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Εισαγωγή 

 

Η αρχαία ονομασία της Μαύρης Θάλασσας, ως Εύξεινος Πόντος, 

μπορεί να αποδοθεί με την ελληνική λέξη Πόντος υποδηλώνοντας τη 

θάλασσα, το πέλαγος. Όπως ο Ελλήσποντος και η Προποντίδα, έτσι 

και ο Εύξεινος Πόντος διατήρησε την έννοια του «δύσκολου περά-

σματος» και στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. απέκτησε την ονομασία Πό-

ντος εξαιτίας της περίπλοκης γεωγραφικής του θέσης και της διάστα-

σής του, καθώς περιβάλλεται από ωκεανό. Το επίθετο «άξεινος» πι-

θανώς μετατράπηκε σε «Εύξεινος» από αντίφραση ή κατ’ ευφημισμό˙ 

είναι ένα φωνητικό αντίγραφο από μια ινδο-ιρανική ονομασία της 

βόρειας, Μαύρης Θάλασσας, σε αντίθεση με τη νότια, «κόκκινη» θά-

λασσα, δανεισμένη από μια γεω-χρωματική αναπαράσταση του κό-

σμου· ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου και οι δύο παραπάνω ονο-

μασίες έχασαν την πρωταρχική σημασία τους στην ελληνική γλώσσα. 

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις διάφορες 

απόψεις των σημαντικότερων ιστορικών, γεωγράφων και λεξικογρά-

φων της αρχαιότητας σχετικά με τις διαφορετικές ερμηνείες που δίδο-

νται για την ονομασία της Μαύρης Θάλασσας.  

 

Ι. Το πέλαγος το Ποντικόν 

 

Στην αρχή της εποχής μας, ο Στράβων αναζήτησε σε ένα προϊστορικό 

παρελθόν (Στωικοί, προ-ομηρική εποχή) την ετυμολογία και την προ-

έλευση του ονόματος «Πόντος»:  

 

«ἁπλῶς δ᾽οἱ τότε τὸ πέλαγος τὸ Ποντικόν ὥσπερ ἄλλον τινά ὠ-

κεανὸν ὑπελάμβανον, καὶ τοὺς πλέοντας ἐκεῖσε ὁμοίως ἐκτο-

πίζειν ἐδόκουν ὥσπερ τοὺς ἔξω στηλῶν ἐπὶ πολὺ προϊόντας· καὶ 

γάρ μέγιστον τῶν καθ’ ἡμᾶς ἐνομίζετο, καὶ διὰ τοῦτο κατ’ ἐξο-

χὴν ἰδίως πόντον προσηγόρευον, ὡς ποιητὴν Ὅμηρον.»1 

 
1 Στράβων, Γεωγραφία, 1.2.10, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text?doc=urn:cts:greekLit:tlg0099.tlg001.perseus-grc1:1.2.10/ (ανάκτ. 23-10-2021). 
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Στην αρχαία ονομασία της Μαύρης Θάλασσας επικράτησε η ελλη-

νική λέξη «Πόντος», που απασχόλησε ιδιαίτερα τους γλωσσολόγους. 

Έτσι, υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ελλη-

νικό φωνητικό αντίγραφο με προέλευση μια τοπική διάλεκτο, την 

«ποντιακή».2 Επισήμως δεν μπορούμε ούτε να αποκλείσουμε ούτε να 

αποδείξουμε ότι οι Έλληνες επηρεάστηκαν για να μετονομάσουν τη 

Μαύρη Θάλασσα σε «Πόντο» από τους περιστασιακούς κατοίκους 

της συγκεκριμένης περιοχής (Πόντιους), οι οποίοι, μη γνωρίζοντας 

άλλωστε άλλες θάλασσες, δεν είχαν πρόβλημα ονομασίας. Ωστόσο, 

αν πρόκειται για σημασιολογικό αντίγραφο και επομένως φωνητικό, 

δηλαδή αν αυτοί οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν μια παρόμοια λέξη με 

την ελληνική λέξη «Πόντος», τότε ποια θα μπορούσε να είναι η 

γλώσσα των κατοίκων της Μαύρης Θάλασσας που γειτνίαζε με την 

Αρμενία3 και τη Θράκη;4 Από ποια ινδο-ευρωπαϊκή οικογένεια5 ή μη 

προερχόταν, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τους ντόπιους λαούς της 

βόρειας Ανατολίας που ζούσαν κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας 

πριν από τον 4ο αιώνα π.Χ.;6 Τέλος, δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με 

 
2 Stephen Mitchell, “In Search of the Pontic Community in Antiquity”, στο Repre-

sentations of Empire. Rome and the Mediterranean World, έκδ. A.K. Bowman–

H.M. Cotton–M. Goodman–S. Price (Oxford: Oxford University Press, 2002), 35-

64, 37-38.  
3 Mitchell, “In Search,” 38. 
4 Mitchell, “In Search,” 38· Johann Tischler, Kleinasiatische Hydronymie. Semati-

sche und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen (Wiesbaden: 

Reichert, L; Aufl ed. Edition, 1977), 12-17. 
5 Anca Dan, “Sinope, ‘capitale pontique’, dans la géographie antique,” στο Actes du 

Colloque L’Asie Mineure dans l’Antiquité: Échanges, populations et territoires. 

Regards actuels sur une péninsule (Peuce: Presses Universitaires de Tours, 2008-

2009), 67-131. 
6 M.Ju. Vakhtina, “Archaic East Greek Pottery from Nemirovo (Preliminary Sur-

vey),” στο Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion–Symposion Güzelçamli 

26. September-1. Oktober 1999, éds. J. Cobet–V. von Graeve–N. Wolf-Dietrich–K. 

Zimmermann (Mainz am Rhein: 2007), 511-517· Demetrios Grammenos–Elias Petro-

poulos, Ancient Greek Colonies in the Black Sea (Thessaloniki: Publications of the 

Archaeological Institute of Northern Greece, 2003)· Mogens Herman Hansen–Thomas 

Heine Nielsen, An Inventory of Archaic and Classical Poleis (Oxford–New York: 

Oxford University Press, 2004)· Viktor Kopylov, “The Place of the Taganrog Set-

tlement within the System of the Early Greek Colonies in the Region to the North of 

the Black Sea,” Ancient Civilisations 6, no. 1-2, (1999): 1-11. 
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τη μετανάστευση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή, παρά μόνο 

από σκόρπιες ιστορικές πηγές. Σύμφωνα με μια ιρανική πηγή, υπάρχει 

και η θεωρία που αναφέρει ότι η λέξη «Πόντος» είναι δάνειο του επι-

θέτου «άξεινος». Ωστόσο, ο όρος «άξεινος», αν και υπήρξε γενικά 

αποδεκτός τον 20ό αιώνα, αμφισβητήθηκε έντονα από τον Rüdiger 

Schmitt. Η έλλειψη οριστικής απόδειξης για την ένταξη των Κιμμερί-

ων στην ίδια εθνο-γλωσσική φυλή, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη 

παρουσία στην περιοχή του νότιου Πόντου ομιλητών ιρακινής γλώσ-

σας (οι Κούρδοι έχουν καθιερωθεί ιστορικά νοτιότερα),7 θα οδηγούσε 

στην κατάκτηση της Μικράς Ασίας8 από το λαό των Αχαιμενιδών, 

έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η ύπαρξη μιας τέτοιας γλώσσας στη Μαύ-

ρη Θάλασσα. Έτσι, έχοντας πολλές αποδείξεις της χρήσης της λέξης 

«Πόντος» στα αρχαία ελληνικά, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η 

Μαύρη Θάλασσα έχει χαρακτηριστεί ως «πόντος» από τη στιγμή που 

ονομαζόταν «άξεινος», δηλαδή πιθανώς μετά τον 6ο αιώνα π.Χ.  

