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 Γενικό Λύκειο Καπδίηζαρ 

Σσολικό Έηορ 2015 2016 

Α Τεηπάμηνο 

Επεςνηηική Επγαζία 

Τίηλορ: Νηοπιολαλιά ηόηε και ζήμεπα. Ιδιωμαηικέρ λέξειρ και εκθπάζειρ. 

Παλιέρ ονομαζίερ ηων σωπιών ηηρ Καπδίηζαρ. 

 

        Οη παιηέο νλνκαζίεο ησλ ρσξηώλ ηεο Καξδίηζαο απνηεινύλ έλα 

γνεηεπηηθό ηαμίδη έξεπλαο θαη θαηάβαζεο ζηε γισζζηθή εθθνξά θαη ζηηο πεγέο 

πξνέιεπζεο ηεο εγρώξηαο ληνπηνιαιηάο. Οη ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο ελόο ηόπνπ 

αλέθαζελ  απνηεινύζαλ ηελ αζέιεηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζην όινλ, 

απνηεινύζαλ θαη αληαλαθινύζαλ έλα δσληαλό θαη ζπλάκα δεκηνπξγηθό ηξόπν 

δσήο θαη κεηαπιαζηηθνύ ινγνύ. Από ηε ζπλαίζζεζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ 

πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο. 

Καη'επέθηαζε  ε ληνπηνιαιηά γίλεηαη θαη ζπληίζεηαη σο έλα ιηζαξάθη ζηνλ 

θνξκό ηεο εζληθήο κλήκεο. Δπνκέλσο θξίλεηαη σο επηηαθηηθό θαζήθνλ λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πόζν ζηε ζεκεξηλή θνπιηνύξα( ιεθηηθή- πνιηηηζκηθή 

επηθνηλσλία ) δηαηεξνύληαη ζηνηρεηά ηνπ παιαηόηεξνπ θαη πξόζθαηνπ 

παξειζόληνο. 

 
 Θεζζαλικοί Ιδιωμαηιζμοί 

 
«...Πώο κπνξώ λα πάσ ζην δεκαξρείν ηεο Καξδίηζαο?», ξσηά 

θάπνηνο έλαλ Θεζζαιό. Κη εθείλνο απαληά: Νηνπγξνύ! Γειαδή επζεία. 

Δίλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο δηάινγνο κε ζεζζαιηθέο αλαθνξέο πνπ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηνπ ηξόπνπ νκηιίαο ησλ αλζξώπσλ ηεο 

πεξηνρήο, πνπ ζε έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο ιέμεηο ιίγν... δηαθνξεηηθέο. 

Ζ πην γλσζηή θξάζε πηα πνπ θαηέιεμε ζε αλέθδνην είλαη θαη ε αζηεία 

«Λελ κη ιελ ζη ιένπ», δειαδή «Διέλε κε ιέλε ζνπ ιέσ». Σνπηθνί ηδησκαηηζκνί 

ή ληνπηνιαιηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ από αλζξώπνπο θάζε 

ειηθίαο, θάλνληαο ηνπο Θεζζαινύο λα μερσξίδνπλ κε ηελ ηδηαίηεξε πξνθνξά 

ηνπο ζε όιε ηε Διιάδα. 
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ε ό,ηη αθνξά ηώξα ζηνπο ηδησκαηηζκνύο ή ληνπηνιαιηέο ζύκθσλα κε 

ηνλ γισζζηνθνηλσληνινγηθό νξηζκό ηεο έλλνηαο γιώζζα είλαη γιώζζεο 

πιήξεηο θαη ζεκαληηθέο, αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθή ηεξάξρεζε, πνπ ηνπο 

έρεη γίλεη κέζα ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ή απζαίξεηα από 

απαίδεπηνπο θαη αληζηόξεηνπο. Οη ηδησκαηηζκνί αλαδεηθλύνπλ ηελ 

ηδηνζπγθξαζία, ηελ θνπιηνύξα, ηηο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο. ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ε γιώζζα καο 

αλ θαη παξέκεηλε εληαία από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα, πνηέ δελ κηιήζεθε 

νκνηόκνξθα ζε νιόθιεξν ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν κε απνηέιεζκα λα 

δηακνξθσζνύλ ηνπηθέο παξαιιαγέο. 

Ενδεικηικά μεπικοί από ηοςρ γνωζηόηεποςρ θεζζαλικούρ ιδιωμαηιζμούρ : 

απαπθάη’ ή απ’θάη’ (επίξ.):  από θάησ 
 

αξαιίθ’ (ην):  μεγλνηαζηά, αλεκειηά, άλεζε 
 

βειέληδα (ε):  ρνληξό κάιιηλν πθαληό θιηλνζθέπαζκα 
 

γηόκα (ην):  ε ώξα ηνπ γεύκαηνο, κεζεκέξη 
 

δ’ιεηά (ε):  εμππεξέηεζε, 
 

έξ’κνο (ν):  μεραζκέλνο από όινπο, κόλνο 
 

ς'κάδ' (ην):  όςηκν θαηζίθη ή αξλί 
 

Ζ΄ιάπ' (ην):  άγξην δών 
 

ήγθαηξν (ην):  γάια ησλ αηγνπξνβάησλ ακέζσο κεηά ηε γέλλα 
 

ζαξαπαύνκαη (ξ.):  επραξηζηηέκαη 
 

ηλάη' (ην):  πείζκα 
 

θνθνηζέι’ (ην):  κηθξόο θόθνξαο 
 

θνπηζαγθέια (ε):  θόιπν, βξσκνδνπιεηά 
 

ιάθα (ε):  νκαιή έθηαζε 
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κ’ζθάξ’ (ην):  κνζράξη 
 

ληαγιάξη (ην):  εύζσκνο 
 

μ’ιόθνηα (ε):  κπεθάηζα 
 

όξλην (ην):  κεγάιν αξπαθηηθό πνπιί, θνπηόο άλζξσπνο 
 

πεξδίθ’ (ην):  κηθξό ηεο πέξδηθαο, άξξσζηνο πνπ έγηλε θαιά 
 

ξεκπεζθέο (ν):  απεξηπνίεηνο, αθαηάζηαηνο 

  

 
ΠΑΡΑΣΟΤΚΛΙΑ  

ΘΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΑ  

Τπάξρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά παξαηζνύθιηα.  

