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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΕΚΔΟΣΗ 23ου ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΟΝΟΜΑΤΑ» 

Αφιερωμένου στη μνήμη του Νικολάου Κοντοσόπουλου 

 

Η Ελληνική Ονοματολογική Εταιρεία έχει τη χαρά και την τιμή να 

ανακοινώσει την έκδοση του 23ου τόμου του επιστημονικού της περιοδικού των 

«Ονομάτων», ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Νικολάου Κοντοσόπουλου 

που απεβίωσε στις 30 Νοεμβρίου 2020.  

Ο Ν. Κοντοσόπουλος -διδάκτωρ Γλωσσολογίας και χαλκέντερος μελετητής 

των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων- υπήρξε 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. Με το πλουσιότατο τόσο ποσοτικά (10 βιβλία, 134 αυτοτελείς μελέτες, 20 

χειρόγραφες συλλογές, 3 επιμέλειες βιβλίων, 23 βιβλιοκρισίες, κ.λπ.) όσο και 

(κυρίως) ποιοτικά έργο του κατόρθωσε να σφραγίσει τις γλωσσολογικές, 

διαλεκτολογικές και ονοματολογικές σπουδές στην Ελλάδα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας και η 

τριμελής Συντακτική Επιτροπή (Μ. Βραχιονίδου, Ξ. Τζαβάρας, Άλκ. Χιδίρογλου) 

έχοντας την πεποίθηση ότι τα 22 πρωτότυπα ονοματολογικά (στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία) επιστημονικά άρθρα που φιλοξενούνται στις συνολικά 395 σελίδες του 

23ου τόμου της επιστημονικής επετηρίδας των «Ονομάτων», του μοναδικού 

ακραιφνούς ονοματολογικού εντύπου που υπάρχει στην Ελλάδα, θα συμβάλουν 

αποφασιστικά στην ανάδειξη του ονοματολογικού πλούτου και των ονοματολογικών 

σπουδών στην Ελλάδα, θέτει αυτόν στη διάθεση του επιστημονικού κοινού καθώς και 
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κάθε ενδιαφερόμενου για τα κύρια ονόματα και τη γλώσσα. Μεταξύ των παραπάνω 

εκλεκτών άρθρων ξεχωρίζει ασφαλώς εκείνο της κ. Παπαδοπούλου, το οποίο 

αναφέρεται εξονυχιστικά στην εργογραφία του Ν. Κοντοσόπουλου, την οποία και 

αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, αποτελώντας έτσι ένα σταθερό και παντοτινό 

σημείο αναφοράς για όποιον επιθυμεί να προσεγγίσει το έργο του μεγάλου αυτού 

μελετητή. 

Τέλος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και να συγχαρεί και από τη 

θέση αυτή τον γνωστό εκδοτικό οίκο Κ & Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ και τον κ. Αντώνη 

Σταμούλη προσωπικά για την άψογη συνεργασία που υπήρξε καθ’ όλα τα στάδια 

έκδοσης του τόμου καθώς και για το άρτιο αισθητικά και ουσιαστικά αποτέλεσμα. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας 

 

      Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας 

 

 

Ξενοφών Τζαβάρας                                                            Μαρία Βραχιονίδου 

Δρ Γλωσσολογίας                                                               Δρ Λαογραφίας 

 

 

 