Ωστόσο, υπάρχει μια εγγενής σημασιολογική δυσκολία στην προέ-

λευση της λέξης «πόντος», η οποία περιλαμβάνει μια μη ελληνική 

προέλευση της λέξης, μια αναζήτηση εκτός ελληνικής γλώσσας, ανα-

τρέχοντας στην πρώτη αντίληψη για τη Μαύρη Θάλασσα. Ρίχνοντας 

μια πιο προσεκτική ματιά στα λεξικά των αρχαίων ινδό-ευρωπαϊκών 

γλωσσών, τα παράγωγα της ρίζας ποντ-9 εκφράζουν στην ελληνική 

 
7 Askold Ivantchik, Am Vorabend der Kolonisation. Das nördliche Schwarzmeergebiet 

und die Steppennomaden des 8.-7. Jhs. v. Chr. in der klassischen Literaturtradition: 

Mündliche Überlieferung, Literatur und Geschichte (Berlin–Moscova: Paleograph 

Press, 2005), 53-66· του ίδιου, Les Cimmériens au Proche-Orient (Göttingen: Vanden-

hoeck & Ruprecht, 1993)· του ίδιου, Kimmerier und Skythen. Kulturhistorische und 

chronologische Probleme der Archäologie der osteuropäischen Steppen und Kau-

kasiens in vor-und frühskythischer Zeit (Moscova–Berlin: Paleograph Press, 2001), 

190-244. 
8 Pierre Briant, Histoire de l’Empire Perse de Cyrus à Alexandre (Paris: Librairie 

Arthème Fayard, 1996)· Pierre Debord, L’Asie Mineure au IVe siècle (412-323 a. 

C.). Pouvoirs et jeux politiques (Bordeaux: Paris, De Boccard, 1999), 38 κ.εξ. 
9 Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, (Berne–Munich: 

A. Francke, 1959), 808-809· Carl Darling Buck, “A Dictionary of Selected Syno-

nyms in the Principal Indo-European Languages” (διδ. διατρ., University of Chica-

go, 1949), 36-37· P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 

Histoire des mots (Paris: Revue des Études Anciennes 1969/1999): “πόντος”· Alfred 

Ernout–Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des 

mots (Paris: Klincksieck, 2001)· Alex Moorhouse, “IE *Pent– and Its Derivatives,” 
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γλώσσα κυρίως τις έννοιες «θαλάσσιο ταξίδι», «δύσκολο πέρασμα», 

που δεν συμβαδίζουν με «ένα άλλο είδος ωκεανού» στην άκρη της οι-

κουμένης˙ αλλά, σύμφωνα και με τον Στράβωνα, δεν υπάρχουν στοι-

χεία που να δείχνουν ελληνική παρουσία στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας πριν τον 7ο και 8ο αιώνα π.Χ. Όλες οι ονομασίες που έχουν 

αποδοθεί στη λέξη «πόντος» καταλήγουν στη σημασία του «περά-

σματος».10 Οι Έλληνες που κατοικούσαν στη Μεσόγειο ίδρυσαν τις 

πόλεις τους στις ακτές και, επειδή δεν ήταν εύκολο να επικοινωνούν 

με το εσωτερικό τους (για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους), α-

ποκαλούσαν τη θάλασσα που τους συνέδεε «πέρασμα».11 Επιπλέον, 

 
CQ 35, no. 1/2 (1941): 90-96, 96· U. Finzenhagen, Die geographische Terminologie 

des Griechischen (Berlin: Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1939), 131-132. 
10 Ιλιάδα, 1.312, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+Il.+ 

1.312&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133/ (ανάκτ. 24-10-2021)· Οδύσσεια, 

3.71, 9.252, 15.474, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+ 

Od.+3.71&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135/ (ανάκτ. 24-10-2021)· Νόν-

νος, Διονυσιακά 2, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus: 

text:2008.01.0485/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Οδ. 3.177, 3.380-381 = 3.389-390 = 4.469-

480 = 10.539-540, 9.260-262, 20.64, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text?doc=Hom.+Od.+3.71&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0135/(ανάκτ. 

24-10-2021)· Ευριπίδη, Ανδρομάχη, 1262, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/ 

hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0089/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Ευριπίδη, Ιφιγέ-

νεια η εν Ταύροις, 253, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc= 

Perseus:text:1999.01.0111/ (ανάκτ. 25-10-2021). 
11 Maria, Maximova, “Der kurze Seeweg über das Schwarze Meer im Altertum,” 

Klio 37 (1959): 101-118· Στράβων, Γεωγραφία, 2.5.22, 12.3.10· Pascal Arnaud, 

“Les Relations maritimes dans le Pont-Euxin d’après les données numériques des 

géographes anciens”, RÉA 94 (1992): 57-77· Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκές 

αρχαιότητες, 14.1.2, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus: 

text:2008.01.0572/ (ανάκτ. 24-10-2021)· Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιο-

θήκη, 4.48.5, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text: 

2008.01.0540/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Στράβων, Γεωγραφία, 1.2.10, 11.7.1, 12.2.7, 

12.3.15· Πλούταρχος, Πομπή 32.4, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text ?doc=Perseus:text:2008.01.0123/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Πολύβιος, Ιστορίαι, 

4.42.4, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999. 

01.0233/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, 18.3.2, 

40.4.1· Στράβων, Γεωγραφία, 1.3.4, 1.4.7, 2.1.3, 2.1.15, 2.5.18, 7.1.1, 7.3.14, 7.4.8, 7.5.1, 

11.1.7, 12.4.1, 14.1.1· Πλούταρχος, Ευμένης, 3.4, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts. 

edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0113/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Πλίνιος ο 

Πρεσβύτερος 2.173, διαθέσιμο στο penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/ 

Pliny_the_Elder/home.html/ (ανάκτ. 24-10-2021)· Τάκιτος, De origine et situ Ger-

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html/
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html/
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διάφοροι τύποι της επικής γλώσσας που παρουσιάζονται στην Ιλιάδα 

και την Οδύσσεια12 αναφέρονται στη θάλασσα ως «πέρασμα». Επίσης, 

στην ποιητική γλώσσα, ο Ευριπίδης αποκαλεί συχνά, από μετωνυμία, 

τη θάλασσα «πόρο» και τον Εύξεινο Πόντο «άξενο πόρο».13 Αλλά η 

τρέχουσα κοινή ονομασία της Μαύρης Θάλασσας στα τέλη του 6ου 

αιώνα π.Χ. ως «εχθρικής προς τους ξένους» από τη λέξη «πέρασμα», 

τον 5ο αιώνα π.Χ., παραμένει ανεξήγητη. Αν υποθέσουμε ότι η αρχική 

σημασία ήταν «κόλπος του Ωκεανού», εξαιτίας των διαστάσεών της 

και της έλλειψης νησιών, τι ήταν αυτό που οδήγησε τους Έλληνες να 

την ονομάσουν «θάλασσα» και όχι «πέλαγος»; Είναι αλήθεια ότι δεν 

γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τις διαφοροποιήσεις που πιθανόν υπάρ-