Σα ΘΔΣΗΚΑ : ηα ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηηο παξέεο γηα λα κελ καο 

θαηαιαβαίλνπλ πνιιέο θνξέο νη άιινη θαη γηα λα θάλνπκε ηελ πιάθα καο ζηελ 

παξέα. Αιιά απηό δελ είλαη πάληα θαιό. Μπνξεί ζε θάπνην παηδί λα κελ ηνπ 

αξέζεη ην παξαηζνύθιη ηνπ θαη λα ην ζεσξεί θνξντδεπηηθό. Έηζη 

δεκηνπξγνύληαη ηα αξλεηηθά.  

Σα ΑΡΝΖΣΗΚΑ :πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνύλ θαηάζιηςε ζηνπο 

αλζξώπνπο θαη ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ 

απηνθηνλία. Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί ζηελ ειηθία ηνλ 17 ρξόλσλ ιόγσ όηη ηνλ 

θώλαδαλ γθέη θαη κέζν ηνπ δηαδηθηύνπ (facebook) πνπ ηνπ είραλ πάξεη ηνλ 

θσδηθό θαη ηνλ ξεδίιεπαλ παξά ηε ζέιεζή ηνπ. Όιν απηό ηνλ νδήγεζε ζηελ 

απηνθηνλία. Γη’ απηό ηα παξαηζνύθιηα δελ είλαη πάληα γηα θαιή ρξήζε.  

Οη ζπλέπεηεο ησλ πξνζβιεηηθώλ παξαηζνπθιηώλ ζην ζρνιείν ή ζηηο 

παξέεο είλαη ε ζπλερήο εκπινθή ησλ παηδηώλ ζε θαβγάδεο. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηώλ αξρίδεη λα γίλεηαη επίκνλε θαη απεηιεηηθή κε ζπλέπεηα ην παηδί λα 

πεξηζσξηνπνηείηαη θαη λα ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ.  

Πνιιέο θνξέο, ε ρξήζε ησλ πξνζβιεηηθώλ παξαηζνπθιηώλ νδεγεί ζε 

αθξαία θαηλόκελα όπσο απόπεηξεο δνινθνλίαο θαη απηνθηνλίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλόο ελόο 19ρξνλνπ καζεηή από 

ηελ Γεσξγία πνπ πάλσ ζε κηα ζηηγκή απειπηζίαο ππξνβόιεζε θαη ηξαπκάηηζε 



 4 

έλα ζπκκαζεηή ηνπ θαη 2 ππαιιήινπο πνπ ηπραία ζπλάληεζε ζηνλ δξόκν. Σν 

ηξαγηθό απηό ζπκβάλ έιεμε κε ηελ απηνθηνλία ηνπ.       

 

  Ποικιλία Ιδιωμαηικών Λέξεων και  Εκθπάζεων μέσπι ηιρ μέπερ μαρ. 

 

      ην δηαιεθηηθό ράξηε ηεο Θεζζαιίαο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ην ηδίσκα 

ησλ Καξαγθνύλεδσλ, ην νπνίν εκθαλίδεη κεγάιε γεσγξαθηθή έθηαζε θαζώο 

θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ πεδηλή Γπηηθή Θεζζαιία αιιά θαη εμαηξεηηθή 

ζπληεξεηηθόηεηα. ην ζπλέδξην πνπ έγηλε πξόζθαηα,Αλαθέξζεθε όηη ην 

καπαγκούνικο ιδίωμα, παξά ηε ζεκαληηθή ηνπ αμία, παξακέλεη αθόκα θαη 

ζήκεξα άγλσζην θαη ειάρηζηα πξάγκαηα έρνπλ κειεηεζεί. Έγηλε αληηιεπηή ε 

κνλαδηθή αμία πνπ έρεη γηα ηελ ειιεληθή δηαιεθηνινγία ηδηαίηεξα γηα ηε κειέηε 

θαη γλώζε ησλ ηδησκάησλ ηεο Θεζζαιίαο. Δπίζεο, θνηλή δηαπίζησζε ήηαλ όηη 

ζπληζηά θαη κηα πνιηηηζκηθή αμία θαη όηη απνηειεί πξώηηζην θαη θύξην 

ζπζηαηηθό πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο.  

       Όζν πην πίζσ πάκε ρξνληθά, ηόζν πην απμεκέλε είλαη ε ηζρύο θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ ηδησκάησλ. Ο δηαιεθηηθόο ιόγνο είρε θαζνιηθή ζρεδόλ 

θπξηαξρία, θαζώο ε παξνπζία ηεο λενειιεληθήο θαη πην παιηά, κε ηε κνξθή 

ηεο αξραηνπξεπνύο θαζαξεύνπζαο, πεξηνξίδνληαλ ζην γξαπηό ιόγν θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κηαο κνξθσκέλεο νκάδαο. 

   Ζ θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο Καξαγθνύλεδεο είναι η 

διπλογλωζζία, δηλαδή η ύπαπξη και σπήζη δύο μοπθών ηηρ ίδιαρ 

γλώζζαρ, ηο ιδίωμα ηο οποίο είναι και η μηηπική γλώζζα και η Κοινή 

Νεοελληνική με ηην απσαιοππεπή καθαπεύοςζα παλιόηεπα πος είναι η 

γλώζζα ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ διοίκηζηρ. Σο ιδίωμα για μεπικούρ 

αποηελεί ηη σαμηλή ποικιλία με μειωμένο κοινωνικό κύπορ. Επίζηρ ηο 

ιδίωμα αποηελεί καηά κύπιο λόγο μέζο ενδοεπικοινωνίαρ και δεν έσει 

ζσεδόν καμία ςποζηήπιξη. ήμεπα, οι αςθενηικοί γνώζηερ και σπήζηερ 

ηος ιδιώμαηορ είναι ηα άηομα ηπίηηρ ηλικίαρ πος διαθέηοςν ελάσιζηη ή 

μηδαμινή κόξθσζε θαη έρνπλ θνηηήζεη ζην δεκνηηθό ζρνιείν ή κόλν ζε 

νξηζκέλεο ηάμεηο. Οη δε γπλαίθεο δελ έρνπλ πάεη ζρνιείν θαη είλαη παληειώο 

αγξάκκαηεο. Σα επαγγέικαηα ηνπο ήηαλ νη παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο θαη 

πνηκεληθέο αζρνιίεο θαη ειάρηζηα έρνπλ κεηαθηλεζεί από ηηο θνηλόηεηεο. 

https://ellas2.wordpress.com/2012/09/20/�������-��-�����������-������-���-���/
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Ηθαλνπνηνύλ έηζη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηδαληθνύ ρξήζηε ηνπ ηδηώκαηνο θαζώο 

εκθαλίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ή θαη θαζόινπ επίδξαζε από άιια ηδηώκαηα. 

