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Θάλλας

ΤΚΑ=3. Μάλλον απο το θάλος= θαλλός= νεαρό κλωνάρι, βλαστάρι
(ίδια ρίζα με το αειθαλής, βλέπε και το κλαρίΚλάρας, οικογενειακό
όνομα του Αρη Βελουχιώτη). Θάλλος επίσης λεγότανε και το
εθιμοτυπικό δώρο του κολλήγα στον ιδιοκτήτη η του πιστού στη
θεότητα. Βλέπε και [ΧΣ], αρχαίο όνομα Θαλλός.
Θάνας
ΤΚΑ=4 (09/09). Το Θάνας (κύριο όμομα) είναι υποκοριστικό του
Θανάσης [ΧΣ]. Το ίδιο πισρτεύω ισχύει και για το επώνυμο. Χωριό
Θάνα(ς) στην Αρκαδία.
Θαναηλάκης[ΤΝ] ΤΚΑ=8, 1 (09/09). Μάλλον υποκοριστικά υου Ναθαναήλ με αποκοπή
Θαναηλίδης
του αρχικού Να.
Θεάκος
ΤΚΑ=32. Θεάκος ήταν το επώνυμο Φιλικού από την έξω Μάνη
(Ιωάννης , Μηλιά) και Μανιάτη πολεμιστή στον Πολυάραβο (από τα
Σκυφιάνικα).
Θειακός
ΤΚΑ=39, ΤΚΘ=3. Μάλλον παραλλαγή του Θιακός και ορθογραφική
σύγχυση με το θείος/θεία
Θεανός[ΤΝ]
ΤΚΑ=3,4,1. Μάλλον μητρωνυμικό από το Θεανώ , όνομα εν χρήσει
Θεανόπουλος
από τους Ομηρικούς χρόνους (μία των Δαναΐδων. ιέρεια της Αθηνάς
Θεανίδης
αλλά και Θεανώ η Θουρία μαθήτρια, σύζυγος και συνεχίστρια του
Πυθαγόρα) μέχρι σήμερα. Το Θεανώ ετυμολογείται από το Ομηρικό
θέαινα=θεά που ετυμολογικά σχετίζεται με το θύω από το
ΙνδοΕυρωπαϊκό dhes ρίζα τεσσάρων οικογενειών λέξεων: (1) fair, feria
(2) feast, festive, festival (3) fanatic, profane (Λατ. fanum=ναός) (4) Θεός,
αποθέωσις, Πάνθεον, ενθουσιασμός κ.τ.λ.
Θέμελης
ΤΚΑ=100+. Σαν κύριο όνομα εκφράζει την ευχή ο ονομαζόμενος να
( και Θεμελής)
έχη γερά θεμέλια και σαν επώνυμο έχει την ίδια σημασία. Πλην όμως
επριδή η Τρκ. εχει υιοθετήσει τη λέξη θεμέλιο (temel), temelli= (1) o
έχων θεμέλια, αληθινός, αυθεντικός (2) θεμελιωμένος, θεμελιώδης (3)
μόνιμος και οι Temelli στον ΤΚΚΕ είναι 51, δεν αποκλείεται σε μερικές
περιπτώσεις το επώνυμο να έχη την ίδια ρίζα μεν, να μας έχη έρθει
από τα Τρκ. δε.
Θέος
ΤΚΑ=88+, 8
Θιακός
ΤΚΑ=4,2,1,1. Θιακός=Ιθακήσιος, από την Ιθάκη.
Θιακάκης
Θιακογιάννης
Θιακοδημήτρης
Θραψανάκης
ΤΚΑ=1,2 ΤΚΘ=0, 0. Κωμόπολη Θραψανό (και Θράψανο) κοντά στο

Θραψανιώτης

Θώδος
Θοδούλης
Θωίδης
Θωικός
Θωμάς

Θωμαδάκης

.

Ηράκλειο Κρήτης. Σημειώνουμε και το θράψα, όνομα ποικιλίας
σταφυλιού και το θράψα η θραψοσανίδα, σανίδα με χοντρά καρφιά
που χρησιμοποιείται στο σπάσιμο των σβόλων (βλέπεεδώ και εδώ).
ΤΚΑ=28, 1 (09/09). Τα Θώδος (Θόδος στον [ΧΣ] αλλά Θόδος στον ΤΚΑ
γιόκ) και Θοδούλης μάλλον είναι υποκοριστικά του Θεόδωρος
ΤΚΑ=12, 2 (09/09). Από το αρχαίο Θώς=τσακάλι. Ο [ΜΤ] το θεωρεί
μετάφραση στα Ελλ. από το Τουρκογενές Τσάκαλος και παρόμοια.
ΤΚΑ=100+ (09/09). Από το όνομα του γνωστού αποστόλου το οποίο
σημαίναι δίδυμος [ΜΤ]. Σημιτικη ρίζα tw’m=δίδυμος και (Αραμαϊκό)
tama= (Εβραϊκό) to’am=δίδυμος [ΑΗ].
ΤΚΑ=8 (09/09). Ο [ΧΣ] ετυμολογεί το Θωμαδάκης από το βενετικό
Tomado. Οι Ιταλοί όμως θεωρούν σε γενικές γραμμές το Tomado
πατρωνυμικό και παραλλαγή του Tomasso. Ετυμολογούν δε
αμφότερα από το Βυζαντινό (στην πραγματικότητα Εβραϊκό) Θωμάς.