χουν στις λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι Ίωνες για να περιγράψουν 

τις θάλασσές τους. Οι λογοτεχνικές μαρτυρίες της επικής γλώσσας 

δεν βοηθούν καθόλου. Στον Όμηρο η επιλογή των θαλάσσιων ονομα-

σιών και επιθέτων καθορίζεται από την επική μορφή, τις μετρικές 

ανάγκες και την ανάγκη ιστορικής ακρίβειας.14 Ο ίδιος ο Πίνδαρος, 

στον οποίο οφείλουμε την πρώτη αναφορά του άξεινος/εύξεινος,15 θα 

πρέπει να διαβαστεί ως μια απόδειξη μιας κλασικής ποιητικής γλώσ-

σας παρόμοιας με εκείνης του Ομήρου, καθώς την ίδια στιγμή ο τρα-

γικός ποιητής Αισχύλος16 αναφέρει τη λέξη «πόντος», όταν ο πρώτος 

αναφέρει τη λέξη «πέλαγος»· πρόκειται για μια ποιητική επιλογή με-

ταξύ συνωνύμων για να περιγράψουν μια θάλασσα που κατοικείται 

από Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε τη λεξιλογική γνη-

σιότητα των αναφορών του Εκαταίου στα Εθνικά,17 αλλά θα πρέπει 

να γυρίσουμε πίσω στην εποχή του Ηροδότου για να βρούμε την πρώ-

 
manorum 1.3, Annales 13.39· Alain Christol, “Les Couleurs de la mer,” στο Coul-

eurs et vision dans l’Antiquité classique, εκδ. Laurence Villard (Rouen: Publications 

de l’Université de Rouen, 2002): 29-44, 41, 25. 
12 Ομήρου, Οδύσσεια, 20.64.  
13 Ευριπίδη, Ανδρομάχη, 1262· Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, 253, 1388. 
14 Christol, “Les Couleurs,” 41. 
15 Πυθικά 4.203-204, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text: 

1999.01.0223 (ανάκτ. 25-10-2021).  
16 Αισχύλου, Πέρσες, 875-877, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text? 

doc=Perseus:text:1999.01.0011/ (ανάκτ. 24-10-2021). 
17 Michael H. Hansen, “‘Hekataios’ Use of the Word Polis in His Periegesis,” στο 

Yet More Studies in the Ancient Greek Polis, εκδ. Th. H. Nielsen (Stuttgart, 1997), 

17-27· Charles Danoff, “Pontos Euxeinos,” RE Suppl. 9 (1962): 866-1175, 951. 
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τη επιστημονική πηγή της λέξης «Πόντος» στο σύνολό της. Έτσι, στα 

μέσα του 5ου αιώνα, το ελληνικό κοινό είχε ήδη ακούσει τις δημιουρ-

γίες του Πινδάρου και του Αισχύλου και γνώριζε την οικονομική ση-

μασία της περιοχής, η Μαύρη Θάλασσα ήταν ήδη ο «Εύξεινος κα-

λεόμενος Πόντος», καθώς οι Έλληνες που κατοικούσαν εκεί ήταν οι 

«τον Πόντον οικεόντες». Όμως, οι παραπάνω κλασικές μαρτυρίες δεν 

είναι εύκολο να αποδείξουν τι ήταν αυτό που οδήγησε από τη λέξη 

«πόντος» στη χρήση της λέξης «Πόντος».  

Έτσι, αν επιστρέψουμε στις ινδο-ευρωπαϊκές ρίζες της λέξης «πό-

ντος», βρίσκουμε ένα δεύτερο βασικό σημασιολογικό στοιχείο: την 

έννοια του «κινδύνου», που εκφράζεται στα λατινικά με τη λέξη pons 

και στην αρμένικη γλώσσα με το hun. Επομένως, σύμφωνα με τον 

Emile Benveniste,18 θα πρέπει να επιστρέψουμε στη σημασία «πέρα-

σμα», που όπως φαίνεται υπήρχε σε πολλές ινδο-ευρωπαϊκές γλώσσες.  

Ο Jean-Pierre Vernant, αναγνώστης του Benveniste, επηρεαζόμε-

νος από την ανάγνωση του Ησιόδου και του κοσμογονικού ποιήματος 

του Αλκμάνα, προχωράει ακόμη περισσότερο την ερμηνεία του συ-

γκεκριμένου μυθολογικού και γεωγραφικού όρου: πόντος σημαίνει, ε-

κτός από θάλασσα, το πέλαγος, το κύμα, την ανοιχτή θάλασσα, το ά-

γνωστο του μεγάλου. 

Ωστόσο, η τελευταία ερμηνεία φαίνεται υπερβολική, αν λάβει κα-

νείς υπόψη την έννοια του «Πόντου» στον Ησίοδο, που αντιπροσω-

πεύει τόσο το αρνητικό όσο και το θετικό της θάλασσας.19 Συνεπώς, 

αν υιοθετήσουμε την άποψη του Benveniste που προσπαθεί να εξι-

σορροπήσει γλωσσικά, ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία που σχετί-

ζονται με τον «πόντο», θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην ελληνική 

αντίληψη για τη θάλασσα, που θεωρείται χώρος ετερότητας και ιδέα 

δυσκολίας, είναι εμφανής η έμμεση σύνδεση με το «θαλάσσιο πέρα-

 
18 Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale ([Paris]: Gallimard, 1966), 

296-298· Ernout–Μeillet, ό.π., s.u. “πόντος”.  
19 Francisco Díez de Velasco, “Pontos,” LIMC 7, no. 1 (1994): 436-437, Pontos· 

Olexei Hirschfeld., “Αἰγαῖον πέλαγος/Αἰγαῖος πόντος,” RE I (1894): 947-948· Αι-

σχύλου, Πέρσες, 67, 722· Victor Burr, Mare Nostrum. Ursprung und Geschichte der 

Namen des Mittelmeeres und seiner Teilmeere im Altertum (Stuttgart: Kohlhammer, 

1932), 11-19· Patrice Schlosser, “La Propontide et les Détroits dans l’Antiquité: 

histoire d’un espace maritime” (διδ. διατρ., Université de Metz, 2007), 18-20· Burr, 

Mare Nostrum, 19-21, 23-24, 29-36· Danoff, “Pontos.” 
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σμα». Ως εκ τούτου, το επίθετο άξεινος απλά ενισχύει την ιδέα του 

«δύσκολου περάσματος» που αναφέρεται στην αρχαϊκή σημασία της 

Μαύρης Θάλασσας. 

