελβεντό κλπ.7.

Επίσημα τό Υπουργείο Εσωτερικών γράφει : ό Βελβεντός, τον 
Βελβεντοΰ8. Τελευταία άπευθύνθηκε στήν Κοινότητα καί ρώτησε, ποιά 
τέλος πάντων είναι ή ορθή ονομασία τής κωμοπόλεως. Τά άλλα Υπουργεία 
γράφουν πότε Βελβενδοΰς, πότε Βελβενδό ή Βελβενδώ. Στό μητρώο άρ- 
ρένων (1961) τής Κοινότητος γράφεται κοινότης Βελβεντοΰ.

Μιά όδός στήν Αθήνα ονομάζεται: οδός Βελβενδονς9.

1 ’Αθήνα 55 (1951), 14.
. 1 2 Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676- 

1808. Έν Θεσσαλονίκη 1951, σελ. 90, 123.
3 I. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Τό δροσόλουστο Βελβεντό, Εφημερίδα «Ελληνική Μακε

δονία» 2 ’Ιανουάριου 1952 (Κοζάνη).
4 Μ. Lascaris, Survivances dans la toponymie de la Macédoine des «Francs» 

d’avant, et après la IVe croisade, Bvzantion, τόμ. 23 (1953), 5.
5 Μακεδονικά 3 (1953-55), 451.
6 Ε. Μπουντώνα, 'Ιστορικά τοϋ Βελβεντοΰ έκ παλαιός μεμβράνης, Μακεδονι

κόν Ήμερολόγιον 1955, σ. 109 κέξ.
7 Πβ. «Γεωπονική Εφημερίδα» Θεσσαλονίκης, 1960-61.
8 Στοιχεία αρχικής άναγνωρίσεως: Κοινότης Βελβενδον (Βασιλικό διάταγμα 19- 

12 - 1918 - ΦΕΚ Α260) 1918 (βλ. Στοιχεία συστάσεως καί έξελίξεως των Δήμων καί Κοι
νοτήτων, 26, Νομός Κοζάνης, Άθήναι 1961, σ. 392 « = Κοινότης Βελβεντοΰ, έδρα: Βελβεν
τός, ό, συνοικισμοί άρχικώς άπαρτίσαντες τήν Κοινότητα: Βελβενδός».

9 ’Εφημερίδα «τό Βήμα» 25 ’Οκτωβρίου 1961, σ. 8.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ

τού Βιλβινάό 
το Βελβεντό 
το Βελβεντόν
το Βελβενδόν του Βελβενδοϋ 
το Βελβενδό 
δ Βελβεντός 
ό Βελβενδός

ή Βελβενδός
Βελβενδοΰς

Βελβεντώ 
Βενβεντόν 
Βενεβεντόν 
( Βελβενδό )
Βελβενδώ
Βελβεδό
Βηλληβετό
Βιρβιντό

εν Βελβενδίφ
( Βελβεντός)
Βελβεδός
Βελβαινός
Αελβεντός της Λελβεντον
Velo endo
Veloendho
Velo endos
Veloendhos
Deloendo

τον Βελβενδόν 
εις Βελβενδόν 
την Βελβενδόν 

(την χώραν) Βελβενδόν 
την Βελβεντώ 
τον Βελβεντώ
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Tù λεωφορεία τέλος πού έκτελοΰν τή συγκοινωνία Κοζάνη - Βελβεντό 
άναρτοϋν πινακίδες μέ διαφορετική κάθε φορά ονομασία, όπως ΒΕΛ- 
ΒΕΝΤΟ, ΒΕΛΒΕΝΔΟ, ΒΕΛΒΕΔΟ, ΒΕΛΒΕΝΔΩ κλπ.

* *
*

Γιά τό όνομα των κατοίκων γράφτηκαν οί τύποι: Βελβεντινός, π.χ, 
«μετροΰνται εις Βέροιαν από τους Βελβεντινούς απερχομένους είς το παζάρι... 
(1794)1, Βελβενδινός1 2, Les Velveniotes (Pouqueville)3.

Οί 'ίδιοι, όπως είδαμε, ονομάζονται σήμερα Βιλβινοί. Κάποτε ακόυσα 
καί τόν τύπο Βελβενδιώτες, ίσως κατά τό Καταφυγιώτες, άλλ’ αύτό γίνεται 
συνήθως άπό κείνους, πού δέν ξέρουν τόν συνηθισμένο τύπο.

β)Ή έτυμολογία του
Μέ τήν έτυμολογία του ονόματος τής κωμοπόλεως ασχολήθηκαν μέχρι 

τώρα άρκετοί, κυρίως ερασιτέχνες λόγιοι, οί ετυμολογίες τους όμως, εκτός 
άπό μία πού νομίζουμε ότι είναι καί ή σωστή, δέν είναι παρά άπλές εικασίες 
καί φαντασία.

Πρώτη, όσο ξέρω, μνεία γίνεται στό Χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης 
Κοζάνης πού είδαμε. Τό χειρόγραφο αύτό άποδίδεται, όπως είπαμε, άπό τόν 
Μ. Καλινδέρη στον ιερωμένο καί λόγιο Χαρίσιο Μεγδάνη4, Κοζα- 
νίτη, καί πρέπει νά γράφτηκε κατά τό 18185 * 7.

Γράφοντας γιά τήν όνομασία τής Κοζάνης ό συγγραφεύς του χειρογρά
φου υποστηρίζει ότι τό όνομα Κοζάνη ή Κοσάνη «μετεσχηματίσθη άπό 
τής εις τήν Καλαβρίαν μικρός πόλεως, ήτις Κάσα καί Κόσσανον εκαλείτο. 
Τούτο άποδείκνυται αν ένώσωμε με τήν ιστορίαν καί δσα πολλαχοΰ εις τήν 
περίχωρόν της σώζονται καί τήν σήμερον λατινικά ονόματα πολιχνίων καί 
χωρίων καί τόπωνλ». Τέτοια ονόματα χωρίων καί τόπων, γράφει, είναι 
πολλά, π.χ. Καισάρεια, Γρατζιανή, Παλαιογρατζιανή (σημερινό Παλιουγρά- 
τσιανου), Γαλλιανή (σημερινή Κάλλιανη), Βεντιβιανή σημερινή Φ’τίδγιαν'— 
Πολύφυτο) καί τελειώνει ώς εξής: «Μία κώμη ώς 3 ώρας μακράν των Σερ
βίων είναι ομώνυμος με τήν ’Ιταλικήν πάλιν Βενεβεντόν καί κατά τινα παραφθο
ράν Βελβεντόν (τό) κτ...»η. Αύτά άναφέρει στό κεφάλαιο περί Κοζάνης. Στό

1 Μ. Κ α λ ι V δ έ ρ η, Τά λυτά έγγραφα, ο.π., σ. 112.
2 Μ. Καλινδέρη, Σημειώματα 'Ιστορικά (έκ τής Δυτ. Μακεδονίας), Πτολεμαΐς 

1939, σ. 17.
3 F. - C. Η. L. Pouqueville, ô.it. τόμ. Ill, σ. 86.
4 Μ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία κ.λ.π., σ. 6.
5 Στό ίδιο, σ. 9.
° Στό ίδιο, σ. 17.
7 Στό ίδιο, σ. 18.
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κεφάλαιο περί Βελβεντοϋ ό συγγραφεύς γράφει τά έξης : «Βενβεντόν καί 
ΒελβεντόV κώμη προς το ανατολικόν των Σερβιών ώς 3 ώρας άπέχουσα... Τό 
δνομα Βενβεντόν καί Βενεβεντόν δτι εδόθη εις τον τόπον από τους Ρωμαίους 
έλέχθη εις τό περί Κοζάνης (βλ. παραπάνω), εκ της όποιας απέχει αυτή ή κώμη 
ώς ó'jpac 5»1.

’Αποσπάσματα άπό τό χειρόγραφο αύτό τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 
δημοσίευσε καί ό Π. Ν. Λιούφης στο βιβλίο του, 'Ιστορία τής Κοζάνης, 
Άθήναι 1924, καί ιδιαίτερα τό κεφάλαιο περί Κοζάνης, σταματώντας στή 
φράση: «...Μία κώμη τρεις ώρας μακράν τών Σερβίων είνε ομώνυμος με την 
Ιταλικήν Βενέβεντον κ.λ.π.»1 2 3.

