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Στις 9 Μαΐου του 1822, μόλις 14 μήνες από την έναρξη της Επανάστασης
και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της Α’ Εθνοσυνέλευσης ψηφίστηκε
ο υπ’ αρ. 15 νόμος της ελληνικής διοίκησης, η πρώτη επίσημη πράξη μετονομασίας οικισμού, εγκαινιάζοντας μια μακρά περίοδο αλλαγών στο τοπωνυμικό της ελληνικής επικράτειας. Οι μετονομασίες στους δύο αιώνες που
ακολουθούν ταυτίστηκαν με τις πολιτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις,
την αλλαγή των συνόρων και τη μετακίνηση των πληθυσμών. Αντίστοιχες
πρακτικές ακολούθησαν την ίδια περίοδο και τα γειτονικά κράτη.
Ιστορικοί, γλωσσολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες που ασχολούνται με
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αλβανία και την Τουρκία συνομιλούν στον παρόντα τόμο σε μια προσπάθεια να αποτυπώσουν από τη δική τους επιστημονική σκοπιά την πολυπλοκότητα του ζητήματος των μετονομασιών τον
19ο και τον 20ό αιώνα. Μέσα από αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση αναδεικνύονται κοινά νήματα και τυπολογίες διοικητικής και πολιτικής δράσης
που συνδέουν το ζήτημα των μετονομασιών των τοπωνυμίων σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ο τόμος αναδεικνύει τις
προτεραιότητες των εθνικών κρατών, τις μεταβολές του χάρτη, τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις μίας διοικητικής πρακτικής που μεταμόρφωσε κυριολεκτικά και συμβολικά τον χώρο.
Στον τόμο περιλαμβάνονται κείμενα των: Emilio de Albentiis, Μαρίας Αρβανίτη, Δ. Δημητρόπουλου, Joost Jongerden, Βασίλη Κουτσούκου, Ελένης Κυραμαργιού, Δώρη Κ. Κυριαζή, Ελένης Παπαδοπούλου, Γιάννη Παπακονδύλη,
Francesco Scalora, Μιχάλη Φέστα.
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On May 9, 1822, just fourteen months after the start of the Revolution and a few
days after the conclusion of the first National Assembly, the first decree stipulating the renaming of a settlement becomes the fifteenth law to be ratified by
the newly-established Greek state. This first official act of toponymic change
ushered in a long period of modifications to the map of the Greek territories.
Over the following two centuries, place name changes directly corresponded
with political and administrative reforms, broader geopolitical changes, border disputes and the ensuing population movements. Similar practices were
also adopted by neighbouring countries during the same period.
This volume constitutes a dialogue between historians, linguists, and political scientists who study Greece, Italy, Albania, and Turkey, as they endeavour
to spotlight, each from their own scientific perspective, the complexity of the
toponymic issue during the 19th and 20th century. Through this interdisciplinary approach, the volume aims to trace the common threads and typologies
of administrative and political action which permeate the issue of toponymic change by connecting attitudes and practices across geographical borders
and historical periods, while, in the process, highlighting the priorities determined by nation-states, as these are reflected on the modifications of the map,
as well as the political and social dimensions of an administrative practice
which transformed space both literally and symbolically.
This volume comprises contributions by Emilio de Albentiis, Maria Arvaniti,
D. Dimitropoulos, Joost Jongerden, Vasilis Koutsoukos, Eleni Kyramargiou,
Doris K. Kyriazis, Eleni Papadopoulou, Giannis Papakondylis, Francesco
Scalora, Michalis Festas.