      Σν ηδίσκα αθόκα δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθώο θαη εθηελώο, έηζη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο δηαιεθηνινγηθήο έξεπλαο ζρεδόλ απνθιεηζηηθά επηθεληξώλεηαη 

ζε απηνύο ηοςρ σπήζηερ και επιδιώκει να καηαγπαθεί η ομιλία ηοςρ ώζηε 

να αποηςπωθεί η μοπθή ηος ιδιώμαηορ και να δοθεί η δςναηόηηηα 

πεπεηαίπω μελέηηρ και ανάλςζηρ.  

 

Η επιπποή ηων Σούπκων και λάβων ζηα ηοπικά ιδιώμαηα 

Οη ζπνπδαηόηεξνη ιόγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζιαβηθνύ 

ηδηώκαηνο (θσλεηηθά) αλάγνληαη ζηε βπδαληηλή πεξίνδν θαη ηε Σνπξθνθξαηία 

πνπ αθνινύζεζε, όηαλ αξηζκόο Βνπιγάξσλ αηρκαιώησλ αλαδήηεζε εξγαζία 

ζηα κεγάια αγξνθηήκαηα ησλ βπδαληηλώλ ηηκαξηνύρσλ. Ο Απόζηνινο 

Βαθαιόπνπινο αλαθέξεη όηη ζπλαληνύκε ζιαβόθσλνπο σο επνρηαθνύο 

εξγάηεο ζπιινγήο βακβαθηνύ θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ.Ζ έιιεηςε 

νπζηαζηηθώλ ζπλόξσλ ζηελ ειιεληθή ρεξζόλεζν έθαλε εύθνιν ην 

ζπγρξσηηζκό κε ηνπο άιινπο ιανύο θαη νη κεηαθηλήζεηο γηα εξγαζία πνιιώλ 

θησρώλ ιάβσλ πξνο ηηο εύθνξεο βόξεηεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, 

ήηαλ ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν. Αληηκεηώπηδαλ όκσο πξόβιεκα ζπλελλόεζεο 

θαζώο ην ρακειό πλεπκαηηθό ηνπο επίπεδν δελ ηνπο επέηξεπε λα κάζνπλ ηελ 

ηνπξθηθή ή ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη έηζη πεξηνξίδνληαλ κόλν λα 

ρξεζηκνπνηνύλ πνιιέο ιέμεηο από ηηο γιώζζεο απηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

δηθή ηνπο. Έηζη πξνέθπςε ην ζιαβηθό ηδίσκα, ηδηαίηεξα εύθνιν ζηελ εθκάζεζή 

ηνπ θη απνηέιεζε κέζν θνηλήο ζπλελλόεζεο Σνύξθσλ, Διιήλσλ θαη ιάβσλ 

επνίθσλ γηα λα εμππεξεηνύληαη εκπνξηθνί θαη άιινη ζθνπνί. ε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο, νη πεξηζηάζεηο αλάγθαδαλ ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό λα πξνηηκά 

λα καζαίλεη ην πξνθνξηθό ηδίσκα απηό θαη λα πξνζπνηείηαη πξόζθαηξα όηη 

είλαη ζιαβηθόο ώζηε λα απνθεύγεη ην παηδνκάδσκα, ηηο ζθαγέο θαη ην κίζνο 

ησλ Σνύξθσλ έπεηηα από θάζε επαλάζηαζε ηνπ ειιεληζκνύ.  

 

Σν ζιαβoθσληθό γισζζηθό ηδίσκα απνηέιεζε αξγόηεξα ηε βάζε ηεο 

βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο κε ηελ ίδξπζε βνπιγαξηθώλ Δμαξρηθώλ ζρνιείσλ 

θαη θαηαιήςεηο ειιεληθώλ εθθιεζηώλ, ζύκθσλα κε ζνπιηαληθό θηξκάλη ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
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1870 πνπ όξηδε εθόζνλ νη εμαξρηθνί απνηεινύζαλ ην έλα ηξίην ηνπ 

εθθιεζηάζκαηνο λα ιεηηνπξγνύλ εθ πεξηηξνπήο ζε εθθιεζίεο πνπ πνηέ δελ 

έθηηζαλ θαη λα δεκηνπξγνύλ κεηξνπόιεηο αλ ήζαλ νη κηζνί.  

Πξόθεηηαη γηα γισζζηθό πξνθνξηθό, απιό θη επθνινκάζεην α[›] ηδίσκα, ρσξίο 

επηζηεκνληθνύο όξνπο κε ιέμεηο θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ νκηιείηαη ζήκεξα σο 

δεύηεξε γιώζζα από ηνπο ζιαβόθσλνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, όπσο 

νκηινύληαλ ζην επξύηεξν βηιαέηη ηνπ Μπίηνια (Μνλαζηεξίνπ) κέζα ζ΄ έλα 

πνιπεζληθό πεξηβάιινλ κε Έιιελεο, Σνύξθνπο, Βνπιγάξνπο, έξβνπο, 

Αιβαλνύο, Δβξαίνπο, Βιάρνπο θ.α. επί Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν θνηλό 

ηεο ζεκείν κε ηε βνπιγαξηθή θαη ηε ζεκεξηλή «ιαβνκαθεδνληθή» είλαη ε 

θσλεηηθή ζιαβηθή ηεο ρξνηά θαη έλα κέξνο ιέμεσλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο πνπ 

ζην ζύλνιό ηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 1.500 πεξ. ιέμεηο γηα έλαλ θαιό γλώζηε. Ζ 

θύξηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλίζηαηαη ζην όηη ε θαηάιεμε όισλ ησλ ξεκάησλ 

είλαη -αμ,Ίκακ βηληέλν ε πξνθνξά ηνπ θαζαξνύ βήηα αληί ηνπ -μπ βίληακ αληί 

videti, βίλν αληί bino, αιιά θπξίσο ζην γξάκκα «J» πνπ θαη ζήκεξα αθόκα 

είλαη ηδηαίηεξν γλώξηζκα ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο «Mitropolija» αληί κηηξνπόιηα, 

metanija αληί κεηάλνηα, syntelija (ζηληέιγηα) αληί ζηληέιη  

  

ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηνύληαη θαζεκεξηλά πνιιέο ιέμεηο ηνύξθηθεο θαη 
ζιαβηθήο θαηαγσγήο . 
Μεξηθέο ηνύξθηθεοιέμεηο είλαη νη εμήο; 
ΜΔΝΔΞΔ (εύνζκν ινπινύδη), 
ΟΤΓΗΑ (καραηξάθη), 
ΣΔΝΔΚΔ (δνρείν), 
ΦΛΗΣΕΑΝΗ (θύπειιν), 
ΣΔΠΖ (ζπιάθην),  
ΣΑΒΑΝΗ (νξνθή), 
ΣΕΑΚΗ (παξαγώλη), 
ΚΑΗΚΗ (βάξθα), 
ΜΔΛΣΔΜΗ (άλεκνο εηεζίαο), 
ΜΑΝΑΒΖ (νπσξνπώιεο), 
ΜΠΑΚΑΛΖ (παληνπώιεο), 
ΓΛΔΝΣΗ (δηαζθέδαζε), 
ΚΑΒΓΑ (θηινληθία), 
ΚΔΦΗ (επδηαζεζία), 
ΥΑΣΗΡΗ (ράξε), 
ΝΣΔΡΣΗ (θαεκόο), 

 ΝΣΑΒΑΝΣΟΤΡΗ (ζύγρπζε), 
ΣΗΜΠΟΤΚΗ (θαπλνζύξηγγα), 
ΥΑΑΠΗΚΟ (θξενπσιείν), 
ΝΣΟΤΛΑΠΗ (ηκαηηνζήθε), 

https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_���_���������_����������#cnote_.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/����������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������_������������
https://el.wikipedia.org/wiki/���������������_������
https://el.wiktionary.org/wiki/����_�������
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ΓΔΡΒΔΝΗ (θιεηζνύξα), 
ΜΠΑΗΡΑΚΗ (ζεκαία), 
ΣΟΜΠΑΝΖ (βνζθόο-πνηκέλαο), 
ΓΗΛΔΚΟ (πεξηζσξάθηνλ), 
ΥΑΜΠΑΡΗΑ (αγγειία-λέα), 
ΓΗΑΠΗ (νηθνδνκή), 
ΓΗΑΚΑ (πεξηιαίκην), 
ΓΗΑΡΜΑ (ξνδάθηλν), 
ΓΗΝΑΣΗ (πείζκα), 
ΓΗΟΤΡΟΤΗ (επίζεζε), 
ΓΚΔΜΗ (ραιηλάξη), 
ΓΟΤΡΗ (ηύρε), 
ΓΡΟΤΟΤΕΖ (θαθόηπρνο), 
ΓΚΑΗΝΣΑ (άζθαπινο), 
ΔΡΓΔΝΖ (άγακνο), 
ΕΑΜΑΝΗΑ (κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα), 
ΕΑΡΕΑΒΑΣΗΚΑ (ιαραληθά), 
ΕΟΡΗ (δπζθνιία), 
ΕΟΤΜΠΟΤΛΗ (πάθηλζνο), 
ΚΑΒΟΤΚΗ (θαύθαιν), 
 
Δλώ κεξηθέο ζιαβηθέο ιέμεηο είλαη; 

 αζηξέρα [ην γείζν ηεο ζηέγεο]  

 βεδνύξη [μύιηλν δνρείν γηα ην γάια]  

 γξάλα [ραληάθη]  

 γξεληηά [μύιηλν δνθάξη]  

 θαξνύηα [πνηίζηξα γηα ηα δώα]  

 θαξηόθη [παηάηεο ζηα πνληηαθά]  

 θαζηξαβέηζη [αγγνύξη]  

 κηζίξθα [γαινπνύια ζηα ζεξξέηθα]  
 
 
 
 

Ο ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

Ο νομόρ Καπδίηζαρ είλαη έλαο από ηνπο 51 λνκνύο ηεο Διιάδαο θαη 

αλήθεη γεσγξαθηθά αιιά θαη δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο. 

πγθεθξηκέλα είλαη έλαο από ηνπο ηέζζεξηο λνκνύο ηεο Θεζζαιίαο. 

Έρεη έθηαζε 2.576 η.ρικ. θαη πιεζπζκό 113.070 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011). 

Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ είλαη ε νκώλπκε πόιε ηεο Καξδίηζαο κε 

πιεζπζκό 32.031 θαηνίθνπο. 

ηνλ Ννκό Καξδίηζαο βξίζθεηαη ε Λίκλε Πιαζηήξα, ηεο νπνίαο ην 

θξάγκα απέρεη πεξίπνπ 50 ρηιηόκεηξα από ην θέληξν ηεο πόιεο ηεο 

Καξδίηζαο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/�����_���_�������
https://el.wikipedia.org/wiki/������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_��������
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Από ην Ννκό Καξδίηζαο έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο ν Γεώξγηνο 

Καξατζθάθεο, ν Νηθόιανο Πιαζηήξαο, ν Υαξίιανο Φισξάθεο, ν εζνπνηόο θαη 

ινγνηέρλεο Νίθνο Μπίλαο, ν Αξρηεπίζθνπνο εξαθείκ, ν ζπλζέηεο Γηνλύζεο 

Σζαθλήο,ν Γεκήηξεο Μεηξνπάλνο,ν Γεκήηξεο Θάλνο 

Οιπκπηνλίθεο,Γεκνζζέλεο Σακπάθνο Οιπκπηνλίθεο,ν ζεηζκνιόγνο 

Παπαδάρνο,ν κπαζθεηκπνιίζηαο Γηάλλεο Μπνπξνύζεο,ν θσκηθόο Γηώξγνο 

Μεηζηθώζηαο, ε ηξαγνπδίζηξηα Έιελα Παπαξίδνπ, ε εζνπνηόο Κσλζηαληίλα 

Μηραήι,ν πξνπνλεηήο πνδνζθαίξνπ άθεο Σζηώιεο. 