Ύστερα άπό τον X. Μεγδάνη καί μάλιστα ύστερα άπό μεγάλο χρονικό 
διάστημα θίγει τό ζήτημα ό μακαρίτης εκπαιδευτικός σύμβουλος Ε. Μπουν
ιών α ς, Βελβεντινός. Ό Μπουντώνας στήν εξαιρετική διατριβή του 
«Μελέτη περί του γλωσσικού Ιδιώματος Βελβεντοϋ καί τών περιχώρων αύτοΰ 
γράφει τά εξής: «Περί δε τής ετυμολογίας του ονόματος αύτοΰ λέγονται μεν πολ.- 
λά, άλλα τό γλυισσικώς πιθανώτερον είναι ή άπό του τουρκικού dar vend? (=διά
βασες ) παραγωγή αύτοΰ· λέγω δε γλωσσικώς πιθανόν, διότι ή εναλλαγή τοΰ δ 
καί β καί ή τοΰ ρ καί λ δεν είναι τι ασυνήθες εν τή φωνητική τής νέας ’Ελλη
νικής γλώσσης. Έν Λιβαδίψ τοΰ Όλυμπου προφέρεται τό δνομα τούτο Βιρβιντό, 
δπερ δύναται ίσως νά έκληφθή ώς διάμεσος τύπος μεταξύ τών: Δερβεντό καί 
Βιλβιντδ (τό)»4.

Τό 1930 ό παππούς μου Α. Γ. Παπαγεωργίου, διευθυντής τότε 
τοϋ Άρρεναγωγείου Βελβεντοϋ, εγραφε στό λεύκωμα του Νομοϋ Κοζάνης5:

«Πότε εκτίσθη (ή κωμόπολις) δέν είναι γνωστόν. Τό βέβαιον όμως εί
ναι, δτι ή ονομασία της εδόθη επί Λατινοκρατίας, μετά τήν αλωσιν τής βασιλί- 
δος υπό τών Φράγκων τφ 1204. Τινες φρονούν δτι ή λέξις Βελβενδός έχει συγ
γένειαν με τήν Βενδίδα, θεάν θρακικήν, ώς "Αρτεμιν λατρευομένην, περί ής λό
γον ποιείται καί ό χαριέστατος Λουκιανός εις τον ’Ικαρομένιππον «εξ οΰ δε έν 
Αελφοϊς μεν ’Απόλλων τό μαντεϊον κατεστήσατο ένΠεργάμψ δέ τό ΐατρεϊον ό 
’Ασκληπιός καί τό Βενδίδειον έγένετο έν Θράκη..»*. ’Εάν όμως λάβωμεν ύπ’ 
δψει δτι έν τή σημερινή θέσει τής κωμοπόλεως ούδεν τό άρχαϊον υπάρχει μαρτυ
ρούν τι,...εάν λάβω μεν ύπ’ δψει δτι καί τα πέριξ χωρία τα έντεΰθεν καί πέραν

1 Στο ίδιο, σ. 22 κέξ.
2 Π. Ν. Λ ι ο ύ φ η, 'Ιστορία τής Κοζάνης, Άθήναι 1924, σ. 18.
3 Τουρκ. dervend καί dervent = πέρασμα, διάβασις.
4 Ε. Μπουντώνα, Μελέτη περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντοϋ κ.λ.π., 

ο.π. σ. 5.
5 Α. Παπαγεωργίου, Βελβενδός, Έπί τή έκατονταετηρίδι: Λεύκωμα Νομοϋ 

Κοζάνης. "Εκδοσις «Βορείου Ελλάδος», Κοζάνη 1910, σ. 112.
* Λουκιανού, Ίκαρομένιππος 24.
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τον Άλιάκμονος φέρουσιν ονόματα μαρτυροϋντα την Λατινοκρατίαν, Γρατσιάνη 
(Γρατιανή), Σέρβια (Φυλακαί), Καισαρειά, Κάλλιανη (Calenus - cales=πόλις 
της Καμπανίας) Βυτιβιανή (venins = άνεμος - via - na) άνεμόεσσα, προς δε 
καί πόλεις πλησίον τής Νεαπόλεως τής ’Ιταλίας, την Beneventani, Βενεβεντόν 
(τής Σαμνίτιδος), πολύ συγγενεύουσαν με την «Βελβεντόν» δεν δυνάμεθα ή 
να παραδεχθώμεν ότι είναι κωμόπολις ίδρυθεϊσα επί Φραγκοκρατίας».

Τό 1935 ό Α. Γερακάρης δημοσίευσε στήν εφημερίδα «Βόρειος 
Ελλάς» τής Κοζάνης μιά σειρά μικρών άρθρων μέ τον τίτλο «Λαογραφικά, 
Ή Βελβενδός, τα παρατσούκλια των κατοίκων της». Εκεί άναφέρεται καί 
στήν «ιστορικήν αιτίαν», όπως γράφει, τής ονομασίας Βελβενδός, δεν κά
νει όμως τίποτε άλλο παρά αντιγράφει τή σχετική περικοπή του χειρογρά
φου τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, όπως τό δημοσίευσε, καθώς είδαμε, ό Π. 
Ν. Λιούφης στο βιβλίο του «'Ιστορία τής Κοζάνης». «Ούτω, λέγει ό Γε
ρακάρης, ή ονομασία Βελβενδός είναι ομώνυμος (κατά παραφθοράν) με την 
Ιταλικήν Βενεβεντόν»1.

Δυό χρόνια αργότερα στό «Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας» του 
έτους 1937 δημοσιεύει ό ίδιος ειδική τώρα πραγματεία μέ τον τίτλο «/.{αο
γραφικά, Ή ονομασία Βελβενδός», όπου γράφει στήν άρχή τά εξής: «Ή δη- 
μοσιευθεϊσα πέρυσι (1935) στή «Βόρειον’Ελλάδα» μελέτη μου «Παρατσούκλια 
Βελβενδοΰ» εδωκεν αφορμήν να... διαμαρτυρηθοϋν, οι άρμοδιώτεροι εμού, διά 
τήν αυθαίρετον γνώμην μου ότι ή ονομασία «Βελβενδός» παράγήται εκ τής 
λατινικής ονομασίας - κατά παραφθοράν βέβαια - Venevendum, διαφωνοΰντες οΰ- 
τω καί προς τον συγγραφέα τής 'Ιστορίας τής Κοζάνης Λιούφην από τήν ό
ποιαν αντέγραψα τήν σχετικήν παράγραφον. Τα κατωτέρω όμως ελπίζω ότι θά 
δικαιολογήσουν τήν παραγωγήν τής ονομασίας»

Είναι δε τά «κατωτέρω», μέ λίγα λόγια, τά εξής:
Τά παιδιά του ΒελβεντοΟ χρησιμοποιούν στα παιγνίδια τους τήν αρίθ

μηση «ένα μου, άούάου μου, τρίκακα, τσέτσελα, πέγκα, λέγκα, σούϊά,ι, μούϊάι, 
άά,λι, ύιάέκ», ή όποια, λέγει, είναι «σχεδόν όμοια» μέ τήν λατινική αρί
θμηση unus, duo, très κ.λ.π. Επίσης παρέβαλε, λέγει, τά ήθη καί έθιμα τού 
γάμου τής ρωμαϊκής εποχής, όπως περιγράφονται στό βιβλίο τών Κράϊ καί 
Γιέκινς (σ. 88-94)1 2„ καί βρήκε «μικρός, ελάχιστος διαφοράς». Παραθέτει ύ
στερα λατινικές λέξεις, πού σώζονται στό ιδίωμα του Βελβεντοϋ, όπως 
καρδάρ’, αλάργα, κατίνα (=κλειδαριά), τέμπλο (=τό χώρισμα τού ιερού 
στήν εκκλησία) καί τό τοπωνύμιο Γρατσιάν πού είναι, λέγει, παραφθο
ρά τής λ. Γρατιανή καί αυτή πάλι παραφθορά τής Graecia «ήτοι ελληνική 
γή».

1 Α. Γερακάρη, Λαογραφικά, 'Η Βελβενδός, τά παρατσούκλια τών κατοίκων 
της, δ.π.

2 Για τό βιβλίο αύτό δέν δίνει ό Γερακάρης κανένα άλλο στοιχείο.



Τό Βελβεντό 183

Μέ τήν έτυμολογία πού πρότεινε ό Ε. Μπουντώνας (άπό τήν τουρκ. 
λ. dervend=óιάβασις) διαφωνεί «γιατί, λέγει, ή φυσική διαμόρφωσις του 
εδάφους τής κωμοπόλεως δεν δικαιολογεί τήν ονομασίαν «διάβασες». Τέλος πα
ραθέτει καί μιά «μυθολογική» έτυμολογία πού τήν ακούσε άπό τον 
παππού μου Α. Παπαγεωργίου. Ή ιστορία αυτή είναι ή άκόλουθη : Μιά 
ομάδα γυναίκες κατά τή ρωμαϊκή έποχή πήγε για άγροτικές έργασίες 
κοντά στον 'Αλιάκμονα ποταμό, στήν περιοχή τού σημερινού χωρίου Τμε- 
ρα. Εκεί τις έπετέθηκαν οί κάτοικοι τού άντικρυνοΰ χωριού μέ τον ίδιο 
σκοπό πού είχαν κάποτε καί οί Ρωμαίοι, όταν έπετέθηκαν έναντίον των 
Σαβίνων. Αύτές άντιστάθηκαν, άρχισαν νά φωνάζουν καί στις φωνές τους 
ετρεξαν οί άντρες τους πού ήταν σκορπισμένοι στήν κοιλάδα, στά χωρά
φια τους καί καταδίωξαν τούς έπιτεθέντας μέ βέλη. Γυρίζοντας στο χωριό 
οί γυναίκες φόρεσαν θριαμβευτικά τά μαντήλια τους (τα κατσιούλια)1 κόκ
κινα άπό τό αίμα των τραυματισθέντων σωτήρων των. Άπό τότε ονομάστηκε 
τό χωριό Βελβενδός άπό τό βέλεμνος= βέλος.