Γιατί όμως αποκαλούμε τη Μαύρη Θάλασσα «Πόντο»; Θα μπο-

ρούσαμε να ακολουθήσουμε την υπόθεση που υπαγορεύει την εγγρα-

φή της λέξης «Εύξεινος Πόντος» στις προστατευμένες θάλασσες, από 

τη μυκηναϊκή εποχή (δηλαδή από τότε που υπάρχουν αποδείξεις ύ-

παρξης της ελληνικής γλώσσας), οπότε χρησιμοποιείται ο όρος «διέ-

λευση» για να χαρακτηρίσει τη μετακίνηση μεταξύ των διαφόρων 

τομέων της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας, των νησιών και της Μι-

κράς Ασίας. Χωρίζοντας την Ευρώπη από την Ασία, οι συνεχείς θά-

λασσες αποτελούσαν την «πραγματική ραχοκοκαλιά» του Αιγαίου. 

Στην εποχή του Ερατοσθένη, του «πρώτου γεωγράφου», αυτή η περι-

οχή έγινε το κέντρο της οικουμένης: είναι ο «πόντος» του Ίκαρου 

(Όμηρος, Ιλιάδα, 2.145), ο «πόντος» του Αιγαίου (Ηρόδοτος, 2.97), ο 

Ελλήσποντος, η «προ-ποντίς» –πριν από τον «πόντο»– στον Αισχύλο 

(Οι Πέρσες, στ. 875), και «πόντος» στον Ηρόδοτο (4.85). Ωστόσο, ο 

όρος «πόντος» ανταγωνίστηκε τη χρήση του όρου «πέλαγος» καθώς 

για τον Ελλήσποντο, την Προποντίδα και τον Πόντο, η χρήση του 

όρου «δύσκολο πέρασμα» καθιερώθηκε από τις αρχαίες ονομασίες 

των θαλασσών. Ο Ηρόδοτος,20 ο Ησύχιος και ο Φώτιος γνώριζαν αυ-

τή την ιδιαιτερότητα των ονομασιών, αν και δεν μπορούμε να πούμε 

ότι στον Ηρόδοτο πρόκειται για αποτέλεσμα τρέχουσας χρήσης των 

ονομασιών, απλής μετωνυμίας ή για μια προσπάθεια λογοτεχνικής 

αναδημιουργίας μεταξύ λεξικογράφων.  

Άρα, ο «πόντος», που χαρακτηρίστηκε ως στενό άνοιγμα, ως ζώνη 

διέλευσης, οφείλει την ονομασία του στους ναυτικούς του Αιγαίου, 

που τον θεωρούσαν ως έναν επικίνδυνο δρόμο. Ποτέ δεν ονομάστηκε 

«πέλαγος» αλλά «πέλαγος το ποντικόν», επειδή η ονομασία αυτή κα-

θιερώθηκε στην ελληνική γλώσσα μέσα από τα λόγια των ταξιδευτών, 

σε μια πιο παλιά εποχή, όταν η σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στις 

δυο λέξεις είναι αισθητή.  

 
20 Alex Moorhouse, “The Name of the Euxine Pontus,” CQ 34, no. 3/4 (1940): 123-

128, 127-128: «Πόντος: κυρίως μὲν ὁ ἔνδον τῆς Χερσονήσου καὶ Εὐξείνου καλού-

μενος, καταχρηστικῶς δὲ πᾶσα ἡ θάλασσα». 
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Η χρήση του όρου «πόντος» αντί «Πόντος» είναι εξίσου δύσκολο 

να επεξηγηθεί. Μπορεί να οφείλεται στην καθημερινή χρήση του ό-

ρου από τους Έλληνες, οι οποίοι είχαν πλέον εγκατασταθεί στις όχθες 

του, και δεν αισθάνονταν πλέον την ανάγκη να διευκρινίσουν τη δια-

φορά σε σύγκριση με κάποια άλλη θάλασσα. Το εξαιρετικό επίθετο 

που του απέδωσαν μπορεί να ερμηνευτεί ως «έλλειψη»: παρατηρώ-

ντας την λίστα των θαλάσσιων ονομασιών που αποτελούν την «εσω-

τερική θάλασσα» και τη «Μεσόγειο των Ρωμαίων», διαπιστώνουμε 

ότι ο λεξικολογικός κανόνας που εφαρμόστηκε συσχετίζει το όνομα 

της θάλασσας με την ονομασία της γης (νησί, ακρωτήρι, χώρα) ή με 

το λαό μπροστά στον οποίο εκτείνεται η θάλασσα (π.χ. η θάλασσα της 

Αιγύπτου, της Λιβύης, της Φοινίκης, της Σικελίας, κ.λπ.) ή ακόμη ερ-

μηνεύουν με μυθολογικό τρόπο μια γεωγραφική θαλάσσια ονομασία 

(π.χ. Αιγαίο, Ιόνιο, κ.λπ.). Για τον «πόντο» οι ονομασίες «πόντος 

Σκυθικός», «πόντος Ταυρικός» είναι μεμονωμένες.21 Τέλος, επιστρέ-

φοντας στην ανάλυση του Στράβωνα, οι διαστάσεις τη συγκεκριμένης 

θάλασσας έπαιξαν θετικό ρόλο για την ονομασία της· από την υπερ-

βολικά μεγάλη περιγραφή του «πόντου» στον Ηρόδοτο, οι Έλληνες 

και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι διατήρησαν την εικόνα ενός Εύξεινου 

Πόντου πιο μεγάλου σε έκταση σε σχέση με τις άλλες θάλασσες που 

υπάρχουν στη Μεσόγειο. Μια τέτοια σαφής έκφραση βρίσκεται στον 

Ανάπλου του Βοσπόρου του Διονύσιου του Βυζαντινού, ένα κείμενο 

του 2ου αιώνα μ.Χ., που δεν μεταφράστηκε ποτέ σε μια σύγχρονη 

γλώσσα, ποτέ δεν σχολιάστηκε και του οποίου οι κλασικές πηγές (Η-

ρόδοτος, Πολύβιος, Στράβων, κ.λπ.) εντοπίστηκαν τυχαία. Έτσι, η 

σύνδεση της Μαύρης Θάλασσας με την εξωτερική Θάλασσα και τον 

Ωκεανό, γεγονός που υπαγορεύτηκε από την τοποθεσία, τις διάφορες 

γεωγραφικές εξελίξεις και το μύθο των Αργοναυτών, ήταν μια σχολι-

κή κοινοτυπία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Αυτή η άποψη φαίνεται 

ότι προέρχεται από τη βυζαντινή ονομασία της Μαύρης Θάλασσας ως 

 
21 Nicholas Purcell–Peregrine Horden, The Boundless Sea: A Study of Mediterranean 

History (Oxford: Routledge, 2000)· Βαλέριος Φλάκκος, Αργοναυτικά, 1.59, 1.331, 1.345, 

2.379, 2.574, 8.207, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text: 

2007.01.0058/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Στράβων, Γεωγραφία, 11.1.6. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Σταύρος Χριστοδούλου  17 

«μεγάλη θάλασσα», όπως αυτή μεταφράζεται τον 12ο και 13ο αιώνα 

σε δυτικά κείμενα (το πιο γνωστό κείμενο είναι του Μάρκο Πόλο).22  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και επιπλέον αντιρρήσεις για την εξήγηση 