Οι Δήμοι ηηρ Καπδίηζαρ 

1 Γήκνο Καξδίηζαο  

2 Γήκνο Αξγηζέαο  

3 Γήκνο Άξλεο  

4 Γήκνο Αρειώνπ  

5 Γήκνο Ηζώκεο  

6 Γήκνο Ηηάκνπ  

7 Γήκνο Καιιηθώλνπ  

8 Γήκνο Κάκπνπ  

9 Γήκνο Μελειαΐδαο  

10 Γήκνο Μεηξόπνιεο  

11 Γήκνο Μνπδαθίνπ  

12 Γήκνο Νεβξόπνιεο Αγξάθσλ  

13 Γήκνο Παιακά  

14 Γήκνο Πακίζνπ  

15 Γήκνο Πιαζηήξα  

16 Γήκνο Ρεληίλαο  

17 Γήκνο ειιάλσλ  

18 Γήκνο νθάδσλ  

19 Γήκνο Σακαζίνπ  

20 Γήκνο Φύιινπ  

21 Κνηλόηεηα Αζακάλσλ  

 

Παλιέρ ονομαζίερ σωπιών 
 
Ηηέα - Κνπηζηαξί  
Αγία Παξαζθεπή - Μαγνύια 

https://el.wikipedia.org/wiki/��������_�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_�����������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_���������
https://el.wikipedia.org/wiki/��������_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/�����_������
https://el.wikipedia.org/wiki/�������������_��������
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9A.CE.B1.CF.81.CE.B4.CE.AF.CF.84.CF.83.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.91.CF.81.CE.B3.CE.B9.CE.B8.CE.AD.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.86.CF.81.CE.BD.CE.B7.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.91.CF.87.CE.B5.CE.BB.CF.8E.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.99.CE.B8.CF.8E.CE.BC.CE.B7.CF.82--
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.99.CF.84.CE.AC.CE.BC.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9A.CE.B1.CE.BB.CE.BB.CE.B9.CF.86.CF.8E.CE.BD.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9A.CE.AC.CE.BC.CF.80.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9C.CE.B5.CE.BD.CE.B5.CE.BB.CE.B1.CE.90.CE.B4.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9C.CE.B7.CF.84.CF.81.CF.8C.CF.80.CE.BF.CE.BB.CE.B7.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9C.CE.BF.CF.85.CE.B6.CE.B1.CE.BA.CE.AF.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.9D.CE.B5.CE.B2.CF.81.CF.8C.CF.80.CE.BF.CE.BB.CE.B7.CF.82_.CE.91.CE.B3.CF.81.CE.AC.CF.86.CF.89.CE.BD
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A0.CE.B1.CE.BB.CE.B1.CE.BC.CE.AC
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A0.CE.B1.CE.BC.CE.AF.CF.83.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A0.CE.BB.CE.B1.CF.83.CF.84.CE.AE.CF.81.CE.B1
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A1.CE.B5.CE.BD.CF.84.CE.AF.CE.BD.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A3.CE.B5.CE.BB.CE.BB.CE.AC.CE.BD.CF.89.CE.BD
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A3.CE.BF.CF.86.CE.AC.CE.B4.CF.89.CE.BD
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A4.CE.B1.CE.BC.CE.B1.CF.83.CE.AF.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.94.CE.AE.CE.BC.CE.BF.CF.82_.CE.A6.CF.8D.CE.BB.CE.BB.CE.BF.CF.85
https://el.wikipedia.org/wiki/����������_��������_�����_���������_(���������_������������)#.CE.9A.CE.BF.CE.B9.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.91.CE.B8.CE.B1.CE.BC.CE.AC.CE.BD.CF.89.CE.BD
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Αγία Σξηάδα - Μπξόρσβν 
Αγηνπεγή -  Μπξατκη   
Άγηνη Αλάξγπξνη - Παιηνύξη,  
Άγηνο Βεζζάξηνο - Παδαξάθη 
Άγηνο Γεώξγηνο - Παιηαγηώξγεο 
Αγλαληεξό - Μεζδάλη 
Αεδνλνρώξη - Υσηαίλα 
Ακάξαληνο - Μαζηξνγηάλλε 
Ακπειηθό - Μπόζθιαβν 
Ακπειώλαο - Αικαληάξη 
Άκπεινο - Καζλέζη 
Ακπγδαιή - Βξώζηηαλε 
Αλάβξα - Σζάκαζη 
Αλζεξό - Μπνπθνβίηζα 
Αλζνρώξη - Φισξέζη 
Αξγηζέα - Κλίζνβν 
Αξηεζηαλό - Μπηηζαξί 
Αζεκνρώξη- Μπαικπαλνύ 
Αζηξίηζα - Μπνπιί 
Αριαδηά - Ακαξιάξ 
Βαζύιαθθνο - Λαθξέζη 
Γεθύξηα - Κνππξηληδί 
Γεσξγηθό - Σζηανύζη 
Γξακκαηηθό - Καξαιάξ 
Γαζνρώξη - Εαξγαλάδεο 
Γαθλνζπειηά - Βειέζη Παδάξ 
Γξαθόηξππα - θιάηαηλα 
Γξνζάην - Μεδήιν 
Διιεληθά - Μαληξίζθην 
Διιελόθαζηξν - Βνύληζηα 
Διιελόππξγνο - Γξάιηζηα 
Θεξηλό - Γινπγνβίηζα 
Καιεθώκε - Μνιεηδίθν 
Kαιιίζεξν- έθιηδα 
Καλάιηα - Λάζδα 
Καππαδνθηθό - Κεκεξιέξ 
Καξπνρώξη - Γθέξκπεζε 
Καξπά - Σξηδόιν 
Καηαθύιιη - ειηπηάλα 
Κέδξνο - Υαιακπξέδη 
Κξπνλέξη - ηνύγθ 
Κξπνπεγή - Εηξέηζη 
Κηεκέλε - Γξάληζηα 
Κπςέιε - Μπαληαιάξη 
Λακπεξό - Σηηα'η' 
Λενληάξη - Αζιαλάξ 
Λεύθε - Λαζπνρώξη 
Λνπηξνπεγή - Κνπηζηαξί 
Μαγνύια - Φαλάξη_Μαγνύια 
Μαξαζέα - Βάλαξε 
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Μέιηζζα - Νηανύηη 
Μεηακόξθσζε - Κνπξηίθη 
Μεηξόπνιε - Παιηόθαζηξν 
Μνξθνβνύλη - Βνπλέζη 
Μνζράην - Βιάζδν 
Μπξίλε - Μύξνο 
Νέν Ηθόλην - Σζηιηέθη 
Νεξάηδα - πηλάζα 
Ξπλνλεξη - Ενπιεθθάξη 
Ομπά - ηάκ 
Παιηνθθιήζη - Ίζζαξη 
Παζραιίηζα - νύπη 
Πεδηλό - Δθίκ Βειέζη 
Πεηξνρώξη - ππξέιν 
Πεπθόθπην - Νεπηνβνύληηζα 
Πξόδξνκνο- Κνπξηέζε 
Πξνάζηην - Παξαπξάζηαηλα 
Πηεινπνύια - Νηειίβηιη 
Ραρνύια - Εσγιόπη 
Ρηδνβνύλη - Ρηδάβα 
ηαπξόο - Κνπκάδεο 
πθέαη - Μνπζαιάξ 
Φνπλησηό - Κνπιέζη 
Φπιαθηή - εξκηλίθ 
Φύιιν - ηακπαιί 
Υάξκα - Υάξκαηλα 
Φαζνρώξη – Ράθβα 
 