Καί συμπεραίνει ό Γερακάρης: «Κάτι πρέπει νά ψιθυρίζω καί ή ιστορία 
αυτή...κατόπιν των εκτεθέντων μποροϋμεν ίσως νά πούμε ότι ίσως ευρεθή τό 
ετυμολογικόν τής ονομασίας «Βελβενδός».

Στή μονογραφία αυτή μιά μονάχα άπάντηση δόθηκε μέ έπιστολή άπό 
κάποιον φίλο τού Γερακάρη «μαχητήν των γραμμάτων» , όπως τόν άπο- 
καλεΐ. Ή έπιστολή αύτή «νάγκασε τό Γερακάρη νά έπανέλθη τόν άλλο 
χρόνο (1938) μέ τόν ίδιο τίτλο υποχρεωμένος, λέγει, νά έπανασυζητήση 
τό αύτό θέμα, γιατί ό φίλος του δέν συμφωνεί μέ τόν «εύλογοφανή ειρμόν 
των σκέψεών του». Κατά τήν γνώμη εκείνου ή ονομασία τής κωμοπόλεως 
είναι Βιλβεντοο άπό τις γαλλικές λέξεις Ville vin d'eau, πού δόθηκε στήν 
κωμόπολη άπό τήν εξής αιτία: Στά παλιά χρόνια τό Βελβεντό είχε μεγάλη 
παραγωγή κρασιού πού μετέφεραν οί Βελβεντινοί άγωγιάτες μέ τά μουλά
ρια τους μέσω Καταφυγίου-Κατερίνης ή μέσω Έλασσόνας-Αάρισας στή 
Θεσσαλονίκη ή στό Βόλο. Στό δρόμο οί άγωγιάτες άνοιγαν τά τουλού
μια τους, έπιναν κρασί καί τό συμπλήρωναν ύστερα μέ νερό. Τό ίδιο έκα
ναν ύστερα καί οί έμποροι τής Θεσσαλονίκης ή τού Βόλου καί τό κρασί 
έφτανε στό έξωτερικό νερωμένο. “Ετσι όνόμασαν οί ξένοι (υποτίθεται πώς 
θά ήταν μόνο Γάλλοι) τόν τόπο προελεύσεως Ville vin d'eau (πόλη τού 
νερωμένου κρασιού) δηλ. Βιλβεντώ.

Έδώ ό Γερακάρης θυμήθηκε τήν ιστορία τής ονομασίας τού ούζου

1. Κατσιούλ’, τό, τό «κατσούλι», ειδικό κάλυμμα της κεφαλής των γυναικών, ΰποκορ. 
της λ. κατσοίιλα~ρουμ. cäciulä (τ=σκούφια), βλ. Ν. Άνδριώτη, Έτυμολ. Λεξ. σ. 99. 
Σήμερα ή γραφική στολή τών γυναικών τοϋ Βελβεντοϋ μέ τά «κατσιούλια» στό κεφάλι, 
όπως καί οί άλλες γενικά εθνικές στολές, δέν είναι πια σέ χρήση.
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άπό τή φράση uso Marsillia, πού αναφέρει ό A. Τζάρτζανος1, άντέγραψε 
τή σχετική περικοπή καί το γεγονός τον ενέβαλε σέ σκέψεις. Τελικά όμως 
αποκρούει τήν άποψη αυτή, γιατί λέγει« «δέον ν’ σ.ποδειχθή δτι τα κρασιά 
Βελβενδου πήγαιναν απ’ ευθείας...εις Γαλλίαν ή ’Ελβετίαν ή Βέλγιον, ai μόναι χώ- 
ραι (sic) ένθα όμιλεΐται ή γαλλική γλώσσα». 'Αποδίδει τήν ομοιότητα αυτή σέ 
απλή σύμπτωση καί βάζει τήν άποψη τού επιστολογράφου στο περιθώριο.

«Δεν διεκδικώ, γράφει τελειώνοντας ό Γερακάρης, με τήν δημοσιευ- 
θεϊσαν εις το Η.Δ. Μ. του 1937 (σελίς 57) γνώμην μου περί τής αίτιας καί 
σημασίας τής ονομασίας «Βελβενδός» ούτε τίτλον αυθεντικότητος οϋτε προ
νομιακήν τινα προστασίαν τής πνευματικής εργασίας μου, άπεναντίας με ιδι
αίτερη χαρά θά ϊδω άπορριπτομένην τήν γνώμην μου αυτήν με ιστορικά όμως 
γεγονότα καί όχι, αυθαιρέτως με σπινθηροβόλα λογοπαίγνια ή γρίφους».

Τήν ïôta χρονιά (1938) δημοσιεύεται άπό τον Γιουκοσλάβο P. Skok 
σέ γιουκοσλαβικό περιοδικό ή παρακάτω γνώμη γιά τήν ετυμολογία τού 
τοπωνυμίου «Βελβενδός», ή μόνη, όπως πιστεύουμε, πού υποστηρίζεται 
σωστά καί άπό άποψη γλωσσική.

Γράφει λοιπόν ό Skok:
Να otseôku reke Biàtrice koju ispitujemo u ovoj studiju, pravi gröki 

toponimi su ονί: I. Velvendos «Βελβενδός» nazie koji je nastao za dobi 
Latinckogi carsivi u 13 veku. Ime se izvodi od ital. Benevento sasvim pra- 
vilno sa fonetskim novogrökim. razvojem suglasniöke grupe nt u νδ i sa 
disimilacijom η-η=λ—v)1 2.

(Έπί τής περιοχής τού ποταμού Βίστριτζα - 'Αλιάκμονος, μέ τήν ό
ποιαν καταγινόμαστε στή μελέτη αύτή, γνήσια ελληνικά τοπωνύμια είναι 
τά έξής: 1. Βελβενδός, ονομασία ή όποια γεννήθηκε έπί τής εποχής τής 
λατινικής αύτοκρατορίας κατά τόν 13ον αιώνα. Ή όνομασία αύτή παρά- 
γεται έκ τού ιταλικού Benevento, εντελώς όρθά, σύμφωνα μέ τή νεοελλη
νική φωνητική εξέλιξη των συμφώνων ντ σέ νδ καί μέ τήν άνομοίωση 
ν-ν=λ-ν)3 4 *.

Τή γνώμη αύτή τού P. Skok δέχεται καί ό καθηγητής κ. Μ. Λ ά σ κ α- 
ρ ι ς. «Son étymologie, γράφει ό κ. Λάσκαρις, du nom du Βελβενδός par 
Benevento est aussi ingénieuse qu évidente»11. Κρίνοντας τό βιβλίο

1 Α. Τζάρτζανος, Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1932, σ. 145 κέξ., πβ. καί 
Indogermanische Forschungen 52 (1934), 185 κέξ.

2 P. S k ο k, Glas srpske akadernije, τόμ. 176, Beograd 1938, σ. 261.
3 Tö κείμενο καί τή μετάφραση είχε τήν ευγενική κσλωσύνη να μου τή στείλη άπό 

τό Βελιγράδι ό φίλος κ. I. Παπαδριανός, τον όποιον ευχαριστώ θερμά καί άπό τή θέση 
αυτή.