του ονόματος «πόντος» στην ελληνική γλώσσα: οι εξαιρετικοί γνώ-

στες του μεσογειακού κόσμου θεωρούν ότι μια περιοχή θα μπορούσε 

να πάρει το όνομα της θάλασσας που βρέχει τις ακτές της. Αυτό το 

γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθεια της ονομασίας της θά-

λασσας σύμφωνα με το όνομα της ακτής, καθώς κάτι τέτοιο δεν υ-

πάρχει τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχει τουλά-

χιστον ένα παράδειγμα μιας χώρας που πήρε το όνομά της από τη 

θάλασσα που την περιβάλλει: πρόκειται για το «πρώτο ελληνιστικό 

βασίλειο». Το γεωγραφικό στοιχείο, που αποτελεί βάση ενότητας και 

οικονομικής ευημερίας, είναι επικρατέστερο για την ονομασία (εσω-

τερική και εξωτερική) ενός βασιλείου. Άλλωστε, τι όνομα να δοθεί σε 

ένα «στενό» κομμάτι γης ανάμεσα στον παραθαλάσσιο Εύξεινο Πό-

ντο και τα ψηλά βορειοανατολικά βουνά, όπου κατοικούσαν οι Κόλ-

χοι, οι Βύζηρες, οι Βέχειροι, οι Μακροκέφαλοι, οι Μοσσύνοικοι, οι Ε-

κεχειρίεις, οι Τιβαρηνοί, οι Χάλυβες, οι Λευκόσυροι/Ασσύριοι/Σύρι-

οι, οι Καππαδόκες και οι Παφλαγόνες και όπου οι Έλληνες με διαφο-

ρετική καταγωγή εγκαταστάθηκαν σε πόλεις με διαφορετικούς βασι-

λείς που ήθελαν να παρουσιαστούν ως διάδοχοι των Αχαιμενιδών ή 

ως ηγέτες του ελληνισμού;  

Φυσικά, το ζήτημα δεν τίθεται για το κράτος του Μιθριδάτη Ευπά-

τορος, ο οποίος καθόρισε την ταυτότητά του από τη βασιλική οικογέ-

νεια, που προερχόταν από την περιοχή της Καππαδοκίας. Οι Ρωμαίοι 

ήταν αυτοί που άλλαξαν τον «πόντο της Καππαδοκίας»23 σε ρωμαϊκή 

επαρχία και αποκάλεσαν την περιοχή «Πόντο», σύμφωνα με τη γεω-

γραφική ονομασία των πρώτων κατοίκων «οἱ ἐν τῷ Πόντῳ» που συ-

 
22 Frank Walbank, “Polybius on the Pontus and the Bosphorus,” στο Studies Pre-

sented to D.M. Robinson, εκδ. G.E. Mylonas (St Louis Mo.: Washington University, 

1951), 469-479, 469-479· Jihannes Heinrich Mordtmann, “Kara Deniz,” στο Brill’s 

First Encyclopaedia of Islam (1913-1936) (1927), 730-731. 
23 Πολύβιος, Ιστορίαι, 5.43.1, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text?doc=Perseus:text:1999.01.0233/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Στράβων, Γεωγραφία, 

12.1.4 και 11.8.4· Eckart Olshausen, “Pontos und Rom (63 v. Chr.-64 n. Chr.),” 

ANRW 7, no. 2.2 (1980): 904-912· Stephen Mitchell, Anatolia. Land, Men and Gods 

in Asia Minor (Oxford: Clarendon Press, 1993), 31-33. 
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μπεριλαμβάνονταν στην αυτοκρατορία τους. Ο Στράβων είναι ο πρώ-

τος γεωγράφος που αποδεικνύει με σαφή τρόπο τη χρήση του όρου 

«Πόντος», υποδεικνύοντας τη γέννηση ενός νέου «έθνους» με ιστορία 

που συνεχίζεται ακόμη και στις μέρες μας και δεν είναι άλλοι από 

«τους Πόντιους».24  

 

II. Τον Εύξεινον… Άξεινον θάλασσαν κάποτε καλούμενον  

 

Τον 12ο αιώνα, ο Ευστάθιος από τη Θεσσαλονίκη, στα σχόλιά του στο 

έργο Περιήγησις του Διονυσίου από την Αλεξάνδρεια, παρουσιάζει 

μια σύνθεση που επεξηγεί τη χρήση ευφημισμού ή αντίφασης που 

οδήγησε στην αλλαγή του πρώτου επιθέτου «Άξεινος» σε «Εύξεινος» 

για τον όρο «Πόντο»:  

 

«Ὅτι τὸν Εὔξεινον, ἄπλουν τε ὄντα καὶ Ἄξεινον θάλασσάν ποτε 

καλούμενον, Εὔξεινον οἱ ὕστερον κατὰ σχῆμα εὐφημισμοῦ με-

τεκάλεσαν. Ἄξεινος δὲ ἐλέγετο (ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ἀπόξεινος 

κατὰ τὸν Σοφοκλῆν) ἤ διὰ τὸ μὴ ἔχειν νήσων καταγωγὰς, ἤ διὰ 

τοὺς περιοικοῦντας Σκύθας, ἀνεπιμίκτους βαρβάρους, οἵ καὶ 

ἐξενοθύτουν καὶ ἐσαρκοφάγουν, καὶ ἀνθρώπων κρανίοις 

ἐχρῶντο ἐκπώμασιν. Ἕταιροι δε δασιν Ἡρακλέα κεκαθαρκέναι 

τὰ τῇδε, καὶ εἰς Εὔξεινον μετασκευάσαι τὸν ἄξεινον. Ἄλλοι δὲ 

εἰς Ἴωνας ἀνάγουσι τὸ τοιοῦτον ἀρίστευμα, οἱ πόλεις πολλὰς ἐν 

τῇ παραλίᾳ ᾤκισαν.»25 

 
24 Mitchell, “In Search,” 48· Rüdiger Schmitt, “Namenkundlicher Streifzug ums 

Schwarze Meer,” στο Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für Johann 

Knobloch 1984, εκδ. H.M. Ölberg– G. Schmidt–H. Bothieu (Innsbruck: 1985), 409-

415, 158· Πολύβιος, Ιστορίαι, 5.43.1, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/ 

hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0233/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Στράβων, Γεω-

γραφία, 12.1· Olshausen, ό.π.· Mitchell, Anatolia, 31-33· Mitchell, “In Search,” 48· 

Anthony Bryer, “The Pontic Greeks before the Diaspora,” Journal of Refugee 

Studies 4, no. 4 (1991): 315-334· Michel Bruneau, Les Grecs pontiques. Diaspora, 

identité, territoire (Paris: CNRS, 1998). 
25 Σοφοκλέους, Οιδίπους, 196, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text?doc=Soph.+OT+196&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0191/(ανάκτ.  