 
Καπδίηζα  

ιαβηθέο θαη όρη… νξγαληθέο ξίδεο έρεη ην όλνκα ηεο ζεζζαιηθήο πόιεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ιέμε «θαξδίηζα» ζεσξείηαη παξαθζνξά ηεο ζιαβηθήο ιέμεο 

«gradista», πνπ ζεκαίλεη «νρπξσκέλνο ηόπνο». Δπνκέλσο, ζε θάπνην νρπξό 

θέξεηαη λα νθείιεη ην όλνκά ηεο ε Καξδίηζα, παξ’ όηη ε ζθαπάλε νπδέπνηε 

απνθάιπςε θάπνην ζρεηηθό εύξεκα ζηελ πεξηνρή.     

 Οη παιαηόηεξεο ζέζεηο θαηνίθεζεο έρνπλ επηζεκαλζεί ζηηο πεδηλέο 

πεξηνρέο ηνπ λνκνύ. Δθεί ε εύθνξε γε κε ηα άθζνλα λεξά επλννύζε ηελ 

εγθαηάζηαζε, όπσο ην Καξπνρώξη, ε ηθπώλα, ε Μύξηλα, ε Μαγνύια, ε 

Μαγνπιίηζα, ν Πξόδξνκνο, όπνπ εληνπίζηεθαλ δείγκαηα θεξακηθήο ηεο 6εο 

ρηιηεηίαο π.Υ. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην πήιηλν νκνίσκα ζπηηηνύ, κε ζαπκάζηα 

γξαπηή δηαθόζκεζε, πνπ βξέζεθε ζην λενιηζηθό νηθηζκό Μύξηλα, κε άλνηγκα 

ζηε ζηέγε γηα ηελ εζηία θαη ζην δάπεδν δύν ηξύπεο, πξνθαλώο γηα ηνπο 

θίνλεο. 
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Σν Απηεζιανό είλαη ρσξηό ηνπ δήκνπ Καξδίηζαο ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 

(πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). Παιηά ιεγόηαλε "Πηηζαξί".

Από ην 1999 έσο ην 2010 ζύκθσλα κε ηελ ηόηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο 

Διιάδαο απνηεινύζε έδξα θνηλόηεηαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ δήκνπ Καξδίηζαο 

ελώ παιαηόηεξα αλήθε ζηνλ λνκό Καξδίηζαο. 

Σν Αξηεζηαλό έρεη 1.296 θαηνίθνπο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011. Βξίζθεηαη 5,4ρικ Β.Γ. ηεο Καξδίηζαο. Δίλαη έλα πνιύ όκνξθν ρσξηό, ην 

νπνίν εθηείλεηαη ζηνλ πνιπζύρλαζην νδηθό άμνλα Καξδίηζαο πξνο Σξίθαια

Ζ Καπδιηζομαγούλα είλαη θσκόπνιε ηνπ Ννκνύ Καξδίηζαο. Απνηειεί 

νκώλπκν Σνπηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο. Έρεη πξαγκαηηθό 

πιεζπζκό 2.063 θαηνίθνπο, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή απνγξαθή 2011. 

Ζ Καξδηηζνκαγνύια βξίζθεηαη βόξεηα θαη πνιύ θνληά ζηελ πόιε ηεο 

Καξδίηζαο, απέρνληαο από ην θέληξν ηεο πεξίπνπ 3 ρικ. 

Σν γεθύξη Καξδηηζνκαγνύιαο ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ κε 

αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Πξνθνβάο". Γεθπξώλεη ηελ θνίηε 

ηνπ Πάκηζνπ πνηακνύ θαη παιαηόηεξα επνηθηλσλνύζαλ κέζσ απηνύ όια ηα 

ρσξηά ηνπ ηέσο Γήκνπ ειιάλσλ κε ηε γεηηνληθή Καξδίηζα. Πξόθεηηαη γηα 

δίηνμν γεθύξη, θαηαζθεπαζκέλν από ιαμεπηνύο αζβεζηόιηζνπο θαη κε 

ρακεισκέλα ηα ηόμα ηνπ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ γεθπξηώλ ηνπ 

ηέινπο ηνπ 19νπ κε αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Σα ηόμα ηνπ έρνπλ άλνηγκα 12,00 

κ. θαη ύςνο 2,10 κ. ην θάζελα. Παηνύλ ζε ηξία θαινζεκειησκέλα επηκήθε 

βάζξα κε ζηξνγγπιεκέλνπο ηνπο πξνβόινπο ηνπο, αθηίλαο 1,00 κ. πεξίπνπ 

θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θαινδνπιεκέλνπο γσληόιηζνπο θαηά ην 

ηζνδύλακν ζύζηεκα δνκήο, πνπ θέξνπλ θπθώζεηο θαη πεξηηαίληα. 

Φανάπι 

Σν όλνκα Φαλάξη αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ζε δηάθνξα έγγξαθα 

από ην 1200 κ.ρ θαη πξνήιζε πηζαλόλ από ηε ιέμε θαίλνκαη, επεηδή από ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ θαίλεηαη όπνην ζεκείν ηνπ ζεζζαιηθνύ 

θάκπνπ επηζπκεί λα δεη θάπνηνο. 
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Ζ Μύπινα ή Μπξίλε βξίζθεηαη 15 ρικ. λόηηα ηεο Καξδίηζαο, δίπια ζην 

ρσξηό Πξόδξνκνο. Τπάγεηαη δηνηθεηηθά ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κάκπνπ ηνπ 

Γήκνπ Καξδίηζαο θαη απέρεη 8 ρικ. πεξίπνπ από ηελ Καξδίηζα, ελώ βξίζθεηαη 

πνιύ θνληά ζηνλ πνηακό Καιέληδε. Έρεη, ζύκθσλα κε ηελ Απνγξαθή ηνπ 

2011, 684 θαηνίθνπο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εηλαη αγξόηεο θαη 

θηελνηξόθνη. Γηα ηνπο επηζθέπηεο ππάξρνπλ πνιιέο θαθεηέξηεο θαη 

ςεζηαξηέο. Πξόεδξνο ηεο Μπξίλεο είλαη ε Βαζηιηθή θόλδξα Καξαπέηζα. 