4 Μ. T, a s c a r i s, Survivances dans la toponymie de la Macédoine des «Francs»
d'avant et après la IVe croisade, Byzanlion τόμ. 23 (1953), 5 κέξ. Ό κ. Λάσκαρις
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τοϋ κ. Λάσκαρι ό καθηγητής Στ. Κυριακίδης, στο περιοδικό «Μακεδονι
κά» (τόμ. 3 [1953-55], σ. 451), γράφει:

«Τα τελευταία ταϋτα τοπωνύμια ό Λάσκαρις συσχετίζει με τό δνομα τής 
κωμοπόλεως Βελβενδός καί αποδέχεται την εκ του Ιταλικού Benevento ετυμο
λογίαν, ήν κατά τον Λάσκαριν έδωσε πρώτος ό Πέτρος Σκόκ εις την εκτενή 
περί τής περιοχής Σερβίων μονογραφίαν του εν Glas τής Σερβικής ’Ακαδη
μίας, 178 (1938). Τό τελευταϊον τούτο δεν είναι ακριβές. Την ετυμολογίαν 
ταύτην προέτεινε πρώτος ό Χαρίσης Μεγδάνης, όνομαστός λόγιος τών αρχών 
τοϋ 1Θ' αίώνος. Εις την «’ Απογραφικήν έκθεσιν τοϋ μεσημβρινού μέρους τής 
Μακεδονίας», την έκδοθεΐσαν υπό τοϋ Μ. Καλινδέρη, ό Μεγδάνης γράφει: «Μια 
κώμη ώς τρεις ώρας μακράν τών Σερβίων είναι ομώνυμος με την ιταλικήν πόλ.ιν 
Βενεβεντόν καί κατά παραφθοράν Βενβεντόν...».

Τήν παραγωγή άπό τό Beneventurn τής Ιταλίας δέχεται καί ό όνο
μαστός γερμανός σλαβολόγος Μ. Vasmer, χωρίς σχόλια. Ό Vasmer στο 
βιβλίο του: Die Slaven in Griechenland, θέλοντας να υποστήριξή τήν 
παραγωγή τοϋ όνόματος Βελ.ζητία άπό τό Βελεγεζιτία γράφει: «Zum 
Schwunde des zweiten Vokals in *Βελε(γε)ζιτία^ Βελ.ζιτία vgl. den Vo
kalschwund in Βελβενδός aus lat. Beneventum»1.

To 1951 ό B. Φάβης στήν έργασία του «Ό δυναμικός τόνος τής 
βορείου ελληνικής καί τά άποτελέσματα αύτοϋ», πού δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό «’Αθήνα», γράφει τά εξής:

«Ούτως ή λέξις διαβατός δηλοΰσα τό μέρος διά τοϋ όποιου δύναταί τις να 
διαβή, καθά παρ’ αρχαίοις ή λέξις διάβασες, άποδοθεϊσα εις τοπωνύμιον 
καί άπό προσηγορικού καταστασα κύριον δνομα, άπεσπάσθη τοϋ ρήματος δια
βαίνω, διάβημα, θά διαβώ καί τής έννοιας αυτοΰ καί οϋτω γενομένη έρ
μαιο ν τής δποκλίσεως κατήντησεν εις τον τύπον Β ε λ β ε ν τ ό ς »* 1 2 3.

Ό 1. Άντωνιάδης δημοσίευσε τό 1952 σειρά άρθρων στήν εφη
μερίδα τής Κοζι* ·ης «'Ελληνική Μακεδονία» (σημερινή «Δοτική Μακεδο
νία») μέ τον τίτλο « Τδ δροσόλοοστο Βελβεντό»2.

Σχετικά μέ τον τύπι τοϋ όνόματος τής κωμοπόλεως είδαμε πώς προτί
μησε νά γράφη : τό Βελβεχ ό, όπως προφέρεται άπό τούς κατοίκους. Κα
τόπιν άναφέρεται στήν έτυμο, ογία του. Γιά τήν παραγωγή τοϋ όνόμα-

παραπέμπει λάθος στον 178 τόμο τής Glas τι, Σερβικής ’Ακαδημίας (πβ. καί Σ. Κυριακί- 
δη, Μακεδονικά 3 [1953-55], 451, όπου τό λάθοι, διατηρείται), ένώ πρόκειται γιά τον 176 
τόμο, όπως έξακρίβωσε ό κ. 1. Παπαδριανός.

1 Μ. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Bern. 1941, σ. 86.
2 Β. Φ ά β η, Ό δυναμικός τόνος τής βορείου 'Ελληνικής καί τά άποτελέσματα αύ

τοϋ, Άθηνα 55 (1951), 14.
3 I. Άντωνιάδου, Τό δροσόλουστο Βελβεντό, Εφημερίδα «Ελληνική Μακε

δονία» 2 Τανουαρίου 1952 (Κοζάνη).
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τος άπό χήν τουρκική λέξη dervend, πού πρότεινε ό Ε. Μπουντώνας, γρά
φει πώς αύτή δεν φαίνεται πιθανή «άφ ου παραμένει ανεξήγητος ή προσθήκη 
τής καταλήξεως -ντό. ’Εάν έπρόκειτο, λέγει, νά άναζητήσωμεν εις την τουρκι
κήν γλώσσαν την καταγωγήν τής λέξεως, τότε μάλλον θα ήμποροΰσε νά υπο- 
στηριχθή ή προέλευσίς της άπό τήν σύνθετον τουρκικήν λέξιν Βελβελε- 
εντάζ1 καί κατά παραφθοράν : Βελβεντό ζ τουρκιστί, που σημαίνει π ά- 
ταγόν, βοήν, ρόχθον, Αντιστοιχούντο πλήρως προς τον ήχον των κα- 
τερχομένων άφθονων υδάτων πέριξ καί εντός τής κωμοπόλεως. Άλλ’ άμφότεραι 
αυταί ai εκδοχαί αποτελούν άπλάς καί μόνον υποθέσεις».

Τή γνώμη του Α. Μπούτουρα1 2, πού άνάγει τήν όνομασία τής κω
μοπόλεως έπίσης στο λατινικό τοπωνύμιο Beneventum, τή θεωρεί όχι άπο- 
λύτως πειστική, αν καί πιστεύει ότι «δεν είναι απρόσφοροι ai όνομασίαι ελ
ληνικών πόλεων ή κωμών άπό τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν», καί αναφέρει τέτοιες 
τήν Καισαριά, Δομένικον (Domenicus), Μιλόγουστα (Miles Augustae) 
κ.λ.π. ’Αναφέρει μάλιστα πώς τή γνώμη αύτή υποστήριξε ό Κοζανίτης 
X. Μεγδάνης καί παραπέμπει στήν έκδοση τού χειρογράφου άπό τόν 
Φιλόλογο Μ. Καλινδέρη. «Ό Μεγδάνης, γράφει, ονομάζει τήν κωμόπο- 
λϊν μας Βενβεντόν. ’Εάν τοιαύτη όνομασία ήλήθευεν άπαντώσα εν χρήσει εις 
τούς προγενεστέρους κατοίκους τής κωμοπόλεως, τότε ή καταγωγή τής ονο
μασίας άπό το Beneventum θά άπέκτα ασφαλώς μέγιστον κόρος. ’Αλλά τοι- 
οΰτόν τι δεν συμβαίνει. Άντιθέτως ό Μελέτιος φερ’ είπεϊν εις τήν Γεωγραφίαν 
του (1728) άποκαλεϊ τήν κωμόπολιν Βελβενδόν (γρ. Βελβεδός) καί όχι Βεν
βεντόν...». Προσθέτει έπίσης ότι ό Δ. Μπίρδας στή διατριβή του τό 1830 
καί διάφορα έγγραφα τής βιβλιοθήκης Κοζάνης άναφέρουν Βελβενδός καί 
όχι Βενβεντόν. «Παραμένει συνεπώς Ανικανοποίητος ή προσπάθεια προς ά- 
νεύρεσιν τής προελεύσεως τής ονομασίας του»3.

Ό κ. Ε. Μπουντώνας, άνεψιός τοϋ εκπαιδευτικού συμβούλου, 
σε δημοσίευμά του στό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» τού έτους 19544, 
γράφει τά έξής:

«Κατά τους νεωτέρους χρόνους έκινήθη ή περιέργεια πολλών ώς προς τό 
πόθεν παράγεται ή λέξις «Βελβεντό» (όπως λέγεται άπό τους κατοίκους5 
καί όχι ώς γράφεται εις τους γεωγραφικούς χάρτας «Βελβενδός») καί εγεν-

1 Τή λ. velvele βρήκα στό Turkish-English Dictionary τοϋ Η. C. Η ο n y 
καί F ah ir I z (Oxford 1958) μέ τή σημασία outcry (=κραυγή), λέξη όμως ενταζ 
δέν μπόρεσα νά βρω.

