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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Α΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΟΣ  

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας που έχει ως επιστημονικό 

αντικείμενο τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και μελέτη των κυρίων ονομάτων 

(βαφτιστικών, επωνύμων, παρωνυμίων, τοπωνυμίων, κ.λπ.) διερμηνεύοντας και τα 

συναισθήματα των μελών της, εκφράζει την οδύνη του για τον πρόσφατο θάνατο του 

Νικολάου Κοντοσόπουλου. 

Ο εκλιπών -διδάκτωρ Γλωσσολογίας και χαλκέντερος μελετητής των 

νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων- είχαμε τη σπάνια τύχη και εξαιρετική τιμή να 

είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας μας την οποία αγάπησε με πάθος, υπηρέτησε με 

σεβασμό μέσα από τη θητεία του σε 5 συνολικά Δ.Σ. (στα 2 εκ των οποίων ως 

Αντιπρόεδρος) και ανέδειξε μέσα από τις ονοματολογικές μελέτες του παραμένοντας 

στο πέρασμα των δεκαετιών -με τη σοφία, τη σεμνότητα, το μειλίχιο ύφος και το 

σπινθηροβόλο χιούμορ του- διαχρονικό και σταθερό σημείο αναφοράς για την 

οικογένεια της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας. 

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση ενός 

τιμητικού τόμου χάριν πνευματικού μνημοσύνου στη μνήμη του Νικολάου 

Κοντοσόπουλου, του μεγάλου αυτού Γλωσσολόγου, Διαλεκτολόγου, Ονοματολόγου 

που σφράγισε χωρίς αμφιβολία με το πλούσιο και πολύπλευρο έργο του τις 

γλωσσολογικές σπουδές στην Ελλάδα. 

Καλεί λοιπόν τα μέλη της και όποιον άλλο ερευνητή ενδιαφέρεται, να 

αποστείλει προς έγκριση -εφόσον επιθυμεί- έως τις 30 Ιουλίου 2021 κάποιο 

πρωτότυπο επιστημονικό άρθρο ονοματολογικού περιεχομένου προκειμένου να 

δημοσιευθεί στον προαναφερθέντα τιμητικό τόμο, το οποίο θα συνοδεύεται από τα 

https://onomatologiki.wordpress.com/


στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο 

επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής:   

 

xtzavaras@yahoo.gr       (Ξενοφών Τζαβάρας) 

vrachion@hotmail.com  (Μαρία Βραχιονίδου) 

 

Στη συνέχεια, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οι συγγραφείς θα έχουν ενημερωθεί 

από τη Συντακτική Επιτροπή εάν τα άρθρα τους έχουν κριθεί δημοσιεύσιμα οπότε και 

θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξης του τόμου ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί και 

να αποτελέσει συνέχεια της περιοδικής επιστημονικής έκδοσης των «Ονομάτων». 

 

Τα άρθρα πρέπει να έχουν έκταση έως 15 σελίδες, γραμματοσειρά Times New 

Roman (12΄΄), μονό διάστιχο και περιθώρια 3 εκ ενώ οι υποσημειώσεις να βρίσκονται 

σε συνεχή αρίθμηση στο κάτω μέρος της αντίστοιχης σελίδας (όχι συγκεντρωτικά στο 

τέλος) με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά μέγεθος 10΄΄. Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη μορφή των άρθρων οι ενδιαφερόμενοι 

αξιότιμοι συγγραφείς καλούνται να ανατρέξουν στις «Οδηγίες προς συγγραφείς» που 

υπάρχουν είτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας 

(https://onomatologiki.wordpress.com/) είτε στο αρχείο που προς διευκόλυνσή τους 

επισυνάπτεται στην παρούσα Εγκύκλιο. 

 

Μέλη Συντακτικής Επιτροπής Τιμητικού Τόμου «Ονομάτων»: Βραχιονίδου Μ., 

Γεωργιάδης Γερ., Δάλκος Χρ., Παπαδοπούλου Ελ., Σέργης Μ., Τζαβάρας Ξ., 

Χιδίρογλου Άλκ. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας 

 

      Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας 

 

 

Ξενοφών Τζαβάρας                                                            Μαρία Βραχιονίδου 

Δρ. Γλωσσολογίας                                                               Δρ. Λαογραφίας 
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