25-10-2021)· Λουκιανός, Τόξαρις 3, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/ 

hopper/text?doc=Luc.+Tox.+3&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0463/ 

(ανάκτ. 25-10-2021). 
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Από τα γεωγραφικά κείμενα που επεξηγούν την ονομαστική αλλα-

γή του «Εύξεινου Πόντου», ο Ευστράτιος προτιμά τη λεπτομερή εξή-

γηση που δίνεται από το γεωγράφο Στράβωνα, την οποία ακολουθεί 

στη συνέχεια και ο Απολλόδωρος από την Αθήνα: 

 

«ἄπλουν γὰρ εἶναι τότε τὴν θάλατταν ταύτην καὶ καλεῖσθαι Ἄ-

ξενον διὰ τὸ δυσχείμερον καὶ τἠν ἀγριότητα τῶν περιοικούντων 

καὶ τοῖς κρανίοις ἐκπώμασι χρωμένων· ὕστερον δ’ Εὔξεινον κα-

κλῆσθαι τῶν Ἰώνων ἐν τῇ παραλίᾳ πόλεις κτισάντων·» 

 

Και οι δύο επεξηγήσεις που παρουσιάζονται από τον Στράβωνα 

στο έργο του Ευστράτιου τοποθετούνται στη βυζαντινή περίοδο· από 

τη μια πλευρά, η «ορθή λογική», σύμφωνα με την οποία η έλλειψη 

οικονομικά προσιτών και κατοικήσιμων νησιών αλλά και λιμανιών 

καλής ποιότητας αποτελούσαν μια ποντιακή πραγματικότητα που δεν 

διέφυγε της προσοχής των αρχαίων. Από την άλλη πλευρά, η πράξη 

του Ηρακλή, που ήταν ήδη συνδεδεμένος με τη Μαύρη Θάλασσα μέ-

σω της παράδοσης του Προμηθέα, την Αργοναυτική Εκστρατεία και 

μιας σκυθο-ελληνικής παράδοσης (Ηρόδοτος, 4.9-10), δημιουργώντας 

τρεις αρχαίους λαούς Σκυθών του βόρειου Πόντου (Αγαθύρσιοι, Γε-

λωνοί, Σκύθες), εμπλουτίστηκε στα διάφορα σχολικά εγχειρίδια από 

τον Απολλώνιο από τη Ρόδο και τον Διονύσιο από την Αλεξάνδρεια 

με μια εκστρατεία εκπολιτισμού του Ηρακλή στη Μαύρη Θάλασσα, 

που οδήγησε στην εξαφάνιση των εγκληματιών και στη μετατροπή 

του «Πόντου» από «άξεινο» σε «εύξεινο».  

Η διπλή ονομασία της Μαύρης Θάλασσας ήταν γνωστή στους Έλ-

ληνες ήδη από την κλασική περίοδο. Αν ο Πίνδαρος και, κυρίως, ο 

Ευριπίδης επωφελούνταν των στιλιστικών λαθών ενός αρνητικού χα-

ρακτηρισμού, μέσα στα πλαίσια της ποιητικής ερμηνείας των μύθων 

που διαδραματίζονται στον Πόντο (Ηρόδοτος και Θουκυδίδης) προτι-

μούν ένα θετικότερο όνομα, που χρησιμοποιείται ευκολότερα στον 

καθημερινό λόγο, αλλά που ποτέ δεν μπορεί να διαγράψει από τη 

μνήμη το πρώτο όνομα.26 Οι γλωσσολόγοι του 20ού αιώνα έχουν επι-

 
26 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 4.76, 6.1. 
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βεβαιώσει την προγενέστερη ύπαρξη του όρου «άξεινος/άξενος».27 Ο 

Max Vasmer δημοσίευσε το 192128 τη θεωρία του για τη σχέση ανά-

μεσα σε αυτό το ελληνικό όνομα και την ινδο-ιρανική ρίζα «άξαινα» 

(σκούρο χρώμα), που παρουσιάζεται και ως «αξάενα» ή στην αρχαία 

περσική διάλεκτο «άξαινα».29 

Η παραπάνω περίπτωση έγινε γνωστή στους αρχαίους κλασικούς, 

όπως διαβάζουμε σε ένα σημείωμα του Emile Boisacq (1924)30 και 

περιγράφεται λεπτομερώς στον ιρακινό τομέα από το άρθρο του D.N. 

Mackenzie (1930), μια υπόθεση που αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης 

ανάμεσα στους A.C. Moorhouse και W.S. Allen το 1940:31 απέναντι 

στα επιχειρήματα του Moorhouse (1940),32 που ήταν αντίθετα σε μια 

ιρακινή ετυμολογία και περισσότερο υπέρ μιας θρακιώτικης ετυμολο-

γίας. Ο Allen υπενθυμίζει τη μαζική παρουσία Ιρακινών στα βόρεια 

του Εύξεινου Πόντου,33 χωρίς αυτό να πείθει τον Moorhouse, που 

συνέδεσε στενά το ελληνικό όνομα «πόντος» με το επίθετο άξενος. 

Αν χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της σύγχρονης ιρακινής γλωσσο-

λογίας, ένα ελληνικό φωνητικό δάνειο που χρησιμοποιούνταν από 

πληθυσμούς που έζησαν στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα παρα-

τηρήσουμε ότι στους χάρτες και τις γεωγραφικές συνθέσεις που προ-

τείνονται στον Άτλαντα Barrington οι περισσότερες θαλάσσιες περιο-

χές του Πόντου δεν μπορούν να εξηγηθούν παρά από μια μόνο τοπική 

 
27 Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, 124-125, 253, 341, 395, 438, 1388· Κικέρων, 

Πολιτεία, 3.15, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Cic.+Rep.+ 

3.15&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2007.01.0031/ (ανάκτ. 24-10-2021)· Ευριπίδη, 

Μήδεια, 1264, διαθέσιμο στο http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus 

:text:1999.01.0113/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Ευριπίδη, Ανδρομάχη, 1262· Πλίνιος ο 

Πρεσβύτερος 4.76, 6.1· Πίνδαρος, Πυθικά, 4.203· Moorhouse, “The Name of the 

Euxine Pontus,” 125-126· William Sidney Allen, “The Name of the Black Sea in 

Greek,” CQ 41, no. 3/4 (1947): 86-88. 
28 Karl Neumann, Die Hellenen in Skythenlande (Berlin: G. Reimer, 1855), 347· 

Moorhouse, ό.π., 124-125. 
29 Schmitt, ό.π., 409. 
30 Emile Boisacq, “Le Nom de la mer Noire en grec ancien,” RBPh 3 (1924): 315-

317, 673-678. 
31 Moorhouse, “IE *Pent–and Its Derivatives,” 90-96· του ίδιου, “The Name of the 

Euxine Pontus Again,” CQ 42, no. 1/2 (1948): 59-60· William Sidney Allen, “Sup-

plementary Note on the Name of the Black Sea,” CQ 42, no.1/2 (1948): 60. 
32 Moorhouse, “The Name of the Euxine Pontus Again,” 123-125. 
33 Allen, “Supplementary Note,” 60. 
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γλώσσα.34 Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα βόρεια παράλια του Πόντου 

σχετίζονται με τον τομέα της ινδο-ιρακινής γλωσσολογίας· αξίζει να 

αναφέρουμε το «Βορυσθένη». Ωστόσο, η ονομασία ενός ποταμού, 

όπως του συγκεκριμένου, με καθαρά τοπικό χαρακτήρα αποκαλύπτει 

μια τοπική γεωγραφία και ένα σημείο επαφής των κατοίκων ενός τό-

που. Η ονομασία μιας θάλασσας τόσο μεγάλης όσο η Μαύρη Θάλασσα 

θα πρέπει να συνδεθεί με ένα γεωγραφικό σύστημα μεγαλύτερης 

κλίμακας: αν υπάρχει ένα δάνειο (από φωνητικό αντίγραφο), θα πρέπει 

να προέρχεται από ομιλητές μιας γλώσσας που αποκαλούσαν έτσι τη 

Μαύρη Θάλασσα εξαιτίας της μεγάλης έκτασής της, σε σχέση ίσως με 

άλλες θάλασσες που τους οδήγησαν στο συγκεκριμένο διαχωρισμό.  