2 Δυστυχώς χωρίς παραπομπή.
3 I. Ά V τ ω V ι ά δ ο υ, Τό δροσόλουστο Βελβεντό, ό.π.
4 Ε. Μ π ο υ V τ ώ V α, 'Ιστορικά τοϋ Βελβεντοϋ εκ παλαιός μεμβράνης, ό.π. σ. 109 κέξ.
5 "Οπως είδαμε οί κάτοικοι προφέρουν: τού Ιίιλβινάό, άλλα φυσικά ή απόδοση στή 

νεοελλ. κοινή είναι Βελβεντό.
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νήθη τό ερώτημα μήπως είναι ξενική. ΎποπτεύΟησάν τινες δτι παρήχθη από 
λατινικήν ονομασίαν καί είδικώτερον από τάς λέξεις «Benevendum» ή «Belve
dere». Παραθέτοντας υστέρα δσα έγραψε σχετικά ό θείος του, συνεχίζει: 
«’Ασχοληθείς καί εγώ άλλοτε περί την προέλευσιν τής λέξεως «Βελβεντό» 
εξήτασα τάς ανωτέρω εκδοχής καί ομολογώ δτι δεν ίκανοποιήθην από τάς 
εικασίας περί τής παραγωγής ταύτης από τάς λατινικής λέξεις Benevendum 
ή Belvedere οϋτε δε πολύ περισσότερο εκ τής τουρκικής λέξεως dervend. Καί 
τοϋτο διότι ή κοιλας αυτή τής αρχαίας Έλιμείας, ευανδρωτάτης Μακεδονικής 
επαρχίας, κατωκεϊτο άπ αρχαιότατων χρόνων προ Χρίστου καί μετά Χρι
στόν. Τα εις τήν περιοχήν εγκατεσπαρμένα εκκλησίδια, τινά των όποιων είναι 
προ του δεκάτου μ.Χ. αίώνος, μαρτυρούν δτι ή περιοχή κατωκεϊτο πολύ προ 
τής εμφανίσεως των Τούρκων». Συνεχίζοντας άναφέρεται ό συγγραφεύς 
στις δυο άρχαΐες πόλεις τής Πιερίας Φυλακαι καί Βάλαι (γρ. Ούάλλαι), 
πού αναγράφουν πολλοί συγγραφείς, μεταξύ των όποιων ό Στράβων καί 
ό Κλαύδιος Πτολεμαίος. Πού βρίσκονταν οί πόλεις αύτές μέχρι στιγ
μής οί επιστήμονες δεν μπόρεσαν να καθορίσουν με βεβαιότητα, γιατί 
στήν περιοχή ύπάρχουν παντού σκορπισμένα παλιά ερείπια οικισμών, 
τειχών καί φρουρίων. Για τις Φυλακές πιθανότερη είναι ή γνώμη, πώς βρί
σκονταν κοντά στά σημερινά Σέρβια, γιατί πιστεύουν πώς τό όνομα αύτό 
είναι ή λατινική μετάφρασή τους1. Τις Βάλες (Ούάλλαι) οί άρχαιολόγοι 
τις τοποθετούν άλλοι στή Βεργίνα1 2 κοντά στή Βέροια καί άλλοι στό χω
ριό Βουβάλα κοντά στήν Ελασσόνα.3

Στό "Αγιον "Ορος όμως ό κ. Μπουντώνας, στή Βιβλιοθήκη τής Μονής 
τού Βατοπεδίου, βρήκε ένα χάρτη σέ μεμβράνη, πού σχεδιάστηκε άπό 
κάποιον Άλεξαντρινό Άγαθοδαίμονα τόν Ε' αί. μ.Χ. μέ βάση τά Γεωγρα
φικά τού Στράβωνος καί τήν Ύφήγηση τού Κλαυδίου Πτολεμαίου καί πού 
άντιγράφτηκε άπό άγνωστο τό 976 ή τό 996. Στό χάρτη αύτόν οί Ββάλαι 
(έτσι γραμμένες στό χάρτη) είναι τοποθετημένες στά άνατολικά των Φυλα
κών.

Επειδή σέ ενα άνατολικό σημείο τού σημερινού Βελβεντοΰ καί τών 
ύποτιθεμένων Φυλακών, στή σημερινή τοποθεσία «Μπράβας» κοντά στον

1 Μ. Μ α λ ο ύ τ α, Τά Σέρβια, 'Ιστορική καί λαογραφική επισκόπηση, Θεσσαλονίκη 
1956, σ. 20 κέξ.

2 Βλ. Pauly - Wissowa - Kroll - Μ ittelhaus, Realencyclopädie, 
Zweite Reihe, Stuttgart 1955, τόμ. Vili, Al, σ. 278, στή λ. Vallae, όπου άναφέρεται 
δτι ό Kiepert (FOA XVII) τοποθετεί τήν πόλη (μέ έρωτηματικό) στις βόρειες πλαγιές 
των Πιερίων απέναντι άπό τή Βέροια.

3 Α. Κεραμοπούλλου, Ιστορική Γεωγραφία - Volustana-Βάλλας στενά, 
Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 6 (1931), σ. 314. Του Ιδιου, Τό άρχαιον όνομα τοδ 
Σαρανταπόρου, Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1932, σ. 67-69.
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'Αλιάκμονα, βρέθηκαν έρείπια αρχαίου οικισμού (σήμερα ύπάρχει ναΐσκος 
καί μιά πλάκα με άνάγλυφα τρία πρόσωπα), εικάζει ό κ. Μπουντώνας ότι 
εκεί πρέπει νά ύπήρχαν οί άρχαΐες Βάλαι (όχι στή Βεργίνα) καί ότι 
το Βελβεντό είναι νεώτερος συνοικισμός της πού κτίστηκε, γιά άγνωστους 
λόγους, αργότερα καί πιθανόν, λέγει, νά όνομάστηκε ό συνοικισμός αυτός 
λατινικά υπ’ άριθ. δύο Βάλαι, δηλαδή Walae duo, πού μέ τόν καιρό 
εγινε Ββαλλεντό (ή καί από τύπο Βουβαλεντό) καί «άργότερον κατ’ ανα
γραμματισμόν καί αλλαγήν προφοράς υπό των 'Ελλήνων κατοίκων έφθασε 
μέχρις ημών ώς Βελβεντό», «Είμαι επομένως ύπερβέβαιος, γράφει ό κ. Μπουν
τώνας, ότι το σημερινόν Βελβεντό είναι ή αρχαία εκείνη πόλις των Μακε- 
δόνων τής Έλιμείας Waüaedo ή (Ββαλεντό)».

Τόν άλλο χρόνο ένας άλλος ερασιτέχνης έτυμολόγος ό κ. Σ. Λ ι ά κ ο ς, 
συνταξιούχος στρατιωτικός, στή στήλη «Ό Βόρειος» τής έφημερίδας «Μα
κεδονία» τής Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας νά απόδειξη βλάχικα πολλά 
σημερινά τοπωνύμια τής Δυτικής Μακεδονίας, έγραφε τά εξής:

«Βλαχόφωνοι καί μόνο Κοζανΐτες άλλους τε, μπορούσαν νά λένε σιόπτ(ου) 
(κατά Λιυύφην Σιοπωτόν) μιά βρύση τους, σκ'ρκα (κατά Λιούφην σκρίκα) ένα 
απόκρυφο φρύδι τοΰ πετρόβουνού τους, σονββάλα ή σ’ φοάλια (κατά Λιούφην 
Σιούφλια ή Ζιούβλια) μιά εδαφική πτυχή, ένα κοίλωμά τους, τσιάμβρα (κατά 
Λιούφην Τσιάμρα καί Ζαμίρα) ένα μικροχείμαρρο κ.λ.π. Τέτοιοι επίσης μπο
ρούσαν νά καθιερώσουν τις τοπωνυμίες Σέρβια (ύ,πο το Τσέρβι οχύρωμα, κλει- 
σοροδιάβασις) Βελβενδός (από το βάλ-βαβδώσου αύλώνας-ύδατήρος) 
κ.λ.π.»1.

■** *
Προσπάθησα νά παραθέσω επίτηδες τις γνώμες όλων, όσοι καταπιάστη

καν μέ τό θέμα τής έτυμολογίας τού όνόματος τής κωμοπόλεως, γιά νά δείξω 
κοντά στά άλλα καί τό πόσο έμεΐς οί "Ελληνες άγαπούμε τά ετυμολογικά 
θέματα1 2 καί καταπιανόμαστε μέ ζήλο όλοι, ειδικοί καί μή ειδικοί, φτάνει 
νά πούμε τή γνώμη μας, πού πολλές φορές μέ φανατισμό υποστηρίζουμε. 
Κι ύπάρχουν περιπτώσεις πού πετυχαίνουμε. "Εχουμε παραδείγματα πού 
στήν Επιστήμη γενικά ερασιτέχνες έλυσαν προβλήματα, στά όποια οί ει
δικοί παιδεύονταν χρόνια. Αυτό όμως θά ήταν καλό νά γίνεται ώς ένα ση
μείο, ώστε νά μή φτάνουμε στά όρια τοΰ γελοίου. Γιατί καί οί παρόμοιες 
περιπτώσεις, όπως έκεΐνες κατά τίς όποιες τό Αγαπάν ετυμολογείται από

1 Εφημερίδα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, 1 Νοεμβρίου 1955, σ. 2.
2 Πβ. Ν. Π. Άνδριώτη, Αντίστοιχα εκφραστικά μέσα της αρχαίας καί τής 

νέας’Ελληνικής, Ελληνικά 15 (1957), τιμητικός Σωκρ. Β. Κουγέα, ’Ανάτυπο, σ. 1 κέξ. 
«Ή ετυμολογία τραβούσε πολύ περισσότερο τούς ερασιτέχνες τών γλωσσικών ερευνών, 
γιατί οί ερασιτέχνες πάντοτε ενδιαφέρονται για τα πιο ευχάριστα, τα πιο εντυπωσιακά θέματα 
κάθε επιστήμης, καί τέτοιο θέμα στή Γλωσσολογία είναι ή ετυμολογία».



