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 Αληηθείκελν ηεο νκηιίαο είλαη κηα πξώηε παξνπζίαζε ησλ βαθηηζηηθώλ θαη 
επσλύκσλ ησλ ειιεινθώλσλ θαηνίθσλ ηεο επαξρίαο εξξώλ, νη νπνίνη γελλήζεθαλ 
ζηα ρσξηά Άγην Πλεύκα, Δκκαλνπήι Παπάο, Νέν νύιη, Πεληάπνιε θαη Υξπζό θαηά 
ηνλ 19ν αηώλα κέρξη θαη ηελ απειεπζέξσζε από ηνλ νζσκαληθό δπγό. Μεηά από κηα 
ζύληνκε αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο 
δηαηππώλνληαη παξαηεξήζεηο γηα ηε κνξθή, ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ηα αίηηα 
ηεο δεκηνπξγίαο 9.443 αλδξηθώλ θαη γπλαηθείσλ νλνκάησλ θαη ησλ επσλύκσλ 821 
νηθνγελεηώλ, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ από ηνλ εθινγηθό θαηάινγν ηνπ 1914, Μεηξώα 
Αξξέλσλ, Γεκαηνιόγηα ηνπ Γήκνπ θαη επηηόπηα έξεπλα. Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε όηη 
ηα θξηηήξηα νλνκαηνδνζίαο είλαη ηα παλειιελίσο γλσζηά, πνπ ηζρύνπλ θαη γηα όινπο 
ηνπο ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο ηεο Νόηηαο Βαιθαληθήο. Πξσηεύνπζα ζέζε θαηέρνπλ 
ηα βαπηηζηηθά από ηελ νξζόδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Οη παξαηεξνύκελεο 
απνθιίζεηο νθείινληαη ζηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ ηδηώκαηνο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε 
θαη ηνπο κεηνίθνπο όρη κόλνλ από ηα γεηηνληθά δίγισζζα ρσξηά, αιιά θπξίσο από ηε 
Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν. 
 Ο νκηιεηήο ζπνύδαζε θιαζζηθή θηινινγία ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Γεξκαλία. 
Δίλαη δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνισλίαο (1983) θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 
(2005). Αληηθείκελν ησλ επηζηεκνληθώλ ηνπ ελδηαθεξόλησλ από ην 1986 είλαη ε 
έξεπλα ησλ λενειιεληθώλ αλζξσπσλπκίσλ. Έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο 
νλνκαηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. ' απηέο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξόηαζε γηα ην όλνκα Εαγόξεο, ην νπνίν σο βαθηηζηηθό 
ζπλαληάηαη κόλνλ ζηα ελ ιόγσ ρσξηά. 
 

 



 Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σεηάξηε 7-8 ην απόγεπκα ζηελ αίζνπζα νκηιηώλ 
(σθξάηεο Μηθξνύ) ηνπ Μαμίκεηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ. 
 πληνληζηέο νη εθπαηδεπηηθνί: Θενιόγεο Αλδξνλίδεο, Νόηαο Θσκάο θαη 
Υαζησηάθε Δηξήλε. 
 

 Ζ είζνδνο γηα ην θνηλό είλαη ειεύζεξε. 
 Υνξεγνί:  Ζ Α.Δ Θέξκε εξξώλ (Σειεζέξκαλζε) 
 ε TOYOTA ΟΤΣΡΗΑ Α.Δ. ΔΡΡΔ-ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ 

 θαη ε Α.Δ ΑΓΡΟΔΦΟΓΗΑ ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΟΤ. 
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