Από το πρωτοποριακό έργο του Saussure και τη σύντομη εργασία 

του A.L. Mordtmann (1927), η φιλοσοφική και γλωσσολογική μελέτη 

των χρωματικών συμβόλων έχει προοδεύσει πολύ: οι εργασίες της H. 

Nowotny (1969) και των P. Kay και C.K. MacDaniel,35 σηματοδοτούν 

δύο σημαντικά σημεία για την εξήγηση θαλάσσιων ονομάτων, τοπω-

νυμίων και εθνικών τόπων, που χρησιμοποιούν χρώματα. Αν η σημε-

ρινή τούρκικη αντίθεση ανάμεσα στο Kara Deniz («Μαύρη Θάλασ-

σα»=«βόρεια») και στο Ak Deniz («Άσπρη Θάλασσα»=«δυτική») εί-

ναι εμφανής σε όλους, η διαφορά ανάμεσα στην ονομασία «Μαύρη 

Θάλασσα» και «Ερυθρά Θάλασσα» για τους αρχαίους υποδηλώνει 

δανεισμό στην ονομασία ελληνικών θαλάσσιων περιοχών για έναν 

λαό που έχει γνωρίσει δύο θαλάσσιες περιοχές.36 Χάρη στον Rüdiger 

 
34 Gottfried Schramm, Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur 

Frühzeit des europäischen Ostens (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973), 

103, 178-181. 
35 Paul Kay–Chad McDaniel, “The Linguistic Significance of the Meanings of Basic 

Color Terms,” Language 54, no. 3 (1978): 610-646· Baccarin, “Il ‘mare ospitale.’ 

L’arcaica concezione greca del Ponto Eusino nella stratificazione delle tradizioni 

antiche,” DHA 23, no. 1 (1997): 89-118, 95-97· Franz Miltner, “Der Okeanos in der 

persischen Weltreichsidee,” Saeculum 3 (1952): 522-555· Piere Briant, Histoire de 

l’Empire Perse de Cyrus à Alexandre (Paris: Recyclivre, Fayard, 1996), 177· Oswald 

John Louis Szemerényi, Four Old Iranian Ethnic Names: Scythian–Skudra–Sogdian–

Saka, (Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980). 
36 Miltner, ό.π.· Alessandro Baccarin, ό.π., 97· Adrian Pârvulescu, Die solare Orien-

tierung im Indogermanischen: der Norden und der Süden, Arbeitsberichte aus dem 

Seminar für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft (Christian–Al-

brechts–Üniversität Kiel 8, 1985), 119-125.  
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Schmitt, η διαμάχη σήμερα έχει μεταφερθεί από τον τομέα Σκυθών 

στον τομέα Αχαιμενιδών.37 Το κείμενο του Ηροδότου αποδεικνύει τα 

παραπάνω: 

 

«Πέρσαι οἰκέουσι κατήκοντες ἐπὶ τὴν νοτίην θάλασσαν τὴν Ἐ-

ρυθρὴν καλεομένην· τούτων δὲ ὑπεροικέουσι πρὸς βορέην ἄνε-

μον Μῆδοι, Μήδων δὲ Σάσπειρες, Σασπείων δὲ Κόλχοι κατήκο-

ντες ἐπὶ τὴν βορηίην θάλασσαν, ἐς τὴν Φᾶσις ποταμὸς ἐκδιδοῖ. 

Ταῦτα τέσσερα ἔθνεα οἰκέει ἐκ θαλάσσης ἐς θάλασσαν.» 

 

Ωστόσο, ο Ηρόδοτος αναπαράγει μόνο ονομασίες των Αχαιμενιδών: 

από μια άλλη άποψη, η «Μαύρη Θάλασσα» μπορεί να γίνει «Θάλασ-

σα του νότου». Αυτό αποδεικνύει ότι για τους Σκύθες η  

 

«Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει 

“Θάλασσα του βορρά”»: «καὶ ὑπὸ μὲν Ἀριμασπῶν ἐξωθέεσθαι 

ἐκ τῆς χώρης Ἰσσηδόνας, ὑπὸ δὲ Ἰσσηδόνων Σκύθας, Κιμμε-

ρίους δὲ οἰκέοντας ἐπὶ τῇ νοτίῃ θαλάσσῃ ὑπὸ Σκυθέων πιεζο-

μένους ἐκλείπειν τὴν χώρην. οὕτω οὐδὲ οὗτος συμφέρεται περὶ 

τῆς χώρης ταύτης Σκύθῃσι.» 

 

Ο Ηρόδοτος δεν είναι ο μόνος ιστορικός που επηρεάστηκε από τη 

δομή του κόσμου των Αχαιμενιδών. Ο Ξενοφών, περίφημος γνώστης 

της περσικής αυτοκρατορίας και εκπαίδευσης, αναφέρει δύο φορές τα 

όρια των κατακτήσεων του Κύρου, ανάμεσα στα βόρεια του Εύξεινου 

Πόντου, στα δυτικά της Μεσογείου, και στα νοτιοανατολικά της αρ-

χαίας Ερυθραίας: 

 

«καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἡ Ἐρυθρὰ 

θάλαττα, πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέραν δὲ 

Κύπρος καὶ Αἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ Αἰθιοπία. τούτων δὲ 

τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ θάλπος, τὰ δὲ διὰ ψῦχος, τὰ δὲ διὰ ὕδωρ, 

τὰ δὲ δι᾽ ἀνυδρίαν δυσοίκητα.» 

 

 
37 Christol, ό.π., 30. 
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Αυτά τα ελληνικά στοιχεία, που αποδεικνύουν την εικόνα που εί-

χαν οι Πέρσες για την αυτοκρατορία τους, συνάδουν επίσης με την 

αντίθεση βορρά–νότου/Μαύρης Θάλασσας–Ερυθράς Θάλασσας. Η 

διαφορά των όρων «άξεινος» και «Ερυθρά» οφείλεται στο ότι οι Έλ-

ληνες είχαν δανειστεί τα δύο αυτά επίθετα μέσω διαφορετικών τρό-

πων και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ίσως οι λαοί του νότου 

(Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Κύπριοι, Έλληνες) διέθεταν, στη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή, καλύτερη γνώση της περσικής γλώσσας σε σχέση με 

τους λαούς που ζούσαν στα παράλια. Ίσως στο βορρά η διατήρηση 

των ιρακινών λέξεων είχε ενθαρρυνθεί εξαιτίας της ομοιότητάς τους 

με λέξεις των Σκυθών ή των κατοίκων της Θράκης. Ακόμη και η ο-

μοιότητα της ελληνικής λέξης «αφιλόξενης», που αποδόθηκε στον 

«πόντο», έχει τη σημασία της.38  

Τέλος, σε περίπτωση που το ίδιο γεω-χρωματικό σύστημα χαρα-

κτήριζε όλο τον ινδο-ευρωπαϊκό κόσμο, θα περίμενε κανείς να βρει 

στην ελληνική γλώσσα τον όρο «Μαύρη Θάλασσα» πολύ πριν ο πό-

ντος ονομαστεί έτσι, αφού αντιγράφηκε από τους βυζαντινούς στην 

τούρκικη γλώσσα.  