Tò Βελβεντό 189

τύ αγειν τό παν1, μέ τίς όποιες μας διασκεδάζουν τά μεσαιωνικά ετυμολο
γικά, δέν σπανίζουν.

Δέν ξέρω αν, εκτός απ’ αύτούς πού άνέφερα, ύπάρχει καί άλλος πού 
διατύπωσε τή γνώμη του γιά τήν ετυμολογική αρχή τού τοπωνυμίου «Βελ
βεντό».

Πάντως σχετικά μέ τίς γνώμες αυτών πού άναφέραμε, παρατηρούμε 
πώς οί περισσότεροι δέν αναφέρουν τίς προηγούμενες έτυμολογίες γιά 
να τίς συζητήσουν ύστερα, άλλά παραθέτουν αμέσως τή γνώμη τους. Πα
ρατηρούμε επίσης πώς οί X. Μεγδάνης, Α. Παπαγεωργίου, Α. Γερακάρης, 
P. Skok (καί Α. Μπούτουρας) καί Μ. Vasmer, ανεξάρτητα ό ένας άπό τόν 
άλλο, προτείνουν τήν ίδια έτυμολογία. "Οτι τό «Βελβεντό» είναι όμώνυμο 
μέ τό «Beneventum», πόλη τής μεσημβρινής "Ιταλίας τής περιοχής 
τής αρχαίας Σαμνίτιδος.

"Οπως είδαμε, ό συγγραφεύς τού χειρογράφου τής Κοζάνης καί ό Α. 
Παπαγεωργίου στηρίζουν τή γνώμη τους στό γεγονός, ότι καί άλλα τοπωνύ
μια μέ λατινικές ρίζες βρίσκονται στήν περιοχή αυτή τής Δυτικής Μακε
δονίας.

Ό Α. Γερακάρης στηρίζεται όχι μόνο στό γεγονός αυτό, άλλα καί 
στό ότι στό Βελβεντό σώζονται σήμερα λατινικές λέξεις μαζί μέ μιά παιδική 
αρίθμηση πού μοιάζει μέ τή λατινική, κι ακόμα ότι ήθη καί έθιμα τού γά
μου τών Βελβεντινών έχουν όμοιότητα μέ ήθη καί έθιμα ρωμαϊκού γάμου.

Ό P. Skok στηρίζεται σέ γλωσσικά κριτήρια1 2.
Οί υπόλοιπες γνώμες μένουν άπομονωμένες, χωρίς δεύτερο συνήγορο 

ή κάθε μιά.
Τίς τελευταίες δέν θά τις άπορρίψουμε γιά τό λόγο καί μόνο ότι οί 

περισσότεροι άπ’ αυτούς πού τίς διατύπωσαν δέν ήταν «ειδικοί». Είναι 
φανερό όμως ότι δέν στηρίζονται ούτε σέ ιστορικές μαρτυρίες ούτε κάν στούς 
στοιχειώδεις γλωσσολογικούς νόμους. Σάν εικασίες οί περισσότερες ή 
φανταστικά πλάσματα καί «σπινθηροβόλα λογοπαίγνια», όπως σωστά τίς χαρα
κτήρισε ό Α. Γερακάρης, δέν χρειάζεται, νομίζω, νά ξανασυζητηθοΰν έδώ.

Ό μοναδικός ειδικός, ό μακαρίτης Ε. Μπουντώνας, ένώ προσπάθησε 
νά έτυμολογήση τό όνομα άπό τήν τουρκική λέξη der vend, στηριζόμενος, 
πολύ σωστά, στούς φωνητικούς νόμους τού ιδιώματος, είδε ύστερα πώς αυ
τό ήταν άδύνατο, γιατί έμενε άνεξήγητη ή τονισμένη κατάληξη -τό τού 
ονόματος. ΓΓ αυτό άργότερα στό περιθώριο ένός άντιτύπου τού βιβλίου

1 Etyrnologician Magnum (Ετυμολογικόν τό Μέγα ήγουν ή μεγάλη Γραμματική), 
εκδ. Sylburgii, Lipsiae 1816, στ. 5, «αγάπη, παρά τό αγειν τό παν...», πβ. Etymologicum 
Gudiarium, εκδ. Loysius de Stefani, Lipsiae 1920, σ. 7.

2 Τοϋ A. Μπούτουραή γνώμη, πού αναφέρει ό I. Άντωνιάδης δτι ανήκει στούς 
ύποστηρικτάς τής παραγωγής άπό τό Beneventum, δέν ξέρω πού έχει δημοσιευθή.
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του, πού είχε τήν καλωσύνη να μου δώση ό άνεψιός του καί σεβαστός φί
λος κ. Ε. Μπουντώνας, έγραψε μέ μελάνη τή φράση: άλλα τό-τό;

Τή δυσκολία αύτή τήν πρόσεξε, όπως είδαμε, καί ό I. Άντωνιάδης 
(δ. π., σ. 186).

Περίεργο είναι πώς δέν δέχεται ό Μπουντώνας ή τουλάχιστο δέν συ- 
ζητεΐ τήν παραγωγή άπό τό Beneventum - Βενεβεντόν. Δέν τήν ήξερε άραγε; 
Ποιές όμως άλλες έτυμολογίες νάύπονοή, όταν γράφει «Περί δε τής ετυμο
λογίας τοϋ ονόματος αύτοϋ λέγονται μεν πολλά»;1

* **
TÒ δτι ή ονομασία «Βιλβινάό» (Βελβεντό, Βελβενδός κ.λ.π.) προέρχε

ται από τό λατινικό τοπωνύμιο Beneventum - πού τό παράγουν άπό τή 
λατινική φράση: bonus eventus =καλή τύχη, μοίρα-1 2 καί μάλιστα άπό 
τον εξελληνισμένο του τύπο Βενεβεντός (Βενεβενδός καί Βενεβεντόν), δέν 
πρέπει νομίζω να ύπάρξη καμιά άμφιβολία.

Κοντά στά άλλα, τά όποια άνέφεραν δσοι υποστήριξαν τήν παραγωγή 
αύτή, άς προστεθούν καί τά ακόλουθα.

Ρητή μαρτυρία, πού νά λέγη δτι τό Βελβεντό τής δυτικής Μακε
δονίας ονομάστηκε πράγματι κατά τό Βενεβέντο τής ’Ιταλίας, δέν υπάρ
χει, όπως δέν υπάρχει καμιά μαρτυρία καί γιά τά τόσα δμοια προελληνικά 
τοπωνύμια τής Ελλάδας καί τής Μ. ’Ασίας. Καί δμως ή γλωσσική τους 
μόνο ομοιότητα είναι άρκετή γιά νά μάς πείση πώς ό ίδιος λαός τά μετέ
φερε άπό τή μιά χώρα στήν άλλη καί τό γεγονός αυτό ή επιστήμη σήμερα 
τό δέχεται ανεπιφύλακτα. Κύμη3 4 * 6 έχουμε στήν Εύβοια καί στήν Καμπα- 
νία τής ’Ιταλίας. Στις Ενωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής οί Έλληνες με- 
τανάσται δνόμασαν πολλές πόλεις μέ έλληνικά ονόματα έλληνικών πόλεων1. 
Τό ίδιο έκαναν καί οί Άγγλοι.

Όπως είναι γνωστό τις λατινικές λέξεις πού λήγουν σέ -um τις δέχτη
κε ή Ελληνική μέ τήν κατάληξη -ον, όπως π.χ. τή λατινική duracinum 
πού έγινε στά Έλληνικά δωράκινον καί υστέρα ροδάκινο ή τή λατινική 
λέξη hospitium πού εγινε στά Έλληνικά όσπίτιον καί ύστερα σπίτι 
κ.λ.π. ’Έτσι λοιπόν καί τό λατινικό τοπωνύμιο Beneventum έγινε στά Ελ
ληνικά Βενεβέντο(ν)1, Άπό τον τύπο αυτόν προήλθαν οί τύποι Βενεβεν-

1 Ε. Μπουνιών α, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος ΒελβεντοΟ, δ.π., σ. 5.
2 Βλ. Enciclopedia Italiana, Istituto Giovanni Treccani, Milano 1930, τόμ. VI, 

σ. 629.
3 Στήν Ιταλία Cuma (Cumae). Άρχ. Κύμη έπίσης έχουμε καί στή Μ. ’Ασία.
4 Μ. Τριανταφυλλίδη, Τά έλληνικά των Ελλήνων τής ’Αμερικής, Ελλη

νικά 12 (1953), 328.
6 Πβ. Μελετίου, Γεωγραφία, δ.π. II, 191.
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τός καί Βενεβενδός, όπως προήλθε άπό τής Κύπρου τό λατινικό τοπωνύμιο 
castellimi Buffeventum τό όνομα Βουφαβέντον, πού σώζεται σήμερα στή 
μεγαλόνησο.1

Μάς σώθηκαν μεταγενέστερα καί βυζαντινά κείμενα, όπου τό Beneven
tani τής ’Ιταλίας μεταγράφτηκε στα Ελληνικά όπως προφερόταν άπό τούς 
'Έλληνες ή άπό όσους μιλούσαν καί έγραφαν τά Ελληνικά τήν εποχή έκεί- 
νη. "Ας δούμε μερικά.

