
ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Ερευνητική εργασία 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗς ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα 

ανέλαβε ένα συγκεκριμένο έργο 

 Το διαδίκτυο δεν βοήθησε στην έρευνά μας η 

οποία βασίστηκε σε βιβλία σε περιοδικά του 

πολιτιστικού συλλόγου ο «Αίθωνας» και σε 

ανθρώπινες μαρτυρίες. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

 



ΠΡΟΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 Ασσόκαμπος 

 Ζιές 

 Κουκούλες 

 Λάμνες 

 Τάρταρο 

 Ντίντυρος 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 Αίθωνας 

 Αυλώνα 

 Νάπες 

 Ναπενή 



ΒΥΖΑΝΤΙΝΆ 

 Αναγρός 

 Αφεντικά 

 Κάραβος 

 Κλεισούρα 

 Σισιννιώτης 



ΕΒΡΑΙΚΑ 

 Αμπάς 

 Σεραφεί (μ) 

 Χατζηϊορδάνη ο μύλος 



ΙΠΠΟΤΙΚΑ 

 Καστελλάνος 

 Κάστρο 

 Τιβέρια 



ΤΟΥΡΚΙΚΑ 

 Του Καντιμίρη ο μύλος 

 Στου Καρακωσταντή 

 Στους Μουζουρομούς 

 Του Μπέη το Σαράι 

 



ΙΤΑΛΙΚΑ 

 Διπόζιτο 

 Καβαλίνο 

 Του Κόζα 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 Συνολικά με την έρευνα μας εντοπίσαμε ότι 

υπάρχουν περίπου 320 τοπωνύμια 

 Από αυτά βρήκαμε στοιχεία ετυμολογικά , 

ιστορικά ή σημασιολογικά για 130   



 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

 Μαλά : Σημαίνει ομαλά χωράφια καθαρισμένα 

από τους θάμνους και καλλιεργημένα αντίθετα 

με τα γύρω χέρσα η δασωμένα. 

 Στραλούρα: Πηρέ το όνομα από ένα μακρόστενο 

στραβό χωράφι .  Ένα χωράφι  που είχε 

μακρόστενο σχήμα το ονόμαζαν λουρί η λούρα .  

Άρα το στραλούρα βγαίνει από το 

στρα(β)ολούρα δηλαδή στραβό λουρί ( χωράφι). 

 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

 Γεμαχί : Το όνομα προέρχεται από μια λαική 

παράδοση σύμφωνα με την οποία στη θέση 

αυτή έγινε επί τουρκοκρατίας (1522 – 1912) 

μάχη μεταξύ ελλήνων και τούρκων. Στην μάχη 

αυτή σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί που 

σχηματίστηκε ρυάκι από το αίμα που χύθηκε. 

Βέβαια με αυτή την εκδοχή θα έπρεπε να 

γράφεται Γιαιμαχί (Γη-Αίμα-χι)  



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

 Στάσσουσα: Πέτρα που στάζει νερό στους 
πρόποδες του βουνού Τσαμπίκα . Τοποθεσία με 
σπήλαια η βράχους από την οποία πέφτουν 
σταγόνες νερού. 

 Πατελλιές: Στη τοποθεσία αυτή υπάρχει ειδικό  
χώμα που λέγεται πατελλιά  . Με αυτό το χώμα 
σκέπαζαν τις στέγες των παλιών σπιτιών , 
διαδικασία που  γινόταν πριν το χειμώνα ώστε 
να προστατεύονται τα σπίτια από το νερό. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ 

 Κούμελλο: Στο σπήλαιο αυτό αποκαλύφθηκαν  

μεταξύ άλλων : διάφορα εργαλεία ( λίθινα , οστέινα 

,,μετάλλινα), μια εστία , όστρακα από αγγεία 

καθημερινής χρήσεως , οστά λείψανα τροφών.  

 Κουρέπης: Είναι η κορυφή της οροσειράς που 

υψώνεται Δυτικά του χωρίου . Δεν έχει δέντρα . 

Είναι γυμνό και για τον λόγο αυτό ονομάζεται 

Κουρέπης. (Κουρέπης  επειδή μοιάζει σαν 

κουρεμένο). 

 

 