Άρα, αν υποθέσουμε πως δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα ο 

όρος «Μαύρη Θάλασσα», αν αναλύσουμε –γλωσσολογικά– το βόρειο 

τμήμα του αρχαίου κόσμου, θα παρατηρήσουμε μια συσσώρευση ο-

νομασιών που σημασιολογικά αναφέρονται στο «σκούρο» χρώμα. 

Φαίνεται πως η γεωγραφική θέση, ο κρύος, υγρός και επικίνδυνος 

βορράς θα μπορούσε έμμεσα να παίξει ρόλο για τον καθορισμό ονο-

μασιών, γι’ αυτό και η χρήση του επιθέτου-χρώματος «μαύρο». Αυτό 

είναι εμφανές και σε άλλα διαφορετικά τοπωνύμια, όπως «Μελανδία» 

και «Μελαντιάς». Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στον όρο 

«Κυανέαι Πέτραι» που αναφέρεται στον Ευριπίδη, γεγονός που φανε-

ρώνει πως οι αρχαίοι αντιλαμβάνονταν το βόρειο τμήμα ως νεφέλω-

μα. Έτσι, αποδίδουμε τον όρο «κυάνεος» ως «σκοτεινός», εκφράζο-

ντας με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημα του ναυτικού όταν μπαίνει 

στον Πόντο, ο οποίος ήταν «στενός, φρικτός, νεφελώδης, χωρίς λιμά-

 
38 Eugen Oberhummer, “Melantias et Melas 17-18,” RE XXIX, no. 436 (1931): 439-

440· Walther Ruge, “Melaina akra 2 et Melas,” 19, RE XXIX (1931): 387, 440· 

Dimiter Detschew, Die thrakischen Sprache (Wien: R.M. Rohrer, 1957). 
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νια, χωρίς αμμώδεις ακτές, κοντά στις αγορές του βορρά, θυελλώδης 

και ζεστός (Pomponius Méla, 1.102).39 

Παραθέτουμε, επίσης, την εικόνα που μας παρουσιάζει ο Θεόκριτος 

(13.22), που ασχολήθηκε με το κείμενο του Καρύστιου από την Πέργα-

μο·40 και στην περίπτωση αυτή δεν μας εκπλήσσει ο όρος «Μαύρη Θα-

λασσα», που χρησιμοποιείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. Αυτό το έργο 

ουσιαστικά εγκρίνει τη χρήση του επιθέτου «εύξεινος», το οποίο ανα-

φέρεται στο «φιλόξενο» χαρακτήρα της περιοχής.41 Ωστόσο, η περιοχή 

βόρεια της Μαύρης Θάλασσας δεν είναι η μόνη «κόλαση» που βρίσκε-

ται στην Ελλάδα (Ρόδος, Μεσίνα και Νότια Ιταλία είναι μόνο μερικές 

περιοχές της Μεσογείου), καθώς ο χαρακτηρισμός της Μαύρης Θάλασ-

σας ως «κόλασης» δεν είναι καινούριος.  

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο ότι η ελληνική λέξη με ινδο-

ευρωπαϊκή προέλευση, «πόντος», χαρακτηρίζει τη θάλασσα όπως την 

βλέπουν οι ναυτικοί, ως «δύσκολο πέρασμα». Ο όρος «πόντος» χρη-

σιμοποιείται από την αρχαϊκή περίοδο, σε αντίθεση με τη λέξη «πέλα-

γος», για να προσδιορίσει θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, καθώς 

ο «πόντος» χαρακτηρίζει ακτές βόρεια του πρώτου μεσημβρινού της 

οικουμένης. Ο Ελλήσποντος, η Προποντίδα και ο Πόντος οφείλουν 

επομένως την ονομασία τους στους λαούς που ζούσαν στις ακτές τους 

ή διέσχιζαν τα νερά τους. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο «πόντος» έγι-

νε «Πόντος» είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Φαίνεται πως πρόκειται 

για τη θάλασσα που εκτείνεται κατά μήκος της νότιας ακτής και που 

οι Ρωμαίοι, που εγκαταστάθηκαν εκεί για πρώτη φορά, την αποκάλε-

σαν έτσι για να τη διαφοροποιήσουν γεωγραφικά. Οι αρχαίοι Έλλη-

 
39 Ξενοφώντος, Ανάβασις, 7.2.32, διαθέσιμο στο www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

text?doc=Xen.+Anab.+7.2.32&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0201/ 

(ανάκτ. 25-10-2021)· Detschew, ό.π.· Στράβων, Γεωγραφία, 12.8.11· Πλίνιος ο Πρε-

σβύτερος 5.142· Étienne de Byzance· Στράβων, Γεωγραφία, 12.8.11. 99· Ruge, ό.π.· 

Robert Cooper Seaton, “The Symplegades and the Planctae,” AJPh 8, no. 4 (1887): 

433-440, 102· Gustav Türk, “Symplegades,” RE, no. IV (1931): 1170-1171· Ομή-

ρου, Οδύσσεια, 12.73-75· Σοφοκλέους, Αντιγόνη, 966, διαθέσιμο στο www.perseus. 

tufts.edu/hopper/text?doc=Soph.+Ant.+966&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.0

1.0185/ (ανάκτ. 25-10-2021)· Ευριπίδη, Μήδεια, 2, 1263· Ευριπίδη, Ιφιγένεια η εν 

Ταύροις, 746, 888-889· Στράβων, Γεωγραφία, 1.2.10, 2.1.39, 3.2.12, 7.6.1-2, 7a.1.56-

57· Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 4.92, 6.32. 
40 Fr. 16 Müller (FHG IV 359). 
41 Baccarin, ό.π., 114-115. 
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νες, εξαιτίας των κατοίκων της περιοχής που γνώριζαν και άλλες θά-

λασσες, δεν χρειάστηκε να προσδιορίσουν την ονομασία «Πόντος»· 

λόγω της θέσης της και των διαστάσεών της την αποκαλούσαν «Έξο-

χη Θάλασσα». Ωστόσο, πιθανότατα υπό την επιρροή των Αχαιμενι-

δών, για τους οποίους ο κόσμος περιοριζόταν στη Βόρεια Θάλασσα 

(Μαύρη) και στη Νότια Θάλασσα (Ερυθρά), το επίθετο «άξεινος» 

υιοθετήθηκε στην ελληνική γλώσσα. Μη κατανοώντας αυτό το φωνη-

τικό αντίγραφο και μη διαθέτοντας στη γλώσσα τους ένα ολοκληρω-

μένο γεω-χρωματικό σύστημα, οι άποικοι του Πόντου μετασχημάτι-

σαν την ονομασία «αφιλόξενος» από ευφημισμό ή αντίφραση. Πα-

ράλληλα, η εικόνα μιας ξεχωριστής θάλασσας συνδεδεμένης με τον 

Ωκεανό, μέσα από διαφορετικές ποιητικές μορφές των Αργοναυτικών, 

εξηγεί την ονομασία «Πόντος», «Κασπία Θάλασσα» και αργότερα 

«Μεγάλη Θάλασσα». 