Ό Στράβων όνομάζει τό Beneventana Βενεουεντόν1 2 3 (γεν. Βενεουεντοΰ8 
αίτ. Βενεουεντόν)4.

Ό Στέφανος ό Βυζάντιος (500 μ.Χ.;) γράφει: «Β εν ε β εν τ ό ς, χωρίον 
Διομήδους εν ’Ιταλία· οί δε ότι κτίσμα Διομήδους δ καί Μαλοεντός ελέγετο' τό 
’Εθνικόν Βενεβεντΐνος εστι δε καί άλλη Καμπανίας διά του δ5, ής τό ’Εθνικόν 
Βενεβενδεύς»6 7.

Στούς Συνεχιστές τού Θεοφάνη διαβάζουμε: «Τον δε Σολδάνον εκείνον 
καί τον ΰπ αυτόν λαόν των Αγαρηνών ό ρήξ Φραγγίας όναλαβόμενος έν Κα- 
πύη άπήγαγεν. Ταύτης γαρ αυτός ήρχεν ετι καί προσέτι Β εν ε β εν δ ο ό..»’’, «ε- 
πεξηγητέον καί όσα μεταξύ του ρηγός Φραγγίας καί Σολδάνον του ’Αφρικής ό
μηρό καί των οίκητόρων Καπύης καί Βενεβενδοΰ συνέβη καταπραχθήναι... »8, 
«Οί των κάστρων Καπύης καί Βενεβενδοΰ παρεγίνοντο άρχοντες,..»9.

Καί ό Σουΐδας επίσης (10ος αΐ. μ.Χ.) γράφει: «Βενεβεντός όνομα 
πόλεως Καλαβρίας, ήν κτίζει Διομήδης’ εις γάρ τον άπόπλουν καταχθείς εις 
τα ίδια ούκ εδέχθη, άλλά άπήλθεν εις Καλαβρίαν καί κτίζει πάλιν, ήν έκάλεσεν 
Άργυρίππην, τήν μετονομασθεϊσαν Βενεβεντό ν»10 11.

'Ο Μελέτιος (1728) τό μεταγράφει «Βενεούεντον κοινώς Βενεβέντο»11, 
ενώ ό συγγραφεύς τού χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης Κοζάνης τό ονομάζει 
Βενεβεντόν12.

1 Βλ. Η.und R. Kahane, Italienische Ortsnamen in Griechenland, Athen 
1940, σ. 22.

2 Στράβωνος, Γεωγραφικά 5, 249.
3 Στό Ιδιο 6, 282.
4 Στο ίδιο 6, 283.
5 Δηλαδή: Βενεβενδός.
6 Stephani Byzantii, Ethnicorum quae supersunt, (Έκ των ’ Εθνικών Στεφάνου 

κατ’ έπιτομήν), Berolini 1849, σ. 162.
7 Theoph. Continuati 293, 21 (εκδ. Βόννης).
8 Στό ίδιο 294, 5.
9 Στό ίδιο 695, 6.
10Suidae Lexicon, εκδ. Bekker, Βερολίνο 1854, σ. 219.
11 Μελετίου, Γεωγραφία, ο.π. 11, 191.
12 Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία, ό.π., σ. 18.
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'Ο τονισμός στή λήγουσα Βενεβεντός καί δχι Βενεβέντο(ν) 0ά πρέ
πει νά όφείλεται σέ αναλογία.

’Αξίζει νομίζω νά σημειώσουμε πώς καί τό Otranto (άρχ. Ύδροΰς)1 
τής κάτω ’Ιταλίας τό προφέρουν οί ελληνόφωνοι κάτοικοι τής περιοχής 
του Σαλέντου ακόμα καί σήμερα to Derento1 2 3, (γεν. tu Derentüf.

’Έτσι σέ τραγούδια τής περιοχής τοϋ Σαλέντου, πού δημοσίευσε ό Do
menicano Tondi, διαβάζουμε:

Mammal Tuse chiatere pu travudisa;
In' ola axinnu, in' oles fantasie 
Diava to Derentò ce ta Choria-rna,
De fotines evriski'de Marie4 *

Stin xenia pu me cratenni 
I clostella-mu ise su 
Ce me denni, ce me denni 
stin Grikia tu DerentvC

Τή στροφή αύτή μεταγράφει ό Π. Καλονάρος έλληνικά έτσι:

Στην ξενία που με κραταίνει 
ή κλωστέλλα μου είσαι σου 
καί με δένει, καί με δένει 
στην Γρηκία τοΰ Δερεντοϋ6

Άπ’ αυτό λοιπόν τό Βενεβεντόν τής ’Ιταλίας είναι φανερό ότι προ
έρχεται καί τό Βελβεντό τής Μακεδονίας.

Ή άποβολή τοΰ ε Βενεβεντός) Βενβεντός είναι κανονική σύμφωνα μέ

1 Άπό τον τύπο Hydruntum, βλ. Μ. - N. Bouille t, Dictionnaire universel 
d’ Histoire et de Geographie, Paris ά.ε. στή λ. Otranto, πβλ. Tarentum — Τάρας, 
πβλ. Ρ. Kretschmer, Sprache: Einleitung in die Altertumswissenschaft των 
A. G e r c k e καί E. Norden, Leipzig 1923, τόμ. I, φύλλ. 6, 7, σ. 468-9. F. 
Skutsch-E. Σκάσση, ’Επίτομος εισαγωγή εις τήν Λατινικήν γλώσσαν, Έπ. 
Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1953-1954 καί 1954-1955, Άθήναι 1955, 
(Άνάτυπον), σ. 79. R. Kühner, Ausführliche Grammatik der lateinischen 
Sprache, Hannover 1912, σ. 491.

2 Domenicano Tondi, Glossa, la lingua greca del Salento, Noci 1935, σ. 128.
3 Στό ίδιο, σ. 126, 128.
1 Στό ϊδιο, σ. 128.
s Στό ίδιο, σ. 126.
6 Π. Π. Καλονάρου, Μεγάλη Ελλάς, Άθήναι 1944, σ. 29 «Γρηκία λέγεται 

ή έλληνόφωνη περιοχή τοΰ Σαλέντου, καί Δερεντό ονομάζεται στή Σαλεντινή διάλεκτο, 
τό Ότραντο, δηλαδή ή μεσαιωνική πόλις τοϋ Ύδροϋντος», πβ. Δ. Π α λ ο ύ μ π ο υ, Περί 
τής έν τή νοτίφ Ίταλίφ Έλληνοσαλεντινής αποικίας, Άθήναι 1896, σ. 9.
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τό γνωστό γλωσσολογικό νόμο του Kretschmer, τής άνομοιοτικής δηλα
δή άποβολής του ενός άπό τα δύο ατονα όμοια φωνήεντα, πού τα χωρίζει 
υγρό ή έρρινο1 (πβ. καί Vasmer, παραπ. σ. ] 85).

Ή τροπή τού ν σέ λ Βενβεντός)Βελβεντός ή Βενβεντό(ν)) Βελβεντό(ν) 
είναι έπίσης κανονική σύμφωνα μέ τό γλωσσικό φαινόμενο τής άνο- 
μοιώσεως ν-λ=λ-ν1 2, όπως πολύ σωστά υποστήριξε καί ό Γιουκοσλάβος Ρ. 
Skok (βλ. παραπ. σ. 184).

Ό τύπος τού Βιλβινάό προέρχεται κανονικά άπό τον τύπο τό Βελ- 
βεντόν μέ τήν άποβολή του -ν καί τή γνωστή κώφωση των άτονων ε καί 
/ στά βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα.