Σν ρσξηό κέρξη ην 1958 ιεγόηαλ θαη γξαθόηαλ Μνίξνπο ή Μύξνπο. 

Λέγεηε όηη πήξε ην όλνκα Μνίξνπο ή Μύξνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: 

 Από ηνλ άξαβα ζηξαηεγό MUR πνπ ζηξαηνπέδεπζε, ζηα κέζε 

ηνπ 15νπ αη, ζηα πςώκαηα ηνπ ρσξηνύ λα μεθνπξαζηεί.  

 Όηη ην όλνκα πξνήιζε από ην νπζηαζηηθό κνίξα, ην νπνίν 

ζεκαίλεη ηκήκα, θνκκάηη. Γεδνκέλεο δε θαη ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ 

πεξηεγεηή Alfred Philipson όηη ε αξραία πόιε Μεζύιηνλ επάλσ ζηελ 

νπνία θηίζηεθε ην ζεκεξηλό ρσξηό, ήηαλ επνηθηζηηθό θέληξν, δειαδή 

ηόπνο όπνπ δηακνηξάδνληαλ νη δηεξρόκελνη, ζπλεγνξνύλ γηα ηε γξαθή 

θαη ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ Μνίξνπο.  

 Ο δάζθαινο, ηζηνξηθόο θαη πεδνγξάθνο Γεώξγηνο . Μαλώιεο, 

ηζρπξίδεηαη όηη, ην όλνκα ηνπ ρσξηνύ πξέπεη λα γξάθεηαη Μύξνπο, γηα 

δύν ιόγνπο.  

1. Γελ είλαη δπλαηόλ, επεηδή ν ζηξαηεγόο MUR ζηξαηνπέδεπζε γηα 

ιίγν ζην ρσξηό, λα πήξε ην όλνκά ηνπ από ην όλνκα ελόο θαηαθηεηή.  

2. Δπίζεο δελ είλαη δπλαηόλ, λα πήξε ην όλνκά ηνπ, από θάπνηα 

εμππεξέηεζε αλζξώπσλ (κνίξα=ηκήκα).  

 Ο ηζηνξηνδίθεο Ησάλλεο Παπαδόπνπινο ηζρπξίδεηαη όηη, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο δελ πξνθέξνληαλ ιέμεηο κε θαηάιεμε -νλ θαη -

νο, (Μύξνλ, Μνίξνο). Λόγσ ηεο ηδησκαηηθήο Θεζζαιηθήο έθθξαζεο, ε 

θαηάιεμε -νο κεηαηξεπόηαλ ζε -νπο. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ, αιιά θαη 

ησλ γύξσ θνληηλώλ ρσξηώλ έιεγαλ "Πάκε λα πάξνπκε ην Μύξνπο, 

αλαθεξόκελνη ζην Αγηνλέξη ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Έηζη πήξε ην όλνκα ε 

ζέζε όπνπ είλαη ην επωδηαζηό λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα ην Μεζύιηνλ 

κεηνλνκάζηεθε ζε Μνίξνπο–Μύξνπο. Δλώ ιαλζαζκέλε γξαθή νθείιεηαη 
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απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ αλνξζνγξαθία. Δπόκελν ήηαλ ην Μύξνπο 

λα γξάθεηαη θαη Μνίξνπο, Μίξνπο ή θαη κε δηαθνξεηηθή γξαθή.  

 Ο Κσλζηαληίλνο ηεθ. Παπαβαξζάκεο, θαηαγόκελνο από ην 

Μύξνπο, ζπγγξαθέαο ηνπ ζεαηξηθνύ ζθέηο "ηαρπνινγήκαηα" 

ρξεζηκνπνίεζε σο ςεπδώλπκν ην Κώζηαο Μπξηώηεο. ρεηηθά κε ηελ 

αξραία πόιε Μεζύιηνλ, έγξαςε θαη ε Αξραηνιόγνο ΄Διζα Νηθνιάνπ.  

Σα Λοςηπά μοκόβος είλαη κηθξόο νηθηζκόο ηνπ λνκνύ Καξδίηζαο. 

Αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 

Οθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηηο θνληηλέο ηακαηηθέο πεγέο. 

Οξςά  

Ζ παιηόηεξε νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ήηαλ ηάκ από ηε ζύληκεζε ηεο 

πξώηεο νλνκαζίαο ηάκνο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην ρσξηό πξέπεη λα 

ηδξύζεθε ηελ πεξίνδν 1393-1422. Ζ νλνκαζία Ομπά δόζεθε κε δηάηαγκα ην 

1930, εμαηηίαο ηνπ ηζηνξηθνύ δάζνπο νμπάο πνπ βξίζθεηαη ζηε ΝΑ πιεπξά ηνπ 

ρσξηνύ. Γύξσ ζην 1770 πέξαζε από ηελ Ομπά ν Άγ. Κνζκάο ν Αηησιόο. 

ώζεθε κηα θξάζε ζην ηέινο ηεο νκηιίαο πξνο ηνπ θαηνίθνπο πνπ έκνηαδε κε 

πξνθεηεία, όηη «κε ηνλ θαηξό ζα ζθνξπηζηεί ην ρσξηό ηόζν, πνπ δε ζα 

αθνύγεηαη ν θόθνξαο από ηε κία άθξε σο ηελ άιιε». 

Λαμπεπό

Ζ παιηά νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ήηαλ Τηηάη. Καηά ηελ άισζε ησλ 

Φξάγθσλ γίλεηαη αλαθνξά ζην Μέγα Σηηάη, σο ην κεγαιύηεξν ρσξηό ησλ 

Αγξάθσλ εθείλε ηελ επνρή.Δίλαη παηξίδα ηνπ θαπεηάλ-Αγξαθηώηε, πνπ 

πξσηνζηάηεζε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821.Σν ρσξηό γηνξηάδεη ην 

Γεθαπεληαύγνπζην.

Μοζσάηο 

Σν Μοζσάηο (παιηά νλνκαζία Βιάζδν ή Μπιαδλη)είλαη ρσξηό θαη έδξα 

ηνπ νκώλπκνπ δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο ζην Γήκν Πιαζηήξα ηνπ Ννκνύ 

Καξδίηζαο. Αξηζκεί 378 θαηνίθνπο (2011). 
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ΥΩΡΙΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΜΕ ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ 

ΟΞΤΑ Ζ παιηόηεξε νλνκαζία ηνπ ρσξηνύ ήηαλ ηάκ από ηε ζύληκεζε 

ηεο πξώηεο νλνκαζίαο ηάκνο 

ΙΣΕΑ Σν όλνκα Ηηέα είλαη ηνπσλύκην πνπ πξνέξρεηαη από ην όλνκα ηνπ 

νκώλπκνπ δέλδξνπ (ηηηά). 