Οί τύποι Βενεβεντός (λατινικής πόλεως) καί Βελβενδός (ελληνικής) 
δηλαδή μέ - ς καί ή έναλλαγή του άρθρου ό καί ή πρέπει νά προήλθαν 
άναλογικά, γιά μέν τό ή άπό φράσεις όπου προηγούνται οί λέξεις πόλις, 
κώμη ή κοψόπολις π.χ. εις τήν κώμην Βεν(ε)βεντόν (όπου ή αιτιατική 
δέν δήλωνε καθαρά τό γένος) καί ύστερα ή κώμη Βεν(ε)βεντός, ή εις 
τήν Βεν(ε)βεντόν (ενν. κώμην) καί ύστερα ή Βεν(ε)βεντός (πβ. καί άρχ. 
έλλ. ή πόλις ό Κόρινθος καί ύστερα ή Κόρινθος3 4, γιά δέ τό ό άπό τήν 
κατάληξη -ος τής όνομαστικής κατά τά ή αμμος-ό άμμος4 κ.λ.π.

’Αξιοσημείωτη είναι νομίζω καί ή ομοιότητα τής ονομασίας των κα
τοίκων των δύο πόλεων. Ό κάτοικος τού λατινικού Beneventum ο
νομάστηκε άπό τούς Έλληνες Βενεβεντΐνος5 καί ό κάτοικος τού Βελβεντοΰ 
λέγεται Βιλβινός (διαλεκτ.) καί Βελβεντινός (Βελβενδινός).

Ό Α. Παπαγεωργίου6 καί ό P. Skok7 πιστεύουν πώς ή ονο
μασία πρέπει νά χρονολογηθή μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως 
άπό τούς Φράγκους τό 1204.Επειδή όμως, όπως είδαμε παραπάνω (σ. 187), 
πιστεύεται ότι καί τά γειτονικά Σέρβια μαζί μέ άλλα τοπωνύμια τής περιοχής

1 Ρ. Kretschmer, Zur Geschichte der griechischen Dialekte, Glotta 
1 (1909) 36. Συγκοπή του e έχουμε καί στο λατινικό όνομα τοΟ τοπωνυμίου. Σέ άρχαιό- 
τατο νόμισμα τής πόλεως βρέθηκε χαραγμένη ή λέξη Benventod, (βλ. Enciclopedia 
Italiana, Istituto Giovanni Trecanni, Milano 1930, σ. 629).

2 Πβ. πρόχειρα: κανοναρχώ - καλοναρχώ.
3 Πβ. Δ. Μ π ί ρ δ α, ο.π. «έγεννήθην εις τήν εν Θεσσαλία Βελβενδόν... έπειτα δ’ ελή- 

φθην εις τήν ού μακράν άπέχονσαν Καταφύγιον (ένν. κώμην διότι τό Καταφύγιον είναι 
ουδέτερον). Βλ. έπίσης Γ. Χατζιδάκη, Άκαδημεικά ’Αναγνώσματα, Άθήναι 
1930, II, 17.

4 Βλ. Α. Τσοπανάκη, Συμβολή στή ρύθμιση του νεοελληνικού κλιτικοΰ 
συστήματος, Θεσσαλονίκη 1948 (’Ανάτυπο) Έπ. Έπετ. ΓΙαν/μίου Θεσσαλονίκης 6 (1950) 
253.

5 Stephani Byzantii, ο.π.
° Α. Παπαγεωργίου, ο.π. σ. 112.
7 Ρ. S k ο k, ο.π., σ. 261.

Π
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είναι λατινικής καταγωγής (μετάφραση του άρχ. έλλ. τοπωνυμίου Φυλακαί1), 
έφ5 όσον τα Σέρβια άναφέρονται όχι μόνο άπό τον Κ. Πορφυρογέννητο 
τό 10ο αιώνα1 2 άλλά καί άπό τό Λέοντα τό Σοφό, στον επισκοπικό κατάλογο 
πού εκαμε ό ίδιος, τόν Θ' αιώνα, ώς έδρα Επισκοπής3 4, ή μετονομασία τους 
πρέπει νά εγινε πριν άπό τόν Θ' αιώνα. Επομένως δέν αποκλείεται πριν 
άπό τόν Θ' αιώνα νά πήραν τό λατινικό όνομα εξελληνισμένο τό Βελβεντό 
καί τά άλλα λατινικής καταγωγής τοπωνύμια τής περιοχής. Στό 2ο μ.Χ. 
αιώνα, τήν εποχή δηλαδή περίπου κατά την όποια ή περιοχή αυτή κατακτή
θηκε άπό τούς Ρωμαίους, άναφέρονται άπό τούς γεωγράφους Κλαύδιο Πτο
λεμαίο καί Πλίνιο δυό μεσογειακές πόλεις τής Πιερίας: Φυλακαί καί Ου- 
άλλαι (Vallaei, Phylacaei)*. Ή μαρτυρία των δυό γεωγράφων είναι τό 
terminus post quem, γιατί άργότερα στό Συνέκδημο τού 'Ιεροκλέους 
(5ο αιώνα) δέν άναφέρεται καμιά πόλη στήν περιοχή αύτή. Μόνο στό 
Στέφανο τό Βυζάντιο (επίσης 5ος αιώνας) άναφέρεται πόλη Βάλλα ώς «πό
λις Μακεδονίας»6.

Ποιο ιστορικό γεγονός κρύβεται πίσω άπό τήν ονοματοθεσία αύτή 
δυστυχώς πρός τό παρόν δέν γνωρίζουμε. Τό πιθανότερο είναι, νομίζω, νά 
εγινε στό Βελβεντό καί στήν περιοχή του, μετά τή ρωμαϊκή κατάκτηση, 
έγκατάσταση Ελλήνων ή ελληνοφώνων κατοίκων τής περιοχής του λα
τινικού Βενεβέντου (Βενεβενδοϋ), ίσως πριν άπό τόν Θ' μ.Χ. αιώνα. Τέτοιες 
εγκαταστάσεις άποίκων «ρωμαίων πολιτών» στή Μακεδονία άναφέρονται 
ήδη γιά παλαιότερη εποχή άπό τόν Πλίνιο6.

Ό Κ. Πορφυρογέννητος τοποθετεί τά Σέρβια στό «θέμα» Θεσσαλονί
κης7. Σέ ενθύμηση τού 16ου αιώνα γίνεται όπως είδαμε μνεία (βλ. παρα
πάνω σ. 174) καί «θέματος Βελβενδοϋ»8.

1 Μ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία, δ.π. σ. 21 κέξ., πβ. καί Μ. Μ α λ ο ύ τ α, Τά 
Σέρβια, Θεσσαλονίκη 1956, σ. 14 κέξ. καί 20 κέξ.

2 Κ. Πορφυρογεννήτου, Περί θεμάτων, 3, 152, 32 (Βόννης).
3Patrologia Migne, τόμ. 107, σ. 375 «Θρόνος έκκαιδέκατος, τφ Θεσσαλο

νίκης πάσης Θετταλίας....γ' ό Σερβίας (κώδιξ R Σ ε ρ β ί ω ν). Πβ. καί Έπετ. Έταιρ. 
Βυζαντ. Σπουδών 14 (1938) 567 (άνακοίνωση Α. Ηυγγόπουλου).

4 Κ λ. Πτολεμαίος 3, 12, 37 (13, 40): «πόλεις δ’ είσίν έν τη Μακεδονία μεσό
γειοι αϊδε- Πιερίας: Φυλακαί, Οόάλλαι...», P 1 i n i u s IV, 10, 34: Et in regione quae 
Pieria appellatur...oppida Pydna...intus Aloritae, Vallaei, Phylacaei...».

5 Stephani Byzantii, δ.π. «Βάλλα, πόλις Μακεδονίας...Θεαγένης Μακε- 
δονικοΐς (fragm. Hist. Gr. IV, 509, 3).

6 P 1 i n i u s 4, 34 4, 35 4, 36, πβ. καί A. Κεραμοποΰλλου, Τί είναι οί Κουτσό- 
βλαχοι, Άθήναι 1939, σ. 117.

7 Κ. Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων 3, 152, 32 (Βόννης).
8 Μ. Καλινδέρη, Γραπτά μνημεία, δ.π., σ. 54.
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Εκείνο πάντως πού θέλω νά τονίσω καί έγώ στην έργασία αύτή είναι 
ότι πρέπει στο έξης, όλοι όσοι γράφουμε ή μιλούμε γιά το Βελβεντό, νά χρη
σιμοποιούμε ενα μόνο τύπο. Τόν τύπο το Βελβεντό πού είναι ή απόδοση στή 
νεοελληνική Κοινή τού ιδιωματικού τύπου του Βιλβινάό. Τού τύπου δηλαδή 
πού διασώθηκε άπό γενεά σέ γενεά στήν προφορική παράδοση των κατοί
κων καί πού διατήρησε στό γένος αυτό (δηλ. στό ούδέτερο) τό έλληνικό 
γλωσσικό τους αίσθημα.

Α. I. ΘΑΒΩΡΗΣ
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