Δπί Σνπξθνθξαηίαο νλνκαδόηαλ Κνπηζαξί πνπ πξνήιζε από ηελ 

ηνύξθηθε ιέμε Γθνπηδαιάξη, πνπ ζα πεη κεγάιν ρσξηό, δεδνκέλνπ όηη 

θαηνηθνύληαλ θαη από πνιινύο Σνύξθνπο Κνληάξεδεο, νη νπνίνη πξηλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο ην 1881 ή 1850-1870 ην εγθαηέιεηςαλ. Ζ Ηηέα 

επεξέαδε ηα γύξσ ρσξηά πνιηηηζηηθά θαη νη θάηνηθνη ήηαλ πνιπηάμηδνη 

έκπνξνη.Σν ρσξηό απνηέιεζε ην 1912 ηελ Κνηλόηεηα Κνηζεξή δηαηήξεζε ηελ 

παιαηά νλνκαζία ηνπ κέρξη θαη ην 1957, νπόηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε Ηηέα, 

από ηηο πνιιέο ιεύθεο πνπ ππήξραλ ζηνλ πνηακό Δληπέα. 

ΔΡΑΚΟΣΡΤΠΑ Γλσζηό από πνιινύο αηώλεο κε ην όλνκα θιάηαηλα, 

ππήξμε ε παηξίδα ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ ελ Οιύκπσ (γελ.1500) θαη ε έδξα 

βηνηερληώλ ζπαζνπνηίαο θαζόιε ζρεδόλ ηε πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Έλαο 

νηθηζκόο ηνπ εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα θέξεη ην όλνκα πάζεο. 

Ο ΜΕΙΝΙΚΟΛΑ εκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά σο ζπγθξνηεκέλνο 

νηθηζκόο ζε γξαπηό θείκελν κε ην όλνκα Μνζληθόιαο, ζηελ απνγξαθή 

ηκήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Μνπξάη Μπέεο ζηα 1454 – 

1455. Ζ πιεξνθνξία βαζίδεηαη ζε αδεκνζίεπην αθόκα θαηάζηηρν, πνπ 

θπιάζζεηαη ζηα Αξρεία ηνπ Πξνεδξηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

Ζ παξαθζνξά ηνπ νλόκαηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, σο 

δηαθνξεηηθό όλνκα από ην ζεκεξηλό. 

ΑΡΣΕΙΑΝΟ ην Αξηεζηαλό είλαη ρσξηό ηνπ δήκνπ Καξδίηζαο ηεο 

πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). Παιηά ιεγόηαλε "Πηηζαξί". 

ΜΤΡΙΝΗ Σν ρσξηό κέρξη ην 1958 ιεγόηαλ θαη γξαθόηαλ Μνίξνπο ή 

Μύξνπο. Σν 1958 κεηνλνκάζηεθε ζε Μύξηλα  

ΑΜΠΕΛΙΚΟ Ζ Άκπεινο Καξδίηζαο ή Καδλέζη(ν), όπσο είλαη γλσζηή 

ζηελ πεξηνρή, είλαη έλα ρσξηό ηνπ Γήκνπ νθάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο (ζρέδην Καιιηθξάηεο). 

ΚΑΡΠΟΥΩΡΙ Σν ρσξηό Καξπνρώξη (Γθέξκπεζη) κεηά ηελ πηώζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο κλεκνλεύεηαη ζην Οζσκαληθό ρεηξόγξαθν Α' απνγξαθήο 
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ησλ εηώλ 1454 κε 1455, αιιά θαη ζηνλ γεσγξαθηθό ράξηε ηεο επνρήο. 

Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζε θώδηθα ηεο Μνλήο Μεγάινπ Μεηεώξνπ ηα έηε 1592 

θαη 1593 Πξόζεζε 421  κε 34 αθηεξσηέο. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε θώδηθεο ηεο 

Οζσκαληθήο αξρεηαθήο ζπιινγήο. 

 
ΑΓΝΑΝΣΕΡΟ Ζ παιαηόηεξε νλνκαζία ηνπ είλαη Μεζδάλη ή Μετληάλη. 

Μετληάλη ζηα ηνπξθηθά ζεκαίλεη πιαηεία, άπισκα ή αλνηθηόο ρώξνο. 

Παιαηόηεξα ην ρσξηό ήηαλ απισκέλν ζε κηθξνύο ζπλνηθίζκνύο, πέξημ ηεο 

παξνύζαο ζέζεο ηνπ. Σν ρσξηό είλαη απηό πνπ ιέγεηαη θακπνρώξη. Οη 

άλζξσπνί ηνπ αλήθνπλ ζηνπο θαξαγθνύλεδεο θαη αζρνινύληαη κε ηελ γεσξγία 

θαη παξάιιεια ηελ θηελνηξνθία. Σα παιηά ζπίηηα ήηαλ θηηζκέλα κε πιίλζνπο. 

 

 ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ Ζ Μεηξόπνιε είλαη έλα ρσξηό ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο, 

ηνπ Ννκνύ Καξδίηζαο, κε 1.262 θαηνίθνπο, θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, θαη 

έθηαζε 11.173 ζηξέκκαηα.Ζ παιαηά νλνκαζία είλαη Παιηόθαζηξν. 

 

ΔΑΦΝΟΠΗΛΙΑ ηνπο παιηνύο ρξόλνπο ην ρσξηό ην ζπλαληάκε κε 

ηελ νλνκαζία «Βειέζη» ή θαη «Βειέζη Παδάξη» (ιόγσ ηνπ παδαξηνύ πνπ 

γηλόηαλ εθεί γηα αηώλεο, αιιά θαη γηα δηάθξηζε από ην άιιν Βειέζη ηνπ λνκνύ 

Καξδίηζαο, ην «Βειέζη Δθίκ», ην ζεκεξηλό ρσξηό Πεδηλό). ρεηηθή αλαθνξά 

ππάξρεη θαη από ηνλ Άγγιν πεξηεγεηή W. Leake, ζηα 1810: «..ν πνηακόο (ζ.ζ. 

Καιέληδεο) πεξλά θνληά από ην Βειέζη, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε δεμηά ηνπ 

όρζε, ζην δξόκν από ην Φαλάξη πξνο ην Γνκνθό». 
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